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قائمة المحتويات
	 .CIB كيفية التسجيل بخدمة اإلنترنت البنكية للشركات من
كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )استيراد( . 	
كيفية تعديل طلب التحصيل المستندي )استيراد( . 	
كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )صادرات(. 	
كيفية تعديل طلب تحصيل مستندي )صادرات(. 	
كيفية تقديم طلب الحصول على اعتماد مستندي لالستيراد. 	
كيفية تعديل طلب الحصول على اعتماد مستندي لالستيراد. 	
د. 	 كيفية إصدار تعهُّ
كيفية تعديل التعّهد. 	



كيفيـــة التســـجيل بخدمـــة اإلنترنـــت 
البنكيـــة مـــن CIB لقطـــاع األعمـــال



كيفية التسجيل بخدمة اإلنترنت البنكية من CIB لقطاع األعمال  ادخل على موقعنا اإللكتروني 	
www.cibeg.com

اضغط على تسجيل الدخول، ثم اختر  	
"الشركات"

اضغط على "البوابة اإللكترونية للشركات" 	

أدخل اسم المستخدم الخاص بك، وكلمة السر  	
والرقم التعريفي للشركة الذي قمت باستالمه 

 في بريد إلكتروني

اضغط على "تسجيل الدخول" 	



كيفيـــة تقديـــم طلـــب تحصيـــل 
ــتيراد(  ــتندي )اسـ مسـ

يتم تسليم المستندات مباشرًة من المستفيد إلى العميل



نسخة من طلب التحصيل المستندي لالستيراد:
تحصيـــل  اختيـــار  للعميـــل  تتيـــح  الخاصيـــة  هـــذه 
للمعاملـــة. كمرجـــع  حالـــي  )اســـتيراد(  مســـتندي 
عنـــد اختيـــار تحصيـــل مســـتندي حالـــي، ســـيتم نســـخ 
جميـــع البيانـــات للطلـــب الجديـــد بـــدًل مـــن إصـــدار 

ـــد. ـــب جدي طل

التجاريـــة <<  الخدمـــات  علـــى  اضغـــط  خطـــوة 1: 
التحصيـــل المســـتندي << طلـــب تحصيـــل مســـتندي 

ــتيراد( )اسـ

ــال الرقـــم المرجعـــي للعميـــل-  خطـــوة 2: قـــم بإدخـ
يمكنـــك نســـخه مـــن الرقـــم التعريفـــي لـــه علـــى 

النظـــام أو رقـــم الفاتـــورة أو مـــن أي مرجـــع آخـــر

كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )استيراد(
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خطوة 3:
تفاصيل المدين: هذه الخانة تمأل تلقائًيا

خطوة 4:
تفاصيل الدائن: قم بإضافة اسم الموّرد وعنوانه

خطوة 5:
البلد: اختر كود البلد الخاص بالموّرد من القائمة

كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )استيراد(
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 خطوة 6: 
مبلغ التحصيل:

أدخـــل المبلـــغ المذكـــور فـــي الفاتـــورة، والعملـــة  
بمـــا فـــي ذلـــك مبلـــغ الدفعـــة المقّدمـــة إن أمكـــن

خطوة 7:
ــدلة  ــة المنسـ ــن القائمـ ــر مـ ــتحقاق: اختـ ــرة االسـ فتـ

ــورة:  ــكام الفاتـ ــة أحـ ــا لسياسـ وفًقـ

الدفـــع مقابـــل المســـتندات/ آجـــل/ معززة/أخـــرى، 
حيـــث يمكـــن اســـتخدامها للدفـــع مقّدًمـــا أو جـــزء 

آجـــل وجـــزء اّطـــالع. 
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كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )استيراد(



كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )استيراد( خطوة 8:
ـــات البنـــك الخـــاص  البنـــك المحـــّول إليـــه: أدخـــل بيان

بالمســـتفيد

 خطوة 9:
المرجـــع الخـــاص بالُمصـــِدر: حـــدد اســـم الشـــركة 

)T( أو   )TRADE( بــــ  متبوًعـــا 
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كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )استيراد(  خطوة 10:
 شحنة من: أدخل اسم ميناء الشحن

