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﷽ 

In the name of Allah, 
The Most Merciful, the All Beneficent 

 

 

 Shari’ah Pronouncement (8/2015/SP/B.U.A)  /ه.ع.م)/ف.ش.8/2015شرعية رقم ( فتوى 

با��دمات املصرفية  ةا��اصلألفراد �سالمية  اتنتجاملاعتماد  

 لبنك العر�ي املتحدا -  �سالمية 
 Certifying the Islamic Retail Products & Services – 

United Arab Bank 

ب العامل�ن والصالة والسالم ع�� سيدنا دمحم وع�� آلھ و��بھ ا��مد � ر 

 أجمع�ن، و�عد،،،،
 Praise be to Almighty Allah, Peace and Blessings upon our 

Prophet Muhammad, his family and his companions, 
hereafter... 

 مية��دمات الص��فة �سال والفتوى �يئة الرقابة عتمدت او اطلعت لقد 

ا��اصة باألفراد �دمات ا�و ات نتجاملة �ي�لع�� للبنك العر�ي املتحد 

 :املذ�ورة أدناه

 التوف��/ حسابات �س�ثمار.حساب ا��اري / ا��ساب  .1

 رابحة.بيع امل .2

 �ئتمان �سالمية. اتبطاق  .3

 سلف (�س�يالت الراتب املقدم).منتج  .4

 منافع (خدمات تمو�ل �جارة).منتج  .5

 The Shari’ah Supervisory Board of Islamic Banking – United 
Arab Bank has reviewed and approved the structure of the 
below Retail Products & Services: 
 

1. Current/Saving/Investment Accounts. 

2. Murabaha Sale. 

3. Islamic Credit Cards. 

4. SALAF (Salary Advanced Facility) Product. 

5. Manafe’a (Service Ijaraha Finance) Product.  

 

أن  ع��جميع املنتجات املذ�ورة أعاله ووافقت ع�� طرح ال�يئة  اعتمدتوقد 

بالضوابط الشرعية كما حدد��ا منتج �ل يتقيد البنك �� تنفيذ عمليات 

�ل واملذ�ورة �شروط وأح�ام ونماذج وعقود �يئة الرقابة والفتوى للبنك 

 .ع�� حدةمنتج 

  

The Shari’ah Supervisory Board has approved the above 
mentioned Products provided that the Bank’s shall comply 
with the rules and regulations as outlines by the SSB in all 
the approved contracts, forms, applications and terms & 
conditions of each Product. 

 ،،،وهللا املوفق

 سيدنا دمحم وع�� آلھ و��بھ وسلم وص�� هللا وسلم و�ارك ع��
 May Allah bless the efforts 

May Allah bless Prophet Muhammad and prayer and peace 
be upon him 

 
  

 ، �ـ 1437 محرم 6

 م2015) أكتو�ر( �شر�ن �ول  19

 

 

 6 Muhrram 1437 H,  
October 19th, 2015 

___________          ___________   ____________ 

 د. دمحم ٔ�مني القطان                      د. دمحم �يل القري        د. عبد الس�تار ٔ�بو�دة       

 عضو الهیئة الرشعیة         العضو التنف�ذي �لهیئة الرشعیة             رئ�س الهیئة الرشعیة       
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In the name of Allah, 
The Most Merciful, the All Beneficent 
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PERSONAL DETAILS 
التفا�صيل ال�صخ�صية

Customer’s Signatureتــوقيـع العميل

.Mrالسيد .Mrsالسيدة .Missا�نسة Otherأخرى

ا�سم (حسب جواز السفر)

بلد الميالد

عدد سنوات ا�قامة في ا�مارات

Country

Nationality 2

Nationality 1

Residency
ا�قامة

UAE Resident
مقيم

Non-UAE Resident
غير مقيم

Are you a Politically Exposed Person (PEP) or closely associated with any PEP? هل أنت شخص ذو صفة سياسية أو لديك قرابة مع أحد ذو صفة سياسية؟

رقم التأشيرة

Gender Male Female  أنثى ذكرالجنس

Other (specify)أخرى (أذكر) 

Employment Type 

Monthly Income (AED)

Other Income (AED)

Primary source of Income Salary

Rental

Businessمصدر الدخل الرئيسي عمل خاص

                    

الراتب

Gross Salary (AED) الراتب ا�جمالي

Salaried موظف Self-employed صاحب عمل خاص Other (Specify) أخرى (أذكر)

Other (Specify) أخرى (أذكر)

Source of other income إيجار Investment إستثمار Other (Specify)مصدر الدخل ا�خر              أخرى (أذكر)

نوع العمل

جنسية ١ 

جنسية ٢ 

عدد من تعولهم

الحالة ا�جتماعية

إسم ا»م

البيانات الشخصية

Home Landline
Number

Mobile Number
(Mandatory)

Home country contact number for expatriates رقم هاتف المقيمين  في بلدهم ا»صلي

رقم هاتف المنزل

Alternative Number رقم ا�تصال البديل

رقم الهاتف المتحرك

الشارع

إسم/رقم البناية

عدد سنوات ا�قامة
في العنوان الحالي

إسم/رقم
البناية

Building
Name/No.

أقرب عالمة
مميزة

Nearest
Landmark

Street

Residence address in UAE

Residence address in home country

Building Name/No.

بيانات ا�تصال

بيانات الوظيفة
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Page 5

Financial Detailsبيــانــات ماليــــة

هل لديك اأي ح�ساب اخر يف دولة االمارات؟

رقم احل�سابنوع احل�سابا�سم الفرعا�سم البنك

Do you maintain any other account in the UAE?

Bank NameBranch NameAccount TypeAccount No.

Do you have any product with other banks? هل لديك أي منتج مع بنوك أخرى؟

Yesنعمال No

مراجع احل�صاب يف الإمارات

Relationship

Relationship

Employer Name

Employer Name

Company Telephone

Company Telephone

Mobile Number 

Mobile Number 

Designation

Designation

Home Tel. 

Home Tel. 

�سلة القرابة

�سلة القرابة

ا�سم ال�سركة

ا�سم ال�سركة

هاتف ال�سركة

هاتف ال�سركة

رقم الهاتف الـمتحرك

رقم الهاتف الـمتحرك

الـمهنة

الـمهنة

  رقم هاتف املنزل

  رقم هاتف املنزل

Account References in UAE

االآن�سة

االآن�سة

ال�سيدة

ال�سيدة

ال�سيد

ال�سيد

الدكتور

الدكتور

1(  ا�سم �سديق / قريب   

2(  ا�سم �سديق / قريب

Miss

Miss

Mrs

Mrs

Mr

Mr

Dr

Dr

1)  Name of friend/relative 

2)  Name of friend/relative 



Page 6

U
A

B 
IB

/H
A

LA
/V

1.
0 

A
PR

IL
 2

01
7

Customer’s Signature توقيع العميل
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Individual Customer – Additional Regulatory Information
FORM A

عميل فردي- معلومات تنظيمية اإ�صافية
منوذج )اأ(

Completion of this form is mandatory in accordance with UAE 
Central Bank requirements and its notices 321/2013 dated 19 
November 2013 and 150/2014 dated 26 May 2014.

If you have NOT confirmed ALL of the above statements, you 
must please also complete “Form B”.

I confirm that the information provided above is true, accurate 
and complete.

Subject to applicable laws, I authorize the Bank or any of its 
branches, affiliates or third party designated by it to share my 
information with domestic and overseas tax authorities, where 
required, or with any third party nominated by the Bank at 
its reasonable discretion, to establish my tax liability in any 
jurisdiction.

Where required by domestic or overseas regulators or tax 
authorities, I agree that the Bank may withhold from my 
account(s) any amounts as may be required according to 
applicable laws, regulations and directives or take any other 
action/measure as required from such regulators.

املتحدة  العربية  االإمارات  ا�سرتاطات م�سرف  اإلزامية مبوجب  النموذج  تعبئة هذا 
املركزي واالإخطار رقم 321 ل�سنة 2013 بتاريخ 19 نوفمرب 2013 واالإخطار رقم 150 

ل�سنة 2014 بتاريخ 26 مايو 2014

يف حال  مل تقر اأي مما �سبق من البيانات يرجى تعبئة منوذج )ب(

اأقر باأن املعلومات الواردة اأعاله حقيقية و �سحيحة و كاملة.

ال�سركات  اأو  اأي فرع من فروعه  اأو  البنك  اأفو�ض  بها،  املعمول  القوانني  مع مراعاة 
التابعة له اأومن يفو�سه من الغري لتبادل املعلومات اخلا�سة بي مع اجلهات ال�سريبية 
املحلية واخلارجية، اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك، اأومع الغري ممن ير�سحه البنك وفقًا 

لتقديره املعقول، الإثبات التزاماتي ال�سريبية يف اأي اخت�سا�ض ق�سائي.

اأواخلارجية،  اأو ال�سريبية املحلية  يف  حال ُطلب ذلك من  قبل اجلهات التنظيمية 
اأوفق على اأن يقوم البنك بخ�سم اأي مبالغ مالية من ح�سابي اأو ح�ساباتي قد تلزم 
وفقا ًللقوانني واللوائح والتوجيهات املعمول بها اأو اتخاذ اأي اإجراء اأو اإجراءات اأخرى 

تطلبها تلك اجلهات التنظيمية.

يرجى و�سع عالمة اأمام االختيار املنا�سب مما يلي.

 ل�ست مواطنًا اأمريكيًا، واأقر مبا يلي:

مل اأولد يف الواليات املتحدة
لي�ض لدي جواز �سفر اأمريكي

ال اأحمل بطاقة خ�سراء اأمريكية
لي�ض لدي عنوان يف الواليات املتحدة

مل اأقدم ”عناية“ اأو �سندوق بريد يف الواليات املتحدة بو�سف ذلك حمل
اإقامتي

مل اأوجه اأي تعليمات اإىل البنك بحفظ بريدي
لي�ض لدي رقم هاتف يف الواليات املتحدة

لي�ض لدي اأوامر دفع دائمة لتحويل االأموال من الواليات املتحدة اأو اإليها

مل اأقم بتحرير اأي وكالة قانونية الأي مواطن اأمريكي اأو �سخ�ض ولد يف 
اأمريكا اأو يقيم بها.

رقم هوية العميل

)إنه الرقم المكون من 6 أرقام والموجود على كشف حسابك لدى البنك العربي
المتحد - على سبيل المثل إذا كان رقم حسابك ٠٠٠٠١٢٣٤٥6٧٧٧، تكون األرقام

الستة الوسطى )١٢٣٤٥6( هي رقم تعريفك لدى البنك العربي المتحد.(

Please tick below as appropriate.

I am not a U.S. Person and confirm as follows:

• I was not born in the U.S.

• I do not have a U.S. Passport 

• I do not hold a U.S. green card

• I do not have an address in the U.S.

• I have not provided a “care of ” or a U.S. PO Box  as my 
   address

• I have not instructed the bank to hold my mail

• I do not have a U.S. phone number

• I do not have standing payment instructions to transfer 
   money to or from the U.S. 

• I have not given a power of attorney to a person who is 
   a U.S. citizen, born in the U.S. or is resident in the U.S.

Customer ID

•

•

•

•

•

•

•

•

•

( It is the 6 digit number on your UAB account statement-
Eg: If Account number is 0000 123456 777, the middle six
digit code (123456) is your UAB Customer ID number.)

Page 9

Customer’s Signature توقيع العميل

Customer name and details as appears in the attached Account Opening Formإسم العميل كام يظهر إسمه وبياناته يف منوذج فتح الحساب املرفق
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إقرار العميل صاحب الحساب ومقدم الطلب

اأقر على نحو غري م�سروط وال رجعة فيه مبا يلي:-

)1( �سحة وحداثة كافة املعلومات الواردة يف هذا الطلب ودقتها واإكتمالها.

ومقدم اخلدمات  ووكالئه  له  التابعة  وال�سركات  وفروعه  البنك  لكل من  يجوز  اأنه     )2(
املعلومات  كافة  من  التحقق  منا�سبًا  البنك  يراه  ممن  اآخر  طرف  واأي  الغري  من 
الهيئات  املثال ال احل�سر  �سبيل  منا�سبة مبا يف ذلك على  يراها  التي  امل�سادر  عرب 
للمعلومات  االحتاد  )مثل  االئتماين  للت�سنيف  اخلارجية  اأو  املحلية  اأو  االحتادية 

االئتمانية اأو ال�سركات البديلة(

البنك  يراها  التي  الغري  اأو  ال�سلطات  اأو  التنظيمية  الهيئات  اإطالع  للبنك  يجوز  اأنه   )3(
التطبيق  واجبة  واللوائح  للقوانني  وفقَا  وذلك  بي  اخلا�سة  املعلومات  على  منا�سبة 
لالأغرا�ض املتعددة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�سر املرجع االئتماين، مكافحة 
ال�سريبي  االلتزام  قانون  الدول،  على  املفرو�سة  بالعقوبات  االلتزام  االأموال،  غ�سيل 

للح�سابات االأجنبية )اأو �سلطات ال�سرائب املبا�سرة(، مكافحة التزوير والتدقيق.

قراءتي جيدًا )وا�ستيعابي( لل�سروط واالأحكام العامة أو جدول الرسوم  ذات ال�سلة   )4(
االئتمانية  والبطاقات  ال�سخ�سية  والت�سهيالت  التنظيمية  واملعلومات  احل�ساب  بفتح 
وغريها من الت�سهيالت البنكية اأو اخلدمات التي اأتقدم للح�سول عليها )اإما الن�سخة 
الورقية التي ح�سلت عليها من اأحد فروع البنك واإما الن�سخة االإلكرتونية التي قمت 

بتنزيلها اأو املوجودة على املوقع االإلكرتوين للبنك(.

اإدراكي جيدًا ما اأنا مقدم عليه واالحتماالت املالية وغريها من النتائج املرتتبة على   )5(
تعاملي مع البنك واال�ستفادة من الت�سهيالت البنكية واخلدمات.

