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Account Name* *اسم الحساب

Account Number* £££££££££££££ رقم الحساب*

DOCUMENTS* المستندات*

£  Letter of Credit Number 

£  Collection Number 

£  Open Account Invoice Number  

£  رقم خطاب االعتماد
£  رقم التحصيل

£  رقم فاتورة الحساب المفتوح
£  Bill of Lading Number 

£  Airway Bill Number 

£  Delivery Note Number 

£  رقم وثيقة الشحن
£  رقم فاتورة الشحن الجوي

£  رقم إشعار التسليم
Finance Amount: مبلغ التمويل:

Currency                                                  العملة Amount in Figures                                                         المبلغ باألرقام

Amount in Words
  

المبلغ باألحرف

Equivalent
Currency                                                  العملة Amount in Figures                                                         المبلغ باألرقام Transfer Currency                         عملة التحويل

ما يكافئه

Tenor of Trust Receipt (In Days) )مدة إيصال األمانة )باأليام 

59 SUPPLIER NAME /BENEFICIARY* FOR OPEN ACCOUNT TRUST RECEIPT ONLY 59 اسم المورد/المستفيد* إليصال أمانة الحساب المفتوح فقط

Name 
Account Number/IBAN 

االسم
IBAN/رقم الحساب

57 BENEFICIARY’S BANK FOR OPEN ACCOUNT TRUST RECEIPT ONLY 57 البنك المستفيد إليصال أمانة الحساب المفتوح فقط

Name* *االسم

Branch  الفرع City/State  المدينة/الوالية Country*  *الدولة 
Bank code: رمز البنك:
Swift £ سويفت BSB (Australia) £ BSB )أستراليا( IFSC £ IFSC Sort (UK) £ Sort )المملكة المتحدة( CHIPS UID (US) £ CHIPS UID )أمريكا(

Transit No. (CANADA) £ (رقم النقل )كندا FEDWIRE (US) £ FEDWIRE )أمريكا( Others £ أخرى Bank Code  رمز البنك

56A INTERMEDIARY BANK 
(IF KNOWN)  FOR ROUTING PAYMENT TO BENEFICIARY’S BANK -

                                                                                   For Open Account Trust Receipt only
                                                             إليصال أمانة الحساب المفتوح فقط56A البنك الوسيط  )إذا كان معلومًا( لتوجيه الدفع ألمر البنك المستفيد-

Name*  *االسم Swift Code  التحويل

MOFAIC Electronic Invoice Attestation التصديق اإللكتروني لفاتورة وزارة الخارجية والتعاون الدولي

Attestation of Invoice with MOFAIC is required   YES  £ NO £ مطلوب تصديق الفاتورة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي £ نعم £ ال

SPECIAL INSTRUCTIONS - PLEASE SELECT ANY ONE (ONLY IF APPLICABLE) تعليمات خاصة - يرجى اختيار أي واحدة )فقط إذا كانت مطبقة(
£  Please remit amount requested in full by granting maximum financing 

permissible and debit shortfall to my/our current account.
£  Please permit the early settlement the financing reference 

for AED     
so that this application will be within our approved facility.

£ Other instruction(s) 

 £   يرجى تحويل المبلغ المطلوب بالكامل من خالل منح التمويل األقصى 
المسموح به وخصم النقص من حسابي/حسابنا.

التمويل    لمرجعية  المبكرة  التسوية  تحويل  £   يرجى 
لقاء مبلغ بالدرهم   بحيث يصبح هذا الطلب ضمن تسهيالتنا 

المعتمدة. 
£  تعليمات أخرى

APPLICANT DECLARATION AND TERMS AND CONDITIONS إقرار مقدم الطلب والشروط واألحكام

oI/We hereby confirm that none of the goods related to the financial transaction/ documents presented to RAKBANK pursuant 
to this application fall under the List of Controlled and Dual Use Goods issued in accordance with the provisions of UAE Cabinet 
Resolution No. 50 of 2020 and Notice No. 4711/2021 dated 6 October 2021 issued by the Central Bank of the UAE.

