
 
 

  
Authority and Indemnity for Instructions 

relating to Trade Finance 
 تفويض وضمان تعويض 

 فيما يتعلق بتعليمات التمويل التجاري
by way of Facsimile or through an Electronic 

mode of Communication  
 عن طريق الفاكس أو وسائل االتصال اإللكترونية 

  
  

To: إلى: 
Emirates Islamic Bank PJSC   ع.م.ش مصرف اإلمارات اإلسالمي 
  
Date: ___________________ التاريخ :________________ 
  
1. I/We (the "Customer") hereby instruct and 

authorise the Bank and/or its agents 

(hereinafter collectively referred to as the 

“Bank”) to accept and act on any 

instructions, issued by the Customer or any 

person acting or purporting to act for or on 

behalf of the Customer to the Bank by way 

of facsimile, telephone, telex, electronic  or 

any other mode of communication 

("Instruction)s("), in connection with any 

transaction involving the sale or purchase or 

finance of goods or services or payment, 

without any further confirmation, verification 

or other inquiry on the Bank's part as to the 

identity or authority of the person issuing or 

purporting to issue  the Instruction(s).  

بموجب هذا أكلف وأخول "( العميل)"نحن / أنا  .1

يشار إليهم جميعاً فيما بعد )أو وكالئه /المصرف و

بقبول والعمل وفقاً ألي تعليمات "( المصرف"بـ 

تصدر من قبل العميل أو أي شخص يعمل أو يزعم 

 بأنه يعمل باسم ونيابة عن العميل وتصل إلى

الهاتف أو التيليكس المصرف عن طريق الفاكس أو

أو أي من وسائل االتصاالت اإللكترونية 

، فيما يتعلق بأي معاملة مرتبطة ببيع "(التعليمات)"

أو شراء أو تمويل أي بضائع أو خدمات أو 

مدفوعات، دون أي تأكيد أو تدقيق أو أي استعالم 

آخر إضافي من قبل المصرف فيما يتعلق بشخص 

سلطة الشخص الذي يصدر أو يزعم إصدار أو 

 .التعليمات

  
2. The Bank shall be entitled to consider the 

Instructions as genuine, fully authorised and 

binding on the Customer and shall be entitled 

to take such steps in connection with or in 

reliance on such Instructions as the Bank 

shall consider appropriate, notwithstanding 

that any such Instructions may have been 

initiated or transmitted in error or 

fraudulently made or may not have been 

authorised by or on behalf of the Customer or 

may have been altered, misunderstood or 

distorted in the course of transmission or 

otherwise.     

يحق للمصرف أن يعتبر التعليمات كتعليمات  .2

صحيحة وصادرة بكامل الصالحيات وملزمة 

للعميل، ويحق له أن يتخذ كل الخطوات فيما يتعلق 

بـالتعليمات أو اعتماداً عليها، حسبما يراه المصرف 

مناسباً، بغض النظر عن كون تلك التعليمات قد 

ى سبيل الغش صدرت أو أرسلت بالخطأ أو عل

واالحتيال أو عدم التصديق عليها من قبل العميل أو 

تغييرها أو سوء فهمها أو تحويرها في أثناء البث 

 .أو غير ذلك
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3. The Bank may abstain from executing any 

Instructions, in its sole discretion, including 

without limitation if (a) the Bank and/or any 

of its directors, officers, employees and/or 

agents may incur a liability in carrying out 

the Instruction or part thereof, (b) the 

carrying out of any Instruction will result in a 

breach of any law or regulation or otherwise 

be prejudicial to the interests of the Bank, 

and (c) it is prevented or delayed directly or 

indirectly from acting on the Instruction(s) 

by reason of war, embargo, riot, strike, civil 

commotion, fire, flood, government action, 

any acts of God or for any other reason 

beyond its control.  The Bank may also for 

certain Instructions require receipt of (i)the 

original copy of the Instructions or 

(ii)completion of its application forms or 

(iii)written confirmation from the Customer 

or (iv)other documentation, as may be 

required at the Bank’s sole discretion.  