خطوة 11:
شحنة إلى: أدخل اسم ميناء التفريغ

خطوة 12:
شـــروط وأحـــكام الشـــراء: أدخـــل الشـــروط الـــواردة 

وفًقـــا للفاتـــورة

خطوة 13:
وصـــف البضائـــع: أضـــف وصًفـــا مختصـــًرا عـــن 

لشـــحنة ا ئع/ لبضا ا
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كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )استيراد( خطوة 15: الحســـاب الرئيســـي: حدد الحساب الذي 
ســـيتم خصم مبلغ المســـتندات منه

خطـــوة 16: حســـاب الرســـوم: حدد الحســـاب الذي 
ســـيتم خصم رســـوم البنـــك منه

1615



كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )استيراد( خطـــوة 17:  تفاصيـــل تحميل الملـــف: قم بتحميل 
ملفيـــن بحـــد أقصى، بمـــا ال يزيد عـــن 5 ميجا بايت 
لـــكل منهما. يجـــب أن تتضمن المســـتندات صورة 
ضوئيـــة مـــن مســـتندات الشـــحن التاليـــة: نســـخة 
إلكترونيـــة مـــن الفاتـــورة، B/L  أوAWB، اســـتمارة 
إلكترونيـــة 4، نمـــوذج ســـويفت للدفـــع المقّدم إن 

مكن أ

هـــي  خطـــوة  آخـــر  الطلـــب:  تقديـــم   :18 خطـــوة 
ســـتتلّقى  البنـــك.  إلـــى  الطلـــب  تقديم/إرســـال 
تأكيـــًدا باالســـتالم على بريـــدك اإللكترونـــي أو من 
 CIB خالل إشـــعارات خدمـــة اإلنترنت البنكيـــة من
Business. بعـــد هـــذا التأكيـــد، يمكنـــك اســـترداد 

األصليـــة. المســـتندات 
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كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي 
)استيراد( 

قبول مستندات من بنك إلى بنك أو طلب دفع



كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )استيراد( - قبول مستندات من بنك إلى بنك أو طلب دفع قبول مستندات من بنك إلى بنك أو طلب دفع

التجاريـــة <<  الخدمـــات  اضغـــط علـــى  خطـــوة 1: 
الطلبـــات   >> )اســـتيراد(  المســـتندي  التحصيـــل 

لمعّلقـــة ا

خطوة 2: الرقم التعريفي للنظام:
أدخل الرقم التعريفي للنظام أو اكتب * للبحث

المســـتندي  التحصيـــل  طلـــب  حـــدد   :3 خطـــوة 
المراســـلة  عالمـــة  حـــدد  ثـــم  المطلـــوب، 

  
خطـوة 4: أدخـل أي تعليمـات سـارية إلـى البنـك فيمـا 
يتعلق بإنشاء نموذج 4 اإللكتروني، وختم المستندات 
األصليـة لتأكيـد الحسـابات التـي سـيتم خصـم مبلـغ 

المسـتند منهـا، أو أي تعليمـات أخـرى تتعلـق بالدفـع

خطوة 5:
تفاصيل تحميل الملف:

قـــم بتحميـــل ملفيـــن بحـــد أقصـــى، بمـــا ال يزيـــد 
عـــن 5 ميجـــا بايـــت لكل منهمـــا. يجـــب أن تتضمن 
المســـتندات صورة ضوئية من مســـتندات الشحن 
التاليـــة: نســـخة إلكترونيـــة مـــن الفاتـــورة، B/L  أو
AWB، اســـتمارة إلكترونيـــة 4، نمـــوذج ســـويفت 

للدفـــع المقـــّدم إن أمكن

خطوة 6:
تقديم الطلب:

بعـــد تقديـــم الطلـــب ســـتتلّقى تأكيًدا علـــى بريدك 
اإللكتروني أو من آخر إشـــعارات الخدمة اإللكترونية 
البنكية مـــن CIB Business. بعد التأكيد، يمكنك 

استرداد المســـتندات األصلية.
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كيفيـــة تقديـــم طلـــب تحصيـــل 
ــادرات( ــتندي )صـ مسـ



كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )صادرات(
نسخة من التحصيل المستندي )صادرات(:

هـــذه الخاصية تتيـــح للعميل اختيـــار طلب تحصيل 
مســـتندي )صادرات( كمرجـــع للمعاملة.

عنـــد اختيار تحصيل مســـتندي حالي، ســـيتم نســـخ 
جميـــع البيانـــات لطلـــب التحصيل الجديـــد بداًل من 

إصدار طلـــب جديد.

