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 الشــروط التجــاریة القیاسیــة (ھــذه الشــروط)
 التطبیق .1

 بي سي على إتاحتھا للعمیل إتش إسخدمة تجاریة قد یوافق  ةتنطبق ھذه الشروط على أی 1.1
دیمھا خدمة تجاریة أو تق ةأیتنفیذ ال یوجد في ھذه الشروط ما یلزم إتش إس بي سي ب أو نیابة عنھ. 
 صلة.الذات الدولة وتتضمن ھذه الشروط شروط  في أي وقت. 

تخضع ھذه الشروط، حیثما ینطبق ذلك، ألحكام وشروط أخرى فیما یتعلق بالخدمات التي  1.2
دمة مصرفیة أو اتفاقیة تشغیل حساب) من وقت یقدمھا إتش إس بي سي للعمیل (بما في ذلك أیة خ

آلخر.  فیما یتعلق بالخدمة التجاریة، عند نشوء أي تعارض بین ھذه الشروط وأیة أحكام وشروط 
 ساریة أخرى، تطبق األحكام والشروط وفقاً لترتیب األولویة التالي:

 ؛الطلب (أ)

 وجدت)؛ (إنالضمان تسھیالت (إن وجدت) و/أو اتفاقیة الاتفاقیة  (ب)

 (إن وجدت)؛ الدولةشروط  )ج(

 ھذه الشروط؛ (د)

 شروط أخرى مماثلة. )ھـ(

ال یقدم إتش إس بي سي أیة مشورة للعمیل فیما یتعلق بالخدمة التجاریة.  بالرغم من أن  1.3
إتش إس بي سي قد یقدم معلومات أو یعبر عن آرائھ من وقت آلخر، فإن تلك المعلومات أو اآلراء 

مشورة.  قبل التقدم بطلب، أو قبول، خدمة تجاریة، على العمیل إجراء مثل تلك ال ُتقدم ك
االستفسارات والتقییمات التي یعتبرھا مناسبة، ویجب على العمیل عدم االعتماد على إتش إس بي 
سي لتقدیم مشورة أو توصیات.  إذا كان العمیل في شك بخصوص الخدمة التجاریة، یجب على 

 ة مھنیة مستقلة.العمیل طلب استشار

تعتبر كل خدمة تجاریة منفصلة ومستقلة عن المعاملة التجاریة التي تتعلق بھا ھذه الخدمة  1.4
التجاریة، وال یتعلق إتش إس بي سي بأي حال من األحوال، أو یخضع لشروط تلك المعاملة التجاریة 

ند مرتبط بتلك الخدمة أو حتى یكون ملزماً بھا، حتى إذا كانت ھناك إشارة متضمنة في أي مست
 التجاریة.

قد یقوم إتش إس بي سي بتسمیة أو توجیھ أو إیعاز أي بنك ُمراسل (بما في ذلك أي عضو  1.5
الُمعزز فیما یتعلق أو الُمعین أو الُمصدر أو الُمراسل من مجموعة إتش إس بي سي) لیكون البنك 

عضاء مجموعة إتش إس بي سي أو بنك خدمة التجاریة (وقد ُیقید ذلك البنك الُمراسل بأحد أبال
اعتماد ضمان ُمراسل مقبول لدى إتش إس بي سي) ویحق لھ إصدار خطابات ضمان مقابلة أو 

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

 أو المدفوعات األخرى.
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 الخدمات التجاریة – 1القسم 

 قواعد غرفة التجارة الدولیة 2
 ما لم یطلب العمیل خالف ذلك (ویوافق إتش إس بي سي على ذلك الطلب): 2.1

یتم إصدار كافة االعتمادات المستندیة طبقاً لألعراف والممارسات الموحدة  (أ)
 600، نشرة غرفة التجارة الدولیة رقم 2007االعتمادات المستندیة، طبعة  بشأن

)UCP600 وإن تطلب األمر من قبل إتش إس بي سي، ملحق األعراف والممارسات ،(
 )؛eUCPالموحدة بشأن االعتمادات المستندیة للعرض اإللكتروني ( 

العتمادات الضمان  یتم إصدار كافة اعتمادات الضمان طبقاً للممارسات الدولیة (ب)
 )؛ISP98( 590، نشرة غرفة التجارة الدولیة رقم 1998عام 

یتم إصدار كافة السندات المالیة والضمانات طبقاً للقواعد الموحدة لطلب  (ج)
 )؛ وURDG 758( 758الضمانات، نشرة غرفة التجارة الدولیة رقم 

ستندي موحدة للتحصیل المیتم إجراء كافة التحصیالت المستندیة طبقاً للقواعد ال (د)
 )،URC522( 522، نشرة غرفة التجارة الدولیة رقم 1995عام 

 (یشار إلیھا معاً بـ قواعد غرفة التجارة الدولیة) ویمكن تعدیل كٍل منھا من وقت آلخر.

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

 االعتمادات المستندیة 3
 على أیة اعتمادات مستندیة. 3تنطبق الشروط الواردة في ھذه المادة  3.1

 على العمیل أن: 3.2

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

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

 الواردات 
یكون إتش إس بي سي مفوضاً بالوفاء بـ ودفع أیة مطالبة تم تقدیمھا بموجب اعتماد  3.3

مستندي والظاھرة على وجھھ لاللتزام بشروطھ و/أو أیة مستندات مسحوبة (أو ُیزعم أنھا مسحوبة) 
وُمقدمة بموجب ذلك االعتماد المستندي وفقاً لشروطھ، دون الرجوع إلى أو الحصول على أي 

من العمیل أو أي طرف آخر، ودون االستفسار عما إذا كان قد تم تقدیم أیة مطالبة تفویض آخر 
بشكل صحیح، وعلى الرغم من أن صحة وسریان أیة مطالبة من ھذا القبیل، أو مبلغھا، قد تكون 
محل نزاع.  یقبل العمیل أیة مطالبة من ھذا القبیل كدلیل قاطع على أن إتش إس بي سي كان مسؤوالً 
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فاء بھا ودفعھا، ویكون أي دفع یتم، أو أیة خطوات یتم اتخاذھا، من قبل إتش إس بي سي عن الو
 بحسن نیة بموجبھا أو فیما یتعلق بھا، ملزماً للعمیل.

یمتثل تقدیم أیة مستندات بموجب االعتماد المستندي لشروط االعتماد المستندي إذا قرر  3.4
ل لمتطلبات االعتماد المستندي.  یتنازل العمیل عن إتش إس بي سي بأنھا تبدو سلیمة، ومطابقة كك

كافة المطالبات ضد إتش إس بي سي عن أي تأخیر قد یؤدي إلى فحص تلك المستندات أو عن أي 
 إخفاق في تحدید أیة تناقضات قد تكون موجودة. 

على الرغم من أیة تعلیمات مخالفة من قبل العمیل، یجوز إلتش إس بي سي رفض أیة  3.5
بة یقرر إتش إس بي سي بعدم التزامھا بشروط االعتماد المستندي ذي الصلة.  ال یكون إتش مطال

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

راء ال ُیلزم إتش إس بي سي بالسعي للحصول على تخلي عن أي تناقض في أي وقت مثل ذلك اإلج
 آخر.

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:

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

 یقوم بالتوقیع على أو إصدار أي ضمان أو تعویض یغطي التناقض، (ب)

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

تعدیل أو إدراج أحكام وشروط إضافیة في االعتماد یجوز لـ إتش إس بي سي في أي وقت  3.7
مستندي حسبما یعتبره إتش إس بي سي مناسباً، بشرط أال یزید أي تعدیل أو أحكام وشروط إضافیة 
من ھذا القبیل من التزامات العمیل فیما یتعلق بذلك االعتماد المستندي.  یجوز إلتش إس بي سي، 

 مل الرصید أو أي رصید غیر مستخدم من االعتماد المستندي.طبقاً لموافقة المستفید، أن یلغي كا

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

لوفاء بأي مستند أو دفعھ یكون مسحوباً أو ُیزعم أنھ مسحوباً ھذه الحالة، قد یرفض إتش إس بي سي ا
 من أي مكتب أو بنك أو طرف ثالث بخالف ذلك المكتب أو البنك الُمراسل أو الوكیل.

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

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

 كان إتش إس بي سي قد دفع فقط مبلغاً مخفضاً بموجب االعتماد المستندي؛ و

(في حال إذا ُتطلب من العمیل تحمل فائدة بموجب االعتماد المستندي طبقاً ألیة  (ب)
اتفاقیة أخرى مع إتش إس بي سي)، على العمیل، في تاریخ استحقاق ذلك االعتماد 
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المستندي أو في أي تاریخ سابق حسبما یطلبھ إتش إس بي سي، دفع كامل مبلغ المطالبة 
لفوائد المستحقة على تلك المطالبة عن الفترة من إلى إتش إس بي سي باإلضافة إلى ا

والمتضمنة تاریخ دفع إتش إس بي سي ومتضمنة تاریخ االستحقاق، لتلك الفائدة المستحقة 
 ).الرسوم والعموالت والفوائد والمصاریف( 15الدفع طبقاً للمادة 

دفع فیذ الإذا كانت شروط أي اعتماد مستندي (سواء بشكل صریح أو ضمني) تسمح بتن 3.10
للمستفید قبل استالم المستندات المطلوب تسلیمھا بموجب ذلك االعتماد المستندي، على العمیل، في 
تاریخ استحقاق ذلك االعتماد المستندي أو في أي وقت سابق حسبما یطلبھ إتش إس بي سي، دفع 

وافقة مع الحقاً مت كامل مبلغ المطالبة إلى إتش إس بي سي (سواء كانت المستندات التي تم تسلیمھا
شروط االعتماد المستندي أم ال) باإلضافة إلى الفوائد المستحقة على تلك المطالبة عن الفترة من 
والمتضمنة تاریخ دفع إتش إس بي سي ومتضمنة تاریخ االستحقاق، لتلك الفائدة المستحقة الدفع 

 ).الرسوم والعموالت والفوائد والمصاریف( 15طبقاً للمادة 

ذا كان أي اعتماد مستندي ینص على أن یتم إرسال بعض المستندات المحددة من قبل إ 3.11
لمستندات یة مطالبة أو قبلھ، یجب تقدیم كافة االمستفید ألالمستفید مباشرة إلى العمیل في وقت تقدیم 

المتبقیة إلى إتش إس بي سي فیما یتعلق بأیة مطالبة بموجب ذلك االعتماد المستندي.  إذا كان 
استخدم العمیل المستندات التي تم إرسالھا مباشرة إلیھ للحصول على حیازة البضائع، فإن إتش إس 
بي سي یكون مخوالً بقبول كافة المستندات المقدمة بموجب ذلك االعتماد المستندي والدفع أو القبول 

ضائع، بغض لبعند التقدیم والدفع عند االستحقاق كافة المستندات التي یتم سحبھا فیما یختص با
النظر عن أي تناقض أو أي أمر أو شيء آخر كان من الممكن أن ُیخفف أو یؤثر على التزامات 
العمیل أو إتش إس بي سي.  ویؤكد العمیل أن التزامات السداد والتعویض المنصوص علیھ في 

العتماد ا) تنطبق على أي مبلغ یدفعھ إتش إس بي سي فیما یختص بذلك السداد والتعویض( 9المادة 
 المستندي.

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

المعھدیة  طالصناعیة، یجوز إلتش إس بي سي أن یقبل بوالیص/شھادات تأمین تحتوي على "الشرو
 األمریكیة" أو أیة شروط قیاسیة صناعیة أخرى یقرر إتش إس بي سي بأنھا مناسبة.

لن یكون إتش إس بي سي ملزماً في أي وقت بإصدار أیة مستندات أو بضائع إلى العمیل  3.13
لمتعلق اما لم یقم العمیل بالوفاء بالتزامات العمیل الخاصة بھ بالكامل فیما یختص باالعتماد المستندي 

 بتلك المستندات أو البضائع.