النحو  على  املعلومات  من  وغريها  املحدثة  ال�سخ�سية  املعلومات  للبنك  اأقدم  �سوف   )6(
املطلوب للحفاظ على الت�سهيالت البنكية التي اأح�سل عليها وذلك خالل مدة معقولة 
وذلك وبعد تغري املعلومات اأو انتفاء �سحتها اأو قدمها اأو عدم دقتها اأو عدم ا�ستيفائها.

اإبداء االأ�سباب وعدم  اأو جزئيًا دون  اأنه يحق للبنك رف�ض هذ1 الطلب كلية  اإدراكي   )7(
اأحقيتي يف الرجوع  قانونًا على البنك بهذا ال�سدد.

اأحقية البنك يف تغيري ال�سروط واالأحكام العامة من حني الآخر والتزامي قانونًا بهذه   )8(
التغيريات.

�سريان  بعد  البنكية  اخلدمات  اأو  للت�سهيالت  ا�ستخدامي  اأو  احتفاظي  ا�ستمرار  يعد   )9(
التعديالت الطارئة على ال�سروط واالأحكام العامة موافقة مني على هذه التغيريات 
واأنه ال يجوز يل االعرتا�ض يف اأي نزاع واالدعاء بعدم التزامي بهذه التغيريات نظرًا 

لعدم توقيعي عليها بعد التعديل اأو التغيري اأو االإ�سافة اأو احلذف من حني الآخر.

)10( اأحقية البنك يف اإغالق اأحد ح�ساباتي اأو جميعها اأو اإنهاء الت�سهيالت اأو اخلدمات 
اأو عدم  اأو قدمها  املعلومات املقدمة من جانبي  االئتمانية يف حال ثبوت عدم �سحة 
دقتها اأو عدم اكتمالها اأو ا�ستخدم احل�ساب الأغرا�ض غري قانونية اأو الأي �سبب اآخر 

يراه البنك وفق تقديره املطلق.

باللغتني  بالبنك  اخلا�سة  العامة  واالأحكام  وال�سروط  الطلب  هذا  حترير  مت   )11(
)االإجنليزية والعربية( ويف حال ن�سوب نزاع واإحالته للمحاكم اأو غريها من ال�سلطات 
املخت�سة داخل دولة االإمارات العربية املتحدة ووجود تعار�ض بني الن�سختني، عندئذ 
يتم اإعتماد الن�ض باللغة العربية مبا ال يتعار�ض مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية 

)حتى واإن كنت غري متحدث باللغة العربية قراءة اأو كتابة اأو فهمًا(.

CUSTOMER’S DECLARATION
إقرار العميل

CUSTOMER DECLARATION BY EACH ACCOUNT HOLDER APPLYING 
BELOW

I irrevocably and undconditionally declare and agree that.

(1) All information provided in this application is true, up-to-date, accurate 
and complete;

(2) The Bank, its subsidiaries, affiliates, agents, third party service providers 
and any other party the Bank may deem appropriate may validate and 
verify all or any such information, through whatever third party sources 
it considers appropriate, including without limitation, any federal, emirate 
or overseas credit reference agency (e.g. Al Etihad Credit Bureau or 
replacement bureau):

(3) The Bank may share any such information held about me with any 
regulators, authorities, or any other third party that the Bank deems 
appropriate, in accordanc with applicable laws and regulations for various 
purposes, including without limitation credit reference, anti-money 
laundering, country sanctions compliance, FATCA (or other tax authority 
reporting), fraud prevention and audit;

(4) I have very carefully read and had fully explainded to me the General 
Terms & Conditions or Schedule of Charges relating to Account Opening, 
Regulatory Information, Personal Finances, Credit Cards and any other 
Bank product or service for which I am applying (either a hard copy of 
which I have obtained from a branch, an electronic copy of which I have 
downloaded, or which is disclosed on the Bank’s website);

(5) I fully understand what I am entering into and the potential financial and 
other consequences of my responsibilites in banking with the Bank and 
using one or more of the Bank’s products and servcies;

(6) I will provide the Bank with updated personal and other information 
required by the Bank to maintain my products and services within a 
reasonable time after any information changes and becomes untrue, out-
of-date, inaccurate or incomplete;

(7) I understand that the Bank may decline the whole or any part of this 
application without giving a reason whatsoever and I do acknowledge the 
fact that I do not have any legal recourse in this respect;

(8) The Bank has the right to change any of its General Terms and conditions 
from time to time and I will become legally bound by such change;

(9) My continued retention or use of any Bank products or servcies after 
the effective date of any change in General Terms and Conditions shall 
automatically be deemed my acceptance of the change and I shall not 
object in any dispute that I am not so bound, due to the absence of any 
physical signature on any General Terms and Conditions, as replaced, 
amended, supplemented or deleted from  time to time;

(10) The Bank shall be entitled to close one or all my accounts or terminate any 
other product or servcies if any information provided by me is subsequently 
found to be untrue, out-of-date, inaccurate, incomplete or misleading or 
such account has been or is being used for any illegal purpose, or for any 
other reason that the Bank, at its sole discretion, may find reasonable.

(11) This application and the Bank’s General Terms and Conditions are made in 
two languages (English and Arabic) and, in the event of any dispute before 
the courts or other competent authorities in the United Arab Emirates, if 
there is a contradiction between the two texts, the Arabic text shall prevail  
to the extend that does not contravene with the Rules and Principles of 
Islamic Shari’ah (even if I do not either speak, write or understand Arabic).

Customer’s Signature توقيع العميل
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UAB CUSTOMER REWARDS
مكافآت عمالء البنك العريب املتحد

Customer’s Signature توقيع العميل

Customer name and details as appears in the attached Account Opening Formإسم العميل كام يظهر إسمه وبياناته يف منوذج فتح الحساب املرفق
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I/we hereby request United Arab Bank – Islamic Banking Department to sell 
us on a Murabaha basis a commodity owned by the bank for an amount of 
AED …………………………… and we will pay the total Murabaha value on a deferred 
payment basis through equal monthly payments for a period of …………………. Months, 
we also irrevocably promise the bank in case the bank agrees to sell the local/international 
commodity owned by the bank to sign the Murabaha Sale Contract. Our request shall be 
as per United Arab Bank – Islamic Banking Department’s policy and procedure and based 
on the information provided by us to United Arab Bank – Islamic Banking Department.

• Purpose of the finance..................................................................................................

مرابحة  بيعنا  االإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات   - املتحد  العربي  البنك  من  هذا  مبوجب   نطلب   اأطلب/ 
بدفع  نقوم  اأن  على  درهم   .....................  ......  ....... مبلغ  حدود  يف  للبنك  مملوكة  �سلعة 
�سهرًا   ........................... ملدة  مت�ساوية  �سهربة  باأق�ساط  االآجل  الدفع  اأ�سا�ض  على  قيمتها 
اململوكة  املحلية/الدولية  ال�سلعة  من  كمية  بيعنا  على  موافقته  حال  يف  ملزمًا  وعدًا  البنك  نعد  واإننا 
ل�سيا�سة  يخ�سع  هذا  طلبنا  باأن  نوافق  كما   البنك.  مع  املرابحة  بيع  عقد  بتوقيع  نقوم  �سوف  باأننا  للبنك 
للبنك. قدمت  التي  املعلومات  اأ�سا�ض  على  و  االإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات   - املتحد  العربي  البنك 

  الغر�ض من التمويل     .....................................................................

MURABAHA FINANCE APPLICATION - INDIVIDUAL
طلب متـــويل مــرابحــة - اأفـــراد

االآن�سة

متويل جديد متويل اإ�سافـي التحويل من بنك اآخر

رقم احل�ساب

نوع الطلب

ال�سيدة ال�سيد Missأخرى

New Finance

Account No.

Finance Top-Up Take over from other bank
Type of Request

Mrs Mr Other ...............................................

Salary Payment Date 1st Installment Dateتاريخ احل�سول على الراتب تاريخ الق�سط االأول

تفا�صيل الت�صهيالت من البنوك الأخرى

تفا�صيل بطاقات الئتمان اململوكة

بيانات الت�صهيالت احلالية مع البنك العربي املتحد

Details of Facilities from other Banks

Details of Credit Cards held

Details of Existing Facilities with UAB

ا�سم البنك

تاريخ ال�سرف

ا�سم البنك

نوع الت�سهيل

نوع الت�سهيل

حد االئتمان )درهم(نوع البطاقة

املبلغ االأ�سا�سي )درهم(

املبلغ االأ�سا�سي )درهم(

الق�سط ال�سهري )درهم(

الق�سط ال�سهري )درهم(

املبلغ القائم )درهم(

املبلغ القائم )درهم(

Bank Name

Disbursment Date

Bank Name

Type of Facility

Type of Facility

Type of CardCard Limit (AED)

Principal Amount (AED)

Principal Amount (AED)

Monthly Installment (AED)

Monthly Installment (AED)

Outstanding Amount (AED)

Outstanding Amount (AED)

For Bank Use Onlyلإ�صتخدام البنك فقط

Entitlement Approvalاالأهلية املوافقة

Profit Rate Processing Fees Takafulمعدل الربح الر�سوم االإدارية تكافل

نعم ن�سخة جواز ال�سفرال
Passport Copy Yes No

نعم التنازل عن الراتبال
Salary Assignment Yes No

نعم �سيك غري موؤرخال
Undated Cheque Yes No

نعم مكافاة نهاية اخلدمةال
EOSB Yes No

اأخرى
Others

Documents received and checked by

Recommended for approval by

Approved by

Comments

Signature

ت�سلم امل�ستندات و فح�سها

تو�سية املوافقة من قبل

اأعتمد من قبل

مالحظات

التوقيع

•

•• Country of funds utilization   .....................................................................................   بلد ا�ستخدام االأموال    .................................................................
....

Customer’s Signature توقيع العميل
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              Murabaha Sale Contract 
This Murabaha Sale Contract (“Contract”) is made by and between:

1. UNITED ARAB BANK PJSC – ISLAMIC BANKING 
DEPARTMENT, a company incorporated under the laws of the United 
Arab Emirates and having its registered address at P.O. Box [25022] 
(hereinafter referred to as the “Bank”);  AND

2. Customer name and details as appear in Murabaha Finance Application 
(hereinafter referred to as the “Customer”), 

Each a Party and together “Parties”.

Recitals

As the bank owns local/international commodity and pursuant to an 
application for Murabaha financing signed by the customer, the Parties 
have agreed to enter into this Contract and conduct the Murabaha Sale 
on and subject to the terms and conditions of this Contract.

The Bank hereby offers to sell the Customer the following commodity 
on the following terms:

Commodity Name: ......................................................................................................................................

Quantity: ................................................................................................................................................................

Cost Price: .............................................................................................................................................................

Murabaha Profit: .............................................................................%

No. of Installment: ...................................................

Monthly Installment AED ..............................................

All monthly installments are equal except the first \ last payment of 

AED .......................................................................

Date of the first installment:

The Customer has accepted and sign the offer, as part of the terms 
and conditions attached to this contract and consisting of 17  clauses.

     عقـد بيع بالـمـرابحـة
مت اإبرام عقد بيع املرابحة بني  كل من:

1.     البنك العربي املتحد )�ش. م. ع( – اخلدمات امل�صرفية الإ�صالمية، 
وهو �سركة تاأ�س�ست مبوجب قوانني االإمارات العربية املتحدة وعنوانها امل�سجل �ض ب 

25022  )ي�سار اإليه فيما يلي ”البنك“(. و

2.    العميل كما يظهر ا�صمه و بياناته بطلب متويل املرابحة , )و ي�سار اإليه 
فيما يلي ب ”العميل“ ( 

و ي�سار اإليهم جمتمعني ب ”االأطراف“

احليثيات:

مبا اأن البنك ميلك �سلعا يف ال�سوق املحلي/ الدويل، وبناء على طلب متويل املرابحة 
املوقع من قبل العميل، لبيعه مرابحة كمية من هذه ال�سلع اململوكة للبنك  فقد اتفق 
الطرفان على التعاقد وعلى تنفيذ عملية بيع املرابحة وفق �سروط واأحكام هذا العقد.

يعر�ض البنك مبوجب هذا بيع العميل ال�سلعة التالية وفق ال�سروط التالية:

اإ�سم ال�سلعة:.............................................................................................................................................................

الكمية: .........................................................................................................................................................................

ثمن ال�سلعة:..............................................................................................................................................................

ربح املرابحة: ............................................................................. %

عدد االأق�ساط: ................................................................... ق�سط �سهري 

الق�سط ال�سهري ............................................................... درهم

الذي  االأول/االأخري  الق�سط  ماعــدا  مت�ساويـــة  ال�سهرية  االأق�ساط  بــاأن جميع  علمــا 
يبلغ ............................................................ درهم

تاريخ �سداد اأول ق�سط:

بالأ�صالة عن ونيابة عن العميل نيابة عن البنك العربي املتحد - اخلدمات امل�صرفية الإ�صالمية

االإ�سم: االإ�سم:

التوقيع: التوقيع:

FOR AND ON BEHALF OF CUSTOMER FOR AND ON BEHALF OF UAB- ISLAMIC BANKING

Name: ..................................................................................................................................... Name: .....................................................................................................................................

Signature: ......................................................................................................................... Signature: .........................................................................................................................

