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طلب اصدار اعتماد مستندي غير قابل للنقض
APPLICATION FOR IRREVOCABLE

 DOCUMENTARY CREDIT (D/C)

Applicant (Name & Address)                                      ( االسم والعنوان) طالب االصدار date of application
تاريخ االصدار

Expiry Date of the Credit
تاريخ انتهاء سريان االعتماد

Expiry place
مكان إنتهاء السريان

Contact name                                                                                   اسم جهة االتصال Beneficiary Name & Address                                                       اسم وعنوان المستفيد    

Telephone Number
رقم الهاتف

Fax / Email
البريد االلكتروني/ رقم الفاكس 

(For any clarification with regard to this application)   (ألي توضيح بخصوص هذا الطلب) Amount in Figures and Currency                                                المبلغ والعملة بالترقيم

Issued by                             جهة اإلصدار Type of LC       نوع االعتماد المستندي

Courier
البريد لسريع

SWIFT
سويفت

Transferable
قابل للتحويل Amount in Words and Currency                                                 المبلغ والعملة بالتفقيط 

Confirmation       التعزيز Required مطلوب Not Required
غير مطلوب 

Confirmation Charges 
to be Borne by
رسوم التعزيز يتحملها

Applicant
طالب االصدار

Beneficiary
المستفيد

Partial Shipment/Delivery
الشحن الجزئي/التسليم Transhipment                 إعادة الشحن Tolerance in Amount & Quantity (if any)           ( إن وجد) نسبة التفاوت في المبلغ والكمية

Allowed
مسموح

Not Allowed
غير مسموح

Allowed
مسموح

Not Allowed
غير مسموح

Loading on board/
dispatch/taking in 
charge at/from

التحميل على متن 
السفينة/ التخليص/تولي 

المسؤولية في/ من

credit available by                                                                            االعتماد متاح عن طريق      

Sight Payment 
الدفع عند االطالع 

Acceptance
القبول

For transportation to
ُوجهة الشحن

Deferred Payment
الدفع المؤجل

Negotiation
التداول

Latest Shipment Date
آخر تاريخ للشحن

With (name of the Nominated Bank)
مع (اسم البنك المعين)

Documents to be presented within 
فترة تقديم المستندات

 days after shipment but not later than the expiry date of the credit.
أيام بعد الشحن شريطة أن ال تتعدى المدة صالحية االعتماد المستندي

Tenor
مدة إستحقاق

Drafts (if required) at                                                        ( في حال الطلب) السحوبات All the bank charges, Fees & Commissions outside UAE to be borne
تقع كافة الرسوم المصرفية والمصاريف والعموالت المتكبدة خارج نطاق اإلمارات العربية المتحدة على عاتق

Drawn on (Name of 
the Drawee bank)

المسحوب على
(اسم البنك الساحب)

By                                             بواسطة       Applicant
مقدم الطلب

Beneficiary
المستفيد

Shipping Marks (if any)
عالمات الشحن

(ان وجدت)
Legallization Charges

رسوم التصديق القانوني
Applicant
مقدم الطلب

Beneficiary
المستفيد

Advising Bank Name
اسم البنك المبّلغ INCOTERMS                                                   القواعد الدولّية لتفسير المصطلحات التجارّية 

Decription of Goods (be brief but specific)
مواصفات البضاعة (مع مراعاة االيجاز والدقة)

EXW
 التسليم
في المصنع

FCA
ناقل حر

FOB
 تسليم على
 متن السفينة

CFR
 التكلفة وأجرة
الشحن

CIF
 التكلفة
 والتأمين
 وتكلفة
الشحن

CPT
 تسليم
 البضاعة
 خالصة أجرة
الشحن

CIP
 تسليم البضاعة
 والتأمين خالصة
أجرة الشحن

DDP
 تسليم مع
 دفع الرسوم
الجمركية

Other
U أخرى
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D/C No.                                (For Bank Use only)



