طلب إصدار ضمان مالحي/تجيير بوليصة شحن بحري/تجيير إذن تسليم جوي
رقم االعتماد المستندي:

التاريخ:

بمبلغ:

المكرمون مصرف الراجحي.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
نحــن الموقعــون أدنــاه ،ونظــرا ألن بضاعــة االعتمــاد المســتندي المذكــور أعاله/الشــحنة (الدفعــة) الــواردة مــن أصــل قيمــة االعتمــاد المســتندي
المذكــور أعــاه ،والبالغــة

(العملــة)

قــد وصلــت إلــى المينــاء البحري/الجــوي بمدينــة

وبمــا أن مســتندات الشــحن لــم تصلكــم حتــى اآلن ،فإننــي أطلــب منكــم عمــل التالــي -تحــت مســؤوليتنا والتزامنــا الكامــل:
أن تجيروا لصالحنا إذن تسليم بوليصة الشحن الجوية رقم
أن تجيروا لصالحنا بوليصة الشحن البحرية رقم
إصدار ضمان مالحي لصالح
وصف البضاعة

عدد الطرود/الوزن
اسم الشاحن
اسم الباخرة/الناقل الجوي
ونظــرا لقيامكــم بطلبنــا وتحــت مســؤولياتنا الكاملــة بإصــدار الضمــان المالحي/تجييــر بوليصــة بحري/تجييــر إذن تســليم بوليصــة الشــحن الجــوي ،كمــا تــم اإلشــارة إليــه أعــاه ،فإننــا نقــر بموجــب هــذا،
إقــرارا نهائيــا ال رجعــة فيــه ،بعلمنــا وموافقتنــا التامــة علــى مــا يلــي:
 .1من حق المستفيد المطالبة بالدفعً ،
بناء على طلب خطي ،دون أدنى مسؤولية عليكم ،لتفسير أو تبرير سبب المطالبة.
 .2نحــن نعلــم بــأن التــزام مصــرف الراجحــي بموجــب هــذا الضمــان هــو التــزام غيــر محــدود ،رغــم قيمــة البضاعــة المعلنــة ،والموثقــة مــن قبلنــا أعــاه ،لهــذا فنحــن نوافــق علــى أن نعوضكــم مقابــل
أي خســارة ،التــزام (فعلــي أو احتمالــي) ،أضــرار ،رســوم ،تكاليــف ومصاريــف أنفقتموهــا أو تحملتموهــا ناتجــة عــن أي طلــب يصلكــم تزيــد قيمتــه عــن قيمــة البضاعــة المذكــورة ،ونحــن نؤكــد أن
التزامنــا مســاوي اللتــزام مصــرف الراجحــي تحــت هــذا الضمــان.
 .2.1إن األجــور والرســوم والعمــوالت والحســومات التجاريــة المنطبقــة أو ّالتــي قــد تنطبــق علــى هــذا الضمــان المالحـ ّ
ـي مــن وقــت آلخــر وأســعار الســلع والخدمــات التــي قــد يتــم توريدهــا بســببه،
خاليــة مــن أي ضريبــة مفروضــة علــى أي ســلعة أو خدمــات وضريبــة القيمــة المضافــة المطبقــة وأي ضريبــة غيــر مباشــرة أخــرى تكــون مســتحقة.
 .2.2إننــا نقــر ونقبــل أن كل خدمــة أو ســلعة نتلقاهــا أو أي رســوم أو عمولــة أو حســم تجــاري مقابــل أي خدمــة تقـ ّـدم بموجــب أو ســبب الضمــان المالحـ ّ
ـي يجــوز أن تكــون خاضعــة لضريبــة القيمــة
المختصــة فــي الدولــة ،ونلتــزم بدفعهــا وفقــا للنظــام والالئحــة ومــا ّ
ّ
توجــه بــه الجهــة المختصــة فــي الدولــة.
المضافــة بالقــدر الــذي تحــدده الجهــة
 .2.3إننــا نفهــم ونقــر ألغــراض الفقــرة ( )2.2أعــاه ّأنــه يقصــد بالرســوم أو الضريبــةّ :
خدمــة أو ســلعة يقدمهــا المصــرف أو طــرف ثالــث ذات صلــة بالضمــان المالحــي أو
ـل
ـ
مقاب
ـع
ـ
الدف
الزم
ـغ
ـ
مبل
أي
ّ
ّ
بســببه أو محلــه ،وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :الرســوم والعمــوالت والحســومات التجاريــة المنطبقــة أو التــي قــد تنطبــق فــي حــال التمديــد والتســييل واإللغــاء وغيرهــا وتوريــد الســلع
والخدمــات والتحويــات الخارجيــة أو الداخليــة والجمــارك واألرضيــات والتخليــص الجمركــي وخــاف ذلــك.
 .2.4نلتــزم بســداد الضرائــب غيــر المباشــرة وفقــا لألحــكام الــواردة فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتشــريعات األخــرى التــي قــد تنطبــق مــن وقــت آلخــر ،وال يكــون المصــرف مســؤوال عــن أي
فوائــد أو غرامــات مســتحقة علينــا بســبب عــدم ســداد الضريبــة أو بســبب عكــس قيــد الضريبــة المســددة عــن دفعــات تجــاوز ســدادها الجــدول الزمنــي المحــدد فــي نظــام ضريبــة القيمــة
المضافــة ذي الصلــة.
 .3أما بالنسبة للمستندات الخاصة بهذا الضمان فنحن نوافق ونفوضكم بكتابنا هذا تفويضا مطلقا غير قابل للنقض بأنه:
 .3.1في حال كون المستندات مدفوعة بمجرد االطالع :بأن تقيدوا على حسابي لديكم باقي قيمة اإلرسالية الواردة والمشار إليها أعاله ،فورا وذلك لتسديد القيمة للمستفيد.
 .3.2وفي حال كون المستندات مؤجلة الدفع :نتعهد بقبول الكمبيالة عند تقديمها إلينا ،ونخولكم بخصم قيمتها فور استحقاقها ،وإرسال المبلغ للمستفيد لتسديد قيمة المستندات.
 .3.3ولــدى اســتالمكم مســتندات الشــحن التابعــة لهــذه اإلرســالية :فإننــي أرجــو تســليمها لــي ،حيــث إنهــا مقبولــة منــي قبــوال قطعيــا ومطلقــا ،مهمــا كان فيهــا مــن مخالفــات لشــروط االعتمــاد،
وذلــك نظــرا الســتالمي البضاعــة المشــحونة بموجبهــا.
 .3.4وإنني أتعهد بإعادة أصل خطاب الضمان إليكم من وكيل البواخر (النقل) فور وصول بوليصة الشحن إلي بأي وسيلة من الوسائل.
 .4نحــن بهــذا نفوضكــم بــأن تقيــدوا علــى حســابنا لديكــم ،أو أي حســاب آخــر لديكــم ،مبلــغ التأميــن المالــي ،والمصاريــف ،وأي مبلــغ آخــر يطلــب منكــم بموجــب هــذا الضمــان ،أو مــا يعــادل هــذه
المبالــغ بالعملــة المحليــة ،وفقــا لســعر الصــرف الســائد فــي يــوم الدفــع.
 .5أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ،ووفقا لألنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

