
 
 
 

 
 
 

411.053/03.23 

Application for Irrevocable Documentary Letter of Credit 

 طلب فتح اعتماد مستندي غير قابل لإللغاء 
To: Emirates NBD Bank S.A.E. 

 إلى بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.م( 
Branch  الفرع Date          التاريخ 

Dear Sirs, please issue for my/our account an Irrevocable Documentary 

Credit in accordance with the following mentioned. 

برجاء التكرم  بإصدار اعتماد مستندي غير قابل لاللغاء خصًما من حسابنا لديكم وفقًا للتفاصيل  

 المذكورة أدناه 

Applicant Details  مقدم طلب فتح االعتماد بيانات 

Name   االسم 

Address   العنوان 

Tel. Number   رقم الهاتف 

Email   البريد االلكتروني 

Amount in Figures   مبلغ االعتماد باالرقام 

Beneficiary Details  المستفيد بيانات 

Name   االسم 

Address   العنوان 

Tel. Number   رقم الهاتف 

Email   البريد االلكتروني 

Currency   العملة 

Amount & CCY in Words   مبلغ وعمله االعتماد المستندي بالحروف 

Tolerance (+/-)  % %   نسبة التفاوت 

Not Exceeding  ال يتجاوز 

Issued by Mail   Swift     اإلصدار عن طريق  البريد   السويفت 

Confirmation of the 

Credit 

Requested     مطلوب 

 غير مطلوب    Not Requested تعزيز االعتماد 

Authorized if Requested by Beneficiary (May be)    مصرح به في حاله طلب المستفيد 

Confirmation 

commission and charges 

Applicant    مقدم الطلب 
 ومصاريفه التعزيز  عموالت

Beneficiary    المستفيد 

Expiry Date         صالحية االعتماد خ انتهاء يتار 

Expiry Place   انتهاء صالحية االعتماد مكان 

Expiry Tenor          مدة صالحية االعتماد 

Latest Date of Shipment          اخر تاريخ للشحن 

Partial Shipment 
Allowed    مسموح 

 الشحنات الجزئية 
Not Allowed    غير مسموح 

Transshipment 
Allowed    مسموح 

 إعادة الشحن
Not Allowed    غير مسموح 

Shipment Route 

Port of loading    ميناء الشحن 

 طريق الشحنات 
Place of delivery    مكان استالم البضائع 

Port of discharge   ميناء التفريغ 

Place of delivery    مكان التسليم 

Credit Available 

With 

Any bank    اي بنك 

البنك المراسل / بنك المستفيد  المبَلغ  البنك   Advising bank/Beneficiary’s bank االعتماد متاح مع   

Issuing bank   البنك ٌمصدر االعتماد المستندي 

Advice Through Bank 

(BEN’s Bank Name & SWIFT Code) 
 

اسم بنك المستفيد  اإلبالغ عن طريق بنك )

 والسويفت كود( 
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Credit available by:  طريقة دفع االعتماد المستندي 

 Payment at Sight  بالدفع عند االطالع  

 Deferred payment at   بالدفع المؤجل في  

 Acceptance of Draft at    بقبول الكمبيالت في  

 Mixed payment    الدفع المختلط  

 Negotiation    بالتداول  

Documents to Cover Shipment / Delivery of Goods / Service (Description of Goods)  )مستندات تغطية الشحن/ تسليم البضائع/ الخدمة )وصف البضائع 

INCOTERMS - Delivery Terms   التجارة الدولية )االنكوتيرمز( شروط - شروط التسليم 

 EXWORKS  FOB  FCA  CFR  CIF  CIP  DDP 

Other terms, please specify:    برجاء ذكرها  أخرى،شروط: 

All documents will bear this 

LC number unless otherwise 

specified and to be issued in: 

Arabic language    ستحمل جميع المستندات رقم هذا االعتماد   اللغة العربية

ويتم   خالف ذلكالمستندي ما لم ينص علي 

 اللغة االنجلزية    English Language اصدارها ب: 

Documents to be presented 

within 
 

Days after the date of shipment and 

within the validity of this credit. 
 سيتم تقديمها في خالل لمستندات ا  دالشحن وخالل سريان االعتماتاريخ يوم بعد 

 

Against documents detailed herein marked (✓) )✓ ) المفصلة هنا والمؤشر عليها  لمستنداتمقابل ا   

 Draft  كمبيالة  

 Beneficiaries signed commercial invoice in  Original  Copies  فاتورة تجارية موقعة من المستفيد  األصول  نسخ  

 Commercial Invoice to be dated   مؤرخةالفاتورة التجارية  

 
Original Invoice to be legalized by the chamber of commerce and 

countersigned by the Arab Republic of Egypt representation. 
  جمهوريه مصر العربية الفاتورة األصلية مصدق عليها من الغرفة التجارية وموقعة من ممثل 

 

Full set or ______________________________/3 of originals clean on board 

bills of lading issued to the order of Emirates NBD S.A.E. marked notify 

Applicant mentioning their name and address and showing freight: 

____ Prepaid ____ Payable at destination and showing name and address of 

ship agent at port of destination. 

