
Date *: _______/________/____________
dd mm yyyy

Account Name*  

Account Number* 

Documents*

£ Letter of Credit Number 

£ Collection Number 

£ Open Account 

Supplier Name: 

£ Bill of Lading Number 

	£ Airway Bill Number 

	£ Delivery Note Number 

Description of Goods* 

£ Supplier

£ Counter Party

Name*: 

£ Vessel £ Flight Date: _______/________/____________
Name and Voyage Number Number dd mm yyyy

PLEASE FILL THE BELOW FORM IN ENGLISH

يرجى تعبئة النموذج التايل باللغة الإجنليزية التاريخ*:

التاريخ:
رقم الرحلة: ا�سم ورقم الرحلة البحرية

يوم

يوم

�سهر 

�سهر 

�سنة

�سنة

�سفينة رحلة

Applicant Declaration and Terms and Conditions

1.  In consideration of the National Bank of Ras Al Khaimah (Islamic Banking Division) (“RAKislamic”) allowing me/us
for purposes approved by RAKislamic at its absolute and unqualified discretion  (“Authorised Purposes”) from time 
to time to take delivery of Documents and/or Goods in respect of which RAKislamic has title as security for any 
unpaid sums under a Letter of Credit/Collection/Open Account / Short Term Financing, I/we hereby declare and 
undertake to land, store and hold all the said Documents and also the Goods covered thereby as trustees and 
agents for RAKislamic, and in case of sale of the Goods by me/us, I/we shall receive the proceeds of such sale as 
trustees for RAKislamic and shall pay such proceeds to RAKislamic as and when received by me/us and I/we further 
undertake to repay any unpaid sums or indemnify or  reimburse RAKislamic in respect of any outstanding under a 
Letter of Credit/Collection/ Open Account/Short Term Financing from time to time in this respect and all other 
actual costs, charges and expenses.

2.  Acceptance and receipt by me/us of such Documents and/or Goods shall not be construed as termination or release 
by RAKislamic of title or ownership of the Documents and/or the Goods which shall remain in full force and 
effect as if such Documents and/or Goods had  remained  continuously  in  the  physical  possession  of  RAKislamic 
I/We undertake to transport the said Goods covered by the said Documents through one of the transport 
agencies approved by RAKislamic and to lodge the transport receipts concerned along with other relevant 
papers for negotiation and/or collection duly endorsed by me/us in favour of RAKislamic and in case of direct 
delivery to the purchaser, to deposit the whole of the sale proceeds with RAKislamic immediately upon receipt 
thereof free of all expenses. I/We undertake to deal with the goods only for Authorised Purposes.

3.  I/We also undertake at all times to keep the said Goods, covered by the said Documents insured against loss or 
damage by fire, riot, strike, theft, pilferage and non-delivery or other damage to their full insurable value and to 
hand over to RAKislamic on receipt all monies received under the policy or policies of Takaful/insurance effected 
by me/us, such policy or policies in the meantime being held by me/us as trustees and agents for RAKislamic and/or 
to be transferred to RAKislamic at any time on demand. Notwithstanding the Takaful/insurance above referred to 
I/we hold ourselves liable for all loss or damage that may arise from the date hereof to the said Goods covered 
by the said Documents and whether or not the same are in transit until the ultimate sale proceeds are received 
by RAKislamic in payment of the outstanding amounts under any financing provided by RAKislamic.

4.  I/We further undertake to keep the transactions under this Trust Receipt Application Form separate from all other 
transactions and that the Documents, Goods and proceeds will be kept separate and distinct from any other 
documents, goods or proceeds relating to or arising from any other transactions.

5.  I/We hereby expressly authorise RAKislamic to take possession of the said Documents and also the Goods 
covered thereby or any portion thereof at such time or times, at such place or places, and in such manner 
as RAKislamic may think fit without giving me/us any notice of RAKBANK Amal’s intention to do so and I/we hereby 
desire and require all persons in whose custody the said Documents and also the Goods covered thereby are for 
the time being to yield up possession thereof to RAKislamic.

6.  No delay, failure or omission on the part of RAKBANK to enforce the provisions of this letter shall be deemed a waiver 
by RAKislamic of any of its rights or remedies hereunder.

7.  Where this Trust Receipt Application Form is signed by or on behalf of more than one person the liability of each such 
person shall be joint and several.

8.  I/We shall be liable under this Trust Receipt Application Form and will be subject to the rights and obligations of a 
‘commission agent’ in accordance with Article 439 of the Federal Law No. (18) of 1993.

9.  This Trust Receipt Application Form shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Emirate of
Ras Al-Khaimah and the applicable federal laws of the United Arab Emirates and we hereby submit to the non- exclusive 
jurisdiction of the Courts of the Emirate of Ras Al-Khaimah and the Federal Courts of the United Arab Emirates.  

