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بواسطة

 القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية )إنكوترمز(

الدفع من خالل 

قابلة للتحويل

البحر   

تسليم أرض المصنع     

المستندات المطلوبة – المشار إليها 

فواتير تجارية موقعة لتوضيح أصل واسم الشركة المصنعة أو المنتج للسلع و كود التعريف

قائمة التعبئة في                             طيات

مجموعة كاملة من ثالثة نسخ أصلية ونسختان غير قابلة للتداول من سندات الشحن »على متن الطائرة« التي تحمل عالمة 
الشحن أو تحصيل الشحنات المدفوعة مسبًقا, والتي يتم إجراؤها بمجرد طلب الشاحن على بياض ُتظهر إخطار الطرف كاسم و 

عنوان مقدم الطلب وبنك البحرين الوطني, اإلمارات العربية المتحدة مع ذكر الرقم االئتماني

نسخة الشاحن من بوليصة الشحن الجوي التي تحمل عالمة الشحن المدفوعة مقدًما أو مجموعة الشحن, والتي ُتظهر رقم 
الرحلة, وتاريخ إرسال البضائع, واسم المطار الذي تمت منه المغادرة ومطار الوجهة, وُيرسل إلى بنك البحرين الوطني في 

اإلمارات العربية المتحدة, وإرسال إخطار الطرف كاسم وعنوان لمقدم الطلب مع ذكر رقم االئتمان.

مذكرة شحن الشاحنة التي تثبت البضائع المستلمة لإلرسال بالشاحنة والتي توضح رقم الشاحنة وتاريخ اإلرسال ومكان 
الشحن ومكان التسليم المحدد برسوم الشحن المدفوعة مقدًما أو مبالغ تحصيل الشحن.

مذكرة التسليم موقعة ومؤرخة حسب األصول من قبل الممثل المفوض لمقدم الطلب الذي يجب التحقق من توقيعه من 
قبل بنك الموفوض لتأكيد استالم البضائع في حالة جيدة. سيتم إرسال نموذج توقيع الممثل المفوض لمقدم الطلب والذي 

يشكل جزًءا ال يتجزأ من نموذج االعتماد المستندي إليك في بريد منفصل

 نسخة من إشعار الشحن ليتم إرسالها إلى                                                                                   )اذكر اسم شركة التأمين(

ومقدم الطلب عن طريق الفاكس في غضون 3 أيام عمل على رقم الفاكس                                  و                               

باإلشارة إلى رقم الوثيقة المفتوحة                                                                                           الذي يظهر اسم حامل 

رقم السفينة أو الرحلة أو رقم الشاحنة, تاريخ الشحن أو اإلرسال, المبلغ ورقم نموذج االعتماد المستندي . يجب تقديم تقرير 
وإرساله عبر الفاكس للتفاوض.

شهادة منشأ صادرة عن غرفة التجارة أو الصناعة في البلد المستفيد أو المصدر توضح أصل البضاعة مع بيان االسم الكامل 
وعنوان الصانع أو المنتج ومصدر البضاعة.

التكلفة والشحن

التسليم على متن السفينة 

غير ذلك

غير ذلك

التسليم مدفوع النقل و التأمين 

الدفع المؤجل    

نعم 

الشحن الجوي 

تفاوض

ال

البريد 

باإلطالع  

البر

قبول الدفع

البضائع )تفاصيل موجزة(
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بوليصة الشحن أو شهادة تأمين قابلة للتحويل, ُصنعت أو تم تحويلها لصالحنا بعملة االعتماد المستندي مقابل القيمة تكلفة 
الشحن والتأمين الكاملة باإلضافة إلى تغطية 10٪, مع المطالبات إن وجدت, واجبة الدفع في اإلمارات العربية المتحدة, بغض 

النظر عن النسبة المئوية للشحن، وتشمل:

أ .  في حالة الشحن عن طريق البحر: شروط معهد الشحن )أ(, شروط اإلنذارات المؤسسية )الشحن( و شروط معهد 
الحرب )الشحن(

ب .  في حالة اإلرسال عن طريق الجو: شروط معهد الشحن )الجوي(, شروط اإلنذارات المؤسسية )الشحن الجوي(, 
شروط معهد الحرب )الشحن الجوي(

ت .  في حالة اإلرسال عن طريق البر: شروط معهد الشحن )A( باإلضافة إلى اإلضرابات والتمردات واالضطرابات 
المدنية في الحروب. النقل الداخلي حتى وصول البضائع إلى الوجهة النهائية

الشروط اإلضافية التي سيتم تضمينها في االعتماد المستندي :

أ.  يجب أن تكون جميع المستندات باللغة اإلنجليزية.