أو   كاملة  الشحن   3  /______________________________مجموعة  بوالص  أصول  من 

ش.م.م.  البحري النظيفة والمشحونة على متن السفينة الصادرة ألمر من بنك اإلمارات دبي الوطني  

 مع اإلشارة إلى إخطار مقدم طلب فتح االعتماد المستندي بذكر اسمه وعنوانه وإظهار الشحن: 

الدفع مستحق عند الوصول ، وإظهار اسم وكيل السفينة وعنوانه في ____    تم الدفع المسبق ____

 . ميناء الوصول 

 

 
Air waybill evidencing goods consigned to Emirates NBD S.A.E indicating 

flight number and date marked freight: ____ Prepaid ____ Collect and notify 

applicant mentioning their name and address. 

بوليصة الشحن الجوي التي تثبت أن البضائع المرسلة لصالح بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.م مع  

الدفع مستحق عند  ____ تم الدفع المسبق____  :وإظهار الشحن اإلشارة إلى رقم الرحلة والتاريخ 

 مقدم طلب فتح االعتماد المستندي بذكر اسمه وعنوانه وإخطار الوصول 

 

 
Truck waybill evidencing goods consigned to Emirates NBD S.A.E marked 

freight: ____ Prepaid ____ Payable and notify applicant. 

لصالح المرسلة  البضائع  أن  تثبت  بري  الوطني ش.  بوليصة شحن  دبي  اإلمارات  وإظهار    م.مبنك 

مستحق عند الوصول وإخطار مقدم طلب فتح  الدفع  ____  تم الدفع المسبق    ____:  الشحن المحدد

 .االعتماد المستندي

 

 

Freight forwarder certificate of receipt issued and signed by Freight 

forwarder inside ______________________________ to be nominated by 

(applicant /or beneficiary) showing goods as per mentioned in commercial 

Invoice received by freight forwarder (stating his name and Address) in good 

condition from beneficiary warehouse stating Date of receipt and to be 

delivered to applicant warehouse (delivery point in 

______________________________) Showing goods consigned to applicant 

______________________________ And showing that freight paid by 

(applicant / or beneficiary) and showing means of transportation. 

داخلوكيل  استالم  شهادة   الشحن  وكيل  من  والموقعة  الصادرة   الشحن 

االعتماد  ______________________________   فتح  طلب  )مقدم  قبل  من  ترشيحها  يتم 

مع ذكر اسمه وعنوانه ( البضائع المذكورة في )المستندي / المستفيد( وتوضح استالم وكيل الشحن  

ن مخازن المستفيد مع تحديد تاريخ االستالم  الفاتورة التجارية وأن البضائع المستلمة في حالة جيدة م

في التسليم  )نقطة  المستندي  االعتماد  فتح  طلب  مقدم  مخازن  إلى  تسليمها   ويتم 

طلب  ______________________________   مقدم  لصالح  المرسلة  البضائع  أن  إظهار  مع 

 .______________________________ فتح االعتماد المستندي  

 

 

Certificate of origin issued by the manufacturer or exporter certifying that 

these goods are of ___________________ origin duly legalized by the 

chamber of commerce and countersigned by the A.R. of Egypt representation 

in the country of origin of the goods. 

الشرك عن  صادرة  منشأ  ال  ةشهادة  أو  أصل   مصدرالمصنعة  من  البضائع  هذه  أن  تشهد 

___________________ مصدق عليها من قبل غرفة التجارة وموقعة من قبل ممثل جمهورية  

 . مصر العربية في بلد منشأ البضاعة
 

 

 Packing list  Originals  Copies  قائمة التعبئة   اصول  نسخ  
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 Weight list  Originals  Copies  الوزن قائمة   اصول  نسخ  

 

Insurance policy or certificate in negotiable form issued to Emirates S.A.E. 

showing claim payable at destination for the full invoice value plus 10% (ten 

per cent) covering all risks as per institute cargo clauses "a", including SRCC 

and war risks from beneficiary warehouse to applicant warehouse in 

______________________________ and must be valid for __________ days 

after discharging the goods at port of destination. 

بوليصة أو شهادة تأمين قابلة للتداول صادرة لصالح بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.م مع إظهار أن  

٪ )عشرة بالمائة(  10المطالبة مستحقة الدفع في مكان الوصول لكامل قيمة الفاتورة باإلضافة إلى  

ا ذلك مخاطر  في  بما  التأمين،  للمجموعة "أ" مكتتبي  ذلك وفقًا  المخاطر و  الضرابات  تغطي جميع 

في  المستندي  االعتماد  فتح  طلب  مقدم  مخازن  إلى  المستفيد  مخازن  من  الحرب  ومخاطر 

يوًما  __________  ويجب أن تكون صالحة لمدة  ______________________________  

 بعد تفريغ البضائع في ميناء الوصول 

 

 

Copy of beneficiaries’ letter certifying that one copy of each document 

together with 1/3 original/ nonnegotiable copy of bill of lading are sent by 

courier service to our address _______________________________________ 

within __________ days from shipment date and a copy of the courier air bill 

to be presented with documents. 

نسخة أصلية / غير   1/3نسخة من خطاب المستفيدين الذي يؤكد أن نسخة واحدة من كل مستند مع  

عنواننا   إلى  السريع  البريد  خدمة  طريق  عن  إرسالها  يتم  الشحن  بوليصة  من  للتداول  قابلة 

غضون    ________________________________________ يوًما  __________  في 

 من تاريخ الشحن ونسخة من فاتورة خدمة البريد السريع يتم تقديمها مع المستندات 

 

 

Copy of beneficiary’s e-mail/fax from beneficiary to applicant advising name 

of ship, shipment date expected date of vessel arrival, B/L no, quantity and 

value of goods shipped showing name and address of ship agent at port of 

destination within __________ working days from bill of lading date. 

