تمويل مرابحة السلع
GOODS MURABAHA
اسم الفرع
Branch Name:								
Date:

التاريخ

In the name of Allah, the most Graceful and the most Merciful.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

Customer Details

تفاصيل العميل

Account Title

اسم الحساب

CIF No.

Account Number

رقم الحساب

Registered Mobile Number
رقم الهاتف المحمول المسجل

رقم ملف المعلومات

Good Murabaha Finance (Sale Contract)

) تمويل مرابحة السلع ( عقد بيع

This contract was conducted on
تم إبرام العقد على
(DAY) dated

between بين كل من

في اليوم و التاريخ

1-United Arab Bank PJSC- Islamic Banking services established under the laws of the UAE having its headquarters at Al Qassimiah Street Sharjah, UAE and
its address at P.O.Box 25022
،  الخدمات المصرفية اإلسالمية تأسس بموجب قوانين السارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعنوان مقره الرئيسي في شارع القاسمية ـ الشارقة-.ع.م. السادة البنك العربي المتحد ش-1
25022 اإلمارات العربية المتحدة ـ صندوق بريد
represented in the contract by Mr.
يمثله في العقد السيد

(The first party – The Seller)
) البائع- (الطرف األول

Mr./Mrs./Messer اآلنسة/السيدة/السيد
Nationality

رقم الهوية اإلماراتية

Date of Issue

Place of Issue

تاريخ اإلصدار

Having an address at

مكان اإلصدار

Street

العنوان

شارع

Apartment No

رقم الشقة

City/Country

Telephone

رقم الهاتف

Facsimile

الفاكس

صندوق البريد

Zip Code

الرمز البريدي

P.O. Box

القرية/ المدينة

The Second Party (The Purchaser)

)الطرف الثاني (المشتري

Preamble
Whereas the second party provided the first part with a Murabaha
Application form for Goods purchases

تمهيد
في حين أن الطرف الثاني تقدم إلى الطرف األول بطلب شراء سلع بالمرابحة

dated:

:وذلك في تاريخ

and the first party had accepted the said application according to the
Murabaha form. Whereas the first party had purchased and possessed the
goods included in the aforesaid application. Accordingly the parties, being
of full legal capacity. Concluded the Murabaha sale contract in accordance
with the following terms and conditions:

 في حين أن الفريق األول قد.وقد وافق الطرف األول أن يلبي الطلب المذكور بصيغة المرابحة
 السلع الموضحة في طلب الشراء/اشترى واستلم السلعة
.لذا فقط تعاقدالطرفان وهما يتمتعان باألهلية القانونية الكاملة
:وقد تم إبرام عقد بيع المرابحة وفق الشروط واألحكام التالية

الشروط و األحكام

Terms & Conditions

Article 1

المادة األولى
جزءا ال
ً يعتبر هذا التمهيد وطلب الشراء بالمرابحة المشار إليه في هذه التمهيد والمالحق
يتجزأ من هذا العقد

The preamble, the Murabaha application and the appendixes shall be
deemed as an integral part of this contract

Article 2: Murabaha Schedule

 الجدول المالي:المادة الثانية
: باع الطرق األول بموجب هذا العقد إلى الطرف الثاني ما يلي

According to this contract, the first party sold the following goods to the
second party:
Quantity

العدد

Description

 الوصفCommodities Type
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 نوع السلعةSerial

مسلسل
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EID

الجنسية

1) Purchase price of Goods

 )1سعر شراء السلع

2) Price of Accessories/Options

 )2سعر اإلكسسوارات  /اإلضافات

3) Takaful Cost

 )3التكافل

)4) Other Charges (if any

 )4تكاليف أخرى (إن وجدت)

)5) Total Cost (14+3+2+

 )5التكلفة اإلجمالية ()4 + 3 + 2 + 1

6) Down payment

 )6قيمة الدفعة األولى

7) Investment in total price
)(amount to be financed under Murabaha

 )7قيمة المرابحة المستثمرة في التكلفة اإلجمالية
(المبلغ الذي سيتم تمويله بموجب مرابحة)

8) Murabaha Profit Rate

 )8هامش الربح بموجب المرابحة

9) Murabaha Profit

 )9قيمة الربح بموجب المرابحة

)10) Selling price/Murabaha Cost price (79+

 )10سعر البيع  /قيمة عقد المرابحة ()9 + 7

11) Other Charges of Finance company

 )11تكاليق أخرى للشركة الممولة
 )12القيمة اإلجمالية المستحقة  /المبلغ الذي يتوجب سداده
من قبل العميل من العميل

