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APPLICANT مقدم الطلب  BENEFICIARY المستفيد 

Name االسم. Name. االسم

Address العنوان. Address العنوان

Tel. No. رقم الهاتف.  Tel. No. رقم الهاتف

Fax No. رقم الفاكس. Fax No. رقم الفاكس

Email. البريد االلكترونى. Email. البريد االلكترونى

Issue by(air) mail اإلصدار عن طريق البريد )الجوي(  With brief advice by 
teletransmission

مع إشعار مختصر عن طريق تحويل 
برقي

Expiry date and place for presentation of documents تاريخ انتهاء الصالحية ومكان تقديم المستندات

Issue by teletransmission إصدار عن طريق اإلرسال عن بعد( By courier service عن طريق خدمة البريد السريع

Expiry date D D M M Y Y Y Y تاريخ انتهاء الصالحية

PERSONAL DETAILS البيانات الشخصية

  To: Emirates NBD Islamic المرسل إليه:  اإلمارات دبي الوطني اإلسالمي 

Place المكان

We refer to the Murabaha LC Facility made available to us by you pursuant 
to the Facility Letter dated [                                     ] (the Facility Letter), the 
Product Terms for the Murabaha Facility (the Product Terms) and the 
General Terms and Conditions of Facilities (the General Terms and 
Conditions). 

This is an Application Form issued under the Murabaha LC Facility.

Unless defined otherwise or the context otherwise requires, terms defined in 
the Facility Letter, the Product Terms for Murabaha Facility and the General 
Terms and Conditions have the same meaning in this Application Form. 

We hereby request that you issue an irrevocable documentary letter of 
credit for the purchase of the below mentioned goods in accordance with 
the attached invoice.

لنا بموجب خطاب التسهيالت  نشير إلى تسهيل خطاب اعتماد المرابحة الذي توفره 
المؤرخ ]                [ )خطاب التسهيالت( وشروط المنتج الخاصة بتسهيل 
واألحكام  )الشروط  للتسهيالت  العامة  واألحكام  والشروط  المنتج(  )شروط  المرابحة 

العامة(.

تم إصدار نموذج الطلب هذا بموجب تسهيل خطاب اعتماد المرابحة.

ما لم يتم تحديد خالف ذلك أو يتطلب السياق خالًفا لذلك، فإن المصطلحات المعرفة 
في خطاب التسهيالت وشروط المنتج الخاصة بتسهيل المرابحة والشروط واألحكام 

العامة لها نفس المعنى في نموذج الطلب الماثل.

نطلب بموجبه إصدار خطاب اعتماد مستندي غير قابل للنقض لشراء البضائع المذكورة 
أدناه وفًقا للفاتورة المرفقة.

Cash LC   خطاب االعتماد النقدي Murabaha LC خطاب اعتماد المرابحة  Wakala Murabaha LC خطاب اعتماد وكالة المرابحة

APPLICATION FORM FOR LETTER OF CREDIT
(CASH LC / MURABAHA LC / WAKALA MURABAHA LC)

نموذج طلب خطاب اعتماد
(خطاب اعتماد نقدي/ خطاب اعتماد مرابحة/ خطاب اعتماد وكالة مرابحة)

Confirmation of the credit تأكيد االئتمان

Not requested Requested  غير مطلوب مطلوب 

Amount المبلغ 

Authorised if requested by 
beneficiary

 مصرح به في حالة الطلب من
Not exceeding المستفيد ال يتجاوز

AboutM حوالي 

 

Date D D M M Y Y Y Y تاريخ 
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CONFIRMATION CHARGES رسوم التأكيد

Applicant Beneficiary  مقدم الطلب  المستفيد
المبلغ بالحروف
Amount in words:

PARTIAL SHIPMENTS الشحنات الجزئية

Allowed Not allowed مسموح بها غير مسموح بها المبلغ بالحروف
Amount in words:

Transshipments الشحنات العابرة Credit available with nominated bank االئتمان المتاح لدى البنك المعين

Allowed Not allowed مسموح بها غير مسموح بها  بالدفع عند االطالع
By payment  at  sight

فى
At

 بالدفع المؤجل عند
By deferred payment at

Please refer to UCP 600 transport articles 
for exceptions to this condition

يرجى الرجوع إلى المواد الخاصة بالنقل 
الموحدة  والممارسات  األعراف  في 
(UCP 600( لالستثناء من هذا الشرط 

  بقبول الحوالة عند
By acceptance of draft at

بالتداول
By negotiation

Commercial invoice: in  ______________originals and _______________  
copies duly signed by beneficiary stating the full name and address of 
the manufactor/producer and certifying the origin of goods and the 
contents to be true, correct and up-to-date. The original of the 
commercial invoice must be legalized by the U.A.E. Embassy / Consulate 
in the country of the Beneficiary.