نسخة من البريد اإللكتروني / الفاكس من المستفيد إلي مقدم طلب فتح االعتماد المستندي إلبالغهم  

باسم السفينة وتاريخ الشحن المتوقع لوصول السفينة ورقم بوليصة الشحن وكمية البضائع المشحونة  

الوصول خالل    تها وقيم في ميناء  الشحن وعنوانه  اسم وكيل  إظهار  أيام عمل  __________  مع 

 تاريخ بوليصة الشحن. 

 

 

Copy of e-mail/ fax from beneficiary to applicant advising name of airway co, 

shipment date airway bill number, flight number and date, quantity and 

value of goods shipped within __________ working days from airway bill date 

اكس من المستفيد إلي مقدم طلب فتح االعتماد المستندي إلبالغهم  نسخة من البريد اإللكتروني / الف 

الرحلة   ورقم  الجوي  الشحن  بوليصة  ورقم  الشحن  وتاريخ  الجوية  الخطوط  شركة  باسم 

أيام عمل من تاريخ بوليصة الشحن __________  وكمية وقيمة البضائع المشحونة خالل     وتاريخها

 الجوي

 

 
Copy of the courier service air bill evidencing dispatch of copy of shipping 

documents for delivery to applicant’s address mentioned below. 

نسخة من بوليصة خدمة البريد السريع تثبت إرسال نسخة من مستندات الشحن للتسليم إلى عنوان  

 .مقدم طلب فتح االعتماد المستندي المذكور أدناه
 

 

Other Documents / Certificates:  شهادات أخرى / مستندات: 

  

Other Terms & Conditions / Special Instructions (if any)  )شروط وأحكام أخرى / تعليمات خاصة )إن وجدت 

  

Insurance will be affected by 
Applicant    مقدم الطلب 

 التأمين سوف يتم بواسطة
Beneficiary    المستفيد 

All bank charges and commissions (Postage, Courier, Swift included) payable 

outside Issuing Bank are to the account of: 

جميع الرسوم والعموالت المصرفية )رسوم البريد ، والبريد السريع ، والسويفت مشمولة( مستحقة الدفع خارج 

 بنك اإلصدار لحساب 

Applicant  Beneficiary    مقدم الطلب   المستفيد 

Issue LC Draft Yes  No   برجاء إصدار مسودة لالعتماد قبل االصدار نعم  ال 
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Terms and Conditions 

1. In consideration to your issuing the above-mentioned credit. I/we hereby bind 

myself/ourselves in respect of conditions as detailed overleaf. I/we authorize, you 

to debit my/our current a/c with you for your commission, charges and margins, if 

any. 

2. EMIRATES NBD BANK S.A.E will not accept or negotiate any documents or 

handle any transactions that are in breach of applicable sanctions lists. 

3. The communication advising this credit shall be dispatched at my/our risk and cost 

and you are not to be held liable for any delay, agents or correspondents errors or 

omissions that may arise in its transmission or delivery or by reason of your acting 

upon such defective cable nor shall you be under any responsibility for the validity 

of the documents taken in connection with this credit nor for any error or defect of 

quantity, quality, value, weight, packing or description of any goods and it is 

further agreed that your right to reimbursement from me/us for bills negotiated 

under this authority shall not be prejudiced or affected by any invalidity, 

insufficiency, irregularity, or miss-description arising in any of the documents, for 

delay in shipment, transshipment, or arrival of the goods. 

4. 4. If in consequence of any interruption of communications with the country 

where the credit is available, or due to any other cause it cannot be ascertained for 

the time being to what extent the beneficiary has availed himself of the credit or if 

any other obstruction arises, I/we shall not be entitled to demand release of any 

security. I/we may have given or be discharged from any of my/our obligations 

herein until all difficulties have been removed and the final settlement of all 

accounts in connection with the issuance of this credit has taken place. 

5. I/we undertake that the goods shall be fully insured as indicated in the credit for 

not less than the full C.I.F. value thereof plus (10%) ten percent and in the currency 

of the credit and insurance policy in respect thereof shall be assigned to you, and 

that, until payment by me/us of all amounts due to you in respect of the credit and 

of all my /our other indebtedness or liabilities to you on any account, the insurance 

moneys payable are to be held as available to you and if received by me/us, shall 

be paid to you forthwith and until so paid shall be held by me/us on your behalf. 

6. I/we agree that in the event of any extension of the maturity or time for presentation 

of drafts, acceptances or documents or any other modification of the terms of the 

credit, at my /our request, or in the event of any increase in the amount of the credit 

at my/our request, all the provisions of this agreement shall apply to the credit so 

increased or modified and to the drafts, documents and goods covered thereby, and 

to any action taken by you, your agents or correspondents in accordance with such 

extension, increase or modification. 

7. We further report that we are aware of the regulations governing the boycott and 

non-dealing with enemy and declare that the company with whom this letter of 

credit is opened, is not on the blacklist. We declare our full responsibility of any 

deviation from this. 

8. If this Letter of Credit expires or is unutilized, we agree to pay the charges incurred 

outside Egypt if payment of the same is refused by beneficiaries. 

9. I/we are bound by the terms of the Facilities Agreement Form signed by me/us and 

conditions for opening documentary letters of credit as detailed herein. 

10. In consideration of the opening by the bank of this documentary credit the 

undersigned, hereinafter called "the Customer", agrees as follows with Emirates 

NBD (S.A.E), hereinafter called "The bank". 