12) Total Receivables/Dues from customer
13) Amount of Installment

 )13مبلغ القسط

14) No of Monthly Installment

 )14عدد األقساط الشهرية
 )15طريقة الدفع

Cash
نقدي

Cheque
شـيك

16) First payment Date

 ) 16تاريخ الدفعة األولى

)Article 3 (Method of Payment

المادة الثالثة  :طريقة الســداد
.1

يفــوض الطــرف الثانــي بموجــب هــذا العقــد الطــرف األول تفويضــً باتا و غير قابــل لإللغاء
باقتطــاع قيمــة القســط الشــهري المســتحق عليــه فــي تاريــخ االســتحقاق خصمًا من
حســابه الجــاري لديــه دون حاجــة الحصــول علــى موافقة الطــرف الثاني .

 .2يلتــزم الطــرف الثانــي بــأن يســدد أقســاط ديــن المرابحة في محــل الطرف األول و في
التواريــخ المحــددة و أيــة مبالــغ أخــرة مســتحقة عليــه بموجــب هذا العقــد مهما كان
نوعهــا أو مصدرهــا ممــا هــو قائــم وقــت إبــرام هــذا العقد أو مما قد يفــرض منها
مستقب ًال
المــادة الرابعة  :التأخر في الســداد
يجــوز للطــرف األول أن يفــرض جــزاءات ماليــة علــى الطــرف الثانــي في حالة التأخر في ســداد
أي مبلــغ مــن المبالــغ المســتحقة عليــة وذلــك بنســبة  % ........ســنويا يصرفهــا الطــرف
األول فــي أوجــه البــر و الخيــر بمعرفــة هيئة الرقابة الشــرعية.
المــادة الخامســة  :إقرار المديونية وبصحة الحســابات و القيود
.1

1) The second party irrevocably and unconditionally authorizes the first
party to deduct the monthly installment by debiting his current account
with the first party at the due date without obtaining the second party's
consent.
2) The second party undertakes to pay at the due dates the Murabaha
installments and any other amounts due under this contract at the first
party's location, provided that the same shall be free from any taxes
or fees whatsoever whether imposed at the time of concluding this
contract or may be imposed in the future.

)Article 4 (Payment Delay

The first party may impose on the second party delay penalties
amounting to _ _ _ _ _ _ % annually incase he/she delays payment of any
due amounts, the same shall be spent by the first party on charity under
the supervision of Internal Shari'ah Supervisory committee.

)Article 5 (Admission of indebtedness and Correctness of accounts and entries

يقــر الطــرف الثانــي بمديونيتــه للطــرف األول بمبلــغ المرابحــة المحــدد في المــادة الثانية
مــن هــذا العقــد وفقــً لمــا يكــون ثابتًا في ســجالت ومســتندات و مراســات الطرف األول
و التــي قبلهــا الطــرف الثانــي حجــة بالتزاماتــه الناشــئة عن هــذا العقد.
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)1) The second party admits taking the Murabaha included in article (2
of this contract and supported by the first party's record, documents
and correspondence which have been accepted by the second party as
evidence that proves his/her liabilities under this contract.
2) The second party admits that the first party's books and entries
constitute final and conclusive evidence to the correctness of the
amounts entered to his/her account and shall have no right to
contradict the same after an elapse of fourteen days from the date of
receiving the statement of accounts.

 .2يقــر الطــرف الثانــي بــأن دفاتــر الطــرف األول و قيــوده تعتبــر حجة قاطعــة ونهائية عل
صحــة المبلــغ المقيــدة بحســابه الجــاري وال يحــق لــه االعتــراض عليها بعــد مرور أربعة
عشــر يومًا من تاريخ اســتالم كشــف الحســاب.
المادة السادســة  (:تعجيل الســداد )
.1

يحــق للطــرف الثانــي بموافقــة الطــرف األول أن يقــوم بتعجيــل ســداد كامل دين
المرابحــة أو جــزء منــه قبل تاريخ اســتحقاقه

 .2إذا قــام الطــرف الثانــي بتعجيــل كامــل المرابحــة أو جــزء منــه فإن المبالــغ معجلة
الســداد يجــري اســتنزالها مــن تســهيال المرابحــة و للطــرف األول أن يعيــد إلةى الطرف
الثانــي جــزء مــن الربــح المســتحق علــى أال يكــون ذلك على ســبيل اإللزام .
المادة الســابعة :اإلخالل بالعقــد أو التحلل منه
.1

ال يجــوز ألي طــرف تعديــل العقــد أو تحلــل مــن أي مــن أحكامــه أو شــروطه إال باتفاق
كتابــي يصــدر عــن الطرفيــن المتعاقديــن أو من ينــوب عنهما.

