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CORPORATE ONLINE Banking Service Terms 
and Conditions  

كترونيةشروط وأحكام   الخدمة البنكية االل
 للشركات  

 

The Crédit Agricole Egypt Corporate Online Banking 
Service allows enquiry, non-financial transaction service and 
financial transactions. 

Crédit Agricole Egypt reserves the rights to update, change 
or delete any of the below mentioned services 

 

Non-Financial Services 

1. Account Services 

Account Position Summary 

Account Balance Inquiry 

Account Detail Inquiry 

View/print/download Account Statement 

 

 

2. Cheque Services 

Check Book Request 

Check Book Status Inquiry 

Checks Status Inquiry 

 

 

3. Cash Management 

Un-cleared Funds 

Returned Checks 

Post Dated Instruments 

 

4- Term Deposits 

Display Term Deposit Account Details 

 

5- Customer Services 

Advices 

Messages & Bulletins 

FX Rates Inquiry 

Password Change 

 

Check book requests will be processed in accordance with 
the Bank’s internal procedures and any transaction charges 
will be applied in accordance with Crédit Agricole Egypt 
standard tariff and by debtors to the relevant Company’s 
account. 

تتيح الخدمة  البنكية  االلكترونية للشركات من كريدي أجريكول مصر 
القيام باألستعالم، التعليمات/ العمليات غير الماليه وكذلك العمليات 

  الماليه. 
كريدي أجريكول مصر يحتفظ بحق تحديث، تعديل أو إلغاء اى من 

 الخدمات المذكورة ادناه
 

  الخدمات الغير مالية

 الحسابات -١
  ب العميلملخص حسا

  أستعالم عن أرصده حسابات
  أستعالم عن حركه حسابات

 .أو تحميل كشوف حسابات رؤيه أو طباعة
  

  الشيكات -٢
  طلب أصدار دفتر شيكات

  األستعالم عن حاله طلب دفتر شيكات
  األستعالم عن حاله شيك .

  
  أدارة األموال -٣

  الشيكات الغير محصلة عن طريق غرفة المقاصة
  الشيكات المرتده

  اق التجارية ذات التواريخ المستقبليهاالور
  الودائع الثابته -٤

  عرض تفاصيل حساب الودائع الثابته
  خدمة العمالء -٥

  أشعارات

  رسائل وقوائم
  األستعالم عن أسعار العمالت األجنبيه

  تغيير الكود السرى
 

صدار دفاتر الشيكات بموجب اللوائح  إسوف يتم التعامل مع طلب  
البنك واية رسوم خاصه بھذه التعليمات /   الداخلية  المعمول بھا فى

العمليات سوف تسرى عليھا تعريفة البنك المعلنه خصما من حساب 
  الشركة.
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Financial Service 

 Issuance of  Company Cheques and/or bank drafts 

 Transfer between  the Company's account and/or 
transfers to another account inside the Bank 

 External transfers outside the Bank 

 Issuance of Letters of Guarantee and their relevant 
amendments 

 Issuance of Letters of Credit and their relevant 
amendments. 

 الخدمات المالية

 .إصدار شيكات شركة و/أو شيكات مصرفية 

  تحويل أموال بين حسابات الشركة  إلى حساب أخر داخل
 البنك. 

   .تحويل أموال خارج البنك 

  .إصدار خطابات الضمان وتعديالتھا 

 .إصدار االعتمادات المستندية وتعديالتھا  

First: Issuance of Company  Cheques and bank drafts  

(1)  Issuance Procedures 
 أوالً: إصدار شيكات شركة و/أو شيكات مصرفية 

  ) إجراءات اإلصدار١(
a- The User – subject to his/her powers – shall be entitled to 

request the Bank through the E-Banking Services the 
issuance of cheque and/or bank draft (hereinafter referred 
to as "Cheque") to be debited from the Company’s 
account by virtue of the electronic form (E-Form) 
appearing on the E-Banking Services network, and fill the 
form with the following data: the beneficiaries’ name, the 
amount, the authorized Cheque recipient, the recipient 
National ID Number, the place of delivering the Cheque, 
etc; 