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

یقر بأن التزامات العمیل فیما یختص باالعتماد المستندي الظھیر ال تعتمد أو  (أ)
 ط على أداء االعتماد المستندي الرئیسي؛تشتر

یتنازل بشكل غیر مشروط وغیر قابل للنقض وینقل بشكل مطلق لـ إتش إس  (ب)
 بي سي كافة حقوق الدفع الخاصة بھ في االعتماد المستندي الرئیسي؛

ال ُیعدل أو یقبل أي تعدیل على االعتماد المستندي الرئیسي دون موافقة إتش  (ج)
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تخاذ أي إجراء قد یؤدي إلى عدم استالم إتش إس بي سي لكامل المبلغ إس بي سي أو ا
 بموجب االعتماد المستندي الرئیسي؛ و

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

 لفات في المستندات المقدمة.تناقضات أو مخا

یكون إتش إس بي سي غیر ملزم بإخطار العمیل عن أي عدم توافق بین شروط االعتماد  3.15
 المستندي الظھیر واالعتماد المستندي الرئیسي ذي الصلة.

 الصادرات
إذا قام إتش إس بي سي بتعزیز االعتماد مستندي أو االعتماد ضمان (سواء كان ذلك على   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 

ل بلم یتم استالمھا اذا كان عدم الدفع یرجع إلى حدث حق الرجوع.  یتم سداد مثل ھذه المبالغ من ق
الرسوم ( 15العمیل مباشرًة بناء على طلب إتش إس بي سي مع أیة فائدة مستحقة وفقاً للمادة 

) وعلى العمیل تعویض إتش إس بي سي عن أیة خسارة أو ضرر والعموالت والفوائد والمصاریف
 یتكبده إتش إس بي سي نتیجة لعدم الدفع.

ذلك على أساس معلوم أو غیر معلوم)  ال یكون إتش إس بي سي ملزماً بتعزیز (سواء كان 3.17
وال یكون ملزماً بتداول االعتماد المستندي أو اعتماد الضمان إذا تم تعدیلھ دون موافقة إتش إس بي 
سي، أو إذا كانت المستندات الُمقدمة ال تمتثل بشكل كامل لشروط االعتماد مستندي أو اعتماد 

ماد الضمان األصلي مختلفاً عن نسخة االعتماد الضمان، أو إذا كان االعتماد المستندي أو اعت
المستندي أو اعتماد الضمان التي بنى إتش إس بي سي على أساسھا تعزیزه، أو إذا لم یفي العمیل 

، أو إذا لم یتم استالم الدفع بشكل كامل أو جزئي من قبل إتش 3بأي من التزاماتھ بموجب ھذه المادة 
ل إتش إس بي سي) من البنك الُمصدر ذات الصلة نتیجة لحدث إس بي سي (أو ال یمكن قبولھ من قب

 حق الرجوع.

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 

سي، ویجب أن یقدم على الفور إلى إتش إس بي سي االعتماد المستندي  شخص بخالف إتش إس بي
أو اعتماد الضمان األصلي، وأیة مستندات نافذة المفعول وأیة تعدیالت صادرة من قبل البنك الُمصدر 

 ذات الصلة.

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

یتنازل بشكل غیر مشروط وغیر قابل للنقض وینقل بشكل مطلق لـ إتش إس  (أ)
 بي سي كافة حقوق الدفع الخاصة بھ في ذلك االعتماد المستندي أو اعتماد الضمان؛ و

ال یتخذ أي إجراء قد یؤدي إلى عدم استالم إتش إس بي سي لكامل المبلغ  (ب)
 اد المستندي أو اعتماد الضمان.بموجب االعتم
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 السندات 4
اعتماد ضمان أو طلب ضمان (بما في على أي  4تسري الشروط الواردة في ھذه المادة  4.1

اد اعتمخطاب ضمان مقابل أو ذلك اعتماد وضمان أو قبول مشترك أو قبول للمستند) أو كفالة أو 
ي تمدید أو تجدید أو تعدیل لنفس ذلك ضمان مقابل، أو التزام دفع مستقل مماثل (بما في ذلك أ

 ) یتم إصداره أو تعزیزه أو تقدیمھ من قبل إتش إس بي سي.سند(كل منھم بـ  المستند)

 على 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

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

یكون إتش إس بي سي مفوضاً بالوفاء بـ أو دفع أیة مطالبة تم تقدیمھا بموجب أي سند  4.3
والظاھرة على وجھھ لاللتزام بشروطھ، دون الرجوع إلى أو الحصول على أي تفویض آخر من 

عما إذا كان قد تم تقدیم أیة مطالبة من ھذا القبیل ضد العمیل أو أي طرف آخر، ودون االستفسار 
إتش إس بي سي بشكل صحیح، وعلى الرغم من أن صحة وسریان أیة مطالبة من ھذا القبیل، أو 
مبلغھا، قد تكون محل نزاع.  یقبل العمیل أیة مطالبة من ھذا القبیل كدلیل قاطع على أن إتش إس 

فعھا، ویكون أي دفع یتم، أو أیة خطوات یتم اتخاذھا، من بي سي كان مسؤوالً عن الوفاء بھا ود
 قبل إتش إس بي سي بحسن نیة بموجبھا أو فیما یتعلق بھا، ملزماً للعمیل.

لشروط السند إذا قرر إتش إس بي سي بأنھا تبدو سند یمتثل تقدیم أیة مستندات بموجب ال 4.4
ل العمیل عن كافة المطالبات ضد إتش إس بواجھتھا سلیمة و، مطابقة ككل لمتطلبات السند.  یتناز

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

على الرغم من أیة تعلیمات مخالفة من قبل العمیل، یجوز إلتش إس بي سي رفض أیة  4.5
شروط السند ذي الصلة.  ال یكون إتش إس بي سي مطالبة یقرر إتش إس بي سي بعدم التزامھا ب

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

 عن أي تناقض في أي وقت آخر. ال ُیلزم إتش إس بي سي بالسعي للحصول على تخلي

إذا قام إتش إس بي سي بإخطار العمیل بوجود تناقض فیما یتعلق بمطالبة وطلب العمیل  4.6
 من إتش إس بي سي و/أو بنكھ المرسل أو وكیلھ أن:

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

 یغطي التناقض، یقوم بالتوقیع على أو إصدار أي ضمان أو تعویض (ب)

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

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

جوز إلتش إس بي سي تقیید توفر أي اعتماد على الرغم من أیة تعلیمات في الطلب، ی 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 ُیزعم أنھ مسحوباً 
 ك المكتب أو البنك الُمراسل أو الوكیل.من أي مكتب أو بنك أو طرف ثالث بخالف ذل

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

 یطلبھ إتش إس بي سي، دفع كاملتاریخ استحقاق اعتماد الضمان ذلك أو في أي وقت سابق حسبما 
مبلغ المطالبة إلى إتش إس بي سي (سواء كانت المستندات التي تم تسلیمھا الحقاً متوافقة مع شروط 
اعتماد الضمان أم ال) باإلضافة إلى الفوائد المستحقة على تلك المطالبة عن الفترة من والمتضمنة 

 15دة ق، لتلك الفائدة المستحقة الدفع طبقاً للماتاریخ دفع إتش إس بي سي ومتضمنة تاریخ االستحقا
 ).الرسوم والعموالت والفوائد والمصاریف(

على الرغم مما سبق، إذا طلب العمیل من إتش إس بي سي إصدار أو ترتیب إصدار سند  4.10
من قبل بنك ُمراسل والذي یجب إصدار ضمان مقابل أو اعتماد ضمان مقابل لھ من قبل إتش إس 

یجوز إلتش إس بي سي شمول تلك الشروط في الضمان المقابل أو اعتماد الضمان المقابل بي سي، 
التي یعتبرھا إتش إس بي سي ضروریة لدعم إصدار ذلك السند. بدون تقیید، تكون فترة الصالحیة 
وفترة المطالبة (إن وجدت) للضمان المقابل أو اعتماد الضمان المقابل أطول من فترة الصالحیة 

 المطالبة (إن وجدت) للسند ویمكن إضافة شروط أخرى لتعكس القوانین التي تحكم السند. وفترة

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(

مطلوباً بموجب السند، یجوز إلتش إس بي سي التجدید أو التمدید لسنة إضافیة أو لمدة أخرى یكون 
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:

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

دفع أي سند بدون إشعار مسبق إلى العمیل إذا تطلب السند أو أي قانون ذات  (ب)
 حال إلغاء ذلك السند أو عدم تمدیده أو تجدیده.صلة الدفع في 

سي ألي سند في أي وقت  یجب أن ال یخل أي إلغاء أو دفع أو نقض من قبل إتش إس بي 4.12
 بحقوق والتزامات إتش إس بي سي والعمیل بموجب ھذه الشروط.

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

 أم ال.إتش إس بي سي 
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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 

فید المست إنھائھ، أو یجوز إلتش إس بي سي أن یقرر بأنھ من الالزم الحصول على أو طلب تأكید
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 

 معاملة ذلك السند أو ال یتم اعتباره ُمخفضاً أو ملغیاً أو منھیاً.

 حصیالت المستندیةالت 5
 على أیة معاملة تحصیل مستندي. 5تسري الشروط الواردة في ھذه المادة  5.1

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 

 یستلم إتش إس بي سي المبلغ كامالً من البنك الُمحصل أو البنك ُمقدم المستندات للتحصیل.

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

 .تي یستلمھا من البنك الُمراسلال یكون إتش إس بي سي ملزماً بالتحقق من المستندات ال 5.4

 التمویل 6
حیثما یقوم إتش إس بي سي بتمویل أي مستند  6تسري الشروط الواردة في ھذه المادة  6.1

 أو اعتماد مستندي.

في حال قیام إتش إس بي سي بتمویل أي مستند أو اعتماد مستندي، عقب تقدیم إتش إس  6.2
 بي سي لذلك التمویل، على العمیل أن:

یقوم بتظھیر المستند المعني لصالح إتش إس بي سي (إذا لم یتم تظھیره بالفعل  )(أ
لصالح إتش إس بي سي كشرط لذلك التمویل) وتسلیم المستند األصلي الذي تم تظھیره 

 إلى إتش إس بي سي؛

یتنازل بشكل غیر مشروط وغیر قابل للنقض وینقل بشكل مطلق لـ إتش إس  (ب)
 لحھ في ذلك المستند؛ و/أوبي سي كافة حقوقھ ومصا

یتنازل بشكل غیر مشروط وغیر قابل للنقض وینقل بشكل مطلق لـ إتش إس  (ج)
 بي سي كافة حقوق الدفع الخاصة بھ في ذلك االعتماد المستندي.

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

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

 سي: قبل إتش إس بي

 یتم تقدیم تلك الخدمة التجاریة بحق رجوع كامل ضد العمیل؛ و (أ)
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 ُیطلب من العمیل سداد وتعویض إتش إس بي سي عن المبالغ الغیر ُمستلمة. (ب)

یكون ذلك السداد مستحق الدفع مباشرًة عند طلب إتش إس بي سي باإلضافة إلى أیة فائدة مستحقة 
) وعلى العمیل سداد وتعویض إتش لعموالت والفوائد والمصاریفالرسوم وا( 15الدفع طبقاً للمادة 

 إس بي سي عن أیة خسارة أو ضرر یتكبده إتش إس بي سي كنتیجة لعدم الدفع.

