TERMS AND CONDITIONS OF INVESTMENT PRODUCT FINANCE
By signing the Facility Letter (as defined below) issued by Dubai Islamic Bank PJSC (the Bank), regulated by the Central Bank of
UAE, the Customer agrees to be bound by the following Terms and Conditions (hereinafter to be referred as the Terms or the
Terms and Conditions) which may be amended from time to time.
These Terms are structured in three parts as follows:
PART 1: Definitions and Interpretation
PART 2: Facility Terms
PART 3: General Terms
PART 1: DEFINITIONS AND INTERPRETATION
1.

DEFINITIONS AND INTERPRETATION
1.1 In these Terms, unless the context otherwise requires and except as otherwise defined herein, the following words
shall have the following meanings:

AAOIFI

means the accounting and auditing organization of Islamic financial institutions.

Acceptable Shares

means the shares of the companies in which the Bank as Principal wishes to invest that are
publicly listed in the UAE financial markets or any other market approved by the Principal,
and which meet the Sharia standards adopted by the Principal’s ISSC.

Agency Agreement

means any agency agreement entered into between the Customer and the Agent appointing
the Agent as agent of the Customer in relation to the purchase and on-sale of Commodities
that are the subject of a Murabaha Facility.

Agent

means
(a) Back Office FZ LLC or any other person licensed to trade on the DMCC Tradeflow (Islamic)
under a duly executed Agency Agreement; or
(b) any person agreed to in writing between the Customer and the Bank.

Assets

means the securities set out in the Purchase Agreement.

Applicable Period

means, in relation to a Murabaha Facility or the Share Finance Facility, the period set out in
the Facility Letter opposite the heading Applicable Period.

Authorisation

means an authorisation, consent, approval, resolution, permit, license, exemption, filing,
notarisation or registration.

Bank

means Dubai Islamic Bank PJSC, its subsidiaries, successor or permitted assigns.

Bank’s Share

means, at any relevant point of reference, the Bank’s ownership interest in the Assets.

Bank’s Relevant Amount

means, at any relevant point of reference, the acquisition cost of Bank’s Share, subject to pro
rata change depending on the extent of the Bank’s Share.

Broker

means Dubai Islamic Financial Services of Dubai, UAE (DIFS), or any other broker approved
or nominated by the Bank, that will purchase the Acceptable Shares based on Share Finance
Agent’s instructions under the Share Finance Agency Agreement.

Business Day

means a day (other than a Friday or Saturday) on which banks are open for general business
in the UAE.

Collateral

means any Sharia compliant securities including Shares, Sukuk, Mutual Funds (including
Exchange Traded Funds - ETF), Structured Products or any other investments either listed
and tradeable on a stock exchange or Over the Counter Market and would include money held
as Cash or Deposit in custody of the Bank.

Commodities

means the Sharia compliant commodities which are the subject of a Murabaha Facility and
which may comprise of the following goods available on the DMCC Tradeflow (Islamic):
(a) any metal (excluding gold or silver but including metals from the platinum group)
dealt with on the DMCC Tradeflow (Islamic) and conforming with the quality standards
applicable rules; or
(b) such other commodities as may be specified by the Bank.
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Cost Price

means:
(a) in relation to a Murabaha Facility, all amounts payable by the Bank to supplier for the
purchase of Commodities which are the subject of the Murabaha Facility; or
(b) in relation to Share Finance Facility, the actual acquisition cost of the Relevant Shares by
Share Finance Agent (acting for and on behalf of the Principal) through the Broker plus
any related actual expenses in relation to the acquisition of the Relevant Shares, as shall
be duly mentioned under the Murabaha Offer and subsequently confirmed by the Share
Finance Murabaha Confirmation Notice.

Customer

shall mean the customer identified in the Facility Letter.

Customer Rate

means the aggregate percentage rate set out in the Facility Letter opposite the heading
Applicable Customer Rate for Murabaha Facility or Service Agency Facility or Share Finance
Facility (as applicable) which for the avoidance of doubt shall be an aggregate of the
applicable Inter-Bank Rate and the applicable spread.
means, in relation to any period of time, A/B where:
(a) A is the number of days in the period of time; and
(b) B is 365 (or, in any case where the practice in the Relevant Market differs, in accordance
with that market practice).
means in respect of the Sale Price, an amount payable by the Customer to the Bank on the
relevant Deferred Payment Date (s) as specified in the relevant Facility Documentation.
means the date(s) on which the Sale Price shall be payable in relation to the Murabaha
Facility or the Share Finance Facility.
means the initial deposit amount of the Pledged Account and any further amount which may
be credited to the Pledged Account during the Security Period and pledged by the Customer
pursuant to the Pledge Agreement and these Terms, and all profit related thereto.

Day Count Fraction

Deferred Payment Amount
Deferred Payment Date
Deposit

Dirhams or AED

means the lawful currency for the time being of the UAE.

Disruption Event

means either or both of:
(a) a material disruption to those payment or communications systems or to those financial
markets which are, in each case, required to operate in order for payments to be made in
connection with any facility under the Facility Documentation (or otherwise in order for
the transactions contemplated by the Facility Documentation to be carried out) which
disruption is not caused by, and is beyond the control of, the Bank; or
(b) the occurrence of any other event which results in a disruption (of a technical or
systems-related nature) to the treasury or payments operations of the Bank preventing
it:
(i) from performing its payment obligations under the Facility Documentation; or
(ii) from communicating with the Customer in accordance with the terms of the Facility
Documentation, and which (in either such case) is not caused by, and is beyond the
control of, the Bank.
means the Sharia compliant trade flow platform which is the infrastructure provided by
Dubai Multi Commodities Center, Dubai, UAE to facilitate the commodity transactions and
includes the software system, processes and procedures.

DMCC Tradeflow (Islamic)

Dollar or USD

means the lawful currency for the time being of the USA.

Donation Amount

shall have the same meaning as ascribed to such term in Clause 16.3 of these Terms.

Dubai

means the Emirate of Dubai.

EIBOR

means,
(a) the applicable Screen Rate as of the Specified Time for Dirhams for a period equal to
the Applicable Period or Income Payment Period; or
(b) as otherwise determined by the Bank, and, in each case, if that rate is less than zero,
EIBOR will be deemed to be zero.
shall have the same meaning as ascribed to such term in Clause 4.3.1 of these Terms and
Conditions.
means, in respect of each Income Payment Period the aggregate of an amount equal to the
product of (A) Customer Rate, (B) the Bank’s Relevant Amount; and (C) Day Count Fraction.

Exercised Share
Expected Income Amount
Expected Income
Calculation Day
Event of Default
Facility

means, in respect of an Income Payment Period, the first date of the Income Payment Date.
means an event specified as such in Clause 13.
means the Sharia compliant Murabaha Facility or Service Agency Facility or Share Finance
Facility (as applicable) provided by the Bank to the Customer pursuant to the Facility
Documentation and as specified under the Facility Letter.
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Facility Letter
Facility Documentation

Final Maturity Date

Financial Indebtedness

Guarantee

means the Facility Letter issued by the Bank to the Customer in relation to any Facility as
may be amended or renewed from time to time at the sole discretion of the Bank.
means:
(a) these Terms and Conditions;
(b) the Facility Letter;
(c) the Murabaha Facility Documentation; or the Service Agency Facility Documentation; or
the Share Finance Facility Documentation (as applicable);
(d) the Pledge Agreement;
(e) any other document designated as such by the Bank.
means in relation to the Facility, the earlier of:
(a) the date set out in the Facility Letter opposite the heading Final Maturity Date; or
(b) the date on which the Facility has been terminated in accordance with the Facility
Documentation.
means any financial obligations on the customer including obligation or amount of liability
in respect of a guarantee, indemnity, bond or letter of credit or any other instrument issued
by a bank or financial institution.
means, in relation to the Facility any document entered into pursuant to which a person
guarantees or purports to guarantee the obligations of an Obligor under any Facility
Documentation.

Guarantor

means, in relation to the Facility, any person who is or becomes party to a Guarantee.

Income Payment Date

shall have the same meaning as ascribed to such term in Clause 4.2.6 (a) of these Terms
and Conditions.
shall have the same meaning as ascribed to such term in Clause 4.2.5.1 (a) (ii) of these
Terms and Conditions.
means:
(a) if the Facility Currency is Dirhams, EIBOR; and
(b) if the Facility Currency is Dollars, LIBOR.
means the acceptance of the Investment Offer sent by the Principal, if it intends that the
Share Finance Agent purchases the Relevant Shares (for and on behalf of the Principal),
substantially in the form set out in Appendix to the Share Finance Agency Agreement.
means the investment offer sent by the Share Finance Agent to the Principal, substantially
in the form set out in Appendix to the Share Finance Agency Agreement requesting the
Principal to appoint the Share Finance Agent as its agent to purchase the Relevant Shares
on its behalf through the Broker.

Income Payment Period
Notice
Inter-bank Rate

Investment Acceptance

Investment Offer

ISSC

means the internal Sharia supervision committee of the Bank.

ISIN

means International Securities Identification Number. It is a 12-character alpha numeric
code used to uniquely identify a security.
means any legal principle, rule or law that may have the effect of preventing the enforcement
of a legal right.
means, for any Applicable Period or Income Payment Period:
(a) the applicable Screen Rate as of the Specified Time for Dollars for a period equal to the
Applicable Period or Income Payment Period; or
(b) as otherwise determined by the Bank, and, in each case, if any such rate is below zero,
LIBOR will be deemed to be zero.
means a material adverse effect on:
(a) the ability of the Customer to perform its obligations under a Facility Documentation;
(b) the validity or enforceability of any Facility Documentation; or
(c) any right or remedy of the Bank in respect of a Facility Documentation.
means the Murabaha facility made available to the Customer under the Murabaha Facility
Documentation in accordance with the provisions of these Terms.
means the following documentation in relation to the Murabaha Facility:
(a) Promise to Purchase (including the Appendix thereto), substantially in the form set out
in Schedule 1 – Part 1;
(b) Murabaha Confirmation Notice, substantially in the form set out in Schedule 1 – Part 2.
means the sale and purchase of the Commodities (by way of Murabaha) between the Bank
and the Customer (duly represented by the Agent) concluded on the DMCC Tradeflow
(Islamic) and as confirmed in Murabaha Confirmation Notice.

Legal Reservations
LIBOR

Material Adverse Effect

Murabaha Facility
Murabaha Facility
Documentation

Murabaha Transaction
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Murabaha Transaction Sale
Date

means the date of the Murabaha Transaction, which is provided in Appendix to the Promise
to Purchase.

Obligor

means any of:
(a) the Customer;
(b) any Guarantor; and
(c) any person who is or becomes party to a document evidencing or creating, or purporting
to evidence or create a Pledge over or in respect of any asset of any Obligor to secure
any obligation of any Obligor to the Bank under any Facility Documentation.

Outstanding Amount

means any outstanding and due amount not paid by the Customer or any of the Obligors
under any of the Facility Documentation.

Outstanding Bank’s Share

means remaining Bank’s Share in the Assets as of the relevant point of time.

Party

means a party to the Facility Documentation.

Payment Schedule

means the schedule on the basis of which the Sale Price shall be paid on the Deferred
Payment Dates.

Pledge

means the pledge over Pledged Assets created pursuant to each Pledge Agreement.

Pledge Agreement

means the agreement or agreements (if more than one) between the Customer and the
Bank for pledging the Pledged Assets in accordance with these Terms and the Facility
Documentation, substantially in the form set out in Schedule 4 of these Terms.

Pledged Accounts

means the Deposit and all right, title, benefit and interest of the Customer, whether present
or future, proprietary, contractual or otherwise, arising out of or in relation to the Deposit.

Pledged Assets

means Sukuk, Mutual funds, Shares, Pledged Accounts or any other pledged assets as per
the Pledge Agreement.

Profit Amount

means, in relation to a Murabaha Facility or Share Finance Facility, the Cost Price multiplied by:
(a) the Customer Rate; and
(b) the Day Count Fraction for the Applicable Period.

Purchase Agreement

means the purchase agreement to be entered between by Bank (as Purchaser) and Customer
(as Seller) in order to acquire the ownership of the Asset, substantially in the form set out
in Schedule 2 – Part 1.

Purchase Price

means the price within reasonable range of the then existing market price (inclusive of any
applicable Tax or similar charges if any) payable by the Bank to the Customer in respect of
the sale and purchase of the Assets as set out in the Purchase Agreement.

Purchase Undertaking

means the purchase undertaking issued by the Customer (as Promisor) in favour of Bank (as
Beneficiary) with respect to the Assets.

Purchase Undertaking
Exercise

shall have the same meaning as ascribed to such term in Clause 4.3.1 of these Terms and
Conditions.

Relevant Shares

means the shares mentioned in the Investment Offer, sent by the Share Finance Agent to
the Principal from time to time in which the Share Finance Agent shall offer to purchase a
quantity of Acceptable Shares on behalf of the Principal.

Relevant Market

means (a) in relation to Dirhams, the UAE Inter-Bank market; and (b) in relation to Dollars, the
London, UK Inter-Bank market.

Sale

means purchase of the Commodities (by way of Murabaha), by the Customer (acting through
his Agent), from the Bank on the Murabaha Transaction Sale Date.

Sale and Purchase
Agreement

means the Sale and Purchase Agreement, substantially in the form set out in Appendix 2 to
the Purchase Undertaking.

Sale Price

means the aggregate of Cost Price and the Profit Amount as applicable either:
(a) in relation to Murabaha Facility set out under the Promise to Purchase; or
(b) in relation to Share Finance Facility set out under the Share Finance Murabaha Agreement.
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Screen Rate

Security Document

Security Period

Services
Service Agency Agreement

Service Agency Facility
Service Agency Facility
Documentation

Share Finance Facility
Share Finance Facility
Documentation

Share Finance Murabaha
Agreement
Specified Time
Tax
Tax Deduction
Total Exercise
Total Exercise Price

means:
(a) in relation to LIBOR, the London Inter-Bank offered rate administered by ICE Benchmark
Administration Limited (or any other person which takes over the administration of that
rate) for Dollars displayed (before any correction, recalculation or republication by the
administrator) on page LIBOR 01 or LIBOR 02 of the Thomson Reuters screen (or any
replacement Thomson Reuters page which displays that rate);
(b) in relation to EIBOR, the rate for deposits in AED displayed (before any correction, recalculation
or republication by the administrator) on page EIBOR of the Thomson Reuters screen (or any
replacement Thomson Reuters page which displays that rate),
in each case, for the Applicable Period or Income Payment Period
or on the appropriate page of such other information service which publishes that rate
from time to time in place of Reuters. If such page or service ceases to be available, the
Bank may specify another page or service displaying the relevant rate after consultation
with the Customer.
means the Pledge Agreement and any other documents in favour of the Bank as security for the
obligations of the Customer under the Facility Documentation each in the form and substance
satisfactory to the Bank.
means the period commencing with the date of the earliest Facility Documentation and
terminating on the date when all the moneys (of whatever nature) which the Customer
(whether alone or with any other person) presently is, or at any time becomes, actually or
contingently liable to pay at the Bank under or in connection with the Facility Documentation
have been paid or discharged in full.
means the services agreed to be provided by the Service Agent under the Service Agency
Agreement.
means the service agency agreement between the Bank (as Principal) and the Customer
(as Service Agent) with respect to the Assets, substantially in the form set out in Schedule
2 – Part 2.
means the service agency facility made available to the Customer under the Service Agency
Facility Documentation in accordance with the provisions of these Terms and Conditions.
means the following documentation in relation to the Service Agency Facility:
(a) Purchase Agreement, substantially in the form set out in Schedule 2 – Part 1;
(b) Service Agency Agreement, substantially in the form set out in Schedule 2 – Part 2; and
(c) Purchase Undertaking, substantially in the form set out in Schedule 2 – Part 3.
means the share finance facility made available to the Customer under the Share Finance
Facility Documentation in accordance with the provisions of these Terms and Conditions.
means the following documentation in relation to the Share Finance Facility:
(a) Share Finance Agency Agreement, substantially in the form set out in Schedule 3 - Part
1; and
(b) Investment Offer and Investment Acceptance, substantially in the form set out in
Appendix to Schedule 3 - Part 1
(c) Promise to Purchase, substantially in the form set out in Schedule 3 - Part 2, the shares
once purchased by the Principle.
means the Share Finance Murabaha agreement constituted upon the exchange of the Share
Finance Murabaha Offer and the Share Finance Murabaha Acceptance.
means a day and time determined in accordance with the Bank’s applicable cut-off times or
such other time as may be agreed between the Customer and the Bank.
means any tax, value added tax (VAT), levy imposed, duty or other charge or withholding of a
similar nature.
means a deduction or withholding for or on account of Tax from a payment under a Facility
Documentation.
shall have the same meaning as ascribed to such term in Clause 4.3.1 of these Terms and
Conditions.
shall have the same meaning as ascribed to such term in Appendix 3 to the Purchase
Undertaking.

Trading Days

means the days when the shares are commercially traded in the UAE.

UAE

means the United Arab Emirates.
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1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9

Third party rights
(a) Unless expressly provided to the contrary in a Facility Documentation, a person who is not a Party has no right under
Article 252 of Federal Law No. 5 of 1985 regarding civil transactions (as amended by Federal Law No. 1 of 1987) to
enforce or to enjoy the benefit of any term of the Facility Documentation.
(b) Notwithstanding any term of any Facility Documentation, the consent of any person who is not a party to a Facility
Documentation is not required to rescind or vary that Facility Documentation at any time.
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.
References to Clauses are references to Clauses herein.
Clause headings are inserted for convenience only and shall not affect the construction of these Terms.
Any reference herein to any statute or statutory provision shall, unless the context otherwise requires, be construed as a
reference to such statute or statutory provision as same may have been or may from time to time be amended, modified,
extended, consolidated, re-enacted or replaced.
References herein 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.
Except as otherwise stated, references to times shall mean references to Dubai or UAE time.
To the extent they relate to the subject matter of, and do not conflict with these Terms, the Bank’s Banking Services
General Terms and Conditions are incorporated herein by reference and the Customer hereby confirms having read
the Banking Services General Terms and Conditions and that they are unconditionally accepted to form part of these
Terms.
PART 2: FACILITY TERMS AND CONDITIONS

2.

PROVISIONS PERTAINING TO THE FACILITY
The Bank shall have the discretion of offering the Facility to the Customer, either in the form of Murabaha Facility or as a
Service Agency Facility or Share Finance Facility which will be indicated in the Facility Letter.

3.

PROVISIONS PERTAINING TO THE MURABAHA FACILITY
In addition to the other relevant provisions of these Terms and Conditions, the following provisions shall specifically apply
with respect to the Murabaha Facility.

3.1

PROMISE TO PURCHASE

3.1.1 PROMISE
(a) If the Customer intends to avail the Facility, the Customer may issue a Promise to Purchase, whereby the Customer
shall promise to purchase the Commodities (by way of Murabaha), acting through its Agent from the Bank on the
Murabaha Transaction Sale Date, upon the Bank acquiring the title to and the possession of the Commodities.
(b) The Bank relying on the Promise to Purchase may purchase the Commodities and after getting the possession ask
the Customer to purchase the same from the Bank on Murabaha basis.
3.1.2 PROMISE TO PURCHASE EXERCISE AND MURABAHA SALE
(a) Upon getting the possession of the Commodities, the Bank shall be entitled to exercise its right under the Promise to
Purchase (the Exercise) by issuing the exercise notice, substantially in the form attached to the Promise to Purchase
(the Exercise Notice). Upon Exercise, the Customer shall be obliged to enter into the relevant Murabaha Transaction,
through the Agent, on the DMCC Tradeflow (Islamic), the details of which shall be subsequently confirmed pursuant
to the Murabaha Confirmation Notice.
(b) The Customer shall bear all ownership risks after assuming the title and taking the actual or constructive possession
to the Commodities under the Murabaha Transaction.
3.1.3 CUSTOMER DEFAULT
(a) If the Customer withdraws from executing the Murabaha Transaction before the Bank acquires the Commodities,
the Customer shall bear actual losses, if any, incurred by the Bank till that date. The Customer undertakes to pay the
actual losses to the Bank arising out of its withdrawal from the Promise to Purchase.
(b) If the Customer refuses to purchase the Commodities after the Bank acquires the Commodities, the Bank is entitled
to sell the same in the marketand get the cost thereof. If the sale proceeds exceed the Bank’s entitlement, such
excess will be the sole right of the Bank in its capacity as the owner of the Commodities. If the sale proceeds were
lesser than the Bank’s entitlement, the Bank has the right to revert to the Customer for any shortfall.
(c) If the Customer refuses to receive the Commodities, or documents relating to the Commodities, after the Commodities
have been purchased by it pursuant to the Murabaha Transaction, the Customer hereby gives the right to the Bank
to sell the Commodities and receive the sale proceeds and to get the Sale Price and to revert to the Customer for any
shortfall.
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(d) Upon an Event of Default occurring, the Bank shall be entitled to accelerate all outstanding payments on future
Deferred Payment Dates and oblige the Customer to pay the entire outstanding Sale Price (along with Donation
Amount, if any) immediately.
3.2

MURABAHA CONFIRMATION NOTICE

3.2.1 Murabaha Confirmation Notice
The Parties confirm that under the Murabaha Transaction:
(a) the Bank sold the Commodities (by way of Murabaha) and the Customer purchased the Commodities on the Murabaha
Transaction Sale Date for the consideration of the Sale Price, free from all liens, charges and encumbrances and
other rights exercisable by third parties created by or through or as a result of any action or inaction of the Bank but
otherwise on an 'as is, where is' basis.
(b) the title, rights, interests, delivery and possession to the Commodities, together with its associated rights and
obligations, passed to the Customer on the Murabaha Transaction Sale Date.
3.2.2 CONSIDERATION
(a) The Parties agree that under the Murabaha Transaction, the Customer is liable to pay the Sale Price to the Bank in
immediately available funds on instalment basis on the Deferred Payment Dates as per the Payment Schedule set
out under the Murabaha Confirmation Notice.
(b) If the Customer fails to pay on a Deferred Payment Date, the Bank shall have the right to enforce all or part of the
Pledge without any notice to the Customer.
4.

PROVISIONS PERTAINING TO THE SERVICE AGENCY FACILITY
In addition to the other relevant provisions of these Terms and Conditions, the following provisions shall specifically apply
with respect to the Service Agency Facility.

4.1

PURCHASE AGREEMENT

4.1.1 Sale and Purchase
(a) By executing the Purchase Agreement, the Bank shall purchase the Assets which will be owned by the Customer or
purchased by the Customer from any third party other than the Bank, from the Customer for the consideration of the
Purchase Price, thereupon the title (ownership) to the Assets shall pass on to the Bank.
(b) The ownership of the Assets, together with its associated rights, shall vest in the Bank on the date of Purchase
Agreement.
(c) The Bank shall purchase only such Assets which has income at least equal to the Expected Income Amount.
(d) Pursuant to the Purchase Agreement, risks associated with the ownership of the Assets shall be with the Bank
including but not limited to the market price fluctuations and income.
4.1.2 Further Assurance
(a) The Bank as Principal appoints the Customer as its Service Agent to manage the Assets purchased by the Bank from
the Customer and the Customer as Service Agent accepts such appointment pursuant to the terms of the Service
Agency Agreement.
(b) Each party shall do all acts and things and use all reasonable endeavours to procure that third parties shall execute
documents and do all acts and things as any other party shall reasonably request in order to carry out the intended
purpose of the Purchase Agreement or otherwise to preserve or enforce a party's rights under the Purchase
Agreement.
(c) The Customer hereby undertakes that it shall keep and maintain all documents, books, records and other information
reasonably necessary or advisable for the collection of all amounts due in respect of the Assets.
4.1.3 Warranties
The Customer warrants and agrees (as the context implies) that:
(a) The Purchase Agreement constitutes the valid and binding obligation of the Customer, enforceable against the
Customer in accordance with its terms and conditions.
(b) It has good title to the Assets and on signing the Purchase Agreement, the Customer transfers good and valid
ownership of the Assets to the Bank, free and clear of any liens, encumbrances, pledges, claims or rights of others of
any kind or nature whatsoever.
(c) It has the right to sell and transfer the full legal and ownership interest in the Assets to the Bank according to the
principles of Sharia and on the terms and conditions set out in the Purchase Agreement.
(d) It will, at its own cost and expense, execute and do (or procure to be executed and done by any other necessary party)
all such deeds, documents, acts and things as the Bank may from time to time require in order to vest the Assets in
the Bank or its assignee or as otherwise may be necessary to give full effect to the Purchase Agreement.
(e) The Bank will be entitled to claim actual losses and/or damages incurred by it from the Customer in case of
misrepresentation or breach of any of the above representations and warranties.
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4.2

