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طلب تحويل خطاب اعتماد

الرقم المرجعي   الستخدام المصرف   تم اإلبالغ من قبل   سويفت    شركة التوصيل  

رقم إشعار خطاب االعتماد  خطاب اعتماد قابل للتحويل   

العملة والمبلغ     المصرف المصدر   

العملة والمبلغ           تحويل كامل    تحويل جزئي 

DDMMYY      )يتوفر خطاب االعتماد مع المصرف المراسل في بلد المستفيد األول( تاريخ انتهاء الصالحية الجديد 

   DDMMYY الشحن في موعد ال يتجاوز  

تقديم المستندات في غضون  أيام بعد الشحن 

  الموافقة على التعديالت من قبل المستفيد األول قبل اإلبالغ )ال داعي للموافقة إذا تم وضع إشارة عليها(

  المستندات المطلوب استبدالها )ال داعي لالستبدال إذا لم يتم وضع إشارة عليها( 

تعديل مبلغ التأمين إلى  % من قيمة الفاتورة )حيثما يتم تطبيقها(

وصف البضائع وسعر الوحدة 

اإلبالغ من خالل المصرف 

خصم رسومكم من رقم حسابنا  

رسوم تحويل خطاب االعتماد على   حساب المستفيد الثاني   حسابنا 

رسوم معالجة المستندات على   حساب المستفيد الثاني   حسابنا

أخرى )يرجى التحديد( 

أوافق / نوافق على االلتزام بالشروط واألحكام الواردة في الشروط المعمول بها وشروط التجارة العامة وتحويل ملحق خدمات التاجر لخطاب االعتماد وأي شروط أو اتفاقيات أخرى قد يقوم 
مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع )المصرف( بتقديمها لنا )أو على النحو المتفق عليه بيننا( من وقت آلخر. جميع المصاريف والعموالت والرسوم ال تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي 

ضريبة مبيعات أخرى مماثلة )ضريبة القيمة المضافة(. ويوافق مقدم الطلب بموجبه على دفع أي مبلغ متعلق بأي ضريبة قيمة مضافة معمول بها.

 DDMMYYYY التاريخ   

 
توقيع المستفيد )المستفيدون( األول والختم التوقيع المعتمد    

تفاصيل التحويل

التعليمات الموجهة إلى المصرف المراسل

المستفيد الثاني )المحول إليه(المستفيد األول )المحول(

االسم والعنوان
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بصفتــي / بصفتنــا المســتفيد مــن خطــاب االعتمــاد المنصــوص عليــه فــي هــذا الطلــب )المشــار إليــه فيمــا بعــد بمقــدم الطلــب أو المســتفيد( أتقــدم بموجبــه مــن مصــرف اإلمــارات اإلســالمي 
ش.م.ع. )المصــرف( دون قيــد أو شــرط وعلــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء بطلــب تحويــل خطــاب االعتمــاد القابــل للتحويــل وغيــر قابــل لإللغــاء المرفــق مــع جميــع التعديــالت التــي طــرأت حتــى 

تاريخــه وفقــا للتعليمــات المذكــورة أعــاله وأوافــق / نوافــق علــى االلتــزام والتقيــد بالشــروط واألحــكام المشــار إليهــا أعــاله )الشــروط واألحــكام(.

لن يصبح هذا التحويل ساري المفعول إلى أن يقوم المصرف بإبالغ المحول إليه. وال يمكن إعادة تحويل جزء من خطاب االعتماد هذا أو أي تعديالت؛ أ( 

يقوم مقدم الطلب بسداد جميع رسوم التحويل وأي مصاريف قد يتكبدها المصرف فيما يخص تحويل خطاب االعتماد والمطالبة بها؛ ب( 