Or
oI/We hereby confirm that some or all of the goods related to the financial transaction/ documents presented to RAKBANK 
pursuant to this application fall under the List of Controlled and Dual Use Goods issued in accordance with the provisions of UAE 
Cabinet Resolution No. 50 of 2020 and Notice No. 4711/2021 dated 6 October 2021 issued by the Central Bank of the UAE, and 
that I/we are licensed by the relevant government authorities to trade in such Controlled and Dual Use Goods, as applicable. A 
copy of such Permit issued by “The Executive Office for Control and Non-Proliferation” is submitted along with this application.

a.  Request the National Bank of Ras Al Khaimah, Islamic Banking Division (“RAKislamic”) to provide us with the 
Murabaha financing facility against the Trust Receipt.

b.  Agree and acknowledge that the financing against trust receipt will be granted on a full recourse basis and that I/we 
undertake to pay RAKislamic the outstanding amounts whenever becoming due and payable

c.  Authorise RAKislamic to debit my/our current account mentioned above or any other account held with RAKislamic 
for any outstanding amounts under the Murabaha financing facility. 

d.  Authorise RAKislamic to debit my/our current account mentioned above or any other account held with RAKislamic 
for the amounts whenever becoming due and payable.

e.  Hereby confirm that all the submitted documents are backed by genuine trade transactions and the Murabaha 
financing facility against trust receipt as security for any outstanding amounts whenever becoming due and payable 
under the relevant documents.

f.  Confirm that I/we have not obtained and/or will not seek any finance from any other bank or financial institution 
against the documents submitted with this application for the Murabaha financing against trust receipt.

g.  Undertake to pay any donation amount under the relevant documents in the event of any failure to pay any 
amounts due and payable under the Murabaha financing facility (such donation to be paid to charity after deduction 
of actual costs incurred as a result of any delay or default). 

h.  Undertake to complete and sign the Trust Receipt Application Form simultaneously with this Application for Murabaha 
financing Against Trust Receipt and fulfil all the requirements stipulated in the Trust Receipt Application Form

Applicant Signature(s) with Company Stamp*

تندرج ضمن قائمة السلع الخاضعة للرقابة وذات االستخدام المزدوج الصادرة وفًقا ألحكام قرار مجلس الوزراء اإلماراتي رقم 50 لعام 2020 وإخطار 
رقم 2021/4711 بتاريخ 6 أكتوبر 2021 صادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركز.

أو

o أؤكد/نؤكد أن بعض أو كل السلع المتعلقة بالمعاملة / المستندات المالية المقدمة إلى راك بنك وفًقا لهذا الطلب تندرج ضمن قائمة 
السلع الخاضعة للرقابة وذات االستخدام المزدوج الصادرة وفًقا ألحكام قرار مجلس الوزراء اإلماراتي رقم 50 لعام 2020 واإلشعار رقم 2021/4711 
بتاريخ 6 أكتوبر 2021 الصادرعن البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وأنني / نحن مرخصون من قبل السلطات الحكومية ذات الصلة 
»المكتب  التصريح الصادر عن  المزدوج، حسب االقتضاء. يتم تقديم نسخة من هذا  للرقابة وذات االستخدام  الخاضعة  للتداول في هذه السلع 

التنفيذي للرقابة وعدم االنتشار« مع هذا الطلب.
مقابل  مرابحة  تمويل  بتسهيل  تزويدنا  اإلسالمي«(  )»راك  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  الوطني، قسم  الخيمة  رأس  بنك  أ.  أطلب/نطلب من 

إيصال أمانة.
ب.  أوافق/نوافق وأقر/نقر بأن التمويل مقابل إيصال األمانة سيتم منحه على أساس حق الرجوع الكامل، وأنني/أننا أتعهد/نتعهد بسداد المبالغ 

المستحقة إلى راك اإلسالمي حال استحقاقها ووجوب دفعها. 
ج.  أفوض/نفوض راك اإلسالمي بالخصم من حسابي/حسابنا الجاري المذكور أعاله أو أي حساب مفتوح لدى  راك اإلسالمي أي مبالغ مستحقة وفقًا 

لتسهيل تمويل المرابحة. 
د.  أفوض/نفوض راك اإلسالمي بالخصم من حسابي/حسابنا الجاري المذكور أعاله أو أي حساب مفتوح لدى راك اإلسالمي أي مبالغ تصبح مستحقة 