إذا وافق إتش إس بي سي على تمویل أي مستند أو اعتماد مستندي على أساس عدم حق  6.4
 (أو ال یمكن قبولھ من قبل إتش إسالرجوع ولم یستلم إتش إس بي سي الدفع بشكل كامل أو جزئي 

بي سي) من البنك الُمصدر أو البنك الُمعزز أو البنك الُمحصل أو البنك الُمقدم أو المسحوب علیھ أو 
المدین ذات الصلة (حیثما ینطبق ذلك)، ُیطلب من العمیل فقط سداد وتعویض إتش إس بي سي عن 

دث حق الرجوع.  یكون ذلك السداد مستحق الدفع المبالغ الغیر ُمستلمة إذا كان عدم الدفع بسبب ح
الرسوم ( 15مباشرًة 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

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

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؛

ي مسحوب علیھ أو قابل السند قبل تاریخ االستحقاق بموجب قبول الدفع من أ (ب)
 تخفیض أو خصم؛

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؛

تأخیر تقدیم أي مستند أو اعتماد مستندي  بناء على طلب أي مسحوب علیھ، (د)
من ھذا القبیل للدفع أو القبول دون التأثیر على التزام العمیل تجاه إتش إس بي سي فیما 

 یختص بذلك المستند أو االعتماد المستندي؛

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

 ) تنطبق على أي تعویض من ھذا القبیل؛ والسداد والتعویض( 9في المادة 

اتخاذ اإلجراءات والخطوات الالزمة السترداد أي مبلغ مستحق من أي قابل  (و)
تماد و االعللسند أو أي ُمظھر ألي مستند أو اعتماد مستندي فیما یختص بذلك المستند أ

المستندي، على الرغم من قیام إتش إس بي سي بخصم مبلغ ذلك المستند أو االعتماد 
 المستندي من حساب العمیل.
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 قروض التمویل التجاري 7
 شروط عامة 

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

مع مراعاة بنود أیة اتفاقیة تسھیالت معمول بھا قد ُتطبق، 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.

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

إذا كان قرض التمویل التجاري مستحق الدفع في یوم یحق للعمیل فیھ إجراء سحب  7.4
 بموجب قرض تمویل تجاري آخر، قد یطلب إتش إس بي سي:

تجاري المستحق الدفع من مبلغ السحب الذي سیتم خصم مبلغ قرض التمویل ال (أ)
 إجراءه؛ و

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

على العمیل دفع كل قرض تمویل تجاري باإلضافة إلى الفائدة المستحقة وأیة رسوم  7.5
فق اوعموالت ومصاریف وتكالیف مستحقة تم تكبدھا من قبل إتش إس بي سي عند الطلب ما لم یو

إتش إس بي سي على خالف ذلك خطیاً.  في أي حال على العمیل دفع قرض التمویل التجاري في 
 موعد أقصاه:

 تاریخ االستحقاق المعني لقرض التمویل التجاري؛ (أ)

إذا كان قرض التمویل التجاري لتمویل بضائع أو خدمات، التاریخ الذي یقبض  (ب)
 أو الخدمات؛ و/أوفیھ العمیل عوائد مبیعات ھذه البضائع 

إذا كان قرض التمویل التجاري لتمویل دین مستحق للعمیل، التاریخ الذي یستلم  (ج)
 فیھ العمیل مبلغ الدین (بشكل كامل أو جزئي).

وعندما تكون ھناك عوائد غیر كافیة لدفع قرض التمویل التجاري (باإلضافة إلى كافة التزامات 
كل كامل، على العمیل أن یدفع إلى إتش إس بي سي مبلغاً العمیل األخرى المستحقة في حینھ) بش

 یعادل أي نقص عند طلب إتش إس بي سي.

، على العمیل بناء على طلب 5.7مع عدم اإلخالل بالتزامات العمیل بالدفع بموجب المادة  7.6
یة أإتش إس بي سي أن یضمن أن كافة المبالغ المستحقة الدفع إلى العمیل بموجب أو فیما یرتبط ب

معاملة تجاریة ذات صلة یتم دفعھا بشكل مباشر إلى حساب في إتش إس بي سي ألداء بقرض 
 التمویل التجاري ذات الصلة (والتزامات العمیل األخرى المستحقة في حینھ).

 قروض التعبئة
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في أو قبل الوقت الذي یقدم فیھ العمیل طلب قرض التعبئة، على العمیل تقدیم االعتماد  7.7
د االعتمادي األصلي (بما في ذلك كافة التعدیالت (إن وجدت)) المشار إلیھ في الطلب (المستن

 ).المستندي المعني

یتم استخدام عوائد قرض التعبئة بشكل منفرد لغرض شراء البضائع المشار إلیھا في  7.8
/أو و تأمینھا واالعتماد المستندي المعني و/أو إنتاجھا و/أو تحویلھا و/أو تصنیعھا و/أو تخزینھا و/أ

 تجھیزھا للبیع أو الشحن.

 فیما یختص بأي قرض تعبئة، على العمیل: 7.9

تقدیم المستندات إلى إتش إس بي سي بامتثال صارم ألحكام وشروط االعتماد  (أ)
المستندي المعني قبل إنتھاء المھلة الزمنیة المنصوص علیھ في االعتماد المستندي 

 المعني؛

تعدیل أو إلغاء في االعتماد المستندي المعني بدون الموافقة عدم قبول أي  (ب)
 الخطیة المسبقة من قبل إتش إس بي سي؛

إبالغ إتش إس بي سي فوراً إذا قلت قیمة البضائع المعنیة أو العوائد بموجب  (ج)
 االعتماد المستندي المعني في أي وقت عن مبلغ قرض التعبئة؛ و

ذا لم یتم شحن البضائع المعنیة طبقاً لالعتماد إبالغ إتش إس بي سي فوراً إ (د)
 المستندي المعني.

 إذا، فیما یختص بأي اعتماد مستندي معني، وافق إتش إس بي سي على: 7.10

 تداول المستندات الُمقدمة؛ (أ)

 الدفع المسبق ألي تعھد بالدفع المؤجل؛ (ب)

 شراء كمبیالة مقبولة؛ أو (ج)

 ك الُمصدر للسداد أو االعتماد،تقدیم المستندات إلى البن (د)

یكون إتش إس بي سي مفوضاً باستخدام عوائد االعتماد المستندي المعني لدفع قرض التعبئة المعني 
 والفائدة المستحقة (باإلضافة إلى كافة التزامات العمیل األخرى المستحقة في حینھ) عند االستالم.

 قروض الشركات الُمصنعة
الشركة الُمصنعة، على العمیل تزوید إتش إس بي سي بنسخة من عند تقدیم طلب قرض  7.11

 أمر الشراء المؤكد أو الفاتورة المبدئیة أو المستندات المساندة األخرى المشار إلیھا في ذلك الطلب.

بشكل منفرد لغرض شراء البضائع المشار یتم استخدام عوائد قرض الشركة الُمصنعة  7.12
 و/أو إنتاجھا و/أوأو الفاتورة المبدئیة أو المستندات المساندة األخرى  أمر الشراء المؤكدإلیھا في 

 تحویلھا و/أو تصنیعھا و/أو تخزینھا و/أو تأمینھا و/أو تجھیزھا للبیع أو الشحن.

 على العمیل: 7.13
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عقب شحن البضائع المعنیة فوراً، تزوید إتش إس بي سي بالفاتورة والمستندات  (أ)
ن البضائع المعنیة قد تم توریدھا إلى المشتري المعني طبقاً ألحكام األخرى التي ُتثبت أ

 وشروط عقد المبیعات المعني؛

مر الشراء المؤكد أو الفاتورة المبدئیة أو عدم قبول أي تعدیل أو إلغاء أل (ب)
أو الفاتورة أو المستندات األخرى التي ُتثبت الشحن بدون  المستندات المساندة األخرى

 خطیة المسبقة من قبل إتش إس بي سي؛الموافقة ال

إبالغ إتش إس بي سي فوراً إذا قلت قیمة البضائع المعنیة أو العوائد بموجب  (ج)
أو الفاتورة أو  أمر الشراء المؤكد أو الفاتورة المبدئیة أو المستندات المساندة األخرى

 ة؛ ولُمصنعالمستندات األخرى التي ُتثبت الشحن في أي وقت عن مبلغ قرض الشركة ا

لشراء مر اإبالغ إتش إس بي سي فوراً إذا لم یتم شحن البضائع المعنیة طبقاً أل (د)
 المؤكد أو الفاتورة المبدئیة.

 طلبات االفراج عن البضائع وضمانات الشحن وخطابات الضمان 8
على أي طلب إفراج عن بضائع أو ضمان شحن  8تنطبق الشروط الواردة في ھذه المادة  8.1
 خطاب ضمان.أو 

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 

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

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

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 

) دون سب األعلىاإلفراج عنھا ودفع قیمة فاتورة البضائع أو قیمة البضائع (بح
دراسة أي من المستندات الُمقدمة وسواء كان على درایة بأیة تناقضات أم ال؛ 

 و

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

على العمیل أن یقبل فوراً أي مستند ُمقدم للدفع مقابل البضائع المعنیة (سواء  (ب)
كانت متناقضة أم ال) وتعویض إتش إس بي سي وأي طرف ُمعوض آخر طبقاً للمادة 

 ).السداد والتعویض(9.2

 یتم اإلفراج عن البضائع و/أو المستندات إلى العمیل لغرض تسلیم البضائع وبیعھا. 8.3

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

ولیة التزام ومسؤ إعفاءإصداره ألي مستند نقل بالطریقة التي یراھا إتش إس بي سي مناسبة، دون 
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 التعویض لـ إتش إس بي سي بموجب ھذه الشروط.العمیل عن السداد و

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

 الشحن سوفیوافق العمیل على أن التزامات العمیل المتعلقة بخطاب الضمان أو ضمان  8.6
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.

 السداد والتعویض والحقوق األخرى – 2القسم 
 السداد والتعویض 9

إلى إتش إس بي سي لكافة المبالغ المدفوعة (بأیة طریقة  على العمیل عند الطلب أن یسدد 9.1
مھما كانت) من قبل إتش إس بي سي فیما  یختص بالخدمة التجاریة وأن یدفع عند الطلب إلى إتش 
إس بي سي كافة المبالغ المستحقة في أي وقت من قبل العمیل إلى إتش إس بي سي بما في ذلك أي 

كالیف متزایدة وضرائب ورسوم ومصاریف جمركیة فیما أصل قرض وفوائد وعموالت ورسوم وت
یختص بتلك الخدمة التجاریة وأیة تكالیف ونفقات تم تكبدھا من قبل إتش إس بي سي فیما یرتبط 

 بتقدیم تلك الخدمة التجاریة.

على العمیل تعویض إتش إس بي سي، وكل عضو في مجموعة إتش إس بي سي،  9.2
) عند الطلب ضد كافة االلتزامات الطرف الُمعوضكل منھم، ومكاتبھم وموظفیھم ومفوضیھم (

والخسائر والمبالغ واألضرار والطلبات والمطالبات والنفقات والتكالیف (بما في ذلك أتعاب المحاماة 
والرسوم والمطالبات والطلبات وااللتزامات من قبل أي مستفید أو أي طرف ثالث آخر على أساس 

جراءات القانونیة والعواقب األخرى المباشرة والغیر مباشرة والتبعیة تعویض كامل)، والعوائد واإل
) التي قد یعاني منھا أو یتحملھا أو یتكبدھا أي طرف ُمعوض بموجب أو فیما الخسائر(مجتمعین، 

یرتبط بالخدمة التجاریة (إال إذا كانت ھذه الخسارة ناتجة عن االحتیال أو اإلھمال الجسیم أو سوء 
عمد من قبل الطرف الُمعوض). السلوك المت

على العمیل، بناء على طلب أي طرف ُمعوض، المثول والدفاع، على نفقة وتكلفة العمیل  9.3
الخاصة، عن أیة دعوى قانونیة قد یتم تقدیمھ ضد ذلك الطرف الُمعوض فیما یتعلق بالخدمة التجاریة 

 معقول.وتقدیم أیة مساعدة حسبما یطلبھا ذلك الطرف الُمعوض بشكل 

یجوز إلتش إس بي سي، في أي وقت، الخصم من أي حساب یحتفظ بھ العمیل مع أي  9.4
عضو في مجموعة إتش إس بي سي، أو االقتطاع من أیة عوائد ُمحتفظ بھا أو ُمستلمة من قبل إتش 

 إس بي سي والتي تكون مستحقة للعمیل، أي من التزامات العمیل المستحقة في حینھ. 

