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PLEASE FILL THE BELOW FORM IN ENGLISH

يرجى تعبئة النموذج التايل باللغة الإجنليزية

Mandatory Fields** حقول اإلزامية

Applicant Declaration and Terms and Conditions

I/We:
a.  undertake to pay RAKBANK with the amount of cheque(s) plus any other charges if not honoured on first presentation 

on due date by drawer named above;
b.  authorise you to debit my/our current account noted above or any account with RAKBANK for the amounts 

outstanding under the Murabaha Facility ;
c.  confirm that the security cheque(s) has/have arisen out of genuine business transactions and the drawer(s) of the 

cheque(s) is/are known to me/us to be financially sound to the best of my/our knowledge;
d.  confirm and declare that the cheque(s) provided as security under the Murabaha Facility are validly endorsed in blank 

and authorise RAKBANK to endorse as payable to RAKBANK as and when required by RAKBANK;
e.  agree and acknowledge that RAKBANK may at its sole discretion refuse to grant any financing facility without any 

obligation on RAKBANK whatsoever;
f.  undertake to indemnify RAKBANK for any actual cost, loss or damage incurred by RAKBANK in relation to the

Murabaha Facility.
g.  Unless otherwise defined, all defined terms in this Applicant Declaration and Terms and Conditions shall bear the 

same meanings as that set out in the master murabaha agreement dated on or prior to the date hereof between 
RAKBANK and ourselves.

اإقرار مقدم الطلب وال�رشوط والأحكام

اأنا/نحن:
اأ. اأتعهد / نتعهد بالدفع اإلى بنك راأ�س اخليمة الوطني مبلغ ال�سيك )ال�سيكات( بالإ�سافة اإلى اأي ر�سوم اأخرى يف 

حالة عدم �رصفها عند تقدميها لأول مرة يف تاريخ ا�ستحقاقها بوا�سطة ال�ساحب املذكور ا�سمه اأعاله ؛
ب.  اأفو�سكم / نفو�سكم باخل�سم من ح�سابي / ح�سابنا اجلاري لديكم املذكور اأعاله اأو اأي ح�ساب اآخر لدى بنك راأ�س 

اخليمة الوطني للمبالغ امل�ستحقة مبوجب ت�سهيل املرابحة؛
ج.  اأوؤكد / نوؤكد على اأن �سيكات ال�سمان ن�ساأت عن معامالت جتارية �سحيحة، واأن �ساحب ال�سيكات معروف يل / لنا 

مبالءته املالية على حد علمي /علمنا ومعرفتي / معرفتنا؛
د.  اأوؤكد / نوؤكد واأقر / نقر باأن ال�سيكات املقدمة على �سبيل ال�سمان مبوجب ت�سهيل املرابحة مظهرة ب�سكٍل �سحيح 
على بيا�س، واأفو�س بنك راأ�س اخليمة الوطني بتظهريها على اأنها م�ستحقة الدفع لبنك راأ�س اخليمة الوطني عند 

طلب بنك راأ�س اخليمة الوطني ذلك؛
هـ.  اأوافق / نوافق واأقر / نقر باأنه يجوز لبنك راأ�س اخليمة الوطني، وفق مطلق تقديره، رف�س منح اأي ت�سهيل متويل دون 

اأي التزام على بنك راأ�س اخليمة الوطني اأياً كان؛
اأو اأ�رصار يتكبدها بنك راأ�س  اأو خ�سائر  و.  اأتعهد / نتعهد بتعوي�س بنك راأ�س اخليمة الوطني عن اأي تكاليف فعلية 

اخليمة الوطني فيما يتعلق بت�سهيل املرابحة.
ز.  ما مل يحدد خالف ذلك، حتمل جميع امل�صطلحات املعرفة يف اإقرار مقدم الطلب وهذه ال�رشوط والأحكام نف�س املعاين 

املو�سحة يف اتفاقية املرابحة الرئي�سية املوؤرخة يف اأو قبل تاريخه فيما بني بنك راأ�س اخليمة الوطني وبيننا.

