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Finance against salary 
terms and conditions 

PART A - INTRODUCTION

1. PARTIes
 These Finance Against Salary Terms and Conditions govern the 

transactions between Abu Dhabi Commercial Bank PJSC – Islamic 
Banking Division, a company incorporated under the laws of the 
United Arab Emirates and having its registered address at P.O. Box 
939, Abu Dhabi (the Bank) and a Customer using a Finance Against 
Salary.  These Finance Against Salary Terms and Conditions apply in 
addition to the Islamic Banking Consumer Terms and Conditions. 
To the extent of any conflict between these Finance Against Salary 
Terms and Conditions and the Islamic Banking Consumer Terms 
and Conditions in relation to the Finance Against Salary, these 
Finance Against Salary Terms and Conditions shall prevail.

2. DefINITIONs AND INTeRPReTATION
2.1	 Definitions
 Terms defined in the Islamic Banking Consumer Terms and 

Conditions, General Terms and Conditions, the Investment 
Agency Terms and Conditions, the Murabaha Terms and 
Conditions and the On-Sale Agency Terms and Conditions 
shall bear the same meaning when used in these Finance 
Against Salary Terms and Conditions.

 In these Finance Against Salary Terms and Conditions, the 
following terms shall have the meanings given to them 
below:

 “Islamic Banking Consumer Terms and Conditions” means 
the Islamic Banking Consumer Terms and Conditions made 
available on the Bank’s website from time to time.

 “General Terms and Conditions” means the terms and 
conditions set out in Part B (General Terms and Conditions) 
of these Finance Against Salary Terms and Conditions 
(including Part A (Introduction) of these Finance Against 
Salary Terms and Conditions).

 “Investment Agency Terms and Conditions” means the 
General Terms and Conditions, each Investment Agency 
Agreement and the terms and conditions set out in Part E 
(Investment Agency Terms and Conditions) of these Finance 
Against Salary Terms and Conditions .

 “Murabaha Terms and Conditions” means the General 
Terms and Conditions, each Murabaha Contract and the 
terms and conditions set out in Part C (Murabaha Terms 
and Conditions) of these Finance Against Salary Terms and 
Conditions.

 “On-Sale Agency Terms and Conditions” means the General 
Terms and Conditions, each On-Sale Agency Agreement 
and the terms and conditions set out in Part D (On-Sale 
Agency Terms and Conditions) of these Finance Against 
Salary Terms and Conditions.

 “Finance Against Salary Terms and Conditions” means 
each of this Part A, the General Terms and Conditions, the 
Investment Agency Terms and Conditions, the Murabaha 
Terms and Conditions, the On-Sale Agency Terms and 
Conditions.

2.2	 Interpretation
(a) The headings and background in these Finance 

Against Salary Terms and Conditions are for 
convenience only and do not affect its interpretation.

(b) Where two or more persons constitute the 
expression the Customer, all covenants, agreements, 
undertakings, stipulations, obligations, conditions 
and other provisions hereof and their liability herein 
shall be deemed to be made by and be binding 
and applicable respectively on them jointly and 
each of them severally and shall also be binding on 
and applicable to his/its personal representatives, 
successors and/or assigns jointly and severally.

(c) 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.

�أحكام و�شروط 
متويل ب�شمان ر�تب

�جلزء )�أ( - �ملقدمة

�لأطر�ف    -1
دائرة  ـ  التجاري �ش.م.ع  اأبوظبي  بنك  املعامالت بني  راتب هذه  ب�ضمان  و�ضروط متويل  اأحكام  حتكم   
الربيدي  والعنوان  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  لقوانني  طبقًا  موؤ�ض�ضة  �ضركة  الإ�ضالمية،  ال�ضريفة 
ملركزها الرئي�ضي هو �ش. ب 939، اأبوظبي )البنك( و اأي عميل ي�ضتخدم متويل ب�ضمان راتب. تنطبق 
اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه بالإ�ضافة اإلى اأحكام و�ضروط ال�ضريفة الإ�ضالمية لالأفراد. 
وبقدر ما يتعلق الأمر باأي ت�ضارب اأو اإختالف بني اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب واأحكام و�ضروط 

ال�ضريفة الإ�ضالمية لالأفراد فيما يتعلق متويل ب�ضمان راتب ، يعتد باأحكام متويل ب�ضمان راتب هذه.

تعريف �مل�شطلحات و�لتف�شري   -2
تعريف �مل�شطلحات   1-2

ال�ضتثمار  وكالة  و�ضروط  اأحكام  ويف  العامة  وال�ضروط  الأحكام  يف  املعرفة  للتعابري  يكون    
واأحكام و�ضروط املرابحة واأحكام و�ضروط عقد وكالة البيع نف�ش املعاين اأينما تظهر يف اأحكام 

و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه. 
 

ويف اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه، يكون للتعابري التالية املعاين املحددة قرين كل    
منها فيما يلي: 

 
الإ�ضالمية  ال�ضريفة  و�ضروط  اأحكام  ويعني  لالأفراد«  الإ�ضالمية  ال�ضريفة  و�ضروط  »اأحكام    

لالأفراد املتاحة لالإطالع عليها على املوقع الإلكرتوين للبنك من وقت اإلى اآخر. 

الأحكام  )ب(  اجلزء  يف  الواردة  وال�ضروط  الأحكام  ويعني  العامة«  وال�ضروط  »الأحكام    
املقدمة من  )اأ(  راتب هذه ) مبا فيها اجلزء  و�ضروط متويل ب�ضمان  اأحكام  وال�ضروط من 

اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه(. 

»اأحكام و�ضروط وكالة ال�ضتثمار« ويعني الأحكام وال�ضروط العامة وكل عقد وكالة ا�ضتثمار    
اأحكام  من  ال�ضتثمار(  وكالة  و�ضروط  )اأحكام  )هـ(  الواردة يف اجلزء  وال�ضروط  والأحكام 

و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه.

»اأحكام و�ضروط املرابحة« ويعني الأحكام وال�ضروط العامة واأحكام و�ضروط كل عقد مرابحة    
والأحكام وال�ضروط الواردة يف اجلزء )جـ( )اأحكام و�ضروط املرابحة( من اأحكام و�ضروط 

متويل ب�ضمان راتب هذه.

»اأحكام و�ضروط عقد وكالة البيع« ويعني الأحكام وال�ضروط وكل اإتفاقية وكالة بيع والأحكام    
اأحكام و�ضروط  متويل  وال�ضروط الواردة يف اجلزء )د( )اأحكام و�ضروط وكالة البيع( من 

ب�ضمان راتب هذه. 

وال�ضروط  والأحكام  هذا  )اأ(  اجلزء  من  كاًل  ويعني  راتب«  ب�ضمان  متويل  و�ضروط  »اأحكام    
العامة واأحكام و�ضروط وكالة ال�ضتثمار واأحكام و�ضروط املرابحة واأحكام و�ضروط عقد وكالة 

البيع.

�لتف�شري     2-2
عنوانني البنود والتمهيد الواردة يف الأحكام وال�ضروط الإ�ضافية متويل ب�ضمان راتب هذه هي  )اأ( 

لأغرا�ش ت�ضهيل الرجوع اإليها فقط ول توؤثر على تف�ضري الأحكام وال�ضروط.

والإتفاقات  التعهدات  جميع  تعترب  اأكرث،  اأو  �ضخ�ضني  على  العميل  تعبري  ينطوي  حيثما  )ب(  
وال�ضروط  الأحكام  هذه  يف  الواردة  الآخرى  والن�ضو�ش  وال�ضروط  والإلتزامات  والإفادات 
ولكل  بالت�ضامن  جميعًا  عليهم  ومنطبقة  وملزمة  منفذة  الأ�ضخا�ش  هوؤلء  جميع  واإلتزامات 
من  اأو  وخلفائهم  ال�ضخ�ضيني  ملمثليهم  وملزمة  منطبقة  اأي�ضًا  وتكون  منفردة  ب�ضفة  منهم 

يتنازلون اإليهم بالتكافل والت�ضامن. 

)جـ(  ما مل يتطلب �ضياق الن�ش خالف ذلك، ت�ضتمل التعابري الواردة ب�ضيغة املفرد على التعابري 
على  املذكر  ب�ضيغة  الواردة  التعابري  وت�ضتمل  �ضحيح  والعك�ش  اجلمع  ب�ضيغة  لها  املقابلة 
التعابري املقابلة لها ب�ضيغة املوؤنث والعك�ش �ضحيح وتت�ضمن الإ�ضارة اإلى الأ�ضخا�ش ال�ضركات 

امل�ضهرة وغري امل�ضهرة. 
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(d) References in these General Terms and Conditions, 
the Investment Agency Terms and Conditions, the 
Murabaha Terms and Conditions, the On-Sale Agency 
Terms and Conditions and the Islamic Banking 
Consumer Terms and Conditions and 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 which the Bank may make 
available through its website, or through any other 
electronic or printed format. 

(e) Except otherwise stated, references to times shall 
mean references to UAE time. 

3. APPLYING fOR A fINANCe AGAINsT sALARY
 In order for the Customer to obtain a Finance Against Salary, the 

Bank and the Customer may from time to time: 
3.1 enter into and conclude one or more Murabaha Contracts in 

respect of the Customer’s purchase of certain Commodities 
from the Bank in accordance with and subject to the terms 
and conditions of the Murabaha Terms and Conditions;

3.2 in respect of any Commodities purchased by the Customer 
under a Murabaha Contract, enter into one or more On-Sale 
Agency Agreements in accordance with and subject to the 
On-Sale Agency Terms and Conditions; and

3.3 in respect of the Investment Amount, enter into an 
Investment Agency Agreement in accordance with and 
subject to the Investment Agency Terms and Conditions.

4. AGReeMeNT TO THe fINANCe AGAINsT sALARY TeRMs AND 
CONDITIONs
4.1 The Murabaha Terms and Conditions, the On-Sale Agency 

Terms and Conditions and the Investment Agency Terms 
and Conditions shall be treated as distinct and separate 
contractual arrangements. 

4.2 These Finance Against Salary Terms and Conditions apply 
from the date printed on page 1.  Even if the Customer 
applied for a Finance Against Salary before that date, these 
Finance Against Salary Terms and Conditions will apply to 
you from the date printed on page 1.  These Finance Against 
Salary Terms and Conditions supersede and replace any past 
terms and conditions between the Bank and a Customer 
governing Finance Against Salary transactions.

4.3 It is important that you read and understand these Salary 
Advance Facilities Terms and Conditions in their entirety 
before accepting them in accordance with this Clause 4. 
Upon your acceptance, these Finance Against Salary Terms 
and Conditions will create a legally binding agreement 
between you and the Bank.

4.4 A Customer can accept these Finance Against Salary Terms 
and Conditions (including, for avoidance of doubt, the 
Islamic Banking  Consumer Terms and Conditions), by 
taking any step prescribed by the Bank from time to time 
(which includes, but is not limited to, the completion of 
any Application Form, accepting any Offer or activating a 
Finance Against Salary), which amounts to:
(i)  acceptance of; and
(ii) confirmation that the Customer has read, understood 

and agreed to be bound by,
 these Finance Against Salary Terms and Conditions .
4.5 Any electronic or other method of acceptance of these 

Finance Against Salary Terms and Conditions prescribed by 
the Bank from time to time will constitute the Customer’s 
acceptance to be bound by these Finance Against Salary 
Terms and Conditions as if accepted and agreed in writing. 

4.6 These Finance Against Salary Terms and Conditions will be 
binding on the heirs, successors, assigns of the Customer in 
relation to any aspect of any transaction between the Bank 
and the Customer in relation to the Finance Against Salary.

)د(  يتم تف�ضري كافة الإ�ضارات يف هذه الأحكام وال�ضروط العامة واأحكام و�ضروط وكالة ال�ضتثمار 
ال�ضريفة  و�ضروط  واأحكام  البيع  وكالة  عقد  و�ضروط  واأحكام  املرابحة  و�ضروط  واأحكام 
الإ�ضالمية لالأفراد واأي عقود وم�ضتندات اأخرى على اأنها اإ�ضارات اإلى تلك العقود اأو امل�ضتندات 
ح�ضبما ويكون قد مت تعديلها اأو تكملتها اأو اإعادة �ضياغتها اأو جتديدها اأو اإ�ضتبدالها من وقت 
اإلى اآخر والتي قد يعر�ضها البنك من خالل موقعه الإلكرتوين اأو من خالل اأي و�ضائط اأخرى 

اإلكرتونية اأو مطبوعة. 

باإ�ضتثناء ما هو من�ضو�ش على خالفه، يتم تف�ضري كافة الإ�ضارات اإلى الوقت على اأنها بتوقيت  )هـ(  
دولة الإمارات العربية املتحدة.

�إ�شتخد�م متويل ب�شمان ر�تب   -3
بغر�ش اإ�ضتخدام ال�ضريفة الإ�ضالمية لالأفراد يجوز للبنك والعميل من وقت اإلى اآخر:  

الدخول يف واإبرام عقد مرابحة واحد اأو اأكرث بخ�ضو�ش �ضراء العميل ل�ضلع معينة من البنك    1-3
طبقًا ووفقًا لأحكام و�ضروط عقد املرابحة، و

بخ�ضو�ش اأي �ضلع م�ضرتاه بوا�ضطة العميل مبوجب عقد مرابحة، الدخول يف عقد وكالة بيع     2-3
واحد اأو اأكرث طبقًا ومع مراعاة اأحكام و�ضروط عقد وكالة البيع، و

بخ�ضو�ش مبلغ ال�ضتثمار، الدخول يف عقد وكالة ا�ضتثمار طبقًا ومع مراعاة اأحكام و�ضروط   3-3
عقد وكالة ال�ضتثمار.

�لإتفاق على �أحكام و�شروط متويل ب�شمان ر�تب   -4

4-1  يتم معاملة اأحكام و�ضروط عقد املرابحة واأحكام و�ضروط عقد وكالة البيع واأحكام و�ضروط 
عقد وكالة ال�ضتثمار على اأنها ترتيبات تعاقدية م�ضتقلة.

ال�ضفحة  التاريخ املطبوع على  اإعتبارًا من  اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه  تنطبق    2-4
التاريخ،  ذلك  قبل  راتب  ب�ضمان  على متويل  للح�ضول  بطلب  العميل  تقدم  اإذا  وحتى   .)1(
على  املطبوع  التاريخ  من  اإعتبارًا  عليك  هذه  راتب  ب�ضمان  متويل  و�ضروط  اأحكام  تنطبق 
ال�ضفحة )1(. وتفوق وتلغي اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه وحتل حمل اأي اأحكام 

و�ضروط �ضابقة بني البنك والعميل تخ�ضع اإليها معامالت متويل ب�ضمان راتب.

4-3  من املهم اأن تقوم بقراءة وفهم اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه بالكامل قبل قبولها 
وفقًا لأحكام و�ضروط البند )4( هذا. وفور قبولها، ت�ضكل اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب 

هذه عقد قانوين ملزم بينك وبني البنك.

اللب�ش،  4-4  يجوز للعميل قبول اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه )مبا يف ذلك، لتفادي 
اأحكام و�ضروط ال�ضريفة الإ�ضالمية لالأفراد( باإتخاذ اأي خطوة يقررها البنك من وقت اإلى 
اآخر )وهي اخلطوات التي تت�ضمن على �ضبيل املثال ل احل�ضر تعبئة اأي منوذج طلب اأو قبول 

اأي عر�ش اأو متويل ب�ضمان راتب( وهو ما يعترب:
قبول، و     )1(

تاأكيد باأن العميل قد قراأ وفهم ووافق على الإلتزام باأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان     )2(
راتب هذه.

هذه  راتب  ب�ضمان  متويل  و�ضروط  لأحكام  اأخرى  طريقة  باأي  اأو  اإلكرتوين  قبول  اأي  ي�ضكل    5-4
اآخر قبول العميل الإلتزام باأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب  اإلى  يحدده البنك من وقت 

هذه كما لو كان قد مت قبولها واملوافقة عليها خطيًا. 

يتنازل  ومن  العميل  وخالفاء  لورثة  ملزمة  هذه  راتب  ب�ضمان  متويل  و�ضروط  اأحكام  تكون    6-4
اإليه فيما يتعلق باأي ناحية من نواحي اأي معاملة بني البنك والعميل فيما يتعلق متويل ب�ضمان 

راتب.
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PART B - GeNeRAL TeRMs AND CONDITIONs

1. DefINITIONs AND INTeRPReTATION
 Part A (Introduction) of these Finance Against Salary Terms and 

Conditions shall apply to and are incorporated into these General 
Terms and Conditions (mutatis mutandis).

 In these General Terms and Conditions, unless the context 
otherwise requires, the following words shall have the following 
meanings:

 “Tax” means any tax, levy, impost, duty or other charge or 
withholding of a similar nature (including any penalty or interest 
payable in connection with any failure to pay or any delay in paying 
any of the same).

2. INDeMNITY
2.1 The Customer undertakes to indemnify and hold harmless 

the Bank against:
(a) any cost, claim, loss, expense (including legal fees) 

or liability together with any Tax thereon, which 
it may sustain or incur as a consequence of the 
occurrence of any Event of Default or any default 
by the Customer in the performance of any of the 
obligations expressed to be assumed by it in these 
Finance Against Salary Terms and Conditions ; and

(b) any loss, claim, cost it may suffer as a result of its 
entering into any arrangement governed by these 
Finance Against Salary Terms and Conditions or 
any transaction proposed in accordance with these 
Finance Against Salary Terms and Conditions but is 
not made by reason of the operation of any one or 
more of the provisions of the Finance Against Salary 
Terms and Conditions.

2.2 The Customer shall hold harmless and indemnify the Bank, 
its officers, employees and/or agents, against any loss, cost, 
damage, expense or liability which they or any of them may 
incur (direct or indirect) as a result of the Bank or any such 
officer employee or agent acting on, delaying or refraining 
from acting on instructions of the Customer or purporting 
to be from the Customer or which the Bank believes to have 
been issued by or for the Customer.

3. NOTICes
 All demands, notices and any other communication under the 

Finance Against Salary Terms and Conditions may be delivered 
personally or sent by ordinary post to the last known billing or 
other address or sent by an e-mail to the last known e-mail 
address of the Customer registered with the Bank or sent by a 
facsimile to the last known facsimile number of the Customer 
registered with the Bank or, in the case of an Acceptance by 
the Customer, by a text message from the last known mobile 
number of the Customer registered with the Bank to the number 
provided by the Bank in the Offer for the Acceptance and such 
communication shall be deemed to have been served on the 
Customer on the day of delivery if delivered by hand, on the next 
business day after posting, if sent by post, on the same business 
day, if sent by e-mail, text message or facsimile. The Customer will 
bear all risk of harm, loss, transmission errors, telecommunications 
systems failure, communications networks problems or damage 
in connection with demands, notices or any other communication 
through any of the modes of communication mentioned above.  
The Bank may use copies, printouts or electronic versions of 
facsimiles, text message, e-mail, and other electronic transmissions 
and data in any court, arbitral or other legal proceedings.