يتعهــد مقــدم الطلــب ويوافــق بشــكل غيــر قابــل للنقــض ودون قيــد أو شــرط علــى أن أي ضرائــب علــى الســلع والخدمــات أو الضرائــب األخــرى أو الرســوم مهمــا كانــت، ســواء مطلوبــة أو  ج( 
مفروضــة اآلن أو فيمــا بعــد بموجــب القانــون أو مطلــوب ســدادها، بمــا فــي ذلــك، وبــدون قيــد، الرســوم المســتحقة للمصــرف أو وكالئــه أو أي رســوم وتكاليــف ومصاريــف يتكبدهــا المصرف أو 
وكالئــه ســوف يتحملهــا مقــدم الطلــب أو تحتســب عليــه ويقــوم مقــدم الطلــب بســدادها إلــى المصــرف عنــد الطلــب، باإلضافــة إلــى جميــع األمــوال األخــرى المســتحقة الدفــع إلــى المصرف 
ويحــق للمصــرف الخصــم مــن أي حســاب )حســابات( لمقــدم الطلــب المحتفــظ بهــا لــدى المصــرف لســداد عمولــة المصــرف والمصاريــف والتكاليــف الفعليــة )القانونيــة أو خــالف ذلــك( 

للمصــرف والوكيــل و / أو أي رســوم أخــرى إن وجــدت جنبــا إلــى جنــب مــع هــذه الضرائــب المتعلقــة أو الخاصــة بتحويــل خطــاب االعتمــاد؛

فــي حــال التحويــل الكامــل لخطــاب االعتمــاد، يتــم تحويــل جميــع حقــوق مقــدم الطلــب فــي خطــاب االعتمــاد إلــى المحــول إليــه وســوف يتمتــع المحــول إليــه بجميــع الحقــوق بصفتــه  د( 
المســتفيد مــن خطــاب االعتمــاد )بمــا يصــل إلــى مبلــغ التحويــل(، بمــا فــي ذلــك الحقــوق الفرديــة المتعلقــة بــأي تعديــالت. وينبغــي إبــالغ المحــول إليــه مباشــرة بــأي تعديــالت الحقــة 
دون االلتــزام بالحصــول علــى أي موافقــة أو تقديــم أي إشــعار إلــى مقــدم الطلــب باســتثناء التعديــالت التــي تنطــوي علــى زيــادة القيمــة وزيــادة كميــة البضائــع والتحويــالت مــع اســتبدال 

الفواتيــر؛

فيمــا يتعلــق بالتحويــالت الجزئيــة والتحويــل مــع اســتبدال الســندات اإلذنيــة والفواتيــر، يوافــق مقــدم الطلــب علــى أن يقــوم بإبــالغ المصــرف فــي ذات الوقــت عــن أي تعديــالت الحقــة علــى  هـــ( 
خطــاب االعتمــاد تــم إبالغــه بهــا، ســواء تــم إبــالغ المحــول إليــه بالتعديــالت أم ال. كمــا يوافــق مقــدم الطلــب علــى تعويــض المصــرف عــن أي عواقــب قــد تنشــأ مــن جــراء أي تأخيــر و / أو 
إغفــال فــي اإلبــالغ المذكــور مــن مقــدم الطلــب. وبعــد اإلعــالم بهــذا التحويــل علــى خطــاب االعتمــاد األصلــي، يقــوم المصــرف باالحتفــاظ بخطــاب االعتمــاد لديــه وتزويــد مقــدم الطلــب 