 

أن يطلب من البنك عن  -طبقاً لصالحيته -(أ) يحق لمستخدم الخدمة 
طريق شبكة الخدمة البنكية االلكترونية إصدار شيك/شيكات  يطلق 

ً من حساب الشركة وذلك شيكعليھا فى  ھذا العقد كلمة " " خصما
طبقاً للنموذج المعد لذلك على شبكة الخدمة البنكية االلكترونية 

) وملء بيانات النموذج (اسم المستفيد / المبلغ (المحرر االلكتروني
/ الرقم القومي للمفوض باالستالم /  / اسم المفوض باستالم الشيك

 تحديد مقر استالم الشيك) ... الخ 
  

b-  Upon receipt of the E-Form by the Bank,   the latter 
verifies  the availability of funds in the Company’s 
account, which allow the issuance of Cheque. 

 

يقوم البنك بمجرد وصول الطلب (المحرر االلكترونى) إليه بالتأكد  ) (ب
  من وجود رصيد في حسابات الشركة يسمح بإصدار الشيك

c- The User may request issuing a Cheque in foreign 
currency by debiting Company’s account at the Bank in 
local currency, and accordingly the Bank shall arrange 
for the purchase and transfer of money from local 
currency to the requested foreign currency if available 
and the transfer shall be conducted based on the 
Bank's published exchange rate on the issuance date of 
the Cheque. The Bank may not issue any Cheque in 
foreign currency if the requested foreign currency is not 
available or there are banking or legal restrictions that 
prohibit the execution of such transfer  to comply with 
the Central Bank of Egypt’s Circulars/ Regulations in 
this regard. 

 

(ج) يجوز لمستخدم الخدمة أن يطلب إصدار الشيك بعملة أجنبية خصماً 
ة وعليه يقوم البنك  من حساب الشركة لدى البنك بالعملة المحلي
شراء وتحويل العملة المحلية إلى العملة األجنبية المراد  بتدبير 

وافرھا ويسرى على التحويل إصدار الشيك بھا وذلك في حا لة ت
األسعار المعلنة من البنك في تاريخ إصدار الشيك. ويحق للبنك 
االمتناع عن إصدار أى  شيك بالعمالت األجنبية في حالة عدم 

 قيود مصرفية أو قانونية تمنع ذلك   توافر العملة األجنبية أو وجود
  مع االلتزام بتعليمات البنك المركزى فى ھذا الشأن. 

  

d- The Bank shall issue the Cheque subject to the internal 
regulations and policies applicable at the Bank for 
issuance of Cheque. 

ھا بالبنك  (د) يقوم البنك بإصدار الشيك طبقاً للوائح الداخلية المعمول ب
  والخاصة بإصدار الشيك.

  

 
 
 
 
 
Authorized Persons Signature    …………………………………………………………………………………  توقيع مفوضي الشركة 

 
 



 Application form for Business Online Banking Business User ٨من  ٣صفحة  ترنت البنكى للشركاتنموذج طلب مستخدم لخدمة اإلن
 

2) Delivery of Cheques to the Company’s  recipient): )تسليم الشيكات للمفوض عن الشركة:٢ (  

a-  If the User requests the delivery of the Cheque at the 
Company’s head office, upon the issuance of the 
Cheque, the Bank shall send it via the express courier 
company which  the Bank deals with and which is 
specialized in offering this type of services to deliver the 
Cheque to the Company’s  determined recipient. 

 

يك/الشيكات أو الشيك (أ) في حالة طلب مستخدم الخدمة تسليم الش 
المصرفي/الشيكات المصرفية (و يشار إليھما فيما بعد باسم الشيك) 

بمجرد االنتھاء من  –في المقر الرئيسي للشركة ، يقوم البنك 
بإرساله إلى شركة البريد السريع المتعاقدة  -إصدار الشيك/الشيكات 

مفوض مع البنك والمختصة بتقديم ھذا النوع من الخدمات لتسليمه ل
 الشركة.