اإقرار مقدم الطلب وال�رشوط والأحكام

اأمل«( يل / لنا للأغرا�ض  1.  يف مقابل قيام بنك راأ�ض اخليمة الوطني )ق�سم اخلدمات امل�رصفية الإ�سلمية( )»راك بنك – 
ت�سليم  ب�سماح  لآخر  وقٍت من  بها«(  امل�رصح  )»الأغرا�ض  وحده  تقديره  مطلق  وفق  اأمل،   – بنك  راك  من  املعتمدة 
 / العتماد  خطاب  مبوجب  مدفوعة  غري  مبالغ  لأي  ك�سمان  اأمل  بنك  لراك  امل�ستحقة  الب�سائع  و/اأو  امل�ستندات 
التح�سيل / احل�ساب املفتوح / التمويل ق�سري الأجل، فاإنني / اإننا اأقر / نقر واأتعهد / نتعهد مبوجبه باإنزال وتخزين 
اخليمة الوطني،  وحيازة جميع امل�ستندات املذكورة وجميع الب�سائع املغطاة مبوجبها ب�سفتنا اأمناء ووكلء لبنك راأ�ض
اأمل،  ويف حالة بيع الب�سائع من جانبي / جانبنا، فاإننا �سنح�سل على عائدات هذا البيع ب�سفتنا اأمناء لراك بنك – 
ويتعني علينا دفع تلك العائدات اإلى راك بنك اأمل عند ا�ستلمها من جانبي / جانبنا، كما اأتعهد / نتعهد ب�سداد 
اأمل فيما يتعلق باأي م�ستحقات مبوجب خطاب العتماد /  اأي مبالغ غري مدفوعة اأو تعوي�ض اأو �سداد لراك بنك – 
وجميع التكاليف وامل�ساريف  لآخر يف هذا اخل�سو�ض التح�سيل / احل�ساب املفتوح / التمويل ق�سري الأجل من وقٍت

والر�سوم الفعلية الأخرى.
قبولنا وا�ستلمنا لتلك امل�ستندات و/اأو الب�سائع على اأنه اإنهاء اأو تنازل من جانب راك بنك - اأمل عن ملكية  2.  لن يف�رص
هذه امل�ستندات و/اأو الب�سائع، والتي تظل بكامل الأثر والنفاذ وت�رصي كما لو كانت هذه امل�ستندات و/اأو الب�سائع تظل 
اأمل. واإنني / اإننا اأتعهد / نتعهد بنقل امل�ستندات املذكورة من خلل اإحدى وكالت  يف احليازة الفعلية لراك بنك – 
اإلى جانب الأوراق الأخرى ذات ال�سلة  اإي�سالت النقل املعنية  اأقوم بتقدمي  اأمل واأن  النقل املعتمدة من راك بنك – 
اأمل، ويف حالة الت�سليم املبا�رص  باملفاو�سات و/اأو التح�سيل، موقعة ح�سب الأ�سول مني / منا ل�سالح راك بنك – 
من جميع امل�ساريف. واإنني  اأمل عقب ا�ستلمها خاليًة لدى راك بنك –  ً اإلى امل�سرتي، باإيداع جميع عائدات البيع فورا

/ اإننا اأتعهد / نتعهد بالتعامل مع الب�سائع فقط للأغرا�ض امل�رصح بها.
امل�ستندات  التي تغطيها  الذكر،  الب�سائع �سالفة  بتاأمني على  بالحتفاظ  الأوقات  نتعهد يف جميع  اأتعهد /  3.  كما 
املذكورة، �سد خ�سائر الفقدان اأو التلف بفعل احلرائق اأو ال�سغب اأو الإ�رصاب اأو ال�رصقة اأو النهب وعدم الت�سليم اأو 
الأ�رصار الأخرى التي تلحق بقيمتها الكاملة القابلة للتاأمني، والت�سليم اإلى راك بنك – اأمل عند ا�ستلم جميع الأموال 
امل�ستلمة مبوجب وثيقة / وثائق التكافل / التاأمني املوقعة من جانبي / جانبنا و/اأو الحتفاظ بتلك الوثيقة / الوثائق 
اأمل يف اأي وقت عند الطلب.  اأمل و/اأو حتويلها اإلى راك بنك –  يف غ�سون ذلك ب�سفتنا اأمناء ووكلء لراك بنك – 
وب�رصف النظر عن التكافل / التاأمني امل�سار اإليه اأعله، فاإنني / اإننا اأحتمل / نتحمل امل�سوؤولية عن جميع اخل�سائر 
اأو الأ�رصار التي قد تن�ساأ من تاريخه على الب�سائع املذكورة املغطاة بوا�سطة امل�ستندات املذكورة، و�سواًء كانت تلك 
الب�سائع قيد النقل حلني ا�ستلم عائدات البيع النهائية بوا�سطة راك بنك اأمل يف �سداد املبالغ امل�ستحقة مبوجب اأي 