 _________________ و  أصلية  نسخة   _________________ في  التجارية:  الفاتورة 
نسخ موقعة حسب األصول من قبل المستفيد مع ذكر االسم الكامل وعنوان الشركة 
سليمة  المحتويات  تكون  وأن  البضائع  منشأ  على  يصادق  الذي  المنتج  المصنعة/ 
العربية  اإلمارات  أن يكون األصل مصدقًا من قبل سفارة/ قنصلية  وصحيحة. يجب 

المتحدة في بلد المستفيد.

Full set of “On Board” Marine Bill of Lading: issued to the order of 
Emirates NBD Bank PJSC - Emirates NBD Islamic   marked freight
   ________________________and notify “Applicants”. The Bill of Lading 
must contain the name, address and telephone number of carrying 
vessel’s agent at port of destination.

مجموعة كاملة من بوليصة الشحن البحري على ظهر الباخرة صادرة ألمر بنك اإلمارات 
الشحن  أجور  عليها  مؤشر  اإلسالمي  الوطني  دبي  اإلمارات  الوطني-  دبي 
_____________ وإخطار مقدمي الطلب. يجب أن تحتوي بوليصة الشحن على اسم، 

عنوان ورقم هاتف وكيل السفينة الناقلة في ميناء الوصول.

Truck Waybill: evidencing goods consigned to Emirates NBD Bank PJSC 
marked freight________________  notify  applicant.

بوليصة الشحن البري تثبت البضائع المرسلة إلى بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع  
تحمل عالمة أجور الشحن ________________ ابالغ مقدم الطلب.

Air Waybill: evidencing goods consigned to Emirates NBD Bank PJSC 
marked freight _____________________ notify applicant. A copy of 
invoice, packing list and certificate of origin must accompany the 
consignment.

الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  إلى  المرسلة  البضائع  تثبت  الجوي  الشحن  بوليصة 
ش.م.ع تحمل عالمة أجور الشحن ___________________ إبالغ مقدم الطلب. يجب 

إرفاق نسخة من الفاتورة، قائمة التعبئة وشهادة المنشأ مع الشحنة.

Forwarder’s Certificate of Receipt )FCR(: issued by the shipping agents 
M/S _____________________________________________confirming receipt of 
goods described in the Letter of Credit for onward delivery to

شهادة استالم وكيل الشحن )FCR(: صادرة عن وكالء السادة/ ________________
__________________________________________ تؤكد الشحن استالم البضائع 

الموصوفة في خطاب االعتماد هذا للتسليم بعد ذلك إلى

(Marine/Air/Land) Insurance Policy or Certificate: issued to the order of 
Emirates NBD bank PJSC   in the currency of the Letter of Credit for at 
least 110% of the CIF invoice value covering risks in accordance with 
Institute of London Cargo Clause (A), War, Strike, Riots and Civil 
Commotion from Warehouse to Warehouse and expressly stating that 
claims if any are payable in______________________________(specify 
other requirements(.

وثيقة تأمين (بحري/جوي/ بري) أو شهادة: صادرة ألمر بنك اإلمارات دبي الوطني 
ش.م.ع بعملة هذا االعتماد بقيمة تعادل 110% على األقل من قيمة فاتورة التكلفة 
والشحن التي تغطي المخاطر وفًقا لشرط معهد لندن للشحن )أ(، الحرب، اإلضراب 
وأعمال الشغب والعصيان المدني من المستودع إلى المستودع، مع الذكر صراحة أن 
______________________________ في  الدفع  مستحقة  وجدت،  إن  المطالبات، 

)حدد المتطلبات األخرى(.