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

Branches/ Front Office Tracking Reference Trade Finance

£ CSV 

Name Employee ID Sign

الفروع/ املكتب الرئي�سي مرجع التعقبالتوقيع متويل جتاري ال�سم رقم التعريف باملوظف

For Bank Use Only ل�ستخدام البنك

Enclosuresاملرفقات 

Schedule 1: Form of Promise to Purchaseاجلدول 1: منوذج تعهد ال�رصاء 

Schedule 2: Form Of Offer Noticeاجلدول 2: منوذج اإخطار العر�س 

Schedule 3: Form Of Acceptance Noticeاجلدول 3: منوذج اإخطار القبول 

ا�سم احل�ساب*

رقم احل�ساب* 

بيانات ال�سيك )ال�سيكات( *

Application for Murabaha Financing against Security Cheques
طلب متويل املرابحة مقابل �سيكات �سمان

Date      *:  التاريخ                _: *
dd    mm   yyyy 



SCHEDULE 1
Form of Promise to Purchase

We refer to the master murabaha agreement between National Bank 
of  Ras Al Khaimah (P.S.C) - Islamic Banking Division  (RAKislamic) and ourselves 
(the “Murabaha Agreement”). Unless otherwise defined, terms defined in 
the Murabaha Agreement shall have the same meanings herein. 

We hereby undertake to purchase the Commodities from you pursuant to a 
Murabaha Contract to be entered into in accordance with Clauses 2.5 (Transaction 
Details), 2.7 (Acceptance Notice) and 2.8 (Completion of Murabaha Contract) of 
the Murabaha Agreement.

We acknowledge that you will purchase the Commodities in reliance upon such 
undertaking and that you may incur losses, damages and other liabilities if we 
fail to purchase such Commodities from you in accordance with the Murabaha 
Contract and we undertake to indemnify you against any such losses, damages and 
other liabilities pursuant to Clause 10.4 (Indemnity).

Pursuant to Clause 5 of the Murabaha Agreement, we also undertake to grant 
the Security over and assign the proceeds of the instruments issued in favor 
of and endorsed by the Customer as set out and attached (the “Instruments”) 
prior to each Murabaha Transaction taking place pursuant to the duly completed 
Murabaha Contract. 

We hereby undertake to assign the proceeds of, or otherwise endorse all the 
Instruments to you and that you have full recourse against the same in case of 
occurrence of an Event of Default. 

___________________________________________________________________ 
Authorised signatory for the Customer

امللحق 1

تعهد ال�رشاء

  بالإ�سارة اإلى اتفاقية املرابحة الرئي�سية املربمة بيننا وبني بنك راأ�س اخليمة الوطني 
 ددح  )�س.م.ع(، ق�سم اخلدمات امل�رصفية ال�سالمية )»راك اإلسالمي«(  )»اتفاقية

مليقية المرابحُةاة في اتففالمعر تالكلمل كوني ،كلذ فخلا . ،(«المرابحةما    هنا
نف�س املعاين

  نتعهد مبوجبه ب�رصاء ال�سلع منكم مبوجب عقد مرابحة املقرر اإبرامها وفقاً للبند 
 )تفا�سيل املعاملة( والبند 2-7 )اإخطار القبول( والبند 2-8 )اإمتام اتفاقية

املرابحة( من اتفاقية املرابحة. 5-2

  ونقر باأنكم �سوف ت�سرتون ال�سلع بالعتماد على هذا التعهد واأنكم قد تتحملون 
رتوفقًا لقيةاتف ل�لا كتل ي أن� مكنم ع را� مل تامزاتلاو ر  Ü ëME �خو    ئرا

 واإننا نتعهد بتعوي�سكم �سد اأي من هذه اخل�سائر اأو الأ�رصار اأو اللتزامات
الأخرى مبوجب البند 10-4 )التعوي�س(. املرابحة

  ووفقاً للبند 5 من اتفاقية املرابحة، فاإننا نتعهد مبنحكم ال�سمان على وبالتنازل 
  عن عائدات ال�سندات ال�سادرة ل�سالح وامل�سدقة بوا�سطة العميل على النحو

