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country code / area code

country code / area code

country code / area code

country code / area code

country code / area code

      

     

            

Date

In consideration of Habib Bank AG Zurich ("the Bank, which

expression shall mean and include its successors and assigns")

allowing us from time to time to take delivery of documents of

title and/or goods pledged and/or charged by us to the Bank

and/or in respect of which the Bank has title and/or ownership

particulars of which are set out in the Schedule hereunder or any

other schedule which may be signed by us or anyone of us from

time to time in favor of the Bank, as security for the due payment

of a loan or advance or payment of      

(________________________________________________)  

made to us or for our account or at our request whether

pursuant to a letter of credit or otherwise by the Bank, and all

other outstanding liabilities of any and all of us, together with

all compoundable interest, commission, banking charges and all

sort of costs, expenses and charges, being or will from time to

time become due, owing or incurred by me/us to you, on any

current or other account or in any manner whatsoever and

wheresoever (whether actually or contingently and whether solely

or jointly with any other person and whether as principal or surety or

otherwise and in whatever style or name), together with any and all

court charges and legal fees incurred by the Bank in connection

with the enforcement of this deed (such monies, liabilities,

interest, commission, charges, costs and expenses will be referred to

as "Obligations"),

I/We:

1) ________________________________________________   

P.O. Box :            , Emirates :________________, UAE.      

Fax no :      +                                                                         

E-mail : __________________________________________   

2) ________________________________________________   

P.O. Box :            , Emirates :________________, UAE.      

Fax no :      +                                                                          

E-mail : __________________________________________     

3) ________________________________________________    

P.O. Box :            , Emirates :________________, UAE.    

Fax no :      +                                                                        

E-mail : __________________________________________    

4) ________________________________________________     

P.O. Box :            , Emirates :________________, UAE.    

Fax no :      +                                                                        

E-mail : __________________________________________    

country code / area code

country code / area code

country code / area code

NOTE: In the case of multiple signatories, authorized signatories must initial as per the borrowing mandate.
   Form continued on next page.

authorized signatory initial(s) /

التاريخ

لقاء سماح  حبيب بنك أي جي زيوريخ ( "البنك"، ويعني هذا التعبير ويشمل 

خلفائه والمتنازل لهم من قبله ) لنا من وقت ألخر الستالم وثائق الملكية و/أو 

البضائع المرهونة و/أو المحملة باألعباء من قبلنا للبنك و/أو التي يوجد للبنك 

حق بخصوصها و/أو المبينة تفاصيل ملكيتها في الملحق المرفق طيه أو أي 

البنك،   لمصلحة  ألخر  وقت  من  منا  أي  يوقعه  أو  نوقعه  قد  آخر  ملحق 

دفعة أو  السلفية  أو  القرض  من  المستحقة  الدفعة  بخصوص  كضمان 

_______________________)                                        

(___________________________________________

المقدمة لنا أو لحسابنا أو بناءا على طلبنا ، سواء بموجب خطاب اعتماد أو

خالف ذلك من قبل البنك ، وجميع االلتزامات األخرى لنا وألي منا بالكامل 

مع جميع الفوائد المركبة، العمولة ، الرسوم البنكية  وجميع أنواع التكاليف، 

المصاريف والرسوم التي تكون أو تصبح من وقت ألخر مستحقة، مدينة أو 

متكبدة من قبلي/ قبلنا لكم على أي حساب جاري أو خالفه أو بأي طريقة مهما

تكن وحيثما تكن (سواء كانت فعلية أو محتملة وسواء باالنفراد أو باالشتراك 

مع أي شخص آخر وسواء كأصيل أو ضامن أو خالف ذلك وبأي أسلوب أو

التي  القانونية  المحاكمة واألتعاب  نفقات  إلي كافة  أسم مهما يكن) ، إضافة 

يتكبدها البنك فيما يتعلق بتنفيذ هذا السند (ويشار إلي تلك المبالغ، االلتزامات، 

الفائدة، العمولة، الرسوم ، المصاريف والنفقات ب " االلتزامات).

