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ــرام اتفاقيــة مشــاركة متناقصــة (هــذه االتفاقيــة) فــي التاريــخ المبيــن فــي  تــم إب
الجدول (١) بين كل من:

(١)   ا�هلــي ا�سالمــي، البنــك االهلــي ش.م.ع.ع، شــركة مســاهمة تأسســت بموجــب 
قوانيــن ســلطنة ُعمــان بالســجل التجــاري  رقــم: ١٥٥٨٥٦٠، وعنوانهــا ص.ب. ٥٤٥ ، مينــاء 

الفحل، الرمـــز البريدي ١١٦، مسقط ، سلطنـــة عمان (البنك أو الشريك) ، و
أو  (العميــل   (١) الجــدول  مــن   (٢) المــادة  فــي  المبيــن  القانونــي  الكيــان  أو  الفــرد    (٢)

الشريك ا�داري)
(يشار لكل منهما منفردين الطرف ومجتمعين الطرفين)

مقدمة
(أ)    اتفــق الطرفــان علــى الدخــول فــي اتفاقيــة مشــاركة متناقصــة بينهمــا حيــث ســيمتلك 
الطرفــان ا®صــول بموجــب هــذه االتفاقيــة ويجــب علــى العميــل أن يعمــل كوكيــل 

للبنك فيما يتعلق بملكية البنك في ا®صول. 
(ب) اتفــق الطرفــان علــى أن حقوقهمــا والتزاماتهمــا بموجــب المشــاركة، يجــب أن تخضــع 

®حكام هذه االتفاقية.
(ج)  يتعهــد العميــل بشــراء وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك تدريجــي³ (كمــا هــو محــدد 
فــي البنــد (١) أدنــاه) وفــق³ للشــروط وا®حــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة 

ومستندات المعاملة (كما هو محدد في البند (١) أدناه).
الشروط الُمتفق عليها:

١.   التعريفات 
      حدث التقصير يعني ترك أو إلغاء أعمال البناء فيما يتعلق با®صول، بحيث:

(أ ) حــدث مســتمر مــن عــدم وجــود أنشــطة بنــاء لمــدة اثنــا عشــر (١٢) شــهرº مــن تاريــخ   
آخر دفعة مرحلية، أو أي فترة زمنية أخرى يحددها البنك.

(ب) عــدم إصــدار شــهادة إنجــاز ا®عمــال خالل اثنــا عشــر (١٢) شــهرº مــن إكمــال تاريــخ آخــر   
مرحلة بناء ، أو  

(ج) إذا كان البنــك يعتقــد بحســب تقديــره المطلــق، أن االســتمرار فــي هــذه االتفاقيــة   
يضر بوضع البنك أو غير مرغوب فيه.

الحساب يعني حساب العميل  لدى البنك.  
ــه  ــذي يقــوم ب ــاركة يعنــي الدفــع ال ــدات) المش ــدة (وح ــة لوح ــة ا�ضافي الدفع  
العميــل للبنــك لشــراء كل وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك أو جــزء منهــا مباشــرة 

قبل تاريخ دفعة وحدة (وحدات) المشاركة. 
ا�صــول تعنــي ا®رض  أو المبنــى (المبانــي) أو الهيــاكل التــي يتــم بناؤهــا علــى ا®رض   

وفق³ لمواصفات ا®صول، كما هو  موضح في الجدول (٢).
اتفاقيــة بيــع وشــراء ا�صــول، إن ُوجــدت، تعنــي اتفاقيــة البيــع والشــراء لشــراء   

ا®صول أو جزء من ا®صول.
مواصفــات ا�صــول تعنــي مواصفــات ا®صــول المقدمــة مــن قبــل العميــل إلــى البنــك   

وفق³ لعقد البناء.
إعفــاء  أو  ترخيــص  أو  قــرار  أو  موافقــة  أو  مصادقــة  أو  تفويــض  يعنــي  التفويــض   

أوتقديم دعاوى أو توثيق أو تسجيل. 
مساهمة البنك المتاحة تعني إجمالي مساهمة البنك، منقوص³ منها:  

(أ ) المبلغ اÊجمالي للدفعات المرحلية والدفعات النقدية المقدم من قبل البنك، و  
ــة أخــرى مســتحقة  ــة مقترحــة، وأي دفعــات مرحلي ــأي دفعــة مرحلي ــق ب (ب ) فيمــا يتعل  

السداد بموجب اتفاقية اÊدارة. 
مســاهمة البنــك تعنــي ذلــك الجــزء المســاهم بــه مــن قبــل البنــك فــي المشــاركة،   
وهــو ذلــك المبلــغ المســاوي للمبلــغ اÊجمالــي للدفعــات المرحليــة و أو الدفــع النقــدي 

المقدم في أي وقت خالل فترة تنفيذ ا®عمال. 
وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك تعنــي، فــي أي وقــت، وحــدات المشــاركة التــي   

يمتلكها البنك ويتم حسابها على النحو التالي:

                                                BC x 100; less SE
                              TC

حيث أن:
BC = إجمالي مساهمة البنك  

TC= إجمالي المساهمة، و  

SE = مجمــوع وحــدات المشــاركة التــي تــم تحويلهــا مــن قبــل البنــك إلــى العميــل وفــق³   

لمستندات المعاملة.
حصــة البنــك فــي ا�صــول تعنــي ملكيــة البنــك فــي ا®صــول الممثلــة فــي وحــدات   

المشاركة التابعة للبنك.
إجمالــي مســاهمة البنــك تعنــي المبلــغ ا®ولــي المحــدد فــي المــادة (٢) مــن الجــدول   

(٣) أو أي مبلغ آخر حسب ما يتم االتفاق عليه بين الطرفين كتابًة.
ــام الجمعــة والســبت والعــطالت الرســمية حيــث  ــل يعنــي أي يــوم غيــر أي ــوم العم ي  

تقوم فيه البنوك بأعمالها اليومية المعتادة في سلطنة ُعمان.
الدفــع النقــدي يعنــي ا®مــوال المدفوعــة مــن قبــل البنــك مقابــل الحصــول علــى أي   
جــزء مــن ا®صــول، كجــزء مــن إجمالــي مســاهمة البنــك بموجــب اتفاقيــة بيــع وشــراء 

ا®صول.

Diminishing Musharaka Agreement (this Agreement) is entered into on the date set out 
in Schedule 1 between:

(1)  Ahli Islamic, Ahli Bank S.A.O.G., a joint stock company, incorporated under the laws of 
Oman with company registration number 1558560, having its address at PO Box 545, 
Mina Al Fahal, PC 116, Muscat, the Sultanate of Oman (the Bank or Partner); and

(2)  The individual or legal entity set out in item 2 of Schedule 1 (the Customer or Managing 
Partner),

(individually a Party and collectively,  the Parties).

Introduction
(A)  The Parties have agreed to enter into a Diminishing Musharaka arrangement whereby the 

Parties will have ownership in the Asset and Customer shall act as the agent of the Bank 
in respect of the Bank's ownership of the Asset. 

(B)  The Parties agree that their rights and obligations under the Musharaka shall be governed 
by this Agreement. 

(C) The Customer undertakes to gradually buy the Bank's Musharaka Units (as defined in 
clause 1 below) based on the terms and conditions in this Agreement and the Transaction 
Documents (as defined in clause 1 below). 

Agreed terms
1    Definitions
 Abandonment Event means the abandonment or cancellation of construction of the 

Asset where:

 (a) a continuous event of no construction activities for a period of 12 months from  the last 
Phase Payment Date, or any such other time period determined by the Bank;

 (b) the Completion Certificate could not be issued within 12 months from the  completion 
of the last Construction Milestone Date; or

 (c) in the sole opinion of the Bank render the continuation of this Agreement detrimental 
to the Bank or otherwise undesirable.

 Account means an account of the Customer maintained with the Bank. 

 Additional Musharaka Unit(s) Payment means the payment made by the Customer to 
the Bank for the purchase of all or a part of the Bank's Musharaka Units prior to an 
immediately preceding Musharaka Unit(s) Payment Date.

 Asset means the Land and/or building(s)/ structures to be constructed on the Land in 
accordance with the Asset Specifications, as described in Schedule 2.

 Asset Sale and Purchase Agreement, if applicable, means the sale and purchase 
agreement for the purchase of part of the Asset.

 Asset Specifications means the specifications of the Asset provided by the Customer to 
the Bank in accordance with the Construction Contract. 

 Authorisation means an authorisation, consent, approval, resolution, licence, 
exemption, filing, notarisation, or registration.

 Bank's Available Contribution means the Bank's Total Contribution, less:

 (a) the aggregate amount of Phase Payments and/ or Cash Payment made by the Bank; 
and

 (b) in relation to any proposed Phase Payment, any other Phase Payments that are due to 
be made under the Management Agreement. 

 Bank’s Contribution means that portion contributed by the Bank to the Musharaka, 
being an amount equal to the aggregate amount of the Phase Payments and/ or Cash 
Payment made at that time during the period of the Works 

 Bank’s Musharaka Units means the Musharaka Units owned by the Bank calculated as 
follows:

  BC x 100; less SE
 TC
where:

 BC = the Bank's Contribution; 

 TC = the Total Contribution; and 

 SE = the aggregate of Musharaka Units transferred by the Bank to the Customer pursuant 
to the Transaction Documents.

 Bank's Share of the Asset means the Bank's ownership interest in the Asset 
represented by the Bank's Musharaka Units.

 Bank's Total Contribution means the initial amount set out in item 2 of Schedule 3 or 
such other amount as may be agreed between the Parties in writing.

 Business Day means a business day other than Friday and Saturday or a public holiday 
and when banks are open for normal business in Oman.

 Cash Payment means the monies paid by the Bank towards acquiring any part of the 
Asset, as part of the Bank’s Total Contribution, pursuant to the Asset Sale and Purchase 
Agreement.



 
Completion Certificate means a certificate issued by the competent authority confirming 
that the Asset has been fully inspected and constructed in accordance with the applicable 
laws, rules and regulations in Oman.

Construction Contract means any contract entered into or to be entered into by the 
Customer in any capacity (whether before or after the date of this Agreement) for the design, 
construction and development of the Works (and shall include any contract for consultancy 
services provided in relation to the Works) and any other agreement which the Parties 
designate in writing as such.

Contractor means a counterparty to a Construction Contract (other than the Customer).

Construction Milestones Dates means the dates corresponding to the relevant 
construction milestone stages pursuant to the Construction Contract. 

Construction Permits means any authorisation, permissions, licenses, certificates and 
approvals required for the construction of the Asset under the applicable law, rules and 
regulations, orders or by-laws of any competent authority.

Cost Overrun has the meaning given to it in clause 6.1

  CC x 100; plus SE
  TC 

Customer's Musharaka Units means the Musharaka Units owned by the Customer 
calculated as follows:

where:

 CC = the Customer's Total Contribution; 

 TC = the Total Contribution; and

 SE = the aggregate of Musharaka Units transferred by the Bank to the Customer   
  pursuant to the Transaction Documents.

Customer's Total Contribution means the initial amount set out in item 2 of Schedule 3 
plus the Land Value plus any Cost Overrun (if any).

Event of Default means any of the Events of Default described in Clause  12. 

Force Majeure means war, hostilities, riot, uprising, flood, fire, storm, explosion, landslide, 
earthquake and sabotage which are unpredictable and beyond the reasonable control of the 
Parties.

Forward Lease Agreement means the forward lease agreement to be entered into between 
the Bank (as the lessor) and the Customer (as the lessee) in respect of the Bank's Share of the 
Asset.

Illegality Event means it is or will become unlawful in any jurisdiction for the Bank to perform 
its obligation under the Transaction Documents or to maintain participation in the Musharaka.

Indebtedness means any obligation of the Customer for the payment or repayment of 
money.

Land means the land described in Schedule 2.

Legal Mortgage means the legal mortgage to be granted by the Customer in favour of the 
Bank in respect of the Asset. 

Management Agreement means the management agreement entered into and executed 
between the Parties relating to the appointment of the Customer as managing agent. 

Managing Agent means the Customer, in its capacity as managing agent, as appointed 
pursuant to the Management Agreement.

Material Adverse Effect means the effect of which (in the opinion of the Bank) is or might 
have a material effect on:

(a) the financial condition of the Customer; or

(b) the Customer’s ability to perform its obligations under the Transaction Documents. 

Musharaka means the joint venture between the Parties in which the Parties contribute to 
the capital respectively. 

Musharaka Commencement Date means the date of this Agreement.

Musharaka Contribution Payment Schedule is as set out in Schedule 3.

Musharaka Contribution Date means the date on which the Bank makes the Bank’s 
Contribution, which shall initially correspond to the Construction Milestone Dates pursuant to 
the Construction Contract.  

Musharaka End Date means the earlier to occur of:

(a) the date on which all the Bank’s Musharaka Units are transferred to the Customer and 
subject to the settlement of all Outstanding Amounts; or 

(b) the end of the Musharaka Tenure; or

(c) upon the occurrence of an Event of Default in accordance with Clause 12.3; or

(d) upon the occurrence of an Illegality Event or a Total Loss Incident.

Musharaka Tenure means the term of the Musharaka as set out in item 1 of Schedule 3 or 
any further term as agreed between the Parties from time to time, and subject to the earlier 
Musharaka End Date occurring. 

Musharaka Termination Sum means, at the relevant time, the aggregate of (without double 
counting):

(a) the aggregate of the Bank's Contribution less any Musharaka Unit(s) Payment made by the 
Customer to the Bank;

(b) any accrued but unpaid amount under the Forward Lease Agreement;

(c) the actual costs and expenses of the Bank paid or incurred as a result of termination of any 
Transaction Document; and

(d) any other amounts due and payable by the Customer (in any capacity) pursuant to the 
Transaction Documents.

شــهادة ا�نجــاز تعنــي شــهادة صــادرة مــن الجهــات المختصــة تؤكــد أن ا®صــول قــد تمــت 
فــي  بهــا  المعمــول  واللوائــح  والقواعــد  للقوانيــن  وفــق³  بالكامــل  وبنائهــا  معاينتهــا 

سلطنة ُعمان. 
ــأي صفــه  ــاء يعنــي أي عقــد يتــم إبرامــه أو ســيتم إبرامــه مــن قبــل العميــل ب ــد البن عق
(ســواء قبــل أو بعــد تاريــخ هــذه االتفاقيــة) لتصميــم وبنــاء وتطويــر ا®عمــال (ويجــب أن 
يشــمل أي عقــد للخدمــات االستشــارية فيمــا يتعلــق با®عمــال) وأي اتفاقيــة أخــرى قــد يتــم 

تسميتها بين الطرفين كتابًة. 
المقاول يعني الطرف المقابل في أي عقد بناء (بخالف العميل)

تواريــخ مراحــل البنــاء الرئيســية تعنــي التواريــخ المطابقــة لمراحــل البنــاء الرئيســية 
ذات الصلة بموجب عقد البناء.

وموافقــات  وشــهادات  تراخيــص  و  وتصاريــح  تفويضــات  أي  تعنــي  البنــاء  تصاريــح 
ــح أو ا®وامــر أو  ــه أو القواعــد أو اللوائ ــون المعمــول ب ــاء ا®صــول بموجــب القان ــة لبن مطلوب

اللوائح الداخلية ®ي جهة مختصة. 
تجاوز التكاليف المقدرة تحمل المعنى المحدد لهذا المصطلح في البند ١٫٦ 

وحــدات المشــاركة التابعــة للعميــل تعنــي وحــدات المشــاركة المملوكــة مــن قبــل العميــل 
ويتم حسابها على النحو التالي: 

                                               CC x 100; plus SE
                                               TC 

حيث :
CC = إجمالي مساهمة العميل

TC = إجمالي المساهمة ، و
SE = مجمــوع وحــدات المشــاركة التــي تــم تحويلهــا    مــن قبــل البنــك إلــى العميــل وفــق³ 

لمستندات المعاملة.
إجمالــي مســاهمة العميــل تعنــي المبلــغ ا®ولــي المحــدد فــي المــادة (٢) مــن الجــدول 

(٣) مضاف³ إليه قيمة ا®رض ومضاف³ إليه أي زيادة في التكاليف (إن ُوجدت).
حالة التقصير تعني أي حالة من حاالت التقصير المبينة في البند ١٢. 

الشــغب واالنتفاضــات  العدوانيــة وأحــداث  الحــروب وا®عمــال  القــوى القاهــرة تعنــي 
وأعمــال  والــزالزل  ا®رضيــة  واالنهيــارات  واالنفجــارات  والعواصــف  والحرائــق  والفيضانــات 
التخريــب والتــي تكــون غيــر قابلــة للتوقــع وخــارج نطــاق التحكــم المعقــول مــن قبــل 

الطرفين.
اتفاقيــة ا�جــارة الموصوفــة فــي الذمــة تعنــي اتفاقيــة اÊجــارة الموصوفــة فــي الذمــة 
التــي ســيتم إبرامهــا بيــن كًال مــن البنــك (بصفتــه المؤجــر) والعميــل (بصفتــه المســتأجر) 

فيما يتعلق بحصة البنك في ا®صول.
الحــدث غيــر القانونــي هــو حــدث غيــر قانونــي أو ســيصبح غيــر قانونــي فــي أي واليــة 
قضائيــة للبنــك ®داء التزاماتــه بموجــب مســتندات المعاملــة أو الحفــاظ علــى المســاهمة 

في المشاركة. 
المديونية تعني أي التزام للعميل لدفع ا®موال أو سدادها.

ا�رض تعني قطعة ا®رض الموضح بيانها ووصفها في الجدول (٢) من هذه االتفاقية.
ــح البنــك فيمــا  ــذي يقدمــه العميــل  لصال ــي ال ــي يعنــي الرهــن القانون ــن القانون الره

يتعلق با®صول. 
اتفاقيــة ا�دارة تعنــي اتفاقيــة اÊدارة التــي تــم إبرامهــا وتنفيذهــا بيــن الطرفيــن فيمــا 

يتعلق بتعيين العميل بصفة وكيل اÊدارة.
وكيل ا�دارة يعني العميل بصفته وكيل إدارة وفق³ لتعيينه بموجب اتفاقية اÊدارة.

ا�ثــر المــادي العكســي يعنــي ا®ثــر (حســب رأي البنــك) الــذي لــه أثــر مــادي أو ربمــا يكــون 
له أثر مادي على:

(ا) الوضع المالي للعميل ، أو
(ب) قــدرة العميــل علــى تنفيــذ وتلبيــة التزاماتــه المحــددة بموجــب مســتندات المعاملــة 

التجارية.
المشــاركة تعنــي المشــروع المشــترك بيــن الطرفيــن  والــذي يســاهم فيــه الطرفــان فــي 

رأس المال على التوالي. 
تاريخ بدء سريان المشاركة يعني تاريخ هذه االتفاقية.

جدول دفع المساهمة في المشاركة كما هو مبين في الجدول (٣).
تاريــخ المســاهمة فــي المشــاركة يعنــي التاريــخ الــذي يقــوم فيــه البنــك بمســاهمته ، 

والذي يجب أن يكون مبدئي³ مطابق³ لتواريخ مراحل البناء الرئيسية وفق³ لعقد البناء.
تاريخ نهاية المشاركة يعني التاريخ ا®قرب لحدوث أي مما يلي:

(أ) التاريــخ الــذي ُتنقــل فيــه جميــع وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك إلــى العميــل وتخضــع 
لتسوية المبالغ المستحقة ، أو 

(ب) إنتهاء مدة المشاركة ، أو
(ج) عند وقوع أي حدث تقصير وفق³ للبند ٣٫١٢ ، أو

(د) عند وقوع حدث غير قانوني  أو واقعة خسارة كلية.       
مــدة المشــاركة تعنــي مــدة المشــاركة كمــا هــو موضــح فــي المــادة (١) مــن الجــدول (٣) 
أو أي شــرط آخــر يتــم االتفــاق عليــه بيــن الطرفيــن مــن وقــٍت إلــى آخــر ، خاضــع³ لوقوعــه قبــل 

تاريخ إنتهاء المشاركة.
مبلــغ انهــاء المشــاركة يعنــي، فــي الوقــت المناســب، المبلــغ اÊجمالــي (بــدون حســابه 

مرتين) لما يلي:
(أ) إجمالــي مســاهمة البنــك منقــوص³ منهــا أي دفعــة لوحــدة (وحــدات) المشــاركة والــذي 

تم القيام به من قبل العميل للبنك.
(ب) أي مبلغ مستحق وغير مدفوع بموجب اتفاقية اÊجارة الموصوفة في الذمة. 

(ج) التكاليــف والنفقــات الفعليــة التــي دفعهــا البنــك أو تكبدهــا نتيجــة Êنهــاء أي مســتند 
من مستندات المعاملة، و

وفــق³  صفــة)  (بــأي  العميــل  قبــل  مــن  الســداد  وواجبــة  مســتحقة  أخــرى  مبالــغ  أي  (د) 
لمستندات المعاملة.
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Musharaka Units means the aggregate units representing the Total Contribution. 
Musharaka Unit(s) Payment means the amount to be paid by the Customer for the 
purchase of the Bank's Musharaka Units as set out in the Purchase Undertaking. 
Musharaka Unit Payment Date is as set out in the Purchase Undertaking. 
Outstanding Amounts means the aggregate of the following (without double counting):
(a) the payments due and payable by the Customer pursuant to this Agreement;
(b) the payments due and payable by the Customer pursuant to the Forward Lease 
Agreement; and
(c) the payments due and payable by the Customer pursuant to the Purchase Undertaking,
which the Bank determines to be outstanding at any particular time, and other monies 
including fees, charges, damages and expenses that are due and payable by the Customer 
under the Transaction Documents. 
Phase Payment has the meaning given to it in the Management Agreement.
Phase Payment Date has the meaning given to it in the Management Agreement.
Phase Payment Request has the meaning given to it in the Management Agreement.
Project Document means any document executed or to be executed in connection with the 
Works (other than a Transaction Document) and shall include each Construction Contract, 
Construction Permits,  Completion Certificate and the Asset Specifications.
Purchase Undertaking means the undertaking executed by the Customer, in favour of the 
Bank and includes any amendment(s) from time to time. 
Scheduled Completion Date means the date stated in item 3 of Schedule 3.
Security means any mortgage, charge, lien, pledge or assignment or other agreement or 
arrangement having the effect of conferring security.
Security Documents means the Legal Mortgage and other document evidencing Security 
over any asset to secure the obligations of the Customer under the Transaction Documents.
Seller means the third party seller of the Asset as specified in the Asset Sale and Purchase 
Agreement if applicable.
Takaful means the takaful policy in respect of the Asset. 
Termination Notice means a notice issued by the Bank to the Customer upon the 
occurrence of an Event of Default.  
Total Contribution means the aggregate of the Bank's Total Contribution and the 
Customer's Total Contribution. 
Total Loss means the loss that is caused by a Total Loss Incident. 
Total Loss Incident means any incident or occurrence that results in the total loss or 
destruction of the Asset or any occurrence that makes the Asset permanently unfit for any 
economic use and the repair work in respect thereof is uneconomical. 
Transaction Documents means the documents set out in item 4 of Schedule 3 and any 
document designated as such in writing by the Parties
Works means the design, procurement, construction and completion of the Asset.
Works Completion Date means the date on which each of the following has been satisfied: 
(a) the Works are completed; 
(b) the Asset is delivered in leasable form; and
(c) a Completion Certificate has been issued.

