الشروط العامة الصدار خطابات االعتماد
يعتبــر هــذا المحلــق وعنوانــه «الشــروط العامــة الصــدار خطابــات االعتمــاد» جــزءا
ال يتجزامــن طلــب اصدارخطــاب االعتمــاد الموقــغ مــن «العميــل» ونظــرا ألن
كجموعــة ســامبا الماليــة (يشــار اليــه بعبارة»ســامبا») يصــدر لحســاب العميــل
خطــاب (خطابات)اعتمــاد لصالــح مستفســد او مســتفيدين (يشــار اليــه بعبــارة
«المســتفيد») يةافــق علــى الشــروط و االحــكام التاليــة :
.1

يــدرك ويوافــق العميــل علــى ان كل خطــاب اعتمــاد ســيكون خاضعــا لالصــول
واألعــراف الموحــدة لألعتمــادات المســتندية (الصيغــة المعدلــة لعــام ،)2007
لغرفــة التجــارة الدوليــة ،النشــرة رقــم  ،600كمــا هــي معدلــة أو منقحــة،
ويســتثنى مــن ذالــك أنــه فــي حالــة وجــود أي تعــارض فيســري تطبيــق
الشــروط المنصــوص عليهــا صراحــة فــي خطــاب األعتمــاد.

.2

فــي حالــة طلــب العميــل مــن ســامبا اصــدار اعتمــاد الضامــن (�standby let
 ،)ter creditيوافــق العميــل علــى أن األعتمــاد ســيكون خاضعــا ،حســب
أختيــار ســامبا ،لألصــول و األعــراف الموحــدة لألعتمــادات المســتندية (الصيغــة
المعدلــه )2007لغرفــة التجــارة الدوليــة ،النشــرة رقــم  600أو الممارســات الدوليــة
ألعتمــادات الضامــن الصــادرة عــام  1989م منشــور الغرفــة التجاريــة رقــم ،590
كمــا هــي معدلــة أو منقحــة ،ويســتثنى مــن ذلــك أنــه فــي حالــة أي تعــارض
فيســري تطبيــق الشــروط المنصــوص عليهــا صراحــة فــي خطــاب األعتمــادز

.3

يلتــزم العميــل بكافــة القوانيــن األجنبيــة و المحليــة بمــا فــي ذلــك أنظمــة
التصديــر و االســتيراد و القابلــة للتطبيــق علــى التعامــات التجاريــة االساســية.
ويتحمــل العميــل مســؤولية كافــة مخاطــر عــدم تســليم الشــحنة.

.4

يفــوض العميــل ســامبا بــأن يقيــد حســابه مبلــغ تأميــن مالــي يــراه ســامبا
مالئمــا ،اضافــة الــى كافــة األجــور و النفقــات التــي يتكبدهــا ســامبا بموجــب
خطــاب االعتمــاد وذلــك دون توجيــه اشــعار الــى العميــل .يحتفــظ ســامبا
بحقــه فــي أن يطلــب مبلــغ تأميــن مالــي اضافــي حينمــا يعتبــر ســامبا ذلــك
ضروريــا كمزيــد مــن الضمــان ليفــي العميــل بالتزاماتــه .و يفــوض العميــل
ســامبا بتحصيــل المبلــغ بالريــال الســعودي أو مــا يعادلــة بالعملــة األجنبيــة
حســبما يــراه ســامبا و بالســعر الــذي يختــاره ســامبا.

.5

يحتفــظ ســامبا بمبلــغ التأميــن المالــي كضمــان لخطــاب االعتمــاد ولكــن
يجــوز اســتخدامه مقابــل أيــة مديونيــة أو مطلوبــات أخــرى علــى العميــل
يمكــن أن تصبــح مســتحقة لســامبا.
.6يعفــي العميــل ســامبا وبنوكهــا المراســلة و وكالئهــا («المراســل») مــن أيــة
مســؤولية فيمــا يرتبــط بالخدمات،التنفيــذ أو بالشــحنة و بالكميــة و الجــودة
و الســعر المشــمولة بخطــاب االعتمــاد .ويوافــق العميــل علــى أن يدفــع
لســامبا قيمــة المســتندات فــور اســتالمه اشــعارا مــن ســامبا .و يحــدد ســامبا
قيمــة المســتندات اســتنادا علــى الســعر الســائد فــي تريــخ األشــعار ،أو تاريــخ
تقديــم المســتندات الــى ســامبا او مراســيله أو تاريــخ اســترجاع ســامبا لقيمــة
المســتندات مــن العميــل.

