
Date:

Sharjah Islamic Bank
P.O. Box 4, Sharjah, U.A.E.

Dear Sir,

Please open for our account an irrevocable Letter of Credit:

By: Airmail SWIFT Full Telex Short Tlx/SWIFT
(followed by Courier) through your correspondent in accordance with the following terms:

Addint Confirmation Without Adding Confirmation

Applicant’s Name :  

Address :

Beneficiary’s Name :

Address :

Currency & Amount in figures :

Amount in words :

Expiry Date of Credit : Last Date of Shipment:

Please Advise Through :

Basls of Shipment:

 FOB C&F/CFR CIF/CIP Others

Available against beneficiaries draft at
Sight / with the following documents marked (x)

Signed Invoices in ................... Copies stating the name and address of 
manufactureres/processors, certifying origin of goods and contents to be 
true and correct. Original authenticated by UAE embassy/Consulate.

Full set of clean “Shipped on Board” ocean Bills of Lading issued to the order 
of Sharjah Islamic Bank and showing Freight Prepaid/Payable at destination

marked notify M/s.

Parcel Post / Courier receipt / Air / Truck consignment notes in original 
showing Sharjah Islamic Bank as consignee, and showing he number of this 
L/C. In case of shipment by Air / Land, Original Certificate of Origin and 
copy of invoice should accompany the goods.

Short form Bills of Lading are not acceptable

Certificate of Origin Issued by Chamber of Commerce and Industry in the 
exporting country duly authenticated by UAE Embassy/Consulate stating 
goods are of.................................................... origin.

Certificate of Weight in ............... copies Packing List in .................... copies

Specification List in ...................... copies Health Certificate in ......... copies

Insurance Covered locally and Shipment Advice quoting this L/C number 

and referring to Policy/cover Note/Certificate No. .............. is to be sent 

within ............... days after shipment to M/s. ........................................................ 

...................................................................................................................................
A copy of this advice shoudl accompany the documents.

Insurance Policy or Certification in Duplicate in the currency of this L/C in 
negotiable form for C&F/CIF Invoice value plus 105 covering the goods from 
warehouse to warehouse and covering Institute War Clauses, Institute Strike, 
Riots and Civil Commotion clauses and Institute Cargo Clauses (all risks) with 
claims payable in ..................................... to the order or Sharjah Islamic Bank.

Shippng Marks

Evidencing Shipment/Delivery of the following goods.

Shipped/Dispatched from: To:

By :

Partial Shipment Allowed Not Allowed

Transshipment Allowed Not Allowed

Negotiation under this credit to be : Restricted Unrestricted

Advising, Confirmation, Negotiation and Reimbursement charges are for 
account of Beneficiaries / Applicant.

مصرف الشارقة ا�سالمي
ص.ب 4، الشارقة، ا.ع.م.

بعد التحية،

يرجى التكرم بفتح خطاب اعتماد غير قابل ل�لغاء لحسابنا عن طريق:

سويفت   / المختصر  التلكس  التلكس  سويفت  البريد الجوي   
مختصر (يتبع بالبريد السريع) عن طريق مراسلكم وفقا للشروط الموضحة فيما يلي:

بدون إضافة التعزيز بإضافة التعزيز   

: اسم مقدم الطلب 

: العنوان 

: اسم المستقيد 

: العنوان 

: العملة والمبلغ با¢رقام 

المبلغ كتابة

آخر موعد للشحن :  : تاريخ انتهاء صالحية االعتماد 

يرجى ا�خصار عن طريق

طريقة الشحن :

أخرى سي أي اف/سي أي بي  سي اندأف/سي اف آر  فوب   

خطاب االعتماد متوفر في مقابل استالم المستفيد عدد االطالع أو
.(x) آجال مع المستندات التالية والمؤشر عليها بالعالمة

تثبت  المصنعين/المنتجين  وعنوان  اسم  بها  موضحا  نسخة   ............................... عدد  موقعة  فوتير 
العربية  أو قنصاية دولة ا�مارات  منشأ البضاعة وصحة مطابقة المحتويات. ويوثق ا¢صل من سفارة 

المتحدة.

