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طلب اعتماد مستندي غير قابل لإللغاء

ُمقدم إلى: مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع. 

نطلب بموجب هذا الطلب إصدار اعتماد مستندي غير قابل لإللغاء على حسابنا لديكم وفًقا للتعليمات أدناه وبناًء على الشروط واألحكام الخاصة بكم.

   مرابحة      وكالة مرابحة      نقدي        )أخرى( 

اسم وعنوان الطالب 

الهاتف    الفاكس 

البريد اإللكتروني 

اسم وعنوان المستفيد 

الهاتف    الفاكس 

البريد اإللكتروني 

تاريخ ومكان انتهاء صالحية االعتماد المستندي   غير مطلوب   مطلوبتأكيد االعتماد المستندي 

التاريخ   المكان     الطالب   المستفيدتأكيد الرسوم 

البنك المبلغ/المستفيد )االسم/العنوان/رمز هوية المصرف(:

رمز سويفت المصرف 

مدة تقديم المستندات:

خالل  يوم بعد تاريخ الشحن/التسليم ولكن خالل فترة صالحية 
االعتماد المستندي.

عملة ومبلغ االعتماد المستندي

العملة والمبلغ باألرقام       نسبة التفاوت المقبول )%(  )+(/ )-(

المبلغ بالحروف 

االعتماد المستندي متوفر لدى )البنك(:   غير مسموح   مسموحالشحن/التسليم الجزئي 

من خالل      الدفع بموجب االطالع      الدفع المؤجل      القبول       التفاوض   غير مسموح   مسموحإعادة الشحن عبر السفن 

المدة: خالل  يوم من آخر تاريخ للشحن/التسليم: 

الشحن/التسليم من

محل التسُلم 

ميناء الشحن/مطار المغادرة 

الشحن/التسليم إلى

ميناء التفريغ/مطار المقصد 

محل المقصد النهائي 

وصف البضائع و/أو الخدمات )باختصار وتحديدا(

الشروط التجارية:    تسليم المصنع          تسليم الناقل         على ظهر السفينة          التكاليف وأجرة الشحن         التأمين وأجرة السفينة والشحن     

                                   النقل مدفوع              الحمولة والتأمين مدفوعة       رسوم التسليم مدفوعة       أخرى 

المستندات المطلوبة )ُيرجى وضع عالمة على االختيار المناسب واستكمال البيانات حسب المطلوب(

ر)المصدرين(؛ 2( بلد منشأ     فاتورة تجارية موقعة في  أصل، باإلضافة إلى   نسخة، وتوضح 1( اسم وعنوان المصنِّع)المصنعين( أو المنِتج)المنتجين( والُمصدِّ
البضائع؛ 3( رقم رمز النظام المنسق للبضائع والُمطبق على كل مادة مشحونة بموجب هذا االعتماد المستندي، مع اإلقرار بصحة وسالمة المحتوى.

 مجموعة كاملة من 3/3 أصول و03 نسخة غير قابلة للتفاوض من بوليصة شحن البضائع المشحونة “على متن السفينة” سواء    بوليصة شحن بحري/  بوليصة شحن متعددة 
الوسائط، صادرة ألمر مصرف اإلمارات اإلسالمي، اإلمارات العربية المتحدة، موضح بها وضع رسوم الشحن    مدفوعة مسبًقا أم     ُتحّصل، مع ذكر الطالب واسم وعنوان 

وكيل التسليم في ميناء المقصد واسم وعنوان وهاتف مصدر بوليصة الشحن.

الناقل أو وكيله، ألمر مصرف اإلمارات اإلسالمي، اإلمارات العربية المتحدة، موضح بها وضع رسوم الشحن     بوليصة شحن جوي موضح بها ما يلي “نسخة أصلية للشاحن” صادرة عن 
 مدفوعة مسبًقا أم   ُتحّصل، مع ذكر الطالب والتاريخ الفعلي للمغادرة ورقم الرحلة الجوية.