.7

فــي حالــة الغــاء أو عــدم تنفيــذ خطــاب األعتمــاد ألي ســبب بمــا فــي ذلــك
تطبيــق القانــون ،يفــوض العميــل ســامبا بارجــاع مبلــغ التأميــن المالــي ،ان
وجــد ،بالريــاض الســعودي الــى حســاب العميــل أو بالعملــة األجنبيــة حســبما
يقــرره ســامبا بالســعرالذي يختــاره ســامبا .ويعــوض العميــل ســامبا بكافــة
األجــور و المصاريــف التــي يتحملهــا ســامبا ومراســيله فيمــا يتعلــق بــأي مــن
هــذه الحــاالت

.8

يوفــق العميــل علــى تعويــض ســامبا عنــد الطلــب مقابــل مبلــغ كل عميلــة
ســحب أو دفعــة يتــم تســديدها بموجــب خطــاب االعتمــاد وجميــع األجــور و
المصاريــف التــي يتحملهــا ســامبا ومراســلوه بصــوره مباشــرة أو غيــر مباشــرة
فيمــا يتعلــق بخطــاب األعتمــاد.

.9

يوفــق العميــل علــى توقيــع وتنفيــذ وتســليم أيــة حــواالت وتنــازالت أو صكــوك
أو مســتندات يمكــن أن يطلبهــا ســامبا ألتمــام حــق ملكيــة ســامبا أو أي
مشــتري لملكيــة المســتندات و البضائــع التــي يغطيهــا خطــاب االعتمــاد.

.10

اذا لــم يســدد العميــل الــى ســامبا كافــة المبالــغ األصليــة و العمــوالت
واألجــور المتعلقــة بخطــاب األعتمــاد فيحــق لســامبا ،وبــدون أشــعار العميــل
أو موافقــة العميــل أو أي جهــة ذات مصلحــة ،ببيــع البضائــع أو المســتندات
أو حــق ملكيتهــا .يســتعمل ســامبا حصيلــة البيــع كتعويــض لجميــع تكاليــف
الشــحن و التأميــن ومصاريــف البيــع و المبلــغ األصلــي و العمولــة و أيــة دفعات
أخــرى ســددها ســامبا .ويبقــى العميــل مســؤوال عــن أي نقــص متبقــي بعــد
هــذا البيــع وعليــه أن يدفعــه الــى ســامبا.

.11

يقــر العميــل بــأن ســامبا غيــر مســؤول عــن أي تصــرف أو اهمــال أو اداء مراســيله
أو مســتفيد أو عــن األخفــاق فــي تقديــم اشــعار .وال يجــوز للعميــل أن يحمــل
ســامبا المســؤولية عــن الخدمــات ،التنفيــذ أو شــحن البضائــع التــي يغطيهــا
خطــاب االعتمــاد أو تســليم هــذه البضائــع أو ســعرها أو مواصفاتهــا أو
كميتهــا أو حالتهــا أو تأمينهــا أو حــق ملكيتهــا.

General Conditions for Issuing Letters of Credit
This Appendix “General Conditions for Issuing Letters of Credit” is an integral
part of the Letter of Credit Application(s), signed by the “Client”. In consideration
of SAMBA Financial Group (SAMBA) issuing for the Client’s account Letter(s) of
Credit in favor of a beneficiary or beneficiaries (“Beneficiary”), the Client agrees
to the following Terms and Conditions.
The Client understands and agrees that every Letter of Credit shall be
subject to the Uniform Customs and Practice of Documentary Credits ( 2007
Revision), International Chamber of Commerce (“ICC”), Publication No. 600,
as amended or revised, except that, in the event of conflict, terms expressly
stated in a Letter of Credit shall prevail.

1.

In the event the Client instructs SAMBA to issue a Standby Letter of Credit,
Client agrees that SAMBA, at its discretion, may issue such Letter of Credit
subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007
Revision, ICC Publication No.600 or the International Standby Practice (ISP
98), International Chamber of Commerce Publication No. 590 as amended
or revised, except that, in the event of conflict, terms expressly stated in a
Letter of Credit shall prevail.

2.

The Client shall comply with all foreign and domestic laws, including export
and import regulations, applicable to the underlying trade transaction. The
Client assumes all risk of non delivery of a shipment.

3.

The Client authorizes SAMBA to debit his account for a margin SAMBA
deems app ropriate , plus all charges and expenses incurred by SAMBA
under a Letter of Credit without notice to the Client. SAMBA reserves the
right to demand additional margin as SAMBA considers necessary as further
security for the fulfillment of the Client’s obligations . The Client authorizes
SAMBA to collect such money in Saudi Riyals or equivalent foreign currency
at SAMBA’s discretion and at the rate chosen by SAMBA.

