Islamic Facilities
General Terms and Conditions

The following Terms and Conditions (“Terms and Conditions”) as
amended from time to time shall be in conjunction with additional
specific Terms and Conditions (where applicable) pertaining to
the particular type of Islamic Facilities (defined below) to be
offered, govern the relationship between Mashreq Al Islami and
any corporate entity or individual, named in the Application
Form (the “Customer”). The Customer hereby agrees that these
Terms and Conditions shall be construed in accordance with the
Memorandum and Articles of Associations of the Bank, its by laws
and regulations, the Central Bank’s instructions and regulations,
the Fatwa’s issued by the Shari’ah Supervisory Board of the Bank
and the provisions of Islamic Shari’ah. The Bank shall have the
sole discretion to amend, add to, or delete any provision of these
Terms and Conditions at any time and to such extent as permitted
by law, by any reasonable means of notification of such changes.
The Customer shall be deemed to have accepted such changes
should the Customer continue transacting in respect of the Islamic
Facilities after receipt of such notification.
These Terms and Conditions shall govern the provision by the Bank
of the following facilities to the Customer:
(a) Murabaha Facilities; and/or
(b) Tawarruq Facilities.
In order to avail of the Murabaha Facilities or Tawarruq Facilities,
the Customer shall complete Personal Finance and/or Small
Business Finance Application Form.

1. Definitions and Interpretation
1.1 In these Terms and Conditions (including the recitals)
and the Schedules, unless the context otherwise
requires and except as otherwise defined herein, the
following words shall have the following meanings:
“AED” and “Dirhams” means the lawful currency of the UAE;
“Agency Agreement” means the agency agreement
entered or to be entered into between the Customer and
the Bank;
“Application Form” means the application form
completed and submitted by the Customer to the Bank
in relation to the Islamic Facilities and reference to
Application Form, as the context requires shall mean the
application form for Murabaha or Tawarruq;
“Assets” means, in relation to a Murabaha Contract, the
Commodities or Goods as identified in the Application Form
or in the Quotation appended to the said Application Form;
“Business Day” means a day on which the Bank is open
for general business;
“Commodities” means the metals specified in the Offer
and Acceptance Notice / Email which may include any
metal (excluding gold and silver) dealt with on the
London Metal Exchange or other recognised commodity
exchange conforming with the quality standards set by
the rules of the London Metal Exchange or such other

Shari’ah compliant commodities specified by the Bank;
“Cost Price” means in relation to any Assets all sums
payable by the Bank for the purchase of such Assets from
the Supplier of such Assets and includes all Taxes and
costs attached to them less the Hamish Jiddiah;
“Deferred Payment Date(s)” means the date or dates
for payment of the Deferred Payment Price as more
particularly described in the Offer and Acceptance Notice;
“Deferred Payment Price” or “Total Murabaha Sale
Price” means the total sum payable by the Customer
for the purchase of the Assets and for the avoidance of
doubt means the aggregate of the Cost Price and the
Murabaha Profit and is more particularly described in the
Offer and Acceptance Notice;
“Event of Default” means any of the events or
circumstances described in Clause 7;
“Goods” means the Islamically accepted goods that are
listed as such in the Offer and Acceptance Notice;
“Hamish Jiddiah” means the security deposit specified in
the Application Form to be paid by the Customer towards
the purchase of the Assets from the Bank in respect of a
Murabaha Facility;
“Installment” means each installment of the Deferred
Payment Price payable on a Deferred Payment Date as
determined by the Bank and notified to the Customer;
“Islamic Facilities” means, the Murabaha Facilities and/
or the Tawarruq Facilities as selected by the Customer
pursuant to the relevant Application Form;
“Material Adverse Change” means any change which
would have a material and adverse effect on the business,
employment or condition (financial or otherwise) which
would adversely affect the ability of the Customer
to comply with its payment or material performance
obligations under any of the Islamic Facilities;
“Murabaha” A sale contract of a tangible asset for
a profit mark-up over and above the cost of the asset
and an agreed mode of payment (payment can be spot
or deferred but often defined in form of installment). In
Murabaha the seller has to reveal the cost to the buyer.
The Bank buys an item and sells it to the customer on a
deferred basis. The price includes a profit margin agreed
by both parties;
“Murabaha Contract” means the Murabaha contract for
sale of the Assets by the Bank to the Customer concluded
upon execution of the Offer and Acceptance Notice by
the Bank and countersignature by the Customer, and
shall incorporate these Terms and Conditions and the
relevant Application Form;
“Murabaha Facilities” means the finance facilities
advanced on a Murabaha basis for the purchase of Goods
in accordance with, Clauses 4.1, 4.2 and 4.3 of these

Terms and Conditions;
“Murabaha Profit” means the Deferred Payment Price
less the Cost Price;
“Offer and Acceptance Notice” means the notice /
email, of offer for sale of Assets issued by the Bank to the
Customer setting out the details of the Assets being sold
by the Bank to the Customer, the Cost Price, the Deferred
Payment Price and Deferred Payment Dates;
“Payment Date(s)” means the date or dates for payment
of the Payment Amount;
“Promise to Purchase” means the promise submitted by
the Customer to the Bank, in the form acceptable to the
Bank, to purchase the Assets in accordance with Clause
4.2.1;
“Security” means the security listed in the relevant
Application Form or referred to in the Application Form;
“Security Documents” means the documents creating
Security and any other documents in favour of the Bank as
security for the obligation of the Customer hereunder each
in form and substance satisfactory to the Bank;
“Shari’ah Supervisory Board” means the Shari’ah
Supervisory Board of the Bank constituting of Islamic
scholars and appointed in accordance with the applicable
laws and regulations;
“Tawarruq Facilities” means the finance facilities advanced
on a Murabaha basis for the purchase of Commodities to
be sold by the customer, through the Bank acting as its
messenger in accordance with Clauses 4.3, 4.4 and 4.5;
“Taxes” include all present and future taxes (including central
excise duty and sales tax and excluding income tax arising on
the income of the Bank), levies, import duties, stamp duties,
penalties, fees or charges of whatever nature together with
delayed payment charges thereon and penalties in respect
thereof and “Taxation” shall be construed accordingly; and
“UAE” means the United Arab Emirates.
1.2 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.
1.3 References to Clauses and Schedules are references to
Clauses and Schedules of this Agreement.
1.4 Clause headings are inserted for convenience only and
shall not affect the construction of these Terms and
Conditions.
1.5 References in these Terms and Conditions 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.

1.6 Except as otherwise stated, references to times shall
mean references to UAE time.

		

2. Islamic Facilities, Conditions Precedent and
Security
2.1 The Bank is willing to provide to the Customer the
Islamic Facilities in accordance with the terms set out in
the Application Form and pursuant to these Terms and
Conditions.
2.2 The utilisation of the Islamic Facilities is subject to
the fulfilment by the Customer of the conditions
precedent (to the satisfaction of the Bank) as set out
in the Application Form or as otherwise notified to the
Customer by the Bank.
2.3 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 the Islamic
Facilities as the Bank may require the Customer to
furnish from time to time.

3. Islamic Facilities - General Terms and
Conditions
1.
		

		

Balance Confirmation and Finance Outstanding
Computation Undertaking:
•
Each monthly installment comprises of a “Profit
component” and a “Principal component” which
shall be paid towards the settlement of the finance.
Any installment received shall be first applied toward
the profit outstanding and the balance towards
the principal outstanding amount of the finance.
The customer fully understands the Bank’s calculation
of installment and repayment of finance and hereby
accepts such computation. All details of the finance
as presented in the amortisation schedule will
be final and accepted, usage of the amount
disbursed will be construed as acceptance of all
T&C’s of the finance.
•
The above calculation is also applicable for buy-out
finance/additional facility where only the outstanding
amount with respect to customer’s existing finance is
disbursed to the lender/ financial institution while the
balance of the finance sanctioned to the customer
shall be retained with the Bank. Such balance
amount shall not be available for utilisation to the
customer, until such time the salary transfer letter is
submitted to the Bank and/or the salary is credited to

		

2.

the customer’ Account under notice to the Bank.
The customer expressly agrees that any profit that
may be accrued on the aforesaid balance amount
during the period extending from the sanction of the
finance up to the submission of the salary transfer
letter and/or first salary credited into the Account,
shall be recovered by the Bank.
•
The customer agrees to notify the Bank with any
change whether to his/her salary, employment
terms and conditions and change of employer. The
customer further agrees and undertakes not to
stop or otherwise cancel the salary transfer to his/
her Account held with the Bank or any other Bank
without the Bank’s prior written approval. The
customer further agrees and undertakes not to stop
or cancel the Standing Order given by him/her to his/
her Account with you or any other Bank without
the Bank’s prior written approval. Furthermore, the
customer hereby agrees and acknowledges that
he/she shall be held responsible for any stoppage
or otherwise non-transfer of his/her salary to the
Account held with the Bank or any other Bank. In the
event of the customer’ inability to pay any amount
due hereunder, the Bank is hereby irrevocably and
unconditionally authorised to withdraw/freeze such
amounts from any or all of the customer’s Accounts
with the Bank or any other Bank.
Change of Domicile Clause: The customer has chosen and
Mashreq Al Islami has agreed, Dubai as the customer’s
place of domicile and residence and delivery of Cheques.
•

3.

The customer waives any right to claim against Mashreq
Al Islami and its affiliates or parent for any claims which
may arise for any reason whatsoever against any previous
dues.

4.

The customer accepts and agrees to abide by the terms
and conditions of the new finance sanctioned to him/
her and also authorises Mashreq Al Islami to settle the
current outstanding finance.

5.

In order to comply with the applicable laws and
regulations and for the purposes of (i) getting my/our
personal information, (ii) managing my/our accounts(s)
and the transactions entered into by me/us and (iii)
executing any product or service subscribed by me/us
including but not limited to loans/finances and credit
cards, I/We hereby irrevocably and unconditionally
agree, consent and authorise the Bank, its subsidiaries,
agents and Bank’s third party service providers, and any
others as the Bank may deem appropriate and at its sole
and absolute discretion, to:

		

a.

Collect, seek, obtain, confirm and keep updated
all information relating to me/us including but
not limited to my/our personal details, details of
my/our accounts, statements, loans / finances,

entitlement(s) and any other credit balances, in any of
the customers accounts with Mashreqbank psc / Mashreq
Al Islami or any other Bank without prejudice to the
Bank’s right to submit to any other law or jurisdiction,
the finance agreement is a commercial document subject
to the commercial law/practice prevailing in United Arab
Emirates, and the civil court of United Arab Emirates shall
have exclusive jurisdiction to resolve any difference or
dispute arising or that may arise out of it.

current and previous credit card, banking
transactions, repayment history and any default (the
“information”),
		

b.

			

Disclose and exchange the Information with any
government authority and/or quasi government
authority and /or private entities, including but not
limited to Al Etihad Credit Bureau, or any third party.
I/We undertake to regularly provide the Bank with the
requested Information and keep this Information updated
as long as I/We shall remain Customer(s) of the Bank.

6.

Unless required by law, the customer shall keep the
terms and conditions of this agreement and all related
information in full confidence and shall not disclose any
of it to any third party, unless the customer obtains a
prior written approval from the Bank.

7.

The customer undertakes to strictly comply with all the
terms and conditions set forth herein. A non-compliance
or failure to do so, shall be considered an event of default
that allows Mashreq Al Islami to declare the entire amount
of the finance together with profit and other charges and
damage Mashreq Al Islami may incur or sustain as a result
thereof be immediately due and payable.

8.

The customer agrees not to use the finance amount for
any unlawful activity including breach of any applicable
sanction imposed by a local or foreign regulator or
any other authority(ies) having relevant jurisdiction. In
the event the customer become aware of any breach
of any applicable sanction, the customer shall inform
Mashreqbank psc / Mashreq Al Islami immediately.

		

9.

In the event that Mashreqbank psc / Mashreq Al Islami
discovers / suspects that the finance is used for an activity
that breaches any applicable sanctions programme,
Mashreqbank psc / Mashreq Al Islami reserves the right
to cancel such finance unilaterally and request that
the customer refunds the outstanding amount. Upon
such request the customer shall, in agreement with
Mashreqbank psc / Mashreq Al Islami, immediately make
arrangements to return the outstanding amount.
The customer agrees to keep sufficient balance in his/
her account for the Finance Installment recovery and the
Bank is not under any obligation to effect the payment if
the account has insufficient funds.