ومطلوبة الدفع.
هـ.  أؤكد/نؤكد بموجب هذا اإلقرار على أن جميع المستندات المقدمة مدعومة بمعامالت تجارية صحيحة وتسهيل تمويل المرابحة مقابل إيصال 

األمانة على سبيل الضمان ألي مبالغ مستحقة عند استحقاقها وطلب دفعها بموجب المستندات ذات الصلة.
و.  أؤكد/نؤكد بأنني/أننا لم نحصل و/أو نسعى للحصول على أي تمويل من أي بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى مقابل المستندات المقدمة مع 

هذا الطلب لتمويل المرابحة مقابل إيصال أمانة. 
الدفع  ومطلوبة  مستحقة  مبالغ  أي  سداد  عن  تقاعس  أي  حالة  في  الصلة  ذات  المستندات  بموجب  تبرع  مبلغ  أي  بدفع  ز.  أتعهد/نتعهد 
البنك نتيجًة  التي تكبدها  الفعلية  التكاليف  الخيرية بعد خصم  إلى المؤسسات  التبرع  المرابحة )يتم دفع هذا  بموجب تسهيل تمويل 

ألي تأخير أو تقصير(.
المتطلبات  بجميع  والوفاء  األمانة  إيصال  مقابل  المرابحة  لتسهيل  الطلب  هذا  مع  األمانة  إيصال  نموذج  وتوقيع  بإكمال  ح.  أتعهد/نتعهد 

المشروطة في نموذج طلب إيصال األمانة.

توقيع )توقيعات( مقدم الطلب وختم الشركة*
*حقول إلزامية

*Mandatory Fields

طلـب تمويـل مرابحـة نظيـر إيصال أمانة

APPLICATION FOR MURABAHA FINANCING AGAINST TRUST RECEIPT
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FOR BANK USE ONLY الستخدام البنك فقط

الفروع/المكتب الرئيسي
Branches/Front Office

مرجع التعقب
Tracking Reference 

تمويل تجاري
Trade Finance £ CSV 

االسم
Name 

رقم التعريف بالموظف
Employee ID

التوقيع
Sign

Enclosuresالمرفقات
Schedule 1: Form of Promise to Purchaseالجدول 1: نموذج تعهد الشراء 
Schedule 2: Form Of Offer Noticeالجدول 2: نموذج إخطار العرض 
Schedule 3: Form Of Acceptance Noticeالجدول 3: نموذج إخطار القبول 

SCHEDULE 1 الملحق 1

Form of Confirmation and Offer (open Account)
To: National Bank of Ras Al Khaimah – Islamic Banking Division (as the Seller)
Date    التاريخ

From 
 [Agent and/or Additional Agent as applicable]

نموذج اإلقرار والعرض )الحساب المفتوح/الفواتير(

إلى: بنك رأس الخيمة الوطني – قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية

من 
]الوكيل و/أو الوكيل اإلضافي، حسبما ينطبق[  

CONFIRMATION إقرار

We refer to the Master Agency Agreement (the Agreement) and the Master 
Investment Offer and the Master Investment Acceptance served thereunder. We 
hereby certify and confirm to you that we have contracted in our capacity as your 
undisclosed Agent, and purchased the Goods as specifically described hereunder 
from the Supplier(s) in the manner contemplated by the Master Investment Offer for 
a Purchase Price of AED  and taken possession of 
the Goods on your behalf.

The detailed description of the Goods are set out in the enclosed [Delivery 
Document/Invoice].