4. seT Off
 The Customer hereby authorizes the Bank to apply any credit 

balance (including credit balances in the Investment Account) to 
which the Customer is entitled or any amount which is payable 
by the Bank to the Customer at any time in or towards partial or 
total satisfaction of any payment obligation which may be due or 
payable by the Customer to the Bank in accordance with these 
Finance Against Salary Terms and Conditions.  In cases where 
an obligation is unliquidated, the Bank may set-off in an amount 
estimated by it in good faith to be the amount of that obligation.  
If obligations are in different currencies, the Bank may convert 
either obligation at a market rate of exchange in its usual course of 
business for the purpose of the set-off.

�جلزء )ب( - �لأحكام و�ل�شروط �لعامة

تعريف �مل�شطلحات و�لتف�شري   -1
ينطبق اجلزء )اأ( )املقدمة( من اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه على هذه الأحكام وال�ضروط   

العامة ويعترب مت�ضمنًا فيها )بعد اإدخال التعديالت الالزمة( 

ما مل يتطلب �ضياق الن�ش خالف ذلك، يكون للتعابري التالية اأينما ظهرت يف هذه الأحكام وال�ضروط   
العامة املعاين املحددة قرين: 

»�ضريبة« ويعني، اأي �ضريبة اأو مفرو�ضات اأو ر�ضوم  اأخرى اأو حمتجزات ذات طبيعة مماثلة )مبا يف   
ذلك اأي غرامة اأو فائدة م�ضتحقة الدفع فيما يتعلق باأي اإخفاق اأو تاأخري يف دفع اأي من هذه الأ�ضياء(.

�لتعوي�ض     -2
يتعهد العميل بتعوي�ش وحماية البنك عن ومن:   1-2

اأي تكاليف اأو مطالبات اأو خ�ضائر اأو م�ضاريف )مبا يف ذلك الأتعاب القانونية ( اأو  )اأ(   
الإلتزامات بالإ�ضافة اإلى اأي �ضرائب مفرو�ضة عليها قد يتحملها اأو يتكبدها نتيجة 
حلدوث اأي حالة من حالت الإخالل اأو اأي تق�ضري من جانب العميل يف الوفاء باأي 

من اإلتزاماته املفرو�ضة عليه مبوجب اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه، و

اأي خ�ضائر اأو مطالبات اأو تكاليف قد يتحملها نتيجة لدخوله يف اأي ترتيبات خا�ضعة  )ب(  
لأحكام  طبقًا  مزمعة  معاملة  اأي  اأو  هذه  راتب  ب�ضمان  متويل  و�ضروط  لأحكام 
و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه ولكن مل يتم تنفيذها  ب�ضبب اإعمال اأي ن�ش اأو 

اأكرث من ن�ضو�ش اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه.

اأي  عن  وكالءه  و/اأو  موظفيه  و/اأو  م�ضوؤوليه  و/اأو  البنك  وتعوي�ش  حماية  العميل  على  يجب   2-2
خ�ضائر اأو تكاليف اأو اأ�ضرار اأو م�ضاريف اأو اإلتزامات قد تكبدونها اأو قد يتكبدها اأي منهم 
)ب�ضفة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة( نتيجة ت�ضرف اأو تاأخري اأو اإمتناع البنك اأو اأي من هوؤلء 
امل�ضوؤولني اأو املوظفني اأو الوكالء عن الت�ضرف طبقًا لتعليمات العميل اأو املعلومات املزمع اأنها 

�ضادرة عن العميل اأو التي يعتقد البنك اأنها قد �ضدرت بوا�ضطة اأو بالنيابة عن العميل. 

�لإ�شعار�ت    -3
يجوز ت�ضليم كافة الطلبات والإ�ضعارات واأي مرا�ضالت اأخرى مبوجب اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب   
�ضخ�ضيًا اأو اإر�ضالها بوا�ضطة الربيد العادي اإلى اآخر عنوان معروف لإ�ضدار الفواتري عليه اأو اأي عنوان 
اآخر اأو اإر�ضالها بوا�ضطة الربيد الإلكرتوين اإلى اآخر عنوان بريد اإلكرتوين معروف للعميل م�ضجل لدى 
البنك اأو اإر�ضالها بوا�ضطة الفاك�ش اإلى اآخر رقم فاك�ش معروف للعميل م�ضجل لدى البنك اأو، يف حالة 
القبول بوا�ضطة العميل، عن طريقة ر�ضالة ن�ضية ق�ضرية من اآخر رقم هاتف متحرك معروف للعميل 
م�ضجل لدى البنك اإلى الرقم املحدد من قبل البنك يف العر�ش اخلا�ش بالقبول وتعترب قد مت ت�ضليم 
تلك املرا�ضالت اإلى العميل بتاريخ الت�ضليم، اإذا مت ت�ضليمها باليد اأو بتاريخ يوم العمل التايل بعد اإيداعها 
بالربيد، اإذا مت اإر�ضالها بوا�ضطة الربيد ويف نف�ش يوم العمل، اإذا مت اإر�ضالها بوا�ضطة الربيد الإلكرتوين 
واخل�ضائر  ال�ضرر  خماطر  كافة  العميل  ويتحمل  الفاك�ش.  عرب  اأو  ق�ضرية  ن�ضية  ر�ضالة  خالل  من  اأو 
والأخطاء يف الإر�ضال واأعطال اأنظمة الإت�ضالت الال�ضلكية وم�ضاكل اأو اأعطال �ضبكات الإت�ضال فيما 
يتعلق بالطلبات اأو الإ�ضعارات اأو اأي مرا�ضالت اأخرى يتم توجيهها باأي من و�ضائط الإت�ضالت املذكورة 
عرب  املر�ضلة  للر�ضائل  اإلكرتونية  اإ�ضدارات  اأو  مطبوعة  اأوارق  اأو  �ضور  اإ�ضتخدام  للبنك  ويجوز  اأعاله. 
الفاك�ش اأو الر�ضائل الن�ضية الق�ضرية اأو الربيد الإلكرتوين اأو و�ضائل الإر�ضال الإلكرتونية الآخرى يف اأي 

اإجراءات اأمام اأي حمكمة اأو هيئة حتكيم اأو اأي اإجراءات قانونية اأخرى.

�ملقا�شة    -4
ح�ضاب  يف  الدائنة  الأر�ضدة  ذلك  يف  )مبا  دائن  ر�ضيد  اأي  باإ�ضتخدام  للبنك  مبوجبه  العميل  ي�ضرح   
اأي وقت  العميل يف  اإلى  البنك  اأي مبلغ م�ضتحق الدفع بوا�ضطة  اأو  العميل  اإلى  ال�ضتثمار( يكون عائدًا 
للوفاء اأو نحو الوفاء الكلي اأو اجلزئي باأي اإلتزام بالدفع قد يكون م�ضتحق اأو حال الدفع بوا�ضطة العميل 
اإلى البنك طبقًا لأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه. ويف تلك احلالت التي مل يتم ت�ضوية الإلتزام 
فيها، يجوز للبنك مقا�ضة مبلغ يتم تقديره بوا�ضطة البنك بح�ضن نية على اأنه املبلغ الالزم للوفاء بذلك 
الإلتزام. واإذا كانت الإلتزامات بعمالت خمتلفة، يجوز للبنك حتويل اأي من الإلتزامات ب�ضعر ال�ضرف 

املطبق يف �ضياق اأعماله العاديه لأغرا�ش املقا�ضة.
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5. JOINT CUsTOMeRs
5.1 If there is more than one Customer, the terms of these 

Finance Against Salary Terms and Conditions apply to each 
one of them jointly and severally.  Each Customer can be 
held liable jointly and severally for the full amounts due 
and owing and all other obligations arising in accordance 
with these Finance Against Salary Terms and Conditions, 
and if any one Customer breaches any of the obligations 
arising in accordance with these Finance Against Salary 
Terms and Conditions, the Bank may enforce any remedies 
that it may have on account of such breach against all or 
any one of the Customers.  The Bank may waive, settle, 
release or discharge, at any time of from time to time, any 
Customer from any obligation arising in accordance with 
these Finance Against Salary Terms and Conditions without 
prejudicing its rights against any other Customer in terms 
thereof.

5.2 Any statement, demand or notice sent to a single address 
in accordance with these Finance Against Salary Terms and 
Conditions will be regarded as being sent and addressed to all 
Customers.  If a Customer is not present at the same address, 
it will be obliged to inform the Bank specifically to which 
address statements, demands and notices should be sent.

6. AMeNDMeNT 
6.1 To the extent permitted by Applicable Laws, the Bank may 

change, replace, supplement or delete any of these Finance 
Against Salary Terms and Conditions (including but not 
limited to changes to its profit rates, fees and charges, and 
any features of the Finance Against Salary) and any product-
specific terms and conditions in its sole discretion and at 
any time. If there are any changes to these Finance Against 
Salary Terms and Conditions, the Bank will give you notice 
of such changes through: 
(a) its website and/or via e-mail;
(b) text message, secure messaging or Internet Banking; 

and/or
(c) any other means of communication as deemed 

appropriate by the Bank. 
6.2 Retention or use of the Finance Against Salary after 

the effective date of such changes shall be deemed to 
constitute your acceptance of such changes without 
reservation.

6.3 If you object to the changes to these Finance Against 
Salary Terms and Conditions, the Bank will have the right to 
terminate its relationship with you.

6.4 For the avoidance of doubt, the rebranding or renaming by 
the Bank of the Finance Against Salary will not be construed 
as a change to these Finance Against Salary Terms and 
Conditions. The Bank will have the unrestricted right to 
change the branding or name of the Finance Against Salary 
at any time, in its sole discretion and without any obligation 
to notify you.

7. WAIveR
 No failure by the Bank to exercise or any delay by the Bank in 

exercising any right or remedy hereunder shall operate as a 
waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any right 
or remedy prevent any further or other exercise thereof or the 
exercise of any other right or remedy. The rights and remedies 
herein provided are cumulative and not exclusive of any rights or 
remedies provided by law.

8. seveRABILITY
 If, at any time, any provisions of the Finance Against Salary Terms 

and Conditions is or becomes illegal, invalid or unenforceable in 
any respect under the law of any jurisdiction, neither the legality, 
validity or enforceability of the remaining provisions of the Finance 
Against Salary Terms and Conditions nor the legality, validity 
or enforceability of such provision under the law of any other 
jurisdiction shall in any way be affected or impaired.

9. THIRD PARTY RIGHTs
 A person who is not a party to the Finance Against Salary Terms 

and Conditions shall not have the right to enforce or to enjoy the 
benefit of any provision of the Finance Against Salary Terms and 
Conditions. 

�لعمالء �مل�شرتكون    -5
5-1  اإذا كان هناك اأكرث من عميل واحد، تنطبق اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه على كل 
واحد منهم بالتكافل والت�ضامن. وميكن اإعتبار كل عميل منهم ملزمًا بالتكافل والت�ضامن عن 
جميع املبالغ امل�ضتحقة وكافة الإلتزامات الآخرى النا�ضئة طبقًا لأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان 
راتب هذه. ويف حالة خمالفة اأي واحد من العمالء لأي من الإلتزامات النا�ضئة طبقًا لأحكام 
و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه، يجوز للبنك اإنفاذ اأي تدابري قد تكون متاحة له ب�ضبب تلك 
املخالفة �ضد كافة اأو اأي من العمالء. ويجوز للبنك التنازل عن اأو ت�ضوية اأو اإبراء اأو اإعفاء 
يف اأي وقت اأو من وقت اإلى اآخر، اأي عميل من اأي اإلتزام نا�ضئ طبقًا لأحكام و�ضروط متويل 

ب�ضمان راتب هذه دون الإخالل بحقوقه املرتتبة له �ضد اأي عميل اآخر. 

5-2  يعترب اأي ك�ضف ح�ضاب اأو طلب اأو اإ�ضعار مر�ضل اإلى عنوان واحد طبقًا لأحكام و�ضروط متويل 
ب�ضمان راتب هذه مر�ضل ومعنون اإلى كافة العمالء ويف حالة عدم وجود اأي عميل يف نف�ش 
العنوان، يكون ذلك العميل ملزمًا باإبالغ البنك حتديدًا بالعنوان الذي يجب اإر�ضال ك�ضوف 

احل�ضابات والطلبات والإ�ضعارات اإليه.

�لتعديل   -6
6-1  بالقدر امل�ضموح به طبقًا للقوانني املطبقة، يجوز للبنك تغيري اأو اإ�ضتبدال اأو تكملة اأو حذف 
املثال ل احل�ضر  اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه )مبا يف ذلك على �ضبيل  اأي من 
خ�ضائ�ش  من  واأي  به  اخلا�ضة  والر�ضوم  والأجور  الأرباح  معدلت  على  الطارئة  التغيريات 
ومزايا متويل ب�ضمان راتب( واأي اأحكام و�ضروط حمددة بخ�ضو�ش اأي منتج ح�ضب تقديره 
اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب  اأي تغيريات على  اأي وقت  ويف حالة اإدخال  املطلق ويف 

هذه، يقوم البنك باإبالغك بتلك التغيريات من خالل: 
موقعه الإلكرتوين و/اأو  عرب الربيد الإلكرتوين، و/اأو  )اأ(   

ر�ضالة ن�ضية ق�ضرية اأو نظام الر�ضائل الأمنة اأو اخلدمات امل�ضرفية الإلكرتونية،  )ب(  
و/اأو 

اأي و�ضيلة اإت�ضالت اأخرى يعتربها البنك منا�ضبة. )جـ( 

6-2  يعترب الإحتفاظ متويل ب�ضمان راتب اأو اإ�ضتخدامها بعد تاريخ �ضريان تلك التغيريات مبثابة 
قبول من جانبك لتلك التغيريات دون اأي حتتفظات.

6-3  اإذا كان لديك اأي اإعرتا�ش على التغيريات املدخلة على اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب 
هذه، يكون للبنك احلق يف اإنهاء عالقته بك.

6-4  لتفادي اللب�ش، ل يتم تف�ضري تغيري البنك لإ�ضم متويل ب�ضمان راتب على اأنه تغيري باأحكام 
و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه. ويكون للبنك حق غري مقيد يف تغيري ا�ضم متويل ب�ضمان 

راتب يف اأي وقت ح�ضب تقديره املطلق ودون اأي اإلتزام باإبالغك بذلك. 

�لتنازل    -7
اأو تدبري متاح له مبوجب  اأي حق  البنك يف ممار�ضة  تاأخري من جانب  اأو  اإخفاق  اأي  ل يكون من �ضاأن   
اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه على اأنه تنازل عن ذلك احلق اأو التدبري. كما ل يكون من �ضاأن 
اأي ممار�ضة فردية اأو جزئية لأي حق اأو تدبري منع البنك من ممار�ضة ذلك احلق يف اأي وقت اآخر اأو 
ممار�ضة اأي حق اأو تدبري اآخر.  وتكون احلقوق والتدابري املذكورة يف اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب 

هذه تراكمية ولي�ضت م�ضتبعدة لأي حقوق اأو تدابري من�ضو�ش عليها يف القانون.

�لإ�شتقاللية    -8
اإذا كانت اأو اأ�ضبحت، يف اأي وقت اأي ن�ضو�ش واردة يف اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه غري   
اأي منطقة  اأي ناحية من النواحي مبوجب القانون املطبق يف  اأو غري قابلة لالإنفاذ من  �ضارية املفعول 
الآخرى  الن�ضو�ش  قابلية  اأو عدم  �ضريان  اأو عدم  قانونية  �ضاأن عدم  يكون من  ل  اإخت�ضا�ش ق�ضائي، 
املتبقية من اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه لل�ضريان اأو عدم قانونية اأو �ضريان اأو قابلية ذلك 
الن�ش لالإنفاذ مبوجب القانون املطبق يف اأي منطقة اإخت�ضا�ش ق�ضائي اأخرى التاأثري على الن�ضو�ش 

املتبقية اأو اإبطالها.

حقوق  �لطرف �لثالث    -9
ل يكون لأي �ضخ�ش لي�ش طرفًا يف اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب احلق يف اإنفاذ اأو الإ�ضتفادة من   

مزايا اأي ن�ضو�ش واردة يف اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب.
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10. AssIGNMeNT
10.1 The Finance Against Salary Terms and Conditions shall be 

binding on the Parties hereto and thereto, their respective 
successors and permitted assigns, heirs and/or legal 
representatives.

10.2 The Customer may not assign or transfer any of its rights 
or obligations under the Finance Against Salary Terms and 
Conditions without the prior written consent of the Bank.

10.3 The Bank may, at any time, transfer or assign any of its rights 
or obligations under the Finance Against Salary Terms and 
Conditions.

10.4 The Bank may disclose to a potential assignee or transferee 
or to any other person who may propose entering into 
contractual relations with the Bank in relation to the Finance 
Against Salary Terms and Conditions such information about 
the Customer as the Bank may consider appropriate.

11. COUNTeRPARTs
 Any Murabaha Contract, On-Sale Agency Agreement and/

or Investment Document may be executed in any number of 
counterparts, which execution has the same binding effect and 
force as if the signatures on all the counterparts were on a single 
copy of such Murabaha Contract, On-Sale Agency Agreement and/
or Investment Document.

12. COsTs, exPeNses, TAxATION
 The Customer shall pay to the Bank on demand all costs, charges 

and expenses arising in connection with the Finance Against 
Salary Terms and Conditions or preservation or enforcement of 
the Bank’s rights arising in accordance with these Finance Against 
Salary Terms and Conditions, and all Taxes, duties, fees and other 
charges of whatsoever nature levied or imposed by any authority 
in respect of the Customer’s obligations arising in accordance with 
these Finance Against Salary Terms and Conditions.

13. vAT
13.1 All amounts expressed to be payable under these Finance 

Against Salary Terms and Conditions due from the Customer 
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 the Customer  under these 
Finance Against Salary Terms and Conditions and the Bank 
is required to account to the relevant tax authority for the 
VAT, the Customer must pay to the Bank (in addition to and 
at the same time as paying any other consideration for such 
supply) an amount equal to the amount of the VAT (and the 
Bank must promptly provide an appropriate VAT invoice to 
the Customer).

13.2 Where the Customer has agreed to pay, repay or reimburse 
the costs, fees, charges or expenses of the Bank under 
these Finance Against Salary Terms and Conditions, other 
than where it gives rise to a taxable supply by the Bank, 
the Customer shall also reimburse the Bank for any part of 
such cost, fee, charge or expense (or proportion of it) which 
represents VAT, save to the extent that the Bank notifies the 
Customer that it is satisfied that it will be entitled to credit 
or repayment in respect of such VAT from the relevant tax 
authority.

13.3 Where the consideration for any taxable supply of goods 
or services is subsequently adjusted including (without 
limitation) on a termination of a Finance Against Salary, 
the Bank will make all appropriate adjustments to the VAT 
including the repayment of VAT, the further payment of VAT 
and the issue of any credit note or further VAT invoice valid 
for VAT purposes.