2 Conditions Precedent
The Customer shall comply with the conditions precedent set out in Schedule 4 before any 
part of the Bank’s Total Contribution is made by the Bank. The conditions precedent set out 
in Schedule 4 may be waived or amended by the Bank in whole or in part, through a written 
notice to be sent by Bank to the Customer, and shall not prejudice the right of the Bank to 
assert such terms and conditions in the future.

3 Musharaka Arrangements
3.1 The Parties agree to enter into a Musharaka based on the Shari’a principle of Diminishing 
Musharaka.
3.2 The Musharaka will commence on the Musharaka Commencement Date and end on the 
Musharaka End Date.
3.3 The Musharaka is formed for the following purpose: 
3.3.1 to facilitate the joint ownership of the Asset;
3.3.2  to facilitate the Works;
3.3.3 any one of the following may be acted upon:
(a) the Customer authorises the Bank to enter into the Asset Sale and Purchase Agreement 
with the Seller to purchase the Asset on behalf of the Musharaka; or
(b) the Bank enters into Asset Sale and Purchase Agreement with the Seller to purchase the 
Bank’s Share of the Asset.
3.4 Participation in the Musharaka shall be as follows:
3.4.1 the Customer's Total Contribution shall be in the form of the Land and/or other monies 
paid by the Customer towards the Works and/ or purchase of part of the Asset; and
3.4.2 the Bank's Total Contribution shall be in the form of Phase Payments to be made in 
accordance with the Management Agreement and/ or Cash Payment. 
3.5 Subject to the terms of the Transaction Document, the Bank may make a payment on the 
relevant Musharaka Contribution Date. In the event of any adjustment to the Musharaka 
Contribution Date in accordance with the Management Agreement, the Musharaka 
Contribution Payment Schedule shall be adjusted accordingly. 
3.6 The Parties shall agree on a profit distribution ratio in proportion to their respective Total 
Contribution in the Asset for sharing any profit resulting out of the sale of the Asset. 

وحدات المشاركة تعني مجموع الوحدات التي تمثل المساهمة الكلية.
ــاركة تعنــي المبلــغ الواجــب الدفــع مــن قبــل العميــل  ــدات) المش ــدة (وح ــة وح دفع

لشراء وحدات المشاركة التابعة للبنك كما هو موضح في التعهد بالشراء 
تاريخ دفعة وحدة (وحدات) المشاركة كما هو موضح في التعهد بالشراء.  

المبالغ المستحقة تعني إجمالي الدفعات التالية (بدون حسابها مرتين):
(أ) الدفعات المستحقة وواجبة السداد من قبل العميل وفق³ لهذه االتفاقية.

اÊجــارة  التفاقيــة  وفــق³  العميــل  قبــل  مــن  الســداد  وواجبــة  المســتحقة  المبالــغ  (ب) 
الموصوفة في الذمة،  و

(ج) الدفعات المستحقة وواجبة السداد من قبل العميل وفق³ للتعهد بالشراء.
والتــي يحددهــا البنــك بأنهــا مســتحقة فــي أي وقــت محــدد وباقــي ا®مــوال ا®خــرى بمــا فــي 
ذلــك الرســوم والمصاريــف والتعويضــات والنفقــات المســتحقة والواجبــة الســداد مــن قبــل 

العميل للبنك بموجب مستندات المعاملة. 
الدفعة المرحلية تحمل المعنى المحدد لها في اتفاقية اÊدارة.

تاريخ الدفعات المرحلية يحمل المعنى المحدد له في اتفاقية اÊدارة.

طلب الدفعات المرحلية يحمل المعنى المحدد له في اتفاقية اÊدارة.
مســتندات المشــروع تعنــي أي مســتندات تــم تنفيذهــا أو ســيتم تنفيذهــا فيمــا 
يتعلــق با®عمــال (بــخالف مســتندات المعاملــة) ويجــب أن تشــمل كل عقــد بنــاء وتصاريــح 

بناء وشهادات إنجاز ومواصفات ا®صول. 
ــح البنــك  ــم تنفيــذه مــن قبــل العميــل ، لصال ــذي ت ــراء يعنــي التعهــد ال ــد بالش تعه

ويشمل أي تعديل (تعديالت) من وقٍت إلى آخر.
تاريخ ا�نجاز المقرر يعني التاريخ الموضح في المادة (٣) من الجدول (٣).

ــان يعنــي أي رهــن أو امتيــاز برهــن أو حجــز اســتيفاء ديــن أو رهــن حيــازي أو تنــازل  الضم
(نقل ملكية) أو اتفاق أو ترتيب آخر له أثر منح الضمان.

مســتندات الضمــان تعنــي الرهــن القانونــي (حيثمــا كان مالئــم³) وأي مســتند آخــر 
االلتزامــات  ضمــان  لغايــات  بالعميــل  خــاص  أصــل  أي  علــى  للضمــان  منشــئ  أو  مثبــت 

المنوطة بالعميل تجاه البنك بموجب مستندات المعاملة.
البائــع يعنــي الطــرف الثالــث البائــع لÛصــول كمــا هــو محــدد فــي اتفاقيــة بيــع وشــراء 

ا®صول.
تكافل تعني بوليصة التكافل (التأمين اÊسالمي)  فيما يتعلق با®صول.

إخطار ا�نهاء يعني اÊخطارالصادر من البنك للعميل عند وقوع أي حالة تقصير. 
ــة تعنــي مجمــوع مســاهمة البنــك اÊجماليــة ومســاهمة العميــل  ــاهمة ا�جمالي المس

اÊجمالية.
الخسارة ا�جمالية تعني الخسارة الواقعة بسبب حادثة خسارة كلية.

حــادث الخســارة ا�جماليــة يعنــي أي حــادث أو واقعــة تــؤدي إلــى الخســارة اÊجماليــة أو 
تدميــر ا®صــول أو أي واقعــة تجعــل ا®صــول غيــر صالحــة بشــكل دائــم  ®ي اســتخدام 

اقتصادي وأعمال اÊصالح المتعلقة بها غير اقتصادية. 
مســتندات المعاملــة تعنــي المســتندات المحــددة فــي المــادة (٤) مــن الجــدول (٣) وأي 

مستند تم تحديده كتابُة من قبل الطرفين.
ا�عمال تعني تصميم و شراء وبناء وإنجاز ا®صول.

تاريخ إنجاز ا�عمال يعني التاريخ الذي يتم فيه استيفاء كل مما يلي:
(أ) تم إنجاز ا®عمال.

(ب) تسليم ا®صول في شكل قابل لÝيجار.
(ج) تم إصدار شهادة اÊنجاز.

٢. الشروط المسبقة
يجــب علــى العميــل التقيــد بالشــروط المســبقة المنصــوص عليهــا فــي الجــدول (٤) قبــل 
أن يقــوم البنــك بإجــراء أي جــزء مــن مســاهمته اÊجماليــة. ويجــوز التنــازل عــن الشــروط 
المســبقة الــواردة فــي الجــدول (٤) أو تعديلهــا مــن قبــل البنــك بشــكل كامــل أو جزئــي ، 
وذاك مــن خالل إخطــار مكتــوب يتــم إرســاله مــن قبــل البنــك إلــى العميــل ، ويجــب أال يمــس 

بحق البنك في إنفاذ هذه الشروط وا®حكام في المستقبل.
٣. ترتيبات المشاركة

ــى مبــادي الشــريعة اÊسالميــة  ١٫٣ وافــق الطرفــان علــى الدخــول فــي مشــاركة اســتنادº إل
في المشاركة المتناقصة. 

٢٫٣ تبدأ المشاركة في تاريخ بدء المشاركة وتنتهي في تاريخ نهاية المشاركة.
٣٫٣ تم إبرام المشاركة لÛغراض التالية:

١٫٣٫٣ لتسهيل الملكية المشتركة لÛصول.
٢٫٣٫٣ لتسهيل ا®عمال.

٣٫٣٫٣  يمكن اتخاذ أي إجراء من اÊجراءات التالية:
(أ ) يفــوض العميــل البنــك فــي إبــرام اتفاقيــة بيــع وشــراء ا®صــول مــع البائــع نيابــًة عــن 

المشاركة ، أو
(ب ) يبرم البنك اتفاقية بيع وشراء ا®صول مع البائع لشراء حصة البنك في ا®صول 

٤٫٣ تكون المساهمة  في المشاركة على النحو التالي:
١٫٤٫٣ تكــون مســاهمة العميــل اÊجماليــة فــي شــكل ا®رض و/ أو ا®مــوال ا®خــرى المدفوعــة 

من قبل العميل مقابل ا®عمال و أو شراء جزء من ا®صول، و 
٢٫٤٫٣ تكــون مســاهمة البنــك فــي شــكل دفعــات مرحليــة واجبــة ا®داء وفــق³ التفاقيــة اÊدارة 

أو الدفع النقدي.
٥٫٣ يجــوز للبنــك وفــق³ لشــروط مســتندات المعاملــة إجــراء دفــع فــي تاريــخ المشــاركة ذات 
ــة إجــراء أي تعديــل فــي تاريــخ المســاهمة فــي المشــاركة وفــق³ التفاقيــة  الصلــة. وفــي حال
اÊدارة وجــدول دفــع المســاهمة، ويجــب تعديــل دفــع المســاهمة فــي المشــاركة تبــع³ 

لذلك.  
٦٫٣ تكــون نســبة توزيــع ا®ربــاح بيــن الطرفيــن بنســبة المســاهمة اÊجماليــة لــكل منهمــا 

لتقاسم أي أرباح تنتج من بيع ا®صول. 



 
3.7 Without prejudice to Clause 3.8, in case of any loss or damage to the Asset, the Parties 
shall bear such loss or damage based on their respective Total Contribution at the time of such 
loss or damage.
3.8 Where the loss or damage to the Asset is caused by the negligence of misconduct of the 
Customer, the Customer shall be responsible to repair and/ or reinstate such loss or damage 
at his/her own costs.
3.9 The Musharaka shall be divided into equal Musharaka Units. Each Musharaka Unit 
constitutes the equivalent of one unit of the Total Contribution. 
3.10 The Parties each initially own a number of Musharaka Units in the Musharaka to 
commensurate with their Total Contribution. 
3.11 The Bank’s Musharaka Units will be gradually transferred to the Customer upon the 
Customer making the Musharaka Unit(s) Payment in accordance with the Purchase 
Undertaking.
3.12 The Parties agree to appoint the Customer as their Managing Agent pursuant to the 
Management Agreement and the Managing Agent shall be responsible for carrying out the 
Services (as defined in the Management Agreement). 
3.13 The Parties shall enter into the Forward Lease Agreement for the lease to the Customer 
of the Bank's Share of the Asset. The obligations and rights of the Parties in respect of the 
lease shall be governed by the Forward Lease Agreement. 

4 Asset
4.1 The Parties agree that:
4.1.1 the title deed of the Asset shall be registered in the name of the party named in item 7 
of Schedule 2 (the Registered Party) with the relevant registration authority to hold the Asset 
on behalf of the Musharaka; and
4.1.2 in the event of gradual purchase by the Customer of the Bank's Musharaka Units, the 
Registered Party shall hold the Asset on behalf of the other Party based on the remaining 
Musharaka Units owned by that Party.
Notwithstanding the above, on the Musharaka Commencement Date, the ownership interest 
in the Asset shall vest in the Parties based on their respective Total Contribution.
4.2 Where the Bank agrees for the Customer to be the Registered Party:
4.2.1 the Bank appoints the Customer as its agent in respect of the Bank’s Share of the Asset 
and authorises the Customer as its agent to carry out registration of title of the Asset in 
accordance with this clause; and
4.2.2 the Customer shall not resign, assign or transfer its duties as an agent of the Bank 
except with the prior written consent of the Bank.
4.3 The Bank’s Musharaka Unit(s) and therefore, the Bank’s Share of the Asset shall be 
transferred to the Customer in accordance with this Agreement and the Purchase 
Undertaking. 

5 Payment
5.1 The Musharaka Unit(s) Payment shall be payable by the Customer to the Bank on each 
Musharaka Unit Payment Date through the Account. 
5.2 The Customer may make an Additional Musharaka Unit(s) Payment to the Bank subject to:
5.2.1 where the Asset Sale and Purchase Agreement is entered into between the Bank and 
the Customer, such Additional Musharaka Unit(s) Payment not to be made by the Customer 
during the period of 6 months from Musharaka Commencement Date;
5.2.2 the Customer has paid in full all other Outstanding Amounts; and
5.2.3 the Bank shall have received not less than 30 calendar days prior written notice from the 
Customer of its intention to make such Additional Musharaka Unit(s) Payment, specifying the 
amount that the Customer intends to pay; and
5.2.4 the application of an early settlement fee as set out in item 6 of Schedule 3.
If the Bank agrees to accept the Additional Musharaka Unit(s) Payment, the Bank shall sell the 
corresponding Bank’s Musharaka Units to the Customer in consideration of the amount of the 
corresponding Musharaka Unit(s) Payment and accordingly, the schedule of payment setting 
out the Musharaka Unit(s) Payment in the Purchase Undertaking (the Schedule of Payment) 
shall be adjusted and amended by the Bank. For the avoidance of doubt, the amended 
Schedule of Payment shall replace any existing Schedule of Payment at the time.  
5.3 Should the Customer exercises its right to make Additional Musharaka Unit(s) Payment, 
the Customer is still obliged to make a Musharaka Unit(s) Payment on each Musharaka Unit 
Payment Date.
5.4 By the Bank accepting the Additional Musharaka Unit(s) Payment from the Customer, each 
acceptance by the Bank will be construed as an agreement of a sale contract between the 
Parties for the purchase of the Bank’s Musharaka Unit(s).

6 Construction Payments and Cost Overrun
6.1 If the cost of the Works exceeds the sum of the Bank's Total Contribution and the 
Customer's Total Contribution in cash (Cost Overrun), the Customer shall be solely responsible 
for funding such Cost Overrun. 
6.2 The Managing Agent shall submit the Phase Payment Requests in accordance with the 
Management Agreement provided that all relevant conditions set out in the Management 
Agreement have been met, the Bank shall make a Phase Payment in accordance with the 
Management Agreement.

7 Takaful
The Customer, in its capacity as the Managing Agent, shall be responsible to procure and 
maintain Takaful in respect of the Asset from a Takaful company approved by the Bank, in 
accordance with the Management Agreement. 

يتحمــل   ، ا®صــول  علــى  تلــف  أو  أي خســارة  حالــة  وفــي   ،٨٫٣ بالبنــد  المســاس  ٧٫٣ دون 
الطرفــان هــذه الخســارة أو هــذا التلــف اســتنادº إلــى مســاهماتهما اÊجماليــة فــي وقــت 

وقوع تلك الخسارة أو ذلك التلف.
٨٫٣ فــي حالــة حــدوث الخســارة أو التلــف بســبب إهمــال أو ســوء تصــرف العميــل ، فإنــه يجــب 
ــف علــى  أن يكــون العميــل مســؤوال عــن إصالح و أو إســتعادة هــذه الخســارة أو ذلــك التل

نفقته/ نفقتها  الخاصة.
مشــاركة  وحــدة  وكل  متســاوية.  مشــاركة  وحــدات  إلــى  المشــاركة  تقســيم  يجــب   ٩٫٣

تشكل ما يساوي وحدة واحدة من المساهمة الكلية.  
فــي  المشــاركة  وحــدات  مــن  عــدد  علــى  مبدئــي³  الطرفيــن  مــن  طــرف  كل  يمتلــك   ١٠٫٣

المشاركة بما يتناسب مع مساهماتهما اÊجمالية. 
ــا يقــوم العميــل بســداد  ــى العميــل عندم ١١٫٣ ســيتم نقــل وحــدات المشــاركة تدريجــي³ إل

وحدة (وحدات) المشاركة وفق³ للتعهد بالشراء. 
١٢٫٣ وافــق الطرفــان علــى تعييــن العميــل بصفــة وكيــل اÊدارة عنهمــا وفــق³ التفاقيــة اÊدارة 
بحيــث يكــون وكيــل اÊدارة مســئوًال عــن تنفيــذ الخدمــات (حســب تعريفهــا فــي اتفاقيــة 

اÊدارة). 
١٣٫٣ يجــب علــى الطرفيــن الدخــول فــي اتفاقيــة اÊجــارة الموصوفــة فــي الذمــة بخصــوص 
ــى العميــل. يجــب أن تخضــع االلتزامــات والحقــوق المنوطــة  ــة البنــك إل ــر حصــة ملكي تأجي
بــكل مــن العميــل والبنــك فيمــا يتعلــق بهــذه اÊجــارة ®حــكام اتفاقيــة اÊجــارة الموصوفــة 

في الذمة
٤. ا�صول

١٫٤ وافق الطرفان على ما يلي:
١٫١٫٤ يجــب تســجيل ســند ملكيــة ا®صــول باســم الطــرف المســمى فــي المــادة (٧) مــن 
ــًة  ــازة ا®صــول نياب ــة لحي ــدي ســلطة التســجيل ذات الصل الجــدول (٢) (الطــرف المســجل) ل

عن طرفي المشاركة ، و 
٢٫١٫٤ فــي حالــة الشــراء التدريجــي مــن قبــل العميــل لوحــدات مشــاركة البنــك ، فإنــه يجــب 
وحــدات  إلــى   ºاســتناد اäخــر  الطــرف  عــن  نيابــًة  ا®صــول  حيــازة  المســجل  الطــرف  علــى 

المشاركة المتبقية والمملوكة من قبل ذلك الطرف. 
بغــض النظــر عمــا ذكــر أعاله ، وفــي تاريــخ بــدء المشــاركة ، فإنــه تــؤول فوائــد الملكيــة فــي 

ا®صول  الى الطرفين بناًء على إجمالي مساهمة كل منهما .
٢٫٤ في حالة موافقة البنك أن يكون العميل هو الطرف المسجل:

ــه فيمــا يتعلــق بحصــة البنــك فــي ا®صــول  ١٫٢٫٤  يقــوم البنــك بتعييــن العميــل كوكيــل ل
ويفوض العميل كوكيل له بتسجيل سند ملكية ا®صول وفق³ لهذا البند ، و

٢٫٢٫٤ يجــب أن ال يقــوم العميــل باالســتقالة أو التنــازل أو نقــل واجباتــه كوكيــل للبنــك إال بعــد 
حصوله على موافقة مكتوبة مسبقة من قبل البنك.

٣٫٤ يجــب نقــل وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك و حصــة البنــك فــي ا®صــول ، إلــى العميــل 
وفق³ لهذه االتفاقية و التعهد بالشراء.  

٥. الدفع
١٫٥ تكــون دفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة مســتحقة وواجبــة الســداد مــن  قبــل العميــل 

للبنك في تاريخ الدفع لكل وحدة مشاركة والتي يجب دفعها في الحساب.
٢٫٥ يجوز للعميل سداد دفعة وحدة  (وحدات) مشاركة إضافية للبنك وفق³ لما يلي:

١٫٢٫٥ فــي حالــة إبــرام اتفاقيــة بيــع وشــراء ا®صــول بيــن البنــك والعميــل، فإنــه لــن يتــم ســداد 
أي دفعــة لوحــدة (وحــدات) المشــاركة اÊضافيــة مــن قبــل العميــل خالل مــدة ٦ أشــهر مــن 

تاريخ بدء المشاركة. 
٢٫٢٫٥ لقد دفع العميل بالكامل جميع المبالغ ا®خرى المستحقة.

٣٫٢٫٥ يجــب أن يســتلم البنــك اخطــارº مكتــوب³ مســبق³ بمــدة ال تقــل عــن ثالثيــن (٣٠) يــوم³ 
القيــام بســداد دفعــة وحــدة  (وحــدات)  المشــاركة  العميــل حــول عزمــه  تقويمــي³ مــن 

اÊضافية تلك، وأن يحدد العميل المبلغ الذي ينوي دفعه، و 
٤٫٢٫٥ تطبيق رسوم التسوية المبكرة كما هو مبين في المادة (٦) الجدول (٣).