شحن  بتمام  واضحة  عبارة  تحمل  التي  التحفظات  من  الخالية  الشحن  بوالص  من  كاملة  مجموعة 
البضاعة على ظهر الناقلة صادره ¢مر مصرف الشارقة ا�سالمي، موضحا بها أن أجرة الشحن مدفوعة 

مقدمًا/واجبة الدفع عند ميناء الوصول مؤشرا عليها بإخطار السادة/

أن  توضـــــــح  بــــري  نقـــــل  جــــــوي/  نقــــــل  سريـــــــع/  بريـــــــد  بريـــــــدي/  لطــــــرد  أصابـــــــة  شحــــــــن  وثائـــــــــق 
رقـــــــم االعتمــــــــاد فـــي حالــــــــة  إليــــــــه با�ضافــــــــة إلى  مصــــــرف الشارقــــــــة ا�سالمـــــــي هـــو المرســــــــل 
وصـــــورة  المنشـــــأ  شهـــــادة  بأصـــــل  مصحوبـــــة  البضاعـــــــة  تكـــــــون  البـــــــري  الجـــــــوي/  النقـــــــل 

الفاتـــــورة.

ال تقبل بوالص الشحن المختصرة.

مواثـــــقـــــــــة  المصـــــــــدر  البلـــــــــــد  في  والصنـــــاعـــــة  التجـــــــــارة  غرفـــــــــة  مــــــن  صـــــــادرة  منشـــــأ  شهــــــــادة 
هـــــو  البضاعــــــة  منشــــــأ  تبيـــــن  المتحـــــــــدة  العربيــــــة  ا�مـــــــــارات  دولـــــة  قنصايــــــــــة  سفــــارة/  مـــــن 

....................................................................... (الدولة).

قائمة التعبئة .................................................. نسخ شهادة وزن .................................................... نسخ 

شهادة صحية ................................................. نسخ قائمة المواصفات ....................................... نسخ 

والذي  الشحـــــن  وإشعـــــار  المحلــــي  التأمين  بفطــــاء  الخــــاص  ا�شعار  مباشرة  الشحــــن  بعد  يرســـل 
يتضمـــــن رقم خطاب االعتمــــاد هذا وشير إلى وثيقـــــة التأميــــن أو وثيقــــة التاميــــن المفتوحـــــة/ سند 

تعويض الخسارة/ رقم الشهادة خالل .......................................................... يوم بعد إتمام الشحن إلى. 

 ...................................................................................................................................................................
يجب إرفاق صورة من هذا ا�شعار مع المستندات.

وثيقة أو شهادة تأمين ¢مر مصرف الشارقة االسالمي. في صورتين وبالعملة المشار إليها في خطاب 
 10٪ إلى  إضافة  اف  أي  سي  أو  أف  اند  سي  أساس  على  الفاتورة  بقيمة  للتداول  وقابلة  هذا  االعتماد 
ضد  التأمين  الحرب،  ضد  التأمين  شروط  أيضا  وتغطي  المخزن  إلى  المخزن  من  البضائع  وتغطي 
تدفع  أن  على  ا¢خطار)  (كافة  البضاعة  على  التأمين  وشروط  الشعبي  والهياج  الشغب  االضراب، 

المطالبات بـ ........................ ¢مر مصرف الشارقة ا�سالمي.

عالمات الشحن : 

اثبات الشحن / التسليم للبضائع اÊتية: 

إلى : تم الشحن / أرسلت من :  

من طريق

غير مسموح به مسموح به  الشحن الجزئي   

غير مسموح به مسموح به  النقل الوسيط   

غير مقيد مقيدا  يكون التداولبموجب هذا االعتماد 

 / المستقيدين  حساب  على  والتعويض  والتداول  والتأكيد  ا�شعار  رسوم  عن  الناجمة  المصاريف  تكون 
الجهة التي قامت بفتح خطاب االعتماد.

التاريخ:

www.sib.ae

مستندي اعتماد  خطاب  فتح  طلب 
Application for Opening
A Documentary Credit



I/We hereby authorize you to debit my/our account

with the margin deposits of

plus your commission in addition to the exchange and the airmail and 
telegraphic expenses for you or for your correspondents and any other 
expenses that may occur as a result of opening this L/C now or thereafter.

I/We undertake to receive the documents relating to this L/C without the least 
delay on receipt of first advice against the payment of all drawings under this 
L/C in local currency calculated at the rate of exchange ruling on the date 
reimbursement is made by you to your correspondent abroad plus your 
charges and commission and in case of time draft payment to be effected 
sufficiently in advance and not later than two days prior to its maturity.