13.4 For the avoidance of doubt, it shall at all times remain the 
sole responsibility of the Bank to:
(a) assess the VAT rate(s) and VAT liability arising out of 

or in connection with these Finance Against Salary 
Terms and Conditions ; and

(b) account for or pay any VAT (and any other Tax 
liability) relating to payments made to the Bank under 
these Finance Against Salary Terms and Conditions to 
the relevant tax authority.

�لتنازل    -10
تكون اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب ملزمة لالأطراف يف الأحكام وال�ضروط وخلالفاء و/   1-10

اأو ورثة و/اأو املمثلني القانونيني لكاًل منهم ومن يتنازلون اإليهم.

ل يجوز للعميل حتويل اأو التنازل عن اأي من حقوقه اأو اإلتزاماته مبوجب اأحكام و�ضروط متويل    2-10
ب�ضمان راتب دون موافقة خطية م�ضبقة من البنك.

اأحكام  اإلتزاماته مبوجب  اأو  اأي من حقوقه  التنازل عن  اأو  وقت حتويل  اأي  للبنك، يف  يجوز    3-10
و�ضروط متويل ب�ضمان راتب.

10-4  يجوز للبنك، ح�ضبما يعترب ذلك منا�ضبًا، الإف�ضاح عن معلومات عن العميل اإلى اأي متنازل 
اأو حمول اإليه حمتمل اأو اإلى اأي �ضخ�ش اآخر قد يقرتح الدخول يف عالقات تعاقدية مع البنك 

فيما يتعلق باأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه.

�لن�شخ �ملتقابلة   -11
يجوز حترير وتوقيع اأي عقد مرابحة و/اأو عقد وكالة بيع و/اأو م�ضتند ا�ضتثمار يف اأي عدد من الن�ضخ   
املتقابلة يكون لتوقيعها نف�ش الأثر امللزم والقابلية لالإنفاذ كما لو كانت التوقيعات الظاهرة على كافة 
الن�ضخ املتقابلة على ن�ضخة واحدة من عقد املرابحة و/اأو عقد وكالة البيع و/اأو م�ضتند ال�ضتثمار املعني.

�لتكاليف و�مل�شاريف و�ل�شر�ئب   -12
فيما  النا�ضئة  وامل�ضاريف  والر�ضوم  التكاليف  كافة  الطلب  البنك عند  اإلى  يدفع  اأن  العميل  يجب على   
لأحكام  طبقًا  النا�ضئة  حلقوقه  البنك  اإنفاذ  اأو  حماية  اأو  راتب  ب�ضمان  متويل  و�ضروط  باأحكام  يتعلق 
الآخرى  والأجور  والأتعاب  واملفرو�ضات  والر�ضوم  ال�ضرائب  وكافة  هذه  راتب  ب�ضمان  متويل  و�ضروط 
اإلتزامات العميل النا�ضئة طبقًا لالأحكام  اأي �ضلطة بخ�ضو�ش  اأي طبيعة كانت املفرو�ضة بوا�ضطة  من 

وال�ضروط الإ�ضافية للتمويل ب�ضمان راتب هذه.

�شريبة �لقيمة �مل�شافة    -13
متويل  و�ضروط  اأحكام  مبوجب  الدفع  م�ضتحقة  اأنها  علي  املن�ضو�ش  املبالغ  كافة  تعترب      1-13
اأو جزئيًا( املقابل اخلا�ش  اإلى البنك والتي ت�ضكل )كليًا  ب�ضمان راتب هذه بوا�ضطة العميل 
باأي توريدات لأغرا�ش �ضريبة القيمة امل�ضافة، غري مت�ضمنة لأي مبلغ �ضريبة قيمة م�ضافة 
حمت�ضب على ذلك التوريد وبناء عليه اإذا كانت اأو اأ�ضبحت �ضريبة القيمة امل�ضافة م�ضتحقة 
على اأي توريد منفذ بوا�ضطة البنك اإلى العميل مبوجب اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب 
امل�ضافة،  القيمة  املعنية مببلغ �ضريبة  ال�ضرائب  �ضلطة  باإبالغ  البنك مطالبًا  كان  واإذا  هذه 
لذلك  اآخر  مقابل  اأي  دفع  وقت  نف�ش  اإلى ويف  )بالإ�ضافة  البنك  اإلى  دفع  العميل  يجب على 
التوريد( مبلغ ي�ضاوي مبلغ �ضريبة القيمة امل�ضافة )ويجب على البنك تقدمي فاتورة �ضريبة 

قيمة م�ضافة اإلى العميل(. 

امل�ضاريف  اأو  الأتعاب  اأو  الر�ضوم  اأو  التكاليف  رد  اأو  دفع  وافق على  قد  العميل  يكون   13-2    حيثما 
ين�ضئ  عندما  بخالف  هذه،  راتب  ب�ضمان  متويل  و�ضروط  اأحكام  مبوجب  بالبنك  اخلا�ضة 
عن ذلك توريدًا خا�ضعًا لل�ضريبة بوا�ضطة البنك، يجب على العميل اأي�ضًا رد اإلى البنك اأي 
�ضريبة  ميثل  منها(  جزء  )اأو  امل�ضاريف  اأو  الر�ضوم  اأو  الأتعاب  اأو  التكاليف  تلك  من  جزء 
القيمة امل�ضافة، باإ�ضتثناء حتى ذلك القدر الذي يبلغ فيه البنك العميل باأنه مقتنع اأنه يحق 
�ضلطة  من  تلك  امل�ضافة  القيمة  �ضريبة  بخ�ضو�ش  ح�ضابه  يف  املبلغ  اإ�ضافة  اأو  اإ�ضرتداد  له 

ال�ضرائب املعنية.

اأي  اأو خدمات خا�ضعة لل�ضرائب يف  عندما يتم تعديل املقابل اخلا�ش باأي توريدات ب�ضائع       3-13
وقت لحق مبا يف ذلك )على �ضبيل املثال ل احل�ضر( عند اإنهاء متويل ب�ضمان راتب، يقوم 
القيمة  مبلغ  رد  ذلك  يف  مبا  امل�ضافة  القيمة  �ضريبة  ملبلغ  املنا�ضبة  التعديالت  بعمل  البنك 
اأو فاتورة �ضريبة قيمة  اإ�ضعار دائن  امل�ضافة ودفع مبالغ �ضريبة القيمة الآخرى واإ�ضدار اأي 

م�ضافة اأخرى �ضاحلة و�ضارية املفعول لأغرا�ش �ضريبة القيمة امل�ضافة.

لتفادي اللب�ش يظل البنك يف جميع الأوقات م�ضوؤوًل وحده وب�ضفة ح�ضريًا عن القيام مبا يلي:   4-13

القيمة  ب�ضريبة  اخلا�ضة  والإلتزامات  امل�ضافة  القيمة  معدلت   / معدل  تقدير  )اأ(   
امل�ضافة النا�ضئة عن اأو فيما يتعلق باأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه، و 

الإبالغ عن اأو دفع اأي مبالغ �ضريبة قيمة م�ضافة )و اأي اإلتزامات �ضريبية اأخرى(  )ب(  
ب�ضمان  متويل  و�ضروط  اأحكام  مبوجب  البنك  اإلى  امل�ضددة  بالدفعات  يتعلق  فيما 

راتب هذه اإلى �ضلطة ال�ضرائب املعنية.
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13.5 If the Bank is uncertain about the VAT implications of any 
supplies of goods or services pursuant to these Terms and 
Conditions or the relevant tax authority determines that the 
parties’ treatment of VAT on such supplies is incorrect in any 
respect, the parties shall use all reasonable endeavours to 
cooperate and reach agreement with each other and with 
the tax authority, keeping each other fully informed, and 
make all appropriate adjustments.

13.6 You will promptly provide the Bank with all information 
it requires or requests to comply with its VAT obligations 
under these Finance Against Salary Terms and Conditions.

13.7 You shall not have any recourse to the Bank in any way 
whatsoever for any error or failure by the Bank in relation to 
VAT, including without limit:
(a) where the Bank is subject to a VAT ruling(s), 

determination, announcement or generally accepted 
practice in connection with these Finance Against 
Salary Terms and Conditions;

(b) where the Bank has assumed that it can recover input 
VAT and (for whatever reason) and this assumption is 
subsequently held to be incorrect or invalid; and/or 

(c) where the Bank’s treatment of VAT in respect of any 
claim for payment made under these Finance Against 
Salary Terms and Conditions is subsequently held to 
be incorrect or invalid.

14. seCURITY
14.1 The Security shall be granted by the Customer and/or each 

Security Party as security for the Customer’s obligations 
under this Contract, and the Customer agrees to ensure 
and procure that all Security is executed, registered and 
maintained during the term of this Contract.

14.2 The Customer agrees to execute such further documents 
and do all other things requested by ADCB-IBD from time 
to time for the purpose of fully securing or perfecting the 
Security.

15. TAkAfUL
15.1 If required by ADCB-IBD, the Customer shall, for the 

duration of this Contract, take up and maintain an Islamic 
life insurance policy (through ADCB-IBD or otherwise) 
which shall be Shari’a compliant to the extent that it is 
available on economically acceptable terms in the market, 
from an insurer acceptable to ADCB-IBD and containing a 
non-cancellation clause.  ADCB-IBD shall be the named loss 
payee under the insurance policy and with the insurance 
proceeds being assigned to it as security for the Customer’s 
obligations under this Contract.

15.2 The Customer may not commit any action and shall refrain 
from committing any action that breaches or contravenes 
the terms and conditions of any of the Islamic life insurance 
policy.

16. NO INTeResT 
 The Bank and the Customer recognise and agree that the principle 

of the payment of interest is repugnant to the principles of Shari’ah 
and accordingly, to the extent that any provision or event would 
impose whether by contract or by statute any obligation to pay 
interest, the parties hereby irrevocably, unconditionally and 
expressly waive and reject any entitlement to recover interest from 
the other. 

17. GOveRNING LAW AND JURIsDICTION
17.1 The Finance Against Salary Terms and Conditions and any 

non-contractual obligations arising out of or in connection 
with the Finance Against Salary Terms and Conditions, 
is governed by the laws of the Relevant Emirate and, to 
the extent applicable in the Relevant Emirate, the federal 
laws of the UAE and to the extent that these laws are in 
accordance with the principles of Shari’ah as set out in 
the Shari’ah Standards published by the Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions and 
as interpreted by the Fatwa and Shari’ah Supervisory Board 
of the Bank in which case the latter shall prevail.

17.2 Subject to Clause  17.3 and Clause  17.4 hereunder, the courts 
of the Relevant Emirate have exclusive jurisdiction to settle 
any dispute, claim, difference or controversy arising out 

عندما يكون البنك غري متاأكد من الأثار املرتتبة على �ضريبة القيمة امل�ضافة على اأي توريدات    5-13
للب�ضائع اأو اخلدمات مبوجب هذه الأحكام وال�ضروط اأو اإذا قررت �ضلطة ال�ضرائب املعنية اأن 
اأي  التوريدات غري �ضحيح من  تلك  امل�ضافة بخ�ضو�ش  القيمة  الأطراف مع �ضريبة  معاملة 
ناحية من النواحي، يجب على الأطراف بذل كافة املجهودات املعقولة للتعاون والو�ضول اإلى 
اإتفاق بينكما وبني �ضلطة ال�ضرائب واإبقاء كل منكم الآخر على علم تام وعمل كافة التعديالت 

املنا�ضبة.

13-6   يجب عليك موافاة البنك باأ�ضرع وقت ممكن بكافة املعلومات التي يطلبها اأو يرغب باحل�ضول 
عليها للوفاء باإلتزاماته اخلا�ضة ب�ضريبة القيمة امل�ضافة النا�ضئة عن اأحكام و�ضروط متويل 

ب�ضمان راتب هذه. 
ل يحق لك الرجوع باحلق على البنك باأي طريقة مهما كانت بخ�ضو�ش اأي خطاأ اأو اإخفاق من   7-13

جانب البنك فيما يتعلق ب�ضريبة القيمة امل�ضافة، مبا يف ذلك على �ضبيل املثال ل احل�ضر: 

ممار�ضات  اأو  اإعالنات  اأو  قرارات  اأو  اأنظمة  اأي  اإلى  خا�ضعًا  البنك  يكون  حيثما  )اأ(    
مقبولة ب�ضفة عامة بخ�ضو�ش �ضريبة القيمة امل�ضافة فيما يتعلق باأحكام و�ضروط 

متويل ب�ضمان راتب هذه، و/اأو 

حيثما يكون البنك اإفرت�ش اأنه ميكنه اإ�ضرتداد �ضريبة املدخالت و اإذا ثبت يف اأي  )ب(  
وقت لحق اأن هذا الإفرتا�ش )لأي �ضبب كان( غري �ضحيح اأو غري �ضاري املفعول، 

و/اأو 

باأي مطالبة  يتعلق  فيما  امل�ضافة  القيمة  ل�ضريبة  البنك  معاملة  اإعتبار  يتم  حيثما  )جـ( 
مببلغ مدفوع بخ�ضو�ش اأي مبلغ مدفوع مبوجب اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب 

هذه غري �ضحيحة اأو غري �ضاحلة يف اأي وقت لحق.  

�ل�شمان   - 14
يتم منح ال�ضمان من قبل العميل و/اأو كٍل من اأطراف ال�ضمان، على �ضبيل ال�ضمان للتزامات    1-14
العميل مبوجب هذا العقد، ويوافق العميل على �ضمان واإمتام تنفيذ كافة ال�ضمانات وت�ضجيلها 

واملحافظة عليها خالل مدة هذا العقد.

الأخرى  الجراءات  بجميع  والقيام  الإ�ضافية  امل�ضتندات  هذه  مثل  تنفيذ  على  العميل  يوافق    2-14
املطلوبة من قبل بنك اأبوظبي التجاري – دائرة ال�ضريفة الإ�ضالمية من وقت لآخر لغر�ش 

توفري اأو اإمتام كامل ال�ضمان.

�لتاأمني �لتكافلي   - 15
يف حال طلب بنك اأبوظبي التجاري – دائرة ال�ضريفة الإ�ضالمية، فيجب على العميل طوال    1-15
اأبوظبي  مدة هذا العقد، اأن ي�ضرتك يف بولي�ضة تاأمني تكافلي على احلياة )من خالل بنك 
ال�ضريعة  اأحكام  مع  متوافقة  تكون  بحيث  غريها(  اأو  الإ�ضالمية  ال�ضريفة  دائرة  التجاري- 
ال�ضوق، من �ضركة  اإلى احلد الذي تتفق فيه مع الأحكام القت�ضادية املقبولة يف  الإ�ضالمية 
تاأمني مقبولة لدى بنك اأبوظبي التجاري – دائرة ال�ضريفة الإ�ضالمية كما حتتوي على �ضرط 
مبوجب  امل�ضتفيد  الإ�ضالمية  ال�ضريفة  – دائرة  التجاري  اأبوظبي  بنك  يكون  الإلغاء.  عدم 
بولي�ضة التاأمني بحيث يحق للبنك احل�ضول على عوائد بولي�ضة التاأمني ك�ضمان للتزامات 

العميل مبوجب هذا العقد.

ل يجوز للعميل اتخاذ اأي اإجراء، ويجب المتناع عن عمل اأي خمالفة قد تتعار�ش مع اأحكام    2-15
و�ضروط بولي�ضة التاأمني التكافلي على احلياة.

 
دون فو�ئد  -16

يقر ويوافق البنك والعميل على اأن مبداأ دفع الفائدة يتعار�ش مع مبادئ ال�ضريعة الإ�ضالمية، وبالتايل،   
فاإن اأي بند اأو حدث ممكن اأن يفر�ش �ضواء مبوجب العقد اأو القانون اأي التزام بدفع الفائدة، يتنازل 
عن ويرف�ش الطرفان مبوجبه، ب�ضكل نهائي و�ضريح ودون اأي قيد اأو �ضرط، اأي حق يف ا�ضرتداد الفائدة 

من الطرف الآخر.

�لقانون �ملطبق و�لإخت�شا�ض �لق�شائي   -17
17-1    تخ�ضع اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب هذه  واأي اإلتزامات غري تعاقدية نا�ضئة عن اأو تتعلق 
اإلى قوانني الإمارة املعنية، وبالقدر املطبق يف الإمارة  باأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب 
القوانني  تلك  تكون  ما  وبقدر  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  الإحتادية  القوانني  املعنية، 
متوافقة مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية، كما هي حمددة يف املعايري ال�ضرعية املن�ضورة بوا�ضطة 
هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية وح�ضبما يتم تف�ضريها بوا�ضطة هيئة 
باملعايري  يعتد  ت�ضارب  اأو  تعار�ش  اأي  البنك ويف حالة وجود  لدى  ال�ضرعية  والرقابة  الفتوى 

ال�ضرعية.

املعنية  الإمارة  ملحاكم  يكون  اأدناه،   )4-17( والبند   )3-17( البند  اأحكام  مراعاة  مع     2-17
الإخت�ضا�ش الق�ضائي احل�ضري لت�ضوية اأي نزاع اأو مطالبة اأو خالفًا ين�ضاأ عن اأو بخ�ضو�ش 
اأو فيما يتعلق باأي من اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب مبا يف ذلك اأي نزاع اأو خالف يتعلق 
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of, relating to or having any connection with the Finance 
Against Salary Terms and Conditions, including any dispute 
as to its existence, validity, interpretation, performance, 
breach or termination or the consequences of its nullity 
and any dispute relating to any non-contractual obligations 
arising out of or in connection with it (for the purpose of 
this Clause  17, a Dispute), and the Customer submits to the 
exclusive jurisdiction of the courts of the Relevant Emirate.  
For the avoidance of doubt, the courts of the DIFC and 
ADGM are excluded expressly from the scope of this Clause 
 17.2;

17.3 For the purposes of this Clause  17.3, the Customer waives 
any objection to the courts of the Relevant Emirate on the 
grounds that they are an inconvenient or inappropriate 
forum to settle any Dispute;

17.4 This Clause  17.4 is for the benefit of the Bank only. To the 
extent allowed by law, the Bank may, in respect of any 
Dispute, take:
(a) proceedings in the courts of the DIFC (including 

without limitation any Small Claims Tribunal) and the 
Customer and the Bank hereby agree that any claim 
may be heard by the Small Claims Tribunal up to AED 
1,000,000 or such higher amount falling within the 
jurisdiction of that tribunal from time to time;

(b) proceedings in the courts of the ADGM;
(c) proceedings in any other court in the world with 

jurisdiction (for the avoidance of doubt, this shall 
include any jurisdiction in which the Customer may 
be (or has been) registered, incorporated, resident or 
domiciled); and

(d) concurrent proceedings without limitation. 
17.5 The Customer and the Bank hereby agree that any 

Dispute may be heard by a Small Claims Tribunal up to the 
maximum monetary amount and any other limits prescribed 
by that Small Claims Tribunal, as may be amended from 
time to time. 