Service Agency Agreement

4.2.1 Appointment
(a) The Bank as Principal appoints the Customer as its Service Agent to manage the Assets purchased by the Bank from
the Customer and the Customer as Service Agent accepts such appointment pursuant to the terms of the Service
Agency Agreement.
(b) The Service Agent has no right or authority, express or implied, to impose any obligation or liability on Principal in
connection with the provision of the Services, other than as expressly set out in the Service Agency Agreement.
4.2.2 Fees
In consideration of the Service Agent acting in its capacity as such:
(a) An agreed upon fee shall be payable by the Bank to the Service Agent for rendering the Services; and
(b) The Service Agent shall be entitled to any amount standing to the credit of the Income Reserve Account on the Final
Maturity Date as an incentive payment after having duly accounted for the VAT (if any) (the Incentive).
4.2.3 SERVICES AND COSTS
4.2.3.1 Provision of Services
(a) The Services shall be provided during the period commencing on the date of the Service Agency Agreement and
until the latter of the following (the Agency Period):
(i) Final Maturity Date; and
(ii) the date on which Principal is no longer the owner of any share in the Assets
(b) The Parties agree that the Service Agent shall be obliged to collect all revenues and monies realised with respect
to the Assets (on behalf of Principal) in accordance with the provisions of the Service Agency Agreement (the
Income).
(c) The Parties agree that the Service Agent shall be entitled to appoint or delegate the Services to any other reputable
party at its own costs and expenses provided that it shall be directly responsible to Principal and such appointee
or delegate shall have no recourse against Principal in any manner whatsoever.
(d) The Service Agent, shall immediately transfer the income upon receipt of the same from relevant issuer of such
underlying Asset and will not be required to make any payments from its own funds.
4.2.3.2 Standard of Care
The Service Agent shall provide the Services:
(a) in accordance with all applicable laws and regulations;
(b) as it deems fit, but with the degree of skill and care that it would exercise in respect of its own Assets; and
(c) in any event, in a manner that is compliant with the principles of Sharia.
4.2.3.3 Costs and Expenses
All costs and expenses incurred by the Service Agent while performing the Services with respect to the Assets (including
costs and expenses in relation to custody, administration and servicing of the Assets) (the Expenses) shall be deducted
from the received Income and if the same is insufficient, then the same shall be for the cost of Principal.
4.2.4 ACCOUNTS AND SECURITY
4.2.4.1 Opening
The Service Agent confirms that it has opened the following accounts:
(a) an account with Principal for the purpose of recording the receipt and payment of all Income in the name of the
Service Agent (the Income Account); and
(b) an account for the purpose of recording reserve Income (the Income Reserve Account).
4.2.4.2 Recording
The Service Agent must keep accurate records of all transactions that are made in relation to both the Accounts.
4.2.4.3 Access to books and records
The Service Agent shall, if so requested, as soon as practicable provide Principal with any information or details in
relation to the Accounts and the Assets that Principal may request, by not less than three (3) Business Days’ written
notice.
4.2.4.4 Pledge
(a) In order to secure the performance of its payment obligations under the Service Agency Facility, as a result of an
Event of Default, which is continuing, the Service Agent has, by way of continuing security, created the Pledge in
favour of the Principal pursuant to the Security Documents.
(b) For the avoidance of doubt, in case of Service Agency Facility, the Pledge Agreement shall be enforced only in
case of breach of the obligations of the Service Agent and accordingly Customer (as Service Agent) will not be held
responsible if no income is generated from the underlying Asset or in case of default of the issuer of the Asset.
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4.2.5 INCOME PAYMENT PERIODS
4.2.5.1 Income Payment Periods
(a) The Parties agree that Income due and payable to Principal will be made at the end of each period (each, an
Income Payment Period) to be determined as follows:
(i) Income Payment Date under the Service Agency Agreement shall coincide with the profit distribution
frequency of the underlying Assets, where applicable.
(ii) Principal will notify the Service Agent of the Income Payment Period in a notice substantially in the form set
out in Appendix 1 to the Service Agency Agreement (an Income Payment Period Notice).
(iii) Each Income Payment Period Notice will be irrevocable (provided there is no manifest error, in which case the
Parties shall agree to correct such manifest error) and must be delivered to the Service Agent on the Expected
Income Calculation Day applicable to that Income Payment Period.
(b) The duration of the Income Payment Period shall be as follows:
(i) The first Income Payment Period will commence on the First Income Payment Period Commencement Date
and end on the First Income Payment Period End Date as set out under the Service Agency Agreement; and
(ii) All further Income Payment Period will each be for three (3) calendar months.
4.2.5.2 Deemed Extension
(a) Without prejudice to the other rights and remedies of the Principal under the Service Agency Facility Documentation
or at law, the Agency Period shall be deemed to continue and be construed to remain in effect with full force until
the Principal continues to possess ownership in the Assets under the Service Agency Agreement even after the
Final Maturity Date (the Deemed Extension) on the terms set out in the Service Agency Agreement.
(b) Further to Clause a above, in relation to a Deemed Extension contemplated above:
(i) all terms and conditions of the Service Agency Agreement shall continue to apply in relation to the Deemed
Extension and the Income during the period of the Deemed Extension will be calculated on the basis of the
last Income Payment Period; and
(ii) for all purposes, the Service Agency Facility shall be treated to be in default on the part of the Service
Agent and the Service Agent shall be obliged to immediately liquidate the Assets under the Service Agency
Agreement notwithstanding the construct of the Deemed Extension.
4.2.6 INCOME PAYMENT
(a) On the last day of each Income Payment Period (an Income Payment Date), the Service Agent shall, subject to this
Clause, pay the realised Income to Principal (and the term Income when used for the purpose of determination and
distribution means the collected Income net of all Expenses).
(b) If the Income payable to Principal on an Income Payment Date is greater than the Expected Income Amount, that
surplus Income will be used as a reserve for the payment of future Income and must be credited to the Income
Reserve Account accordingly.
(c) If there would be a shortfall of funds to enable the Service Agent to pay the realised Income up to the Expected
Income Amount in full on the Income Payment Date, the Service Agent shall first meet such shortfall from and out
of the Income Reserve Account. If the funds standing to the credit of the Income Reserve Account are insufficient,
then the Service Agent shall re-credit the withdrawn amount which has been withdrawn from the Income Reserve
Account on an on-account basis by the Service Agent, and if such amount is insufficient, then it may (on an onaccount basis subject to claw-back on the Final Maturity Date from the Income Account or the Income Reserve
Account) (as the case may apply) meet the shortfall of the Expected Income Amount by providing the requisite
funds on account of future Income to be received (the On-Account Payment) from underlying Assets.
4.2.7 MARKET DISRUPTION
4.2.7.1 In this Clause, each of the following events is a market disruption event:
(a) If the Inter-Bank Rate is not obtainable on the date on which Income Payment Period Notice is to be sent; or
(b) If Principal’s cost of obtaining matching deposits in the Inter-Bank Market is in excess of Inter-Bank Rate for the
relevant Income Period,
then Principal must promptly notify the Service Agent of a market disruption event.
4.2.7.2 Alternative basis
If a market disruption event occurs and the Principal or the Service Agent so requires, the Service Agent and the Principal
must enter into negotiations for a period of not more than sixty (60) days with a view to agreeing an alternative basis
for determining Inter-Bank Rate. If no agreement is reached, then the higher of (i) the Inter-Bank Rate and (ii) prevailing
Inter-Bank Rate for the previous Income Period plus 2% shall apply.
4.2.7.3 Any alternative basis agreed will be binding on all the parties to the Service Agency Agreement.
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4.2.8
4.2.8.1

4.2.8.2

INTER-BANK RATE FALL BACK
Replacement of Inter-Bank Rate: If an Inter-Bank Rate Replacement Event has occurred, the Replacement Benchmark
shall apply with effect from the date set out in the notice served by the Principal to the Customer notifying the
Customer of Inter-Bank Rate Replacement Event. For the avoidance of doubt, any failure of the Principal to serve the
notice as envisaged above will not affect the ability of the Principal to apply the Replacement Benchmark.
Application of Inter-Bank Rate Replacement Event: If the Inter-Bank Rate Replacement Event occurs with respect
to a current Income Period under the relevant Service Agency Facility Documentation, then the Replacement Benchmark
shall not apply for the current Income Period but shall only apply with respect to all future Income Period under the
applicable Service Agency Facility Documentation subject to adjustment of the variance in the Screen Rate for the
relevant period and immediately preceding period.

4.2.8.3 Applicable Definitions:
Inter-Bank Rate Replacement Event means any of the following:
(a) the administrator of the Inter-Bank Rate publicly announcing that it has ceased or will cease to provide the EIBOR
or LIBOR permanently or indefinitely and, at that time, there is no successor administrator to continue to provide the
EIBOR or LIBOR; or
(b) the methodology, formula or other means of determining the Inter-Bank Rate has, in the opinion of the Principal,
materially changed; or
(c) in the opinion of the Principal, the Inter-Bank Rate is otherwise no longer appropriate for the purposes of calculating
the Expected Income Amount under the Service Agency Facility Documentation.
Relevant Nominating Body means the Central Bank of the UAE or other supervisory authority or a group of them, or any
working group or committee sponsored or chaired by, or constituted at the request of, any of them.
Replacement Benchmark means a benchmark rate, which shall be an aggregate of the following:
(a) a formally designated, nominated or recommended as the replacement for the Inter-Bank Rate by:
(i) the administrator of the Inter-Bank Rate (provided that the market or economic reality that such benchmark rate
measures is the same as that measured by the Inter-Bank Rate); or
(ii) any Relevant Nominating Body (as defined above), and if replacements have, at the relevant time, been formally
designated, nominated or recommended under both paragraphs, the Replacement Benchmark will be the
replacement provided above.
(b) Replacement Benchmark Adjustment Margin (RBAM) which shall be an additional margin reflected as basis
points per annum as a result of Screen Rate Replacement Event as determined by the Principal using commercially
acceptable methods up to a maximum of 200 basis points.
For the avoidance of doubt, the Replacement Benchmark will apply with effect from the next relevant period after
the occurrence of an Inter-Bank Replacement Event subject to adjustment of the variance in Screen Rate in respect
of the period to which the Screen Rate is applicable.
4.3

Purchase Undertaking

4.3.1 Undertaking
The Customer as Promisor grants the Purchase Undertaking to the Bank as Promisee and subject to the terms and
conditions of the Purchase Undertaking, hereby irrevocably and unconditionally undertakes to purchase the Bank’s Share
as envisaged below (the Exercised Share) upon the Promisee exercising its right (the Purchase Undertaking Exercise)
in relation to all of the Bank’s Share, for the Total Exercise Price at any time upon the occurrence of an Event of Default
as detailed in Clause 13 of these Terms (the Total Exercise).
4.3.2 Exercise of Undertaking
Subject to the terms and conditions of the Purchase Undertaking, the Promisor undertakes that upon the delivery to
the Promisor by the Promisee of the Purchase Undertaking Exercise Notice, it will purchase the Exercised Share from
the Promisee by payment of the Exercise Price to the Promisee on or before the Sale Date, as specified in the Purchase
Undertaking Exercise Notice, and will enter into the Sale and Purchase Agreement to give effect to such sale.
4.3.3 Condition
The Purchase Undertaking shall only be exercisable in accordance with the Terms set out therein.
4.3.4 Consequences of Exercise of Rights
Upon the exercise by the Promisee, the Promisor agrees to pay the Exercise Price to the Promisee and enter into the Sale
and Purchase Agreement and upon entry into Sale and Purchase Agreement:
(a) ownership and possession to the Exercised Share shall pass to the Promisor and the Promisor shall have the same
free and clear of any encumbrance ownership created by or through or as a result of any action or inaction of the
Promisee but otherwise on an 'as is, where is' basis.
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(b) upon the transfer of the Promisee’s title and possession of the Exercised Share to the Promisor, pursuant to this
Clause 4.3.4, the Promisor expressly agrees and acknowledges that no condition, warranty or representation of any
kind is or has been given by or on behalf of the Promisee in respect of the Exercised Share or any part thereof, and
accordingly the Promisor confirms that, in issuing the Purchase Undertaking, the Promisor has not relied on and,
upon its taking delivery of the Purchase Undertaking Exercise Notice, the Promisor will not rely on, any condition,
warranty or representation of any kind made by the Promisee or any person on the Promisee’s behalf, express
or implied, whether arising by law or otherwise in relation to the Exercised Share (or any part thereof), including,
without limitation, warranties or representations as to the description, suitability, quality, fitness for any purpose,
value, state, condition, appearance, safety, durability, design or operation of the Exercised Share or any part thereof,
and the benefit of any such condition, warranty or representation (to the extent that they may be implied) is hereby
irrevocably and unconditionally waived by the Promisor to the fullest extent permissible under applicable law.
4.3.5 Indemnity
The Promisor hereby undertakes to indemnify the Promisee (and each of its directors, employees and agents) and
undertakes to hold the Promisee (and each of its directors, employees and agents) harmless from and against all actual
costs, expenses, claims, demands, damages, judgements, orders or other sanctions incurred by the Promisee (referred
to as Losses) in respect of any injury to or the death of any person or persons and/or any Losses relating to, or arising
directly or out of, the Exercised Share caused by the Promisor, including the condition, use, registration, or occupation of
the Bank’s Share at any time after the Promisee has passed the title thereto to the Promisor in accordance with the terms
hereof.
5.

PROVISIONS PERTAINING TO THE SHARE FINANCE FACILITY
In addition to the other relevant provisions of these Terms and Conditions, the following provisions shall specifically apply
with respect to the Share Finance Facility.

5.1

Share Finance Agency Agreement

5.1.1 Appointment of Share Finance Agent and Fee
(a) The Bank as Principal hereby appoints the Customer as Share Finance Agent as its disclosed agent to act on its
behalf in relation to the purchase of the Acceptable Shares from time to time.
(b) The Share Finance Agent hereby accepts such appointment in accordance with the provisions of the Share Finance
Agency Agreement for no fee consideration.
5.1.2 Purchase and Sale Mechanism
(a) If the Share Finance Agent wishes to enter into a transaction, it shall send an Investment Offer to the Principal
requesting the Principal to accept the Investment Offer thereby appointing the Share Finance Agent as its agent
to purchase the Relevant Shares on its behalf through the Broker. In the meanwhile, the Share Finance Agent will
submit a promise to purchase the Relevant Shares (by way of Murabaha), from the Principal at the Sale Price after
the Principal has obtained the title to and possession of the Relevant Shares through the Share Finance Agent.
(b) The Investment Offer shall have a list of entities from which the Share Finance Agent shall buy the Relevant Shares
through the Broker. The Share Finance Agent may buy the Relevant Shares from any or all of the entities listed in
the Investment Offer provided however that the Share Finance Agent shall not have authority to purchase any share
from an entity which is not listed in the Investment Offer. In case the Share Finance Agent purchases any share from
an entity which is not listed in the Investment Offer, such purchase of share(s) shall be outside the scope of the
Agency Mandate (as defined under 5.1.2(d) below).
(c) The Investment Offer shall also have a maximum amount mentioned within which amount the Share Finance Agent
shall purchase the Relevant Shares. Any purchase of shares in excess of the maximum amount mentioned in the
Investment Offer shall be outside the scope of the Agency Mandate.
(d) Upon receipt of the Investment Offer from the Share Finance Agent, the Principal may, if it deems fit, accept and
send the Investment Acceptance to the Share Finance Agent authorising the Share Finance Agent to purchase the
Relevant Shares for and on behalf of the Principal as its disclosed agent (the “Agency Mandate”).
(e) Pursuant to the Promise to Purchase, the Customer shall have five (5) Trading Days from the date of the issuance of
the Investment Acceptance and after purchase and getting possession of the Relevant Shares by the Share Finance
Agent on behalf of the Principal to purchase the Relevant Shares through the Broker. It is understood that under the
Agency Mandate (and within the period of five (5) Trading Days), the Promisor may purchase the Relevant Shares
in one tranche or in different tranches, provided always that the provisions of Clauses (g) to (j) shall apply for each
tranche of purchase of the Relevant Shares by the Customer under the Promise to Purchase.
(f) Immediately after purchasing the Relevant Shares for and on behalf of the Principal, the Customer shall notify the
Principal of the purchase of the Relevant Shares, providing the details of the Relevant Shares so purchased. Irrespective
of the Customer's such notification, the Principal shall have the right to procure the necessary information from the
Broker, in relation to the Relevant Shares purchased by the Share Finance Agent.
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(g) The Principal, after being notified by the Share Finance Agent or upon receiving information from the Broker about
the details of the Relevant Shares (including the details of the number of shares purchased, the Cost Price, the
name(s) of the entities and any other relevant information) purchased by the Share Finance Agent for and on behalf
of the Principal (thereby obtaining title to and constructive possession of such Relevant Shares for and on behalf of
the Principal), may make a recorded telephone call or alternatively, may send an email or a fax or an SMS in the form
set out in Appendix 1 to Schedule 3 - Part 2 of these Terms, to the Customer in order to make the Share Finance
Murabaha Offer, clearly indicating the following:
(i)

Relevant Shares

(ii) Cost Price
(iii) Profit Amount
(iv) Sale Price
(v) The date(s) of the payment of the Sale Price
(h) In the event:
(i)

the Bank makes the Share Finance Murabaha Offer by way of a recorded telephone call, immediately upon
receiving such Share Finance Murabaha Offer and on the same telephone call, the Customer shall be irrevocably
obliged to accept the Share Finance Murabaha Offer by clearly communicating his acceptance of such Share
Finance Murabaha Offer, thereby concluding a Share Finance Murabaha Agreement.

(ii) the Bank Makes the Share Finance Murabaha Offer by way of an email, fax or SMS, the Customer shall have two
(2) Business Days to accept such Share Finance Murabaha Offer in the manner as contemplated in Appendix 1
to Schedule 3 - Part 2 of these Terms, clearly referring to the Share Finance Murabaha Offer, thereby concluding
the Share Finance Murabaha Agreement.
In case the Customer does not communicate the Share Finance Murabaha Acceptance within the time and the manner as
mentioned in this Clause, the Bank shall be entitled to sell the Relevant Shares to third parties being the owner of such
Relevant Shares; and in case the proceeds of such sale is less than the actual acquisition cost of the Relevant Shares,
the Customer shall be under an obligation to make good the shortfall. The Customer’s acceptance of the Share Finance
Murabaha Offer as contemplated in this Clause, shall constitute a Share Finance Murabaha Acceptance.
(i)

Where the Bank makes a recorded telephone call pursuant to Clause (h) (i) above in order to make the Share Finance
Murabaha Offer, but the Customer does not receive the Principal’s telephone call to make the Share Finance Murabaha
Offer or the Customer is unavailable, the Principal shall immediately send an email or fax or an SMS to the Customer
and make the Share Finance Murabaha Offer. In case the Customer fails to accept the Share Finance Murabaha
Offer (by way of a return telephone call or email, fax or SMS) within two (2) Business Days from the time of the
aforementioned email, fax or SMS (as the case may be), the Bank shall be entitled to sell the Relevant Shares to
third parties being the owner of such Relevant Shares; and in case the proceeds of such sale is less than the actual
acquisition cost of the Relevant Shares, the Customer shall be under an obligation to make good the shortfall.

(j)

Upon the conclusion of the Share Finance Murabaha Agreement by way of recorded telephone call, the Bank shall
send a Share Finance Murabaha Confirmation Notice to the Customer confirming the Share Finance Murabaha
Agreement. The Share Finance Murabaha Confirmation Notice shall have a Payment Schedule on the basis of which
the Customer shall be obliged to pay the Sale Price to the Bank. For the avoidance of doubt, in case of conflicts
between the terms of the Share Finance Murabaha Agreement concluded over the recorded telephone call and the
provisions of the Share Finance Murabaha Confirmation Notice, the terms agreed for the Share Finance Murabaha
Agreement concluded over the recorded telephone call shall prevail. The Bank hereby confirms that it has in place
adequate procedures for the storage, maintenance and retrieval of the contents of such recorded calls.

(k) The Customer hereby agrees and acknowledges that the files, recorded call, SMS maintained by the Bank and
containing details of all Murabaha transactions carried out under the Share Finance Murabaha Agreement shall have
the same value in evidence as an original written document and maybe used as an evidence before any jurisdiction,
whether administrative, judicial or arbitral.
(l)

The Customer agrees and covenants that all correspondence and communication with the Bank by all means
whatsoever shall have the same legal effect as his physical signature in the Share Finance Murabaha Documentation.
However, the above will not prevent the Bank from asking for any written confirmation at its sole discretion.

(m) The Customer hereby undertakes that until the Share Finance Murabaha Agreement is concluded, the Customer shall
not dispose of the Relevant Shares. The Customer shall indemnify the Principal and keep the Principal harmless for any
actual loss or damages the Principal may suffer (including returning to the Principal the Cost Price disbursed by the
Principal) in case the Customer disposes of the Relevant Shares prior to the Share Finance Murabaha Agreement.
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6.
6.1

PLEDGE TERMS
Continuing Security
The security created under each Pledge:
(a) is a continuing security, notwithstanding intermediate payments, settlement of accounts or any other matter or
thing;
(b) is in addition to and not to be merged in any other security, guarantee, agreement or right which the Bank may at any
time have; and
(c) will remain in full force and effect until the execution by the Bank of a final release of the relevant Pledge.

6.2

Unconditionality of Security
(a) Each Pledge and the security created under that Pledge shall not be discharged, nor shall the obligations of the
Customer be affected, by:
(i) any time, indulgence or waiver at any time given to the Customer or another person; or
(ii) any amendment to a related document or to any other security, guarantee or agreement; or
(iii) the existence, validity or enforcement of, or failure to enforce, or the release of any person or property from, or
the failure of a person to execute or otherwise be bound by, any related document or other security, guarantee
or agreement for whatever reason; or
(iv) anything else whatsoever.
(b) The Bank is under no liability to the Customer in relation to any of these matters, even if the Customer’s rights are
prejudiced as a result.

6.3

Further Assurance
At the request of the Bank, the Customer shall, at its own cost, promptly execute and deliver to the Bank all assignments,
transfers, securities and other agreements and documents, and do anything else which the Bank may reasonably require to:
(a) secure to the Bank the full benefit of its rights under each Pledge;
(b) perfect and maintain the validity, effectiveness and priority of the security created by each Pledge and intended to
be created by the Account Pledge; and
(c) better assure, convey, grant, assign, transfer, preserve, protect and confirm the rights to the Bank granted or
subsequently intended to be granted to the Bank under each Pledge or under any other instrument executed in
connection with that Pledge.

6.4

Nature of Pledged Assets
The Customer covenants with the Bank that:
(a) the terms of each Pledge and the security created by it apply to Pledged Assets in existence at the date of the
relevant Pledge and which will come into existence during the Security Period; and
(b) it will not at any time, in any manner or way seek to rely on the non-existence of any part of the Pledged Assets
at the date of the relevant Pledge as releasing the Customer from the performance in whole or in part from any of
its liabilities or obligations arising out of the Pledge or any other agreement touching or concerning the Pledged
Assets.

6.5

Return of Pledged Assets
At the end of the relevant Security Period, and as soon as reasonably practicable thereafter and at the request and cost
of the Customer, the Bank shall (but subject to the rights and claims of any person having prior rights thereto) execute
such deeds and do all such things and acts as may be necessary to return possession and control of the Pledged Assets
still in the possession of the Bank to the Customer, and release or otherwise discharge the Customer from any further
performance of the relevant Pledge.

6.6

Avoidance of Payments
Any return to the Customer’s possession and control of any Pledged Asset, settlement or discharge pursuant to Clause
6.5 will be conditional upon no payment or security to the Bank by the Customer or any other person being avoided or
set aside or ordered to be refunded or reduced by virtue of any provision or enactment relating to bankruptcy, insolvency,
administration or liquidation for the time being in force and if such condition is not satisfied, the Bank will be entitled to
recover from the Customer on demand the value of such security or the amount of any such payment as if such settlement
or discharge had not occurred.

6.7

The Account
Where applicable, the Customer hereby agrees and confirms with the Bank that unless agreed in writing by the Bank, the
Customer may not withdraw any moneys from any Pledged Account.

6.8

Power of Attorney
(a) The Customer, by way of security and in order to secure the performance of the Customer’s obligations under each
Pledge, irrevocably and unconditionally appoints the Bank (acting through any of its Authorised officers) to be the
Customer’s attorney for the duration of the Security Period and on behalf and in Customer’s name or otherwise to
execute and do all such assurances, acts and things which the Customer is requested by the Bank to do under the
terms and conditions of each Pledge including but not limited to:
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(i)

those matters referred to in Clauses 6.3; and

(ii) anything relating to the operation of the Accounts in accordance with the Facility Documentation.
(b) The Bank may at any time and from time to time delegate, by power of attorney or by any other lawful means, to
any person or persons all or any of the rights which are for the time being exercisable by the Bank under a Pledge in
relation to the Pledged Assets. Any such delegation may be made upon such terms and subject to such restrictions as
the Bank may think fit. The Bank will not be in any way liable or responsible to the Customer for any loss or damage
arising from any act, default, omission or misconduct on the part of any such delegate other than as may be due to
its gross negligence or wilful default.
6.9

General
(a) The Customer ratifies, and confirms and agrees to ratify and confirm whatever the Bank or any delegate may lawfully
do or purport to do in exercise of any of the rights referred to in this Clause 6.
(b) The Bank or any of its delegates shall have no duty to account to the Customer in respect of the Pledged Assets.
(c) The Bank or any of its delegates shall not be liable for any losses (including loss of profits) arising out of or in
connection with the exercise or purported exercise in good faith of any of the rights pursuant to a Pledge nor for any
omission of any nature whatsoever in connection with all or any of the Pledged Assets other than, in the case of the
Bank, as may be due to its gross negligence or wilful default of the Bank.
(d) No person dealing with the Bank or its delegate shall be bound to see or inquire whether the right of the Bank
to exercise any of its powers has arisen or become exercisable or be concerned with notice to the contrary, or be
concerned to see whether any such delegation by the Bank shall have lapsed for any reason or been revoked.
PART 3: GENERAL TERMS

7.

COSTS AND EXPENSES

7.1

Ongoing costs
If:
(a) An Event of Default occurs; or
(b) the Bank considers it necessary or expedient; or
(c) the Bank is requested by any Obligor to undertake duties which the Bank and the Customer agree to be of an
exceptional nature or outside the scope of the normal duties of the Bank under the Facility Documentation,
the Customer must pay to the Bank any additional remuneration which may be agreed between them or determined by
the competent UAE court in case of disagreement.

7.2

Enforcement costs
The Customer must, within three (3) Business Days of demand, pay to the Bank the amount of all actual costs (excluding any
opportunity costs or costs of funding) and expenses (including legal fees) incurred by the Bank in connection with:
(a) the enforcement of, or the preservation of any rights under, any Facility Documentation; or
(b) any proceedings instituted by or against the Bank as a consequence of it entering into a Facility Documentation.

7.3

Commodity or Relevant Shares Trading costs
The Customer must, in relation to any Facility, pay to the Bank the amount of any fees, expenses and other actual costs of
any broker or exchange incurred in connection with any of the transactions contemplated by the Facility Documentation
on behalf of the Customer. However the cost of the transactions contemplated by or on behalf of the Bank shall be borne
by the Bank and which may be added to the Murabaha cost under the relevant Facility Documentation.

8.

TAXES

8.1

Tax gross-up
All amounts expressed to be payable under a Facility Documentation by any Obligor to the Bank, 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 to be made by the Customer, the amount for the payment in respect of which the Tax Deduction is required to be
made shall be increased to the amount (after the Tax Deduction) equal to the payment which would have been due if no
Tax Deduction is required.

