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

تمكن عميل البنك (المستوردون  /المشترون) من شراء السلع والحصول على الخدمات من مورديهم ،منن خن ل التمامنل منع المسنتندات
األساسية وتسهيل الدفع مقابلهم.
يمتبر هذا في األساس تسهيل غير ممول يقدمه البنك إلى المميل (المستورد) .في حال كان هناك أي تمويل مطلوب ،عندها يمكنن للممينل
التقدم بطلب للحصول على تمويل مرابحة السلع .لمزيد منن التااصنيل حينال تموينل مرابحنة سنلع ،يرجنى االطن علنى بينان الحقنا
الر يسية لمرابحة السلع.

•

مفهوم الشريعة اإلسالمية :
 .1هذه خدمة يقدمها البنك للمميل من أجل التمامل مع الوثا والمستندات األساسية وتسهيل الدفع لممام ت المميل مقابل رسوم ممينة.
 .2تمتبر خدمات تحصننيل كمبياالت االسننتيراد ايس ن مية التي يقدمها البنك في األسنناس تسننهيل غير ممول .يوقدم أي تمويل مطلوب من
خ ل اسنتخدام هيكل تمويل مرابحة السنلع .حي تمتبر المرابحة نو من أنوا البيع الذي يتطلب من البا ع القيام بايفصناع عن سنمر
التكلاة وربح األصننول التي تمتبر موعننو مماملة البيع إلى المشننتري .كما أن هيكل مرابحة السننلع هو عباري عن ترتيب مرابحة
حي يقوم البنك من خ له ببيع سلع ممينة إلى المميل بسمر التكلاة بايعافة إلى مبلغ ربح متا عليه بنا ًء على شروط الدفع المؤجل
(بممنى ،ال يتم الندفع إلى البننك في ناس و نت إتمنام ممناملنة البيع ،إال أننه يتم الندفع في و نت الح على أ سننننناط أو دفمنة مقطوعنة
واحدي).

•

حصل تحصيل كمبياالت االستيراد ايس مية على موافقة لجنة الر ابة الشرعية الداخلية للبنك.
الرسوم والمصاريف
رسوم إعداد  /تجهيز الوثائق والمستندات

 100درهم إماراتي لكل كمبيالة

رسوم تجهيز تعديل التعليمات من البنك المحول

 100درهم إماراتي لكل كمبيالة (لكل تمديل)

عمولة التجهيز

 % 0.125من مبلغ الكمبيالة (تخعع لمبلغ  250درهم إماراتي كحد أدنى)

رسوم تجهيز القبول

 100درهم إماراتي

رسوم التعويض (للكمبياالت بالعمالت األجنبية)

 150دوالر أمريكي أو ما يمادله لكل كمبيالة

رسوم التعويض (للكمبياالت بالعملة المحلية)

 275درهم إماراتي لكل كمبيالة

الوثائق والمستندات المرتجعة في حال عدم الدفع  /عدم  % 0.25ثابتة (تخعننننع لمبلغ  250درهم إماراتي كحد أدنى)  -مصنننناري
متغيري إعافية
القبول
عمولة تحويل الكمبيالة إلى بنك ثالث

 % 0.25ثابتة (تخعننننع لمبلغ  250درهم إماراتي كحد أدنى)  -مصنننناري
متغيري إعافية

رسوم التسوية المبكرة  /الجزئية

 100درهم إماراتي لكل عملية تسوية
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العمولة بدالً من الصرف

يتم فرض عمولة بنسنبة  % 0.25بدالً من صنر المملة عند تسنوية الممام ت
كليا ً أو جز يا ً بناس المملة األجنبية وفقا ً للوثا والمستندات ذات الصلة

الوثائق والمستندات
سننيتم إرسننال إخطننار تلقنني الوثننا والمسننتندات جنبننا ً إلننى جنننب مننع مجموعننة الوثننا
الوثا والمستندات المستلمة من البنوك المحولة):
أ .الااتوري
ب .المجموعة الكاملة من وثا ومستندات النقل
ج .شهادي بلد المنشأ  /أي مستند آخر يرد فيه منشأ السلع
د .الوثا والمستندات التجارية األخرى؛ مثل :وثا التأمين ،شهادات التاتيش والمماينة للجودي  /الكمية وما إلى
ذلك (إن وجدت)
ه .إشمار المماملة
و .نموذج المرض  /القبول
وكما يمكن إعافة أي مستند آخر متا عليه بين األطرا .
والمسننتندات المننذكوري أدننناه (بنننا ًء علننى