Standing
Instruction
أمر تحويل

15) Payment Mode

)Article 6 (Payment Acceleration

1) Upon obtaining the first party's consent, the second party shall be
entitled to accelerate payment of all or any part of the Murabaha before
the due date.
2) If the second party accelerates payment of all or any part of the
Murabaha debt, the paid amounts shall be deducted from the Murabaha,
and the first party at its option may return part of the due profit to the
second party.

)Article 7 (Breach of Contract and Release

 .2يعتبــر الطــرف الثانــي مخـ ًا بالتزاماتــه و تعهداتــه المترتبــة عليــه بموجب هــذا العقد
فــي أي مــن الحــاالت التالية :

1) No party shall have the right to amend this contract or release himself/
herself from any of its terms and conditions unless the parties or their
representatives sign a written agreement to such effect,

.أإذا أخــل أو تأخــر الطــرف الثانــي فــي تنفيــذ أي التــزام من التزاماتــه و تعهداته
02/05

المترتبــة عليــه بموجــب هــذا العقد
.بإذا تبيــن فــي أي وقــت عــدم صحــة البيانــات أو المســتندات التــي قدمهــا لغرض إبرام
هــذا العقد
.جإذا توقــف عــن دفع ديونه
.دإذا أنهــى الطــرف الثانــي عملــه الحالــي لــدى مســتخدمه ( جهــة العمل ) ســواء كان
باختيــاره أو فــي حالــة إنهــاء خدماتــه مــن قبــل جهة العمل ألي ســبب من األســباب.
.هإذا أخفــق صاحــب العمــل فــي الوفــاء بــأي التزام قد تــم التعهد بــه بخصوص هذا
العقــد أو إذا توقــف تحويــل راتــب الطــرف الثانــي للطرف األول ألي ســبب من األســباب
.وإذا أديــن الطــرف الثانــي فــي أيــة جريمــة جنائيــة أو اتضــح أنه متورط في أيــة قضية
مدنيــة ثــم كان ذلــك مخـ ًا بالتزاماته
 .3إذا لــم يتمكــن الطــرف الثانــي مــن الوفــاء بــأي التزام أو تعهــد من التزاماتــه أو تعهداته
المبينــة بهــذا العقــد أو أخــل بهــا علــى أي وجــه ،تصبح جميع األقســاط غير المســددة
مــن ديــن المرابحــة مســتحقة األداء فــورًا دون تقيــد بميعــاد اســتحقاقها و دون الحاجــة
إلــى تنبيــه أو إنذار

2) The second party shall be deemed as breaching his/her obligations and
liabilities hereunder in any of the following cases:
a) If he/she breaches any of his/her obligations or liabilities under this
contract or delays performing the same
b) If the statement or document provided by him/her for concluding this
contract are proved to be incorrect.
c) If he/she ceases her/his obligations.
)d) If he/she quits his/her current job with his/her employer (work owner
at his/her will or if his/her service is terminated for whatsoever reason.
e) If the second party is convicted in any criminal case or proved to be
involved in any civil case to the extent that it makes him/her breach his/
her obligations hereunder.
3) If the second party fails to meet any of his/her obligations or liabilities
hereunder or breaches any of the same, all the unpaid installments under
the Murabaha shall promptly become due irrespective of their due date
and without the need for sending any notice or ultimatum.

)Article 8 (Coverings

المــادة الثامنة  :التغطيات

To secure the first party's rights the second party provides the following
coverings:

ضمانــً لحقــوق الطــرف األول قــدم الطرف الثانــي التغطيــات التالية
أ.

)A

ب.

)B

	ج.