إذا وافــق البنــك علــى قبــول دفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة اÊضافيــة، فإنــه يجــب علــى 
البنــك بيــع وحــدات المشــاركة التابعــة لــه إلــى العميــل بمــا يــوازي مبلــغ دفعــة وحــدة 
ــذي يحــدد دفعــة وحــدة  ــي فــإن جــدول الســداد ال (وحــدات) المشــاركة ذات الصلــة، وبالتال
(وحــدات) المشــاركة فــي التعهــد بالشــراء (جــدول الدفــع) يجــب أن يتــم تعديلــه مــن قبــل 
البنــك. ولتجنــب الشــك فــإن جــدول الدفــع المعــدل يجــب أن يحــل محــل أي جــدول دفــع 
موجــود فــي ذلــك الوقــت ويجــب أن يكــون نهائــي³ وملــزم³ للطرفيــن حتــى تاريــخ التعديــل 

التالي.  
٣٫٥ إذا مــارس العميــل حقــه فــي ســداد دفعــة وحــدة (وحــدات) مشــاركة إضافيــة، يبقــى 
العميــل ملــزم³ بســداد دفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة فــي كل تاريــخ مــن تواريــخ دفعــة 

وحدة المشاركة.   
٤٫٥ مــن خالل قبــول البنــك لدفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة اÊضافيــة مــن العميــل، فــإن 
كل قبــول مــن قبــل البنــك يتــم االعتــداد بــه كاتفاقيــة بيــع بيــن الطرفيــن لشــراء وحــدات 

المشاركة التابعة للبنك.
٦. مدفوعات البناء وتجاوز التكلفة المقدرة

١٫٦ إذا تجــاوزت تكلفــة ا®عمــال مبلــغ مســاهمة البنــك اÊجماليــة ومســاهمة العميــل النقديــة 
(تجــاوز التكلفــة المقــدرة)، عندئــذ يتحمــل العميــل المســئولية منفــردº عــن تمويــل ذلــك 

التجاوز في التكلفة المقدرة.
٢٫٦ يجــب علــى وكيــل اÊدارة أن يقــدم طلبــات الدفعــات المرحليــة عــمًال ووفــق³ لÛحــكام 
المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة اÊدارة، ومــع ذلــك يشــترط تلبيــة جميــع الشــروط ذات 
الدفعــات  أداء  البنــك  اتفاقيــة اÊدارة)، ويجــب علــى  نــص  الصلــة (حســب تحديدهــا فــي 

المرحلية بالطريقة المنصوص عليها في اتفاقية اÊدارة.
٧. تكافل

يجــب أن يكــون العميــل، بصفتــه وكيــل الخدمــة، مســئوًال عــن شــراء وثيقــة التكافــل 
(التأميــن) والحفــاظ عليهــا فيمــا يتعلــق باً®صــول مــن شــركة تكافــل والتــي يوافــق عليهــا 

البنك وفق³ التفاقية وكالة الخدمات.
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٨. مستندات المعاملة
مســتندات  بموجــب  العميــل  قبــل  مــن  بالدفــع  لاللتــزام  كضمــان  الطرفــان،  اتفــق   ١٫٨

المعاملة، على اäتي:
١٫١٫٨ يجــب علــى العميــل، عندمــا يكــون الطــرف المســجل هــو العميــل، تســجيل الرهــن 
القانونــي لــدى وزارة اÊســكان خالل ســبعة (٧) أيــام عمــل مــن تاريــخ تســجيل ســند ملكيــة 

ا®صول باسم العميل أو أي وقت آخر يحدده البنك وفق تقديره الخاص، أو
٢٫١٫٨ يجــب علــى العميــل، عندمــا يكــون الطــرف المســجل هــو البنــك، المســاعدة فــي إكمــال 
إجــراءات تســجيل ا®صــول باســم البنــك لــدى وزارة اÊســكان خالل ســبعة (٧) أيــام عمــل مــن 

تاريخ هذه االتفاقية أو أي وقت آخر يحدده البنك وفق تقديره الخاص، و
٣٫١٫٨ تنفيذ أو إنجاز أي مستندات ضمان أخرى.

ــح البنــك عندمــا  ٢٫٨ يجــب علــى العميــل أن يقــوم بتنفيــذ مســتندات ضمــان أخــرى لصال
أو تقديــم أي  القائمــة  الضمــان  البنــك ذلــك، Êســتبدال أي مــن مســتندات  يطلــب منــه 
مســتندات ضمــان أخــرى لهــا نفــس قيمــة المســتندات القائمــة، ويجــب أن تكــون هــذه 
المســتندات علــى نفقــة العميــل وأن تحتــوي علــى الشــروط وا®حــكام التــي قــد يطلبهــا 

البنك بشكل معقول.  
٣٫٨ يجــب علــى العميــل، وفــق³ لطلــب البنــك وعلــى نفقتــه الخاصــة، أن يــودع لــدى البنــك 
مســتند (مســتندات) ملكيــة كل الممتلــكات غيــر المنقولــة أو جــزء منهــا المعهــدة الــى 

العميل والتي تساوي نفس قيمة الضمان القائم ®ي مدة لدى البنك.

٩. انتهاء الصالحية
١٫٩ يجــب أن تنتهــي صالحيــة المشــاركة فــي تاريــخ إنتهــاء المشــاركة، ودون المســاس 
يشــتري  والقانــون، عندمــا  المعاملــة  بموجــب مســتندات  والتعويضــات  البنــك  بحقــوق 
المبالــغ  جميــع  لتســوية  والخاضعــة  للبنــك  التابعــة  المشــاركة  وحــدات  كل  العميــل 
المســتحقة، فإنــه يجــب علــى البنــك أن يتخلــى عــن جميــع الضمانــات الممنوحــة لــه مــن قبــل 
بتحويــل  وقتهــا  البنــك  ويقــوم  المســجل،  الطــرف  هــو  البنــك  يكــون  عندمــا  العميــل، 

تسجيل سند ملكية ا®صول إلى العميل وعلى نفقة العميل الخاصة.          

١٠. ا�قرارات والضمانات
١٫١٠ يؤكد العميل ويقر باäتي:

١٫١٫١٠ العميــل هــو مقيــم فــي ســلطنة عمــان بالــغ راشــد وعاقــل (ينطبــق علــى العميــل الفــرد 
فقط).

٢٫١٫١٠ التزامــات العميــل الــواردة فــي مســتندات المعاملــة ومســتندات المشــروع قانونيــة 
وصالحة وملزمة وقابلة للتنفيذ.

٣٫١٫١٠ دخــول العميــل فــي مســتندات المعاملــة وأداؤه لهــا، ال يتعــارض ولــن يتعــارض مــع: (أ) 
أي قانون والئحة، و (ب) أي اتفاقية أو سند ملزم للعميل أو أصول العميل.

٤٫١٫١٠ يتمتــع العميــل بصالحيــة الدخــول فــي مســتندات المعاملــة وأدائهــا والمعــامالت التــي 
يتوقعونها.

٥٫١٫١٠ ال تســتمر أي حالــة مــن حــاالت التقصيــر أو عــدم الوفــاء بااللتزامــات أو مــن المتوقــع 
بشــكل معقــول أن تنتــج مــن مســتندات المعاملــة وال يكــون هنــاك حــدث أو ظــرف آخــر 

هام يكون له تأثير عكسي مادي. 
٦٫١٫١٠ ال يتــم البــدء فــي أي تقاضــي أو تحكيــم أو إجــراءات إداريــة إذا تــم تحديدهــا بشــكل 
عكســي، ومــن المتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر عكســي مــادي (علــى حــد علــم ومعرفــة 

العميل) أو تكون مهددة للعميل. 
٧٫١٫١٠ العميــل ليــس مفلــس³ ولــم يبــرأ ذمتــه ولــم يرتكــب أي فعــل مــن ا®فعــال التــي تــؤدي 

إلى اÊفالس ولم يتم تقديم أي عريضة إفالس ضده.
٨٫١٫١٠ كل المعلومــات المقدمــة صحيحــة ومكتملــة ودقيقــة فــي جميــع النواحــي الماديــة 
فــي التاريــخ الــذي ُقدمــت فيــه، والعميــل ليــس علــى علــم بــأي حقائــق أو ظــروف ماديــة لــم 
يتــم الكشــف عنهــا إلــى البنــك والتــي كانــت ســتؤثر فــي قــرار البنــك بخصــوص دخولــه فــي 

مستندات المعاملة. 
٩٫١٫١٠ يجــب أن تكــون التزامــات الدفــع الخاصــة بموجــب مســتندات المعــامالت باÊضافــة إلــى 
التزامــات العميــل ا®خــرى للبنــك والمســتقلة عنهــا، يجــب أن تكــون علــى ا®قــل متســاوية 
االلتزامــات  باســتثناء  المضمونيــن،  غيــر  اäخريــن  العميــل  دائنــي  جميــع  مطلبــات  مــع 

اÊجبارية المفضلة من قبل القانون المعمول به.
ــة  ١٠٬١٫١٠ يشــكل الضمــان الممنــوح بواســطة كل مســتند ضمــان فائــدة ضمانيــة ذات أولوي

أولى وال تخضع تلك ا®صول ®ي ضمان سابق أو متساوي، و 
١١٬١٫١٠ بخالف الرهن القانوني، تكون ا®صول خالية من أي ضمان. 

١٢٫١٫١٠ لقــد حصــل العميــل علــى جميــع موافقــات التخطيــط المــادي فيمــا يتعلــق با®عمــال 
بموجب القوانين واللوائح وإباحات البناء و أي عقد بناء، و 

بنــاء  لغايــات  ا®رض  فــي  الالزمــة  الحقــوق  جميــع  مــن  باالســتفادة  العميــل  يتمتــع   ١٣٫١٫١٠
وتشغيل ا®صول وجميع هذه الحقوق تخلو من أي ضمان.

ــواردة فــي الجــدول (٥)، عندمــا  ــات اÊضافيــة ال ٢٫١٠ يؤكــد العميــل ويقــر باÊقــرارات والضمان
يكون العميل عبارة عن كيان قانوني.

٣٬١٠ اÊقــرارات والضمانــات فــي  البنــد (١٠) (بمــا فــي ذلــك  تلــك الــواردة فــي الجــدول (٦)) والتــي 
تــم تقديمهــا فــي تاريــخ هــذه االتفاقيــة وتظــل ســارية وصحيحــة فــي جميــع الجوانــب طــوال 

مدة المشاركة. 

١١. التعهدات
١٫١١ يتعهد العميل بالتالي:

١٫١٫١١ يجــب أن يقــوم العميــل بإخطــار البنــك فــورº عــن أي حالــة تقصيــر (والخطــوات المتبعــة، 
إن ُوجدت، والواجب اتخاذها لعالج ذلك التقصير). 

٢٫١٫١١ يجب على العميل التقيد بجميع القوانين المعمول بها في كافة الجوانب.   
٣٫١٫١١ يجــب علــى العميــل أن ال ينشــأ أو يســمح بــأي ضمــان علــى ا®صــول دون حصولــه علــى 

موافقة مكتوبة مسبقة من البنك.

8 Transaction Documents
8.1 As security for the Customer’s payment obligation under the Transaction Documents, the 
Parties agree that:
8.1.1 where the Registered Party is the Customer, the Customer shall register the Legal 
Mortgage at the Ministry of Housing within 7 Business Days from the date of registration of 
the title deed of the Asset in the name of the Customer, or such further time determined by 
the Bank in its sole discretion; or

8.1.2 where the Registered Party is the Bank, the Customer shall assist in completing the 
registration of the title deed of the Asset in the name of the Bank at the Ministry of Housing 
within 7 Business Days from the date of the Asset Sale and Purchase Agreement or such 
further time  determined by the Bank in its sole discretion; and 

8.1.3 execute or perfect any other Security Documents.

8.2 The Customer shall and when required by the Bank, execute in favour of the Bank such 
other Security Documents to substitute any existing Security or to provide any further Security 
which is of the same value as the existing Security such Security shall be at the cost of the 
Customer and to contain terms and conditions as the Bank may reasonably require.

8.3 The Customer shall when required by the Bank and at the cost of the Customer deposit 
with the Bank the document(s) of title of any or all immovable properties vested in the 
Customer which is of the same value as the existing Security for any tenure.

9 Expiry
9.1 The Musharaka shall expire on the Musharaka End Date and without prejudice to the 
Bank’s rights and remedies under the Transaction Documents and at law, upon the purchase 
of all the Bank’s Musharaka Units by the Customer and subject to the settlement of all 
Outstanding Amounts,  the Bank shall release and discharge all Security granted to it by the 
Customer and where the Bank is the Registered Party, transfer the registration of the title 
deed of the Asset to the Customer at the Customer’s expense. 

10 Representations and Warranties
10.1 The Customer represents and warrants the following:

10.1.1 the Customer is an Omani resident and is of full age and sound mind (only applicable 
to individual Customer);  

10.1.2 the obligations of the Customer in the Transaction Documents and the Project 
Documents are legal, valid, binding and enforceable obligations;

10.1.3 the entry into and performance by the Customer of the Transaction Documents and 
the Project Documents do not and will not conflict with: (a) any law or regulation applicable to 
the Customer; and (b) any agreement or instrument binding upon the Customer or the 
Customer's assets;

10.1.4 the Customer has the power to enter and perform the Transaction Documents and the 
Project Documents and the transactions contemplated by them;

10.1.5 no Event of Default is continuing or might reasonably be expected to result from the 
Transaction Documents or the Project Documents and no other event or circumstance is 
outstanding which might have a Material Adverse Effect;

10.1.6 no litigation, arbitration or administrative proceedings which, if adversely determined, 
might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect have (to the best of the 
Customer knowledge and belief) been started or threatened against the Customer;

10.1.7 the Customer is not an undischarged bankrupt and has not committed any act of 
bankruptcy and no bankruptcy petition has been presented against the Customer; 

10.1.8 all information provided is true, complete and accurate in all material respects at the 
date they were provided and the Customer is not aware of any material facts or circumstances 
that have not been disclosed to the Bank which would have affected the Bank’s decision to 
enter into the Transaction Documents; 

10.1.9 the Customer's payment obligations under the Transaction Documents shall be in 
addition to and independent from all other obligations of the Customer to the Bank and shall 
rank at least pari passu with the claims of all the Customer’s other unsecured creditors, 
except for obligations mandatorily preferred by applicable law; 

10.1.10 the Security conferred by each Security Document constitutes a first priority security 
interest and those assets are not subject to any prior or pari passu Security; 

10.1.11 other than the Legal Mortgage, the Asset is free from any Security;

10.1.12 the Customer has obtained all material planning consents in respect of the Works 
under relevant laws and regulations, Construction Permits  and any Construction Contract; 
and

10.1.13 the Customer has the benefit of all necessary rights to the Land for the construction 
and operation of the Asset and all such rights are free from any Security.  

10.2 Where the Customer is a legal entity, it further represents and warrants the additional 
representations and warranties set out in Schedule 6.

10.3 The representations and warranties in this Clause 10 (including those set out in 
Schedule 6), are made on the date of this Agreement and continue to be true and correct in 
all respects throughout the Musharaka Tenure.

11 Undertakings
11.1 The Customer undertakes the following:

11.1.1 the Customer shall promptly notify the Bank of any Event of Default (and the steps, if 
any, being taken to remedy it)

11.1.2 the Customer shall comply in all respects with applicable laws;

11.1.3 the Customer shall not create or permit to subsist any Security over the Asset without 
the prior written consent of the Bank;
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11.1.4 the Customer shall not dispose, transfer, lease or otherwise dispose of the Asset 
cease to exercise control over the Asset, whether by a single or a number of transactions;

11.1.5 the Customer shall comply with its material obligations under each Project Document 
and procure the construction and commissioning of the Works is, in all material respects, 
carried out in accordance with the Project Documents and shall not agree to or make a 
material amendment to a Project Document;

11.1.6 the Customer shall not abandon (other than a temporary suspension of the Works as 
a result of a Force Majeure event lasting no longer than 60 days in respect of any single 
suspension, or a series of suspensions lasting in aggregate no more than 120 days) all or a 
material part of the Works; and

11.1.7 the Customer shall pay all fees in respect of registration of the Asset and any other 
registration related expenses.

12 Events of Default
12.1 An Event of Default shall have occurred if:

12.1.1 the Customer fails to pay any sum due under any Transaction Document on the due 
date unless its failure to pay is caused by administrative or technical error and the payment is 
made within 5 Business Days of its due date; 

12.1.2 the Customer commits any breach under the Transaction Documents (other than 
those referred to in Clause  12.1.1 and such breach (if, in the Bank’s opinion, capable of 
remedy) is not remedied within 10 Business Days after notice from the Bank; 

12.1.3 any representation or statement is incorrect when made or deemed to be repeated; 

12.1.4 any Indebtedness of the Customer is not paid when due or is declared to be due and 
payable prior to its specified maturity; 

12.1.5 an act of bankruptcy is committed by the Customer or any step is taken for the 
bankruptcy of the Customer;

12.1.6 the Customer fails to provide any additional or replacement Security or to execute, 
register and/or perfect any such Security Documents requested by the Bank;

12.1.7 any Security does not or ceases to have the effect and priority it is expressed to have 
under the Security Documents;

12.1.8 it becomes unlawful for the Customer to perform its obligations under the Transaction 
Documents; 

12.1.9 any occurrence or event which may have a Material Adverse Effect;

12.1.10 any event caused by the Customer which might affect the Asset and render the 
continuation of the Musharaka detrimental to the position of the Bank; or 

12.1.11 the Asset has not been completed by the Scheduled Completion Date or, in the 
Bank's opinion the Asset is not anticipated to be completed on or before the Scheduled 
Completion Date; 

12.1.12 an event of default (however described) shall have occurred and be continuing (after 
giving effect to any applicable grace periods) under any Project Document or any Project 
Document is terminated, suspended or revoked and such event has or is reasonably likely to 
have a Material Adverse Effect; 

12.1.13 if applicable, the failure by the Customer to register the Legal Mortgage in 
accordance with Clause 8.1.1; or

12.1.14 the occurrence of an Abandonment Event.

12.2 Where the Customer is a legal entity, the additional Events of Default set out in Schedule 
8 shall apply. 

12.3 Upon the occurrence of an Event of Default, an Illegality Event and a Total Loss Incident, 
the Bank shall issue a Termination Notice to the Customer and the Bank shall be entitled to:

12.3.1 declare all Outstanding Amounts to be due and payable on demand by the Bank 
whereupon the Outstanding Amounts shall be due and payable by the Customer to the Bank;

12.3.2 cancel the Bank's Available Contribution, whereupon the Bank's Available Contribution 
shall be reduced to zero;

12.3.3 terminate this Agreement and exercise the Purchase Undertaking, if applicable;

12.3.4 terminate the Forward Lease Agreement and the Management Agreement;

12.3.5 if the Bank is the Registered Party and subject to applicable laws, the Bank may take 
possession of the  Asset;

12.3.6 set-off and apply all monies on any account with the Bank of the Outstanding 
Amounts; and/or

12.3.7 take all steps necessary to enforce the Security and/or exercise its rights, remedies, 
powers or discretions under the Security Documents.

13 Right to Declare an Abandonment Event
Notwithstanding the fact that the Bank may not have immediately exercised its right to declare 
an Abandonment Event, the Bank may at any time thereafter make such a declaration  and 
any delay by  the Bank shall not be held to prejudice the Bank’s right of action in respect 
thereof.

14 Indemnification
The Customer shall on demand by the Bank indemnify the Bank to the fullest extent permitted 
by law and hold it harmless against any and all claims, demands, losses, penalties, actions, 
suits, damages and liabilities of whatsoever nature (any of the foregoing being referred to as 
a Claim) arising out of any failure of the Customer to perform or comply with any of its 
obligations under the Transaction Documents or as a result of any action or omission on the 
part of the Customer, other than as a result of the wilful misconduct or gross negligence of 
the Bank.  

٤٫١٫١١ يجــب علــى العميــل أن ال يتصــرف أو ينقــل أو يأجــر ا®صــول أو يتصــرف فــي ا®صــول 
ــة  ــك مــن خالل معامل بطريقــة أخــرى أو يتوقــف عــن ممارســة التحكــم بهــا ســواء كان ذل

واحدة أو عدد من المعامالت، و
٥٫١٫١١ يجــب علــى العميــل التقيــد بالتزاماتــه الماديــة بموجــب كل مســتند مــن مســتندات 
المشــروع والبــدء فــي البنــاء وبــدء تشــغيل ا®عمــال ، فــي كافــة ا®وجــه الماديــة المنفــذة 
تعــديالت علــى  أي  أو يقومــوا بعمــل  يوافقــوا  ال  أن  المشــروع ويجــب  وفــق³ لمســتندات 

مستندات المشروع. 
٦٫١٫١١ يجــب علــى العميــل أن ال يتخلــى عــن (بــخالف التوقــف المؤقــت لÝعمــال نتيجــة قــوة 
قاهــرة ال يزيــد عــن (٦٠) يــوم³ فيمــا يتعلــق بــأي توقــف أو سلســلة مــن التوقفــات تســتغرق 

في مجملها أكثر من (١٢٠) يوم³) عن جميع ا®عمال أو الجزء المادي منها. 
٧٫١٫١١  يجــب علــى العميــل ســداد جميــع الرســوم المتعلقــة بتســجيل ا®صــول وأي مصاريــف 

أخرى مرتبطة بالتسجيل.

١٢. أحداث التقصير
١٫١٢ يعتبر حدث التقصير واقع³ في الحاالت التالية:

١٫١٫١٢ إذا فشــل العميــل فــي ســداد أي مبلــغ مســتحق بموجــب أي مســتند مــن مســتندات 
المعاملــة فــي تاريــخ االســتحقاق مــا لــم يكــن ذلــك الفشــل فــي الســداد بســبب خطــأ إداري 

أو فني وتم السداد خالل (٥) أيام عمل من تاريخ االستحقاق.
٢٫١٫١٢ ارتــكاب العميــل أي خــرق بموجــب مســتندات المعاملــة التجاريــة (خالف تلــك المشــار 
إليهــا فــي البنــد ١٫١٫١٢ وهــذا الخــرق (إذا كان مــن الممكــن تصحيــح التقصيــر حســب رأي 

البنك) لم تتم معالجته خالل (١٠) أيام عمل من تاريخ استالم اÊخطار من البنك.
       .º٣٫١٫١٢ أي إقرار أو بيان غير صحيح  عند تقديمه أو إعتباره متكرر

٤٫١٫١٢ أي مديونيــة فــي ذمــة العميــل لــم تســدد فــي تاريــخ اســتحقاقها أو أعالن اســتحقاقها 
ووجوبها للسداد قبل تاريخ استحقاقها المحدد.

٥٫١٫١٢ إرتكب العميل أي فعل إفالس أو تم إتخاذ أي خطوة Êفالس العميل. 
٦٫١٫١٢ فشــل العميــل فــي تقديــم أي ضمــان إضافــي أو بديــل أو فــي تنفيــذ أو تســجيل و أو 

استيفاء أي مستندات ضمان من هذا القبيل مطلوبة من قبل البنك.  
لمســتندات  وفــق³  واجــب  أي مســتند ضمــان  وأولويــة  نفــاذ  توقــف  أو  نفــاذ  عــدم   ٧٫١٫١٢

الضمان.
٨٫١٫١٢ أصبح من غير القانوني للعميل أداء أي من التزاماته بموجب مستندات المعاملة.