10. The Bank is hereby authorised to recover the amount of each
installment(s) on the due date from the account. Installment
will be debited on salary credit date or due date which is
earlier. Failure by the customer to pay any installments on
its due date would make the entire amount of the finance
amount together with profit and other charges due and
payable by the customer to the Bank on demand.
11. The customer also authorises the Bank to set off the
terminal and end-of-service benefits, Takaful insurance

12. Any future additional finance facility by means of
topping up the same finance as additional facility, with a
new finance account can be availed through my consent
over data medium for e.g. call, SMS, website & email. The
disbursal of amount in my account shall be construed as
acceptance of the new finance facility T&C’s.
13. 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 authorises 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.
14. I hereby undertake that;
		
In the event I/we cease to be employed (either as a result
of being terminated or resignation) I/we shall ensure that
all my/our end of service benefits shall be transferred to
the Bank/Company.
		

In the event of my/our inability to pay any amount
due hereunder, you are hereby irrevocably and
unconditionally authorized to reassess and/or recall the
finance and/or to withdraw/freeze such amounts from
any or all of my/our Accounts with you.

4. Islamic Facilities – Murabaha Facilities and
Tawarruq Facilities
4.1 Murabaha Facilities
Upon the fulfillment of the conditions precedent notified
by the Bank, the Customer will be able to avail itself of
Murabaha Facilities made available by the Bank subject
to the terms of the Murabaha Contract, under which the
Bank will purchase the Goods and will sell such Goods to
the Customer on immediate delivery terms at the agreed
Deferred Payment Price to be paid on the Deferred
Payment Date(s) and on these Terms and Conditions.
4.2 Process of Goods Sale and Purchase (Murabaha Facilities)
		
4.2.1 The Murabaha transaction will be conducted as
follows:
			
(a) Pursuant to the Application Form, the Customer
offers to purchase the commodities, from the
Bank on a deferred payment basis.
			

			
			

			

			

		

4.3

		

4.3.1

		

4.3.2

		

4.3.3

		

4.3.4

(b) The Bank will sell the Commodities (owned by
the Bank) to the Customer.
(c) For the purpose of the sale of the Commodities
by the Bank, the Bank shall send to the Customer
an email acceptance confirmation (“Acceptance
Confirmation”) in response to Customer’s offer
to purchase on a deferred payment basis for the
Deferred Payment Price, which, for the avoidance
of doubt, shall be the aggregate of the Cost Price
and the Murabaha Profit.
(d) Customer will have 8 hours from the
Acceptance Confirmation (“Expiry Period”) to
object to the Bank’s Acceptance Confirmation.
In case of no objection, Murabaha Contract
between Bank and Customer shall conclude.
Alternatively, usage of the Cost Price of such
purchase shall be deemed acceptance under
the Terms and Conditions.
(e) The Bank shall get constructive delivery of the
Commodities in the Bank’s commodity account
and the Bank shall hold the Commodities on a,
on trust basis.
Payment Obligations (Murabaha Facilities and
Tawarruq Facilities)
The Customer shall pay each Installment payable
under the Murabaha Contract (in relation to
Murabaha Facilities or Tawarruq Facilities)
to the Bank on the Deferred Payment Date
relating thereto in immediately available, freely
transferable, cleared funds.
All payments required to be made by the Customer
under the Murabaha Contract (in relation to
Murabaha Facilities or Tawarruq Facilities) 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 ensure receipt by the Bank
of the full amount which the Bank would have
received but for such deduction.
From the date of Bank’s Acceptance Confirmation
and following the conclusion of the Murabaha
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.
If the Customer wishes to prepay any part of the

Deferred Payment Price (in relation to Murabaha
Facilities or Tawarruq Facilities), 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 the Murabaha Contract (in relation
to Murabaha Facilities or Tawarruq Facilities)
including all accrued costs, charges and expenses.
		

		

		

		

		

4.3.5 Without prejudice to its other rights under the
Murabaha Contract (in relation to Murabaha
Facilities or Tawarruq Facilities), 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 be
expressly construed or implied as a waiver by
the Bank for the payment of the entire Deferred
Payment Price by the Customer.
4.3.6 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 preceding Business Day.
4.3.7 If the Customer delays the payment of the due
instalment to the Bank on the due date, the
Customer hereby undertakes to pay to the Bank
the late payment charges, subject to the Bank
providing notice to the Customer to settle the due
Instalments along with the late payment charges.
Late payment charges are specified in the Schedule
of Charges published on the Bank’s website www.
mashreqalislami.com; and unless the Customer
can prove to the satisfaction of the Bank that
the payment of instalments were delayed due
to certain insolvency reasons, the late payment
charges would apply. The late payment charges
shall be utilised to compensate the Bank for its
actual loss, costs and expenses incurred as a result
of the late payment, which will be calculated based
on the guidance of the Internal Shari’ah Supervision
Committee of the Bank, and the remaining amount
in the late payment charges received shall be paid
to a charity of choice, by the Bank on behalf of the
Customer in accordance with the guidelines of its
Internal Shari’ah Supervision Committee.
4.3.8 The Bank shall confirm via Acceptance Confirmation,
the Quantity and Type of the Commodity, which is
the subject of the Murabaha financing.
4.3.9 Post the Acceptance Confirmation, the Bank shall
credit the Customer’s account with the cost price
of the Commodities. The Customer hereby provides
standing instructions that post conclusion of the
Murabaha Contract, the Bank shall communicate

the Customer’s offer (as a messenger) and facilitate
to settle the price (equivalent to the Cost Price)
of such Commodities with such a third party or a
commodity broker , in accordance with the Bank’s
arrangement with such third party or commodity
broker. For the avoidance of doubt, following
such settlement, there will not be any payment
obligation from the Bank to the Customer.
		
4.3.10 Should the Customer choose to object to the Bank’s
Acceptance Confirmation, then the Customer shall
respond back to the Bank’s email within the Expiry
Period, and upon receipt of the Customer’s objection,
the Bank shall recall the price credited to Customer’s
account and cancel the application. Alternatively,
usage of the price shall be deemed acceptance of
the customer under the Terms and Conditions.
4.4 Tawarruq Facilities
		
Upon the fulfillment of the conditions precedent notified
by the Bank, the Customer will be able to avail itself of
Tawarruq Facilities made available by the Bank subject
to the terms of the Murabaha Contract, under which the
Bank will purchase the Commodities and will sell such
Commodities to the Customer on immediate delivery
terms at the agreed Deferred Payment Price to be paid
on the Deferred Payment Date(s) and on these Terms and
Conditions. Following the purchase of the Commodities
by the Customer, the Bank shall convey the offer to
purchase by a broker of commodities of a third party
and facilitate the customer to credit the price of such a
purchase to the customer’s account.
4.5 Process of Commodities Sale and Purchase (Tawarruq
Facilities)
			
The Tawarruq transaction will be conducted as follows:
		
(a)
Pursuant to the Application Form, the Customer
offers to purchase the Commodities, from the
Bank on a deferred payment basis.
		
(b)
The Bank will sell the Commodities (owned by the
Bank) to the Customer
		
(c)
For the purpose of the sale of the Commodities
by the Bank, the Bank shall send to the Customer
an email acceptance confirmation (“Acceptance
Confirmation”) in response to Customer’s offer
to purchase on a deferred payment basis for the
Deferred Payment Price, which, for the avoidance
of doubt, shall be the aggregate of the Cost Price
and the Murabaha Profit.
		
(d)
Customer will have 8 hours from the Acceptance
Confirmation (“Expiry Period”) to object to the
Bank’s Acceptance Confirmation. In case of no
objection, Murabaha Contract between Bank and
Customer shall conclude. Alternatively, usage of
the Cost Price of such purchase shall be deemed

acceptance under the Terms and Conditions.
The Bank shall get constructive delivery of the
Commodities in the Bank’s commodity account
and the Bank shall hold the Commodities on a on
trust basis.
4.6 Condition of Assets
		
(a)
The Assets are sold by the Bank to the Customer
on an as-is where-is basis.
		
(b)
The Bank will not give nor be deemed to give,
to the Customer any warranty or representation
whatsoever relating to the Assets whether
imposed by applicable law or otherwise.
		
(c)
Without prejudice to paragraph (b) above, any
implied warranty or representation is expressly
excluded to the extent permitted by law.
4.7 Delivery of Commodities
		
The Customer agrees that the Bank shall get constructive
delivery of the Commodities and such Commodities shall be
held in the Bank’s commodity account on trust basis.
		
The Customer may in its sole discretion request physical
delivery of the Commodities at the Customer’s own cost
and risk. The Customer acknowledges and agrees that
the Commodities would be comprised in an allocation
of Commodities held jointly with other customers of the
Bank. The relevant Commodities would therefore only
be available where the other customers of the Bank all
agree with the Customer that such Commodities shall be
physically delivered.
		

(e)

		

Where all the relevant customers of the Bank and the
Customer so agree to such physical delivery, and to the
extent that such costs are, for whatever reason, not
included in the Cost Price element of a Deferred Payment
Price of a particular Murabaha Contract, the Customer
shall pay to the Bank on demand by the Bank the amount
of such costs actually and directly incurred by the Bank
in relation thereto.

5. Representations and Warranties
5.1 The Customer represents:
		
(a)
that the Customer has full power and authority
to enter into the Islamic Facilities and any
agreements, deeds and documents connected
with the Islamic Facilities as identified in these
Terms and Conditions;
		
(b)
that the Customer has taken all necessary
actions to authorise the execution, delivery and
performance under these Terms and Conditions
which constitutes a valid and legally binding
obligation of the Customer enforceable in
accordance with its terms;
		
(c)
that all acts and conditions required to be done,

		

(d)

		

(e)

		

(f)

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 Islamic Facilities and
(ii) to ensure that the obligations expressed to
be assumed by the Customer under the Islamic
Facilities are legal, valid and binding have been
done, fulfilled or performed;
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;
that all information supplied by the Customer to
the Bank in connection with the Islamic Facilities
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;
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)

that it shall not utilise the Islamic Facilities for any
purposes that may be considered as illegal, haram
or repugnant under the rules and principles of
Shari’ah (Islamic Law); and

		

(h)

that the Customer has, after having reviewed
these Terms and Conditions, the Application Forms
and all related documents for the purposes of its
permissibility under Shari’ah and, to the extent it
has considered this necessary, taken independent
advice from advisors specializing in Shari’ah, it is
satisfied that the provisions of this Agreement do
not contravene Shari’ah.

5.2 Each of the representations and warranties constituted
by this Clause 5 shall be binding and shall be deemed
to be repeated on the date of each Deferred Payment
Date and/or Payment Date (as the case may be) with
reference in each case to the facts and circumstances
then subsisting.

6. Undertakings
6.1 The Customer shall inform the Bank within three
(3) Business Days of any proposed changes to his
employment and/or the business that he is conducting.
6.2 The Customer shall:
		

(a)

immediately comply with any request or notice
from the Bank requesting any information or
documentation that may reasonably be requested

by the Bank from the Customer;
		

(b)

obtain, comply with the terms of and do all
that is necessary to maintain in full force and
effect all authorisations, approvals, licenses
and consents required in or by the laws and
regulations applicable to the Customer, and any
other applicable jurisdiction to enable it lawfully
to enter into and perform his obligations under the
Islamic Facilities and these Terms and Conditions
or to ensure the legality, validity, enforceability or
admissibility in evidence in the jurisdiction of its
incorporation of these Terms and Conditions;

		

(c)

notify the Bank of the occurrence of any event
which results in or may reasonably be expected to
result in any of the representations contained in
Clause 5 being untrue;

		

(d)

promptly inform the Bank of the occurrence of any
Event of Default that has occurred or is likely to occur;

		

(e)

comply in all material respects with all applicable laws;

		

(f)

in the event of the Customer ceasing to be
employed (either as a result of being terminated
or resignation) or ceasing to carry out such
business or profession (in case of the Customer
being a partner or owner of a business entity) the
Customer shall procure that all its end of service
benefits (in case of the Customer being employed)
or the proceeds from the sale of its business (in
case of the Customer being a partner or owner of
a business entity) shall, to the extent applicable,
be transferred to the Bank towards payment
of all the remaining Payment Amounts and/or
Installments (as applicable);

		

(g)

immediately provide to the Bank any information
or extra documentation that may be requested by
the Bank from the Customer from time to time;

		

(h)

comply in all material respects with all applicable
laws; and

		

(i)

if entering into the Islamic Facilities for the
purpose of availing small business finance for a
business enterprise within the UAE, maintain the
Customer’s interest as an investor in such business
enterprise and promptly notify the Bank if there is
any change in such interest.