أنا / نحن:
__________________________________________ (1

ص.ب:                  ، ______________، اإلمارات العربية المتحدة

فاكس:                +

بريد إلكتروني: ___________________________________

__________________________________________ (2

ص.ب:                  ، ______________، اإلمارات العربية المتحدة

فاكس:                +

بريد إلكتروني: ___________________________________

__________________________________________ (3

ص.ب:                  ، ______________، اإلمارات العربية المتحدة

فاكس:                +

بريد إلكتروني: ___________________________________

__________________________________________ (4

ص.ب:                  ، ______________، اإلمارات العربية المتحدة

فاكس:                +

بريد إلكتروني: ___________________________________

األحرف األولى للمفوض بالتوقيع

day month year
اليوم           الشهر                 السنة

باحلروف

LA13MAY10/UAE

  إيصال أمانة
Habib Bank AG Zurich

(Incorporated In Switzerland 1967)



hereby renounce our title in the goods pledged to the Bank and 
declare and undertake to land, store and hold all the said docu-
ments of title and also the goods covered thereby as trustees 
and agents for the Bank, and in case of sale of the goods by us 
we shall receive the proceeds of such sale as trustees for the 
Bank and shall pay such proceeds to the Bank as and when 
received by us and we further undertake to effect repayment of 
this loan or advance or reimburse the Bank in respect of this 
payment (as the case may be) according to the provisions agreed 
by or applicable to ourselves and the Bank from time to time in 
this respect together with interest thereon and all other costs, 
charges and expenses as so agreed or so applicable.

Acceptance and receipt by us of such documents of title and/or 
goods shall not be construed as termination or release by the 
Bank of such pledge and/or charge and/or title or ownership 
which shall remain in full force and effect as if such documents 
of title and/or goods had remained continuously in the physical 
possession of the Bank.  We undertake to transport the said 
goods covered by the said documents of title through one of the 
transport agencies approved by the Bank and to lodge the 
transport receipts concerned along with other relevant papers 
for negotiation and/or collection duly endorsed by us in favor of 
the Bank and in case of direct delivery to the purchaser, to 
deposit the whole of the sale proceeds with the Bank immedi-
ately upon receipt thereof free of all expenses. We undertake to 
deal with the goods only for Authorized Purposes.

We also undertake at all times to keep the said goods, covered 
by the said documents of title insured against loss or damage 
by fire, riot, strike, theft, pilferage and non delivery or other 
damage to their full insurable value and to hand over to the 
Bank on receipt all money received under the policy or policies 
of insurance effected by us, such policy or policies in the mean-
time being held by us as trustees for the Bank and/or to be 
transferred to the Bank at any time on demand.  Notwithstand-
ing the insurance above referred to we hold ourselves liable for 
all loss or damage that may arise from the date hereof to the 
said goods covered by the said documents of title and whether 
or not the same are in transit until the ultimate sale proceeds 
are received by the Bank in repayment of the amount advanced 
to us in this regard.  

We further undertake to keep this transaction separate from all 
other transactions and that the documents, goods and proceeds 
will be kept separate and distinct from any other documents, 
goods or proceeds relating to or arising from any other transac-
tions.

We hereby expressly authorize the Bank to take possession of 
the said documents of title and also the goods covered thereby 
or any portion thereof at such time or times, at such place or 
places, and in such manner as the Bank may think fit without 
giving us any notice of the Bank's intention to do so and we 
hereby desire and require all persons in whose custody the said 
documents of title and also the goods covered thereby are for 
the time being to yield up possession thereof to the Bank.
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نتنازل بموجبه عن حقنا في البضائع المرهونة إلي البنك ونقر ونتعهد بتفريغ،
المغطاة البضائع  وكذلك  المذكورة  الملكية  وثائق  بجميع  واالحتفاظ  تخزين 
بموجبها بصفتنا أمناء ووكالء للبنك، وفي حال بيع البضائع من قبلنا سوف