٩٫١٫١٢ أي واقعة أو حادث يكون له تأثير عكسي مادي.
ــر علــى ا®صــول  ويجعــل اســتمرار المشــاركة  ١٠٫١٫١٢ أي حــادث تســبب فيــه العميــل قــد يؤث

ضارº بموقف البنك ، أو  
١١٫١٫١٢ لــم يتــم االنتهــاء مــن ا®صــول بحلــول تاريــخ انتهــاء االنجــاز المحــدد أو، حســب رأي 

البنك ، أنه من غير المتوقع أن تتنتهي في أو قبل تاريخ االنتهاء المجدول.    
١٢٫١٫١٢ فــي حالــة وقــوع أي حــدث تقصيــر (بغــض النظــر عــن طريقــة وصفــه) واســتمرارية 
وقوعــه (بعــد إنفــاذ أي فتــرات مهلــة واجبــة التطبيــق) بموجــب أي مســتند مــن مســتندات 
المشــروع أو فــي حالــة إنهــاء أي مســتند مــن مســتندات المشــروع أو إيقافــه أو إلغائــه 
وبحيــث يكــون ®ي حــدث التقصيــر مــن هــذا القبيــل أو يحتمــل ان يكــون لــه أثــر مــادي 

عكسي.
١٣٫١٫١٢  فشل العميل في تسجيل الرهن القانوني وفق³ للبند (١٫١٫٨)، أو

١٤٫١٫١٢ في حالة االمتناع المتعمد عن الوفاء.
٢٫١٢  يجــب تطبيــق الحــاالت اÊضافيــة مــن حــاالت التقصيــر الــواردة فــي الجــدول (٨) عندمــا 

يكون العميل كيان³ قانوني³.
٣٫١٢  يجــب علــى البنــك إصــدار إخطــار باÊنهــاء إلــى العميــل فــي حالــة حــدوث حالــة تقصيــر، 

وحدث غير قانوني وواقعة خسارة كلية، ويحق للبنك التالي: 
١٫٣٫١٢  إعالن جميــع المبالــغ الماليــة لتصبــح مســتحقة وواجبــة الدفــع عنــد طلبهــا مــن قبــل 

البنك وحينها تصبح هذه المبالغ مستحقة وواجبة الدفع للبنك من العميل. 
٢٫٣٫١٢  إلغــاء مســاهمة البنــك المتاحــة وبنــاًء عليــه يجــب تخفيــض قيمــة مســاهمة البنــك 

المتاحة إلى القيمة الصفرية.
٣٫٣٫١٢  إنهاء هذه االتفاقية وممارسة وتنفيذ تعهد الشراء ، إن ُوجد
٤٫٣٫١٢  إنهاء اتفاقية اÊجارة الموصوفة في الذمة و أو اتفاقية اÊدارة.

المســجل  الطــرف  البنــك هــو  إذا كان   ، ا®صــول  علــى  أن يســتحوذ  للبنــك  يجــوز   ٥٫٣٫١٢
وخاضع³ للقوانين المعمول بها. 

المبالــغ  مــن  البنــك  لــدى  حســاب  أي  تحــت  ا®مــوال  جميــع  واســتخدام  مقاصــة   ٦٫٣٫١٢
المستحقة ، و أو 

٧٫٣٫١٢ اتخــاذ جميــع الخطــوات الالزمــة Êنفــاذ الضمــان  أو ممارســة حقوقــه أو تعويضاتــه أو 
صالحياته أو تقديراته بموجب مستندات الضمان.

١٣. الحق في إعالن حالة االمتناع المتعمد عن الوفاء
بغــض النظــر عــن حقيقــة أن البنــك قــد ال يمــارس حقــه فــورº فــي اÊعالن عــن حالــة االمتنــاع 
ــه يجــوز للبنــك فــي أي وقــت بعــد ذلــك القيــام بهــذا اÊعالن وال  المتعمــد عــن الوفــاء ، فإن

يعتبر أي تأخير من جانب البنك مساس³ بحق البنك في التصرف في هذا الصدد. 

١٤. التعويض
يقــوم العميــل بنــاًء علــى طلــب البنــك بتعويــض البنــك إلــى أقصــى حــد يســمح بــه القانــون 
وحمايتــه مــن جميــع المطالبــات أو بعضهــا والطلبــات والخســائر والغرامــات واÊجــراءات 
والدعــاوى وا®ضــرار وااللتزامــات أي³ كانــت طبيعتهــا (وُيشــار إلــى أي ممــا تقــدم علــى أنــه 
مطالبــة) ناشــئة عــن أي فشــل للعميــل فــي ا®داء أو التقيــد بــأي مــن التزاماتــه بموجــب 
مســتندات  المعاملــة أو نتيجــة ®ي إجــراء  أو إغفــال مــن جانــب العميــل ، بــخالف مــا هــو ناتــج 

عن سوء تصرف متعمد أو إهمال جسيم من قبل البنك.
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15 Payments
If any payment would be due on a day which is not a Business Day, it shall be due on the next 
succeeding Business Day or, if that Business Day falls in the following month, the preceding 
Business Day.

16 Set Off 
16.1 Notwithstanding any provision of the Transaction Documents or other contract signed by 
the Customer, the Bank has the right at any time and without notifying the Customer to 
consolidate all the accounts held by the Customer with the Bank or in any of its branches in 
one account and to set off any amounts standing to the credit of these accounts or any of 
them against any amount owed to the Bank by the Customer under the Transaction 
Documents and may do so notwithstanding that the balances on such accounts and the 
liabilities may not be expressed in the same currency and the Bank is authorised to effect any 
conversions at its own rate of exchange.

16.2 The Bank shall not be obliged to exercise any of its rights under this Clause 16 which 
shall be without prejudice and in addition to any right of set off, combination of accounts, lien 
or other right to which it is at any time otherwise entitled (whether by operation of law, 
contract or otherwise).             

17 Event of Late Payment
In the event of any delay in the payment due by the Customer under this Agreement the, the 
Customer shall pay to the Bank a charity amount for late payment based on the calculation set 
out in item 5 of Schedule 3 to be donated (after deduction of all actual costs of the Bank in 
enforcing or collecting payment hereunder other than any opportunity costs or any indirect or 
consequential cost, loss or liability) to a charity on the Customer’s behalf.

18 Communications
18.1 Every notice or communication under this Agreement shall be in writing and may be 
delivered by email, post, by hand or courier, dispatched to the Customer at the address(es) 
specified in item 2 of Schedule 1, or to such other address as may be notified.

18.2 Every notice or communication shall be deemed to be received 4 Business Days after 
posting if sent by prepaid post to addresses within Oman, and if delivered by hand or courier 
at the time of delivery or dispatch if during normal business hours on a Business Day and 
otherwise at the opening of business on the next succeeding Business Day.

19 Miscellaneous
19.1 No delay or omission by the Bank in exercising any right shall impair that right or be 
taken to be a waiver of it; nor shall any single partial or defective exercise of such right 
preclude other or further exercise under this Agreement. The Bank’s rights under this 
Agreement are cumulative and not exclusive of any rights provided by law and may be 
exercised as often as necessary.

19.2 Termination of this Agreement for any cause shall not release the Customer from its 
liabilities under the Transaction Documents which at the time of termination has already 
accrued to the Bank or which thereafter may accrue in respect of any act or omission prior to 
such termination

19.3 Any waiver, consent or approval by the Bank, shall only be in writing.

19.4 This Agreement including the Schedules represents the entire agreement between the 
Parties in relation to the subject matter and no amendment or modification to this Agreement 
will be effective or binding unless it is in writing, signed by both Parties and refers to this 
Agreement.

19.5 At any time, any provision of this Agreement becomes illegal, invalid or unenforceable 
neither the legality, validity or enforceability of the remaining provisions of this Agreement.

19.6 This Agreement may be entered into in two counterparts each of the executed 
counterparts shall be deemed to be an original but, taken together, they shall constitute one 
instrument

20 Changes to Parties
20.1 The Bank may assign or transfer all or any of its rights and/or obligations under this 
Agreement in its absolute discretion.

20.2 The Customer may not assign, transfer, novate or dispose of its rights and/or obligations 
under this Agreement.

21 Compliance with Rules of Shari’a 

21.1 The Customer is satisfied that the terms and conditions of this Agreement and its 
commercial transactions are in accordance with rules of Shari’a.

21.2 The Parties agree that payment of interest is repugnant to Shari’a and, to the extent that 
the laws of Oman impose whether by contract or by statute any obligation to pay interest, the 
Parties irrevocably and unconditionally waive and reject any entitlement to recover interest 
from the other.

22 Law and Jurisdiction
This Agreement shall be governed and construed according to the laws of Sultanate of Oman 
and the courts of the Sultanate of Oman shall have non-exclusive jurisdiction to settle any 
dispute herein and, in case of any contradiction, the Shari’a law, as interpreted by the Shari’a 
Supervisory Board of the Bank, will be applicable.

١٥. الدفعات
إذا وافــق اســتحقاق أي دفعــة فــي يــوم ليــس يــوم عمــل ، ســتصبح هــذه الدفعــة مســتحقة 
الدفــع فــي يــوم العمــل التالــي الــذي يلــي أو، إذا كان يــوم العمــل يقــع فــي الشــهر التالــي، 

فإن االستحقاق يكون في يوم العمل السابق.
١٦. المقاصة

١٫١٦  بغــض النظــر عــن أي حكــم مــن أحــكام مســتندات المعاملــة أو أي عقــد آخــر تــم 
التوقيــع عليــه مــن قبــل العميــل ، فإنــه يحــق للبنــك فــي أي وقــت وبــدون إخطــار العميــل 
ــغ مســتحقة  ــع الحســابات التــي فــي حــوزة العميــل وأن يقــوم بمقاصــة أي مبال دمــج جمي
ــغ مســتحق للبنــك مــن قبــل العميــل  ــل أي مبل ــح هــذه الحســابات أو أي منهــا مقاب لصال
بموجــب مســتندات المعاملــة ويمكــن أن يقــوم بذلــك علــى الرغــم مــن أن أرصــدة هــذه 
الحســابات قــد ال تكــون بنفــس العملــة وأن البنــك مفــوض بتنفيــذ أي عمليــات تحويــل 

بسعر الصرف الخاص به.
ــد (١٤)  ــه المقــررة بموجــب البن ــزم³ بممارســة أي مــن حقوق ٢٫١٦ يجــب أن ال يكــون البنــك مل
والتــي ســتكون دون إخالل وباÊضافــة إلــى أي حــق مــن حقــوق المقاصــة ، ودمــج الحســابات 
، أو امتيــاز أو حــق آخــر يكــون فــي أي وقــت مخــّول لــه بشــكل آخــر (ســواء بحكــم القانــون أو 

عقد أو غير ذلك).
١٧. حالة التأخر في الدفع

فــي حالــة أي تأخــر فــي الســداد مــن قبــل العميــل ®ي مبالــغ مســتحقة بموجــب هــذه 
االتفاقيــة فــي تاريــخ اســتحقاقها، عندئــذ يجــب علــى العميــل أن يســدد إلــى البنــك مبلــغ 
تبــرع عــن الســداد المتأخــر بنــاًء علــى الحســابات الموضحــة فــي المــادة (٤) مــن الجــدول (٣) 
ويقــوم البنــك بمنــح هــذا المبلــغ إلــى أي جهــة خيريــة نيابــًة عــن العميــل (بعــد اســتقطاع 
جميــع التكاليــف الفعليــة التــي تحملهــا البنــك فــي ســبيل إنفــاذ أو تحصيــل الدفعــات 
المســتحقة وواجبــة الســداد بموجــب هــذه االتفاقيــة بــخالف أي تكاليــف فــرص بديلــة أو أي 

تكاليف غير مباشرة أو تبعية أو خسائر أو التزامات)
١٨. المراسالت

١٫١٨ يجــب أن يكــون كل إخطــار أو مراســلة بموجــب هــذه االتفاقيــة كتابيــًة ويجــوز توصيلهــا 
عــن طريــق البريــد اÊلكترونــي أو بالبريــد العــادي ، او باليــد او بواســطة البريــد الســريع ، أو 
إرســاله إلــى عنــوان (عناويــن) العميــل المحــددة فــي المــادة (٢) مــن الجــدول (١) أو إلــى أي 

عنوان آخر يتم اÊبالغ به.
٢٫١٨ يعتبــر كل إخطــار أو مراســلة قــد تــم اســتالمها بعــد (٤) أيــام عمــل مــن إرســالها إذا كان 
تــم  ، وإذا  ُعمــان  فــي ســلطنة  إلــى عناويــن  المدفــوع مســبق³  بالبريــد  أرســاله  تــم  قــد 
تســليمه باليــد أو البريــد الســريع فــي وقــت التســليم أو اÊرســال خالل ســاعات العمــل 

الرسمية في يوم العمل وبخالف ذلك عند مباشرة العمل في يوم العمل التالي.
١٩.  أحكام متفرقة

١٫١٩ يجــب أن ال يعتبــر أي تأخيــر أو إغفــال مــن جانــب البنــك فــي ممارســة أي حــق ، أنــه ينتقــص 
مــن هــذا الحــق أو يعتبــر تنــازل عنــه ، وال يجــب أن تعتبــر أي ممارســة جزئيــة أو معيبــة لهــذا 
الحــق أن تمنــع أي ممارســة أخــرى أو الحقــة لهــذا الحــق بموجــب هــذه االتفاقيــة. وإن حقــوق 
البنــك بموجــب هــذه االتفاقيــة تراكميــة وليســت حصريــة ®ي حقــوق ينــص عليهــا القانــون 

ويجوزممارستها كلما كان ذلك ضروريا.
٢٫١٩ يجــب أن ال يــؤدي إنهــاء هــذه االتفاقيــة ®ي ســبب مــن إعفــاء العميــل مــن التزاماتــه 
بموجــب مســتندات المعاملــة والتــي كانــت مســتحقة بالفعــل للبنــك فــي وقــت اÊنهــاء 

والتي قد تتحقق فيما يتعلق بأي إجراء أو إغفال قبل هذا اÊنهاء.
٣٫١٩ يجب تقديم أي تنازل أو اعتماد أو موافقة من قبل البنك كتابًة فقط.

٤٫١٩ تمثــل هــذه االتفاقيــة بمــا فيهــا مــن جــداول ، االتفاقيــة الكاملــة بيــن الطرفيــن فيمــا 
 ºيتعلــق بموضــوع االتفاقيــة ولــن يكــون هنــاك تعديــل أو تغييــر علــى هــذه االتفاقيــة نافــذ

أو ملزم³ ما لم يكون كتابًة وموقع عليه من قبل الطرفين ويشير إلى هذه االتفاقية.
٥٫١٩ فــي أي وقــت ، يصبــح فيــه أي حكــم مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة غيــر قانونــي أو بــاطًال أو 
غيــر قابــل للتنفيــذ ، فإنــه ال تتأثــر أو تضعــف بــأي حــال مــن ا®حــوال  قانونيــة أو صالحيــة أو 

قابلية تنفيذ ا®حكام المتبقية من هذه االتفاقية.
٦٫١٩ يجــوز إبــرام هــذه االتفاقيــة فــي نســختين وكل نســخة منفــذة يجــب أن تعتبــر نســخة 

.ºواحد ºأصلية وعند جمعهما مع³ يشكالن سند
٢٠. التغيرات التي تطرأ على الطرفين 

١٫٢٠ يجــوز للبنــك التنــازل أو نقــل كل أو أي مــن حقوقــه أو التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة 
وفق³ لتقديراته المطلقة.

٢٫٢٠ ال يجــوز للعميــل التنــازل أو نقــل أو  اســتبدال أو التصــرف فــي حقوقــه  أو التزاماتــه 
بموجب هذه االتفاقية.

٢١. التوافق مع احكام الشريعة االسالمية
١٫٢١ العميــل مقتنــع بــأن شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة ومعامالتهــا التجاريــة تتوافــق مــع 

أحكام الشريعة اÊسالمية.
٢٫٢١ اتفــق الطرفــان علــى أن دفــع الفائــدة أمــر مخالــف للشــريعة اÊسالميــة، وإلــى ذلــك الحــد 
الــذي تفــرض فيــه قوانيــن ســلطنة ُعمــان ، ســواء بموجــب عقــد أو بموجــب القانــون ®ي 
التــزام لدفــع الفوائــد، ويرفــض البنــك والعميــل بشــكل ال رجعــة فيــه ودون أي شــروط أي 

استحقاق السترداد الفوائد من اäخر.
٢٢. القانون واالختصاص القضائي

تخضــع هــذه االتفاقيــة وُتفســر وفــق³ لقوانيــن ســلطنة ُعمــان ولمحاكــم ســلطنة ُعمــان 
ســلطة قضائيــة غيــر حصريــة لتســوية أي نــزاع بموجــب هــذه االتفاقيــة وفــي حالــة وجــود أي 
تعــارض فإنــه يتــم العمــل بقوانيــن الشــريعة اÊسالميــة حســب تفســير هيئــة الرقابــة 

الشرعية للبنك.



 
الجدول (١)

معلومات عامة

١. تاريخ هذه االتفاقية: 

٢. بيانات العميل

االسم الكامل:

رقم البطاقة / جواز السفر:

العنوان:

الجدول (٢)

ا�صول

تفاصيل ا�صول

القطعة رقم

الموقع

مساحة ا®رض االجمالية

فئة االرض

رقم سند الملكية

وصف المبنى 

الطرف المسجل

الجدول (٣)

تفاصيل المعاملة

١. مدة المشاركة ____________ شهر

٢. المساهمة اÊجمالية ________________  ر.ع

مساهمة العميل اÊجمالية  ____________  ر.ع 

______________ ر.ع مساهمة البنك اÊجمالية 

٣. تاريخ اÊنجاز المقرر ...................................................

٤.مستندات المعاملة

(١) هذه االتفاقية
(٢) اتفاقية إجارة موصوفة في الذمة

(٣) إتفاقية اÊدارة
(٤) التعهد بالشراء

(٥) اتفاقية بيع وشراء ا®صول

____________ (٦)

____________ (٧)

٥. التبرع عند التأخر عن السداد
٠٫٥٪ سنوي³ على المبلغ المستحق للبنك، يتم حسابه فيما يتعلق بفترة التأخير   

٦. رسوم التسوية المبكرة
١٪ على مبلغ دفعة وحدة (وحدات) المشاركة اÊضافية

Schedule (1)

General  Information

1. Date of this Agreement:

2. Customer Information

Full Name:

Civil ID/ Passport Number: 

Address:

Schedule (2)

The Asset

Description of the Asset

1. Land Plot No. 

 
2. Location 

3. Total Land Area
 
4. Category of Land

 
5. Title Deed  No 

6. Description of building 

7. Registered Party

Schedule (3)

Transaction Details

1. Musharaka Tenure_____________ months

2. Total Contribution: OMR _____________________ 

Customer’s Total Contribution: OMR_______________

Bank’s Total Contribution: OMR__________________

3. Scheduled Completion Date: __________________

4.  Transaction Documents:

(1)  This Agreement
(2)  Forward Ijara Agreement
(3)  Managment Agreement
(4)  Purchase Undertaking
(5)  Asset Sale and Purchase Agreement

(6) _______________

(7) _______________

5. Charity for Late Payment 
0.5 % per annum on the amount due to the Bank, calculated with respect to the period of 
such delay.

6.Early Settlement Fee
1% on the amount of the Additional Musharaka Unit(s) Payment
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الجدول (٤)

الشروط المسبقة
(حسب االقتضاء)

١. نسخة معتمدة من بطاقة العميل الشخصية أو جواز سفره.
٢. نسخة معتمدة من قسائم الرواتب ا®صلية للعميل وخطاب تحويل الراتب.

٣. نسخة معتمدة من مستندات  العميل التأسيسية 
٤. كشــف الحســاب البنكــي للعميــل عــن آخــر (١٢) شــهرº (أو إذا كان العميــل غيــر متواجــد 
فــي تلــك الفتــرة ، أو كشــوف الحســابات البنكيــة للعميــل عــن الفتــرة الزمنيــة التــي كان 

متواجدº فيها). 
٥. آخــر البيانــات الماليــة ا®صليــة المراجعــة للعميــل (بشــرط أن يكــون قــد تــم إدراج العميــل 

لمدة (١٢) شهرº أو يزيد.
٦. دليــل علــى التكافــل / التأميــن اÊسالمــي المقبــول للبنــك وفــق³ اللتزامــات العميــل 

بموجب هذه االتفاقية (حيثما أمكن ذلك).
ــره البنــك ضــروري³ أو  ٧. نســخة مــن أي تفويــض آخــر أو مســتند أو رأي أو ضمــان آخــر يعتب
مرغــوب³ فيــه فيمــا يتعلــق بدخــول العميــل و أدائــه والمعــامالت المنصــوص عليهــا فــي 

هذه االتفاقية. 
٨. نسخة معتمدة من عقد البناء ومستندات المشروع ا®خرى.

إلــى جانــب نســخة مــن  باالصــول  المتعلقــة  الملكيــة  ٩. نســخة معتمــدة مــن ســندات 
ترخيــص التطويــر فيمــا يتعلــق ببنــاء ا®صــول وتطويرهــا ، الصــادرة مــن قبــل الســلطة 

المختصة.
١٠. نسخة مصدقة من اتفاقية حق االنتفاع فيما يتعلق با®رض  ، إن ُوجدت

١١. نســخة معتمــدة مــن ســندات الملكيــة أو الســندات أو الكروكــي (الرســم المســاحي) ، 
الملكيــة أو الملكيــات فيمــا يتعلــق با®صــول أو أصــول ُينشــأ عليهــا الرهــن القانونــي 

حقوق³ ذات أولوية أولى.
١٢. نســخة معتمــدة مــن: (١) موافقــة مــن وزارة التجــارة والصناعــة فيمــا يتعلــق بالمشــاريع 
الطبيعــة  ذات  للمشــاريع  معنيــة  أخــرى  جهــة  أي  موافقــة   (٢) أو   ، والصناعيــة  التجاريــة 

الخاصة (كل منها ، إن ُوجد).
١٣. تقييــم (بالشــكل والمضمــون الــذي يرضــي البنــك) فيمــا يتعلــق  با®صــول (يتــم تنفيــذه 

على نفقة العميل الخاصة) ومن قبل مثمن معتمد.
١٤. نسخ منفذة حسب ا®صول لكافة مستندات المعاملة (باستثناء الرهن القانوني).

١٥.  دليــل علــى أن جميــع الرســوم والتكاليــف والنفقــات المســتحقة علــى العميــل (بمــا فــي 
ذلــك أي رســوم قانونيــة وتكاليــف معاملــة) قــد تــم دفعهــا أو ســيتم دفعهــا فــي التاريــخ 

الذي يتعين فيه تقديم مساهمة البنك.
١٦.  لقد قام العميل بفتح الحساب لدى البنك حسب ا®صول.