 يف واملرفق )»ال�سندات«( قبل اإبرام اأي معاملة مرابحة مبوجب عقد مرابحة
ح�سب الأ�سول. الوارد

 مبوجبه بالتنازل عن عائدات اأو التظهري بخالف ذلك على كافة ال�سندات 
املقدمة لكم واأن لديكم حق الرجوع الكامل �سدها يف حالة وقوع اأي حالة تق�سري. ونتعهد

__________________________________________________________________

املفو�س بالتوقيع عن العميل



نوع ال�سند ك�سمان
Type of Instrument 

as Security

الكمية واملوا�سفات 
العامة لل�سلع
Quantity and 

General Description 
of Commodities: 

�سعر التكلفة
Cost Price

ربح املرابحة على اأ�سا�س 
املعادلة املعرو�سة يف 
التفاقية الرئي�سية:

Murabaha Profit based on 
the formula provided in 
the Master Agreement:

 �سعر �رصاء
املرابحة

Murabaha 
Purchase 

Price:

تاريخ الدفع:
Payment Date:

تاريخ الت�سليم
Delivery Date

الت�سليم الفوري
Spot delivery

الت�سليم الفوري
Spot delivery

الت�سليم الفوري
Spot delivery

الت�سليم الفوري
Spot delivery

الت�سليم الفوري
Spot delivery

الت�سليم الفوري
Spot delivery

For Bank Use Only

SCHEDULE 2
Form Of Offer Notice

Date: ______________________________________________________________

From: National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C) - Islamic Banking Division 

To: _______________________________________________________  (Customer)

Master Murabaha Agreement (the “Murabaha Agreement”)

1.   We refer to the above Murabaha Agreement (expressions defined in which have
the same meanings herein), the Application Form and the Promise to Purchase.

2.   We hereby offer to sell to you the Commodities we have purchased from the
Supplier, and request you to provide the following instruments as Security, on the 
terms set out below:

3.   The Commodities will be sold to you by us without any representation or warranty
and any representation or warranty is expressly excluded to the extent permitted 
by law.

4.  If you accept this offer, please send us a duly executed copy of the Acceptance
Notice.

5.  This letter is governed by UAE law.

Yours faithfully

___________________________________________________________________ 
Authorized signatory for National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C) -
Islamic Banking Division

ل�ستخدام البنك

امللحق 2

منوذج اإخطار العر�ض

التاريخ: ____________________________________________________________

من: بنك راأ�س اخليمة الوطني–ق�سم اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية )راك بنك – اأمل(

اإلى: ______________________________________________________ )العميل(

اتفاقية املرابحة الرئي�سية )»اتفاقية املرابحة«(

نف�س فيها  املعرفة  للم�سطلحات  )يكون  اأعاله  املرابحة  اتفاقية  اإلى  1-  ن�سري 
املعاين يف هذه الوثيقة( ومنوذج الطلب وتعهد ال�رصاء.

2-  نعر�س عليكم مبوجبه اأن نبيع لكم ال�سلع التي قمنا ب�رصائها من املورد ونطلب
منكم توفري ال�صندات التالية ك�صمان، مبوجب ال�رشوط الواردة فيما يلي:

3-  �سنقوم ببيع ال�سلع اإليكم دون اأي اإقرار اأو �سمان واأي اإقرار اأو �سمان م�ستثنى 
�رصاحة بالقدر الذي ي�سمح القانون.

اإر�سال ن�سخة موقعة ح�سب الأ�سول من 4-  يف حالة قبول هذا العر�س، برجاء 
اإخطار القبول اإلينا.

5-  يخ�سع هذا اخلطاب للقانون الإماراتي.

وتف�سلوا بقبول وافر الحرتام والتقدير

__________________________________________________________________
املفو�س بالتوقيع عن بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س.م.ع( –

ق�سم اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية



SCHEDULE 3
Form Of Acceptance Notice

Date: ______________________________________________________________

From: _____________________________________________________ (Customer) 

To: National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C) -Islamic Banking Division (RAKislamic) 

Master Murabaha Agreement (the “Murabaha Agreement”) and Offer Notice

1.   We refer to the Murabaha Agreement (expressions defined in which have the

same meanings herein) and the Offer Notice issued by you pursuant thereto.

