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Values that take your
business forward…

قي ٌم ترتقي
ّ
...بأعمالكم

With an impeccable reputation that can be traced back to over half a
century, Al Rajhi Bank has earned loyalty and respect, establishing us as
a leading regional financial institution.

 مما وضعه،اقتــرن اســـم مصــــرف الراجحــــي بالوالء واالحترام منذ أكثر من نصف قرن
.في مكانة مرموقة كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة

Driven by our extensive international network of correspondent
banks and comprehensive reach within the Kingdom, we offer a full suite
of Shariah compliant corporate solutions across the banking spectrum.

ويتميز المصرف بشموليته وبانتشاره الواسع محليًا وعالميًا وقدرته على تقديم
مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية التي تحتاجها الشركات والتي
.تتوافق مع أحكام الشريعة

Corporate banking solutions are built with your business in mind, our
team of experts have a passion to win and constantly strive to provide
you with innovative and cutting edge solutions customized to your exact
requirements.

إن مجموعة الشركات في المصرف تتفهم طبيعة عملكم مهما اختلف نوعه وتؤمن
 والفعالة ليكون حريصًا دومًا، الفريدة،لكم فريقًا متخصصًا في ابتكار الحلول النوعية
.على التفوق في تلبية متطلباتكم

We offer a full suite of corporate banking solutions in the areas of:

مصرف الراجحي يقدم لكم مجموعة كاملة من الحلول المصرفية للشركات في
:المجاالت التالية

■■ Global Trade Finance
■■ Cash Management
■■ Corporate Finance

Talk to us and explore how we can take your business forward…

■ ■تمويل التجارة
■ ■إدارة النقد
■ ■تمويل الشركات
تواصلوا معنا واكتشفوا كيف يمكننا إثراء خبراتكم والمساهمة في االرتقاء بها إلى
...األفضل

تمويل التجارة
Global Trade Finance

تمويل التجارة
Global Trade Finance

Global Trade Finance
Our Trade Finance outperformed the export market by 40%.

تمويل التجارة
. سوق التصدير40% تخطت خدمة التمويل التجاري في مصرفنا نسبة

Al Rajhi Global Trade Finance is a service designed to facilitate your

ُصممت خدمة التمويل التجاري في مصرفنا خصيصًا لتسهيل كل معامالتكم

International and Domestic Trade procedures with innovative and

التجارية المحلية والدولية باستخدام الحلول التجارية المبتكرة والمصممة

customized trade solutions.

.لتناسب احتياجاتكم

Our dedicated team of experts study market drivers, analyse your

تتميز خدمة التمويل التجاري بفريق من الخبراء الذين يتفرغون لدراسة

needs and provide you with solutions that take your business for-

العوامل المحركة للسوق وتحليل احتياجاتكم وتأمين الحلول التي من شأنها

ward. Our cutting edge e-Trade Solution facilitates your trade and en-

 فحلول التجارة اإللكترونية الفريدة.أن تدفع بأنشطتكم التجارية نحو األفضل

ables us to successfully streamline your import and export processes

تسمح بتسهيل أنشطتكم التجارية وتمكننا في الوقت نفسه من النجاح في

with swift processing, coverage, total transparency and control. This

تنسيق عمليات التصدير واالستيراد وكل ما يتعلق بها من تحويالت سريعة

unique solution is completely Shariah compliant and yet meets all

 إنها حلول فريدة تتوافق مع.وتغطية فعالة وشفافية مطلقة وإشراف محكم

essential trade business needs.
Because we understand time is money, we are continually expanding
our Global Trade Service Centres to get closer to you.
To find out more, browse through our products’ section or to discuss
your individual requirements, talk to our team of experts:

.أحكام الشريعة اإلسالمية وتتالءم مع مختلف االحتياجات التجارية الجوهرية
نحن في سعي مستمر إلى توسيع نطاق خدمات تمويل التجارة إيمانًا منا
.بقيمة الوقت وبأهمية التواصل المباشر معكم
 الرجاء القيام بزيارة القسم المخصص لمنتجاتنا أو طرح،للمزيد من المعلومات
:متطلباتكم ومناقشتها مع فريق خبرائنا