تنويه
يرجــى مالحظــة أن مســتندات الشــروط المســبقة ال تقتصــر علــى المســتندات 
المذكــورة أعاله اذ مــن الممكــن أن يطلــب البنــك مــن وقــت Ëخــر المزيــد مــن 
ــة  ــتندات إضافي ــك  أي مس ــدم للبن ــل ان يق ــى العمي ــب عل ــتندات. ويج المس

يطلبها.

Schedule (4)

Conditions Precedent 
(as applicable)

1. A certified copy of the Customer’s Civil ID/Passport.

2. Certified copies of the original salary slips and salary assignment letter.

3. A certified copy of the Customer's constitutional documents.

4. The Customer's bank account statement for the last 12 months (or if the Customer has not 
been in existence for that period, the Customer's bank account statements for the amount of 
time that they have been in existence).

5. The Customer's latest original audited financial statements (provided that the Customer 
has been incorporated for a period of 12 months or more).

6. Evidence of Takaful/insurance acceptable to the Bank in accordance with the Customer's 
obligations under this Agreement (where applicable).

7. A copy of any other Authorisation, consent or other document, opinion or assurance which 
the Bank considers to be necessary or desirable in connection with the entry into and 
performance of the Customer and the transactions contemplated by this Agreement.

8. Certified copies of the Construction Contract and other Project Documents.

9. A certified copy of the title deeds relating to the Asset along with a copy of development 
licence in respect of the construction and development of the Asset, issued by a competent 
authority.

10. Where applicable, a certified copy of the usufruct agreement in respect of the Land.

11. A certified copy of the title deed, deeds, krooki, Mulkiya or Mulkiyas in respect of the Asset 
and/or the assets over which the Legal Mortgage creates first priority rights.

12. A certified copy of: (i) the approval from the Ministry of Commerce and Industry in respect 
of commercial and industrial projects; or (ii) the approval of any other Competent Authority for 
projects of special nature (each, if applicable).

13. A valuation (in form and substance satisfactory to the Bank) in relation to the Asset (to be 
carried out at the expense of the Customer) by the approved valuer.

14. Duly executed copies of all the Transaction Documents (except Legal Mortgage).

15. Evidence that all the fees, costs and expenses then due from the Customer (including any 
legal fees and translation costs) have been paid or will be paid by the date on which the 
Bank's Capital Contribution is to be made.

16. The Account has been duly opened by the Customer with the Bank.

Disclaimer
Please note that the Condition Precedent documents are not limited to the above 
documents as the Bank may from time to time request further documents. The 
Customer shall provide the Bank with any additional documents that they request.  

SIGNATURE PAGEصفحة التوقيعات

Signed for and on behalf of the Bank by:

Name:

Designation:

Signature:

Customer Signature:

Name:

Passport No./ Civil ID No.:

Signature:

وقع نيابًة عن البنك:

االسم:

الوظيفة:

 

التوقيع:

توقيع العميل:

االسم:

رقم جواز السفر/البطاقة الشخصية:

التوقيع:
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Forward Lease Agreement

Forward Lease Agreement (this Agreement) is entered into on the date set out in 
Schedule 1 between: 

(1) Ahli Islamic, Ahli Bank S.A.O.G.  a joint stock company, incorporated under the laws of 
Oman with company registration number 1558560, having its address at P.O Box 545, Mina 
Al Fahal, Postal Code 116, Muscat, the Sultanate of Oman (the Bank or the Lessor); and

(2) The individual or legal entity set out in Schedule 1 (the Customer or the Lessee),

(individually, a Party and collectively, the Parties)

Introduction

(A) Pursuant to the Musharaka Agreement (as defined in clause 1 below), the Lessor (in its 
capacity as Bank) and the Lessee (in its capacity as Customer) have entered into a Musharaka 
arrangement for the purpose of  facilitating construction and joint ownership of the Leased 
Asset (as defined in clause 1 below) in accordance with their respective Total Contribution.

(B) The Lessor wishes to lease (by way of forward lease) to the Lessee and the Lessee wishes 
to take on lease of the Leased Asset subject to the terms and conditions of this Agreement. 

Agreed Terms:

1. Definitions 

In this Agreement, unless otherwise defined, capitalised terms shall have the same meanings 
given to them in the Musharaka Agreement. 

Advance Lease Period means:

(a) for the first Advance Lease Period, the period commencing on the Musharaka 
Commencement Date and ending on the first Advance Rental Payment Date; and

(b) subsequently, each period commencing on the expiry of the previous Advance Lease 
Period, and ending on the next Advance Rental Payment Date provided that no Advance Lease 
Period shall extend beyond the Lease Commencement Date.

Advance Rental means the aggregate Advance Rental Payments.

Advance Rental Payment means, in relation to an Advance Lease Period, the advance 
rental payment and is the “Profit” as set out in Schedule 3, which may be revised from time 
to time by agreement between the Parties, plus any Supplemental Rental.

Advance Rental Payment Date means each “due date” set out in Schedule 3.

Expiry Date means the Musharaka End Date. 

First Lease Period means the period commencing on the Lease Commencement Date and 
ending on the first Rental Payment Date.

Leased Asset means the Bank's Share of the Asset in the Musharaka as described   in 
Schedule 2.

Lease Commencement Date means the Works Completion Date.

Lease Period means each period occurring during the Lease Term, provided that no Lease 
Period shall extend beyond the Expiry Date.

Lease Term means the period from the Lease Commencement Date until the Expiry Date.

Major Maintenance and Structural Repair has the meaning given to it in the 
Management Agreement.

Musharaka Agreement means the diminishing musharaka agreement entered into by the 
Parties on or around the date of this Agreement.

Musharaka Operating Costs has the meaning given to it under the Management 
Agreement.

Ordinary Maintenance and Repair has the meaning given to it in the Management 
Agreement.

Partial Loss means any damage to the Asset that does not result in a Total Loss Incident.

Rental Payment means, in relation to a Lease Period, the rental payment and is the “Profit” 
as set out in in Schedule 3, which may be revised from time to time, plus any Supplemental 
Rental.

Rental Payment Date means each “due date” set out in Schedule 3. 

Rental Rate means the initial rate to be applied in respect of an Advance Rental Payment or 
a Rental Payment as set out in item 3 of Schedule 1. 

Revised Rate means the Rental Rate that is revised from time to time in accordance with 
clause 5, provided that such revised rate shall not exceed the maximum ceiling stipulated by 
Central Bank of Oman for individual customers or the maximum ceiling stipulated in Schedule 
1 for corporate entities.

Supplemental Rental means, in relation to an Advance Lease Period or a Lease Period, an 
amount equal to any Musharaka Operating Costs relating to the immediately preceding 
Advance Lease Period or Lease Period, as the case may be.

Termination Indemnity Amount has the meaning given to it under the Management 
Agreement.  

2. Forward Lease

The Lessor leases (by way of forward lease) the Leased Asset to the Lessee in consideration 
for the Advance Rental Payments and Rental Payments and the Lessee accepts the lease of 
the Leased Asset upon the terms and conditions of this Agreement. 

اتفاقية إجارة موصوفة في الذمة
تــم إبــرام اتفاقيــة ا�جــارة الموصوفــة فــي الذمــة هــذه (هــذه االتفاقيــة) فــي التاريــخ 

المبين في الجدول (١) بين كل من:
(١) ا®هلــي اÊسالمــي، البنــك ا®هلــي ش م ع ع ، شــركة مســاهمة تأسســت بموجــب قوانيــن 
ســلطنة ُعمــان بالســجل التجــاري رقــم ١٥٥٨٥٦٠ وعنوانهــا ص. ب. ٥٤٥ مينــاء الفحــل ، رمــز 

بريدي ١١٦ ، مسقط ، سلطنة عمان (البنك أو المؤجر)، و
(٢) الفرد أو الكيان القانوني المبين في الجدول (١) (العميل أو المستأجر).

(يشار لكل منهما منفردين الطرف ومجتمعين الطرفين)
مقدمة

ــرم كل مــن المؤجــر  ــاه)، أب (أ) عــمًال باتفاقيــة المشــاركة (كمــا هــو محــدد فــي البنــد (١) أدن
(بصفتــه البنــك) والمســتأجر (بصفتــه العميــل) ترتيــب مشــاركة بغــرض تســهيل عمليــات 
البنــاء والملكيــة المشــتركة لÛصــول المســتأجرة (كمــا هــو محــدد فــي البنــد (١) أدنــاه) وفــق³ 

لمساهماتهما اÊجمالية.
(ب) حيــث يرغــب المؤجــر فــي التأجيــر (علــى أســاس عقــد اÊيجــارة الموصوفــة فــي الذمــة) 
ا®صــول  إيجــار  عقــد  علــى  الحصــول  فــي  المســتأجر  يرغــب  وحيــث  المســتأجر،  إلــى 

المستأجرة حسب شروط وأحكام هذه االتفاقية.
الشروط المتفق عليها:

١. التعريفات
ــة  ــك، تحمــل المصطلحــات المكتوب ــم يتطلــب الســياق خالف ذل  فــي هــذه االتفاقيــة، مــا ل

بخط عريض نفس المعاني المستخدمة لها في اتفاقية المشاركة.
فترة ا�يجار المقدم تعني: 

(أ ) فــي حالــة فتــرة اÊيجــار المقــدم ا®ولــى، فــإن هــذه الفتــرة تبــدأ مــن تاريــخ بــدء ســريان 
اتفاقية المشاركة وتنتهي في تاريخ دفعة اÊيجار المقدم ا®ولى، و

(ب ) بعــد ذلــك، كل فتــرة تبــدأ اعتبــارº مــن انتهــاء فتــرة اÊيجــار المقــدم الســابقة، وتنتهــي 
فــي تاريــخ دفعــة اÊيجــار المقــدم التالــي، شــريطة أن ال تمتــد أي فتــرة إيجــار مقــدم إلــى مــا 

بعد تاريخ بدء سريان عقد اÊيجار. 
ا�يجار المقدم تعني إجمالي دفعات اÊيجار المقدم.  

اÊيجــار  المقــدم، دفعــة  اÊيجــار  بفتــرة  دفعــة ا�يجــار المقــدم تعنــي، فيمــا يتعلــق 
المقــدم وهــو "الربــح" كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول (٣) ، والــذي يجــوز مراجعتــه مــن وقــٍت 

إلى آخر من خالل االتفاق بين الطرفين باÊضافة إلي أي أجرة تكميلة.
تاريــخ ســداد دفعــة ا�يجــار المقــدم يعنــي كل "تاريــخ اســتحقاق" تــم تحديــده فــي 

الجدول (٣).
تاريخ االنتهاء يعني تاريخ انتهاء المشاركة.

فتــرة ا�يجــار ا�ولــى تعنــي تلــك الفتــرة التــي تبــدأ مــن تاريــخ بــدء ســريان عقــد اÊيجــار 
وتنتهي في تاريخ دفعة اÊيجار ا®ولى.

فــي المشــاركة كمــا هــو مبيــن  أصــول  فــي  البنــك  المؤجــرة تعنــي حصــة  ا�صــول 
الجدول (٢)

تاريخ بدء سريان عقد ا�يجار يعني تاريخ انجاز ا®عمال.
فتــرة ا�يجــار تعنــي كل فتــرة تقــع خالل مــدة اÊيجــار،  بشــرط أال تمتــد  فتــرة اÊيجــار إلــى 

ما  بعد تاريخ االنتهاء.
ــخ  ــدء ســريان عقــد اÊيجــار حتــى تاري ــخ ب ــدأ مــن تاري ــرة التــي تب ــار تعنــي الفت ــدة ا�يج م

االنتهاء.
ــية تحمــل المعنــى المحــدد لهــا  ــة الرئيس ــات الهيكلي ــة وا�صالح ــال الصيان أعم

والوارد في اتفاقية اÊدارة.
بيــن  إبرامهــا  تــم  التــي  المتناقصــة  المشــاركة  اتفاقيــة  تعنــي  المشــاركة  اتفاقيــة 

الطرفين في أو حول تاريخ هذه االتفاقية.
تكاليــف المشــاركة التشــغيلية تحمــل المعنــى المخصــص لهــذا المصطلــح كمــا هــو 

وارد في اتفاقية اÊدارة.
أعمــال الصيانــة وا�صالحــات االعتياديــة تحمــل المعنــى المخصــص لهــذا المصطلــح 

كما هو وارد في اتفاقية اÊدارة.
الخســارة الجزئيــة تعنــي أي ضــرر أو تلــف تتعــرض لــه ا®صــول وال ينتــج عنهــا واقعــة 

خسارة كلية.
ــح" كمــا هــو  ــار يعنــي، فيمــا يتعلــق بفتــرة اÊيجــار، دفعــة اÊيجــار وهــو "الرب ــة ا�يج دفع
مبيــن فــي الجــدول (٣)، والــذي يجــوز مراجعتــه مــن وقــٍت إلــى آخــر باÊضافــة إلــى أي  أجــرة 

تكميلة.  
تاريخ دفعة ا�يجار يعني كل "تاريخ استحقاق" حسب ما ورد في الجدول (٣).

ــرة يعنــي المعــدل ا®ولــي الــذي يتــم تطبيقــه فيمــا يتعلــق  بدفعــة اÊيجــار  ــدل ا�ج مع
المقدم أو دفعة اÊيجار كما هو مبين في المادة (٣) من الجدول (١). 

ــى آخــر وفــق³  ــذي يتــم مراجعتــه مــن وقــٍت إل ــع تعنــي معــدل ا®جــرة ال ــدل المراج المع
للبنــد (٥)، بشــرط أن هــذا المعــدل المراجــع يجــب أال يتجــاوز الحــد ا®قصــى الــذي حــدده 
 (١) الجــدول  فــي  المحــدد  ا®قصــى  الحــد  أو  ا®فــراد  للعــمالء  الُعمانــي  المركــزي  البنــك 

للكيانات االعتبارية / الشركات التجارية. 
ا�جــرة التكميليــة يعنــي، فيمــا يتعلــق بــأي فتــرة إيجــار مقــدم أو أي فتــرة إيجــار، أي مبلــغ 
يعــادل أي تكاليــف تشــغيل المشــاركة مرتبطــة مباشــرًة بفتــرة إيجــار مقــدم ســابقة أو 

إيجار سابق، حسبما يقتضيه الحال.
مبلــغ تعويــض ا�نهــاء ويحمــل المعنــى المخصــص لهــذا المصطلــح كمــا هــو وارد فــي 

اتفاقية اÊدارة.
٢. إجارة موصوفة في الذمة:

قــام المؤجــر بتأجيــر ا®صــول المؤجــرة (وفــق طريقــة عقــد اÊيجــارة الموصوفــة فــي الذمــة) 
إلــى المســتأجر مقابــل دفعــات اÊيجــار المقــدم ودفعــات اÊيجــار، وقبــل المســتأجر عقــد 

اÊيجار هذا لÛصول المؤجرة وفق³ لشروط وأحكام هذه االتفاقية.
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3. Acknowledgement and Undertaking by Lessee 

3.1. The Lessee confirms and acknowledges that it has examined the designs, descriptions 
and specifications of the Leased Asset to be constructed.

3.2. The Lessee undertakes to use the Leased Asset, when delivered to it, in accordance with 
the purpose for which it is designed and in accordance with Shari’a principles, subject to loss 
or deterioration due to normal wear and tear.

4. Lease Term and Rental Payments

4.1. This Agreement shall subsist for the Lease Term unless terminated earlier in accordance 
with this Agreement. 

4.2. If the Lease Commencement Date does not occur by the Scheduled Completion Date for 
any reason:

4.2.1. the Lessee shall not have any right to terminate this Agreement; and

4.2.2. except as provided in this Agreement, the Lessor shall not be liable to the Lessee for 
any such delay.

4.3. In consideration for the Lessor agreeing to lease the Leased Asset:

4.3.1. prior to the Lease Commencement Date, the Lessee agrees to make Advance Rental 
Payments on each Advance Rental Payment Date into the Account; and

4.3.2. following the Lease Commencement Date, the Lessee agrees to pay the Rental 
Payments on each Rental Payment Date into the Account. 

4.4. The Lessor may terminate this Agreement upon the termination of any Transaction 
Document at any time prior to the Lease Commencement Date and without prejudice to the 
Lessee's obligations to make any payments contemplated under any Transaction Document. 
In the event of such termination and subject to clause 4.5 below and the Management 
Agreement, the Lessor shall refund the Advance Rental to the Lessee.

4.5. Without prejudice to the Lessor's (in its capacity as the Bank) right of set off under the 
Musharaka Agreement, the Lessor may set-off:

4.5.1. any obligation of the Lessor  to refund the Advance Rental against the obligation of the 
Customer (as Managing Agent under the Management Agreement) to pay the Termination 
Indemnity Amount; and 

4.5.2. any obligation of the Lessor (as partner under the Management Agreement) to pay the 
Musharaka Operating Costs (or any part thereof) against the obligation of the Lessee to pay 
the Supplemental Rental.

5. Adjustments to Rental Rate

5.1. The Lessor (acting in a commercially reasonable manner) may, and at the expiry of each 
Advance Lease Period or each Lease Period from time to time, notify the Lessee, by sending 
text messages (SMS) or letters, in the form set out in Schedule 4 of the new applicable 
Revised Rate.

5.2. The Lessee may notify its objection, if any, to the Revised Rate within 2 months of such 
notification otherwise the Advance Rental Payment or the Rental Payment, as the case may 
be, applying the Revised Rate will be considered to have been deem accepted by the Lessee. 
If the Lessee objects to a Revised Rate in writing to the Lessor, the Lessor shall be entitled to 
exercise its rights in accordance with the Purchase Undertaking where the Customer will be 
obliged to purchase the entire Bank’s Share of the Asset. 

6. Usage and Ordinary Maintenance of the Asset

6.1. The Lessee shall use and preserve the Leased Asset with care in accordance with the 
nature of the Leased Asset, prevailing customs and instructions for use issued from time to 
time by the Lessor or its representative.

6.2. The Lessee may not use the Leased Asset for a purpose other than the purpose for which 
the Asset has been constructed/ leased, or in a manner that contravenes the laws and 
regulations in Oman.

6.3. The Lessee shall be responsible for any deterioration or loss of the Leased Asset which 
is not the result of normal wear and tear.

6.4. The Lessee shall, at its own cost and expense, carry out all Ordinary Maintenance and 
Repair.

6.5. In performing the Ordinary Maintenance and Repair, the Lessee shall at all times:

6.5.1. conduct regular inspections of the Leased Asset;

6.5.2. obtain or serve all necessary licences, permits, approvals or other Authorisations, in 
connection with the use of the Leased Asset;

6.5.3. as far as practicable, ensure that accurate and current records are kept of all 
maintenance and management activities in respect of the Leased Asset; and

6.5.4. use reasonable endeavours to keep the Leased Asset free from any warrant or 
attachment or execution of any legal process.

7. Major Maintenance and Structural Repairs

The Lessor shall carry out Major Maintenance and Structural Repair of the Leased Asset, 
which tasks shall be sub-contracted to the Lessee in accordance with the Management 
Agreement.

8. Restrictions on Disposals by the Lessee

8.1. The Lessee may sublease the Leased Asset but shall not dispose of the Leased Asset by 
any means. 

8.2. The Lessee shall not, without the prior written approval of the Lessor, create any Security 
over the Leased Asset.

٣. ا�قرارات والتعهدات المقدمة من قبل المستأجر:
١٫٣ يؤكــد المســتأجر ويقــر بأنــه قــد قــام بمراجعــة التصميمــات والبيانــات والمواصفــات 

الخاصة با®صول المؤجرة االتي سيتم بناؤها. 
٢٫٣ يتعهــد المســتأجر باســتخدام ا®صــول المؤجــرة بمجــرد تســليمه إياهــا ووفــق³ للغــرض 
المصمــم مــن أجلــه ، ووفــق³ لمبــادئ الشــريعة اÊسالميــة وبحيــث يخضــع ذلــك االســتخدام 

للخسارة أو التدهور الناتج عن حالة البلى واالهتراء العادي.
٤. مدة ا�يجار ودفعات ا�يجار 

١٫٤ تظــل هــذه االتفاقيــة صالحــة طــوال مــدة عقــد اÊيجــار مــا لــم يتــم إنهاؤهــا قبــل نهايــة 
هذه المدة وفق³ لهذه االتفاقية. 

٢٫٤ إذا لم يقع تاريخ بدء سريان اÊيجار بحلول تاريخ اÊنجاز المجدول ®ي سبب ، عندئذ:
١٫٢٫٤  ال يكون للمستأجر أي حق في إنهاء هذه االتفاقية، و

٢٫٢٫٤ باســتثناء مــا ورد فــي هــذه االتفاقيــة ، ال يتحمــل المؤجــر أي مســؤولية تجــاه المســتأجر 
عن أي تأخير من هذا القبيل.

