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TRUST RECEIPT APPLICATION
طلـــــــــب إيصـــــــال أمانـــــــة
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Name(s): 
المخوّل بالتوقيع وختم الشركة 
الاسم (الأسماء):
Transaction Details                                                                                                                                     تفاصيـــــل المعاملــــــة
Insert Date
[أذكـر التاريخ]
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.
Trade Finance Department, FAB Building, 
Khalifa Business Park, Al Qurm District,
P.O. Box 6316, Abu Dhabi, United Arab Emirates
(the "Bank").
To
بنــــك أبوظبـــي الأول ش.م.ع.
أداره التمويل التجاري، بنايه FAB،
منتزه خليفة للاعمال، حي القرام،
ص. ب. 6316 ، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
("البنــك")
إلى:
اسم العميل:
Client Name:
Letter of Credit No.:
رقم خطاب الاعتماد:
Documentary Collection No.:
Invoice No.:
Invoice Amount:
قيمة الفاتورة:
رقم الفاتورة:
رقم التحصيل المستندي:
مبلغ قرض إيصال الأمانة:
Trust Receipt Loan Amount:
مدة قرض إيصال الأمانة:
Tenor of Trust Receipt Loan: 
B/L No or Shipping Doc No.:
B/L or Shipping Doc Date:
تاريخ البوليصة أو وثيقة الشحن:
رقم بوليصة أو وثيقة الشحن:
Shipping Marks:
علامات الشحن:
تفاصيل البضائع ("البضائـع"):
Details of the goods:("Goods") :                                                                                                
Trust Receipt Loan Currency:
عمله قرض إيصال الأمانة:
In words:
بالكلمات:
Beneficiary & Payment Details                                                                                                                   بيانـــــــــات المستفيـــــد والدفـــــع         
المدينــة
City:
البلــــد:
Country:
رقم الحساب:
Account No.:
رمز سويفت:
Bank's SWIFT Code:
رقم إيبان:
IBAN No.:
الاســــــم/العنــــوان:
Account No.:                                                     with Bank to be debited with Trust Receipt Amount and all other amounts owing at maturity.
سوف يتمّ قيد مبلغ إيصال الأمانة على الحساب رقم 
المحفوظ لدى البنك بالإضافة إلى كافة المبالغ الأخرى واجبة السداد عند الاستحقاق
Instructions to Bank                                                                                                                             تعليمات إلى البنك         
رسوم التصديق (ضع علامة على الخيار الصحيح):
تمّ السداد من قبل العميل سابقاً (يرجى إرفاق إثبات سداد الرسوم في حال اختيار هذا الخيار)
يرجى القيد على حسابنا المحفوظ لدى بنك الخليج الأول
لا ينطبق
Legalisation Charges (Please mark the correct option):
Already Paid by Client (Please attach evidence of having paid the fee if this option is selected)
Debit Our Account held with FAB
Not Applicable
Terms and Conditions: 
1.    In consideration of the Bank handing to us the documents  (the “Documents”) for the Goods relating to the transaction described above (the “Transaction”) and advancing to us an amount up to the Trust Receipt Amount, we irrevocably and unconditionally undertake to hold the Documents and the Goods, and all proceeds of sale thereof, on trust for the Bank to be dealt with in accordance with the Bank's instructions and we further undertake: 
    (a)    at our expense and risk to land, store and sell the Goods on the Bank's behalf and for the Bank's account and pay to the Bank the proceeds of sale of the Goods immediately on receipt thereof and to advise the Bank of the account in respect of which each payment is made;
    (b)     to effect the sale of the Goods either (i) against immediate payment in cash or (ii) against promissory notes or bills of exchange endorsed to the Bank signed by buyers that the Bank has previously confirmed in writing are acceptable to the Bank, and which are held and collected by us on trust for the Bank and delivered to the Bank immediately on demand; 
   (c)     at our expense, insure and keep insured on the Bank's behalf, and in the Bank's name, the Goods for the full value thereof against fire and such other perils as the Bank shall require, and to hold as trustee for the Bank and produce to the Bank on demand all policies of such insurance and all premium receipts in respect thereof.  In the event that the Goods are covered by a block policy covering all goods in our warehouse(s) or other premises, we hereby undertake to procure from the insurers an endorsement designating the Bank as the sole loss payee of the full value of the goods to a maximum amount not less than the value of the Goods; 
   (d)    to return and deliver to the Bank or its nominee at any time on demand the Documents and Goods or the value thereof; and 
    (e)     to allow the Bank and any person authorised by the Bank in writing to enter our warehouse(s) and other premises or any place where the Goods may be at any time and take possession of any of the Goods. 
