طـــلــــب تـــحـــصـــيــــل مـــســـتــنـــــدي صـــــادر

Outward Bills for Collection Application
الى البنك األهلي السعودي
الرجاء ارسال المستندات المرفقة للتحصيل الى المسحوب عليه الموضحه
بياناته ادناه واتباع تعليمات الطلب وذلك تحت مسئوليتنا الكاملة

To The Saudi National Bank
Please send attached documents for collection to below mentioned
drawee following the application instructions upholding our complete
responsibility
معلومات البنك المحصل Collecting Bank Information

معلومات المسحوب عليه Drawee Information

االسم

Name

االسم

Name

الدولة

Country

الدولة

Country

المدينة

City

المدينة

City

العنوان

Address

العنوان

Address

Phone \ Mobile

الهاتف  /الجوال

Swift Code

رقم سويفت

عملة وقيمة الفاتورة Bill Currency and Amount

العملة

Currency

القيمة رقماً

)Amount (Number

القيمة كتابة

)Amount (Words

اختر

□
□

نوع التحصيل Tenor of Draft

Select

اطالع (تسليم مقابل دفع)

)Sight (D/P
)Acceptance (D/A

مؤجل (تسليم مقابل سند أمر  /كمبيالة(
عدد أيام

□
□

Number of days

من تاريخ

From date

تاريخ االستحقاق

Maturity date
مصاريف التحصيل Collecting Charges

□

الساحب  /األمر

□

المسحوب عليه

□

Drawee

)Drawer (us

□

اختر التعليمات المالئمة Select the Appropriate Instructions

اختر

في حال عدم قبول مصاريف البنك المحصل

□

تجاوز عن المصاريف

اختر

اشعار عدم القبول بواسطة

□

السويفت

اختر

اشعار عدم الدفع بواسطة

□

السويفت

ﺍﺧﺘﺮ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ

□

اإلعتراض

ﺍﺧﺘﺮ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ

□

اإلعتراض

□

If Collecting Bank charges are not accepted

ال تتجاوز عن المصاريف

Do Not Waive

□

Waive
Advise non-acceptance by

□

البريد الجوي

Air Mail

□

Swift
Advise non-payment by

□

البريد الجوي

Air Mail

□

Swift
If unpaid

□

عدم اإلعتراض

Do not protest

□

Protest
If unaccepted

□
تعليمات اخرى (ان وجد)

عدم اإلعتراض

Do not protest

□

)Additional Instructions (if any
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Protest

Select

□
Select

□
Select

□
Select

□
Select

□

طـــلــــب تـــحـــصـــيــــل مـــســـتــنـــــدي صـــــادر

Outward Bills for Collection Application
الرجاء تحديد عدد اصول وعدد صور كل مستند من القائمة

Please determine the number of original and number of copy from the list
Attached Documents المستندات المرفقة
Document Name

صورة
Copy

أصل

اسم المستند

Original

Document Name

صورة
Copy

أصل

Original

اسم المستند

Draft Bill of Exchange

كمبيالة

Commercial Invoice

الفاتورة التجارية

Promissory Note

سند ألمر

Packing List

شهادة التعبئة

Bill of Lading

بوليصة شحن بحري

Inception Certificate

شهادة الفحص

Airway Bill

بوليصة شحن جوي

Origin Certificate

شهادة المنشأ

Truck Consignment Note

وثيقة النقل على الطريق

Insurance Policy

بوليصة التأمين

Other Documents

مستندات اخرى

Weight Certificate

شهادة الوزن

Document Name

صورة
Copy

أصل

Original

اسم المستند
تفاصيل المستندات االخرى
()ان وجدت

Details of Other Documents
(if any)