يحق للمصرف أن يمتنع عن تنفيذ أي تعليمات  .3

بمحض اختياره، بما في ذلك، ودون و تقديره حسب

أو أي من أعضاء /إذا كان المصرف و( أ)حصر 

أو /مجلس إدارته أو مسئوليه أو مستخدميه و

وكالئه قد يتكبد أي مسئولية قانونية في حال تنفيذ 

إذا كان تنفيذ أي ( ب)التعليمات أو أي جزء منها، 

تعليمات سوف يؤدي إلى اإلخالل بأي قانون أو 

قد يؤدي إلى اإلضرار على أي نحو آخر  لوائح أو

إذا كان المصرف قد منع ( ج)بمصالح المصرف، و

أو أُخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من العمل 

وفقاً للتعليمات بسبب الحرب أو الحظر أو الفوضي 

أو اإلضرابات أو االضطرابات المدنية أو الحريق 

 أو الفيضان أو اإلجراءات الحكومية أو القضاء

.  والقدر أو ألي سبب آخر خارج عن سيطرته

يجوز للمصرف أيضاً وفيما يتعلق ببعض 

استالم النسخة األصلية من (i)التعليمات أن يطلب 

 تعبئة نموذج الطلب الخاص به أو(ii)التعليمات أو 

(iii)أو  بشأنهاممن قبل العميل  خطي تأكيد على

(iv)تقدير حسبوذلك  أي مستندات أخرى 

 .بمحض اختيارهو المنفرد المصرف
  

4. The Customer agrees that in order to avoid 

duplication of Instructions, any 

confirmations issued by it to the Bank will 

state in bold letters that it is a confirmation of 

an Instruction issued by facsimile. 

يوافق العميل على أنه ومن أجل تفادي ازدواجية  .4

التعليمات، سوف ينص بحروف بارزة في أي تأكيد 

يصدر من قبله إلى المصرف، على أن ذلك هو 

 .الفاكس بواسطةتأكيد لتعليمات صدرت 

  
5. The Customer acknowledges, agrees and 

undertakes that: 
 :بما يلييقر العميل ويوافق على ويتعهد  .5

  

(a) all Instructions will be in compliance 

with U.A.E. laws and regulations; 
ال تتعارض مع أن تكون كل التعليمات  (أ)

واللوائح السارية في دولة القوانين 

 اإلمارات العربية المتحدة؛
  

(b) the Customer is fully aware of the 

risks inherent and associated with 

communication of the Instruction(s) 

by facsimile or through an electronic 

mode and accepts such risks;   

يدرك العميل تماماً المخاطر الكامنة في  (ب)

والمرتبطة بتوصيل التعليمات عن طريق 

كس أو أي من وسائل االتصال الفا

 االلكترونية ويقبل تلك المخاطر؛

  

(c) if any Instruction transmitted by 

facsimile or through an electronic 

mode is followed by delivery of a 

hard copy thereof and there is an 

error, mistake, discrepancy or if there 

is any other inconsistency between 

في حال إرسال تعليمات بموجب مستندات  (ج)

كتابية عقب إرسالها عن طريق الفاكس أو 

أي من وسائل االتصال االلكترونية وكان 

هناك أي خطأ أو اختالف أو عدم تطابق 

يكون العميل مسئوالً على أي نحو بينهما، 
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them, the Customer will be 

responsible to the Bank for its 

compliance with the earlier facsimile 

or electronic mode Instruction; and 

تجاه المصرف عن تنفيذ المصرف 

عن طريق  مسبقاً  للتعليمات المستلمة

الفاكس أو عن طريق أي من وسائل 

 ؛ و االتصال االلكترونية
  
(d) the Bank shall not be responsible or 

liable for any irregularity, delay, 

mistake, omission or duplication 

arising from the facsimile or 

electronic mode transmission of the 

Instructions. 

ال يكون المصرف مسئوالً عن أي مخالفة  (د)

أو تأخير أو خطأ أو إهمال أو ازدواجية 

ناشئة عن إرسال التعليمات عن طريق 

الفاكس أو أي من وسائل االتصال 

 .االلكترونية

  
6. The Customer hereby agrees to indemnify 

and hold the Bank, its directors, officers, 

employees and/or agents free and harmless 

from and against all loss, damage, costs, 

claims, expenses (including legal costs) 

incurred or suffered by the Bank or such 

other persons by reason of any act or 

omission of the Bank or such other persons 

relating to the Instructions. 