أي حال من األحوال إعفاء التعویضات الواردة في ھذه الشروط أو تقلیلھا، كما ال یجوز ب 9.5
ال یجوز أن یتأثر التزام العمیل بسبب تغییر إتش إس بي سي أو أي شخص من وقت آلخر، أو 
تسییلھ أو إعفاءه ألي من تلك التعویضات، أو منحھ أیة مھلة أو تساھل أو امتیاز، أو االتفاق مع أي 

وافقة على قبول أو تغییر أي حل وسط أو ترتیب أو تسویة، أو التخلي عن المطالبة شخص أو الم
أو تنفیذ الدفع، أو تحدید أو تغییر أو تخفیض أو تمدید شروط الخدمة التجاریة، أو عن طریق أي 
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 شيء تم القیام بھ أو التخلي عنھ، لكن لھذا الحكم، قد یؤدي إلى إعفاء أو بخالف ذلك تبرئة العمیل.

 الضمانات النقدیة 10
على العمیل عند الطلب الدفع إلى ذلك الحساب الذي یقرره إتش إس بي سي تغطیة نقدیة  10.1

بمبلغ یكفي لتغطیة التزامات العمالء أو مبلغ أقل إذا تمت الموافقة من قبل إتش إس بي سي 
 ).الضمانات النقدیة(

لعمیل إتش إس بي سي، في شكل إذا كان مطلوباً من قبل إتش إس بي سي، یمنح ا 10.2
ومضمون ُمرضي إلتش إس بي سي، حق ضمان یكون مألوف في الوالیة القضائیة الحاكمة فیما 
یتعلق بالحساب ومثل تلك الضمانات النقدیة، ویقوم العمیل بإجراء أي إیداع أو قید أو تسجیل أو 

 میل، وعلیھ أن یدفع أیة رسومإدراج لحق الضمان ذلك حتى یتم إتمامھ ویكون قابل للنفاذ ضد الع
 ذات صلة.

یجوز إلتش إس بي سي تطبیق أیة ضمانات نقدیة للوفاء بأي من التزامات العمیل في أي  10.3
 وقت.

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

 ال یجوز دفع الضمانات النقدیة أو استردادھا (كلیاً أو جزئیاً)؛ (أ)

النقدیة دیناً مستحقاً من قبل إتش إس بي سي للعمیل أو ألي ال ُتشكل الضمانات  (ب)
شخص آخر إال إذا وما لم یكون إتش إس بي سي مقتنعاً بأن جمیع التزامات العمیل قد تم 

 دفعھا بشكل غیر مشروط وغیر قابل للنقض وتم إعفاءھا بالكامل؛

 لیس ھناك أیة فائدة مستحقة على الضمانات النقدیة. (ج)

یجوز للعمیل إنشاء أو السماح بإنشاء أي رھن أو تكلیف أو ضمان أو امتیاز أو حق ال  10.5
ضمان آخر أو عبء على الضمانات النقدیة، أو أي حساب ُیحتفظ فیھ بتلك الضمانات النقدیة 
(باستثناء أي ضمان لصالح إتش إس بي سي) أو أو التنازل عنھ أو نقلھ، أو التصرف فیھ بشكل 

 آخر.

 الرھن 11
 یدفع العمیل إلى إتش إس بي سي عند الطلب كافة التزامات العمیل. 11.1

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

ي أو ُیحتفظ بھا كأمانة لـ، أو لصالح، إتش إس بي سي سواء للحصانة فعلیة أو الحقة إلتش إس بي س
أو التحصیل المستندي أو الضمان أو تقدیم مطالبة أو أي سبب آخر، وسواء كان ذلك في سیاق 

 األعمال المصرفیة العادیة وسواء كان ذلك في الوالیة القضائیة الحاكمة أو في أي مكان آخر.

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

 كضمان اللتزامات العمیل.
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الف أو بخإذا تطلب تسجیل أي رھن (أو ما یعادلھ) في الوالیة القضائیة الحاكمة أو إیداعھ  11.4
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).

 .11ة ال ینطبق أي قید على حق دمج وتوحید الضمانات على الرھن بموجب ھذه الماد 11.5

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.

 في حال: 11.7

 یل في دفع أیة التزامات العمیل عند استحقاقھا أو طلبھا؛إخفاق العم (أ)

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

عدم صحة أي إقرار تم تقدیمھ من قبل العمیل بموجب ھذه الشروط أو إثبات  (ج)
 عدم صحتھ عند تقدیمھ أو اعتباره قد تم تقدیمھ؛

درتھ على دفع دیونھ عند استحقاقھا أو كون عدم قدرة العمیل أو اعترافھ بعدم ق (د)
العمیل أو اعتباره ُمعسراً أو ُمفلساً وفقاً لقوانین الوالیة القضائیة الخاصة بتأسیسھ و/أو 

 إنشاءه (حسبما ھو معمول بھ)؛ أو

دخول العمیل في أو أصبح خاضعاً إلعادة تنظیم أو تكوین أو ترتیب آخر مع  (ھـ)
أو تصفیة أو أي شكل آخر من إجراءات اإلفالس أو اإلعسار  واحد أو أكثر من الدائنین
 أو اإلجراءات القانونیة،

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 

المستندات والبضائع في أي وقت وبأیة طریقة یراھا مناسبة دون أیو قیود ومطالبات، وال أو بعض 
 یكون إتش إس بي سي مسؤوالً عن أیة خسارة تنشأ عن ھذا التسییل أو البیع أو التداول أو التصرف.

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

 أجل الحفاظ على حقوق إتش إس بي سي تجاه الوفاء بكامل التزامات العمیل.

 إیصاالت األمانة 12
ة یبینما تظل أي من التزامات العمیل معلقة فیما یتعلق بخدمة تجاریة ُمقدمة فیما یرتبط بأ 12.1

مستندات أو بضائع، إذا كانت ھذه المستندات أو البضائع ُمحتفظ بھا أو تم إصدارھا للعمیل أو 
 لصالحھ، فإن العمیل:

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

بي سي) حصراً للغرض المتفق علیھ بین إتش إس بي سي والعمیل من وقت آلخر فیما 
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 یتعلق بالخدمة التجاریة المقدمة؛

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

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

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

 ي سي؛مستندات أخرى قد یطلبھا إتش إس ب

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

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

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

المقاصاة  13
یجوز إلتش إس بي سي، في أي وقت وبدون إشعار، أن یجمع أو ُیدمج وُیوحد كافة  13.1

حسابات العمیل الُمحتفظ بھا لدى إتش إس بي سي و/أو مقاصة أي من التزامات العمیل مقابل أي 
مستحق من قبل إتش إس بي سي إلى العمیل (بما في ذلك ما یتعلق بأیة ضمانات نقدیة، أو التزام 

العوائد الُمستلمة أو الُمحتفظ بھا من قبل إتش إس بي سي)، بغض النظر عن مكان الدفع أو فرع 
 الحجز أو العملة ألي من االلتزامین.

أي مبلغ یكون بعملة مختلفة من أجل إنفاذ أیة مقاصاة یجوز إلتش إس بي سي تحویل  13.2
 بسعر الصرف المعني.

إذا كانت أي من التزامات العمیل غیر ُمصفاة أو غیر مؤكدة، یجوز إلتش إس بي سي  13.2
 فرض أو مقاصاة مبلغ یتم تقدیره من قبلھ بحسن نیة لیكون مبلغ ھذا االلتزام.

 الحقوق التكمیلیة 14
ب ھذه الشروط باإلضافة إلى وال تخضع یجب أن تكون حقوق إتش إس بي سي بموج 14.1

وال تتأثر بأي شكل من األشكال بأي واحد أو أكثر من التعویضات أو الضمانات أو الكفاالت أو 
غیرھا من االلتزامات التي قد یحتفظ بھا إتش إس بي سي اآلن أو الحقاً سواء من العمیل أو أي 

 شخص آخر.

جب ھذه الشروط أو فیما یتعلق بأیة تعویضات یجوز إلتش إس بي سي تنفیذ حقوقھ بمو 14.2
أو ضمانات أو كفاالت أو التزامات أخرى التي قد یحتفظ لھا إتش إس بي سي اآلن أو الحقاً سواء 
من العمیل أو أي شخص آخر في أي أمر یختاره ویتخلي العمیل عن أیة حقوق قد تكون لھ وتنص 
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 على خالف ذلك.

 الرسوم والدفع - 3لقسم ا
 سوم والعموالت والفوائد والمصاریفالر 15

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

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

ي الطلب ذي الصلة أو اتفاقیة التسھیالت أو سجل التعرفة أو غیر األوقات المتفق علیھا ف
 ذلك طبقاً للممارسات القیاسیة إلتش إس بي سي.

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

مویل للفترة من وتشمل التاریخ الذي یقدم فیھ إتش إس بي سي قرض التمویل التجاري الت
ذلك أو التمویل إلى وباستبعاد التاریخ الذي یتم فیھ دفع أو تسویة قرض التمویل التجاري 
ذلك أو التمویل بالكامل، ویتم احتسابھا بالرجوع إلى المعدالت المتفق علیھا في الطلب 

قیة التسھیالت أو سجل التعرفة أو غیر ذلك طبقاً للممارسات القیاسیة ذي الصلة أو اتفا
 إلتش إس بي سي.

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

یدفع فیھ إتش إس بي سي تلك المطالبة إلى وباستبعاد التاریخ الذي  وتشمل التاریخ الذي
یتم فیھ دفع التزامات العمیل الناتجة عن تلك المطالبة بالكامل، ویتم احتسابھا بالرجوع 
إلى المعدالت المتفق علیھا في الطلب ذي الصلة أو اتفاقیة التسھیالت أو سجل التعرفة 

 یاسیة إلتش إس بي سي؛ وأو غیر ذلك طبقاً للممارسات الق

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

 والمستندي أو السند والمعدالت المتفق علیھا في الطلب ذي الصلة أو اتفاقیة التسھیالت أ
 سجل التعرفة أو غیر ذلك طبقاً للممارسات القیاسیة إلتش إس بي سي.

تتراكم أیة رسوم أو فوائد أو عموالت مستحقة فیما یتعلق بالخدمة التجاریة من یوم آلخر  2.15
یوماً أو، في أي حال  365ویتم احتسابھا على أساس العدد الفعلي لألیام المنقضیة وسنة مكونة من 

 ة السوق في الوالیة القضائیة الحاكمة المعنیة مختلفاً، طبقاً لممارسة السوق تلك.یكون فیھ ممارس

تكون أیة رسوم أو عموالت أو فوائد أو مصاریف مستحقة الدفع من قبل العمیل إلى إتش  3.15
 إس بي سي غیر قابلة لالسترداد.

اقھ، ي تاریخ استحقإذا أخفق العمیل في دفع أي مبلغ مستحق علیھ بموجب ھذه الشروط ف 4.15
یتم استحقاق فائدة متأخرة على المبلغ المتأخر من تاریخ االستحقاق حتى تاریخ الدفع الفعلي (قبل 
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وبعد الحكم على حد سواء) بالمعدل المتفق علیھ في الطلب ذي الصلة أو اتفاقیة التسھیالت أو سجل 
 .التعرفة أو غیر ذلك طبقاً للممارسات القیاسیة إلتش إس بي سي

 الدفع 16
یتم الدفع من قبل العمیل إلى إتش إس بي سي بأموال متاحة بشكل فوري وقابلة للتحویل  16.1

مجاناً وخالصة حسبما یتم تحدیده من قبل إتش إس بي سي دون أیة مقاصة أو إدعاء مقابل أو اقتطاع 
 أو شروط من أي نوع ما لم یجبرھا القانون.