نتلقى عائدات البيع كأمناء للبنك وسوف ندفع تلك العائدات إلي البنك حسبما 
وعندما يتم قبضها من قبلنا، وأنتنا نتعهد كذلك بسداد هذا القرض أو السلفية أو 
تعويض البنك بخصوص هذه الدفع (حسب مقتضي الحال) طبقا لألحكام المتفق 
عليها أو المعمول بها علينا وعلى البنك من وقت  ألخر بخصوص كل من 
الفائدة المفروضة عليها وجميع التكاليف، النفقات والمصاريف االخري حسبما 

يتم االتفاق عليها أو يكون معموال بها.

إن قبولنا واستالمنا لمثل وثائق الملكية و/ أو البضائع لن يفسر على أنه إنهاء 
أو مخالصة من قبل البنك لمثل ذلك الرهن و/ أو التحميل و/أو الحق أو الملكية 
التي ستبقي بكامل النفاذ والمفعول كما لو كانت وثائق الملكية و/أو البضائع 
البضائع  بنقل  نتعهد  إننا  المادية،  البنك  تلك قد ظلت بشكل متواصل بحوزة 
المذكورة المغطاة بموجب وثائق الملكية تلك من خالل أحدى وكاالت النقل 
إلي جانب جميع األوراق االخري ذات العالقة لغرض التداول و/أو التحصيل 
مظهرة حسب األصول من قبلنا لصالح البنك، وفي حالة التسليم المباشر إلي 
المشتري، إيداع كامل عائدات البيع لدي البنك مباشرة بعد استالمها ، خالية 
لألغراض فقط  البضائع  مع  بالتعامل  نتعهد   إننا  المصاريف،  جميع  من 

المصرح بها.

كما إننا نتعهد بكافة األوقات بالمحافظة على البضائع المذكورة المغطاة بموجب 
وثائق الملكية المذكورة، مؤمنة ضد الخسارة أو الضرر الناتج عن الحريق، 
التسليم أو  النهب بكميات قليلة وعدم  أعمال الشغب، االضرابات ، السرقة، 
الضرر األخر بمقدار قيمتها الكاملة القابلة للتأمين عليها وأن نسلم إلي البنك 
التأمين  بوالص  أو  بوليصة  بموجب  المقبوضة  األموال  االستالم جميع  عند 
المبرمة من قبلنا ، وبنفس الوقت سيتم االحتفاظ بتلك البوليصة أو البوالص من 
قبلنا بصفتنا أمناء للبنك و/ أو سيتم تحويلها إلي البنك في أي وقت عند الطلب 
على الرغم من التأمين المشار إليه أعاله، فإننا نعتبر أنفسنا مسئولين عن كامل 
المغطاة  المذكورة  للبضائع  تاريخه  تنشأ من  قد  التي  األضرار  أو  الخسارة 
بموجب وثائق الملكية المذكورة، سواء كانت تلك البضائع قيد النقل أم ال، إلي 
لنا  المقدم  للمبلغ  تسديدا  البنك  قبل  من  النهائية  البيع  عائدات  قبض  يتم  أن 

بهذا الشأن.

عالوة على ذلك، نتعهد بالمحافظة على هذه الصفقة منفصلة عن جميع الصفقات 
البضائع والعائدات بشكل منفصل  بالوثائق،  يتم االحتفاظ  االخري، وسوف 
ومميز عن أية وثائق، بضائع أو عائدات أخري ذات عالقة ب أو ناشئة عن 

أية صفقات أخري. 