ب.  الوثائق الصادرة قبل تاريخ إنشاء االعتماد المستندي غير مقبولة.

ج.  يجب أن يتم التصديق على الفاتورة األصلية وشهادة المنشأ األصلية من قبل سفارة أو قنصلية البلد في بلد المستفيد, أو في 
حالة عدم وجودها, من قبل أقرب سفارة أو قنصلية للبلد. إذا تم تقديم المستندات دون تصديق, فحينئٍذ يتم تقديم فاتورة إلظهار 

الخصم بما يتماشى مع الئحة الحكومة المحلية على إجمالي قيمة الفاتورة وفًقا للجدول الزمني الحالي. يجب على المستفيد تحمل 
رسوم التصديق, إن وجدت.

د.  يجب أن يثبت سند الشحن اسم وكيل السفينة وعنوانه ورقم هاتفه في ميناء الوصول.

هـ.   شهادة من شركة الشحن أو وكالئها تفيد شحن البضائع على متن مجموعات الخطوط أو الخطوط عادية:

1(  الخطوط المسموح له بدخول الموانئ في الدولة حسب قوانينها البحرية وأنظمة الموانئ

2(  الخطوط التي تلتزم بشروط تصنيف المعهد

3(  التي تم إعفاؤها من متطلبات شهادة االتفاقية الدولية لسالمة الحياة في البحر وليست مطلوبة للحصول على شهادة 
المطابقة لرمز إدارة السالمة الدولية أو أنها تحمل شهادة رمز إدارة السالمة الدولية الحالية إذا كانت السفينة تخضع لـ االتفاقية 

الدولية لسالمة الحياة في البحر

تشمل عالمات النقل البحري: 

يجب تقديم المستندات في غضون            يوًما من تاريخ إصدار مستند الشحن, ولكن ضمن صالحية االعتماد المستندي .

مستندات أخرى:

شروط أخرى

 بالنسبة للهامش النقدي, رقم حساب الخصم.بالنسبة لرسوم إصدار االعتماد المستندي , رقم حساب الخصم. 

واسأل عن في حال وجود أي توضيح الرجاء االتصال على الرقم.

التأكيد مطلوب

جميع الرسوم خارج دولة اإلمارات العربية المتحدةرسوم التأكيد )إن وجدت( مخصصة

نعم 

حساب المستفيد   حساب المستفيد   

ال

حساب مقدم الطلبحساب مقدم الطلب
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األحكام والشروط

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

1.  يمكن اإلبالغ عن هذا االعتماد من خالل فروع بنك البحرين الوطني, بغض النظر عن أي استفسار من خالل أي بنك معين.

2.  يجــوز للبنــك, حســب اختيــاره, أن يطلــب تقديــم المســودات المســحوبة علــى مقــدم الطلــب, أو علــى البنــك المبلــغ, أو علــى نفســه 
أو قــد يتنــازل عــن تقديــم المســودات.

3.  يتم إرسال جميع التعليمات المتعلقة بهذا االعتماد بالكامل على مسؤولية مقدم الطلب.

4.  أي مرفقــات بهــذا التطبيــق مثــل الفواتيــر األوليــة أو اتفاقيــات البيــع أو نســخ البرقيــات أو غيرهــا مــن المســتندات ذات الطبيعــة 
المماثلــة هــي ألغــراض الحصــول علــى المعلومــات فقــط, وال تشــكل جــزًءا مــن االعتمــاد. لــن ُيطلــب مــن البنــك التحقــق مــن المســتندات, 

عنــد اســتالمها, للتأكــد مــن توافقهــا أو االمتثــال لهــذه المرفقــات.

5.  مقــدم الطلــب هــو المســؤول عــن اســتكمال هــذا الطلــب. لــن يكــون البنــك مســؤواًل عن العواقــب إذا أصــدر االعتماد وفًقا لممارســاته 
المعتــادة, بســبب أي جــزء مــن هــذا الطلــب كونهــا غيــر مكتملــة. يجــوز للبنــك إضافــة أو تعديــل الشــروط واألحــكام والمســتندات المطلوبــة 
مــن أجــل االمتثــال لمتطلباتــه, أو متطلبــات الســلطات المختصــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة, أو غرفــة تجــارة اإلمــارات العربيــة المتحدة.