In case of failure in settlement, I/We hereby irrecoverably authorize you to 
debit my/our account no. ............................................................ wit full value / 
the remaining value of documents. If balance in my / our accounts, you have 
all rights to proceed against me/us by all means and I/We agree in advance 
that you have the right to put your hands on all funds, merchandise, shares 
and or anything of value that might be or will be deposited at your end for 
my/our account by way of security for the said debits and apply them Instantl 
towards reimbursement of all your payments and expenses as aforesaid.

I/We release Sharjah Islamic Bank from any responsibility whatsoever 
regarding the correctness, genuineness, regularity or accuracy of documents 
as well as its going astray. I/We further undertake to be liable for all 
compensations and legal effects, which may occur as a result to errors, 
comissions, and belatedness of documents and or of telexes and letters 
relating to this L/C sent by sellers nominated by me/us.

I/We release you also from any responsibility of the Insurance Company’s 
bankruptcy of non payment of Insurance amount for any reason whatsoever.

It is mutually agreed that when the insurance amount, becomes due for any 
reason you have the right to encash its proceeds directly from the Insurance 
Company.

In the event where the Insurance Policy/Certificate is not required among 
above documents, I/We undertake to deliver same to you in original 
negotiable from within one week from this date against all possible risks and 
I/We Irrevocably free you from any obligation to refer to me/us, or remind 
me/us to effect suc insurance.

It is further understood that if such a Policy or Certificate is not delivered to you 
on time, or if you think at any moment that the Insurance effected and agreed 
upon by exporter is not for any moment that the Insurance effected and 
agreed upon by exporter is not for any reason whatsoever, to you full 
satisfaction you may without referring to me/us insure the goods again for 
my/our account, (but without obligation on your part) against the risk you 
deem necessary and with the Company you prefer. I/We hereby irrevocably 
undertake to reimburse you all expenses you incur as a result.

In the event any change or amendment with respect to (a) the amount of the 
L/C. (b) the time or place of shipment of any relative property i.e. goods, 
merchandise, relative documents securities & funds etc. (c) the drawing 
negotiation, presentation, acceptance of their documents or (d) any of other 
terms or provisions of the L/C, such being done at the request, risk & 
responsibility of the undersigned in all respect with regard to the credit.

I/We hereby certify that I/We am/are fully aware of the regulations governing 
by Israel, and the terms of this credit in no way contravene any of the 
regulations issued by the Israel Boycott Office.

I/We also understand and agree that this L/C except so far as otherwise 
expressl stated is to be opened in accordance wit UCPDC (2007 Rev.) ICC 
Publication No. 600

Additional Condition if any:

Name :

Address :

Telephone No. :

Nationality :

Authorised Signature :

: االسم 
: العنوان 
: رقم الهاتف 
: الجنسيــة 

: التوقيع المعتمد 

Account Number رقم الحساب

بهذا أخولكم/ نخولكم القيد على حسابنا رقم

ودائع هامش الضمان البالغة

أو  تتحملونهــــا  التي  والبرقـــــي  الجــــوي  والبريــــد  الصــــرف  وسعــــر  ومصروفــــات  عمولتكــــم  إلي  إضافــــة 
أو  اÊن  هـــذا  االعتمــــاد  لفتـــــــح خطــــاب  نتيجـــــــة  تنشــــــأ  أخــــــــرى قد  يتحملهــــا مراسليكـــــم وأي مصروفـــات 

فيما بعد.

وبمجـــــرد  تأخيـــــر  أدنى  دون  هــــذا  االعتمـــــاد  بخطــــاب  الخاصـــــــة  المستنــــــــدات  باستــــــــالم  نتعهــــد  إننـــــا 
محسوبـــــــة  االعتمــــــــاد  هـــــذا  بموجـــــب  السحويـــــــــات  كافـــــة  بدفـــــع  الخــــــــاص  ا¢ول  ا�شعــــــــار  استــــــــالم 
الخـــــــارج  به لصالـــــــح مراسلكــــــــــم في  الذي قمتــــــــــم  الســـــــــداد  تاريــــــــخ  السائـــــــــد في  الصـــــــرف  بسعــــــــر 
حالــــــــة  وفــــي  وعمولتكـــــــــم.  مصاريفكـــــــــم  إلي  إضافــــــــة  االطــــــــالع  عنــــــــد  السحــــــــب  بموجـــــــــب 
قبـــل  اليوميـــــــن  يتجــــــــاوز  ال  موعــــــــد  مــــن  كــــــاف  بوقـــــــت  مسبقـــــــــا  الدفـــــــع  يتـــــــــم  ا¢جلــــــه  الحوالــــــة 

حلــــول استحقاقهــــا.