Margin Details 

Margin CC &Amount  عملة الهامش والمبلغ

تفاصيل الهامش 

Amount in word )Total( المبلغ بالكلمات )المجموع(

Perative Account Number رقم الحساب التشغيلي

Margin Amount  مبلغ الهامش

Other Cash Collateral 
Account Number

 رقم حساب ضمان نقدى
  أضافي أخر

Margin Amount مبلغ الهامش

Shipments الشحنات Terms   الشروط

 من
From

الميناء/المطار
Port/airport

تسليم المصنع
Ex-works

ناقل حر
FCA

للنقل إلي
For transportation to

تسليم على ظهر السفينة
FOB

التكلفة والشحن
CFR

الميناء/المطار
Port/airport

التكلفة، التأمين والشحن
CIF

تسليم مع الرسوم الجمركية
DDU

 في موعد ال يتجاوز
Not later than

 تسليم مع دفع الرسوم الجمركية
DDP

شروط أخرى
OTHER TERMS

Against the following documents and the Beneficiary’s draft drawn on ____
_________________________________________________ (all such documents to 
be in English or Arabic and provided at least in duplicate referencing the 
relevant LC number unless otherwise specified(.

مقابل الوثائق التالية وحوالة المستفيد المسحوبة على ____________________
_________________________________________ )يجب أن تكون جميع الوثائق 

باللغة اإلنجليزية/ العربية على األقل من نسختين رقم خطاب االعتماد هذا ما لم 
ينص على خالف ذلك(. 
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Insurance: covered locally by Applicant under cover note / policy no.__
______________________________________________________________    
 with  ________________________________________________________  
 Telex no._____________________________________________________  
 Fax No.________________________  Tel No.______________________  
 
Shipment advice quoting the name of the carrying vessel/aircraft/truck 
number, date of shipment/dispatch number of packages, marks, amount, 
______________________________________________LC number, cover note 
policy number must be sent to the above insurance company and Applicant 
by either fax /telex/registered .

يتم تغطية التأمين محليا بواسطة مقدم الطلب بموجب مذكرة/ وثيقة تغطية ______
______________________________________________________________

مع______________________________________________________________
رقم التلكس _____________________________________________________

 رقم الفاكس ________________________رقم الهاتف____________________

الشاحنة،  رقم  الطائرة/  الناقلة/  السفينة  اسم  ذكر  مع  الشحنة  عن  اإلبالغ 
االعتماد، خطاب  رقم  المبلغ،  العالمات،  الرزم،  عدد  اإلرسالية،  الشحن/  تاريخ 
التأمين إلى شركة  إرسال رقم وثيقة  اد،_______________________________ يجب 
المسجل/  الجوي  البريد  التلكس/  الفاكس/  إما عن طريق  الطلب  أعاله ومقدم  التأمين 

ناقل البريد.

Packing list Copies قائمة التعبئة  النسخ

Weight list Copies قائمة الوزن  النسخ

Other documents/certificates: وثائق/ شهادات أخرى:

‘Description of goods’

Other terms/conditions are as per the laws and regulations of the 
country governing the import of goods where the goods are landed.

الشروط واألحكام األخرى وفًقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلد الذي يحكم 
استيراد البضائع التي يتم فيها وصول البضائع.

Shipping Marks:)Must be indicated on AWB/ BL/Truck waybill and 
packing list)

عالمات الشحن : )يجب اإلشارة إلي قائمة الشحن الجوي/بوليصة الشحن/
بوليصة الشحن البري وقائمة التعبئة(.

Special instructions (if any):

Documents to cover shipment/delivery of: وثائق لتغطية الشحنة/ تسليم:

 Legalisation Required مطلوبة  Not required غير مطلوبة  التشريع

All Bank Charges and Commissions (postage, courier, telex included) 
payable outside issuing bank are to the account of  _____________________
_________________________________________________ ____________________
___________________documents to be presented within _____________ days 
after the  date  of issuance of the transport document)s( and within the 
validity of this credit.

I/We agree that, except so far as otherwise expressly stated, the Letter of 
Credit will be subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary 
Credits (2007 revision), International Chamber of Commerce Publication 
No. 600 and the provisions of the Facility Letter, the Product Terms and the 
General Terms and Conditions.

