
Subject: Documentary Letter of Credit No.: الموضوع: االعتماد المستندى رقم: 

Murabaha Transaction No.: Value: القيمة:  عملية المرابحة رقم:

M/s. Dukhan Bank

Doha

Dear Sirs, 

Due to the non–arrival of the shipping documents pertaining to the 
transaction above–mentioned, you are kindly requested to issue a 
shipping Guarantee/Release note/Delivery order in favor of: 

السادة/بنـك دخان

الدوحة 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، 

نظرا لعدم وصول مستندات الشحن الخاصة بالعملية الموضحة أعاله, فإننا 
نرجو إصدار كفالة شحن/إذن إفراج/أمر تسليم لصالح:

According to the following details: وفقًا للتفاصيل التالية:

1.  Goods (Invoice) Value: 1.  قيمة البضاعة (الفاتورة):

2.  Description of goods: 2.  أوصاف البضاعة:

3.  Bill of Lading No./AWB No.: 3.  رقم بوليصة الشحن:

4.  Container No.: 4.  رقم الحاوية:

5.  Marine Vessel/Flight Name:
5.  اسم الباخرة:

6.  Port of shipment: 6.  ميناء الشحن:

7.  Any Other details: 7.  أية بيانات أخرى:

8.  Shipping Marks if any: 8.  عالمات الشحن إن وجدت:

كفالة شحن | إذن إفراج | أمر تسليم
Shipping Guarantee Indemnity 

Release Note | Delivery Order
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ونرفق لكم طيه شيكًا للضمان / سنداً إذنيا / كتاب تعهد بتسديد قيمة 
البضاعة. 

مع تعهدنا بتوقيع العقد النهائي للبيع بالمرابحة وقبول التسوية النهائية 
التي تجرونها حين ورود المستندات إليكم هذا وإذا لم يصلكم أي اعتراض 

منا على البضاعة خالل ثالثة أيام من تاريخ توقيع العقد االبتدائي للبيع 
بالمرابحة فإنكم تعتبرون غير مسؤولين عن أية عيوب خفية أو ظاهرة 

في البضائع وكذلك غير مسؤولين عن النقص في كمية البضائع أو عدم 
مطابقتها للمواصفات المطلوبة بعد ذلك التاريخ. 

وفي حالة ما إذا كان االعتماد المذكور أعاله مفتوحًا تحت مسؤوليتنا 
الخاصة وبناء على طلبنا فإننا نقبل سلفا كافة المخالفات التى قد ترد على 
مستندات الشحن حين وصولها إليكم كما نفوضكم بقيد قيمة المستندات 

على حسابنا لديكم دون الرجوع إلينا.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

We attach herewith a cheque to the value of the guarantee /
Promissory Note / Letter of undertaking to pay the value of goods. 

We hereby undertake to sign the final Murabaha Sale Contract 
and accept the final settlement you make when the documents 
are delivered to you. However, if you do not receive any objection 
from us to the goods within three days from the date of signing the 
Murabaha Preliminary sale contract, you will not be held liable for 
any inherent or apparent defects in the goods, and you will not be 
held liable for any shortage in the quantity of goods or for any non-
compliance with the required specifications after that date.

In case the Documentary Letter of Credit above –mentioned is 
open under our own liability and upon our request, we will accept 
in advance all the discrepancies that will be noted in the shipping 
documents when they are received by you. We further authorize 
you to debit the value of the documents to our a/c with you without 
recourse to us. 

Kindly accept our best wishes and highest regards. 

Customer’s Name: :اسم العميل

A/C No. رقم الحساب

Authorized Signature التوقيع المعتمد

Date: التاريخ:
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