
 نموذج اعتماد مستندي للتصدير / طلب تحصيل

 بنك البحرين الوطني فرع اإلمارات، ُمرّخص ومنّظم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
 يعمل الفرع الرئيسي للبنك في مملكة البحرين بموجب ترخيص من ِقبل مصرف البحرين المركزي.
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بنك البحرين الوطني
اإلمارات العربية المتحدة

الستخدام البنك فقط

عملة الفاتورة

الرقم المرجعي لفاتورة التصدير

رقم حساب المصدر

المدة

مبلغ الفاتورة )باألرقام(

ايام بعد االطالع / االطالع على مستند النقلباالطالع          

التاريخ                                     |              |                

مبلغ الفاتورة )بالكلمات(

العرض التقديمي/ التفاوض على االعتمادات المستندية

اسم وعنوان بنك إصدار االعتمادات المستندية

المستندات تحت التحصيل

اسم وعنوان البنك المستلم

رقم االعتمادات المستندية المرفقة

)يرجى أيًضا إرفاق جميع تعديالت االعتمادات المستندية, إن وجدت(

البضائع )تفاصيل موجزة(

غير ذلك شهادة الفوائد قائمة التعبئة بوليصة التأمين
بوليصة الشحن/

 بوليصة الشحن الجوي
/ أمر دفع

 شهادة
المنشأ فاتورة حواالت وثائق

أصلي

نسخة
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تعليمات أخرى

سيتم خصم جميع رسوم بنك البحرين الوطني من الحساب رقم.

يتم إضافة الفاتورة إلى الحساب رقم.

تعليمات للتعامل مع المستندات المؤشرة 

تعليمات للتعامل مع المستندات المؤشرة 

العرض التقديمي / التفاوض تحت االعتمادات المستندية

إرسال المستندات دون التحقق من البنك المصدر / الحصول على التأكيد من البنك على أساس الموافقة

إرسال المستندات إلى بنك المسحوب عليه )البنك المستلم( وفًقا لـ )القواعد الموحدة للتحصيالت رقم522(

إصدار تعليمات إلى البنك المستلم بزيادة مدة  فاتورة االستالم

عند زيادة مدة الفاتورة، قم بخصم الفاتورة تحت مخاطر البنك المستلم

االفراج عن  المستندات:              مقابل الدفع )الوثائق مقابل دفع.(                             مقابل القبول )حساب إيداع(

االحتجاج على عدم القبول و / أو عدم الدفع:                                  أحتج                        ال أحتج

جمع الفائدة على                        ٪ من المسحوب عليه                   من                         إلى )التاريخ المذكور(

جمع رسوم بنك البحرين الوطني من:                                             الساحب                  المسحوب منه

جمع رسوم البنك المسحوب عليه من:                                            الساحب                  المسحوب منه

الفائدة و / أو الرسوم في حالة الرفض:               يتم التنازل عنها                       ال يتم التنازل عنها

التحقق من المستندات واعالمنا بأي تناقضات فيها

الحصول على موافقة البنك الُمصدر على التناقضات )إن وجدت(, قبل إرسال المستندات لقبولها أو دفعها

خصم الفاتورة كما هو موضح أدناه:

•  قبول مسبق لتاريخ االستحقاق, وااللتزام ببند »مخاطرنا«

•  بعد قبول تاريخ االستحقاق, االلتزام ببند »مخاطر البنك الُمصِدر«

لالستفسار عن في حال وجود أي توضيح الرجاء االتصال على الرقم.
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األحكام والشروط

ما لم يتم االتفاق صراحة على خالف ذلك, من المفهوم والمتفق عليه أن الشروط واألحكام التالية ستطبق.

1.  نحــن نشــهد أن جميــع المســتندات المرفقــة المتعلقــة بالشــحنة األساســية هــي المســتندات األصليــة الدقيقــة والصحيحــة و الكاملــة 
التــي تكــون ســارية المفعــول ونافــذة بالكامــل فــي تاريــخ هــذا الطلــب.

2.  نحــن نتحمــل كامــل المســؤولية عــن جميــع الوثائــق المرفقــة والمعلومــات الــواردة فيهــا فيمــا يتعلــق بهــذا الطلــب. نصــرح لــك بموجــب 
هــذا بقبــول التعليمــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الطلــب والتصــرف وفًقــا لهــا, كمــا نوافــق علــى االلتــزام بالشــروط واألحــكام الــواردة 

فــي نمــوذج الطلــب.

3.  علينــا أن ندفــع لــك عنــد الطلــب مقابــل جميــع المطالبــات والطلبــات والمدفوعــات والخســائر والتكاليــف وااللتزامــات والرســوم 
والنفقــات والعواقــب األخــرى التــي قــد تنشــأ أو تنتــج عــن معالجــة المســتندات المرفقــة واكتشــاف أخطــاء بهــا .

4.  يتمتــع بنــك البحريــن الوطنــي حصريــًا بالحــق فــي قبــول أو رفــض أي مــن أو كل الفواتيــر وفًقــا لتقديــره الخــاص دون إبــداء أي ســبب 
مــن األســباب لنــا.

5.  يحــق لبنــك البحريــن الوطنــي أن يخصــم مــن حســابنا فــي أي وقــت مــن أجــل االســترداد الكامــل للفواتيــر المخصومــة باإلضافــة إلــى 
الفائــدة حســب االقتضــاء, دون إخطارنــا أو التنــازل عــن أي ســبب علــى اإلطــالق حتــى قبــل تواريــخ اســتحقاق هــذه الفواتيــر.

6.  يخضــع هــذا الطلــب و أي أو كل الخدمــات التــي يؤديهــا بنــك البحريــن الوطنــي لألعــراف والممارســات الموحدة لالعتمادات المســتندية 
)للعــروض التقديميــة بموجــب االعتمــادات المســتندية( للقواعــد الموحــدة للتحصيــل )للوثائــق التــي ســيتم إرســالها للتحصيــل( المنشــورة 

مــن قبــل غرفــة التجــارة الدوليــة, ســارية المفعــول فــي تاريــخ هــذا الطلــب.

7.  يخضــع هــذا الطلــب لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ونخضــع لالختصــاص القضائــي غيــر الحصــري لمحاكــم اإلمــارات العربيــة 
المتحدة.

يرجى التأكد من أن جميع التفاصيل كاملة وإال فإن البنك سوف يمارس سياسة إعادة التطبيق الغير مكتمل بسبب عدم االنتهاء من 
تنفيذ اإلجراءات.

قدمنا  المستندات على النحو المفصل أعاله ونوافق على الشروط واألحكام الواردة أدناه, والتي قرأتها وفهمتها.

المفوض بالتوقيع

يرجى التأكد من اكتمال جميع التفاصيل. في حال عدم إكتمال التفاصيل سيطبق البنك سياسته بشأن تلك الطلبات.
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