2.   We further confirm and covenant that: 
  (a)  neither the Goods nor the Documents have been pledged, charged or encumbered in any way whatsoever and we shall not mortgage, pledge, encumber or create any security interest over the Goods or the Documents in favour of any party other than the Bank; 
   (b)   the Documents relate to a genuine trade transaction and that we have not obtained nor will we seek finance from any other bank or financial institution in relation to the Documents and/or the Transaction; 
    (c)     if any of the Goods are repossessed by the Bank and/or any proceeds of sale are paid by us to the Bank, the Bank's rights shall not be impaired or reduced in any way and the Bank shall be entitled to receive payment of the Trust Receipt Amount and any charges or other amounts owing to the Bank in relation to the Transaction on the maturity date; and 
   (d)   the monies from time to time outstanding in respect of the Goods and the Transaction represent a separate transaction distinct from all other transactions and goods held under similar trust receipts or monies outstanding in respect thereof and the aggregate of such goods and monies shall not be deemed or taken to constitute a general credit from the Bank to us. 
3.    We undertake to pay all custom duties, any legalization fees, demurrage and/or any other charges in relation to the Goods or the Transaction and confirm that the Bank shall not be liable for any such charges. 
4.  We understand and acknowledge that in the event of a breach by us of our obligations under this Trust Receipt, we shall have committed an offence of breach of trust within the meaning of Article 404 of the UAE Penal Code (UAE Federal Law No. 3 of 1987). 
5.    At the end of Tenor of Trust Receipt, the Bank may, without reference or notice to us, debit any of our accounts held with the Bank with an amount equal to our payment obligations under this Trust Receipt. 
6.    No failure or delay by the Bank in exercising any right or remedy shall operate as a waiver thereof nor shall any single or partial exercise or waiver thereof of any right or remedy preclude its further exercise or the exercise of any other right or remedy. 
7.    In consideration of the Bank issuing the Trust Receipt, we indemnify the Bank (which expression shall include the Bank's successors and assigns) against any and all actions, proceedings, suits, claims, demands, liabilities, losses, damages, costs, expenses, interest (including any compound interest) which the Bank may suffer or incur by reason or in consequence thereof or in connection with the Trust Receipt, and agree to pay to the Bank immediately on demand all moneys which may from time to time be claimed or demanded from the Bank in connection with the Trust Receipt or the Goods. 
8.    We:  
   (a)   acknowledge that it is the Bank's policy to comply with any economic and/or financial sanctions and/or restrictive measures which are administered from time to time by the United States of America, the United Nations, the European Union, the United Kingdom, the United Arab Emirates or the respective governmental institutions and agencies of any of the foregoing, including, without limitation the Office of Foreign Asset Control of the US Department of Treasury ("OFAC”) applicable to the Bank or any of its subsidiaries (“Sanctions”); and 
   (b)    acknowledge that the Bank will not process or engage in transactions which may result in a breach of Sanctions and that the Bank may take any steps that it may consider necessary to ensure compliance with Sanctions; and 
    (c)    acknowledge that neither the Bank nor any of its subsidiaries will be liable for any cost, expense, loss or damage whatsoever associated directly or indirectly with the application or potential application of Sanctions to the Trust Receipt, the Goods or the Transaction. 
9.    This application shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Emirate of Abu Dhabi and the federal laws of the United Arab Emirates as applied in the Emirate of Abu Dhabi. We hereby irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of the Emirate of Abu Dhabi.