:    01 211 6422

01 211 6422   : الرياض

:   02 657 8040

02 657 8040   :     جدة

Dammam : 03 809 5534

03 809 5534 : الدمام

Riyadh
Jeddah

التجارة اإللكترونية
e-Trade

التجارة اإللكترونية
e-Trade

e-Trade

التجارة اإللكترونية

Integrate our web-based system into your workflow to introduce new lev-

 تختبرون مستويات،بفضل دمج دورة أعمالكم مع أنظمتنا اآللية عبر شبكة اإلنترنت

els of convenience, security and effectiveness into your company. Al Rajhi

 فنظام التجارة اإللكترونية الخاص بمصرف.جديدة من السهولة واألمان والفعالية

Bank’s e-Trade Internet Banking system is one of the most comprehensive

عد أحد أهم التطبيقات الشاملة التي تمنحكم القدرة على إجراء
ّ  ُي،الراجحي
.عملياتكم التجارية معنا إلكترونيًا

platforms and enables you to conduct your Trade Finance business with
us electronically.
e-Trade helps you maximize the benefits the Internet offers your business

التجارة اإللكترونية تساعدكم على زيادة الفوائد التي باستطاعتكم الحصول عليها

with faster document and report preparations, an improved geographical

عبر اإلنترنت لخدمة أعمالكم؛ أي سرعة تجهيز المستندات والتقارير والتغطية

coverage and mobility, total transparency and control. We continue our

 نحن نواصل.الجغرافية وقابلية التنقل والشفافية الكاملة والتحكم المطلق

innovative efforts to excel competition and to make your success our first

.لتصدر المنافسة وجعل نجاحكم على رأس أولوياتنا
ابتكاراتنا
ّ

priority.
The following products can be initiated directly through e-Trade:

:التجارة اإللكترونية تخولكم تنفيذ معامالتكم للمنتجات التالية

■■ Import Documentary Letters of Credit

■ ■االعتمادات المستندية لالستيراد

■■ Import Documentary Collections

■ ■التحصيالت المستندية لالستيراد

■■ Imports Finance

■ ■تمويل الواردات

■■ Export Documentary Letters of Credit

■ ■االعتمادات المستندية للتصـــدير

■■ Export Documentary Collections

■ ■التحصيالت المستندية للتصـــدير

■■ Exports Finance
■■ Guarantees
■■ Shipping Guarantees

Benefits
■■ Customized authorization profiling for the various e-Trade modules
■■ A comprehensive dashboard
■■ Ability to store your own templates
■■ Reduce processing time
■■ Increase the overall efficiency of communications
■■

Immediate access to transaction details and all correspondence

■■ Prompt notification alerts upon receipt of documents
■■ Secure communication tool to upload/download details
■■ Options to create customized reports

■ ■تمويل الصادرات
■ ■خطابات الضمان
■ ■الضمانات المالحية

الفوائد
■ ■تخصيص التفويضات لملفات التجارة اإللكترونية المتعددة
■ ■لوحة قيادة شاملة لعرض العمليات المنفذة والقائمة والمتوقعة
■ ■إمكانية تخزين النماذج الخاصة بكم
■ ■تقليص الوقت لتنفيذ العمليات
■ ■زيادة الكفاءة الشاملة للتواصل
■ ■الوصول الفوري إلى تفاصيل كافة المعامالت والمراسالت
■ ■تنبيهات وإخطارات فورية بمجرد إستالم المستندات
تحميل التفاصيل/■ ■أداة اتصال آمنة لرفع
■ ■القدرة على إنشاء تقارير متخصصة

االعتمادات المستندية لالستيراد
Import Letters of Credit

االعتمادات المستندية لالستيراد
Import Letters of Credit

Import Letters of Credit

االعتمادات المستندية لالستيراد

Import Letters of Credit are irrevocable commitments from a bank,

خطاب االعتماد المستندي لالستيراد هو تعهد غير قابل للرجوع ُيصدره

used to facilitate international and domestic trade.

 تأتي، وعليه.المصرف عاد ًة الستخدامه في تسهيل التجارة الدولية والمحلية

Al Rajhi Bank's Import Letter of Credit services help your company

خدمات االعتمادات المستندية بمصرف الراجحي لتساند شركتكم من خالل

by facilitating payment to your foreign suppliers while also providing

.تسهيل الدفع للمو ّرد األجنبي من جهة وإيفاء شروط الشراء من جهة أخرى

assurance that the terms of your purchase have been fulfilled.
As importers, you can use Al Rajhi’s Letters of Credit to provide your

