
Signature        التوقيع Signature        التوقيع

إيصال األمانة 
TRUST RECEIPT

To: UNITED ARAB BANK  

Account Number رقم الحساب

TR No. رقم إيصال األمانة

LC/IDC No. رقم االعتماد المستندي/بوليصة التحصيل الواردة

Tenor مدة إستحقاق الدين

Amount (CCY) المبلغ )العملة( 

Advance/Open سلفًا/مفتوحًا

Origin of Goods منشأ البضائع

In consideration of your handling, me/us shipping documents for the goods 
mentioned below held by you as collateral security for the undermentioned 
drafts accepted by me/us or the under mentioned invoice payable by you. 
I/We undertake to hold the said documents and goods and all proceeds of 
sale thereof in trust for you to be dealt with according to your direction and 
I/We engage:

1. I/We unconditionally and irrevocably undertake to the bank that the 
documents submitted to UAB under this TR application have not been 
and will not be submitted to any other bank or any finance origination 
for any financing facility.

2. We hereby expressly authorize you to take possession of the said 
documents of title deed/and or the goods/ or any part thereof at 
any time and to place the same in such manner as you may think fit 
without giving us any notice until full and final repayment of the above 
amount together with interest, commissions and other charges have 
due by us.

3. We confirm that we have not obtained and shall not obtain financing 
for or in respect of the goods from any other party. We further confirm 
that the goods would not be subject any other security. Lien or 
encumbrance in favor of any party except the bank. We also does not 
have any actual future or contingent right of set-off against us which 
may lead to a reduction of the proceeds of sale payable on the goods.

4. We irrevocably undertake to execute such bill of exchange, promissory 
note, acknowledgment of trust receipt, and or any other documents 
that may be required by the bank any time after our receipt of the 
documents and/ or goods. Without prejudice to the forgoing, the bank 
is irrevocably authorized by us to draw a bill of exchange on us for any 
amount due to the bank hereunder.

5. I/We also undertake to keep the goods fully insured against fire, and 
to hand over to the Bank all amounts received from the insurance 
company, the policies of insurance being in the meantime held by me/
us a Trustee for and on behalf of the bank.

6. To return and Deliver to you or your nominee at any time on demand 
the said documents and goods remaining undisposed of.

7. To allow you and anyone authorized by you in writing to enter my/our 
go downs and premises or any place where the said goods may be at 
any timeand take possession of any of the said goods remaining unsold.

8. It is agreed by us that if all or any of the goods are taken again into 
your possession and/or all or any proceeds of sales are received by you, 
this is in no way to impair or lesson your rights to receive payment of 
the full amount of the drafts and invoices and/or our obligations to pay 
them.

9. I/We acknowledge and declare that the goods covered by this Trust 
Receipt and monies from time to time outstanding in respect thereof 
and that the aggregate of such goods and monies shall not be deemed 
or taken to constitute a general credit from your Bank to me/us.

10. I/We acknowledge and undertake to provide the bank with the title of 
the goods and we will hold the document(s) the goods and their sale 
proceeds in trust for you, in your name and solely to your order.

Branch: Date: التاريخ:

إلى البنك العربي المتحد

الفرع:
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01/03

فيمــا يتعلــق بالمعاملــة الخاصــة بكــم، فــإن مســتندات الشــحن البحــري للبضائــع أدنــاه التي 
تحتفظــون بهــا بمثابــة "ضمانــة رهنيــة" مــن أجــل الســندات المذكــورة أدناه هــي مقبولة 

مــن جانبنــا أو الفاتــورة أدنــاه مســتحقة الســداد مــن جانبكــم. وبالتالــي، فإنني/إننــا أتعهــد/
نتعهــد بحفــظ المســتندات أعــاه كذلــك البضائــع وعائــدات البيــع المكتســبة جــراء تلك 

العمليــة علــى ســبيل األمانــة لديكــم ليتــم التعامــل وإتمــام اإلجــراءات المطلوبــة وفق 
تعليماتكــم.   أتعهد/نتعهــد بمــا يلــي:  

أتعهد/نتعهــد بشــكل ال رجــوع عنــه ومــن دون قيــد أو شــرط بــأن المســتندات التــي تم . 	
تســليمها إلــى البنــك العربــي المتحــد بموجــب طلــب وصــل األمانــة هذا، لــم ولن يتم 

تســليمها إلــى أي بنــك آخــر/ مؤسســة ماليــة بشــأن تســهيات مالية.