8.2

Tax indemnity
The Customer must, within three (3) Business Days of demand by the Bank, pay to the Bank an amount equal to any
actual loss, liability (including any tax liability incurred, including but not limited to, VAT, as applicable), or cost (excluding
any opportunity costs or costs of funding) which the Bank determines will be or has been suffered (directly or indirectly)
for or on account of Tax by the Bank in respect of a payment received or receivable (or any payment deemed to be
received or receivable) under a Facility Documentation.
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8.3

Value added taxes
(a) All amounts expressed to be payable under a Facility Documentation by any Obligor to the Bank which (in whole or
in part) constitute the consideration for any supply for VAT purposes are deemed to be exclusive of any VAT which
is chargeable on that supply, and accordingly, if VAT is or becomes chargeable on any supply made by the Bank to
any Obligor under a Facility Documentation, and the Bank is required to account to the relevant taxing authority for
the VAT, that Obligor must pay to the Bank (in addition to and at the same time as paying the consideration for such
supply) an amount equal to the amount of the VAT (and the Bank must promptly provide an appropriate VAT invoice
to that Obligor).
(b) Where a Facility Documentation requires any Obligor to reimburse or indemnify the Bank for any actual cost or
expense, that Obligor must reimburse and indemnify (as the case may be) the Bank for the full amount of such actual
cost (excluding any opportunity cost or cost of funding) or expense, including that part which represents VAT, except
to the extent that the Bank reasonably determines that it is entitled to credit or repayment from the relevant taxing
authority.
(c) Any reference in this Clause 8.3 to any Obligor will, at any time when that Obligor is treated as a member of a
group for VAT purposes, include (where appropriate and unless the context otherwise requires) a reference to the
representative member of that group at that time.
(d) In relation to any supply made by the Bank to any Obligor under a Facility Documentation, if reasonably requested by
the Bank, that Obligor must promptly provide the Bank with details of that Obligor's VAT registration and such other
information as is reasonably requested in connection with the Bank's VAT reporting requirements in relation to such
supply.

9.

INDEMNITIES

9.1

General indemnity
The Customer will indemnify the Bank on demand and hold it harmless from and against all claims, suits, actions, costs
and expenses, taxes, liabilities, losses and damages (excluding any opportunity cost or cost of funding) relating to or
arising out of or in connection with the Facility Documentation.

9.2

Currency indemnity
The Customer must, as an independent obligation, indemnify the Bank against any actual cost (excluding any opportunity
cost or cost of funding), loss or liability which the Bank incurs arising out of or as a result of:
(a) the Bank receiving an amount in respect of an Obligor's liability under the Facility Documentation; or
(b) that liability being converted into a claim, proof, judgement or order,
in a currency other than the currency in which the amount is expressed to be payable under the relevant Facility
Documentation.

10.

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

10.1 Representations
The representations and warranties set out herein are (i) made by the Customer on the date of the Facility Letter and
any amendment thereto and (ii) deemed to be made by the Customer by reference to the facts and circumstances then
existing for the time until the Final Maturity Date.
10.2 Binding obligations
The obligations expressed to be assumed by the Customer in each Facility Documentation are legal, valid, binding and
enforceable obligations.
10.3 Non-conflict with other obligations
The entry into and performance by it of, and the transactions contemplated by, the Facility Documentation do not and will
not conflict with any law or regulation applicable to it.
10.4 Power and authority
It has the power to enter into, perform and deliver, and has taken all necessary action to authorise its entry into,
performance and delivery of, the Facility Documentation to which it is a party and the transactions contemplated by
those Facility Documentation (s).
10.5 Validity and admissibility in evidence
All Authorisations required or desirable to enable it lawfully to enter into, exercise its rights and comply with its obligations
in the Facility Documentation have been obtained or effected and are in full force and effect.
10.6 No default
(a) No Event of Default is continuing or might reasonably be expected to result from the entry into any Finance Contract
or the entry into of, or the performance of any transaction contemplated by, any Facility Documentation.
(b) No other event or circumstance is continuing which constitutes a default under any other agreement or instrument
which is binding on it or to which its' assets are subject to an extent or in a manner which might have a Material
Adverse Effect.
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10.7 No misleading information
(a) Any factual written information provided by it was true and accurate in all material respects as at the date it was
provided or as at the date (if any) at which it is stated to be given.
(b) Nothing has occurred or been omitted from the information provided and no information has been given or withheld
that results in the information provided being untrue or misleading in any material respect.
10.8 Pari passu ranking
Its payment obligations under the Facility Documentation rank at least on equal footing with the claims of all its other
unsecured and unsubordinated creditors, except for obligations mandatorily preferred by law.
10.9 No proceedings pending or threatened
No litigation, arbitration or administrative proceedings of or before any court, arbitral body or agency which, if adversely
determined, might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect has or have (to the best of its knowledge
and belief) been started or threatened against it.
10.10 Immunity
(a) The entry into by it of each Facility Documentation to which it is a party constitutes, and the exercise by it of its
rights and performance of its obligations under each Facility Documentation to which it is a party will constitute,
private and commercial acts performed for private and commercial purposes.
(b) Subject to the Legal Reservations, it will not be entitled to claim for itself or any of its assets immunity from
suit, execution, attachment or other legal process in any proceedings taken in any of its Relevant jurisdictions in
relation to any Facility Documentation to which it is a party.
10.11 No adverse consequences
(a) It is not necessary under the laws of its Relevant jurisdictions:
(i) in order to enable the Bank to enforce its rights under any Facility Documentation; or
(ii) by reason only of the entry into by it of any Facility Documentation or the performance by it of its obligations
under any Facility Documentation,
that the Bank should be licensed, qualified or otherwise entitled to carry on business in that relevant jurisdiction.
(b) The Bank is not, nor will be deemed to be, resident, domiciled or carrying on business in any of its relevant jurisdictions
by reason only of the entry into, performance and/or enforcement of any Facility Documentation.
10.12 Anti-corruption law
It has conducted its dealings in compliance with applicable anti-corruption laws.
10.13 Sharia compliance
(a) It has not relied on any representation or any written declaration, fatwa, opinion or other documents made by the
Bank as to the Sharia compliance of the Facility Documentation or the transactions contemplated by the Facility
Documentation and has made its own independent assessment as to whether such transactions are compliant
with the Sharia.
(b) It is satisfied as to the Sharia compliance of the Facility Documentation and the transactions contemplated by the
Facility Documentation.
10.14 Times for making representations
The representations and warranties set out in this Clause 10 are:
(a) made by the Customer on the date of the Facility Letter; and
(b) deemed to be made by the Customer by reference to the facts and circumstances then existing on the date of each
amendment to the Facility Letter (as the case may be).
11.

INFORMATION UNDERTAKINGS

11.1 Information – miscellaneous
The Customer must supply to the Bank:
(a) promptly upon becoming aware of them, the details of any litigation, arbitration or administrative proceedings which
are current, threatened or pending against the Customer and which have or might, if adversely determined, have a
Material Adverse Effect; and
(b) promptly on request, such further information regarding the Customer’s financial condition and, or Pledged Assets as
the Bank may reasonably request.
11.2 Notification of Event of Default
(a) The Customer must notify the Bank in writing of any Event of Default (and the steps, if any, being taken to remedy
it) promptly upon becoming aware of its occurrence.
(b) Promptly upon request by the Bank, the Customer must supply to the Bank a certificate signed by the Customer
certifying that no Event of Default is continuing (or, if an Event of Default is continuing, specifying the Event of
Default and the steps, if any, being taken to remedy it).
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12. GENERAL UNDERTAKINGS
12.1 General
The Customer agrees to be bound by the undertakings set out in this Clause 12 and, where an undertaking is expressed
to apply to other Obligors, the Customer must ensure that those Obligors perform that undertaking.
12.2 Authorisations
The Customer must promptly:
(a) obtain, comply with and do all that is necessary to maintain in full force and effect; and
(b) supply certified copies to the Bank of,
any Authorisation required under any applicable law or regulation to enable it to perform its obligations under the Facility
Documentation and to ensure the legality, validity, enforceability or admissibility in evidence in each relevant jurisdiction
of any Facility Documentation.
12.3 Obligors
The Customer must ensure that each Obligor (if any) enters into a Guarantee or provides a Pledge by entering into a
Security Document, in each case on the terms and in form and substance satisfactory to the Bank.
12.4 Notarization/Legalisation
Any documents executed outside UAE are to be duly notarized / legalised and attested by the Ministry of Foreign Affairs
& International Cooperation, UAE.
13.

EVENTS OF DEFAULT

13.1 Events of Default
Each of the events or circumstances set out in this Clause 13 is an Event of Default depending on the nature of the
facilities as detailed in the below sub-clauses..
13.2 Non-payment
(a) An Obligor does not pay on the due date any amount payable pursuant to a Facility Documentation in the manner and
at the place and in the currency in which it is expressed to be payable unless:
(i) its failure to pay is caused by:
(A) administrative or technical error; or
(B) a Disruption Event; and
(ii) payment is made within three (3) Business Days of the due date.
13.3 Other obligations
(a) An Obligor does not comply with any provision of the Facility Documentation including but not limited to the
requirement of providing additional Collateral or Pledge as required by the Bank from time to time (other than those
referred to in Clause 13.2).
(b) No Event of Default under paragraph ( a) above will occur if the failure to comply is capable of remedy and is remedied
within five (5) Business Days of the Bank giving notice to the Customer or the Obligor becoming aware of the failure
to comply.
13.4 Misrepresentation
Any representation, warranty or statement made or deemed to be made by any Obligor in the Facility Documentation or
in any other document delivered by or on behalf of any Obligor under or in connection with any Facility Documentation
is or proves to have been incorrect or misleading in any material respect when made or deemed to be made, unless the
circumstances giving rise to the representation, warranty or statement being incorrect or misleading:
(a) are capable of remedy; and
(b) are remedied within fourteen ( 14) days of the earlier of:
(i) the Bank giving notice to the Customer of the representation, warranty or statement being incorrect or
misleading; and
(ii) any Obligor becoming aware of the representation, warranty or statement being incorrect or misleading.
13.5 Cross-default
(a) Any Financial Indebtedness of any Obligor is not paid when due (after the expiry of any originally applicable grace
period).
(b) Any Financial Indebtedness of any Obligor is declared to be or otherwise becomes due and payable prior to its
specified maturity as a result of an event of default (howsoever described).
(c) Any commitment for any Financial Indebtedness of any Obligor is cancelled or suspended by a creditor of the Obligor
as a result of an event of default (howsoever described).
(d) Any creditor of any Obligor becomes entitled to declare any Financial Indebtedness of the Obligor due and payable
prior to its specified maturity as a result of an event of default (howsoever described).
13.6 Insolvency
The Customer becomes, declares or otherwise files for bankruptcy or the Customer dies or becomes mentally incapacitated.
Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed and regulated by the Central Bank of the UAE

13.7 Unlawfulness
(a) It is or becomes unlawful for any Obligor to perform any of its obligations under the Facility Documentation.
(b) Any Facility Documentation is not effective in accordance with its terms or is alleged by any Obligor to be ineffective
in accordance with its terms for any reason.
13.8 Repudiation
Any Obligor (or any other relevant party) rescinds or repudiates a Facility Documentation or evidences an intention to
rescind or repudiate a Facility Documentation.
13.9 Material adverse change
Any event or series of events occurs which, in the opinion of the Bank, has or is reasonably likely to have a Material
Adverse Effect.
13.10 Acceleration
(a) If an Event of Default is continuing, the Bank may, by notice to the Customer:
(i) cancel any or all of the facilities under the Facility Documentation; and/or,
(ii) with reference to the Murabaha Facility and Share Finance Facility, declare that all or part of any amounts
outstanding under the Facility Documentation be immediately due and payable, whereupon they shall become
immediately due and payable; and/or
(iii) exercise all of its rights under the Facility Documentation.
(b) Further, the Bank may irrevocably and unconditionally
(i) assign the Customer's account to any of its authorized collection agents situated either locally or internationally
to follow up and recover the due and outstanding amounts (inclusive of profit, fees and any other associated
charges) along with filing of legal proceedings either inside or outside the country.
ii) provide such collection agents with any necessary financial information about the Customer's account including
confidential documents related to the Customer's Facility or any account(s) held with the Bank.
iii) may visit the premises of the Customer, either directly or through its authorized agents, for follow up of the
overdue and outstanding amount against the Facilities availed from the Bank.
(c) Any notice given under this Clause will take effect in accordance with its terms.
14.

CHANGES TO THE PARTIES

14.1 Assignments and transfers by the Obligors
No Obligor may assign or transfer any of its rights and obligations under the Facility Documentation without the prior
written consent of the Bank.
14.2 Assignments and transfers by Bank
The Bank shall be entitled to assign or transfer any of its rights and obligations under the Facility Documentation without
the prior written consent of the Customer.
15.

ROLE OF THE BANK
Notwithstanding any other provision of any Facility Documentation to the contrary, the Bank is not obliged to do or omit
to do anything (including disclosing any information) if it would or might, in its reasonable opinion, constitute a breach of
any law or regulation or a breach of a fiduciary duty or a duty of confidentiality or be otherwise actionable by any person,
and the Bank may do anything which, in its opinion, is necessary or desirable to comply with any law or regulation.

16.

PAYMENTS

16.1 Payments to the Bank
(a) On each date on which an Obligor is required to make a payment under a Facility Documentation, that Obligor must
make the payment available to the Bank (unless a contrary indication appears in a Facility Documentation) for value
on the due date at the time and in such funds specified by the Bank as being customary at the time for settlement
of transactions in the relevant currency in the place of payment.
(b) Payment must be made to such account in the principal financial centre of the country of that currency with such
bank as the Bank specifies.
16.2 No set-off or counterclaim
All payments made by an Obligor under the Facility Documentation will be calculated and made without (and free and
clear of any deduction for) set-off or counterclaim.
16.3 Donation Amount
The Parties agree as follows:
(a) In the event of Customer’s failure to pay any Outstanding Amount under any of the Facility Documentation, the
Customer shall undertake to donate an amount, which shall be equal to the product of the (i) Outstanding Amount,
(ii) 2% per annum plus the Profit; (iii) number of days for which the Outstanding Amount was not paid divided by 365,
in relation to such Outstanding Amount to a charity designated by the Bank (the Donation Amount).
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(b) The Customer agrees that a notice for payment of the Donation Amount issued by the Bank to the Customer shall
constitute an obligation on the Customer to immediately pay such Donation Amount in accordance with this Clause.
If the Customer fails to make the payment of the Donation Amount, then the Bank shall be entitled to deduct such
Donation Amount from the Customer account held with the Bank.
(c) The Donation Amount collected from the Customer shall be routed to the designated charity through the Bank
(on behalf of the Customer) under the supervision of its ISSC after deducting of its actual collection expenses
(attributable to the subject transaction) as per the approved policy by the Bank’s ISSC.
(d) For the purpose of this Clause and subject to the provision of the notice under the sub-clause above, the Customer
shall be considered a procrastinator by the Bank until the Customer proves otherwise.
16.4 Debit Authorisation
In order to effectuate the timely payment of any of the Customer’s payment obligations when due under the facility
Documentation (the Due Payments), the Customer hereby irrevocably authorises and directs the Bank, at the Bank's
option, to debit, or cause or instruct the debit of, the amount of the Due Payments from any of the accounts maintained
by the Customer with the Bank. This debit authorisation shall not affect the obligation of the Customer to pay the Due
Payments in full on their respective due payment dates if the Bank has decided not to exercise its right of debit set out
in this Clause.
17.

SET-OFF
The Bank may set off any matured obligation due from an Obligor under the Facility Documentation (to the extent
beneficially owned by the Bank) against any obligation owed by the Bank to the Obligor, regardless of the place of
payment, booking branch or currency of either obligation. If the 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.

18.

NOTICES

18.1 Communications in writing
Unless otherwise provided for in these Terms, or as agreed by the Parties, any communication to be made under or in
connection with the Facility Documentation must be made in writing and, unless otherwise stated, may be made by fax,
electronic mail or letter.
18.2 Addresses
(a) The contact details of the Customer and the Bank for any communication to be made or delivered under or in
connection with the Facility Documentation are those set out in the Facility Letter.
(b) Any Party may change its contact details by giving five (5) Business Days' notice to the other Party.
18.3 Delivery
(a) Except as provided below, any communication made or delivered by one Party to another under or in connection with
the Facility Documentation will only be effective:
(i) if by way of fax, when received in legible form; or
(ii) if by way of letter, when it has been left at the relevant address or five (5) Business Days after being deposited
with a courier or registered post in an envelope addressed to it at that address,
and, if a particular department or officer is specified as part of its address details provided under Clause 1
 8.2, if
addressed to that department or officer.
(b) Any communication to be made or delivered to the Bank will be effective only when actually received by the Bank.
(c) Any communication which would otherwise become effective on a non-working day or after business hours in the
place of receipt will be deemed only to become effective on the next working day in that place.
18.4 Electronic communication
(a) Any communication to be made between any of the Parties under or in connection with the Facility Documentation
may be made by electronic mail or other electronic means, if these Terms provide for the use of the electronic means
for specific correspondence and the Parties:
(i) agree that, unless and until notified to the contrary, this is to be an accepted form of communication;
(ii) notify each other in writing of their electronic mail address and/or any other information required to enable the
sending and receipt of information by that means; and
(iii) notify each other of any change to their electronic mail address or any other such information supplied by them.
(b) For the purposes of the Facility Documentation, an electronic communication will be treated as being in writing.
(c) Any electronic communication made between the Parties will be effective only when actually received in readable
form and in the case of any electronic communication made by a Party to the Bank only if it is addressed in such a
manner as the Bank may specify for this purpose.
(d) Any electronic communication which would otherwise become effective on a non-working day or after business
hours in the place in which the Party to whom the relevant communication is sent or made available has its address
for the purpose of these Terms will be deemed only to become effective on the next working day in that place.
19. CALCULATIONS AND CERTIFICATES
19.1 Accounts
In any litigation or arbitration proceedings arising out of or in connection with a Facility Documentation, the entries made
in the accounts maintained by the Bank are prima facie evidence of the matters to which they relate.
19.2 Certificates and determinations
Any certification or determination by the Bank of a rate or amount under any Facility Documentation is, in the absence of
manifest error, conclusive evidence of the matters to which it relates.
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20.

PARTIAL INVALIDITY
If, at any time, any term of a Facility Documentation is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under
any law of any jurisdiction that will not affect:
20.1 the legality, validity or enforceability in that jurisdiction of any other term of the Facility Documentation; or
20.2 the legality, validity or enforceability in other jurisdictions of that or any other term of the Facility Documentation.
21. AMENDMENTS
21.1 The Facility Documentation, may be amended, changed, waived, discharged, terminated or otherwise modified only with
the mutual written agreement of the Parties.
21.2 No Guarantee or Security Documents may be amended, changed, waived, discharged, terminated or otherwise modified
without the consent of the Guarantor or Obligor party to it.
22.

COUNTERPARTS
Each Facility Documentation may be executed in any number of counterparts. This has the same effect as if the signatures
on the counterparts were on a single copy of the Facility Documentation.

23.

GOVERNING LAW
These Terms, and any non-contractual obligations arising out of or in connection herewith, are governed by and construed
in accordance with the laws of the Emirate of Dubai and the applicable federal laws of the UAE to the extent these are
not inconsistent with Sharia rules and principles as set out in the Sharia Standards published by AAOIFI, and in case of
inconsistency the principles of Sharia shall prevail as interpreted by the ISSC of the Bank.

24.

ENFORCEMENT

24.1 Jurisdiction
Unless specifically provided in a Facility Documentation, the competent UAE court has exclusive jurisdiction to settle any
dispute arising out of or in connection with any Facility Documentation (including a dispute relating to the existence,
validity or termination of any Facility Documentation or any non-contractual obligation arising out of or in connection
with any Facility Documentation) (a Dispute).
24.2 Waiver of Immunity
The Customer irrevocably and unconditionally:
(a) agrees not to claim any immunity from proceedings brought by the Bank against it in relation to a Facility
Documentation and to ensure that no such claim is made on its behalf; and
(b) consents generally to the giving of any relief or the issue of any process in connection with those proceedings; and
(c) waives all rights of immunity in respect of it or its assets.
Acknowledgement
I, the Customer(s), do hereby acknowledge and confirm that I have read and understood all the above Terms and
Conditions as provided herein, including the Schedules that are attached herewith.
WARNINGS:
• Investment Product Finance could result in partial or, in extreme cases, total loss of your own contribution for the
investment underlying the Finance.
• At maturity, you will have to make payment for all your obligations under Finance even if the performance of the investment
is negative.
• Failure to meet your payments obligations on time may negatively affect your credit rating, which will limit your ability to
access financing in the future.

Customer Name: ______________________________________________________________ Signature: _________________________________________
Date:

DD / MM /

YYYY

Received by:
RM Name: _____________________________________________________________________ Signature __________________________________________
Date:

DD / MM /

YYYY

For general queries,
Please contact your Relationship Manager OR
Call on: +971 4 609 2222, Email: Contactus@dib.ae, Visit: www.dib.ae

.20

األمــور التــي تتعلــق بهــا ،مــا لــم يكــن هنالــك خطــأ واضــح.
البطالن الجزئي

20.1

شرعية أو صالحية أو قابلية التنفيذ في تلك السلطة القضائية ألي شرط آخر من مستندات التمويل؛ أو

إذا أصبــح أي شــرط مــن مســتندات التمويــل ،فــي أي وقــت ،غيــر قانونــي أو غيــر صالــح أو غيــر قابــل للتنفيــذ بــأي شــكل مــن
األشــكال بموجــب أي قانــون ألي ســلطة قضائيــة لــن يؤثــر علــى:

20.2
.21
21.1
21.2
.22

.23

.24
24.1

24.2

شرعية أو صالحية أو قابلية التنفيذ في سلطات قضائية أخرى لهذا الشرط أو أي بند آخر من مستندات التمويل.
التعديالت

ال يجــوز تعديــل مســتندات التمويــل أو تغييرهــا أو التنــازل عنهــا أو إبــراء ذمتهــا أو إنهاؤهــا أو تعديلهــا بــأي شــكل آخــر إال
باالتفــاق بيــن الطرفيــن.

ال يجــوز تعديــل أي ضمــان أو مســتندات ضمــان أو تغييرهــا أو التنــازل عنهــا أو إبراؤهــا أو إنهاؤهــا أو تعديلهــا بــأي طريقــة
أخــرى دون موافقــة الضامــن أو الطــرف المــزود بالضمــان.
النسخ المتقابلة

يمكــن تنفيــذ كل مســتندات تمويــل مــن خــال أي عــدد مــن النســخ المتطابقــة ،حيــث تحمــل كل نســخة نفــس التأثيــر
القانونــي كمــا لــو كانــت التوقيعــات علــى جميــع النســخ قــد تمــت علــى نســخة واحــدة مــن مســتندات التمويــل.
القانون المعمول به

تخضــع هــذه الشــروط ،وأي التزامــات غيــر تعاقديــة تنشــأ فيمــا يتعلــق بهــا ،لقوانين إمارة دبــي والقوانين اإلتحاديــة المعمول
بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويتــم تفســيرها وفق ـ ًا لهــا بمــا ال تتعــارض فيــه مــع مبــادئ الشــريعة اإلســامية
والمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي المعاييــر الشــرعية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة
اإلســامية ،وفــي حالــة عــدم التوافــق ،تســود مبــادئ الشــريعة كمــا تفســرها لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة للبنــك.
اإلنفاذ
االختصاص القضائي

ـص علــى ذلــك بصــورة محــددة فــي مســتندات التمويــل ،يكــون للمحاكــم المختصة فــي دولة اإلمــارات االختصاص
مــا لــم يُنـ ّ
الحصــري لتســوية أي نــزاع ينشــأ فيمــا يتعلــق بــأي مــن مســتندات التمويــل (بمــا فــي ذلــك النــزاع المتعلــق بوجــود أو صالحية
أو إنهــاء أي مــن مســتندات التمويــل أو التــزام غيــر تعاقــدي ناشــئ فيمــا يتعلــق بــأي مســتندات تســهيل) (نــزاع).
التنازل عن الحصانة
بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط:

( )aيوافــق المتعامــل علــى عــدم المطالبــة بــأي حصانــة مــن اإلجــراءات القضائيــة التــي يرفعهــا البنــك ضــده فيمــا يتعلــق
بمســتندات التمويــل والتأكــد مــن عــدم تقديــم مثــل هــذه المطالبــة مــن قبــل أي جهــة بالنيابــة عنــه؛
( )bيوافق المتعامل بشكل عام على تقديم أي إعفاء أو السير بأي إجراء فيما يتعلق بتلك اإلجراءات القضائية؛ و

( )cيتنازل المتعامل عن جميع حقوق الحصانة فيما يتعلق به أو بأصوله.
اإلقرار

أنــا ،المتعامــل (نحــن المتعاملــون) ،أقــر بهــذا وأؤكــد أننــي قــد قــرأت وفهمــت جميــع الشــروط واألحــكام المذكــورة أعــاه علــى النحــو
المنصــوص عليــه هنــا ،بمــا فــي ذلــك الجــداول التاليــة.

تحذيرات
•

قــد يــؤدي تمويــل المنتجــات االســتثمارية إلــى خســارة جزئيــة ،أو – فــي أســوء األحــوال – إلــى خســارة كليــة لالســتثمار موضــوع
معاملــة التمويــل.

•

فــي موعــد االســتحقاق النهائــي ،ســوف يتعيــن عليــك القيــام بســداد جميــع التزاماتــك بموجــب معاملــة التمويــل ،حتــى وإن
كان أداء االستثمار سلبي ًا.

•

إن الفشــل فــي الوفــاء بالتزاماتكــم الماليــة فــي مواعيدهــا المحــددة قــد يؤثــر ســلب ًا علــى تصنيفكــم االئتمانــي ،وذلــك
سوف يحد من قدرتكم في الحصول على التمويل المصرفي في المستقبل.