(Individual) (لألفراد)

وقد قبل العميل هذا العرض ووقع عليه، وذلك ضمن األحكام والرشوط  امللحقة 
بهذا العقد واملكونة من 17 بنداً.
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1.   In this Contract, unless the context otherwise requires, the following 
words shall have the following meanings:
“AED” and “Dirhams” means the lawful currency of the UAE; 
“Application Form” means the application for Muarabaha financing 
submitted by the Customer to the Bank;
“Business Day” means a day on which banks in the UAE are open for 
general business; 
“Cost Price” means in relation to any Commodities all sums payable by 
the Bank for the purchase of such Commodities from the Commodity 
broker and includes all taxes and costs attached to them;
“Deferred Payment Date” means the date or dates for payment of the 
Deferred Price;
“Deferred Price” or “Total Murabaha Price” means the total sum 
payable by the Customer for the purchase of the Commodity and for 
the avoidance of doubt means the aggregate of the Cost Price and the 
Murabaha Profit;
“Event of Default” means any of the events or circumstances described 
in Clause  8 ;
“Finance Documents” means this Contract, the Application Form and/
or any Security Documents;
“Installment” means each installment of the Deferred Price payable on 
a Deferred Payment Date;
“Material Adverse Change” means any change which would have 
a material and adverse effect on the business, condition (financial or 
otherwise) or operations of the Customer which would adversely affect 
the ability of the Customer to comply with its payment or material 
performance obligations under any of the Finance Documents; 
“Murabaha Sale” means  selling a commodity as per the purchasing 
price with a defined and agreed profit mark-up. This mark-up may be a 
percentage of the selling price or a lump sum amount
“Murabaha Profit” means the Deferred Price less the Cost Price;
“Security” means the security listed in the Application Form or referred 
to in Clause 5 below;
“Security Documents” means the documents creating Security and any 
other documents in favor of the Bank as security for the obligation of the 
Customer hereunder each in the form and substance satisfactory to the Bank;
“UAE” means the United Arab Emirates.
1.1 Except where the context otherwise requires, words denoting the 
singular shall include the plural and vice versa, words denoting a gender 
shall include every gender and reference to persons shall include bodies 
corporate and unincorporated.
1.2 Clause headings are inserted for convenience only and shall not 
affect the construction of this Contract
1.3 References in this Contract to any other agreements and documents 
shall be construed as a reference to such agreements or documents as 
amended, supplemented or restated, novated or replaced from time to 
time.
1.4 Except otherwise stated, references to times shall mean references 
to UAE time

The Murabaha Sale will be conducted as follows:
(a) The Bank  owns the Commodity from local / International market 
and possess its ownership.
(b) Pursuant to the Application Form, the Customer has requested the 
Bank to sell him Quantity of Commodities on a deferred payment.
(c) The Bank and Customer shall sign this Contract in which the Bank as 
Commodity owner sells the Commodity to the Customer on a deferred 
basis payment.
(d)After the Customer has purchased the Commodity, the Customer 
has the right to keep the commodity; to sell it by himself or to appoint 
an agent, including the Bank, to sell the Commodity on the Customer’s  
behalf to a third party.

3.1 The Customer shall pay each Installment payable under the Murabaha Sale 
to the Bank on the Deferred Payment Date relating thereto in immediately 
available, freely transferable, cleared funds. 
3.2 All payments required to be made by the Customer under the Finance 
Documents shall be calculated without reference to any set-off or counterclaim 
and shall be made free and clear of and without any deduction for or on 
account of any set-off or counterclaim or any withholding on account of tax 
or otherwise.  If the Customer is compelled by law, present or future, to make 
any deduction or withholding, the Customer will pay additional amounts to 

1.  تعني الكلمات التالية يف هذاالعقد ما يلي ما مل يتطلب �سياق الن�ض غري ذلك.
”درهم“ هي العملة الر�سمية لدولة االإمارات العربية املتحدة.

”منوذج الطلب“ يعني طلب متويل املرابحة الذي قدمه العميل اإىل البنك.
”يوم العمل“ يعني اليوم الذي متار�ض فيه امل�سارف يف االإمارات العربية املتحدة 

اأعمالها.
”ثمن التكلفة“ يعني جمموع املبالغ التي يدفعها البنك ل�سراء ال�سلع من التاجر 

مبا يف ذلك التكاليف وال�سرائب املتعلقة بهذه ال�سلع.
وواجبة  امل�ستحقة  االآجلة  الدفعات  تواريخ  اأو  تاريخ  يعني  الدفع الآجل“  ”تاريخ 

ال�سداد.
يدفعه  الذي  الكلي  املبلغ  يعني  املرابحة“  ثمن  ”اإجمايل  اأو  الآجل“  ”الثمن 
ربح  اإليها  التكلفة م�سافًا  ثمن  اإجمايل  يعني  لل�سك  وتفاديًا  ال�سلعة،  ل�سراء  العميل 

عملية املرابحة.
”حالت الإخالل“ تعني اأيًا من احلوادث اأو الظروف املذكورة يف البند )8(
”وثائق التمويل“ تعني هذا العقد ومنوذج الطلب و/اأو اأي م�ستندات �سمان.

الدفع  بتاريخ  ي�ستحق  الذي  االآجل  الثمن  اأق�ساط  من  ق�سط  كل  يعني  ”الق�صط“ 
االآجل.

”التغيري ال�صلبي الهام“ يعني اأي تغيري يكون ذا تاأثري هام و�سلبي على العمل اأو 
ال�سروط )احلالية وغريها( اأو على اأعمال العميل والتي توؤثر ب�سكل �سلبي على قدرة 

العميل بااللتزام بت�سديد الدفعات اأو االلتزامات الهامة مبوجب وثائق التمويل.
” بيع املرابحة“ بيع �سلعة مبثل الثمن الذي ا�سرتاها به البائع مع زيادة ربح معلوم 

متفق عليه، بن�سبة من الثمن اأو مببلغ مقطوع .   
”ربح املرابحة“ هو الثمن االآجل خم�سومًا منه ثمن ال�سلعة )التكلفة(.

”ال�صمان“هوال�سمان املبني يف منوذج الطلب اأو امل�سار  اإليه يف البند 5 اأدناه.
اأخرى  م�ستندات  اأي  اأو  �سمانًا  ت�سكل  التي  امل�ستندات  هي  ال�صمان“  ”م�صتندات 

تكون لدى البنك ت�سمن كل منها التزام العميل بال�سكل وامل�سمون املقبولني للبنك.
”اأ.ع. م“ هي دولة االإمارات العربية املتحدة.

 1.1 ما مل يتطلب �سياق الن�ض غري ذلك فاإن الكلمات التي تدل على املفرد ت�سمل 
االآخر  اجلن�ض  ت�سمل  فاإنها  جن�ض  على  تدل  التي  والكلمات  �سحيح  والعك�ض  اجلمع 

والتي تدل على اأ�سخا�ض ت�سمل االأ�سخا�ض االعتباريني وغري االعتباريني. 
2.1 مت اإدراج عناوين البنود ل�سهولة الداللة فقط وال توؤثر على تف�سري العقد.

3.1  تف�سر االإ�سارات يف هذا العقد اإىل اأي عقود اأو م�ستندات اأخرى على اأنها اإ�سارة 
لتلك االتفاقيات وتعديالتها واالإ�سافات عليها واإعادة �سياغتها من وقت الآخر. 

 4.1  االإ�سارات اإىل االأوقات تدل على الوقت يف االإمارات العربية املتحدة ما مل يذكر 
غري ذلك.

تنفذ عملية بيع املرابحة وفق االإجراءات التالية:
 )اأ (  ميتلك البنك �سلعة من ال�سوق املحلي/ الدويل 

كميًة من  بيعه  املرابحة  البنك مبوجب منوذج طلب متويل  العميل من   )ب (  يطلب 
ال�سلع اململوكة للبنك على اأ�سا�ض الدفع االآجل.

)ج(  يقوم البنك والعميل بالتوقيع على هذا العقد والذي مبوجبه يقوم البنك ب�سفته 
مالكًا لل�سلعة ببيعها اإىل العميل على اأ�سا�ض الدفع االآجل 

) د( بعد قيام العميل ب�سراء ال�سلعة، يحق للعميل االحتفاظ بال�سلعة، اأو بيعها بنف�سه، 
اأو توكيل من ي�ساء ببيعها مبن فيهم البنك لبيع هذه ال�سلعة بالنيابة عنه اإىل طرف 

ثالث.  

1.3    يلتزم العميل بدفع كل ق�سط م�ستحق للبنك مبوجب عقد بيع املرابحة بتاريخ 
اأي  بدون  بحرية  للتحويل  وقابلة  فورًا  متوفرة  باأموال  بها  املتعلقة  االآجلة  الدفعة 

خ�سومات.
وثائق  مبوجب  العميل  من  ت�سديدها  املطلوب  الدفعات  كافة  احت�ساب  2.3   يتم 
التمويل بدون اأي مقا�سة اأو مطالبة بالتقابل وت�سدد دون خ�سم اأي مقا�سة اأو مطالبة 
بالتقابل اأو اأي احتفاظ مببالغ حل�ساب ال�سريبة اأو غري ذلك. اإذا كان العميل ملزمًا 
االآن اأو فيما بعد مبوجب القانون خل�سم اأو  االحتفاظ باأي مبالغ يدفع العميل مبالغ 

اإ�سافية ل�سمان ت�سلم البنك كامل املبلغ الذي كان �سيت�سلمه لوال هذا اخل�سم. 

1. Definitions & Interpretations     1.  تعريفات وتفسريات

   2. Process of Commodity Sale and Purchase 2.    إجراءات رشاء السلعة وبيعها  

   3. Payment Obligations 3.   االلتزام بالدفع  
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3.3   يتوجب على العميل االلتزام ب�سكل مطلق وغري قابل لالإلغاء من تاريخ اإبرام 
هذا العقد بدفع كافة املبالغ املتفق على ا�ستحقاقها منه مبوجب هذا العقد، بالرغم 

من اأي عيب اأو نق�ض اأو خ�سارة يف اأي من ال�سلع اأو اأي اأمر اأو �سي اآخر مهما كان.
اإعالم  عليه  يتوجب  االآجل مبكرًا  الثمن  اأي جزء من  بدفع  العميل   4.3   اإذا رغب 
البنك بتلك الدفعة مبوجب اإ�سعار خطي ير�سله قبل 15 يومًا على االأقل ،وعند ت�سلم 
للبنك مبوجب هذا  الكلي امل�ستحق الدفع  البنك العميل باملبلغ  هذا االإ�سعار يخطر 
العقد مبا يف ذلك كافة التكاليف وامل�ساريف والنفقات. ويف حالة رغبة العميل �سداد 
اإجمايل ثمن املرابحة قبل موعد ا�ستحقاقها، فاإن للبنك مطلق احلرية يف النظر يف 
النافذة يف  البنك  ل�سيا�سات متويل  االآجل وذلك وفقًا  الثمن  خ�سم جزء من قيمة 

ذلك الوقت. 

اأي  ودون  التمويل،  وثائق  االأخرى مبوجب  امل�سا�ض بحقوقه  للبنك، دون  5.3   يجوز 
اأكرث من كافة االأق�ساط امل�ستحقة الدفع  اأو  تاأجيل دفعة  للقيام بذلك،  التزام عليه 
خلياره  وفقًا  البنك  يحدده  الحق  تاريخ  اإىل  منها  جزء  اأي  اأو  االآجل  الدفع  بتاريخ 
املطلق . وال يف�سر اأي �سيء يف هذا البند �سراحة اأو �سمنيًا تنازاًل من قبل البنك عن 

دفع العميل كامال للثمن االآجل. 
6.3   عند ا�ستحقاق اأي دفعة يف يوم عطلة فاإن تلك الدفعة ت�ستحق ال�سداد وتدفع يف 

يوم العمل التايل.
7.3   اإذا تاأخرالعميل عن ت�سديد م�ستحقات البنك يف املواعيد املحددة فاإن العميل 
يلتزم بدفع مبلغ بواقع 2% من املبالغ املتاأخرة ال�سداد يف ذمته عن كل يوم تاأخري 
بعد تاريخ الدفعة املعنية املتاأخرة. تطبق ر�سوم الدفعة املتاأخرة اأواًل لتعوي�ض البنك 
عن التكاليف املبا�سرة والنفقات التي تكبدها نتيجة التاأخر يف اأي دفعة ، ثانيًا يوجه 
املبلغ املتبقي لي�سرف يف اأعمال اخلري نيابة عن العميل وبناء على توجيهات هيئة 

الرقابة ال�سرعية لدى البنك. 

امل�ستحقة  املبالغ  كافة  لالإلغاء بخ�سم  قابل  ب�سكل غري  البنك  العميل  8.3   يفو�ض 
الدفع يف تواريخ ا�ستحقاقها مبوجب وثائق التمويل من ح�ساب العميل دون احلاجة 

الإ�سعاره بذلك اأو احل�سول على موافقته.

�سمانًا  وامل�سمون  بال�سكل  الطلب  منوذج  يف  املبينة  امل�ستندات  ويقدم  العميل  يوقع 
لتنفيذ التزاماته مبوجب هذا العقد ، كما يتوجب عليه القيام مبا يلي:   

)اأ (  توقيع اأي م�ستندات يطلبه  البنك من وقت الآخر لغر�ض   ال�سمان املقدم اأو الذي 
�سيقدم ل�سالح البنك؛

هذا  مبوجب  العميل  التزامات  ل�سمان  اأخرى  م�ستندات  �سمانات/  تقدمي  )ب (  
العقد كما يطلب البنك ذلك من العميل من وقت الآخر. 