7. Events of Default
The following events or circumstances shall constitute
Events of Default committed by the Customer under these
Terms and Conditions and in respect of the Islamic Facilities
obtained by the Customer:
(a) the Customer fails to pay any sum due under the Islamic

Facilities in accordance with these Terms and Conditions
on its due date;
(b) any representation or statement made in respect of the
Islamic Facilities or in the Application Form is incorrect or
misleading;
(c) the Customer fails to duly perform or comply with any of
the obligations expressed to be assumed by the Customer
under these Terms and Conditions;
(d) the Customer’s employment is terminated or the
Customer resigns from employment, or any visa,
approval or consent required in respect of the Customer’s
employment in the UAE is revoked, expires or is cancelled;
(e) 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 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;
(f) any steps are taken to declare the Customer bankrupt or
the Customer is incarcerated, dies or becomes mentally
incapacitated;
(g) any Security provided by the Customer ceases to remain
in full force and effect;
(h) 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 these Terms and Conditions;
(i) any other event or series of events occurs which in the
reasonable opinion of the Bank may result in a Material
Adverse Change; or
(j) the Customer fails to pay any final judgment or court
order when due.
(k) If the monthly salary of the customer or any part of
thereof transferred to any other body without prior
written approval of the Bank.
(l) The customer leaves the country permanently.
Upon the occurrence of any of the Events of Default, the Bank
may, immediately or at any time thereafter, by written notice to
the Customer, declare and demand all or any amounts, including,
without limitation any outstanding Payment Amounts and/
or Installments of the Deferred Payment Price (as applicable),
then outstanding under the Islamic Facilities and unpaid to be
immediately due and payable or to be, otherwise, due and payable
on demand of the Bank, including, without limitation, all costs and
expenses incurred in connection with enforcing any Security and/or
Islamic Facilities and/or Security Documents.

8. Indemnity
8.1 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 these
Terms and Conditions; and

		

(b)

any loss it may suffer as a result of its entering into
the Islamic Facilities requested by the Customer
hereunder but not made by reason of the operation
of any one or more of the provisions hereof.

8.2 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.

9. Notices
9.1 All notices and other communications under these Terms
and Conditions 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 or by electronic mail.
9.2 Notices sent by fax or electronic mail 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.
9.3 All communications, notices or documents made or
delivered by one party to the other pursuant to these
Terms and Conditions shall be in the English or Arabic
language.
9.4 The Bank has the absolute discretion whether or not to accept,
rely or act upon any communication received via telephone,
electronic mail or facsimile transmission and shall be entitled
to request verification of any such communication by any
method the Bank deems appropriate.

10. Salary Assignment
10.1 The Customer hereby assigns (the “Assignment”) in
favour of the Bank all its right, title and interest in and
to the salary, end-of-service benefits and other income
stated in the Application Form and/or any approval
letter received from the Bank. The Customer also
acknowledges and agrees that the Assignment shall be
in effect until the Bank issues a written confirmation to
the Customer’s employer that the Assignment has been

released / cancelled by the Bank.
10.2 The Customer undertakes to:
		

(a)

deposit the Customer’s monthly salary and other
regular income with the Bank or such other bank
nominated by the Bank;
		
(b)
take steps to ensure that the Customer’s employer
shall transfer the Customer’s salary and end-ofservice benefits to the Bank or such other bank
nominated by the Bank; and
		
(c)
not create any lien, encumbrance or other charge
on the Customer’s monthly salary or end-ofservice benefits.
10.3 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 10.1) 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 Bank.
10.4 If the Customer is in receipt of salary advances / loans, the
Bank may at its discretion debit the Customer’s account
for future Installments and/or Payment Amounts (which
are due for future months) on receipt of such amounts
into the Customer’s account.

11. Set Off
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 Islamic
Facilities. 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.

12. Waiver
On 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. Severability
If, at any time, any provision of these Terms and Conditions
is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect
under the law of any jurisdiction, neither the legality, validity
or enforceability of the remaining provisions of these Terms
and Conditions or the legality, validity or enforceability of such
provision under the law of any other jurisdiction shall in any way

be affected or impaired thereby.

14. Assignment
14.1 These Terms and Conditions shall be binding on the
Customer and Bank, their respective successors and
permitted assigns, heirs and/or legal representatives.
14.2 The Customer may not assign or transfer any of its rights or
obligations under the Islamic Facilities and these Terms and
Conditions without the prior written consent of the Bank.
14.3 The Bank may, at any time, transfer or assign any of
its rights or obligations under the Islamic Facilities and
these Terms and Conditions without the consent of the
Customer.
14.4 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 Islamic Facilities such information about
the Customer as the Bank may consider appropriate.

15. Errors and Miscalculations
In the event of any error or miscalculation in respect of any
amounts payable by the Customer to the Bank under these
Terms and Conditions, the Bank reserves the right to issue a
notification to the Customer providing the corrected calculation.
The Customer shall be required to pay the relevant corrected
amounts with effect from the date of the said notice.

16. Costs, Expenses, Taxation
The Customer shall pay to the Bank on demand all costs, charges
and expenses arising in connection with the Islamic Facilities or
preservation or enforcement of the Bank’s rights under these
Terms and Conditions, and all taxes, duties, fees (including
administrative fees) and other charges of whatsoever nature
levied or imposed by any authority in respect of the Customer’s
obligations under these Terms and Conditions.

17. No Interest
Nothing in these Terms and Conditions shall oblige the Bank
or the Customer to pay interest or to receive any interest on
any amount payable in violation of Shari’ah or to do anything
that is unacceptable under Shari’ah.

18. Governing Law and Jurisdiction
18.1 These Terms and Conditions and the Islamic Facilities
and the construction, performance and validity shall be
governed by and construed in all respects in accordance
with the laws of the UAE and the principles of Shari’ah.
18.2 The Customer irrevocably agrees for the benefit of the
Bank that the courts of the UAE 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 these Terms and Conditions and
the Islamic Facilities and, for such purposes, irrevocably
submits to the jurisdiction of such courts.

19. Disclosure of Information
The Bank may disclose any information relating to the Customer
or to the Customer’s transactions to any third party including
any governmental or regulatory body, any credit agency, any
affiliate or advisor or any other bank or financial institution.
For avoidance of doubt, the Customer shall not be permitted to
disclose any information relating to these Terms and Conditions
and the Islamic Facilities provided by the Bank to any third party
without the prior written consent of the Bank.

20. Counterparts
These Terms and Conditions may be executed in any number of
counterparts, and this has the same effect as if the signatures
on the counterparts were on a single copy of the Terms and
Conditions.

21. VAT
Definitions:
Value Added Tax means any value added tax or similar tax
payable to any authority in respect of transactions and
includes, but without limitation, any other form of taxation
that may be applicable to this agreement.
a
All amounts expressed to be payable under this
Agreement by the Customer to the Bank which (in whole
or in part) constitute the consideration for any fees for
services for VAT purposes are deemed to be exclusive of
any VAT which is chargeable on that fees for services,
and accordingly if VAT is or becomes chargeable on any
fees for services by the Bank to the Customer under this
Agreement and the Bank is required to account to the
relevant tax authority for VAT on that fees for services,
that Customer must pay to the Bank (in addition to and at
the same time as paying any other consideration for such
fees for services or at the point the VAT becomes due to
be paid by the Bank if earlier) an amount equal to the
amount of that VAT and the Bank must promptly provide
an appropriate VAT invoice to the Customer where so
required to by law).
b
Where this Agreement requires the Customer to
reimburse or indemnify the Bank for any fees for services,
the Customer shall reimburse or indemnify (as the case
may be) the Bank for the full amount of such fees for
services, including such part thereof as represents
VAT, save to the extent that such the Bank reasonably
determines that it is entitled to credit or repayment in
respect of such VAT from the relevant tax authority.
c
In relation to any services provided by the Bank to the
Customer under this Agreement, if reasonably requested
by the Customer, the Bank must promptly provide the
Customer with details of the Banks VAT registration
and such other information as is reasonably requested
in connection with the Customer’s VAT reporting
requirements in relation to fees for services provided.

 �أي �شركات �أو م�ست�شارين تابعين �أو �أي، �أي وكالة ائتمانية،ت�شريعية
 ال ي�سمح للعميل، ومن �أجل تجنب ال�شكوك.بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية
بالإف�صاح عن �أية معلومات متعلقة بهذه ال�شروط والأحكام �إلى �أي
.طرف ثالث قبل الح�صول على موافقة كتابية من البنك

 الن�سخ المتطابقة-20

،يجوز تحرير هذه ال�شروط والأحكام في �أي عدد من الن�سخ المتطابقة
وتمتلك هذه الن�سخ نف�س الأثر في حال تم التوقيع على كل ن�سخة من
.هذه ال�شروط والأحكام

 �ضريبة القيمة الم�ضافة-21
:تعريفات

 ت�شمل �رضيبة القيمة،�رضيبة القيمة امل�ضافة هي �رضيبة غري مبا�رشة
امل�ضافة نف�سها و�أي �رضيبة �أخرى متوجبة الدفع لأي �سلطة ر�سمية
 كما �أنها ت�شمل �أي �شكل.فيما يتعلق باملعامالت واملنتجات واخلدمات
.�آخر من �أ�شكال ال�رضائب التي تنطبق عليها هذه االتفاقية
»�أ 		 كافة املبالغ املطلوب دفعها مبوجب هذه «االتفاقية» من «العميل
�إلى «البنك» والتي متثل (كلي ًا �أو جزئي ًا) ر�سوم ًا لقاء اخلدمات
 ال ت�شمل �أي �رضيبة قيمة م�ضافة م�ستحقة على ر�سوم،املقدمة
 وبالتايل يف حال كانت �رضيبة القيمة امل�ضافة،اخلدمات تلك
م�ستحقة �أو �أ�صبحت م�ستحقة على �أي ر�سوم لقاء اخلدمات
،»املقدمة من قبل «البنك» �إلى «العميل» مبوجب هذه «االتفاقية
وكان مطلوب ًا من «البنك» ح�ساب �رضيبة القيمة امل�ضافة على تلك
 عندئذ يجب على،الر�سوم ودفعها �إلى �سلطة ال�رضائب املعنية
«العميل» �أن يدفع �إلى «البنك» (بالإ�ضافة �إلى دفع �أي مقابل �آخر
 �أو يف الوقت الذي ت�صبح فيه،لهذه الر�سوم ويف نف�س ذلك الوقت
) �أيهما قبل،»�رضيبة القيمة امل�ضافة م�ستحقة الدفع من قبل «البنك
» ويجب على «البنك،مبلغ ًا م�ساوي ًا ملبلغ �رضيبة القيمة امل�ضافة
على وجه ال�رسعة تقدمي فاتورة ر�سمية ب�رضيبة القيمة امل�ضافة
.«للعميل» وفق القانون
»ب حيث تقت�ضي هذه «االتفاقية» من «العميل» �أن ي�سدد �إلى «البنك
 ينبغي على،�أو يعو�ضه مقابل �أي ر�سوم لقاء اخلدمات املقدمة
)«العميل» �أن ي�سدد �إلى «البنك» �أو �أن يعو�ضه (ح�سب احلالة
 مبا يف ذلك اجلزء الذي،مقابل املبلغ الكامل لر�سوم اخلدمات هذه
» با�ستثناء احلالة التي يقدرها «البنك،ميثل �رضيبة القيمة امل�ضافة
يف �أنه يحق له احل�صول على ائتمان �أو ا�سرتداد قيمة ال�رضيبة
.القيمة امل�ضافة تلك من �سلطة ال�رضائب املعنية
ج 		 فيما يتعلق ب�أية خدمات يقدمها «البنك» �إلى «العميل» مبوجب هذه
» يجب على «البنك، ويف حال طلب «العميل» ذلك ب�شكل مربر،»«االتفاقية
�أن يقدم �إلى «العميل» �رسيع ًا تفا�صيل ت�سجيل «البنك» لدى �سلطة
» وغريها من املعلومات التي يحتاجها «العميل،ال�رضائب املعنية
للوفاء مبتطلبات �إبالغه عن �رضيبة القيمة امل�ضافة املتعلقة بر�سوم
.اخلدمات املقدمة

(ب)	اتخاذ الإجراءات من �أجل �ضمان �أن �صاحب عمل العميل
�سوف يقوم بتحويل راتب العميل ومكاف�آت نهاية اخلدمة
�إلى البنك� ،أو �إلى �أي بنك يختاره البنك ،و

2-14ال يجوز للعميل التنازل عن �أو نقل ملكية �أي من حقوقه �أو
التزاماته مبوجب الت�سهيالت الإ�سالمية وهذه ال�رشوط
والأحكام قبل احل�صول على موافقة كتابية من البنك.