         إيصالات أقساط التأمين ذات الصلة. وفي حال كانت البضائع مغطاة ببوليصة شاملة تغطي كافة البضائع المتواجدة في مستودعاتنا أو مقرّنا، نتعهد بموجبه بأن نحصل من المؤمن لديهم على إقرار يعيّن البنك بصفة المستفيد الوحيد من الخسارة بكامل قيمة البضائع بمبلغ لا يتجاوز قيمة البضائع؛  
(د)    بأن نعيد للبنك أو لمن يسمّيه هذا الأخير ونسلّمه في أي وقت بناءً علـــــــى طلبه الوثائق والبضائع أو قيمتهـــــــا؛ و 
(هـ)   بأن نصرّح للبنك ولأي شخص مخوّل خطياً من قبل البنك بالدخول إلى مستودعاتنا والمقارّ الأخرى أو إلى أي مكان قد تتواجد فيه البضائع في أي وقت وحيازة أي منها.  
2-      ونؤكد كذلك ونتعهد بما يلي: 
(أ)     لم يتمّ رهن أو إنشاء أي أعباء بأي طريقة مهما كانت على البضائع ولا الوثائق ولن نقوم برهن أو إنشاء أعباء أو إنشاء أي مصلحة ضمان على البضائــــــع أو الوثائق لصالح أي طــــرف غير البنـــك؛ 
(ب)   تتعلق الوثائق بمعاملة تجارية حقيقيـــــة، ولم نحصل ولن نسعى للحصول على تمويل من أي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى فيما يتعلق بالوثائــــق و/أو المعاملة؛ 
 
(ج)    في حال إعادة حيازة البنك أي من البضائع و/أو في حال قيامنا بدفع أي إيرادات بيع للبنك، لن ينشأ عن ذلك أي انتقاص أو تخفيض في حقوق البنك بأي طريقة مهما كانت وسوف يحق للبنك أن يستلم دفعة قيمة إيصال الأمانة وأي رسوم أو مبالغ أخرى مستحقة له فيما يتعلق بالمعاملة بتاريخ الاستحقاق؛ و  
(د)    إنّ المبالغ المالية التي قد تكون مستحقة من وقت لآخر فيما يتعلق بالبضائع والمعاملة تشكل معاملة منفصلة ومستقلة عن كافة المعاملات الأخرى والبضائع المحتجزة بموجب إيصالات أمانة مماثلة أو مبالغ باقية دون سداد فيما يتعلق بها ولن يعتبر مجموع تلك الأموال أنه يشكل ائتماناً عاماً ممنوحاً لنا من البنك.
3-    نتعهد بدفع كافة الرسوم الجمركية وأي رسوم تصديق وغرامات تأخير و/أو أي نفقات أخرى تتعلق بالبضائع أو المعاملة، كما أننا نؤكد على أنّ البنك لن يتحمل مسؤولية أي من تلك الرسوم.
4-    نفهم ونقرّ بأنه في حال انتهاكنا لالتزاماتنا الناشئة عن إيصال الأمانة الماثل، سوف نعتبر أننا ارتكبنا جريمة خيانة الأمانة ضمن المعنى المخصص لهذه العبارة في المادة (404) من قانون العقوبات الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987).
5-    عند انقضاء مدة إيصال الأمانة يحق للبنك أن يقوم دون الرجـــوع إلينا ودون إخطارنا بقيد على أي من حساباتنـــــا المحفوظة لدى البنك مبلغاً يعادل التزاماتنا بالدفــــع الناشئة عن إيصال الأمانة الماثل.
6-    لن يعتبر أي تخلّف أو تأخير يصدر عن البنك في ممارسة أي حق أو تدبير تصحيحي على أن يشكل تنازلاً عن هذا الأخير كما أنّ أي ممارسة أو تنازل منفرد أو جزئي عن أي حق أو تدبير تصحيحي لن يمنع من إعادة ممارسة نفس الحق أو التدبير أو أي حق أو تدبير آخر.