11. The customer shall reimburse all sums which the bank will pay under this 

documentary credit, and of its subsequent amendments and he shall pay all charges 

and commissions exacted by the bank and its correspondents for the opening of the 

credit and of its subsequent amendments, and for the operations resulting 

therefrom, the whole in accordance with the rates and conditions in force at the 

bank and its correspondents. The customer shall also pay all costs incurred and all 

damages suffered by the bank and its correspondents by reason of any dispute 

concerning the credit or the operations resulting therefrom. All amounts due to the 

bank hereunder shall be payable on demand with interest at the rate agreed upon, 

be debited to the account of the customer. Any sum due in foreign currency may, 

at the choice of the bank, be converted into Egyptian Pounds at the rate in force on 

the day of conversion. 

12. All the above-described documents or those replacing same as well as all 

properties covered therein, are being assigned and pledged to the bank and shall 

 الشروط واألحكام

ةمقابل إصدار االعتماد المذكور أعاله، ألزم نفسي / نلزم أنفسنا بموجب هذه الشروط على  .1

  النحو المفصل أعاله. وأفوضكم/ نفوضكم بخصم العمولة والتكاليف والهوامش، إن وجدت 

 .من حسابي/حسابنا طرفكم

أو يتفاوض بشأن أي مستندات أو يتعامل مع    (ش.م.م )لن يقبل بنك اإلمارات دبي الوطني   .2

 .أي معامالت تنتهك قوائم العقوبات المعمول بها

مسؤوليتنا   .3  / مسؤوليتي  على  هذا  االعتماد  خطاب  تُعلم  التي  الرسالة  إرسال  يتم 

كم عن أي تأخير أو أخطاء وكالء أو مراسلين قد  وتكلفتي/تكلفتنا، دون مسؤولية من جانب

تنشأ في اإلرسال أو التسليم أو بسبب تصرفكم بناًء على ذلك الكابل المعيب ولن تتحملوا أي  

مسؤولية عن صحة المستندات التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بهذا االعتماد وال عن أي  

وزن أو التعبئة أو وصف أي بضاعة، ومن  خطأ أو عيب في الكمية أو الجودة أو القيمة أو ال

تم   التي  الفواتير  / منا عن  السداد مني  بحقكم في  المساس  أن ال يجوز  أيًضا  المتفق عليه 

التفاوض عليها بموجب هذا التفويض أو اإلخالل أو التأثير بأي بطالن أو قصور أو مخالفة 

لشحن أو إعادة الشحن أو  أو خطأ في الوصف ينشأ في أي من المستندات، عن التأخير في ا

 وصول البضائع. 

إذا كان نتيجة أي انقطاع في االتصاالت مع الدولة التي يتوفر فيها االعتماد، أو ألي سبب  .4

آخر، ال يمكن التحقق منه في الوقت الحالي إلى أي مدى استفاد المستفيد من االعتماد أو في 

لي/لنا   يحق  ال  أخرى،   عوائق  أي  ظهور  مالية  حالة  ورقة  أي  عن  باإلفراج  المطالبة 

وأعطيكم/نعطيكم أو أعفيكم/نعفيكم من أي من التزاماتي/ التزاماتنا الواردة في هذا الطلب 

حتى يتم إزالة جميع الصعوبات وإجراء التسوية النهائية لجميع الحسابات فيما يتعلق بإصدار  

 ذلك االعتماد. 

كما هو موضح في االعتماد بما ال يقل عن القيمة   تعهد/نتعهد أن  نؤمن البضائع تأمين كامل .5

زائد   والشحن  والتأمين  للتكلفة  تكون  10الكاملة  وأن  االعتماد  وبعملة  بالمائة(  )عشرة   %

الخاصة  المستحقة  المبالغ  جميع  سداد  يتم  حتى  لكم  مخصصة  الصلة  ذات  التأمين  وثيقة 

امات  تجاهكم  عن أي حساب وأن  باالعتماد من جانبي/جانبنا وجميع المديونيات أو  االلتز

تحتَجز مبالع التأمين المستحقة المتاحة لديكم وفي حالة استالمي/استالمنا لها سيتم سدادها  

 لكم فوًرا، وحتى يتم سدادها سنقوم بإحتدازها بالنيابة عنكم. 

أو   .6 القبول  أو  المسودات  تقديم  أنه في حالة أي مد الستحقاق أو وقت  نوافق على   / أوافق 

ستندات أو أي تعديل آخر لشروط االعتماد، بناًء على طلبي / طلبنا، أو في حالة حدوث  الم

أي زيادة في مبلغ االعتماد بناًء على طلبي / طلبنا، تسري جميع أحكام هذه االتفاقية على 

االعتماد الذي تم زيادته أو تعديله وعلى المسودات والوثائق والبضائع التي تشملها، وعلى 

إجراء   أو  أي  الزيادة  أو  المد  ذلك  مع  يتماشى  بما  مراسلوكم  أو  أو وكالؤكم  أنتم  تتخذوه 

 التعديل. 