Signature        التوقيع Signature        التوقيع

Option 1: (L/C Under Cash Payment Transaction)
Request you to open in our name and on our behalf an irrevocable letter of 
credit and to receive all the documents in our name in accordance with the 
terms set out hereina er for abovementioned Letter of Credit. 
Undertake to pay the cost of goods plus your related charges any taxes (if 
any) for this transaction.
Option 2: (L/C Under Murabaha Transaction)
Request you to open in your name an irrevocable Letter of Credit and to 
receive all documents representing and evidencing the title and possession 
in accordance with the terms set out hereina er for abovementioned Letter 
of Credit. 
Undertake, that upon your acquiring the title to, and possession of, the 
described goods, we will purchase the same from you as per our Promise to 
Purchase attached herewith this application.
Option 3: (L/C Under Wakala Murabaha Transaction)
Request you to open in our name and on our behalf an irrevocable letter of 
credit and to receive all the documents in our name in accordancewith the 
terms set out hereina er for abovementioned Letter of Credit. 
Undertake to purchase the goods from you under Wakala Murabaha 
arrangement.

الخيار األول: اعتماد مستندي مقابل الدفع النقدي
نطلب إليكم أن تفتحوا باسمنا ونيابًة عنا خطاب إئتمان مستندي غير قابل للرفض واستالم 

كافة المستندات باسمنا استنادًا إلى األحكام والشروط المحددة في هذه الوثيقة لالئتمان  
المستندي المذكور أعاله.

نتعهد بأن ندفع لكم كلفة البضائع إضافة إلى المصاريف والضرائب (في حال وجود أي منها) 
التي تتكبدونها جراء هذه العملية.

الخيار الثاني: اعتماد مستندي بموجب عملية مرابحة
نطلب إليكم أن تفتحوا باسمنا خطاب إئتمان مستنديًا غير قابل للرفض واستالم كافة 

المستندات التي تمثل وتثبت الملكية والملكية الضمنية استنادًا إلى األحكام والشروط 
المحددة في هذه الوثيقة لخطاب اإلئتمان المستندي المذكور أعاله.

نتعهد بأننا، ولدى استالمكم الملكية والملكية الضمنية للبضائع الموصوفة، سوف نعمد الى 
شراء البضائع نفسها منكم، وذلك وفق ما هو محدد في وعد الشراء المرفق بهذا الطلب.

الخيار الثالث: اعتماد مستندي بموجب عملية وكالة مرابحة
نطلب إليكم أن تفتحوا باسمنا ونيابًة عنا اعتمادًا خطاب إئتمان غير قابل للرفض واستالم 

كافة المستندات باسمنا، و لك استنادًا إلى األحكام والشروط المحددة في هذه الوثيقة 
لالئتمان المستندي المذكور أعاله.

نتعهد بأننا سوف نعمد الى شراء البضائع منكم بموجب اتفاقية وكالة مرابحة.
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)x( مرفقــة بالوثائــق التالية مشــار إليها بعالمة

فاتورة تجارية موقعة من                                   نسخ  (1

مجموعــة كاملــة مــن بوالــص الشــحن علــى متن الســفينة (نظيفة) ونســختين   (2
غيــر قابلتيــن للتجيير/التظهيــر يتــم اصدارهــم ألمــر البنــك العربــي المتحد 
تبيــن مصاريــف الشــحن مدفوعة/مســتحقة الدفــع لــدى الجهــة المقصودة 

وإشــعار البنــك العربــي المتحــد فــي الشــارقة وطالب االصــدار وتحمل رقم 
االعتمــاد المســتندي هــذا واســم وعنــوان ورقم هاتف وكيــل الســفينة الناقلة 

فــي دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة.

نسخة المرسل عن بوليصة الشحن الجوي تحمل رقم االعتماد المستندي هذا،والتي   (3
تثبت أن البضاعة قد تم شحنها الى البنك العربي المتحد، الشارقة تبين مصارف 

الشحن مدفوعة/مستحقة الدفع وإشعار البنك العربي المتحد وطالب االصدار.