التجاريـــة <<  الخدمـــات  خطـــوة 1: اضغـــط علـــى 
تحصيـــل الصـــادرات << طلب تحصيـــل الصادرات

خطـــوة 2: قـــم بإدخـــال الرقـــم المرجعـــي للعميل- 
يمكنـــك نســـخه مـــن الرقـــم التعريفـــي لـــه علـــى 
النظـــام أو رقـــم الفاتـــورة أو مـــن أي مرجـــع آخـــر. 
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نسخة من التحصيل المستندي )صادرات(:

خطوة 4:
تفاصيل المدين: هذه الخانة تمأل تلقائًيا

خطوة 5:
تفاصيل الدائن: قم بإضافة اسم الموّرد وعنوانه

خطوة 6:
البلـــد: اختر كـــود البلد الخاص بالمـــوّرد من القائمة 

المنسدلة

4

5

6

كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )صادرات(



نسخة من التحصيل المستندي )صادرات(:

خطوة 7:
البنـــك المقـــّدم للمســـتندات: قم بإضافـــة بيانات 

البنـــك الخاص بالمشـــتري
 

خطوة 8:
المرجـــع الخـــاص بالُمصـــِدر: حـــدد اســـم الشـــركة 

)T( أو   )TRADE( بــــ  متبوًعـــا 

خطوة 9 :
الحســـاب الرئيســـي: حـــدد الحســـاب الـــذي ســـيتم 

إضافـــة مبلـــغ المســـتندات إليـــه

خطوة 10:
حساب الرســـوم: حدد الحســـاب الذي سيتم خصم 

رســـوم البنك منه

كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )صادرات(
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نسخة من التحصيل المستندي )صادرات(:

خطوة 11:
مبلـغ التحصيـل: أدخل المبلغ المذكور في الفاتورة، 

والعملة  

خطوة 12:
فتـــرة االســـتحقاق: قـــم بتحديـــد اختيار مـــن قائمة 
فترة االســـتحقاق وفًقا لسياســـة أحـــكام الفاتورة. 

الخيـــارات هي:
الدفـــع مقابـــل المســـتندات / آجل / معـــززة /أخرى، 
حيـــث يمكن اســـتخدامها للدفع مقّدًمـــا أو جزء آجل 

اّطالع. وجزء 
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كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )صادرات(



نسخة من التحصيل المستندي )صادرات(:

خطوة 13:
BL/AWB أدخل رقم

خطوة 14:
تفاصيل الشـــحنة: قم بإضافة اســـم شركة الشحن 

)اختياري(

خطوة 15:
شحنة من: أدخل اسم ميناء الشحن

خطوة 16:
شحنة إلى: أدخل اسم ميناء التفريغ

خطوة 17:
شروط الشـــراء: أدخل شـــروط التجارة الدولية وفًقا 

للفاتورة

خطوة 18:
المكان المســـّمى: مرتبطة بشـــروط التجارة الدولية 

الواردة بالخطوة الســـابقة

خطوة 19:
وصـــف البضائـــع: أضـــف وصًفـــا مختصـــًرا عـــن 

لشـــحنة ا ئع/ لبضا ا

كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )صادرات(
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نسخة من التحصيل المستندي )صادرات(:

خطوة 20: 
توجيه الدفع بواسطة: اختر "سويفت"

كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )صادرات(
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نسخة من التحصيل المستندي )صادرات(:

خطوة 21:
تفاصيـــل تحميـــل الملف: قم بتحميـــل ملفين بحد 
أقصـــى، بمـــا ال يزيد عن 5 ميجا بايـــت لكل منهما. 
يجـــب أن تتضمن المســـتندات صـــورة ضوئية من 

مســـتندات الشـــحن المذكورة فيما يلي:

خطوة 22:
المســـتندات: يجب تحديد واختيار جميع المستندات 

وفًقا للخطوات اآلتية:

خطوة 23:
القائمـــة  مـــن  المســـتند  اســـم  اختـــر  المســـتند:   
المنســـدلة. فـــي حالـــة عدم وجود اســـم المســـتند 
ضمـــن خيـــارات القائمـــة، اختـــر "أخرى" ثـــم اكتب 

المســـتند. اسم 

خطوة 24:
عـــدد النســـخ األصلية: أضف عدد النســـخ األصلية 

الخاصة بكل مســـتند.