نخولكــم بموجــب هــذه الوثيقــة وبشــكل صريــح وواضــح تملــك وثائــق ســند الملكية . 	
المذكــورة و/أو البضائــع و/أو أي جــزء مــن ذلــك المصــدر فــي أي وقــت وإيــداع القيمة 

نفســها وفــق أي نمــط تعتبرونــه مناســبًا، وذلــك مــن دون إعطائنــا أي إشــعار حتــى إعادة 
التســديد الكامــل والنهائــي للمبلــغ المذكــور أعــاه ُمضافــًا إليــه الفوائــد والعموالت 

وغيرهــا مــن المصاريــف المســتحقة علينــا.

نؤكــد أننــا لــم نســتحصل وال يجــوز لنــا أن نســتحصل علــى أي تمويــل للبضائــع أو ألي أمــر . 	
معنــي آخــر مــن أي طــرف ثالــث. كمــا نؤكــد أن البضائــع ال تخضــع ألي ضمانــة أو رهــن أو أي 

نــوع مــن األعبــاء األخــرى الُمحّملــة لصالــح أي طــرف بإســتثناء البنــك. باإلضافــة إلى عدم 
وجــود أي حــق إلجــراء مقاصــة مســتقبلية أو مرتقبــة علينــا لصالــح أي طــرف مــن شــأنه أن 

يــؤدي إلــى خفــض ُمحصــات البيــع ُمســتحقة الدفع علــى البضائع.

نتعهــد بشــكل ال رجــوع عنــه بتنفيــذ الكمبيالــة، و/أو الســند اإلذنــي، و/أو اإلقــرار بإيصــال . 	
األمانــة، و/أو غيرهــا مــن المســتندات المُحتمــل طلبهــا مــن قبــل البنــك فــي أي وقــت عقب 

إســتامنا للمســتندات و/أو للبضائــع. ومــن دون اإلخــال بــأي ممــا يلــي، ُيعتبــر البنــك 
مخــوالً مــن ِقبلنــا بشــكل ال رجــوع عنــه مــن أجل ســحب أذونــات الصرف علينــا ألي مبلغ 

ُمســتحق للبنــك بموجــب هــذه الوثيقة.

أتعهد/نتعهــد أيضــًا بالحفــاظ علــى البضائــع مؤمنــة بالكامــل ضــد الحريــق، وتســليم . 	
البنــك كافــة المبالــغ المســتلمة مــن شــركة التأميــن، وبوالــص التأميــن الموجــودة في 

حيازتي/حيازتنــا فــي الوقــت الراهــن وصّيــًا لصالــح ونيابــة عــن البنك.

أن نعيــد لكــم ونســلمكم أو أي طــرف تختارونــه، فــي أي وقــت وعنــد الطلــب، المســتندات . 	
المذكــورة  والبضائــع التــي لــم يتــم تخليصهــا.

أن نســمح لكــم وألي شــخص مخــّول مــن قبلكــم خطيــًا بالدخــول إلى المســتودعات . 	
والمنشــآت التــي تخصنــا أو إلــى أي مــكان قــد تتواجــد فيــه البضائــع المذكــورة فــي أي وقت 

وأي مــن البضائــع التــي لــم يتــم بيعها.