  إشعار شحن بالشاحنة موضح به ما يلي “نسخة أصلية للشاحن” صادرة عن  
)شركة النقل(، ألمر مصرف اإلمارات اإلسالمي، اإلمارات العربية المتحدة، موضح بها وضع رسوم الشحن   مدفوعة مسبًقا أم   ُتحّصل، مع ذكر البضائع المستلمة لإلرسال من خالل 

الشاحنة وكذلك رقم الشاحنة وتاريخ اإلرسال ومحل التسُلم ومحل االستالم والطالب. 

DDMMYYYYالتاريخ

 
 توقيع الطالب وختم الشركة
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 إشعار التسليم في  أصل، و  نسخة، يوضح وصف البضائع المشحونة، كما يتعين أن يكون موقع ومؤرخ من قبل المفوض من الطالب السيد/السيدة: 
 , مع التأكيد على استالم 

البضائع في ترتيب سليم وحالة جيدة، عالوة على إيضاح تاريخ التسليم. )مالحظة: مرفق نموذج توقيع مندوبنا(.

 شهادة االستالم من وكيل الشحن صادرة عن شركة/وكيل الشحن السادة/ , مع التأكيد 
 على استالم البضائع المذكورة في خطاب االعتماد الحالي في ترتيب سليم وحالة جيدة، عالوة على إيضاح تاريخ االستالم لتوجيه التسليم إلى  

. 

البضائع منشأها في   أن  توضح  المستفيد/المصدر،  التجارة في دولة  و  نسخة، صادرة من غرفة  أصل،  في   المنشأ  شهادة    
الكامل  االسم  ذكر  مع   

والعنوان الخاص بالمصِنع أو المنِتج ومصَدر البضائع، عالوة على اسم البلد المصدر.

  قائمة التعبئة في   أصل، و  نسخة، توضح طريقة التعبئة.                                                                                                                             

  بوليصة التأمين البحرية/الجوية أو شهادة صادرة في نسختين باسم المؤمن عليه مصرف اإلمارات اإلسالمي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، بعملة هذا االعتماد المستندي مقابل كامل 
قيمة النقل المدفوع/التأمين وأجرة السفينة والشحن، باإلضافة إلى نسبة 10%، والتي ُتغطي شروط تأمين البضائع المنقولة عن طريق الجو، وشروط التأمين في حالة الحرب )الشحنة(/)الشحنة 
الجوية(، وشروط التأمين في حالة اإلضراب )الشحنة(/)الشحنة الجوية( من المستودع إلى المستودع، مع إيضاح أن المطالبات )إن وجدت( ُتدفع في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بغض النظر 
عن النسبة. يتعين أن تتضمن بوليصة/شهادة التأمين اسم وعنوان وكيل تسوية مطالبات شركة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. )ي حالة التأمين على الشحن البري: يتعين أن 

يغطي التأمين كافة المخاطر بما فيها مخاطر النقل البري/الطرق(.

  التأمين الُمغطى محلًيا من قبل الطالب: بموجب البوليصة رقم:  لدى  
 )شركة التأمين(، رقم الهاتف    رقم الفاكس  
البريد اإللكتروني:  على أن ُيرسل إشعار الشحن إلى شركة التأمين والطالب، مع إيضاح بيانات الشحن خالل 3 أيام عمل بعد تاريخ 

الشحن.

  شهادة شركة الشحن صادرة عن الناقل/القبطان أو وكالئهما، والتي تؤكد أن البضائع ُشحنت على سفينة في خط مالحي منتظم/عادي، مع التصديق على ما يلي:

السفينة مغطاة بشروط التأمين من جمعية تصنيف عضو في االتحاد الدولي لجمعيات التصنيف. أ. 
السفينة مسموح لها دخول المياه العربية وفًقا لقوانينها البحرية وُنظم موانئها. ب. 

الكاملة  للمجموعة  اإللكتروني  بالبريد  بالفاكس/اإلرسال  النقل/اإلرسال  اإللكترونين والتي تؤكد  البريد  بالفاكس/نسخة  اإلرسال  الناقل/تقرير  الصادر عن  االيصال  المستفيد مع    شهادة 
اإللكتروني  البريد  عنوان  أو  الفاكس   رقم  على  إلى   للتفاوض  القابلة  غير  للمستندات 

 , خالل  يوم بعد تاريخ الشحن.