1.5 مع االأخذ بعني االإعتبار البند )2-د( اأعاله ، اأنا  املوقع اأدناه بطوعي و اختياري 
البنك  اأعني  بهذا  )العميل(  كاأ�سيل  �سلطتي  مبوجب  و   ، �سرعًا  املعتربة  بحالتي  و 
تعيينًا ال رجعة عنه ليكون وكيلي احل�سري و غري املعلن ليقوم نيابة عني ببيع ال�سلعة 
البيع  قيمة  اإيداع  و   ، ثالث  طرف  اإىل  العقد  بهذا  تفا�سيلها  املو�سحة  يل  اململوكة 

بح�سابي لدى البنك.
2.5 يلتزم العميل بتعوي�ض البنك عن كل املطالبات ، و التكاليف الفعلية املبا�سرة ، 
و املطلوبات و/اأو النفقات اأيًا كان نوعها و كيفما ن�ساأت نتيجة لت�سرف البنك وكياًل 
على  �سداها  يتوجب  النفقات  و/اأو  املطلوبات  و  التكاليف  كل  اإن  للعميل  معلن  غري 

الفور عند الطلب.
القيام  يف  فيها  الوكيل  م�سوؤولية  تنح�سر  خا�سة  وكالة   ، الوكالة  هذه  تكون   3.5
هذا  نطاق  تتعدى  ال  و  االأ�سيل  بح�ساب  ثمنها  اإيداع  و  ثمنها  قب�ض  و  ال�سلعة  ببيع 

االخت�سا�ض  

يقر العميل ويتعهد مبا يلي:
)اأ ( اأنه يتمتع بكامل ال�سالحية الإبرام وثائق التمويل؛  

ensure receipt by the Bank of the full amount which the Bank would have 
received but for such deduction.
3.3 From the date of this Contract the Customer shall be absolutely and 
irrevocably obliged to pay all sums expressed or agreed to be payable by 
it hereunder, notwithstanding any defect, deficiency or loss of any of the 
Commodities or any other matter or thing whatsoever. 
3.4 If the Customer wishes to prepay any part of the Deferred Price, the 
Customer must notify the Bank of such prepayment by giving not less than 
fifteen (15) days prior written notice.  Upon receipt of such notice, the Bank 
shall advise the Customer of the total sum due to the Bank under this Contract 
including all accrued costs, charges and expenses. In the case of a prepayment 
of the Total Murabaha Price by the Customer, the Bank may (at its absolute 
discretion) consider granting a rebate on the Deferred Price in accordance 
with the Bank’s financing policies in force at the relevant time.
3.5 Without prejudice to its other rights under the Finance Documents, the 
Bank may, without being obliged to do so, defer one or more payments of all 
or any part of the installment due on a Deferred Payment Date to such later 
date as shall be determined by the Bank in its sole discretion. Nothing in this 
Clause shall expressly or impliedly be construed as a waiver by the Bank for 
the payment of the entire Deferred Price by the Customer.   
3.6 When any payment would otherwise be due on a day which is not a 
Business Day, the payment shall be due and made on the next succeeding 
Business Day. 
3.7  If the Customer delays of the due Installments on the due dates, the 
Customer hereby undertakes to pay a  late  payment charge of an amount 
equal to [2]% of the overdue amount for each day of delay beyond the relevant 
payment (due ) date. The late payment charges shall be applied firstly, to 
compensate the Bank for its actual direct costs and expenses incurred as a 
result of any late payment and   secondly, the remaining amount of any late 
payment charges received by the Bank shall be paid to charity on behalf of 
the Customer in accordance with the guidelines of the Shariah Supervisory 
Board of the Bank. 
3.8 The Customer irrevocably authorizes the Bank to debit the Customer’s 
accounts with the Bank on the due dates for all amounts due and payable 
under the Finance Documents, without notice to the Customer or to obtain 
his consent.

As Security for the performance of the Customer’s obligations hereunder, 
the Customer shall execute and provide such documents as stipulated in the 
Application Form, and shall:
(a) execute such further deeds and documents as may from time to time be 
requested by the Bank for the purpose of perfecting the Security created or to 
be created in favour of the Bank; and 
(b) Create such other Security or documents to secure the Customer’s 
obligations under this Contract as the Bank may require the Customer to 
furnish from time to time.

5.1 With reference to 2.d above, I/we undersign being of full legal capacity, 
with full consent and being dually authorized thereto (“the Customer”), 
hereby irrevocably appoints the Bank to be my sole and exclusive undisclosed 
agent to sell on my behalf the Commodity I own as prescribed in this contract 
to third party, the sale proceed to be credited to my account with the bank.
5.2  The Customer will indemnity the Bank for all actions, claims, 
proceedings, direct actual costs, liabilities and/or expenses Bank acting as an 
undisclosed agent for the Customers, such costs, liabilities and/or expenses to 
be immediately payable upon demand.
5.3   This is a special appointment. The responsibly of the agent is limited to 
sell the Commodity and receive and credit the proceeds of the sale into the 
principal account and it shall not be extended further.

The Customer represents:
(a) that the Customer has full power and authority to enter into the Finance 
Documents;

   4. Security 4.   الضامن  

   5. Appointment  5.  التوكيل  

   6 Representations 6. اإلقرارات  
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)ب ( اأنه با�ستثناء ما مت الت�سريح به يف منوذج الطلب اأو ب�سكل خطي اآخر للبنك، ال 
يوجد اأي رهن على بع�ض اأو كافة اأ�سول العميل احلالية وامل�ستقبلية؛    

كانت  وتنفيذها  بها  والوفاء  بها  القيام  املطلوب  وال�سروط  االأعمال  كافة  اأن  )ج(  
لغر�ض: 

i. متكني العميل قانونيًا من اإبرام وممار�سة حقوقه مبوجب االلتزامات التي �سيتوالها 
العميل مبوجب وثائق التمويل  و

ii. التاأكد من اأن االلتزامات التي �سيتوالها العميل مبوجب وثائق التمويل، هي قانونية 
ونافذة وملزمة ومت القيام بها والوفاء بها وتنفيذها؛

)د( اأنه مل تتم مبا�سرة اأي اإجراءات قانونية اأو يحتمل مبا�سرتها �سد العميل الإعالن 
اأو  اأ�سوله  اأي جزء هام من  اإجراءات قانونية �سد  اأي  اإفال�سه كما مل تتم مبا�سرة 

عوائده؛ 
هي  التمويل  وثائق  بخ�سو�ض  للبنك  العميل  من  املقدمة  املعلومات  كافة  اأن   )5(
حقائق  باأي  يعلم  ال  العميل  واأن  الهامة  النواحي  كافة  من  ودقيقة  وكاملة  �سحيحة 

هامة اأو ظروف مل يتم الت�سريح بها للبنك؛    
)و( اأن العميل مل يخالف اأو يخل باأي اتفاقية هو طرف فيها اأو كانت ملزمة للعميل 
اأو الأي من اأ�سوله والتي ي�سبب خمالفتها اأو االإخالل بها ب�سكل معقول تغيريًا �سلبيًا 

هامًا.  
 )ز( تكون كل اإقرارات و تعهدات العميل   ملزمة عند التوقيع على هذا العقد ، وقد 
مت تقدميها بتاريخ اإبرام هذا العقد، وتعترب اأنه مت تكرارها بتاريخ كل دفعة اآجلة مع 

اال�ستناد يف كل حالة للحقائق والظروف القائمة يف حينه.

7.1 يتعهد العميل مبا يلي:
)اأ (القيام بتزويد البنك فورًا باأي معلومات اأو م�ستندات اإ�سافية قد يطلبها البنك 

من العميل؛
)ب ( يف حالة طلب البنك ذلك ، يلتزم العميل بفتح ح�ساب لدى البنك ”احل�ساب“ 
و  ملكيته  و  حقوقه  كافة  عن  البنك  ل�سالح  )”التنازل“(  مبوجبه  العميل  يتنازل  و 
م�ساحله يف الراتب و مكافاأة نهاية اخلدمة و الدخل االآخر املذكور يف منوذج الطلب 
و/اأو اأي خطاب موافقة مبدئية / نهائية م�ستلم من قبل البنك. و يقر و يوافق العميل 
اأي�سًا على اأن يكون التنازل �ساري املفعول و االأثر حتى موافاة البنك مل�ستخدم العميل 

بتاأكيد خطي باأنه قد مت الغاء / االفراج عن التنازل بوا�سطة البنك.
)ج ( مبوجب التنازل ، يتعهد العميل مبا يلي

1. اإيداع الراتب ال�سهري للعميل و دخله املنتظم االآخر لدى البنك ، و
2. اإتخاذ كافة اخلطوات الالزمة للتاأكد من حتويل م�ستخدم العميل لراتب العميل و 

مكافاأة نهاية خدمته اإىل البنك ، و
3. عدم تنفيذ اأي رهن حيازي اأو اعاقة اأو اأي قيد قانوين اآخر على الراتب ال�سهري 

للعميل و مكافاأة نهاية خدمته.
يف حالة تغيري وظيفة العميل ، يجب على العميل اإعالم البنك م�سبقًا بتغيري وظيفته 
خطاب  تقدمي  طريق  عن   )  7 البند  الأحكام  طبقًا  البنك  بحقوق  االخالل  دون   (
ب�سيغة مقبولة للبنك يوافق مبوجبه امل�ستخدم اجلديد على حتويل راتب العميل و 

مكافاأة نهاية خدمته اإىل البنك.
7.2  ويف حال حتويل الراتب اأو عدم حتويله، فاإن العميل يلتزم اأي�سا مبا يلي:

)اأ ( اأنه �سيعلم البنك فورًا عند وقوع اأي حالة اإخالل مو�سحة اأدناه؛
)ب ( اأنه �سيلتزم من كافة النواحي الهامة بكافة القوانني النافذة؛

1.8  يف حال:
)اأ ( تق�سري العميل عن دفع اأي مبلغ م�ستحق مبوجب وثائق التمويل؛

التمويل غري  وثائق  العميل يف  بيانات قدمها  اأو  اأي معلومات  اأن  ثبت  اأو  تبني  )ب ( 
�سحيحة اأو م�سللة؛

اأي  العميل يف  توالها  التزامات  باأي  اأ�سواًل  االلتزام  اأو  بتنفيذ  العميل  تق�سري  )ج ( 
وثائق متويل؛

اأو  واحد  مع  مفاو�سات  بدء  و  ا�ستحقاقها،  عند  ديونه  دفع  عن  العميل  )د(عجز 
عامًا  تنازاًل  قدم  اأو  العميل  مديونية  وجدولة  ترتيب  اإعادة  لغر�ض  دائنيه  من  اأكرث 

لفائدة 

(b) that, except as disclosed in the Application Form or otherwise in writing 
to the Bank, no encumbrance exists over all or any of the Customer’s present 
or future assets;
(c) that all acts and conditions required to be done, fulfilled and performed 
in order:
i. to enable the Customer lawfully to enter into, exercise the Customer’s rights 
under and perform and comply with the obligations expressed to be assumed 
by the Customer under the Finance Documents and,
ii. to ensure that the obligations expressed to be assumed by the Customer 
under the Finance Documents are legal, valid and binding have been done, 
fulfilled or performed;
(d) that no legal proceedings have been initiated or threatened against the 
Customer for the Customer’s bankruptcy or against any material part of the 
Customer’s assets or revenues;
(e) that all information supplied by the Customer to the Bank in connection 
with  the Finance Documents is true, complete and accurate in all material 
respects and the Customer is not aware of any material facts or circumstances 
that have not been disclosed to the Bank; and
(f) that the Customer is not in breach of or in default under any agreement to 
which the Customer is a party or which is binding on the Customer or any of 
the Customer’s assets and which breach or default could be reasonably likely 
to cause a Material Adverse Change.
(g)  All clients  representations and warranties constituted  shall be binding 
after the signing of this Contract are made on the date hereof and shall be 
deemed to be repeated on the date of each Deferred Payment Date with 
reference in each case to the facts and circumstances then subsisting.

7.1 The Customer covenants that:
(a) immediately provide to the Bank any information or extra documentation 
that may be requested by the Bank from the Customer; and
(b) If required by the Bank, the customer shall open an account with the Bank 
(“The Account”) and assign in favour of the Bank all its right, title and interest 
in and to the Customer’s salary, end-of-service benefits and other income (the 
“Assignment”) as mentioned in the application form and/or any pre-approval 
/ approval letter. The Customer acknowledges and agrees that the Assignment 
shall be in effect until released by the Bank.
(c) In relation to the Assignment, the Customer undertakes to:
1. Deposit the Customer’s monthly salary and other regular income into the 
Account.
2. Ensure and procure that the Customer’s employer shall transfer the 
Customer’s salary and end-of-service benefits to the Account; and 
3. Not create any lien encumbrance or other charge on the Customer’s 
monthly salary or end-of-service benefits.
In the event of a change of employment the Customer must notify the Bank 
in advance of the change of employment (without prejudice to the Bank’s 
rights under Clause 7) and transfer the Assignment by providing a letter in a 
form acceptable to the Bank whereby the new employer agrees to transfer the 
Customer’s salary and end-of-service benefits to the Account.
7.2 And incase of Salary transfer or without Customer also undertakes to:
(a) promptly inform the Bank of the occurrence of any Event of Default 
stipulated hereinafter;
(b) comply in all material respects with all applicable laws; 

8.1 If:
(a) the Customer fails to pay any sum due under the Finance Documents on 
its due date; or
(b) any representation or statement made in any of the Finance Documents is 
incorrect or misleading; or
(c) the Customer fails duly to perform or comply with any of the obligations 
expressed to be assumed by the Customer in any Finance Document; or
(d) the Customer is unable to pay the Customer’s debts as they fall due, 
commences negotiations with any one or more of the Customer’s creditors 

   7 Covenants 7.  التعهدات  

   8 Events of Defaults 8.   حاالت اإلخالل  
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   9 Indemnity 9.   التعويض  

   10  Notices 10.  اإلشعارات  

with a view to the general readjustment or rescheduling of the Customer’s 
indebtedness or makes a general assignment for the benefit of or a composition 
with the Customer’s creditors or a moratorium is declared in respect of any 
indebtedness of the Customer; or
(e) any steps are taken to declare the Customer bankrupt or the Customer is 
incarcerated, dies or becomes mentally incapacitated; or
(f) any Security provided by the Customer ceases to remain in full force and 
effect; or
(g) at any time it is or becomes unlawful for the Customer to perform or 
comply with any or all of the Customer’s obligations under the Finance 
Documents; or
(h) any other event or series of events occurs which in the reasonable opinion 
of the Bank may result in a Material Adverse Change, 
the Bank may, immediately or at any time thereafter, by written notice to the 
Customer declare and demand by written notice all or any amounts, including, 
without limitation any Installments of the Deferred Price, then outstanding 
under this Contract and unpaid to be immediately due and payable or to 
be, otherwise, due and payable on demand by the Bank, including, without 
limitation, all costs and expenses incurred in connection with enforcing any 
Security. 