غ المدفوعة أو المستحقة الدفع إلى إتش إس بي سي فیما یتعلق یتم التعبیر عن كافة المبال 16.2
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.

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

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 

 و الخصم أو االستقطاع؛األقل المبلغ الذي كان سیستلمھ إتش إس بي سي إن لم یتم ذلك 

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.

ل زیتم الدفع من قبل العمیل إلى إتش إس بي سي بعملة التزام العمیل ذي الصلة ویتنا 16.4
العمیل عن أي حق قد یكون لھ في أیة والیة قضائیة في دفع ذلك المبلغ بعملة أخرى.  یجوز إلتش 
إس بي سي تحویل أي مبلغ ُمستلم من العمیل بعملة أخرى إلى العملة التي كان فیھا ھذا الدفع مستحقاً 

أو  نشأ عنویجب على العمیل تعویض إتش إس بي سي عن أیة تكالیف أو خسائر أو التزامات ت
 نتیجة للتحویل.

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

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

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

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.

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

 أجل الحفاظ على حقوق إتش إس بي سي تجاه الوفاء بكامل التزامات العمیل.
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التي یتم استالمھا من قبل إتش إس بي سي (ما لم ینص القانون إجباریاً  یتم تطبیق المبالغ 16.8
 على خالف ذلك):

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

كون أصل المبلغ) تكون مستحقة لـ ثانیاً، في أو مقابل أداء أیة فائدة أو مبالغ أخرى (ال ت (ب)
 إتش إس بي سي؛ و

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

إذا ُتطلب إعادة دفع أیة أموال مدفوعة إلى إتش إس بي سي فیما یتعلق بالتزامات العمیل  16.9
اإلفالس أو التصفیة أو ألي سبب آخر، یجوز لـ إتش إس بي  بموجب أي قانون یتعلق باإلعسار أو

 سي تنفیذ ھذه الشروط والخدمة التجاریة ذات الصلة كما لو كانت ھذه األموال لم ُتدفع.

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

 اإلقرارات والتعھدات والعقوبات - 4القسم 
 اإلقرارات والضمانات 17

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

ائھ ة القضائیة لتأسیسھ و/أو إنشأنھ تم تأسیسھ و/أو إنشائھ بموجب قوانین الوالی (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 

 وده؛أو وج ھذه الشروط، ویجب علیھ إبالغ إتش إس بي سي فوراً بأي تغییر في دستوره

أن االلتزامات التي سیتحملھا في ھذه الشروط وفي كل معاملة تجاریة قد یبرمھا  (ب)
 من وقت آلخر ھي التزامات قانونیة وساریة وملزمة وقابلة للتنفیذ؛

أنھ تم الحصول على جمیع التراخیص أو الموافقات أو االعتمادات أو القرارات  (ج)
عات أو التوثیقات أو التسجیالت المطلوبة أو المرغوبة أو الرخص أو اإلعفاءات أو اإلیدا

لتمكینھ من تنفیذ وممارسة حقوقھ بشكل قانوني واالمتثال اللتزاماتھ بموجب ھذه الشروط 
 وكل معاملة تجاریة، أو تنفیذھا وھي نافذة وساریة المفعول بالكامل؛

ر ال تتعارض أن ھذه الشروط وكل معاملة تجاریة قد یبرمھا بھا من وقت آلخ (د)
مع مستنداتھ الدستوریة أو أیة اتفاقیة أو سند ملزماً لھ أو أي من أصولھ أو تشكل حالة 
 إخالل أو إنھاء للحدث (حسبما تكون موصوفة) بموجب أیة اتفاقیة أو سند من ھذا القبیل؛

أن كل خدمة تجاریة یطلبھا العمیل تتعلق بمعاملة تجاریة حقیقیة كما ھو موضح  (ھـ)
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لمستندات المتعلقة بتلك المعاملة التجاریة وكافة المستندات والمعلومات (بما في ذلك في ا
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.

بدأ أیة إجراءات قانونیة أنھ لم یتخذ أي إجراء أو أیة خطوات أخرى ولم ی (و)
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 علیھ أو 

 على كافة أو أي جزء مادي من أصولھ أو إیراداتھ؛ و

عوائد بیع یكون إلتش إس بي سي حق فیھا أو  أن أیة مستندات أو بضائع أو (ز)
ُیزعم أن یكون لھ حق فیھا تكون خالیة من أي حق/حقوق ضمان وعبء/أعباء (بخالف 
حق إتش إس بي سي) ویكون العمیل ھو المالك الوحید المستفید من تلك المستندات أو 

 البضائع أو عوائد البیع.

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

 معلقة.

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

 أم ال.

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

 التعھدات 18
 التعھدات العامة 

 إتش إس بي سي:على العمیل بناء على طلب  18.1

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

 للبضائع حسبما یطلبھ إتش إس بي سي؛

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

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 عمیلكبمطالب نموذج "

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

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

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

لغرض إنشاء أو إتمام أو حمایة أو المحافظة على أي حق یتم منحھ  )1(
أو ُیعزم منحھ إلى إتش إس بي سي بموجب أو وفقاً لـ أو فیما یرتبط بھذه 

یختص بأیة ضمانات نقدیة أو مستندات أو بضائع أو  الشروط (بما في ذلك ما
 عوائد بیع)؛

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

 القانون؛ و

لتسھیل التسییل من قبل إتش إس بي سي ألیة مستندات أو بضائع  )3(
 تي یكون إتش إس بي سي، أو ُیعزم أن یكون، مھتماً بھا.ال

 تعھدات الخدمة التجاریة 
على العمیل، إلى الحد الذي ینطبق على الخدمة التجاریة و/أو حیثما یكون أو ُیزعم أن  18.2

یكون لدى إتش إس بي سي مصلحة في االعتماد المستندي أو المستندات أو البضائع أو عوائد البیع 
 لة المشار إلیھا:ذات الص

التأكد من أن یكون االعتماد المستندي أو المستندات أو البضائع أو عوائد البیع  (أ)
(حسبما ینطبق ذلك) خالي من أي رھن أو تكلیف أو ضمان أو امتیاز أو حق ضمان آخر 
أو عبء أو مطالبة باستثناء أي أمانة أو رھن أو أي شكل آخر من أشكال الضمان لصالح 

 بي سي أو التي یسمح بھا إتش إس بي سي صراحًة؛إتش إس 

تأمین البضائع بالقیمة مقابل تلك المخاطر الغیر قابلة للتأمین على النحو الذي  (ب)
قد یتطلبھ إتش إس بي سي ویتعین علیھ تقدیم إثبات بذلك التأمین إلى إتش إس بي سي 

 لبضائع؛) أیام من تاریخ أي طلب خدمة تجاریة تتعلق با10خالل عشرة (

إذا طلب بنك إتش إس بي سي ذلك، الترتیب لتظھیر حق إتش إس بي سي في  (ج)
البضائع في بولیصة التأمین ذات الصلة وتوجیھ المؤمن بدفع جمیع عوائد التأمین المتعلقة 

 بتلك البضائع إلى إتش إس بي سي؛

ق بالبضائع علالدفع إلى إتش إس بي سي كافة عوائد التأمین التي استلمھا فیما یت (د)
و، في انتظار الدفع، االحتفاظ بتلك العوائد كأمانة لصالح إتش إس بي سي (أو، إذا لم یتم 

 االعتراف باالمانة وإنفاذھا، یحتفظ بھا لصالح إتش إس بي سي)؛

تظھیر كافة المستندات لصالح إتش إس بي سي وإیداع كافة المستندات لدى  (ھـ)
حق إتش إس بي سي في كافة المستندات والبضائع  إتش إس بي سي أو لصالحھ وتدوین

 في سجالتھ؛
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دفع كافة رسوم الشحن والتخزین والدخول في حوض السفن والعبور والرسوم  (و)
األخرى، واإلیجار وكافة التكالیف األخرى الخاصة بالمستندات و/أو البضائع والمرتبطة 

 بھا؛

ل الموافقة الخطیة المسبقة من قبعدم السماح بتغییر البضائع أو تعدیلھا بدون  (ز)
 إتش إس بي سي؛

عدم إتخاذ أي إجراء، قد ُیخل بقیمة البضائع أو فاعلیة أي رھن أو أمانة بموجب  (ح)
 ھذه الشروط؛

إبالغ إتش إس بي سي بأي حدث یصبح على علم بھ قد یؤثر بشكل عكسي  (ط)
 تلف في حالة البضائععلى قدرة أي مشتري على إكمال شراء البضائع أو أي تغییر أو 

 أو جودتھا أو غیر ذلك؛

السماح إلتش إس بي سي (أو أي مفوض) بالدخول إلى أیة مواقع یتم تخزین  (ي)
البضائع فیھا أو تكون موجودة فیھا لغرض التفتیش أو حیازة أو بخالف ذلك حمایة حقھ 

 في البضائع؛

عوائد البیع أو نقلھا أو بیعھا عدم محاولة التنازل عن المستندات أو البضائع أو  (ك)
أو التصرف فیھا أو التعامل معھا بطریقة أخرى (حسبما ینطبق ذلك) أو االعتماد 
المستندي (أو أي تعزیز (سواء تم تقدیمھ على أساس معلوم أم غیر معلوم))، باستثناء 
حسبما ھو متفق علیھ بین إتش إس بي سي والعمیل من وقت آلخر فیما یتعلق 

 الخدمات التجاریة المقدمة؛بالخدمة/

عدم تقدیم المستندات إلى أي بنك أو مؤسسة مالیة أو نوع مماثل من ھیئة  (ل)
تمویلیة أخرى أو الحصول على أي شكل من أشكال التمویل و/أو االقتراض فیما یختص 

 بنفس المعاملة التجاریة؛

ضمان أو المستند عدم الموافقة على أي تعدیل لالعتماد المستندي أو اعتماد ال (م)
 بدون الموافقة الخطیة المسبقة من قبل إتش إس بي سي؛ و

إصدار اإلفراج الفوري عن إتش إس بي سي من أي ضمان أو تعویض أو  (ن)
 التزام آخر قد یكون إتش إس بي سي قد قدمھ فیما یتعلق بالمستندات أو البضائع،

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

 تفتیشھا و/أو طلب وقبض أیة عوائد بیع.

 االمتثال للقوانین واألحكام 19
 ُیقر العمیل ویضمن ما یلي: 19.1

التابعة لھ أو مدیریھ أو مسؤولیھ أو موظفیھ ال یكون العمیل أو أي من الشركات  (أ)
أو وكالئھ أو أفرعھ فرداً أو كیاناً یكون، أو یكون مملوكاً أو ُمتحكماً فیھ من قبل أي فرد 

 أو كیان یكون:



STT(BH) APR 18 25 

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

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(

ؤسساً أو لھ مقر في دولة أو إقلیم یكون، أو أن تكون موجوداً أو م )2(
 حكومتھ، محل للعقوبات؛

أنھ تم الحصول على أیة تراخیص استیراد أو تصدیر مطلوبة تنطبق على كل  (ب)
 معاملة؛ و

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

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

 ُیقر العمیل ویوافق على ما یلي: 19.2

ن لقوانییتعین على مجموعة إتش إس بي سي ومزودي خدماتھا التصرف طبقاً  (أ)
ولوائح مختلف الوالیات القضائیة، بما في ذلك القوانین المتعلقة بالعقوبات ومكافحة غسیل 

 األموال وتمویل اإلرھاب والرشوة والفساد والتھرب الضریبي؛

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

 أخرى؛

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

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

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

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

 رفض: )3(

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

 إجراء أي دفع ألیة مطالبة؛ أو (ب)

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

بي سي مسؤوالً  ال یكون إتش إس بي سي أو أي عضو في مجموعة إتش إس (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:

ناشيء عن أو متعلق بأي إجراءات امتثال اتخذھا إتش إس بي سي  )1(
 أو مزود خدمتھ أو أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي ؛ و/أو

ع أیة مطالبة فیما یتعلق بالخدمة التجاریة أو إرسال أو بسبب منع دف )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.