وتؤكد  عن    صادرة  الشحن  قبل  ما  فحص  شهادة    
 وفي حال عدم طلب شهادة ما قبل الشحن، ُيرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام )البند 15(.

المستندات األخرى المطلوبة )إن وجدت(:

   شهادة في  أصل، و  نسخة، تؤكد  
. 

   شهادة في  أصل، و  نسخة، تؤكد  
. 

الشروط اإلضافية 

  عالمات الشحن:  توضع على جميع العبوات. كما ُتبين بوليصة الشحن وقائمة التعبئة 
العالمات نفسها.

  يتعين توثيق الفاتورة األصلية وشهادة المنشأ من سفارة/قنصلية دولة اإلمارات العربية المتحدة. وفي حال عدم توثيقها، ُتخصم رسوم التوثيق من
         المستفيد     الطالب    ال ُيطبق 

  الشروط/التعليمات الخاصة )إن وجدت(:

  وثائق/شروط إضافية )إن وجدت( لالعتماد المستندي، ُيرجى اإلشارة إلى المرفق.

  جميع الرسوم المصرفية والعموالت بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر رسوم ضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب مبيعات أخرى مطبقة خارج البنك المصدر لالعتماد المستندي 
تكون على حساب    المستفيد    الطالب.

االسم   رقم الهاتف  رقم الفاكس  

البريد اإللكتروني  .

)في حال الحاجة ألي استيضاح بشأن هذا الطلب(

أوافق/نوافق على أنه –وفًقا لما هو موضح في هذا المستند- يخضع هذا االعتماد لألعراف والممارسات الموحدة فيما يتعلق باالعتمادات المستندية التجارية وفًقا آلخر مراجعة أجرتها غرفة 
التجارة العالمية، وذلك وفًقا للتفاصيل الموضحة أعاله. كما أنني/أننا ملتزم )ملتزمون( بالشروط واألحكام المذكورة خلفه.     

رقم الحساب 

)يوقع الطالب على جميع صفحات هذا الطلب.(

 
 توقيع الطالب وختم الشركة

هذا الجزء ُيمأل من قبل المصرف

التعويض عن االضرار 
المترتبة على اإلشعار 

بالفاكس 

تم التحقق من التوقيع نعم   ال
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الشروط واألحكام

مقابل قيام مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع )“المصرف”( بإصدار هذا االعتماد المستندي لحسابنا، فإننا نوافق على الشروط واألحكام التالية:

من الواضح والمتفق عليه من قبلنا أنكم لستم مسئولون أو مراسلوكم/وكالؤكم بأي شكل من األشكال عن صحة أو صدق أو تزوير أو األثر القانوني ألي مسودة/مستندات، وال عن   .1
المحتويات المنصوص عليها في أي وثائق أو عن التأخير/االنحراف عن التعليمات فيما يتعلق بالشحن بموجب هذا االعتماد المستندي. بالنسبة إلى االعتمادات المستندية النقدية، من 
المفهوم والمتفق عليه من قبلنا أنكم لستم مسئولون أو مراسلوكم/وكالؤكم بأي شكل من األشكال عن وصف أو جودة أو كمية أو تسليم أو قيمة أو وجود أي من السلع/الخدمات 

وغيرها من البنود المشار إليها في أي وثيقة مقدمة.

من المفهوم والمتفق عليه أن جميع التعليمات والمراسالت المتعلقة بهذا االعتماد المستندي يتعين إرسالها على مسؤوليتنا وأنكم ال تتحملون أي مسؤولية عن أي غموض أو عدم دقة   .2
أو انقطاع في اإلرسال عن طريق التلغراف أو الكابل أو السويفت أو التسليم بالبريد/البريد السريع.