 تستطيعون استخدام االعتمادات، بصفتكم مستوردين،في المقابل

suppliers with the Bank's pledge that they will receive payment

المستندية لتزويد الموردين المتعاملين معكم بتعهد مصرف الراجحي

upon delivery of the required documentation within a particular

الذي يقضي بالدفع لهم عند تقديم المستندات المطلوبة خالل فترة زمنية

timeframe, as specified in the Documentary Letter of Credit. Using

 فاستخدام االعتمادات. كما هو محدد في شروط االعتماد المستندي،معينة

a Documentary Letter of Credit reduces the risk of paying for goods

 عن طريق اشتراط،المستندية يقلل من خطورة دفع ثمن البضائع مقدمًا

in advance by stipulating that the documents presented by the ex-

المصدر مطابقةً تامة للشروط المطلوبة
تطابق المستندات المقدمة من
ّ

porter be consistent with the pre-arranged terms of the Documen-

.مسبقًا في االعتماد المستندي

tary Letter of Credit.

Benefits
■■ Enables you to potentially negotiate better prices with your
suppliers, since Al Rajhi Bank guarantees the payment. This
means that we are substituting our financial strength for that
of your company in order to satisfy your suppliers' concerns
■■ Personalized service helps ensure that your Documentary Letters of Credit are customized to fit your needs
■■ Al Rajhi Bank Trade Services will issue the Documentary Letter
of Credit, handle document checking and payment to suppli-

الفوائد
■ ■ التفاوض على أسعار أفضل مع الموردين المتعاملين معكم بما أن
 إذ تستبدلون القوة المالية،الدفع لهم مؤمن من مصرف الراجحي
لشركتكم بتلك الخاصة بالمصرف لتبديد قلق الموردين
■ ■خدمات شخصية تساعد على التأكد من أن االعتمادات المستندية مفصلة
لتناسب احتياجاتكم
■ ■مراكز خدمات التجارة لدى مصرف الراجحي تقوم بإصدار االعتمادات
وتتبع حالة التعامالت
 الدفع للموردين، فحص المستندات،المستندية
ُ
الخاصة باالعتمادات المستندية

ers, and track the transaction status of the Documentary Letter

■ ■ الفحص الفوري للمستندات المقدمة يضمن لكم استيفائها لشروط

of Credit

 مما يتيح، كما يخولكم الحصول عليها في الوقت المناسب،االعتماد

■■ Prompt review of the documents received assures you that the
documentary requirements are fulfilled and that you will have
the documents in time to clear your goods
■■ Ability to issue Documentary Letters of Credit on your behalf in
U.S. Dollars or foreign currency
■■ Assures supplier of payment upon presentation of conforming
documentation
■■ Utilizing Al Rajhi Bank’s vast network of corresponding banks
present throughout the globe

لكم تخليص البضائع بسرعة
■ ■إصدار االعتماد بالريال السعودي أو الدوالر األمريكي أو أي عملة أجنبية
أخرى
■ ■إيفاء المستحقات للموردين بمجرد تقديمهم لمستندات مطابقة
للشروط
■ ■االستفادة من شبكة البنوك المراسلة الواسعة لمصرف الراجحي في
جميع أنحاء العالم

االعتمادات المستندية
لالستيراد بالمشاركة
Musharaka Letter of Credit

االعتمادات المستندية
لالستيراد بالمشاركة
Musharaka
Letter of Credit

Musharaka
Letter of Credit

االعتمادات المستندية
لالستيراد بالمشاركة

When your company needs to import goods and equipments but

عندما تحتاج شركتكم إلى استيراد السلع والمعدات دون امتالك الوسائل

does not have sufficient means to fund the transaction, then Musha-

. تمثل «المشاركة» شراكة محدودة بين الطرفين،الكافية للتمويل

raka works like a limited partnership between two parties.
 يمكن لشركتكم تقديم نسبة محددة من،في هذا النوع من التعامالت
In this type of transaction, your company would provide a specific

الغطاء المطلوب ويقوم مصرف الراجحي بتوفير الرصيد المتبقي وإصدار

portion of the funds required and Al Rajhi Bank would provide the

.االعتماد المستندي الالزم الستيراد البضائع المطلوبة

remaining balance and issue a Letter of Credit to facilitate the import
of goods.
Benefits
■■ Needs to contribute only a portion of the funds required to
import
■■ Importer is assured that payment will be made to the exporter
only when he complies with the terms and conditions of the
Letter of Credit
■■ Importer can defer payment to the Bank upon arrival of the
goods as per the prior agreement
■■ Immediate notification to importer upon receipt of documentation
■■ Importer improves his negotiating position through the
Al Rajhi Bank payment assurance

