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TERMS & CONDITIONS FOR SUKUK/ 

OTHER SECURITIES 

وط وأحكام الصكوك / األوراق المالية األخرى  شر

1. Purpose and Status of these Terms 

and conditions 

Under this product, the Customer will appoint the 

Bank as its agent to sell, purchase, transfer and safe 

keep the Sukuk (Securities) on its behalf for an 

agreed upon agency and safe custody fee, on the 

terms and subject to the conditions of the Agreement 

from time to time and DIB is willing to perform as 

Customer’s agent and provide the Services. 

 

2. Definitions  

“Agent” DIB which purchases or sells Sukuk from or 

to both the primary and secondary markets, for its 

Customers for a specified fee but is not responsible 

for decisions pertaining to the underlying Sukuk. 

 

“Accrued Profit” The Bank as agent of the 

Customer will credit any profit distributed by the 

issuer to the customer’s account. In case of selling 

the Sukuk on behalf of the Customer before 

distribution of the profit by the issuer, the accrued 

profit due which is the applicable profit rate of the 

Sukuk divided by 360 and multiplied by the number 

of days from the last profit payment made by the 

Issuer, the Customer will pay or receive the accrued 

profit if he/she is buying or selling the Sukuk 

respectively. 

 

“Agreement” all legal documentation that the 

Customer has to understand, sign and agree to; this 

includes the Agency Agreement for Sale and 

Purchase of Securities, the Sukuk Key Fact 

Statement, and lastly but no limited to the Securities 

Order Form.  

 

“Bid/Offer Price” The prevailing sell and buy prices 

respectively for the concerned Sukuk, quoted in the 

secondary market. 

 

“Bid/Offer Yield to Maturity/Call” the expected rate 

of return for the respective investor in case a 

particular Sukuk runs through to its maturity or next 

call date.   
 

 

وط واألحكام  .1  الماثلةالغرض من الشر

 

ن البنك كوكيل له قوم هذا المنتج، يبموجب  المتعامل بتعيي 

اء وتحويل وحفظ الصكوك )األوراق المالية( نيابة  لبيع وشر

ن  برامها إيتم وكالة  بموجبعنه  ن الطرفي  لحفظ اورسوم بي 

ن ماأل  وط و ي  ا للشر
ً
ي االتفاقية ، وفق

ن
األحكام المنصوص عليها ف

ي اإلسالمي عىل يوافق و  للمتعامل وتقديم  كوكيللعمل  ابنك دب 

 . له الخدمات

 
 تعريفاتال .2

 

ي اإلسالمي  هو "وكيلال" ي الصكوك أو الذي بنك دب  يشتر

متعامليه من أو إىل كل من األسواق األولية والثانوية ليبيعها 

مسؤولة عن القرارات المتعلقة  غت  مقابل رسوم محددة لكنه 

 بالصكوك األساسية. 

 

اكمة" بإيداع  متعامليقوم البنك بصفته وكيل ال "األرباح المتر

ي أي رب  ح يتم توزيعه من قبل الُمصدر 
ي متعاملحساب الفن

. فن

قبل توزي    ع األرباح من  متعاملحالة بيع الصكوك نيابة عن ال

الرب  ح المطبق  سعر فإن الرب  ح المستحق هو  ،قبل الُمصدر 

ي عدد األيام  360للصكوك مقسوًما عىل 
وًبا فن آخر من ومرصن

 متعاملإذا كان ال دفعة رب  ح تم سدادها بواسطة الُمصدر. 

ي الصكوك أو يبيعها  دفع أو قوم بسي نهإ، فمتتالية بصورةيشتر

اكمة. ستال ا  م األرباح المتر

 

 

ي يجب “االتفاقية "
عىل وتشمل كافة المستندات القانونية التر

ي ذلك "اتفاقية الوكالة 
المتعامل فهمها وقبولها وتوقيعها؛ بما فن

اء األوراق المالية"، و"بيان الحقائق األساسية  لبيع وشر

ا عىل سبيل المثال ال الحرص "استمارة طلب  ً للصكوك"، وأخت 

 األوراق المالية". 

 

ي  "طرح/العطاءسعر ال"
اء السائدة عىل  وتعتن أسعار البيع والشر

ي السوق الثانوية التواىلي 
 . للصكوك المعنية المدرجة فن

 

الطرح/العطاء حتر تاري    خ االستحقاق / طلب  إيرادات

اء" ي عند وصول  الشر
معدل العائد المتوقع للمستثمر المعتن

اء  صكوك معينة اىل تاري    خ استحقاقها أو تاري    خ طلب الشر

 .  التاىلي
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“Credit ratings” Not all Sukuk have credit ratings, 

however for some Sukuk, the three top credit rating 

agencies,S&P, Moody’s, and Fitch have credit ratings 

assigned for some Sukuk. Please check credit rating 

for the particular issue on the Order Form. 

 

 

 

“Customer(s)” means Investor and/or DIB’s existing 

customer(s) who is/are eligible for availing this 

product. 

 

 

“Currency” All currently traded Sukuk are 

denominated in US dollars or UAE dirham, unless 

stated otherwise on the Offering Document. 

 

 

“DIB” Dubai Islamic Bank PJSC. 

 

“Face Value” The value of the underlying Sukuk at 
the price of 100/ Par 
 

“Fee” The product will be subject to an annual 
custody fee of up to 0.0525% (including VAT) of the 
aggregate face value amount or USD315 whichever 
is higher. This fee shall be payable without any 
deduction or set off and for value on the due date, 
quarterly in arrears. In addition, the Agent may 
charge the Customer its agency fee expressed as a 
percentage of the transacted Face Value amount, the 
detail of which shall be provided in the Order Form.  
 
 

“ISSC” DIB Internal Sharia Supervision  Committee. 
 

 
“ISIN” Every public Sukuk can be identified using an 
ISIN (International Securities Identification Number) 
code, which is unique to each Sukuk available in the 
market. Please check the ISIN on the order form for 

your order. 
 
 
“Issue Date” The date at which the pricing of the 
concerned Sukuk issuance has taken place and is 
available for trading in the secondary market 
 
“Minimum Investment” Amount specified in the 
Offering Document of the Sukuk is subject to a 
minimum of USD 200,000 (or its equivalent) or such 
other amount as may be prescribed by the 
Promoter/Agent or Issuer. 