إذا كان نتيجة أي انقطاع في االتصاالت مع الدولة التي يتوفر فيها االعتماد أو التي ُفتح من خاللها، أو ألي سبب آخر، لم يمكن التحقق في الوقت الحالي من القدر الذي استفاد المستفيد   .3
به من االعتماد إذا نشأ أي عائق آخر، ال يحق لنا المطالبة باإلفراج عن أي ضمان قدمناه، أو اإلعفاء من أي من التزاماتنا الواردة في هذه الوثيقة حتى إزالة جميع العوائق وعمل التسوية النهائية 

لجميع الحسابات فيما يتعلق باالعتماد.

في أي وقت سواء عند أو بعد فتح االعتماد المستندي، وفًقا لما ترونه ضرورًيا وألي عدد من المرات، نتعهد بدفع المبالغ التي تحددونه حسب تقديركم المطلق والتي يعتبر ضرورية   .4
كضمان إضافي للوفاء بالتزاماتنا. كما يمكنكم أيًضا خصم ذلك المبلغ من حسابنا لديكم عندما ترون ذلك ضرورًيا قبل أو بعد إرسال إشعار إلينا في هذا الصدد.

نوافق وسندفع عند الطلب جميع الرسوم والنفقات الفعلية التي تدفعونها أو تتكبدونها أنتم أو فروعكم أو بنوككم الفرعية أو بنوككم المراسلة فيما يتعلق و/أو الناشئة عن اإلبالغ   .5
أو التأكيد أو السداد أو عدم استخدام أو تعديل شروط االعتماد المستندي و/أو السحوبات ذات الصلة بموجب االعتماد المستندي و/أو السلع ذات الصلة أو غير ذلك، أيًا كان قدرها، فيما 

يتعلق بهذه المعاملة، مع العموالت الخاصة باالعتماد المستندي بالسعر السائد.

إذا كانت المستندات المطلوبة ال تتضمن بوليصة )بوالص( أو شهادة )شهادات( التأمين، فإننا نتعهد بتقديم بوليصة )بوالص( أو شهادة )شهادات( تأمين مقبولة لكم، مع تسميتكم   .6
كأول مستفيد/مؤمن عليه ضد الخسائر، وذلك بتكلفة وقيمة الشحن باإلضافة إلى ما ال يقل عن نسبة 10 في المائة. في حالة دفع أي أموال ناشئة بموجب هذا التأمين إلينا، فسنقوم 

على الفور بدفعها لكم دون خصم أو احتجاز، وحتى نقوم بدفع األموال المذكورة، سنحتفظ بها تحت طلبكم ونيابة عنكم.

في حالة حدوث أي زيادة في مبلغ االعتماد المستندي/تمديد لالعتماد المستندي لتقديم األدوات المالية/المستندات أو أي تعديل آخر لشروط االعتماد المستندي، بناًء على طلبنا، تنطبق   .7
جميع الشروط واألحكام الحالية على االعتماد المستندي الذي تمت زيادة مبلغه أو تمديد مدته أو تعديله.

نوافق على دفع -مع تعويضكم عن أي مدفوعات ذات صلة- جميع الطلبات والمطالبات والمديونيات والخسائر والمدفوعات )بما في ذلك أي مدفوعات بموجب االعتماد المستندي(   .8
والتكاليف والنفقات الفعلية من أي نوع الناشئة فيما يتعلق بـاالعتماد المستندي )بما في ذلك التكاليف القانونية، على أساس التعويض الكامل عما قد تتحملونه في سبيل إنفاذ أو 
محاولة إنفاذ حقوقكم أدناه(. سنقوم بتعويضكم عند الطلب، مع دفع الرسوم المحسوبة من التاريخ الذي تكبدتم فيه الخسارة والنفقات ألول مرة حتى السداد الكامل من جانبنا 
بالسعر السائد لدى المصرف. يتعين أن تكون هذه المدفوعات والتعويضات )بما في ذلك الرسوم( إما بالعملة التي دفعتم بها كل مبلغ أو حسب اختيارك، أو ما يعادله بالدرهم اإلماراتي 

بسعر الصرف السائد في تاريخ هذا الدفع.

نقر أنه ال المستفيد وال المورد )الموردين( للسلع يخضعون ألي مقاطعة أو قائمة سوداء. كما نضيف أيًضا أن استيراد البضائع الموصوفة أعاله ليس محظوًرا أو مقيًدا، وكذلك نتعهد بأن   .9
نقدم لكم رخصة استيراد سارية عند الطلب.