خطوة 25:
عـــدد النســـخ المكّررة: أضـــف عدد النســـخ المكّررة 

بكل مســـتند. الخاصة 

خطوة 26:
قـــم بحفـــظ المســـتندات والبيانـــات المضافة في 

الســـابقة. الخطوات 

كيفية تقديم طلب تحصيل مستندي )صادرات(
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كيفية تعديل طلب التحصيل المستندي )صادرات(
نسخة من التحصيل المستندي )صادرات(:

قم بتعديل المبلغ أو نوع المعاملة كما هو . 1
 مطلوب

قـم بتقديـم المعاملـة مـن قائمـة "اإلجـراءات" . 2
اختـر تعديـل

قم بكتابة سبب التعديل أسفل خانة وصف/. 3
سرد التعديل



نسخة من التحصيل المستندي )صادرات(:

 قم بتعديل المبلغ أو نوع المعاملة كما هو . 4
 مطلوب

قم بتقديم المعاملة. 5

كيفية تعديل طلب التحصيل المستندي )صادرات(
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كيفيـــة تقديم طلـــب الحصول 
على اعتماد مستندي لالستيراد



طلب اعتماد مستندي لالستيراد: اضغط على . 1
الخدمات التجارية ثم اختر اعتماد مستندي 
لالستيراد/ خطاب اعتماد لالستيراد. سيتم 

تحويلك للصفحة الرئيسة الخاصة بالمنتجات 
حيث يتم فصل حالة المنتج إلى: مسودات، 

وإجراءات، موافقة معّلقة، معّلقة من البنك، 
مباشرة/ تمت الموافقة، مغلق، مرفوض، 

 النماذج، والطلبات. 

تمويل المعامالت المالية التجارية، االعتمادات . 2
المستندية لالستيراد، طلب الحصول على 

 اعتماد مستندي لالستيراد.

مؤقت: قم بتحديد هذا المربع إذا كنت تريد . 3
عمل مسوّدة للطلب قبل إصدار خطاب 

االعتماد النهائي/االعتماد المستندي النهائي 
 )مع العلم أنه يخضع لرسوم إضافية(.

إنشاء من: حدد "نموذج" أو "خطاب اعتماد 
حالي" أو يمكنك بداًل من ذلك ملء الخانات 

المطلوبة.

أدخل تاريخ انتهاء الصالحية. 4

تعليمات التأكيد: اختر "تأكيد"، أو "ربما ستتم . 5
اإلضافة" أو "بدون"

مرجع العمليه : اختار مرجع العمليه .. 6

كيفية تقديم طلب الحصول على اعتماد مستندي لالستيراد
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2
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 بيانات مقّدم الطلب: هذه الخانة ُتمأل تلقائًيا. 7

بيانات المستفيد: أدخل االسم الكامل . 8
 للمستفيد وكود البلد

مرجع الُمصِدر: اختر اسم الشركة متبوًعا بـ . 9
.)T( أو )TRADE(

كيفية تقديم طلب الحصول على اعتماد مستندي لالستيراد
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مبلغ خطاب االعتماد: أضف المبلغ الخاص . 10
 بالمستند والعملة كما هو مذكور بالفاتورة.

 اكتب نسبة التفاوت أو السماحية إذا لزم . 11
األمر.

الرسوم: حدد "مقّدم الطلب" أو "المستفيد" . 12
لكل خيار. أدخل الرسوم التأكيدية إن أمكن بناًء 

على الخطوة 4.

االئتمان متاح بواسطة : أدخل اسم البنك . 13
حيث يوجد مبلغ االئتمان.

االئتمان متاح بحلول/عند: اختر فترة استحقاق . 14
خطاب االعتماد. الخيارات هي: الدفع، 

الموافقة، التفاوض، الدفع المؤّجل أو الدفع 
المختلط.

مسوّدة الدفع في: أضف تلك البيانات في . 15
حالة اختيار "الموافقة" أو "الدفع المؤجل".