ليست كل الصكوك لديها تصنيفات  "تصنيفات ائتمانية"

ائتمانية، ولكن بالنسبة لبعض الصكوك، فإن وكاالت التصنيف 

ى،  ي الثالث الكت 
لديها  Fitchو  Moody'sو  S&Pاالئتمابن

تصنيفات ائتمانية مخصصة لبعض الصكوك. يرج  التحقق 

ي استمارة الطلب. 
ن
ي للمشكلة المحددة ف

 من التصنيف االئتمابن

 

مصطلح يشت  إىل المستثمر و / أو "(عاملي   المتعامل )المت"

ن ال ي اإلسالمي )ال متعاملي   لبنك دب 
ن ن الحاليي   \ مؤهل( متعاملي 

ن لالستفادة من هذا المنتج.   المؤهلي 

 

جميع الصكوك المتداولة حالًيا مقومة بالدوالر  "عملةال"

ي 
ي  ،األمريكي أو الدرهم اإلمارابر

ن
ما لم ُينص عىل خالف ذلك ف

 . مستند الطرح

 

ي اإلسالمي " ي اإلسالمي ش "بنك دب   م ع بنك دب 

 

/  100قيمة الصكوك األساسية بسعر  "سميةقيمة اإل ال"

 سميةقيمة اإل ال

 

ن بشكل سنويحفظ اليخضع المنتج لرسوم  "رسومال"  األمي 
 ٪ )0.0525تصل إىل 

ا
يبة القيمة المضافة( من  شامل ضن

دوالًرا أمريكًيا أيهما أعىل. يجب  315إجماىلي القيمة االسمية أو 
 المستحقةقيمة الوبدفع هذه الرسوم دون أي خصم أو مقاصة 

ي تاري    خ االستحقاق
عىل أساس رب  ع سنوي. باإلضافة إىل  ،فن

ا عنها  متعامليجوز للوكيل تحميل ال ،ذلك ً رسوم وكالته معت 
ي تم التعامل معها 

 ،كنسبة مئوية من مبلغ القيمة االسمية التر
ي 
ي يجب تقديم تفاصيلها فن

 استمارة الطلب. والتر

 

عية الداخلية " عية أي  "- لجنة الرقابة الشر لجنة الرقابة الشر
 . ي اإلسالمي  الداخلية لبنك دب 

 

يمكن التعرف "ISIN -تعريف األوراق المالية ل رقم الدولي ال "
)الرقم الدوىلي لتعريف  ISINرمز العىل كل صك عام باستخدام 

ي مخصص فريد رقم وهو  ،األوراق المالية(
لكل صك متاح فن

ي  ISINرمز الالسوق. يرج  التحقق من 
استمارة الطلب فن

 الخاص بك. 
 
التاري    خ الذي تم فيه تسعت  إصدار الصكوك  "تاري    خ اإلصدار"

ي السوق الثانوية.  ةمتاحكون لكي ت ةالمعني
 للتداول فن

 
 
ي مستند  ال يقل "الحد األدب  لالستثمار"

المبلغ المحدد فن
)أو ما  دوالر أمريكي بحد أدبن  200,000 عنللصكوك  الطرح

 يعادله( أو أي مبلغ آخر قد يحدده المرّوج / الوكيل أو الُمصدر. 
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“Notice Period” The Bank may amend the terms 
and conditions of the product documents subject to 

90 days calendar days’ written notice with express 
consent of the Customer except for notice related to 
amendments by the Sukuk issuer which have to be 
satisfied in terms of the specific notice. 
 

“Offering Document” Prospectus/offering 
memorandum containing the detailed structure and 
terms and conditions of each Sukuk, published by the 
respective Sukuk issuers for each Sukuk issuance. 
 
 
“Payment Frequency” Sukuk profit payments are 
paid semi-annually. 
 
“Sharia Compliant" means the securities 

(howsoever defined) that comply with the principles 

of Sharia set out in Sharia Standards of AAIOFI or the 

screening criteria of Dow Jones Islamic Market Index 

or Sharia compliance screening criteria of DFM or the 

criteria approved by the Internal Sharia Supervision 

Committee of DIB (ISSC) and/or DFM that are not 

inconsistent with the Sharia Standards of AAOIFI.  

 
 
 
 
"Services" means sale and purchase and the 
custodial services for securities and other services 
set out in clause 4 below. 
 
 

"Securities" means any Sharia Compliant Securities 

and Sukuk of any nature and form whatsoever 

accepted by DIB from the Customer for safekeeping 

as described in the confirmation letter and account 

statement, which are listed on any stock exchange or 

tradable in any other securities market or acceptable 

to international securities depositories and /or 

clearing houses or quotation systems.   

“Tenor/Maturity” It is the date specified by the issuer 
to redeem the outstanding amounts. On this date, the 
issuer pays the full principal plus any profit due to 

investors at Par value. 
 
 
 
 

ة " وط وأحكام مستندات  "خطاراإل فتر يجوز للبنك تعديل شر
ا إلشعار  

ً
ي المنتج وفق بموافقة و يوًما تقويمًيا  90مدته  كتاب 

ار المتعلق بالتعديالت من خطاإل  ماعدا  متعاملضيحة من ال
ي ي يذقبل ُمصدر الصكوك وال

ار خطاإل  بموجبالوفاء به نبغن
 . عينه
 
ي  إىلوتشت   "مستند الطرح"

ة االكتتاب / مذكرة الطرح التر نشر
وط واألحكام المتعلقة بكل  تحتوي عىل الهيكل التفصيىلي والشر
ن عند  ها من قبل مصدري الصكوك المعنيي  ي يتم نشر

صك، والتر
 إصدار أي من الصكوك. 

 
ة ال" يتم دفع أرباح الصكوك عىل أساس نصف  "دفعوتت 

 سنوي. 
 
يعةال" ُيقصد بها األوراق  "اإلسالمية توافق مع أحكام الشر

يعة  ي تتوافق مع مبادئ الشر
 كان تعريفها( التر

ً
المالية )أيا

عية الصادرة عن  ي المعايت  الشر
اإلسالمية المنصوص عليها فن

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

( أو معايت  الفرز الخاصة بمؤشر داو جونز للسوق  ي
)أيوفن

ي الماىلي اإلسالمية أو معايت  االم  ي سوق دب 
يعة فن تثال ألحكام الشر

عية الداخلية  أو المعايت  المعتمدة من قبل لجنة الرقابة الشر

ي ال تتعارض مع 
ي الماىلي التر ي اإلسالمي و / أو سوق دب  لبنك دب 

عية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  المعايت  الشر

 المالية اإلسالمية. 