بوجود اأو �ضالحية اأو تف�ضري اأو �ضريان اأو اأداء اأو خمالفة اأو اإنهاء اأي من تلك العقود اأو الأثار 
يتعلق  فيما  اأو  نا�ضئة عن  تعاقدية  اإلتزامات غري  باأي  يتعلق  نزاع  اأي  و  اإبطالها  املرتتبة على 
بتلك الأحكام وال�ضروط )لأغرا�ش البند )17( هذا »نزاع«( ويخ�ضع العميل اإلى الإخت�ضا�ش 
الق�ضائي احل�ضري ملحاكم الإمارة املعنية. ولتفادي اللب�ش، تكون حماكم مركز دبي املايل 

العاملي وحماكم �ضوق اأبوظبي العاملي م�ضتبعدة �ضراحة من نطاق البند )17-2( هذا.

لأغرا�ش البند )17-3( هذا، يتنازل العميل عن اأي اإعرتا�ش على حماكم الإمارة املعنية على     3-17
اأ�ضا�ش اأنها هيئة غري منا�ضبة اأو غري مريحة لت�ضوية اأي نزاع.

17-4    تاأول اأحكام البند )17-4( هذا، ل�ضالح البنك فقط. واإلى احلد امل�ضموح به قانونًا، يجوز 
للبنك فيما يتعلق باأي نزاع، اإتخاذ:

�ضبيل  العاملي )مبا يف ذلك على  املايل  اأمام حماكم مركز دبي  قانونية  اإجراءات  )اأ(   
املثال ل احل�ضر اأي حمكمة دعاوي �ضغرية( ويوافق كل من العميل والبنك مبوجبه 
ي�ضل حتى  اأي مطالبة مببلغ  النظر يف  ال�ضغرية  الدعاوي  يجوز ملحكمة  اأنه  على 
1.000.000 درهم اأو ذلك املبلغ الأكرب الذي يكون �ضمن �ضالحيات املحكمة من 

وقت اإلى اآخر، و 

اإجراءات قانونية اأمام حماكم �ضوق اأبوظبي العاملي، و  )ب(  

اإجراءات قانونية اأمام اأي حمكمة اأخرى يف العامل ذات اإخت�ضا�ش ق�ضائي )لتفادي  )جـ( 
اللب�ش(، يت�ضمن ذلك اأي منطقة اإخت�ضا�ش ق�ضائي يكون / اأو كان العميل م�ضجاًل 

اأو موؤ�ض�ضًا اأو مقيمًا فيها، و 

اإجراءات قانونية متزامنة دون اأي حتديد. )د(   

اإتفق كل من العميل والبنك مبوجبه على اأنه يجوز لأي حمكمة دعاوي �ضغرية النظر يف اأي   5-17
نزاع حتى احلد الأق�ضى للمبلغ املايل امل�ضموح به اأو اأي حدود اأخرى تقررها حمكمة الدعاوي 

ال�ضغرية وح�ضبما يتم تعديلها من اآن اإلى اآخر. 
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PART C - MURABAHA TeRMs AND CONDITIONs

1. DefINITIONs AND INTeRPReTATION
1.1	 Definitions
 The General Terms and Conditions shall apply to and are 

incorporated into these Murabaha Terms and Conditions 
(mutatis mutandis).

 In these Murabaha Terms and Conditions, unless the context 
otherwise requires, the following words shall have the 
following meanings:

 “Acceptance” means the acceptance sent by the Customer 
to the Bank which accepts (without revision) the terms of 
the Offer sent by the Bank to the Customer in accordance 
with the General Terms and Conditions and the Murabaha 
Terms and Conditions.

 “Commodities” means the relevant Shari’ah compliant 
commodities owned by the Bank in the quantity described 
in the Offer.

 “Cost Price” means, in relation to Commodities, all sums 
payable by the Bank for the purchase of such Commodities 
from the Commodities dealer and includes all taxes, fees, 
costs and expenses as described in the Offer.

 “Deferred Payment Date” means the dates or date for 
payment of the Deferred Price as described in the Offer.

 “Deferred Price” means the total sum payable by the 
Customer for the purchase of the relevant Commodities 
as described in the Offer and which, for the avoidance of 
doubt, means the aggregate of the relevant Cost Price and 
the Murabaha Profit.

 “Encumbrance” means any lien, pledge, mortgage, security 
interest, charge or other encumbrance or arrangement 
having a similar effect.

 “Event of Default” means this any of the events or 
circumstances described in Clause  6.1 (Events of Default) of 
the Murabaha Terms and Conditions.

 “Material Adverse Change” means any change which 
may have a material and adverse effect on the business, 
condition (financial or otherwise) or operations of the 
Customer which would adversely affect the ability of the 
Customer to comply with its payment or other material 
obligations under any of the Murabaha Terms and 
Conditions.

 “Monthly Murabaha Profit” means the portion of the 
Murabaha Profit which is payable by the Customer on each 
Profit Payment Date as described in the Offer.

 “Murabaha Contract” means the Offer and the Acceptance 
of that Offer duly delivered and accepted in accordance 
with the General Terms and Conditions and the Murabaha 
Terms and Conditions. 

 “Murabaha Sale” means, as requested by a Customer by 
submitting an Application Form to the Bank, the purchase 
of Commodities for spot delivery on the transaction 
(or delivery) date from the Bank by the Customer on a 
deferred payments basis concluded through entering into a 
Murabaha Contract.

 “Murabaha Profit” means the Deferred Price less the Cost 
Price as described in the Offer.

 “Offer” means the offer sent by the Bank to the Customer 
in relation to the sale of Commodities to the Customer 
sent by the Bank to the Customer in accordance with the 
General Terms and Conditions and the Murabaha Terms and 
Conditions. 

 “Profit Payment Date” means the date on which a Monthly 
Murabaha Profit is payable as described in the Offer, with 
the first Profit Payment Date to occur on the date occurring 
one month after the Utilisation Date and thereafter on the 
corresponding day of each month thereafter (provided that 
if there is no corresponding day, such day will be on the last 
day of that calendar month) with the final Profit Payment 
Date falling on the Deferred Payment Date.

 “Utilisation Date” means the date on which a Murabaha Sale 
occurs.

2. sALe AND PURCHAse
2.1 The Bank may from time to time (as the owner of 

Commodities) sell Commodities to the Customer on a 
murabaha basis through the exchange of an Offer and an 

�جلزء)جـ( - �أحكام و�شروط �ملر�بحة

تعريف �مل�شطلحات و�لتف�شري    -1
تعريف �مل�شطلحات  1-1  

تنطبق الأحكام وال�ضروط العامة على اأحكام و�ضروط املرابحة هذه وتعترب مت�ضمنة فيها )مع    
اإدخال التعديالت الالزمة(.

ما مل يتطلب �ضياق الن�ش خالف ذلك، يكون للتعابري التالية اأينما ظهرت يف اأحكام و�ضروط    
املرابحة هذه املعاين املحددة قرين كل منها فيما يلي:

»القبول« ويعني، القبول املر�ضل بوا�ضطة العميل اإلى البنك الذي يتم مبوجبه قبول )دون اأي    
حتفظات( اأحكام العر�ش املر�ضل بوا�ضطة البنك اإلى العميل طبقًا لالأحكام وال�ضروط العامة 

واأحكام و�ضروط املرابحة.

»ال�ضلع« ويعني، ال�ضلع املعنية املتوافقة مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية اململوكة بوا�ضطة البنك    
بالكمية املذكورة يف العر�ش.

»�ضعر التكلفة« ويعني، فيما يتعلق بال�ضلع، كافة املبالغ امل�ضتحقة الدفع بوا�ضطة البنك ل�ضراء    
تلك ال�ضلع من بائع ال�ضلع ويت�ضمن كافة ال�ضرائب والأجور والتكاليف وامل�ضاريف املذكورة يف 

العر�ش.

»تاريخ الدفع املوؤجل« ويعني،  التواريخ املحددة اأو التاريخ املحدد لدفع ال�ضعر املوؤجل ح�ضبما    
هو مذكور يف العر�ش. 

املعنية  ال�ضلع  ل�ضراء  العميل  بوا�ضطة  الدفع  امل�ضتحق  املبلغ  اإجمايل  ويعني،  املوؤجل«  »ال�ضعر    
ح�ضبما هو مذكور يف العر�ش والذي يعني، لتفادي اللب�ش، جمموع �ضعر التكلفة وربح املرابحة.

اأو  اإعاقة  اأو  اأو قيد قانوين  اأو م�ضلحة �ضمان  اأو رهن حيازي  اأي رهن  »قيد قانوين« ويعني،    
ترتيبات اأخرى ذات اأثر مماثل. 

 )1-6( البند  يف  املذكورة  الوقائع  اأو  الظروف  اأو  احلالت  من  اأي  ويعني،  اإخالل«  »حالة    
)حالت الإخالل( من اأحكام و�ضروط املرابحة.

العميل   اأعمال  على  و�ضلبي  اأثر جوهري  له  يكون  قد  تغيري  اأي  ويعني  �ضلبي جوهري«  »تغيري    
يوؤثر �ضلبًا على  للعميل الذي قد  الت�ضغيلية  العمليات  اأو  للعميل  اأو خالفه(  اأو املوقف )املايل 
قدرة العميل على �ضداد دفعاته اأو الوفاء باإلتزاماته اجلوهرية الآخرى مبوجب اأحكام و�ضروط 

املرابحة.

»ربح املرابحة ال�ضهري« ويعني، ذلك اجلزء من اأرباح املرابحة امل�ضتحق الدفع بوا�ضطة العميل    
بكل تاريخ دفع لالأرباح بالطريقة املذكورة يف العر�ش.

»عقد املرابحة« ويعني، العر�ش وقبول ذلك العر�ش الذي يتم ت�ضليمه وقبوله وفقًا لالأحكام    
وال�ضروط العامة ولأحكام و�ضروط املرابحة.

»بيع املرابحة« ويعني، بناء على طلب العميل عن طريق تقدمي منوذج طلب اإلى البنك، �ضراء    
ال�ضلع للت�ضليم الفوري بتاريخ املعاملة )اأو الت�ضليم( من البنك اإلى العميل على اأ�ضا�ش الدفع 

املوؤجل املنفذ من خالل الدخول يف عقد مرابحة. 

»اأرباح املرابحة« ويعني، ال�ضعر املوؤجل ناق�ضًا �ضعر التكلفة املذكور يف العر�ش.   

»العر�ش« ويعني، املر�ضل بوا�ضطة البنك اإلى العميل فيما يتعلق ببيع ال�ضلع اإلى العميل طبقًا    
لالأحكام وال�ضروط العامة واأحكام و�ضروط املرابحة.

»تاريخ دفع الأرباح« ويعني، التاريخ الذي يكون فيه ربح املرابحة ال�ضهري م�ضتحق الدفع كما    
بعد  �ضهر  ملرور  امل�ضادف  التاريخ  الأرباح  لدفع  تاريخ  اأول  وي�ضادف  العر�ش.  هو حمدد يف 
تاريخ الإ�ضتخدام وبعد ذلك بتاريخ نف�ش اليوم من كل �ضهر لحق )�ضريطة اأنه يف حالة عدم 
وجود يوم مطابق، يكون  هذا اليوم هو اآخر يوم من ذلك ال�ضهر امليالدي( ويقع تاريخ الدفعة 

النهائية لالأرباح بتاريخ الدفع املوؤجل. 

»تاريخ الإ�ضتخدام« ويعني تاريخ حدوث بيع املرابحة.   

�لبيع و�ل�شر�ء    -2
يجوز للبنك من وقت اإلى اآخر )ب�ضفته مالك ال�ضلع( بيع ال�ضلع اإلى العميل على اأ�ضا�ش مبداأ    1-2

املرابحة من خالل تبادل عر�ش وقبول وفقًا لأحكام و�ضروط املرابحة.
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Acceptance in accordance with the Murabaha Terms and 
Conditions. 

2.2 If a Murabaha Sale is requested by a Customer by submitting 
an Application Form to the Bank, the Bank may (at its 
absolute discretion), having the title to and constructive 
possession of the Commodities, complete and provide an 
Offer to the Customer. 

2.3 If the Customer agrees to the terms of an Offer, the 
Customer may accept the terms of the Offer by providing 
an Acceptance to the Bank within 3 Business Days of the 
date of the Offer and in accordance with the Murabaha 
Terms and Conditions.  An Acceptance shall be made by 
the Customer using the method prescribed by the Bank in 
the Offer, which may include sending a prescribed message 
in via a text message from the last known mobile number 
of the Customer registered with the Bank to the number 
provided by the Bank in the Offer.

2.4 Acceptance by the Customer of an Offer shall conclude a 
legally binding Murabaha Contract between the Customer 
and the Bank. 

2.5 Title to, and the constructive possession of, the 
Commodities sold under a Murabaha Contract shall transfer 
to the Customer on the Utilisation Date. 

3. PAYMeNT OBLIGATIONs
3.1 The Customer shall pay the Deferred Price to the Bank on 

each Deferred Payment Date in accordance with the terms 
of the Murabaha Contract and these Murabaha Terms and 
Conditions. 

3.2 The Customer shall pay each Monthly Murabaha Profit to 
the Bank on each Profit Payment Date.

3.3 On the final Deferred Payment Date, the Customer shall pay 
the remaining Deferred Price being an amount equal to the 
Deferred Price less all Monthly Murabaha Profit and Deferred 
Price already paid by the Customer to the Bank as described 
under Clause  3.11 of this Murabaha Terms and Conditions.

3.4 All payments required to be made by the Customer will be 
made in immediately available, freely transferable, cleared 
funds and shall be calculated without reference to any 
set-off or counterclaim and shall be made free and clear of 
any without any deduction for or on account of any set-off 
or counterclaim or any withholding on account of Tax or 
otherwise.  If the Customer is compelled by law, present or 
future, to make any deduction or withholding, the Customer 
will pay additional amounts to ensure receipt by the Bank of 
the full amount which the Bank would have received but for 
such deduction.

3.5 From the date of the Murabaha Contract, the Customer 
shall be absolutely and irrevocably obliged to pay all 
sums expressed or agreed to be payable by it hereunder, 
notwithstanding any defect, deficiency or loss of any of the 
Commodities or any other matter or thing whatsoever.

3.6 If the Customer wishes to prepay any part of the Deferred 
Price, the Customer must notify the Bank of such 
prepayment by giving not less than fifteen (15) days prior 
written notice.  On receipt of such notice, the Bank shall 
advice the Customer of the total sum due to the Bank under 
the Murabaha Contract including all actual costs, charges 
and expenses. In the case of a prepayment of the Deferred 
Price by the Customer, the Bank may (at its absolute 
discretion) consider granting a rebate on the Deferred Price 
in accordance with the Bank’s financing policies in force at 
the relevant time.

3.7 Without prejudice to its other rights under the Murabaha 
Terms and Conditions, the Bank may, without being 
obliged to do so, defer one or more payments of all or 
any part of the Instalment due on each Payment Date or 
relevant Deferred Payment Date, as the case may be, to 
such later date as shall be determined by the Bank, in its 
sole discretion.  Nothing in this Clause shall expressly or 
impliedly be construed as a waiver by the Bank for the 
payment of the entirety of a Deferred Price by the Customer

3.8 When any payment would otherwise be due on a day which 
is not a Business Day, the payment shall be due and made 
on the next succeeding Business Day.

اإلى البنك، يجوز  2-2  يف حالة طلب بيع مرابحة بوا�ضطة العميل من خالل تقدمي منوذج طلب 
للبنك )ح�ضب تقديره املطلق(، الذي ميتلك ال�ضلع ويعترب حائزًا لها، تعبئة وتقدمي عر�ش اإلى 

العميل.

العر�ش عن طريق  اأحكام  قبول  للعميل  يجوز  العر�ش،  اأحكام  على  العميل  موافقة  حالة  يف    3-2
اأيام عمل من تاريخ العر�ش ووفقًا لأحكام و�ضروط  موافاة البنك بالقبول خالل ثالثة )3( 
املرابحة ويتم تنفيذ القبول بوا�ضطة العميل بالطريقة املقررة من قبل البنك يف العر�ش والتي 
متحرك  هاتف  رقم  اآخر  من  ق�ضرية  ن�ضية  ر�ضالة  عرب  حمددة  ر�ضالة  اإر�ضال  تت�ضمن  قد 

معروف للعميل م�ضجل لدى البنك اإلى الرقم املحدد من قبل البنك يف العر�ش.

ين�ضئ قبول العميل للعر�ش عقد مرابحة ملزم قانونًا بني العميل والبنك.   4-2

تنتقل امللكية واحليازة املفرت�ضة لل�ضلع مبوجب عقد املرابحة اإلى العميل بتاريخ الإ�ضتخدام.   5-2

�لإلتز�مات بالدفع    -3
يدفع العميل ال�ضعر املوؤجل اإلى البنك بتاريخ كل دفع موؤجل وفقًا لأحكام و�ضروط عقد املرابحة   1-3

واأحكام و�ضروط املرابحة هذه.

3-2  يدفع العميل كل ربح مرابحة �ضهري اإلى البنك بكل تاريخ دفع اأرباح.

3-3  يف يوم اآخر تاريخ للدفع املوؤجل، يدفع العميل اجلزء املتبقي من ال�ضعر املوؤجل وهو عبارة عن 
مبلغ ي�ضاوي ال�ضعر املوؤجل ناق�ضًا كافة اأرباح املرابحة ال�ضهرية وال�ضعر املوؤجل املدفوع بالفعل 
بوا�ضطة العميل اإلى البنك بالطريقة املذكورة يف البند )3-11( من اأحكام و�ضروط املرابحة 

هذه. 

للتحويل  وقابلة  فورًا  متاحة  باأموال  تكون  العميل  بوا�ضطة  �ضدادها  املطلوب  الدفعات  جميع   4-3
اأي مطالبة مقابلة ويتم دفعها  اأو  اإلى مقا�ضة  اإحت�ضابها دون الإ�ضارة  بحرية وحم�ضلة ويتم 
خالية من اأي خ�ضومات ب�ضبب اأو على ح�ضاب اأي مقا�ضة اأو مطالبة متقابلة اأو اأي �ضرائب 
على ح�ضاب ال�ضرائب اأو خالفه. اإذا كان اأو  اأ�ضبح العميل ملزمًا مبوجب القانون، بعمل اأي 
اإ�ضتالم  للتاأكد من  اإ�ضافية  العميل دفع مبالغ  ، يجب على  اأي �ضرائب  اأو خ�ضم  خ�ضومات 

البنك لكامل املبلغ الذي كان ميكن للبنك اإ�ضتالمه لول ذلك اخل�ضم.

3-5  اإعتبارًا من تاريخ عقد املرابحة، ي�ضبح العميل ملزمًا ب�ضفة مطلقة وب�ضورة نهائية ل رجعة 
عنها بدفع كافة املبالغ املذكورة اأو املتفق على دفعها بوا�ضطته مبوجب هذه الأحكام وال�ضروط 
بالرغم من وجود اأي عيب اأو نق�ش اأو فقدان لأي من ال�ضلع اأو اأي اأمور اأو اأ�ضياء اأخرى مهما 

كانت.