نوافق على أن يخضع االعتماد المستندي الذي سيتم إصداره لألعراف والممارسات الموحدة )أحدث إصدار(. في حالة وجود أي تعارض بين الشروط واألحكام الواردة هنا وأحكام األعراف   .10
والممارسات الموحدة، ُتستبعد األخيرة إلى الحد الذي ينتهي عنده التعارض.

لكم مطلق الحرية في إبالغ االعتماد المستندي الصادر بموجب هذه االتفاقية أو حصر إمكانية التفاوض بشأنه عليكم، أو على أي بنك مراسل )بما في ذلك أي فروع خارجية أو شركات   .11
تابعة لكم( من اختياركم، حتى إذا كانت تعليماتنا تنص على إصدار اعتماد مستندي قابل للتفاوض/مقيد.

يحق لكم إجراء أي إضافة/تعديل )قبل إصدار االعتماد المستندي( وفًقا لما ترونه ضرورًيا لضمان االمتثال للوائح الحكومية وسياسة المصرف وسياسة األعراف والممارسات الموحدة، بينما   .12
لستم ملزمون بالقيام بذلك.

نحن ملتزمون بالشروط واألحكام العامة للتسهيالت اإلسالمية الرئيسية الموقعة من قبلنا وشروط فتح االعتمادات المستندية الموضحة هنا.  .13

بالنسبة لالعتمادات المستندية للمرابحة المحلية، نتعهد بشكل قاطع بقبول المستندات المقدمة من المستفيد أو المصرفيون التابعون له، على الرغم من أي اختالف، بعد استالمنا   .14
للبضائع بموجب االعتماد المستندي، وبناًء عليه، نمنح للمصرف تفويضنا بدفع قيمة المستندات مباشرة دون إعالمنا بالفرق.

بالنسبة لالعتمادات المستندية للمرابحة، وعندما ال نطلب شهادة فحص ما قبل الشحن في االعتماد المستندي، نتعهد بفحص البضائع بأنفسنا قبل الشحن ونقبل البضائع على أنها   .15
مشحونة بموجب االعتماد المستندي دون أي فحص مسبق للشحن في مكان المستفيدين. كما لن نعترض أو نرفض في حال وجدنا أي مخالفة في البضائع أو في مواصفات البضائع 

المشحونة، وفي هذه الحالة، سنقوم بتسوية األمر مباشرة مع الموردين، إذا لزم األمر.

إذا رفض/لم يدفع  أنتم و/أو مراسلوكم  التي تكبدتموها  المستحقة  الرسوم/العموالت  نوافق على دفع جميع  الحالي دون استخدام، فإننا  المستندي  االعتماد  انتهت صالحية  إذا   .16
المستفيد تلك الرسوم.

جميع الرسوم والعموالت والرسوم ال تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مبيعات أخرى مماثلة، كما نوافق بموجب هذه الوثيقة على دفع أي مبلغ فيما يتعلق بأي ضريبة قيمة   .17
مضافة معمول بها.

قرأنا وفهمنا ونقر بالشروط واألحكام الخاصة بتقديم طلب للحصول على اعتماد مستندي غير قابل لإللغاء ونفوض المصرف بالمضي قدًما في تقديم الخدمة. كما نفهم ونوافق أيًضا   .18
على أنه يجوز للمصرف تعديل الشروط واألحكام الخاصة بطلب االعتماد المستندي غير القابل لإللغاء دون إشعار مسبق لنا في أي وقت.
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يتعين قراءة الكلمتين “نحن” و “خاصتنا”، على أنها “أنا” و”خاصتي”، إذا تم التوقيع على هذا الطلب من قبل فرد أو نيابة عنه.
الكلمتان “أنتم” و “الخاص بكم” تعنيان اإلمارات اإلسالمي الذي تم التعاقد معه فيما يتعلق بهذا االعتماد المستندي.