مــن المتوافــق عليــه مــن ِقبلنــا أنــه فــي حــال إعــادة تمّلك أي مــن البضائع مــن قبلكم و/أو . 	
إســتام ُمحصــات البيــع، جزئيــًا أم كليــًا، مــن قبلكــم  فــان مــا ســبق ذكره ال يــؤدي بطريقة 

أم بأخــرى إلــى اإلنتقــاص مــن أو اإلخــال بحقوقكــم المتمثلــة بإســتام مدفوعــات كامل 
مبالــغ الســندات والفواتيــر و/أو التزامنــا بدفعهــا.

أتعهد/نتعهــد وأصّرح/نصــّرح أنــه ال يجــوز إعتبــار البضائــع التــي يغّطيهــا إيصــال األمانــة . 	
هــذا واألمــوال القائمــة بهــذا الخصــوص مــن وقت آلخــر كذلك البضائــع واألموال أنها 

تشــّكل ائتمانــًا عامــًا مــن البنــك العربــي المتحــد ألمري/ألمرنا.

أقّر/نقــّر وأتعهد/نتعهــد بتزويــد البنــك بســند ملكيــة البضائــع وحفــظ المســتند/. 		
المســتندات ذات الصلــة بالبضائــع ومحصــات بيعهــا فــي أمانتكــم، بإســمكم وألمركــم 

حصريًا.



Signature        التوقيع Signature        التوقيع

Yours faithfully, ولكم منا وافر االحترام،

Name                                               االسم
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11. We will pay all the freight warehouse documents transit and other 
charges rent and all other costs of and incidental to the goods 
including but not limited to charges incurred in connection with 
the discharges, clearance, carriage, storage, inspection, insurance 
(including any premium) and / or sale of the goods as well as import 
duty and other or damages suffered by the bank in respect of the 
goods, including if required by the bank, commencing proceedings in 
our own name or in our joint names and to indemnify the bank against 
the same.

12. We shall indemnify you and your delegate(s) on demand (on a full 
indemnity basis) against all liabilities, losses, payments, damages, 
demands, claims, expenses, and costs (including legal fees), 
proceedings or actions which you or your delegate(s) may suffer or 
incur under or in connections with the release of document(s) to us or 
otherwise in relation to the goods.

13. I/We further acknowledge that the goods are the property of the 
bank, and the bank has the right to take ownership at any time, until 
full and final payment is received.

14. We undertake and acknowledge that in in the event of a breach by us 
of our obligations under the trust receipt, we should 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).

15. It is understood and agreed that it is UAB's policy to comply with all 
relevant laws and regulations, including anti-terrorism, anti-money 
laundering and sanction laws and regulations including, without 
limitation, those sanctions and directives issued by the European 
Union, the United Nations, the government of the united states of 
America and the US Office of foreign asset control and the UAE 
Central Bank or any other restrictive measures. Therefore, you will 
not be responsible nor liable to any party if you refuse to handle a 
transaction that may be in breach of any applicable sanctions,laws or 
regulations. Further, we hereby undertake to indemnify you and hold 
you harmless from and against any claim arising as reason of such 
refusal.

16. Without prejudice to any other right or remedy of the bank (whether 
under any other provisions of the terms or otherwise) we shall 
indemnify and hold the bank harmless from and against any and 
all loss suffered or incurred by the bank and any penalty (including 
any fine or statutory impost) that the bank certifies as having been 
sustained or incurred as a result of any of the following,

• The bank relying or acting on or carrying out any instruction or in 
any manner permitted under these terms.

• Any change in any applicable law.
• Any act, omission or thing done or caused to be done by the bank 

in connection with or referable to these terms or any account 
through no willful default of the bank including but not limited to 
the disclosure by any officer or employee of the bank to any person 
of any information relating to any account or instruction whether 
inadvertent or otherwise.

• Any failure to provide the services as a result of our compliance with 
the regulations.

17. Commission & Fees on each Trust Receipt processed by the bank shall 
be calculated in accordance with the applicable Schedule of Charges 
related to trade tariffs for wholesale banking, which are available on 
the website of the Bank (www.uab.ae) unless otherwise agreed with 
the client.