(ت) عدم �إن�شاء رهن �أو عائق �أو �أي �أعباء �أخرى على راتب
العميل ال�شهري �أو مكاف�آت نهاية اخلدمة.
 3-10يف حال تغيري العمل ،يتوجب على العميل �إخطار البنك مقدم ًا
ب�أي تغيري للعمل (دون امل�سا�س بحقوق البنك مبوجب املادة رقم
 )1-10عن طريق تقدمي خطاب ب�صيغة مقبولة �إلى البنك ،والذي
مبوجبه يوافق �صاحب العمل اجلديد على حتويل راتب العميل
ومكاف�آت نهاية اخلدمة �إلى البنك.

3-14يجوز للبنك يف �أي وقت �أن يقوم بالتنازل عن �أو نقل ملكية �أي
من حقوقه �أو التزاماته مبوجب الت�سهيالت الإ�سالمية وهذه
ال�رشوط والأحكام دون احلاجة ملوافقة العميل.

 4-10يف حال ا�ستالم العميل ل�سلفة /قرو�ض على الراتب ،ف�إنه يجوز
للبنك منفرد ًا القيام باخل�صم من ح�ساب العميل من �أجل الأق�ساط
امل�ستقبلية و�/أو مبالغ املدفوعات (التي تكون م�ستحقة يف ال�شهور
امل�ستقبلية) عند ا�ستالم هذه املبالغ يف ح�ساب العميل.

 -11التقا�ص

مبوجب هذا ،يخول العميل البنك بطلب �أي ر�صيد ائتماين يكون العميل
مخو ًال به� ،أو �أي مبالغ تكون م�ستحقة للعميل من قبل البنك يف �أي وقت
يف �أو جتاه ال�سداد اجلزئي �أو الكلي لأي التزامات باملدفوعات امل�ستحقة
ال�سداد من قبل العميل للبنك مبوجب الت�سهيالت الإ�سالمية .ويف احلاالت
التي تكون فيها االلتزامات قائمة ،يجوز للبنك القيام مبقا�صة املبلغ الذي
تقدره بح�سن نية ليكون مبلغ االلتزام .يف حال كانت االلتزامات بعمالت
مختلفة ،يجوز للبنك القيام بتحويل �أي التزامات مبعدل ال�رصف يف
ال�سوق يف م�سار الأعمال الطبيعي اخلا�ص به ومن �أجل غر�ض املقا�صة.

 -12التنازل

عند �إخفاق البنك يف ممار�سة �أو يف حال ت�أخر البنك يف ممار�سة �أي حق �أو
تدبري وارد يف هذه ال�رشوط والأحكام ،يكون مبثابة تنازل عن هذا احلق
�أو التدبري ،وال يجب �أن متنع املمار�سة الواحدة �أو اجلزئية لأي حق �أو
تدبري �أي ممار�سة �أخرى �أو �إ�ضافية لذلك� ،أو ممار�سة �أي حق �أو تدبري
�آخر .واحلقوق والتدابري الواردة يف هذه ال�رشوط والأحكام هي حقوق
وتدابري تراكمية وال ت�ستبعد �أي حقوق �أو تدابري يكفلها القانون.

 -13القابلية

يف حال �أ�صبح �أي جزء من هذه ال�رشوط والأحكام غري قانوين
وغري �صحيح �أو غري واجب التنفيذ يف �أي وقت مبوجب �أي قانون �أو
اخت�صا�ص ،ف�إن باقي ال�رشوط والأحكام تبقى �سارية وواجبة النفاذ
مبوجب القانون �أو �أي اخت�صا�ص �أخر.

 -14انتقال امللكية

1-14تكون هذه ال�رشوط والأحكام ملزمة على العميل والبنك،
وخلفائهم وامل�رصح بالتنازل لهم ،وورثتهم و�/أو ممثليهم
القانونيني.

4-14يجوز للبنك القيام بالإف�صاح عن �أية معلومات خا�صة بالعميل �إلى
�أي متنازل له محتمل �أو محول �إليه �أو �أي �شخ�ص �آخر مفرت�ض �أن
يقوم ب�إبرام عالقات تعاقدية مع البنك ،وفق ًا ملا يعتربه البنك مالئم ًا.

 -15الأخطاء والأخطاء احل�سابية

في حال وجود �أي خط�أ �أو خط�أ ح�سابي متعلق ب�أي مبالغ م�ستحقة
ال�سداد من قبل العميل �إلى البنك بموجب هذه ال�شروط والأحكام ،ف�إن
البنك يمتلك الحق في تحرير �إخطار �إلى العميل تقدم فيه الح�سابات
ال�صحيحة .ويكون العميل مطالب ًا بالمبالغ المتعلقة التي تم ت�صحيحها
من تاريخ الإخطار المذكور.

 -16التكاليف ،والنفقات ،وفر�ض ال�ضرائب

يقوم العميل عند الطلب ب�سداد كل التكاليف ،الر�سوم والنفقات الناتجة
عن �أو المتعلقة بالت�سهيالت الإ�سالمية �أو المحفوظة �أو المنفذة لحقوق
البنك بموجب هذه ال�شروط والأحكام �إلى البنك ،والقيام ب�سداد كل
ال�ضرائب والر�سوم (وتت�ضمن الر�سوم الإدارية) و�أي ر�سوم �أخرى
من �أي طبيعة يتم تغريمها �أو فر�ضها من قبل �أي �سلطة فيما يتعلق
بالتزامات العميل بموجب هذه ال�شروط والأحكام.

 -17ال فوائد

ال يوجد في هذه ال�شروط والأحكام ما يلزم البنك �أو العميل على �سداد
فوائد �أو ا�ستالم �أي فوائد على �أي مبالغ م�ستحقة تتعار�ض مع �أحكام
ال�شريعة� ،أو القيام ب�أي �شيء غير مقبول بموجب �أحكام ال�شريعة.

 -18القوانين الحاكمة واالخت�صا�ص

 1-18تخ�ضع هذه ال�شروط والأحكام والت�سهيالت الإ�سالمية
وتف�سيرها و�أدا�ؤها ومدى نفاذها في كل النواحي لقوانين دولة
الإمارات العربية المتحدة و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
 2-18يوافق العميل نهائي ًا ل�صالح البنك� ،أن محاكم دولة الإمارات
العربية المتحدة تمتلك االخت�صا�ص الح�صري لال�ستماع والف�صل
في �أي دعـاوى �أو �إجراءات وت�سويـة �أي نزاعات تـنـتج عن �أو تتعلق
بهذه ال�شروط والأحكام والت�سهيالت الإ�سالمية ،ومن �أجل هذه
الأغرا�ض ،يتم اللجوء غير الم�شروط الخت�صا�ص هذه المحاكم.

 -19الإف�صاح عن المعلومات

يجوز للبنك القيام بالإف�صاح عن �أية معلومات متعلقة بالعميل �أو
معامالت العميل �إلى �أي طرف ثالث يت�ضمن �أي جهة حكومية �أو

من االلتزامات الواجبة �صراحة على العميل بموجب هذه
ال�شروط والأحكام،
(ث) �إلغاء العميل لوظيفته �أو تقاعده عن العمل� ،أو تم �سحب
�أو انتهاء �أو �إلغاء �أي ت�أ�شيرة� ،أو موافقة مطلوبة ومتعلقة
بوظيفة العميل داخل الإمارات العربية المتحدة،
(ج) لم يتمكن العميل من �سداد ديونه عند ا�ستحقاق �سدادها،
وبدء التفاو�ض مع واحد �أو �أكثر من دائني العميل بهدف
التعديل العام �أو �إعادة جدولة مديونيات العميل �أو القيام
بالتنازل العام ل�صالح �أو بالت�صالح مع دائنيه �أو تم الإعالن
عن ت�أجيل �سداد الديون فيما يتعلق بمديونيات العميل،
(ح) اتخاذ �أي �إجراءات بهدف الإعالن عن �إفال�س �أو حب�س
العميل� ،أو في حال وفاة العميل �أو �أ�صبح معاق عقليا،
(خ) لم يعد �أي �ضمان قدمه العميل كامل القوة والأثر،
(د) في �أي وقت يكون من غير القانوني للعميل �أن يقوم ب�أداء
�أو التوافق مع �أي �أو جميع التزامات العميل بموجب هذه
ال�شروط والأحكام،
(ذ) في �أي حالة �أخرى �أو �سل�سلة �أحداث يراها البنك من وجهة
نظره المعقولة �أنها ت�ؤدي �إلى التغير الجوهري ال�سلبي ،و
(ر) في حال �إخفاق العميل في ال�سداد بموجب حكم نهائي
لمحكمة عند اال�ستحقاق
(ز) �إذا تم تحويل الراتب ال�شهري للعميل �أو �أي جزء منه �إلى �أي
جهة �أخرى دون الح�صول على موافقة خطية م�سبقة من البنك
(�س)حين يغادر العميل البلد ب�شكل دائم.
عند وقوع �أي حالة تق�صري ،يجوز للبنك ،فورا �أو يف �أي وقت بعد ذلك ،ومن
خالل توجيه �إخطار كتابي للعميل� ،أن يعلن ويطلب كل �أو �أي مبالغ ،مبا يف
ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�رص� ،أي مبالغ دفع م�ستحقة و� /أو �أق�ساط من
و�سعر الدفع امل�ؤجل (كما هو معمول به) ،والدفعات غري امل�سددة مبوجب
الت�سهيالت الإ�سالمية ومل يتم �سدادها على الفور وتكون م�ستحقة
الدفع ،وبخالف ذلك ،م�ستحقة وواجبة ال�سداد بناء على طلب البنك،
مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص ،جميع التكاليف وامل�صاريف
املتكبدة مع فر�ض �أي من الت�سهيالت :الأمنية و� /أو الإ�سالمية
و� /أو الوثائق الأمنية.

 -8التعوي�ض

 1-8يتعهد العميل بتعوي�ض البنك مقابل:
(�أ) �أي تكلفة ،دعاوى ،خ�سارة ،نفقات (تت�ضمن الر�سوم
القانونية) �أو مديونية مع ال�رضائب املفرو�ضة عليها،
يتكبدها البنك �أو حتدث كنتيجة لوجود �أي حالة من حاالت
التعرث �أو �أي تعرث من قبل العميل يف �أداء �أي من االلتزامات
املفرو�ضة عليه مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام ،و

(ب) �أي خ�سارة قد يتعر�ض لها البنك �أو قد تنتج عن احل�صول
على الت�سهيالت الإ�سالمية املطلوبة من قبل العميل ب�رشط
�أال يكون ال�سبب يف هذه اخل�سارة نفاذ واحد �أو �أكرث من
الأحكام الواردة يف هذه ال�رشوط والأحكام.
 2-8يتعني على العميل �إم�ساك ال�رضر وتعوي�ض البنك ،وموظفيه،
والعاملني فيه و�/أو وكالئه عن �أي خ�سارة ،تكلفة� ،رضر ،نفقات �أو
م�س�ؤولية حتدث (بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة) كنتيجة لت�أخري
البنك �أو �أي موظف �أو عامل �أو وكيل خا�ص به �أو االمتناع عن الأداء
بناء على تعليمات العميل� ،أو تفيد �أنها من العميل� ،أو يعتقد البنك �أنه
مت �إ�صدار هذه التعليمات بوا�سطة العميل �أو نيابة عنه.