7-     مقابل قيام البنك بإصدار إيصال الأمانة، نتعهد بتعويض البنك (على أن تشمل هذه العبارة خلفاء البنك والمتنازل لهم من قبله) عن أي من وكافة الدعاوى والإجراءات والقضايا والمطالبات والطلبات والالتزامات والخسائر والأضرار والتكاليف والنفقات والفوائد (بما في ذلك أي فائدة مركّبة) قد يتكبدها البنك أو قد تترتب عليه بسبب أو بنتيجة أو فيما يتعلق بإيصــــــال الأمانة، ونوافق على أن ندفع للبنك فـــــــوراً وبناءً على طلبه كافة المبالغ التي قــــــــد يطالب البنك بها أو يطلبها من وقت لآخـــــــر فيما يتعلق بإيصال الأمانة أو بالبضائع.
8-      نقـــــرّ بموجبـــــه: 
(أ)     بأنّ سياسة البنك هي الامتثال لأي عقوبات اقتصادية و/أو مالية و/أو تدابير تقييدية تُفرَض من وقت لآخر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، أو دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي مؤسسات ووكالات حكومية أخرى معنية بأي مما سبق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزينة الأمريكية، واجبة التطبيق على البنك أو أي من الشركات التابعة له ("العقوبات")؛ و 
(ب)    بأنّ البنك لن يعالج أو ينخرط في معامــــلات قد تؤدي إلى انتهاك العقوبات وأنّ البنك قد يتخذ أي تدابير قد يعتبرها ضرورية لضمان الامتثال للعقوبـــات المذكــــورة؛ و 
(ج)    بأنّ لا البنك ولا أي من الشركات التابعة له سوف يتحمل مسؤولية أي تكاليف، مصروفات، خسائر، أو أضرار من أي نوع كانت ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق أو التطبيق المحتمل للعقوبات على إيصال الأمانة أو البضائع أو المعاملة.
9-      يخضع هذا الطلب ويتمّ تفسيره وتأويله وفقاً لقوانين إمارة أبوظبي والقوانين الاتحادية للإمارات العربية المتحدة حسبما يتمّ تطبيقها في إمارة أبوظبي. كما أننا نذعـــــن بموجبه على نحو غير قابل للنقض للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم إمارة أبوظبي.  
الشروط والاحكام:.
1-    مقابل قيام البنك بتسليمنا الوثائق ("الوثائق") الخاصة بالبضائع المتعلقة بالمعاملة الموضحة أعلاه ("المعاملة") ومقابل قيام البنك بتسليفنا مبلغاً لا يتجاوز قيمة إيصال الأمانة، فإننا نتعهد بموجبه على نحو غير مشروط وغير قابل للنقض بأن نحتفظ بالوثائق والبضائع وبكافة إيرادات بيعها على سبيل الأمانة لصالح البنك على أن يتم التعامل معها وفقا لتعليمات البنك، ونتعهد كذلك:
 
(أ)     بالقيام على نفقتنا ومسؤوليتنا بإنزال وتخزين وبيع البضائع بالنيابة عن البنك ولحسابه وبأن ندفع للبنك إيــــــــــرادات   بيع البضائع فوراً عند استــــــــلام تلك الإيرادات وبإبلاغ البنك بالحساب الذي يتمّ سداد كل دفعة بصدده؛
(ب)    بالقيام ببيع البضائع إما (1) مقابل دفعة نقدية فورية أو (2)  مقابل سندات إذنية أو كمبيالات يقرها البنك ويوقع عليها المشترون ويكون البنك قد سبق له أن قبل هؤلاء المشترين ووافق عليهم خطياً، ويتم الاحتفاظ بها وتحصيلها من قبلنا على سبيل الأمانة لصالح البنك وتسليمها للبنك فوراً بناءً على طلب هذا الأخير؛
(ج)    بالقيام على نفقتنا وبالنيابة عن البنك وباسمه بالتأمين على البضائع وإبقائها مؤمّن عليها بكامل قيمتها ضد الحريق والمخاطر الأخرى التي قد يطلبها البنك، وكذلك الاحتفاظ بصفة وصي لصالح البنك بكافة بوالص التأمين المذكور وإبرازها للبنك بناءً على طلبه بالإضافة إلى جميع
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