الفوائد
■ ■الحاجة إلى المساهمة بجزء ال غير من األموال الالزمة لالستيراد
■ ■تأكُ د المستورد من أن الدفع للمو ّرد يتم فقط عند استيفاء أحكام
وشروط خطاب االعتماد المستندي
■ ■إمكانية قيام المستورد بتأجيل الدفع للمصرف عند وصول البضائع
وفقًا التفاق مسبق
■ ■إخطار فوري للمستورد بمجرد استالم المستندات
 بما أن الدفع الفوري هو من قبل،■ ■تحسين موقف المستورد التفاوضي
مصرف الراجحي

االعتمادات المستندية
لالستيراد بالمرابحة
Murabaha Letter of Credit

االعتمادات المستندية
لالستيراد بالمرابحة

Murabaha
Letter of Credit

Murabaha
Letter of Credit

االعتمادات المستندية
لالستيراد بالمرابحة

Murabaha involves a “bank” - acting upon a client’s request - buying

 بشراء السلع- بناء على طلب العميل
 يقوم- »تنطوي المرابحة على «بنك
ً

goods from a supplier, owning the goods and selling them to its cli-

محدد وعلى أساس الدفع
وربح
بسعر
المورد وامتالكها وبيعها لعمالئه
من
ٍ
ّ
ٍ
ٍ

ent at a mark-up price and on deferred payment basis.

.المؤجل

A client submits a request to the financier (Al Rajhi Bank) for the purchase of certain goods, with an attendant promise by the client to
subsequently buy those goods from the financier at an agreed markup price and on a deferred payment basis.

Benefits
■■ There is no fund outlay from the importer at the time of opening the Letter of Credit
■■ The convenience of payment to the Bank through installments,
on a deferred payment basis or on a bullet payment basis
■■ Immediate notification to importer upon receipt of documentation
■■ Importer improves his negotiating position through
Al Rajhi Bank's payment assurance

،الممول (مصرف الراجحي) لطلب شراء سلع معينة
فيقدم العميل طلبًا إلى
ّ
بسعر
الممول
مع وعد من العميل نفسه بشراء تلك السلع في وقت الحق من
ّ
ٍ
.محدد متفق عليه وعلى أساس الدفع المؤجل
وربح
ٍ
ٍ

الفوائد
■ ■عدم وجوب أي نسبة تمويل مقدمة من المستورد عند فتح االعتماد
المستندي بالمرابحة
 على أساس الدفع،■ ■الراحة في الدفع للمصرف عن طريق األقساط
المؤجل أو على أساس دفعات متفاوتة
■ ■إخطار فوري للمستورد بمجرد استالم المستندات
 بما أن الدفع الفوري هو من قبل،■ ■تحسين موقف المستورد التفاوضي
مصرف الراجحي

التحصيالت المستندية
(الداخلية والخارجية)
Documentary Collection
)(Inward/Outward
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Documentary Collection
)(Inward/Outward

Documentary Collection
(Inward/Outward)

التحصيالت المستندية
)الخارجية/(الداخلية

Al Rajhi Bank, as the agent, collects payments on behalf of the seller

 بتحصيل المدفوعات بالنيابة عن البائع عبر، كوكيل،يقوم مصرف الراجحي

by delivering the “Collection" documents (financial and/or commer-

أو المستندية) للمشتري وفقًا/تسليم «مستندات التحصيل» (المالية و

cial) to the buyer, in accordance with the supplier's instructions, in

.المصدر للدفع عند اإلطالع أو القبول أو مقابل أحكام وشروط أخرى
لتعليمات
ّ

order to obtain payment and/or acceptance, or to effect delivery of
documents against payment and/or acceptance or on other terms
and conditions.
These documentary collections are governed by the Uniform Rules
for Collection ICC, publication no. 522.
Benefits
■■ Offers an alternative arrangement to open account or cash in
advance
■■ Uncomplicated and inexpensive
■■ Flexible for both the seller and buyer, as there are few formal
requirements
■■ Title to the goods does not pass to the buyer until payment is