ي  "خدماتال"
اء وخدمات الحفظ خدمات تعتن البيع والشر

ن  ي األمي 
لألوراق المالية والخدمات األخرى المنصوص عليها فن

 أدناه.  (4)البند 
 
 
ي أي أوراق مالية وصكوك متوافقة مع  "ضماناتال"

تعتن

يعة اإلسالمية من أي نوع وشكل  ي مقبول لدى الشر بنك دب 

ي بهدف  متعاملمن المقدمة اإلسالمي 
حفظها كما هو موضح فن

ي أي بورصة  ةمدرجتكون و  ،الحسابكشف اب التأكيد و خط
فن

ي أي سوق أوراق مالية آخر أو مقبول ةأو قابل
دى ل ةللتداول فن

و / أو غرف المقاصة أو  الدولية ألوراق الماليةا كز إيداعا مر 

 .  أنظمة التسعت 

هو التاري    خ المحدد من قبل  "تاري    خ االستحقاق المدة / "
داد المبالغ  ي هذا التاري    خو . المستحقةالُمصدر الستر

يدفع  ،فن
الُمصدر المبلغ األصىلي بالكامل بالقيمة االسمية باإلضافة إىل 

 أي رب  ح مستحق للمستثمرين. 
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3. Customer’s representations and 

warranties  

The Customer represents and warrants to DIB that: 

a) the Customer has full power and authority to 

enter into, and perform, all the Agreement; 
b) all or any consents and approvals (including, 

without limitation, governmental) necessary 

or required in order for the Customer to 

execute, deliver and validly perform the 

Agreement have been obtained; 

c) the obligations expressed to be assumed by 

the Customer under the Agreement are legal, 

valid, binding and enforceable in accordance 

with the terms of the Agreement; 

d) the Customer has good title to the Securities 

provided for safekeeping free from any 

security interests (of whatsoever nature) and 

claims of any third party; and 

e) The Customer agrees, at its own cost and 

expense, to promptly supply DIB with 

documentary evidence in respect of any of 

the foregoing if so requested by DIB. 

 

4. Sale, Purchase, Custody and other 

Services 

The Services (all of which the Customer irrevocably 

authorises DIB to perform) that DIB agrees to provide 

in respect of the Securities are: 

(a) If so authorized by the Customer from time-

to-time to buy or sell the Securities for and on 

behalf of the Customer in accordance with 

the instructions of the Customer. 

(b) holding the Securities (for the Customer's 

account) in DIB's account with the relevant 

clearing and settlement system; 

(c) notifying the Customer as soon as 

practicable of any notice received by DIB 

pursuant to the terms and conditions of the 

Securities;  

(d) acting on the Customer’s timely and valid 

written instructions or, failing such written 

instructions and where action is required 

pursuant to the terms and conditions of the 

Securities, taking such action as DIB in its 

sole discretion (and expressly without any 

liability to the Customer) thinks prudent or fit; 

 إقرارات وضمانات المتعامل .3

 

:  متعامليقر ال ي اإلسالمي ما يىلي  ويضمن لبنك دب 

مطلقة الصالحية يتمتع المتعامل بالسلطة والأن  (أ )

ي جميع 
ن
 ها؛وتنفيذ االتفاقياتللدخول ف

واالعتمادات تم الحصول عىل جميع الموافقات أن ي (ب)

ي ذلك، عىل سبيل المثال 
ن
الالزمة أو المطلوبة )بما ف

من المتعامل لكي يتمكن ال الحرص، الحكومية( 

 تنفيذ االتفاقية بشكل صحيح؛تحرير و 

امات الا (ج) ن عىل المتعامل بموجب االتفاقية واجبة اللتر

امات  ن وملزمة وقابلة للتنفيذ  ساريةقانونية و هي التر

وط االتفاقية؛ ا لشر
ً
 وفق

عي ملكية سند المتعامل  لدى (د )
لألوراق المالية  شر

ا عن أي راد الم
ً
)مهما  حقوق ضمانحفظها بعيد

 و ثالث؛أي طرف من مطالبات  و أكانت طبيعتها( 

ي اإلسالمي عىل  (ذ ) يوافق المتعامل، عىل تزويد بنك دب 

اصة باألدلة المستندية فيما الفور وعىل نفقته الخ

ي اإلسالمي  يتعلق بأي مما سبق عندما يطلب بنك دب 

 ذلك. 

 

اء والح .4  والخدمات األخرىفظ األمي   البيع والشر
 

ي يرصح ال
ي  متعاملالخدمات )التر بشكل ال رجوع فيه لبنك دب 

ي اإلسالمي عىل جميًعا اإلسالمي بتنفيذها  ي يوافق بنك دب 
( التر

 : كالتاىلي   باألوراق المالية هي تقديمها فيما يتعلق 

اء أو بيع بمن وقت آلخر  متعاملإذا سمح ال )أ( شر

ا  متعامللصالح ااألوراق المالية ل
ً
وبالنيابة عنه وفق

 . متعامللتعليمات ال

ي متعاملاالحتفاظ باألوراق المالية )لحساب ال )ب(
( فن

ي اإلسالمي  نظام المقاصة  لدىحساب بنك دب 

 ؛والتسوية ذي الصلة

ي اإلسالمي يقوم  )ج( ي أقرب  متعاملإخطار الببنك دب 
فن

ي حال تسلمه وقت ممكن عملًيا 
ا فن

ً
أي إشعار وفق

وط وأحكام األوراق المالية  ؛لشر

ا  )د(
ً
ي الوقت المناسب وفق

ي اإلسالمي فن يترصف بنك دب 

من ة يباكتقدمة بصورة  المالصالحة و للتعليمات 

ي حالة عدم وجود مثل هذه  ،متعاملالقبل 
أو فن

يكون اإلجراء مطلوبا التعليمات المكتوبة وحيثما 

وط وأحكام األوراق الماليةوفقا  فإن اتخاذ مثل  ،لشر

ي اإلسالمي الخاص  ا لتقدير بنك دب 
ً
هذا اإلجراء وفق
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and 

(e) receiving payments with respect to the 

Securities and as soon as practicable paying 

the same into the Customer’s account with 

DIB, in each case, subject to, and in 

accordance with, applicable laws and 

regulations. 

 
 

5. Key Product Risks/Warnings 

Market Risk  

a. Decline in market value of investment 

due to systematic factors may affect 

performance of capital markets and 

lead to significant erosion of customer’s 

capital. 

b. The Customer being owner of the 

Sukuk will always bear the ownership 

risk of the Sukuk except in case of wilful 

negligence, misrepresentation or 

breach of the terms and conditions of 

the agency agreement by the Agent. 

  

Liquidity Risk   
Delay in redeeming the investment at a favourable 

price due to lack of demand resulting in loss in the 

value of Customer investment.  