4.

SAMBA shall hold the margin as security for a Letter of Credit but may apply
it against any other indebtedness or liability of the Client that may become
due or owing to SAMBA.

5.

The Client releases SAMBA and its correspondent banks and agents
(“Correspondent”) from any responsibility in connection with the service,
performance or shipment and the quantity, quality and price of subject
matter covered by a Letter of Credit. The Client agrees to pay SAMBA the
value of the documents upon receipt of SAMBA’s notice. The value of the
documents shall be determined by SAMBA based on the prevailing rate on
the date of notice; the date of presentation of the documents to SAMBA
or its Correspondents; or the date of SAMBA’S recovery of the value of the
documents from the Client.

6.

In the event of cancellation or non-execution of a Letter of Credit for
any reason, including by operation of law, the Client authorizes SAMBA
to refund the margin, if any, in Saudi Riyals to the Client’s account or in
foreign currency at SAMBA’S discretion and at a rate chosen by SAMBA.
The Client shall reimburse SAMBA all charges and expenses incurred by
SAMBA and its Correspondents in connectionwithanysuchevent.8. The
Client agrees to reimburse SAMBA on demand for the amount of each
draft drawn or payment made under a Letter of Credit and all charges and
expenses, incurred directly or indirectly, by SAMBA and its Correspondents
in connection with a Letter of Credit.
The Client agrees to sign, execute, and deliver any transfers, assignments,
deeds, or documents that SAMBA may require for perfecting SAMBA’S or
any purchaser’s title to thedocuments and goods covered by a Letter of
Credit.

7.

9.

10. If the Client fails to pay SAMBA all principal, commission, and charges for a
Letter of Credit, SAMBA shall be entitled, without notice or consent of the
Client or any interested party, to sell the goods, the documents, or their title.
SAMBA shall apply the proceeds of the sale as reimbursement for all freight,
insurance, and expenses of the sale, the principal sum and commission, and
any other payments made by SAMBA . The Client shall remain liable for, and
shall pay SAMBA, any deficiency remaining after such sale.
The Client acknowledges that SAMBA has no liability or responsibility for
any acts, omissions, or performance of its Correspondents or beneficiary
or for failure to give notice. The Client shall not hold SAMBA responsible or
liable for the services, performance or shipment, delivery, price, description,
quantity, condition, insurance, or title of the goods covered by a Letter of
credit.

11.

 .12اذا كان ألي ســبب ال يمكــن التحقــق الــى أي مــدى اســتفاد المســتفيد مــن
خطــاب االعتمــاد أو اذا نشــأت ايــة معوقــات أخــرى ،ال يحــق للعميــل أن يطلــب
األفــراج عــن أي مبلــغ تأميــن مالــي يمكــن أن يمــون قــد قدمــه العميــل أو
تحريــره مــن أي مــن ألتزاماتــه الــى أن يتــم التخلــص مــن كافــة الجوانــب
المشــكوك فيهــا أو المعوقــات و أن يتــم بشــكل نهائــي وتــام تســوية أيــة
حســابات تتعلــق بخطــاب االعتمــاد

12. If, for any cause, it cannot be ascertained to what extent a Beneficiary has
availed itself of a Letter of Credit or if any other obstruction arises , the
Client shall not be entitled to demand release of any margin the Client
may have given or be discharged from any of the Client’s obligations until
all uncertainties and obstructions have been removed and all accounts in
connection with a Letter of Credit have been fully and finally settled.

 .13يطبــق هــذا الملحــق فــي حــال أيــة زيــادة فــي المبلــغ أو أي تمديــد فــي وقــت

13. This Appendix shall apply in the event of any increase in the amount, any
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تقديــم مســتند الســحب أو قبــول المســتندات أو أي تعديــل يتــم ،بنــاء علــى
طلــب العميــل ،اجــراؤه علــى شــروط خطــاب االعتمــاد أو علــى أي اجــراء يتخــذه
ســامبا أو مراســلوه وفقــا لهــذه الزيــادة أو التمديــد أو التعديــل.
 .14يقــوم العميــل بدفــع كافــة الضرائــب أو الغرامــات أو مصاريــف أخــرى مماثلــة
يمكــن أن يفرضهــا القانــون الســاري للســلطة المختصــة ،وشــوف يدفــع
لســامبا مبلغــا إضافيــا لتمكيــن ســامبا مــن اســتالم مبلــغ مســاو للمبلــغ
الــذي كان سيســتلمه أصــا لــوال ذلــك الخصــم أو الحجــز.
 .15ســتكون مســؤوليات العميــل المحــددة بموجــب هــذا الملحــق ملزمــة علــى
مــن يخلــف العميــل أو ممثليــه الشــخصيين أو ورثتــه .وال يجــوز للعميــل التنــازل
عــن أي مــن حقوقــه أو مســؤولياته بــدون موافقــة خطيــة مســبقة مــن
ســامبا.

