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 ستیرادإ مستندات حصیل تنموذج  

Application for Import Document Collection 

To: Emirates NBD Bank S.A.E. Branch  Date         

Please stamp the documents for collections under our full responsibility & without any responsibility on the bank 
 البنك على  مسئولیھ ادنى ودون مسئولیتى  كامل تحت وذلك  التحصیل برسم  الوارده / المقدمة المستندات بختم  التكرم برجاء

Please mark () as per below: 
Please Issue Form 4 under our full responsibility & without any responsibility 
on the bank   البنك  على  مسئولیھ ادنى ودون مسئولیتى كامل   تحت وذلك  4برجاء اصدار نموذج 

Please Don't issue form 4 without any liability on the bank for the following 
reasons  االتیھ  لالسباب البنك وذلك على  مسئولیھ  ادنى دون وذلك ) 4( نموذج اصدار عدم برجاء 

 Free Zone منطقھ حره  For Custom Purpose Only  اغراض جمركیھ  Less than USD 2'000  اقل من الفان دوالر امریكى 

 Draw Back  اعاده تصدیر  Temporary Exemption اعفاء مؤقت  

 Others (Please Specify) اخرى برجاء ذكر السبب  

IDC Amount in Figures 
 Currency  باالرقام المستندات مبلغ 

  العملة 

IDC Amount & Currency in words 
  بالحروف المستندات  وعملھ مبلغ 

Importing Country 
 Country of Origin  البضاعھ  منھ  المستورد البلد

  المنشأ  بلد

Commercial Register Number 
 Terms Of Delivery  حتیاجات اال / االستیرادیھ البطاقھ رقم

  التعاقد اساس

Description of goods (in Arabic Language) 
 Quantity of Goods  ) العربیھ  باللغھ تكتب (  السلعھ نوع

  البضاعھ  كمیھ

Payment Terms & Details as Marked () ) تعلیمات وبیانات الدفع كما ھو مؤشر علیھ بعالمھ ( 

 As per remitting bank instructions (If docs received from remitting 
Bank/Drawer) 

  المصدر/طبقا لتعلیمات بنك المستفید (فى حالھ ورود المستندات من بنك المستفید( 

1) Documents against Sight Payment  1( الطالعب 

So please debit IDC amount & transfer amount of  مبلغ  وتحویل المستندات قیمھ خصم  برجاء 

From our Account No. طرفكم حسابنا  من خصما 

In Foreign Currency               بالعملھ االجنبیھ 

In Equivalent in EGP              المصرى بالجنیھ  المعادل 

2) Documents against Acceptance / Deferred  2( / أجلھ الدفع مستندات للقبول 

Tenor   المدة From   من Maturity Date          تاریخ األستحقاق 

We hereby undertake to transfer the value at the maturity date  االستحقاق  تاریخ  فى القیمھ بتحویل  نتعھد 

We hereby accept the attached draft / bill of exchange and undertake to transfer the 

value at the maturity date 
 االستحقاق  تاریخ  فى القیمھ  بتحویل  ونتعھد المرفقھ الكمبیالھ نقبل 

3) Documents against Acceptance & your Avalization  3( البنك  من  مستندات للقبول ومضمونھ الدفع 

So please add your avalization as per the remitting instructions and we authorize you to 

transfer & debit our account at maturity date without reverting to us. 

 حسابنا من  القیمھ  وخصم بتحویل   ونفوضكم ) المراسل( المستفید بنك  لتعلیمات طبقا  تعزیزكم اضافھ برجاء

 الینا  الرجوع وذلك بدون  االستحقاق تاریخ فى  طرفكم

 As per the following instructions (If docs presented from the client 
directly)   طبقا للتعلیمات االتیھ (فى حالھ ورود المستندات من العمیل ( 

1) Documents against Sight Payment  1( الطالعب 

So please debit IDC amount & transfer amount of  مبلغ  وتحویل المستندات قیمھ خصم  برجاء 

Debiting our Account No. طرفكم حسابنا  من خصما 

In Foreign Currency               بالعملھ االجنبیھ 

In Equivalent in EGP              المصرى بالجنیھ  المعادل 
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Beneficiary’s (Drawer’s) Details یانات المستفید  ب 

Full Name 
 Bank Name  المستفید اسم

  المستفید بنك 

Account No. 
 Swift code  المستفید  حساب رقم

  سویفت كود 

IBAN No.  Branch 
  الفرع

City & Country 
 City & Country  المدینة & الدولة 

  المدینة & الدولة 

2) Documents against Acceptance / Deferred  2( / أجلھ الدفع مستندات للقبول 

Tenor   المدة From   من Maturity Date          تاریخ األستحقاق 

We hereby undertake to transfer the value at the maturity date   نتعھد بتحویل القیمھ فى تاریخ االستحقاق 