  

b- The express courier company shall deliver the Cheque at 
the Company’s head office to the recipient delegated by 
the Company to receive the Cheque and whose data 
appears in the E-Form against his/her signature on the 
copy of the Cheque confirming receipt of the original 
Cheque by writing the full name and giving the courier 
company a photocopy of the recipient’s National ID 
Number. 

 

(ب) تقوم شركة البريد السريع بتسليم الشيك/الشيكات في مقر الشركة 
ناته في المحرر للموظف المفوض باالستالم في الشركة والمدونة بيا

االلكترونى وذلك مقابل التوقيع باالستالم بكتابة االسم بالكامل مع 
مندوب شركة البريد السريع صورة ضوئية من الرقم  إعطاء 

 القومي للمفوض باالستالم .

  

c- If the User requests receiving the Cheque at the Bank’s 
branch, upon the recipient’s appearance at the 
determined branch for receiving the Cheque as specified 
in the E- Form , the Bank shall deliver the Cheque to the 
Company’s determined recipient against signing on a 
photocopy of the Cheque confirming receipt of the original 
Cheque and inscribing full name, the recipient must 
present a copy of the National ID Number for the Bank to 
compare the data with the data the User has submitted to 
the Bank.   

 

(ج) في حالة طلب مستخدم الخدمة تسليم الشيك/الشيكات في مقر البنك 
فانه عند حضور الشخص المفوض عن الشركة الستالم 
الشيك/الشيكات لدى الفرع المحدد في المحرر االلكترونى، يقوم 
البنك بتسليم الشخص المفوض عن الشركة الشيك/الشيكات مقابل 

كتابة االسم بالكامل  التوقيع على صورته باستالم األصل مع
وإعطاء البنك صورة من الرقم القومي الخاص به ليطابق بيانات 
الشخص المفوض عن الشركة في استالم الشيك/الشيكات مع 

  البيانات المقدمة من مستخدم الخدمة.

d- If the Company’s delegate recipient  not appear at the  
Bank’s determined branch specified in the E-Form within 
5 (five) working days from the date of the Cheque 
issuance, the Bank shall send the Cheque to the 
Company’s head office  via the express courier company, 
which shall deliver the Cheque to the Company’s 
determined recipient. 

 

لة عدم حضور موظف الشركة المفوض باستالم (د) في حا
الشيك/الشيكات  لمقر البنك أو الفرع المحدد في طلب إصدار 

(خمسة) أيام عمل من تاريخ إصدار  ٥الشيك/الشيكات وذلك خالل 
الشيك/الشيكات ، يقوم البنك بإرسال الشيك/الشيكات إلى مقر 

م الشيك الشركة عن طريق شركة البريد السريع التي تقوم بتسلي
 /الشيكات للشخص المفوض عن الشركة.

  

e- Upon issuance of the Cheque(s), the Bank shall update 
the Company’s data on the E-Banking Services network 
to indicate the issuance of the Cheque(s). 

ركة (ھـ) بمجرد إصدار الشيك/الشيكات، يقوم البنك بتحديث بيانات الش
على نظام شبكة الخدمة البنكية االلكترونية ليظھر بھا تمام إصدار 

  الشيك/الشيكات المراد إصدارھا.
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Second: Transfer of Funds  

Transfer between the Company's account and/or 
transfers to another account inside the Bank. 

 ثانيا:ً تحويل األموال 

 .تحويل أموال بين حسابات الشركة و/أو الى حساب آخر داخل البنك 

 

a-The User may request transfer between the Company's 
account and/or  transfer to another account inside the 
Bank. 

 

يجوًز لمستخدم الخدمة أن يطلب تحويل أموال بين حسابات الشركة  ) (أ
 و/أو إلى حساب آخر داخل البنك

 

b-  The execution  of the transfer conditional on the time of 
receipt by the Bank before cutoff time shown on the 
page of service, otherwise it shall be executed on the 
first work day following the receipt of the Business 
User's request and according to the Bank's sole 
discretion.  