اسم المتعامل ______________________________________________________________ :توقيعه:
التاريخ:

يوم  /شهر /

______________________________________________

سنة

تم استالمه من قبل:
اسم مدير العالقا ____________________________________________________________ :توقيعه:
التاريخ :يوم  /شهر /

لالستفسارات العامة،

______________________________________________

سنة

اتصــل بمديــر العالقات الخاص بك أو
فــي اتصــال ,+971 4 609 2222 :البريــد اإللكترونــي ,Contactus@dib.ae :تفضل بزيارةwww.dib.ae :

( )bيوافــق المتعامــل علــى أن اإلشــعار بدفــع مبلــغ التبــرع الصــادر عــن البائــع للمتعامــل يشــكل التزام ـ ًا علــى المتعامــل
بدفــع مبلــغ التبــرع هــذا علــى الفــور وفقـ ًا لهــذا البنــد .إذا لــم يقــم المتعامــل بســداد مبلــغ التبــرع ،فيحــق للبائــع خصــم
مبلــغ التبــرع هــذا مــن حســاب المتعامــل الموجــود لــدى البائــع.
( )cيتــم توجيــه مبلــغ التبــرع الــذي تــم تحصيلــه مــن المتعامــل إلــى المؤسســة الخيريــة المعينــة مــن خــال البائــع (نيابة عن
المتعامــل) تحــت إشــراف لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة للشــركة بعــد خصــم نفقــات التحصيــل الفعليــة (المنســوبة
إلــى المعاملــة المعنيــة) وفقـ ًا للسياســة المعتمــدة مــن قبــل لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة الخاصــة بالبنــك.
( )dلغــرض هــذا البنــد ورهن ـ ًا بنــص اإلشــعار بموجــب البنــد الفرعــي أعــاه ،يعتبــر البنــك المتعامــل مماط ـا ً إلــى أن يثبــت
المتعامــل خــاف ذلــك.
16.4

تفويض بالخصم
بغيــة تفعيــل ســداد الدفعــات فــي وقتهــا بالنســبة ألي مــن التزامــات المتعامــل بــأداء الدفعــات فــي تاريــخ اســتحقاقها بموجــب
مســتندات التمويــل (الدفعــات المســتحقة) ،فــإن المتعامــل بموجبــه يفــوض البنــك ويطلــب منــه بشــكل ال رجعــة فيــه بــأن
يخصــم أو يصــدر تعليمــات الخصــم للمبالــغ الخاصــة بالدفعــات المســتحقة مــن أي مــن الحســابات التــي يحتفظ بهــا المتعامل
لــدى البنــك .هــذا التفويــض بالخصــم لــن يكــون لــه أثــر علــى التــزام المتعامــل بســداد الدفعــات المســتحقة كاملــة فــي
مواعيــد الدفعــات المســتحقة إن كان البنــك قــد قــرر عــدم ممارســة حقــه بالخصــم المنصــوص عليــه فــي هــذه الفقــرة.

.17

المقاصة
يجــوز للبنــك إجــراء مقاصــة ألي التــزام مســتحق وواجــب الســداد علــى المتعهــد بموجــب مســتندات التمويــل مقابــل أي
التــزام مســتحق علــى البنــك تجــاه المتعهــد ،بغــض النظــر عــن مــكان الدفــع أو فــرع الحجــز أو العملــة الخاصــة بــأي التــزام.
وإذا كانــت االلتزامــات بعمــات مختلفــة ،فإنــه يجــوز للبنــك تحويــل أي مــن االلتزاميــن بســعر الصــرف فــي الســوق فــي ســياق
أعمالــه المعتــادة لغــرض المقاصــة.
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18.1

اإلخطارات  /اإلشعارات
االتصاالت والتواصل بشكل كتابي
مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك فــي هــذه الشــروط ،أو علــى النحــو المتفــق عليــه مــن قبــل األطــراف ،فــإن أي اتصــال يتــم
إجــراؤه بموجــب أو فيمــا يتعلــق بمســتندات التمويــل يجــب أن يتــم كتابيـ ًا ،ومــا لــم يُنــص علــى خــاف ذلــك ،يمكــن إجــراؤه
عــن طريــق الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي أو الخطــاب.

 18.2العناوين
( )aتفاصيــل االتصــال الخاصــة بالمتعامــل والبنــك ألي وســيلة تواصــل يتــم إجراؤهــا أو تســليمها بموجــب أو فيمــا يتعلــق
بمســتندات التمويــل هــي تلــك المبينــة فــي خطــاب التســهيالت االئتمانــي.
( )bيجوز ألي طرف تغيير تفاصيل االتصال الخاصة به عن طريق إرسال إشعار مدته خمسة أيام عمل إلى الطرف آخر.
 18.3التسليم
( )aباســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه أدنــاه ،فــإن أي اتصــال يتــم إجــراؤه أو تســليمه مــن قبــل طــرف إلــى آخــر بموجــب أو
فيمــا يتعلــق بمســتندات التمويــل ســيكون فعــاال ً فقــط:
( )iإذا كان عن طريق الفاكس ،ويكون بصيغة أو شكل مقروء عند االستالم؛ أو
( )iiإذا كان بواســطة الخطــاب ،عنــد تركــه علــى العنــوان المعنــي أو خمســة أيــام عمــل بعــد اإليــداع لــدى شــركة
الشــحن مــع رســوم البريــد الســريع المدفوعــة مســبق ًا فــي مظــروف موجــه إليــه علــى ذلــك العنــوان،
وإذا تــم تحديــد قســم أو مســؤول معيــن كجــزء مــن تفاصيــل العنــوان المنصــوص عليهــا فــي البنــد  ،18.2إذا كانــت
موجهــة إلــى هــذا القســم أو المســؤول.
( )bلن يكون أي اتصال يتم إجراؤه أو تسليمه إلى البنك ساري ًا إال عندما يتسلمه البنك فعلي ًا.
( )cأي اتصــال ســيصبح ســاري ًا بخــاف ذلــك فــي يــوم عطلــة أو بعــد ســاعات العمــل فــي مــكان االســتالم لــن يصبــح ســاري ًا إال
فــي يــوم العمــل التالــي فــي ذلــك المــكان.
 18.4االتصاالت اإللكترونية
( )aيجــوز إجــراء أي اتصــال بيــن أي مــن األطــراف بموجــب مســتندات التمويــل أو فيمــا يتعلــق بهــا ،عــن طريــق البريــد
اإللكترونــي أو أي وســيلة إلكترونيــة أخــرى ،وإذا كانــت هــذه الشــروط تنــص علــى اســتخدام الوســائل اإللكترونيــة
لمراســات محــددة ويتفــق األطــراف:
( )iعلى أنه ما لم يتم اإلخطار بخالف ذلك ،يكون هذا شكال ً مقبوال ً من أشكال االتصال؛ و
( )iiعلــى إخطــار بعضهــم البعــض كتابي ـ ًا بعنــوان بريدهــم اإللكترونــي و  /أو أي معلومــات أخــرى مطلوبــة لتســهيل
إرســال واســتالم المعلومــات بهــذه الوســيلة؛ و
( )iiiعلى إخطار بعضهم البعض بأي تغيير في عنوان بريدهم اإللكتروني أو أي معلومات أخرى يقدمونها.
( )bألغراض مستندات التمويل ،سيتم التعامل مع االتصال اإللكتروني على أنه كتابي.
( )cال يعتبــر أي اتصــال إلكترونــي يتــم إجــراؤه بيــن األطــراف ســاري ًا إال عندمــا يتــم اســتالمه فعليــ ًا فــي شــكل مقــروء،
وفــي حالــة تــم القيــام بــأي اتصــال إلكترونــي بواســطة أحــد األطــراف إلــى البنــك ،فإنــه ال يعتبــر ســاري ًا إال إذا تــم توجيهــه
بالطريقــة التــي قــد يحددهــا البنــك لهــذا الغــرض.
( )dأي اتصــال إلكترونــي يرســل فــي يــوم عطلــة أو بعــد ســاعات العمــل إلــى العنــوان المحــدد للطــرف الموجهــة لــه تلــك
المراســات بموجــب مــا هــو مذكــور فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،فإنــه لــن يعتبــر ســاري ًا إال فــي يــوم العمــل التالــي
فــي المــكان المعنــي.
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19.1

الحسابات والشهادات
الحسابات
فــي أي إجــراءات تقاضــي أو تحكيــم تنشــأ عــن مســتندات التمويــل أو فيمــا يتعلــق بهــا ،فــإن المدخــات التــي يتــم إجراؤهــا
علــى الحســابات التــي يحتفــظ بهــا البنــك هــي دليــل ظاهــر علــى األمــور التــي تتعلــق بهــا.

19.2

الشهادات والتقارير
أي شــهادة أو تحديــد مــن قبــل البنــك لمعــدل ربــح أو لمبلــغ بموجــب أي مــن مســتندات التمويــل فإنهــا دليــل قاطــع علــى

بنك دبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 13.7عدم الشرعية
( )aيصبح من غير القانوني ألي متعهد أن يؤدي أي ًا من التزاماته بموجب مستندات التمويل.
( )bتصبح أي مستندات تمويل غير فعالة وفق ًا لشروطها أو يزعم أي متعهد بأنها غير فعالة وفق ًا لشروطها ألي سبب من األسباب.
13.8

التنصل

13.9

تغيير سلبي جوهري

يقــوم أي متعهــد (أو أي طــرف آخــر معنــي) بإلغــاء أو التنصــل مــن مســتندات التمويــل أو يثبــت نيتــه فــي إلغــاء أو التنصــل
مــن مســتندات التمويــل.
أي حادثة أو سلسلة من الحوادث التي تقع ولها ،بحسب رأي البنك ،أو من المحتمل أن يكون لها تأثير جوهري سلبي.
 13.10التعجيل

( )aفي حال استمرار حادثة اإلخالل ،يجوز للبنك ،من خالل إخطار المتعامل:

( )iإلغاء أي من أو كل التسهيالت بموجب مستندات التمويل حيث يتم إلغاء الحد اإلجمالي على الفور؛ و  /أو

( )iiفيمــا يتعلــق بتســهيالت المرابحــة وتمويــل مرابحــة األســهم ،يصــرح بــأن كل أو جــزء مــن أي مبالــغ مســتحقة
بموجــب مســتندات التمويــل تكــون مســتحقة وواجبــة الدفــع علــى الفــور ،وعندهــا تصبــح هــذه المبالــغ مســتحقة
وواجبــة الســداد علــى الفــور؛ و  /أو
( )iiiممارسة جميع حقوقه بموجب مستندات التمويل والمستندات المعنية.
( )bكما يجوز للبنك بشكل نهائي وغير مشروط بالقيام بما يلي:

( )iتخصيــص حســاب المتعامــل ألي مــن وكالء التحصيــل المعتمديــن لــدى البنــك محليًــا أو دوليًــا لمتابعــة واســترداد
المبالــغ المســتحقة والواجــب دفعهــا (بمــا فــي ذلــك األربــاح والرســوم وأي تكاليــف أخــرى ذات الصلــة) فضـا ً عــن رفــع
الدعــاوى القانونيــة ســواء داخــل أو خــارج الدولــة.

( )iiتزويــد وكالء التحصيــل المعنييــن بــأي معلومــات ماليــة ضروريــة تتعلــق بحســاب المتعامــل بمــا فــي ذلــك
المســتندات الســرية المتعلقــة بتســهيالت التمويــل الخاصــة بالمتعامــل أو أي حســاب (حســابات) (حســابات) بنكيــة
خاصــة بــه لــدى البنــك.
( )iiiيجــوز للبنــك أو لوكالئــه المعتمديــن زيــارة مــكان عمــل /منــزل المتعامــل ،لمتابعــة واســترداد المبالــغ المســتحقة
والواجــب دفعهــا مقابــل التســهيالت االئتمانيــة  /التمويليــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن البنــك.
( )cيسري مفعول أي إشعار يتم تقديمه بموجب هذا البند وفق ًا لشروطه.
.14

تغيير األطراف

14.1

تنازالت وتحويالت من قبل المتعهدين

14.2

التنازالت والتحويالت من قبل البنك

.15

دور البنك

.16

المدفوعات

16.1

المدفوعات للبنك

ال يجوز ألي متعهد التنازل عن أو نقل أي من حقوقه والتزاماته بموجب مستندات التمويل دون موافقة خطية مسبقة من البنك.
يحــق للبنــك التنــازل عــن أو نقــل أي مــن حقوقــه والتزاماتــه بموجــب مســتندات التمويــل دون الحصــول علــى موافقــة
كتابيــة مســبقة مــن المتعامــل.

بصــرف النظــر عــن أي حكــم آخــر فــي أي مســتندات تمويــل بخــاف ذلــك ،فــإن البنــك ليــس ملزمـ ًا بفعــل أو حــذف أي شــيء
(بمــا فــي ذلــك الكشــف عــن أي معلومــات) إذا كان ذلــك سيشــكل أو قــد يشــكل ،فــي رأيــه المعقــول ،انتهــاك ًا ألي قانــون
أو الئحــة أو خرق ـ ًا لواجــب ائتمانــي أو واجــب الحفــاظ علــى الســرية أو يكــون قاب ـا ً للمقاضــاة مــن قبــل أي شــخص ،ويجــوز
للبنــك فعــل أي شــيء يكــون ،فــي رأيــه  ،ضــروري أو موصــى بــه لالمتثــال ألي قانــون أو الئحــة.

( )aفــي كل تاريــخ يُطلــب فيــه مــن المتعهــد إجــراء دفعــة بموجــب مســتندات التمويــل ،يلتــزم هــذا المتعهــد ســداد القيمــة
للبنــك (مــا لــم يظهــر مؤشــر مخالــف فــي مســتندات التمويــل) فــي تاريــخ االســتحقاق فــي الوقــت وفــي تلــك األمــوال
التــي يحددهــا البنــك علــى أنهــا اعتياديــة فــي وقــت تســوية المعامــات بالعملــة المعنيــة فــي مــكان الدفــع.
( )bيجب أن يتم الدفع لهذا الحساب في المركز المالي الرئيس لبلد تلك العملة لدى البنك الذي يحدده البنك.

16.2

ال مقاصة أو مطالبة مقابلة

16.3

مبلغ التبرع

ســيتم احتســاب جميــع المدفوعــات التــي يقــوم بهــا المتعهــد بموجــب مســتندات التمويــل وإتمامهــا دون مقاصــة (خالصــة
وخاليــة مــن أي خصــم مقابــل) أو مطالبــة مقابلــة.

يتفق األطراف على اآلتي:
( )aفــي حالــة عــدم دفــع المتعامــل أي مبلــغ مســتحق وواجــب الدفــع بموجــب هــذه االتفاقيــة (المبلــغ المســتحق) ،يتعهــد
المتعامــل بالتبــرع بمبلــغ يســاوي نتــاج ( )iالمبلــغ المســتحق %2 )ii( ،ســنوي ًا باإلضافــة إلــى الربــح؛ ( )iiiعــدد األيــام التــي
لــم يتــم فيهــا دفــع المبلــغ المســتحق مقســوم ًا علــى  ،365فيمــا يتعلــق بهــذا المبلــغ المســتحق لمؤسســة خيريــة
يحددهــا البائــع (مبلــغ التبــرع).
بنك دبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

.12

تعهدات عامة

12.1

عامة

12.2

التراخيص

يوافــق المتعامــل علــى االلتــزام بالتعهــدات المنصــوص عليهــا فــي هــذا البنــد  ،12وعندمــا تــرد أي تعهــدات منصــوص عليهــا
تنطبــق علــى متعهديــن آخريــن ،يلتــزم المتعامــل بالتأكــد مــن أن هــؤالء المتعهــدون يلتزمــون بهــذا التعهــد.
يجب على المتعامل على الفور:
( )aالحصول واالمتثال وعمل كل ما يلزم للمحافظة على الصالحية واألثر القانوني الكامل؛ و
( )bتقديم نسخ مصدقة إلى البنك فيما يتعلق بـ :
أي تصريــح مطلــوب بموجــب أي قانــون أو الئحــة معمــول بهــا لتمكينــه مــن أداء التزاماتــه بموجــب مســتندات التمويــل
ولضمــان الشــرعية أو الصالحيــة أو قابليــة التنفيــذ أو المقبوليــة فــي األدلــة فــي كل ســلطة قضائيــة معنيــة بــأي مــن
مســتندات التمويــل.
12.3

المتعهدون
يجــب علــى المتعامــل التأكــد مــن دخــول كل متعهــد (إن وجــد) فــي ضمــان أو تقديــم ضمانــ ًا عــن طريــق الدخــول فــي
المرضييــن للبنــك.
مســتندات الضمــان ،فــي كل حالــة وفقــ ًا للشــروط والشــكل والمضمــون
ُ

12.4

التوثيق  /التصديق
أي مســتندات يتــم تنفيذهــا خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يجــب أن تكــون موثقــة حســب األصــول ومصدقــة مــن
قبــل وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

.13
13.1

حوادث اإلخالل
حوادث اإلخالل
أي مــن األحــداث أو الظــروف المنصــوص عليهــا فــي هــذا البنــد  13تشــكل حادثــة إخــال وتختلــف باختــاف طبيعــة التســهيالت
علــى التفصيــل المذكــور فــي البنــود الفرعيــة أدنــاه.

 13.2عدم السداد
( )aعــدم دفــع المتعهــد فــي تاريــخ االســتحقاق أي مبلــغ مســتحق الدفــع وفقـ ًا لمســتندات التمويــل بالطريقــة وفــي المــكان
والعملــة الواجــب التســديد بهــا مــا لــم:
( )iيعود سبب عدم السداد الى:

13.3

13.4

13.5

13.6

( )Aخطأ إداري أو تقني؛ أو
( )Bحدث تعطيل/اضطراب و
( )iiيتم السداد في غضون ثالثة أيام عمل من تاريخ االستحقاق.
التزامات أخرى
( )aال يلتزم المتعهد بأي شرط من مستندات التمويل (بخالف تلك المشار إليها في البند .)13.2
( )bلــن يقــع حادثــة إخــال بموجــب الفقــرة(أ) أعــاه إذا كان عــدم االمتثــال ممكــن تصحيحــه وتــم عالجــه فــي غضــون خمســة
أيــام عمــل مــن إرســال البنــك إشــعار ًا إلــى المتعامــل أو علــم المتعهــد بوقــوع الحــدث.
التضليل
أي إقــرار أو ضمــان أو بيــان تــم تقديمــه أو تــم اعتبــاره مقدمــ ًا مــن قبــل أي متعهــد فــي مســتندات التمويــل أو فــي أي
مســتند آخــر قــد تــم تســليمه بواســطة أو نيابــة عــن أي متعهــد بموجــب أو فيمــا يتعلــق بــأي مــن مســتندات التمويــل
يتبيــن بأنــه غيــر صحيــح أو مضلــل فــي أي جانــب مــادي لــدى تقديمــه أو اعتبــاره مقدم ـ ًا ،مــا لــم تكــن الظــروف التــي أدت
إلــى اإلقــرار أو الضمــان أو البيــان غيــر الصحيحــة أو المضلــل:
( )aيمكن تداركها وعالجها ،و
( )bيتم عالجها في غضون  14يوم ًا من اليوم السابق لما يلي:
( )iقيام البنك بإخطار المتعامل بأن التمثيل أو الضمان أو البيان غير صحيح أو مضلل؛ و
( )iiعلم المتعهد بأن اإلقرار أو الضمان أو البيان غير صحيح أو مضلل.
اإلخالل المتقابل
( )aال يتم دفع أي مديونية مالية ألي متعهد عند استحقاقه (بعد انتهاء أي فترة سماح أصلية سارية).
( )bاإلعــان بــأي مديونيــة ماليــة ألي متعهــد مســتحقة وواجبــة الســداد أو تصبــح مســتحقة الدفــع قبــل تاريــخ اســتحقاقها
المحــدد نتيجــة لحادثــة اإلخــال (مهمــا كان وصفــه).
( )cأي التــزام بــأي مديونيــة ماليــة ألي متعهــد يتــم إلغــاؤه أو تعليقــه مــن قبــل دائــن المتعهــد نتيجــة لحادثــة اإلخــال (مهمــا
كان وصفــه).
( )dيحــق ألي دائــن ألي متعهــد أن يعلــن عــن أي مديونيــة ماليــة للمتعهــد مســتحقة وواجبــة الســداد قبــل تاريــخ اســتحقاقها
المحــدد نتيجــة لحادثــة اإلخــال (أيــا كان وصفــه).
اإلعسار
يصبح المتعامل أو يصرح أو خالف ًا لذلك يعلن إفالسه أو يموت المتعامل أو يصبح عاجز ًا عقلي ًا.
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 .10.7عدم وجود معلومات مضللة

( )aأيــة معلومــات واقعيــة مكتوبــة قــد تــم تقديمهــا تكــون صحيحــة ودقيقــة مــن جميــع النواحــي الجوهريــة كمــا فــي
تاريــخ تقديمهــا أو فــي التاريــخ (إن وجــد) الــذي ُذكــر بانــه قــد تــم تقديمهــا فيــه.

( )bعــدم حــدوث أو حــذف شــيء مــن المعلومــات المقدمــة ولــم يتــم تقديــم أي معلومــات غيــر صحيحــة أو مضللــة أو حجــب
أي معلومــات جوهريــة.
10.8

شرط المساواة بالمرتبة

10.9

عدم وجود دعاوي قضائية معلقة أو مهدد برفعها

يتــم ترتيــب التزامــات الدفــع بموجــب مســتندات المعامــات علــى األقــل علــى أســاس المســاواة مــع مطالبــات جميــع
الدائنيــن اآلخريــن غيــر المضمونيــن وغيــر الخاضعيــن للضمانــات ،باســتثناء االلتزامــات التــي ينــص القانــون علــى وجــوب
تطبيقهــا علــى كافــة الشــركات بشــكل عــام.
عــدم وجــود دعــوى قضائيــة أو تحكيــم أو إجــراءات إداريــة أمــام أي محكمــة أو هيئــة تحكيــم أو وكالــة والتــي ،إذا تــم البــت
فيهــا بشــكل ســلبي ،قــد يُتوقــع بشــكل معقــول أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري أو قــد تــم البــدء فيهــا أو مهــدد
برفعهــا (علــى حــد علمــه واعتقــاده) ضــده.

 10.10الحصانة

( )aالدخــول فــي كل مــن مســتندات التمويــل ،وممارســة الحقــوق وأداء االلتزامــات بموجــب كل مســتندات التمويــل الــذي
يكــون طرفـ ًا فيهــا ،بحيــث تشــكل أعمــاال ً خاصــة وتجاريــة تــم تنفيذهــا ألغــراض خاصــة وتجاريــة.
( )bمــع مراعــاة التحفظــات القانونيــة ،لــن يحــق لــه المطالبــة لنفســه أو ألي مــن أصولــه بالحصانــة مــن خــال أي دعــوى
قضائيــة أو تنفيــذ أو حجــز أو أي إجــراء قانونــي آخــر يتــم اتخــاذه فــي أي مــن الســلطات القضائيــة المعنيــة فيمــا يتعلــق
بــأي مــن مســتندات التمويــل الــذي هــو طرف ـ ًا فيهــا.

 10.11عدم وجود عواقب سلبية

( )aليس من الضروري بموجب قوانين السلطة القضائية المعنية:
( )iمن أجل تمكين البنك من إنفاذ حقوقه بموجب أي وثائق للتسهيالت؛ أو
( )iiبسبب دخوله فقط في أي من مستندات التمويل أو أدائه اللتزاماته بموجب أي مستندات تمويل،
يجب أن يكون البنك مرخص ًا أو مؤهال ً أو مخوال ً بخالف ذلك لمزاولة األعمال في تلك السلطة القضائية المعنية.
ِ
قاطنــا أو مقيم ـ ًا أو يمــارس نشــاط ًا تجاري ـ ًا فــي أي مــن الســلطات القضائيــة المعنيــة ،بســبب الدخــول
( )bال يعتبــر البنــك
فــي أي مــن مســتندات التمويــل وأدائهــا و  /أو إنفاذهــا.

 10.12قانون مكافحة الفساد
تم إجراء المعامالت وفق ًا لقوانين مكافحة الفساد المعمول بها.
 10.13االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية
( )aلــم يعتمــد علــى أي إقــرار أو أي تصريــح مكتــوب أو فتــوى أو رأي أو مســتندات أخــرى صــادرة عــن البنــك فيمــا يتعلــق
باالمتثــال ألحــكام الشــريعة لمســتندات التمويــل أو المعامــات المنصــوص عليهــا فــي مســتندات التمويــل ،وقــد قــام
بإجــراء تقييــم مســتقل خــاص بــه حــول مــا إذا كانــت هــذه المعامــات متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية.
( )bاالمتثال بالشريعة لمستندات التمويل والمعامالت المنصوص عليها في مستندات التمويل.
 10.14مواعيد تقديم اإلقرارات
اإلقرارات والضمانات المنصوص عليها في هذا البند  10هي:
( )aما أدلى به المتعامل في تاريخ خطاب التسهيالت؛ و
( )bيعتبــر أنــه قــد تــم إجــراؤه مــن قبــل المتعامــل بالرجــوع إلــى الحقائــق والظــروف الموجــودة فــي ذلــك الوقــت فــي تاريــخ
كل طلــب شــراء ،وكل تاريــخ اســتحقاق ،وكل تاريــخ دفــع مؤجــل وكل تعديــل علــى خطــاب التســهيالت (حســب الحالــة).
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التعهد بتزويد المعلومات

11.1

معلومات  -متنوعة
يجب على المتعامل تزويد البنك بما يلي:
( )aفــور علمهــم بالتفاصيــل حــول أي دعــوى قضائيــة أو تحكيــم أو إجــراءات إداريــة جاريــة أو مهــدد برفعهــا أو معلقــة ضــد
المتعامــل والتــي يكــون لهــا أو قــد يكــون لهــا ،إذا تــم البــت فيهــا بشــكل ســلبي ،تأثيــر ســلبي جوهــري؛ و
( )bعلــى الفــور عنــد الطلــب ،مثــل هــذه المعلومــات اإلضافيــة المتعلقــة بالحالــة الماليــة للمتعامــل و  /أو األصــول المرهونة
حســبما يطلبــه البنــك بشــكل معقــول.

11.2

اإلبالغ عن اإلخالل

( )aيجب على المتعامل إخطار البنك بأي إخالل (والخطوات ،إن وجدت ،التي تم اتخاذها لمعالجته) فور علمه بحدوثه.