اإلمارات اإلسالمي هو العالمة التجارية الُمسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع
مصرف اإلمارات اإلسالمي )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
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وعد بالشراء )ُيطبق على االعتمادات المستندية للمرابحة(

هذا الوعد مقدم من قبل الطالب/العميل )ُيشار إليه فيما يلي باسم “الواعد”( لصالح مصرف اإلمارات اإلسالمي )ُيشار إليه فيما يلي باسم )“الموعود له”(. 

يطلب الواعد بموجب هذا المستند من الموعود له شراء البضائع الموصوفة في طلب االعتماد المستندي المرفق )“البضائع”(.   .1

يتعين أن يتم البيع موضوع هذا الوعد على أساس المرابحة بالسعر )“سعر بيع المرابحة”( المحدد على النحو التالي:  .2

سعر الشراء الذي يدفعه الموعود له مقابل البضائع. أ.   

جميع المصاريف الفعلية اإلضافية، زائد. ب.   

هامش الربح المتفق عليه على النحو المبين في طلب االعتماد المستندي و/أو خطاب عرض التسهيالت. ج.   

هامش الجدية المسبق الذي ُيخصم من سعر الشراء وال يؤخذ في االعتبار عند حساب الربح. د.   

يتعهد الواعد بشراء البضائع من الموعود له على أساس المرابحة بعد شراء الموعود له للبضائع وحيازته لها. كما يتعين توقيع عقد بيع )“عقد بيع المرابحة”( لنقل ملكية البضائع   .3
إلى الواعد.

يتعهد الواعد بتوقيع عقد بيع المرابحة. بينما ُيعتبر عدم امتثال الواعد بذلك بمثابة خرق لوعده، وبالتالي يحق للموعود له بيع البضائع واسترداد التكلفة اإلجمالية للبضائع. إذا كانت   .4
حصيلة البيع أقل من التكلفة اإلجمالية، فيحق للموعود له الرجوع على الواعد لتغطية العجز.

في حالة خرق الواعد اللتزامه والتراجع عن شراء البضائع بعد أن يحوز الموعود له البضائع مع تكبده نفقات الحيازة، يوافق الواعد على تعويض الموعود له مقابل هذه النفقات. كما يحق   .5
للموعود له خصم قيمة الضرر الفعلي من مبلغ التأمين/الهامش )“هامش الجدية المسبق”( وإعادة المبلغ المتبقي إلى الواعد. في حالة عدم تغطية هامش الجدية المسبق لقيمة 

الضرر الفعلي، يجوز للموعود له الرجوع على الواعد لتغطية العجز.

في حال رفض الواعد استالم البضاعة بعد توقيع عقد بيع المرابحة، يحق للموعود له بيع البضائع واسترداد إجمالي سعر بيع المرابحة )بما في ذلك الربح(. إذا كان سعر بيع البضائع أقل   .6
من سعر بيع المرابحة، يحق للموعود له أن يطلب من الواعد دفع الفرق. إذا تجاوز سعر البيع سعر بيع المرابحة، يعاد المبلغ الزائد إلى الواعد.

في حالة نشوء نزاع أو مطالبة )“النزاع”( بين الطرفين بخصوص الوعد، يتعين إحالة األمر إلى المحاكم المختصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  .7

يتعين تفسير هذا الوعد، وكذلك تحديد نطاق تطبيقه واستكمال أحكامه، من خالل القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الحد الذي ال يتعارض مع قواعد ومبادئ   .8
الشريعة اإلسالمية على النحو المحدد من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

يوافق الواعد بموجب هذه الوثيقة على إنهاء أي اتفاقية تعاقدية )سواء كانت شفهية أو كتابية( أبرمت بين الواعد والمورد لشراء البضائع، قبل تعيين الواعد كوكيل للموعود له. أيًضا،   .9
يوافق جميع األطراف على أن أي مبلغ غير قابل لالسترداد يدفعه الواعد للمورد )“الدفعة المقدمة”( يعتبر سعر شراء يدفعه الواعد للمورد مقابل البضائع بما يعادل قيمة الدفعة 

المقدمة، والتي تشكل جزء من البضائع المشحونة بواسطة المورد.

لمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة emiratesislamic.ae أو االتصال على 04-4152347.
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