
 

 

 

 

 

 

427.004/07.20 

 نقد أجنبي شراء / بيع طلب 

Foreign Currency Sell / Buy Request 

 

For Bank Use Only 

Account Officer Name: ______________________________ Account Officer Signature:  

 

Date: ___________ 

Branch received the request: _______________________ 

Customer Name: _________________________________ 

CIF Number: _______________ 

 ___________ التاريخ: 

 _______________________ الفرع المقدم له الطلب: 

 ________________________________________ أسم العميل: 

 _______________ رقم الحساب: 

Selling                             Buying 

Currency: ______________________________ 

Amount in Figures: ____________________ 

Amount in Letters: _______________________________ 

Cash: 

Account to Debited: _______________ 

Account to be Credited: _______________ 

Exchange Rate: ____________________ 

  شراء                             بيع

 ______________________________ نوع العملة: 

 ____________________ المبلغ باألرقام: 

 _____________________________________ المبلغ بالحروف:  

 نقداٌ:

 _______________ من حساب رقم: اٌ خصم

 _______________يتم اإلضافة الى حساب رقم: 

 ____________________ سعر الصرف: 

Reference to the sell transaction of the foreign currency effected 

by your good self at our counter we hereby confirm that -subject 

to availability of foreign currency-  you will have the priority at 

our Bank to convert back the funds to foreign currency 

whenever you want. 

Noting that buying foreign currency will be always subject to 

the availability, rules and rates of the currency applied in the 

bank at that time of execution. 

In case of cancelation/amendment/retraction of the Foreign 

currency sell/buy request for any reason, the customer declares 

with his/her full commitment and responsibility on all impacts 

of such action towards our bank without any kind of limitation 

or condition whatsoever. Also, the customer unconditionally 

and irreversibly acknowledges and undertakes in the present or 

future, not to take any legal measures against our bank or to 

return back to us with any claims or compensations of any kind 

regarding the cancellation/amendment/retraction of the request 

mentioned above or the effects/consequences of such action. 

Without any responsibility on the bank. 

باإلشارة إلى عمليات بيع العمالت األجنبية التي قمتم بها طرف مصرفنا، نؤكد  

بأن ستكون لكم األولوية في مصرفنا  -شرط توافر العملة لدى مصرفنا-لسيادتكم  

 في حال طلب تغيير العملة في أي وقت.

القواعد   العملة وكذلك  توفر  على حسب  دائماً  العملة سيكون  بأنه شراء  علماً 

 طلب تغيير العملة. تنفيذ صرف الساري في وقتوسعر ال

أنه في حالة إلغاء/تعديل/الرجوع عن طلب بيع/شراء نقد أجنبي ألي سبب من 

األسباب، يقر العميل بإلتزامه و مسئوليته الكاملة عن كافة اآلثار المترتبة على 

اً كان.  مثل هذا اإلجراء التزاماً كامالً تجاه مصرفنا دون قيد أو شرط من اياً نوع

كما يقر ويتعهد العميل بشكل نهائي غير مشروط وغير قابل للرجوع فيه حاالً 

أو مستقبالً على عدم إتخاذ اية إجراءات قانونية ضد مصرفنا أو الرجوع علينا  

إلغاء/تعديل/الرجوع  كانت بخصوص  نوعاً  أياً  أو تعويضات من  بأية مطالبات 

 النتائج المترتبة على مثل هذا اإلجراء.في الطلب المشار إليه بعاليه أو اآلثار/

 .دون أدنى مسئولية على مصرفناوذلك 

Customer Name: ______________________________________ 

Signature:  

Date: ___________ 

 ____________________ ____________________: اسم العميل

     :التوقيع

 ___________ : تحريراً فى
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