ـاء علــى طلــب البنــك فــور ًا ،يجــب علــى المتعامــل تزويــد البنــك بشــهادة موقعــة مــن المتعامــل تؤكــد عــدم اســتمرار
( )bبنـ ً
اإلخــال (أو ،فــي حالــة اســتمرار اإلخــال ،تحديــد اإلخــال الواقــع والخطــوات ،إن وجــدت ،التــي تــم اتخاذهــا لمعالجتــه).
بنك دبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

8.3

ضرائب القيمة المضافة

( )aألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة ،جميــع المبالــغ التــي يُفتــرض أنهــا واجبــة الدفــع بموجــب مســتندات التمويــل مــن قبــل
أي متعهــد للبنــك والتــي تشــكل (كليـ ًا أو جزئيـ ًا) قيمــة أي توريــد ،ســوف تعتبــر مســتثناة مــن أيــة ضريبــة قيمــة مضافــة
يتــم تحميلهــا علــى هــذا التوريــد  ،وبالتالــي إذا كانــت ضريبــة القيمــة المضافــة مفروضــة أو أصبحــت مفروضــة علــى أي
توريــد يقدمــه البنــك إلــى أي متعهــد بموجــب مســتندات التمويــل ،وكان البنــك مطالب ـ ًا بمحاســبة ســلطة الضرائــب
المعنيــة لضريبــة القيمــة المضافــة ،فإنــه يجــب علــى المتعهــد أن يدفــع للبنــك (باإلضافــة إلــى قيمــة هــذا التوريــد وفــي
نفــس وقــت ســداد هــذه القيمــة) مبلغ ـ ًا مســاوي ًا لمبلــغ ضريبــة القيمــة المضافــة (ويجــب علــى البنــك أن يقــدم علــى
الفــور فاتــورة ضريبــة القيمــة المضافــة المناســبة لذلــك المتعهــد).
( )bعندمــا تتطلــب مســتندات التمويــل مــن أي متعهــد أن يقــوم بــرد المــال أو تعويــض البنــك عــن أي تكلفــة أو مصاريــف
فعليــة ،فــإن علــى المتعهــد رد المــال الــى البنــك وتعويضــه (حســب الحالــة) عــن المبلــغ الكامــل لهــذه التكلفــة الفعليــة
(باســتثناء أي تكلفــة ألي فــرص بديلــة أو فــرص تمويليــة) أو المصاريــف ،بمــا فــي ذلــك الجــزء الــذي يمثــل ضريبــة القيمــة
المضافــة ،إال إذا مــا اعتبــر البنــك بأنــه يحــق لــه الحصــول علــى إيــداع أو اســترداد مــن الســلطة الضريبيــة المعنيــة.
( )cأي إشــارة فــي هــذا البنــد  3.8ألي متعهــد ،فــي أي وقــت يتــم معاملــة المتعهــد كعضــو فــي مجموعــة ألغــراض ضريبــة
القيمــة المضافــة ،تتضمــن (حيثمــا كان ذلــك مناســب ًا ومــا لــم يقتــض الســياق خــاف ذلــك) إشــارة إلــى العضــو الممثــل
لتلــك المجموعــة فــي هــذا الوقــت.
( )dفيمــا يتعلــق بــأي توريــد يقدمــه البنــك إلــى أي متعهــد بموجــب مســتندات التمويــل ،وفــي حــال طلــب البنــك ذلــك
بشــكل معقــول ،ينبغــي علــى هــذا المتعهــد عندئــذ تزويــد البنــك علــى الفــور بتفاصيــل تســجيل ذلــك المتعهــد فــي
ضريبــة القيمــة المضافــة وأي معلومــات أخــرى مطلوبــة بشــكل معقــول فيمــا يتعلــق بـــمتطلبات تقريــر ضريبــة القيمــة
المضافــة للبنــك الخاصــة بهــذا التوريــد.
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التعويضات

9.1

التعويض العام

9.2

تعويض العملة

يقــوم المتعامــل بتعويــض البنــك عنــد الطلــب وإبرائــه مــن وضــد جميــع األضــرار والمطالبــات والدعــاوى واإلجــراءات والنفقــات
والمصاريــف والضرائــب والمســؤوليات والخســائر واألضــرار (باســتثناء أي تكلفــة ألي فــرص بديلــة أو تكلفــة تمويليــة)
المتعلقــة أو الناشــئة عــن أو فيمــا يتعلــق بمســتندات التمويــل.
يجــب علــى المتعامــل ،كالتــزام مســتقل ،تعويــض البنــك عــن أي تكلفــة فعليــة (باســتثناء أي تكلفــة ألي فــرص بديلــة أو
تكلفــة تمويليــة) أو خســارة أو التــزام يتكبــده البنــك بســبب أو نتيجــة لمــا يلــي:

( )aتلقي البنك مبلغ ًا يتعلق بالتزامات المتعهد بموجب مستندات التمويل؛ أو
( )bتحول ذلك االلتزام إلى مطالبة أو إثبات أو حكم أو أمر قضائي،
بعملة غير العملة التي تم االتفاق عليها لدفع المبلغ الواجب السداد بموجب مستندات التمويل المعنية.
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اإلقرارات والضمانات

10.1

اإلقرارات

10.2

االلتزامات الملزمة

10.3

عدم التعارض مع االلتزامات األخرى

10.4

الصالحية والسلطة

10.5

الصالحية والمقبولية في البينة

10.6

عدم وجود إخالل

اإلقــرارات والضمانــات المنصــوص عليهــا هنــا ( )1قدمهــا المتعامــل فــي تاريــخ خطــاب التســهيالت وأي تعديــل عليــه و ()2
تعتبــر مقدمــة مــن قبــل المتعامــل باإلشــارة إلــى الحقائــق والظــروف الســارية فــي ذلــك الوقــت حتــى تاريــخ االســتحقاق
النهائــي.
االلتزامــات التــي يتحملهــا المتعامــل حســبما ورد فــي كل مســتندات تمويــل هــي التزامــات قانونيــة وصالحــة وملزمــة
وقابلــة للتنفيــذ.
ال يتعــارض إبــرام وأداء هــذه االلتزامــات والمعامــات المتوخــاة مــن قبــل مســتندات التمويــل مــع أي قانــون أو الئحــة مطبقــة
عليهــا.
يتمتــع المتعامــل بصالحيــة الدخــول فــي وتنفيــذ وتســليم ،وقــد اتخــذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة للســماح بدخولهــا وتنفيذهــا
وتســليمها لمســتندات التمويــل التــي هــو طــرف فيهــا والمعامــات المنصــوص عليهــا فــي مســتندات التمويــل هــذه.
جميــع التصاريــح المطلوبــة أو المرغوبــة لتمكينــه مــن الدخــول بشــكل قانونــي وممارســة حقوقــه واالمتثــال اللتزاماتــه
فــي التســهيالت ،يتــم الحصــول عليهــا أو تنفيذهــا وهــي ســارية المفعــول وتحمــل األثــر القانونــي الكامــل.

( )aعــدم وجــود حــوادث إخــال مســتمرة أو قــد يُتوقــع بشــكل معقــول أن تنتــج عــن الدخــول فــي أي عقــد تمويــل أو الدخــول
فــي ،أو أداء أي معاملــة متوخــاة مــن قبــل ،أي مــن مســتندات التمويــل.

( )bال يوجــد أي حــدث أو ظــرف آخــر مســتمر يشــكل إخــاال ً بموجــب أي اتفاقيــة أو ســند آخــر ملــزم لــه أو تخضــع أصولــه إلــى
حــد مــا أو بطريقــة قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري.
بنك دبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

( )bيجــوز للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت آلخــر أن يفــوض بموجــب توكيــل رســمي أو بــأي وســيلة قانونيــة أخــرى إلــى أي شــخص
أو أشــخاص كافــة الحقــوق أو أي منهــا والتــي يجــوز للبنــك ممارســتها فــي الوقــت الحالــي بموجــب رهن/تعهــد يتعلــق
ـاء علــى مثــل هــذه الشــروط والقيــود التــي قــد يراهــا البنــك مناســبة .ولــن يكــون
باألصــول المرهونــة .ويجــوز أي توكيــل بنـ ً
البنــك بــأي حــال مــن األحــوال مســؤوال ً أو ملتزم ـ ًا تجــاه المتعامــل عــن أي خســارة أو ضــرر ينشــأ عــن أي فعــل أو إخــال أو
إغفــال أو ســوء ســلوك ينتــج عــن أي شــخص مفــوض بخــاف مــا قــد يكــون بســبب إهمالــه الجســيم أو اإلخــال المتعمــد.
6.9

شروط عامة

( )aيصــادق المتعامــل ويؤكــد ويوافــق علــى المصادقــة والتأكيــد علــى مــا قــد يفعلــه البنــك أو أي مفوض/وكيــل قانونــي
أو يزعــم القيــام بــه فــي تنفيــذ أي مــن الحقــوق المشــار إليهــا فــي هــذا البنــد .6
( )bال يتحمل البنك أو أي من مفوضيه أي مسؤولية تجاه المتعامل فيما يتعلق باألصول المرهونة.

( )cلــن يكــون البنــك أو أي مــن مفوضيــه مســؤوال ً عــن أي خســائر (بمــا فــي ذلــك خســارة األربــاح) التــي قــد تنشــأ عــن أو
تتعلــق بالتنفيــذ أو بالتنفيــذ المزعــوم بحســن نيــة ألي مــن الحقــوق بموجــب رهن/تعهــد ولــن يكــون البنــك مســؤوال ً عــن
أي إغفــال أيـ ًا كان ومهمــا كان طبيعتــه فيمــا يتعلــق بــكل أو أي مــن األصــول المرهونــة بخــاف ،فــي حالــة البنــك ،وقــد
يكــون بســبب إهمــال جســيم أو إخــال متعمــد مــن قبــل البنــك.

( )dلــن يكــون أي شــخص يتعامــل مــع البنــك أو مفوضيــه ملزمــ ًا برؤيــة مــا إذا كان حــق البنــك فــي ممارســة أي مــن
صالحياتــه قــد نشــأ أو أصبــح قابـا ً للتنفيــذ أو االستفســار عــن ذلــك أو أن يكــون مهتمـ ًا باســتالم إشــعار بخــاف ذلــك ،أو أن
يكــون مهتم ـ ًا بمعرفــة مــا إذا كانــت صالحيــة العمــل ألي مــن المفوضيــن مــن قبــل البنــك قــد انقضــت ألي ســبب مــن
األســباب أو قــد تــم إلغاؤهــا.
( )eيفــوض المتعامــل بموجبــه البنــك بشــكل غيــر قابــل للنقــض ،ليقــوم بتســجيل الضمانــات /الضمانــات اإلضافيــة (علــى
حســاب المتعامــل) مــن وقــت آلخــر ،وفقـ ًا لتقديــر البنــك المطلــق لــدى الســلطة /اإلدارة المعنيــة ،بمــا فــي ذلــك شــركة
اإلمــارات لتســجيل األصــول المنقولــة والمرهونــة ( )EMCRمــع تســجيل تفاصيــل التمويــل والضمانــات /الضمانــات اإلضافيــة
المقدمــة للبنــك ،ســواء كانــت حاليــة أو مســتقبلية أو فعليــة أو عرضيــة فــي ســجل الرهــن .ولتجنــب الشــك ،فــإن
المتعامــل يوافــق بموجبــه بشــكل نهائــي علــى هــذا التســجيل ،ويتنــازل عــن أي حــق فــي اإلخطــار المســبق لــه ،ويوافــق
علــى قبــول أيــة إخطــارات بالوســائل اإللكترونيــة تتعلــق بهــذا التســجيل والضمــان بموجــب هــذه االتفاقيــة .كمــا يقــر
المتعامــل ويوافــق بشــكل ال رجعــة فيــه علــى الكشــف عــن معلومــات الضمــان الموجــودة فــي ســجل الضمــان المذكور
لــدى شــركة اإلمــارات لتســجيل األصــول المنقولــة والمرهونــة و /أو الســلطة /اإلدارة المعنيــة.
الجزء  : 3شروط عامة
.7

المصروفات والنفقات

7.1

المصروفات المستمرة
في حال:
( )aوقوع حادثة إخالل؛ أو
( )bاعتبر البنك ذلك ضروري ًا أو مناسب ًا؛ أو
( )cطلــب أي متعهــد مــن البنــك القيــام بالمهــام التــي يتفــق البنــك والمتعامــل علــى أنهــا ذات طبيعــة اســتثنائية أو خــارج
نطــاق المهــام العاديــة للبنــك بموجــب مســتندات التمويــل ،فــإن علــى المتعامــل أن يدفــع للبنــك أي أجــر إضافــي قــد
يتــم االتفــاق عليــه بينهمــا أو تحديــده مــن قبــل المحاكــم المختصــة فــي دولــة اإلمــارات فــي حالــة الخــاف.

7.2

تكلفة اإلنفاذ
يقــوم المتعامــل ،فــي غضــون ثالثــة أيــام عمــل مــن مطالبــة البنــك لــه بدفــع المبالــغ التــي تكبدهــا والمتعلقــة بكافــة
المصروفــات الفعليــة (باســتثناء نفقــات الفــرص البديلــة أو نفقــات التمويــل) والنفقــات (بمــا فــي ذلــك الرســوم القانونيــة)
للبنــك ،فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:
( )aإنفاذ أو الحفاظ على أي حقوق بموجب أي مستندات تمويل؛ أو
( )bأية دعاوى قضائية مرفوعة من قبل البنك أو ضده نتيجة لدخوله في مستندات التمويل.

7.3

مصاريف تداول السلع أو األسهم
يجــب علــى المتعامــل ،فيمــا يتعلــق بــأي تســهيالت ،أن يدفــع للبنــك قيمــة أيــة رســوم ومصاريــف ونفقــات فعليــة أخــرى ألي
وســيط أو بورصــة يتــم تكبدهــا فيمــا يتعلــق بــأي مــن المعامــات المنصــوص عليهــا فــي مســتندات التمويــل نيابــة عــن
المتعامــل ،ومــع ذلــك ،فــإن تكلفــة المعامــات المتوخــاة مــن قبــل البنــك أو نيابــة عنــه يتحملهــا البنــك والتــي يمكــن
إضافتهــا إلــى تكلفــة المرابحــة بموجــب مســتندات التمويــل المعنيــة.

.8

الضرائب

8.1

إجمالي الضرائب
جميــع المبالــغ التــي يُصــرح بأنهــا واجبــة الدفــع بموجــب مســتندات التمويــل مــن قبــل أي متعهــد للبنــك ،يجــب أن تتــم دون
أي خصــم أو اســتقطاع ألي ضريبــة أو بســببها .فــي حــال توجــب علــى المتعامــل إجــراء أي خصــم أو اقتطــاع ألي مبلــغ بســبب
الضريبــة بموجــب أي قانــون معمــول بــه ،فيتــم عندئــذ زيــادة المبلــغ الواجــب الســداد الــذي يتطلــب إجــراء خصــم الضريبــة
منــه الــى مبلــغ مســاويا لمبلــغ الضريبــة المــراد خصمــه .بحيــث يصبــح المبلــغ اإلجمالــي بعــد خصــم الضريبــة منــه مســاوي ًا
للمبلــغ األصلــي المســتحق الســداد كمــا لــو انــه لــم يتــم عمــل أي خصــم للضرائــب منــه.

8.2

التعويض الضريبي
يجــب علــى المتعامــل ،فــي غضــون ثالثــة أيــام عمــل مــن طلــب البنــك ،أن يدفــع للبنــك مبلغـ ًا يســاوي قيمــة أيــة خســارة أو
التــزام فعلــي (بمــا فــي ذلــك أي التــزام ضريبــي يتــم تحملــه ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،ضريبــة القيمــة
المضافــة ،حســب مــا يقتضيــه الحــال) ،أو النفقــات (باســتثناء نفقــات الفــرص البديلــة أو نفقــات التمويــل) والتــي يقــرر البنــك
بأنــه قــد تــم أو ســيتم تكبدهــا مــن قبــل البنــك (بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر) بســبب الضريبــة فيمــا يتعلــق بمدفوعــات
مســتلمة أو مســتحقة القبــض (أو أيــة مدفوعــات تعتبــر مســتلمة أو مســتحقة القبــض) بموجــب مســتندات التمويــل.
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6
6.1

شروط الرهن
الضمان المستمر
الضمان الذي تم إنشاؤه بموجب كل تعهد:

( )aهو ضمان مستمر ،بغض النظر عن المدفوعات الوسيطة أو تسوية الحسابات أو أي مسألة أو شيء آخر؛
يدمج في أي ضمان أو تأمين أو اتفاقية أو حق آخر قد يكون ملكا للبنك في أي وقت؛ و
( )bيجب أال ٌ
( )cيظل ساري المفعول ونافذ بالكامل حتى يقوم البنك بفك النهائي عن الرهن المعني.
6.2

عدم اشتراطية الضمانات

( )aال يجوز إبراء الذمة من أي تعهد وضمان تم إنشاؤه بموجب هذا الرهن ،ولن تتأثر التزامات المتعامل بما يلي:
( )iبالتساهل أو التنازل الممنوح في أي وقت للمتعامل أو لشخص آخر؛ أو

( )iiبأي تعديل على مستند معني أو أي ضمان أو تأمين أو اتفاقية أخرى؛ أو

( )iiiبوجــود أو ســريان أو إنفــاذ أو عــدم إنفــاذ أو إبــراء أي شــخص أو ملكيــة ،أو عــدم تنفيــذ أي شــخص لـ ِــ أو االلتــزام بــأي
مســتند معنــي أو أي ضمــان أو تأميــن أو اتفاقيــة ألي ســبب كان؛ أو

( )ivأي شيء آخر على اإلطالق.

( )bال يتحمــل البنــك أي مســؤولية تجــاه المتعامــل فيمــا يتعلــق بــأي مــن هــذه األمــور ،حتــى إذا تــم المســاس بحقــوق
المتعامــل نتيجــة لذلــك.
6.3

مزيد من التعهدات

ـاء علــى طلــب البنــك ،يقــوم المتعامــل ،وعلــى نفقتــه الخاصــة ،بتنفيــذ وتســليم جميــع التنــازالت والتحويــات والضمانــات
بنـ ً
واالتفاقيــات والمســتندات األخــرى إلــى البنــك علــى الفــور ،والقيــام بــأي شــيء آخــر يطلبــه البنــك مــن أجــل:

( )aأن يضمن للبنك االستفادة الكاملة من حقوقه بموجب كل تعهد؛

( )bإتمــام والمحافظــة علــى ســريان وفعاليــة وأولويــة تنفيــذ الضمــان الــذي تــم إنشــاؤه بواســطة كل رهــن والمزمــع
إنشــاؤه بواســطة حســاب الرهــن؛ و

( )cضمــان ونقــل ومنــح وتنــازل وتحويــل الحقــوق والحفــاظ عليهــا وحمايتهــا وتأكيدهــا للبنــك بشــكل أفضــل بموجــب كل
رهــن أو بموجــب أي ســند أخــر يتــم تنفيــذه فيمــا يتعلــق بهــذا الرهــن.
6.4

طبيعة األصول المرهونة

يتعهد المتعامل للبنك بما يلي:
( )aيتــم تطبيــق شــروط كل رهــن وضمــان تــم إنشــاؤه بواســطته علــى األصــول المرهونــة الموجــودة فــي تاريــخ الرهــن
المعنــي والمعمــول بــه خــال فتــرة الضمــان؛ و

( )bلــن يســعى فــي أي وقــت وبــأي أســلوب أو طريقــة إلــى االعتمــاد علــى عــدم وجــود أي جــزء مــن األصــول المرهونــة فــي
تاريــخ الرهــن المعنــي كإعفــاء للمتعامــل مــن األداء كليـ ًا أو جزئيـ ًا ألي مــن التزاماتــه أو االلتزامــات الناشــئة عــن الرهــن
أو أي اتفاقيــة أخــرى تمــس أو تتعلــق باألصــول المرهونــة.
6.5

إعادة األصول المرهونة

6.6

تجنب المدفوعات

6.7

الحساب

6.8

التوكيل

ـاء علــى طلــب ونفقــة المتعامــل ،يقــوم البنــك
فــي نهايــة فتــرة الضمــان المعنيــة ،وفــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد ذلــك وبنـ ً
(ولكــن مــع مراعــاة حقــوق ومطالبــات أي شــخص لــه حقــوق ســابقة فــي ذلــك) بتنفيــذ مثــل هــذه الســندات والقيــام بــكل
األشــياء والتصرفــات التــي قــد تكــون ضروريــة إلعــادة حيــازة األصــول المرهونــة التــي ال تــزال فــي حــوزة البنــك إلــى المتعامــل
وإعفــاء أو إبــراء ذمــة المتعامــل مــن أي أداء آخــر للرهــن المعنــي.
أي إعــادة حيــازة للمتعامــل ألي أصــول مرهونــة أو تســوية أو إبــراء ذمــة وفق ـ ًا للبنــد  6.5ســوف تخضــع للشــروط فــي حــال
عــدم الســداد أو عــدم وجــود ضمــان للبنــك مــن قبــل المتعامــل أو أي شــخص آخــر يتــم تجنبــه أو تنحيتــه أو يطلــب بموجبــه
االســترداد أو التخفيــض عمـا ً بــأي حكــم أو تشــريع ســاري المفعــول فــي الوقــت الحالــي يتعلــق باإلفــاس أو اإلعســار أو اإلدارة
أو التصفيــة ،وإذا لــم يتــم اســتيفاء هــذا الشــرط ،يحــق للبنــك أن يســترد مــن المتعامــل عنــد الطلــب قيمــة هــذا الضمــان أو
قيمــة أي دفعــة كمــا لــو أن هــذه التســوية أو اإلبــراء لــم تحــدث قــط.
حيثمــا ينطبــق ذلــك ،يوافــق المتعامــل ويؤكــد للبنــك أنــه مــا لــم يوافــق البنــك كتابيـ ًا ،فإنــه ال يجــوز للمتعامــل ســحب أي
أمــوال مــن أي حســاب مرهــون.

( )aيقــوم المتعامــل (علــى ســبيل الضمــان ومــن أجــل ضمــان أداء المتعامــل اللتزاماتــه بموجــب كل رهن/تعهــد) ،بتعييــن
البنــك بشــكل نهائــي وغيــر مشــروط (عــن طريــق أي مــن ممثليــه المعتمديــن) ليكــون وكيـا ً قانونيـ ًا للمتعامــل طــوال
فتــرة الضمــان وبالنيابــة عــن المتعامــل وباســمه أو بخــاف ذلــك لتنفيــذ والقيــام بــكل هــذه التأكيــدات واألفعــال واألشــياء
التــي يطلــب البنــك مــن المتعامــل القيــام بهــا بموجــب أحــكام وشــروط كل رهن/تعهــد بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر:
( )iتلك األمور المشار إليها في البنود 6.3؛ و

( )iiأي شيء يتعلق بتشغيل الحسابات وفق ًا لمستندات التمويل.
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( )gبعــد أن يقــوم وكيــل تمويــل األســهم بإخطــار المــوكل أو عنــد تلقــي المعلومــات مــن الوســيط حــول تفاصيــل األســهم
المعنيــة (بمــا فــي ذلــك التفاصيــل المتعلقــة بعــدد األســهم المشــتراة ،وســعر تكلفــة تمويــل األســهم ،واســم (أســماء)
الكيانــات وأي معلومــات أخــرى ذات صلــة) التــي تــم شــراؤها مــن قبــل وكيــل تمويــل األســهم نيابــة عــن المــوكل
(وبالتالــي الحصــول علــى ملكيــة األســهم المعنيــة والحيــازة الحكميــة لهــذه األســهم المعنيــة لصالــح المــوكل وبالنيابة
عنــه) ،يمكــن لــه إجــراء مكالمــة هاتفيــة مســجلة أو بــدال ً مــن ذلــك ،إرســال بريــد إلكترونــي أو فاكــس أو رســالة نصيــة
قصيــرة وفقـ ًا للنمــوذج المبيــن فــي الملحــق  1مــن الجــدول  – 3الجــزء  2مــن هــذه الشــروط  ،إلــى المتعامــل مــن أجــل
تقديــم عــرض تمويــل مرابحــة األســهم ،مــع اإلشــارة بوضــوح إلــى مــا يلــي:
( )iتفاصيل األسهم المعنية
( )iiسعر تكلفة تمويل األسهم
( )iiمبلغ ربح تمويل السهم
( )ivثمن تمويل األسهم
( )vتاريخ (تواريخ) دفع ثمن تمويل األسهم
( )hفي حال:

( )iقــام البنــك بتقديــم عــرض تمويــل مرابحــة األســهم عــن طريــق مكالمــة هاتفيــة مســجلة ،فــور تلقــي عــرض تمويــل
مرابحــة األســهم هــذا وعلــى نفــس المكالمــة الهاتفيــة ،يكــون المتعامــل ملزمــ ًا بشــكل ال رجــوع فيــه بقبــول
عــرض تمويــل مرابحــة األســهم وإبــاغ البنــك بوضــوح بقبولــه لعــرض تمويــل مرابحــة األســهم ،وبالتالــي إبــرام اتفاقيــة
تمويــل مرابحــة األســهم.
( )iiقــدم البنــك عــرض تمويــل مرابحــة األســهم عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو الفاكــس أو الرســائل القصيــرة ،فعندئــذ
يكــون أمــام المتعامــل ( 2يوميــن) عمــل لقبــول عــرض تمويــل مرابحــة األســهم بالطريقــة المنصــوص عليهــا فــي
المــل الملحــق  1مــن الجــدول  – 3الجــزء  2مــن هــذه الشــروط ،مشــير ًا بوضــوح إلــى عــرض تمويــل مرابحــة األســهم،
وبالتالــي إبــرام اتفاقيــة تمويــل مرابحــة األســهم.
وفــي حــال عــدم إبــاغ المتعامــل بقبــول تمويــل مرابحــة األســهم خــال الوقــت والطريقــة الــواردة فــي هــذا البنــد،
يحــق للبنــك بيــع األســهم المعنيــة إلــى أطــراف ثالثــة بصفتــه مالــكا لهــذه األســهم المعنيــة؛ وإذا كانــت عائــدات هــذا
البيــع أقــل مــن تكلفــة االســتحواذ الفعليــة لألســهم المعنيــة ،يكــون المتعامــل ملزم ـ ًا بتعويــض هــذا العجــز .إن
قبــول المتعامــل لعــرض تمويــل مرابحــة األســهم كمــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا البنــد يعتبــر "قبــول تمويــل
مرابحــة األســهم".