ونبلغ كذلك بأننا على دراية باللوائح التي تحكم المقاطعة وعدم التعامل مع العدو ونعلن أن    .7

. نعلن مسؤوليتنا  الحظرالشركة التي تم فتح خطاب االعتماد معها ، ليست مدرجة في القائمة  

 ملة عن أي انحراف عن هذا. الكا

في حالة انتهاء صالحية خطاب االعتماد هذا أو عدم استخدامه، نوافق على دفع الرسوم   .8

 .المتكبدة خارج مصر إذا رفض المستفيدون دفعها

فتح   .9 وشروط  قبلنا   / قبلي  من  الموقعة  التسهيالت  اتفاقية  نموذج  بشروط  نلتزم   / التزم 

 . ل هنااالعتمادات المستندية كما هو مفص

بالنظر إلى فتح البنك لهذا االعتماد المستندي، يوافق الموقعون أدناه، المشار إليه فيما بعد   - .10

باسم "العميل"، على ما يلي مع بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.م(، المشار إليه فيما بعد  

 . باسم "البنك"

البنك بموجب هذا االعتماد .11 التي سيدفعها  المبالغ  العميل جميع  المستندي، وتعديالته    يسدد 

لفتح   ومراسلوه  البنك  يفرضها  التي  والعموالت  الرسوم  جميع  يدفع  أن  وعليه  الالحقة، 

والشروط  المعدالت  وفق  كلها  عنها  الناتجة  والعمليات  له   الالحقة  والتعديالت  االعتماد 

وجمي المتكبدة  التكاليف  جميع  أيًضا  العميل  يدفع  ومراسلوه.  البنك  لدى  بها  ع  المعمول 

التعويضات التي تكبدها البنك ومراسلوه بسبب أي نزاع يتعلق باالعتماد أو العمليات الناتجة 

عنه. تسدَد جميع المبالغ المستحقة للبنك بموجب هذه االتفاقية عند الطلب مع الفائدة بالسعر 

بالعملة  مستحق  مبلغ  أي  تحويل  يجوز  العميل.  حساب  من  خصمها  ويتم  عليه،  المتفق 

 . ، بناًء على اختيار البنك، إلى الجنيه المصري بالسعر الساري في يوم التحويل األجنبية

جميع المستندات الموصوفة أعاله أو تلك التي تحل محلها وكذلك جميع الممتلكات المشمولة  .12

المبالغ  لسداد  بوصفها ضمان  البنك  بها  ويحتفظ  للبنك  بها  والتعهد  عنها  التنازل  يتم  فيه، 
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be held by the bank as security for the payment of the amounts due hereunder, and 

for all other debts and obligations of the customer towards the bank, present and 

future, direct and indirect. Then the bank shall have full discretion and power of 

sale over the goods without notice to the customer. 

13. This credit will be subject to the uniform customs and practice for documentary 

credits-international chamber of commerce insofar as they are applicable. And we 

confirm that we are fully aware of UCP and we agree that the LC and any 

documents presented are subject to UCP rules. 

14. Any conflict arising from the interpretation and/ or the execution of this contract 

will be subject to arbitration before the regional center of international commerce 

arbitration. 

15. We (the client) request you (the bank) to issue on our behalf and for our account 

your irrevocable credit in accordance with the above. 

16. Referring to the application presented for issuance of a Letter of credit. 

بموجب هذ البنك،  المستحقة  تجاه  للعميل  الديون وااللتزامات األخرى  االتفاقية، ولجميع  ه 

الحالية والمستقبلية والمباشرة  وغير المباشرة، وبعد ذلك يكون للبنك حرية التصرف الكاملة 

 /وسلطة بيع البضائع دون إخطار العميل

الم .13 باالعتمادات  الخاصة  الموحدة  والممارسات  لألعراف  االعتماد  هذا  يخضع    -ستندية. 

غرفة التجارة الدولية إلى الحد الذي يمكن تطبيقه ونؤكد أننا على دراية كاملة  باالصول  

مستندات  وأية  االعتماد  ونقبل خضوع خطاب  المستندية  لالعتمادات  الموحدة  واالعراف 

 . مقدمة لالصول واالعراف الموحدة لالعتمادات المستندية

المركز اإلقليمي   أو تنفيذه أو كالهما للتحكيم أمام  يخضع أي نزاع ينشأ عن تفسير هذا العقد  .14

 للتحكيم التجاري الدولي.

نطلب نحن )العميل( منكم )البنك( إصدار اعتماد غير قابل لإللغاء بالنيابة عنا ولحسابنا وفقًا  .15

 لما سبق. 

 .باإلشارة إلى طلب إصدار خطاب االعتماد المستندي  .16

Foreign Currency Declaration and Undertaking 

1. We, the undersigned, hereby, declare and undertake to pay the value of the 

abovementioned letter of credit in our account held with your good selves, in 

foreign currency, upon maturity and/or negotiation. 

2. And in case of non-payment of the value of the above-mentioned letter of credit in 

foreign currency, upon maturity and/or negotiation, we hereby, finally and 

irrevocably, authorize the Bank to open an Overdraft Account in our names, in the 

foreign currency, and we hereby agree to apply a Debit Interest Rate on the 

outstanding balances under said account as per Emirates National Bank of Dubai 

S.A.E Reference Debit Interest Rate. All Expenses e.g., Stamp Duty or Taxes etc., 

according to the applicable or future laws, shall be applied on such account. 

3. We hereby undertake to settle the Debt resulting from the abovementioned letter of 

credit and all related debit interest, delay interests, commission and expenses as 

soon as debiting it on such Account, without affecting any of the bank’s rights. 

Referring to this application presented from our side “the company” to open a Letter of 

Credit in accordance with THE ABOVE MENTIOED DATA The required shipping 

document is issued in favor of: Emirates National Bank of Dubai S.A.E. “Bank” or 

Client. 