9.1 The Customer undertakes to indemnify the Bank against:
(a) any cost, claim, loss, expense (including legal fees) or liability together 
with any tax thereon, which it may sustain or incur as a consequence of the 
occurrence of any Event of Default or any default by the Customer in the 
performance of any of the obligations expressed to be assumed by it in any 
Finance Document; and
(b) any loss it may suffer as a result of its entering into the Murabaha Sale 
requested by the Customer hereunder but not made by reason of the 
operation of any one or more of the provisions hereof. 
(c) The Customer shall hold harmless and indemnify the Bank, its officers, 
employees and/or agents, against any loss, cost, damage, expense or liability 
which they or any of them may incur (direct or indirect) as a result of the 
Bank or any such officer employee or agent acting upon, delaying or 
refraining from acting upon instructions of the Customer or purporting to 
be from the Customer or which the Bank believes to have been issued by or 
for the Customer.

10.1 All notices and other communications under this Contract shall be in 
writing and shall be sent to the respective addresses of the Parties as stated 
in the Application Form or to such addresses as the Parties may specify from 
time to time.  Notices may be delivered by hand, facsimile message against a 
written confirmation of receipt or by registered post or courier.
10.2 Notices sent by telex or fax shall be deemed to be received on the 
Business Day following the day they are transmitted and if sent by registered 
post or courier, shall be deemed to be received three (3) Business Days after 
the date of posting or dispatch (as the case may be) and properly addressed 
to the addressee.
10.3 All communications, notices or documents made or delivered by one 
Party to the other pursuant to this Contract shall be in the English or Arabic 
language.
10.4 The Bank has the absolute discretion whether or not to accept, rely 
or act upon any communication received via telephone, untested telex or 
facsimile transmission and shall be entitled to request verification of any such 
communication by any method the Bank deems appropriate.

اأي مديونية  اإعالن بخ�سو�ض تاأجيل دفع  اأو مت  اأبرم ت�سوية معهم  اأو  دائني العميل 
على العميل؛

اأو يف حال  اأو موته  اأو يف حال �سجنه  )ه(اتخاذ اأي خطوات الإعالن اإفال�ض العميل 
فقد العميل اأهليته؛

)و ( توقف نفاذ وفعالية اأي �سمان مقدم من العميل؛
)ز ( يف اأي وقت ي�سبح فيه العميل غري قادر قانونيًا على اإجناز اأو االلتزام باأي من 

التزاماته مبوجب وثائق التمويل .
اأن  املعقول  البنك  لراأي  وفقًا  يجوز  اأخرى  اأمور  �سل�سلة  اأو  اآخر  اأمر  اأي  )ح ( حدوث 

توؤدي اإىل حدوث تغيري �سلبي هام؛
 عندها يحق للبنك فورًا اأو يف اأي وقت بعد ذلك ومبوجب اإ�سعار خطي يوجه للعميل 
الت�سريح واملطالبة با�ستحقاق اأي اأموال فورًا مبا يف ذلك ودون ح�سر اأي اأق�ساط 
ثمن اآجل م�ستحقة مبوجب وثائق التمويل وغري مدفوعة اأو ت�ستحق اأو يتوجب دفعها 
بناًء على طلب البنك مبا يف ذلك ودون ح�سر كافة التكاليف والنفقات الناجتة عن 

تنفيذ اأي �سمان.

1.9 يتعهد العميل بتعوي�ض البنك بخ�سو�ض ما يلي:
)اأ ( اأي تكاليف اأو مطالبات اأو خ�سائر اأو نفقات )مبا يف ذلك االأتعاب القانونية( اأو 
اأي  اأو  االإخالل  اأي من حاالت  نتيجة حلدوث  املرتتبة عليها  وال�سرائب  االلتزامات 
اأي  العميل يف  يتوالها  التي  اأي من االلتزامات  اإجناز  العميل بخ�سو�ض  اإخالل من 

وثائق متويل؛
)ب ( اأي خ�سارة يتكبدها البنك ناجتة عن اإبرام عقد بيع املرابحة بطلب من العميل 

مبوجب هذا العقد وغري ناجتة عن تنفيذ �سرط اأو عدد من �سروط هذا العقد. 
م�سوؤوليه  وتعوي�ض  بتعوي�سه  ويلتزم  البنك  عن  ال�سرر  مبنع  العميل  يتعهد  )ج( 
وموظفيه و/ اأو وكالئه عن اأي خ�سارة اأو تكلفة اأو �سرر اأو التزام يتكبدونه )ب�سكل 
مبا�سر اأو غري مبا�سر( نتيجة ت�سرف البنك اأو اأي من م�سوؤوليه اأو موظفيه اأو وكالئه 
اأو التاأخري اأو االمتناع عن الت�سرف بناًء على تعليمات العميل اأو يزعم اأنها �سادرة 

عن العميل اأو يعترب البنك اأنها �سادرة عن العميل اأو ل�ساحله.

1.10   يتوجب مبوجب هذا العقد اأن تكون كافة االإ�سعارات واملرا�سالت االأخرى خطية 
ويتوجب اأن تر�سل اإىل العناوين املعنية لالأطراف كما هو مبني يف منوذج الطلب اأو 
اإىل العناوين التي يحددها االأطراف من وقت الآخر. و يجوز ت�سليم االإ�سعارات باليد 

اأو بالفاك�ض مقابل تاأكيد خطي بالت�سلم اأو بالربيد امل�سجل اأو بوا�سطة مرا�سل.
اأ�ستلمت  يف يوم  اأنها  الفاك�ض  اأو  التلك�ض  االإ�سعارات املر�سلة بوا�سطة  2.10   تعترب 
اإر�سالها بالربيد امل�سجل  العمل الذي يلي اليوم الذي تر�سل فيه وتعترب يف حال مت 
)ح�سب  االإر�سال  تاريخ  من  عمل  اأيام  ثالثة  بعد  ت�سلمت  اأنها  مرا�سل  بوا�سطة  اأو 

احلاجة( واأنها وجهت بال�سكل ال�سحيح اإىل عنوان املر�سل اإليه.  
3.10  يتوجب اأن تكون كافة املرا�سالت اأو االإ�سعارات اأو امل�ستندات املحررة وامل�سلمة 

من طرف اإىل اآخر مبوجب هذا العقد باأحدى اللغتني االإجنليزية اأو العربية.
اأي  على  االعتماد  اأو  بقبول  �سواًء  املطلق  الت�سرف  بحرية  البنك  يتمتع     4.10
كما  عليها  بناًء  الت�سرف  اأو  الفاك�ض  اأو  التلك�ض  اأو  الهاتف  بوا�سطة  تتم  ات�ساالت 

يحق له طلب تاأكيد اأي من هذه االت�ساالت باأي طريقة يعتربها البنك منا�سبة.
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  11 Set Off      11.   املقاصة

 12. Waiver 12 .  التخيل  

  13 Assignment 13.  التنازل  

  14 Amendments 14.  التعديالت  

  15. Costs, Expenses, Taxation 15 .  التكاليف والنفقات والرضائب  

  16 No Interest Payment 16.  عدم دفع فوائد  

   17.  Governing Law and Jurisdiction: 17.  القانون الحاكم واالختصاص القضايئ

No failure by the Bank to exercise or any delay by the Bank in exercising any 
right or remedy hereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any 
single or partial exercise of any right or remedy prevent any further or other 
exercise thereof or the exercise of any other right or remedy.  The rights and 
remedies herein provided are cumulative and not exclusive of any rights or 
remedies provided by law.

13.1 The Finance Documents shall be binding on the Parties hereto, their 
respective successors and permitted assigns, heirs and/or legal representatives. 
13.2 The Customer may not assign or transfer any of its rights or obligations 
under the Finance Documents without the prior written consent of the Bank.
13.3 The Bank may, at any time, transfer or assign any of its rights or 
obligations under the Finance Documents. 
13.4 The Bank may disclose to a potential assignee or transferee or to any 
other person who may propose entering into contractual relations with the 
Bank in relation to the Finance Documents such information about the 
Customer as the Bank may consider appropriate.

No amendment of or addition to the Finance Documents shall be of any force 
or effect unless effected in writing and signed by the Bank and the Customer.

The Customer shall pay to the Bank on demand all costs, charges and 
expenses arising in connection with the Finance Documents or preservation 
or enforcement of the Bank’s rights under the Finance Documents, and all 
taxes, duties, fees and other charges of whatsoever nature levied or imposed 
by any authority in respect of the Customer’s obligations under this Contract.

Nothing in this Contract shall oblige the Bank or the Customer to pay interest 
or to receive any interest on any amount payable in violation of the Islamic 
Shari’a or to do anything that is unacceptable under the Islamic Shari’a

17.1 This Contract and the Finance Documents and the construction, 
performance and validity hereof and thereof shall be governed by and 
construed in all respects in accordance with the laws of the UAE and the 
principles of Islamic Shari’ah.
17.2 The Customer irrevocably agrees for the benefit of the Bank that the courts 
of the UAE and the courts of DIFC shall have non-exclusive jurisdiction to 
hear and determine any suit, action or proceeding, and to settle any disputes 
which may arise out of or in connection with this Contract and the Finance 
Documents with no contradiction to Shari’ah rules according to Shari’ah 
Standards and, for such purposes, irrevocably submits to the jurisdiction of 
such courts.

The Customer hereby authorises the Bank to apply any credit balance to 
which the Customer is entitled or any amount which is payable by the Bank 
to the Customer at any time in or towards partial or total satisfaction of any 
payment obligation which may be due or payable by the Customer to the Bank 
under the Finance Documents. In cases where an obligation is unliquidated, 
the Bank may set-off in an amount estimated by it in good faith to be the 
amount of that obligation. If obligations are in different currencies, the Bank 
may convert either obligation at a market rate of exchange in its usual course 
of business for the purpose of the set-off. 

ت�سحيحي  اإجراء  اأو  اأي حق  البنك يف ممار�سة  تاأخري من  اأو  تق�سري  اأي  يعترب  ال 
مبوجب هذا العقد تنازاًل عنه، كما ال متنع اأي ممار�سة فردية اأو جزئية الأي حق اأو 
اأي اإجراء ت�سحيحي اأي ممار�سة اإ�سافية له اأو ممار�سة اأي حق اأو اإجراء ت�سحيحي 
اآخر. احلقوق واالإجراءات الت�سحيحية املبينة يف هذا العقد اإ�سافية وال ت�ستثنى باأي 

حقوق اأو اإجراءات مبوجب القانون.

1.13   وثائق التمويل ملزمة الأطرافها وخلفائهم ومفو�سيهم املرخ�ض لهم وورثتهم 
و/اأو ممثليهم القانونيني.

اأو التزاماته مبوجب وثائق التمويل دون  2.13   ال يجوز للعميل التنازل عن حقوقه 
موافقة خطية م�سبقة من البنك.

التزاماته  اأو  اأي من حقوقه  التنازل عن  اأو  اأي وقت حتويل  للبنك يف  3.13  يجوز 
مبوجب وثائق التمويل.

4.13   يجوز للبنك االإف�ساح للمتنازل له اأو املحول له املحتمل اأو الأي �سخ�ض اآخر 
املعلومات  عن  التمويل  وثائق  بخ�سو�ض  البنك  مع  تعاقدية  عالقات  اإبرام  يعتزم 

املتعلقة بالعميل كما يعترب البنك ذلك منا�سبًا.

اأو اإ�سافة على وثائق التمويل ما مل يحرر خطيًا ويوقع من قبل  ال ي�سري اأي تعديل 
البنك والعميل.

يدفع العميل للبنك بناًء على طلب البنك كافة التكاليف والر�سوم والنفقات املرتتبة 
على  وثائق التمويل اأو حماية اأو ممار�سة حقوق البنك مبوجب وثائق التمويل وكافة 
ال�سرائب واالأعباء والر�سوم والنفقات االأخرى اأيًا كانت طبيعتها املفرو�سة من اأي 

�سلطة بخ�سو�ض التزامات العميل مبوجب هذا العقد.

اأي  اأو قب�ض  فائدة  العميل على دفع  اأو  البنك  يلزم  �سيء  اأي  العقد  يت�سمن هذا  ال 
باأي  القيام  اأو  االإ�سالمية  ال�سريعة  يخالف  ب�سكل  الدفع  م�ستحق  مبلغ  اأي  اأو  فائدة 

�سيء غري مقبول وفقًا لل�سريعة االإ�سالمية. 

1.17  يخ�سع هذا العقد واتفاقيات التمويل وتف�سريها وتنفيذها ونفاذها لقوانني 
دولة االإمارات العربية املتحدة واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية وتف�سر مبوجبها.

2.17   يوافق العميل ب�سكل غري قابل لالإلغاء ولفائدة البنك اأن تتمتع حماكم دولة 
االإمارات العربية املتحدة وحماكم مركز دبي املايل العاملي باالخت�سا�ض الق�سائي 
اأو اإجراء وت�سوية اأي  اأو دعوى  غري احل�سري للنظر والتقرير بخ�سو�ض اأي ق�سية 
نزاعات يجوز اأن تن�ساأ عن هذا العقد ووثائق التمويل اأو تتعلق بها مبا ال يتعار�ض مع 
ال�سرعية، وتخ�سع االأغرا�ض ب�سكل غري  ال�سريعة االإ�سالمية طبقا للمعايري  اأحكام 

قابل لالإلغاء لالخت�سا�ض الق�سائي لهذه املحاكم.