)C

)Article 9 (Miscellaneous

المادة التاســعة  :شــروط و أحكام متفرقة
.1

يلتــزم الطــرف الثانــي بإبــرام بوليصــة تأميــن علــى الحياة مع شــركة تأمين
إســامية كلمــا أمكــن ذلــك يســمى بموجبهــا الطــرف األول كمســتفيد أول و تبقى
البوليصــة المعينــة ســارية المفعــول إلــى حين ســداد آخر قســط من أقســاط
المرابحة

 .2يقــر الطــرف الثانــي بــأن جميــع الحســابات ـ مــن أي نــوع كانت ـ المفتوحة باســمه
أو التــي تفتــح باســمه مســتقب ً
ال لــدى الطــرف األول أو أي مــن فروعــه تعتبــر ضامنة
لبعضهــا البعــض بصــرف لنظــر مســمياتها ،وللطــرف األول فــي حالــة عدم وفاء
الطــرف الثانــي بالتزاماتــه الحــق فــي دمــج أو توحيــد هذه الحســابات كلها أو
بعضهــا ولــه أن يخصــم الرصيــد الدائــن مــن أي منها ســدادًا للرصيــد المدين في
غيرهــا ،أو تجميــد الرصيــد الدائــن فــي أي منهــا حتــى يوم الطرف الثانــي بالوفاء
بكافــة التزاماتــه قبــل الطــرف األول ،و فــي حالــة اختــاف العملــة يتــم تحويلها إلى
عملــة الدين المســتحق بســعر الصرف الســائد.
 .3يقــر الطــرف الثانــي فــي حالــة عدم وفائــه بالتزاماته فــإن الطرف األول يكون
مفوضــا فــي إجــراء المقاصــة وخصــم الرصيــد الدائن وعمل قيود التســويات و
التحويــات فــي أيــة حســابات مفتوحــة أو تفتــح باســم الطرف الثانــي لدى الطرف
األول.
 .4يقــر الطــرف الثانــي بأنــه فــي حالــة عدم وفائــه بالتزاماته نحــو الطرف األول فإن
جميــع األمــوال و األوراق الماليــة و التجاريــة و المعــادن الثمينــة ممــا قــد يكون
مودعــا باســم الطــرف الثانــي لــدى الطــرف األول أو أي مــن فروعه تعتبــر ضمانا
وتأمينــً لكافــة التزامــات الطــرف الثانــي نحــو الطــرف األول ،ودون الحاجة إلى
إقــرار خــاص بذلــك  ،و يكــون الطــرف األول الحــق فــي الحصول على مســتحقاته
و اســتيفاء دينــه مباشــرة مــن األمــوال المشــار إليهــا بطــرق المقاصة األولوية و
األفضليــة علــى أي دائــن آخــر دون الحاجــة إل إخطــار أو أي إجــراء قانوني .
 .5للطــرف األول الحــق فــي أن يطالــب الطــرف الثانــي بــأي مبلغ مــن المبالغ المســتحقة
لــه فــي ذمتــه ال يعتبــر ســكوت الطــرف األول عــن المطالبة في تاريخ االســتحقاق
مــن قبيــل إمهــال الطــرف الثانــي أو مــن قبيــل التنــازل عن اتخاذ أي إجــراء تحفظي
أو توقيــع حجــز علــى أمــوال الطــرف الثانــي  ،ويقــر الطرف الثانــي ويوافق على أن
للطــرف األول الحــق فــي أن يتخــذ مــن اإلجــراءات مــا يكفل لــه تحصيــل حقوقه منه
بمــا فــي ذلــك الحجــز علــى مســتحقات الطــرف القاني لدى المؤسســات الخاصة و
الدوائــر الحكوميــة بمــا يســاوي المبالــغ المســتحقة لــه في ذمتــه و طلب توريد
قيمتهــا ولــو بعــد انقضــاء المواعيــد المقــررة لتحصيلها
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 .6للطــرف األول الحــق المطلــق فــي تحويــل حقوقــه الناتجــة عــن هذا العقــد كلها أو
بعضهــا إلــى مــن يشــاء دون توقــف ذلك على رضا الطــرف الثاني.
 .7ال يحــق للطــرف الثانــي أن يحــول التزاماتــه المترتبــة عليــه بموجــب هــذا العقد إلى
أي جهــة أخــرى دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن الطرف األول
 .8يلتــزم الطــرف الثانــي أن يقــوم علــى الفــور بإخطــار الطرف األول إذا انهــى عمله
الحالــي لــدى صاحب العمل ألي ســبب من األســباب
 .9يتعهــد الطــرف الثانــي بــأن يقــوم علــى الفــور بإخطــار الطرف األول خطيًا بــأ تغيير
يطــرأ علــى عنوانــه و مــكان ســكنه أو عمله
 .10فــي حالــة قفــل حســاب الطــرف الثانــي لــدى الطرف األول بســبب العجز الدائم أو
الوفــاة تصبــح جميــع األقســاط غيــر المســددة من دين المرابحة مســتحقة الســداد
فــورًا علــى أن يتــم خصمهــا مــن أمــوال التغطيــات المشــار إليها في المــادة الثامنة