 

ً بوقت استالم البنك لطلب مستخدم  (ب) يكون تنفيذ التحويل مرھونا
الخدمة قبل أخر موعد محدد لقبول طلب المستخدم وكما ھو مبين 

خدمة وإال سيتم تنفيذ الخدمة في أول يوم عمل تالي على صفحة ال
  لتاريخ استالم طلب مستخدم الخدمة ووفقاّ إلرادة البنك المنفردة

c- The User may request the transfer of funds in foreign 
currency debited from the company's account in local 
currency after the bank purchases the foreign currency 
and transfers the local currency to foreign currency if 
available at the published rates of exchange announced 
by the Bank on the date of exchange. The Bank may be 
entitled to refuse executing the instructions if the foreign 
currency is not available or legal or banking restrictions 
prohibit the execution of such instructions to comply 
with the Central Bank of Egypt’s Circulars/Regulations 
in this regard.  

 

(ج) يجوز لمستخدم الخدمة أن يطلب تحويل أموال بعملة أجنبية خصماً 
ة بعد أن يقوم البنك  من حساب الشركة لدى البنك بالعملة المحلي
شراء وتحويل العملة المحلية إلى العملة األجنبية المراد  بتدبير 
ھا وذلك فى حالة توافرھا باألسعار المعلنة من  تحويل األموال ب

التحويل، ويحق للبنك االمتناع عن تنفيذ أمر  البنك فى تاريخ
التحويل بالعمالت األجنبية فى حالة عدم توافر العملة األجنبية أو 
وجود قيود مصرفية أو قانونية تمنع ذلك. مع االلتزام بتعليمات 

  البنك المركزى فى ھذا الشأن.

d- Upon the completion of the transfer, the Bank shall 
update the Company’s data on the E-Banking network 
system to show the execution of the transferred amount 
to the account of transferee. 

 

 

(د) وبمجرد إتمام التحويل، يقوم البنك بتحديث بيانات الشركة على نظام 
غ إلى شبكة الخدمة البنكية االلكترونية ليظھر بھا تمام تحويل المبل

 الحساب المراد التحويل إليه .
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External transfers outside the Bank  تحويل أموال خارج مصرفنا  

a- The User may be entitled to  request  the Bank through 
E-Banking Services  to transfer funds from the 
Company’s accounts to another account either inside or 
outside Egypt  as per the electronic (E-Form) appearing  
on the E-Banking Services network provided that full 
details to be mentioned (i.e. the beneficiary’s full name, 
the Beneficiary’s bank  name  and address other than 
Credit Agricole - Egypt, the transferee  branch , the 
account number, the amount to be transferred, the 
purpose of transfer etc…  

يجوًز لمستخدم الخدمة أن يطلب من البنك عن طريق شبكة الخدمة  ) (أ
البنكية االلكترونية طبقاً للنموذج المعد لذلك على شبكة الخدمة 
البنكية االلكترونية (المحرر االلكترونى).تحويل أموال من حسابات 
الشركة إلى حساب أخر داخل أو خارج جمھورية مصر العربية، 

اسم المستفيد   -بيانات كاملة  مثال ذلك: على أن يتضمن ذلك
بالكامل /اسم البنك/( اى بنك اخر بخالف مصرفنا )اسم فرع البنك 
المحول إليه  المبلغ المراد تحويله / رقم الحساب البنكي/الغرض 

  من التحويل  ... الخ، 

b- The User may request the transfer of funds in foreign 
currency debited from the Company’s account in local 
currency after the Bank purchases the foreign currency 
and transfers the local currency to foreign currency if 
available at the published rates of exchange announced 
by the Bank on the date of exchange.  The Bank may 
be entitled to refuse executing the instructions if the 
foreign currency is not available or legal or banking 
restrictions prohibit the execution of such instructions to 
comply with the Central Bank of Egypt’s Circulars/ 
Regulations in this regard.  