متويل مقدم من راك بنك- اأمل.
4.  كما اأتعهد / نتعهد بالحتفاظ باملعاملت املن�سو�ض عليها يف منوذج طلب اإي�سال الأمانة هذا منف�سلة عن جميع 
املعاملت الأخرى، واأن يتم الحتفاظ بامل�ستندات والب�سائع والعائدات منف�سلة ومميزة عن اأي م�ستندات اأو ب�سائع اأو 

عائدات اأخرى تتعلق باأي معاملت اأخرى اأو تن�ساأ عنها.
اأمل �رصاحة لل�ستحواذ على ملكية امل�ستندات املذكورة وكذلك الب�سائع املغطاة  اأفو�ض / نفو�ض مبوجبه راك بنك –   .5
دون  اأمل منا�سباً مبوجبها اأو اأي جزء منها يف الوقت اأو الأوقات ويف املكان اأو الأماكن وبال�سكل الذي يراه راك بنك – 
الذين توجد هذه  اأمل القيام بذلك، واأطلب / نطلب مبوجبه من جميع الأ�سخا�ض اإخطاري / اإخطارنا بنية راك بنك – 

اأمل. امل�ستندات يف حوزتهم ت�سليم ملكيتها اإلى راك بنك – 
اخليمة الوطني يف تنفيذ اأحكام هذا اخلطاب تنازلً من جانب  يعد اأي تاأخري اأو اإخفاق اأو اإغفال من جانب بنك راأ�ض 6.  ل

اأمل عن اأي من حقوقه اأو تعوي�ساته مبوجبه. راك بنك – 
7.  يف حالة توقيع منوذج طلب اإي�سال الأمانة هذا ل�سالح اأو نيابًة عن اأكرث من �سخ�ض واحد، تكون م�سوؤولية كل �سخ�ض 

من هوؤلء الأ�سخا�ض بالت�سامن والتكافل.
8.  اإنني / اإننا األتزم / نلتزم مبوجبه بنموذج طلب اإي�سال الأمانة هذا، و�سوف نخ�سع حلقوق والتزامات »الوكيل بالعمولة« 

وفقاً للمادة 439 من القانون الحتادي رقم )18( ل�سنة 1993.
لدولة  ال�سارية  الحتادية  والقوانني  اخليمة  راأ�ض  اإمارة  لقوانني  وفقاً ويف�رص هذا  الأمانة  اإي�سال  طلب  منوذج  9.  يخ�سع 
واملحاكم  اخليمة  راأ�ض اإمارة  ملحاكم  احل�رصي  غري  الق�سائي  للخت�سا�ض مبوجبه  ونخ�سع  املتحدة،  العربية  الإمارات 

الحتادية لدولة الإمارات العربية املتحدة.  

Applicant Signature(s)with Company Stamp* توقيع )توقيعات( مقدم الطلب وختم ال�رشكة *

ا�سم احل�ساب*

رقم احل�ساب* 

امل�ستندات*

رقم خطاب العتماد  £
رقم التح�سيل  £

رقم فاتورة احل�ساب املفتوح  £
ا�سم املورد:  

£  رقم وثيقة ال�سحن  
رقم فاتورة ال�سحن اجلوي  £

رقم اإ�سعار الت�سليم  £

و�سف الب�سائع*

املورد  £
الطرف املقابل  £

ال�سم*:

حقول اإلزامية **Mandatory Fields

Branches SR No. Name Sign Trade Finance £ CSV Remarks
(If any)

Signالفروع ال�سم التوقيع التمويل التجاريالتوقيع ملحظات )اإن 
وُجد( 

رقم امل�سل�سل
ل�ستخدام البنك

Trust Receipt Application Form
منوذج طلب اإي�سال الأمانة

For Bank Use Only

Required Details to be filled in the Applications:

1. Application Date

2. Account Name

3. Account Number

4. LC / Collection Reference no.

5. Beneficiary Name for Open Account

6. B/L no. If Applicable.

7. Description of Goods

8. Supplier

9. Vessel Name & Voyage no.

10. Flight No. & Date

11. Customer Signature & Stamp

Addition requirements:

1.  Application for Murabaha Financing Against Trust Receipt must be presented with

the request for all LC, Collection & OPTR.

2. Signed Document arrival notice must be presented for LC & Collection.

2
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4

5
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9 10
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