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 :األعتمادات المستندية
 

 للتصدير 

  :المصاريف والعموالت

 

 د.أ 33زائد رسوم سويفت  د.أ كحد أدنى 151فصليا"  ‰2: تبليغ األعتماد. 

 ل دائرة العالقات الخارجية كل حالة على حدى على أن ال بتسعر من ق:  تعزيز األعتماد

 و يعتمد أيهما أكبر. ‰3115د.أ أو ما نسبته  251تقل العمولة الفصلية عن 

 د.أ 111, على أن ال تقل عن ‰1112: عمولة التداول/ األداء . 

 القبول/ التزام الدفع مؤجل: 

o  د.أ  151سنويا" على أساس نسبي لفصل واحد على األقل  %3115 :مع تعزيز

 كحد أدنى.

o د.أ. 111فصليا" لفصل واحد كحد أدنى ما ال يقل عن  ‰2 :دون تعزيز 

  د.أ. 111العمولة  :األعتماد قبل تاريخ األستحقاقإلغاء 

 إعادة تطبيق عمولة  :تعديل كتاب اإلعتماد المعزز أو غير المعزز مع تمديد أو زيادة

 ابقا".سالتبليغ أو التعزيز المطبقة 

 : د.أ., زائد رسوم سويفت  111على أن ال تقل عن  ‰115عمولة على دفع األعتماد

 د.أ. 33

  د.أ. 121 مستندات األعتماد :المخالفات في 

 مالحظة: على كل مجموعة من المستندات مقدمة على حدى.

 : د.أ كحد أدنى.151, ‰3 تحويل كتاب األعتماد 

  ي في مطابقتها لشروط األعتماد دون أي التزام على الرأالتحقق من المستندات و ابداء

 د.أ. على كل مجموعة من المستندات.55  المصرف:

 

 ستيرادلال 

  :المصاريف والعموالت

 

  151فصلية غير قابلة للتجزئة  ‰3115 عتماد مستندي /زيادة /تمديد:ااصدار كتاب 

د.أ. في  51د.أ. رسوم سويفت اضافية  33د.أ. فصليا" كحد أدنى زائد رسوم سويفت 

 .هامش نقدي وفقا" لقرار لجنة التسليف حال اصدار تفويض بالتسديد للمصرف المراسل

 د.أ رسوم سويفت 33د.أ. زائد  111 عتماد من دون تمديد أو زيادة:تعديل اال 

 : سنويا" على أساس نسبي لفصل واحد  %3115 عمولة القبول / التزام الدفع المؤجل

 د.أ. كحد أدنى فصليا" 111على األقل, 
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 زائد رسوم الطوابع المالية في حال توجبتمالحظة:

 د.أ. 33د.أ. زائد رسوم سويفت  111 :عتماد قبل تاريخ األستحقاقطلب الغاء اال 

 د.أ. 33د.أ. زائد رسوم سويفت  111 :عمولة دفع اعتماد غب الطلب 

  د.أ. 33د.أ. زائد رسوم سفويت  53 :تبليغ مراسالت من المراسل 

 رسوم على المراسالت العامة. :المالحظة

  :د.أ. 111تجيير بوليصة شحن بحري 

 د.أ. 111: تجيير بوليصة شحن جوي 

 د.أ. 121 :عتمادالرسوم على المخالفات في مستندات اال 

 مقطوع %1 :عتماد مع المصرف المراسلعمولة ترتيب حسم اال 

  مقطوع %1: عتماد مع المصرف المراسلاالإعادة تمويل  عمولة ترتيب 

 :عتماد أ. في حال عدم استالم مستندات االد. 51بالشهر حد أدنى  ‰1 استالم المستندات

 أيام. 11خالل 

 

 

 مالحظة:

يمكن ان تعتبر هذه الخصائص والشروط بمثابة موافقة او التزام من قبل المصرف تجاه  ال

 .العميل

 .يحتفظ المصرف بحقه بقبول او رفض الطلب باالستناد الى دراسة للملف

 

 اشعارا مني بالموافقة على ما ورد في متن هذا الكتاب من خصائص وشروط ، استلمت

 ----- / ----- / ----- نسخة عنه بعدما افهمت مضمونه ووقعت بتاريخ 

 توقيع العميل

 