 

Capital Risk   
Investment in Sukuk is not capital protected and the 

returns are not guaranteed. Customer could face 

partial to significant loss of invested capital. 

  

 

Credit Risk  
Default on the payment of obligations by the Issuers 

of the underlying Sukuk could reduce the value of the 

Sukuk.  

Currency Risk  

Investment in Sukuk may be affected by currency 

exchange rates that could reduce the value of 

Customer investment even though the market return 

is positive. 

  

Performance Risk  

Past performance of the Sukuk is not a reliable guide 

to future performance.  

 

 

 

( متعامل)وبشكل ضي    ح دون أي مسؤولية تجاه ال

 و . يعتت  حكيما أو مناسبا 

باألوراق المالية  ةتعلقالمالمدفوعات  استالم )ـه(

ي حساب ايداعها و 
ن
ي أقرب وقت ممكن عملًيا ف

ن
ف

ي اإلسالمي  متعاملال بما يتوافق مع  ،لدى بنك دب 

ا لها 
ً
ن واللوائح المعمول بها ووفق   ؛للقواني 

 

 

  ةمخاطر / تحذيرات المنتج الرئيس .5
  مخاطر السوق

ي القيمة السوقية لالستثمار قد  أ. 
ن
يؤثر االنخفاض ف

بسبب عوامل منهجية عىل أداء أسواق رأس المال 

ي رأس المال الخاص 
ن
وبالتاىلي يؤدي إىل نقص كبت  ف

 . بالمتعامل

ا للصكوك ،دائًما  متعامليتحمل ال ب. 
ً
 ،باعتباره مالك

ي حالة اإلهمال المتعمد 
مخاطر ملكية الصكوك إال فن

وط وأحكام اتفاقية الوكالة  أو التحريف أو خرق شر

  من قبل الوكيل. 

 

 

   مخاطر السيولة

داد االستثمار بسعر مناسب بسبب قلة الطلب  ي استر
التأخت  فن

ي قيمة استثمار ال
  . متعاملمما يؤدي إىل خسارة فن

 

 

  مخاطر رأس المال

ي الصكوك ليس محمًيا برأس المال والعوائد غت   
االستثمار فن

ي رأس أو  خسارة جزئية  متعاملالمضمونة. قد يواجه 
ة فن كبت 

 المال المستثمر. 

  

 مخاطر االئتمان

امات من قبل مُ   ن صدري قد يؤدي التخلف عن سداد االلتر

 الصكوك األساسية إىل تقليل قيمة الصكوك. 

  

 مخاطر العملة

ي  
ي الصكوك بأسعار ضف العمالت التر

قد يتأثر االستثمار فن

عىل الرغم من أن  متعاملاليمكن أن تقلل من قيمة استثمار 

 . ي   عائد السوق إيجاب 

 

 مخاطر األداء

ألداء كمؤشر لاألداء السابق للصكوك  ال يجوز االعتماد عىل  

 .  المستقبىلي
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Sharia Risk  

All the Sukuk are purchased by DIB on behalf of the 

Customer shall be approved by the ISSC. Customer 

should also do its own independent assessment as to 

the Sharia compliance of the Sukuk.  

 

 

Profit Rate Risk  

Profit rate fluctuations in the financial markets will 

impact the value of the underlying Sukuk for better or 

worse. 

  

Default/Issuer Risk  

Issuers are at risk of defaulting on their financial 

obligations which may also include Sukuk they have 

issued and hence by buying these Sukuk, Customer 

is open to default risk of the Issuer of the Sukuk. 

Default Risk is the risk that a buyer of a Sukuk takes 

on, in case the Issuer will be unable of honour or 

meet their financial obligations towards the 

Investors.   

    

Customer must refer to the Offering Document for 

further details on risks pertaining to any 

concerned Sukuk. 

Investments in Sukuk under this product is not a bank 

deposit and as such is not capital protected or capital 

guaranteed and may result in loss of Customer’s 

principal invested amount. 

Dubai Islamic Bank is merely a Promoter/Agent of the 

Sukuk trading/dealing on the Customer’s behalf on 

execution basis only and is not liable for the 

performance of the Sukuk or its valuation. 

Past performance of an investment is not a reliable 

guide to or indicator of future performance. 

Customer should seek professional financial and 

Sharia, accounting & regulatory advice(s) prior to 

deciding to invest through this product and not rely on 

the Agent in making any investment decision on 

Customer’s behalf. 

Customer should carefully review the Offering 

Documents, including the prospectus, custody 

agreement and factsheet, of the respective Sukuk 

and seek professional advice (including financial, 

Sharia, accounting, regulatory and legal advice) 

where the documents are not available in the 

preferred language of the Customer. 

 

 

 

 

يعة اإلسالميةمخاطر عدم االمتثال   ألحكام الشر

عية الداخليةتوافق يجب أن   عىل كافة  لجنة الرقابة الشر

ي  ي  ها بنك دب 
ي يشتر

. متعاملاإلسالمي نيابة عن الالصكوك التر

ي 
ا إجراء تقييم مستقل خاص به  متعاملعىل الكما ينبغن

ً
أيض

يعة اإلسالمية. افيما يتعلق بامتثال  لصكوك ألحكام الشر

  

  مخاطر معدل الرب  ح

ي األسواق المالية عىل قيمة 
ن
تؤثر تقلبات معدالت الرب  ح ف

ي مختلفالصكوك األساسية 
ن
 . والظروف األحوال ف

  

 التخلف عن السداد / الُمصدرمخاطر 

اماتهم المالية يتعرض المُ   ن ي الوفاء بالتر
صدرون لخطر التقصت  فن

ا الصكوك الصو 
ً
ي قد تشمل أيض

اء وعند  ،ة من قبلهمدر االتر شر

عرضة لمخاطر التخلف عن  متعاملالصبح ي ،هذه الصكوك

مخاطر التخلف عن إن الصكوك. قبل ُمصدري السداد من 

ي يتحملها السداد هي المخاطر 
ي حالة  و مشتر التر

الصكوك فن

اماته المالية تجاه عدم قدرة المُ  ن صدر عىل الوفاء بالتر

 المستثمرين. 

