
 
 

 

 
 
 

411.025/03.19 

 تصدير معززة الدفع  -إعتماد مستندى طلب خصم الورقة التجارية الصادرة على ذمة 

Discount Request of Draft Issued Under Confirmed Export Letter of Credit 

To: Emirates National Bank of Dubai (S.A.E) Branch  فرع 

Kindly discount the following draft issued under the 

confirmed export letter of credit: 
تصدير  -اإلعتماد المستندى برجاء خصم الورقة التجارية الصادرة على ذمة 

 معززة الدفع اآلتي بيانها:

Currency  العملة Amount  المبلغ باألرقام 

Amount & CCY in words  المبلغ والعملة بالحروف 

Maturity Date         تاريخ االستحقاق 

L/C Reference no.   المستندي االعتمادرقم 

Dated on         والمؤرخ فى 

With a discount rate of the face value of the above-

mentioned commercial paper. 
 % 

القيمة اإلسببببمية للورقة التجارية وذلك بنسبببببة خصببببم قدر ا م  

 المذكورة أعاله.

And credit this discounted 

amount in 
 

وإضبببببافة  ذا المبلغ الم صبببببوم 

 لحساب شركة

To account no.              حساب طرفكم رقم 

And we are obliged to assign the proceeds resulting from the 

confirmed export letter of credit subject of this request in 

favor of Emirates National Bank of Dubai (S.A.E). 

تصدير معززة  –مع إلتزامنا بالتنازل ع  مستحقاتنا على ذمة اإلعتماد المستندى 

 ذا الطلب لصالح بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.م(.الدفع موضوع  

We declare to assume all risks related to any fraud, dispute or 

any other event that might appear after discounting the draft 

issued under the above mentioned export letter of credit and 

to compensate Emirates National Bank of Dubai (S.A.E) for 

these risks. 

كما نقر بتحمل كافة الم اطر المتعلقة بأي غش أو نزاع أو أي حدث آخر م  

الممك  أن يظهر بعد خصم الورقة التجارية الصادرة على ذمة اإلعتماد المستندى 

  اطر.تصدير وبتعويض بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.م( ع  تلك الم -

This request is final and irrevocable. .ويعتبر  ذا الطلب نهائي غير قابل للرجوع فيه 

Date         تحريراٌ فى 

Company  شركةال 

Signatory  الموقع 

Capacity  لصفةا 

Signature  التوقيع 
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