على  بالقيــــــد  فـــيـــــه  رجــــوع  ال  نحــــو  وعلـــى  نفوضكــــم  بهــــذا  فإننــــا  الســــداد  عــــن  العجز  حالــــة  وفــــي 
القيمــــة  الكاملـــــة/  القيمــــة   .....................................................................................  : رقــــم  حسابنــــــــا 
في  الرصيـــــــــد  كــــــــان  إذا  أمــــا  كافيـــــــا  حسابنــــــــا  في  الرصيــــــــد  كـــــــان  إذا  للمستنـــــدات  المتبقيـــــة 
في  الحـــــــق  كامــــــــل  لكـــــــم  فسيكـــــــون  ذلك.  لتفطيــــــــة  كافيــــا  غيــــر  حساباتنـــــــــا  حسابـــــــــي/ 
ا¢مـــــــــــوال  كافـــــــة  علي  يدكــــــــم  تضمــــــــوا  بــــأن  مسبقــــــــا  نوافــــــق  واننـــــــا  السبــــل  بكــــل  مقاضاتــــنـــــــــا 
كضمــــان  حسابنــــا  في  لديكــــم  سيــــــــودع  أو  أودع  قيمـــــــة  ذي  شــــــــي  أي  و/أو  وا¢سهـــــــم  والبضائـــــــع 
ومصاريفكــــم  مدفـــــوعاتكــــم  كافـــــة  لســــداد  فـــــورا  وتخصيصهـــــا  المذكــوـــرة  بالديــــــــون  للوفـــــــاء 

المذكــــورة.

إنني/ إننا نعفــــــــي مصــــــــرف الشارقــــــــة ا�ســــالمــــي مـــن أي مسؤوليـــــــة مهمـــــــا كانـــــــت فيمـــــــا يتعلـــــــق 
بأن  نتعهــــــــد  كمــــا  ضياعهــــــــا.  أو  لنــــــــا  المحولــــــــة  المستنــــــــدات  ودقـــــــة  ونظاميــــــــة  وصـــــــدق  بصحــــــــة 
قد  التي  القانونـــــيــــــــة  ا�جــــــــراءات  وعــــن  التمويــــضــــــــات  كافــــــــة  دفــــــــع  عن  مسؤولــــيــــــــن  تكـــــــون 
التــــي  الخطابــــــــات  أو  البرقيلــــــــت  و/أو  المستنــــــــدات  تأخيـــــــر  أو  االغفــــــــال  أو  الخطــــــــا  نتيجــــــــة  تنشــــــــأ 
قمنــــــــا  الذيــــــــن  البائعيــــــــن  قبــــــــل  مــــن  إرسالهــــــــا  تـــــــم  والتـــــــي  هــــــــذا  االعتمــــــــاد  بخطــــــــاب  تتعلــــــــق 

بتعيينهــــــــم.

¢ي  التأمين  قيمة  دفع  عدم  أو  التأمين  شركة  إفالس  حالة  في  مسؤولية  أي  من  أيضا  نعفيكم  إنني/إننا 
سبب كان.

لقـــــــــــد تــــــــــــم االتـــــفـــــــــاق علــــى حـــقـــكــــــــم بـــقـــبــــــــض عــــائــــــــدات مـــبـــلـــــــــغ التــــأمـــــيــــن مـــبـــاشـــــرة مـــــــن 
¢ي  الدفــــــــــــع  مستـــــحـــــــــق  المبــــلـــــغ  هـــــــــــذا  يــــصـــبــــــــح  عنـــــــــــــدما  وذلــــــــــك  التــــأمـــــيــــــــن  شـــركـــــــة 

ســــبـــــــــب كـــان.

وفي حالـــــــة عــــــدم الحاجـــــة إلى وجــــود وثيقـــــــة/ شهـــــــادة التأميـــــــن ضمـــــــن المستنـــــــــدات المذكـــــــورة 
خـــــــالل  للتـــــــــداول  القابلــــــــة  ا¢صليــــــــة  بصورتهــــــــا  لكــــــــم  بتسليمهــــــــا  نتعهــــــــد  فإننـــــــي/إننـــا  أعـــــــاله 
وإننـــــي/إننـــا  المحتملــــة.  المخاطــــــــــر  كافـــــــة  لمجابهــــــــة  التاريــــــــــخ  هـــــــــذا  مـــــــن  واحـــــــد  أسبــــــــوع 
هـــذا  بإجــــراء  بتذكيرنــــا  أو  إلينــــــا  بالرجــــوع  االلتــــــــــزام  مـــن  فيــــــــه  رجــــــــوع  نحــــــــوال  على  نعفيــــكـــــم 

التـــأمـــيــــن.