( )iعندمــا يقــوم البنــك بإجــراء مكالمــة هاتفيــة مســجلة وفقـ ًا للبنــد ( )h) (iأعــاه مــن أجــل تقديــم عــرض تمويــل مرابحــة
األســهم ،ولكــن المتعامــل ال يتلقــى مكالمــة هاتفيــة مــن المــوكل إلجــراء عــرض تمويــل مرابحــة األســهم أو أن
المتعامــل غيــر متــاح ،يقــوم المــوكل مباشــرة بإرســال بريــد إلكترونــي أو فاكــس أو رســالة نصيــة قصيــرة وعلــى
الفــور إلــى المتعامــل وتقديــم عــرض تمويــل مرابحــة األســهم .فــي حالــة عــدم قبــول المتعامــل لعــرض تمويــل مرابحــة
األســهم (عــن طريــق مكالمــة هاتفيــة أو بريــد إلكترونــي أو فاكــس أو رســالة نصيــة قصيــرة) خــال ( 2يومــي) عمــل
مــن وقــت إرســال البريــد اإللكترونــي أو الفاكــس أو الرســائل القصيــرة المذكــورة أعــاه (حســب الحالــة) ،يحــق للبنــك
بيــع األســهم المعنيــة إلــى أطــراف ثالثــة بصفتــه مالــكا لهــذه األســهم المعنيــة؛ وإذا كانــت حصيلــة هــذا البيــع أقــل مــن
تكلفــة االســتحواذ الفعليــة لألســهم المعنيــة ،يكــون المتعامــل ملزم ـ ًا بتعويــض هــذا العجــز.
( )jعنــد إبــرام اتفاقيــة تمويــل مرابحــة األســهم عــن طريــق مكالمــة هاتفيــة مســجلة ،يرســل البنــك إشــعار تأكيــد تمويــل
مرابحــة األســهم إلــى المتعامــل لتأكيــد اتفاقيــة تمويــل مرابحــة األســهم .يجــب أن يشــتمل إشــعار تأكيــد تمويــل
مرابحــة األســهم علــى جــدول ســداد يلتــزم المتعامــل علــى أساســه بدفــع ثمــن تمويــل األســهم إلــى البنــك .لتجنــب
الشــك ،فــي حالــة وجــود تعــارض بيــن شــروط اتفاقيــة تمويــل مرابحــة األســهم المبرمــة علــى المكالمــة الهاتفيــة
المســجلة وأحــكام إشــعار تأكيــد تمويــل مرابحــة األســهم ،تســود وتطبــق عندئــذ الشــروط المتفــق عليهــا فــي اتفاقيــة
تمويــل مرابحــة األســهم المبرمــة عبــر الهاتــف المســجل .يؤكــد البنــك بموجبــه بأنــه قــد اتخــذ اإلجــراءات المناســبة
لتخزيــن وصيانــة واســترجاع محتويــات هــذه المكالمــات المســجلة.

( )kيوافــق وكيــل تمويــل األســهم بموجــب هــذا ويقــر بــأن الملفــات والمكالمــات المســجلة والرســائل النصيــة القصيــرة
التــي يحتفــظ بهــا البنــك والتــي تحتــوي علــى تفاصيــل جميــع معامــات المرابحــة المنفــذة بموجــب اتفاقيــة وكالــة
تمويــل األســهم يجــب أن يكــون لهــا نفــس القيمــة فــي اإلثبــات كمــا لــو أنهــا وثيقــة أصليــة مكتوبــة ويمكن اســتخدامها
كدليــل أمــام أي ســلطة قضائيــة ،ســواء كانــت إداريــة أو قضائيــة أو تحكيميــة.
( )lيوافــق الوكيــل علــى جميــع المراســات ويتعهــد بهــا ويتواصــل مــع البنــك بشــتى الوســائل مهمــا كان نوعهــا ويكــون
لهــا نفــس األثــر القانونــي مثــل توقيعــه الفعلــي علــى مســتندات تمويــل تمويــل األســهم ،لكــن بالرغــم ممــا ورد أنفـ ًا،
يحــق للبنــك أيضـ ًا طلــب أي تأكيــد كتابــي حســب تقديــر البنــك المطلــق.
( )mيتعهــد المتعامــل بموجبــه بأنــه ال يجــوز لــه التصــرف فــي األســهم المعنيــة حتــى يتــم إبــرام اتفاقيــة تمويــل مرابحــة
األســهم .ويلتــزم المتعامــل بتعويــض المــوكل وحمايتــه وإبــراءه مــن أيــة خســارة أو أضــرار فعليــة قــد يتكبدهــا المــوكل
(بمــا فــي ذلــك إعــادة ثمــن التكلفــة الــذي صرفــه المــوكل) فــي حالــة تصــرف المتعامــل فــي األســهم المعنيــة قبــل
اتفاقيــة تمويــل مرابحــة األســهم.

بنك دبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

( )bعنــد نقــل ملكيــة وحيــازة الحصــة المنفــذ عليهــا مــن المســتفيد إلــى الواعــد وفق ـ ًا لهــذا البنــد  ، 4.3.4يوافــق الواعــد
ويقــر صراحــة بأنــه لــم يقــم بتقديــم أي شــرط أو ضمــان أو إقــرار مــن أي نــوع كان ،عــن طريــق المســتفيد أو نيابــة عنــه،
ـاء عليــه يؤكــد الواعــد بأنــه ،عنــد إصــدار التعهــد بالشــراء ،وعنــد
فيمــا يتعلــق بالحصــة المنفــذ عليهــا أو أي جــزء منهــا ،وبنـ ً
اســتالمه إلشــعار تنفيــذ التعهــد بالشــراء ،لــم يعتمــد الواعــد (ولــن) يعتمــد علــى أي شــرط أو ضمــان أو إقــرار مــن أي نــوع
صــادر مــن قبــل المســتفيد أو أي شــخص ينــوب عــن المســتفيد ،صراحـ ًة أو ضمنيـ ًا ،ســواء كان ناشــئ ًا بموجــب القانــون
أو بخــاف ذلــك ،وكان ذلــك يتعلــق بالحصــة المنفــذ عليهــا أو أي جــزء منهــا ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،
الضمانــات أو اإلقــرارات بخصــوص الوصــف والمالءمــة والجــودة ألي غــرض أو قيمــة أو حالــة أو وضعيــة أو مظهــر أو ســامة
أو متانــة أو تصميــم أو تشــغيل الحصــة المنفــذ عليهــا أو أي جــزء منهــا .ويتنــازل الواعــد بشــكل نهائــي وغيــر مشــروط
عــن أي اســتفادة مــن أي شــرط أو ضمــان أو إقــرار (فــي حــدود مــا كانــت ضمنيــة) بموجــب هــذه االتفاقيــة فــي حــدود مــا
هــو مســموح بــه بموجــب القانــون المعمــول بــه.
 4.3.5مبلغ التعويض

يتعهــد الواعــد بموجــب هــذا بتعويــض المســتفيد (وكل مــن مديريــه وموظفيــه ووكالئــه) وإبــراء المســتفيد (وكل مــن
مديريــه وموظفيــه ووكالئــه) عــن أيــة تكاليــف فعليــة ونفقــات ومطالبــات وادعــاءات ،وأضــرار وأحــكام /أوامــر  /عقوبــات
قضائيــة يتكبدهــا المســتفيد (يشــار إليهــا باســم الخســائر) فيمــا يتعلــق بــأي إصابــة أو وفــاة أي شــخص أو أشــخاص و  /أو
أي خســائر تتعلــق أو تنشــأ بشــكل مباشــر عــن الحصــة المنفــذ عليهــا وكان الواعــد ســبب ًا فيهــا ،بمــا فــي ذلــك أي ظــرف
أو حالــة أو اســتخدام أو تســجيل أو حيــازة لحصــة البنــك فــي أي وقــت بعــد أن يقــوم المســتفيد بنقــل ســند الملكيــة إلــى
الواعــد وفق ـ ًا للشــروط الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة.

.5

األحكام المتعلقة بتسهيالت تمويل األسهم
باإلضافــة إلــى البنــود األخــرى المعنيــة مــن هــذه الشــروط واألحــكام ،يجــب تطبيــق األحــكام التاليــة علــى وجــه التحديــد فيمــا
يتعلــق بتســهيالت تمويــل األســهم.

5.1

اتفاقية وكالة تمويل األسهم

 5.1.1تعيين وكيل تمويل األسهم والرسوم
( )aيقــوم المــوكل بموجــب هــذا بتعييــن وكيــل تمويــل األســهم بصفتــه وكيــا معلنـ ًا عنــه للعمــل نيابــة عنــه فيمــا يتعلــق
بشــراء األســهم المقبولــة مــن وقــت آلخــر.
( )bيوافق وكيل تمويل األسهم على هذا التعيين وفق ًا ألحكام اتفاقية وكالة تمويل األسهم بدون أي مقابل مالي.
 5.1.2آلية الشراء والبيع
( )aإذا رغــب وكيــل تمويــل األســهم فــي الدخــول فــي معاملــة ،فعليــه إرســال عــرض اســتثمار إلــى المــوكل يطلــب فيــه
قبــول عــرض االســتثمار وبالتالــي تعييــن وكيــل تمويــل األســهم وكيـا ً لــه لشــراء األســهم المعنيــة نيابــة عنــه مــن خــال
الوســيط .وفــي نفــس الوقــت يقــدم وكيــل تمويــل األســهم وعــد ًا بالشــراء يتعهــد بموجبــه بشــراء األســهم المعنيــة (عــن
طريــق المرابحــة) مــن المــوكل مقابــل ثمــن تمويــل األســهم بعــد حصــول المــوكل علــى حــق الملكيــة وحيــازة األســهم
المعنيــة مــن خــال وكيــل تمويــل األســهم.
( )bيجــب أن يحتــوي عــرض االســتثمار علــى قائمــة بالكيانــات التــي ســيقوم وكيــل تمويــل األســهم بشــراء األســهم المعنية
أي مــن الكيانــات المدرجــة فــي
منهــا مــن خــال الوســيط .يجــوز لوكيــل تمويــل األســهم شــراء األســهم المعنيــة مــن ٍ
ـان غيــر مــدرج فــي عــرض
عــرض االســتثمار بشــرط أال يكــون لوكيــل تمويــل األســهم ســلطة شــراء أي حصــة مــن أي كيـ ٍ
االســتثمار .إذا قــام وكيــل تمويــل األســهم بشــراء أي حصــة مــن كيــان غيــر مــدرج فــي عــرض االســتثمار ،فــإن شــراء هــذا
الســهم (األســهم) يجــب أن يكــون خــارج نطــاق تفويــض الوكالــة (وفــق التعريــف المبيــن فــي البنــد ( 5.1.2 )dأدنــاه).
( )cيشــتمل عــرض االســتثمار علــى حــد أقصــى للمبلــغ الــذي ينبغــي علــى وكيــل تمويــل األســهم أن يشــتري األســهم
المعنيــة ضمــن حــدوده .تعتبــر أي عمليــة شــراء لألســهم تتجــاوز الحــد األقصــى للمبلــغ المذكــور فــي عــرض االســتثمار
خــارج نطــاق تفويــض الوكالــة.
( )dعنــد اســتالم عــرض االســتثمار مــن وكيــل تمويــل األســهم ،يمكــن للمــوكل إذا رأى ذلــك مناســب ًا ،الموافقــة علــى
"قبــول االســتثمار" وإرســاله إلــى وكيــل تمويــل األســهم بمثابــة تصريــح لألخيــر بشــراء األســهم المعنيــة نيابــة عــن
المــوكل بصفتــه وكيلــه المعلــن عنــه ("تفويــض الوكالــة").
( )eبموجــب التعهــد بالشــراء ،يكــون لــدى المتعامــل خمســة ( )5أيــام تــداول مــن تاريــخ إصــدار قبــول االســتثمار لشــراء
األســهم المعنيــة مــن خــال الوســيط ،بعــد شــراء األســهم المعنيــة وقبضهــا مــن قبــل وكيــل تمويــل األســهم نيابــة عــن
المــوكل .ومــن المفهــوم أنــه بموجــب تفويــض الوكالــة (وخــال فتــرة خمســة أيــام تــداول) ،يجــوز للمتعامــل شــراء
األســهم المعنيــة فــي دفعــة واحــدة أو علــى دفعــات مختلفــة ،علــى أن يقــوم وكيــل المتعامــل دائمـ ًا بتطبيــق أحــكام
البنــود ( )jإلــى ( )gعلــى كل دفعــة شــراء لألســهم المعنيــة بموجــب تعهــد بالشــراء.
مباشــرة بعــد شــراء األســهم المعنيــة لصالــح المــوكل وبالنيابــة عنــه بإخطــار األخيــر
( )fيقــوم وكيــل تمويــل األســهم
ً
بإتمــام عمليــة شــراء األســهم المعنيــة ،مــع تقديــم تفاصيــل األســهم المعنيــة المشــتراة .وبصــرف النظــر عــن هــذا
اإلخطــار المقــدم مــن وكيــل تمويــل األســهم ،يحــق للمــوكل الحصــول علــى المعلومــات الالزمــة مــن الوســيط ،فيمــا
يتعلــق باألســهم المعنيــة المشــتراة مــن قبــل وكيــل تمويــل األســهم.

بنك دبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

4.2.8

استبدال مؤشر معدل السعر السائد بين البنوك

4.2.8.1

اســتبدال مؤشــر الســعر الســائد بيــن البنــوك :فــي حــال وقــوع حادثــة اســتبدال مؤشــر الســعر الســائد بيــن البنــوك،
فإنــه يجــب تطبيــق المؤشــر البديــل اعتبــار ًا مــن التاريــخ المحــدد فــي اإلشــعار المقــدم مــن قبــل المــوكل إلــى المتعامــل
إلخطــار المتعامــل بوقــوع حادثــة اســتبدال مؤشــر الســعر الســائد بيــن البنــوك .لتجنــب الشــك ،لــن يؤثــر أي إخفــاق مــن
قبــل المــوكل فــي تقديــم اإلشــعار علــى النحــو المذكــور أعــاه علــى قــدرة المــوكل علــى العمــل بالمؤشــر البديــل.

4.2.8.2

تطبيــق حادثــة اســتبدال مؤشــر الســعر الســائد بيــن البنــوك :فــي حــال وقــوع حادثة اســتبدال مؤشــر الســعر الســائد بين
البنــوك فيمــا يتعلــق بفتــرة الدخــل الحاليــة بموجــب مســتندات تمويــل وكالــة الخدمــات المعنيــة ،فإنــه لــن يتــم تطبيــق
المؤشــر البديــل علــى فتــرة الدخــل الحاليــة لكــن ســيتم تطبيقــه فقــط فيمــا يتعلــق بجميــع فتــرات الدخــل المســتقبلية
بموجــب مســتندات تمويــل وكالــة الخدمــات المعمــول بهــا مــع مراعــاة تعديــل التبايــن فــي الســعر المعــروض علــى
الشاشــة للفتــرة المعنيــة والفتــرة التــي تســبقها مباشــرة.

4.2.8.3

التعريفات المعمول بها:
حادثة استبدال مؤشر السعر السائد بين البنوك يعني أي من األتي:
()a

()b
()c

إعــان المســؤول عــن مؤشــر الســعر الســائد بيــن البنــوك علن ـ ًا بأنــه قــد توقــف أو ســيتوقف عــن توفيــر اإليبــور أو
الليبــور بشــكل دائــم أو إلــى أجــل غيــر مســمى ،وفــي ذلــك الوقــت ،ال يوجــد جهــة إشــرافية بديلــة تخلفــه لمواصلــة
تقديــم اإليبــور أو الليبــور؛ أو
بــأن المنهجيــة أو الصيغــة أو الوســائل األخــرى المتبعــة لتحديــد الســعر الســائد بيــن البنــوك قــد تغيــرت بشــكل
جوهــري ،فــي نظــر المــوكل؛ أو

لــم يعــد الســعر الســائد بيــن البنــوك مناســب ًا ألغــراض حســاب المبلــغ العائــد المتوقــع بموجــب مســتندات تمويــل
وكالــة الخدمــات ،فــي نظــر المــوكل.

هيئــة الترشــيح المعنيــة مصطلــح يشــير إلــى المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو أي جهــة إشــرافية
ـاء علــى
أخــرى أو مجموعــة منهــم ،أو أي مجموعــة عمــل أو لجنــة مدعومــة أو مرؤوســة مــن قبلهــم أو يتــم تشــكيلها بنـ ً
طلــب أي منهــم.
المؤشر البديل يعني مؤشر السعر المعياري ،والذي يمثل مجموع كل مما يلي:
()a

تحديد أو ترشيح أو التوصية به رسمي ًا كبديل للسعر السائد بين البنوك من قبل:
( )iالجهــة المشــرفة علــى معــدل الســعر الســائد بيــن البنــوك (بشــرط أن يــدل واقــع الســوق أو الواقــع االقتصــادي
علــى أن مؤشــر الســعر المعيــاري مماثــل لمعاييــر الســعر الســائد بيــن البنــوك)؛ أو
( )iiأيــة "هيئــة ترشــيح معنيــة" (حســبما هــي معرفــة أعــاه) ،وإذا مــا تــم تعييــن المؤشــر البديــل رســمي ًا ،فــي
الوقــت المناســب ،أو تــم ترشــيحه أو التوصيــة بــه بموجــب الفقرتيــن ،فســيكون المؤشــر البديــل هــو البديــل
المذكــور أعــاه.

()b

هامــش التعديــل للمؤشــر البديــل ( )RBAMيعنــي هامش ـ ًا إضافي ـ ًا يظهــر كنقــاط أســاس ســنوية نتيجــة لحادثــة
اســتبدال مؤشــر الســعر المعــروض علــى الشاشــة علــى النحــو الــذي يحــدده المــوكل باســتخدام طــرق مقبولــة
تجاري ـ ًا ،فــي حــدود مــا ال يزيــد عــن  200نقطــة أســاس.

لتجنــب الشــك ،ســيتم تطبيــق المؤشــر البديــل اعتبــار ًا مــن الفتــرة التاليــة المعنيــة بعــد وقــوع حادثــة اســتبدال مؤشــر
الســعر بيــن البنــوك وهــذا يخضــع لتعديــل التبايــن فــي معــدل ســعر الشاشــة بالنســبة للفتــرة التــي يكــون فيهــا معــدل
ســعر الشاشــة معمــوال ً بــه.
4.3

التعهد بالشراء

 4.3.1التعهد

يمنــح الواعــد التعهــد بالشــراء الــى البنــك بصفتــه المســتفيد ،ويتعهــد بموجبــه بشــكل نهائــي وغيــر مشــروط ،مــع االلتــزام
بشــروط وأحــكام التعهــد بالشــراء ،بشــراء حصــة البنــك كمــا هــي معرفــة أدنــاه (الحصــة المنفــذ عليهــا) عقــب ممارســة
المســتفيد لحقــه (ممارســة التعهــد بالشــراء) فيمــا يتعلــق بحصــة البنــك ،مقابــل ثمــن التنفيــذ الكلــي فــي أي وقــت عنــد
وقــوع حادثــة إخــال ،وفق ـ ًا لتعريفهــا الــوارد فــي البنــد رقــم  13مــن الشــروط (التنفيــذ الكلــي).

 4.3.2تنفيذ التعهد
وفقــ ًا لشــروط وأحــكام التعهــد بالشــراء ،يتعهــد الواعــد بأنــه عندمــا يقــوم المســتفيد بتســليم "إشــعار تنفيــذ التعهــد
بالشــراء" إلــى الواعــد ،فإنــه سيشــتري الحصــة المنفــذ عليهــا مــن المســتفيد عــن طريــق دفــع ثمــن التنفيــذ إلــى المســتفيد
فــي تاريــخ البيــع أو قبــل ذلــك ،كمــا هــو محــدد فــي إشــعار تنفيــذ التعهــد بالشــراء ،وســيقوم بإبــرام اتفاقيــة البيــع والشــراء
لتفعيــل هــذا البيــع.
 4.3.3الشرط
يتم تنفيذ التعهد بالشراء بما يتوافق حصر ًا مع الشروط واألحكام المبينة ضمن وثيقة التعهد بالشراء.
 4.3.4تبعات ممارسة الحقوق

عندمــا يقــوم المســتفيد بالتنفيــذ ،يوافــق الواعــد علــى دفــع ثمــن التنفيــذ إلــى المســتفيد وعلــى إبــرام اتفاقيــة البيــع
والشــراء ،وعقــب إبــرام اتفاقيــة البيــع والشــراء فإنــه:

( )aيجــب أن تنتقــل ملكيــة وحيــازة الحصــة المنفــذ عليهــا الــى الواعــد وعندهــا يتملــك الواعــد تلــك الحصــة ملكيــة خالصــة
وخاليــة مــن أيــة أعبــاء رهنيــة قــد تنشــئ مــن خــال أو نتيجــة ألي إجــراء يقــوم بــه أو يتقاعــس المســتفيد عــن القيــام بــه،
ولكــن بخــاف ذلــك يتــم نقــل الملكيــة علــى أســاس "علــى حالهــا ،وحيثمــا كانــت".
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4.2.5

فترات سداد الدخل

4.2.5.1

فترات سداد الدخل
()a

اتفــق األطــراف علــى ســداد الدخــل المســتحق للمــوكل فــي نهايــة كل فتــرة (كل منهــا فتــرة ســداد دخــل) يتــم
تحديدهــا علــى النحــو التالــي:
( )iيتزامن تاريخ سداد الدخل بموجب اتفاقية وكالة الخدمات مع تاريخ توزيع األرباح ألصول المعاملة.

( )iiيُخطــر المــوكل وكيــل الخدمــات بفتــرة ســداد الدخــل مــن خــال إشــعار يكتــب باســتخدام الصيغــة المبينــة فــي
الملحــق ( )1مــن اتفاقيــة وكالــة الخدمــات (إشــعار فتــرة ســداد الدخــل).
( )iiiســوف يكــون كل إشــعار بفتــرة ســداد الدخــل غيــر قابــل لإللغــاء (بشــرط عــدم وجــود خطــأ واضــح ،وفــي هــذه
الحالــة يوافــق األطــراف علــى تصحيــح هــذا الخطــأ الواضــح) ويجــب تســليمه إلــى وكيــل الخدمــات فــي تاريــخ
حســبة الدخــل المتوقــع الخــاص بفتــرة ســداد الدخــل المعنيــة.
()b

تكون مدة فترة سداد الدخل على النحو التالي:

( )iتبــدأ فتــرة ســداد الدخــل األولــى فــي تاريــخ بدايــة فتــرة ســداد الدخــل األول وتنتهــي فــي تاريــخ انتهــاء فتــرة ســداد
الدخــل األولــى؛ و
( )iiتكون كل فترة من فترات سداد الدخل الالحقة لمدة ثالثة ( )3أشهر ميالدية.

4.2.5.2

فترة التمديد المعتبرة
()a

()b

دون اإلخــال بالحقــوق والتعويضــات األخــرى للمــوكل بموجــب مســتندات تمويــل وكالــة الخدمــات أو بموجــب
القانــون ،ســوف تعتبــر فتــرة الوكالــة مســتمرة ويتفــق األطــراف علــى أنهــا تظــل ســارية المفعــول بكامــل األثــر طالمــا
اســتمر المــوكل فــي امتــاك حصــة ملكيــة مشــاعة فــي األصــول بموجــب اتفاقيــة وكالــة الخدمــات حتــى بعــد تاريــخ
االســتحقاق النهائــي (فتــرة التمديــد المعتبــرة) وفق ـ ًا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة وكالــة الخدمــات.
باإلضافة إلى البند أ أعاله ،فيما يتعلق بفترة التمديد المعتبرة المذكور أعاله:
( )iيجــب االســتمرار فــي تطبيــق جميــع شــروط وأحــكام اتفاقيــة وكالــة الخدمــات فيمــا يتعلــق بفتــرة التمديــد
المعتبــرة وســيتم احتســاب الدخــل خــال فتــرة التمديــد المعتبــرة علــى أســاس آخــر فتــرة ســداد للدخــل؛ و
( )iiلجميــع األغــراض ،يتــم التعامــل مــع تســهيالت وكالــة الخدمــات علــى أنهــا متأخــرة فــي الســداد مــن جانــب
وكيــل الخدمــات ويلتــزم وكيــل الخدمــات علــى الفــور بتصفيــة األصــول بموجــب اتفاقيــة وكالــة الخدمــات بغــض
النظــر عــن فتــرة التمديــد المعتبــرة.

4.2.6

دفعة الدخل
()a

()b

()c

4.2.7
4.2.7.1

فــي آخــر يــوم عمــل مــن كل فتــرة ســداد دخــل (تاريــخ ســداد الدخــل) ،يتعيــن علــى وكيــل الخدمــات مــع االلتــزام
بأحــكام هــذا البنــد ،ســداد الدخــل المتحقــق إلــى المــوكل ،صافيــ ًا مــن جميــع النفقــات (ومصطلــح الدخــل عنــد
اســتخدامه لغــرض التحديــد والتوزيــع يعنــي الدخــل المحصــل صافيـ ًا مــن جميــع النفقــات) وتحويلــه إلــى الحســاب
الــذي يقــوم المــوكل بإخطــار وكيــل الخدمــات كتابي ـ ًا بــه لهــذا الغــرض.

إذا كان الدخــل مســتحق الدفــع لصالــح المــوكل فــي تاريــخ دفعــة الدخــل أكبــر مــن مبلــغ الدخــل المتوقــع ،يتــم
اســتخدام هــذا الدخــل الفائــض كاحتياطــي لســداد الدخــل المســتقبلي ويجــب أن يــودع فــي حســاب احتياطــي
الدخــل وفقــ ًا لذلــك.

إذا كان هنالــك نقــص فــي األمــوال المطلوبــة لتمكيــن وكيــل الخدمــات مــن ســداد الدخــل المتحقــق بمــا فــي ذلــك
مبلــغ الدخــل المتوقــع بالكامــل فــي تاريــخ دفعــة الدخــل ،فإنــه يجــب علــى وكيــل الخدمــات أوال ً تلبيــة هــذا النقــص
مــن حســاب احتياطــي الدخــل .وإذا كانــت األمــوال الموجــودة فــي رصيــد حســاب احتياطــي الدخــل غيــر كافيــة،
فيجــب علــى وكيــل الخدمــات إعــادة إيــداع المبلــغ المســحوب ،الــذي تــم ســحبه مــن حســاب احتياطــي الدخــل
ٍ
كاف ،فيجــوز لــه (علــى أســاس دفعــة تحــت
علــى الحســاب بواســطة وكيــل الخدمــات ،وإذا كان هــذا المبلــغ غيــر
الحســاب بشــرط أن يتــم رد المبلــغ فــي تاريــخ االســتحقاق النهائــي مــن حســاب الدخــل أو حســاب احتياطــي الدخــل
(حســب الحالــة)) أن يســد النقــص فــي مبلــغ الدخــل المتوقــع مــن خــال توفيــر األمــوال المطلوبــة علــى حســاب
الدخــل المســتقبلي الــذي ســيتم اســتالمه (دفعــة تحــت الحســاب) مــن األصــول األساســية.