إشعار وثيقة الشحن البري األصلية تثبت استالم البضائع وجهوزيتها للنقل   (4
وتظهر رقم الشحنة، تاريخ النقل، مكان التحميل، ومكان التسليم المحدد 

وتبين مصاريف الشحن مدفوعة/مستحقة الدفع

بوليصة أو شهادة تأمين (من نسختين) قابلة للتجيير/التظهير بنسبة 110% من   (5
قيمة CIF تغطي البنود "أ" للحمولة المؤسساتية شروط الحرب / اإلضراب (الشحن).

يتوجب إعداد التأمين من قبل مقدم الطلب. على المستفيد إرسال إخطار   (6 
حول الشحنة/الشحنات بموجب هذا االعتماد إلى السيد/السادة

ومقدم الطلب مشيرًا إلى رقم البوليصة/إشعار التغطية

عبر البريد االلكتروني/الفاكس في غضون 3 أيام من الشحن مبينًا التفاصيل 
لة بالشحنة. يجب أن يتّم إرفاق نسخة من هذا اإلخطار مع كل  الكاملة ذات الصِّ

مجموعة من المستندات. 

شهادة المنشأ صادرة من ِقبل  (7

باللغة االنجليزية و/أو العربية تصرح بأن البضائع هي ذات منشأ

مع ذكر اسم وعنوان المصّنع/المنتج. 

الئحة توضيب في                                              نسخ ُمصَدرة من ِقبل المستفيد.   (8

شهادة الوزن في                                              نسخ ُمصَدرة من ِقبل المستفيد.  (9

Accompanied by the following documents marked (x)
1) Signed Commercial Invoice in                                      Copies

2) Full set clean Shipped on Board Bill(s) of Lading and two non-negotiable 
copies made out to order of United Arab Bank, showing freight prepaid/
payable at destination and notify United Arab Bank Sharjah and applicant 
bearing this Documentary Credit Number and name, address and telephone 
number of carrying vessel's agent in United Arab Emirates.

3) Consignor copy of air waybill bearing this documentary credit number, 
evidencing goods consigned to United Arab Bank, Sharjah Marked Freight 
prepaid/collect notify United Arab Bank and applicant.

4) Original Truck Consignment Note evidencing goods received for despatch 
showing the truck number, date of despatch, place of taking in charge and 
place of delivery marked Freight Collect/Freight Prepaid.

5) Insurance policy or certificate (in duplicate)in negotiable form for 110% of the 
CIF value covering Institute Cargo clauses "A" and Institute war/Strike clauses 
(cargo).

6) Insurance arranged by applicant. Beneficiary must send advice of shipment(s) 

under this credit direct to M/s

 and the applicant referring to their policy/cover note number 

by email/ facsimile within 3 days a er shipment giving full details of shipment. A 

copy of such advice to accompany each set of documents.

7) Certificate of Origin issued by            

                                              

 in English  and/or Arabic stating that the goods are of                                                           

Origin giving name and address of manufacturer/producer.

8) Packing list in                                                             Copies issued by the beneficiary.

9) Certificate of weight in                                              Copies issued by the beneficiary.



Signature        التوقيع Signature        التوقيع

U
AB

  I
sl

 A
pp

lic
at

io
n 

fo
r I

rre
vo

ca
bl

e 
D

oc
um

en
ta

ry
 C

re
di

t V
. 1

.0
  J

U
N

E 
20

22

03/04

Terms & Conditions Governing Issue of Documentary Credit
Payment
1. In consideration of the opening by you of this credit on my/our behalf, I/we hereby 

authorize you to debit my/our account and undertake that I/we will reimburse 
you (two working days before maturity in the case of acceptance) any payment 
made to the beneficiary and/or all bills drawn on and paid by you, your branches or 
your correspondents in the terms thereof, together with commission, fees where 
applicable.