1.  We enclose herewith the photocopy set of the [Open Account Documents/Invoices]  
evidencing the Purchase of the Goods as your undisclosed agent;

2.  We hereby invite you or your representative to examine, inspect and take inventory 
of the Goods being purchased by us as your undisclosed agent, which we have taken 
possession of and held on trust for and on your behalf;

3.  We hereby certify that:
 a.  We have ordered/selected the Goods specified in the Master Investment Offer;
 b.  We are satisfied that the Goods conform to the description in the Master 

Investment Offer and are not damaged or defective;
 c.  As at the date hereof, good and marketable title to, and constructive possession 

of, the Goods has been transferred to you (as our principal) from the Supplier 
and that we have obtained the possession of the Goods on your behalf;

 d.  As at the date hereof, the Goods (in whole or a part thereof), have not been 
disposed of, used and/or consumed by us or any other party;

 e.  We are not aware of any defects in title, encumbrances, claims or liabilities 
affecting the Goods;

 f.  The representations and warranties set out in Clause 9 of the Agreement are 
true and accurate on the date of this Confirmation;

 g.  The terms and conditions set out in Agreement, Master Investment Offer and 
Master Investment Acceptance shall apply to this Confirmation.

 h.  We acknowledge that the Principal is relying upon the matters stated in this 
certification when agreeing to this Confirmation.

Capitalized terms not defined in this Confirmation shall have the same meaning as in 
the Agreement.

For and on behalf of the Agent/Additional Agent (as applicable)

 
Name and Signature

وقبول  الرئيسي   االستثمار  وعرض  )»االتفاقية«(  الرئيسية  الوكالة  اتفاقية  إلى  باإلشارة 

بصفتنا  تعاقدنا  أننا  لكم  بموجبه  ونقر  نشهد  فإننا  بموجبه،  المقدم  الرئيسي  االستثمار 

)الموردين(  المورد  بموجبه من  المحدد  النحو  السلع على  المعلن وقمنا بشراء  وكيلكم غير 

قدره  شراء  سعر  مقابل  في  الرئيسي  االستثمار  عرض  في  عليها  المنصوص  بالطريقة 

 درهم وانتقلت إلينا حيازة السلع نيابة عنكم.

البيانات التفصيلية للسلع مذكورة في ]مستند التسليم/الفاتورة[ المرفقة. 

1.  مرفق طيه مجموعة من الصور الضوئية من ]مستندات الحساب المفتوح/الفاتورة[  التي 
تثبت شراءنا للسلع بصفتنا وكيلكم غير المعلن؛

بشرائها  قمنا  التي  السلع  وجرد  ومعاينة  لفحص  ممثلكم  أو  أنتم  بموجبه  2.  ندعوكم 
سبيل  على  بها  واحتفظنا  ملكيتها  إلينا  انتقلت  والتي  المعلن،  غير  وكيلكم  بصفتنا 

األمانة لصالحكم ونيابة عنكم؛

نشهد بموجبه:  .3
أننا طلبنا/اخترنا السلع المحددة في عرض االستثمار الرئيسي؛ أ.   

ب.  ونقر بأن السلع متطابقة مع التفاصيل الواردة في عرض االستثمار الرئيسي وغير تالفة   
أو معيبة؛

ج.  كما في تاريخ هذا اإلقرار، تم نقل حق الملكية الصحيح والقابل للبيع في، والملكية   
المورد وأننا حصلنا على ملكية  إليكم )بصفتكم موكلنا( من  السلع  الضمنية في، 

السلع نيابة عنكم؛
أو  جزئي(  أو  كلي  )بشكل  السلع  في  التصرف  يتم  لم  اإلقرار،  هذا  تاريخ  في  د.  كما   

استخدامها و/أو استهالكها بواسطتنا أو بواسطة أي طرف آخر؛
هـ.  لسنا على دراية بوجود أي عيوب في الملكية أو أعباء أو مطالبات أو التزامات تؤثر على   

السلع؛
و.  اإلقرارات والضمانات الواردة في البند 9 من االتفاقية صحيحة ودقيقة كما في تاريخ هذا   

اإلقرار؛
وقبول  الرئيسي  االستثمار  وعرض  االتفاقية  في  الواردة  واألحكام  الشروط  ز.  تنطبق   

االستثمار الرئيسي على هذا اإلقرار.
ح.  نقر بأن الموكل يعتمد على األمور المنصوص عليها في هذه الشهادة عند موافقته   

على هذا اإلقرار.

يكون للمصطلحات غير المعرفة في هذا اإلقرار نفس المعاني المخصصة لها في االتفاقية.