Terms & Conditions الشروط و األحكام
1. The Saudi National Bank (SNB) will request the service of the Collecting Bank
to execute payment instructions for our account maintaining Drawer risk and
responsibility, the Saudi National Bank (SNB) assumes no liability or responsibility should the instructions it transmits fail to be carried out, even if it has
itself taken the initiative in its choice of Collecting bank.
2. The Saudi National Bank (SNB) assumes no liability or responsibility for the
consequences arising out of delay, loss in transit documents or for errors in
translation and interpretation of technical terms or due to incorrect address
being provided. We shall be bound by and liable to indemnify you against all
obligations and responsibilities imposed by foreign law and usages.
3. The Saudi National Bank (SNB) assumes no liability or responsibility for the
form’s sufficiency, accuracy, falsification or legal effect of any document(s),
or for the general and particular condition(s) stipulated in the document(s)
or superimposed thereof; nor does it assume any liability or responsibility for
the description, quantity weight, quality, condition, packing, delivery value, or
existence of the goods represented by any document(s), or for the good faith
or acts, omissions, solvency, performance and standing of the consignors, the
carriers, the forwarders, the consignees and the insurers of the goods, or any
other person whomsoever.
4. If the collection instruction specifies that collection charges are to be accounted for the drawee and the drawee refuses to pay then, the Bank is authorized to debit our accounts for such charges regardless of the fate of the
collection.
5. The Saudi National Bank (SNB) is irrevocably authorized to debit any of our
accounts without any prior notice in respect of all payments, losses, cost,
charges, commissions, damages and expenses payable by us under this collection.
6. The Saudi National Bank (SNB) is authorized to credit below mentioned account for the collected amount after deducting charges and expenses where
applicable.
7. This collection us subject to the Uniform Rules for Collection (1995 Revision),
International Chamber of Commerce Publication Number 522.

 اآلمر/  البنك األهلي السعودي بطلب خدمات البنك المحصل بغرض تنفيذ تعليمات الساحب.1
 اآلمر كما ال يتحمل البنك األهلي/ ويكون ذلك على حساب وتحت مسؤولية الساحب
السعودي أي التزام أو مسؤولية إذا لم يتم تنفيذ التعليمات التي تم ارسالها حتى لو كان
.هو الذي بادر في اختيار البنك المحصل
 ال يتحمل البنك األهلي السعودي أي التزام أو مسؤولية عن العواقب الناجمة عن التأخير.2
والفقدان خالل ارسال المستندات أو عن أي أخطاء أخرى ناجمة عن أخطاء في ترجمة
 كما نلتزم.أو تفسير المصطلحات الفنية أو خطأ في العناوين المزودة من قبل العميل
بتعويض البنك األهلي السعودي عن أي التزام أو مسؤولية تفرض من قبل القانون
.واألعراف الدولية
 ال يتحمل البنك األهلي السعودي أي التزام أو مسؤولية عن الشكل أو الكفاية أو الدقة.3
أو الصحة أو األثر القانوني للمستندات أو الشروط العامة و الخاصة المنصوص عليها في
 كما ال يتحمل البنك أي التزام أو مسؤولية عن الوصف أو،المستندات أو المضافة إليها
 التغليف أو التسليم أو القيمة أو وجود/ الكمية أو الوزن أو النوعية أو الحالة أو التعبئة
البضائع التي تمثلها المستندات أو عن حسن النية أو األفعال أو األفعال أو المالءة أو
التنفيذ أو مكانة المرسلين أو الناقلين أو وكالء الشحن أو المرسل اليهم أو مؤمني البضائع
.أو أي شخص كان
 إذا كانت تعليمات التحصيل تحدد وجوب استيفاء رسوم التحصيل من المسحوب عليه.4
ورفض المسحوب عليه دفعها فإن للبنك الحق في خصم الرسوم من حسابنا بغض النظر
.عن مصير التحصيل
 نفوض البنك وبصورة غير قابلة للنقض بالقيد على حسابنا وبدون اخطار سابق جميع.5
 األضرار والمصروفات (بما فيها وليس على، الخسائر والتكاليف والعموالت،المدفوعات
.سبيل الحصر النفقات القانونية) القابلة للدفع قبلنا تحت هذا الطلب
 نفوض البنك بإيداع في الحساب المذكور أدناه المبلغ المحصل بعد خصم الرسوم.6
.والتكاليف ان وجدت
،1995  لسنة،522  هذا التحصيل يخضع للقواعد الموحدة للتحاصيل المستندية نشرة رقم.7
الصادرة عن الغرفة التجارية الدولية

اسم العميل

Client Name

اسم المفوض

Authorized Name
TEL
Email
Authorized Signature

هاتف

MOBILE

جوال
بريد الكتروني
توقيع المفوض
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