2. It is understood that where any drafts are drawn in foreign currency, your demand on 
me/us for reimbursement will be calculated, unless you shall previously agree to the 
contrary, at your selling rate of exchange for currency concerned on date of payment.

3. I/We hereby authorize you to debit my/our account(s) with your margin or 
security and with all sums which may become due to you in respect of this 
credit, including but not limited to the confirmation charges, fees, taxes where 
applicable, and all charges and expenses incurred by you, your offices and /or your 
correspondents.

Pledge:
4. I/We hereby authorize you to hold the documents called for by the terms of this Credit 

and the merchandize to which they relate as security for all my/our liabilities, and 
you may sell the said merchandize either before or after arrival at your discretion and 
without notice to me/us, and in the event of your selling the merchandize to pay on 
demand any shortfall of payment. In this connection I/We 
hereby assign the relative insurance policy in your favor. Furthermore, I/We undertake 
to provide you with any additional security that you may from time to time require to 
cover my/our liabilities.

Insurance:
5. We undertake to insure the goods against the_ and fire from the date of expiry of 

the relative marine/land/air insurance until the goods are finally cleared. If we fail to 
insure the goods as above, you may without referring to us but without obligation on 
your part-effect the necessary insurance and debit our account with the expenses 
incurred.

6. Further in the event of the insurance not being arranged to your satisfaction, you are 
authorized in your absolute discretion but without your being under any obligation in 
the matter, to effect such insurance at my/our expenses.

Declaration:
7. You and your agents are not to be held responsible for the genuineness or correctness 

of the Bills of Lading or other documents or any endorsement thereon or for any 
mistake or misrepresentation as to the quantity, quality, weight, marks or value of 
any merchandize comprised herein, or for the shippers' or other charges on any such 
merchandize, nor as to the terms, conditions or sufficiency or the Insurance Policies 
or Certificates.

8. It is understood and agreed that all risks, including exchange risks, arising out of 
our consequent on the issue of this credit are to be borne by me/us alone and 
that the Bank and/or its agents are not to the held responsible for any errors or 

شروط وأحكام ترعى إصدار االعتماد المستندي

السداد:

باعتبار فتح هذا االعتماد من ِقبلكم لحسابي/حسابنا إنني/إننا، وبموجب هذه الوثيقة أخّولك/. 1
نخّولك الخصم من حسابي/حسابنا وأتعهد/نتعهد بأن أرد/نرد إليك (بتاريخ يومي عمل قبل 

تاريخ االستحقاق في حال القبول) أية مدفوعات تمت لصالح و/أو كافة الفواتير المسحوبة عليكم 
والمسددة من قبلكم، أو من ِقبل فروعكم أو مراسليكم بموجب األحكام ذات الصلة، مضافًا إلى ما 

سبق ذكره العمولة والرسوم حيث يتوجب ذلك.

من المفهوم أنه حيث تكون أي من الكمبياالت مسحوبة بالعملة األجنبية، في أي حال من األحوال، . 2
فإن الطلب الخاص بك الذي يتوجب علي/علينا رّد السداد سوف يتم احتسابه، إال في حال موافقتكم 

على ما هو خالف ذلك، وفق سعر الصرف للمبيع المحدد من ِقبلكم للعملة المطلوبة في تاريخ 
الدفع.

إنني/إننا، وبموجب هذه الوثيقة أخولك/نخولك الخصم من حسابي/حسابنا الهامش أو الضمان . 3
إضافة إلى كافة المجاميع التي قد تستحق لحسابكم في صدد هذا االعتماد، بما في ذلك  من دون 
الحصر مصاريف التأكيد، الرسوم، الضرائب حيثما ينطبق ذلك، وكافة المصاريف والنفقات التي قد 

تتكبدونها، أو تلك التي يتكبدها أي من مكاتبكم و/أو مراسليكم.