لصالح ونيابة عن الوكيل/الوكيل اإلضافي )حسبما ينطبق(

االسم والتوقيع
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SCHEDULE 2 الملحق 2

FORM OF OFFER IN RELATION TO THE TRANSACTION UNDER 
OPEN ACCOUNT

To 
 [Agent and/or Additional Agent as applicable]

Dear Sir or Madam,

Further to your Confirmation that you have received the Goods on 
our behalf in your capacity as our undisclosed agent, we now hereby 
offer to sell the consignment of the Goods to you for the Sale Price of 
AED  (inclusive of the Purchase 
Price of AED  at which the Goods 
were purchased plus import and acquisition expenses which are  AED

, plus the 
profit AED  @ %) in accordance 
with, and subject to, the terms of, the Agreement and the undertaking given 
in the Master Investment Offer.  The Sale Price shall be paid by you in bullet 

payment on  /the installment amounts 

and the Sale Payment Dates are set out below:

نموذج عرض بخصوص المعاملة بموجب الحساب المفتوح

إلى 
]الوكيل و/أو الوكيل اإلضافي، حسبما ينطبق[  

تحية طيبة وبعد،

غير  وكيلنا  بصفتكم  عنا  نيابة  السلع  استلمتم  بأنكم  إقراركم  إلى  باإلشارة 

إليكم  السلع  المرسلة من  اآلن بموجبه بيع الشحنة  المعلن، فإننا نعرض عليكم 

مقابل سعر البيع وقدره  درهم )شاماًل سعر الشراء 

نفقات  زائد  به  السلع  اشترينا  الذي  درهم  بقيمة  

وقدره  الربح  زائد  درهم  وقدرها   واالستالم  االستيراد 

بموجب،   )% بنسبة  درهم   

ومع مراعاة، شروط االتفاقية والتعهد المقدم في عرض االستثمار الرئيسي. يلزم 

/وفيما  في    واحدة  دفعة  البيع  سعر  دفع 

يلي مبالغ األقساط وتواريخ دفع سعر البيع:

تاريخ دفع سعر البيع*
Sale Payment Date*

الكمية والمواصفات العامة للسلع
Proportion of Deferred Sale Price

  

  

  

  

* If any such date is not a Business Day, then the immediately following Business Day. * إذا لم يوافق أي من هذه التواريخ يوم عمل، يكون في يوم العمل التالي مباشرة.

This Offer, once accepted by you through execution of the Acceptance 
(in the form set out in Schedule 3) shall conclude Murabaha Contract 
between us. Upon your signatures on the Acceptance, please return to 
us the duly executed original copy of the same.

Upon your accepting this Offer by executing the Acceptance, you shall 
become the owner of the Goods thereafter and shall be liable for the 
Goods that such documents represent and for their loss, damage or 
destruction with effect from taking delivery of such documents in your 
capacity as owner of and liable for such Goods from the date thereof; 

Capitalized terms not defined in this Offer shall have the same meaning 
as in the Agreement.

For and on behalf of National Bank of Ras Al Khaimah – Islamic Banking 
Division

 
Signature

يؤدي هذا العرض، لدى قبولكم له من خالل التوقيع على نموذج القبول )بالصيغة 
نموذج  توقيعكم على  وبعد  بيننا.  مرابحة  إبرام عقد  إلى   ،)3 الملحق  الواردة في 

القبول، الرجاء إعادة النسخة األصلية الموقعة أصوالً إلينا.

بعد قبول هذا العرض من خالل التوقيع على نموذج القبول، تصبحون فيما بعد 
مالك السلع وتصبحون مسؤولين عن السلع التي تمثلها هذه المستندات وعما 
تتعرض له من خسارة أو تلف أو ضرر بدءًا من استالم هذه المستندات بصفتكم 

المالك والمسؤول عن هذه السلع من تاريخ هذا العرض؛

لها  المخصصة  المعاني  نفس  العرض  هذا  في  المعرفة  غير  للمصطلحات  يكون 
في االتفاقية.