بموجب هذا يوافق العميل على ضمان تعويض  .6

المصرف وأعضاء مجلس إدارته ومسئوليه 

أو وكالئه تجاه وفيما يتعلق بكل /ومستخدميه و

لبات الخسائر واألضرار والنفقات والمطا

( بما في ذلك المصروفات القانونية)والمصروفات 

التي يتكبدها أو يتعرض لها المصرف أو أي من 

األشخاص المذكورين بسبب أي فعل أو امتناع عن 

فعل من جانب المصرف أو أي من األشخاص 

 .المذكورين فيما يتعلق بالتعليمات
  
 7. The Customer hereby agrees to 

exonerate/indemnify the Bank, its directors, 

officers and employees and/or agents against 

any claim in regard to loss, cost, damage, 

expense, liability or proceedings which they 

or any of them may occur or suffer (direct or 

indirect) as a result of the Bank or any such 

director, officer or employee acting upon or 

refraining from acting upon Instruction and 

the Customer acknowledge that neither the 

Bank nor any of its directors, officers or 

employees and/or agents shall be under any 

liability to ourselves or to any other person 

for any loss or damages directly or indirectly 

caused as a result of acting upon or refraining 

from acting upon Instructions or in 

construing or processing such Instructions in 

error, including duplication of 

transactions/Instructions through 

inadvertence or oversight, negligently or 

through misdescription and the Bank may 

debit any of the Customer’s account(s) held 

with the Bank; with any amount paid out 

pursuant to the receipt of Instructions. 

 تعويض/ذمة ابراء علىبموجب هذا يوافق العميل .     7

أو /و وموظفيه ومسؤوليه، ومديريه المصرف

 أو تكاليف أو خسائر بشأن مطالبات أي ضدوكالئه 

 اجراءات او مسؤولية أو مصاريف او أضرار

 أو حدوثها( مباشرة غير أو مباشرة) يمكن قانونية

 مسؤولي أو مدير أي أو المصرف قبل من تكبدها

 قريو التعليمات، بموجب أو وكالئه فيه موظف أو

 مسؤوليه أي وال المصرف يكون ال بأنه العميل

 أي أمام أو أمامي مسؤوال أو وكالئه/و وموظفيه

 نشأت أضرار أو خسائر أي عن ٱخر شخص

 االمتناع أو للتصرف نتيجة مباشرة غير أو مباشرة

 في للخطأ نتيجة أو للتعليمات، وفقا التصرف عن

 ازدواج ذلك ويشمل. التعليمات تلك تنفيذ أو تفسير

 أو السهو أو االهمال بسبب التعليمات/المعامالت

 أن للمصرف يجوز وأنه. الوصف سوء أو التهاون

للعميل لدى  حساب العميل او على اي على يقيد

 استالم بموجب دفعه يتم مبلغ اي المصرف؛

.التعليمات
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8. This Authority and Indemnity shall be in 

addition to and not exclusive of any other 

terms and conditions that may apply with 

regard to the   Instructions.   The   Customer 

hereby agrees that the terms and conditions 

contained in the following documents are 

incorporated herein by reference: 

هذا التفويض وضمان التعويض يكون باإلضافة  .8

إلى وليس مستبعداً ألي أحكام أو شروط أخرى 

 بموجـب هــذا يوافـق .  تكون سارية على التعليمات

 

العميل على أن األحكام والشروط المضمنة في  

المستندات التالية تعتبر مضمنة في هذا السند، 

 :يوه
  

(a) Counter Indemnity Form (Form S 

500 20); 
نموذج إس )نموذج ضمان تعويض مقابل  (أ)

 ؛(522 22
(b) Application For Shipping 

Guarantee/Delivery Order (Form S 

455 02A & U 455 62); 

نموذج إس )أمر تسليم /طلب ضمان شحن  (ب)

 ؛(455 62إيه و يو  455 22

(c) Application For Documentary Bills 

Under Collection (Form S 405 10);  
طلب كمبياالت االعتمادات المستندية تحت  (ج)

 ؛(425 12نموذج إس )التحصيل 
(d) Documentary Letter of Credit (Form 

S 410 01A); and  
نموذج إس )خطاب اعتماد مستندي  (د)

 ؛ و(إيه 41221
(e) such other documentation as the Bank 

may from time to time advise in 

writing. 