اسم العميل
رقم الحساب
رقم الجوال
رقم الفاكس
البريد اإللكتروني
مجاز بقرار الهيئة الشرعية برقم ()15034

توقيع العميل

Shipping Guarantee Application / Endorsement of bill of lading / Endorsement of Air waybill (Delivery note)
Letter Of Credit No.

Amount: .

Shipping Guarantee No:

Date:

To: Al Rajhi :
In view of goods under above mentioned LC /shipment which is part from the above LC amount that for (Amount)
(Currency)
is arrived to
port , and since the original shipment documents
have not yet arrived , We hereby request you under our full risk and liability to : (pls. tick your choice)
Endorse in our favour air waybill no
Endorse in our favour bill of lading no
Issue shipping guarantee in favour of (shipping agent name)
Description of Goods

Number of Packages/Weight
Shipper
Vessel name

Flight No. (Air waybill)

In consideration of the bank issuing for my account and under our full risk and liability Shipping Guarantee or Endorsement of Bill of lading or Endorsement of
Air waybill (Delivery note) - (as may indicated above)- we declare that we have read ,acknowledge , understand and fully agree and abide with the following:
1. Beneficiary have the right to claim payment by a simple letter and you are not responsible for interpreting whether the claim is justified.
2. We understand that despite the merchandise declared and certified by us . Al Rajhi liability is unlimited; therefore, we hereby agree to indemnify you and
hold you harmless against any loss, liability (actual of contingent), damages , charges , costs , expenses incurred or sustained by you as a result of any
claim received in excess of the amount mentioned above. We also hereby confirm that our liability is equal to Al Rajhi’s liability under this guarantee.
2.1. We acknowledge and warrant that all and every fee, commercial discount, commission and prices of all every service or goods applicable to or by reason
of the shipping guarantee is free from value added or any other direct or indirect tax.
2.2. We acknowledge and accept that the supply of any service or goods and the fee , commissions and commercial discounts under this guarantee or by
reason thereof may be subject to the value added tax or other tax and we undertake to pay such tax to the relevant authority.
2.3. We understand for the purposes of paragraph (2.2) above that tax and fee means any fiscal imposition payable upon supply of service or goods by reason
of the shipping guarantee or implementation thereof including by way of example commissions , commercial discounts , negotiation, negotiable instruments, imports , exports , transport ,shipping , bill of lading, insurance, warehousing, clearance , customs , demurrage charges and others.
2.4. We understand and acknowledge our obligation to settle value added and other tax in accordance with the provisions of the law and regulation and
hereby hold the Bank free from any obligation , liability , charges or responsibility arising as a result of our omission to duly pay applicable taxes or
failure to file or settle tax returns within the timeline prescribed by the Law and regulation.
3. As for the documents related to this guarantee , we agree that :
٣.1. If payment is at sight, we authorize you to debit our account indicated below or any other account with you for the value of the documents, to be remitted
to the beneficiary.
٣.2. If payment is deferred, we hereby undertake to accept the bill of exchange on presentation and to authorize the debit to our account or any other account with you at maturity and remit the fund to the beneficiary, to be remitted to the beneficiary.
٣.3. We hereby irrevocably undertake to honor documents relating to the shipment covered by this guarantee after receipt of your written notification shipment covered by this guarantee after whether documents show discrepancies or not.
٣.4. We undertake to return this guarantee as soon as we take delivery of the above-related documents.
4. We hereby authorize you to debit our account indicated below or any other account with you for the margin and charges, and for any amount claimed
under this guarantee or the local currency equivalent of the claimed amount at your exchange rate prevailing on the date of payment
5. The Indemnity shall be governed by the laws and regulations of Saudi Arabia and I / we hereby submit to non-exclusive jurisdiction of the courts and
committees of Saudi Arabia.

customer Name
Account No.
Mobile No
Fax No
Customer’s Signature

Approved by Shariah committee (15٠٣٤)

E-Mail Address