Since it is not a mandatory condition to open the Letter of Credit, (the 

beneficiary/supplier) submitting a document stating the insurance of the goods within 

the required documents to cover the risks and damages of the goods that are mentioned 

in the Letter of Credit from Warehouse (beneficiary/supplier) TO Our Warehouse “The 

applicant / Importer”. 

 إقرار وتعهد العملة األجنبية

نقر ونتعهد نحن الموقعين أدناه بان نقوم بتادبير قيماة االعتماد المستندي المعززة المشار  .1

 . بحسابنا طرفكم بالعملة االجنبيه، عند الستحقاق و/أو التداولإليه بعاليه،  

بعاليه،عند   .2 إليه  المشار  المعززة  المستندي  االعتماد  قيمة  بتدبير  قيامنا  عدم  حالة  وفي 

اإلستحقاق و/أو التداول بالعملة االجنبيه، فاننا نفوض البنك تفويضا نهائيا غير قابل للرجوع  

مدين بالعملة االجنبية، مع العلم أننا نقر بموافقتنا على تطبيق عائد  فيه، في فتح حساب جاري  

بنك   لدى  والمعلن  المطبق  للعائد  وفقا  الحساب  هذا  على  المقيد  القائم  الرصيد  على  مدين 

اإلمارات دبي الوطني )ش.م.م( وتسري عليه كافة المصاريف كالدمغة النسبية والضرائب 

 . المستقبلية إلخ، وفقا للقوانين الحالية و/ أو

الحساب  .3 والمقيدة على  المعززة  المستندي  االعتماد  الناشئه عن  المديونية  بسداد  نتعهد  كما 

والعموالت   التأخيرية  والعوائد  المدينة  العوائد  من  عليه  يستحق  وما  بعاليه  إليه  المشار 

والمصاريف بمجرد قيدها على هذا الحساب، وذلك دون اي إخالل باي من حقوق مصرفكم  

 .خرياأل

مستند   باإلشارة الى الطلب المقدم منا نحن "الشركة" بشان فتح إعتماد مستندى طبقا للبيانات عاليه

 . الشحن المطلوب صادر ألمر بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.م( "البنك" أو ألمر العميل

ال أنه ليس من ضمن شروط فتح اإلعتماد، تقديم مستند من )المستفيد/المورد( يفيد  تأمين  وحيث 

على البضائع ضمن المستندات المطلوبة لفتح اإلعتماد لتغطية المخاطر واألضرار التي قد تلحق 

 .بالبضائع موضوع اإلعتماد المستندى من مخازن )المستفيد/المورد( إلى مخازنا

Insurance Declaration and Undertaking 

    We "The Company" declare and commit to a final and irrevocable declaration as follows: 

1. To provide Emirates National  Bank of Dubai S.A.E. " the bank " with an insurance 

policy against all risks accepted in form and substance by the Bank to be issued by 

an Egyptian insurance company and/or with a partial allocation letter/insurance 

certificate issued under a policy insurance having an open insurance coverage and 

valid  to be accepted in form and substance by the bank and issued by an Egyptian 

insurance company with coverage of at least 110% of the value of the opened Letter 

of Credit based on our request at your side, and in all case the insurance 

value/coverage should  not less than 110% at least of the value of the goods shipped 

with the same letter of credit currency subject to provide the original copy of the 

insurance policy or the mentioned a partial allocation letter or the mentioned 

insurance certificate or any other documents related to the insurance "insurance 

documents" within by max 10 days of the Letter of Credit opening , and that 

document or certificate must include coverage of the dangers of riots, labor strikes, 

civil unrest, civil disobedience and wars. 

2. Issuing the above-mentioned insurance policy or a partial allocation letter or the 

insurance certificate in favor of Emirates National Bank of Dubai S.A.E. as the 

beneficiary of the insurance document considering the following: 

• The abovementioned insurance policy a partial allocation letter or the insurance 

certificate must state that the insurance fees is fully paid. 

• The insurance policy should be issued in accordance with the terms of the Group 

(A) of the Insurance Complex. 

• To cover the risk of air transport in the case of air shipping. 

 إقرار وتعهد التأمين 

 :"الشركة" تعهدا نهائيًا وغير قابل لإللغاء باآلتي نحننتعهد ونلتزم 

نقدم لبنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.م( " البنك " وثيقة تأمين ضد جميع االخطار   بأن .1

على البضائع موضوع االعتماد المستندى يقبلها البنك شكال وموضوعا بحيث تكون صادرة 

صيص جزئي/ شهادة تأمين صادرة على قوة وثيقة من شركة تأمين مصرية و/أو خطاب تخ 

تأمين ذات غطاء تأمينى مفتوح وسارى يقبلها البنك شكال وموضوعا بحيث تكون صادرة 

% على األقل من قيمة  110من شركة تأمين مصرية علي ان تكون التغطية التامينية بنسبة 

بناءا على طلبنا طرفكم، وفي جميع ا المفتوح  المستندي  تقل اإلعتماد  أن ال  ألحوال يجب 

% من قيمة البضائع المشحونة وبذات عملة اإلعتماد 110القيمة/ التغطية التأمينية عن نسبة  

شهادة  أو  الجزئي  التخصيص  خطاب  أو  التأمين  وثيقة  أصل  نقدم  ان  شريطة  المستندي، 

عشرة   التامين المذكورة أو اى مستندات أخرى متعلقة بالتامين "مستندات التأمين" في خالل 

