بنك أبوظبي األول ش .م .ع.
تحصيل كمبياالت التصدير اإلسالمية :بيان الحقائق الرئيسية
•

تمكن عميل البنك (المصدددن /ن ل البون)/نن من بيع السد د ع /تقنيم الخنموت ل مشدددت ين لني م ،من خالل الت)ومل مع ال/ثونق /المسدددتننات
األسوسية /استالم النف)وت مقوب و.
ي)تب هذا في األسددوت تسدد يل مي مم/ل يقنمب البنك ل ال)ميل (المصددن ن .في حول كون هنوك أي تم/يل مط /ب ،عننهو يمكن ل )ميل
التقنم بط ب ل حصد/ل ع تم/يل من خالل الخصدم بم/بب تم/يل م ابحة السد ع .ل مزين من التفوصديل حيول تم/يل م ابحة سد ع ،ي ب
االطالع ع بيون الحقونق ال نيسية لم ابحة الس ع.
يسددددت م البنك ال/ثونق /المسددددتننات التبو ية /المولية (مثل :الف/اتي  ،ب/الص الشددددحن ،ب/الص الشددددحن الب/ي /الكمبيوالتن من ال)ميل،
/ي س و ل بنك الط ف المتقوبل ل )ميل (المست /ن ل المشت ين (بنك التحصيلن من أبل تس يل استالم النف)وت مقوب و.

•

مفهوم الشريعة اإلسالمية:
 .1هذه خنمة يقنم و البنك ل )ميل من أبل الت)ومل مع ال/ثونق /المستننات األسوسية /تس يل النفع لم)ومالت ال)ميل مقوبل س/م م)ينة.
 .2عنن تقنيم هذه الخنمة ،يستخنم البنك مف /م الش ي)ة اإلسالمية.
 .3ت)تب خنموت تحصديل كمبيوالت التصدني اإلسدالمية التي يقنم و البنك في األسدوت تسد يل مي مم/ل .يُقنم أي تم/يل مط /ب من
خالل اسدددتخنام هيكل تم/يل م ابحة السد د ع .حيع ت)تب الم ابحة ن/ع من أن/اع البيع الذي يتط ب من البونع القيوم بوإلفصدددو عن
سدد) التك فة  /با األصدد/ل التي ت)تب م/ضدد/ع م)وم ة البيع ل المشددت ي .كمو أن هيكل م ابحة السدد ع ه /عبو ر عن ت تيب
م ابحة حيع يق/م البنك من خاللب ببيع سدد ع م)ينة ل ال)ميل بسدد) التك فة بوإلضددوفة ل مب م با متفق ع يب بنو ش ع شدد /ط
النفع المؤبل (بم)ن  ،ال يتم النفع ل البنك في نفت /قت تموم م)وم ة البيع ،ال أنب يتم النفع في /قت الحق ع أقسدددوط أ /نف)ة
مقط/عة /احنرن.

•

•

حصل تحصيل كمبيوالت التصني اإلسالمية ع

م/افقة لبنة ال قوبة الش عية الناخ ية ل بنك.

الرسوم والمصاريف
عمولة التعامل مع الكمبياالت قيد التحصيل

 % 0.125من مب م الكمبيولة (تخضع لمب م  500ن هم مو اتي كح ٍن أنن ن

عمولة استالم أي تعديالت

 100ن هم مو اتي

التسوية الجزئية لتحصيل الكمبياالت

 100ن هم مو اتي لكل عم ية تس/ية

العمولة بدالً من الصرف

يتم ف ض عم/لة بنسدبة  % 0.25بنالش من صد ف ال)م ة عنن تسد/ية الم)ومالت
ك يو ش أ /بزنيو ش بنفت ال)م ة األبنبية /فقو ش ل /ثونق /المستننات ذات الص ة.

الوثائق والمستندات
ال/ثونق /المستننات اإللزامية المط /بة ل م)وم ة:
نم/ذج ط ب ال)ميل الذي ي ن فيب تفوصيل بنك التحصيل /الذي يبب سول ال/ثونق /المستننات ليب.
• الفوت /ر
أبوظب األول ش.م.ع ،وهو بنك مرخص ومنظم من قبل مرصف االمارات العربية المتحدة المركزي ،ويقع عنوان مكتبه المسجل
بنك
ي
أبوظب ،دولة االمارات العربية المتحدة.
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ي

•
•
•

المبم/عة الكوم ة من /ثونق /مستننات النقل
ش ونر ب ن المنشأ ل أي مستنن آخ ي ن فيب منشأ الس ع
ال/ثونق /المستننات التبو ية األخ ى؛ مثل/ :ثونق التأمين ،ش ونات التفتيش /الم)وينة ل ب/نر ل الكمية /مو ل ذلك ( ن
/بنتن