1) The second party undertakes to conclude a life insurance/takaful policy
with an Islamic insurance company if possible under which the first party
shall be named the first beneficiary; the said policy shall remain in force
until the date of repaying the last Murabaha installment.
2) The second party admits that all his/her accounts of any kind – opened
or will be opened in his/her name with the first party or any of its
branches shall guarantee one another irrespective of their names. If the
second party breaches his/her obligations hereunder, the first party shall
have the right to unify or standardize all or some of the said accounts,
deduct the credit balance of the others or freeze the credit balance
in any accounts until the second party meets all his/her obligations
towards the first party. Any different currency of the due debt in
accordance with the prevailing exchange rate.
3) The second party admits if he/she breaches his/her obligations
hereunder, the first party shall be authorized to conducting clearing,
debiting the credit balance and preparing the entries of settlements and
transfer in any accounts opened or will be opened in the second party's
name with the first party.
4) The second part admits if he/she breaches his/her obligations towards
the first party, all funds , securities, commercial papers and precious
metals deposited in the second's party name with the first party or
any of its branches shall be deemed as security and guarantee against
all the second party's obligations without the need of any special
acknowledgement thereof, the first party shall have the right to obtain
its entitlements directly from the said funds by way of conducting
preference clearing without the need for any notice or legal procedure.
5) the first party shall be entitled to claim any due amounts from the
second party, failure to do so shall not be deemed as a respite or
as a waiver of taking any precautionary measure or attaching the
second party's fund, the second party admits that the first party shall
be authorized to take whatsoever procedure to enforce its rights
including attaching the second party's entitlements with the private
establishments or Government circuits and claiming payment of the
due amounts even after the elapse of the dates prescribed for their
collection.
6) The first party shall have the absolute right to assign all or any of its
rights hereunder to any third party without obtaining the second's part
consent.
7) The second party shall have no right to assign its obligations hereunder
to any third party without obtaining the first party's written consent.
8) The second party undertakes to promptly notify the first party in writing
if his/her current job with his/her employer is terminated for whatsoever
reason.
9) The second party undertakes to promptly notify the first party in writing
if he/she changes his/her address, residence or job.
10) In Case of closing the second party's account with the first party by
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the reason of the second party's constant disability or death, the
entire unpaid installments of the Murabaha shall promptly become
due and shall be deducted from the covers referred to in article no 8. In
both cases the first party shall be entitled to claim the same from the
second's party guardians (in case of his/her constant disability) or his/her
death.
11) All dates included in the contract and its appendixes shall be interpreted
according to the Gregorian calendar.
12) Any Late payment fee collected will be credited towards the charity
account of the bank.
13) This contract was executed in two copies and each party received one to
act accordingly.

Article 10 (Governing Laws and Jurisdiction )
This contract shall be governed by the laws and the prevailing
commercial customs of the UAE to the extent that it does not contradict
with the Shari'ah rules or their explanations. The courts of UAE shall have
full jurisdiction over any dispute arising out of this contract.
I authorize the Bank to debit my account for applicable fee and charges
as mentioned above.
Fee & charges (Optional/Free) are applicable in accordance with Islamic
Banking Schedule of Charges, which is available on UAB website www.
uab.ae
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.