بنســخة عــن إشــعار المصــرف للمحــول إليــه؛

فيمــا يتعلــق بالتحويــالت مــع اســتبدال الســندات اإلذنيــة والفواتيــر، يوافــق مقــدم الطلــب علــى أنــه عنــد اســتالم المصــرف للســند اإلذنــي )الســندات اإلذنيــة( ومســتندات المحــول إليــه  و( 
)المســتفيد الثانــي(، أو فــي أي وقــت عنــد طلــب المصــرف، ســوف يقــوم مقــدم الطلــب بتســليم المصــرف الســند اإلذنــي )الســندات اإلذنيــة( لمقــدم الطلــب والفواتيــر التجاريــة المســحوبة 
وفقــا لشــروط اإلبــالغ األصلــي لخطــاب االعتمــاد؛ حيــث يقــوم المصــرف يإرفــاق هــذا الســند اإلذنــي )الســندات اإلذنيــة( والفواتيــر بمســتندات الشــحن بــداًل عــن تلــك التــي قدمهــا المســتفيد 
الثانــي. ويتعيــن علــى المصــرف تســليم مقــدم الطلــب فواتيــر المســتفيد الثانــي المقدمــة، شــرط أن يتوافــق الســند اإلذنــي )الســندات اإلذنيــة( وفواتيــر مقــدم الطلــب مــع شــروط خطــاب 
االعتمــاد. ويحــق للمصــرف وفــق تقديــره المطلــق أن يختــار الدفــع فــورًا إلــى مقــدم الطلــب أو بعــد اســتالم المصــرف العائــدات مــن مصــرف اإلصــدار. وفــي حــال فشــل مقــدم الطلــب، عنــد 
طلــب المصــرف، فــي تســليم الســند اإلذنــي )الســندات اإلذنيــة( الجديــدة والفواتيــر إلــى المصــرف كمــا هــو محــدد هنــا، يصــرح للمصــرف التصــرف بالفواتيــر والمســتندات األخــرى المصاحبــة 
للســند اإلذنــي )الســندات اإلذنيــة( ومســتندات المســتفيد الثانــي حســب تعليمــات مصــرف اإلصــدار دون تحمــل أدنــى مســؤولية تجــاه المصــرف أو دفــع الفــارق بيــن مبلــغ الســند اإلذنــي 

)الســندات اإلذنيــة( للمســتفيد الثانــي والمبلــغ المصــرح بــه للدفــع بموجــب خطــاب االعتمــاد؛

المصرف غير ملزم بالتفاوض أو التعامل مع أي سحب )سحوبات( بموجب خطاب االعتماد؛ ز( 

أنوب / ننوب ونضمن للمصرف ما يلي: ح( 

يخضــع تحويــل االعتمــاد لإلصــدار الخــاص باألعــراف والممارســات المنصــوص عليهــا مــن قبــل غرفــة التجــارة الدوليــة لالعتمــادات المســتندية، غرفــة التجــارة الدوليــة، باريــس، فرنســا، والمشــار   
إليهــا فــي خطــاب االعتمــاد.

ــات الدوليــة أو المحليــة ويتوجــب عليــه تعويــض المصــرف عــن أي خســائر أو أضــرار تنتــج مــن جــراء خــرق أي  يوافــق وينــوب مقــدم الطلــب علــى االمتثــال ألي قانــون مــن قوانيــن العقوب ط( 
ــة. ــة أو محلي ــات دولي عقوب

يوافــق مقــدم الطلــب علــى تولــي وتعويــض المصــرف عــن أي أضــرار أو خســائر أو تكلفــة و / أو نفقــات فعليــة )بمــا فــي ذلــك التكاليــف القانونيــة( التــي قــد يتكبدهــا أو يتحملهــا، ناشــئة  ي( 
عــن أو متعلقــة بتحويــل خطــاب االعتمــاد. 

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام التــي تحكــم تحويــل خطــاب االعتمــاد إلــى قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى الحــد الــذي ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، ويجــب  ك( 
أن يحــال أي نــزاع ينشــأ إلــى الســلطة القضائيــة لمحاكــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

أوافق / نوافق على دفع أي مبلغ متعلق بأي ضريبة قيمة مضافة معمول بها أو أي ضريبة مبيعات أخرى مماثلة )ضريبة القيمة المضافة(. ل( 

م( أوافــق / نوافــق علــى االلتــزام بالشــروط واألحــكام الــواردة فــي الشــروط المعمــول بهــا وشــروط التجــارة العامــة وتحويــل ملحــق خدمــات التاجــر لخطــاب االعتمــاد وأي شــروط أو اتفاقيــات 
أخــرى قــد يقدمهــا إلينــا مصــرف اإلمــارات اإلســالمي ش.م.ع. )المصــرف( )أو علــى النحــو المتفــق عليــه بيننــا( مــن وقــت آلخــر.

 DDMMYYYY التاريخ   

 
توقيع المستفيد )المستفيدون( األول والختم التوقيع المعتمد    

شروط وأحكام تحويل خطاب االعتماد