يفو�ض العميل يف اأي وقت مبوجب هذا العقد البنك ال�ستخدام اأي ر�سيد دائن عائد 
للعميل اأو اأي مبلغ م�ستحق من البنك للعميل لت�سديد اأي التزام م�ستحق من العميل اإىل 
البنك جزئيًا اأو كليًا مبوجب وثائق التمويل. ويف حال عدم ت�سفية العميل  اللتزاماته 
مع البنك يجوز للبنك تنفيذ مقا�سة وفق مبلغ مقدر منه بنية ح�سنة ليكون مبلغ هذا 
االلتزام. اإذا كانت االلتزامات بعمالت خمتلفة يحق للبنك حتويل اأي التزام ح�سب 

�سعر �سرف �سوق العمالت وفق �سياق عمله العادي لغر�ض املقا�سة.
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االآن�سة ال�سيدة ال�سيد الدكتور
     االإ�سم )كما هو يف جواز ال�سفر(   

Miss Mrs Mr Dr

Name (As per Passport ) 

.Account Noرقم احل�ساب

طلب تسهيالت سلفة على الراتب )َسَلف(
SALARY ADVANCE FACILITY (SALAF) REQUEST

جـهــة العمل

:

.Account Noرقم احل�ساب
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املادة (1) سحب التسهيالت
ال ي�سمح ب�سحب اأي جزء من الت�سهيالت اإال بعد ا�ستكمال جميع ال�سمانات والوثائق املطلوبة.

املادة (2) الرسوم
�سعر  تعديل  ال�سوق  ال�سائدة يف  الر�سوم  تقديره ويف �سوء  للبنك من وقت الآخر، وح�سب  1. يحق 
الر�سوم بعد اإ�سعار العميل بذلك، ويطبق �سعر الر�سوم املعدل على الت�سهيالت بعدمرور �ستني يوما 

من تاريخ االإ�سعار دون احلاجة الأخذ موافقة العميل.
2. ي�ستويف البنك العموالت والر�سوم وامل�ساريف املرتتبة على الت�سهيالت ح�سب تعليمات م�سرف 

االإمارات العربية املتحدة املركزي وفق ما يتم تعديلها من وقت الآخر.
املادة (3) حاالت اإلخالل

واأية  والعموالت  الر�سوم  اإليها  )م�سافا  فورا  ال�سداد  وواجبة  م�ستحقة  وت�سبح  الت�سهيالت  تلغى 
اأخرى  حقوق  باأية  االإخالل  ودون  ق�سائي  حكم  اأي  اأو  اإعذار  اإىل  احلاجة  دون  اأخرى(  م�ساريف 

للبنك وفقا لهذا العقد اأو وفقا للقانون يف حالة وقوع اأي من احلاالت املذكورة اأدناه: 
1. اإذا مت انهاء عمل العميل الأي �سبب و/اأو مت حتويل راتبه ال�سهري اأو اأي جزء منه الأية جهة اأخرى 
ال�سهري  الراتب  ب�سمان  الت�سهيالت  منح  حالة  يف  وذلك  البنك.  من  م�سبقة  خطية  موافقة  دون 

للعميل.
2. اإذا اأخل العميل باأي من تعهداته اأو اإلتزاماته النا�سئة عن هذا العقد.

3. اإذا تبني يف اأي وقت من االأوقات عدم �سحة البيانات اأو امل�ستندات التي قدمها العميل اإىل البنك 
اأو عدم �سحة اأي اإقرار او تعهد مقدم منه اأو من�سو�ض عليه يف هذا العقد.

4. اإذا راأى البنك اأن هناك من االأ�سباب ما قد يوؤدي اإىل عدم متكن العميل و/اأو اأي من كفالئه 
)املعينني وفق ما ت�سمح به تعليمات امل�سرف املركزي( من وفاء باإلتزاماته جتاه البنك.

5. وفاة العميل اأو مغادرته الدولة ب�سكل نهائي.
املادة (4) أحكام عامة

تفتح  التي  او  حاليا  املفتوحة  عملتها  كانت  ومهما  م�سمى  اأي  اأو  نوع  اأي  من  احل�سابات  جميع   .1
للبنك  ويجوز  البع�ض  بع�سها  �سمانة  تعترب  فروعه  من  اأي  اأو  البنك  لدى  العميل  باإ�سم  م�ستقبال 
للعميل لدى  تكون  اأموال  واأي  العميل  للبنك على  تكون م�ستحقة  اأية مبالغ قد  املقا�سة بني  اإجراء 

البنك واأي فرع من فروعه.
2. اإذا ا�ستحق اأي مبلغ يف يوم لي�ض من اأيام العمل يتم الدفع يف يوم العمل التايل. ويق�سد بيوم 

العمل اي يوم تكون فيه البنوك يف دولة االإمارات العربية املتحدة مفتوحة للتعامل.
3. تكون دفاتر البنك و�سجالته حجة نهائية وقاطعة يف كل ما يتعلق باإلتزامات العميل ما مل يتم 

اإثبات العك�ض وفق القوانني املطبقة.
التاأخر يف  اأو  الأي حق من حقوقه  البنك  يوؤدي عدم ممار�سة  ال  املطبقة،  القوانني  4. مع مراعاة 
الواردة  واالأحكام  ال�سروط  اإعمال  تنازال منه عن  يعد  االإنتقا�ض من هذا احلق وال  اإىل  ممار�سته 

يف هذا العقد.
العميل خالل  اإىل  الت�سهيالت املر�سل  اإعرتا�سا كتابيًا على ك�سف ح�ساب  البنك  ي�ستلم  اإذا مل   .5
ثالثني يوما من تاريخ ار�ساله بالربيد العادي، فاإن ذلك يعترب اإقرار وموافقة من العميل على �سحة 

البيانات الواردة يف الك�سف.
6. يحق للبنك تفوي�ض املحامني ووكالء التح�سيل )�سواء داخل اأو خارج الدولة( ملتابعة حت�سيل 
اأو  باأية معلومات  بتزويدهم  البنك  العميل  ويفو�ض  العميل.  للبنك يف مواجهة  اأية مبالغ م�ستحقة 
م�ستندات تتعلق بح�سابات العميل. ويحق للمحامني ووكالء التح�سيل اإتخاذ اية اإجراءات منا�سبة 

نيابة عن البنك للقيام مبهمتهم مبا يف ذلك االإت�سال بالعميل.
7. يف حالة منح الت�سهيالت الأكرث من عميل، يكون العمالء م�سئولني بالتكافل والت�سامن عن �سداد 
اأي منهم  املطلق مطالبة  تقديره  للبنك وح�سب  ويحق  الت�سهيالت،  املرتتبة على  االتزامات  جميع 

منفردا اأو مطالبة اأي منهم منفردا اأو مطالبتهم جمتمعني وفق ما يراه منا�سبا.
العقد  هذا  عن  النا�سئة  اإلتزاماته  اأو  حقوقه  من  اأي  للغري  يحيل  اأو  يتنازل  اأن  للعميل  يحق  ال   .8
دون احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من البنك. ويوافق العميل على اأن للبنك مطلق احلق 
الرهونات  اىل  باالإ�ساقة  العقد  هذا  عن  النا�سئة  البنك  حقوق  من  اأي  حتويل  اأو  عن  التنازل  يف 

والكفاالت واأية تاأمينات اأخرى اإىل جهة دون احلاجة ملوافقة العميل على التحويل اأو التنازل.
9. مت حترير هذه االتفاقية باللغتني العربية و االإجنليزية ويف حالة وجود اأي تعار�ض بني الن�سني 

يتم اإعتماد الن�ض باللغة العربية..وقد ا�ستلم كل طرف ن�سخة اأ�سلية من العقد بعد توقيعه.
املادة (5) التأمني التكافيل

يوافق العميل على قيام البنك، دون اأن يكون ملزما بذلك، باحل�سول على وثيقة تاأمني على حياة 
العميل و�سد العجز. ويتم ا�ستخدام عوائد هذه الوثيقة فقط ل�سداد الت�سهيالت على اأن يتم �سداد 
اأو ورثته ح�سب واقع  العميل  اأخرى من  واأية مبالغ م�ستحقة  اإن وجدت والر�سوم  الت�سهيالت  باقي 
�سريطة  البنك  مع  االإتفاق  وفق  �سهريا  اأو  مقدما  التاأمني  اأق�ساط  ب�سداد  العميل  ويلتزم  احلال. 

احل�سول على موافقة العميل على اإ�سدار البولي�سة.
املادة (6) القانون الواجب تطبيقه واملحاكم املختصة

يخ�سع هذا العقد ويف�سر وفقا للقوانني ال�سارية يف دولة االإمارات العربية املتحدة والقانون ال�ساري 
اأحكام و مبادئ  يف االإمارة املفتوح فيها ح�ساب الت�سهيالت ح�سب واقع احلال مبا ال يتعار�ض مع 
اأي نزاع يتعلق بهذا العقد، فاإن ملحاكم االإمارة املفتوح فيها  ال�سريعة االإ�سالمية. ويف حالة ن�سوء 
راأى  اإذا  للبنك -  اأنه يجوز  النزاع على  للنظر يف ذلك  الق�سائي  الت�سهيالت االخت�سا�ض  ح�ساب 
دولة  خارج  اأو  داخل  اأخرى  حماكم  اأي  اأمام  قانونية  اإجراءات  باتخاذ  يقوم  اأن  منا�سبا-  ذلك 

االإمارات العربية املتحدة.
املادة (7) اإلخطارات واملرسالت

تكون كافة االإخطارات واملرا�سالت بني طريف هذا العقد �سحيحة وملزمة متى كانت مكتوبة ووجهت 
اإىل العناوين املبنية يف �سدر هذا العقد مبوجب خطابات م�سجلة اأو بالت�سليم باليد مقابل التوقيع 

باالإ�ستالم ما مل يقم اأحد الطرفني باإخطار الطرف الالآخر كتابة بتغيري عنوانه.
املادة (8) رسيان العقد

ي�سري هذا العقد وينفذ بكافة �سروطه واأحكامه ويكون ملزما لطرفيه وخلفائهما اعتبارا من تاريخ 
توقيعه ويظل �ساريا حتى �سداد كامل اإلتزامات العميل جتاه البنك.

SALAF Terms and Conditions

Article (1) Use of the Facilities
It is not permitted to withdraw any part of the Facilities without completing all the securities 
and documentation required.
Article (2) –Fees
1. The Bank shall have the right, from time to time, at its own discretion, and in light of the 
market prevailing fees, to amend the fees upon notifying the Customer about the same. The 
amended fees shall be applicable on the Facilities after the lapses of sixty days from the date of 
the notice without the need to obtain any approval of the Customer.
2. The Bank will charge the commissions, fees and expenses incurred on the Facilities as per 
the instructions of the Central Bank of the United Arab Emirates as may be amended from 
time to time.
Article (3) – Events of Default
The Facilities shall be cancelled and become immediately due and payable (in addition to the 
fees commissions, and any other fees) without having to give any notification or any court 
ruling and without prejudice to any other rights of the Bank according to this Agreement or 
in occurrence of any of the listed below cases:
1. If the Customer is terminated for any reason and/or the monthly salary of the Customer or 
any part of the thereof is transferred to any other institution without the prior written consent 
of the Bank if the Facilities have been Granted against salary assignment.
2. If the Customer violated any of its undertakings or obligations arising from this Agreement.
3. If, at any time, the information or documents submitted by the Customer to the Bank are 
incorrect or any acknowledgment or undertaking submitted by him or provided for in this 
Agreement are invalid.
4. If the Bank notices that there are grounds which could lead to the inability of the Customer 
and/or any of his guarantors, as permissible under the Central Bank’s prevailing regulations, 
to fulfill his obligations towards the Bank.
5. The death of the Customer or his leaving the country permanently.
Article (4) General Provisions
1. All accounts of any kind or name currently opened or will be opened in the future in 
whatever currency in the name of the Customer with the bank or any of its branches shall be 
securing each other and the Bank may set off any amounts due to the Bank from the Customer 
from any funds pertain to the Customer with Bank or any of its branches.
2. If any amount falls due in a non business day, the payment shall be made on the following 
business day. The business day means any day in which banks operating in the United Arab 
Emirates (UAE) are open for dealing.
3. The Bank’s books and records shall be final and conclusive evidence in all matters relating to 
the Customer’s indebtedness unless proved otherwise according to applicable laws.
4. Without prejudice to the applicable laws, the non-exercise of the Bank of any of its rights 
or delay in the exercise shall not detracts it from this right, nor considered as a waiver for 
realization of the terms and conditions set out in This Agreement.
5. If the Bank does not receive a written objection against the Facilities account statement sent 
to the Customer within thirty days from the date of sending the same by regular mail, it shall 
be considered as an acknowledgment and consent from the Customer about the validity of the 
information set out in the statement.
6. The Bank shall have the right to delegate advocates and collection agents (inside the UAE or 
abroad) to follow up the collection of any amounts due to the Bank from the Customer. The 
Customer authorizes the Bank to provide them with any information or documents relating 
to the accounts of the Customer. The advocates and collection agents shall have the right 
to take any appropriate action on behalf of the Bank for the purpose of carrying out their 
mission which includes contacting the Customer.
7. In the event the Facilities are granted to more than one Customer, the Customers shall be 
jointly and severally responsible for the payment of all obligations under the Facilities. The 
Bank shall have the right, at its absolute discretion, to claim from any of them singly or jointly 
as it deems appropriate.
8. The Customer may not assign or transfer to third parties any of his rights or obligations 
under this Agreement without obtaining the prior written consent of the Bank. The Customer 
agrees that the Bank shall have the absolute right to assign or transfer any of its rights under 
this Agreement in addition to mortgages, guarantees, or any other securities to any authority 
without having to obtain the Customer consent on such assignment or transfer.
9. This Agreement is made in both Arabic and English and in the event of any contradiction 
between the two texts; the text written in Arabic language shall prevail.
Each party will retain the original set after its execution.
Article (5) Takaful insurance
The Customer agrees that the Bank may obtain, but not obliged to do so, a life insurance policy 
and disability insurance. The proceeds of such policy shall be used only to settle the Facilities 
and the remaining Facilities, if any, in addition to the interests and any other amounts due 
shall be paid by the Customer or his heir, as the case may be. The Customer undertakes to 
pay the insurance premium monthly unless he wishes to pay the insurance expenses fully in 
advance provided the insurance policy has been taken with his consent.
Article (6) Applicable law and Competent Courts
This Agreement is subject to and shall be construed pursuant to the applicable law of the 
Emirate in which the finance account is opened as the case may be to the extend that does 
not contravene with the Rules and Principles of Islamic Shari’ah. In the event of any dispute 
arising in relation to this Agreement, the courts of the emirate in which the Finance account 
is opened shall have jurisdiction provided that the Bank may, if it deems appropriate, bring 
proceedings in any other jurisdiction, inside or outside the United Arab Emirates.
Article (7) Notices and Correspondences
All notices and correspondences between the parties to this Agreement shall deem valid and 
binding when in writing and addressed to the addresses mention at the beginning of this 
Agreement and by registered mail or hand delivery with acknowledgment of receipt unless 
any of the two parties notify the other party in writing about the change of address.
Article (8) validity of the Agreement
This Agreement shall be valid, executed with all its terms and conditions, and binding among 
the parties and their successors from date of signing and remain valid till the payment of all  
the Customer’s liabilities towards the Bank.