(  فــي كال الحالتيــن يحــق للطــرف األول مطالبــة الولــي الشــرعي للطــرف الثاني،
فــي حالــة العجــز الدائــم ) أو ورثتــه ( فــي حالة الوفاة ) بســداد األقســاط المذكورة
 يجــب أن تفســر جميــع التواريــخ الــواردة فــي هذا العقــد ومالحقه وفقــً للقويم.11
.الميالدي
 رســوم التأخــر فــي الســداد يتــم تحصيلهــا ســتتم قيدها في الحســاب الخيري.12
.للبنك
 حــرر هــذا العقــد مــن نســختين بيــد كل طرف نســخة للعمــل بموجبها.13
:  القانون المطبــق و االختصاص القضائي: المــادة العاشــرة
يخضــع هــذا العقــد لقوانيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة و األعراف و التجــارة النافذة
 و في حالة،فيهــا ويفســر بموجبهــا بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية
التقاضــي فــإن االختصــاص يكــون منعقــدًا للمحاكــم اإلماراتيــة المختصة
أفــوض البنــك العربــي المتحــد بخصــم كل المصاريــف الخاصــة من حســابي كما
هــو مبين أعاله

 مجانيــة ) وفقــً لجدول رســوم/ تطبــق الرســوم و المصاريــف إن وجــدت ( اختياريــة
 والتــي يمكــن االطــاع عليها مــن خالل موقع،الخدمــات المصرفيــة اإلســامية
)www.uab.ae( االنترنــت للبنــك العربــي المتحد
و اهلل ولــي التوفيق

 يكــون العميل وحده،فــي جميــع المواقــف و فــي أي وقــت أثنــاء عالقــة العميــل بالبنك
أو عدم/مســؤوالً عــن كافــة العواقــب الناجمــة عــن فشــله في تلبيــة متطلبــات البنك و
امتثالــه أو خرقــه أليــة شــروط أو أحــكام ذات صلــة بخدمات أو تســهيالت قــد طلبها
 خدمــة البنك/ العميــل مــن البنــك قــد تختلــف العواقــب تبعــً لطبيعــة و نــوع منتج
. التــي يشــترك بهــا العميل
ال يتحمــل البنــك بــأي حــال مــن األحــوال المســؤولية عــن أي مطالبــات أو دعاوى أو أضرار
 الفعــل و ال عــن تعويــض العميــل أو تعويــض الغير بهذا1أو خســائر ناجمــة عــن هــذ
.الصدد

The First Party

: الطرف األول
ع ) الخدمــات المصرفيــة اإلســامية.م.البنــك العربــي المتحــد (ش
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Name

Signature

Date

االســم

التاريــخ

التوقيــع

The Second Party

Signature

Date

االســم

التاريــخ
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Name

: الطــرف الثاني

التوقيــع
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In the name of Allah, the most Graceful and the most Merciful.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

Delivery Order

أمر تسليم
الســادة

M/S

Date

التاريــخ

With respect to our purchasing the under mentioned goods from you and selling the same to our client
إشــارة إلى شــرائنا الســلع الموضحة أدناه وبيعنا لها إلى عميلنا الســيد  /الســيدة /الســاده
Mr. / Mrs. / M/S
الســيد  /الســيدة /الساده
Identity Card / CR no
رقــم الهويــة  /الســجل التجاري
Please deliver the said goods to the named purchase after verifying his identity
فإننــا نطلــب إليكــم التكــرم بتســليم هــذه الســلع المذكــورة بعــد أن أصبحــت ملــكًا لــه بالشــراء منا وذلــك بعد التأكد مــن هويته
نوع الســلعة
العــدد
المواصفــات

Quantity
Specifications

Stamp of the bank and signature of the authorized official

ختــم البنــك و توقيــع الموظــف المســؤول

الخدمات المصرفية اإلسالمية ـ البنك العربي المتحد
أقــر بأننــي قــد اســتلمت الســلع المذكــورة أعــاه و المســتندات الخاصة بهــا بعد أن قمت
بفحصهــا ظاهــرًا وباطنــا فوجدتهــا ســليمة  ،خاليــة مــن العيــوب ومطابقــة لمــا تم االتفاق
عليــه وليــس بهــا أي نقــص أو تلــف وأننــي أســقط مســؤولية الطرف األول عــن تبعة
النقــص و التلــف و أبــرئ ذمتــه منهمــا نهائيًا

Goods type

)United Arab Bank (Islamic Banking Services
I confirm that I have received the aforementioned goods and its/their
documents after inspecting the same internally and externally and found it
sound, free from defects and conforming to the agreed upon specifications.
Accordingly, I release the first party from any liability thereto.
اســم المعميــل

Client Name

التاريــخ

Date

التوقيــع

Signature
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United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
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