 التعلیمات و البرامج اإللكترونیة - 5القسم 
 التعلیمات 20

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

كافة المطالبات والتعلیمات (بما في ذلك أیة طلبات) الُمقدمة أو المزعوم تقدیمھا  (أ)
 )؛التعلیماتمن قبل العمیل إلى إتش إس بي سي (

 أیة مطالبات؛ و (ب)

 ش إس بي سي،أیة مستندات ُمقدمة إلى إت (ج)

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 ) وھو غیر ملزماً الوسائل اإللكترونیةاألخرى (في كل حالة، 
 صحة أي من تلك التعلیمات أو المطالبة أو المستند.

ُیقر العمیل ویقبل بمخاطر االعتراض على االتصاالت والتعلیمات والمطالبات  20.2
والمستندات الُمرسلة إلى أو من إتش إس بي سي بواسطة الوسائل اإللکترونیة أو مراقبتھا أو تعدیلھا 

أو احتوائھا على فیروسات أو بخالف ذلك التدخل فیھا من قبل أطراف ثالثة وُیقر ویوافق أو تلفھا 
على أن إتش إس بي سي غیر مسؤوالً أو ُمدیناً للعمیل أو أي طرف ثالث عن، ویتنازل العمیل عن 

 أي وكافة المطالبات المتعلقة بـ، أیة خسائر ناتجة عن ذلك.

قدم مطالبة أو قدم مستنداً بالوسائل اإللكترونیة، أو أصدر إذا أعطي العمیل تعلیمات أو  20.3
تعلیمات إلى إتش إس بي سي بالسماح للمستفید أو أي شخص آخر بالقیام بالمثل، یقوم العمیل عند 
الطلب بتعویض، وإبقاء إتش إس بي سي غیر متضرراً من أیة وكافة الخسائر التي قد یتكبدھا إتش 

تعلق بأي دفع یتم في الحاالت التي تكون فیھا التعلیمات أو المطالبة إس بي سي (بما في ذلك ما ی
 ذات الصلة غیر ُمصرح بھا).
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حیث  تقدم العمیل بطلب للحصول على ایة خدمات تجاریة لصالح احدى الشركات التابعة  20.4
 للعمیل:

تش اس بنك ایوافق العمیل على( مع تقدیم اتفاقا موقعا للشركة التابعة لھ على ذلك) ان  )(أ
بى سى لیس علیھ اي التزام للحصول على ایة تعلیمات مباشرة من الشركة التابعة و یحق بنك اتش 

 اس بى سى ان یتعامل بشكل منفرد مع العمیل بالنیابھ عن الشركھ التابعة.

ان تعریف " صفقة تجاریة" یتم تفسیره لالشارة الى تلك الشركة التابعة للعمیل و لیس  )(ب
 ذاتھ وكذا تفسیر تعریفات " المستندات" و " البضائع". العمیل

االشارات الواردة  فى ھذه الشروط للعمیل الذى  یقدم أو یتعامل أو یتخلص أو ینقل امواال  )(ت
أو یتعامل مع أو یستخدم المستندات (علي الرغم من وصفھا) او بضائع او عائدات البیع یلزم تضمن 

 باي من ھذة التصرفات  تعھد الشركة التابعة للعمیل

یجب ان یتعھد العمیل على ان الشركة التابعة لھ تتوافق مع كل التعھدات المنصوص  )(ث
 علیھا فى الشروط بالنسبة الى التعامالت التجاریة و المستندات و البضائع و عائدات البیع و

 سھ و بالنیابة عنكافة االقرارات  الواردة من العمیل فى ھذه الشروط یكون تمثیال لنف )(ج
الشركة التابعة لھ او فى حالة اذا كان یلزم ان یكون من الشركة التابعة فقط (بسبب الظروف 

لیس لدى إتش  20.5الواقعیة) فانھ یكون من قبل العمیل لصالح  و بالنیابة عن الشركة التابعة. 
 إس بي سي أي التزام بما یلي:

طي تعلیمات أو یقدم مطالبة أو یقدم التحقق من ھویة أو صالحیة أي شخص یع (أ)
 مستند بالوسائل اإللكترونیة؛

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

تصرف بناء على أیة تعلیمات ُمعطاة أو التماس موافقة العمیل المسبقة قبل ال (ج)
 مطالبة ُمقدمة أو مستند ُمقدم بواسطة الوسائل اإللكترونیة،

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

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

 على أیة تعلیمات أو مطالبة أو مستند أو تعلیق أو إنھاء أیة خدمة تجاریة في أي وقت.

 البرامج 21
 یقر العمیل ویوافق على ما یلي: 21.1

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

 أخرى ساریة المفعول) وتقدیم الخدمات التجاریة؛
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خارجیون مستقلین عن إتش إس بي سي ویمكنھم أن یتقاضوا یكون المتعھدون ال (ب)
أتعاب العمیل بشكل مستقل الستخدام برامجھم وتكون تلك األتعاب ھي مسؤولیة العمیل 

 وحده؛

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

 قبل ھؤالء المتعھدین الخارجیین؛

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

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

 الرسائل؛

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

قدیم كافة المعلومات المتعلقة بأي برنامج یستخدمھ العمیل قد یطلبھا إتش فوراً ت (ز)
 إس بي سي بشكل معقول.

ال یتحمل إتش إس بي سي أیة مسؤولیة تجاه العمیل أو تجاه أي طرف ثالث عن أیة  21.2
 خسارة أو ضرر یعاني منھ أو یتكبده نتیجة لما یلي:

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

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

 العمیل: 21.3

عھد بي سي وكل مت علیھ االمتثال بكافة اإلجراءات األمنیة المتبعة لدى إتش إس (أ)
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

ُیقر ویوافق على أن من مسؤولیة العمیل إعداد والحفاظ على والمراجعة بشكل  (ب)
یبات األمنیة المتعلقة بدخول واستخدام كل برنامج والمعلومات المخزنة دوري كافة الترت

على أنظمة الحاسوب واالتصاالت الخاصة بالعمیل، ویؤكد بأنھ قام بتقییم الترتیبات 
 األمنیة لكل برنامج، وقرر بأنھا كافیة لحمایة مصالح العمیل؛

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

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

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

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

أخرى  - 6القسم 
 تحدید المسؤولیة 22

ي من إتش إس بي سي أو أي عضو آخر في مجموعة إتش إس بي سي مسؤوالً ال یكون أ 1.22
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 الخدمة 

تلك الخسارة أو الضرر أو الدفع أو الطلب أو المطالبة أو المصاریف أو التكلفة التجاریة بخالف 
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.

بي سي أو  ، في أي ظرف من الظروف، یكون إتش إس22.1بغض النظر عن المادة  22.2
 أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي مسؤوالً تجاه العمیل (أو أي من الشركات التابعة لھ) عن:

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

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

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

، ال یكون إتش إس بي سي مسؤوالً عن، ویتنازل العمیل 22.2و 22.1دون تقیید المواد  22.3
 عن كافة المطالبات ضد إتش إس بي سي فیما یختص بـ:

أي تصرف أو إغفال أو خسارة أو تأخیر مرتبط بإرسال المستندات أو الدفع  (أ)
ك ُمراسل، أو أي إیقاف أو تصرف أو إغفال أو إعسار أو إفالس إلى أي طرف ثالث أو بن

 أي بنك ُمراسل؛

أي تأخیر و/أو خسارة في إرسال أیة رسائل أو خطابات أو مستندات یتم   (ب)
إرسالھا عن طریق البرید أو كمراسلة إلكترونیة أو من خالل البرنامج أو أیة قناة 

خر یحدث عند إرسال أو تسلیم أیة مراسالت اتصاالت، أو أي تأخیر أو انقطاع أو خطأ آ
من قبل أطراف ثالثة وُیقر العمیل بأنھ، بغض النظر عن أیة تعلیمات مخالفة، یجوز إلتش 

 إس بي سي إرسال المستند بأیة وسیلة یعتبرھا مناسبة؛
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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 

أو األعمال القتالیة أو الغزو أو االضطرابات یتحكم فیھا إتش إس بي سي أو الحرب 
المدنیة أو اإلضرابات أو حاالت اإلغالق أو أیة إجراءات صناعیة أخرى أو نزاعات 
تجاریة (سواء كانت تتعلق بموظفي إتش إس بي سي أو طرف ثالث) أو أي قانون أو 

 أمر حكومي (سواء كان لھ قوة القانون أم ال)؛

ش إس بي سي في دفع المطالبة أو أي تصرف آخر من أي إخفاق من جانب إت (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؛

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

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؛

دقة أو صحة أو حقیقة أو تزویر أو أثر قانوني ألیة بیانات أو  مصدر 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 

و أداء آخر تتعلق بھ تلك البیانات أو أو تسلیم أو قیمة أو وجود البضائع أو الخدمات أ
المستندات أو الكشوفات، أو لحسن نیة أو تصرفات أو إغفاالت أو مالءة أو أداء أو وضع 
أي طرف في المعاملة التجاریة أو المرسل أو الناقل أو وكیل الشحن أو المرسل إلیھ أو 

 المؤمن للبضائع أو أي شخص آخر؛

 ید، بما في ذلك اإلخالل بالعقد فیما یتعلق بالمعاملةأیة أفعال غیر سلیمة للمستف (ز)
 التجاریة، وفي الظروف التي یتحمل فیھا العمیل ویتكفل بكافة تلك المخاطر؛ و

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

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

غرض آخر لدعم الخدمات المنصوص علیھا في ھذه الشروط، یجب على إتش إس بي سي القیام 
لیة العمیل، وال یتحمل إتش إس بي سي أیة مسؤولیة في حالة عدم بذلك لحساب العمیل وعلى مسؤو

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 عن أي تصرف 

 إفالس أو إعسار لذلك الطرف اآلخر.أو تقصیر أو إخالل أو إیقاف أو 

عندما یقوم إتش إس بي سي بمراجعة أي مستند بناء على طلب العمیل، تكون ھذه  22.5
المراجعة إرشادیة فقط ولیست نھائیة أو قاطعة وال یكون إتش إس بي سي مسؤوالً عن، ویتنازل 
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 ال أو إخفاق من قبل إتشالعمیل عن كافة المطالبات ضد إتش إس بي سي فیما یتعلق بـ، أي إغف
 إس بي سي في تحدید أیة تناقضات خالل أیة مراجعة من ھذا القبیل.

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

 أخرى، ُیقر العمیل ویوافق على ما یلي:

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

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

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

 و

 یجب على العمیل طلب استشارة قانونیة مستقلة؛ (د)

كافة تلك المخاطر ویتنازل عن كافة المطالبات ضد إتش إس بي سي عن الخسائر ویتحمل العمیل 
أو األضرار أو التكالیف أو الرسوم أو المطالبات أو اإلجراءات أو الطلبات المتعلقة بذلك االعتماد 
المستندي أو السند بما في ذلك أیة مطالبات تتعلق بإخفاق إتش إس بي سي في تنبیھ العمیل بأنھ كان 

قدم المشورة لذلك النوع من االعتماد المستندي أو السند، أو اإلخفاق في دفع مثل ذلك االعتماد ی
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.