 -9الإخطارات

 1-9تكون جميع الإخطارات واملرا�سالت مبوجب هذه ال�رشوط
والأحكام كتابية ،ويتم �إر�سالها �إلى العنوان اخلا�ص بالأطراف
واملذكور يف ا�ستمارة الطلب� ،أو �إلى �أي عنوان يحدده الأطراف من
وقت الى �آخر .ويتم ت�سليم الإخطارات باليد� ،أو عن طريق ر�سالة
الفاك�س مقابل ت�أكيد كتابي يفيد باال�ستالم �أو عن طريق الربيد
امل�سجل �أو الربيد ال�رسيع �أو عن طريق الربيد الإلكرتوين.
 2-9يتم اعتبار الإخطارات املر�سلة عن طريق الفاك�س �أو الربيد
الإلكرتوين �أنه مت ا�ستالمها يف يوم العمل التايل ليوم الإر�سال،
ويف حال مت �إر�سال الإخطارات عن طريق الربيد امل�سجل �أو الربيد
ال�رسيع ،يتم اعتبار �أنه مت ا�ستالمها بعد ثالثة (� )3أيام عمل من
تاريخ �إر�سالها (ح�سب ما تكون احلالة) ويتم توجيهها �إلى املر�سل
�إليه بطريقة مالئمة.
 3-9تكون جميع املرا�سالت ،الإخطارات وامل�ستندات املقدمة �أو املر�سلة
من طرف �إلى الطرف الآخر مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام
باللغة الإجنليزية �أو اللغة العربية.
 4-9ميتلك البنك احلق املطلق يف عدم قبول ،االعتماد على �أي مرا�سالت
م�ستلمة عرب الهاتف ،الربيد الإلكرتوين ،الفاك�س ،ويكون البنك
مخو ًال بطلب ت�أكيد �أي من هذه املرا�سالت بالطريقة التي يراها
البنك مالءمة.

 -10حتويل الراتب

 1-10مبوجب هذا ،يتنازل العميل («التنازل») ل�صالح البنك عن جميع
حقوقه ،وملكيته ومزاياه اخلا�صة بالراتب ،ومكاف�آت نهاية
اخلدمة و�أي دخل �آخر مذكور يف ا�ستمارة الطلب و�/أو �أي خطاب
موافقة م�ستلم من البنك .ويقر �أي�ضا العميل ويوافق �أن يكون
التنازل نافذ حتى يقوم البنك بتحرير ت�صديق كتابي ل�صاحب
عمل العميل يفيد بالإفراج عن� /إلغاء التنازل من قبل البنك.
 2-10يتعهد العميل مبا يلي:
(�أ)

�إيداع راتب العميل ال�شهري و�أي دخل �آخر منتظم لدى
البنك �أو لدى �أي بنك يختاره البنك ،و

(ت) تم االمتثال و�أداء كل الإجراءات وال�شروط المطلوبة من
�أجل (� )iأن يتمكن العميل من المبا�شرة والممار�سة القانونية
بموجب �أداء واالمتثال لاللتزامات التي يتحملها العميل
بموجب الت�سهيالت الإ�سالمية و (� )iiضمان �أن االلتزمات
التي يتحملها العميل قانونية و�سارية وملزمة وتم الإيفاء بها
�أو �أدا�ؤها،
(ث) ال توجد �أي �إجراءات قائمة �أو تهديدات �ضد العميل من
�أجل �إفال�س العميل� ،أو �ضد �أي جزء مادي من �أ�صول �أو
�إيرادات العميل،
(ج) كل المعلومات التي قدمها العميل الى البنك والمتعلقة
بالت�سهيالت الإ�سالمية �صحيحة وكاملة ودقيقة في كل
النواحي المادية ،و�أن العميل ال يعلم عن �أي من الوقائع
المادية �أو الظروف التي لم يتم الإف�صاح عنها للبنك,
(ح) �أن العميل لم يقم بالإخالل �أو بالتق�صير بموجب �أي اتفاقيات
يكون العميل فيها طرف ًا �أو ملزمة على العميل �أو اي من �أ�صول
العميل ،والذي من الوارد �أن ي�ؤدي الإخالل �أو التق�صير فيها
�إلى التغ ّير الجوهري ال�سلبي،
(خ) �أن العميل ال يقوم باالنتفاع من الت�سهيالت الإ�سالمية من
�أجل �أي غر�ض يعتبر غير قانوني� ،أو حرام �أو متعار�ض مع
قواعد و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،و
(د) �أن العميل بعد قيامه بمراجعة هذه ال�شروط والأحكام،
وا�ستمارة الطلب وكل الم�ستندات المتعلقة من �أجل غر�ض
جوازها بموجب �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،و�إلى المدى
الذي يعتبر �ضروري ًا ،قام باتخاذ الم�شورة الخا�صة من
الم�ست�شارين المتخ�ص�صين في �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
واقتنع ب�أن �أحكام هذه االتفاقية ال تتعار�ض مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
	2-5الإقرارات وال�ضمانات الواردة في المادة رقم  5هي �إقرارات
وتعهدات ملزمة ويتم تكرارها في تاريخ كل �سداد م�ؤجل و�/أو
تاريخ ال�سداد (ح�سب الحالة) مع الإ�شارة في كل حالة �إلى الوقائع
والظروف الم�ستدامة وقتها.

 -6التعهدات

 1-6يبلغ العميل البنك خالل ثالث (� )3أيام عمل ب�أي تغيير مفتر�ض في
وظيفته و�/أو الأعمال التي يبا�شرها.
 2-6يتعين على العميل القيام بما يلي:
(�أ)	االمتثال الفوري لأي طلب �أو �إخطار من البنك تطالبه فيه
ب�أي معلومات �أو وثائق يكون من المعقول �أن يطلبها البنك
من العميل،
(ب)	التحقيق والتوافق مع كل ال�شروط والقيام بكل ما هو

�ضروري للحفاظ على �صالحيتها الكاملة ،وتنفيذ كل
التوثيقات والموافقات والتراخي�ص والموافقات المطلوبة
من العميل في �أو بوا�سطة القوانين واللوائح المعمول بها� ،أو
�أي اخت�صا�ص قابل للتطبيق ليكون من القانوني قيام العميل
بتنفيذ و�أداء التزاماته بموجب الت�سهيالت االئتمانية وهذه
ال�شروط والأحكام �أو من �أجل �ضمان قانونيتها و�صحتها
ووجوب تنفيذها و�إثبات اخت�صا�ص �إدراجها في هذه
ال�شروط والأحكام،
(ت) �إخطار البنك بوقوع �أي حدث ي�ؤدي �إلى �أو من املتوقع �أن ي�ؤدي
�إلى عدم �صحة �أي من الإقرارات الواردة يف املادة رقم ،5
(ث) �إخطار البنك فور ًا في حال حدوث �أي تق�صير �أو من المحتمل
حدوثه،
(ج)	االمتثال لكل النواحي المادية لكل القوانين المعمول بها،
(ح) في حال توقف العميل عن العمل (�سواء كنتيجة لف�صله
�أو تقاعده) �أو قام ب�إيقاف ممار�سة �أي �أعمال �أو مهنة (في
حال كان العميل �شريك ًا �أو مالك ًا لم�ؤ�س�سة تجارية) ،يقوم
العميل بنقل كل مزايا نهاية الخدمة (في حال كان العميل
موظف ًا) �أو نقل عائدات بيع �أن�شطته التجارية (في حال كان
العميل �شريك ًا �أو مالك ًا لم�ؤ�س�سة تجارية) بالمدى المعمول
به �إلى البنك مقابل �سداد كل مبالغ المدفوعات المتبقية و�/أو
الأق�ساط (ح�سبما هو معمول به)،
(خ) �أن يقوم العميل بالتقديم الفوري لأي معلومات �أو م�ستندات
�إ�ضافية تكون مطلوبة من جانب البنك من وقت �إلى �أخر،
(د)	الإمتثال لكل النواحي المادية لكل القوانين المعمول بها،
(ذ) في حال الح�صول على الت�سهيالت الإ�سالمية من �أجل غر�ض
االنتفاع بتمويل �أعمال �صغيرة في م�شاريع تجارية داخل
دولة الإمارات العربية المتحدة ،يتم الإبقاء على فائدة العميل
كم�ستثمر في هذه الم�شاريع التجارية ويقوم ب�إخطار البنك
فور ًا في حال كان هناك �أي تغيير في هذه الفائدة.

 -7حاالت الإخالل

ت�شكل الحاالت والظروف التالية حاالت الإخالل التي قد تقع من جانب
العميل بموجب هذه ال�شروط والأحكام والمتعلقة بالت�سهيالت الإ�سالمية
التي يح�صل عليها العميل:
(�أ) �إخفاق العميل في �سداد �أي مبالغ م�ستحقة بموجب
الت�سهيالت الإ�سالمية وفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام في
تواريخ اال�ستحقاق الخا�صة بها،
(ب) وجود �أي �إقرار �أو �إفادات غير �صحيحة متعلقة بالت�سهيالت
الإ�سالمية �أو في ا�ستمارة الطلب،
(ت) �إخفاق العميل في الأداء ح�سب الأ�صول �أو التوافق مع �أي

الجمعيات الخيرية التي يحددها البنك بالنيابة عن العميل
وفق ًا لتوجيهات لجنة الرقابة ال�شرعية الداخلية.

(د) �سيكون �أمام العميل � 8ساعات من ت�أكيد القبول («فترة انتهاء
ال�صالحية») لالعترا�ض على ت�أكيد قبول البنك .في حالة عدم
وجود ممانعة ،يتم �إبرام عقد مرابحة بين البنك والعميل .بد ًال
من ذلك ،يعتبر ا�ستخدام �سعر التكلفة لعملية ال�شراء هذه
قبو ًال بموجب ال�شروط والأحكام.

		  8-3-4ي�ؤكد البنك عن طريق ت�أكيد القبول كمية ونوع ال�سلعة
مو�ضوع تمويل المرابحة.
9-3-4

بعد ت�أكيد القبول ،يجب على البنك �إ�ضافة �سعر تكلفة
ال�سلع �إلى ح�ساب العميل .يقدم العميل بموجبه
تعليمات دائمة تفيد ب�أنه بعد �إبرام عقد المرابحة ،يجب
على البنك �إبالغ عر�ض العميل (كمر�سل) وت�سهيل
ت�سوية ال�سعر (المعادل ل�سعر التكلفة) لهذه ال�سلع مع
هذا الطرف الثالث �أو ال�سلعة ،وفقًا لترتيب البنك مع
هذا الطرف الثالث �أو و�سيط ال�سلع .لتجنب ال�شك ،بعد
هذه الت�سوية ،لن يكون هناك �أي التزام بالدفع من البنك
للعميل.

10-3-4

�إذا اختار العميل االعترا�ض على ت�أكيد قبول البنك،
فيجب على العميل الرد على البريد الإلكتروني للبنك
خالل فترة انتهاء ال�صالحية ،وعند ا�ستالم اعترا�ض
العميل ،يجب على البنك �سحب ال�سعر الم�ضاف �إلى
ح�ساب العميل و�إلغاء الطلب .بد ًال من ذلك ،يعتبر
ا�ستخدام ال�سعر قبولاً للعميل بموجب ال�شروط
والأحكام.

التورق
 4-4ت�سهيالت
ّ

		

عند االمتثال لل�شروط الم�سبقة التي قام البنك ب�إخطار العميل بها،
التورق التي
يكون العميل قادرا على اال�ستفادة من ت�سهيالت
ّ
يوفرها البنك وفق ًا ل�شروط عقد المرابحة ،وبموجبها يقوم البنك
ب�شراء الب�ضائع وبيع هذه الب�ضائع �إلى العميل ب�شروط ت�سليم
فوري ،ويتم �سداد �سعر ال�سداد الم�ؤجل المتفق عليه في تاريخ/
تواريخ ال�سداد الم�ؤجل ووفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام .وعقب
�شراء العميل لل�سلع،ينقل البنك عر�ض �شراء ال�سلع نيابة عن و�سيط
لطرف ثالث وي�سهل على العميل �إيداع �سعر هذا ال�شراء في ح�ساب
العميل.