تخضع هذه التحصيالت المستندية للقواعد واألعراف الموحدة التحصيالت
.522  نشرة رقم، الصادرة عن غرفة التجارة الدولية،المستندية
الفوائد
■ ■ترتيب بديل عن الحساب المفتوح أو الدفع المسبق
 عدم التعقيد والتكلفة البسيطة،■ ■السهولة
■ ■المرونة لكل من البائع والمشتري حيث تتطلب فقط بعض اإلجراءات
األساسية
■ ■ملكية السلع ال تنتقل إلى المشتري إلى حين دفعه للمبلغ أو قبوله
للدفع في تاريخ الحق

made or a future date for the payment is set and accepted

 عن طريق توجيهها من،■ ■السرعة في إيصال المستندات الخاصة بك

■■ By routing your documents through our international and lo-

 مما يتيح تسوية عاجلة لها،خالل الشبكة الدولية والمحلية لدينا

cal networks, they will arrive faster, which allows for prompt
settlements
■■ Scheduled reminders and follow-ups with the parties involved

■ ■تنبيهات مجدولة ومتابعة مستمرة مع األطراف المعنية

تمويل الواردات
Import Finance
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Import Finance

تمويل الواردات

Import Finance against due bills (drawn) under Import Letters of

،تمويل الواردات مقابل الكمبياالت المستحقة تحت االعتمادات المستندية

Credit, Documentary Collections and payables (Open Accounts) is a

 هو تمويل،)التحصيالت المستندية أو الذمم الدائنة (الحسابات المفتوحة

short-term working capital finance extended to an importer (buyer)

قدم للمستورد (المشتري) لمقابلة
ّ  ُم،قصير المدى لرأس المال العامل

to meet the immediate payment obligations to the seller for the

/االلتزامات الفورية الواجبة الدفع للبائعين عن السلع التي تم استيرادها

goods imported/purchased.

.شراءها

An importer (buyer) may need financial assistance for execution of

فقد يحتاج المستورد (المشتري) للدعم المالي لمقابلة مدفوعات مستحقة

payment on the due date of the import bill or payment until the real-

 حتى تاريخ تحقيق عائدات بيع هذه السلع،لكمبياالت أو فواتير استيراد

ization date of the sale proceeds of such imported/purchased goods.
Financial assistance is extended to the importer against import pay-

المقدم للمستورد لمقابلة المدفوعات
ُ  ويغطي الدعم المالي.المستوردة
 التحصيالت المستندية أو الذمم،المستحقة تحت االعتمادات المستندية

ables under Letters of Credit, Documentary Collections and Open Ac-

.)الدائنة (الحسابات المفتوحة

count Imports.
Benefits
■■ Enables you to seize business opportunities with improved
cash flow
■■ Enhances your business reputation with timely payments to
your suppliers
■■ Strengthens your negotiating position with the seller for better
pricing terms (due to cash payment)
■■ Obtain a cheaper funding cost than the one provided by the
supplier
■■ Flexibility to extend more competitive credit terms and the due
period to your local customers

الفوائد
■ ■إتاحة اغتنام الفرص التجارية مع تحسين التدفق النقدي
■ ■تعزيز سمعتكم مع انتظام المدفوعات في الوقت المناسب للموردين
المتعاملين معكم
■ ■تقوية موقفكم التفاوضي مع البائع على شروط أفضل لألسعار (بسبب
)الدفع نقدًا
■ ■الحصول على تكلفة تمويل أرخص من تلك المقدمة من الموردين
■ ■المرونة في تقديم شروط ائتمانية وفترات سداد أكثر تنافسية
لعمالئكم المحليين