ام الواردة أعاله، عند نشوء أي التزام من قبل إتش إس بي سي أو أي مع مراعاة األحك 22.7
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 

 تقویم سنوي.دوالر أمریكي في أي  1,000,000

 والخصوصیة اإلفصاح والسریة 23
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:

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

 الشروط أو الخدمة التجاریة إلى ذلك الشخص؛

 إبالغ أي شخص آخر بحقھ في أیة مستندات أو بضائع أو عوائد بیع؛ و (ب)

نقل واإلفصاح عن أي من معلومات العمیل إلى الُمستلمین التالیین (الذین قد  (ج)
 معلومات العمیل تلك): یتناولون وینقلون وُیفصحون عن
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 أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي؛ )1(

أي متعھدین أو ُمراسلین أو ُمعینین أو وكالء أو مفوضین أو مزودي  )2(
خدمة (بما في ذلك المتعھد الخارجي والبرامج) أو مستشارین في مجموعة 

 إتش إس بي سي (بما في ذلك موظفیھم ومدرائھم ومسؤولیھم)؛

 أیة ھیئات؛ )3(

أي شخص یتصرف نیابة عن العمیل ومتلقي الدفع والمستفیدین  )4(
والُمعینین للحساب وبنوك الوساطة والبنوك الُمراسلة والبنوك الوكیلة أو غرف 
المقاصة أو أنظمة المقاصة أو التسویة أو األطراف المقابلة في السوق أو وكالء 

ألوراق المالیة االستحواذ أو مستودعات المبادلة أو التجارة وأسواق ا
والشركات التي یكون للعمیل مصلحة في األوراق المالیة (حیث یحتفظ إتش 

 إس بي سي بتلك األوراق المالیة للعمیل)؛

أي طرف یحوز مصلحة في أو یتحمل المخاطر في أو فیما یتعلق  )5(
 بأیة خدمة تجاریة؛

مكاتب أیة مؤسسات مالیة أخرى أو وكاالت مرجعیة ائتمانیة أو  )6(
 ائتمانیة، للحصول على  أو تقدیم مرجعیات ائتمانیة؛

 أیة جھات ُمصدرة أو وسطاء؛ و/أو )7(

فیما یتعلق بأي نقل أو التصرف في أو دمج أو حیازة أیة أعمال في  )8(
مجموعة إتش إس بي سي، في أي مكان كانت، ویشمل ذلك الوالیات القضائیة 

ھ ت التي ُتقدم نفس مستوى الحمایة الذي ُتقدمالتي لیس لدیھا قوانین حمایة البیانا
 الوالیة القضائیة التي یتم فیھا تورید الخدمة التجاریة؛

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

تصرفات أو إغفاالت أي من المتعھد الخارجي  ال یكون إتش إس بي سي مسؤوالً عن 23.2
 فیما یتعلق بجمع أو استخدام أو اإلفصاح عن معلومات العمیل من قبل المتعھد الخارجي ذلك.

عندما یقدم العمیل معلومات إلى إتش إس بي سي عن األشخاص الطبیعیین (مثل المخولین  23.3
ة الطبیعیین قد فوضوا العمیل بالقیام بذلك (واستالم أیبالتوقیع)، یؤكد العمیل بأن ھؤالء األشخاص 

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 تقدیم الخدمة التجاریة إلى أو للعمیل. أي إجراء منصوص علیھ في ھذه الشروط

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 سریة المصرفیة أو حمایة البیانات أو للتعدأیة مطالبة بالتشھیر، فیما یتعلق بالخصوصیة أو ال
على أیة حقوق لطرف ثالث آخر) ویؤكد العمیل وُیقر بأنھ حصل على الموافقة المطلوبة و/أو التخلي 



STT(BH) APR 18 33 

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

 متفرقات 24
 للنقض وُملتزم بھ، یجوز إلتشبخالف أیة خدمة تجاریة تم تقدیمھا على أساس غیر قابل  24.1

إس بي سي في أي وقت سحب الخدمة التجاریة أو رفض تقدیم الخدمة التجاریة حسب استنسابھ 
 المطلق.

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

یجوز إلتش إس بي سي في أي وقت تغییر ھذه الشروط عن طریق توجیھ إشعار خطي  24.3
) یوماً على األقل إلى العمیل وتخضع أیة خدمة تجاریة مطلوبة في أو بعد تاریخ 30مدتھ ثالثین (

 النفاذ في ذلك اإلشعار للشروط الُمعدلة.

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

 خدمة تجاریة.

ال یعتبر أي إخفاق أو تأخیر من قبل إتش إس بي سي في ممارسة أي من حقوقھ أو  24.5
انونیة بموجب ھذه الشروط أو فیما یتعلق بالخدمة التجاریة كتنازل عن أي من ذلك الحق تدابیره الق

أو التدبیر القانوني، كما أن أیة ممارسة فردیة أو جزئیة ألي حق أو تدبیر قانوني ال تمنع أیة ممارسة 
 أخرى أو غیرھا ألي حق أو تدبیر قانوني آخر. 

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

 بموجب أو فیما یتعلق بھذه الشروط أو الخدمة التجاریة دون قید أو إشعار.

ة إشعارات من قبل العمیل فیما )، یجب توجیھ أیالتعلیمات( 20مع عدم اإلخالل بالمادة  24.7
یتعلق بھذه الشروط أو الخدمة التجاریة إلى إتش إس بي سي بشكل خطي على أحدث عنوان إلتش 
إس بي سي أبلغ العمیل بھ.  یجوز إلتش إس بي سي توجیھ إشعار إلى العمیل شخصیاً أو عن 

إذا وافق علیھ العمیل، من  طریق الھاتف أو الفاكس أو عن طریق البرید أو من خالل البرنامج، أو
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  7اإلشعار المرسل بالبرید قد تم استالمھ بعد 
 تقویمي من تاریخ إرسالھ خارج الدولة.

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

 المتبقیة ال تتأثر بأي شكل من األشكال.

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

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

سمح بھ قوانین الوالیة القضائیة الحاكمة، یتنازل العمیل بشكل غیر قابل إلى الحد الذي ت 24.11
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 

كانت تلك الحصانة تتعلق بھ أو بأیة أصول تجاریة أو غیر تجاریة (بما في ذلك  أو غیره، سواء
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 ).

وإتش إس بي سي وكل عضو في مجموعة إتش إس بي سي  ھذه الشروط لمنفعة العمیل 24.12
وال ُیقصد منھا المنفعة من قبل أي طرف ثالث آخر أو أن تكون قابلة للتنفیذ من قبل أي طرف ثالث. 
ال تخضع أیة حقوق إلتش إس بي سي في إنھاء أو تغییر ھذه الشروط أو أي عقد ُتشكل ھذه الشروط 

 جزءاً منھ، لموافقة أي طرف ثالث.

 القانون الحاكم والوالیة القضائیة 25
 ألغراض الخدمة التجاریة: 25.1

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

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

 أیة التزمات غیر تعاقدیة تنشأ عنھا أو مرتبطة بھما.

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

 اتفاقیة التسھیالت ھذه ُیشكل تبلیغ باإلنذار إلى العمیل.

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 

لتبلیغ كافة اإلجراءات القانونیة المتعلقة بھذه الشروط والخدمة التجاریة ذات الصلة إلى  القضائیة)
العمیل ویقوم العمیل بإخطار إتش إس بي سي بعنوان وكیل التبلیغ باإلنذار.  وفي حالة عدم قیام 

تھ ویجب قالعمیل بذلك، یجوز إلتش إس بي سي بتعیین وكیل تبلیغ باإلنذار نیابة عن العمیل وعلى نف
 علیھ، في أقرب وقت ممكن عملیاً، إخطار العمیل بذلك التعیین.

 التعریفــات والتفسیـــر – 7القسم 
 التعریفات والتفسیر 26

 في ھذه الشروط: 26.1

یعني طلب من قبل العمیل للخدمة التجاریة (سواء كان ذلك لنفسھ أو لشركة تابعة لھ) باستخدام  الطلب
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 لبنود اتفاقیة التسھیالت أو یتم إجراؤه باستخدام البرنامج.نموذج طلب، أو طبقاً 

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

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

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

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

 ).الضمانات النقدیة( 10یكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة  الضمانات النقدیة

اؤه أو سحب تم إجرمستندات تعني أي طلب للدفع أو القبول وأي دفع أو مطالبة أو تقدیم  المطالبة
 ل مستفید أو طرف ثالث أو العمیل.فیما یختص بالخدمة التجاریة من قب

یعني معاملة التحصیل المستندي التي یقوم بھا إتش إس بي سي للعمیل والتي  التحصیل المستندي
قد یتم فیھا اإلفراج عن المستندات الُمضمنة في التحصیل المستندي من قبل إتش إس بي سي أو أي 

قاً أو مقابل الدفع (مستندات مقابل الدفع) أو طببنك ُمحصل إما مقابل القبول (مستندات مقابل القبول) 
 ألیة أحكام وشروط أخرى.

 ).االمتثال للقوانین والعقوبات( 19یكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة إجراءات االمتثال 

تعني األحكام والشروط اإلضافیة الخاصة بإتش إس بي سي للدولة التي یتواجد بھا  شروط الدولة
 ذات الصلة.ي سي الُمقدم للخدمة التجاریة كیان إتش إس ب

یعني الشخص المحدد على ھذا النحو في الطلب ذي الصلة والذي یتعاقد معھ إتش إس بي  العمیل
 سي ھسك فیما بختص بتقدیم الخدمة التجاریة.

تعني أیة بیانات شخصیة و/أو معلومات سریة و/أو معلومات ضریبیة (بما في ذلك  معلومات العمیل
انات والتنازالت والموافقات المرفقة) سواء للعمیل أو أي شخص أو كیان تكون معلوماتھ (بما البی

في ذلك أیة بیانات شخصیة أو معلومات ضریبیة) ُمقدمة من قبل العمیل أو نیابة عن العمیل، إلى 
 أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي فیما یرتبط بتقدیم الخدمة التجاریة. 

 عني في أي وقت:ت التزامات العمیل

كافة التزامات العمیل تجاه إتش إس بي سي أو أي عضو في مجموعة إتش  (أ)
إس بي سي (بما في ذلك بموجب أو فیما یختص بالخدمة التجاریة) التي یتم تكبدھا بأیة 
عملة وبأیة صفة وسواء كانت حالیة أو مستقبلیة، فعلیة أو محتملة، مباشرة أو غیر 

 بشكل منفرد أو مشترك مع أي شخص آخر؛مباشرة، أو ُمتكبدة 

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

 التي یدفعھا العمیل أو التي كانت سُتدفع لوال وجود ظروف قد ُتقید الدفع؛
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یة مصاریف یتكبدھا إتش إس بي سي أو أي عضو في مجموعة إتش إس بي أ (ج)
سي في إجراء الدفع بموجب أو فیما یختص بالخدمة التجاریة نیابة عن العمیل (ولكن 
دون أن یكون إتش إس بي سي تحت أي التزام للقیام بذلك) نتیجة إلخفاق العمیل في 

 وإجراء ذلك الدفع عند االستحقاق أو عند الطلب؛ 

كافة المصاریف التي یتكبدھا إتش إس بي سي أو أي عضو في مجموعة إتش  (د)
إس بي سي في إتمام أو إنفاذ حقوقھ بموجب أو فیما یختص بالخدمة التجاریة وھذه 

 الشروط.