extension of time for presentation of drafts, or acceptance of documents
or any amendment made at the Client’s request to the terms of a Letter
of Credit, and to any action taken by SAMBA or its Correspondents in
accordance with such an increase, extension, or amendment.
14. The Client shall pay all taxes, penalties, or other similar charges that may be
imposed by applicable law to the relevant authority, and shall pay SAMBA such
additional amount as may be necessary to ensure SAMBA receives an amount
equal to the amount it would have received had no such deduction been made.
15. The Client’s responsibilities and liabilities under this Appendix shall be
binding upon the Client’s successor, personal representatives, or heirs. The
Client shall not assign any of its rights or responsibilities without the prior
written approval of SAMBA.

 .16يقــوم العميــل بتعويــض ســامبا وحمايتــه ضــد كافــة اإلجــراءات والقضايــا
والدعــاوى والمطلوبــات والخســائر والمطالبــات والطلبــات واألضــرار والتكاليــف
وأتعــاب المحاميــن والمصاريــف التــي يمكــن إن يتكبدهــا ســامبا فيمــا يتعلــق
بخطــاب االعتمــاد.

16. The Client shall indemnify SAMBA against and hold SAMBA harmless from
any actions, suits, proceedings, liabilities, losses, claims, demands, damages,
costs, attorney’s fees, and expenses that SAMBA may incur in relation to a
Letter of Credit.

 .17يفــوض العميــل ســامبا بالقيــام بتعديــل وإضافــة أو حــذف مســتندات أو
شــروط واردة فــي طلــب العميــل ،كمــا يــراه ســامبا ضروريــا أو مستحســنا
لضمــان أن يلتــزم خطــاب االعتمــاد باألنظمــة والقوانيــن الســعودية وأن يكــون
مكتمــا مــن حيــث مضمونهــا وشــكلها القانونــي الصحيــح

17. The Client authorizes SAMBA to amend, add, and/or delete documents or
conditions contained in the Client’s application, as SAMBA deemed necessary
or advisable, to ensure a Letter of Credit complies with Saudi Arabian laws
and regulations and it is complete on its face.

 .18يفــوض العميــل ســامبا باإلشــراف علــى خطــاب االعتمــاد باألســلوب الــذي
يكــون ملزمــا للعميــل حســبما يقــرره ســامبا بمحــض اختيــاره بــدون إشــعار
العميــل .ويشــتمل هــذا اإلشــراف علــى تحديــد اإلجــراءات المــراد اتخاذهــا فيمــا
يتعلــق بقبــول المســتندات المقدمــة بموجــب خطــاب االعتمــاد .ومطابقــة
ونواقــص هــذه المســتندات .ويفــوض ســامبا بشــكل صريــح لتلبيــة أي طلــب
دفــع يتــم تقديمــه وفقــا ألي خطــاب اعتمــاد بصــرف النظــر عــن أي نــزاع بيــن
العميــل والمســتفيد.

18. The Client authorizes SAMBA to administer a Letter of Credit in a manner
that shall be binding on the Client as determined by SAMBA in its sole
discretion, without notice to the Client. This administration shall include
determining the actions to be taken regarding the acceptance, conformity,
and discrepancies of documents presented under a Letter of Credit. SAMBA
is expressly authorized to honor any request for payment that is made in
compliance with any Letter of Credit without regard to any dispute between
the Client and the Beneficiary.