(ب) يجوز لمستخدم الخدمة أن يطلب تحويل أموال بعملة أجنبية خصما 
ة بعد أن يقوم البنك  من حساب الشركة لدى البنك بالعملة المحلي
شراء وتحويل العملة المحلية إلى العملة األجنبية المراد  بتدبير 
ھا وذلك في حالة توافرھا باألسعار المعلنة من  تحويل األموال ب

التحويل، ويحق للبنك االمتناع عن تنفيذ أمر البنك في تاريخ 
التحويل بالعمالت األجنبية في حالة عدم توافر العملة األجنبية أو 
وجود قيود مصرفية أو قانونية تمنع ذلك مع االلتزام بتعليمات البنك 

   المركزى فى ھذا الشأن.

c- The Bank shall conduct and apply all standards and 
measures required to verify the correctness and 
purpose of the transfer and shall apply the Bank’s 
internal regulations in this matter. 

(ج) يقوم البنك باتخاذ وإجراء كافة المعايير والتدابير الالزمة للتأكد من 
وائح الداخلية السارية في  صحة وغرض التحويل ويتبع في ذلك الل

  .البنك في ھذا الشأن

d- Upon the completion of the transfer, the Bank shall 
update the Company’s data on the E-Banking network 
system to show the execution of the transferred amount 

to the account of transferee. 

بيانات الشركة على نظام (د) وبمجرد إتمام التحويل، يقوم البنك بتحديث 
شبكة الخدمة البنكية االلكترونية ليظھر بھا تمام تحويل المبلغ إلى 

  الحساب المراد التحويل إليه.

Third: Issuance of Letters of Guarantee and relevant 
amendments  

  ثالثاً: إصدار خطابات الضمان وتعديالتھا 

a- The User – subject to his/her financial authorities may 
request the Bank to issue letter of guarantee by debiting 
the Company’s account by means of filling the  
Electronic Form (E- Form) appearing on the E-Banking 
Service network (i.e the beneficiary’s name, amount, 
date, name of the delegated person authorized to 
receive the Letter(s) of Guarantee, National ID Number 
of the delegate and the place where the Letter of 
Guarantee is to be delivered. 

 

لصالحيته -(أ) يجوز لمستخدم الخدمة  أن يطلب من البنك إصدار  -طبقاً 
خطاب/خطابات ضمان خصماً من حساب الشركة عن طريق شبكة 
معد لذلك على شبكة  الخدمة البنكية االلكترونية وذلك طبقاً للنموذج ال
الخدمة البنكية االلكترونية (المحرر االلكتروني) وملء بيانات 

ل ذل ك اسم المستفيد / المبلغ / التاريخ / اسم المفوض النموذج مثا
باستالم خطاب الضمان / الرقم القومي للمفوض باالستالم / تحديد 

 خطاب/خطابات  الضمان.   مقر استالم
  

b- Upon the Bank’s receipt of the User’s request, it shall 
verify that the Company has sufficient funds to allow the 
issuance of the Letter of Guarantee. 

(ب) يقوم البنك بمجرد وصول الطلب إليه بالتأكد من وجود رصيد في 
  حسابات الشركة يسمح بإصدار خطاب/خطابات  الضمان.

c-  The Bank shall issue the letter of guarantee subject to 
its internal applicable policies and regulations related to 
the issuance of Letter(s) of Guarantee. 

 

ً للوائح الداخلية المعمول  (ج) يقوم البنك بإصدار خطاب الضمان طبقا
 بھا بالبنك والخاصة بإصدار خطاب/ خطابات الضمان.
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d-  The Company is irrevocably obliged to pay to the Bank 
upon its first demand all amounts borne by the Bank as 
a result of issuing Letter(s) of Guarantee, whether the 
amounts have been paid by the Bank to the beneficiary 
as per the conditions of the Letter(s) of Guarantee, 
interests related to these amounts, or any other 
commissions or expenses of whatever kind borne by the 
Bank. 

 

(د) تلتزم الشركة التزاماً غير قابل للرجوع فيه بأن تسدد للبنك عند أول 
طلب يصدر منه كافة المبالغ التي يتحملھا نتيجة إلصدار 

خطابات الضمان ، سواء كانت ھذه المبالغ التي قام البنك خطاب/
بسدادھا للمستفيد تنفيذًا لشروط خطاب/خطابات  الضمان أو عوائد 
ھذه المبالغ أو أي عموالت أو مصاريف أخرى تكبدھا البنك على 

 اختالف أنواعھا.