الرهن:

إنني/إننا، وبموجب هذه الوثيقة أخولك/نخولك إدارة المستندات المطلوبة بصدد أحكام هذا . 4
االعتماد والسلع المتعلقة بها كضمان لكافة التزاماتي/التزامتنا، ويمكنكم بيع السلع آنفة الذكر 
قبل أو بعد الوصول وفق تقديراتكم الخاصة ومن دون أي إشعار مسبق، وفي حال بيعكم السلع 

بهدف تسديد أي مبلغ عجز عند الطلب. بهذا الخصوص، أعين/نعين بموجب هذه الوثيقة بوليصة 
التأمين ذات الصلة لصالحكم. عالوّة على ذلك، إنني/إننا أتعهد/نتعهد بتزويدكم بأي ضمان أخرى 

قد تتقدمون بطلبها من وقت آلخر بهدف تغطية التزاماتي/التزاماتنا.

التأمين:

إننا نتعهد بضمان البضائع ضد الحريق بدءًا من تاريخ انتهاء صالحية التأمين البحري/البري/الجوي . 5
حتى التخليص النهائي للبضائع. في حال فشلنا في تأمين البضائع كما هو مذكور أعاله، يمكنكم 

ومن دون العودة إلينا، ومن دون أن يفرض ذلك عليكم أية التزامات، تكوين التأمين الضروري 
والخصم من حسابنا النفقات المترتبة.

عالوّة على ذلك، في حال أن التأمين ال يستوفي قناعاتكم، فإنكم مخولين وفق تقديراتكم الخاصة . 6
ومن دون أن تترتب عليكم أية مسؤوليات بموجب هذه المسألة، تكوين مثل هذا التأمين على 

نفقتي/نقتنا الخاصة.

التصريح:

ال يجوز اعتباركم أو اعتبار وكالئكم مسؤولون عن مصداقية أو صحة فواتير الشحن أو أية مستندات . 7
أخرى أو أي تظهير بهذا الشأن أو تجاه أي خطأ أو سوء تقديم يتعلق بالكمية، النوعية، الوزن، 

العالمات أو القيمة ألي من السلع المشمولة في هذه الوثيقة، كذلك األمر بالنسبة للشاحنين أو 
المصاريف األخرى أو أي من مثل هذه السلع وال بالنسبة لألحكام، الشروط أو الكفاية أو بوالص 

التأمين أو الشهادات.

من المفهوم والمتفق عليه أن كافة المخاطر بما في ذلك تلك الناشئة عن ما ينتج عنا بخصوص . 8
إصدار هذا االعتماد يجب أن يكون على عاتقي/عاتقنا فقط وأن البنك و/أو وكالءه معفيون من أية 
مسؤولية عن األخطاء أو التأخيرات من جانب البريد أو التلغراف أو شركات الكايبل أو السلطات في 

نقل أية توجيهات أو مراسالت ذات صلة باالعتماد.

 شروط خاصة سوف يتم تضمينها في اإلعتماد المستندي 
ا من قبل سفارة  1) تكون كل من الفاتورة األصلية وشهادة المنشأ مصادق عليها قانونًيّ
اإلمارات العربية المتحدة أو القنصلية. يعتبر تقديم الوثائق  من دون المصادقة عليها 

ا من قبل سفارة اإلمارات العربية المتحدة أو القنصلية مقبوالً شرط أن ُتظهر  قانونًيّ
الفاتورة استقطاعًا يتماشى مع التشريعات الحكومية المحلية لقيمة الفاتورة اإلجمالية 

تتوافق مع الجدول الحالي. (في حال أن مصاريف المصادقة القانونية تقع على عاتق 
المستفيد). 