تحذير:
 .1تخعننننع الممنام ت للتحق من االمتثنال في الوالينات المتحندي األمريكينة والمملكنة المتحندي واالتحناد األوروبي وإجراءات البحن عن
مكافحة غسيل األموال.
 .2في حال عدم وفا ك بالتزامات الدفع في تمويلك ،عند ذ سننو يترتب متأخرات على حسننابكن و د يارض مبلغ تبرعات على التأخر
بالسدا د (إن وجد) .و د يؤثر هذا األمر على تصنياك اال تماني ،مما يحد من درتك للحصول على التسهي ت في المستقبل.
المزودي بخدمات مالية للجهة المسنتايدي من التحوي ت
 .3رسنوم إعنافية د يارعنها البنك المراسنل  /المؤسنسنة المالية المراسنلة أو الجهة
م
المالية.
 .4د يتأثمر هذا المنتج  /هذه الخدمة من تقلمبات أسمار صر المم ت األجنبية.
 .5إن الو ت المطلوب يتمام مماملة د يختل عن الو ت المتو مع بسننبب التد ي المتزايد للممام ت من بل البنك المراسننل/المؤسننسننة
المزودي بالخدمات المالية للجهة المستايدي من التحوي ت المالية.
المالية المراسلة أو الجهة
م
 .6د تستغرق عملية إعادي تمويل تسهيلك و تا ً أطول لتسديد التسهيل ،و د يؤدي إلى دفع المزيد من األرباع.
المالحظات:
▪
▪
▪
▪

الكبيننري فنني بيننان الحقننا

الر يسننية الماثننل الممنناني المخصصننة لهننا فنني شننروط

تحمننل أي مصننطلحات مكتوبننة بنناألحر
وأحكام البنك المطبقة على هذه الخدمة.
ينبغنني علننى المميننل أن يقنندم إلننى البنننك جميننع الوثننا والمسننتندات التنني نند يطلبهننا البنننك ،كمننا يجننب عليننه إب ن البنننك بننأي
تغيير في المملومات المقدمة في و ت تقديم الطلب األولي.
يحنننتان بننننك أبنننونبي األول بحقنننه ،وفقننا ً لتقنننديره المطلنن  ،فننني القينننام ب عنننافة  /تمنننديل  /حنننذ  /إلغننناء أي منننن الشنننروط
واألحكام وسو يقدم إلى المميل إخطار خطي بمدي  60يوم بل القيام ب جراء أي تغييرات من هذا القبيل.
هننذا بيننان للحقننا الر يسننية .وال يمتبننر عرعننا ً يقدمننه البنننك لتزوينندك بهننذا المنننتج .وتكننون جميننع الخنندمات التنني يمرعننها
البنننك وفقننا ً لتقنندير البنننك المناننرد والمطلنن  .يحننتان البنننك بحقننه فنني القيننام ،بننأي و ننت مننن األو ننات ،دون أي تحمننل أي
مسؤولية أو غرامة ،برفض منح أي خدمات.
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▪

▪

▪
▪

يواف المميل على دفع جميع الرسنوم والتكالي والمصناري والناقات المطبقة فيما يتمل بمنح هذا المنتج .ترد تااصنيل تلك الرسنوم
والتكنالي والمصننننناري والناقنات في الطلنب ذي الصننننلنة أو خطناب المرض أو جندول الرسننننوم والمصننننناري ذي الصننننلنة:
https://www.bankfab.com/-/media/fabgroup/home/cib/global-transaction-banking/gtb-trade.tarrifs.pdf?view=1
يواف ن البنننك والمميننل للتقننديم إلننى الواليننة القعننا ية الحصننرية لمحنناكم دولننة االمننارات المربيننة المتحنندي مننن أجننل تسننوية أي
نننزا ناشنن عننن أو متملنن بيننان الحقننا الر يسننية الماثننل ،ولكننن بشننرط يحنن للبنننك أن يرفننع ايجننراءات فنني أي واليننة
عا ية أخرى (داخل أو خارج دولة االمارات المربية المتحدي) ،إذا اعتبر ذلك مناسباً.
يمكننن للمميننل التواصننل مننع منندير الم ننات البنكيننة للحصننول علننى النندعم فيمننا يتملنن بننأي استاسننارات بخصننو الشننروط
واألحكام.
تمتبننر جميننع المملومننات  /الخيننارات التنني يقنندمها البنننك مننن اجننل أن يقننوم المم ن ء باتخنناذ ننرارات مسننتنيري ولننن يننتم اعتبارهننا
أنها بمثابة نصيحة أو توصية محددي.

اإلقرار
عننند التو يننع علننى هننذا بيننان الحقننا الر يسننية أدننناه ،أ ننر بننأنني نند اسننتلمت و ننرأت وفهمننت بيننان الحقننا
واألحكام المتملقة بتحصيل كمبياالت االستيراد اإلسالمية.

الر يسننية والشننروط

اسم العميل
اسم الشركة
توقيع العميل
التاريخ
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