٣٫٤ مقابل موافقة المؤجر على تأجير ا®صول المؤجرة: 
١٫٣٫٤  قبــل تاريــخ بــدء ســريان عقــد اÊيجــار، يوافــق المســتأجر علــى أداء دفعــات إيجــار مقــدم 

في كل تاريخ دفع مقدم في الحساب، و 
٢٫٣٫٤ بعــد تاريــخ بــدء ســريان عقــد اÊيجــار، يوافــق المســتأجر علــى أن يســدد دفعــات اÊيجــار 

في كل تاريخ دفع لÝيجار في الحساب.  
٤٫٤ يجــوز للمؤجــر إنهــاء هــذه االتفاقيــة عنــد انهــاء أي مســتند مــن مســتندات المعاملــة 
فــي أي وقــت قبــل تاريــخ بــدء ســريان عقــد اÊيجــار ودون اÊخالل بالتزامــات المســتأجر بــأداء 
أي دفعــات  محــددة بموجــب أي مســتند مــن مســتندات المعاملــة. وفــي حالــة وقــوع أي 
إنهــاء مــن هــذا القبيــل ووفــق³ للبنــد (٥٫٤) أدنــاه واتفاقيــة اÊدارة ، يكــون المؤجــر ملــزم³ بــرد 

اÊيجار المقدم إلى المستأجر.
٥٫٤ دون اÊخالل بحــق المؤجــر (بصفتــه البنــك) فــي المقاصــة بموجــب اتفاقيــة المشــاركة، 

فإنه يجوز للمؤجر إجراء مقاصة لما يلي:
العميــل  التزامــات  مقابــل  مقدمــُا  المدفــوع  اÊيجــار  بــرد  المؤجــر  التزامــات  مــن  أي   ١٫٥٫٤

(كوكيل إدارة بموجب اتفاقية اÊدارة) بدفع مبلغ تعويض اÊنهاء، و 
٢٫٥٫٤ أي مــن التزامــات المؤجــر (بصفتــه شــريك بموجــب اتفاقيــة اÊدارة) بســداد تكاليــف 

تشغيل المشاركة (أو أي جزء منها) مقابل التزام المستأجر بدفع اÊيجار التكميلي.
٥. التعديالت على معدل ا�جرة

١٫٥ يجــوز للمؤجــر (الــذي يتصــرف بطريقــة مقبولــة تجــاري³) عنــد انتهــاء كل فتــرة إيجــار 
مقــدم أو فتــرة إيجــار،  أن يخطــر المســتأجر مــن وقــٍت إلــى آخــر، مــن خالل إرســال رســائل 
نصيــة أو رســائل خطيــة، علــى النمــوذج المبيــن فــي الجــدول (٤) بالمعــدل المراجــع الجديــد 

المعمول به. 
٢٫٥ يجــوز للمســتأجر، أن يخطــر باعتراضــه، إن ُوجــد، علــى المعــدل المراجــع خالل شــهرين 
مــن هــذا اÊخطــار وإال فــإن دفعــة اÊيجــار المقــدم أو دفعــة اÊيجــار، حســب الحالــة، فــإن 
تطبيــق المعــدل المراجــع ســيعتبر مقبــوًال وُموافــق³ عليــه مــن قبــل المســتأجر. إذا اعتــرض 
المســتأجر كتابــًة علــى المعــدل المراجــع للمؤجــر، فإنــه يحــق للمؤجــر ممارســة حقوقــه وفــق³  

لتعهد الشراء حيث يصبح العميل ملزم³ بشراء حصة البنك من ا®صول كاملًة.
٦. االستخدام والصيانة االعتيادية لÐصول

وفــق³  بعنايــة  عليهــا  والحفــاظ  المؤجــرة  ا®صــول  اســتخدام  المســتأجر  علــى  يجــب   ١٫٦
لطبيعــة ا®صــول المؤجــرة وا®عــراف الســائدة وتعليمــات االســتخدام الصــادرة مــن وقــت 

äخر من قبل المؤجر أو ممثله.
٢٫٦ ُيمنــع المســتأجر مــن اســتخدام ا®صــول المؤجــرة فــي أي غــرض خالف ذلــك الغــرض الــذي 
تــم بنــاء أو تأجيــر ا®صــول مــن أجلــه ، أو بطريقــة تتعــارض مــع القوانيــن واللوائــح المعمــول 

بها في سلطنة ُعمان.
٣٫٦ يجــب علــى المســتأجر أن  يتحمــل المســؤولية عــن أي تدهــور أو خســارة تتعــرض لهــا 

ا®صول المؤجرة التي ال تكون ناتجة عن حالة البلى واالهتراء العادي.
٤٫٦ يجــب علــى المســتأجر ، وعلــى نفقتــه الخاصــة ، القيــام بتنفيــذ كافــة أعمــال الصيانــة 

واÊصالحات االعتيادية. 
٥٫٦ يجــب علــى المســتأجر ، إثنــاء أدائــه ®عمــال الصيانــة واÊصالحــات االعتياديــة ، أن يقــوم 

بالتالي وفي كل ا®وقات: 
١٫٥٫٦ إجراء عمليات معاينة وتفتيش منتظمة لÛصول المؤجرة.

٢٫٥٫٦ الحصــول علــى جميــع التراخيــص أو التصاريــح أو الموافقــات أو التفويضــات ا®خــرى 
الضرورية ا®خرى أو تقديمها فيما يتعلق باستخدام ا®صول المؤجرة.

٣٫٥٫٦ التأكــد مــن االحتفــاظ بســجالت كاملــة وحديثــة لكافــة أنشــطة الصيانــة واÊدارة فيمــا 
يتعلق با®صول المؤجرة ، بقدر اÊمكان.

٤٫٥٫٦ بــذل كل الجهــود المعقولــة مــن أجــل الحفــاظ علــى ا®صــول المؤجــرة خاليــًة مــن أي 
ضمان أو حجز أو تنفيذ ®ي إجراء قانوني.

٧. أعمال الصيانة وا�صالحات الهيكلية الرئيسية
الرئيســية  الهيكليــة  واÊصالحــات  الصيانــة  أعمــال  بتنفيــذ  القيــام  المؤجــر  علــى  يجــب 
لÛصــول المؤجــرة ، ويجــب عليــه أن يعهــد إلــى المســتأجر أداء هــذه المهــام علــى أســاس 

التعاقد من الباطن وفق³ التفاقية اÊدارة.
٨. القيود على التصرفات التي تصدر عن المستأجر

١٫٨ يجــوز للمســتأجر تأجيــر ا®صــول المؤجــرة مــن الباطــن، لكــن ال ينبغــي عليــه التصــرف 
في ا®صول المؤجرة بأي شكٍل من ا®شكال. 

٢٫٨ ال يجــوز للمســتأجر، بــدون الحصــول علــى موافقــة مكتوبــة مســبقة مــن المؤجــر، إقامــة 
أي ضمان على ا®صول المؤجرة
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8.3. The Lessee shall not, without the prior written approval of the Lessor, make any alteration 
to the Leased Asset that is reasonably likely to negatively affect the value of the Leased Asset. 
The Lessee may however make, at its own risk, such alterations to the Leased Asset as may 
be necessary in case of emergency.

8.4. The Lessor may, after the termination of this Agreement, keep the alterations made by 
the Lessee, or require the Lessee to reinstate the Leased Asset in its original condition and to 
pay any compensation as a result of rectifying any damage or carrying out any works to 
reinstate the Leased Asset to its original condition.

9. Inspection

The Lessee shall allow the Lessor (or its agents and representatives) access to the Leased 
Asset at its request in order to inspect its condition and take any required measures to 
maintain it in good condition. 

10. Notification, Partial and Total Loss of the Asset 

10.1. In the event of the destruction of the Asset or any part thereof, the Lessee shall promptly 
(and in any event within 15 days) give notice to the Lessor of such Partial Loss or Total Loss.

10.2. If a Partial Loss occurs and is caused by the Lessee, the Lessee shall repair the Leased 
Asset at its own cost (to the extent not covered by applicable insurance proceeds) and 
continue to pay Rental Payments. Any insurance proceeds received shall be utilised in 
accordance with the Management Agreement

10.3. If a Total Loss occurs:

10.3.1. this Agreement will terminate; and

10.3.2. the insurance proceeds as a result of the Total Loss Incident will be applied in 
accordance with the Management Agreement.

11. Termination

Upon the Musharaka End Date, this Agreement shall be terminated in accordance with the 
Musharaka Agreement and the terms in relation to termination in the Musharaka Agreement 
shall apply.

12. Event of Late Payment

In the event of any delay in the payment by the Lessee of any amount when due under this 
Agreement, the Lessee shall pay to the Lessor a charity amount at the rate stated in item 4 of 
Schedule 1, to be donated (after deduction of all actual costs of the Lessor in enforcing or 
collecting payment hereunder, except for other than any opportunity costs or any indirect or 
consequential cost, loss or liability) to a charity on the Lessee’s behalf by the Lessor.

13. Taxes and Expenses

The Lessee shall make all payments without any deductions or withholdings for or on account 
of any tax, levy, impost, duty or other charge of a similar nature, unless required by law in 
which case the payment due from the Lessee will be increased to an amount which (after 
making such deductions or withholdings) is equal to the payment which would have been due 
if no such deductions or withholdings had been required.

14. Reports

The Lessor has the right to require the Lessee to report to it on the matters relating to this 
Agreement.

15. Non-Waiver

Any delay in exercising or the non-exercise of any right hereunder by the Lessor will not be 
constituted as a waiver of that right.

16. Provisions of the Musharaka Agreement

Clause 18 (Communications), clause 19 (Miscellaneous), clause 20 (Changes to Parties), 
clause 21 (Compliance with Rules of Shari’a) and clause 22 (Law and Jurisdiction) of the 
Musharaka Agreement are incorporated herein and shall apply mutatis mutandis to this 
Agreement as if the same had been set out in this Agreement, subject to such variations 
where necessary to make such clauses in the Musharaka Agreement consistent with this 
Agreement. 

٣٫٨ ُيمنــع المســتأجر، دون الحصــول علــى موافقــة مكتوبــة مســبقة مــن المؤجــر،  إجــراء أي 
تغييــر علــى ا®صــول المؤجــرة والــذي مــن شــأنه أن يكــون لــه أثــر ســلبي علــى قيمــة ا®صــول 
المؤجــرة. ومــع ذلــك ، يجــوز للمســتأجر، وعلــى مســئوليته الخاصــة ، إجــراء تلــك التغييــرات 

على ا®صول المؤجرة حسبما يكون ضروري³ في حالة الطوارئ.
نفذهــا  التــي  التغييــرات  علــى  اÊبقــاء   ، االتفاقيــة  هــذه  إنهــاء  بعــد  للمؤجــر،  يجــوز   ٤٫٨
المســتأجر، أو مطالبــة المســتأجر بإعــادة ا®صــول المؤجــرة إلــى حالتهــا ا®صليــة ودفــع أي 
تعويــض ناتجــة مــن إصالح وترميــم أي تلــف أو تنفيــذ أي أعمــال متعلقــة بإعــادة ا®صــول 

المؤجرة إلى حالتها ا®صلية. 
٩. المعاينة

ــى ا®صــول  ــه) مــن الدخــول إل ــه وممثلي ــى  المســتأجر الســماح للمؤجــر (أو وكالئ يجــب عل
المؤجــرة بنــاًء علــى طلبــه مــن وقــت äخــر لمعاينــة حالتهــا واتخــاذ أي تدابيــر الزمــة للحفــاظ 

عليها في حالة جيدة.  
١٠. ا�خطار والخسارة الجزئية والكلية لÐصول

علــى  يجــب  فإنــه   ، التدميــر  أو  للتلــف  منهــا  جــزء  أي  أو  ا®صــول  تعــرض  حالــة  فــي   ١٫١٠
ــى  ــة يتــم تقديمــه خالل (١٥) يومــا) إل المســتأجر القيــام فــورº بتقديــم إخطــار (وفــي أي حال

المؤجر بوقوع خسارة جزئية أو خسارة كلية. 
٢٫١٠ فــي حالــة وقــع أي خســارة جزئيــة و كان المســتأجر هــو الســبب فــي تلــك الخســارة 
الجزئيــة ، عندئــذ يجــب علــى المســتأجر إصالح ا®صــول المســتأجرة علــى نفقتــه الخاصــة 
بهــا)  المعمــول  التأمينيــة  بالعوائــد  مغطــاة  غيــر  ا®صــول  فيــه  تكــون  الــذي  (للحــد 
واالســتمرار فــي ســداد دفعــات اÊيجــار. ويجــب اســتخدام أي عوائــد تأمينيــة وفــق³ التفاقيــة 

اÊدارة.  
٣٫١٠ في حالة وقوع أي حدث خسارة كلية:

١٫٣٫١٠ تنتهي هذه االتفاقية، و
٢٫٣٫١٠ يتــم تطبيــق العوائــد التأمينيــة واجبــة الســداد نتيجــة وقــوع حالــة الخســارة الكليــة 

وفق³ وعمًال ببنود اتفاقية اÊدارة.
١١. ا�نهاء

يجــب إنهــاء هــذه االتفاقيــة فــي تاريــخ نهايــة المشــاركة وفــق³ التفاقيــة المشــاركة وتطبــق 
الشروط المتعلقة باÊنهاء في اتفاقية المشاركة.

١٢. حالة الدفع المتأخر
فــي حالــة أي تأخيــر فــي الدفــع مــن قبــل المســتأجر ®ي مبلــغ مســتحق بموجــب هــذه 
ــرع بالقيمــة المنصــوص  ــغ تب ــع للمؤجــر مبل ــى المســتأجر أن يدف ــه يجــب عل ــة، فإن االتفاقي
عليــه فــي المــادة (٤) مــن الجــدول (١) ، ليتــم التبــرع بــه (بعــد خصــم جميــع التكاليــف 
الفعليــة للمؤجــر فــي إنفــاذ أو تحصيــل المدفوعــات بموجــب هــذه االتفاقيــة ، باســتثناء أي 
تكاليــف فرصــة أو أي تكاليــف غيــر مباشــرة أو تبعيــة أو خســارة أو مســئولية) لمؤسســة 

خيرية نيابًة عن المستأجر من قبل المؤجر.
١٣. الضرائب والمصروفات  

يجــب علــى المســتأجر القيــام بســداد جميــع الدفعــات دون أي خصومــات أو اســتقطاعات 
لصالــح أو لحســاب أي ضريبــة أو جبايــة أو رســم ضريبــة أو مكــوث أو تكاليــف أو مبالــغ 
مســتقطعة أخــرى ذات طبيعــة مماثلــة ، مــا لــم تكــن مطلوبــة بالقانــون ، وفــي هــذه الحالــة 
فــإن الدفعــات المســتحقة مــن المســتأجر تتــم زيادتهــا إلــى مبلــغ (بعــد القيــام بهــذه 
الخصومــات أو االســتقطاعات) مســاوي³ للدفــع والــذي يصبــح مســتحق³ إذا لــم تتــم المطالبــة 

بهذه الخصومات واالستقطاعات.   
١٤. التقارير

يحــق للمؤجــر مطالبــة المســتأجر بإعــداد ورفــع التقاريــر إليــه حــول المســائل المتعلقــة 
بهذه االتفاقية.

١٥. عدم التنازل
أي تأخيــر فــي ممارســة أو عــدم ممارســة أي حــق محــدد بموجــب هــذه االتفاقيــة مــن قبــل 

المؤجر ال ُيفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق.
١٦. أحكام اتفاقية المشاركة 

يتــم إدراج البنــد (١٨) المــراسالت والبنــد (١٩) متفرقــات والبنــد (٢٠) (تغييــرات علــى ا®طــراف) 
والبنــد (٢١) االلتــزام بأحــكام الشــريعة اÊسالميــة  والبنــد (٢٢)  (القانــون والواليــة القضائيــة) 
مــن اتفاقيــة المشــاركة فــي هــذه االتفاقيــة وتســري بعــد إجــراء التغييــرات الالزمــة علــى 
هــذه االتفاقيــة كمــا لــو كانــت ا®حــكام مذكــورة بالكامــل فــي هــذه االتفاقيــة، وتخضــع 
للتعــديالت أو التغييــرات الالزمــة لجعــل هــذه البنــود فــي اتفاقيــة المشــاركة متوافقــة مــع 

هذه االتفاقية.
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الجدول (١)

معلومات عامة

١. تاريخ هذه االتفاقية: 

٢. بيانات العميل

االسم الكامل:

رقم البطاقة / جواز السفر:

العنوان:

٣. معدل ا�جرة:............٪ سنوي³ 
 

٤. مبلغ التبرع عند التأخر عن السداد
٠٫٥٪ سنوي³ على المبلغ المستحق للبنك، يتم حسابه فيما يتعلق بفترة هذا التأخير

الجدول (٢)
تفاصيل ا�صول المؤجرة

حصة البنك في ا®صول، تفاصيل ا®صول كما هو موضح في اتفاقية المشاركة.

الجدول (٣)
جدول دفعة ا�يجار المقدم ودفعة ا�يجار

( يتم إرفاقه)

لتجنب الشك، يتعلق جدول الدفع هذا فقط بدفع دفعة اÊيجار المقدم ودفعة اÊيجار.

Schedule (1)

General  Information

1. Date of this Agreement:

2. Customer Information

Full Name:

Civil ID/ Passport Number: 

Address:

3. Rental Rate: .............. % per annum

4. Charity for late payment
0.5% per annum on the amount due to the Bank, calculated with respect to the period of 
such delay.

Schedule (2)
Description of Leased Asset

Bank’s Share of the Asset, details of the Asset as further described in the Musharaka 
Agreement.

Schedule (3)
Schedule of Advance Rental Payment and Rental Payment

(to be attached)

For the avoidance of doubt, this Schedule of Payment relates only to the Advance Rental 
Payment and Rental Payment.

Signed for and on behalf of  the BANK  by:

Name:

Designation:

Customer`s signature:

Name:

 وقع نيابًة عن البنك:

االسم:

الوظيفة:

توقيع العميل:

االسم:
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الجدول (٤)
شكل ا�خطار بالمعدل المراجع

الجزء أ - شكل الرسالة النصية

عزيــزي [..................................................................................................................]، يرجــى العلــم بــأن 
المعــدل الجديــد لدفــع اÊيجــار المقــدم أو دفــع اÊيجــار بموجــب اتفاقيــة اÊجــارة الموصوفــة 
 ،[..................................................................................................................] المؤرخــة  الذمــة  فــي 
مــن تبــدأ  التــي  الالحقــة  اÊيجــار  فتــرة  أو  المقــدم  اÊيجــار  فتــرة  خالل 

يكــون  أن  يجــب   ،[...............................................................................................................................]
[...............................................................................................................................]

(المعدل المراجع).

يمكنــك تقديــم إخطــار مكتــوب باعتراضــك علــى المعــدل المراجــع خالل (٢) شــهرين منهــا، 
وإال تعتبــر قــد قبلــت بدفــع اÊيجــار المقــدم أو دفــع اÊيجــار بتنفيــذ المعــدل المراجــع. إذا 
فــي  لنــا ممارســة حقوقنــا  يحــق  فإنــه  المراجــع كتابــًة،  المعــدل  باالعتــراض علــى  قمــت 

الزامكم بشراء حصة البنك كاملًة في ا®صول.

الجزء ب -  شكل الرسالة

التاريخ: ...................................................................................................................................................................

إلى: 
................................................................................................................................................................[

]

................................................................................................................................................................[
]

المرجع: اتفاقية المشاركة واتفاقية ا�جارة الموصوفة في الذمة المؤرختين
[..................................................................................................................................] (االتفاقيتين)

المصطلحــات  جميــع  فــإن  ذلــك،  خالف  تحديــد  يتــم  لــم  مــا  االتفاقيتيــن.  إلــى  باÊشــارة 
المكتوبــة بحــروف كبيــرة والمســتخدمة فــي هــذه االتفاقيــة يجــب أن تحمــل نفــس المعانــي 

المحددة لها في االتفاقيتين.

يرجــى العلــم بــأن المعــدل الجديــد [لدفــع اÊيجــار المقــدم أو دفــع اÊيجــار] الواجــب تطبيقــه 
بموجــب اتفاقيــة اÊجــارة الموصوفــة فــي الذمــة خالل [فتــرة اÊيجــار المقــدم] أو [فتــرة اÊيجــار] 
 [...............................................................................................................] مــن  تبــدأ  والتــي  التاليــة، 

يجب أن يكون [............................................................] (المعدل المراجع).

وفــق³ للبنــد (٢٫٥) مــن اتفاقيــة اÊجــارة ، يجــوز لــك اÊخطــار باعتراضــك علــى المعــدل المراجــع 
خالل (٢) شــهرين منهــا كتابــة ، وإال تعتبــر قــد قبلــت [بدفــع اÊيجــار المقــدم] أو [دفــع اÊيجــار] 

بتطبيق المعدل المراجع.

ــه يحــق لنــا ممارســة حقوقنــا فــي  ــًة ، فإن إذا قمــت باالعتــراض علــى المعــدل المراجــع كتاب
الزامكم بشراء حصة البنك كاملًة في ا®صول بموجب االتفاقيتين.

Schedule (4)
Form of Notification of Revised Rate

Part A - Form of SMS text

Dear [Customer], kindly be informed the new rate for the Advance Rental Payment/ Rental 
Payment to be made under the Forward Lease Agreement dated
[..........................................................] during the succeeding Advance Lease Period/ 
Lease Period commencing from [.................................................................................] 
shall be [..........................................................] (the Revised Rate).

You may notify your objection to the Revised Rate within 2 months  hereof in writing otherwise 
you would deem to have accepted the Advance Rental Payment/ Rental Payment applying the 
Revised Rate. If you object to the Revised Rate in writing, we shall be entitled to exercise our 
rights to oblige you to purchase the entire Bank’s Share of the Asset.

Part B – Form of letter

Date: ..............................................................................................................................

To: 
[......................................................................................................................................]

[......................................................................................................................................]

Re: Musharaka Agreement and Forward Lease Agreement dated
[..............................................................................] (the Agreements)

We refer to the Agreements. Unless otherwise defined, all capitalized terms used herein shall 
have the same meaning defined in the Agreements. 

Kindly be informed that the new rate for the [Advance Rental Payment]/ [Rental Payment] to 
be made under the Forward Lease Agreement during the succeeding [Advance Lease Period]/ 
[Lease Period] commencing from [................................................................................ ] 
shall be [...........................................................................................] (the Revised Rate). 

In accordance with clause 5.2 of the Ijara Agreement, you may notify your objection to the 
Revised Rate within 2 months  hereof in writing otherwise you would deem to have accepted 
the [Advance Rental Payment]/ [Rental Payment] applying the Revised Rate. 

If you object to the Revised Rate in writing, we shall be entitled to exercise our rights to oblige 
you to purchase the entire Bank’s Share of the Asset under the Agreements.

نموذج
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This Management Agreement

This Management Agreement (this Agreement) is entered into on the date set out in Schedule 
1 between:

(1) Ahli Islamic, Ahli Bank S.A.O.G., a joint stock company incorporated under the laws of 
Oman with company registration number 1558560, having its address at P.O Box 545, Mina 
Al Fahal, Postal Code 116, Muscat, the Sultanate of Oman (the Bank); and

(2) The individual or legal entity set out in Schedule 1 (the Managing Agent),

(individually, a Party and collectively, the Parties).

Introduction:

(A) The Parties have, as partners, entered into a Musharaka Agreement (as defined in clause 
1 below) to facilitate construction and ownership of the Asset.

(B) The Parties, as partners of the Musharaka, have agreed to appoint the Managing Agent, 
and the Managing Agent has agreed to accept such appointment, for the provision of the 
Services (as defined in clause 1 below), subject to this Agreement.

Agreed Terms

1. Definitions 

In this Agreement, unless otherwise defined, capitalised terms shall have the same meanings 
given to them in the Musharaka Agreement.

Conditions Precedent means the conditions precedent listed in the Musharaka Agreement.

Maintenance and Repair means Ordinary Maintenance and Repair and Major Maintenance 
and Structural Repair.