�صروط واأحكام ت�صهيالت �صلف 

Customer’s Signature توقيع العميل



U
A

B 
IB

/H
A

LA
/V

1.
0 

A
PR

IL
 2

01
7

Page 21

I / we hereby request United Arab Bank – Islamic Banking Department to 

grant us an Islamic Credit Card. Our request shall be as per United Arab 

Bank – Islamic Banking Department’s policy and procedure and based on the 

information provided by us to United Arab Bank – Islamic Banking Department.

االإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات   – املتحد  العربي  البنك  من  هذا  مبوجب  نطلب   اأطلب/ 

البنك  ل�سيا�سة  يخ�سع  هذا  طلبنا  باأن  نوافق  و  نقر  اأننا  كما  اإ�سالمية.  ائتمانية  بطاقة  منحنا 

للبنك. قدمت  التي  املعلومات  اأ�سا�ض  على  و  االإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات   – املتحد  العربي 

Islamic Credit Card Application Form  طلــب بطاقــة ائتمـــانيـــــة ا�صــــالميـــــــة

 يرجـــى اإ�ســـدار  بطاقــــة تابعــة

ا�سم �ساحب احل�ساب كما هو مبني على بطاقتك االإئتمانية االأخرى

رقم بطاقة االإئتمان للبنك االآخر

البنك/ال�سركة امل�سدرة
لبطاقة االإئتمان

تاريخ انتهاء البطاقةمبلغ التحويل )بالدرهم(
)�سنة/�سهر(

احلد االئتماين املطلوب )جزء من احلد املمنوح لك(

1( كامل املبلغ )100% من املبلغ امل�ستخدم(                                        

2( احلد االأدنى للدفع  )5% من املبلغ امل�ستخدم(

 حيث اأنني من عمالء البنك العربي املتحد، يرجى خ�سم املبلغ
ح�سب طريقة الدفع املذكورة اأعاله من ح�سابنا لديكم

اأنا / نحن   ندرك  و  نوافق اأن الر�سوم قابلة  للتغيري من قبل البنك العربي املتحد 
اخلدمات امل�سرفية االإ�سالمية  يف اأي وقت .

I / we understand and agree that fees can be changed by the United Arab 
Bank - Islamic Banking Department at anytime

Please issue a Supplementary Card 

Account Name as shown on your other Credit Card

Other Bank Credit Card No.

Credit Card issuing 
Company/Bank

Card Expiry Date
(MM/YY)

Transfer Amount (AED)

Limit requested. (part of your total limit)

1) Full Payment (100% of Outstanding Balance)

2) Minimum Payment (5% of Outstanding Balance)

As I am UAB account holder,  Please excute the above 
payment method by debiting  my account with you.

Account Number

نوع البطاقة و ر�صومها ال�صهرية

التيتانيوم
250 د اأ

البالتينية
550 د اأ

Titanium
AED 250

Platinum
AED 550

االنفنايت
900 د اأ

Infiniteأخرى
AED 900

Other

اال�سم كما ترغب اأن يظهر على البطاقة )باللغة االجنليزية(
االآن�سةال�سيدةال�سيد

Name to be embossed on the card (in English capital letters)

Mr. Mrs. Miss

اال�سم كما ترغب اأن يظهر على البطاقة )باللغة االجنليزية(
االآن�سةال�سيدةال�سيد

Name to be embossed on the card (in English capital letters)

Mr. Mrs. Miss

:Date of Birthال�سنةال�سهرتاريخ امليالد:    اليوم Day Month Year

Type of Card and Monthly Fees

Supplementary Card:

Balance Transfer To Bank

Payment Method:

بطاقة تابعة:

حتويل الر�صيد اإىل البنك

طريقة الدفع:

رقم احل�ساب
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I / we hereby declare that all statements made in this application are true and 
correct. We authorize United Arab Bank to make any credit investigations that 
are deemed appropriate. We understand that United Arab Bank can decline this 
application without assigning any reason and that the application and its supporting 
documents will become part of United Arab Bank records and will not be returned 
to us. We also understand that the terms and conditions of the United Arab Bank 
Islamic Credit Card have been made available for us along with the fees and 
charges, and our acknowledgment of the card (cards) confirms that we have read, 
understood and agree to be bound by the terms and conditions stated herein and 
with the fees and charges which are applicable and can change from time to time. 
We are fully aware that this application constitutes an application for credit and 
that we will have to repay all amounts due through the use of the card and that we 
have the necessary means to repay these amounts within the prescribed period.

باإ�سدار  املتحد  العربي  البنك  لدى  �سالمية  االإ امل�سرفية  اخلدمات  دائرة  مبوجبه  اأَُفِوّ�ض 
االأ�سخا�ض   / ا�سمه  املحدد  لل�سخ�ض  علىح�سابي  ال�ستخدامها  تابعة  )بطاقات(  بطاقة 
علىاأنه  �سنة،واأوافق   18 عن  تزيد  عمره/اأعمارهم  باأن  اأتعهد  والذي  اأ�سماوؤهم  املحددة 
اأي  اإليه/اإليهم  يقدم  اأن  املتحد  العربي  البنك  لدى  �سالمية  االإ امل�سرفية  للخدمات  يجوز 
اال�سالإمية  امل�سرفية  اخلدمات  تعوي�ض  على  مبوجبه  اأوافق  كما  باحل�ساب.  خا�سة  معلومات 
جراء  يتكبدها  تكاليف  اأو  التزامات  اأو  اأ�سرار  اأو  خ�سائر  اأي  عن  املتحد  العربي  البنك  لدى 
الذكر  �سالفة  لل�سروط  التابعة  البطاقات  حاملي  من  اأي  جانب  من  اأو  جانبي  من  اإخالل  اأي 
اأو  االإ�سالمية  املتحد  العربي  البنك  ائتمان  اتفاقية بطاقة  اأحكام م�سمنة يف  اأو  اأي �سروط  اأو 
القانون. الت�سرف مبوجب  التابعة على  البطاقات  اأو عجز حامل / حاملي  نتيجة عدم قدرة 

وعليه فاإنني اأقر / اإننا نقر ب�سحة جميع البيانات الواردة يف هذا الطلب، واأوفو�ض / نفو�ض 
البنك العربي املتحد باإجراءاأي ا�ستق�ساءات ائتمانية يراها منا�سبة، وندرك اأنه يجوز للبنك 
العربي املتحد رف�ض هذا الطلب دون اإبداء اأي �سبب واأن الطلب والوثائق املوؤيدة له �ست�سبح 
جزءًا من �سجالت البنك العربي املتحد ولن يتم اإعادتها اإلينا. كما نقر اأي�سًا باأننا قد اطلعنا 
�سالمية وعلى الر�سوم وامل�ساريف  على اأحكام و�سروط بطاقة ائتمان البنك العربي املتحد االإ
االلتزام  وعلى  لها  وفهمنا  قراءتنا  )البطاقات(على  بالبطاقة  اإقرارنا  ويدل  بها،  اخلا�سة 
باأحكامها و�سروطها والر�سوم وامل�ساريف املعمول بها، والتي قد يتم تغيريها من حني الآخر. واإننا 
ندرك متامًا اأن هذا الطلب ي�سكل طلبا ًلالئتمان واأننا �سنقوم بدفع جميع املبالغ امل�ستحقة جراء 
ا�ستعمال البطاقة واأن لدينا جميع الو�سائل ال�سرورية ل�سداد تلك املبالغ خالل املهلة املحددة.

        نعم اأرغب يف اال�ستفادة من مزايا برنامج احلماية بالدرع االئتماين واملتفق عليه حسب 
العجز  اأو  الوفاة،  يوفر احلماية يف حاالت  الربنامج  اأن هذا  اأعلم  اإنني  الرسوم، حيث  جدول 
الدائم، اأو االإ�سابة باأمرا�ض خطرية اأو الفقدان الق�سري للوظيفة، ويوفر كذلك مزايا التاأمني 
التكافلي، وعليه اأقر باأنني  يف حالة �سحية جيدة وال اأعاين من اأي م�سكالت �سحية، واأوافق 
�سالمية لدى  علىاأحكام و�سروط برنامج الدرع االئتماين املطروح من اخلدمات امل�سرفية االإ

البنك العربي املتحد. 

اأن م�سوؤوليتي   واأعلم  اأرغب يف اال�ستفادة من مزايا برنامج احلماية بالدرع االئتماين        ال 
تتمثل فقط �سداد الر�سيد امل�ستحق على بطاقتي االئتمانية يف حالة الوفاة اأو العجز الدائم، اأو 

االإ�سابة باأمرا�ض خطرية اأو الفقدان الق�سري للوظيفة. 

�سالمية لدى البنك  �سيد ح�سب التقديرات اخلا�سة للخدمات امل�سرفية االإ مت عر�ض حتويل الَرّ
اأو اإبداء �سبب  العربي املتحد، وقد يتم �سحبه اأو تعديله، اأو قبوله اأو رف�سه دون �سابق اإ�سعار 
ذلك. فاإذا متت املوافقة علىطلبي بتحويل ر�سيدي، فاإنني اأوافق على اأن تقوم دائرة اخلدمات 
االإ�سالمية  بطاقتي  ح�ساب  من  باخل�سم  املتحد  العربي  البنك  لدى  �سالمية  االإ امل�سرفية 
ال�سادرة عن البنك العربي املتحد واإر�سال �سيك مدير و/اأو اأمر دفع اإيل اأو اإىل البنك الذي 
البنوك  لدى  االئتمانية  )بطاقاتي(  بطاقتي  ديون  جميع  ت�سوية  عن  م�سوؤوالً  �ساأكون  و  اأحدده 
عن  م�سوؤولة  املتحد  العربي  البنك  لدى  �سالمية  االإ امل�سرفية  اخلدمات  تكون  ولن  االأخرى. 
ر�سوم م�ستحقة، اأو ر�سوم متويل واأي ر�سوم ودفعات اأخرى قدترتتب على بطاقتي )بطاقاتي( 
االئتمانية لدى اأي موؤ�س�سات مالية اأخرى خالف ذلك املبلغ املرتتب على �سيك املدير/اأمرالدفع 
�سالمية  االإ امل�سرفية  الر�سيداملعتمد من قبل اخلدمات  والذي ميثل قيمة حتويل  اإيل  املر�سل 

لدى البنك العربي املتحد.

 ا�سم �ساحب البطاقة االأ�سلية

توقيع �ساحب البطاقة االأ�سلية

Name of Primary Card Applicant

Primary Card Applicant’s Signature

Credit Shield Protection:

Declaration by Principal Card Applicant

Declaration by principal card applicant (for supplementary card):

    Yes I wish to enjoy the benefits of Credit Shield Protection as per the Schedule 
of Charges. I understand that it offers protection in case of death, permanent 
disability, critical illness or involuntary loss of employment and additional 
benefit of Takaful insurance. I declare that I am in good health with no medical 
problems. I agree to Credit Shield terms and conditions of UAB Islamic Banking.

    No I do not wish to avail Credit Shield Protection and understand that it is my 
sole responsibility to pay my credit card outstanding balance in the event of 
death, permanent disability, critical illness or involuntary loss of employment.

The balance transfer offer is made at the sole discretion of UAB Islamic Banking and 
may be withdrawn or amended, accepted or rejected without prior notice or declaring 
any reason. If my request for balance transfer is approved, then I agree with UAB 
Islamic Banking that the Bank shall debit my UAB Islamic Card Account and send 
a manager cheque / pay order to me or to the bank assigned by me and I will be 
responsible for the settlement of all my credit card(s) debts with other banks. UAB 
Islamic Banking will not be liable for payment of any overdue charges, finance charges 
or any other charges or payments that may occur on my credit card(s) with other 
financial institutions other than the amount on the manager cheque / pay order sent to 
me representing the amount of the balance transfer approved by UAB Islamic Banking. 

I authorize UAB Islamic Banking to issue Supplementary Card(s) for use on 
my account to the person(s) named, who I confirm, is/are over 18 years of 
age and agree that UAB Islamic Banking may provide information to him/her 
about the account. I hereby agree to indemnify UAB Islamic Banking against 
any loss, damage, liability or costs incurred by the bank on account of any breach 
by me or the supplementary cardholder(s) of the aforesaid conditions or any 
terms and conditions contained in UAB Islamic Credit Card Agreement or by 
any reason of legal disability or incapacity of the Supplementary Cardholder(s). 