البنك  اإبالغ  العميل  املوؤجل، يجب على  ال�ضعر  اأي جزء من  العميل يف �ضداد  3-6  يف حالة رغبة 
يومًا. وعند  اإ�ضعار خطي م�ضبق ل تقل مدته عن خم�ضة ع�ضر )15(  ال�ضداد مبوجب  بذلك 
اإ�ضتالم ذلك الإ�ضعار، يقوم البنك باإبالغ العميل باإجمايل املبلغ امل�ضتحق اإلى البنك مبوجب 
عقد املرابحة مبا يف ذلك كافة التكاليف والر�ضوم وامل�ضاريف الفعلية. ويف حالة �ضداد ال�ضعر 
تخفي�ش  العميل  منح  درا�ضة  املطلق(  تقديره  )ح�ضب  للبنك  يجوز  العميل،  بوا�ضطة  املوؤجل 
على ال�ضعر املوؤجل طبقًا ل�ضيا�ضات التمويل اخلا�ضة بالبنك ال�ضارية املفعول واملطبقة يف ذلك 

الوقت.

3-7  دون الإخالل باحلقوق الآخرى املرتتبه له مبوجب اأحكام و�ضروط املرابحة، يجوز للبنك، دون 
اأن يكون ملزمًا بالقيام بذلك، تاأجيل دفعة واحدة اأو اأكرث من كامل اأو اأي جزء من الق�ضط 
يتم حتديده  الذي  الالحق  التاريخ  ذلك  اإلى  احلالة  تكون  دفع، ح�ضبما  تاريخ  بكل  امل�ضتحق 
اأي �ضئ  اأو �ضمنيًا على  بوا�ضطة البنك ح�ضب تقديره املطلق. ول يحتوي هذا البند �ضراحة 

ميكن تف�ضريه على اأنه ي�ضكل تنازًل بوا�ضطة البنك عن دفع العميل لل�ضعر املوؤجل بالكامل.

الدفعة  تكون  ليوم عمل،  يوم غري م�ضادف  بتاريخ  الدفع  اأي دفعة م�ضتحقة  3-8  عندما ت�ضبح 
م�ضتحقة الدفع ويتم دفعها بتاريخ يوم العمل التايل.
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3.9 If the Customer delays the payment of any amounts due 
under the Murabaha Terms and Conditions, the Customer 
hereby undertakes to pay a late payment charge of an 
amount equal to 3% of the outstanding amount for each 
day of delay beyond the due date for that payment. The late 
payment charges shall be applied firstly, to compensate the 
Bank for any for any actual direct costs incurred by the Bank 
and the remainder shall be paid by the Bank to charity on 
behalf of the Customer in accordance with the guidelines of 
the Shari’ah Supervisory Board on the Bank.

3.10 The Customer irrevocably authorizes the Bank to debit any 
of the Customer’s accounts with the Bank on the due dates 
for all amounts due and payable under the Murabaha Terms 
and Conditions, without notice to the Customer.

3.11 The Customer shall make payments under the Murabaha 
Terms and Conditions as follows:
(a) in the case of the Deferred Price, Monthly Murabaha 

Profit and Murabaha Profit, in the currency in which 
such amounts are denominated; 

(b) in the case of any cost, expense or tax, in the currency 
in which such cost, expense or tax was incurred;

(c) in the case of any fee or other amount, in the 
currency in which such fee or other amount is 
expressed to be payable.

3.12 If any sum due from the Customer under the Murabaha 
Terms and Conditions (‘Sum’) or any order or judgment 
given or made in relation to a Sum has to be converted 
from the currency (the ‘First Currency’) in which the Sum 
is payable into another currency (the ‘Second Currency’) 
for the purpose of (i) making or filing a claim or proof 
against the Customer, (ii) obtaining an order or judgment 
in any court or other tribunal or (iii) enforcing any order or 
judgment given or made in relation hereto, the Customer 
shall as an independent obligation indemnify and hold 
harmless the Bank from and against any actual loss suffered 
as a result of any discrepancy between (a) the rate of 
exchange used for such purpose to convert the Sum from 
the First Currency into the Second Currency and (b) the rate 
or rates of exchange at which the Bank may in the ordinary 
course of business purchase the First Currency with the 
Second Currency on receipt by it of the Sum.

4. RePReseNTATIONs AND WARRANTIes
4.1 The Customer represents that:

(a) the Customer has full power and authority to enter 
into the Finance Against Salary Terms and Conditions;

(b) the Finance Against Salary Terms and Conditions 
to which the Customer is or will be a party do not 
contravene any constitutional, contractual, legal or 
regulatory obligations that the Customer may have;

(c) except as disclosed in the relevant Application Form 
or otherwise in writing to the Bank, no encumbrance 
exists over all or any of the Customer’s presents or 
future assets;

(d) all acts and conditions required to be done, fulfilled 
and performed in order to:
(i) enable the Customer lawfully to enter into, 

exercise the Customer’s rights under and 
perform and comply with the obligations 
expressed to be assumed by the Customer in 
accordance with the Finance Against Salary 
Terms and Conditions; and

(ii) ensure that obligations expressed to be 
assumed by the Customer in accordance 
with the Finance Against Salary Terms and 
Conditions are legal, valid and binding have 
been done, fulfilled or performed;

(e) no litigation, arbitration or administrative proceedings 
(including any which relate to bankruptcy, winding-
up or dissolution, as applicable) is pending, initiated 
or threatened against the Customer or against any 
material part of its assets or revenues, before or by, 
any court or government authority;

(f)  no legal proceedings have been initiated or 
threatened against the Customer for the Customer’s 
bankruptcy or against any material part of the 
Customer’s  assets or revenues;

يتعهد  املرابحة،  و�ضروط  اأحكام  مبوجب  م�ضتحقة  مبالغ  اأي  دفع  يف  العميل  تاأخر  حالة  يف    9-3
املدفوع  وغري  املرت�ضد  املبلغ  من   %3 ي�ضاوي  مببلغ  متاأخر  دفع  ر�ضوم  بدفع  مبوجبه  العميل 
عن كل يوم تاأخري بعد تاريخ اإ�ضتحقاق تلك الدفعة. ويتم اإ�ضتخدام ر�ضوم الدفع املتاأخر اأوًل 
املتبقي  باملبلغ  البنك  ويتربع  البنك  يتكبدها  مبا�ضرة  فعلية  تكاليف  اأي  عن  البنك  لتعوي�ش 
من تلك الر�ضوم لأغرا�ش خريية بالنيابة عن العميل طبقًا لإر�ضادات هيئة الفتوى والرقابة 

ال�ضرعية لدى البنك.

�ضرح العميل للبنك ب�ضفة نهائية ل رجعة عنها بخ�ضم كافة املبالغ امل�ضتحقة وحالة الدفع   10-3
مبوجب اأحكام و�ضروط املرابحة من ح�ضابات العميل لدى البنك بتواريخ اإ�ضتحقاق تلك املبالغ 

دون توجيه اإ�ضعار اإلى العميل. 

يقوم العميل ب�ضداد الدفعات مبوجب اأحكام و�ضروط املرابحة بالطريقة التالية:  11-3

يف حالة ال�ضعر املوؤجل و اأرباح املرابحة ال�ضهرية واأرباح املرابحة، بعملة تلك املبالغ،  )اأ(   
و 

يف حالة اأي تكاليف اأو م�ضاريف اأو �ضرائب، بالعملة التي مت دفع تلك امل�ضاريف اأو  )ب(  
التكاليف اأو ال�ضرائب بها، اأو 

يف حالة اأي ر�ضوم اأو مبالغ اأخرى، بالعملة التي يكون من املن�ضو�ش على دفع تلك  )جـ(  
الأتعاب واملبالغ الآخرى بها.

املرابحة  و�ضروط  اأحكام  مبوجب  العميل  من  م�ضتحق  مبلغ  اأي  حتويل  املتعني  من  كان  اإذا    12-3
)»مبلغ«( اأو مبوجب اأي اأمر اأوحكم ق�ضائي �ضادر فيما يتعلق باأي مبلغ من العملة امل�ضتحق 
دفع  املبلغ بها )»العملة الأولى«( اإلى عملة اأخرى )»العملة الثانية«( لأغرا�ش )1( عمل اأو 
تقدمي مطالبة اأو اإثبات �ضد العميل اأو )2( احل�ضول على اأمر اأو حكم حمكمة لدى اأي حمكمة 
اأو هيئة حتكيم اأخرى اأو )3( اإنفاذ اأي اأمر اأو حكم حمكمة �ضادر فيما يتعلق بذلك، يجب على 
العميل على �ضبيل الإلتزام امل�ضتقل تعوي�ش وحماية البنك عن ومن اأي خ�ضائر فعلية يتكبدها 
نتيجة لأي اإختالف اأو فرق بني )اأ( �ضعر ال�ضرف امل�ضتخدم بغر�ش حتويل املبلغ من العملة 
اأعماله  اأ�ضعار ال�ضرف التي يقوم البنك يف �ضياق  اأو  اإلى العملة الثانية و )ب( �ضعر  الأولى 

العادية ب�ضراء العملة الأولى بها مقابل العملة الثانية عند اإ�ضتالمه للمبلغ.  

�لإفاد�ت و�ل�شمانات    -4
يفيد العميل مبا يلي:   -1-4

ب�ضمان  متويل  و�ضروط  اأحكام  يف  للدخول  وال�ضالحية  ال�ضلطة  كامل  للعميل  اأن  )اأ(   
راتب، و 

)ب(  اأن اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب التي �ضيكون العميل طرفًا فيها ل تتعار�ش 
مع اأي اإلتزامات د�ضتورية اأو تعاقدية اأو قانونية اأو تنظيمية مرتتبة على العميل، و 

باإ�ضتثناء ما هو مف�ضح عنه يف منوذج الطلب املعني اأو يف اأي مكان اآخر خطيًا اإلى  )جـ( 
البنك، ل توجد هناك اأي قيود قانونية على العميل اأو على اأي من اأ�ضوله احلالية اأو 

امل�ضتقبلية، و 

اأن كافة الت�ضرفات وال�ضروط املطلوب القيام والوفاء بها واأدائها بغر�ش: )د(  

والوفاء  حقوقه  وممار�ضة  اإلتزاماته  يف  الدخول  من  العميل  متكني    )1(
باإلتزماته املرتتبة على العميل ب�ضكل م�ضروع طبقًا لأحكام و�ضروط متويل 

ب�ضمان راتب، و 

التاأكد من اأن الإلتزامات املن�ضو�ش على اأنها مرتتبة على العميل طبقًا    )2(
لأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب قانونية و�ضارية املفعول وملزمة وقد 

مت القيام اأو الوفاء بها اأو اأدائها.

)مبا  اإدارية  اإجراءات  اأو  حتكيم  اإجراءات  اأو  تقا�ضي  اإجراءات  اأي  وجود  عدم  )هـ(  
ح�ضبما  الأعمال،  ت�ضفية  اأو  حل  اأو  الإفال�ش  باإ�ضهار  تتعلق  اإجراءات  اأي  ذلك  يف 
جزء  اأي  �ضد  اأو  العميل  �ضد  اإتخاذها  حمتمل  اأو  مرفوعة  اأو  النظر  قيد  ينطبق( 
�ضلطة  اأو  حمكمة  اأي  بوا�ضطة  اأو  اأمام  عائدته  اأو  اإيراداته  اأو  اأ�ضوله  من  جوهري 

حكومية، و 

العميل بخ�ضو�ش  قانونية �ضد  اإجراءات  اأي  باإتخاذ  التهديد  اأو  اإتخاذ  يتم  اأنه مل  )و(   
اإ�ضهار اإفال�ش العميل اأو �ضد اأي جزء جوهري من اأ�ضول العميل، و
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(g) all information supplied by the Customer to the Bank 
in connection with the Application Form or thereafter 
is true, complete and accurate in all material respects 
and the Customer is not aware of any material facts 
or circumstances that have not been disclosed to the 
Bank and such information can be relied on by the 
Bank to provide financing to the Customer; 

(h) it confirms to the Bank that it has entered into each 
Murabaha Contract, On-Sale Agency Agreement and 
Investment Agency Agreement after having reviewed 
these Finance Against Salary Terms and Conditions 
for the purposes of compliance with Shari’ah 
principles and with, to the extent it has considered 
this necessary, independent advice from advisors 
specialising in matters of Shari’ah and:
(i) it is satisfied that the provisions of each 

Murabaha Contract, On-Sale Agency 
Agreement and Investment Agency Agreement 
and the transactions contemplated thereby do 
not contravene Shari’ah principles; and

(ii) confirms that it does not have any objection, 
nor will it raise any objections, as to matters of 
Shari’ah compliance in respect of or otherwise 
in relation to any of the provisions of these 
Finance Against Salary Terms and Conditions;

(i)  is not in breach of or in default under any agreement 
to which the Customer is a party or which is binding 
on the Customer or any of the Customer’s  assets and 
which breach or default could be reasonably likely to 
cause a Material Adverse Change; and

(j)  
(i)  the Customer is not materially overdue in the 

filing of any Tax returns and it is not overdue 
in the payment of any amount in respect of 
Tax (or its equivalent in any other currency) or 
more;

(ii) no claims or investigations are being, or are 
reasonably likely to be, made or conducted 
against the Customer with respect to Taxes[; 
and

(iii) the Customer is resident for Tax purposes only 
in the United Arab Emirates].

4.2 Each of the representation and warranties constituted by 
Clause  4.1 of the Murabaha Terms and Conditions shall 
be deemed made on the date of the Murabaha Terms and 
Conditions and repeated on the date of the Application 
Form, the date of Acceptance, the date of Murabaha Sale, 
each Deferred Payment Date and each Profit Payment Date 
with reference in each case to the facts and circumstances 
then existing.

5. COveNANTs
5.1 The Customer shall:

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

(b) advise the Bank of any change of address of the 
customer within seven days of it occurring;

(c) immediately inform the Bank of any change or 
proposed change of employment or business the 
Customer is undertaking or conducting;

(d) obtain, comply with the terms of, and do all that 
is necessary to maintain in full force and effect all 
authorizations, approvals, licenses and consents 
required in or by the laws and regulations applicable 
to the Customer, and any other applicable jurisdiction 
to enable it lawfully to enter into and perform the 
Customer’s obligations arising in accordance with the 
Finance Against Salary Terms and Conditions;

(e) immediately inform the Bank of any change or 
proposed change of employment or business the 
Customer is undertaking or conducting;
(i) promptly inform the Bank of the occurrence of 

any Event of Default stipulated hereinafter; and
(ii) comply in all materials respects with all 

applicable laws.

اأن جميع املعلومات املقدمة من قبل العميل اإلى البنك فيما يتعلق بنموذج الطلب اأو  )ز(   
يف اأي وقت لحق حقيقية وكاملة ودقيقة من كافة النواحي اجلوهرية واأن العميل 
لي�ش على علم باأي وقائع اأو ظروف جوهرية مل يتم الإف�ضاح عنها اإلى البنك واأنه 

ميكن للبنك الإعتماد على تلك املعلومات ملنح التمويل اإلى العميل، و

اأنه يوؤكد للبنك اأنه قد دخل يف كل من عقد املرابحة وعقد وكالة البيع وعقد وكالة  )ح(  
لأغرا�ش  هذه  راتب  ب�ضمان  متويل  و�ضروط  اأحكام  على  الإطالع  بعد  ال�ضتثمار 
الذي  بالقدر   ، احل�ضول  وبعد  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  اأحكام  مع  توافقها  من  التاأكد 
اإعترب اأنه لزمًا، على ن�ضيحة م�ضتقلة من م�ضت�ضارين متخ�ض�ضني يف اأمور ال�ضريعة 

الإ�ضالمية، و : 

البيع  املرابحة وعقود وكالة  اأحكام كل عقد من عقود  باأن  اأقتنع  اأنه قد    )1(
تتعار�ش مع  املذكورة يف كل منها ل  واملعامالت  ال�ضتثمار  وكالة  وعقود 

اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية، و

اإعرتا�ضات  اأي  باإثارة  يقوم  لن  واأنه  اإعرتا�ش  اأي  لديه  لي�ش  اأنه  يوؤكد    )2(
بخ�ضو�ش توافق كافة الأمور الآنفة الذكر مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية 
راتب  ب�ضمان  متويل  و�ضروط  اأحكام  من  باأي  يتعلق  فيما  اأو  بخ�ضو�ش 

هذه.

ي�ضكل  اأو  فيه  طرفًا  العميل  ي�ضكل  عقد  اأي  مبوجب  خماًل  اأو  خمالفًا  لي�ش  اأنه  )ط(  
اإلتزامات ملزمة للعميل اأو اأي من اأ�ضول العميل واأنه ل يوجد هناك اأي خمالفة اأو 

اإخالل ميكن اأن يكون من املرجح �ضببًا يف اإحداث تغيريًا جوهري �ضلبي، و 

)ي( 
اأن العميل لي�ش متاأخرًا ب�ضكل كبري يف تقدمي اأي اإقرارات �ضريبية ولي�ش    )1(
متاأخرًا يف �ضداد اأي مبلغ بخ�ضو�ش اأي �ضريبة )اأو مبلغ معادل باأي عملة 

اأخرى( اأو اأكرث، و 

اأنه ل توجد اأي مطالبات اأو حتقيقات جارية اأو من املحتمل ب�ضكل معقول    )2(
اأن يتم اإجراوؤها �ضد العميل بخ�ضو�ش ال�ضرائب، و 

العربية  الإمارات  دولة  يف  فقط  ال�ضرائب  لأغرا�ش  مقيم  العميل  اأن    )3(
املتحدة. 

4-2  تعترب كل من الإفادات وال�ضمانات املذكورة يف البند )4-1( من  اأحكام و�ضروط املرابحة 
ُمدلى بها بتاريخ اأحكام و�ضروط املرابحة ومقررة بتاريخ منوذج الطلب وتاريخ القبول وتاريخ 
بيع املرابحة وكل تاريخ دفع موؤجل وكل تاريخ دفع اأرباح مع مراعاة يف كل حالة اإلى احلقائق 

والظروف ال�ضائدة يف ذلك الوقت.

�لتعهد�ت    -5
يجب على العميل:  1-5

موافاة البنك فورًا باأي معلومات اأو م�ضتندات اإ�ضافية قد يطلبها البنك من العميل. )اأ(   

)ب(  اإبالغ البنك باأي تغيري يف عنوان العميل خالل �ضبعة اأيام من تاريخ حدوث ذلك 
التغيري.

التي  الأعمال  اأو  العميل  وظيفة  يف  مزمع  تغيري  اأو  تغيري  باأي  فورًا  البنك  اإبالغ  )جـ(  
ميار�ضها العميل.

على  للحفاظ  يلزم  ما  بكل  والقيام  و�ضروط  باأحكام  والإلتزام  على  احل�ضول  )د(   
اأو  مبوجب  املطلوبة  والرتاخي�ش  واملوافقات  التفوي�ضات  كافة  و�ضريان  �ضالحية 
يف القوانني والأنظمة املطبقة على العميل واأي قوانني اأخرى منطبقة عليه لتمكني 
العميل من الدخول يف والوفاء باإلتزاماته النا�ضئة عن اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان 

راتب ب�ضكل قانوين وم�ضروع.