اضطراب السوق
في هذا البند ،تعتبر كل حادثة من الحوادث التالية بمثابة حادثة اضطراب في السوق:
()a
()b

إذا لــم يكــن مــن الممكــن الحصــول علــى معــدل الســعر الســائد بيــن البنــوك فــي التاريــخ الــذي ســيتم فيــه إرســال
إشــعار فتــرة ســداد الدخــل؛ أو

إذا كانــت تكلفــة المــوكل للحصــول علــى الودائــع المطابقــة فــي الســوق بيــن البنــوك أكبــر مــن معــدل الســعر
الســائد بيــن البنــوك لفتــرة الدخــل المعنيــة،

يجب عندئذ أن يقوم الموكل على الفور بإخطار وكيل الخدمات بوقوع "حادثة اضطراب في السوق".
4.2.7.2

األساس البديل

4.2.7.3

أي أساس بديل يتم االتفاق عليه سيكون ملزم ًا لجميع األطراف في اتفاقية وكالة الخدمات.

فــي حالــة وقــوع حادثــة اضطــراب فــي الســوق وطلــب المــوكل أو وكيــل الخدمــات ذلــك ،يجــب علــى وكيــل
الخدمــات والمــوكل الدخــول فــي مفاوضــات لمــدة ال تزيــد عــن ســتين ( )60يــوم عمــل بهــدف االتفــاق علــى أســاس
بديــل لتحديــد معــدل الســعر الســائد بيــن البنــوك .إذا لــم يتــم التوصــل إلــى اتفــاق ،فإنــه يتــم العمــل بالقيمــة
األعلــى بيــن ( )1معــدل الســعر الســائد بيــن البنــوك؛ وبيــن ( )2معــدل الســعر الســائد بيــن البنــوك لفتــرة الدخــل
الســابقة باإلضافــة إلــى .2%
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4.2

اتفاقية وكالة الخدمات

 4.2.1التعيين

( )aيعيــن البنــك (بصفتــه المــوكل) المتعامــل وكيــا ً للخدمــات ،وذلــك بغــرض إدارة األصــول التــي اشــتراها البنــك مــن
المتعامــل .ويقبــل المتعامــل بصفتــه وكيــل خدمــات بهــذا التعييــن مــع االلتــزام بشــروط وأحــكام اتفاقيــة وكالــة
الخدمــات.

( )bليــس لوكيــل الخدمــات أي حــق أو ســلطة ،صريحــة أو ضمنيــة ،لفــرض أي التــزام أو مســؤولية علــى المــوكل فيمــا
يتعلــق بتقديــم الخدمــات ،بخــاف مــا هــو منصــوص عليــه صراحــة فــي اتفاقيــة وكالــة الخدمــات.
 4.2.2الرسوم

مقابل قيام وكيل الخدمات بما هو مكلف به بموجب هذا التعيين:

( )aيقوم البنك بدفع الرسوم المشار إليها في العقد إلى وكيل الخدمات مقابل تقديم الخدمات؛ و

( )bيحــق لوكيــل الخدمــات الحصــول علــى أي مبلــغ مترصــد فــي حســاب احتياطــي الدخــل فــي تاريــخ االســتحقاق النهائــي
كدفعــة تحفيزيــة بعــد احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة (إن وجــدت) أصــوال ً (الحافــز).
4.2.3

الخدمات والتكاليف

4.2.3.1

تقديم الخدمات
()a

سوف يتم تقديم الخدمات خالل الفترة التي تبدأ من تاريخ هذه االتفاقية وإلى حين موعد:

( )iتاريخ االستحقاق النهائي و

( )iiالتاريــخ الــذي ال يكــون فيــه المــوكل مالــك ًا ألي حصة في األصــول ،أيهما يحل أخير ًا (مدة الوكالة).
()b
()c

()d
4.2.3.2

يتفــق األطــراف علــى أن وكيــل الخدمــات ملــزم بتحصيــل جميــع اإليــرادات واألمــوال المحققــة مــن األصــول (نيابــة عــن
المــوكل) وفق ـ ًا لشــروط وأحــكام اتفاقيــة وكالــة الخدمــات (الدخــل).

يتفــق األطــراف علــى أنــه يحــق لوكيــل الخدمــات تعييــن أو تفويــض الخدمــات إلــى أي طــرف آخــر حســن الســمعة
للقيــام بهــا علــى حســابه ونفقتــه الخاصــة بشــرط أن يكــون مســؤوال ً بشــكل مباشــر أمــام المــوكل وأن هــذا
الشــخص المعيــن أو المفــوض ال يحــق لــه الرجــوع علــى المــوكل بــأي شــكل مــن األشــكال.

المصــدر المعنــي لألصــول ولــن يتعيــن عليــه ســداد
يجــب علــى وكيــل الخدمــات تحويــل الدخــل فــور ًا عنــد اســتالمه مــن ُ
أيــة دفعــات مــن أموالــه الخاصــة.

مستوى الرعاية

على وكيل الخدمات أن يقوم بتقديم الخدمات:

()a
()a
()c

وفق ًا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها؛ و
حســب مــا يــراه مناســب ًا ،ولكــن بنفــس مســتوى المهــارة والعنايــة الــذي كان ســيبذله فيمــا لــو كانــت أصولــه
الخاصــة؛ و

بما يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية في جميع األحوال.

4.2.3.3

التكاليف والنفقات

4.2.4

الحسابات والضمان

4.2.4.1

فتح الحسابات

يتــم خصــم جميــع التكاليــف والنفقــات التــي يتكبدهــا وكيــل الخدمــات خــال أداء الخدمــات المتعلقــة باألصــول (بمــا
فــي ذلــك التكاليــف والنفقــات المتعلقــة بحفــظ وإدارة وصيانــة األصــول) (النفقــات) مــن الدخــل المتحصــل ،وإذا كان ذلــك
ٍ
كاف ،فــإن إنجــاز الخدمــات ســيكون علــى حســاب المــوكل.
غيــر

يؤكد وكيل الخدمات أنه قد فتح الحسابات التالية مع الموكل:
()a
()b

حساب جاري لغرض تسجيل استالم وصرف جميع اإليرادات باسم وكيل الخدمات (حساب الدخل)؛ و

حساب جاري لغرض تسجيل الدخل االحتياطي (حساب احتياطي الدخل).

4.2.4.2

التسجيل

4.2.4.3

الوصول إلى الكتب والسجالت

4.2.4.4

الرهن

يجب على وكيل الخدمات االحتفاظ بسجالت دقيقة لجميع المعامالت التي تجري فيما يتعلق بالحسابين.
ــب منــه ذلــك ،أن يوفــر للمــوكل ،فــي أقــرب وقــت ممكــن ،أيــة معلومــات أو
يجــب علــى وكيــل الخدمــات ،إذا ُ
ط ِل َ
تفاصيــل تتعلــق بالحســابات واألصــول ،والتــي يمكــن للمــوكل أن يطلبهــا مــن خــال إشــعار كتابــي يتــم إرســاله قبــل
مــدة ال تقــل عــن ثالثــة ( )3أيــام عمــل.

()a

()b

لضمــان أداء التزامــات الســداد الخاصــة بــه بموجــب مســتندات تمويــل وكالــة الخدمــات ،عقــب وقــوع حادثــة إخــال
واســتمرارها ،يقــوم وكيــل الخدمــات بإنشــاء رهــن ذو أثــر مســتمر لصالــح المــوكل ،بمــا يتوافــق مــع أحــكام
بموجــب مســتندات الضمــان.

لتجنــب الشــك ،ال يتــم تنفيــذ اتفاقيــة الرهــن فــي معاملــة وكالــة الخدمــات إال عنــد وقــوع مخالفــة فــي القيــام
بالتزامــات وكيــل الخدمــات ،وبالتالــي لــن يكــون المتعامــل (بصفتــه وكيــل خدمــات) مســؤوال ً إذا لــم يتــم يتحقــق
أي دخــل مــن أصــول المعاملــة أو فــي حــال إعســار مصــدر األصــول.

بنك دبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

( )dعنــد حــدوث حادثــة إخــال فــي الســداد ،يحــق للبنــك تســريع جميــع األقســاط وإلــزام المتعامــل بدفــع كامــل ثمــن البيــع
المســتحق (إلــى جانــب مبلــغ التبــرع) علــى الفــور.
3.2

إشعار تأكيد المرابحة

 3.2.1إشعار تأكيد المرابحة

يؤكد األطراف أنه بموجب معاملة المرابحة:

( )aقــام البنــك ببيــع الســلع (عــن طريــق المرابحــة) وقــام المتعامــل بشــراء الســلع فــي تاريــخ معاملــة البيــع مرابحـ ًة مقابــل
ثمــن البيــع ،خاليــة مــن أي امتيــازات لصالــح الغيــر أو الرســوم أو األعبــاء رهنيــة أو أيــة حقــوق أخــرى يمكــن أليــة أطــراف
األخــرى ممارســتها ،تــم إنشــاؤها بموجــب أي إجــراء أو تقاعــس مــن جانــب البنــك ،أو نتيجــة لــه ،ولكــن بخــاف ذلــك علــى
مبــدأ "علــى حالهــا ،وحيثمــا كانــت".

( )bتــم نقــل ملكيــة وحقــوق وتســليم وحصــص وحيــازة الســلع ،مــع كافــة الحقــوق وااللتزامــات المرتبطــة بهــا ،إلــى
المتعامــل فــي تاريــخ معاملــة البيــع مرابحــ ًة.
 3.2.2المقابل المالي

( )aيتفــق األطــراف علــى أنــه بموجــب معاملــة المرابحــة ،يكــون المتعامــل مســؤوال ً عــن دفــع ثمــن البيــع للبنــك بأمــوال
متاحــة علــى الفــور علــى أســاس التقســيط وفقـ ًا لتواريــخ الدفــع المؤجلــة لجــدول الســداد الظاهــر ضمــن إشــعار تأكيــد
المرابحــة.

( )bفــي حــال عــدم ســداد المتعامــل فــي تاريــخ أحــد الدفعــات المؤجلــة ،فإنــه يحــق للبنــك التنفيــذ علــى الرهونــات المقدمــة
أو علــى جــزء منهــا ،دون تقديــم أي إشــعار للمتعامــل.
.4

األحكام المتعلقة بتسهيالت وكالة الخدمات

4.1

اتفاقية الشراء

باإلضافــة إلــى البنــود األخــرى المعنيــة مــن هــذه الشــروط واألحــكام ،فــإن األحــكام التاليــة تســري تحديــد ًا علــى تســهيالت
وكالــة الخدمــات.
4.1.1

البيع والشراء

( )aمــن خــال تنفيــذ اتفاقيــة الشــراء ،يشــتري البنــك مــن المتعامــل األصــول التــي يملكهــا المشــتري أو يشــتريها مــن طــرف
ـاء علــى ذلــك تنتقــل ملكيــة األصــول إلــى البنــك.
آخــر عــدا البنــك ،مقابــل ثمــن الشــراء ،وبنـ ً
( )bتؤول إلى البنك ملكية األصول ،مع الحقوق المرتبطة بها ،في تاريخ اتفاقية الشراء.

( )cال يقوم البنك بشراء أية أصول إال إن كان دخلها على األقل مساوي ًا لمبلغ الدخل المتوقع.
( )dبموجــب اتفاقيــة الشــراء ،يتحمــل البنــك المخاطــر المرتبطــة بملكيــة األصــول ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر ،تقلبــات أســعار الســوق والدخــل.
 4.1.2تأكيدات إضافية

( )aبموجبــه ،يعيــن البنــك بصفتــه المــوكل ،المتعامــل ليكــون وكي ـا ً للخدمــات إلدارة األصــول التــي اشــتراها البنــك مــن
المتعامــل ،ويقبــل المتعامــل بصفتــه وكيــل الخدمــات هــذا التعييــن مــع االلتــزام بشــروط وأحــكام اتفاقيــة وكالــة
الخدمــات.

( )bيقــوم كل طــرف بجميــع األعمــال واألمــور والقيــام بجميــع المســاعي المعقولــة للتأكــد مــن أن األطــراف األخرى ســتقوم
بتنفيــذ المســتندات والقيــام بجميــع األعمــال واألمــور حســبما تطلبــه األطــراف األخــرى فــي حــدود المعقــول مــن أجــل
تنفيــذ الغــرض المقصــود مــن اتفاقيــة الشــراء ،أو للحفــاظ علــى حقــوق أحــد األطــراف أو إنفاذهــا بموجــب اتفاقيــة الشــراء.
( )cيتعهــد المتعامــل بموجــب هــذا بأنــه ســوف يحتفــظ ويحافــظ علــى جميــع المســتندات والدفاتــر والســجالت وغيرهــا مــن
المعلومــات الضروريــة أو الموصــى باالحتفــاظ بهــا ،وذلــك لتحصيــل جميــع المبالــغ المســتحقة المتعلقــة باألصــول.

 4.1.3الضمانات

يضمن المتعامل ويوافق (بحسب مقتضى السياق) على ما يلي:
( )aبــأن اتفاقيــة الشــراء تمثــل التزامــات المتعامــل الســارية والملزمــة ،والتــي يمكــن للبنــوك الرجــوع علــى المتعامــل
بشــأنها بمــا يتوافــق مــع مــا ورد فيهــا مــن شــروط وأحــكام.
( )bبــأن لديــه ملكيــة ســليمة لألصــول ،وبأنــه عنــد توقيــع اتفاقيــة الشــراء ســوف ينقــل ملكيــة أصــول ســليمة وســارية إلــى
البنــك ،خاليــة وخالصــة علــى اإلطــاق مــن أي رهــون حيازيــة أو أعبــاء رهنيــة أو تعهــدات أو ضمانــات أو مطالبــات أو حقــوق
لآلخريــن مــن أي نــوع أو طبيعــة.
( )cبــأن لــه الحــق فــي بيــع ونقــل كامــل حصتــه القانونيــة فــي ملكيــة األصــول إلــى البنــك وفقـ ًا لمبــادئ الشــريعة اإلســامية
ووفقـ ًا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة الشــراء.

( )dســيقوم علــى حســابه ونفقتــه الخاصــة ،بالقيــام وتنفيــذ (أو التأكــد مــن تنفيــذه مــن قبــل أي طــرف آخــر ال بــد منــه) جميــع
األعمــال والوثائــق واألفعــال واألمــور التــي قــد يطلبهــا البنــك مــن وقــت آلخــر مــن أجــل حصــول البنــك أو المتنــازل لهــم
علــى األصــول أو مــا قــد يكــون ضروريـ ًا إلعطــاء كامــل األثــر التفاقيــة الشــراء.

( )eبأنــه يحــق للبنــك المطالبــة بالخســائر الفعليــة و  /أو األضــرار التــي تكبدهــا مــن المتعامــل فــي حالــة تقديــم معلومــات
مضللــة أو اإلخــال بــأي مــن اإلقــرارات والضمانــات المذكــورة أعــاه.
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1.2

حقوق الطرف الثالث.

( )aمــا لــم ينــص صراحــة علــى خــاف ذلــك فــي مســتندات التمويــل ،ال يحــق ألي شــخص ليــس طرفــ ًا فــي مســتندات
التمويــل (بموجــب المــادة  252مــن القانــون االتحــادي رقــم  5لعــام  1985بشــأن المعامــات المدنيــة (بصيغتــه
المعدلــة بموجــب القانــون االتحــادي رقــم  1لعــام  ))1987أن يقــوم بإنفــاذ أو االســتفادة مــن أي شــرط وارد فــي
مســتندات التمويــل.

( )bبصــرف النظــر عــن أي شــرط مــن وثائــق أيــة تســهيالت ،ال يلــزم الحصــول علــى موافقــة أي شــخص ليــس طرفــ ًا فــي
مســتندات التمويــل إللغــاء أو تغييــر مســتندات التمويــل فــي أي وقــت.
1.3

باســتثناء الحــاالت التــي يقتضــي فيهــا الســياق خــاف ذلــك ،تشــمل الكلمــات التــي تشــير إلــى المفــرد الجمــع والعكــس
صحيــح ،وتشــمل الكلمــات التــي تشــير إلــى أحــد الجنســين كال الجنســين وتشــمل اإلشــارة إلــى األشــخاص الكيانــات ذات
الشــخصية االعتباريــة وغيــر االعتباريــة.

1.4

اإلشــارات إلى البنود هي إشــارات إلى البنود الواردة في هذه الوثيقة.

1.5

تم إدراج عناوين البنود لتيســير الرجوع لها فقط وال أثر لها على صياغة هذه الشــروط واألحكام.

1.6

تفســر أي إشــارة فــي هــذا المســتند إلــى أي قانــون أو حكــم قانونــي ،مــا لــم يقتــض الســياق خــاف ذلــك ،علــى أنهــا
إشــارة إلــى ذلــك القانــون أو الحكــم القانونــي مــع مــا جــرى أو يجــري عليــه مــن تعديــات أو تمديــد أو دمــج أو إعــادة صياغــة
أو اســتبدال.

1.7

تفســر اإلشــارات الــواردة هنــا إلــى أي اتفاقيــات ومســتندات أخــرى علــى أنهــا إشــارة إلــى تلــك االتفاقيــات أو المســتندات
مــع مــا يجــري عليهــا مــن تعديــات أو إضافــات أو إعــادة صياغــة أو تجديــد أو اســتبدال مــن وقــت آلخــر.

1.8

مــا لــم يــرد خــاف ذلــك ،فــإن اإلشــارة إلى األوقات تعني التوقيت في إمارة دبــي أو اإلمارات العربية المتحدة.

1.9

طالمــا كانــت مرتبطــة بموضــوع هــذه الشــروط واألحــكام وال تتعــارض معهــا ،فقــد تــم إدراج الشــروط واألحــكام العامــة
للخدمــات المصرفيــة للبنــك فــي هــذه الوثيقــة بصفــة مرجعيــة ،ويؤكــد المتعامــل بموجبــه بأنــه قــد قــرأ الشــروط
واألحــكام العامــة للخدمــات المصرفيــة وأنــه قابــل بهــا دون قيــد أو شــرط لتكــون جــزء ًا ال يتجــزء مــن مــن هــذه الوثيقــة.
الجزء  :2شروط وأحكام التسهيالت

.2

األحكام المتعلقة بالتسهيالت

.3

األحكام المتعلقة بتسهيالت المرابحة

3.1

الوعد بالشراء

يكــون للبنــك الســلطة التقديريــة فــي تقديــم التســهيالت للمتعامــل ،إمــا بصــورة تســهيالت مرابحــة أو تســهيالت وكالــة
خدمــات أو تســهيالت تمويــل األســهم وســوف يتــم توضيــح ذلــك فــي خطــاب التســهيالت.
باإلضافــة إلــى األحــكام األخــرى المعنيــة مــن هــذه الشــروط واألحــكام ،تطبــق األحــكام التاليــة علــى وجــه التحديــد فيمــا
يتعلــق بتســهيالت المرابحــة.
 3.1.1الوعد

( )aإذا كان المتعامــل يرغــب فــي االســتفادة مــن التســهيالت ،فيجــوز للمتعامــل إصدار وعد بالشــراء ،حيــث يتعهد المتعامل
بشــراء الســلع (عــن طريــق المرابحــة) مــن خــال وكيلــه الــذي ينــوب عنــه ،مــن البنــك فــي تاريــخ معاملــة البيــع مرابحـ ًة،
وبعــد حصــول البنــك علــى ملكيــة الســلع وقبضهــا.
( )bيجــوز للبنــك اعتمــاد ًا علــى الوعــد بالشــراء شــراء الســلع وبعــد قبضهــا أن يطلــب مــن المتعامــل أن يشــتري تلــك الســلع
مــن البنــك عــن طريــق المرابحــة.

ً
مرابحة
 3.1.2تنفيذ الوعد بالشراء والبيع

( )aيحــق للبنــك ،بعــد قبــض الســلع ،ممارســة حقــه بموجــب الوعــد بالشــراء (تنفيــذ الوعــد بالشــراء) عــن طريــق إصــدار
إشــعار التنفيــذ ،باســتخدام الصيغــة المبينــة فــي الملحــق  1مــن الوعــد بالشــراء (إشــعار تنفيــذ الوعــد بالشــراء) .عنــد
التنفيــذ ،يكــون المتعامــل ملزمـ ًا بالدخــول فــي معاملــة المرابحــة المعنيــة ،مــن خــال الوكيــل ،علــى منصــة ترايــد فلــو
(اإلســامية) التابعــة لمركــز دبــي للســلع المتعــددة ،والتــي يجــب تأكيــد تفاصيلهــا الحق ـ ًا وفق ـ ًا إلشــعار تأكيــد المرابحــة.

( )bيتحمــل المتعامــل جميــع مخاطــر الملكيــة بعــد حصولــه علــى الملكيــة وانتقــال الحيــازة الفعليــة أو الحكميــة للســلع
بموجــب معاملــة المرابحــة.
 3.1.3إخالل المتعامل

( )aإذا انســحب المتعامــل مــن تنفيــذ معاملــة المرابحــة قبــل حصــول البنــك علــى الســلع ،يتحمــل المتعامــل المصاريــف
الفعليــة ،إن وجــدت ،التــي تكبدهــا البنــك حتــى ذلــك التاريــخ .ويتعهــد المتعامــل بدفــع الخســائر الفعليــة للبنــك
الناشــئة عــن انســحابه مــن وعــد الشــراء.

( )bإذا رفــض المتعامــل شــراء الســلع بعــد حصــول البنــك علــى الســلع ،يحــق للبنــك بيعهــا فــي الســوق والحصــول علــى
التكلفــة .إذا تجــاوزت عائــدات البيــع اســتحقاق البنــك ،فســيصبح هــذا الفائــض حقـ ًا منفــرد ًا للبنــك بصفتــه مالــك الســلع.
وإذا كانــت عائــدات البيــع أقــل مــن اســتحقاق البنــك ،يحــق للبنــك أن يرجــع إلــى المتعامــل ليكمــل النقــص.

( )cإذا رفــض المتعامــل اســتالم الســلع ،أو المســتندات المتعلقــة بالســلع ،بعــد أن تــم شــراؤها مــن قبلــه بموجــب معاملــة
المرابحــة ،يمنــح المتعامــل للبنــك الحــق فــي بيــع الســلع واســتالم عائــدات البيــع والحصــول علــى ثمــن البيــع والرجــوع
إلــى المتعامــل فــي حــال وجــود أي عجــز مالــي.

بنك دبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

معدل سعر الشاشة

يعني:
( )aفـيمـــا يـتـعـلـــق بــ "الـلـيـبـــور" ،مـعـــدل السعر المعروض بـيـــن الـبـنـــوك فـي لـنـدن والـذي
تـديـــره شـركـــة ( ICE Benchmark Administration Limitedأو أي شــخص آخــر يتولــى إدارة
هــذا الســعر) للــدوالرات المعروضــة علــى الشاشــة (قبــل أي تصحيــح أو إعــادة حســاب
أو إعــادة نشــر مــن قبــل المســؤول) علــى صفحــة ليبــور  01أو ليبــور  02مــن شاشــة
تومســون رويتــرز (أو أي صفحــة بديلــة لتومســون رويتــرز تعــرض هــذا الســعر) ؛
( )bفيمــا يتعلــق بـــ "ايبــور" ،معــدل ســعر الودائــع بالدرهــم اإلماراتــي (قبــل أي تصحيــح أو إعــادة
حســاب أو إعــادة نشــر مــن قبــل المســؤول) علــى الصفحــة إيبــور مــن شاشــة تومســون
رويتــرز (أو أي صفحــة بديلــة لتومســون رويتــرز تعــرض هــذا الســعر)؛
في كل حالة ،للفترة المعينة أو فترة سداد الدخل
أو علــى الصفحــة المناســبة لخدمــة المعلومــات األخــرى التــي تنشــر هــذا الســعر مــن
وقــت آلخــر عوضــا عــن رويتــرز .إذا توقفــت هــذه الصفحــة أو الخدمــة عــن التوافــر ،يجــوز
للبنــك تحديــد صفحــة أو خدمــة أخــرى تعــرض معــدل الســعر المعنــي بعــد التشــاور مــع
المتعامــل.

مستندات الضمان

تعنــي اتفاقيــة الرهــن وأيــة مســتندات أخــرى تمثــل ضمانــ ًا للبنــك مقابــل التزامــات المتعامــل
بموجــب مســتندات التمويــل ،يتــم تقديمهــا بمــا يرضــي البنــك مــن حيــث الشــكل والمضمــون.

فترة الضمان

تعنــي الفتــرة التــي تبــدأ مــن تاريــخ أقــدم مســتندات التمويــل وتنتهــي فــي التاريــخ الــذي تكــون
فيــه جميــع األمــوال (مهمــا كانــت طبيعتهــا) التــي يديــن بهــا المتعامــل (ســواء بمفــرده أو مــع أي
شــخص آخــر) للبنــك حاليـ ًا ،أو فــي أي وقــت ،بصفــة فعليــة أو عرضيــة ،بموجــب مســتندات التمويــل،
أو علــى صلــة بهــا ،قــد تــم دفعهــا أو ســدادها بالكامــل.

الخدمات

تعني الخدمات التي وافق وكيل الخدمات على تقديمها بموجب اتفاقية وكالة الخدمات.

اتفاقية وكالة الخدمات

تعنــي اتفاقيــة وكالــة الخدمــات المبرمــة بيــن البنــك (بصفتــه المــوكل) والمتعامــل (بصفتــه
وكيــل الخدمــات) فيمــا يتعلــق باألصــول ،باســتخدام الصيغــة المبينــة فــي الجــدول ( – )2الجــزء (.)2

تسهيالت وكالة الخدمات

تعنــي تســهيالت وكالــة الخدمــات المتاحــة للمتعامــل بموجــب مســتندات تمويــل وكالــة الخدمات
وبمــا يتوافــق مــع هــذه الشــروط واألحكام.