ــع التــي تمثلهــا  ــة أو جــودة أو قيمــة البضائ ــأي شــكل مــن األشــكال المســؤولية عــن وصــف أو كمي 6.  ال يتحمــل البنــك أو مراســلوه ب
ــة. ــر كافي ــع, أو شــروط أو مســتندات غي المســتندات, أو عــن مقــدار رســوم الشــاحن, أو خســارة أو تلــف البضائ

7.  إذا كانــت شــروط االئتمــان ال تتطلــب مــن المســتفيد تقديــم مســتند تأميــن, يوافــق مقــدم الطلــب ويتعهــد بتقديــم بوليصــة شــهادة 
ــع المــراد التأميــن  ــا, البضائ ــة لصالحن ــة للبنــك مــع طلــب االعتمــاد المســتندي، الوثيقــة فــي شــكل قابــل للتحويل,المحول تأميــن مقبول

عليهــا بقيمــة التكلفــة والتأميــن زائــد )10٪( تغطــي:

أ -  فــي حالــة الشــحن عــن طريــق البحــر: يجــب أن يغطــي التأميــن شــروط معهــد الشــحن )أ( شــروط الشــحن المعهــد )الشــحن( وبنــود 
الحرب )الشــحن(.

ــة اإلرســال عــن طريــق الجــو: يجــب أن يغطــي التأميــن شــروط معهــد الشــحن )أ( باســتثناء اإلرســال بالبريــد وبنــود  ب -  فــي حال
الشــحن فــي المعهــد )الشــحن الجــوي( وبنــود الحــرب )الشــحن الجــوي(.

ت -  ج. فــي حالــة اإلرســال عــن طريــق البــر: يجــب أن يغطــي التأميــن بنــود الشــحن الخاصــة بمعهــد النقــل )أ( باإلضافــة إلــى الحــرب 
و. النقــل الداخلــي حتــى وصــول البضائــع إلــى الوجهــة النهائيــة. ال ُتقبــل أغطيــة التأميــن المؤهلــة, ويجــب أن تتضمــن تغطيــة 
التأميــن نســبة 10٪ إضافيــة مــن قيمــة االئتمــان عندمــا يتــم تحديــد مبلــغ نمــوذج االعتمــاد المســتندي مــع مصطلــح »مــا يخصنــا«.

8.  بعــد انتهــاء صالحيــة أي غطــاء تأمينــي متعلــق بهــذا األعتمــاد , أو إذا كانــت التغطيــة اإلضافيــة مطلوبــة بســبب تعديــل مــا, فســيقوم 
مقــدم الطلــب بترتيــب تغطيــة إضافيــة, أو أن البنــك مفــوض, حســب اختيــاره ولكــن دون أي التــزام مــن جانبــه, ترتيــب هــذا الغطــاء, وتحميــل 

تكلفتــه علــى حســاب مقــدم الطلــب.

9.  أي مبالــغ مســتلمة فيمــا يتعلــق بالمطالبــات بموجــب أي غطــاء تأمينــي متصــل بهــذا األعتمــاد ســوف يتــم االحتفــاظ بهــا تحــت تصــرف 
البنك.

يرجى تقديم خطاب اعتماد غير قابل لإللغاء مفصل أعاله نيابة عني أو نيابة عنا.

سيخضع للشروط واألحكام الموضحة أعاله, والتي قرأتها أو وفهمتها.

يرجى التأكد من أن جميع التفاصيل كاملة وإال فإن البنك سوف يمارس سياسة إعادة التطبيق غير المكتمل.

المفوض بالتوقيعسيتم تغطية التأمين من قبلنا

الستخدام البنك فقط
:DC  رقم االعتماد
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 يعمل الفرع الرئيسي للبنك في مملكة البحرين بموجب ترخيص من ِقبل مصرف البحرين المركزي.

عنوان البنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة: أبوظبي: ص.ب 46080، أبوظبي   |   دبي: ص.ب 120009، دبي.
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10.  يشــهد مقــدم الطلــب, علــى حــد علمــه, أن المســتفيدين مــن هــذا األعتمــاد ليــس لهــم صلــة بــأي دولــة أو كيــان خاضــع للعقوبــات. 
يوافــق مقــدم الطلــب علــى تعويــض البنــك عــن أي خســارة يتكبدهــا نتيجــة إلنشــاء هــذا األعتمــاد نيابــة عــن مقــدم الطلــب.