3) Documents Paid in Advance  3( ا مقدم  دفعت مستندات 

Transfer Reference   ٌرقم التحویل 

Other Instructions   تعلیمات أخري 

Meanwhile the correspondent charges to be deducted from من خصما  المراسل البنك  مصاریف تكون  ان على 
Our Account (OUR) amount to be 

paid to beneficiary in full   حسابنا طرفكم 
Beneficiary's A/C (BEN) all 
charges to be debited on 
beneficiary 

 حساب المستفید  
Shared (SHA) amount to be paid 
to beneficiary less correspondent 
charges 

 مشترك حساب  

Please deduct the commissions & charges by debiting our account  برجاء خصم العموالت والمصاریف خصماٌ من حسابنا طرفكم 

In Foreign Currency               بالعملھ االجنبیھ 

In Equivalent in EGP              المصرى بالجنیھ  معادلال 

 اقرار وتعھد غیر قابل لاللغاء
 نقر ونتعھد نحن الموقعین ادناه بأن: 

 ومدرجة ضمن المجموعات السلعیة المقیدة في بطاقة القید في سجل المستوردین الخاص بي. السلع المستوردة غیر محظورة وغیر موقوف فتح اعتمادھا وغیر مطلوب عرضھا على أي جھات أخرى   -
بنك المورد / من المورد خاصھ بالبولیصة  المستندات المقدمة رفق ھذا الطلب ھي مستندات أصلیة ولم ولن ترد أي مستندات شحن من أي جھة أخرى بخصوصھا، وفي حالة ورود مستندات من   -

نا / لتعلیمات البنك المرسل وذلك دون أدنى مسئولیة  رفقة، أتعھد بسداد أي ألتزام خاص بھا، كما أتعھد بتدبیر العملة األجنبیھ في تاریخ األستحقاق ونفوضكم بتحویل القیمة طبقاً لتعلیماتوالفاتورة الم
 على البنك. 

 بعالیھ عن طریق أي بنك أخر، وأنني لم ولن أقم بتحویل قیمة العملیة المشار إلیھا عن طریق أي بنك أخر.   بأنني لم ولن أقوم بتداول او تقدیم مستندات الشحن الخاصة بالنموذج المذكور -
اإلجراءات المنصوص    یحق لمصرفكم إتخاذ  4واصدار نموذج    فى حالھ عدم ورود االفراج الجمركى ألیا للبنك من قبل مصلحھ الجمارك من خالل النظام االلكترونى فى خالل شھر من تاریخ تنفیذ العملیھ -

 . اعلیھا من قبل البنك المركزي المصري في ھذا الشأن دون ادني اعتراض من جانبن
دون ادني اعتراض  والبنك المركزى وذلك دون الرجوع الینا وفى حالھ المستندات اآلجلة وفى حالھ عدم سداد قیمھ المستندات للمورد فى تاریخ االستحقاق یحق لمصرفكم إخطار وزاره التجارة الخارجیھ   -

 من جانبنا. 
 وھذا اقرار منا بذلك نھائي وغیر قابل لإللغاء وغیر مشروط.  -
دل بالجنیھ المصرى  فى استالم المستند قبل قیام البنك بتدبیر العملھ االجنبیھ نقر ونتعھد نحن الموقعین ادناه بموافات البنك بالمعا فى حالھ موافقھ البنك على تدبیر مستند التحصیل باالطالع ورغبھ العمیل -

 .طبقا لسعر الصرف لتاریخ تدبیر المستند
التي تتم من خاللھ والمتعلقة بالعملیة اإلستیرادیة، في حالة اكتشاف وجود ایة مخا - ایاً من اإلجراءات  القواعد الدولیة أو  أنھ یحق للبنك عدم إتمام تنفیذ  البنك الداخلیة أو  لفات لسیاسات وإجراءات 

ة اآلثار المترتبة على مثل ھذا اإلجراء التزاماً كامالً تجاه مصرفكم  لوائح/تعلیمات البنك المركزي المصري الخاصة بالعقوبات الدولیة والقوائم ذات الصلة، وعلیھ نقر بإلتزامنا ومسئولیتنا الكاملة عن كاف
مشروط وغیر قابل للرجوع فیھ حاالً أو مستقبالً على عدم إتخاذ ایة إجراءات قانونیة ضد مصرفكم أو الرجوع علیكم بأیة مطالبات دون قید أو شرط من ایاً نوعاً كان، كما نقر ونتعھد  بشكل نھائي غیر 

 ذا اإلجراء. تبة على مثل ھأو تعویضات من أیاً نوعاً كانت بخصوص عدم تنفیذ ایاً من إجراءات العملیة اإلستیرادیة المشار إلیھا بعالیھ أو اآلثار/النتائج المتر
 تفویض فى استالم المستندات

 فى استالم اصول المستندات رقم قومى ______________________________  _____________________________________________________________نفوض نحن الموقعین ادناه السید االستاذ/ 

Account Name  Account No.         

Authorized Signature  
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