مستندات تمويل وكالة
الخدمات

تعني المستندات التالية المتعلقة بتسهيالت وكالة الخدمات:
( )aاتفاقية الشراء ،باستخدام الصيغة المبينة في الجدول ( - )2الجزء ()1؛
( )bاتفاقية وكالة الخدمات ،باستخدام الصيغة المبينة في الجدول ( - )2الجزء ( )2؛ و
( )cالتعهد بالشراء ،باستخدام الصيغة المبينة في الجدول ( - )2الجزء (.)3

تسهيالت تمويل األسهم

تعنــي تســهيالت تمويــل األســهم المتاحــة للمتعامــل بموجــب مســتندات تســهيالت تمويــل
األســهم وبمــا يتوافــق مــع هــذه الشــروط واألحــكام.

مستندات تسهيالت تمويل
األسهم

تعني الوثائق التالية فيما يتعلق بتسهيالت تمويل األسهم:
( )aاتفاقيــة وكالــة تمويــل األســهم  -باســتخدام الصيغــة المبينــة فــي الجــدول ( – )3الجــزء ()1
؛و
( )bعــرض االســتثمار وقبــول االســتثمار -باســتخدام الصيغــة المبينــة فــي الملحــق مــن
الجــدول ( - )3الجــزء ()1
( )cالوعــد بشــراء األســهم ،باســتخدام الصيغــة المبينــة فــي الجــدول ( – )3الجــزء ( )2فــور
شــراء المــوكل لهــا.

اتفاقية مرابحة تمويل األســهم

تعنــي اتفاقيــة مرابحــة تمويــل األســهم التــي تنشــأ بعــد تبــادل عــرض وقبــول مرابحــة تمويــل
األســهم.

الوقت المحدد

يعنــي اليــوم أو الوقــت الــذي يتــم تحديــده وفقـ ًا ألوقــات االنقطــاع المعمــول بهــا فــي البنــك أو أي
وقــت آخــر يتــم االتفــاق عليــه بيــن المتعامــل والبنــك.

الضريبة

تعنــي أي ضريبــة ،أو ضريبــة قيمــة مضافــة ،أو فــرض ضريبــي ،أو جمــرك ،أو رســوم أخــرى أو
اســتقطاعات ذات طبيعــة مماثلــة.

خصم الضرائب

يعنــي خصــم أو اســتقطاع للضريبــة أو لحســاب ضريبــة مــن أي دفعــة بموجــب أحــد مســتندات
التمويــل.

التنفيذ الكلي

يحمل نفس المعنى المنسوب لهذا المصطلح ضمن البند  4.3.1من هذه الشروط واألحكام.

ثمن التنفيذ الكلي

يحمل نفس المعنى المنسوب لهذا المصطلح في الملحق ( )3من التعهد بالشراء.

أيام التداول

تعني األيام التي يتم فيها تداول األسهم تجاري ًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

اإلمارات العربية المتحدة

يعني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

بنك دبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

معاملة المرابحة

تعنــي عمليــة بيــع وشــراء الســلع (عــن طريــق المرابحــة) بيــن البنــك والمتعامــل (الــذي يمثلــه
والمبرمــة عبــر منصــة ترايــد فلــو (اإلســامية) التابعــة لمركــز دبي للســلع المتعددة
الوكيــل أصــوالً)
ُ
بموجــب التأكيــد الــوارد فــي إشــعار تأكيــد المرابحــة.

تاريخ البيع لمعاملة المرابحة

يعني تاريخ معاملة المرابحة المبين في الملحق المرفق بالوعد بالشراء.

المدين

يعني أيًا مما يلي:
( )aالمتعامل؛
( )bأي ضامن ،و
يدعــى
( )cأي شــخص يُعتبــر طرفــا أو يصبــح طرفــا فــي مســتند يَثبُــت مــن خاللــه أو ينشــأ ،أو ّ
ـاء لضمــان علــى أيــة أصــول للمديــن أو متعلــق بهــا ،بغــرض ضمــان أيــة
بأنــه إثبـ ٌ
ـات أو إنشـ ٌ
أي مــن مســتندات التمويــل.
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المبلغ المستحق في الذمة

أي مــن المدينيــن بموجــب أي مــن
يعنــي أي مبلــغ مســتحق الدفــع فــي ذمــة المتعامــل أو ٍ
مســتندات التمويــل ،ولــم يتــم ســداده.

حصة البنك المستحقة

تعني حصة البنك المتبقية في األصول اعتبار ًا من النقطة المرجعية المعنية من الزمن.

الطرف

تعني طرف ًا في مستندات التمويل.

جدول السداد

يعنــي الجــدول الزمنــي الــذي ينبغــي ســداد ثمــن البيــع علــى أساســه فــي مواعيــد الســداد
المؤجلــة.

الرهن

يعني رهن األصول المرهونة الذي تم إنشاؤه بموجب كل اتفاقية رهن.

اتفاقية الرهن

مصطلــح يشــير إلــى االتفاقيــة أو االتفاقيــات (إذا كانــت أكثــر مــن واحــدة) المبرمــة بيــن المتعامــل
والبنــك بغــرض رهــن األصــول المرهونــة وفقــ ًا لهــذه الشــروط واألحــكام ومســتندات التمويــل،
باســتخدام الصيغــة المبينــة فــي الجــدول  4مــن هــذه الشــروط واألحــكام.

الحسابات المرهونة

يعنــي الودائــع ،وجميــع حقــوق وملكيــات ومزايــا وحصــص المتعامــل ،ســواء كانــت حاليــة أو
مســتقبلية ،مملوكــة أو تعاقديــة أو خــاف ذلــك ،ناشــئة عــن الودائــع أو بموجبهــا أو علــى صلــة بهــا.

األصول المرهونة

تعنــي الصكــوك أو الصناديــق المشــتركة أو األســهم أو الحســابات المرهونــة أو أي أصــول مرهونــة
أخــرى بموجــب اتفاقيــة الرهــن.

مبلغ الربح

بالنســبة لتســهيالت المرابحــة أو تســهيالت تمويــل األســهم :يعنــي ثمــن التكلفــة مضروبــا
فــي:
( )aمعدل ربح المتعامل؛ و
( )bالكسر العشري لعدد األيام للفترة المعينة.

اتفاقية الشراء

يعنــي اتفاقيــة الشــراء التــي ســيتم إبرامهــا بيــن البنــك (بصفتــه المشــتري) والمتعامــل (بصفتــه
البائــع) بهــدف االســتحواذ علــى ملكيــة األصــول ،باســتخدام الصيغــة المبينــة فــي الجــدول (– )2
الجــزء (.)1

ثمن الشراء

يعنــي الثمــن المحــدد ضمــن نطــاق الثمــن المقبــول حاليـ ًا فــي الســوق (شــامال ً أيــة مبالــغ تتعلــق
بالضرائــب المطبقــة أو الرســوم المماثلــة ،إن وجــدت) ،المســتحق الدفــع مــن البنــك للمتعامــل
بالنســبة لبيــع وشــراء األصــول علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة الشــراء.

التعهد بالشراء

يعنــي التعهــد بالشــراء الصــادر عــن المتعامــل (بصفتــه الواعــد) لصالــح البنــك (بصفتــه المســتفيد)
فيمــا يخــص األصــول.

تنفيذ التعهد بالشراء

يحمل نفس المعنى المنسوب لهذا المصطلح ضمن البند  4.3.1من هذه الشروط واألحكام.

األسهم المعنية

تعنــي األســهم المذكــورة فــي عــرض االســتثمار ،المرســلة مــن قبــل وكيــل تمويــل األســهم إلــى
المــوكل مــن وقــت آلخــر والتــي يعــرض فيهــا وكيــل تمويــل األســهم شــراء كميــة مــن األســهم
المقبولــة بالنيابــة عــن المــوكل.

السوق المعنية

تعنــي ( )aالســعر المعــروض بيــن البنــوك اإلماراتيــة بالنســبة للدرهــم ،و ( )bالســعر المعــروض بيــن
البنــوك ﻓﻲ لنــدن ،المملكــة المتحــدة بالنســبة للدوالر.

البيع

يعنــي قيــام المتعامــل (مــن خــال وكيلــه) بشــراء الســلع (عــن طريــق المرابحــة) مــن البنــك فــي
تاريــخ البيــع لمعاملــة المرابحــة.

اتفاقية البيع والشراء

تعني اتفاقية البيع والشراء ،باستخدام الصيغة المبينة في الملحق ( )2من التعهد بالشراء.

ثمن البيع

يعني مجموع ثمن التكلفة ومبلغ الربح كما هو مطبق ،إما:
( )aبالنسبة لتسهيالت المرابحة كما هو مبين ضمن الوعد بالشراء ،أو
( )bبالنســبة لتســهيالت تمويــل األســهم كمــا هــو مبيــن ضمــن اتفاقيــة المرابحــة لتمويــل
األســهم.

بنك دبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة 4مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

التسهيالت

مصطلــح يشــير إلــى تســهيالت المرابحــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية أو تســهيالت وكالــة
الخدمــات أو تســهيالت تمويــل األســهم (بحســب مقتضــى الحــال) التــي يقدمهــا البنــك للمتعامــل
بموجــب مســتندات التمويــل وكمــا هــو محــدد فــي خطــاب التســهيالت.

خطاب التسهيالت

يعنــي خطــاب التســهيالت الصــادر عــن البنــك للمتعامــل بخصــوص بأيــة تســهيالت ،مــع مــا يجــري
علــى هــذا الخطــاب مــن تعديــات أو تجديــد مــن وقــت آلخــر ،وفق ـ ًا لتقديــر البنــك المطلــق.

مستندات التمويل

تعني:
( )aهذه الشروط واألحكام؛
( )bخطاب التسهيالت؛
( )cمســتندات تمويــل المرابحــة؛ أو مســتندات تمويــل وكالــة الخدمــات؛ أو مســتندات
تمويــل تمويــل األســهم (بحســب مقتضــى الحــال)؛
( )dاتفاقية الرهن؛
( )eأية وثيقة أخرى يصنفها البنك على هذا النحو.

تاريخ االستحقاق النهائي

بالنسبة للتسهيالت :يعني:
( )aالتاريخ المحدد في خطاب التسهيالت المقابل لعنوان تاريخ االستحقاق النهائي؛ أو
( )bالتاريخ الذي يتم فيها إنهاء التسهيالت بما يتوافق مع مستندات التمويل.
أيهما يقع أوالً.

المديونية المالية

تعنــي أيــة التزامــات ماليــة فــي ذمــة المتعامــل بمــا فــي ذلــك االلتــزام أو مبلــغ التمويــل المتعلــق
بضمــان أو بتعويــض أو بســند أو بخطــاب اعتمــاد أو بــأي مســتند آخــر صــادر عــن بنــك أو مؤسســة ماليــة.

الضمان

بالنســبة للتســهيالت :يعنــي :أي مســتند يتــم إبرامــه بحيــث يضمــن الشــخص بموجبــه أو يدفــع
بأنــه يضمــن التزامــات المتعهــد بموجــب أيــة مســتندات تمويــل.

الضامن

بالنسبة للتسهيالت :يعني :أي شخص يكون طرف ًا في ضمان أو يصبح كذلك.

تاريخ دفعة الدخل

تحمــل نفــس المعنــى المنســوب لهــذا المصطلــح ضمــن البنــد ( 4.2.6 )aمــن هــذه الشــروط
واألحــكام.

إشعار فترة سداد الدخل

يحمــل نفــس المعنــى المنســوب لهــذا المصطلــح ضمــن البنــد ( 4.2.5.1 )a) (iiمــن هــذه الشــروط
واألحــكام.

معدل الربح السائد بين
البنوك

يعني:
( )aإيبور (في حال كانت التسهيالت بالدرهم)؛ و
( )bليبور (في حال كانت التسهيالت بالدوالر) ،

قبول االستثمار

يعنــي قبــول عــرض االســتثمار الــذي يرســله المــوكل ،إذا أراد أن يقــوم وكيــل تمويــل األســهم
بشــراء األســهم المعنيــة (لصالــح المــوكل ونيابـ ًة عنــه) ،باســتخدام الصيغــة المبينــة فــي الملحــق
المرفــق باتفاقيــة وكالــة تمويــل األســهم.

عرض االستثمار

يعنــي عــرض االســتثمار المرســل مــن قبــل وكيــل تمويــل األســهم إلــى المــوكل ،باســتخدام
الصيغــة المبينــة فــي الملحــق المرفــق باتفاقيــة وكالــة تمويــل األســهم ،والــذي يطلــب فيــه مــن
المــوكل تعييــن وكيــل تمويــل األســهم وكيـا ً لــه لشــراء األســهم المعنيــة نيابـ ًة عنــه عبــر الوســيط.

لجنة الرقابة الشرعية

تعني لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك.

( )ISINرقم تعريف األوراق
المالية الدولي

ومعنــاه "رقــم التعريــف الدولــي لــأوراق الماليــة " وهــو رقــم فريــد لتعريــف األوراق الماليــة ،يتألــف
مــن مجمــوع اثنــي عشــر حر ًفــا أبجديًــا ،يســتخدم لتحديــد األداة الماليــة علــى نحــو فريــد.

التحفظات القانونية

تعني أية مبادئ أو قواعد قانونية أو قوانين قد يكون لها تأثير على منع إنفاذ حق قانوني.

ليبور

بالنسبة ألية فترة معينة أو فترة سداد دخل :يعني:
( )aالســعر المعــروض علــى الشاشــة والمعمــول بــه اعتبــارًا مــن الوقــت المحــدد فــي يــوم
عــرض األســعار للدرهــم لفتــرة تســاوي الفتــرة المعينــة أو فتــرة ســداد الدخــل؛ أو
( )bوفقــا للســعر الــذي يحــدده البنــك بخــاف ذلــك ،وإذا كان هــذا الســعر أقــل مــن الصفــر
فســيتم اعتبــار الليبــور صفــرًا ،فــي كل حالــة.

تأثير سلبي جوهري

يعني تأثيرًا سلبيًا جوهريًا على:
( )aقدرة المتعامل على أداء التزاماته بموجب مستندات التمويل؛
( )bصالحية أو قابلية إنفاذ أية مستندات تمويل؛ أو
( )cأي حق أو تعويض للبنك فيما يتعلق بمستندات التمويل.

تسهيالت المرابحة

تعنــي تســهيالت المرابحــة المتاحــة للمتعامــل بموجــب مســتندات تمويــل المرابحــة وفق ـ ًا لهــذه
الشــروط واألحــكام.

مستندات تمويل المرابحة

تعني المستندات التالية المتعلقة بتسهيالت المرابحة والملحقات المرفقة بها:
( )aالوعــد بالشــراء (بمــا فــي ذلــك جميــع الجــداول المنفــذة بموجــب الوعــد) ،باســتخدام
الصيغــة المبينــة فــي الجــدول ( – )1الجــزء ()1؛ و
( )bإشعار تأكيد المرابحة ،باستخدام الصيغة المبينة في الجدول ( - )1الجزء (.)2

بنك دبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

سعر التكلفة

يعني:
بالنســبة لمعاملــة المرابحــة  :جميــع المبالــغ المســتحقة الدفــع مــن قبــل البنــك
()a
للمــورد ،مقابــل شــراء الســلع موضــوع تســهيالت المرابحــة
( )bبالنســبة لمعاملــة تمويــل األســهم :تكلفــة االســتحواذ الفعليــة علــى األســهم المعنيــة
مــن قبــل وكيــل تمويــل األســهم (الــذي يتصــرف بالنيابــة عــن المــوكل) عــن طريــق
الوســيط ،باإلضافــة إلــى أيــة نفقــات فعليــة مرتبطــة باالســتحواذ علــى األســهم المعنيــة،
وذلــك ســوف يتــم توضيحــه أصــوال ً ضمــن عــرض المرابحــة ،ويتــم التأكيــد عليــه الحقــا
ضمــن إشــعار تأكيــد مرابحــة تمويــل األســهم.

المتعامل

المعرف في خطاب التسهيالت.
يعني المتعامل
ّ

معدل ربح المتعامل

يعنــي إجمالــي المعــدل المئــوي المحــدد فــي خطــاب التســهيالت فــي الجهــة المقابلــة للعنــوان
"معــدل ربــح المتعامــل لتســهيالت المرابحــة"؛ أو تســهيالت وكالــة الخدمــات؛ أو تمويــل األســهم
(حســبما ينطبــق) والــذي ســوف يكــون لتجنــب الشــك :إجمالــي الســعر الســائد بيــن البنــوك
والهامــش المعمــول بــه.

الكسر العشري لعدد األيام

يعني بالنسبة ألي فترة زمنية A/B ،حيث:
( )aيمثل  Aعدد األيام في الفترة الزمنية؛ و
( )bيمثــل  365 Bيــوم (أو بحســب الســائد فــي الســوق ،عندمــا تختلــف الممارســات الســائدة
فــي الســوق).

ثمن السداد المؤجل

بالنســبة لثمــن البيــع :يعنــي المبلــغ المســتحق الدفــع مــن قبــل المتعامــل للبنــك فــي تاريــخ
الســداد المؤجــل المعنــي ،كمــا هــو محــدد ضمــن مســتندات التمويــل المعنيــة.

تاريخ السداد المؤجل

يعنــي التاريــخ الــذي يجــب أن يكــون فيــه ثمــن البيــع مســتحق الدفــع فيمــا يتعلــق بتســهيالت
المرابحــة أو بتســهيالت تمويــل األســهم.

الوديعة

تعنــي قيمــة الوديعــة األوليــة للحســاب المرهــون وأي مبلــغ آخــر قــد يتــم إيداعــه فــي الحســاب
المرهــون خــال فتــرة الضمــان والمتعهــد بــه مــن قبــل المتعامــل وفقــ ًا التفاقيــة الرهــن وهــذه
الشــروط ،وجميــع األربــاح المرتبطــة بهــا.

الدرهم أو الدرهم اإلماراتي

هي العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي.

حادثة االختالل

تعني واحدًا أو كال ً مما يلي:
( )aحادثــة اختــال كبــرى فــي أنظمــة الدفــع أو االتصــاالت أو األســواق الماليــة والتــي ينبغــي لها
فــي كل حــال أن تعمــل بشــكل ســليم إلنجــاز ســداد الدفعــات المتعلقــة بأيــة تســهيالت
بموجــب مســتندات التمويــل (أو مــا عــدا ذلــك مــن أجــل تنفيــذ المعامــات المنصــوص
عليهــا فــي مســتندات التمويــل) حيــث ال يكــون البنــك قــد تســبب بذلــك االختــال ،وكان
خارجــا عــن إرادتــه،
( )bوقــوع أيــة حادثــة أخــرى تــؤدي إلــى اختــال (ذو طبيعــة تقنيــة أو مرتبطــة باألنظمــة) فــي
الخزينــة أو فــي العمليــات الماليــة الخاصــة بالبنــك ممــا يحــول دون:
( )iأداء التزاماته لسداد ما في ذمته بموجب مستندات التمويل؛ أو
( )iiالتواصــل مــع المتعامــل بموجــب شــروط وأحــكام مســتندات التمويــل ،والتــي (فــي
كلتــا الحالتيــن) ال يكــون البنــك قــد تســبب بهــا ،وكانــت خارجــا عــن إرادتــه.

منصة ترايد فلو (اإلسالمية)
التابعة لمركز دبي للسلع
المتعددة

يُقصــد بــه "منصــة ترايــد فلــو التابعــة لمركــز دبــي للســلع المتعــددة (اإلســامية)" وهــي البنيــة
التحتيــة التــي يوفرهــا مركــز دبــي للســلع المتعــددة لتســهيالت معامــات الســلع ويتضمــن برامــج
التشــغيل والعمليــات واإلجــراءات.

الدوالر أو الدوالر األمريكي

هي العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية في الوقت الحالي.

مبلغ التبرع

يحمل نفس المعنى المنسوب لهذا المصطلح ضمن البند  16.3من هذه الشروط.

دبي

تعني إمارة دبي.

اإليبور

يعني:
( )aالســعر المعــروض علــى الشاشــة والمعمــول بــه اعتبــارًا مــن الوقــت المحــدد فــي يــوم
عــرض األســعار للدرهــم لفتــرة تســاوي الفتــرة المعينــة أو فتــرة ســداد الدخــل؛ أو
( )bوفقــا للســعر الــذي يحــدده البنــك بخــاف ذلــك ،وإذا كان هــذا الســعر أقــل مــن الصفــر
فســيتم اعتبــار ايبــور صفــرًا ،فــي كل حالــة.

الحصة المنفذ عليها

يحمل نفس المعنى المنسوب لهذا المصطلح ضمن البند  4.3.1من هذه الشروط واألحكام.

مبلغ الدخل المتوقع

بالنســبة لفتــرة ســداد الدخــل :يعنــي مجمــوع مبلــغ يســاوي حصيلــة ضــرب ( )Aمعــدل ربــح
المتعامــل ،مــع ( )Bمبلــغ البنــك المعنــي؛ مــع ( )Cالكســر العشــري لعــدد األيــام.

يوم احتساب الدخل المتوقع

بالنسبة لفترة سداد الدخل :يعني أول تاريخ محدد في تواريخ دفعات الدخل.

حادثة اإلخالل

يعني حادثة موصوفة على هذا النحو في البند .13
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أحكام وشروط تمويل المنتجات االستثمارية
مــن خــال التوقيــع علــى خطــاب التســهيالت (المعــرف أدنــاه) الصــادر عــن بنــك دبــي اإلســامي ش.م.ع (البنــك) ،يوافــق المتعامــل
علــى االلتــزام بالشــروط واألحــكام التاليــة (يشــار إليهــا فيمــا بعــد بالشــروط أو الشــروط واألحــكام) مــع مــا قــد يجــري عليهــا مــن
تعديــات مــن وقــت آلخــر.
تتكون هذه الشروط من ثالثة أجزاء على النحو التالي:
الجزء : 1

التعاريف والتفسيرات

الجزء : 2

شروط التسهيالت

الجزء : 3

شروط عامة
الجزء األول :التعاريف والتفسيرات

.1

التعاريف والتفسيرات

1.1

مــا لــم يقتــض الســياق خــاف ذلــك ،ومــا لــم يتــم تحديــد خــاف ذلــك فــي هــذا المســتند ،تفســر المصطلحــات التاليــة كمــا
يلي:

أيوفي

يعني هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

األسهم المقبولة

تعنــي أســهم الشــركات التــي يرغــب المــوكل االســتثمار فيهــا والمدرجــة علنــ ًا فــي األســواق
الماليــة اإلماراتيــة أو أي ســوق آخــر معتمــد مــن قبــل المــوكل ،والتــي تســتوفي معاييــر الشــريعة
اإلســامية التــي أقرتهــا لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة للمــوكل.

اتفاقية الوكالة

تعنــي أي اتفاقيــة وكالــة مبرمــة بيــن المتعامــل والوكيــل حيــث يتــم تعييــن الوكيــل بصفتــه
وكي ـا ً للمتعامــل فيمــا يتعلــق بشــراء وبيــع الســلع المرتبطــة بتســهيالت المرابحــة.

الوكيل

( )aبــاك أوفيــس منطقــة حــرة ذ.م.م أو أي شــخص آخــر مرخــص لــه بالتــداول فــي مركــز
دبــي للســلع المتعــددة بموجــب اتفاقيــة وكالــة منفــذة حســب األصــول؛ أو

األصول

تعني السندات المالية المنصوص عليها في الملحق  1من اتفاقية الشراء.

التفويض

يعنــي تفويــض أو قبــول أو موافقــة أو قــرار أو تصريــح أو ترخيــص أو إعفــاء أو تقديــم أو توثيــق أو
تســجيل.

البنك

يعني بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع أو خلفائه أو المتنازل لهم.

حصة البنك

تعني حصة البنك في ملكية األصول ،عند أي نقطة مرجعية معنية من الزمن.

مبلغ البنك المعني

يعنــي تكلفــة االســتحواذ علــى حصــة البنــك ،والتــي تخضــع للتغييــر بالنســبة والتناســب حســب
حصــة البنــك فــي األصــول ،وذلــك عنــد أي نقطــة مرجعيــة معنيــة مــن الزمــن.

الوسيط

يعنــي شــركة دبــي اإلســامي للخدمــات الماليــة فــي دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة ( ،)DIFSأو
أي وســيط آخــر معتمــد أو مرشــح مــن قبــل البنــك ،والــذي ســوف يقــوم بشــراء األســهم المقبولــة
اســتناد ًا الــى تعليمــات وكيــل تمويــل األســهم بموجــب اتفاقيــة وكالــة تمويــل األســهم.

يوم العمل

أي يــوم (ماعــدا يــوم الجمعــة أو الســبت) الــذي تفتــح فيــه البنــوك أبوابهــا للعمــل فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الضمانات

تعنــي أيّــة ســندات ماليــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية بمــا فــي ذلــك األســهم والصكــوك
وصناديــق االســتثمار (بمــا فــي ذلــك الصناديــق المتداولــة فــي البورصــة -صناديــق االســتثمار
المتداولــة) أو المنتجــات المهيكلــة أو أيّــة اســتثمارات أخــرى مدرجــة وقابلــة للتــداول فــي البورصــة
أو فــي ســوق خــارج البورصــة ،وتتضمــن األمــوال المحتفــظ بهــا كنقــد أو إيــداع فــي عهــدة البنــك.

السلع

تعنــي الســلع المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية موضــوع تســهيالت المرابحــة ،والتــي قــد تتكون
مــن الســلع التاليــة المتوفــرة فــي منصــة ترايــد فلــو (اإلســامية) التابعــة لمركــز دبــي للســلع
المتعــددة:

( )bأي شخص يتم االتفاق عليه كتابيًا بين المتعامل والبنك.

( )aأي معــدن (باســتثناء الذهــب أو الفضــة ولكــن بمــا فــي ذلــك المعــادن مــن مجموعــة
البالتيــن) يتــم التعامــل معــه فــي منصــة ترايــد فلــو (اإلســامية) التابعــة لمركــز دبــي
للســلع المتعــددة ويتوافــق مــع قواعــد معاييــر الجــودة المعمــول بهــا؛ أو

( )bأي سلع أخرى قد يحددها البنك.
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