 .19لــن تكــون مســؤوليات العميــل بموجــب هــذا الملحــق مرهونــة أو متأثــرة بأيــة
مطالبــة أو نــزاع او مرافعــة أو حــق قانونــي أو شــرعي بيــن العميــل والمســتفيد
أو طــرف ثالــث أو بــأي تغييــر فــي الهيــكل القانونــي أو النشــاط التجــاري
للعميــل.
( .20تســري علــى االعتمــادات غيــر  )CIF/CIPفــي حالــة أن العميــل لــم يقــدم
أصــل بوليصــة التأميــن علــى البضائــع فــي غضــون ثالثــون يــوم مــن تاريــخ
تســليم هــذا الطلــب لفتــح االعتمــاد ،فــإن العميــل ،وبموجــب هــذا الطلــب،
يفــوض مجموعــة ســامبا الماليــة تفويضــا غيــر مشــروط وغيــر قابــل للنقــض
اســتنادا إلــى هــذا الطلــب وباســم ســامبا وبنــاء علــى الشــروط المتفــق عليهــا
بــأن يقــوم التأميــن علــى البضائــع الموضحــة فــي هــذا الطلــب وخصــم
قســط التأميــن والعمــوالت اإلداريــة وأجــور المناولــة وأي تكاليــف أخــرى لهــا
عالقــة بهــذه البوليصــة مــن حســاب العميــل .العميــل يــدرك أن مجموعــة
ســامبا الماليــة ليــس المؤمــن ،وبالتالــي فــإن ســامبا ليــس مســؤوال عــن أداء
شــركة التأميــن أو كفايــة التأميــن المقدمــة.
 .21فــي حالــة طلــب العميــل إصــدار اعتمــاد قابــل للتحويــل ،فــإن ســامبا ال تتحمــل
أي مســؤولية عــن هويــة أي شــخص موضــح علــى طلــب التحويــل ،ســحب ،أو
مســتندات أخــرى كمحــول إليــه ،وال تتحمــل أي مســؤولية عــن صحــة أو دقــة
أي تحويــل.
 .22بالنســبة لخطــاب اعتمــاد دولــي ،يوافــق العميــل علــى أن البنــود التاليــة ســيتم
تضمينهــا فــي خطــاب االعتمــاد ،أينمــا تكــون مالئمــة ،حســب اختيــار واعتقــاد
ســامبا.
(أ) (تطبــق علــى اعتمــادات البضائــع المرســلة علــى أســاس “( “CIF/CIPشــاملة
الســعر والتأميــن والشــحن) بوليصــة أو شــهادة التأميــن للنقــل البحــري/
الجــوي /البــري ،مــن نســختين ،وبعملــة االعتمــاد موضحــا اســم المؤمــن
عليــه أو المؤمــن لصالــح مجموعــة ســامبا الماليــة بالقيمــة الكاملــة للفاتــورة
إضافــة إلــى نســبة  ٪١٠تغطــي شــروط مجمــع مكتتبــي التأميــن علــى شــحن
البضائــع (أ) مــع تغطيــة ممتــدة تشــمل أخطــار الشــحن مــن مســتودع إلــى
مســتودع وفقــرات أخطــار اإلضرابــات ( )CL256.1.1.82والشــغب والعصيــان
المدنــي وفقــرات أخطــار الحــرب .بوليصــة أو شــهادة التأميــن يجــب أن ال تبيــن
أن غطــاء التأميــن خاضــع لإلعفــاء النســبي ( )Franchiseأو اإلعفــاء المخصوم
(.)Excess Deductible

19. The Client’s responsibilities under this Appendix shall not be subject to or
affected by any claim, dispute, defense, or equity between or among the
Client, the Beneficiary, and/or third party, or by any change in the Client’s
legal or business structure.
20. (Applicable to non-CIF/CIP Credits). In case we/I (the Client) have/has not
submitted original cargo insurance policy within 30 days from submission
of this LC application, we/I (the Client) irrevocably and unconditionally
authorize(s) Samba Financial Group that it may at any time in its sole
discretion obtain, on the basis of this application, cargo insurance coverage
in the name of Samba on the terms and conditions as may be agreed with the
insurance company for the issuance of this Letter of Credit and to debit our
(the Client’s) account for all the premium, handling charges and any other
)costs and expenses associated with such insurance policy . We/I (the Client
understand and agree that Samba Financial Group is not the insurer and is
therefore not responsible and/or liable by any means for the performance of
the insurer or adequacy of the insurance provided.
21. If, at Client’s request, the Letter of Credit is issued in transferable form,
SAMBA shall have no duty to determine the proper identity of anyone
appearing in any transfer request, draft, or other documents as transferee,
nor shall be responsible for the validity or correctness of any transfer.
22. For an International Letter of credit, The Client agrees that the following
will be incorporated into the letter of Credit, where applicable, at SAMBA’S
discretion and judgment:

(ب) (تطبــق علــى اعتمــادات البضائــع المرســلة علــى أســاس “( “CIF/CIPشــاملة
الســعر والتأميــن والشــحن) شــهادة ترفــق ببوليصــة التأميــن تكــون صــادرة
مــن قبــل شــركة التأميــن توضــح مــا يلــي )1( :اســم شــركة التأميــن ()2
عنــوان مكتبهــا الرئيســي ( )3البلــد الــذي تأسســت فيــه الشــركة ،وتقــر «بــأن
الموقــع أدنــاه يهــذا يشــهد نيابــة عــن شــركة التأميــن المبيــن اســمها أعــاه
بــأن للشــركة وكيــل أو ممثــل مؤهــل ومعتمــد أصــوال فــي المملكــة العربيــة
الســعودية».