2)  شهادة يتم إصدارها من ِقبل شركة الشحن أو وكيلها تثبت أن: 
السفينة الناقلة هي كونفرنس / ضمن خطوط النقل البحري المنتظم.  ( أ ) 

(ب)  عمر السفينة الناقلة ال يتجاوز 15 سنة.
(ج)  السفينة الناقلة غير محظورة من دخول الموانئ العربية بموجب قوانين وتشريعات 

هذه الدول. 
(د)  السفينة معفاة من متطلبات شهادة رمز إدارة السالمة الدولية "SOLAS" وليست 

 ISM أو أن لديها شهادة كود ISM مطالبة بالحصول على شهادة مطابقة لرمز
 ."SOLAS" الحالية ، إذا كانت السفينة الحاملة تخضع لـ

3.  المستندات التي تحمل تواريخًا تسبق تاريخ اصدار هذا االعتماد تعتبر مرفوضة. 
4.  يجب أن ُتصدر كافة المستندات باللغة االنجليزية. 

شروط إضافية

Special Conditions that will be included in the D/C

1) The Original invoice and certificate of Origin must be legalized by the UAE 
Embassy or Consulate in the beneficiary's country or, in its absence, by the nearest 
UAE Embassy or Consulate. Presentation of documents without legalization by 
UAE Embassy or Consulate is acceptable provided invoice shows a deduction in 
line with the local government regulation on gross invoice value as per the current 
schedule.(if legalization charges are to be borne by the beneficiary).

2) Certificate issued by shipping company or their agent certifying that: 
(a) The carrying vessel is conference/regular line vessel, 
(b) Age of carrying vessel does not exceed 15 years, 
(c) The carrying vessel is not prohibited from entering into 

Arab ports pursuant to its laws and regulations, 
(d) The vessel is exempt from the "SOLAS" convention certification 

requirement and is not required to have a certificate of conformity to the ISM code 
or that it has a current ISM code certificate, if the carrying vessel is subject to 
"SOLAS".

3) Documents dated prior to the date of this credit are not acceptable.

4) All documents must be issued in English language.

Additional Conditions
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delays on the part of post or telegraph or cable companies or authorities in the 
transmission of any instruction or correspondence regarding the credit.

9. My/Our liabilities to you are to continue in force and to be applicable to all 
transactions entered into hereunder, notwithstanding my death/death of any 
partner and/or change in the composition of the firm or firms, parties hereto, or 
in the beneficiary(ies) hereunder.

10. It is further agreed that you will assume no responsibility whatsoever in the 
event that the advising Bank refuses and/or fails to add its confirmation to this 
credit for any reason whatsoever where such confirmation is required by us/me.

11. We undertake to pay all fees due to be paid to the Ministry of Finance of the 
UAE, in lieu of authentication of documents, in case invoice and certificate 
of origin duly authenticated by a UAE Embassy, Legation or Consulate is not 
submitted by the beneficiary. These are payable by us notwithstanding that the 
fees are for beneficiary(s) account and the amount deducted by the beneficiary 
may be less than the amount payable to the UAE Ministry of Finance.

Other provisions:
12. This documentary credit is subject to Uniform Customs and Practice for 

Documentary Credits 2007 Revision ICC Publication No. 600.
13. Where UAB has a partner bank in the Beneficiary's country, UAB prefers to 

advise this LC through that partner bank. However, if the Beneficiary has any 
preferential arrangement with another bank, the LC may be advised through 
the Beneficiary's preferred bank.

14.  The courts of UAE have exclusive jurisdiction to settle any dispute arising out 
of or in connection with this Agreement (including a dispute relating to any non- 
contractual obligations arising out of or in connection with either this Agreement 
or the negotiation of the transaction contemplated by this Agreement).    

15.  Without prejudice to any other right or remedy of the bank (whether under 
any other provisions of the terms or otherwise) we shall indemnify and hold 
the bank harmless from and against any and all loss suffered or incurred by the 
bank and any penalty (including any fine or statutory impost) that the bank 
certifies as having been sustained or incurred as a result of any of the following:    

 a.     The bank relying or acting on or carrying out any instruction or in any 
manner permitted under these terms.   

 b     Any change in any applicable law.   
 c. Any act, omission or thing done or caused to be done by the bank in 

connection with or referable to these terms or any account through no willful 
default of the bank including but not limited to the disclosure by any officer or 
employee of the bank to any person of any information relating to any account 
or instruction whether inadvertent or otherwise.  