  

e- The Company hereby authorizes the Bank to debit all 
amounts it owes from its accounts without the need to 
notify the Company in advance of this procedure. 

 

(ھـ) كما تصرح الشركة للبنك بخصم كافة المبالغ المستحقة له من 
ً بھذا  حساباتھا لديه دون أن يتقيد البنك بإخطار الشركة مقدما

 اإلجراء .

  

f-  The Company also hereby declares that the Bank is 
entitled to pay the  amount of the Letter(s) of Guarantee 
upon the beneficiary’s first demand and despite any 
objection by the Company, whether before or upon 
completion of payment.   

 

ً بأن من حق البنك سداد قيمة خطاب /خطابات (و) تقر الشركة أيضا
الضمان عند أول طلب من المستفيد برغم أي اعتراض من جانبھا أو 

و بعد تمام السداد.   من الغير سواء قبل  أ

The Company also authorizes the Bank to 
immediately block an amount equivalent to the amount 
of the said Letter(s) of Guarantee in the Company’s 
account at the Bank, if the credit balances of the 
Company’s account   at the Bank is sufficient for such 
block. 

 

من حساباتھا وأموالھا لديه   كما تصرح الشركة للبنك بأن يجمد فوراً 
مبلغاً موازياً لقيمة الخطاب/الخطابات سالفة الذكر إذا كانت أرصدة 

 ي بذلك.الشركة الدائنة تف
  

g-  The Bank shall also be entitled – at any time and 
without the need of notification – to debit the  
Company’s account at the Bank with the total amount 
of the Letter(s) of Guarantee and the Bank shall 
allocate the amount for executing the transaction until  
the obligation borne by the Bank is finally settled. 

 -في أي وقت وبدون حاجة إلى تنبيه  -(ز) كما يكون من حق البنك 
بأن يقيد على حساب الشركة  كامل قيمة خطاب/خطابات الضمان 
وأن يخصص البنك ھذا المبلغ بغرض إنجاز ھذه العملية حتى 

 لتزامات التي يتحملھا البنك.تنقضي نھائياً كافة اال

  

h-  The Company hereby authorizes the Bank to renew 
the Letter(s) of Guarantee prior to its expiry where the 
Bank so desires without obtaining the Company’s 
approval and also authorizes the Bank to debit the 
commissions and expenses from the Company’s 
accounts held with the Bank. 

 

(حـ) تصرح الشركة للبنك بتجديد خطاب /خطابات الضمان قبل ميعاد  
انتھائه في حالة رغبة المستفيد  وذلك دون الرجوع إلى الشركة، 

  وكذا الخصم على حسابھا طرف البنك للعموالت والمصاريف.
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Fourth:  Issuance of Letters of  Credit and relevant 
amendments   

:  إصدار االعتمادات المستندية وتعديالتھا  ً   رابعا

The User may request the Bank, its agents or 
correspondents (hereinafter named collectively “the Bank”) 
the issuance of all types of letters of Credit subject to the 
general terms and conditions applicable for these Letters of 
Credit and subject to filling the electronic - form (E-Form) 
appearing on the E-Banking Services network; i.e. the  
supplier’s name, the amount of the documentary credit….. 
etc( , and provided the User performs the following :-  

يجوز لمستخدم الخدمة  أن يصرح ويطلب من البنك أو وكالؤه أو 
إصدار كافة أنواع  –ويطلق عليھم فيما بعد كلمة (البنك)  -مراسليه 

ً للشروط العامة الخاصة بھذه االعتمادات االعتمادات الم ستندية طبقا
وملء بيانات النموذج الخاص باالعتماد المستندى المعد لذلك على شبكة 
مثال ذلك (اسم  الخدمة البنكية االلكترونية  (المحرر االلكتروني) 
المورد/مبلغ االعتماد ألمستندي ... إلخ) على أن يقوم مستخدم الخدمة 

  باالتي:

a- The Bank shall issue the Letter(s) of Credit subject to the 
general terms and conditions and internal applicable 
policies  related to the issuance of Letters of Credit , and 
in accordance with the International Chamber of 
Commerce Uniform Customs and Practice number 600 
for Documentary Credits 2007 Revision. 