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

كمبیاالت أو كمبیاالت مستندیة أو سندات أذنیة أو شیكات أو سندات ملكیة أو تعني أیة  المستندات
شھادات أو فواتیر أو بیانات أو مستندات النقل أو بوالیص تأمین أو كفاالت المستودعات أو إیصاالت 

سندات مماثلة أخرى مرتبطة بالمعاملة التجاریة والتي بخصوصھا ُیقدم إتش المستودعات أو أیة 
 إس بي سي الخدمة التجاریة/الخدمات التجاریة إلى العمیل.

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

عملة المطلوبة باستخدام الیعني سعر الصرف الفوري إلتش إس بي سي لشراء العملة سعر الصرف 
التي یكون فیھا الدفع ذات الصلة مستحق الدفع في سوق الصرف األجنبي ذات الصلة في الوقت 

 المعني.

 یعني طرف ثالث یوفر أي برنامج إلتش إس بي سي و/أو العمیل. المتعھد الخارجي

ي خارجي وإما إتش إس بي ستعني أیة اتفاقیة یتم إبرامھا بین المتعھد ال األحكام والشروط الخارجیة
 أو العمیل والتي تحدد األحكام والشروط المطبقة على استخدام إتش إس بي سي أو العمیل للبرنامج.

تعني خطاب تسھیل او اتفاقیة تسھیل بین العمیل وإتش إس بي سي والتي ُیقدم  اتفاقیة التسھیالت
 إلى العمیل.إتش إس بي سي طبقاً لھا قرض التمویل التجاري أو التمویل 

یعني خصم أو تداول أو شراء أو دفع مسبق أو تظھیر للمستند (سواء تم سحبھ بموجب  التمویل
 التمویالتو یتم تمویلھاعتماد مستندي أو تحصیل أم ال) أو لالعتماد المستندي ویتم تفسیر الكلمات 

 تبعاً لذلك.

تش لتجاریة والتي بخصوصھا ُیقدم إتعني البضائع أو المنتجات التي تكون محل المعاملة ا البضائع
 إس بي سي الخدمة التجاریة/الخدمات التجاریة إلى العمیل.

تعني الوالیة القضائیة التي یتواجد فیھا كیان إتش إس بي سي الُمقدم  الوالیة القضائیة الحاكمة
ل وإتش العمیللخدمة التجاریة أو والیة قضائیة أخرى من ھذا القبیل تتم الموافقة علیھا خطیاً بین 

 إس بي سي أو یتم تحدیدھا في شروط الدولة ذات الصلة.

یعني عضو في مجموعة إتش إس بي سي ُیقدم الخدمة التجاریة ذات الصلة، إتش إس بي سي 
وخلفائھ والمتنازل لھم من قبلھ و، حیثما یسمح بھ السیاق، یشمل أي شخص یتم تعیینھ من قبل إتش 

 ).اإلفصاح والسریة والخصوصیةأ) ((23.1إس بي سي بموجب المادة 



STT(BH) APR 18 37 

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

 تعني غرفة التجارة الدولیة. غرفة التجارة الدولیة

تعني تخفیض معدل العائد من الخدمة التجاریة أو رأس المال اإلجمالي إلتش إس  التكالیف 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 

 ى قیام إتش إس بي سي بأداء التزاماتھ بموجب ھذه الشروط أو الخدمة التجاریة.یعزى إل

 ).السداد والتعویض( 9یكون لھ المعنى المحدد لھ في المادة  الطرف الُمعوض

 ).التعلیمات( 20یكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة  التعلیمات

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

 في ذلك أي تمدید أو تجدید أو تعدیل لنفس ذلك السند).

 ).السداد والتعویض( 9یكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة  الخسائر

 ).االعتمادات المستندیة( 3.14یكون لھ المعنى المحدد لھ في المادة  ندي الرئیسياالعتماد المست

یعني قرض نظیف لتمویل رأس المال العامل یتم تقدیمھ مقابل فتح حساب  قرض الشركة الُمصنعة
 التداول بموجب أمر شراء مؤكد أو فاتورة مبدئیة أو مستندات مساندة أخرى من ھذا القبیل.

عني قرض نظیف لتمویل رأس المال یتم تقدیمھ مقابل االعتماد المستندي یتم إصداره ی قرض التعبئة
 لصالح العمیل ویتم الُنصح بھ من قبل إتش إس بي سي.

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

 االتصال والعمر وتاریخ المیالد ومكان المیالد والجنسیة والحالة الشخصیة والحالة االجتماعیة.

یعني أي برنامج إلكتروني یتم استخدامھ من قبل إتش إس بي سي و/أو العمیل إلرسال أو  البرنامج
ل أخرى فیما یرتبط بالخدمة التجاریة، ویشكل الشبكة استالم أیة تعلیمات أو مطالبة أو اتصا

 اإللكترونیة إلتش إس بي سي.

 یعني فیما یختص بالخدمة التجاریة: حدث حق الرجوع

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

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

 ذلك).

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

 یعني اعتماد مستندي ُمساند. االعتماد المستندي الُمساند

 یعني اعتماد الضمان (الذي یشمل اعتماد مستندي ُمساند). اعتماد الضمان

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

تعني أي مستند ُینشأ ضمان على أي من أصول العمیل لدعم أیة التزامات قد تكون  اتفاقیة الضمان
 لدى العمیل تجاه أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي من وقت آلخر.

یعني كتاب التعرفة الخاص بإتش إس بي سي (والذي یكون متاحاً عند الطلب من قبل  سجل التعرفة
) والذي یحدد رسوم إتش إس بي سي والعموالت والفوائد العمیل ویمكن الوصول إلیھ عبر اإلنترنت

 واألسعار األخرى للخدمات التجاریة.

تعني ضریبة البضائع والخدمات أو ضریبة القیمة المضافة أو ضریبة المبیعات أو ضریبة  الضریبة
الدمغة أو أیة ضریبة أو رسوم ضریبیة أو رسوم أو خصم أو مصاریف أو سعر أو رسوم واجبة 

ریبة إلزامیة أو ضریبة مقتطعة یتم رسمھا وفرضھا من قبل وكالة حكومیة، وأیة فائدة أو أو ض
غرامة أو مصاریف أو رسوم أو مبالغ أخرى مرتبطة (لكن ال تشمل الضریبة على صافي الدخل 

 اإلجمالي إلتش إس بي سي).

 )موافقات المرفقةالبیانات والتنازالت والتعني أي مستند أو معلومات (و المعلومات الضریبیة
المرتبطة، بشكل مباشر أو غیر مباشر، بالوضع الضریبي للعمیل والوضع الضریبي ألي مالك، 

 "الشخص الُمتحكم"، "المالك األساسي" أو المالك المستفید للعمیل.

یعني قرض أو سلف أو ائتمان أو غیره من التسھیالت المالیة الُمقدمة من  قرض التمویل التجاري
إس بي سي إلى العمیل فیما یختص بالمعاملة التجاریة (ویشمل، على سبیل المثال ال قبل إتش 

 الحصر، أي قرض الشركة الُمصنعة أو قرض التعبئة).

 الخدمة التجاریة تشمل:

إصدار اعتماد مستندي وإصدار تعلیمات إلى أي بنك ُمراسل أو بنك ُمعین أو  (أ)
 ستندي؛بنك ُمعزز فیما یرتبط بذلك االعتماد الم

التصرف كالبنك الُمراسل أو البنك الُمعین أو البنك الُمعزز (على أساس معلوم  (ب)
أو غیر معلوم) فیما یرتبط باالعتماد المستندي؛ 

إصدار سند و/أو إصدار تعلیمات إلى أي بنك ُمراسل فیما یرتبط بـ، وإصدار  (ج)
 تص بـ، السند؛اعتماد ضمان مقابل أو تعویض فیما یخخطاب ضمان مقابل أو 

 التصرف كالبنك الُمراسل أو البنك الُمعزز أو فیما یرتبط بالسند؛  (د)

 تناول االعتماد المستندي أو السند أو المستند؛ (ھـ)

 التحصیالت المستندیة؛ (و)

 تقدیم أي تمویل؛ (ز)
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 تقدیم قرض التمویل التجاري؛ (ح)

ى أو تظھیر أو اإلفراج إصدار خطاب ضمان أو ضمان الشحن و/أو التوقیع عل (ط)
 عن أي مستندات النقل؛

 اإلفراج عن المستندات؛ أو (ي)

 أیة خدمة أو منتج آخر مرتبط بالمعاملة التجاریة الُمقدمة، (ك)

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

لى قبل العمیل من/إ تعني أیة معاملة مرتبطة ببیع أو شراء بضائع أو خدمات من المعاملة التجاریة
 طرف ثالث، وتشمل أي عقد/عقود قد تستند علیھا تلك المعامالت.

طلبات اإلفراج عن البضائع وضمانات ( 8یكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة  مستندات النقل
 ).الشحن وخطابات الضمان

 یعني العملة القانونیة للوالیات المتحدة األمریكیة. الدوالر األمریكي

 ما لم یظھر نص مخالف، أیة إشارة في ھذه الشروط إلى: 26.2

) یشمل (حیثما ینطبق خدمة تجاریة(وأیة إشارة في أي طلب  خدمة تجاریةأو  طلبأي  (أ)
ذلك) العقد الذي نشأ بین العمیل وإتش إس بي سي بقبول إتش إس بي سي لھذا الطلب عن طریق 

 تقدیم أو إجراء ھذه الخدمة التجاریة؛

أو أي شخص آخر یتم تفسیره على أنھ یشمل خلفائھ في  العمیل أو إتش إس بي سي (ب)
الملكیة والمتنازل لھم من قبلھ المسموح لھم فیما یرتبط بحقوقھ و/أو التزاماتھ بموجب ھذه الشروط 

 أو التطبیق أو اتفاقیة التسھیالت أو شروط الدولة؛

 لك "بدون حدود"؛یعني یشمل أو بما في ذ بما في ذلكأو  یشمل (ج)

اتخاذ إتش إس بي سي لقرار أو إلجراء یعني أن إتش إس بي سي یقوم بعمل أو باتخاذ،  (د)
ویكون مسموحاً لھ القیام بـ أو اتخاذ، ذلك القرار أو اإلجراء حسب استنسابھ أو رأیھ المطلق بدون 

 الرجوع إلى، أو الحصول على الموافقة من، العمیل أو أي شخص آخر؛

أي تفویض أو تأكید من قبل، أو تعلیمات من قبل، العمیل یعني أن ذلك التفویض أو التأكید  (ھـ)
 أو التعلیمات غیر قابلة للنقض ما لم یتم التخلي عنھ من قبل إتش إس بي سي؛

یشمل أي فرد أو مكتب أو شركة أو مؤسسة أو حكومة أو والیة أو وكالة والیة  شخص  (و)
و شركة ُمدمجة أو اتحاد أو شراكة أو كیان آخر (سواء لدیھ شخصیة قانونیة أو أیة جمعیة أو أمانة أ

 منفصلة أم ال)؛

تعني أیة الئحة أو قاعدة أو إرشاد أو طلب أو توجیھ رسمي (سواء لدیھ قوة القانون  الئحة (ز)
طنیة، أو أم ال) من أیة ھیئة أو وكالة أو دائرة حكومیة أو حكومیة دولیة أو علیا متخطیة الحدود الو

 من أیة ھیئة أو منظمة تنظیمیة أو ذات تنظیم ذاتي أو أخرى؛
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 تشمل شروط الدولة؛ الشروطھذه  (ح)

أو أیة اتفاقیة أو سند آخر تعتبر مرجع لھذه الشروط أو، حسبما تكون علیھ  الشروطھذه  (ط)
 قت آلخر؛الحالة، اتفاقیة أو سند آخر حسبما یتم تعدیلھ و/أو تكملتھ و/أو استبدالھ من و

 یشمل المفرد الجمع والعكس صحیح؛ و (ي)

 عناوین األقسام والمواد ھي لسھولة الرجوع إلیھا فقط. (ك)
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