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Documentary Credit Terminology 

 
 مصطلحات قد تجدونها في المستندات الخاصة باإلعتمادات التجارية

 
 

Documentary letter of credit إعتماد مستندي 
 

L/C Parties أطراف اإلعتماد المستندي
Applicant طالب فتح االعتماد 
Issuing bank  المصرف مصدر االعتماد
Beneficiary المستفيد من االعتماد 
Advising bank المصرف مبلغ االعتماد 

 
Transaction documents  المستندات الخاصة بصفقات االعتماد التجاري
Bills of exchange آمبياالت تجارية 
Bill of lading وثيقة أو بوليصة شحن 
invoice  فاتورة
Certificate of origin  شهادة المنشا
Insurance certificate شهادة التأمين 
Inspection certificate شهادة معاينة 

 
Uniform customs and practice 500-
600(UCP)

 600-500القواعد واالعراف الموحدة رقم 

International chamber of commerce 
(ICC)

 غرفة التجارة الدولية

 
L/C Types انواع اإلعتماد المستندي
Revocable letter of credit إعتماد مستندي قابل للنقض او االلغاء 
Irrevocable letter of credit  إعتماد مستندي غير قابل للنقض 
Irrevocable unconfirmed  letter of credit  اعتماد غير معزز غير قابل للنقض
Irrevocable confirmed letter of credit بل للنقضاعتماد معزز غير قا
Standby letter of credit اعتماد  مساند او ضامن
Revolving letter of credit اعتماد دائري او متجدد 
Red clause letter of credit اعتماد ذو الفقرة الحمراء
Deferred payment letter of credit االعتماد المستندي االجل
Transferable letter of credit اد مستندي قابل للتحويلاعتم
Back-to-back letter of credit االعتماد المقابل\االعتماد الظهير 
LC available at sight اعتماد باالطالع 
Acceptance letter of credit  االعتماد المستندي بالقبول
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Documentary Credit Terminology Glossary 
 

المستندات الخاصة باإلعتمادات التجاريةمصطلحات قد تجدونها في   
 
 

 
International commercial 
terms(incoterms)

 الشروط التجارية الدولية

Ex works (named place) -EXW  )مكان مسمى(التسليم في مرافق البائع 
Free carrier (named place)-FCA  )مكان مسمى(التسليم الى مرافق الشرآة الناقلة 
Free alongside ship(name port of 
shipment)-FAS 

 )ميناء شحن مسمى(التسليم بمحاذاة السفينة

Free on board(named port of shipment)-
FOB

 )ميناء شحن مسمى(التسليم على سطح السفينة

Cost and freight  (named port of 
destination)-CFR

 )ىميناء الوجهة المسم(التكلفة واجور الشحن 

Cost insurance and freight (named port of 
destination) -CIF

ميناء الوجهة (التكلفة والتأمين والشحن مدفوعة الى
 )المسمى

Carriage paid to (named place of 
destination)-CPT 

 )مكان الوجهة المسمى(اجور الشحن مدفوعة الى 

Carriage and insurance paid to (named 
place of destination)-CIP

مكان الوجهة (اجور الشحن والتأمين مدفوعة الى 
 )المسمى

Delivered at frontier (named place)-DAF )مكان مسمى(التسليم على الحدود 
Delivered ex ship (named port of 
destination)-DES

 )ميناء الوجهة المسمى(التسليم على سطح السفينة 

Delivered ex quay (duty paid).
(named port of destination)-DEQ 

ميناء  (-مع دفع الرسوم–التسليم على الرصيف 
)الوجهة المسمى

Delivered duty unpaid (named place of 
destination)-DDU

 )مكان الوجهة المسمى(التسليم بدون دفع الرسوم 

Delivered duty paid (named place of 
destination)-DDP

 )مكان الوجهة المسمى(التسليم مع دفع الرسوم 

 
Bill of lading وثيقة او بوليصة الشحن 
Ocean bill of lading  بوليصة شحن محيطي
Inland bill of lading  بوليصة شحن داخلي
Airway bill (AWB)  بوليصة شحن جوي
Straight bill of lading  بوليصة شحن اسمية
Order bill of lading بوليصة شحن ألمر 
Claused bill of lading  بوليصة سحن غير نظيقة 
Clean bill of lading  بوليصة شحن نظبفة
Charter party bill of lading بوليصة شحن مستأجر السفينة 
Through bill of lading بوليصة شحن شاملة 
Received of shipment bill of lading وليصة استالم البضاعة للشحنب 

 