لصالح ونيابة عن بنك رأس الخيمة الوطني – قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية

التوقيع
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SCHEDULE 3 الملحق 3

FORM OF OFFER IN RELATION TO THE TRANSACTIONS UNDER LC 
OR COLLECTION

To 
 [Agent and/or Additional Agent as applicable]

Date    التاريخ

Dear Sir or Madam,

We refer to the Master Agency Agreement (the Agreement) and the 
Master Investment Offer and the Master Investment Acceptance served 
thereunder.  We hereby certify and confirm to you that we have received 
the title to and constructive possession of the following Goods from the 
Supplier(s) in the manner contemplated by the Master Investment Offer 
for a Purchase Price of :

The description of the Goods and other relevant information (including 
the Purchase Price and Supplier details) are set out in the relevant 
Delivery Documents.

We now hereby offer to sell the consignment of the Goods to you for 
the Sale Price of AED  (inclusive 
of the Purchase Price of AED  
at which the Goods were purchased plus import and acquisition 
expenses which are AED ,  
plus the profit AED  @ %) 
 in accordance with, and subject to, the terms of, the Agreement and the 
undertaking given in the Master Investment Offer. The Sale Price shall 

be paid by you in bullet payment on  /
the installment amounts and the Sale Payment Dates are set out below:

نموذج عرض بخصوص المعاملة بموجب خطاب االعتماد أو التحصيل

إلى 
]الوكيل و/أو الوكيل اإلضافي، حسبما ينطبق[  

تحية طيبة وبعد،

الرئيسي  االستثمار  وعرض  )»االتفاقية«(  الرئيسية  الوكالة  اتفاقية  إلى  باإلشارة 
أننا  لكم  بموجبه  ونقر  نشهد  فإننا  بموجبه،  المقدم  الرئيسي  االستثمار  وقبول 
بالطريقة  )الموردين(  المورد  من  للسلع  الضمنية  والملكية  الملكية  على  حصلنا 
قدره  شراء  سعر  مقابل  في  الرئيسي  االستثمار  عرض  في  عليها  المنصوص 

:

تفاصيل السلع والمعلومات األخرى ذات الصلة )بما في ذلك سعر الشراء وبيانات 
الموردين( مذكورة في مستندات التسليم ذات الصلة.

وإننا نعرض عليكم اآلن بموجبه بيع الشحنة المرسلة من السلع إليكم مقابل سعر 
الشراء  سعر  )شاماًل  درهم  وقدره   البيع 
زائد  به  السلع  اشترينا  الذي  درهم  بقيمة  
وقدرها   واالستالم  االستيراد  نفقات 
درهم  وقدره   الربح  زائد  درهم 
شروط  مراعاة  ومع  بموجب   )% بنسبة 
البيع  سعر  دفع  يلزم  الرئيسي.  االستثمار  عرض  في  المقدم  والتعهد  االتفاقية 

دفعة واحدة في   /وفيما يلي مبالغ األقساط 
وتواريخ دفع سعر البيع:

تاريخ دفع سعر البيع*
Sale Payment Date*

الكمية والمواصفات العامة للسلع
Proportion of Deferred Sale Price

  

  

  

  

* If any such date is not a Business Day, then the immediately following Business Day. * إذا لم يوافق أي من هذه التواريخ يوم عمل، يكون في يوم العمل التالي مباشرة.

This Offer, once accepted by you through execution of the Acceptance 
(in the form set out in Schedule 3) shall conclude Murabaha Contract 
between us. Upon your signatures on the Acceptance, please return to 
us the duly executed original copy of the same.

Upon your accepting this Offer by executing the Acceptance, you shall 
become the owner of the Goods thereafter and shall be liable for the 
Goods that such documents represent and for their loss, damage or 
destruction with effect from taking delivery of such documents in your 
capacity as owner of and liable for such Goods from the date thereof; 

Capitalized terms not defined in this Offer shall have the same meaning 
as in the Agreement.

For and on behalf of National Bank of Ras Al Khaimah – Islamic Banking 
Division

 
Name and Signature

يؤدي هذا العرض، لدى قبولكم له من خالل التوقيع على نموذج القبول )بالصيغة 
نموذج  توقيعكم على  وبعد  بيننا.  مرابحة  إبرام عقد  إلى   ،)3 الملحق  الواردة في 

القبول، الرجاء إعادة النسخة األصلية الموقعة أصوالً إلينا.