		

التورق)
 5-4عملية �شراء وبيع الب�ضائع (ت�سهيالت
ّ
التورق على النحو التالي:
يتم مبا�شرة معاملة
ّ

(�أ) وفقًا لنموذج الطلب ،يعر�ض العميل �شراء ال�سلع من البنك
على �أ�سا�س الدفع الم�ؤجل.
(ب) يقوم البنك ببيع ال�سلع (المملوكة للبنك) للعميل.
(ج) لغر�ض بيع ال�سلع من قبل البنك ،يجب على البنك �أن ير�سل
للعميل ت�أكيد ًا بالقبول بالبريد الإلكتروني («ت�أكيد القبول»)
رد ًا على عر�ض العميل ال�شراء على �أ�سا�س الدفع الم�ؤجل
ل�سعر الدفع الم�ؤجل ،لتجنب ال�شك ،بالإ�ضافة �إلى �إجمالي
�سعر التكلفة و�أرباح المرابحة.

(هـ) يجب على البنك �أن يح�صل على ت�سليم بنّاء لل�سلع في ح�ساب
ال�سلع الخا�ص بالبنك و�أن يحتفظ البنك بال�سلع على �أ�سا�س الثقة.
� 6-4شروط الأ�صول
ً
(�أ) يقوم البنك ببيع الأ�صول �إلى العميل وفقا للحالة التي تكون
عليها وح�سب مكان وجودها.
(ب) ال يقدم البنك وال يتم اعتباره قدم تعهد ًا �أو �إقرار ًا من �أي نوع
�إلى العميل فيما يتعلق بالأ�صول التي يتم فر�ض ال�ضرائب
عليها بوا�سطة القوانين المعمول بها �أو خالفه.
(ت) دون الم�سا�س بالفقرة رقم (ب) �أعاله ،يتم ا�ستثناء �أي تعهد �أو
�إقرار م�شار �إليه �صراحة �إلى المدى الذي ي�سمح به القانون.
 7-4ت�سليم ال�سلع
		

يوافق العميل على �أن البنك يجب �أن يح�صل على ت�سليم حكمي
لل�سلع و�أن يتم االحتفاظ بهذه ال�سلع في ح�ساب ال�سلع الخا�ص
بالبنك على �أ�سا�س الثقة		.
يجوز للعميل منفرد ًا المطالبة بت�سليم ال�سلع على نفقته
وم�س�ؤوليته الخا�صة .ويقر العميل ويوافق على �أن ال�سلع �ستكون
في مكان ال�سلع المخ�ص�ص والذي ي�شغله العميل باال�شتراك مع
باقي عمالء البنك .ويتم توافر هذه ال�سلع في المكان الذي يتم فيه
الت�سليم المادي لهذه ال�سلع بعد موافقة العميل وباقي عمالء البنك.

		

عند موافقة عمالء البنك ذوي ال�صلة والعميل على �أي ت�سليم
مادي ،و�إلى مدى �أي نفقات ومن �أجل �أي �سبب � ّأي كان غير مدرج
في عن�صر �سعر التكلفة ل�سعر ال�سداد الم�ؤجل لعقد المرابحة
الخا�ص ،يقوم العميل بال�سداد �إلى البنك وعند الطلب �أي قيمة
نفقات تكبدها البنك فعليا وبطريقة مبا�شرة ناتجة عن نقل
هذه ال�سلع.

		

 -5ال�ضمانات والتعهدات
 1-5يقر العميل بما يلي:

(�أ) يمتلك العميل كامل ومطلق ال�صالحية من �أجل �إبرام
الت�سهيالت الإ�سالمية و�أي اتفاقيات� ،سندات وم�ستندات
متعلقة بالت�سهيالت الإ�سالمية كما هو محدد في هذه
ال�شروط والأحكام،
(ب) �أن العميل اتخذ كل الإجراءات ال�ضرورية من �أجل ال�سماح
بالتنفيذ والت�سليم والأداء بموجب هذه ال�شروط والأحكام
والتي ت�شكل التزامات العميل الملزمة قانوني ًا وواجبة النفاذ
وفق ًا لهذه ال�شروط،

بها ،يكون العميل قادر ًا على اال�ستفادة من خدمات المرابحة التي
يوفرها البنك وفقا ل�شروط عقد المرابحة ،وبموجبها يقوم البنك
ب�شراء الب�ضائع وبيع هذه الب�ضائع �إلى العميل ب�شروط ت�سليم
فوري ،ويتم �سداد �سعر ال�سداد الم�ؤجل المتفق عليه في تاريخ/
تواريخ ال�سداد الم�ؤجل ووفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام،
 2-4عملية �شراء وبيع الب�ضائع (ت�سهيالت المرابحة)
		  1-2-4يتم مبا�شرة معاملة المرابحة على النحو التالي:
(�أ) وفق ًا ال�ستمارة الطلب ،يعر�ض العميل �شراء
الب�ضائع من البنك على �أ�سا�س ال�سداد الم�ؤجل.
(ب) يقوم البنك ببيع الب�ضائع المملوكة له �إلى العميل.
(ت) لغر�ض بيع ال�سلع من قبل البنك ،يجب على
البنك �أن ير�سل للعميل ت�أكي ًدا بالقبول بالبريد
ردا على عر�ض
الإلكتروني («ت�أكيد القبول») ً
العميل لل�شراء على �أ�سا�س ال�سداد الم�ؤجل ،والذي
يكون ب�إجــمالي �سعر التكلفة وربح المرابحة من
�أجل تجنب ال�شكوك.
(ث) �سيكون �أمام العميل � 8ساعات من ت�أكيد القبول
(«فترة انتهاء ال�صالحية») لالعترا�ض على ت�أكيد
قبول البنك .في حالة عدم وجود ممانعة ،يتم �إبرام
عقد مرابحة بين البنك والعميل .بد ًال من ذلك،
يعتبر ا�ستخدام �سعر التكلفة لعملية ال�شراء هذه
قبولاً بموجب ال�شروط والأحكام.
(ج) يجب �أن يح�صل البنك على ت�سليم بنّاء لل�سلع في
ح�ساب ال�سلع الخا�ص بالبنك و�أن يحتفظ البنك
بال�سلع على �أ�سا�س الثقة.
التورق)
 3-4التزامات المدفوعات (ت�سهيالت المرابحة وت�سهيالت
ّ

		  1-3-4يقوم العميل ب�سداد �أي ق�سط م�ستحق بموجب عقد
المرابحة (المتعلق بت�سهيالت المرابحة �أو ت�سهيالت
التورق) �إلى البنك في تاريخ ال�سداد الم�ؤجل والمتعلقة
ّ
بهذه الت�سهيالت على الفور ،وتكون هذه الأموال �أموال
�صافية وغير قابلة للتحويل.
		  2-3-4يتم ح�ساب كل المدفوعات المطلوبة من العميل بموجب
عقد المرابحة (المتعلقة بته�سيالت المرابحة �أو ت�سهيالت
التورق) دون �أي �إ�شارة �إلى تقا�ص �أو دعاوى م�ضادة،
ّ
وتكون هذه الأموال �صافية وخالية من �أي اقتطاع من
�أجل �أو على ح�ساب التقا�ص �أو الدعاوى الم�ضادة ودون
�أي خ�صم �ضريبة �أو خالفه .وفي حال تم �إجبار العميل
بوا�سطة القانون ،في الوقت الحا�ضر �أو الم�ستقبل من
�أجل القيام ب�أي خ�صم �أو اقتطاع ،يقوم العميل ب�سداد
المبالغ الإ�ضافية من �أجل �ضمان ا�ستالم البنك للمبلغ

بالكامل الذي ينبغي ا�ستالمه دون �أي خ�صم.

		  3-3-4يكون العميل ملزم ًا كلي ًا ونهائي ًا من تاريخ ت�أكيد قبول
البنك وبعد �إبرام عقد المرابحة ب�سداد كل المبالغ
المحددة والمتفق على ا�ستحقاقها �أدناه ،بغ�ض النظر
عن �أي �أ�ضرار �أو عيوب �أو خ�سارة تلحق بال�سلع �أو �أي
م�سائل �أو �أمور �أخرى �أ ّي ًا كانت.

		  4-3-4في حال رغبة العميل في ال�سداد الم�سبق لأي جزء
من �سعر ال�سداد الم�ؤجل (فيما يتعلق بت�سهيالت
التورق) ،يتوجب على العميل
المرابحة �أو ت�سهيالت
ّ
القيام ب�إخطار البنك ب�أي �سداد م�سبق عن طريق تقديم
�إخطار كتابي بمدة ال تقل عن خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا
�إلى البنك .وعند ا�ستالم �أي �إخطار ،يقوم البنك ب�إخطار
العميل ب�أي مبالغ �إجمالية م�ستحقة للبنك بموجب
عقد المرابحة (فيما يتعلق بت�سهيالت المرابحة
التورق) والتي تت�ضمن كل الر�سوم
�أو ت�سهيالت
ّ
والنفقات والم�صاريف المتكبدة.

		  5-3-4دون الم�سا�س بحقوق البنك بموجب عقد المرابحة (فيما
التورق) ،يجوز
يتعلق بت�سهيالت المرابحة �أو ت�سهيالت
ّ
للبنك دون �أن تكون ملزمة بالقيام بذلك� ،أن يقوم بت�أجيل
واحد �أو �أكثر من المدفوعات لكل �أو جزء من الأق�ساط
الم�ستحقة في تاريخ ال�سداد الم�ؤجل �إلى �أي تاريخ الحق
يحدده البنك وفق ًا لتقدير المنفرد .وال يوجد في هذه
المادة ما يتم تف�سيره على �أنه يت�ضمن تناز ًال للبنك عن
�سداد العميل ل�سعر ال�سداد الم�ؤجل بالكامل.
		  6-3-4عندما تكون �أي مدفوعات �أو خالفه م�ستحقة في يوم
لي�س يوم عمل ،ف�إن هذه المدفوعات تكون م�ستحقة في
يوم العمل ال�سابق.
		 � 7-3-4إذا ت�أخر العميل في �سداد الق�سط الم�ستحق للبنك في
تاريخ اال�ستحقاق ،يتعهد العميل ب�سداد ر�سوم الدفعة
المت�أخرة للبنك ،بموجب �إنذار ير�سله البنك �إلى العميل
لت�سوية الأق�ساط الم�ستحقة بالإ�ضافة �إلى ر�سوم الدفعة
المت�أخرة .علم ًا ب�أن الر�سوم المفرو�ضة على الدفعة
المت�أخرة ترد في الئحة الر�سوم المن�شورة على الموقع
الإلكتروني للبنك www.mashreqalislami.com؛ وما
لم يتمكن العميل من �أن يثبت – ب�صورة ُمر�ضية للبنك
– �أن الت�أخر في دفع الأق�ساط يرجع �إلى �أ�سباب خا�صة
بالإع�سار ،تُط َبق ر�سوم الدفعة المت�أخرة .وتعد ر�سوم
الدفعة المت�أخرة تعوي�ض ًا للبنك عن الخ�سارة والتكاليف
والم�صروفات الفعلية التي تحملها نتيجة للت�أخر في
الدفع ،وتحت�سب على �أ�سا�س توجيهات لجنة الرقابة
ال�شرعية الداخلية التابعة للبنك ،على �أن يدفع المبلغ
المتبقي من ر�سوم الدفعة المت�أخرة الم�ستلمة �إلى �إحدى

و�أي �شخ�ص �أو جهة �أخرى وفق ًا لما يراه البنك منا�سب ًا وح�سب
تقديره المطلق والخا�ص به للقيام بما يلي:
		 �أ	.ا�ستالم وطلب والح�صول على وت�أكيد وتجديد كافة
المعلومات المتعلقة بي/بنا على �سبيل المثال ال الح�صر
المعلومات ال�شخ�صية الخا�صة بي وتفا�صيل الح�سابات
وك�شوف الح�سابات والقرو�ض والتمويل وبطاقات االئتمان
الحالية وال�سابقة والقيود البنكية وتفا�صيل المدفوعات
و�أي �إخالل �أو عدم التزام من قبلي/قبلنا («المعلومات»)
		 ب	.الإف�صاح عن المعلومات وتبادلها مع �أي من الجهات
الحكومية و�/أو �شبه الحكومية و�/أو الجهات الخا�صة،
بما في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر �شركة االتحاد
للمعلومات االئتمانية �أو �أي جهة كانت.
			

�أتعهد/نتعهد بتزويد البنك وب�شكل منتظم بكافة املعلومات
املطلوبة وجتديدها طوال فرتة كوين/كوننا عمالء لدى البنك.