Major Maintenance and Structural Repair means all major maintenance and structural 
repair, which entail material rectification or restoration of the specifications and/ or structure 
of the Asset (including taking steps to ensure that the Asset suffers no damage, loss or 
diminution in value) (excluding Ordinary Maintenance and Repair) without which the Asset 
could not be reasonably and properly used. 

Musharaka Operating Costs means the amount of any claims, losses, costs and 
expenditure incurred and documented by the Managing Agent in providing the Services, 
including the costs of   Insurances, and Major Maintenance and Structural Repair, in each 
case as notified by the Managing Agent to the Bank in writing.

Ordinary Maintenance and Repair means all repairs, modifications, replacements, 
maintenance and upkeep works reasonably required for the general use and operation of the 
Asset in good order, state and condition.

Partial Loss means any loss that is not a Total Loss.

Phase Payment means each payment of a portion of the Bank's Total Contribution in 
accordance with this Agreement.

Phase Payment Availability Period means the period from and including the date of this 
Agreement up to and including the earlier of: 

(a) the date falling on the last day of the period specified in item 3 of Schedule 1 or such later 
date as may be notified by the Bank to the Managing Agent in writing; and 

(b) the date on which the Bank's Available Contribution is reduced to zero.

Phase Payment Date means each date on which a Phase Payment is made under this 
Agreement.

Phase Payment Request means a notice substantially in the form set out in Schedule 3.

Project Consultant means the project consultant appointed pursuant to the Project 
Documents or such other party as may be designated as such by the Bank.

Services means the services agreed to be provided by the Managing Agent as set out in 
clause 3.1.

Termination Indemnity Amount means an amount equal to the Advance Rental that 
becomes refundable by the Bank (as Lessor) under the Forward Lease Agreement.

2. Appointment and Remuneration of Managing Agent 

2.1. The Bank appoints and authorises the Managing Agent, and the Managing Agent accepts 
such appointment and authority, to provide the Services during the Musharaka Tenure. The 
Managing Agent has no right or authority, express or implied, to impose any obligation or 
liability on the Bank in connection with the provision of the Services, other than as set out in 
this Agreement.

2.2. The Managing Agent shall receive from the Musharaka a one-time agency fee in the 
amount set out in item 4 of Schedule 1, payable upon the signing of this Agreement (the 
receipt and adequacy of which the Managing Agent acknowledges).

3. Services

3.1. During the Musharaka Tenure, the Managing Agent undertakes to provide the Services, 
including the following:

3.1.1. provide and carry out all services, responsibilities and obligations set out in Schedule 2 
on behalf of the Musharaka;

3.1.2. pay all Taxes (if any) charged or levied in respect of the Asset; 

3.1.3. obtain all necessary Authorisations in connection with the Works; and 

3.1.4. procure the Works in accordance with the Asset Specifications and Project Documents; 
and 

3.1.5. ensure the Works Completion Date occurs on or before the Scheduled Completion 
Date.

اتفاقية ا�دارة
تم إبرام اتفاقية اÊدارة (هذه االتفاقية) في التاريخ المبين في الجدول (١) بين كل من:

(١) ا®هلــي اÊسالمــي، البنــك ا®هلــي ش م ع ع، شــركة مســاهمة تأسســت بموجــب قوانيــن 
ســلطنة ُعمــان بالســجل التجــاري رقــم ١٥٥٨٥٦٠ وعنوانهــا ص. ب. ٥٤٥ مينــاء الفحــل ، رمــز 

بريدي ١١٦ ، مسقط ، سلطنة عمان (البنك)، و
(٢) الفرد أو الكيان القانوني المبين في الجدول (١) (وكيل اÊدارة).

(يشار لكل منهما منفردين الطرف ومجتمعين الطرفين)
مقدمة:

(أ) أبــرم الطرفــان بصفتهــا شــريكين، اتفاقيــة مشــاركة (كمــا هــو محــدد فــي البنــد (١) 
أدناه) لتسهيل بناء وملكية ا®صول. 

(ب) وافــق الطرفــان بصفتهمــا شــريكين، علــى تعييــن وكيــل إدارة ، ووافــق وكيــل اÊدارة 
علــى قبــول ذلــك التعييــن ، لتقديــم الخدمــات (كمــا هــو محــدد فــي البنــد (١) أدنــاه)  وفــق³ 

لهذه االتفاقية.
الشروط المتفق عليها:

١. التعريفات 
إن الكلمــات والمصطلحــات المكتوبــة بخــط عريــض فــي هــذه االتفاقيــة ســتكون لهــا 
نفــس المعنــى المعطــى لهــا فــي اتفاقيــة المشــاركة. مــا لــم يتــم إعطاؤهــا معــاٍن بشــكل 

محدد.
الشروط المسبقة تعني الشروط المسبقة المدرجة في اتفاقية المشاركة.

أعمــال الصيانــة واالصالحــات تعنــي أعمــال الصيانــة واÊصالحــات االعتياديــة وأعمــال 
الصيانة واÊصالحات الهيكلية الرئيسية.

ــة  ــية تعنــي جميــع أعمــال الصيان ــة الرئيس ــات الهيكلي ــة وا�صالح ــال الصيان أعم
واالصالحــات الهيكليــة الرئيســية، والتــي تســتلزم إصالح وإســتعادة المواصفــات وهيــاكل 
ا®صــول (بمــا فــي ذلــك اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لضمــان عــدم تعــرض ا®صــول ®ي أضــرار أو 
خســارة أو انتقــاص فــي القيمــة) (باســتثناء أعمــال الصيانــة واÊصالحــات االعتياديــة) والتــي 

من دونها ال يمكن استخدام ا®صول بطريقة معقولة وسليمة.
وتكاليــف  أي مطالبــات وخســائر  قيمــة  بهــا  يقصــد  المشــاركة  تكاليــف تشــغيل 
ومصروفــات والتــي تكبدهــا وكيــل اÊدارة ووثقهــا لتقديــم الخدمــات بمــا فــي ذلــك تكاليــف 
التأميــن وأعمــال الصيانــة واالصالحــات الهيكليــة الرئيســية فــي كل حالــة حســبما يتــم 

اÊخطار به كتابًة من قبل وكيل اÊدارة إلى البنك.
واÊصالحــات  ا®عمــال  جميــع  تعنــي  االعتياديــة  وا�صالحــات  الصيانــة  أعمــال 
االســتخدام  لضمــان  المطلوبــة  والرعايــة  الصيانــة  وأعمــال  واالســتبدال  والتعــديالت 

والتشغيل لÛصول بشكل عام في حالة ووضع جيد.
الخسارة الجزئية تعني أي خسارة غير الخسارة الكلية.

الدفعــة المرحليــة تعنــي كل دفعــة تســدد مقابــل جــزء مــن مســاهمة البنــك الكليــة 
وفق³ لهذه االتفاقية.

ــة تعنــي الفتــرة التــي تبــدأ مــن وتشــمل تاريــخ هــذه  ــة المرحلي ــم الدفع ــرة تقدي فت
االتفاقية حتى بما في ذلك ما يلي أيهما يأتي أوال من:

(أ) التاريــخ الواقــع فــي اليــوم ا®خيــر مــن الفتــرة المحــددة فــي المــادة (٣) مــن الجــدول (١) أو 
ذلك التاريخ الالحق حسبما يتم اÊخطار به كتابًة من قبل البنك إلى وكيل اÊدارة

(ب) تاريخ تخفيض قيمة مساهمة البنك المتاحة إلى القيمة الصفرية.
تاريــخ الدفعــة المرحليــة يعنــي كل تاريــخ يتــم فيــه تنفيــذ أي دفعــات مرحليــة بموجــب 

هذه االتفاقية.
ــواردة فــي الجــدول رقــم  ــة يعنــي اÊخطــار المعــد بالصيغــة ال ــة المرحلي ــب الدفع طل

 .(٣)
استشــاري المشــروع يعنــي استشــاري المشــروع المعيــن بموجــب مســتندات المشــروع 

أو أي طرف آخر قد يحدده البنك.
الخدمــات تعنــي الخدمــات المتفــق علــى تقديمهــا مــن قبــل وكيــل اÊدارة كمــا هــو 

موضح في البند ١٫٣. 
مبلــغ تعويــض ا�نهــاء يعنــي المبلــغ المعــادل لقيمــة أي إيجــار مدفــوع مقــدم³ تصبــح 
واجبــة االســترداد مــن قبــل البنــك (بصفتــه المؤجــر) بموجــب اتفاقيــة اÊجــارة الموصوفــة 

في الذمة.
٢. تعيين ومستحقات وكيل ا�دارة 

لتقديــم  التعييــن  هــذا  اÊدارة  وكيــل  ويقبــل  اÊدارة،  وكيــل  ويفــوض  البنــك  يعيــن   ١٫٢
الخدمــات خالل مــدة المشــاركة. وال يكــون لوكيــل اÊدارة أي حــق أو صالحيــة – ســواء كانــت 
صريحــة أو ضمنيــة - فــي فــرض أي التــزام أو مســئولية علــى البنــك فيمــا يتعلــق بتقديــم 

الخدمات ، بخالف ما هو وارد في هذه االتفاقية.
مــن  اÊدارة  وكيــل  يتلقــى  أن  يجــب  اÊدارة،   وكيــل  بصفــة  بتعيينــه  يتعلــق  فيمــا   ٢٫٢
المشــاركة رســوم وكالــة لمــرة واحــدة بقيمــة المبلــغ الموضــح فــي المــادة (٤) مــن الجــدول 
(١) واجبــة الســداد عنــد التوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة (يقــر وكيــل اÊدارة باســتالم وكفايــة 

هذه الرسوم).
٣. الخدمات  

١٫٣ يتعهد وكيل اÊدارة، خالل مدة المشاركة، بتقديم الخدمات والتي تشمل ما يلي :
١٫١٫٣ تقديــم وتنفيــذ جميــع الخدمــات والمســئوليات وااللتزامــات الــواردة فــي الجــدول (٢) 

نيابًة عن مشروع المشاركة.
٢٫١٫٣  ســداد جميــع الضرائــب (إن وجــدت) والتــي قــد يتــم فرضهــا أو تحصيلهــا فيمــا يتعلــق 

با®صول.  
٣٫١٫٣ الحصول على جميع التفويضات الالزمة فيما يتعلق با®عمال ، و 

٤٫١٫٣ أداء ا®عمال طبق³ لمواصفات ا®صول ومستندات المشروع ، و
٥٫١٫٣ ضمان تلبية تاريخ إنجاز ا®عمال في أو قبل تاريخ اÊنجاز المجدول.
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3.2. The Managing Agent shall provide the Services:

3.2.1. in accordance with all applicable laws and regulations;

3.2.2. with the degree of skill and care that it would exercise in respect of its own assets; and

3.2.3. in a manner that is not repugnant to the Shari’a.

3.3. Subject to the prior written approval of the Bank, the Managing Agent may sub-contract 
any of the Services to third parties provided that the Managing Agent shall be solely 
responsible for any work carried out by such sub-contractors and that any such delegation 
shall not absolve the Managing Agent of its obligations and responsibilities under this 
Agreement.

3.4. To the extent that the Forward Lease Agreement is terminated prior to the Scheduled 
Completion Date and any Advance Rental Payment becomes refundable by the Bank (as 
Lessor under the Forward Lease Agreement) to the Customer, the Managing Agent shall be 
deemed to have failed to provide the Services (and in particular to procure the Works in 
accordance with the Asset Specifications and Project Documents) by the Scheduled 
Completion Date and it shall immediately indemnify the Bank for an amount equal to the 
Termination Indemnity Amount. 

3.5. The Musharaka Operating Costs shall be on the account of the Musharaka and 
accordingly born by Parties in proportion to their respective Total Contribution.

4. Phase Payments

4.1. Promptly upon the Conditions Precedent being provided to the Bank in a form and 
substance satisfactory to the Bank or upon the Bank waiving its right to receive any Conditions 
Precedent, the Bank shall notify the Managing Agent that each Conditions Precedent has 
been satisfied or waived.

4.2. The Managing Agent shall only be entitled to request a Phase Payment by delivering to 
the Bank a completed Phase Payment Request at least 5 Business Days prior to the requested 
Phase Payment Date, or such other time agreed between the Parties in writing.

4.3. A Phase Payment Request shall be irrevocable and shall not be regarded as having been 
duly completed unless:

4.3.1. the proposed Phase Payment Date is a Business Day within the Phase Payment 
Availability Period;

4.3.2. the amount of the Phase Payment is less than or equivalent to the Bank's Available 
Contribution;

4.3.3. the currency of the Phase Payment is Omani Rials; 

4.3.4. it is accompanied by invoices in respect of the costs of the Works (each a Relevant 
Invoice); and

4.3.5. it is accompanied by a certification from the Project Consultant that the relevant Works 
have been completed in accordance with the Project Documents. 

4.4. The Bank will only be obliged to fund a Phase Payment if, on the date of a Phase Payment 
Request and on the proposed Phase Payment Date:

4.4.1. no Event of Default is continuing or would result from the proposed Phase Payment; 

4.4.2. each representation in the Musharaka Agreement is true and correct in all material 
respects; and 

4.4.3. the Bank is reasonably satisfied that the invoiced amounts set out in the Relevant 
Invoices have been properly incurred. 

4.5. Each Party acknowledge that each Phase Payment is to be applied towards the 
settlement of Relevant Invoices. 

4.6. Each Party agrees and instructs the Bank to pay each Phase Payment due and payable 
directly to each party that has issued a Relevant Invoice for settlement of that Relevant Invoice 
and the Bank's Available Contribution shall be reduced accordingly.

4.7. The Bank shall send a copy of each payment transfer to the Managing Agent for its 
records.

5. Partial Loss Proceeds

5.1. The Managing Agent agrees that all Insurance Proceeds recovered in relation to a Partial 
Loss (Partial Loss Proceeds) shall be deposited into a bank account designated by the Bank 
and notified to the Managing Agent.

5.2. The Managing Agent shall apply such proceeds towards the restoration or repair of the 
Asset within 3 months of the date of receipt of such proceeds. In the event that the proceeds 
are not sufficient to cover the cost of restoration or repair of the Asset, the Managing Agent 
shall cover shall shortfall.

5.3. The Managing Agent shall immediately following the end of such 3 month period, apply 
amounts, that are not applied towards the restoration or repair of the Musharaka Asset, 
towards purchasing the Bank's Musharaka Units on the next succeeding Musharaka Unit(s) 
Payment Date in accordance with the terms of the Purchase Undertaking.

5.4. Where the Bank is named on any insurance policy as an insured party, it shall not be 
responsible for any loss due to any failure to notify the insurers of any material fact relating to 
the risk assumed by the insurers or any other information.

6. Total Loss Event

6.1. From the Musharaka Commencement Date and for as long as the Forward Lease 
Agreement has not been terminated, the Managing Agent shall maintain insurances for all 
risks and in accordance with Schedule 2, for the full replacement value of the Asset and in 
any event for an aggregate amount of no less than the amount equal to the Bank’s Total 
Contribution from time to time.

٢٫٣ يجب على وكيل اÊدارة تقديم الخدمات: 
١٫٢٫٣  وفق³ لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

٢٫٢٫٣ بدرجة المهارة والعناية الواجبتين عند ممارسته  لما يتعلق با®صول الخاصة له.
٣٫٢٫٣ بطريقة ال تتنافى مع مبادئ وأحكام الشريعة االسالمية.

٣٫٣ يجــوز لوكيــل اÊدارة التعاقــد مــن الباطــن، بموجــب موافقــة مكتوبــة مســبقة مــن 
البنــك، علــى أي خدمــات لطــرف ثالــث، ويشــترط دائــم³ أن يتحمــل وكيــل اÊدارة المســئولية 
منفــردº عــن أي أعمــال يتــم تنفيذهــا مــن قبــل هــؤالء المقاوليــن الفرعييــن  وأن أي تفويــض 
ومســئولياته  التزاماتــه  مــن  اÊدارة  وكيــل  يعفــي  ال  المقاوليــن  هــؤالء  إلــى  إليــه  مشــار 

بموجب هذه االتفاقية.
٤٫٣ للحــد الــذي يتــم عنــده إنهــاء اتفاقيــة اÊجــارة الموصوفــة فــي الذمــة قبــل تاريــخ اÊنجــاز 
المجــدول وقبــل أن تصبــح أي مدفوعــات إيجــار مســبقة واجبــة االســترداد مــن قبــل البنــك 
(بصفتــه المؤجــر بموجــب اتفاقيــة اÊجــارة الموصوفــة فــي الذمــة) إلــى العميــل، ويعتبــر 
وكيــل اÊدارة عندئــذ قــد فشــل فــي تقديــم الخدمــات (وبشــكل خــاص القيــام با®عمــال 
وفــق³ لمواصفــات ا®صــول ومســتندات المشــروع) فــي تاريــخ اÊنجــاز المجــدول ويجــب عليــه 

القيام على الفور بتعويض البنك بمبلغ يعادل مبلغ تعويض اÊنهاء.
٥٫٣ يجــب أن ُتقيــد التكاليــف التشــغيل للمشــاركة علــى الحســاب الخــاص بالمشــاركة 

وبالتالي يتحملها الطرفين بما يتناسب مع مساهماتهما الكلية.
٤. الدفعة المرحلية

المقبولــة  المضمونــة  بالصيغــة  للبنــك  المســبقة وتقديمهــا  بالشــروط  الوفــاء  فــور   ١٫٤
بالنســبة إلــى البنــك أو عندمــا يتنــازل البنــك عــن حقــه فــي الحصــول علــى أي شــروط 
مســبقة ، فإنــه يجــب علــى البنــك إخطــار وكيــل اÊدارة بأنــه تــم القبــول أو التنــازل عــن 

الشروط المسبقة.
الدفعــة  طلــب  تقديمــه  بعــد  فقــط  المرحليــة  الدفعــة  طلــب  اÊدارة  لوكيــل  يحــق   ٢٫٤
المرحليــة المنجــز إلــى البنــك خالل فتــرة ال تقــل عــن خمســة (٥) أيــام عمــل قبــل تاريــخ 
الحصــول علــى الدفعــة المرحليــة المطلــوب، أو فــي وقــت آخــر تــم االتفــاق عليــه كتابيــا بيــن 

الطرفين.
٣٫٤ يجــب أن يكــون طلــب الدفعــة المرحليــة غيــر قابــل لÝلغــاء وال يعتبــر قــد اكتمــل علــى 

النحو الواجب ما لم:
ــم  ــرة تقدي ــوم عمــل واقــع خالل فت ــة المقتــرح فــي أي ي ــخ الدفعــة المرحلي ١٫٣٫٤ يكــون تاري

الدفعة المرحلية.
٢٫٣٫٤ أن يكــون مبلــغ الدفعــة المرحليــة المطلــوب ال يقــل أو يعــادل مبلــغ مســاهمة البنــك 

المتاحة.
٣٫٣٫٤ أن تكون عملة سداد الدفعة المرحلية هي الريال الُعماني.

٤٫٣٫٤ أن تكون مصحوبة بفواتير تكاليف ا®عمال ذات الصلة (كل فاتورة ذات صلة)، و

إنجــاز  تــدل علــى  المشــروع  مــن استشــاري  أن تكــون مصحوبــة بشــهادة صــادرة   ٥٫٣٫٤
ا®عمال المرتبطة بها وفق³ لمستندات المشروع.

٤٫٤ يصبــح البنــك ملــزم³ فقــط بتمويــل دفعــة مرحليــة إذا ، كان ذلــك فــي تاريــخ طلــب 
الدفعة المرحلية وفي تاريخ الدفعة المرحلية المقترح:

١٫٤٫٤ لن تستمر أي حالة من حاالت التقصير أو تنتج من الدفعة المرحلية المقترحة.
٢٫٤٫٤ كل إقــرار وارد فــي اتفاقيــة المشــاركة حقيقــي وصحيــح فــي جميــع الجوانــب الماديــة، 

و
٣٫٤٫٤ إذا قبــل البنــك بشــكل معقــول بــأن المبالــغ المحــددة فــي الفواتيــر قــد تــم تكبدهــا 

بشكل سليم.
٥٫٤ يقر كل طرف بأن كل دفعة مرحلية سيتم صرفها لتسوية الفواتير ذات الصلة.

٦٫٤ يوافــق كل طــرف ويوجــه البنــك بســداد كل دفعــة مرحليــة مســتحقة وواجبــة الدفــع 
مباشــرًة إلــى كل طــرف قــد اصــدر فاتــورة ذات صلــة لتســوية تلــك الفاتــورة ويتــم تخفيــض 

مساهمة البنك المتاحة بناًء على ذلك.
ــى وكيــل اÊدارة  ــل إل ٧٫٤ يجــب علــى البنــك إرســال نســخة مــن كل إيصــال ســداد أو تحوي

بغاية االحتفاظ  به في في سجالته.
٥. عوائد الخسارة الجزئية

١٫٥ يوافــق وكيــل اÊدارة بــأن جميــع العوائــد التأمينيــة المســتردة فيمــا يتصــل بــأي خســارة 
ــة) يجــب إيداعهــا فــي حســاب بنكــي مخصــص مــن قبــل  ــد الخســارة الجزئي ــة (عوائ جزئي

البنك ويتم إخطار وكيل اÊدارة بها.
٢٫٥ يجــب علــى الوكيــل اÊداري تطبيــق هــذه العوائــد لترميــم أو إصالح هــذه ا®صــول خالل 
ثالثــة (٣) أشــهر مــن تاريــخ اســتالم هــذه العوائــد. وفــي حالــة أن تلــك العوائــد غيــر كافيــة 
لتغطيــة تكاليــف ترميــم أو إصالح ا®صــول ، فإنــه يجــب علــى الوكيــل اÊداري تغطيــة هــذا 

النقص. 
(٣) أشــهر  الثالثــة  انتهــاء فتــرة  الفــور بعــد  القيــام علــى  اÊدارة  ٣٫٥ يجــب علــى وكيــل 
ــم تســتخدم فــي ترميــم أو إصالح أصــول المشــاركة، فــي  ــغ، التــي ل اســتخدام تلــك المبال
(وحــدات)  وحــدة  دفعــات  ســداد  تاريــخ  فــي  للبنــك  التابعــة  المشــاركة  وحــدات  شــراء 

المشاركة التالية مباشرة وفق³ لشروط التعهد بالشراء.
٤٫٥ ال يتحمــل البنــك أي مســئولية، متــى مــا ورد اســمه فــي أي بوليصــة تأميــن بصفتــه 
الطــرف المؤمــن عليــه، عــن أي خســارة قــد تحــدث نتيجــة ®ي فشــل فــي تقديــم إخطــار 
شــركات التأميــن بخصــوص أي وقائــع ماديــة تتعلــق بالمخاطــر التــي تحملتهــا شــركات 

التأمين أو أي معلومات أخرى.
٦. واقعة الخسارة الكلية

١٫٦ يجــب علــى وكيــل اÊدارة الحفــاظ علــى جميــع التأمينــات ضــد كافــة المخاطــر وفــق³ 
للجــدول (٢)، اعتبــارº مــن تاريــخ بــدء ســريان اتفاقيــة المشــاركة وطالمــا لــم يتــم إنهــاء 
اتفاقيــة اÊجــارة الموصوفــة فــي الذمــة، لقيمــة االســتبدال الكاملــة لÛصــول ضــد جميــع 
يعــادل  الــذي  المبلــغ  عــن  يقــل  ال  المبالــغ  إجمالــي  فــإن  ا®حــوال  كل  وفــي  المخاطــر، 

مساهمات البنك اÊجمالية من وقٍت إلى آخر. 