 

(ا) يقوم البنك بإصدار االعتماد المستندي/االعتمادات المستندية وذلك 
ً للشروط العامة واللوائح الداخلية المعمول بھا فى البنك  طبقا
ً لالئحة األعراف  العتمادات المستندية وكذلك طبقا والمتعلقة با

ة لنشرة غرفة التجارة الدولية الدولية الموحدة لال عتمادات المستندي
والخاصة باالعتمادات   و تعديالتھا ٢٠٠٧لسنة  ٦٠٠رقم 

  المستندية.

b- The Company shall pay to the Bank the amount of the 
Letter(s) of  Credit (s)  as soon as the shipping 
documents are presented at the Bank and regardless of 
the date of      maturity and pay any costs, interests or 
commissions the Bank bears and in the currency of the 
Letter(s) of Credit or in any other currency – and if the 
Company cannot pay the value of the Letter(s) of Credit, 
this shall be considered  an event of default and non- 
payment situation. 

(ب) تلتزم الشركة بسداد قيمة االعتماد المستندي/االعتمادات المستندية  
للبنك بمجرد ورود أو تقديم مستندات الشحن المستحقة  على 
الشركة لدى مقر البنك بمجرد االطالع بغض النظر عن تاريخ 

ي مصاريف أو عوائد أو عموالت االستحقاق باإلضافة إلى أ
عدم  يتحملھا البنك بعملة االعتماد أو بأي عملة أخرى وفي حالة 
إمكانية سداد قيمة االعتماد/االعتمادات  فيعد ذلك حالة من حاالت 

  اإلخالل والتوقف عن السداد .

c- The Company hereby authorizes the Bank to place at its 
disposal the guarantees needed according to the Bank’s 
criteria and present additional guarantees if so requested. 

(جـ)  تصرح الشركة بان  تضع تحت تصرف البنك الضمانات 
ً للمعايير المحددة من البنك وتقديم ضمانات إضافية إذا  المطلوبة طبقا

  طلب  من الشركة ذلك. 

d- The Bank shall deliver to the Company the shipping 
documents related to the Letter(s) of Credit upon the full 
payment of its amount in addition to any other amounts 
borne by the Bank in this regard  . 

(د) يقوم البنك بتسليم الشركة مستندات الشحن الخاصة 
ستندية في حالة السداد الكامل لقيمة باالعتماد/االعتمادات الم

االعتماد باإلضافة إلى أي مبالغ أخرى تكبدھا البنك بسبب ھذا 
  االعتماد.

e-  The Company and the User shall not hold the Bank 
liable for any damage, loss resulting from the 
incorrectness of the Letter(s) of Credit document, 
shortage, defaults of goods subject matter of the 
Letter(s) of Credit or any breach resulting from the delay 
in the transportation of the goods from the supplier or 
due to the carrier.  The Company also agrees to pay the 
amount of bills of exchange related to the Letters of 
Credit whether the goods arrived safely at the port of 
arrival or does not arrive and regardless of whether the 
insurance money related to these goods have been paid 
or not. 

 

ث (ھـ) تقر الشركة ومستخدم الخدمة بإخالء مسئولية البنك في حالة حدو
أي أضرار أو خسائر ناتجة عن عدم صحة المستندات أو في حالة 
وجود عيوب أو تناقص في البضاعة موضوع االعتماد/االعتمادات 
عن تأخير نقل البضائع من المورد أو  المستندية أو أي إخالل ناتج 
متعلقة  من الناقل. كما توافق الشركة على سداد كافة الكمبياالت ال

وصلت البضاعة الخاصة باالعتماد سالمة إلى بھذا االعتماد سواء 
ميناء الوصول أو لم تصل وبغض النظر عن أي مطالبة تامين لم 

  يتم سدادھا والمتعلقة بھذه البضائع .
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f- The Company undertakes vis-à-vis the Bank to issue all 
insurance policies related to the goods subject matter of 
this Letter(s) of Credit favour the Bank, in order to provide 
an insurance coverage for the goods.  The Company 
shall present to the Bank the original copies of such 
insurance policies within fifteen days from the date the 
said the Letter(s)of Credit is issued.  The Company 
hereby authorizes and accepts that if it does not insure 
the goods subject matter of the Letter(s) of Credit, the 
Bank shall be entitled to insure them for its own favour  
and the Company      shall bear all the expenses, stamp 
duty and other amounts needed to issue the insurance 
policy by direct debiting the Company’s account held at 
the Bank . 