أيام من تاريخ فتح اإلعتماد المستندى، وعلى أن تتضمن تلك الوثيقة أو خطاب التخصيص  

الجزئي أو شهادة التامين تغطية أخطار الشغب واإلضرابات العمالية واالضطرابات األهلية  

 والعصيان المدني والحروب 

اإلم  بإصدار .2 بنك  ألمر  بعالية  إليها  المشار  الشهادة  أو  التأمين  الوطني  وثيقة  دبي  ارات 

 :)ش.م.م( باعتباره المستفيد فى المستند التأمينى مع مراعاة ما يلي

أن تنص وثيقة التأمين أو خطاب التخصيص الجزئي أو شهادة التامين سالفى الذكرعلى أنها 

 .مدفوعة الرسم التأمينى بالكامل

 .المجموعة )أ(أن تصدر وثيقة التأمين طبقا لشروط مجمع التأمين على بضائع  •

 . أن تغطى مخاطر النقل الجوي في حالة الشحن الجوي  •
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•  To cover the dangers of Transshipment and Charter party Bills of Lading a case 

if it used or stated in the Letter of credit wording. 

• The insurance document should be valid, and its validation period should be 

remained for 60 days from the date of unloading the goods from the port of 

arrival. 

•  The insurance policy shall include on the name, data of the carrier and the name 

of the ship, whether they are mentioned in the insurance documents or are 

provided under an annex issued by the same insurance company later. 

• The insurance documents should be issued without any tolerance ratio on the 

beneficiary upon compensation. 

• The date of issuance of the insurance documents or the effective date of insurance 

coverage must be prior to the shipping date. 

• That the insurance documents will not be cancelled or amendment to affect the 

interest and rights of the Bank without the prior written consent of the Bank. 

• That the insurance documents shall state on in case of any loss in the insured 

assets all the insurance proceeds shall be paid in the favor of the Bank as a sole 

loss payee. 

• That the insurance documents shall state on that the insured assets in the favor of 

the Bank will not and are not insured in the favor of any other person other than 

the Bank. 

3. If we breach any of the commitments/covenants mentioned in this undertaking and 

do not correct this breach (if it is repairable from the Bank direction), we: 

• Undertake to bear all risks and damages to goods, whether total or partial, or 

whether we received them or not. 

• Authorize the Bank to make direct debit of any our debit accounts/credit facilities 

to pay any amounts related to the renewal of the insurance documents or any 

amounts incurred by the Bank to pay for the shipping documents contained on 

the letter of credit enforcement, despite the issuance of the shipping document in 

favor of the Bank without any objection from us. 

4. This declaration drawn in the Arabic and English languages. The Arabic language 

is the official language of the present declaration in what concerns its interpretation, 

its execution and in all what concerns it. 

حالة • في  المؤجرة (Character party Bills of Lading) وذلك  السفن   وأخطار 

(Transshipment) تغطى أخطار أعادة الشحن استخدامهم أو نص اإلعتماد على ذلك. 

لمدة  • والحفاظ على سريانها  التامين سارية  تظل مستندات  تفريغ    60  ان  تاريخ  يوم من 

 . البضائع من ميناء الوصول

ان تنص وثيقة التأمين علي أسم وبيانات الناقل وأسم السفينة سواء تم ذكرهم في مستندات   •

 .التأمين أو يتم تقديمهم بموجب ملحق صادر من نفس شركة التأمين الحقا

تحمل ع • نسبة  أى  بدون  النسبة  مقيدة  التامين غير  مستندات  تصدر  المستفيد عند  أن  لى 

 . التعويض 

أن يكون تاريخ إصدار مستندات التأمين أو تاريخ سريان التغطية التأمينية سابق لتاريخ   •

 .الشحن

ان تنص مستندات التأمين بعدم أجراء أى تغيير او تعديل أو إلغاء لمستندات التأمين اال   •

 )ش.م.م(.  اإلمارات دبي الوطنيبعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك 

ان تنص مستندات التأمين على انه في حالة حدوث حادث مغطي تدفع كافة التعويضات  •

 . لصالح البنك كمستفيد وحيد

ان تنص مستندات التأمين علي ان األصول أو البضائع المؤمن عليها غير مؤمن عليها  •

 . لصالح أي طرف اخر بخالف البنك 

المذكورة بهذا التعهد وعدم تصحيح هذا االخالل )إن كان فى حالة إخاللنا بأي من التعهدات   .3

 : قابل لإلصالح وفقًا لما يراه البنك(

أو   • كلية  بالبضائع سواء كانت  تلحق  قد  الى  المخاطر واألضرار  بتحمل كافة  فأننانتعهد 

 . جزئية أو سواء قمنا باستالمها أم ال

تسهيالتنا األئتمانية لسداد أي  نفوض البنك بالخصم المباشر على أي من حساباتنا الدائنة /  •

مبالغ يتحملها البنك سواء سدادا لتجديد مستندات التأمين و/أو سدادا لقيمة مستندات الشحن  

الواردة على قوة اإلعتماد المستندى وذلك بالرغم من صدور مستند الشحن ألمر البنك  

 . وبدون أي اعتراض من جانبنا

واإل .4 العربية  باللغتين  االقرار  هذا  الرسمية  تحرر  اللغة  هي  العربية  اللغة  وتعتبر  نجليزية 

 . المعول عليها في تفسير وتنفيذ هذا االقرار وفي كل ما يتعلق به

Account Name   اسم الحساب 

Account Number         رقم الحساب 

Authorized Signature   التوقيع المعتمد 
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Checklist for Import LCs 