إننا بموجبه نفوض البنك صراحة بحيازة وثائق الملكية المذكورة وكذلك البضائع
المغطاة بموجبها أو أي جزء منها بمثل ذلك الوقت أو األوقات، في مثل ذلك
المكان أو أالماكن وعلى مثل ذلك النحو حسبما قد يعتبره البنك مالئما، دون 
إعطائنا أي إشعار بنية البنك القيام بذلك ، وإننا نرغب بموجبه ونطلب من جميع 
األشخاص الذين توجد بعهدتهم وثائق الملكية المذكورة وكذلك البضائع المغطاة 

بموجبها في الوقت الحاضر التخلي عن حيازتها إلي البنك.

األحرف األولى للمفوض بالتوقيع

LA13MAY10/UAE



No delay, failure or omission on the part of the Bank to enforce 

the provisions of this letter shall be deemed a waiver by the 

Bank of any of its rights or remedies hereunder.

The Bank shall have full power, at any time it may deem fit, 

without any further consent from me/us and without in any way 

affecting my/our liability under this security, to cancel revise, 

modify, restructure, extend and renew any advances or credit 

facilities.

My/Our obligation under this security is unconditional and 

irrespective of the genuineness, legality, validity, regularity or 

enforceability of any agreement or any other documents 

executed by me/us or any of us.

This security hereunder shall be in addition to and shall be 

independent of every other security which you may at any time 

hold, as a security for the repayment of the Obligations owed 

to you, and is a continuing one and remains binding to us and 

valid until full and final settlement and discharge of the total 

Obligations.

Where this Trust Receipt is signed by or on behalf of more than 

one person the liability of each such person shall be joint and 

several.

Any communication to be made by the Bank pursuant to this 

Agreement shall be made or delivered to us at the address or 

fax number or email address above mentioned (or such other 

address or fax number or email address as we may from time to time 

notify the Bank) and shall be deemed to have been made or 

delivered when despatched (in the case of any communication made 

by fax or email) or (in the case of any communication made by letter) 

when left at that address or (as the case may be) five days after 

being deposited in the post postage prepaid in an envelope 

addressed to us at that address.  Any communications made to 

us on our email address shall be subject to Dubai Law No. (2) 

of 2002 in respect of Electronic Transactions and Commerce, 

save for any provisions herein to the contrary agreed upon with 

the Bank. The foregoing provisions pertaining to Electronic 

Communications shall not be applied to communications sent 

by me/us to the Bank

This Trust Receipt shall be governed by and construed in accor-

dance with the laws of the United Arab Emirates, and we 

hereby irrevocably agree for the benefit of the Bank to submit 

to the non-exclusive jurisdiction of the courts of the 

United Arab Emirates.
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لن يعتبر أي تأخير ، إخفاق أو إهمال من جانب البنك في تنفيذ أحكام هذا الخطاب 

تنازال من قبل البنك عن أي من حقوقه أو تعويضاته بموجبه.

يتمتع البنك بالصالحية التامة ، في أي وقت يشاء ، بدون أي موافقة إضافية 

مني/ منا وبدون أن يؤثر ذلك على التزامي / التزامنا بموجب هذه الضمانة، 

بأن يلغي يغير أو يعدل أو يعيد صياغة أو تمديد أو تجديد أي قروض أو 

تسهيالت ائتمانية.

إن التزامي/التزامنا بموجب هذه الضمانة غير مشروط وال يمت بصلة إلي

مصداقية أو شرعية أو سريان أو دقة أو قابلية تطبيق أي اتفاقية أو أي مستندات 

أخري موقعة مني/منا أو أي منا.

إن هذه الضمانة تعتبر إضافة إلي وتكون مستقلة عن كل ضمان أخر قد يكون 

لديكم في أي وقت كضمان لسداد االلتزامات المستحقة لكم، وتعتبر ضمانة 

مستمرة وتبقي ملزمة لنا وسارية المفعول حتى السداد الكامل والنهائي إلجمالي 

االلتزامات.

عندما يتم توقيع إيصال االئتمان هذا من قبل أو نيابة عن أكثر من شخص واحد، 

فان مسئولية كل من مثل أولئك األشخاص سوف تكون بالتضامن والتكافل.

