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Standard Chartered Bank, Jordan  
Appendix of Summary Invoices for Import Invoice Financing 
Relating to Application Dated _______________ 
 
 
 

 االستيرادملحق ملخص الفواتير الخاص بتمويل فاتورة 
 _______________المتعلقة بالطلب المؤرخ في 

Standard Chartered Bank, Qatar قطر بنك ستاندرد تشارترد ، 
Appendix of Summary Invoices for Import Invoice Financing 

Relating to Application Dated _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستيرادتمويل فاتورة الخاص ب ملحق ملخص الفواتير

 _______________المتعلقة بالطلب المؤرخ في 

 

 

Invoice 
Number 

رقم 
 الفاتورة 

Invoice 
Date 

تاريخ  
 الفاتورة 

Invoice 
Currency 
 عملة الفاتورة 

Invoice 
Amount 

مبلغ  
 الفاتورة 

Invoice 
Due 
Date 

تاريخ  
استحقاق  

 الفاتورة 

Name of 
Seller 

 اسم البائع

Is the 
Seller a 
Related 
Party1? 

هل البائع 

طرف ذو  

 ؟ 1صلة

Short 
Description 
of Goods 

وصف موجز 
 للبضائع

 

Shipment 
Date 

 تاريخ الشحن 
 

Shipment 
Mode (Eg: 
Sea, Air, 
Services, 
Road, 
Courier, 
Postal) 

طريقة الشحن 
مثال :نقل )
بحري، نقل 

جوي، خدمات، 
الطرق،  الساعي، 

 (البريد
 

Shipment 
Document 
Type (BL, 
FCR, AWB, 
LR, Delivery 
Order etc) 

نمط مستند الشحن  
بوليصة الشحن، )
ايصال  شحن  وكيل 

الشحن،  ايصال الشحن  
الجوي، ايصال شحن 

بري، أمر  التسليم  
 (وغيرها

Shipment 
Document 
Reference 
Number (Eg: BL 
No., AWB No, 
LR No. etc) 

رقم مرجع مستند 
الشحن  )مثال :رقم 

بوليصة الشحن، رقم 
ايصال  الشحن  الجوي، 

رقم ايصال الشحن 
 (البري وغيرها

Shipment 
From2 [Port 
of Loading 
(Sea) or 
Airport of 
Departure 
(Air)] 

نموذج الشحن 
ميناء التحميل )

)النقل البحري (أو  
مطار المغادرة  
 (النقل الجوي)

Shipment 
To2 [Port of 
Discharge 
(Sea) or 
Airport of 
Destination 
(Air)] 
الشحن  الى )ميناء 

التفريغ )النقل  
البحري (أو مطار  

الوصول  )النقل 
 (الجوي

Name 
of 
Vessel 
(Sea) / 
Flight 
No 
(Air) 

اسم 
السفينة 

ورقم 
الرحلة 
النقل )

البحري / (
رقم الرحلة  

النقل )
 (الجوي

 

 

              

 

 

              

 

 

              

Total Currency  

 اإلجمالي بالعملة

 
1 A Related Party refers to a person that directly, or indirectly through one or more intermediaries, Controls, is Controlled by, or is under common Control with, the Buyer, and includes persons connected with the related party.  Persons connected 
with the related party include (but shall not be limited to) (a) relatives of a related party who is an individual, (b) directors and shareholders of a related party which is a body corporate, and their relatives, (c) bodies corporate Controlled by 
persons connected with a related party, (d) trustees of a trust under which a related party or persons connected with the related party are beneficiaries, and (e) partners of a related party. “Control” means where one person (either directly or 
indirectly and whether by share capital, voting power, contract or otherwise) has the power to appoint and/or remove the majority of the members of the governing body of another person or otherwise controls or has the power to control the 
affairs and policies of that other person and that other person is taken to be “Controlled” by the first person. 
الطرف ذو الصلة  يشير الى الشخص الذي بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسيط واحد أو أكثر، يتحكم، يتم التحكم من قبل، او تحت السيطرة المشتركة مع المشتري، ويشمل األشخاص المرتبطين بالطرف ذي الصلة. يشمل األشخاص المرتبطون مع الطرف ذو الصلة )على سبيل المثال ال الحصر( )أ( أقارب الطرف ذو الصلة الذي يكون فردًا،  1

)ب( أعضاء مجلس اإلدارة ومساهمين للطرف ذي صلة، وهو هيئة اعتبارية، وأقاربهم، )ج( الهيئات االعتبارية التي يسيطر عليها األشخاص المرتبطون بأحد األطراف ذات الصلة، )د( أمناء الثقة التي يكون بموجبها الطرف ذو الصلة أو األشخاص المرتبطين مع الطرف ذي الصلة هم مستفيدين، و )هـ( شركاء الطرف ذي صلة. "المتحكم" تعني عندما 

يكون لشخص واحد )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك عن طريق رأس المال، أو قوة التصويت، أو العقد أو غير ذلك( صالحية تعيين و / أو إزالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة شخص آخر أو  خالف ذلك من السيطرة أو لديه القدرة على التحكم في شؤون وسياسات ذلك الشخص اآلخر ويتم اعتبار الشخص اآلخر "المتًحًكم به" من قبل 

 .الشخص األول
2 Please indicate country for other types of shipment. 

 الشحن  من أخرى ألنماط دولة تحديد يرجى

بنك ستاندرد تشارترد، األردن
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