التي  الأعمال  اأو  العميل  وظيفة  يف  مزمع  تغيري  اأو  تغيري  باأي  فورًا  البنك  اإبالغ  )هـ(  
ميار�ضها العميل:

الإخالل  حالت  من  حالة  اأي  بحدوث  ممكن  وقت  باأ�ضرع  البنك  اإبالغ    )1(
املن�ضو�ش عليها فيما يلي،و

)2( اللتزام بجميع القوانني املطبقة من الناحية اجلوهرية.
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(f)  If required by the Bank, the customer shall open 
an account with ADCB (the Account) and assign in 
favour of ADCB-IBD all its right, title and interest in 
and to the Customer’s salary, end of service benefits 
and other income (the Assignment).  The customer 
acknowledges and agrees that the Assignment shall 
be in effect until released by ADCB-IBD.  In relation to 
the Assignment, the Customer undertakes to:
(i) Deposit the Customer’s monthly salary and 

other regular income into the Account;
(ii) ensure and procure that the Customer’s 

employer shall transfer the Customer’s salary 
and end-of-service benefits to the Account; 
and

(iii) not create any lien, encumbrance or other 
charge on the Customer’s monthly salary or 
end-of-service benefits.

(g) In the event of a change of employment the Customer 
must notify ADCB-IBD in advance of the change of 
employment and transfer the Assignment by providing 
a letter in a form acceptable to ADCB-IBD whereby the 
new employer agrees to transfer the Customer’s salary 
and end-of-service benefits to the Account.

6. eveNTs Of DefAULT
6.1 The following will constitute an Event of Default:

(a) the Customer fails to pay any amount due in 
accordance with the Finance Against Salary Terms 
and Conditions on its due date; 

(b) any representation, warranty or statement made in 
the Finance Against Salary Terms and Conditions is 
incorrect or misleading in any respect; 

(c) the Customer fails duly to perform or comply with 
any of the obligations expressed to be assumed by 
the Customer in accordance with the Finance Against 
Salary Terms and Conditions;

(d) the Customer’s employment is terminated or the 
Customer resigns, or any visa, approval or consent 
required in respect of the Customer’s employment 
in the UAE is revoked, expires or is cancelled (unless 
the Bank receives, to its satisfaction, full details of the 
Customer’s new employer or visa and the proposed 
salary/income the Customer will receive from this); 

(e) the Customer is unable to pay the Customer’s debts 
as they fall due, commences negotiations with any 
one or more of the Customer’s creditors with a 
view to the general readjustment or rescheduling 
of the Customer’s indebtedness or makes a general 
assignment for the benefit of or a composition with 
the Customer’s creditors or a moratorium is declared 
is respect of any indebtedness of the Customer;

(f)  any steps are taken to declare the Customer bankrupt 
or the Customer is incarcerated, dies or becomes 
mentally incapacitated;

(g) any security provided by the Customer is not or 
ceases to remain in full force and effect;

(h) at any time it is or becomes unlawful for the 
Customer to perform or comply with any or all of 
the Customer’s obligations in accordance with the 
Finance Against Salary Terms and Conditions; or

(i)  any other event or series of events occurs which in 
the reasonable opinion of the Bank result in a Material 
Adverse Change.

6.2. On the occurrence of an Event of Default, the Bank may 
immediately or at any time thereafter, by written notice to 
the Customer declare and demand:
(a) all or any amounts, including without limitation any 

Murabaha Monthly Profit and/or the whole or part of 
the Deferred Price as immediately due and payable 
on demand of the Bank;

(b) including, without limitation, all costs and expenses 
incurred in connection with enforcing the Finance 
Against Salary Terms and Conditions and any security 
which has been provided as collateral for the 
obligations of the Customer arising in accordance 
with the Finance Against Salary Terms and 
Conditions.

التجاري  اأبوظبي  بنك  لدى  ح�ضاب  فتح  العميل  على  البنك،  طلب  حال  يف  )و(   
)احل�ضاب( والتنازل ل�ضالح بنك اأبوظبي التجاري – دائرة ال�ضريفة الإ�ضالمية 
عن كامل احلقوق، وال�ضتحقاق واملنفعة يف راتب العميل ومكافاأة نهاية اخلدمة واأي 
دخل اآخر )املتنازل عنه(. يقر ويوافق العميل على اأن التنازل �ضيبقى نافذًا حتى 
يتم اإبرائه من قبل بنك اأبوظبي التجاري – دائرة ال�ضريفة الإ�ضالمية. ومبوجب 

التنازل، يتعهد العميل مبا يلي:

اإيداع الراتب ال�ضهري والدخل املنتظم للعميل يف احل�ضاب؛   )1(

�ضمان وتاأكيد اأن �ضاحب العمل يقوم بتحويل راتب العميل ومكافاأة نهاية    )2(
اخلدمة اإلى احل�ضاب؛ و

ال�ضهري  الراتب  على  اأخرى  ر�ضوم  اأو  اأعباء  اأو  ديون،  اأي  اإن�ضاء  عدم    )3(
للعميل اأو مكافاأة نهاية اخلدمة اخلا�ضة بالعميل.

يف حالة تغيري الوظيفة، يجب على العميل اإخطار بنك اأبوظبي التجاري – دائرة  )ز(   
ال�ضريفة الإ�ضالمية بذلك قبل تغيري الوظيفة ونقل التنازل من خالل تقدمي ر�ضالة 
وفق منوذج مقبول لدى بنك اأبوظبي التجاري – دائرة ال�ضريفة الإ�ضالمية، يوافق 
مبوجبها �ضاحب العمل اجلديد على حتويل الراتب ال�ضهري للعميل ومكافاأة نهاية 

اخلدمة اإلى احل�ضاب.

حالت �لإخالل   -6
ت�ضكل كل حالة من احلالت التالية حالة اإخالل:   1-6

اإخفاق العميل يف دفع اأي مبلغ م�ضتحق وفقًا لأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب  )اأ(   
بتاريخ اإ�ضتحقاقه، اأو 

)ب(  اإذا كانت اأي اإفادة اأو �ضمان اأو بيان مذكور يف اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب 
غري �ضحيح اأو م�ضلل من اأي ناحية من النواحي، اأو 

)جـ(  اإخفاق العميل يف الوفاء اأو الإلتزام ح�ضب الأ�ضول باأي من اإلتزاماته املرتتبة عليه 
طبقًا لأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب، اأو 

اإقالة العميل من وظيفته اأو اإ�ضتقالة العميل من عمله اأو اإلغاء اأو اإنتهاء اأو اإبطال اأي  )د(  
تاأ�ضرية اأو موافقة مطلوبة بخ�ضو�ش عمل العميل يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
)ما مل يح�ضل العميل، بطريقة مر�ضية له، على كافة بيانات اجلهة اجلديدة لعمل 
الراتب / الدخل املقرتح الذي �ضوف  و  التاأ�ضرية اجلديدة  اأو كافة بيانات  العميل 

يح�ضل عليه العميل من الوظيفة اجلديدة(، اأو 

عدم متكن العميل من دفع ديونه بتواريخ اإ�ضتحقاقها واإذا بداأ يف مفاو�ضات مع اأي  )هـ(  
واحد اأو اأكرث من دائنيه بخ�ضو�ش ت�ضوية عامة اأو اإعادة جدولة مديونياته اأو اإذا 
قام بعمل تنازل عام عن ل�ضالح دائنيه اأو اإذا تو�ضل اإلى �ضلح مع دائنيه اأو اإذا مت 

�ضدور قرار تاأجيل بخ�ضو�ش اأي من مديونيات العميل، اأو 

اإتخاذ اأي اإجراءات لإ�ضهار اإفال�ش العميل اأو يف حالة اإ�ضابة العميل بالعجز اأو يف  )و(   
حالة وفاته اأو اإذا اأ�ضبح فاقدًا لالأهلية العقلية، اأو 

اإذا مل يكن اأي �ضمان مقدم من قبل العميل �ضالح و�ضاري املفعول اأو اإذا توقف اأي  )ز(   
من ال�ضمانات املقدمة من قبل العميل عن ال�ضالحية وال�ضريان ، اأو 

الوفاء  اأو  اأداء  للعميل  امل�ضروع  اأو  القانوين  اأي وقت من غري  اأ�ضبح يف  اأو  اإذا كان  )ح(  
بكافة اأو اأي من اإلتزاماته وفقًا لأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب، اأو 

تغيري  اإلى حدوث  توؤدي  اأن  الآخرى ميكن  الوقائع  �ضل�ضة من  اأو  اأخرى  واقعة  اأي  )ط(   
جوهري �ضلبي ح�ضب راأي البنك املعقول.

عند حدوث حالة من حالت الإخالل، يجوز للبنك، فورًا اأو يف اأي وقت لحق، مبوجب توجيه    2-6
اإ�ضعار خطي اإلى العميل الإعالن عن وطلب: 

مرابحة  اأرباح  اأي  احل�ضر،  ل  املثال  �ضبيل  على  ذلك  يف  مبا  مبالغ،  اأي  اأو  كافة  )اأ(   
الدفع عند  فورًا وحال  املوؤجل، م�ضتحق  ال�ضعر  اأي جزء من  اأو  كامل  و/اأو  �ضهرية 

طلب البنك.

)ب(  مبا يف ذلك على �ضبيل املثال ل احل�ضر، كافة التكاليف وامل�ضاريف املتكبدة فيما 
يتعلق باإنفاذ اأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب واأي �ضمان مقدم ك�ضمان تبعي 

للوفاء باإلتزامات العميل النا�ضئة وفقًا لأحكام و�ضروط متويل ب�ضمان راتب. 
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PART D - ON-sALe AGeNCY TeRMs AND CONDITIONs

1. DefINITIONs AND INTeRPReTATION
 The General Terms and Conditions shall apply to and are 

incorporated into these On-Sale Agency Terms and Conditions 
(mutatis mutandis).

 In these On-Sale Agency Terms and Conditions, unless the context 
otherwise requires, the following words shall have the following 
meanings:

  “Actual Sale Price” means, in respect of the Relevant Commodities, 
the actual sale proceeds received by the Bank for and on behalf of 
the Customer.

 “Claim” means any action, proceeding, claim or demand of any 
kind (actual or contingent).

 “Investment Account” means the investment deposit account held 
with the Bank in the name of the Customer, into which the Actual 
Sale Price is to be deposited and thereafter invested by the Bank 
as the agent of the Customer under the Investment Agency Terms 
and Conditions.

 “On-Sale Agency Agreement” means the agency agreement 
between the Bank and the Customer in respect of the appointment 
of the Bank as the Customer’s agent in respect of the sale of the 
Relevant Commodities.

 “Relevant Commodities” means the Commodities (for the value 
and in the quantity) described in the relevant Murabaha Contract.

 “Sale” means the sale, and transfer of title to and constructive 
possession, of the Relevant Commodities by the Bank to the 
Ultimate Buyer.

 “Sale Date” means the date on which a Sale occurs.
 “Ultimate Buyer” means an independent third party as identified by 

the Bank (including but not limited to commodity brokers, traders 
or any other buyers of the Commodities) which purchases the 
Relevant Commodities from the Bank.

2. AGeNCY APPOINTMeNT
2.1 The Customer may appoint the Bank as its selling agent in 

connection with the sale of the Relevant Commodities, and 
the Bank may accept that appointment, under an On-Sale 
Agency Agreement. 

2.2 The appointment and obligations of the Customer and the 
Bank under the On-Sale Agency Agreement shall be subject 
to these On-Sale Agency Terms and Conditions. 

3. POWeRs Of THe AGeNT
3.1 If appointed under an On-Sale Agency Agreement, the 

Bank shall be authorised by the Customer to undertake 
and perform all and any acts necessary and incidental to 
give effect to the sale of the Relevant Commodities to the 
Ultimate Buyer.

3.2 Except as expressly provided for in the On-Sale Agency 
Terms and Conditions:
(a) the Bank shall not have any authority to represent or 

bind the Customer otherwise than under the terms of 
these On-Sale Agency Terms and Conditions and the 
Agency Agreement, or purport to do so; and

(b) the Customer shall not be liable for any debts or 
obligations of the Bank to any third parties other than 
the Ultimate Buyer in accordance with the terms of 
these On-Sale Agency Terms and Conditions and the 
Agency Agreement.

4. sALe Of ReLevANT COMMODITIes
 The Customer after having purchased the Commodities and 

acquiring title to and constructive possession of the Relevant 
Commodities, will appoint the Bank under an On-Sale Agency 
Agreement, under which the Bank will be authorized to act as 
selling agent for the Customer in order to promptly:
4.1 sell the Relevant Commodities, for and on behalf of the 

Customer, to the Ultimate Buyer for a price not less than the 
Cost Price; and

4.2 following receipt of the Actual Sale Price from the Ultimate 
Buyer, credit the Actual Sale Price to the Investment 
Account without set-off, counterclaim or deduction except 
the Processing Fee, Takaful Contribution and any other 
applicable charges.

�جلزء )د(  - �أحكام و�شروط عقد وكالة بيع

تعريف �مل�شطلحات و�لتف�شري   -1
تنطبق الأحكام وال�ضروط العامة على اأحكام و�ضروط وكالة البيع هذه وتعترب مت�ضمنة فيها )مع اإدخال   

التعديالت الالزمة(.

ما مل يتطلب �ضياق الن�ش خالف ذلك، يكون للتعابري التالية اأينما ظهرت يف اأحكام و�ضروط وكالة البيع   
هذه املعاين املحددة قرين كل منها فيما يلي:

»�ضعر البيع الفعلي« ويعني، بخ�ضو�ش كافة ال�ضلع املعنية، عوائد البيع الفعلية امل�ضتلمة بوا�ضطة البنك   
باإ�ضم وبالنيابة عن العميل. 

»مطالبة« ويعني، اأي دعوى اأو اإجراءات اأو مطالبة اأو طلب من اأي نوع )فعلي اأو حمتمل(.  

»ح�ضاب ال�ضتثمار« ويعني، ح�ضاب اإيداع ال�ضتثمار املحتفظ به لدى البنك باإ�ضم العميل والذي يتم فيه   
اإيداع �ضعر البيع الفعلي وبعد ذلك ا�ضتثماره بوا�ضطة البنك ب�ضفة وكيل للعميل طبقًا لأحكام و�ضروط 

عقد وكالة ال�ضتثمار.

»عقد وكالة البيع« ويعني، عقد الوكالة املربم بني البنك والعميل بخ�ضو�ش تعيني ب�ضفة وكيل للعميل   
بخ�ضو�ش بيع ال�ضلع املعنية.

»ال�ضلع املعنية« ويعني ال�ضلع )بالقيمة والكمية( املو�ضوفة يف عقد املرابحة املعني.  

»البيع« ويعني، بيع ونقل ملكية واحليازة ال�ضمنية لل�ضلع املعنية بوا�ضطة البنك اإلى امل�ضرتي النهائي.  

»تاريخ البيع« ويعني، التاريخ الذي يحدث فيه البيع.  

»امل�ضرتي النهائي« ويعني،طرف ثالث م�ضتقل يتم تعريفه بوا�ضطة البنك )مبا يف ذلك على �ضبيل املثال   
ل احل�ضر الو�ضطاء اأو التجار اأو اأي م�ضرتين اأخرين لل�ضلع( يقوم ب�ضراء ال�ضلع املعنية من البنك.

تعيني �لوكيل    -2
2-1  يجوز للعميل تعيني البنك ب�ضفة وكيل له لبيع ال�ضلع املعنية ويجوز للبنك قبول ذلك التعيني 

مبوجب عقد وكالة بيع.

2-2  يخ�ضع تعيني واإلتزامات كل من العميل والبنك مبوجب عقد وكالة البيع اإلى اأحكام و�ضروط 
عقد وكالة البيع هذه.

�شالحيات �لوكيل   -3
والقيام  باأداء  العميل  قبل  مفو�ضًا من  البنك  يكون  بيع،  وكالة  تعيينه مبوجب عقد  يف حالة   1-3

بكافة واأي ت�ضرفات لزمة وطارئة لإنفاذ بيع ال�ضلع املعنية اإلى امل�ضرتي النهائي.

باإ�ضتثناء ما هو من�ضو�ش عليه �ضراحة يف اأحكام و�ضروط عقد وكالة البيع:  2-3

ل يكون للبنك اأي �ضالحية لتمثيل اأو ترتيب اإلتزامات اأخرى على العميل بخالف  )اأ(   
تلك املذكورة يف اأحكام و�ضروط عقد وكالة البيع هذا واإتفاقية الوكالة اأو حماولة 

القيام بذلك، و

اأطراف  اأي  اإلتزامات مرتتبة على البنك جتاه  اأو  ل يكون العميل ملزمًا باأي ديون  )ب(  
ثالثة بخالف امل�ضرتي النهائي وفقًا لأحكام و�ضروط عقد وكالة البيع هذه واأحكام 

و�ضروط عقد الوكالة.

بيع �لب�شائع �ملعنية    -4
بعد �ضراء ال�ضلع املعنية واحل�ضول على ملكيتها و حيازتها ال�ضمنية، يقوم العميل بتعيني البنك مبوجب   

عقد وكالة بيع يفو�ش فيها البنك الت�ضرف ب�ضفة وكيل بيع للعميل للقيام مبا يلي باأ�ضرع وقت ممكن:

�ضعر  عن  يقل  ل  ب�ضعر  النهائي  امل�ضرتي  اإلى  العميل  عن  وبالنيابة  باإ�ضم  املعنية  ال�ضلع  بيع    1-4
التكلفة، و

الفعلي يف ح�ضاب  البيع  �ضعر  اإ�ضافة  النهائي،  امل�ضرتي  الفعلي من  البيع  �ضعر  اإ�ضتالم  بعد    2-4
املعاملة،  اإجراء  ر�ضوم  با�ضتثناء  خ�ضم.  اأو  متقابلة  مطالبة  اأو  مقا�ضة  اأي  دون  ال�ضتثمار 

وامل�ضاهمة يف التاأمني التكافلي واأي عمولت اأخرى قابلة للتطبيق.

\
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5. GeNeRAL
5.1 Title and Possession: Title to, and possession of, the 

Relevant Commodities shall be transferred from the 
Customer (acting through the Bank) to the Ultimate Buyer 
on the relevant Sale Date.

5.2 No Guarantees or Warranties: The Bank shall not have the 
right or authority whether express or implied to:
(a) make any guarantee, warranty or representation, 

for and on behalf of the Customer, in respect of 
the Sale or otherwise, to the Ultimate Buyer or any 
other party, except for the customary warranties 
and representations usual or implied in the sale of 
commodities similar to the Relevant Commodities; 
and

(b) incur any obligation or enter into any contract, 
agreement or transaction or other arrangement on 
behalf of the Customer other than in accordance 
with the express terms of these Agency Terms and 
the Agency Agreement.

6. LIABILITY Of THe CUsTOMeR
 The Customer will not be liable for any loss or damage suffered 

by the Bank during its performance of its services arising out of or 
pursuant to the On-Sale Agency Terms and Conditions or the On-
Sale Agency Agreement where such loss or damage has arisen as a 
result of the gross negligence or wilful misconduct of the Bank.