كيفية تقديم طلب الحصول على اعتماد مستندي لالستيراد
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 شحنة من: قم بإضافة ميناء الشحن. 16

 الشحن إلى: قم بإضافة ميناء التفريغ. 17

 مكان التحميل: أضف مكان اإلرسال. 18

 مكان التفريغ: أضف الوجهة. 19

 تاريخ آخر شحنة: اضف اخر تاريخ الشحن. 20

الشحن الجزئي: يتكون من أكثر من مجموعة . 21
 من مستندات النقل

نقـــل . 22 وســـيلة  مـــن  التفريـــغ  هـــو  الترانزيـــت: 
وإعادة الشـــحن إلى وســـيلة أخرى. حـــدد ما إذا 
 كان هـــذا مســـموًحا بـــه أو مطلوًبـــا لشـــحنتك

 شـــروط التجـــارة الدوليـــة: اختـــر 2010 أو 2020.. 23

شروط وأحكام الشراء: أدخل شروط التجارة . 24
 الدولية وفًقا للفاتورة

المـــكان المســـّمى: هذا مرتبط بشـــروط التجارة . 25
الدوليـــة الواردة في الخطوة الســـابقة

كيفية تقديم طلب الحصول على اعتماد مستندي لالستيراد
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وصف البضائع: أدخل وصًفا عن البضائع كما . 26
هو مذكور في الفاتورة

المستندات المطلوبة: قم بسرد المستندات . 27
التي سيتم استالمها

توجيهات إضافية: قم بتوضيح أي توجيهات . 28
إضافية يجب اتباعها من قبل البنك

كيفية تقديم طلب الحصول على اعتماد مستندي لالستيراد

26

27 28



الحساب الرئيسي: حدد الحساب الذي سيتم . 29
خصم المبلغ منه 

حساب الرسوم: حدد الحساب الذي سيتم . 30
خصم رسوم البنك منه 

المرفقـــات: قـــم بتحميـــل الملفـــات مـــن على . 31
جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو بســـحب وإفالت 
الملفـــات. يمكنك تحميـــل ملفين بحد أقصى، 
بمـــا ال يزيـــد عـــن 5 ميجـــا بايـــت لـــكل منهمـــا 

)اختياري(

المراجعة وتقديم الطلـــب: الخطوة األخيرة هي . 32
تقديـــم الطلـــب إلـــى البنـــك. ســـتتلّقى تأكيًدا 
مـــن البنـــك علـــى بريـــدك اإللكترونـــي أو مـــن 
خالل اإلشـــعارات الخاصـــة بالخدمة اإللكترونية 
للشـــركات من CIB. بعد ذلـــك، يمكنك طباعة 
مـــا ُيثبت أن الفرع قد اســـتلم خطـــاب االعتماد 

األصلي.

كيفية تقديم طلب الحصول على اعتماد مستندي لالستيراد

29

31

30

32



للقيام بتعديل طلب االعتماد المستندي . 33
لالستيراد. قم باختيار "اعتماد مستندي 

لالستيراد" من قائمة "الخدمات التجارية"، ثم 
اختر " مباشر" واضغط تعديل، ثم:

قم بتحديث تاريخ انتهاء الصالحية باستخدام . 34
التقويم

التعديل النصي: قم بوصف التعديل المطلوب. 35

كيفية تعديل طلب الحصول على اعتماد مستندي لالستيراد
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في الصفحـــة الثالثة، قم باختيـــار "التجارة" من . 36
القائمة المنســـدلة الخاصـــة بمرجع الُمصِدر

قـــم بزيـــادة أو تخفيـــض قيمة المبلـــغ األصلي . 37
الخـــاص بخطـــاب االعتماد

كيفية تعديل طلب الحصول على اعتماد مستندي لالستيراد

36
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االئتمـــان متـــاح بواســـطة : قـــم بتعديل اســـم . 38
البنـــك حيـــث يوجـــد مبلـــغ االئتمان.

االئتمان متاح بحلول/عند: اختر فترة اســـتحقاق . 39
الدفـــع،  هـــي:  الخيـــارات  االعتمـــاد.  خطـــاب 
الموافقـــة، التفـــاوض، الدفـــع    المؤّجـــل أو 

المختلط. الدفـــع 

مســـوّدة الدفـــع في: أضـــف تلـــك البيانات في . 40
حالـــة اختيـــار "الموافقة" أو "الدفـــع المؤجل".

