
طلب تحصيل المستندات الصادرة

رقم الحساب 

D D M M Y Y Y Y التاريخ 

تقديم المستندات من خالل:المحول/المرسل )االسم والعنوان(:

رقم الهاتف:رقم الفاكس:

يرجى وضع إشارة على عدد المستندات المرفقة:المحول إليه/المرسل إليه )االسم والعنوان(:

رقم الهاتف:رقم الفاكس:

  الكمبياالت

  الفاتورة التجارية

  شهادة المنشأ

  بيان التعبئة/الوزن

  بوليصة/شهادة التأمين

  سند الشحن الجوي

  بوالص الشحن الموقعة

  بوالص الشحن الغير قابلة للتفاوض

  مستندات أخرى

العملة والمبلغ 

التغطية التأمينية:مدة الكمبيالة:

تحرير المستندات مقابل

  لالطالع
  أيام بعد 

  أخرى )يرجى التحديد( 

  ال
  نعم

إذا كانت اإلجابة »نعم«، يتعين تقديم نسخة عن بوليصة التأمين

  تحصيل الرسوم الخارجية من المحول عليهالتعليمات  يرجى االلتزام بما هو محدد:

تحرير المستندات مقابل

  الدفع
  قبول كمبياالت المحول إليه
  السندات اإلذنية للمحول إليه

الرسوم الخاصة بك من أجل

  حسابنا
  المحول إليه

عدم الدفع و/أو عدم القبول

  بالسويفت
  بالبريد الجوي

رسوم التحصيل إذا تم رفضها

  اإلعفاء
  عدم اإلعفاء

  القبول/الدفع قد/قد ال ينتظر وصول المركب الناقل

  في حال عدم الدفع/عدم القبول، يرجى تخزين البضائع والتأمين عليها 

عدم الدفع و/أو عدم القبول

  اعتراض
  عدم االعتراض

مالحظة: في حال لم يتم إعطاء تعليمات بخصوص االعتراض، فسيعتبر المصرف هذا 
االعتراض غير مطلوب.

تعليمات أخرى:وصف موجز عن البضائع:

التصرف بالعائدات  يرجى االلتزام بما هو محدد:

  اإليداع في حسابنا رقم 
  الدفع لنا من خالل شيك مدير.

التعويض عن الفواتير المستندية التي هي قيد التحصيل:
أطلب/نطلب منكم إرسال المستند )المستندات( المدرجة أعاله على أساس التحصيل وإيداع العائدات في  حسابي/حسابنا عند تحصيلها بعد خصم كافة الرسوم.

أوافق/نوافق على أن يتصرف المصرف فقط بصفته وكيل التحصيل الخاص بي/بنا وال يتحمل أي مسؤولية عن تحقيق هذه العناصر وال عن أي خسارة أو ضرر أو تأخير يحدث.
أوافق/نوافق بموجبه على أنه سيتم التعامل مع مستندات التحصيل المبينة أعاله حسب القواعد الموحدة للتحصيل في منشور غرفة التجارة الدولية رقم 522 )مراجعة 1995(.

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

مع فائق الشكر والتقدير،

التوقيع المعتمد
الستخدام المصرف فقط

المفوضون حسب األصول باسم وبالنيابة عن

اإلمارات اإلسالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي.
مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع. هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
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