  d.  Any defect, deficiency or malfunction whatsoever or howsoever caused in 
the services equipment or in accessing or utilizing the services; or any failure to 
provide the services as a result of our compliance with the regulations   

16. This agreement and the construction, performance and validity hereof shall be 
governed by and construed in all respects in accordance with laws of UAE to 
the extent they do not conflict with principals of Islamic Sharia, in which case 
the principals of sharia shall prevail. The parties irrevocably submit to the non-
exclusive jurisdiction of the component Courts in the UAE

Commission & Fees on each LC issuance issued by the Bank shall be calculated 
in accordance with the applicable Schedule of Charges related to trade tariffs for 
wholesale banking, which are available on the website of the Bank (www.uab.ae) 
unless otherwise agreed with the client.

To United Arab Bank -Islamic Banking Services 
We request you to issue on our behalf and for our account your irrevocable credit in 
accordance with the instructions given in this application. This credit will be subject to 
the uniform customs and practice for documentary credits (as per latest version).
We agree to the terms and conditions printed above.
Please debit our account number

 with margin (if any), commission and bank charges.
Authorised Signature

تبقى إلتزاماتي/التزاماتنا تجاهكم نافذة وقابلة للتطبيق في ما يتعلق بكافة العمليات المبرمة . 9
بموجب هذه الوثيقة، بصرف النظر عن وفاتي/وفاتنا أوأي من شركائنا و/أو أي تغيير في قانون 

تأسيس الشركة أو الشركات، الشركاء في هذا المستند، أو المستفيد/المستفيدين أدناه.

من المتوافق عليه أيضًا أنه ال تترتب عليكم أية مسؤوليات من أي نوع كانت في حال رفض البنك . 10
الُمبّلغ و/أو فشل في إضافة تأكيده على هذا المستند ألي سبب كان حيث يكون مثل هذا التأكيد 

مطلوبًا مني/منا.

إننا نتعهد بدفع كافة الرسوم لوزارة المالية في اإلمارات العربية المتحدة بدل تصديق المستدات، . 11
في حال أن الفاتورة وشهادة المنشأ المصادق عليها وفق االصول من سفارة اإلمارات العربية 

المتحدة، المفوضية أو السفارة لم يتم تسليمها من ِقبل المستفيد. وهي مستحقة الدفع من 
جهتنا بصرف النظر عن أن الرسوم هي لحساب المستفيد/المستفيدين وأن المبلغ المستقطع 

من المستفيد قد يكون أقل من المبلغ المستحق الدفع لصالح وزارة المالية في اإلمارات العربية 
المتحدة.

شروط أخرى
يخضع هذا االعتماد المستندي إلى األعراف والممارسات الموحدة السارية بشان االعتمادات . 12

المستندية 2007 نشرة غرفة التجارة الدولية المراجعة رقم 600.
في حال كان للبنك العربي المتحد بنكًا مراساًل في دولة المستفيد، يفضل البنك العربي المتحد . 13

أن يبلغ هذا االعتماد المستندي عبر البنك المراسل. لكن، في حال أن لدى المستفيد أية ترتيبات 
أفضلية لدى بنك آخر، يمكن توفير االعتماد من خالل البنك المفضل من ِقبل المستفيد.

تتمتع محاكم اإلمارات العربية المتحدة  بالسلطة القضائية الحصرية في تسوية أي نزاع ينشأ من أو . 14
يتعلق بهذه االتفاقية (بما في ذلك النزاع المتعلق بأية التزامات غير تعاقدية تنشأ عن أو ذات صلة 

بهذه االتفاقية أو بتداول العملية المتوخاة من االتفاقية). 
 من دون اإلخالل بأي حق أو تعويض قانوني للبنك (سواء كان ذلك بموجب أية شروط أخرى لألحكام . 15

أو خالف ذلك) سوف نعمد إلى التعويض للبنك وإعفائه من تحمل أي خسارة تترتب على البنك وأي 
غرامة (بما في ذلك أية غرامة نقدية أو تكليف ضريبي قانوني) يشهد البنك أنها قد حدثت نتيجة 

ما يلي:
آ.  أن يعمد البنك إلى االعتماد على أو التصرف أو إنجاز أي توجيه أو أي نمط من أي نوع مسموح به 

بموجب هذه األحكام.
ب. أي تغيير في أي قانون معمول به.

