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طلب ا لتحصي ل المستن دي للتصدير

Appl i cat ion for E xp or t Do cu me ntar y Co ll ec tion

:التاريخ

Dated :

:فرع

Branch:

. سامبا:إلى

To: samba

نرفق لكم بطيه المستندات التالية إلرسالها برسم التحصيل إلى
:المسحوب عليه المذكور أدناه

We hereby enclose the following documents to be sent
for collection as detailed below:
Drawee’s Name:
Street:
P.O. Box:
City:
Tel.:
Telex:

:الرمز البريدي
:الدولة
:الفاكس
:سوفت

Zip code:
Country:
Fax:
Swift:

 أو في حالة عدم إشارتنا،من خالل البنك المحصل المذكور أدناه
:لذلك من خالل البنك المراسل لسامبا
:البنك المحصل
:الشارع
:الرمز البريدي
:صندوق البريد
:الدولة
:المدينة
:الفاكس
:الهاتف
:سوفت
:التلكس

Through the collecting bank mentioned hereunder,
otherwise through Samba’s correspondent bank:
Collecting Bank:
Street:
P.O. Box:
City:
Tel.:
Telex:

:أسم المسحوب عليه
:الشارع
:صندوق البريد
:المدينة
:الهاتف
:التلكس

Zip code:
Country:
Fax:
Swift:

:المستندات المرفقة

Documents enclosed:

/ شيك
كمبيالة

فاتورة

Draft / Bill of
Exchange
أصل
نسخة
Original

Copy

بوليصة شحن
 بوليصة/ بحري
شحن جوي

شهادة منشأ
Certificate
of Origin
أصل
نسخة

أصل

نسخة

Bill of Lading
/ Air Waybill
أصل
نسخة

Original

Copy

Original

Invoice

Please deliver the document
against:
Amount of bill:

Payment

Copy

الدفع

Original

Copy

Insurance
أصل

نسخة

Original

Copy

Acceptance

مستندات
أخرى

Packing
List
أصل
نسخة

Other
Documents
أصل
نسخة

Original

قبول الكمبيالة

Copy

Original

Copy

:نرجو تسليم المستندات مقابل
:مبلغ التحصيل

:تحتسب مصاريف البنك المحصل على حساب

Collecting bank charges are for the A/C of:
If bank charges are not
accepted:

قوائم شحن

بوليصة تأمين

Waive

يمكن إلغاؤها

Do not waive

ال يمكن إلغاؤها

:في حالة رفضها

Advise non – acceptance by:

Mail

بالبريد

Telex

بالتلكس

:نرجو أشعار عدم القبول

Advise non – payment by:

Mail

بالبريد

Telex

بالتلكس

:نرجو أشعار عدم الدفع

Protest in case of:

Non-Acceptance

عدم القبول

Non-Payment

عدم الدفع

نرجو االعتراض في
:حالة

Do not protest in
case of:

Non-Acceptance

عدم القبول

Non-Payment

عدم الدفع

نرجو عدم االعتراض
:في حالة

Special Instructions:
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:تعليمات أخرى
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لن يعتبر سامبا مسئوال عن نتااائح حاادو أي تااأخير أو فقاادا أي ماان
البرقياااااات أو الرساااااائل أو المساااااتندات أو فاااااي حااااادو أي تاااااأخير أو
تحريااااف أو أي أخطااااي أخاااارى فااااي نقاااال البرقياااات أو التلكسااااات أو
االتصاالت بواسطة األنظمااة اإللكترونيااة أو فااي حاادو أي خطااا فااي
نقل أو تفسير المصطلحات التقنية.
ساااوق يقبااال ساااامبا فقاااح تح اات المسااائولية الكاملاااة للعميااال تحصااايل
المسااتندات ،وسااوق لاان يكااو البنااك مساائوال عاان حاادو أي خطااا أو
إهمال أو تقصير أو عجااز مااالي ألي ماان مراساالي البنااك أو و كالئهاام
أو في حدو أي تأخير أو فقدا للمستندات أثناي القيام بهذه العملية.
لن يعتبر سامبا مسئول عن أية أعمال يقوم بها أو يتركهااا مراسااليه أو
المسااتفيدين ،و ال عااان وجاااود أو صاافة أو ناااوع أو كمياااة البضااااعة أو
المستندات و ال عن صحة المستندات و التظهيرات أو شرعيتها .ولاان
سامبا مسئوال عن صفة و صحة التااأمين ماان الناحيااة الماليااة و ال عاان
أي تأخير في وصول المستندات و البضاعة أو عدم وصولها.
فااي حالاااة كاااو مصاااريف البنااك المحصااال علااى حساااب السااااحب و
رفض دفعها ،فأننا نفااوض سااامبا بالخصاام ماان حسااابنا المااذكور أدناااه
لهذه المصاريف.
نحن نفوضكم بهذا بالقيد على حسابنا كل العموالت و أجور البرقيااات
و التلكساااات و التعاااديالت و مصااااريف إرساااال المساااتندات المساااتحقة
.
على حسابنا رقم:
كل المصاريف المذكورة أعاله غير قابلااة لالسااترجاع ألي ساابب ماان
األسباب.
هاااذا التحصااايل المساااتندي يخضاااع للقاااوانين الموحااادة للتحصااايالت
المعدلة بتاريخ  ، ) 0000النشرة رقم  011لغرفة التجارة الدولية.
أسم العميل:
التوقيع:
رقم الحساب:
الشارع:
صندوق البريد:
المدينة:
الهاتف:
التلكس:

Samba assumes no liability or responsibility for the
consequences arising out of delay and / or loss in transit
of any messages, letters or documents or for delay,
mutilation or other errors arising in the transmission of
cables, telegrams, telexes, or communication by
electronic Systems, or for error in translation or
interpretation of technical terms.
Samba accepts items for collection only at customer’s
risk, and will not be responsible for any act, neglect,
default, failure, or insolvency of any correspondent,
agent, or subagent or for losses or delay occurring in the
course of transmission.
Samba is not to be held liable for any acts or omission
by its correspondent(s) or the beneficiary(ies) nor the
existence, character, quality or quantity of the
merchandise and the documents or endorsements
therein Neither Samba is to be held liable for the
character or genuineness of the insurance nor for the
solvency of the insurance nor for any delay in arrival or
the non-arrival of either documents or goods.
If the collecting bank’s charges are for the account of the
drawee and he refused to pay, then Samba are
authorized to debit our below mentioned account for
such charges.
We hereby authorize Samba to debit our account No.
for all commission fees, telexes, DHL and
amendment charges.
All the above charges are not refundable for any reason.
This Documentary Collection is subject to the Uniform
Rules for Collections (1995 Revision ), International
Chamber of Commerce Publication No. 522
Client’s Name:
Signature:
A/C No.:

الرمز البريدي:
الدولة:
الفاكس:
سوفت:
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Zip code:
Country:
Fax:
Swift:

Street:
P.O. Box:
City:
Tel.:
Telex:
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