11.  يوافــق مقــدم الطلــب ويتعهــد بــأن يتــم دفــع جميــع الســحوبات بموجــب هــذا األعتمــاد )مــع الفائــدة بســعر الفائــدة الســائد لــدى 
البنــك مــن وقــت آلخــر( بالدرهــم اإلماراتــي, بســعر بيــع البنــك الســائد فــي التاريــخ الــذي يغطــي فيــه العملــة األجنبيــة ذات الصلــة المبلــغ 

المســحوب.

12.  يوافــق مقــدم الطلــب ويتعهــد بجمــع جميــع المســتندات مــن البنــك علــى الفــور عنــد اســتالم إشــعار الوصــول مــن المســتندات, 
مقابــل الدفــع إذا كانــت المســتندات فــي األفــق, أو مقابــل القبــول وتقديــم الضمــان, إذا لــزم األمــر, إذا كانــت المســتندات مؤجلــة. ومــن 
المتفــق عليــه أيًضــا أنــه فــي حالــة فشــل مقــدم الطلــب فــي جمــع المســتندات الــواردة أعــاله فــي الداخــل 5 أيــام مــن تاريــخ إشــعار وصــول 
المســتندات, ُيمنــع مقــدم الطلــب مــن االدعــاء الحًقــا بــأن المســتندات تثبــت وجــود تناقضــات, أو أن شــروط وأحــكام االئتمــان لــم يتــم 

االمتثــال لهــا.

13.  يوافــق مقــدم الطلــب علــى فحــص جميــع المســتندات فــور اســتالم المســتندات مــن البنــك وإخطــار البنــك كتابًيــا علــى الفــور إذا رأى 
مقــدم الطلــب أن المســتندات تثبــت وجــود تناقضــات أو أن شــروط وأحــكام األعتمــاد لــم يتــم االمتثــال لهــا. إذا لــم يتلــق البنــك أي إشــعار 
كتابــي خــالل يومــي عمــل مــن تاريــخ إرســال المســتندات, فســيتم اســتبعاد مقــدم الطلــب مــن المطالبــة الالحقــة أن المســتندات تثبــت 

وجــود تناقضــات أو أن شــروط وأحــكام االئتمــان لــم يتــم االلتــزام بهــا.

14.  فــي حالــة التخلــف عــن ســداد أي دفعــة مســتحقة, يحــق للبنــك التصــرف فــي البضائــع بــأي طريقــة يراهــا مناســبة الســترداد المبلــغ 
المســتحق. يجــب أن يكــون أي عجــز لحســاب مقــدم الطلــب.

15.  إذا وافــق البنــك, بنــاًء علــى طلــب مقــدم الطلــب, علــى تســليم البضائــع مباشــرة إلــى مقــدم الطلــب, أو إلــى أي طــرف آخــر غيــر 
البنــك, ُيصــرح للبنــك بنــاًء علــى تقديــره عنــد اســتالم المســتندات للخصــم مــن حســاب مقــدم الطلــب للتســوية إذا كانــت المســتندات 
فــي األفــق, أو للقبــول المعتمــد, إذا كانــت المســتندات موجــودة فــي أجــل, وللخصــم مــن حســاب مقــدم الطلــب عنــد اســتحقاق القبــول, 

بغــض النظــر عــن أي تناقضــات فــي المســتندات.

16.  يحــق للبنــك خصــم أي ضمانــات نقديــة قــد يطلبهــا وجميــع رســومه أو عموالتــه أو فوائــده علــى حســاب مقــدم الطلــب. كمــا يحــق 
للبنــك أن يخصــم مــن حســاب مقــدم الطلــب رســوم البنــوك المراســلة, وســداد مصاريــف البنــوك, والرســوم التــي ال يمكــن اســتردادها 

مــن المســتفيد ألي ســبب مــن األســباب.

17.  مــن المفهــوم أن البنــك ينتظــر إذن مقــدم الطلــب بســحب المســتندات مــن بــاب المجاملــة فقــط. يحــق للبنــك الخصــم مــن حســاب 
ــد حســب  ــى الرســوم أو العمــوالت أو الفوائ ــة إل ــول المســتحق, باإلضاف ــب فــي أي وقــت لتســوية المســتندات, أو القب مقــدم الطل

االقتضــاء.

18.  يجوز تعديل أو تغيير مصطلح التجارة لتتماشى مع »مصطلحات التجارة الدولية« التي نشرتها غرفة التجارة الدولية.

19.  يخضــع هــذا االعتمــاد لألعــراف والممارســات الموحــدة لالعتمــادات المســتندية التــي تنشــرها غرفــة التجــارة الدوليــة, الســارية فــي 
تاريــخ إنشــاء االعتمــاد.

 التوقيعات المعتمدة
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