7. TAxATION
 All payments by the Customer pursuant to this these On-Sale 

Agency Terms and Conditions and the On-Sale Agency Agreement 
will be made without any deduction or withholding for or on 
account of any tax.

8. PeRsONAL LIABILITY
 The Customer shall not have any recourse against nor shall any 

personal liability be attached to any shareholder, officer, agent, 
employee or director of the Bank in its capacity as agent, by any 
proceedings or otherwise, in respect of any obligation, covenant, 
or agreement of the Bank under this Agreement.

9. RePReseNTATIONs
 The provisions of Clause  4 (Representations and Warranties) of the 

Murabaha Terms and Conditions shall apply (mutatis mutandis) to 
these On-Sale Agency Terms and Conditions as if the same were 
set out in full herein.

10. DURATION AND TeRMINATION AND fees
10.1 The appointment of the Bank pursuant to these On-Sale 

Agency Terms and Conditions and the relevant On-Sale 
Agency Agreement shall be for the duration of the relevant 
Murabaha Contract unless terminated earlier by the mutual 
consent of the Parties. 

10.2 In consideration for the services provided by the Bank 
under these On-Sale Agency Terms and Conditions and 
the On-Sale Agency Agreement, the Customer shall pay to 
the Agent a one-time agency fee (“Fee”) of AED 100, the 
sufficiency and receipt of which are acknowledged by the 
Agent.

�أحكام عامة    -5
5-1  امللكية واحليازة: يتم نقل ملكية وحيازة ال�ضلع املعنية من العميل )الذي يت�ضرف من خالل 

البنك( اإلى امل�ضرتي النهائي بتاريخ البيع املعني. 

ل �ضمانات اأو كفالت: ل يكون للبنك �ضواء �ضراحة اأو �ضمنيًا حق اأو �ضالحية القيام مبا يلي:  2-5

اأو  البيع  العميل بخ�ضو�ش  باإ�ضم وبالنيابة عن  اأو تعهد  اأو كفالة  اأي �ضمان  تقدمي  )اأ(   
والتعهدات  ال�ضمانات  باإ�ضتثناء  اآخر  طرف  اأي  اأو  النهائي  امل�ضرتي  اإلى  خالفه 

املعتادة اأو ال�ضمنية يف بيع �ضلع مماثلة لل�ضلع املعنية، و 

حتمل اأي اإلتزام اأو الدخول يف اأي عقد اأو اإتفاقية اأو معاملة اأو اأي ترتيبات اأخرى  )ب(  
بالنيابة عن العميل باأي طريقة بخالف الأحكام ال�ضريحة لأحكام الوكالة وعقد 

الوكالة.

�إلتز�مات �لعميل    -6
ل يكون العميل ملزمًا باأي خ�ضائر اأو اأ�ضرار يتحملها البنك اأثناء اأداءه خلدماته مبوجب اأو النا�ضئة عن   
اأو الأ�ضرار  اأو اأحكام و�ضروط وكالة البيع حيثما تكون تلك اخل�ضائر  اأحكام و�ضروط عقد وكالة البيع 

نا�ضئة نتيجة لالإهمال اجل�ضيم اأو �ضوء الت�ضرف املتعمد من قبل البنك.

7-  �ل�شر�ئب 
تكون جميع الدفعات امل�ضددة بوا�ضطة العميل مبوجب اأحكام و�ضروط وكالة البيع هذه واأحكام و�ضروط   

عقد وكالة البيع خالية من اأي خ�ضم اأو حمتجزات بخ�ضو�ش اأو على ح�ضاب ال�ضرائب.

�لإلتز�م �ل�شخ�شي    -8
ل يكون للعميل حق العودة باحلق على اأي م�ضاهم اأو م�ضوؤول اأو وكيل اأوموظف اأو مدير للبنك ول يرتتب   
على اأي من هوؤلء الأ�ضخا�ش اأي م�ضوؤولية �ضخ�ضية ب�ضفته وكيل مبوجب اأي اإجراءات اأو خالفه فيما 

يتعلق باأي اإلتزام اأو تعهد اأو اإتفاق خا�ش البنك مبوجب هذا العقد.

9-  �لإفاد�ت 
تنطبق اأحكام البند )4( )الإفادات وال�ضمانات( من اأحكام و�ضروط املرابحة )بعد اإدخال التعديالت   

الالزمة( على اأحكام و�ضروط وكالة البيع هذه كما لو كانت مت�ضمنة فيها.

10- �ملدة و�لإنهاء و�لأتعاب 
10-1  يكون تعيني البنك مبوجب اأحكام و�ضروط وكالة البيع هذه و عقد وكالة البيع املعني ملدة عقد 

املرابحة املعني ما مل يتم اإنهاء التعيني قبل ذلك بالإتفاق املتبادل بني الطرفني.

10-2  مقابل اخلدمات املقدمة من قبل البنك مبوجب اأحكام و�ضروط وكالة البيع هذه وعقد وكالة 
البيع، يدفع العميل اإلى الوكيل اأتعاب وكالة ملدة واحدة )» الأتعاب«( مببلغ 100 درهم وقد اأقر 

الوكيل بكفاية واإ�ضتالم هذه الأتعاب. 
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PART e - INvesTMeNT AGeNCY TeRMs AND CONDITIONs

1. DefINITIONs AND INTeRPReTATION
 The General Terms and Conditions shall apply to and are 

incorporated into these Investment Agency Terms and Conditions 
(mutatis mutandis).

 In these Investment Agency Terms and Conditions, the following 
terms shall have the meanings given to them below:

 “Account Terms and Conditions” means the standard terms and 
conditions issued by the Bank (as amended or varied from time to 
time) and accepted by the Customer, governing the operation of 
the Investment Account. 

 “Agency Fee” means the fixed fee of AED100 to be paid to the Bank 
by the Customer in consideration for the Bank’s services under the 
Investment Agency Agreement.

 “Applicable Law” means any law, regulation, rule, executive order, 
decree, code or practice, circular, guidance note or information 
of, or made by, any Competent Authority which is binding and 
enforceable on or against the Customer and/the Bank (in its 
capacity as agent) or on this Agreement.

 “Competent Authority” means a government, supranational, local 
government, statutory or regulatory body or any subdivision 
thereof and any ministerial all governmental, quasi governmental, 
industry or other regulatory department, body, instrumentality, 
agency or official court or tribunal having jurisdiction over the 
Customer and/or the Bank (in its capacity as agent).

 “Deposit Form” means the form setting out the terms of the 
relevant Investment submitted by the Customer to the Bank, as set 
out in the relevant Application Form and substantially in the form 
set out in Schedule 1 (Deposit Form)

 “Expected Profit” means the profit, over and above the Investment 
Amount, that is anticipated to be generated under the Investment 
at the Expected Profit Rate.

 “Expected Profit Rate” means such annual rate of profit as set out in 
the Investment Agency Agreement.

 “Force Majeure Event” means in relation to either party, an act of 
God or intervening or supervening regulation or law, provided that 
no act or event shall be a Force Majeure Event in relation to an 
affected party unless it has taken all steps (if any), which it could 
reasonably be expected to have taken in order to prevent such act 
or event or the consequences of the same from occurring.

 “Incentive Payment” has the meaning in Clause  5.4 of the 
Investment Agency Terms and Conditions.

 “Investment” means the investment of the Customer’s funds in 
the Investment Account by the Bank with the expectation of 
generating an Expected Profit, made pursuant to and as described 
in the Investment Documents.

 “Investment Account” means the investment deposit account 
held with the Bank in the name of the Customer into which the 
Investment Amount, Investment Profit and Maturity Proceeds are 
to be deposited. 

 “Investment Agency Agreement” means the investment agency 
agreement entered into between the Customer and the Bank 
which appoints the Bank as Customer’s investment agent to invest 
the Customer’s funds on an unrestricted wakala basis.

 “Investment Amount” means the amount set out in the Deposit 
Form deposited by the Customer for the purposes of investment 
by the Bank (on behalf of the Customer) pursuant to the 
Investment Documents. 

 “Investment Date” means, in relation to the Investment the date 
on which the Investment Amount shall be paid in the Investment 
Account by the Customer to the Bank as described in the 
Investment Agency Agreement. 

 “Investment Documents” means the Investment Agency 
Agreement, the Deposit Form, these Investment Agency Terms and 
Conditions and any other document identified by the Parties as an 
Investment Document.

 “Investment Maturity Date” means the date on which payment of 
the Investment Amount (or the dates for such payment where 
the Investment Amount is payable in instalments) is due from the 
Bank to the Customer as described in the Investment Agency 
Agreement.

 “Investment Profit” means, in respect of the Investment Period 
or any specific calendar month, the actual realized profit (or 
loss) derived by reason of the Bank making an Investment in 
accordance with the provisions of the Investment Documents for 
that Investment Period or specific calendar month (as applicable).

�جلزء )هـ( - �أحكام و�شروط وكالة �ل�شتثمار

تعريف �مل�شطلحات و�لتف�شري  -1
تنطبق الأحكام وال�ضروط العامة على اأحكام و�ضروط وكالة ال�ضتثمار هذه وتكون مت�ضمنة فيها )بعد   

اإدخال التعديالت الالزمة(.

وكالة  و�ضروط  اأحكام  اأينما ظهرت يف  التالية  للتعابري  يكون  الن�ش خالف ذلك،  �ضياق  يتطلب  ما مل   
ال�ضتثمار هذه، املعاين املحدد قرين كل منها فيما يلي:

)ح�ضبما  البنك  بوا�ضطة  امل�ضدرة  القيا�ضية  وال�ضروط  الأحكام  ويعني،  احل�ضاب«  و�ضروط  »اأحكام   
ت�ضغيل ح�ضاب  لها  يخ�ضع  التي  العميل  بوا�ضطة  واملقبولة  اآخر(  اإلى  وقت  من  تغيريها  اأو  تعديلها  يتم 

ال�ضتثمار.

»اأتعاب الوكالة« ويعني، اأتعاب مببلغ ثابت يبلغ 100 درهم يتم دفعه اإلى البنك بوا�ضطة العميل مقابل   
خدمات البنك مبوجب عقد وكالة ال�ضتثمار.

»القانون املطبق« ويعني، اأي قانون اأو نظام اأو حكم اأو اأمر تنفيذي اأو مر�ضوم اأو ممار�ضات اأو تعميم اأو   
اإر�ضادات اأو معلومات اأو مقدمة من قبل اأو بخ�ضو�ش اأي �ضلطة خمت�ضة تكون ملزمة للعميل و/اأو البنك 

وقابلة لالإنفاذ �ضد العميل و/اأو البنك )ب�ضفته وكيل( اأو على هذا العقد.

»ال�ضلطة املخت�ضة« ويعني، اأي حكومة اأو حكومة وطنية اأو حملية اأو جهة د�ضتورية اأو اأي جهة تنظيمية   
وزارية اأو حكومية اأو �ضبه حكومية اأو اأي �ضلطة اأو جهة اأو دائرة اأو هيئة �ضناعية اأو تنظيمية اأخرى اأو اأي 

حمكمة اأو هيئة حتكيم ر�ضمية ذات اإخت�ضا�ش ق�ضائي على العميل و /اأو البنك )ب�ضفته وكيل(.

»منوذج الإيداع« ويعني، النموذج الذي يحدد اأحكام ال�ضتثمار املعني املقدم بوا�ضطة العميل اإلى البنك   
امللحق )1(  الواردة يف  لتلك  ب�ضكل جوهري  وب�ضيغة مماثلة  املعني  الطلب  هو مذكور يف منوذج  كما 

)منوذج الإيداع(.

مبوجب  ال�ضتثمار،  مبلغ  على  وعالوة  اإلى  بالإ�ضافة  حتقيقه،  املتوقع  الربح  ويعني،  املتوقع«  »الربح   
ال�ضتثمار مبعدل الربح املتوقع.

»معدل الربح املتوقع« ويعني، معدل الربح ال�ضنوي املحدد يف عقد وكالة ال�ضتثمار.  

»حالة قوة قهرية« ويعني، فيما يتعلق باأي من الطرفني، حالت الق�ضاء والقدر اأو اإ�ضدار اأي قوانني اأو   
اأو ت�ضرف مبثابة حالة قوة قهرية فيما يتعلق  اأو نا�ضخة، �ضريطة اأن ل تعترب اأي حالة  اأنظمة متدخلة 
بالطرف املتاأثر ما مل يكن قد اإتخذ كافة اخلطوات والإجراءات )اإن وجدت( التي ميكن توقع اإتخاذها 

ب�ضكل معقول بغر�ش منع ذلك الت�ضرف اأو تلك احلالة اأو الأثار املرتتبة عليها من احلدوث.

»مبلغ احلوافز« يكون لهذا التعبري املعنى املحدد له يف البند )5-4( من اأحكام و�ضروط وكالة ال�ضتثمار.  

»ال�ضتثمار« ويعني، ا�ضتثمار اأموال العميل املوجودة يف ح�ضاب ال�ضتثمار بوا�ضطة البنك مع توقع حتقيق   
الأرباح املتوقعة ح�ضب وبالطريقة املو�ضوفة يف م�ضتندات ال�ضتثمار. 

»ح�ضاب ال�ضتثمار« ويعني، ح�ضاب اإيداع مبالغ ال�ضتثمار املحتفظ به لدى البنك باإ�ضم العميل والذي   
يتم اإيداع مبلغ ال�ضتثمار واأرباح ال�ضتثمار وعوائد اإ�ضتحقاق ال�ضتثمار. 

»عقد وكالة ال�ضتثمار« ويعني، عقد وكالة ال�ضتثمار الذي يتم الدخول فيه بني العميل والبنك والذي يتم   
مبوجبه تعيني البنك ب�ضفة وكيل ا�ضتثمار للعميل بغر�ش ا�ضتثمار اأموال العميل على اأ�ضا�ش وكالة غري 

مقيدة. 

»مبلغ ال�ضتثمار« ويعني، املبلغ املذكور يف منوذج ال�ضتثمار املودع بوا�ضطة العميل لأغرا�ش ال�ضتثمار   
بوا�ضطة البنك )بالنيابة عن العميل( وفقًا مل�ضتندات ال�ضتثمار.

»تاريخ ال�ضتثمار« ويعني، فيما يتعلق بال�ضتثمار، التاريخ الذي يتم فيه دفع مبلغ ال�ضتثمار يف ح�ضاب   
ال�ضتثمار بوا�ضطة العميل اإلى البنك بالطريقة املو�ضوفة يف عقد وكالة ال�ضتثمار.

واأحكام و�ضروط وكالة ال�ضتثمار  الإيداع  »م�ضتندات ال�ضتثمار« ويعني، عقد وكالة ال�ضتثمار ومنوذج   
هذه واأي م�ضتندات اأخرى يحددها الطرفان على اأنها م�ضتندات ا�ضتثمار. 

»تاريخ اإ�ضتحقاق ال�ضتثمار« ويعني، التاريخ الذي يكون دفع مبلغ ال�ضتثمار )اأو تلك التواريخ اخلا�ضة   
اإلى العميل  اأق�ضاط( م�ضتحقًا من البنك  بذلك الدفع حيثما يكون مبلغ ال�ضتثمار م�ضتحق الدفع على 

بالطريقة املحددة يف وكالة ال�ضتثمار.

املحقق  الفعلي  الربح  معني،  ميالدي  �ضهر  اأي  اأو  ال�ضتثمار  مدة  بخ�ضو�ش  ويعني،  ال�ضتثمار«  »اأرباح   
)اأو اخل�ضارة الفعلية املحققة( ب�ضبب قيام البنك بعمل ا�ضتثمار وفقًا لأحكام م�ضتندات ال�ضتثمار ملدة 

ال�ضتثمار اأو خالل �ضهر ميالدي معني )ح�ضبما ينطبق(. 



(16)

 “Investment Period” means the period from the Investment Date up 
to and including the Investment Maturity Date.

 “Investment Wakala Assets” means the assets acquired by the Bank 
for and on behalf of the Customer under the Investment.

 “Maturity Proceeds” means the amount, in respect of the 
Investment, which, following actual or constructive liquidation 
of the Investment Wakala Assets, shall be due to the Customer 
on the Investment Maturity Date and which shall comprise of the 
following: (a) the Investment Amount; and (b) realized Investment 
Profit (if any), after the deduction of all costs owing to the Bank, 
Agency Fee and Incentive Payment (if any).

2. APPOINTMeNT Of AGeNT
 By entering into an Investment Agency Agreement, the Customer 

appoints the Bank as its investment agent and the Bank hereby 
accepts the appointment of the Customer to be the agent 
and attorney in fact of the Customer for the investment of 
the Customer’s funds through and part of the Bank’s pool of 
depositor’s funds on an unrestricted wakala basis.  Under the 
Investment Agency Agreement and the Investment Documents, 
the Bank shall be authorised to invest the Investment Amount in 
Investment Wakala Assets and to enter into Shari’ah compliant 
transactions on behalf of the Customer and for the Customer’s 
account and to do all acts as fully as the Bank could do itself with 
respect to such transactions.  

3. IMPLeMeNTATION AND PeRfORMANCe Of THe INvesTMeNT
3.1 The Investment shall be made by the Bank on acceptance 

of the Investment Agency Agreement by the Bank from 
the Customer.  The Investment Agency Agreement shall 
only be deemed accepted by the Bank once it has been 
countersigned by the Bank. 

3.2 The Customer shall complete the Deposit Form and pay, 
or procure the payment of the Investment Amount into the 
Investment Account for value no later than the Investment 
Date (unless and to the extent prohibited from making any 
such payment by reason of application of any Applicable 
Law or any Force Majeure Event).  The obligations of the 
Bank under Clause  3.1 of the Investment Agency Terms and 
Conditions shall only be effective on the receipt by the Bank 
of the entire (and not part only) Investment Amount in the 
Investment Account. 

3.3 The Bank shall be authorised to arrange for payment and 
collection of funds on behalf of the Customer and is hereby 
authorised to execute and deliver any instruments or 
transfers which are necessary in connection therewith.

3.4 Subject to the provisions of Clause  4.2 of the Investment 
Agency Terms and Conditions, the Bank undertakes to 
transfer the Maturity Proceeds on the Investment Maturity 
Date to the Investment Account, on which the Investment 
will be automatically terminated.

3.5 Subject to the Investment Agency Terms and Conditions, 
the Bank agrees with the Customer that it shall in 
performing its obligations as the agent and in accordance 
with the Investment Agency Terms and Conditions, look 
after the interests of the Customer and act dutifully and 
in good faith and shall administer the Investment with 
the same degree of care as it would exercise as if such 
Investment had been made and administered on its own 
account.  Notwithstanding the above, the Bank shall not be 
liable to the Customer except in cases of fraud, wilful default 
or gross negligence by the Bank in the performance of the 
Bank of its duties under the Investment Agency Terms and 
Conditions.

3.6 In consideration of the Bank acting as agent of the 
Customer, the Bank shall be entitled to deduct from the 
Investment Account, whenever incurred, all actual costs, 
liabilities and expenses incurred by the Bank in relation to 
the Investment, together with the Agency Fee, for so acting 
under the Investment Documents.