2.   We hereby accept your offer to sell the Commodities to us and hereby conclude

with you a Murabaha Contract, upon the terms set out in your Offer Notice.

3.   We irrevocably and unconditionally confirm that the Commodities are sold by you

to us without any representation or warranty and any representation or warranty 

is expressly excluded to the extent permitted by law.

4.   We hereby acknowledge receipt of the constructive possession

of the Commodities and confirm that the delivery charges for 

physical delivery of the Commodities shall be AED 0 and payable  

on ______________________ (due date of the finance).

5.   We hereby represent that no Default has occurred or is continuing and each

representation contained in Clause 7 of Murabaha Agreement is true as of the date 

hereof and shall continue to be true on the proposed Murabaha Conclusion Date.

6.   We hereby acknowledge that constructive delivery of the Commodities will be

effected by RAKBANK as a result of the Murabaha Contract and that the physical 

delivery of the Commodities on the Delivery Date specified above shall incur a 

charge (to be notified to you in due course).

7. This letter is governed by UAE law.

Yours faithfully

___________________________________________________________________

Authorized signatory for the Customer

امللحق 3

منوذج اإخطار القبول

التاريخ: ____________________________________________________________

من:  _______________________________________________________ (العميل(

اإلى: بنك راأ�س اخليمة الوطني–ق�سم اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية
)راك بنك اأمل(

اتفاقية املرابحة الرئي�سية )»اتفاقية املرابحة«( واإخطار العر�س

ن�سري اإلى اتفاقية املرابحة )يكون للم�سطلحات املعرفة فيه نف�س املعاين يف  -1
هذه الوثيقة( واإخطار العر�س ال�سادر مبوجبها.

2-  نقبل عر�سكم مبوجبه ببيع ال�سلع اإلينا ونربم مبوجبه معكم اتفاقية مرابحة
وفق ال�رشوط الواردة يف اإخطار العر�س اخلا�س بكم.

3-  ونقر ب�صكل نهائي ودون قيد اأو �رشط اأن ال�صلع قد مت بيعها اإلينا بوا�صطتكم
دون اأي اإقرار اأو �سمان اأو اأي اإقرار اأو �سمان م�ستثنى �رصاحة بالقدر الذي ي�سمح 

به القانون.

الت�سليم م�ساريف  اأن  ونقر  لل�سلع  ال�سمنية  امللكية  ا�ستالم  مبوجبه  4-  نقر 
واأنها واجبة ال�سداد  بخ�سو�س الت�سليم الفعلي لل�سلع هي صفر  درهم اإماراتي

يف ____________________ )تاريخ ا�ستحقاق التمويل(.

5-  نقر مبوجبه عدم وقوع اأي حالة تق�سري اأو ا�ستمرار اأي حالة تق�سري واأن كل اإقرار
وارد يف البند 7 من اتفاقية املرابحة �سحيح كما يف تاريخه ويظل �سحيحاً يف 

التاريخ املقرتح لإبرام املرابحة.

6-  نقر مبوجبه اأن الت�سليم ال�سمني لل�سلع �سيتم مبعرفة راك بنك–اأمل نتيجة
اتفاقية املرابحة واأن الت�سليم الفعلي لل�سلع يف تاريخ الت�سليم املحدد اأعاله 

�صيكون مقابل ر�صوم )يتم حتديد هذه الر�صوم يف حينه(.

يخ�سع هذا اخلطاب للقانون الإماراتي.  -7

وتف�سلوا بقبول وافر الحرتام والتقدير،

__________________________________________________________________

املفو�س بالتوقيع عن العميل

D D  /  M M  /  Y Y Y Y

D D  /  M M  /  Y Y Y Y

�سنـة  / �سهـر   / يــوم 

�سنـة  / �سهـر   / يــوم 
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