 شحنة من: قم بإضافة ميناء الشحن. 41

 الشحن إلى: قم بإضافة ميناء التفريغ. 42

 مكان التحميل: أضف مكان اإلرسال. 43

 مكان التفريغ: أضف الوجهة. 44

تاريخ آخر شحنة: اضف اخر معاد للشحن . 45

الشـــحن الجزئـــي: يتكون من أكثر مـــن مجموعة . 46
من مســـتندات النقل

كيفية تعديل طلب الحصول على اعتماد مستندي لالستيراد
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نقـــل . 47 وســـيلة  مـــن  التفريـــغ  هـــو  الترانزيـــت: 
وإعادة الشـــحن إلى وســـيلة أخرى. حـــدد ما إذا 
 كان هـــذا مســـموًحا بـــه أو مطلوًبـــا لشـــحنتك

شروط التجارة الدولية: اختر 2010 أو 2020.. 48

شـــروط وأحـــكام الشـــراء: أدخل شـــروط التجارة . 49
الدوليـــة وفًقـــا للفاتورة

المـــكان المســـّمى: هذا مرتبط بشـــروط التجارة . 50
الدوليـــة الواردة في الخطوة الســـابقة

كيفية تعديل طلب الحصول على اعتماد مستندي لالستيراد
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الحساب الرئيسي: حدد الحساب الذي سيتم . 51
خصم المبلغ منه.

حساب الرسوم: حدد الحساب الذي سيتم . 52
خصم رسوم البنك منه.

وصف البضائع: أدخل وصًفا عن البضائع كما . 53
 هو مذكور في الفاتورة.

المستندات المطلوبة: هي تلك المستندات . 54
 التي سيتم استالمها

تعليمات إضافية: قم بتوضيح أي توجيهات/. 55
 تعليمات إضافية يجب على البنك اّتباعها.

التعديل الحالي: قم بتحديد تلك الخانة في . 56
حالة رغبتك في إضافة أي من المعلومات 

المطلوبة ضمن وصف البضائع والمستندات 
المطلوبة  والتعليمات اإلضافية إلى البيانات 

األصلية أو في حالة رغبتك في استخدامها 
بداًل من البيانات األصلية.

كيفية تعديل طلب الحصول على اعتماد مستندي لالستيراد
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المرفقات: قم بتحميل الملفات من على . 57
جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو بسحب وإفالت 
الملفات. يمكنك تحميل ملفين بحد أقصى، 

بما ال يزيد عن 5 ميجا بايت لكل منهما 
)اختياري(

 المراجعة وتقديم الطلب: الخطوة األخيرة . 58
هي تقديم الطلب إلى البنك. ستتلّقى تأكيًدا 

من البنك على بريدك اإللكتروني أو من 
خالل اإلشعارات الخاصة بالخدمة اإللكترونية 
للشركات من CIB. بعد ذلك، يمكنك طباعة 
ما ُيثبت أن الفرع قد استلم خطاب االعتماد 

األصلي.

كيفية تعديل طلب الحصول على اعتماد مستندي لالستيراد
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كيفية إصدار تعّهد



د الصادر:. 1 التعهُّ
 اضغط على "الخدمات التجارية" ثم اختر  	

د". سيتم تحويلك للصفحة  "إصدار تعهُّ
الرئيسية للمنتجات حيث يتم فصل حالة 

المنتج إلى مسودات، إجراءات، موافقات 
معّلقة، معّلقة من البنك، مباشر، مغلق، 

 مرفوض، النماذج، والطلبات.

د:. 2 كيفية تقديم طلب إصدار التعهُّ
د  	 اضغط على "الخدمات التجارية"، التعهُّ

د" الصادر"، "طلب إصدار تعهُّ

طريقة إرسال الطلب:. 3
د  	 إنشاء من: اختر بين نموذج أو تعهُّ

حالي أو بداًل من ذلك، قم بمأل الخانات 
المطلوبة. 

المراجع: قم بنسخ الرقم التعريفي للنظام  	
وألصقه في خانة مرجع العميل.

مرجع المستفيد. 4

اضغط "التالي". 5

كيفية إصدار تعّهد

1

4

5

2

3



 مقّدم الطلب: سيتم ملء تلك الخانات تلقائًيا.. 5

أدخل اسم المستفيد، والعنوان والبلد.. 6

كيفية إصدار تعّهد

5

6



مرجع الُمصِدر: اختر اسم الشركة متبوًعا بـ . 7
)T( أو )TRADE( 

يتم االستخدام فقط للضمانات من الخارج. 8

كيفية إصدار تعّهد
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د/الضمان : ابتدائي، نهائي، دفعة . 9 نوع التعهُّ
مقّدمة.