مستحقة  مشمولة(  والتلكس  البريد  ناقل  )البريد،  المصرفية  والعموالت  الرسوم  جميع 
الدفع خارج البنك المصدر هي لحساب ________________________________________
____________. يجب تقديم المستندات في غضون _______________________ يوم 

من تاريخ إصدار وثيقة )وثائق( النقل وضمن صالحية هذا االعتماد.

أوافق / نوافق على أنه، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحًة، سيخضع خطاب االعتماد 
لألعراف والممارسات الموحدة لالعتمادات المستندية )نسخة 2007(، منشور غرفة التجارة 

الدولية رقم 600 وأحكام خطاب التسهيل وشروط المنتج والشروط واألحكام العامة.

Certificate of origin: in duplicate issued/certificate by joint Arab 
Chamber of Commerce or in its absence by any Chamber of Commerce/
China Council for the Promotion of International Trade/Ministry of 
Industry and Trade or its affiliate in Indonesia. 
Original of which must be legalised by the UAE Embassy/Consulate in 
the country of Beneficiary certifying that the goods are of  ___________
_________________________________________________________________ 
 origin stating full name and address of the manufacturer/producer of the 
goods and also name of the exporter and name of the exporting country.

شهادة المنشأ من نسختين تصدر/ مصدقة من غرفة التجارة العربية المشتركة أو في 
حال عدم وجودها، من قبل أي غرفة تجارة/ المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية/ 

وزارة الصناعة والتجارة أو التابعة لها في إندونيسيا. 

يجب التصديق على أصلها من قبل سفارة/ قنصلية اإلمارات العربية المتحدة في بلد 
المستفيد مصدًقا على أن البضاعة ذات منشأ ______________________________
 __________________________________________________________________
مع ذكر االسم الكامل وعنوان الشركة المصنعة / المنتج للبضائع وأيًضا اسم المصدر 

واسم بلد التصدير.
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L /C NO. رقم خطاب االعتماد

FOR BANK USE ONLY

ACCOUNT TITLE PRESENT AUTHORISED LIMIT MARGIN REQUIRED YES No

OVERDRAFT STATUS HELD AT WAIVED CALL

LC SIGHT SPL LC

BLC SIGHT USANCE

DOC.AWAITED EXCEEDING LIMIT PAST DUES O/S

SPL LC SIGHT/USANCE LIMIT EXPIRED

LC USANCE WE CONFIRM THAT GHO APPROVALS ARE HELD

ACCEPTANCE

MURABAHA

SUB TOTAL

ADD THIS LC

TOTAL

EXCESS BY CHECKED BY APPROVED BY

Account Number  رقم الحساب

Applicant  مقدم الطلب

Signature of Applicant  توقيع مقدم الطلب

Signature Verified التحقق من التوقيع

Applicant To Also Sign All Annexures To The Application Form In Full.  يوقع مقدم الطلب على جميع مالحق نموذج الطلب بالكامل

This Application Form and any non-contractual obligations arising out of or 
in connection with it are governed by the laws of the Emirate of Dubai and 
the federal laws of the United Arab Emirates applicable therein.

We hereby undertake that the goods purchased by us on your behalf will be 
received and kept in trust by us and that we will not utilize or sell it before 
purchasing it from you in Murabaha.

The provisions of Clause 20 )Governing law and jurisdiction( of the General 
Terms and Conditions are incorporated into this Application Form as if set out 
in full herein, mutatis mutandis.

يخضع نموذج الطلب الماثل وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنه أو تتعلق به لقوانين 
إمارة دبي والقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة المعمول بها فيها.

نتعهد بموجبه بأن البضائع التي اشتريناها نيابة عنك سوف نستلمها ونحتفظ بها 
في أمان من قبلنا وأننا لن نستخدمها أو نبيعها قبل شرائها منك في المرابحة.

الشروط  من  القضائي(  واالختصاص  الحاكم  )القانون   20 البند  أحكام  دمج  تم 
واألحكام العامة في نموذج الطلب الماثل كما لو تم تحديدها بالكامل هنا، مع إجراء 

التعديالت الالزمة.
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