تحذير:
• تخضددددع الم)دومالت ل تحقق من االمتثدول في ال/اليدوت المتحدنر األم يكيدة /المم كدة المتحدنر /االتحدون األ/ /بي  /ب ا ات البحدع عن
مكوفحة مسيل األم/ال.
• في حول عنم /فونك بولتزاموت النفع في تم/ي ك ،عنننذ سدد/ف يت تب متأخ ات ع حسددوبكن /قن يف ض مب م تب عوت ع التأخ
بولسنا ن ( ن /بنن/ .قن يؤث هذا األم ع تصنيفك االنتموني ،ممو يحن من قن تك ل حص/ل ع التس يالت في المستقبل.
المز/نر بخنموت مولية ل ب ة المسدتفينر من التح/يالت
سد/م ضدوفية قن يف ضد و البنك الم اسدل ل المؤسدسدة المولية الم اسد ة أ /الب ة
•
م
المولية.
• قن يتأثم هذا المنتج ل هذه الخنمة من تق مبوت أس)و ص ف ال)مالت األبنبية.
• ن ال/قت المط /ب إلتموم م)وم ة قن يخت ف عن ال/قت المت/قمع بسددبب التنقيق المتزاين ل م)ومالت من قبل البنك الم اسددللالمؤسددسددة
المز/نر بولخنموت المولية ل ب ة المستفينر من التح/يالت المولية.
المولية الم اس ة أ /الب ة
م
ش
• قن تستغ ق عم ية عونر تم/يل تس ي ك /قتو أط/ل لتسنين التس يل/ ،قن يؤني ل نفع المزين من األ بو .
المالحظات:
▪
▪
▪
▪
▪

تحمددل أي مصددط حوت مكت/بددة بددوألح ف الكبيدد ر فددي بيددون الحقددونق ال نيسددية الموثددل الم)ددوني المخصصددة ل ددو فددي شدد /ط
/أحكوم البنك المطبقة ع هذا المنتج.
ينبغددي ع د ال)ميددل أن يقددنم ل د البنددك بميددع ال/ثددونق /المسددتننات التددي قددن يط ب ددو البنددك ،كمددو يبددب ع يددب بددال البنددك بددأي
تغيي في الم) /موت المقنمة في /قت تقنيم الط ب األ/لي.
يحدددتفن بندددك أبددد/نبي األ/ل بحقدددب/ ،فقددو ش لتقدددني ه المط دددق ،فدددي القيدددوم ب ضدددوفة ل ت)دددنيل ل حدددذف ل لغدددو أي مدددن الشد د /ط
/األحكوم /س/ف يقنم ل ال)ميل خطو خطي بمنر  60ي/م قبل القيوم ب ب ا أي تغيي ات من هذا القبيل.
هددذا بيددون ل حقددونق ال نيسددية/ .ال ي)تبدد ع ضددو ش يقنمددب البنددك لتز/يددنك ب ددذا المنددتج/ .تكدد/ن بميددع المنتبددوت التددي ي) ضدد و
البنددك /فقددو ش لتقددني البنددك المنفدد ن /المط ددق .يحددتفن البنددك بحقددب فددي القيددوم ،بددأي /قددت مددن األ/قددوت ،ن/ن أي تحمددل أي
مسؤ/لية أ /م امة ،ب فض منا أي منتبوت أ /خنموت.
ي/افق ال)ميل ع نفع بميع ال سد/م /التكوليف /المصدو يف /النفقوت المطبقة فيمو يت) ق بمنا هذا المنتج .ت ن تفوصديل ت ك ال سد/م
/التكدوليف /المصدددددو يف /النفقدوت في الط دب ذي الصدددد دة أ /خطدوب ال) ض أ /بدن/ل ال سدددد/م /المصدددددو يف ذي الصدددد دة:
https://www.bankfab.com/-/media/fabgroup/home/cib/global-transaction-banking/gtb-trade.tarrifs.pdf?view=1

ي/افددق البنددك /ال)ميددل ل تقددنيم ل د ال/اليددة القضددونية الحص د ية لمحددوكم ن/لددة االمددو ات ال) بيددة المتحددنر مددن أبددل تسدد/ية أي نددزاع
نوشددع عددن أ /مت) ددق بيددون الحقددونق ال نيسددية الموثددل/ ،لكددن بش د ط يحددق ل بنددك أن ي فددع اإلب د ا ات فددي أي /اليددة قضددونية أخ د ى
(ناخل أ /خو ج ن/لة االمو ات ال) بية المتحنرن ،ذا اعتب ذلك منوسبوش.
▪ يمكددن ل )ميددل الت/اصددل مددع مددني ال)القددوت البنكيددة ل حصدد/ل ع د الددنعم فيمددو يت) ددق بددأي استفسددو ات بخصدد/ص الشدد /ط
/األحكوم.
▪

ت)تبد بميددع الم) /مددوت ل الخيددو ات التددي يقددنم و البنددك مددن ابددل أن يقدد/م ال)مددال بوتخددوذ ق د ا ات مسددتني ر /لددن يددتم اعتبو هددو
أن و بمثوبة نصيحة أ /ت/صية محننر.

اإلقرار
عنددن الت/قيددع ع دد هددذا بيددون الحقددونق ال نيسددية أننددوه ،أقدد بددأنني قددن اسددت مت /قدد أت /ف مددت بيددون الحقددونق ال نيسددية /الشدد /ط
أبوظب األول ش.م.ع ،وهو بنك مرخص ومنظم من قبل مرصف االمارات العربية المتحدة المركزي ،ويقع عنوان مكتبه المسجل
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/األحكوم المت) قة بتحصيل كمبياالت التصدير اإلسالمية.
اسم ال)ميل
اسم الش كة
ت/قيع ال)ميل
التو يخ
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