.6

مالم يكن مطلوب ًا خالف ذلك بموجب القانون ،يحافظ العميل على
ال�سرية التامة ل�شروط و�أحكام هذه االتفاقية وكافة المعلومات
المتعلقة بها وال يقوم بالإف�صاح عن �أي منها �إلى �أي جهة كانت
بدون الح�صول على موافقة خطية م�سبقة من البنك.

.7

يتعهد العميل بااللتزام التام بكافة ال�شروط والأحكام المن�صو�ص
عليها في هذه الوثيقة .و�إن �أي عدم التزام �أو �إخفاق في القيام بذلك
يعتبر حالة �إخالل ت�سمح للم�شرق الإ�سالمي الإعالن ب�أن كامل
مبلغ التمويل بالإ�ضافة �إلى �أي ربح �أو ر�سوم �أخرى �أو �ضرر
قد يتكبده �أو يلحق بالم�شرق الإ�سالمي نتيجة لذلك م�ستحق
ومتوجب الدفع على الفور.

.8

يوافق العميل على عدم ا�ستخدام مبلغ التمويل لأي ن�شاط غير
قانوني بما في ذلك الإخالل ب�أي عقوبة مطبقة مفرو�ضة من قبل
جهة تنظيم محلية �أو �أجنبية �أو �أي �سلطة (�سلطات) �أخرى تمتلك
ال�صالحية الق�ضائية .في حال �أ�صبح العميل على معرفة ب�أي
عقوبة مطبقة ،ينبغي على العميل �إبالغ بنك الم�شرق �ش.م.ع/
الم�شرق الإ�سالمي بذلك على الفور.
في حال اكت�شف بنك الم�شرق �ش.م.ع /الم�شرق الإ�سالمي �أو
كان لديهما �شك با�ستخدام التمويل لأي ن�شاط يخل ب�أي برنامج
عقوبات مطبق ،ف�إن الم�شرق اال�سالمي يحتفظ بالحق في �إلغاء
هذا التمويل من جانب واحد وطلب ا�سترداد المبلغ الم�ستحق من
العميل .وعند تقديم هذا الطلب ،ينبغي على العميل ،باالتفاق مع
بنك الم�شرق �ش.م.ع /الم�شرق الإ�سالمي ،اتخاذ الترتيبات على
الفور لإعادة المبلغ الم�ستحق.

		

.9

يوافق العميل على المحافظة على الر�صيد الكافي في ح�سابه
ال�سـترداد �أق�سـاط التمويـل ولن يكون البنـك ملزم ًا بت�سديد دفعة
الح�ساب الذي ال يوجد فيه �أموال كافية.

 .10يكون البنك مخو ًال بموجبه ال�سترداد مبلغ كل من هذه الأق�ساط
في تاريخ اال�ستحقاق من الح�ساب .يتم خ�صم الق�سط في
تاريخ �إيداع الراتب �أو تاريخ اال�ستحقاق� ،أيهما ي�أتي �أو ًال.
كما �أن �إخفاق العميل في دفع �أي من هذه الأق�ساط في تاريخ
ا�ستحقاقها يجعل من مبلغ التمويل بالكامل بالإ�ضافة �إلى الأرباح
�أو غيرها من الر�سوم م�ستحقة ومتوجبة الدفع من قبل العميل �إلى
البنك عند الطلب.
 .11يفو�ض العميل البنك القتطاع منافع الإنهاء ومكاف�آت نهاية الخدمة
وم�ستحقات ت�أمين تكافل و�أي �أر�صدة ائتمانية في �أي من ح�سابات
العميل لدى بنك الم�شرق �ش.م.ع  /الم�شرق الإ�سالمي �أو �أي بنك
�آخر بدون الإخالل بحق البنك في اللجوء لأي قانون �أو �صالحية
ق�ضائية .تعتبر اتفاقية التمويل وثيقة تجارية تخ�ضع للقوانين/
الممار�سات التجارية ال�سائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة،
ويكون لدى المحكمة المدنية في الإمارات العربية المتحدة
ال�صالحية الق�ضائية الح�صرية لت�سوية �أي خالف �أو نزاع ناجم
�أو قد ين�ش�أ عنها.
 .1٢يمكن الح�صول على �أي ت�سهيالت تمويلية �إ�ضافية في الم�ستقبل
وذلك عن طريق زيادة التمويل نف�سه كت�سهيل �إ�ضافي ،مع �إمكانية
الح�صول على ح�ساب تمويل جديد من خالل موافقتي على
البيانات عبر الو�سائل التالية على �سبيل المثال :االت�صال الهاتفي،
الر�سائل الن�صية ،الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني� .إن
�صرف المبلغ في ح�سابي �سوف يف�سر على �أنه قبول ب�شروط
و�أحكام المرفق المالي الجديد.
 .1٣يحق للبنك تفوي�ض المحامين ووكالء التح�صيل «الجباة» (داخل
دولة الإمارات العربية المتحدة �أو خارجها) لمتابعة تح�صيل �أي
مبالغ م�ستحقة للبنك من العميل .ويخول العميل البنك بتزويده
ب�أي معلومات �أو م�ستندات تتعلق بح�سابات العميل .ويحق
للمحامين ووكالء التح�صيل اتخاذ �أي �إجراء منا�سب نيابة عن
البنك لغر�ض القيام بمهمتهم التي ت�شمل الإت�صال بالعميل.
� .14أتعهد بموجبه بما يلي؛
في حالة توقفي  /توقفنا عن العمل (�إما نتيجة الإنهاء �أو
		
اال�ستقالة) ف�إنني �أ�ضمن  /ف�إننا ن�ضمن التنازل عن جميع مكاف�آت
نهاية الخدمة الخا�صة بي  /بنا �إلى البنك  /ال�شركة
		

في حالة عدم قدرتي  /قدرتنا على دفع �أي مبلغ م�ستحق بموجبه،
ف�أنتم مخولون بموجبه ب�شكل نهائي وغير م�شروط ب�إعادة تقييم
و�/أو �إلغاء التمويل و�/أو �سحب  /تجميد هذه المبالغ من �أي من
�أو جميع ح�ساباتي  /ح�ساباتنا لديكم

 -4الـتــ�سهـيالت الإ�سالمية  -تـ�سـهـيــالت المـرابحــة
ـورق
وتـ�سهيالت الـتـ ّ
 1-4ت�سهيالت المرابحة

		

عند االمتثال لل�شروط الم�سبقة التي قام البنك ب�إخطار العميل

	3-1الإ�شارات �إلى المواد والجداول هي �إ�شارات �إلى المواد والجداول
الواردة في هذه الإتفاقية.

بخ�صو�ص التمويل القائم للعميل �إلى المقر�ض/الم�ؤ�س�سة
المالية في حين يتم االحتفاظ بر�صيد التمويل الممنوح
�إلى العميل لدى البنك .ال يكون مبلغ الر�صيد هذا متاح
لال�ستخدام من قبل العميل ،لغاية تقديم خطاب تحويل
الراتب �إلى البنك و�/أو تقييد الراتب في ح�ساب العميل
بموجب �إ�شعار �إلى البنك.

 4-1تم �إدراج عناوين للمواد من �أجل المالءمة فقط وال ت�ؤثر على
تف�سير هذه ال�شروط والأحكام.
 5-1يتم تف�سير الإ�شارات في هذه ال�شروط والأحكام �إلى �أي اتفاقيات
وم�ستندات �أخرى ك�إ�شارات الى هذه االتفاقيات وم�ستندات ح�سب ما
يتم تعديلها وتكميلها و�إعادة �صياغتها وا�ستبدالها من وقت �إلى �آخر.

		 •

يوافق العميل ب�شكل �صريح على �أن �أية �أرباح قد ت�صبح
م�ستحقة على مبلغ الر�صيد المذكور �سابق ًا وذلك خالل
الفترة الممتدة من وقت منح التمويل ولغاية تقديم خطاب
تحويل الراتب و�/أو تقييد الراتب في الح�ساب لأول مرة،
�سيتم �إ�ستردادها بوا�سطة البنك.

		 •

يوافق العميل على �إ�شعار البنك ب�أي تغيير �سواء في راتبه �أو
�شروط و�أحكام توظيفه �أو تغيير �صاحب العمل .كما يوافق
ويتعهد العميل بعدم �إيقاف �أو غير ذلك �إلغاء تحويل الراتب
�إلى ح�سابه/ح�سابها القائم لدى البنك �أو �أي بنك �آخر بدون
موافقة خطية م�سبقة من البنك .كما يوافق ويتعهد العميل
بعدم �إيقاف �أو �إلغاء التعليمات الدائمة ال�صادرة من قبله
�إلى ح�سابه لديك �أو �أي بنك �آخر بدون موافقة خطية م�سبقة
من البنك .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يوافق ويقر العميل بموجبه
على �أنه يتحمل الم�س�ؤولية عن �أي توقف �أو غير ذلك عدم
تحويل راتبه �إلى الح�ساب المحتفظ به لدى البنك �أو �أي
بنك �آخر .وفي حال عدم قدرة العميل على دفع �أي مبلغ
م�ستحق بموجبه ،ف�إن البنك يكون مفو�ض ًا ب�شكل نهائي
وغير م�شروط ل�سحب �أو تجميد هذه المبالغ من �أي �أو كافة
ح�سابات العميل لدى البنك �أو �أي بنك �آخر.

 6-1با�ستثناء ما لم يرد خالف ذلك ،ف�إن الإ�شارات �إلى التوقيت والتاريخ
ت�شير �إلى تواريخ وتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

 -2الت�سهيالت الإ�سالمية ،ال�شروط الم�سبقة وال�ضمان

	1-2البنك على ا�ستعداد لتقديم الت�سهيالت الإ�سالمية للعميل وفق ًا
للبنود الواردة في ا�ستمارة الطلب ووفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام.
 2-2يخ�صع االنتفاع من الت�سهيالت الإ�سالمية �إلى التزام العميل
المر�ضي للبنك) كما هو وارد في
بال�شروط الم�سبقة (للمدى ُ
ا�ستمارة الطلب �أو يتم �إخطار العميل به من قبل البنك.
 3-2ك�ضمان لأداء العميل اللتزاماته الواردة �أدناه ،يقوم العميل
بتحرير وتقديم �أي م�ستندات كما هو وارد في ا�ستمارة الطلب،
ويتعين عليه:
		 (�أ)

�أن يقوم بتحرير �أي �سندات �إ�ضافية يطلبها البنك من وقت
�إلى �آخر من �أجل غر�ض ال�ضمان القائم �أو الذي يتم تقديمه
ل�صالح البنك ،و

		 (ب) تحرير �أي �ضمان �أو م�ستندات ل�ضمان التزامات العميل
بموجب الت�سهيالت الإ�سالمية ح�سب ما يطلب البنك من
العميل تقديمه من وقت الى �آخر

 -3الت�سهيالت الإ�سالمية  -ال�شروط والأحكام العامة
.1

ت�أكيد الر�صيد وتعهد ح�ساب التمويل الم�ستحق:

		 •

يتكون كل ق�سط �شهري من «عن�صر الربح» و«العن�صر
الرئي�سي» الذي يتوجب دفعه لت�سوية التمويل .وعند
�إ�ستالم �أي ق�سط ف�إنه �سيتم �إ�ستخدام ذلك في مقابل الأرباح
الم�ستحقة �أما الباقي ف�سوف يتم ا�ستخدامه بخ�صو�ص
المبلغ الأ�صلي الم�ستحق من التمويل .وعليه ف�إن العميل
يتفهم ب�شكل تام عملية ً ح�ساب البنك لأق�ساط ودفعات
التمويل ويقبل بموجبه هذا الح�ساب .و�ستكون جميع
تفا�صيل التمويل كما هو مو�ضح في الجدول المخ�ص�ص
لل�سداد ،نهائية ومقبولة ،و�سوف يف�سر ا�ستخدام المبلغ
المدفوع على �أنه قبول لجميع �شروط و�أحكام التمويل.

		 •

كما يطبق الح�ساب المذكور �أعاله على تمويل ال�شراء/
الت�سهيل الإ�ضافي حيث يتم �صرف المبلغ الم�ستحق فقط

.2

فقرة تغيير مكان الإقامة :اختار العميل ،ووافق الم�شرق
الإ�سالمي ،على �أن تكون دبي هي مكان �إقامة و�سكن العميل
وتقديم ال�شيكات.