ج. أي تصرف، إلغاءأو طلب القيام به أو التسبب بقيامه من ِقبل البنك يتعلق بهذه األحكام أو عائد 
إليها أو إلى أي حساب  من دون أن يكون ذلك بسبب اإلهمال المتعّمد من قبل البنك بما في 

ذلك، على سبيل التعداد ال الحصر، كشف أي مسؤول أو موظف في البنك ألي شخص كان ألي من 
المعلومات ذات الصلة بأي حساب أو توجيه سواء كان ذلك سهوًا أو خالف ذلك.

د. أي شائبة، نقص أو خلل وظيفي من أي نوع كان وكيفما كان يتم التسبب بحدوثه في معدات 
الخدمات أو في الولوج إلى الخدمات أو تشغيلها؛ أو أي فشل في توفير الخدمات نتيجة امتثالنا 

للوائح.
تخضع هذه االتفاقية وبنيتها وأدائها وصالحياتها وتفسر على جميع االصعد بما يتوافق مع  . 16

القوانين المطبقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى نحو ال يتعارض ومبادئ الشريعة 
اإلسالمية الواجب تطبيقها في شتى الحاالت التي تخضع فيها االطراف وتلتزم التزامًا ال رجوع عنه 

باالختصاص القضائي غير الحصري لمحاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة
ُتحتسب كافة الرسوم والعموالت ذات الصلة بإصدار كل خطاب اإلعتماد مستندي وفق جدول الرسوم 

المعمول به المتعلق بجدول الرسوم الخاصة بالخدمات المصرفية   للشركات، والتي تتوفر على 
الموقع االلكتروني الخاص بالبنك (www.uab.uae) إال في حال تم االتفاق مع العميل على خالف ما 

هو ذلك.

إلى البنك العربي المتحد – الخدمات المصرفية االسالمية 

نطلب منكم أن تصدروا نيابًة عنا ولحسابنا اعتماد غير قابل للنقض استنادًا إلى التعليمات الواردة 
في هذا الطلب. يخضع هذا االعتماد إلى األعراف والممارسات الموحدة السارية بشان االعتمادات 

المستندية (وفقًا ألحدث إصدار).

نوافق على األحكام والشروط المطبوعة أعاله.
الرجاء الخصم من حسابنا رقم

مع التغطية النقدية (ان وجدت) العمولة والرسوم المصرفية.
المفوض بالتوقيع

In all situations and at any point of time during the Customer's relationship with the Bank, the Customer shall be solely responsible for all consequences that may 
result due to the Customer's failure to meet the Bank's requirements, and/or non-compliance or breach of the relevant terms and conditions under any of the 
Bank's products/services. The consequences may vary depending on the nature and type of Bank's product/service that the customer subscribes to.
The Bank shall in no event bear responsibility for any claims, proceedings, damages or losses caused by such act nor for indemnification to the Customer or third 
party in this regard. 

يتحمل العميل في أي وقت وأثناء فترة عالقته بالبنك وحده مسؤولية كافة العواقب الناجمة عن فشل العميل في تلبية متطلبات البنك، و/أو عدم امتثاله أو خرقه ألية شروط أو أحكام ذات الصلة 
بخدمات/ أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك. ربما تختلف العواقب تبعًا لطبيعة منتج / خدمة البنك التي يشترك فيها العميل .  ال يتحمل البنك بأي حال من األحوال المسؤولية عن اي مطالبات أو 

أضرار أو خسائر ناجمة عن مثل هذا الفعل وال عن تعويض العميل أو الغير في هذا الصدد.
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