بعد قبول هذا العرض من خالل التوقيع على نموذج القبول، تصبحون فيما بعد 
مالك السلع وتصبحون مسؤولين عن السلع التي تمثلها هذه المستندات وعما 
تتعرض له من خسارة أو تلف أو ضرر بدءًا من استالم هذه المستندات بصفتكم 

المالك والمسؤول عن هذه السلع من تاريخ هذا العرض؛

لها  المخصصة  المعاني  نفس  العرض  هذا  في  المعرفة  غير  للمصطلحات  يكون 
في االتفاقية.

لصالح ونيابة عن بنك رأس الخيمة الوطني – قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية

االسم والتوقيع
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SCHEDULE 4 الملحق 4

ACCEPTANCE

To: National Bank of Ras Al Khaimah – Islamic Banking Division (as the Seller)

Date    التاريخ

From Agent and/or Additional Agent as applicable

Dear Sir or Madam,

We hereby accept your Offer and we hereby purchase the consignment 
of Goods, referred to in the Offer, from you in accordance with the 
terms of the Master Investment Acceptance and the Agreement.  By 
our Acceptance of your Offer, a Sale (Murabaha Contract) is entered 
into between us on the terms and conditions of the Master Investment 
Acceptance and the Agreement, with the Sale Price and being payable 
in lump sum or in the instalment amounts or in the Instalment Date 
specified in your Offer.

Upon our accepting your Offer by executing this Acceptance, we have 
become the owner of the Goods hereafter and shall be liable for the 
Goods that such documents represent and for its loss, damage or 
destruction with effect from taking delivery of such documents in our 
capacity as owner of and liable for such Goods from the date thereof;

We hereby authorize you to debit the amounts of the installments falling 
due in addition to the donation amount (if any) from all our accounts 
with you (Current/Saving/Investment Deposit) whether in local or foreign 
currency. We further authorize you to exchange foreign currency at the 
rate prevailing on the exchange date in a manner that fulfills the payment 
of such installments, irrespective whether such accounts existed at the 
time of the signing of this Contract or to be opened thereafter. Further, 
we, in case of default of payment of the Sale Price, authorize you to block 
the balances of such accounts and confirm that you shall have priority 
over other creditors with respect to collecting the outstanding Sale Price 
and any donation amount from the balances of such accounts.

We confirm that no Default has occurred or is outstanding or will result 
following our execution of this Acceptance.

Capitalised terms not defined in this Acceptance shall have the same 
meaning as in the Agreement.

For and on behalf of the Agent or Additional Agent as applicable

 
Name and Signature

القبول

إلى: بنك رأس الخيمة الوطني – قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية )بصفته البائع(

من الوكيل و/أو الوكيل اإلضافي، حسبما ينطبق

تحية طيبة وبعد،

إننا نقبل بموجبه عرضكم ونشتري بموجبه الشحنة المرسلة من السلع، المشار إليها في 

العرض، منكم وفقًا لشروط قبول االستثمار الرئيسي واالتفاقية. وبقبولنا لعرضكم، ُتبرم 

اتفاقية بيع )عقد مرابحة( بيننا بموجب شروط وأحكام قبول االستثمار الرئيسي واالتفاقية، 

بسعر بيع يكون واجب السداد في شكل مبلغ مقطوع أو على أقساط أو في تاريخ األقساط 

المحدد في العرض.

السلع  مالك  أصبحنا  فإننا  هذا،  القبول  نموذج  على  التوقيع  خالل  من  لعرضكم  بقبولنا 
والمسؤولين عن السلع التي تمثلها هذه المستندات وعما تتعرض له من خسارة أو تلف 
السلع من  والمسؤول عن هذه  المالك  المستندات بصفتنا  بدءًا من استالم هذه  أو ضرر 