For Bank Use Only                                                                                                                        لإ�صتخدام البنك فقط
Branch Name

Branch Code

Customer CIF .

Promotion Code ...................................................................................

Credit Limit Recommended By Branch (AED) ..............................

Submission Date

Bank Officer Name

Bank Officer Signature......................................................................................................

Branch Manager Name ...................................................................................................

Branch Officer Code .......................................................................................................

Branch Manager Signature ............................................................................................

برنامج احلمايةبالدرع الئتماين

اإقرار مقدم طلب البطاقة الرئي�صة

اإقرار مقدم طلب البطاقة الرئي�صة )من اأجل بطاقة تابعة( :
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UAB Blue
C 100
M 60
Y 0
K18

UAB Khaki
C 0
M 20
Y 37
K 0

Gold
C 7
M 13
Y 60
K 17

Deep Gold
C 0
M 19
Y 77
K 36

Gold gradient
-20º angle

Gold  100%    100%     100%                  100% 

16%      68%               5%

Deep Gold 100% 100% 

Arabic font: AXT Bassima

English font: Cochin

توجهًا مع رغبات العديد من عمالئنا الكرام الذين يودون اإجراء معامالتهم امل�سرفية واملالية وفقًا ملبادئ ال�سريعة 
متميزة  وخدمات  منتجات  لتقدمي  االإ�سالمية  ال�سريفة  اإدارة  اإطالق  املتحد  العربي  البنك  اختار   االإ�سالمية، 
وعديدة تنا�سب وتلبي املطالب واملتطلبات املالية للعمالء وتغطي احتياجاتهم املتنامية مع الرتكيز على بناء عالقات 
كافة  اإن  امل�ستقبل.  يف  املتحد  العربي  البنك  جناح  و  لنمو  املحركة  القوة  تعد  والتي  معهم  االأمد  طويلة  م�سرفية 
اأحكام  مع  كليًا  متوافقة  املتحد  العربي  للبنك  االإ�سالمية  ال�سريفة  اإدارة  خالل  من  املقدمة  واخلدمات  املنتجات 
ال�سريعة االإ�سالمية ومعتمدة من الهيئة ال�سرعية املكونة من اأكفاء الفقهاء ال�سرعيني يف جمال ال�سريفة االإ�سالمية. 
تخدم منتجاتنا الفريدة جميع عمالئنا الكرام �سواء كانوا اأفرادًا اأم �سركات اأم موؤ�س�سات مالية او منتجات اخلزينة.

Trending the desires of a growing number of our valued clients to conduct their banking 
and financial transactions in accordance with Shari’ah principles, United Arab Bank has 
opted to launch the Islamic Banking Department to offer unique products and services 
encounter clients’ growing demands and financial requirements focusing on building 
long-lasting banking relationships with them which is considered to be the drive of 
United Arab bank’s future growth and success. All UAB Shari’ah compliant products 
and services are validated and approved by a well-known respectful Shari’ah Supervisory 
Board in Islamic Banking arena. Our unique products and services caters to the needs of 
a wide segment of our clients from Retail, Corporate, Financial Institutions and Treasury.
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االأول:  االأ�سل يف جميع املعامالت االإباحة.
الثاين:  حترمي الفائدة، وحترمي الغرر )اأي جهالة و�سف املعقود عليه(. 

الثالث:  حترمي بيع ال�سخ�ض ما ال ميلك. 
خدماتها  تقدم  والتي  البنوك   / بامل�سارف  املطبقة  االإ�سالمية  املالية  املعامالت  �سيغ  بع�ض 

�سمن االإطار العام لل�سريعة االإ�سالمية اأذكر منها ما يلي:

املرابحة: هي بيع براأ�ض املال وزيادة ربح معلوم. 
لذا فاإن املرابحة امل�سرفية بالبنوك التي تقدم منتجاتها االإ�سالمية تقوم على 
اأ�سا�ض قيام البنك ب�سراء ال�سلع من ال�سوق بناء على طلب العميل، ومن ثم بعد 
متلك البنك لل�سلعة يقوم بيعها على العميل باالآجل بثمن ي�ساوي التكلفة الكلية 
لل�سراء وزيادة ربح معلوم متفق عليه بينهما اإىل اآجل معلوم )البنك والعميل(. 
التورق: هو �سراء �سلعة من ال�سوق بثمن موؤجل لبيعها على طرف ثالث )غري 

بائعها االأول( ب�سعر حال للح�سول على النقد. 
والتورق امل�سريف هو اأن يقوم البنك / امل�سرف ب�سراء �سلعة من ال�سوق ومن 
ثم يبيعها للعميل بثمن موؤجل ، وعند اإنتقال امللكية للعميل يقوم االأخري بتوكيل 
البنك / امل�سرف ببيع ال�سلعة امل�سرتاة لطرف اآخر نقدا حااًل واإيداع قيمة البيع 
بيع  اأهمها عدم  التورق من  العميل. هنالك عدة �سروط ل�سحة عقد  بح�ساب 

ال�سلعة اإىل بائعها االأول واإال فالبيع �سي�سبح »بيع العينة« وهو بيع حمرم.
اال�ست�سناع: هو قيام البنك / امل�سرف بالتعاقد مع العميل )امل�ست�سنع( على 
تنفيذ م�سروع معني ، وحتمل جميع تكاليف املعدات واالأجور وخالفه ثم ت�سليم 
البنك  باأن  معروف  هو  وكما  حمدد.  وتاريخ  مببلغ  العميل  اإىل  كامال  امل�سروع 
امل�سرف   / البنك  فاإن  لذا   ، مقاواًل  يكون  اأن  ن�ساطاته  من  لي�ض  امل�سرف   /
يقوم بالتعاقد على تنفيذ امل�سروع مع طرف ثالث حتت ما ي�سمى »االإ�ست�سناع 

املوازي« تكون �سروطه م�ساوية ل�سروط عقد االإ�ست�سناع االأ�سا�سي.
وما  واملعدات  كالعقارات  ال�سلع  ب�سراء  امل�سرف   / البنك  قيام  وهو  االإجارة: 
�سابهها ثم تاأجريها على الغري، يتم خاللها االإتفاق على فرتة االإجارة وكيفية 

�سداد االأجرة �سواء كانت ثابتة او متغرية.
بيع ال�سلم: هو بيع موؤجل مو�سوف يف الذمة بثمن يدفع عاجال. وال�سلم يف لغة 
امل�سارف يق�سد بها دخول البنك يف عقد �سلم بائعا اأو م�سرتيا لكمية معلومة 

من �سلعة اإىل اأجل معلوم بثمن مدفوع نقداً حال.
التاأجري املنتهي بالتمليك اأو الوعد بالتمليك: وهو عقد �سبيه بعقد االإجارة اإال 
اأنه يختلف عن عقد االإجارة باإقرتانه بوعد التملك ، حيث ين�ض العقد على دفع 

اأق�ساط اإيجارية تنتهي بوعد العميل لتملك ال�سلعة / العقار املحدد.
مقابل  احلال  يف  ال�سلعة  ت�سليم  يتم   ، البيع  هذا  خالل  من  بالتق�سيط:  البيع 
تاأجيل �سداد الثمن اإىل وقت معلوم �سواء كان التاأجيل للثمن كله اأو جلزء منه، 

وعادة ما يتم �سداد اجلزء املوؤجل من الثمن على اأق�ساط.
اأية  ا�سرتاط  دون  م�ساركة  العميل  بتمويل  امل�سرف   / البنك  يقوم  امل�ساركة: 
فائدة ثابتة ، بل على العك�ض فاإن البنك / امل�سرف  يكون �سريكا مع املتعامل 
العمل  امل�ساركة ح�سب طبيعة  تختلف  قد  وهنا  املتوقعه.  اخل�سارة   / الربح  يف 

واالإتفاق بني طريف التعاقد.
اأ�سا�ض تلبية حاجة مالية ق�سرية  القر�ض احل�سن: هو عقد بني طرفني على 
االأجل للمقرت�ض . يجب اأن يعادل مبلغ ال�سداد املبلغ املقرت�ض دون زيادة. غري 
اأو يتفق  اأكرث من املبلغ املقرت�ض طاملا مل ين�ض  اأنه يجوز للمقرت�ض دفع مبلغ 

عليه يف بنود العقد.
باإيداع  اأو االحتفاظ. حتت مبداأ االأمانة ، يقوم العميل  االأمانة: يعني الرعاية 
اأو غريها من االأ�سول يف البنك حلفظها . البنك ي�سمن �سالمة  مبالغ نقدية 

املبالغ / االأ�سول التي يحتفظ بها.
الوكالة: هي تخويل من الطرف االأول للطرف الثاين للعمل نيابة عنه.

ودائع الوكالة: عقود اإ�سالمية يقوم على اأ�سا�سها العميل ) املوكل ( بتوفري راأ�ض 
املال و تخويل البنك ) الوكيل ( للعمل على / نيابة عنه با�ستثمار هذه االأموال يف 

اأن�سطة متوافقة مع ال�سريعة بهدف احل�سول على العوائد و االأرباح.
اأ�سا�ض الثقة حيث يتم توفري روؤو�ض االأموال ،  امل�ساربة : هي عقد مبني على 
نقدًا اأو اأ�سول من طرف واحد )رب املال( و يتم توفري العمالة من قبل الطرف 

االآخر )امل�سارب(.
ودائع امل�ساربة : عقود اإ�سالمية يقوم على اأ�سا�سها العميل ) رب املال ( بتوفري 
راأ�ض املال و تخويل البنك ) امل�سارب ( ال�ستثمار هذه االأموال يف اأن�سطة متوافقة 
مع ال�سريعة بهدف احل�سول على العوائد و االأرباح �سمن ال�سروط املتفق عليها.

The Islamic financial transactions is governed by different principles such as:

First: All types of buy and sell is permitted unless it violates the Islamic rules.   

Second:   prohibition of interest and ambiguity (i.e. absence of full commodity 

description).

Third: the prohibition of the sale of what you do not own.
Few of Islamic financial transactions offered by Islamic Banks / Windows:

اإن املعامالت املالية يف ال�صريعة الإ�صالمية حتكمها عدة مبادئ

Murabaha: is a sale where the cost and the profit (mark-up) are known. 
The Murabaha Transaction in Banking based on the Bank buys the commodity from 
the market based on the customer’s request, post owning the commodity it will be 
sold to the customer on deferred payment basis where the cost, the mark-up profit 
and tenor are known and agreed between both parties (Bank & customer). 

Tawarruq: Is purchasing a commodity from the market on a defer payment basis 
and sells it to a third party (other than the first seller) on spot payment basis in order 
to get cash.
Tawarrouq in Banking is that the Bank buys a commodity from the market and then 
sells it to the customer for a deferred payment. Once the ownership of the commodity 
transferred to the customer the latter appoints the Bank as customer agent to sell the 
purchased commodity to a third party on spot payment and deposits the sale proceed 
in the customer account. There are several conditions for the validity of Tawarrouq 
contract, the most important is not to sell the commodity to the first seller otherwise 
it will become a “ Bai’a Al Aina” which is prohibited.

Istisna’a: Is a contact between the Bank and its client ( Al Mustasni’ ) to construct a 
project In this contract the bank will bear all the associated costs of the project such 
as; buying the equipment, wages and so on till the project is delivered at the agreed 
date.. However, since the bank nature of business is not to develop projects, the bank 
will sign a “Parallel Istisna’a” with another contractor to develop the project with the 
same T&Cs of the original Istisna’a agreement signed between the bank and its client. 

Ijaraha (leasing): Is a contract between the bank and its client, where the bank buys 
a commodity then lease the same to the client for an agreed tenor and payment plan. 
The payment under Ijaraha can be fix payment or variable. 

Bai Al Salam: Is a deferred selling contract of a commodity described and to be 
delivered in future but the price is paid on spot payment basis. Bai Al Salam in 
banking means that the Bank will enter into SALAM contract either as a buyer or as 
a seller for a commodity that it’s been known and prescribed for future delivery and 
spot payment. 

Lease ending with ownership or the promise of ownership: Is similar to the Ijaraha 
contract, the only difference is the presence of a promise of ownership by the end 
of the leasing contract, where the contract states the payment of rental installments 
ending with a promise from the client to own the commodity / the specified property.

Sales on Installments: In this sale contract, the commodity is sold and delivered 
on spot against a deferred payment. The future payment date(s) must be known, 
whether the repayment of the price was for the whole or part of it, usually the 
deferred payment price is repaid in installments.

Musharkah: Is this contract the bank and its client will enter into a partnership 
agreement when the bank will finance the client as its partner without fixing any fix 
profit. The bank will participate in the expected gain / loss with the client. Musharkah 
may vary depending on the nature of work and the agreement between the parties 
to the contract.

Qard Al Hassan (Interest free loan): Is a contract of loan between two parties on 
the basis of fulfilling’s a short-term financial need of the borrower. The amount of 
repayment must be equivalent to the amount borrowed. It is however legitimate for a 
borrower to pay more than the amount borrowed as long as it is not stated or agreed 
at the point of contract.

Amanah (Safekeeping): means custody or safekeeping. In an Amanah arrangement, 
customer will deposit cash or other assets in a bank for safekeeping. The bank 
guarantees the safety of the assets kept by it.

Wakala: Is an authorization given by party (A) to party (B) to act on behalf.

Wakala Deposit: Is an Islamic contract by which the customer (Muwakkil) provides 
the capital and authorizes the Bank (Wakil) to act on his/her behalf and invest the 
funds in Shari’ah compliant activities for returns and profits.

Mudaraba: Is a trust based contract where capital is provided, in cash or assets by one 
party – Rab Al Mal- and labour is provided by the other party - Mudarib.

Mudaraba Deposit: Is an Islamic contract by which the customer (Rab Al Mal) 
provides the capital and authorizes the Bank (Mudarib) to invest the funds in Shari’ah 
compliant activities for returns and profits as per the agreed terms and conditions.
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