(Applicable to CIF/CIP Credits) (Marine/Air/Land) Insurance policy or
certificate, in duplicate in the currency of the credit and indicating the
insured or assured as Samba Financial Group, for the full invoice value
plus ten percent (10%) covering Institute Cargo Clause A with extended
cover including warehouse-to warehouse clause, Institute Strike (CL.256,
1.1.82), Riot and Civil Commotion Clauses and Institute of War Clauses. The
insurance document must not contain clauses stating that it is subject to
franchise or an excess deductible.

)a

(Applicable to CIF/CIP Credits). A certificate appended to insurance policy
issued by the Insurance company stating (1) name of insurance company
(2) address of its principal office; and (3) country of its incorporation, and
declaring “The undersigned does hereby certify on behalf of the abovenamed insurance company that the company has a duly qualified and
appointed agent or representative in the Kingdom of Saudi Arabia”.

)b

(ج) شــهادة ملحقــة ببوليصــة الشــحن البحــري /أو الشــحن الجــوي /أو إشــعار
إرســالية الشــحنة البريــة يصدرهــا ويوقعهــا مالــك أو قبطــان أو وكيــل
الشــركة العائــدة لهــا الباخــرة /الطائــرة /الشــاحنة تنــص علــى )1( :اســم
الباخــرة الحالــي واســمها الســابق ان وجــدت واســم شــركة الطيــران الناقلــة/
رقــم الرحلــة /اســم الشــركة مالكــة الشــاحنة /رقــم الشــاحنة؛ ( )2جنســية
الباخــرة  /الطائــرة /الشــاحنة؛ ( )3مالــك الباخــرة  /الطائــرة /الشــاحنة؛ ()4
تتوقــف الباخــرة  /الطائــرة /الشــاحنة أو تمــر مــن خــال الموانــئ  /المطــارات/
الحــدود البريــة التاليــة فــي طريقهــا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية (..)1
(« ....)4(....)3(....)2بهــذا أقــرأ أنــا الموقــع أدنــاه (مالــك /وكيــل /قبطــان أو
الشــركة التابعــة لهــا الباخــرة /الطائــرة /الشــاحنة) بــأن المعلومــات المبينــة
(فــي البنــود مــن الــواردة مــن  )4-1أعــاه هــي صحيحــة وكاملــة وأنــت الباخــرة
 /الطائــرة  /الشــاجنة وهــي فــي طريقهــا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية

A certificate appended to bill of lading/air waybill/truck consignment note
issued and signed by vessel / plane owner, captain, company or agent
stating: (1) name of vessel/plane/flight no./truck company/truck no. and
)previous name ( for sea shipments only ); (2) nationality of vessel/plane; (3
owner of vessel/plane/truck company; and (4) vessel/plane/truck will call or
pass through the following ports/airports/borders enroute to Saudi Ara bia:
(1).... (2).... (3).... (4) “The undersigned the (owner, agent, captain or company
of the vessel/plane/truck) accordingly declares that the information
provided (in responses to 1 to 4) above is correct and complete and that the
vessel/plane/truck shall not call at or anchor on any other ports/airports/
borders other than those mentioned above, enroute to Saudi Arabia” . This
certificate is not required if shipment is effected through National Shipping