    

للحصول عىل  مستند الطرحيجب عىل المتعامل الرجوع إل 
مزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بأي صكوك 

 معنية. 
ي الصكوك بموجب المنتج 

الماثل ال تعتت  االستثمارات فن

وبالتاىلي فهي ليست محمية أو مضمونة  ،وديعة بنكيةبمثابة 

برأس المال وقد تؤدي إىل خسارة المبلغ المستثمر الرئيس 

 . متعامللل

ي اإلسالمي مجرد مروًج يعتت     ا بنك دب 
ا
لتداول الصكوك  / وكيل

 عن غت  عىل أساس التنفيذ فقط و  متعاملنيابة عن ال
ا
مسؤوال

 مها. أداء الصكوك أو تقيي

ا لألداء  ً ا به أو مؤشر
ً
 موثوق

ا
األداء السابق لالستثمار ليس دليل

 .  المستقبىلي

ي ذلك طلب المشورة المهنية  متعامليجب عىل ال
)بما فن

عية والمحاسبية والتنظيمية( مشورةال قبل  المالية والشر

ي 
وع فن وعدم االعتماد الماثل استثمار من خالل المنتج أي  الشر

ي اتخاذ 
 . متعاملأي قرار استثماري نيابة عن ال عىل الوكيل فن

بما  ،مراجعة مستندات الطرح بعنايةب متعاملال البد أن يقوم

ة  ي ذلك نشر
ن واتفاقية الحفظ االكتتاب فن وصحيفة األمي 

الحقائق الخاصة بالصكوك المعنية وطلب المشورة المهنية 

ي ذلك ال
عية والمحاسبية  مشورة)بما فن المالية والشر

ي حالة عدم توفر المستندات باللغة والتنظيمية وا
لقانونية( فن

 . لديهالمفضلة 
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6. Cooling off 

The customer waives his/her Cooling-Off Option, the 

transaction will be processed as soon as possible, as 

per the Bank’s normal conduct of business. 

 

7. AUTHORITIES 

The Customer irrevocably authorises DIB in selling 

and purchasing of the Securities and providing the 

Services: 

(a) to treat the Securities as fungible and deal 

with them accordingly; 

(b) to debit any of the Customer’s accounts with 

DIB (including selling Securities from the 

Customer’s account) for any sums payable to 

DIB (in whatever currency) by the Customer in 

any connection whatsoever (whether or not 

arising in connection with the Services);  

(c) to execute any documents and issue notices 

for and on behalf of the Customer required in 

order for DIB to perform the Services and to 

comply with any applicable laws and 

regulations relating to the Securities; and 

(d) to perform all other acts and things necessary 

to accomplish the purpose of the Agreement. 

 

 

8. FEES AND EXPENSES 

 
8.1  

a. The Customer shall pay DIB an annual fee 

of 0.0525% of the aggregate face value of all 

Securities held in the Customer’s account 

provided that the minimum fee payable to DIB 

shall be US$ 315.00 per annum. This fee shall 

be payable without any deduction or set off 

and for value on the due date, quarterly in 

arrears, commencing on the date of the 

Agreement.  DIB reserves the right to increase 

the above fee at any time by providing the 

Customer with two weeks’ prior written notice 

of the increase. In the event of termination of 

the Agreement in accordance with clause 15 

below, the Customer shall on the date 

specified by DIB pay to DIB fees pro rata to 

the date of such termination. 

b. The Customer shall pay DIB a fee 
mentioned and agreed upon in the Sukuk 
Order Form for the Securities purchased and 

ة  .6  المراجعةفتر

ي حال تخىلي 
ن
ة المراجعة"عن خيار  متعاملالف  ،الخاص به" فتر

ا إلجراءات  إجراءيتم عندئذ 
ً
ي أقرب وقت ممكن، وفق

ن
المعاملة ف

  العمل المعتادة للبنك. 

 
 حياتال ص .7

ي  متعامليفوض ال
ن
ا غت  قابل لإللغاء ف

ً
ي اإلسالمي تفويض بنك دب 

اء األوراق المالية و ي بيع وشر
ن
 تقديم الخدمات: ف

لمعاملة األوراق المالية عىل أنها قابلة لالستبدال  )أ(

ا لذلك
ً
 ؛والتعامل معها وفق

ي  متعاملللخصم من أي من حسابات ال )ب( لدى بنك دب 

ي ذلك 
ن
األوراق المالية من بيع القيام باإلسالمي )بما ف

( مقابل أي مبالغ مستحقة الدفع متعاملحساب ال

ي اإلسالمي )بأي صالح ل متعاملمن قبل ال بنك دب 

 )سواء كان وألي غرض مهما كان( كانت  عملة

 ؛(غت  ذلكعن الخدمات أم لألغراض الناجمة 

وريةارات خطلتنفيذ أي مستندات وإصدار إ )ج(  ضن

ي  لكي يتمكنه وبالنيابة عن متعامللصالح ال بنك دب 

ن من اإلسالمي  أداء الخدمات واالمتثال ألي قواني 

 و ؛ولوائح معمول بها تتعلق باألوراق المالية

األخرى الالزمة لتحقيق  مور ألداء جميع األعمال واأل  )د(

 . يةالغرض من االتفاق

 
 الرسوم والمصاريف .8

 

1.8 

ي اإلسالمي  رسوًما أ. يجب عىل المتعامل أن يدفع لبنك دب 

٪ من إجماىلي القيمة االسمية لجميع 0.0525سنوية قدرها 

ي حساب المتعامل 
كون الحد تأن  عىلاألوراق المالية المودعة فن

ي اإلسالمي   للرسوم المستحقة لبنك دب 
دوالر  315.00 األدبن

هذه الرسوم دون أي خصم أو مقاصة سداد  يتمأمريكي سنوًيا. 

ي تاري    خ االستحقاق، كمتأخرات كل
  فن

ً
تاري    خ من  ثالثة أشهر، بدأ

ي زيادة الرسوم 
ي اإلسالمي بالحق فن االتفاقية. يحتفظ بنك دب 

 
ً
ي أي وقت من خالل تزويد المتعامل مسبق

 ا المذكورة أعاله فن

ي حالة إنهاء االتفاقية 
. فن ن ي بالزيادة قبل أسبوعي  بإخطار كتاب 

ا للبند 
ً
م أدناه، ي 15وفق ن ي بالسداد لالمتعامل لتر بنك دب 

ي اإلسالمي  ،مي اإلسال  ي التاري    خ المحدد من قبل بنك دب 
 ،فن

ي  أساس رسوم عىلال  تاري    خ اإلنهاء.  إىل تناست 

ي اإلسالمي الرسوم  ب. يجب عىل المتعامل أن يدفع لبنك دب 

ي استمارة طلب الصكوك مقابل 
المذكورة والمتفق عليها فن

اة والمباعة نيابة عن المتعامل.   األوراق المالية المشتر
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sold on behalf of the Customer.  