في خانة تاريخ السريان ، حدد "فّعال" أو "غير . 10
فعال". 

نوع انتهاء الصالحية: قم بإضافة  تاريخ انتهاء . 11
الصالحية.

د والمبلغ.. 12 أدخل عملة التعهُّ

كيفية إصدار تعّهد
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 يتم تطبيق رسوم المراسلة على التعهدات . 13
الخارجية فقط.

المد أو التجديد: استخدم هذا فقط للضمانات . 14
التي تتطلب التجديد التلقائي دون طلب من 

المستفيد أو مقّدم الطلب.

د: قم بإضافة الغرض من الضمان . 15 نص التعهُّ
)يمكنك كتابته باللغة اإلنجليزية أو العربية(.

تفاصيل المعامالت األساسية: قم بإدخال . 16
معلومات إضافية، إن أمكن.

كيفية إصدار تعّهد
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كيفية إصدار تعّهد

د األصلي: بالمراسلة أو ُيسّلم . 17 استالم التعهُّ
باليد.

الحساب الرئيسي: حدد الحساب الذي سيغّطي . 18
د في حالة السداد. التعهُّ

حساب الرسوم: حدد الحساب الذي سيتم . 19
 خصم رسوم البنك منه.

المرفقات: قم بتحميل الملفات من على . 20
جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو بسحب وإفالت 
الملفات. يمكنك تحميل ملفين بحد أقصى، 

بما ال يزيد عن 5 ميجا بايت لكل منهما 
)اختياري(.

وأخيًرا، مراجعة وتقديم الطلب للبنك. ستتلّقى . 21
تأكيًدا من البنك على بريدك اإللكتروني أو من 
خالل اإلشعارات الخاصة بالخدمة اإللكترونية 
للشركات من CIB. بعد ذلك، يمكنك طباعة 
ما ُيثبت أن الفرع قد استلم خطاب االعتماد 

األصلي. 

كيفية إصدار تعّهد
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كيفية تعديل التعّهد



كيفية تعديل التعّهد

1

2

3

كيفية تعديل التعّهد

د صادر: اضغط على . 1 للقيام بتعديل تعهُّ
د صادر" ، ثم  "الخدمات التجارية"، ثم "تعهُّ

اختر "مباشر" للتعهدات المعّلقة، ثم اضغط 
على تعديل مّتبًعا الخطوات التالية:

في الصفحة 3، قم بتحديد المرجع الُمصدر . 2
الخاص بـ "التجارة"

في الصفحة 4 ، قم بتحديث تاريخ انتهاء . 3
الصالحية باستخدام التقويم



قم بزيادة أو تخفيض المبلغ األصلي الخاص . 4
د بالتعهُّ

سرد التعديل: قم بكتابة التعديل باختصار. . 5
يمكن أن يكون التعديل خاص بتاريخ االنتهاء، 

أو زيادة أو خفض المبلغ أو أي تعديل آخر.

اضغط على "التالي" الستكمال البيانات . 6
المطلوبة للتعديل.

كيفية تعديل التعّهد
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في الصفحة 5، ضمن خيارات قائمة استالم . 7
د المعّدل، اختر بين: بالمراسلة أو  التعهُّ

التسليم باليد.

الحساب الرئيسي: حدد الحساب الذي سيغّطي . 8
د في حالة السداد. التعهُّ

حساب الرسوم: حدد الحساب الذي سيتم . 9
خصم رسوم البنك منه.

المرفقات: قم بتحميل الملفات من على . 10
جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو بسحب وإفالت 
الملفات. يمكنك تحميل ملفين بحد أقصى، 

بما ال يزيد عن 5 ميجا بايت لكل منهما 
)اختياري(.

كيفية تعديل التعّهد



للبنـك. سـتتلّقى  الطلـب  وأخيـًرا، مراجعـة وتقديـم 
أو مـن  بريـدك اإللكترونـي  البنـك علـى  تأكيـًدا مـن 
اإللكترونيـة  بالخدمـة  الخاصـة  اإلشـعارات  خـالل 
للشـركات مـن CIB. بعـد ذلـك، يمكنـك طباعـة مـا 
ُيثبت أن الفرع قد استلم خطاب االعتماد األصلي. 

كيفية تعديل التعّهد



شكــًرا