.3

يتنازل العميل عن �أي حق في المطالبة �ضد الم�شرق الإ�سالمي
وال�شركات التابعة له �أو ال�شركة الأم ب�سبب �أي مطالبات قد تن�ش�أ
لأي �سبب من الأ�سباب مهما كان �ضد �أي م�ستحقات �سابقة.

.4

يقبل ويوافق العميل على التقيد ب�أحكام و�شروط التمويل
الجديد الممنوح له ويفو�ض الم�شرق الإ�سالمي لت�سوية التمويل
الم�ستحق الحالي.

.5

ولغايات االلتزام بالقوانين والأنظمة المتبعة ولأغرا�ض ()1
الح�صول على المعلومات ال�شخ�صية� )2( ،إدارة الح�ساب/
الح�سابات الخا�صة بي/بنا ،والعمليات التي يتم القيام بها من
قبلي/قبلنا )3( ،تنفيذ �أي منتج �أو خدمة تم اال�شتراك بها من
قبلي/قبلنا بما في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر القرو�ض /
التمويل وبطاقات االئتمان ،ف�إننا نقبل ونوافق ونفو�ض تفوي�ض ًا
نهائي ًا وغير قابل للإلغاء �أو الرجوع فيه كل من البنك والبنوك
التابعة له ووكالئه و�أي �أطراف �أخرى من مقدمي الخدمات للبنك

المن�صو�ص عليها في قوانين بور�صة لندن للمعادن �أو �أي معادن
�أخرى متوافقة مع ال�شريعة يحددها البنك،

والموقع من قبل العميل ،ويت�ضمن هذا العقد هذه ال�شروط
والأحكام وا�ستمارة الطلب ذات ال�صلة،

«�سعر التكلفة» وتعني كل ما يتعلق بالأ�صول من مبالغ يتعين
على البنك القيام ب�سدادها من �أجل �شراء هذه الأ�صول من المورد،
وتت�ضمن جميع ال�ضرائب والنفقات الم�ضافة عليها منقو�ص ًا منها
هام�ش الجدية،

«ت�سهيالت المرابحة» وتعني الت�سهيالت المالية المقدمة على
�أ�سا�س المرابحة من �أجل �شراء الب�ضائع وفق ًا للمواد رقم ،1-4
3-4 ,2-4من هذه ال�شروط والأحكام،
«ربح المرابحة» ويعني �سعر ال�سداد الم�ؤجل منقو�ص ًا منه �سعر
التكلفة،

«تاريخ /تواريخ ال�سداد الم�ؤجل» ويعني تاريخ �أو تواريخ
�سداد �سعر ال�سداد الم�ؤجل كما هو مو�ضح على نحوٍ خا�ص في
العر�ض و�إخطار القبول،
«�سعر ال�سداد الم�ؤجل» �أو «�إجمالي �سعر بيع المرابحة»
ويعني �إجمالي المبلغ الذي ي�سدده العميل من �أجل �شراء الأ�صول،
ويعني من �أجل تجنب ال�شك� ،إجمالي �سعر التكلفة وربح المرابحة
والمو�ضح ب�شكل �أخ�ص في العر�ض و�إخطار القبول،
«حالة الإخالل» وتعني الحاالت والظروف الواردة في المادة
رقم ،7

«الب�ضائع» وتعني الب�ضائع المقبولة �شرع ًا والواردة �أي�ض ًا في
العر�ض و�إخطار القبول،
«هام�ش الجدية» ويعني �إيداع ال�ضمان المحدد في ا�ستمارة
الطلب والذي يقوم العميل ب�سداده مقابل �شراء الأ�صول من البنك
والمتعلقة بت�سهيل المرابحة،
«الق�ســط» ويعني كل ق�سـط من �سعر ال�سداد الم�ؤجل
الم�ستحق في تاريخ ال�سداد الم�ؤجل كما يحدده البنك ويتم �إخطار
العميل به،
«الت�سهيالت الإ�سالمية» وتعني ت�سهيالت المرابحة و�/أو
التورق التي يختارها العميل وفق ًا ال�ستمارة الطلب
ت�سهيالت
ّ
ذات ال�صلة،
«التغ ُّير الجوهري ال�سلبي» ويعني �أي تغ ُّير ي�ؤ ّثر بطريقة
جوهرية و�سلبية على الأعمال ،واال�ستخدام �أو الحالة (مالية
�أو خالفه) والتي قد ت�ؤثر بطريقة �سلبية على قدرة العميل في
االمتثال لمدوفوعاته �أو الأداء الجوهري اللتزاماته بموجب �أي
ت�سهيالت �إ�سالمية،
«المرابحة» وتعني عقد البيع للأ�صول المادية من �أجل تعوي�ض
الربح بالإ�ضافة �إلى تكلفة الأ�صول وطريقة ال�سداد المتفق عليها
(يمكن ال�سداد فورا �أو ت�أجيله ،وفي الغالب يتم تحديد ذلك في
ا�ستمارة الأق�ساط) .وفي المرابحة يقوم البائع بالك�شف عن
التكلفة للم�شتري .ي�شتري البنك �سلع ًة ويقوم ببيعها �إلى العميل
�أو على �أ�سا�س �آجل .ويت�ضمن ال�سعر هام�ش الربح المتفق عليه من
قبل كال الطرفين،
«عقد المرابحة» ويعني عقد المرابحة من �أجل بيع البنك الأ�صول
�إلى الم�شتري والمبرم عند تحرير البنك العر�ض و�إخطار القبول

«العر�ض و�إخطار القبول» ويعني الإخطار من عر�ض بيع
الأ�صول ال�صادرة من قبل البنك للعميل والذي يت�ضمن تفا�صيل
الأ�صول المزمع �أن يقوم البنك ببيعها الى الم�شتري ،بالإ�ضافة
الى �سعر التكلفة ،و�سعر ال�سداد الم�ؤجل ،وتواريخ ال�سداد
الم�ؤجل،
«تواريخ ال�سداد» وتعني تواريخ �سداد مبالغ المدفوعات،
«الوعد بال�شراء» ويعني الوعد الذي يقدمه العميل للبنك
بال�صيغة التي يقبلها البنك من �أجل �شراء الأ�صول وفق ًا للمادة رقم
،1-2-4
«ال�ضمان» ويعني ال�ضمان الوارد في ا�ستمارة الطلب ذات ال�صلة
�أو ال�ضمان الم�شار �إليه في ا�ستمارة الطلب،
«م�ستندات ال�ضمان» وتعني الم�ستندات التي ت�شكل ال�ضمان �أو
م�ستندات �أخرى مطلوبة ل�صالح البنك ك�ضمان اللتزامات العميل
المر�ضي للبنك،
�أدناه بال�صيغة والمحتوى ُ
«�أع�ضاء مجل�س ال�شريعة» ويعني �أع�ضاء مجل�س ال�شريعة للبنك
والذي يتكونون من الفقهاء الإ�سالميين والمعينين وفق ًا للقوانين
واللوائح المعمول بها،

«ت�سهيالت التو ّرق» وتعني الت�سهيالت المالية المقدمة على
�أ�سا�س المرابحة من �أجل �شراء ال�سلع والتي يقوم العميل ببيعها
من خالل البنك وفق ًا للمواد رقم  4-4 ،3-4و 5-4
«ال�ضـرائـب» وتـت�ض ـمـن كل ال�ضرائــب الحــالـيـة والم�سـتـقبليـة
(وتت�ضمن ر�سوم الإنتاج المركزية و�ضريبة المبيعات با�ستثناء
�ضريبة الدخل الناتجة عن دخل البنك) ،ور�سوم التح�سينات،
وال�ضرائب ،ور�سوم الدفعات المفرو�ضة ،والغرامات ،و�أي
ر�سوم من �أي طبيعة ،بالإ�ضافة �إلى ر�سوم ت�أخير المدفوعات
والغرامات ذات ال�صلة ،ويتم تف�سير فر�ض ال�ضرائب وفق ًا لذلك ،و
«الإمارات العربية املتحدة» وتعني دولة الإمارات العربية املتحدة،
 2-1ما لم يتطلب ال�سياق خالف ذلك ،ف�إن الكلمات التي تحمل �صيغة
المفرد تت�ضمن �صيغة الجمع والعك�س �صحيح ،والكلمات التي
ترمز �إلى الجن�س تت�ضمن كل جن�س ،وتت�ضمن الإ�شارة �إلى
الأ�شخا�ص كل الجهات االعتبارية وغير االعتبارية.

فيما يلي عر�ض لل�شروط والأحكام («ال�شروط والأحكام») وتعديالتها ،من
وقت �إلى �آخر ،مع ال�شروط والأحكام الإ�ضافية (�إذا لزم الأمر) والمتعلقة بالنوع
الخا�ص من الت�سهيالت االئتمانية (ال ُمعرفة فيما يلي) والتي تحكم العالقة بين
الم�شرق الإ�سالمي و�أي كيان م�ؤ�س�سي �أو فرد ،يتم ت�سميته في ا�ستمارة الطلب
(«العميل») .بموجب هذه ال�شروط والأحكام ،يوافق العميل على �أنه يتم تف�سير
هذه ال�شروط والأحكام وفق ًا لمذكرة عقد ت�أ�سي�س البنك ،واللوائح والقوانين
الخا�صة به ،وتعليمات ولوائح البنك المركزي .وت�صدر الفتوى بوا�سطة هيئة
الرقابة ال�شرعية ووفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .ويكون للبنك مطلق الحق
في تعديل ،و�إ�ضافة ،و�إلغاء �أي ق�سم من هذه ال�شروط والأحكام في �أي وقت
و�إلى الحد الذي ي�سمح به القانون ،بعد تقديم الإخطار المنا�سب ب�ش�أن �أية
تغييرات .ويعتبر العميل قد وافق على هذه التغييرات في حال ا�ستمر في التعامل
فيما يتعلق بالت�سهيالت الإ�سالمية بعد ا�ستالم هذا الإخطار.
تخ�ضع الت�سهيالت التالية المقدمة من البنك �إلى العميل لهذه الأحكام وال�شروط:
(ب) ت�سهيالت المرابحة ،و�/أو
التورق
(ج) ت�سهيالت
ّ

التورق،
وحتى يت�سنى للعميل اال�ستفادة من ت�سهيالت المرابحة �أو ت�سهيالت
ّ
يتعين عليه القيام بملء ا�ستمارة طلب التمويل ال�شخ�صي و�/أو الأعمال
ال�صغيرة.

 -1التعريفات والتف�سيرات

 1-1تحمل الكلمات التالية في هذه ال�شروط والأحكام (بما فيها
الم�سوغات) والجداول ،المعاني التالية المبينة قرين كل منها ،ما
لم يتطلب ال�سياق خالف ذلك:
«الدرهم الإماراتي» و «الدرهم» ويعني العملة الر�سمية لدولة
الإمارات العربية المتحدة،
«اتفاقية الوكالة» وتعني اتفاقية الوكالة المبرمة �أو التي يتم
�إبرامها بين العميل والبنك،
«ا�ستمارة الطلب» وتعني تعبئة العميل ال�ستمارة الطلب
وتقديمها للبنك والمتعلقة بالت�سهيالت الإ�سالمية ،وبالإ�شارة
الى ا�ستمارة الطلب ،تعني ا�ستمارة الطلب من �أجل المرابحة �أو
التورق» ح�سب ما يتطلب ال�سياق،
ّ
«الأ�صول» وتعني كل ما يتعلق بعقد المرابحة من ب�ضائع �أو �سلع
محددة في ا�ستمارة الطلب �أو عر�ض الأ�سعار الملحق با�ستمارة
الطلب المذكورة،
ً
«يوم عمل» ويعني اليوم الذي يكون فيه البنك مفتوحا من �أجل
الأعمال العامة،
«ال�سلع» وتعني المعادن المحددة في العر�ض و�إخطار القبول/
البريد الإلكتروني ،والتي تت�ضمن �أي معادن (با�ستثناء الذهب
والف�ضة) والتي يتم التعامل معها ح�سب بور�صة لندن للمعادن
�أو �أي بور�صة معادن معترف بها ومتوافقة مع معايير الجودة

الت�سهيالت الإ�سالمية
ال�رشوط والأحكام العامة