 

9. General Responsibilities of DIB 

DIB will use reasonable care in purchasing and 

selling of the Securities and providing the Services, 

but will not be responsible for any loss or damage 

(including, without limitation, any consequential loss 

or damage), howsoever arising, the Customer may 

suffer or incur in connection with the Services or the 

Securities unless  finally determined by a judgment 

issued by the courts of the Emirate of Dubai and/or 

competent Court that such loss or damage results 

directly from DIB's gross negligence or wilful 

misconduct and, in any such event, DIB's maximum 

aggregate liability under the Agreement shall not 

exceed the value of the Securities as at the date of 

such judgment by such courts. 

 

10. Limitations of Liabilities and 

Responsibilities  

10.1 DIB will not be required to take any other 

action in connection with the Securities 

other than the provision of the Services as 

per the Agreement. 

 

10.2 DIB will not be liable to the Customer in 

connection with the financial standing, or 

any performance, acts or omissions of any 

party relating to or connected with the 

Securities, including, without limitation, the 

issuer of the Securities, any obligor in 

connection with the Securities, any paying 

or other agents, any administrator, or any 

depository. 

 

10.3 DIB will not be obliged to pay any sum 

payable in respect of the Securities to the 

Customer until it has been able to establish 

to its satisfaction that it has actually 

received that sum. 

 

10.4 DIB will neither be responsible for the 

validity, value or genuineness of any 

Securities nor for any determination in 

connection with the Securities, including, 

without limitation, any sale, purchase, 

retention, redemption, settlement or 

exchange of the Securities. 

 

 

 
ي اإلسالمي  .9  المسؤوليات العامة لبنك دب 

ي اإلسالمي يسغ  اء وبيع ىل بذل إبنك دب  ي شر
ن
العناية المعقولة ف

تحمل أي لكنه لن يو  ،األوراق المالية وتقديم الخدمات

ي ذلك مسؤولية تجاه
ن
ر )بما ف عىل سبيل  ،أي خسارة أو ضن

( ،المثال ال الحرص  ر تبغي برصف النظر عن  ،أي خسارة أو ضن

فيما يتعلق حمله أو يت متعاملالتكبده قد ي ،حدوثه اسباب

بموجب حكم  البت فيهيتم  بالخدمات أو األوراق المالية ما لم

ي و / أو المحكمة المختصة  أن هذه بصادر عن محاكم إمارة دب 

ة عن إهمال جسيم أو سوء ترصف  ر ناتج مباشر الخسارة أو الرصن

ي اإلسالمي قبل متعمد من  ي أي حالبنك دب 
ن
ال من األحوال  وف

ي  يجوز أن تتجاوز المسؤولية اإلجمالية القصوى لبنك دب 

ي تاري    خ  ،اإلسالمي بموجب االتفاقية
قيمة األوراق المالية فن

      صدور هذا الحكم من قبل هذه المحاكم. 
 

امات االحدود  .10  والمسؤولياتلتر 

 

ي اإلسالمي اتخاذ أي إجراء  1.10 لن ُيطلب من بنك دب 

باألوراق المالية بخالف تقديم آخر فيما يتعلق 

ا لما هو منصوص عليه
ً
ي  الخدمات وفق

فن

 . يةاالتفاق

ي اإلسالمي تحمل لن ي 2.10 تجاه ية مسؤولأي بنك دب 

 أي أداء، أو أو  ،فيما يتعلق بالمركز الماىلي  متعاملال

 لها عالقة جهةي من قبل أ سهو أو  ،أفعال

ي ذلك ،بها  ةباألوراق المالية أو مرتبط
عىل  ،بما فن

أو  ،ُمصدر األوراق المالية ،سبيل المثال ال الحرص 

أي وكالء أو  ،باألوراق المالية مرتبط عهد أي مت

هم ،دفع أو جهة  ،أو مسؤول ،من الوكالء  أو غت 

 إيداع. 

 

ي اإلسالمي ملزًما بدفع أي مبلغ  3.10 لن يكون بنك دب 

مستحق الدفع فيما يتعلق باألوراق المالية 

  يقدم المتعاملبدون أن  متعامللل
ً
ي ا بإثبات

 ما يرضن

هذا المبلغ  تسلمقد البنك يفيد بأن األخت  

 بالفعل. 

ي اإلسالمي تحمل لن ي 4.10 ية تجاه مسؤولأي بنك دب 

 تجاهأي أوراق مالية أو أصالة أو  ،أو قيمة ،صحة

ي ذلك ،أي قرار يتعلق باألوراق المالية
عىل  ،بما فن

اء  ،بيععملية أي  ،سبيل المثال ال الحرص   ،أو شر

داد  ،أو احتفاظ أو تبادل لألوراق  ،أو تسوية ،أو استر

 المالية. 
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10.5 DIB will not be responsible for insuring the 

Securities. 

10.6 DIB will not be liable for relying on notices 

or communications in connection with the 

Securities that DIB believes to be genuine. 

 

10.7 DIB shall exercise reasonable care in 

receiving Securities but does not warrant 

or guarantee the form, authenticity, value 

or validity of any Security(ies) received by 

it.  

 

11. ADDITIONAL OBLIGATIONS OF THE 

CUSTOMER 

The Customer shall promptly provide DIB with such 

documentation and information as DIB reasonably 

requires in connection with the Securities and/or the 

Services. 

 
12. VARIATION 

The Agreement governing the sale, purchase, 

transfer and safe keep of the Sukuk (Securities) may 

only be varied with the written consent of both parties 

save that DIB may by written notice to the Customer, 

to take effect from the date of the notice, vary the 

terms of the Agreement where changes in market 

practice and/or Sharia, legal or regulatory 

requirements necessary take an immediate change 

or changes to the manner in which DIB performs its 

duties in the Agreement. 

 

13. GOVERNING LAW AND 

JURISDICTION 

The Agreement governing the sale, purchase, 

transfer and safe keep of the Sukuk (Securities)  is 

governed by, and shall be construed in accordance 

with, the laws of the Emirate of Dubai and applicable 

federal laws of the United Arab Emirates to the extent 

these laws do not conflict with the principles of Sharia 

as set out in the AAOIFI Sharia Standards and as 

interpreted and determined by the ISSC of the Bank, 

in which case the principles of Sharia shall prevail, 

and the courts of Dubai shall have non-exclusive 

jurisdiction to settle any disputes which may arise out 

of or in connection with the Agreement. 

 

 

 

ن  5.10  عن تأمي 
ا
ي اإلسالمي مسؤوال لن يكون بنك دب 

 األوراق المالية. 

ي اإلسالمي تحمل لن ي 6.10  تتعلقية مسؤولأي بنك دب 

عىل اإلخطارات أو االتصاالت المتعلقة  هاعتمادب

ي اإلسالمي أنها  ي يعتقد بنك دب 
باألوراق المالية التر

 أصلية. 