تاريخ هذا القبول؛

وإننا نفوضكم بموجبه لخصم مبالغ األقساط المستحقة إضافة إلى مبلغ التبرع )إن وجد( 
أو  المحلية  بالعملة  سواء  االستثماري(  )الجارية/االدخار/اإليداع  لديكم  حساباتنا  كافة  من 
بطريقة  الصرف  تاريخ  في  السائد  بالسعر  األجنبية  العملة  بتحويل  نخولكم  كما  األجنبية. 
وقت  موجودة  الحسابات  هذه  كانت  إذا  عما  النظر  بصرف  األقساط  هذه  سداد  تستوفي 
نفوضكم، في  إننا  ذلك،  على  عالوًة  بعد.  فيما  فتحها  أو سيتم  العقد  على هذا  التوقيع 
حالة التخلف عن سداد سعر البيع، بحجب أرصدة هذه الحسابات ونقر لكم أن لكم األولوية 
على الدائنين اآلخرين فيما يتعلق بتحصيل سعر البيع المستحق وأي مبلغ تبرع من أرصدة 

هذه الحسابات.

التوقيع  نقر بأنه لم تقع أي حالة تقصير وأنه ال توجد أي حالة تقصير معلقة أو ناشئة عن 
على نموذج القبول هذا.

يكون للمصطلحات غير المعرفة في نموذج القبول هذا نفس المعاني المخصصة لها في 
االتفاقية.

لصالح ونيابة عن الوكيل أو الوكيل اإلضافي، حسبما ينطبق

االسم والتوقيع
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SCHEDULE 5 الملحق 5

FORM OF OFFER TO ADD ADDITIONAL SUPPLIERS

To: National Bank of Ras Al Khaimah – Islamic Banking Division

Date    التاريخ

Dear Sir or Madam,

We refer to the Master Agency Agreement, the Master Investment Offer 
and the Master Investment Acceptance (collectively the “Agreement”).

We would like to include the following Additional Suppliers into the 
Master Investment Offer:

[As attached]

If you agree to our addition of the abovementioned Additional Suppliers 
into the Master Investment Offer, please accept by signing the below 
designated place. Once accepted, the Additional Suppliers shall be 
deemed to have been included into the Master Investment Offer as duly 
accepted by the Principal by serving the Master Investment Acceptance. 

We confirm that no Purchase has taken place and that no Supply 
Agreement has been concluded between us and the Additional Suppliers 
prior to our serving of this notice to you. After your acceptance below, we 
may Purchase the Goods in accordance with the Agreement. 

Capitalised terms not defined in this Acceptance shall have the same 
meaning as in the Agreement.

Yours sincerely,

 
Signature

For and on behalf of   

Acceptance
We hereby accept the above

 
Signature 

For and on behalf of the National Bank of Ras Al Khaimah – Islamic 
Banking Division

نموذج عرض إضافة الموردين اإلضافيين

إلى: بنك رأس الخيمة الوطني – قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية

تحية طيبة وبعد،

باإلشارة إلى اتفاقية الوكالة الرئيسية وعرض االستثمار الرئيسي وقبول االستثمار الرئيسي 

)يشار إليها جميعًا باسم )»االتفاقية«(.

إننا نرغب في إدراج الموردين اإلضافيين التالية أسماؤهم إلى عرض االستثمار الرئيسي:

]كما المرفق[

إذا وافقتم على إضافتنا للموردين اإلضافيين المذكورين أعاله في عرض االستثمار الرئيسي، 
برجاء القبول من خالل التوقيع في المكان المخصص أدناه. وبمجرد القبول، يعتبر الموردون 
لدى  أصوالً  أنهم مقبولون  الرئيسي على  االستثمار  إدراجهم في عرض  تم  اإلضافيون قد 

الموكل وذلك من خالل تقديم نموذج قبول االستثمار الرئيسي.

الموردين  بيننا وبين  توريد  اتفاقية  أي  إبرام  يتم  أي عملية شراء ولم  تجِر  أنه لم  نقر  وإننا 

اإلضافيين قبل تقديمنا لهذا اإلخطار إليكم. وبعد قبولكم فيما يلي، فإنه يحق لنا شراء 

السلع وفقًا لالتفاقية.

يكون للمصطلحات غير المعرفة في نموذج القبول هذا نفس المعاني المخصصة لها في 
االتفاقية.

وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،

التوقيع

لصالح ونيابة عن 

 القبول
نقبل بموجبه ما ورد أعاله

التوقيع

لصالح ونيابة عن بنك رأس الخيمة الوطني – قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية
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