(و) تتعھد الشركة للبنك باستصدار كافة وثائق التامين على البضائع 
ة  لصالح البنك وذلك حتى  موضوع االعتماد/االعتمادات المستندي
تكون ھذه البضائع مغطاة تأمينياً وتلتزم  الشركة بتقديم أصول ھذه 

ً من تاريخ إصدار ١٥الوثائق في خالل ( ) خمسة عشر يوما
االعتماد المستندى/االعتمادات المستندية. وتصرح الشركة وتوافق 

بالتأمين على البضائع موضوع االعتماد  بأنه في حالة عدم قيامھا
المستندى/االعتمادات المستندية بأنة يحق للبنك التامين على ھذه 
ة المصاريف والدمغات  مع تحمل الشركة لكاف البضائع لصالح البنك 
ة التأمين وذلك عن طريق  إلصدار وثيق والمبالغ األخرى الالزمة 

  الخصم المباشر من حساب  الشركة.

  

g- The Company shall not hold the Bank liable concerning 
the insurance of the goods subject matter of this Letter(s) 
of Credit by the carrier at the specified port or in the 
presence of any risks or wars 

البضائع (ز) تقر الشركة بإخالء مسئولية البنك فيما يتعلق بالتامين على 
المتعلقة بموضوع ھذا االعتماد/االعتمادات المستندية  بمعرفة 
  الناقل في الميناء المحدد أو في حالة وجود أي مخاطر أو حروب .

h- The Company hereby agrees and irrevocable assigns to 
the Bank the possession of the goods and the right to 
dispose them and then use the proceeds of sale for the 
payment of any amounts or obligations that the Bank 
bears on the Company’s behalf related to the Letter(s) of 
Credit. The Company also authorizes the Bank to dispose 
of the securities deposited with the Bank without the need 
to notify the Company . 

 

ً لصالح البنك عن  (حـ) توافق الشركة وتتنازل من اآلن تنازالً نھائيا
حيازة البضائع والتصرف فيھا وكذا استخدام متحصل البيع في 
سداد أي مبالغ أو التزام يتحمله البنك نيابة عن الشركة في ھذا 

بأحقية البنك  االعتماد/االعتمادات المستندية. كما تصرح الشركة
في التصرف في الضمانات المودعة طرفة بدون أي التزام 

  بإخطار الشركة بذلك للوفاء بالتزاماتھا المستحقة للبنك. 

  

i-  The Company shall not hold the Bank liable for the delay, 
error or omission resulting from the misinterpretation of 
any communication (telegram or facsimile) received by 
the bank by any means from the User related to the 
Letter(s) of Credit and the Company shall be fully 
responsible for such mistakes and shall bear the full 
amount of any/all expenses that may be borne by the 
Bank in relation to these communications. 

) تقر الشركة بإعفاء البنك من أي مسئولية ناتجة عن تأخير أو    (طـ
مبلغة للبنك  خطأ أو حذف ناتج عن سوء تفسير ألي مراسالت 
باى صورة من الصور من مستخدم الخدمة والمتعلقة باالعتماد 

ئولية المستندى/االعتمادات المستندية وتقبل الشركة تحمل المس
الكاملة نيابة عن البنك عن ھذه األخطاء مع  تحملھا الكامل ألي 

  مصاريف قد يتكبدھا البنك بمناسبة ھذه المراسالت.

 
 
 

......................: ……………………………………………………………………………………………… .……لشركةأسم ا  .................. ........ :   ……… Company Name 

 

Company ID: ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………    رقم تعريف الشركة بالبنك: 
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