ســوف نســدد كافة مســتندات الترانزيت لمســتودعات الشــحنات ورســوم اإليجار األخرى . 		
وكافــة التكاليــف األخــرى الثانويــة والعرضيــة المعنيــة بالبضائــع، بمــا فــي ذلــك على ســبيل 
التعــداد ال الحصــر، الرســوم المتعلقــة بالتخليــص والمقاصــة والنقــل والتخزيــن والمعاينــة 

والتأميــن )بمــا فــي ذلــك أي قســط( و/أو مبيعــات البضائــع كذلــك األمر بالنســبة لرســوم 
اإلســتيراد وغيرهــا أو األضــرار التــي يتكبدهــا البنــك المعنيــة بالبضائــع، بمــا فــي ذلــك، وفي 

حــال اإلقتضــاء مــن قبــل البنــك، الشــروع في اإلجراءات بإســمنا أو بإســمائنا المشــتركة 
والتعويــض للبنــك مقابــل القيمــة نفســها.    

نتعهــد بالتعويــض لكــم ولمفوضيكــم عنــد الطلــب )علــى أســاس التعويــض الشــامل( . 		
بشــأن كافــة االلتزامــات واألضــرار والخســائر والمدفوعــات والمطالبــات والدعــاوى والطلبات 

والنفقــات والتكاليــف )بمــا فــي ذلــك، الرســوم القانونيــة( واإلجــراءات أو الممارســات التي قد 
تتكبدوهــا أنتــم أو مفوضيكــم أو قــد تصيبكــم نتيجــة تحريــر أي مستند/مســتندات لنــا أو 

خــاف ذلــك فيمــا يتعّلــق بالبضائع.

أتعهد/نتعهــد كذلــك بــأن البضائــع هــي ملــك للبنــك ويحــق لهــذا األخيــر حيــازة ملكيتها . 		
فــي أي وقــت لحيــن إســتام الدفعــة الكاملــة والنهائية.

أتعهد/نتعهــد وأقّر/نقــّر أنــه فــي حــال خرقنــا إللتزاماتنــا بموجــب إيصــال األمانــة، نكون . 		
قــد إرتكبنــا جــرم إســاءة أمانــة وفــق مــا تعنيــه المادة 			 من قانــون العقوبــات الُمطّبق 

فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة )القانــون الفدرالــي رقــم 	 للعــام 				 المرعــي اإلجراء في 
اإلمــارات العربيــة المتحدة(.

مــن المفهــوم والمتفــق عليــه أن سياســة البنــك العربــي المتحــد تقــوم علــى االمتثال . 		
لكافــة القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك مكافحــة اإلرهــاب، مكافحــة تبييض  

األمــوال وقوانيــن وتشــريعات العقوبــات التــي تشــمل، علــى ســبيل الذكــر ال الحصر، 
العقوبــات والتوجيهــات الصــادرة عــن إلتحــاد األوروبــي، األمــم المتحــدة، حكومة الواليات 

المتحــدة األميركيــة ومكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة األميركــي ومصــرف اإلمــارات العربية 
المتحــدة المركــزي وأيــة تدابيــر تقييديــة أخــرى. وعليــه، ال تترتــب عليكــم أية مســؤوليات 

أو التزامــات فــي حــال رفضتــم معالجــة أي عمليــة قــد تشــكل خرقــًا ألي مــن العقوبات، 
القوانيــن أو التشــريعات المعمــول بهــا. عــاوة عليــه، نتعهــد بموجــب هــذه الوثيقــة 

تعويضكــم وإعفائكــم مــن تحمــل أي خســارة نتيجــة وتجــاه أي دعــوى تنشــأ نتيجــة الرفض 
اآلنــف الذكر.