م 7.10 ن ي اإلسالمي  يلتر ي ببذل بنك دب 
ن
العناية المعقولة ف

أو  سالمةولكنه ال يضمن  ،الماليةاستالم األوراق 

ق مالية اور أأي  ،أو صالحية ،أو قيمة ،أصالة

 . تسلمها 
امات ا .11  إلضافية للمتعاملااللتر 

ي اإلسالمي عىل الفور  يجب عىل المتعامل تزويد بنك دب 

ي اإلسالمي بشكل  ي يطلبها بنك دب 
بالوثائق والمعلومات التر

 معقول فيما يتعلق باألوراق المالية و / أو الخدمات. 
 

 

 

 
ي االتفاقيةال .12

 
 تغيت  ف

ي تحكم بيع الصكوك )األوراق 
ال يجوز تغيت  االتفاقية التر

ائها ونقلها وحفظها  ن المالية( وشر إال بموافقة خطية من  األمي 

ن  ي اإلسالمي بموجب إإال أنه يجوز كال الطرفي  ار خطلبنك دب 

ي إىل ال يصبح ساري المفعول اعتباًرا من تاري    خ  متعامل،كتاب 

وط االتفاقية  ،ار خطاإل  ات تكون هذه التث حيبتغيت  شر غيت 

يعة أو المتطلبات متوافقة مع  ممارسات السوق و / أو الشر

ات فورية عىل إل الزمة و  رقابيةالقانونية أو ال جراء تغيت  أو تغيت 

ي االتفاقية. 
ي اإلسالمي واجباته فن ي يؤدي بها بنك دب 

 الطريقة التر

 
ي  .13

 
 القانون الحاكم واالختصاص القضاب

ي تحكم بيع الصكوك )األوراق المالية( 
تخضع االتفاقية التر

ن  ي والقواني   إمارة دب 
ن ن لقواني  ائها وتحويلها وحفظها األمي  وشر

فش 
ُ
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وت

االتحادية السارية فن

يعة  ن مع مبادئ الشر ا لها، بحيث ال تتعارض هذه القواني 
ً
وفق

ي ليه اإلسالمية عىل النحو المنصوص ع
عية فن المعايت  الشر

الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

عية الداخلية  ا لتفست  لجنة الرقابة الشر
ً
( ووفق ي

اإلسالمية )أيوفن

يعة  ي هذه الحالة تسود مبادئ الشر
، وفن ي اإلسالمي لبنك دب 

ي غت  حرصي 
ي اختصاص قضاب  اإلسالمية، ويكون لمحاكم دب 

 ت قد تنشأ عن أو فيما يتعلق باالتفاقية. لتسوية أي نزاعا
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14. CONFIDENTIALITY 
14.1 Save as permitted in clause 14.2 below, the 

Agreement and any information furnished 

pursuant to the Agreement shall be kept 

confidential. 

 

14.2 Clause 14.1 shall not apply to: 

(a) any information which is or becomes public 

knowledge; 

(b) any information to the extent that the 

recipient is required to disclose the same 

pursuant to any law or order of any court or 

order of any governmental agency or 

regulatory body or securities exchange with 

whose instructions the recipient habitually 

complies; or 

 

(c) any information to the auditors of any of the 

parties 

 

15. TERMINATION 
 

15.1 Either party may terminate the 

Agreement on at least 30 days' prior 

written notice to the other party. During 

such notice period, the Customer shall 

notify DIB of valid account particulars 

into which DIB must, as soon as 

practicable to do so, transfer the 

Securities. Following termination of the 

Agreement, DIB shall have no further 

responsibility to the Customer. 

 

Notwithstanding Clause 15.1, the Agreement will 

be terminated automatically without 

notice if: 

 

(a) the Customer fails to pay the agreed 

fees or to remedy any breach by the 

Customer of the terms of the 

Agreement within 30 days of receiving 

a written notice from the Bank requiring 

the Client to do so; or 

(b) a bankruptcy order, winding up petition 

or similar order is made in respect of 

the customer; or 

(c)  An administrator, receiver or similar 

officer is appointed over the assets or 

affairs of the    Customer. 

 شيةال . 14

ي البند بخالف ما هو  1.14
ن
أدناه، يجب  2.14مسموح به ف

الحفاظ عىل شية االتفاقية وأي معلومات يتم 

 تقديمها بموجب االتفاقية. 

 

 : ما يىلي  عىل 1.14طبق البند يُ ال  2.14

 ؛توفرة للعوامأو تصبح م عامةأي معلومات  )أ(

ي بالقدر أي معلومات  )ب(
الذي ُيطلب من المتلقر

أو أمر صادر عن  ،بموجب أي قانون ا اإلفصاح عنه

أو  رقابية،أو هيئة  ،أو أي وكالة حكومية ،أي محكمة

ي  أوراق مالية بورصة
  والتر

ا
ي عادة

م المتلقر ن باالمتثال يلتر

 أو ؛ا تعليماتهل

ي الميطلبها أي معلومات  )ج(
ي من ألحسابات دققر

 . األطراف

 

 

 

 إنهاء االتفاقية . 15

 

ن إنهاء االتفاقية  15.1 يجوز ألي من الطرفي 

ي مسبق بما ال  إرسالبموجب  إشعار كتاب 

الطرف اآلخر. خالل  إىليوًما  30يقل عن 

م المتعامل بإخطار  ن ة اإلشعار هذه، يلتر فتر

ي اإلسالمي بتفاصيل الحساب  بنك دب 

ي اإلسالمي  الجديد الذي سيقوم بنك دب 

ي أقرب وقت 
بتحويل األوراق المالية إليه فن

 ، ي اإلسالمي ممكن عملًيا. لن يتحمل بنك دب 

عقب إنهاء االتفاقية، أي مسؤولية أخرى 

 . تجاه المتعامل

سيتم إنهاء االتفاقية تلقائًيا  ،1.15برصف النظر عن البند  

 دون سابق إنذار إذا: 

 

دفع الرسوم المتفق  من متعاملال لم يتمكن )أ(

وط االتفاق خرقأي معالجة عليها أو  ية لشر

ي غضون  متعاملالمن قبل 
يوًما من  30فن

من البنك يطلب من كتابًيا   ا إشعارً  هاستالم

 أو ؛القيام بذلك متعاملال

ما إصدار أمر إفالس أو عريضة تصفية أو  )ب(

 أو متعامل؛الشابه بشأن 

ن  )ج( ي أو وضي تعيي 
مسؤول أي أو  حارس قضاب 

ي 
 . هأو شؤون متعاملعىل أصول القانوبن
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15.2 Clauses 3, 8,10, 11 and 14 above shall 

survive the termination of the 

Agreement. 