أو  الوثيقـــــــــة  لهــــــــذه  تسلمكــــــــم  عــــــــدم  حالــــــــة  في  أنــــــــه  على  االتفـــــــــاق  تــــم  ذلــــــــك  إلى  إضافـــــــــة 
التأمــــيـــــــــن  أن  أي لحظـــــــــــــة  اعتقادكـــــــــــــم في  في حالــــــــــــة  أو  المحـــــــــــــدد  الموعــــــــــــد  الشهـــــــــــــادة في 
كــــــــان  سبـــــــــــب  ¢ي  ينــــــــــــــل  لــــم  المصـــــــــــدر  مــــــــــــع  عليــــــــــــه  االتفــــــــــــاق  او  إجــــــــــــراؤه  تــــــــــــم  الذي 
مـــــــــــرة  البضائـــــــــــــع  تميــــــــــــن  إلينـــــــــــا  الرجــــــــــــوع  وبـــــــــــــدون  يمكنكــــــــــــم  فإنـــــــــــــه  التـــــــــــــام  رضائـــــكــــــــم 
التــــــــــــي  المخاطــــــــــــــر  ضـــــــــد  جانبكـــــــــــــم)  مــــــــن  التــــــــــــزام  (دون  حصابنــــــــــــــا  علــــى  أخــــــــــــرى 
بهــــــــــــذا  إننـــــــي/إننــــــا  لقضـــــــاونـــهــــــــــــا.  التــــــــــــي  الشركــــــــــــة  ومــــــــــــع  ضروريــــــــــــــة  تعتبـــــــــرونـــــــــــها 
نتعــــهــــــــد على نحــــــــــــو ال رجـــــــــــوع فيـــــــــــــه بــــــــأن ندفــــــــــــع لكـــــــــــم كافــــــــــــة المصـــــروفـــــــــات الناشـــــئــــــــة 

عــــــــن ذلــــك.

وفــــــــذ حالـــة حــــــــدوث أي تفييـــــــر أو تعديــــــــل فيمـــا يتعلــــــــق بــ (أ) مبلــــــــغ خطــــاب االعتمــــــــاد (ب) موعـــــــد 
أي  أو  السلــــــــع  أو  البضائــــــــع  مثــــــــل  االعتمــــــــاد  بخطــــــاب  صلـــــــة  ذات  أمـــــــوال  أي  ضحـــــــن  ومكــــــان 
أو  التقديـــــم  أو  التــــــــداول  أو  السحــــــــب  (ج)  الخ  عالقـــــــــة...  ذات  أرصــــــــدة  أو  ضمانـــــــات  أو  مستنـــــــــدات 
لخطــــاب  ا¢خــــري  البنـــــود  أو  الشــــروط  مـــــن  أي  (د)  االعتمـــــاد  بخطـــــاب  الخاصـــــة  للمستنـــــدات  القبـــــول 
يخـــــص  فيمـــــا  ومخاطرتــــه  مسؤوليتـــــه  وتحـــــت  أدنـــــاه  الموقـــــع  من  بطلــــب  وضعـــــت  التـــــي  االعتمـــــاد 

االعتمـــــاد.

إنني/إننا بهــــذا نشهــــد بأننــــا على علــــم تــــام بالوائــــح التي تحكــــم التعامــــل التجــــاري مع إسرائيــــل وأن 
مقاطعـــة  مكاتــــب  أصدرهــــا  التــــي  اللوائـــــح  ا¢حــــوال  من  حــــال  بأي  تخالــــف  ال  االعتمــــاد  هـــذا  شرـــوط 

إسرائيـــل.

فتحة  سيتم  ذلك  بخالف  صراحة  عليه  نص  ما  عدا  فيما  هذا  االعتماد  خطاب  أن  وتوافق  نتفهم  إنني/إننا 
الغرفة  وكراسة   2007 في  (المعدل  التجارية  المستندية  لالعتمادات  الموحدة  وا¢عراف  القواعد  بموجب 

التجارية الدولية رقم (600).

الشروط ا�ضافية إن وجدت :

S
IB

/T
R
/6

19
/1

2