الضمان المالحي
Shipping Guarantees

الضمان المالحي
Shipping Guarantees

Shipping Guarantees

الضمان المالحي

A Shipping Guarantee enables the customer to take delivery of the

الضمان المالحي يمكنكم من استالم البضائع قبل استالمكم لبوليصة

goods before the receipt of the bill of lading. It is an indemnity that the

 وهو تعهد يلتزم به المصرف منفردًا أو بالتضامن مع العميل لصالح.الشحن

Bank executes jointly and severally with its customers in favour of the

 فيتطلب من المصرف، أما بالنسبة للشحن الجوي.شركة النقل البحري

shipping company. For shipment by air, the Bank would be asked to

تظهير (تجيير) بوليصة الشحن الجوي ألمر العميل لكي يتمكن من استالم

endorse the airway bill in order for the customer to take the goods. A

 ويتم إصدار الضمان المالحي أو تظهير (تجيير) بوليصة الشحن الجوي.البضائع

Shipping Guarantee or airway bill endorsement is issued against this

 عندما تصل البضائع، لذلك.مقابل التسهيالت اإلئتمانية المتاحة للعميل

facility and made available to the customer. So whenever the goods

 يقوم مصرف الراجحي،قبل استالمكم لمستندات الشحن المتعلقة بها

arrive prior to your receipt of shipping documents, Al Rajhi Bank can

 إما بإصدار ضمان مالحي أو بتظهير،بمساعدتكم لترتيب استالمكم لها

help you arrange a Shipping Guarantee to take delivery of the goods by

.(تجيير) إذن التسليم

countersigning the Shipping Guarantee/delivery order endorsement.

Benefits
■■ Avoid demurrage charges and possible losses due to deterioration of goods
■■ Immediate release of shipping documents against the issued
Shipping Guarantee upon its receipt
■■ Collection service of the outstanding Shipping Guarantee from
the shipping agent
■■ Scheduled reminders and follow-ups with the parties involved

الفوائد
■ ■تجنب غرامات التأخير والخسائر المحتملة بسبب فساد السلع
■ ■تسوية فورية لمستندات الشحن األصلية مقابل الضمان المالحي
بمجرد استالمها
■ ■خدمة تحصيل الضمانات المالحية المعلقة من وكالء الشحن المالحي
■ ■تنبيهات مجدولة ومتابعة مستمرة مع األطراف المعنية

خطابات الضمان
Letters of Guarantee

خطابات الضمان
Letters of Guarantee

Letters of Guarantee

خطابات الضمان

Bonds and Guarantees are written undertakings. Bank Guarantees

خطابات الضمان هي تعهدات مكتوبة وتُعتبر أهم أدوات الضمانات المصرفية

are the most important instruments used for protecting companies

لحماية الشركات ضد عدم الوفاء بالعقود األساسية أو لضمان قدرة الطرف اآلخر

against the non-performance of underlying contracts or to ensure

. سواء أكان الضمان مشروطًا أم غير مشروط،على استيفاء التزاماته المالية

the other party's ability to meet its financial obligations.
Whether the Bonds and Guarantees are conditional or uncondi-

فالضمانات ال يمكن المطالبة بها ما لم يقدم المستفيد طلبًا كتابيًا إلى

tional, they are not meant to be drawn against unless a demand has

البنك المصدر جنبًا إلى جنب مع إفادة باإلهمال وأي مستندات قد تم طلبها

been made by the beneficiary on the issuing bank along with a writ-

.في صيغة الضمان

ten demand, statement of default, and any documents called for in
the Guarantee are presented as evidence.

The most commonly sought types of Guarantees are:
■■ Bid Guarantee
■■ Performance Guarantee
■■ Advance Payment Guarantee
■■ Payment/Financial Guarantee

: إن أكثر أنواع الضمانات شيوعًا هي،في الحاضر
■ ■الضمان االبتدائي
■ ■ضمان حسن التنفيذ
■ ■ضمان الدفعة المقدمة
الضمان المالي/■ ■ضمان الدفع

Our experienced team of specialists is ready to advise on the most

 هم على استعداد، لدينا فريق عمل من المتخصصين ذوي الخبرة،ومع ذلك

appropriate Guarantees' text structure you need to meet your busi-

لتقديم المشورة لبناء النص المناسب للضمانات التي تحتاجون إليها لتلبية

ness requirements.

.متطلباتكم

Also, use Al Rajhi Bank's correspondent banking network to issue or

يمكنكم االستفادة أيضًا من شبكة البنوك الواسعة المراسلة لمصرف

receive Guarantees on your behalf in a swift and professional man-

الراجحي في جميع أنحاء العالم إلصدار أو تلقي ضمانات نيابة عنكم بسرعة

ner.