Information 

Type:  ☐ Issuance 

Client Name: ________________________________________ 

CIF Number: _______________  Branch (Sol) code:  _______________ Account Number: _______________ 

Currency: _____________________________ Amount: ____________________ 

Type of collateral: ________________________________________ 

Securities 

☐ Valid Facility (facility updated on system with sufficient limit) 

☐ Coverages and securities are obtained before issuance 

☐ Client has sufficient balance to cover our commissions and cash margin (if any) 

☐ All necessary approvals are obtained for: 

1. ☐ Expired Facility 

2. ☐ Excess Limit 

3. ☐ Third Party LC 

4. ☐ Special commission 

5. ☐ Final destination of goods not Egypt 

6. ☐ Expiry of LC is exceeding one year 

7. ☐ Transport documents consigned to the order of applicant 

8. ☐ Charter party Bill of lading 

9. ☐ Other (kindly specify) 

N.B. Copy of any approval to be attached 

LC Application 

Ensure that 

☐ All fields are properly completed and readable. 

☐ Front and back of application are signed by authorized signatories with S.V. 

☐ Goods are covered by Ticket within importer’s activities. 

☐ Original LC Application with attachments are at the branch level and shall be sent immediately to COPS . 

Attached Documents 

We confirm that the following documents are attached to LC application. 

☐ Beneficiary is not listed in CBE prohibition list. 

☐ Performa Invoice. 

☐ Declaration and undertaking to settle value of LC. 

☐ Insurance undertaking (in case Insurance policy not required in application). 

☐ Checklist signed. 

☐ Original LC Application with attachments are at the branch level and shall be sent immediately to COPS . 

Validation and Declaration by the Branch 

☐ We confirm that the attached application and documentation complies with bank policy and procedures. 

Name: ________________________________________   Signature: 


	Branch: 
	comb_1: 
	Name: 
	Address: 
	Tel Number: 
	Email: 
	Amount in Figures: 
	Name_2: 
	Address_2: 
	Tel Number_2: 
	Email_2: 
	Currency: 
	Amount  CCY in Words: 
	Tolerance: 
	Tolerance2: 
	Expiry Place: 
	Port of loading: 
	Place of delivery: 
	Port of discharge: 
	Place of delivery_2: 
	Advice Through Bank BENs Bank Name  SWIFT Code: 
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box1: Off
	Expiry Date: 
	Expiry Tenor: 
	Latest Date of Shipment: 
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Deferred payment at: 
	fill_13: 
	Acceptance of Draft at: 
	fill_15: 
	Mixed payment: 
	fill_17_2: 
	Negotiation: 
	fill_19: 
	Other terms please specify: 
	English LanguageDocuments to be presented within: 
	fill_51: 
	Beneficiaries signed commercial invoice in: 
	Original: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	Full set or: 
	3: 
	forwarder inside: 
	fill_4: 
	Showing goods consigned to applicant: 
	fill_6: 
	And: 
	undefined: 
	these goods are of: 
	fill_10: 
	Packing list: 
	Originals: 
	fill_66: 
	fill_67: 
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box77: Off
	Check Box78: Off
	Check Box79: Off
	Check Box80: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box62: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box81: Off
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	Check Box84: Off
	Check Box85: Off
	Check Box86: Off
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	Check Box89: Off
	Check Box90: Off
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Check Box99: Off
	Check Box100: Off
	Check Box101: Off
	Check Box102: Off
	Check Box103: Off
	Check Box104: Off
	Check Box105: Off
	Check Box106: Off
	Weight list: 
	Originals_2: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	and war risks from beneficiary warehouse to applicant warehouse in: 
	and must be valid for: 
	fill_4_2: 
	fill_3_2: 
	courier service to our address: 
	within: 
	fill_7: 
	fill_6_2: 
	fill_9: 
	destination within: 
	fill_11: 
	value of goods shipped within: 
	Other Documents  CertificatesRow1: 
	fill_16: 
	Other Terms  Conditions  Special Instructions if anyRow1: 
	fill_18: 
	Check Box121: Off
	Check Box122: Off
	Check Box123: Off
	Check Box124: Off
	Check Box125: Off
	Check Box126: Off
	Check Box127: Off
	Check Box128: Off
	Check Box129: Off
	Check Box130: Off
	Check Box131: Off
	Check Box132: Off
	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	Check Box96: Off
	Check Box107: Off
	Check Box108: Off
	Check Box109: Off
	Check Box110: Off
	Check Box111: Off
	Check Box112: Off
	Account Name: 
	Account Number: 
	Client Name: 
	CIF Number: 
	Branch Sol code: 
	Account Number_2: 
	Currency_2: 
	Amount: 
	Type of collateral: 
	Name_3: 
	Check Box133: Off
	Check Box137: Off
	Check Box138: Off
	Check Box139: Off
	Check Box140: Off
	Check Box141: Off
	Check Box142: Off
	Check Box143: Off
	Check Box144: Off
	Check Box145: Off
	Check Box146: Off
	Check Box147: Off
	Check Box148: Off
	Check Box149: Off
	Check Box150: Off
	Check Box151: Off
	Check Box152: Off
	Check Box153: Off
	Check Box154: Off
	Check Box155: Off
	Check Box156: Off
	Check Box157: Off
	Check Box158: Off
	Check Box159: Off
	Check Box160: Off
	Reset Form: 