 

16.    ASSIGNMENT 
Neither party may assign the Agreement without the 

prior written consent of the other party provided that 

DIB may, upon giving written notice, assign the 

Agreement to any subsidiary, to which such 

assignment the Customer gives consent. 

 

 

17. NOTICES 
 

17.1 Every notice, request, demand or other 

communication under the Agreement shall: 

(a) be in writing delivered personally, by courier, 

by prepaid letter (airmail if available) or by telefax; 

(b) in the case of the Customer, be deemed to 

have been received, in the case of a letter or 

document sent by courier, when delivered, and in the 

case of a telefax, when a complete and legible copy 

is received by the addressee (unless the date of 

despatch is not a business day in the country of the 

addressee or the time of despatch of any telefax is 

after the close of business in the country of the 

addressee in which case it shall be deemed to have 

been received at the opening of business on the next 

such business day). 

 

18.     TAXES 
18.1.    All amounts set out in Agreement or otherwise 

payable by Customer pursuant to the Agreement, 

shall be made without any deduction or withholding 

for or on account of any Tax.  If any deduction or 

withholding is required by any applicable law, as 

amended from time to time or modified by the practice 

of any relevant governmental revenue authority then 

in effect, the Customer shall bear such deduction or 

withholding on its own account and shall be obliged 

to gross-up the payments. 

 

 

18.2 All amounts set out in Agreement or 

otherwise payable by the Customer pursuant to the 

Agreement, whether the amount is paid as an 

advance payment, a deposit, on a fixed fee basis, or 

otherwise, are exclusive of Tax, including VAT. 

Where VAT is payable by the Customer under the 

Agreement, the amount payable for the supply (VAT 

أعاله  14و  11و  10و  8و  3تظل البنود  15.2

 بعد إنهاء االتفاقية. حتر سارية 

 

 . التنازل16

ال يجوز ألي طرف التنازل عن االتفاقية دون موافقة خطية 

ي اإلسالمي لكن مسبقة من الطرف اآلخر   ،يجوز لبنك دب 

ي  بموجب كة تابعة ،إشعار كتاب   ،التنازل عن االتفاقية إىل أي شر

 . متعاملالعليها وافق ي

 

 

 اراتخطاإل  . 17

 

أو اتصال آخر  ،مطالبةأو  ،أو طلب ،ار خطكل إ 1.17

 أن: االتفاقية يجب بموجب 

يد  ةشخصي بصورةيتم تسليمها تكون كتابية و  )أ( أو بالت 

ا )بريد جوي من خالل الشي    ع أو 
ً
رسالة مدفوعة مسبق

 ؛إذا كان متاًحا( أو عت  الفاكس

اإلخطار إذا تم  تسلمُيعتت  أنه قد  متعامل،لبالنسبة ل )ب(

يد الخطاب أو الإرسال   ،الشي    ع مستند عن طريق الت 

نسخة كاملة ومقروءة ك  الفاكسأو إذا تم استالمه عت  

تاري    خ اإلرسال ليس يكن من قبل المرسل إليه )ما لم 

ي بلد المرسل إليه أو ب
وقت إرسال أن يوم عمل فن

ي بلد ساعات بعد انتهاء قد تم فاكس ال
العمل فن

ي هذه الحالة يعتت  أن
المرسل إليه قد  المرسل إليه وفن

(الدوام  بدءاستلمه عند  ي يوم العمل التاىلي
 . فن

 

ائب18  . الض 

ي االتفاقية أو 1. 18
. جميع المبالغ المنصوص عليها فن

ا لالتفاقية، يجب أن 
ً
المستحقة الدفع من قبل المتعامل وفق

يبة أو  البد . إذا كان بسببها تتم دون أي خصم أو اقتطاع ألي ضن

 طاع بموجب أي قانون معمول بهتأي خصم أو اقمن وجود 

بصيغته المعدلة من وقت آلخر أو المعدلة من خالل ممارسة و 

ي ذلك الوقت، سارية أي سلطة إيرادات حكومية 
ذات صلة فن

ن عىل المتعامل تحمل هذا الخصم أو اق عىل المبلغ طاع تيتعي 

م  ن ي ذلك ب عندئذ حسابه الخاص ويلتر
دفع مجمل المبلغ بما فن

 المبلغ المراد اقتطاعه. 

 

ي االتفاقية أو  عليها  المبالغ المنصوصإن جميع  2 . 18
فن

ا لالتفاقية متعاملالمستحقة الدفع من قبل ال
ً
سواء تم  ،وفق

دفع المبلغ كدفعة مقدمة أو وديعة أو عىل أساس رسوم ثابتة 

يبة ،ذلك خالفأو  يبة القيمة  ،ال تشمل الرصن ي ذلك ضن
بما فن

يبة القيمة المضافة مستحقة الدفع  المضافة. عندما تكون ضن

سيتم زيادة المبلغ  ،بموجب االتفاقية متعاملمن قبل ال
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exclusive) will be increased by the amount of the VAT 

applicable at the prevailing rate. 

 

 

18.3 To the extent already paid by DIB or not 

recovered, the Customer shall keep DIB indemnified 

from and against any loss, cost (including any cost 

of enforcement), liability (as well as any tax liability 

incurred, including but not limited to, VAT, as 

applicable), claim, demand or damage, which DIB 

suffers or incurs in the lawful and proper exercise of 

its duties under the Agreement. 

يبة القيمة المضافة( بمقدار  قيمة المستحق )غت  شامل لرصن

يبة القيمة المضافة المطبقة بالسعر السائد.   ضن

 

م ي 3 . 18 ن ي اإلسالمي  بتعويض متعاملاللتر ، بقدر بنك دب 

ي الالمبالغ 
ي اإلسالمي بالفعل أو  ا دفعه تر ي بنك دب 

دهلم يالتر  ا،ستر

ي ذلك أي تكلفة اإلنفاذ(  عن
ن
أي  و أأي خسارة أو تكلفة )بما ف

ام ماىلي 
ن ي يتم تكبدهالتر يت 

ام ضن ن ي ذلك  ،)باإلضافة إىل أي التر
ن
بما ف

يبة القيمة المضافة ،عىل سبيل المثال ال الحرص  حسب  ،ضن

ر يأي االقتضاء( أو  ي تكبده مطالبة أو طلب أو ضن بنك دب 

ي منه خالل اإلسالمي أو ي
القانونية والسليمة ته ممارسعابن

 . بموجب االتفاقيةلواجباته 

 

 