أي مستندات أخرى يخطر بها المصرف  (هـ)

 .خطياً من وقت آلخر

  
8. If this Authority and Indemnity is signed by 

two or more persons, their obligation shall be 

joint and several. 

حالة التوقيع على سند التفويض وضمان في  .8

التعويض هذا من قبل شخصين أو أكثر تكون 

 .التزاماتهما بالتضامن والتكافل
  
9. This Authority and Indemnity shall remain in 

full force and effect at all times, including, 

without limitation upon the death, 

bankruptcy, liquidation, incapacity or any 

change in the constitution of the Customer, 

as applicable. 

يظل سند التفويض وضمان التعويض هذا سارياً  .9

ونافذاً في كل األوقات، بما في ذلك، ودون حصر، 

في حالة وفاة أو إفالس أو تصفية أو فقدان أهلية أو 

 .ى الحالأي تغيير في تكوين العميل، حسب مقتض

  
10. This Authority and Indemnity shall remain in 

full force and effect unless and until the Bank 

receives and, has a reasonable time to act 

upon, any notice of its termination from the 

Customer provided that any such termination 

shall not release the Customer from any 

existing obligations prior to such termination.   

يظل سند التفويض وضمان التعويض هذا سارياً  .12

ونافذاً ما لم وحتى يستلم المصرف أي إشعار 

بإنهائه من العميل وإتاحة فترة زمنية معقولة 

للمصرف للعمل وفقاً لذلك، على أن مثل ذلك 

يخلي ذمة العميل من أي التزامات قائمة اإلنهاء ال 

 .قبل ذلك اإلنهاء
  
11. This Authority and Indemnity and all 

disputes shall be governed by the provisions 

of the Glorious Islamic Shari’a (as 

interpreted by the Fatwa and Shari’a 

Supervisory Board of the Bank), as well as 

the laws of UAE to the extent that laws of 

يخضع سند التفويض وضمان التعويض  .11

 حكام الشريعة اإلسالمية الغراءألالمنازعات و

هيئة الفتوى والرقابة حسب تفسيرها من قبل وذلك )

قوانين االمارات العربية و( الشرعية للمصرف

التي ال تتناقض مع مبادئ الشريعة  المتحدة
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UAE do not conflict with the principles of 

Glorious Islamic Shari’a, in which case the 

principles of Shari’a will prevail. And the 

UAE courts shall have a non-exclusive 

jurisdiction in respect of any legal 

proceedings in the UAE. The Bank reserves 

its right to institute legal proceedings in 

courts outside the UAE in respect of any 

legal remedies that may be available outside 

the UAE. Any action taken by the Bank to 

enforce this Authority and Indemnity shall be 

at the cost and expense of the Customer. 

 

إذا حدث التعارض فيعتد و ،اإلسالمية الغراء

ويكون لمحاكم  .بأحكام الشريعة اإلسالمية

االمارات العربية المتحدة االختصاص القضائي 

ة ـــــــإجراءات قانونيغير الحصري بخصوص أية 

.  يتم اتخاذها فــــي دولة اإلمارات العربية المتحدة

 أماميحتفظ المصرف بحقه في رفع أية دعاوى 

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  محاكمال

قانونية والتي قد تكون متاحة تدابير بخصوص أي 

أي إجراء . خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

يتخذه المصرف من أجل تنفيذ سند التفويض 

وضمان التعويض هذا يكون على نفقة ومصروفات 

 .العميل
  
(Signature of the Authorised Person) (توقيع الشخص المفوض) 
 

Date: 

 

Place : 

 

 

Company Stamp : 

 

 

Account No  

 

 

 

 :التاريخ

 

 :المكان

 

 :ختم الشركة

 

 :رقم الحساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