أية مراسالت تتم من قبل البنك بموجب هذه االتفاقية يجب أن تتم أو تسلم

إلينا على العنوان أو رقم الفاكس أو البريد االكتروني المذكور أعاله (أو أي

به من وقت آلخر) البنك  نبلغ  قد  إلكتروني  بريد  أو  فاكس  أو رقم  عنوان 

ويعتبر بأنه قد تم أو سلم عند اإلرسال (في حال المراسالت بالفاكس أو البريد

بالرسائل) عند تركها في ذلك تتم  اإلكتروني) أو (في حالة أي مراسالت 

المدفوع بالبريد  أيام بعد وضعها  العنوان أو (حسب مقتضي الحال) خمسة 

على  لنا  تتم  مراسالت  أية   . عنواننا  على  إلينا  موجه  مظروف  في  مقدما 

بشأن  2002 لعام   (2) دبي رقم  لقانون  االكتروني تخضع  بريدنا  عنوان 

المعامالت والتجارة االكترونية ، ما لم نتفق مع البنك على خالف ذلك في

تطبق ال  االكترونية  بالمراسالت  المتعلقة  أعاله  األحكام  إن  االتفاقية،  هذه 

على المراسالت التي نرسلها للبنك.

يخضع إيصال االئتمان هذا ويتم تفسيره طبقا لقوانين دولة اإلمارات العربية

المتحدة ، وإننا بموجبه نقبل هنا بشكل غير قابل للرجوع لصالح البنك بالخضوع 

للصالحية غير الحصرية لمحاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة.

األحرف األولى للمفوض بالتوقيع

LA13MAY10/UAE
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For and on behalf of the Borrower:

AUTHORIZED SIGNATORY 1: 

Signature :________________________________________________

Name :________________________________________________

AUTHORIZED SIGNATORY 2:

Signature :________________________________________________

Name :________________________________________________

AUTHORIZED SIGNATORY 3:

Signature :________________________________________________

Name :________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
(Borrower's company stamp)

Witnesses' Signature :                  

Signing this Trust Receipt by witnesses, and the number of such

witnesses to sign, is optional and left to the Bank’s sole discretion.

The lack of witnesses signature on this Trust Receipt shall not in

any way be construed or deemed as a discrepancy affecting the

validity or completeness of the Trust Receipt.

Witnesses:

(1) Signed by :

Signature :________________________________________________

Name :________________________________________________

(2) Signed by :

Signature :________________________________________________

Name :________________________________________________

(3) Signed by :

Signature :________________________________________________

Name :________________________________________________

باسم وبالنيابة عن المقترض:

المفوض بالتوقيع 1:

_______________________________________: التوقيع 
_______________________________________: اإلسم 

المفوض بالتوقيع 2:

_______________________________________: التوقيع 
_______________________________________: اإلسم 

المفوض بالتوقيع 3:

_______________________________________: التوقيع 
_______________________________________: اإلسم 

      

توقيع الشهود:

إن توقيع إيصال األمانة هذا من قبل شهود، وعددهم، هو أمر متروك لتقدير
فانه ال  الشهود على إيصال األمانة  المطلق.  وفي حال غياب توقيع  البنك 

يجوز تفسير أو اعتبار هذا الغياب كنقص معيب لصحة أو تمام اإليصال.

الشهود:

(1) وقعت من قبل :

_______________________________________: التوقيع 
_______________________________________: اإلسم 

(2) وقعت من قبل

_______________________________________: التوقيع 
_______________________________________: اإلسم 

(3) وقعت من قبل

_______________________________________: التوقيع 
_______________________________________: اإلسم 

SV
    FOR OFFICE USE

___________________________________
signature

Verified by __________________________

SV
    FOR OFFICE USE

___________________________________
signature

Verified by __________________________

LA13MAY10/UAE

(ختم الشركة)
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