4. WITHDRAWALs
4.1 The Customer may effect withdrawals from the Investment 

Account for up to the Investment Amount at any time 
during the Investment Period.  The Customer may re-
deposit any amounts withdrawn into the Investment 
Account provided that the credit balance in the Investment 

»مدة ال�ضتثمار« ويعني، املدة من تاريخ ال�ضتثمار حتى ومبا يف ذلك تاريخ اإ�ضتحقاق ال�ضتثمار.  

»اأ�ضول وكالة ال�ضتثمار« ويعني، الأ�ضول التي ي�ضتحوذ عليها البنك باإ�ضم وبالنيابة عن العميل مبوجب   
ال�ضتثمار.

 
»عوائد الإ�ضتحقاق« ويعني، املبلغ  الذي، بخ�ضو�ش ال�ضتثمار وبعد الت�ضييل الفعلي اأو ال�ضمني لأ�ضول   
وكالة ال�ضتثمار، ي�ضبح م�ضتحقًا اإلى العميل بتاريخ اإ�ضتحقاق ال�ضتثمار والذي يتكون مما يلي: )اأ( مبلغ 
ال�ضتثمار و )ب( اأرباح ال�ضتثمار املحققة )اإن وجدت(، بعد خ�ضم كافة التكاليف امل�ضتحقة اإلى البنك 

واأتعاب الوكالة ومبلغ احلوافز )اإن وجد(. 

تعيني �لوكيل   -2
بالدخول يف عقد وكالة ا�ضتثمار، يعني العميل البنك ب�ضفة وكيل ا�ضتثمار له ويقبل البنك مبوجبه تعيني   
العميل لي�ضبح وكياًل خا�ضًا للعميل لأغرا�ش ا�ضتثمار اأموال العميل من خالل وكجزء من جممع اأموال 
املودعني لدى البنك على اأ�ضا�ش وكالة غري مقيدة. ومبوجب عقد وكالة ال�ضتثمار وم�ضتندات ال�ضتثمار، 
يكون البنك مفو�ضًا با�ضتثمار مبلغ ال�ضتثمار يف اأ�ضول وكالة ال�ضتثمار والدخول يف معامالت متوافقة 
بنف�ش  الت�ضرفات  بكافة  والقيام  العميل  العميل وحل�ضاب  بالنيابة عن  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  اأحكام  مع 

الطريقة كما لو كان البنك يت�ضرف باإ�ضمه ول�ضاحله بخ�ضو�ش تلك املعامالت. 

تنفيذ و�أد�ء �ل�شتثمار   -3
العميل.  من  البنك  بوا�ضطة  ال�ضتثمار  وكالة  عقد  قبول  عند  ال�ضتثمار  بعمل  البنك  يقوم    1-3
ول يعترب اأنه قد مت قبول عقد وكالة ال�ضتثمار بوا�ضطة البنك اإلى بعد توقيعه ب�ضكل متقابل 

بوا�ضطة البنك.

ح�ضاب  يف  ال�ضتثمار  مبلغ  دفع  من  التاأكد  اأو  ودفع  الإيداع  منوذج  تعبئة  العميل  على  يجب    2-3
ال�ضتثمار بتاريخ اإ�ضتحقاق ل يتعدى تاريخ ال�ضتثمار )ما مل  يكن وبقدر ما يكون ممنوعًا من 
دفع ذلك املبلغ ب�ضبب تطبيق اأي قانون مطبق اأو اأي حالة من حالت القوة القهرية(. ول تعترب 
اإلتزامات البنك مبوجب اأحكام البند )3-1( من اأحكام و�ضروط وكالة ال�ضتثمار �ضارية اإل 

بعد اإ�ضتالم البنك لكامل )ولي�ش جزءًا فقط( مبلغ ال�ضتثمار يف ح�ضاب ال�ضتثمار. 

3-3  يكون البنك مفو�ضًا بعمل الرتتيبات اخلا�ضة بدفع وحت�ضيل كافة الأموال بالنيابة عن العميل 
ويكون مفو�ضًا مبوجبه تنفيذ وت�ضليم اأي م�ضتندات اأو حوالت لزمة فيما يتعلق بذلك.

3-4  ما مراعاة اأحكام البند )4-2( من اأحكام و�ضروط وكالة ال�ضتثمار، يتعهد البنك بتحويل 
تلقائيًا  ينتهي  وعندئذ  ال�ضتثمار  اإلى ح�ضاب  ال�ضتثمار  اإ�ضتحقاق  بتاريخ  الإ�ضتحقاق  عوائد 

ال�ضتثمار.

مع مراعاة اأحكام و�ضروط وكالة ال�ضتثمار، يتفق البنك مع العميل على اأنه �ضيقوم اأثناء وفائه   5-3
العميل  م�ضالح  مبراعاة  ال�ضتثمار  وكالة  و�ضروط  لأحكام  وطبقًا  الوكيل  ب�ضفة  باإلتزاماته 
من  الدرجة  بنف�ش  ال�ضتثمار  باإدارة  يقوم  و�ضوف  ملتزمة  وبطريقة  نية   بح�ضن  والت�ضرف 
�ضلف، ل  وبالرغم مما  ال�ضتثمار حل�ضابه اخلا�ش.  واإدارة  بتنفيذ  يقوم  لو كان  العناية كما 
اأو التق�ضري املتعمد  اأو التدلي�ش  اإل يف حالت الغ�ش  اأي م�ضوؤولية جتاه العميل  يتحمل البنك 
اأو الإهمال اجل�ضيم من جانب البنك اأثناء تاأدية البنك ملهامه مبوجب اأحكام و�ضروط وكالة 

ال�ضتثمار. 

عند  ال�ضتثمار،  مبلغ  من  خ�ضم  للبنك  يحق  للعميل،  وكيل  ب�ضفة  البنك  ت�ضرف  مقابل   6-3
تكبدها، كافة التكاليف والإلتزامات وامل�ضاريف الفعلية املتكبدة بوا�ضطة البنك فيما يتعلق 

بال�ضتثمار بالإ�ضافة اإلى اأتعاب الوكالة مقابل الت�ضرف طبقًا مل�ضتندات ال�ضتثمار.

�ل�شحوبات    -4
4-1  يجوز للعميل �ضحب اأموال من ح�ضاب ال�ضتثمار حتى مبلغ ال�ضتثمار يف اأي وقت اأثناء مدة 
ال�ضتثمار. ويجوز للعميل اإعادة اإيداع اأي مبالغ مت �ضحبها يف ح�ضاب ال�ضتثمار �ضريطة اأن ل 
يتعدى الر�ضيد الدائن يف ح�ضاب ال�ضتثمار مبلغ ال�ضتثمار كنتيجة لذلك. ولتفادي اللب�ش، ل 
يجوز للعميل �ضحب اأي مبالغ من ح�ضاب ال�ضتثمار اإذا كان من �ضاأن ذلك ال�ضحب الت�ضبب يف 
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Account does not exceed the Investment Amount as a 
result.  For the avoidance of doubt the Customer may not 
make a withdrawal from the Investment Account if such 
withdrawal causes the Investment Account to be overdrawn.  
The Bank shall consider only the end of day balances 
standing to the credit of the Investment Account for the 
purposes of investments under the Investment Documents.

4.2 The Bank shall, on a request by the Customer for a full or 
partial withdrawal from the Investment Account, liquidate 
Investment Wakala Assets of corresponding value such that 
the liquidated amount shall be available for withdrawal by 
the Customer from the Investment Account through such 
means stipulated under the Account Terms and Conditions.  
Any withdrawal by the Customer will reduce the Investment 
Amount and the Maturity Proceeds accordingly and such 
withdrawn amounts shall cease to be considered as part of 
the Investment Amount. 

4.3 Any amounts re-deposited by the Customer into the 
Investment Account (up to the aggregate of the Investment 
Amount) shall be invested by the Bank in the Investment 
Wakala Assets under the terms of the Investment Agency 
Terms and Conditions.

5. INvesTMeNT PROfITs AND CALCULATION Of INCeNTIve
5.1 The Customer acknowledges that nothing in the Investment 

Documents shall be construed as being a warranty or a 
representation by the Bank of any guaranteed profits, or any 
guaranteed payment of any part or the entire portion, in 
respect of the Investment Amounts.

5.2 The Customer is aware that all deposits in  the Investment 
Account (including the original Investment Deposit) are 
exposed to potential losses arising out of a loss incurred in 
respect of an Investment Wakala Asset and that such losses 
may even affect the Investment Amount deposited by the 
Customer in the Investment Account.

5.3 The Customer agrees to bear all the risks associated with 
such Investments unless resulting from the Bank’s gross 
negligence, wilful misconduct or fraud.

5.4 If the Investment Profit realized from the investment 
exceeds Expected Profit, the surplus shall be given to the 
Bank as an incentive payment (an “Incentive Payment”).

6. RePReseNTATIONs
 On each day during the Investment Period, the Customer 

represents and warrants to the Bank that the Customer has full 
power and authority to enter into the Investment Documents 
and the exercise of the Customer’s rights and performance of its 
obligations thereunder have been duly authorized by all necessary 
action, where applicable.

7. PAYMeNTs
7.1 Payments by the Customer hereunder shall be made:

(a) in the case of an Investment Amount, in the currency 
in which such Maturity Proceeds are denominated; 

(b) in the case of any cost, expense or tax, in the 
currency in which such cost, expense or Tax was 
incurred;

(c) in the case of any fee or other amount, in the 
currency in which such fee or other amount is 
expressed to be payable.

7.2 If any sum due from the Customer under the Investment 
Document (‘Sum’) or any order or judgment given or 
made in relation to a Sum has to be converted from the 
currency (the ‘First Currency’) in which the Sum is payable 
into another currency (the ‘Second Currency’) for the 
purpose of (i) making or filing a claim or proof against the 
Customer, (ii) obtaining an order or judgment in any court 
or other tribunal or (iii) enforcing any order or judgment 
given or made in relation hereto, the Customer shall as 
an independent obligation indemnify and hold harmless 
the Bank from and against any actual loss suffered as a 
result of any discrepancy between (a) the rate of exchange 
used for such purpose to convert the Sum from the First 
Currency into the Second Currency and (b) the rate or rates 
of exchange at which the Bank may in the ordinary course 
of business purchase the First Currency with the Second 
Currency on receipt by it of the Sum.

اأن ي�ضبح ح�ضاب ال�ضتثمار مك�ضوفًا. ول ياأخذ البنك يف الإعتبار اإل الأر�ضدة الدائنة بنهاية 
اليوم يف ح�ضاب ال�ضتثمار لأغرا�ش ال�ضتثمارات طبقًا مل�ضتندات ال�ضتثمار.

ح�ضاب  من  جزئي  اأو  كلي  مبلغ  ل�ضحب  العميل  من  طلب  اإ�ضتالم  عند  البنك،  على  يجب   2-4
ال�ضتثمار، ت�ضييل اأ�ضول وكالة ال�ضتثمار بقيمة ت�ضاوي تلك القيمة بحيث يكون املبلغ الذي مت 
ت�ضييله متاحًا لل�ضحب بوا�ضطة العميل من ح�ضاب ال�ضتثمار بتلك الطرق املذكورة يف اأحكام 
و�ضروط احل�ضاب. ويوؤدي �ضحب اأي مبالغ بوا�ضطة العميل اإلى تخفي�ش مبلغ ال�ضتثمار وعوائد 

الإ�ضتحقاق تباعًا ويتوقف اإعتبار تلك املبالغ امل�ضحوبة كجزء من مبلغ ال�ضتثمار. 

يتم ا�ضتثمار اأي مبالغ يتم اإعادة اإيداعها بوا�ضطة العميل يف ح�ضاب ال�ضتثمار )حتى اإجمايل   3-4
وكالة  و�ضروط  لأحكام  طبقًا  ال�ضتثمار  وكالة  اأ�ضول  يف  البنك  بوا�ضطة  ال�ضتثمار(  مبلغ 

ال�ضتثمار.

�أرباح �ل�شتثمار و�إحت�شاب مبلغ �حلو�فز   -5
5-1  يقر العميل بعدم تف�ضري اأي �ضئ وارد يف م�ضتندات ال�ضتثمار على اأنه �ضمانة اأو تعهد بوا�ضطة 

البنك باأي اأرباح م�ضمونة اأو رد م�ضمون لكامل اأو اأي جزء من مبالغ ال�ضتثمار.

يدرك العميل اأن كافة الإيداعات يف ح�ضاب ال�ضتثمار )مبا يف ذلك وديعة ال�ضتثمار الأ�ضلية(    2-5
عر�ضة للخ�ضائر املحتملة النا�ضئة عن خ�ضائر يتم تكبدها بخ�ضو�ش اأ�ضول وكالة ال�ضتثمار 
واأن تلك اخل�ضائر ميكن اأن توؤثر حتى على مبلغ ال�ضتثمار املودع بوا�ضطة العميل يف ح�ضاب 

ال�ضتثمار.

يوافق العميل على حتمل كافة املخاطر املرتبطة بتلك ال�ضتثمارات ما مل تكن تلك املخاطر    3-5
نا�ضئة عن الإهمال اجل�ضيم اأو �ضوء الت�ضرف املتعمد اأو الغ�ش والتدلي�ش من جانب البنك. 

5-4  اإذا تخطى ربح ال�ضتثمار املحقق من ال�ضتثمار الربح املتوقع، يتم منح الفائ�ش اإلى البنك 
على �ضبيل مبلغ احلوافز )»مبلغ احلوافز«(.

�لإفاد�ت     -6
ال�ضلطة  كامل  للعميل  باأن  البنك  اإلى  والتعهد  باإفادة  ال�ضتثمار،  مدة  اأثناء  يوم  كل  يف  العميل،  يقوم   
مبوجب  باإلتزاماته  والوفاء  العميل  حقوق  وممار�ضة  ال�ضتثمار  م�ضتندات  يف  للدخول  وال�ضالحية 
الت�ضرفات  بكافة  والقيام  الإجراءات  كافة  لإتخاذ  الأ�ضول  ح�ضب  مفو�ش  واأنه  ال�ضتثمار  م�ضتندات 

الالزمة حيثما ينطبق.

�لدفعات    -7
يتم �ضداد كافة الدفعات بوا�ضطة العميل مبوجبه كما يلي:   1-7

يف حالة مبلغ ال�ضتثمار، بعملة عوائد الإ�ضتحقاق، و  )اأ(   

يف حالة اأي تكاليف اأو م�ضاريف اأو �ضرائب بالعملة التي مت دفع تلك التكاليف اأو  )ب(  
امل�ضاريف اأو ال�ضرائب بها، و

يف حالة اأي اأتعاب اأو مبالغ اأخرى، بالعملة التي يكون من املن�ضو�ش على دفع تلك  )جـ(  
الأتعاب اأو املبالغ بها.

7-2   اإذا كان من املتعني حتويل اأي مبلغ م�ضتحق من العميل مبوجب م�ضتندات ال�ضتثمار )»مبلغ«( 
اأو مبوجب اأي اأمر اأوحكم ق�ضائي �ضادر فيما يتعلق باأي مبلغ من العملة امل�ضتحق دفع  املبلغ بها 
)»العملة الأولى«( اإلى عملة اأخرى )»العملة الثانية«( لأغرا�ش )1( عمل اأو تقدمي مطالبة اأو 
اإثبات �ضد العميل اأو )2( احل�ضول على اأمر اأو حكم حمكمة لدى اأي حمكمة اأو هيئة حتكيم 
اأخرى اأو )3( اإنفاذ اأي اأمر اأو حكم حمكمة �ضادر فيما يتعلق بذلك، يجب على العميل على 
�ضبيل الإلتزام امل�ضتقل تعوي�ش وحماية البنك عن ومن اأي خ�ضائر فعلية يتكبدها نتيجة لأي 
اإختالف اأو فرق بني )اأ( �ضعر ال�ضرف امل�ضتخدم بغر�ش حتويل املبلغ من العملة الأولى اإلى 
العملة الثانية و )ب( �ضعر اأو اأ�ضعار ال�ضرف التي يقوم البنك يف �ضياق اأعماله العادية ب�ضراء 

العملة الأولى بها مقابل العملة الثانية عند اإ�ضتالمه للمبلغ.  
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8. TeRMINATION
8.1 Provided the Bank provides at least 30 days notice, the Bank 

has the right to terminate the Investment and its obligations 
under the Investment Documents without cause by sending 
a notice to the Customer.  The Customer may not terminate 
the Investment before the Investment Maturity Date unless 
approved by the Bank.

8.2 On termination of the Investment and its obligations under 
the Investment Documents, subject to the provisions of this 
Clause, the rights and the obligations of the parties under 
the Investment Documents will terminate and be of no 
future effect save the obligation of the Bank to account to 
the Customer for the Maturity Proceeds on the Investment 
Maturity Date and such other provisions which expressly or 
by implication will survive termination.

8.3 Termination will not affect or prejudice any right to damages 
or other remedy which the terminating Party may have 
in respect of the event(s) giving rise to the termination or 
any other right to damages or other remedy which the 
terminating party may have in respect of any breach of the 
Investment Documents which existed at or before the date 
of termination.

 

�لإنهاء    -8
اإنهاء  للبنك احلق يف  30 يومًا، يكون  اإ�ضدار البنك لإ�ضعار م�ضبق ل تقل مدته عن  �ضريطة    1-8
ال�ضتثمار واإلتزاماته مبوجب م�ضتندات ال�ضتثمار دون �ضبب مبوجب اإر�ضال اإ�ضعار اإلى العميل 
ول يجوز للعميل اإنهاء ال�ضتثمار قبل تاريخ اإ�ضتحقاق ال�ضتثمار ما مل يوافق البنك على ذلك.

عند اإنهاء ال�ضتثمار واإلتزاماته مبوجب م�ضتندات ال�ضتثمار، مع مراعاة اأحكام هذا البند،    2-8
تنتهي حقوق واإلتزامات الطرفني مبوجب م�ضتندات ال�ضتثمار ول ي�ضبح لها اأي اأثر م�ضتقبلي 
اإ�ضتحقاق  بتاريخ  الإ�ضتحقاق  عوائد  بخ�ضو�ش  للعميل  �ضرح  بتقدمي  البنك  اإلتزام  باإ�ضتثناء 
ال�ضتثمار وتلك الأحكام الآخرى التي ت�ضتمر يف ال�ضريان �ضواء �ضراحة اأم �ضمنيًا بعد اإنهاء 

ال�ضتثمار.

8-3  ل يكون من �ضاأن الإنهاء التاأثري على اأو الإخالل باأي حق بالتعوي�ش اأو اأي تدابري اأخرى قد 
تكون مرتتبة للطرف الطالب لالإنهاء بخ�ضو�ش الواقعة / الوقائع املت�ضببة يف الإنهاء اأو اأي 
حق اآخر بالتعوي�ش اأو اأي تدبري اآخر قد يكون مرتتب للطرف الطالب لالإنهاء بخ�ضو�ش اأي 

خمالفة مل�ضتندات ال�ضتثمار تكون قد حدثت بتاريخ  اأو قبل تاريخ الإنهاء.