.وبمنتهى االحترافية

Benefits
■■ Reinforcement of the contractual relationship
■■ Safeguards against submission of inadequate tenders
■■ Deters faults and acts as security for advance payments
■■ Makes sure that the contractual obligations are met in a timely
manner
■■ Outstanding back-up security for frequent business dealings
between involved parties

الفوائد
■ ■تعزيز العالقة التعاقدية
■ ■الوقاية ضد تقديم العطاءات غير المكتملة
■ ■ردع األخطاء وتأمين غطاء آمن للدفعات المقدمة
■ ■التأكد من مقابلة االلتزامات التعاقدية في الوقت المناسب
■ ■غطاء مميز وآمن للتعامالت التجارية المتكررة بين األطراف المعنية

االعتمادات المستندية للتصديـر
Export Letter of Credit

االعتمادات المستندية للتصدير
Export Letter o f Credit

Export Letter of Credit

االعتمادات المستندية للتصديـر

As an exporter, Documentary Letters of Credit provide an undertak-

 توفر االعتمادات المستندية تعهدًا من «بنك» المشتري بإتمام الدفع،كمصدر
ّ

ing from the buyer’s bank that you will be paid, provided you ship

 بشرط أن تقوم بشحن البضائع وتقديم المستندات المطلوبة خالل فترة،لك

the goods and present the required documentation within a particu-

 يمكن إصدار االعتماد.زمنية معينة على النحو المحدد في االعتماد المستندي

lar timeframe, as specified in the Documentary Letter of Credit. The

المستندي بمعظم العمالت الرئيسية ومع ذلك إن اختيارك للعملة يجب أن

Documentary Letter of Credit can be established in most major cur-

.المورد
يضمن في العقد التجاري األساسي مع
ّ
ّ

rencies; however, your choice of currency should be indicated in the
original commercial contract with the supplier.
If you are the beneficiary of a Documentary Letter of Credit and not

،المورد الفعلي للبضاعة
وإذا كنت المستفيد من االعتماد المستندي ولم تكن
ّ

the actual supplier of goods, a Transferable Credit may be more suit-

.من الممكن لالعتماد القابل للتحويل أن يناسب أكثر متطلبات عملك

able to your business needs.
يتم إبالغ خطاب اعتماد التصدير لك من قبل مصرف الراجحي على نحو يتيح لك
Al Rajhi Bank forwards the Documentary Letter of Credit to you so

 وعندما.التحقق من تفاصيل االعتماد مقابل العقد المتعلق بالعملية التجارية

that you can check the credit details against your commercial con-

 تستطيع إيداع،تكون مقتنعًا بأن كل الخطوات تمت حسب االتفاق المسبق

tract. When you are satisfied that everything is in order, you lodge

 يتم.المستندات المطلوبة ذات الصلة لدى مسؤول اإلستالم بمصرف الراجحي

the relevant completed documents required with the lodgment au-

عندئذ فحص المستندات قبل تحويلها إلى «بنك» المشتري الذي يقوم بدوره
ٍ

thority in Al Rajhi Bank. Documents will be checked before being for-

 بعد إبالغ المشتري وقبوله.بإجراء فحص وإبالغ عميله (المشتري) لإلستالم

warded to your buyer’s bank, which will also carry out a check and

 يتم اإلفراج عنها مقابل دفع أو وعد بالدفع في موعد الحق متفق،للمستندات

inform their customer (buyer) of receipt. After the buyer is informed

.عليه حسب شروط االعتماد المستندي

and after he accepts your documents they are released against payment, or a promise to pay at an agreed future date.
 يتم دفعها إليكم،ومتى تم إستالم حصيلة االعتماد بواسطة مصرف الراجحي
When Al Rajhi Bank has received the proceeds of the Documentary

.وفقًا لتعليماتكم

Letter of Credit it will be paid to you according to your instructions.
Al Rajhi Bank's Trade Finance experts provide you with structuring,

يقوم خبراء تمويل التجارة بمصرف الراجحي بتوفير المشورة الخاصة بالبناء

mitigation and financing guidance to support and expedite your

. مما يدعم ويس ّرع تعامالتكم التجارية،وتقليص المخاطرة وتوجيه التمويل

trade transactions.
كما نملك شبكة واسعة من البنوك المراسلة في جميع أنحاء العالم ونوفر
We also have a vast correspondent bank network across the globe,

 يمكننا.أحدث المعلومات بخصوص مخاطر التجارة ومخاطر بلد المستورد

and offer up-to-date country and trade risk information. Subject to

 اتخاذ الترتيبات الالزمة، بشرط الحصول على الموافقات الداخلية لدينا،أيضًا

our internal approvals, we can arrange for Letters of Credit confirma-

لتعزيز االعتمادات المستندية للمصدرين ومساعدتهم على تخفيض المخاطر

tions to exporters to help them reduce sovereign and banking risks.
Benefit
■■ The buyer cannot cancel or alter the terms and conditions
without your agreement
■■ Payment is guaranteed provided the credit has been established by a reputable bank and all conditions of the Documentary Letter of Credit has been fulfilled
■■ Payment security makes it easier for you to develop new business opportunities
■■ By adding its confirmation, Al Rajhi Bank guarantees your export proceeds, irrespective of whether the Letter of Credit of
the issuing bank honors its obligations or not
■■ Export Finance is available to restore working capital as soon
as possible after the shipment of goods