مــن دون اإلخــال بــأي حــق أو تعويــض قانونــي للبنــك )ســواء كان ذلك بموجب شــروط أخرى . 		
لألحــكام أو خــاف ذلــك( ســوف نعمــد إلــى التعويــض للبنــك وإعفائــه من تحمل أي خســارة 
تترتــب علــى البنــك وأي غرامــة )بمــا فــي ذلــك أي غرامــة نقديــة أو تكليــف ضريبــي قانوني( 

ُيثبــت البنــك أنهــا حصيلــة مــا يلي:

أن يعمــد البنــك إلــى اإلعتمــاد علــى أو تنفيــذ أو تطبيــق أي توجيهــات أو أي أســلوب ُمجــاز  	
بموجــب هــذه األحكام.

أي تغييــر فــي أي قانــون ُمطّبق. 	

أي تصــرف أو إلغــاء أو أي أمــر ُينّفــذ أو ُيطلــب تنفيــذه مــن ِقبــل البنــك يتعلــق بهــذه  	
األحــكام أو عائــد إليهــا أو إلــى أي حســاب مــن دون أن يتــم ذلــك مــن خال اإلهمال 

الُمتعّمــد مــن قبــل البنــك بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل التعداد ال الحصــر، اإلفصاح من 
قبــل أي مســؤول أو موظــف لــدى البنــك ألي شــخص كان عــن أي مــن المعلومــات المعنيــة 

بــأي حســاب أو توجيــات ســواء كان ذلــك ســهوًا أم خافًا لذلك.

عــدم توفيــر الخدمــات نتيجــة توافقنــا مع التشــريعات. 	

 يتعّيــن إحتســاب كافــة العمــوالت والرســوم المعنيــة بــكل عمليــة تتــم معالجتها/خدمــة  	
يتــم تقديمهــا مــن ِقبــل البنــك وفــق جــدول الرســوم الُمطّبق بشــأن تعرفــات الخدمات 

 المصرفيــة للشــركات والمتوّفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالبنــك  
)www.uab.uae(، إال فــي حــال تــم اإلتفــاق مــع العميــل على خاف ذلك.

يجــب احتســاب كافــة الرســوم والعمــوالت ذات الصلــة بــكل عمليــة وفق جدول الرســوم . 		  
المعمــول بــه المتعلــق بتعريفــات التبــادالت الخاصــة بالخدمــات المصرفيــة للشــركات، والتــي 
تتوفــر علــى الموقــع االلكترونــي الخــاص بالبنــك )www.uab.uae( إال فــي حــال تم االتفاق 

مــع العميــل علــى خــاف ما هو ذلك.

02/03

In all situations and at any point of time during the Customer's relationship with the Bank, the Customer shall be solely responsible for all consequences that may 
result due to the Customer's failure to meet the Bank's requirements, and/or non-compliance or breach of the relevant terms and conditions under any of the 
Bank's products/services. The consequences may vary depending on the nature and type of Bank's product/service that the customer subscribes to.
The Bank shall in no event bear responsibility for any claims, proceedings, damages or losses caused by such act nor for indemnification to the Customer or third 
party in this regard. 

يتحمل العميل في أي وقت وأثناء فترة عاقته بالبنك وحده مسؤولية كافة العواقب الناجمة عن فشل العميل في تلبية متطلبات البنك، و/أو عدم امتثاله أو خرقه ألية شروط أو أحكام ذات الصلة 
بخدمات/ أو تسهيات قد طلبها العميل من البنك. ربما تختلف العواقب تبعًا لطبيعة منتج / خدمة البنك التي يشترك فيها العميل .  ال يتحمل البنك بأي حال من األحوال المسؤولية عن اي مطالبات أو 

أضرار أو خسائر ناجمة عن مثل هذا الفعل وال عن تعويض العميل أو الغير في هذا الصدد.



United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

Shippers Name
إســم وكيل الشــحن البحري

Date of Bill of Lading
تاريخ بوليصة الشحن

Vessel
السفينة 

Marks & Nos.
العامات واألرقام

Merchandise
البضائع 

Invoice Value
قيمة الفاتورة
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