)c
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لــن تتوقــف أو ترســو فــي أي موانــئ /مطــارات  /نقــاط حــدود بريــة أخــرى
بخــاف مــا هــو مذكــور أعــاه .هــذه الشــهادة غيــر مطلوبــة إذا تــم الشــحن
مــن خــال الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقــل البحــري أو الخطــوط الجويــة
العربيــة الســعودية أو شــركة المالحــة العربيــة المتحــدة.
(د) شــهادة منفصلــة وموقعــة مــن قبــل مالــك /وكيــل /قبطــان أو الشــركة
العائــدة لهــا الباخــرة تنــص علــى أن الباخــرة مصنفــة وفقــا لفقــرة قانــون
التصنيــف وتوضــح( :أ) أن عمــر الباخــرة ال يتعــدى عــن  15عــام؛ أو (ب) عمــر
الباخــرة فــوق  15عامــا وال يزيــد عــن  25عامــا وأنهــا محافظــة علــى نمــط
تجــاري ثابــت وجــدول معلــن للشــحن واإلفــراغ فــي موانــئ محــددة.
(ه) فــي حالــة الشــحن فــي حاويــات ،يقــوم المســتفيد بإصــدار شــهادة تنــص على
أن هنــاك بطاقــة ملصقــة فــي الجــزء الداخلــي مــن بــاب الحاويــة وتحمــل هــذه
البطاقــة اســم مقــدم الطلــب وبيانــات رقــم الفاكــس أو التلكــس والعنــوان
البرقــي لــه إضافــة إلــى نســخة مــن قائمــة (قوائــم) محتويــات الشــحنة.
(و) شــهادة المنشــأ ،مــن نســختين ،صــادرة إمــا مــن قبــل المــورد ومصدقــة مــن قبــل
الغرفــة التجاريــة أو االتحــاد الصناعــي للشــركة المصــدرة أو مــن مجلــس األعمــال
األمريكــي الســعودي (للبضائــع ذات المنشــأ الواليــات المتحــدة األمريكيــة فقــط،
إن وجــدت) أو تصدرهــا الغرفــة التجاريــة وتنــص علــى اســم وعنــوان الجهــة
الصانعــة للشــحنة وتنــص علــى أن كافــة البضائــع الموجــودة فــي الشــحنة هــي
مــن المنشــأ المحــدد فــي طلــب خطــاب االعتماد .فــي الحــاالت التي يســمح فيها
خطــاب االعتمــاد بــأن يكــون المنشــأ البضاعــة مــن أكثــر مــن بلــد واحــد أو عندمــا
تكــون البضائــع مــن منشــأ االتحــاد األوروبــي ،فأنه يجــب أن تحدد شــهادة المنشــأ
بوضــوح اســم البلــد المنشــأ المطابــق لــكل منتــج وأن تنــص علــى اســم وعنــوان
الشــركة الصانعــة ،ويتعيــن تصديــق الشــهادة مــن الغرفــة التجاريــة ،عــاوة علــى
ذلــك يجــب أن تنص شــهادة المنشــأ علــى أن بلد المنشــأ للبضاعة المشــحونة قد
ورد علــى كل بنــد مــن المنتجــات.
(ز) فاتــورة تجاريــة ،مــن ثــاث نســخ أصليــة ،يتعيــن أن يتــم توقيــع جميــع األصــول
وأن يتــم تصديــق نســخة أصليــة واحــدة منهــا قبــل الغرفــة التجاريــة أو مــن
مجلــس األعمــال األمريكــي الســعودي (بالنســبة للبضائــع ذات المنشــأ
الواليــات المتحــدة األمريكيــة فقــط ،إن وجــدت) وتنــص علــى مــا هــو مشــمول
فيهــا (بيانــات موجــزة).
(ح) ال تنطبــق الفقــرات الفرعيــة (ب) و (ت) علــى البضائــع أو المنتجــات المصنعــة
فــي دول أعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة.
 .23يوافــق العميــل علــى أنــه يجــوز لســامبا اســتخدام أي نظــام اتصــاالت أو إرســال
(بــث) معتــرف بــه ولــن يكــون ســامبا مســؤوال عــن حــدوث أي حــاالت انقطــاع
أو أخطــاء أو تأخيــر يســببها النظــام أو ســامبا فيمــا يتعلــق بخطــاب االعتمــاد
وفــي التعامــل مــع المســتفيد.
 .24فــي حــال أي تقصيــر مــن جانــب العميــل ،يجــوز لســامبا أن يختــار ممارســة أي
مــن وكافــة الحقــوق والتعويضــات القانونيــة المتاحــة أمــام ســامبا.
 .25تعتبــر هــذه «الشــروط العامــة» مــع خطــاب طلــب فتــح االعتمــاد هــي االتفاقية
الملزمــة بيــن الطرفيــن وأي خــاف بمــا يخــص حقــوق والتزامــات بيــن العميــل
وســامبا خاضعــة لقوانيــن المملكــة العربيــة الســعودية.
 .26يــدرك ويوافــق العميــل بــأن هــذه «الشــروط العامــة» هــي التــي تحكــم كل
االعتمــادات المســتندية التــي تقــوم «ســامبا» بفتحهــا ســواء حاضــرا أو فــي
المســتقبل.
 .27تلتــزم ســامبا بقوانيــن العقوبــات الدوليــة الصــادرة عــن الواليــات المتحــدة
واالتحــاد األوروبــي واألمــم المتحــدة وكذلــك القوانيــن واللوائــح المحليــة التــي
تنطبــق علــى إصــدار المنظميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية (.)SAMA
وتعزيــزًا لتلــك القوانيــن واللوائــح اعتمــدت ســامبا سياســات تتماشــى مــع
متطلبــات تلــك القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا .لذلــك ال يلتــزم ســامبا بدفــع
أي مقابــل مالــي أو بطريقــة أخــرى تنفيــذ خطــاب االعتمــاد هــذا (بمــا فــي ذلــك
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تجهيــز المســتندات) ،إذا كان هنــاك تــورط مــن
قبــل أي شــخص (طبيعــي أو شــركة أو حكومــي) مــع إيــران أو أي مــن وكاالتهــا
الحكوميــة ،وأيضــً إذا كان المــورد أو الشــاحن يســتخدم أي ســفن شــحن
تحمــل حــق ملكيــة إيرانيــة ،و  /أو إذا كانــت ســفينة الشــحن قــد اســتدعتها أو
رســت علــى أي مــن الموانــئ اإليرانيــة خــال مســار رحلــة الشــحن مــن مينــاء
التحميــل حتــى مينــاء التفريــغ للســلع المســتوردة فــي بلــد الوجهــة النهائيــة.

التاريخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Company of Saudi Arabia or Saudi Arabian Airlines or The United Arab
Shipping Company.
A separate certificate issued and signed by the owner/agent/captain or
company of the vessel stating that the vessel is classified as per the Institute
Classification Clause and:

)d

(a) is not over15 years of age; or )b) over 15 years of age but not over 25 years of
age and have established and maintained a regular pattern of trading on an
advertised schedule to load and unload at specified ports.
In case of shipments in containers, a certificate issued by the Beneficiary
stating that a label with the name and fax/cable/telex address of the
applicant along with a copy of packing list(s) of contents has been affixed on
the inside part of the container’s door.
Certificate of Origin, in duplicate, issued by either the supplier and certified
by the Chamber of Commerce or Industrial Union of the exporting country
or U. S. - Saudi Arabian Business Council (for goods of U.S. origin only - if
applicable) or issued by the Chamber of Commerce, stating the name and
address of the manufacturer of the shipment and stating that all goods
contained in the shipment are of an origin as specified in the Letter of Credit
application. In the event where the Letter of Credit allows origin of goods
from more than one country or where goods are of European Union origin,
the Certificate of Origin should clearly specify the name of country of origin
corresponding to each product and also to mention the name and address of
the manufacturer. In addition, the certificate of origin must state the country
of origin of goods shipped has been mentioned on each and every item of
the products.

)e

)f

Commercial Invoice, in three originals, all of which must be duly signed and
one of which must be certified by the Chamber of Commerce or U.S. - Saudi
Arabian Business Council (for goods of U. S. origin only - if applicable) stating
what it covers (brief details).

)g

Subsections b & care not applicable to commodities or products
manufactured in countries/members of the Arab League.

)h

23. The Client agrees that SAMBA may use any recognized communication or
transmission system and SAMBA is not liable for any interruptions, errors, or
delays caused by the system or SAMBA in connection with a Letter of Credit
and in dealing with the Beneficiary.
24. In the event of default by the Client, SAMBA may elect to exercise any and all
legal rights remedies available to SAMBA.
25. These “Terms and Conditions” together with the Letter of Credit Application
form the entire agreement between parties and any dispute as to the rights
and obligation of the client and SAMBA is subject to Kingdom of Saudi
Arabian Law.
”26. The Client agrees and understands that these “Terms and Conditions
shall govern all letters of Credit issued by Samba upon the Client’s request
whether now or in the future.
27. Samba complies with the international sanction laws and regulations
issued by the US, the EU, and the UN as well as local laws and regulations
applicable to the issuing branch by the Saudi Arabia Regulators (SAMA) and
in furtherance of those laws and regulations, Samba has adopted policies in
line with requirements of those applicable laws and regulations. Therefore
Samba undertakes no obligation to make any payment under, or otherwise
to implement, this letter of credit (including but not limited to processing
documents), if there is involvement by any person (natural, corporate
or governmental) listed in the USA, EU, UN or local sanctions lists, or any
involvement by or nexus with Iran, or any of their governmental agencies,
and also if the Supplier or Shipper uses any Shipping Vessels with Iranian
title or ownership, and / or if the shipping vessel has called at or anchored
on any of the Iranian ports during its shipping journey route from the port
of loading until port of discharge of imported goods at the country of final
destination.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Date:

إسم العميل _________________________________________________________________________

_________________________________________________ Name of Customer:

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

رقم الحساب________________________________________________________________________ :

_______________________________________________________ Account No.:

للتوقيع______________________________________________________________________________ :

_________________________________________________________ Signature:

الوظيفة_____________________________________________________________________________ :

______________________________________________________________ Title:

العنوان_______________________________________________________________________________:

___________________________________________________________Address:

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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