.السيادية ومخاطر البنوك
الفوائد
■ ■عدم إمكان المشتري من إلغاء أو تعديل أي شروط في االعتماد
المستندي دون موافقتكم
■ ■دفع مضمون بشرط إصدار االعتماد المستندي من «بنك» ذي سمعة
طيبة مع استيفاء جميع الشروط واألحكام
■ ■ضمان دفع يسهل عليكم استغالل الفرص لتطوير أعمالكم في
أسواق جديدة
، حصيلة الصادرات الخاصة بكم، بإضافة تعزيزه لالعتماد،■ ■ضمان الراجحي
بغض النظر عن التزام «البنك» المصدر لالعتماد
■ ■إتاحة تمويل الصادرات لكم الستعادة رأس المال العامل في أقرب وقت
ممكن بعد شحن البضائع

تمويل الصادرات
Export Finance

تمويل الصادرات
ِExport Finance

Export Finance
Pre-shipment Finance
Al Rajhi Bank issues Pre-shipment Finance when the seller wants
payment for the goods before the shipment.

تمويل الصادرات
تمويل قبل الشحن
 من قبل مصرف الراجحي عندما يريد البائع، ما قبل الشحن،يتم منح تمويل
.دفع قيمة البضائع قبل شحنها

An exporter may need financial assistance for the execution of an ex-

المصدر إلى دعم مالي لتنفيذ أمر التصدير في أي مرحلة من تاريخ
قد يحتاج
ّ

port order at any stage from the date of receipt of an export order until

.استالم هذا األمر وحتى تاريخ تحقيق عائدات التصدير

the date of realization of the export proceeds.
Benefits
The main benefits behind Pre-shipment Finance or Pre-export
Finance is to enable the exporter to raise finance to:
■■ Procure raw materials
■■ Carry out the manufacturing process
■■ Provide a secure warehouse for goods and raw materials

الفوائد
 هي، ما قبل التصدير، أو تمويل، ما قبل الشحن،الفوائد الرئيسية لتمويل
:تمكين المصدر من الحصول على التمويل بهدف
■ ■شراء المواد الخام
■ ■إجراء عملية التصنيع
■ ■توفير مستودع آمن للبضائع والمواد الخام

■■ Process and pack the goods

■ ■عملية تعبئة وتغليف البضائع

■■ Ship the goods to the buyers

■ ■شحن البضائع للمشترين

■■ Meet the other financial costs of the business

Post-shipment Finance
Al Rajhi Bank provides Post-shipment Finance to an exporter or

■ ■مقابلة التكاليف المالية األخرى للنشاط

تمويل ما بعد الشحن
المصدر أو البائع مقابل
تمويل ما بعد الشحن ُيقدم من مصرف الراجحي إلى
ّ

seller against a shipment that has already been made. This type of

 و ُيمنح هذا النوع من تمويل الصادرات من تاريخ منح.شحنة قد تمت بالفعل

Export Finance is granted from the date the credit was granted after

 حيث ال ينتظر، إلى تاريخ تحقيق عائدات التصدير، بعد شحن البضائع،االئتمان

shipment of goods to the realization date of the exporter’s proceeds.

. الموردين إليداع الحصيلة،المصدرون

Exporters do not wait for the importer to deposit the funds.

Benefits

الفوائد

This is especially useful if you had granted credit terms to your buyer

االستفادة خصوصًا إذا منحتم شروط ائتمانية للمشتري بموجب اإلعتماد

under the Letter of Credit; for which you will be able to receive funds

 يمكن. الذي بموجبه تستطيعون الحصول على الحصيلة مقدمًا،المستندي

in advance that can be used to:
■■ Repay the pre-shipment loans that you may have taken up to
produce the goods
■■ Pay your suppliers if you were a middleman
■■ Fund your working capital requirements

:استخدام الحصيلة في
■ ■سداد قروض ما قبل الشحن التي حصلتم عليها إلنتاج السلع
■ ■ الدفع للموردين إذا كنت وسيطًا
■ ■ تمويل متطلبات رأس المال العامل