 
6.2. In the event of a Total Loss Incident, the Managing Agent shall ensure that all Takaful 
proceeds thereof are paid into a bank account designated by the Bank and notified to the 
Managing Agent within 30 days of such occurrence.  Except where the Total Loss Incident 
arises or results from a Force Majeure, the  Managing Agent acknowledges that it has acted 
negligently in maintaining the Asset which has led to such Total Loss Incident and irrevocably 
and unconditionally undertakes to pay (in same day, freely transferable, cleared funds) an 
amount equal to any shortfall of the Outstanding Amounts directly into such bank account by 
no later than close of business on the 31st day after the date of the Total Loss Incident. 

6.3. In the event of a Total Loss Incident arising or resulting from a Force Majeure, the Takaful 
proceeds received by the Bank shall be divided between the Parties in proportion to their 
respective Total Contribution at the time of such Total Loss Incident.

7. Indemnity

The Managing Agent  agrees to indemnify and hold harmless the Bank from and against all 
losses, damages, costs, expenses and liabilities (including third party liabilities of whatever 
nature) as may be incurred or suffered by the Bank as a result of any breach or 
non-performance by the Managing Agent hereunder.

8. Provisions of the Musharaka Agreement

Clause 18 (Communications), clause 19 (Miscellaneous), clause 20 (Changes to parties), 
clause 21 (Sharia compliance) and clause 22 (Law and jurisdiction) of the Musharaka 
Agreement are incorporated herein and shall apply mutatis mutandis to this Agreement as if 
the same had been set out in this Agreement, subject to such alterations or variations where 
necessary to make the provisions of such clauses in the Musharaka Agreement consistent 
with this Agreement. 

٢٫٦ يؤكــد وكيــل اÊدارة فــي وقــوع حادثــة خســارة كليــة أن جميــع عوائــد التكافــل (التأميــن 
اÊسالمــي) المتعلقــة بالخســارة الكليــة قــد تــم ســدادها فــي الحســاب البنكــي المخصــص 
ــة. باســتثناء  ــوم³ مــن هــذه الحادث ــون (٣٠) ي ــى الوكيــل اÊداري خالل ثالث مــن قبــل البنــك إل
الحــاالت التــي تنشــأ فيهــا حادثــة خســارة كليــة أو تنتــج مــن قــوة قاهــرة، عندهــا يقــر 
الوكيــل اÊداري أنــه تصــرف بإهمــال فــي الحفــاظ علــى ا®صــول ممــا أدى إلــى وقــوع حادثــة 
الخســارة الكليــة هــذه ويتعهــد دون قيــد أو شــرط تعهــدº ال رجعــة فيــه بدفــع ( فــي نفــس 
المبالــغ  فــي  نقــص  ®ي  مســاٍو  مبلــغ  الرســوم)  خالصــة  للتحويــل  قابلــة  مبالــغ  اليــوم، 
المســتحقة مباشــرًة إلــى ذلــك الحســاب البنكــي فــي موعــد ال يتجــاوز نهايــة العمــل فــي 

اليوم الحادي والثالثون من تاريخ وقوع حادثة الخسارة الكلية. 
٣٫٦ يجــب تقســيم عوائــد التكافــل (التأميــن اÊسالمــي) التــي اســتلمها البنــك، فــي حالــة 
وقــوع حادثــة خســارة كليــة ناشــئة أو ناتجــة مــن قــوة قاهــرة، بيــن الطرفيــن بمــا يتناســب 

مع مساهماتهما الكلية في وقت وقوع حادثة الخسارة الكلية هذه. 
٧. التعويض

يوافــق وكيــل اÊدارة علــى تعويــض وحمايــة البنــك مــن جميــع الخســائر وا®ضــرار والتكاليــف 
والمصروفــات وااللتزامــات (بمــا فــي ذلــك التزامــات طــرف ثالــث مهمــا كانــت طبيعتهــا) 
حســب مــا يتكبــده أو يتحملــه البنــك نتيجــة أي مخالفــة أو امتنــاع عــن ا®داء مــن قبــل وكيــل 

اÊدارة بموجب هذه االتفاقية.
٨. أحكام اتفاقية المشاركة 

يتــم إدراج البنــد (١٨) المــراسالت والبنــد (١٩) متفرقــات والبنــد (٢٠) (تغييــرات علــى ا®طــراف) 
والبنــد (٢١) االلتــزام بأحــكام الشــريعة اÊسالميــة  والبنــد (٢٢)  (القانــون والواليــة القضائيــة) 
مــن اتفاقيــة المشــاركة فــي هــذه االتفاقيــة وتســري بعــد إجــراء التغييــرات الالزمــة علــى 
هــذه االتفاقيــة كمــا لــو كانــت ا®حــكام مذكــورة بالكامــل فــي هــذه االتفاقيــة ، وتخضــع 
المشــاركة  اتفاقيــة  فــي  البنــود  هــذه  أحــكام  لجعــل  الالزمــة  التغييــرات  أو  للتعــديالت 

متوافقة مع هذه االتفاقية.

  
الجدول (١)

معلومات عامة

١. تاريخ هذه االتفاقية: 

٢. بيانات وكيل ا�دارة

االسم الكامل:

رقم البطاقة / جواز السفر:

العنوان:

٣. فترة توفر الدفعة المرحلية ___________ شهر

٠٤رسوم الخدمات:                           ر.ع

Schedule (1)

General  Information

1. Date of this Agreement:

2. Managing Agent Information

Full Name:

Civil ID/ Passport Number: 

Address:

3. Phase Payment Availability Period _______ months

4. Service Fee                        OMR
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Schedule (2)

Scope of Management Obligations

The Managing Agent’s responsibilities /obligations includes all the services generally required 
to manage the development and completion of the Works by the Works Completion Date, 
including the following (as applicable): 

(i)   Project Management 

(ii)   Site Supervision

(iii)   Maintenance and Structural Repair

(iv)   Insurance Undertakings

1 Project Management 

The Managing Agent is responsible for the Project Management services throughout the 
duration of the Works, during the pre-contract (design and tender phase) and post-contract 
(construction) phase including but not limited to procurement of the relevant consultants/ 
specialists, permits and approvals, cost control and management of health and safety issues. 

2 Site Supervision

The Managing Partner is responsible for overall site supervision, co-ordination of Contractors 
and sub-contractors and control of the executed Works. 

3 Maintenance and Structural Repair

The Managing Agent shall carry out all Major Maintenance and Structural Repair of the Asset 
on behalf of the Musharaka, and shall:

3.1 ensure that accurate and current records are kept of all Major Maintenance and Structural 
Repair activities;

3.2 conduct regular and proper inspection of the Asset and ensure that Major Maintenance 
and Structural Repair is carried out with the proper quality of materials and workmanship by 
competent persons and in accordance with applicable law and regulations; and

3.3 In accordance with good maintenance practice expected from a prudent person to fully 
maintain the value of the Asset, ordinary wear, tear and depreciation excepted.

4 Insurance Undertakings

4.1 The Managing Agent shall procure that policies of insurances are maintained in relation 
to the Works and the Asset with reputable underwriters or Takaful companies approved by the 
Bank and against such risks usual for such assets and which include the following:

4.1.1 prior to the Works Completion Date, contractors and erection all risks insurance and 
construction delay in start-up insurance on a full reinstatement basis;

4.1.2 after the Works Completion Date, insurance in respect of the Asset, trade and other 
fixtures and fixed plant and machinery forming part of the Asset against loss or damage by 
fire, storm, tempest, flood, earthquake, lightning, explosion, impact, aircraft civil commotion, 
bursting of water tanks, apparatus or pipes and such other risks as are insured in accordance 
with sound commercial practice to the full reinstatement value thereof;

4.1.3 insurance in respect of acts of terrorism in respect of the Asset and Works;

4.1.4 insurance against all third party and public liability risks; and

4.1.5 such other risks as the Managing Agent or the Bank may from time to time reasonably 
determine.

4.2 In respect of the Insurances, the Managing Agent shall:

4.2.1 not permit anything which may make void or voidable any policies;

4.2.2 pay promptly all premiums and do all things necessary to keep all insurance policies in 
force;

4.2.3 ensure that any Insurances:

(a) cannot be terminated by the relevant insurer for any reason without not less than 30 days' 
prior notification to the Managing Agent and/or the Bank;

(b) name the Bank as sole loss payee except for proceeds from a claim for the third liability 
insurances), contain directions to pay all proceeds into such account as the Bank may direct;

(c) contain a provision whereby the insurers waive all rights of subrogation howsoever arising; 
and

(d) contain a provision whereby such insurance policy shall not be vitiated or avoided as 
against security holder in the event of any misrepresentation or failure to make a disclosure 
by the Managing Agent or other insured party (other than the Bank) or any circumstances 
beyond the control of any insured party; and

4.2.4 not do or omit to do anything that might prejudice the Managing Agent’s right to claim 
under any Insurances; 

4.2.5 deliver to the Managing Agent and/or the Bank:

(a) within 30 days after any Insurances, a copy of that policy or other evidence of cover, 
incorporating any loss payee provisions;  

(b) within 30 days prior to the expiry of any Insurance, a certificate of renewal from the 
Managing Agent's insurance provider confirming the renewal period, the amounts insured for 
each asset, any changes in terms and conditions and the provisions naming the Bank as loss 
payee remain in effect; 

(c) prior to the expiry of the relevant Insurance during the construction period, evidence 
reasonably satisfactory to the Bank that the relevant Insurance for the operational period of 
the Asset will be in effect on and from the expiry of the relevant Insurance during the 
construction period; 

(d) any other information or documents as the Bank may reasonably request and to promptly 
notify the Bank of any lapse or cancellation of any Insurance;

الجدول (٢)
نطاق التزامات ا�دارة 

يشــمل نطــاق االتزامــات / مســئوليات وكيــل اÊدارة جميــع الخدمــات المطلوبــة بشــكل عــام 
لغايــة إدارة التطويــر وإنجــاز ا®عمــال فــي تاريــخ إنجــاز ا®عمــال ، بمــا فــي ذلــك التالــي (حســب 

االقتضاء):
(i) إدارة المشروع

(ii) اÊشراف على الموقع
(iii) أعمال الصيانة واÊصالحات الهيكلية.

(iv) التعهدات التأمينية.
١. إدارة المشروع

يكــون وكيــل اÊدارة مســئوًال عــن خدمــات إدارة المشــروع طــوال فتــرة ا®عمــال خالل مرحلــة 
مــا قبــل العقــد (مرحلــة التصميــم والمناقصــة) ومرحلــة مــا بعــد العقــد (البنــاء) بمــا فــي 
ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر توفيــر االستشــاريين أو المتخصصيــن ذوي الصلــة 

والتراخيص والموافقات ومراقبة التكاليف وإدارة قضايا الصحة والسالمة.
٢ ا�شراف على الموقع

يكــون وكيــل اÊدارة مســئوًال عــن اÊشــراف العــام علــى الموقــع والتنســيق فيمــا بيــن 
المقاولين والمقاولين من الباطن ومراقبة ا®عمال المنفذة.

٣ أعمال الصيانة وا�صالحات الهيكلية الرئيسية
يجــب علــى وكيــل اÊدارة القيــام بتنفيــذ جميــع أعمــال الصيانــة واÊصالحــات الهيكليــة 

الرئيسية لÛصول نيابًة عن المشاركة ، ويجب عليه القيام بما يلي:
الصيانــة  أعمــال  أنشــطة  لجميــع  وكاملــة  دقيقــة  بســجالت  االحتفــاظ  مــن  التأكــد   ١٫٣

واÊصالحات الهيكلية الرئيسية.
الصيانــة  أعمــال  تنفيــذ  مــن  والتأكــد  لÛصــول  وســليم  منتظــم  بفحــص  القيــام   ٢٫٣
واÊصالحــات الهيكليــة الرئيســية باســتخدام الجــودة المناســبة للمــواد والتصنيــع مــن  

قبل أشخاص متخصصين و وفق³ للقوانين واللوائح المعمول بها.
كــفء  مــن شــخص  المتوقعــة  الجيــدة  الصيانــة  لممارســات  ، طبــق³  حالــة  فــي كل   ٣٫٣
ــراء واÊهالك  ــام علــى قيمــة ا®صــول ، وباســتثناء حــاالت البلــى واالهت وبهــدف الحفــاظ الت

الطبيعي.
٤ التعهدات التأمينية

١٫٤ يجــب علــى وكيــل اÊدارة التأكــد مــن االحتفــاظ ببوالــص التأميــن واÊبقــاء عليهــا ســارية 
فيمــا يتعلــق با®عمــال وا®صــول لــدى الشــركات التــي تتكفــل بمخاطــر التأميــن أو شــركات 
التكافــل (التأميــن اÊسالمــي) ذات الســمعة الطيبــة المعتمــدة مــن قبــل البنــك وضــد هــذه 

المخاطر لمثل هذه ا®صول والتي تشمل ما يلي:
١٫١٫٤ قبــل تاريــخ إنجــاز ا®عمــال ، التأميــن ضــد جميــع مخاطــر المقاوليــن والبنــاء وتأميــن 

التأخر في بدء العمل على أساس االستعادة الكاملة. 
التجاريــة  وا®عمــال  با®صــول  يتعلــق  فيمــا  التأميــن   ، ا®عمــال  إنجــاز  تاريــخ  بعــد   ٢٫١٫٤
والتجهيــزات ا®خــرى ومحطــة العمــل والمعــدات واäالت الثابتــة التــي تشــكل جــزءº مــن 
ا®صــول ، ضــد الخســارة أو الضــرر الناتــج عــن الحريــق أو العواصــف أو ا®عاصيــر أو الفيضانــات 
أو الــزالزل أو البــرق أو االنفجــارات أو التصــادم أو الحركــة المدنيــة للطائــرات أو إنفجــار خزانــات 
الميــاه أو ا®جهــزة أو ا®نابيــب وتلــك المخاطــر ا®خــرى حســبما يتــم التأميــن عليهــا طبــق³ 

للممارسات التجارية المقبولة بإعادتها لحالتها االصلية تماما. 
٣٫١٫٤ التأمين فيما يتعلق با®عمال اÊرهابية المرتبطة  با®صول وا®عمال.

٤٫١٫٤ التأمين ضد جميع المخاطر تجاه الغير ومخاطر المسئولية العامة، و
٥٫١٫٤ المخاطــر ا®خــرى حســبما يحددهــا وكيــل اÊدارة أو البنــك مــن وقــٍت äخــر بشــكل 

معقول.
٢٫٤ يجب على وكيل اÊدارة القيام بالتالي  فيما يتعلق بالتأمينات: 

١٫٢٫٤  عدم السماح بعمل أي شيء قد يبطل أو يلغي أي بوالص تأمين.
٢٫٢٫٤ سداد جميع أقساط التأمين على الفور والقيام بجميع ا®شياء الالزمة للحفاظ 

على نفاذ وسريان جميع بوالص التأمين.  
٣٫٢٫٤ التأكد من  أن أي تأمينات: 

ــم إخطــار  (أ) ال يمكــن إنهائهــا مــن قبــل شــركة التأميــن ذات الصلــة ®ي ســبب دون تقدي
مسبق ال تقل مدته عن ثالثين (٣٠) يوم³ إلى وكيل اÊدارة و أو البنك.

(ب) تســمية البنــك بصفتــه المســتفيد الوحيــد مقابــل الخســائر باســتثناء العوائــد الناتجــة 
مــن المطالبــة بــأي بنــد مــن بنــود المســئولية تجــاه الغيــر مــن أي تامينــات والتــي تشــمل 

توجيهات بسداد جميع العوائد إلى ذلك الحساب المحدد وفق³ لتوجيهات البنك.
(ج) تحتــوي علــى شــرط تتنــازل بموجبــه شــركة التأميــن عــن جميــع الحقــوق فــي الحلــول 

مهما كان سبب نشوئها ، و
(د) أن تحتــوي علــى شــرط بموجبــه يبطــل أو يلغــي بوليصــة التأميــن المذكــورة مقابــل أي 
حامــل ضمــان فــي حالــة أي تقصيــر أو فشــل فــي فــي القيــام بــأي إفصــاح مــن قبــل وكيــل 
اÊدارة أو أي طــرف مؤمــن عليــه آخــر (خالف البنــك) أو أي  ظــروف خــارج نطــاق ســيطرة أي 

طرف مؤمن عليه ، و
٤٫٢٫٤ عــدم عمــل أو التقصيــر فــي عمــل أي شــئ قــد يمــس أو يخــل بحــق وكيــل اÊدارة فــي 

أي مطالبة بموجب أي تأمينات.
٥٫٢٫٤ تقديم التالي إلى وكيل اÊدارة و أو البنك:

(أ) نســخة مــن تلــك البوليصــة أو أي دليــل آخــر ، يتضمــن أي أحــكام متعلقــة بالمســتفيد 
من الخسائر خالل ثالثين (٣٠) يوم³ من أي تأمينات. 

(ب) شــهادة تجديــد مــن الشــركة مقدمــة التأميــن الخاصــة بوكيــل اÊدارة ، خالل ثالثــون (٣٠) 
يــوم³ قبــل انتهــاء أي تأميــن تؤكــد مــدة التجديــد والمبالــغ المؤمــن عليهــا مقابــل كل أصــل 
البنــك بصفتــه  تحــدد  التــي  وا®حــكام  الشــروط  فــي  تغييــرات  أي  وتظــل  ا®صــول  مــن 

المستفيد من الخسائر سارية المفعول.
(ج) تقديــم إثبــات مقبــول لــدى البنــك، قبــل انتهــاء التأميــن ذا الصلــة وخالل فتــرة البنــاء، 
بــأن التأميــن المتعلــق بالفتــرة التشــغيلية لÛصــول ســيكون ســاري³ اعتبــارº مــن تاريــخ 

انتهاء التأمين ذا الصلة خالل فترة البناء.
(د) أي معلومــات أو مســتندات أخــرى قــد يطلبهــا البنــك وإخطــار البنــك فــورº بــأي تأخيــر أو 

إلغاء أي تأمين. 
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4.2.6 procure that no reductions in limits or increases in deductibles or exceptions will be 
made to any Insurance without the written consent of the Bank;

4.2.7 not vary or cause a material change to any Insurance;

4.2.8 not terminate or cancel any Insurance;

4.2.9 promptly notify the Bank of any event entitling the Managing Agent to claim for an 
aggregate amount (taking into account any deductible for this purpose) exceeding such 
amount notified by the Bank to the Managing Agent; and

4.2.10 promptly and diligently pursue claims under the Insurances.

4.3 If the Managing Agent does not comply with its obligations hereunder, the Bank may 
(without any obligation to do so) effect or renew any such Insurance on behalf of the Managing 
Agent (and not in any way for the benefit of the Managing Agent concerned) and the cost of 
renewing any such Insurance shall be reimbursed by the Managing Agent to the Bank on 
demand as a compensation for failing to perform its obligations as a Managing Agent.

Schedule (3)

Phase Payment Request

From: [ .......................................................................................................................... ]

To: Ahli Islamic, Ahli Bank S.A.O.G

Dated: ..............................................

Dear Sirs

Management Agreement dated [ ........................................................... ]  between
[..................................................................................................................] and Ahli 
Islamic,  Ahli Bank S.A.O.G (the Agreement)

1) We refer to the Agreement. This is a Phase Payment Request. Terms defined in the 
Agreement have the same meaning in this Phase Payment Request unless otherwise defined.

2) We wish to request a Phase Payment on the following terms:

(a) Proposed Phase Payment Date: [............................................ ] (or, if that is not a 
Business Day, the next Business  Day)

(b) Amount: OMR [............................................................... ]

3 We confirm that:

(a) on the date of this Phase Payment Request no Event of Default is continuing and each  
representation set out in the Musharaka Agreement is true and correct in all material 
respects; and

(b) a payment is due to be applied to payment costs relating to the Works.

4 Attached to this Phase Payment Request are the Relevant Invoices.

5 The proceeds of this Phase Payment should be credited to the following accounts:

[account details of each contractor to whom the proposed Phase Payment (or portion thereof) 
is to be paid].

6 This Phase Payment Request is irrevocable and is governed by Oman law.

Yours faithfully

…………………..........................................................................................................

أو  الخصومــات  فــي  الزيــادات  أو  الحــدود  فــي  تخفيضــات  أي  إجــراء  عــدم  ضمــان   ٦٫٢٫٤
االســتثناءات التــي قــد يتــم إجراؤهــا علــى أي تأميــن دون الحصــول علــى موافقــة مكتوبــة 

من البنك.  
٧٫٢٫٤ عدم تعديل أو اÊيعاز بإجراء أي تغيير مادي في أي تأمين.

٨٫٢٫٤ عدم إنهاء أو إلغاء أي تأمين.
ــأي حــدث يعطــي وكيــل اÊدارة  ــى البنــك فــي أقــرب وقــت ممكــن ب ــم إخطــار إل ٩٫٢٫٤ تقدي
ــار أي خصومــات لهــذا الغــرض)  ــي (مــع ا®خــذ فــي االعتب ــغ إجمال الحــق فــي المطالبــة بمبل

يتجاوز المبلغ الذي أخطر به البنك إلى وكيل اÊدارة ، و
١٠٫٢٫٤ القيام على وجه السرعة والجدية بمتابعة المطالبات بموجب التأمينات.

٣٫٤ فــي حالــة عــدم تقيــد وكيــل اÊدارة بااللتزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة ، فإنــه يجــوز 
للبنــك (دون اي التــزام عليــه للقيــام بذلــك) إنفــاذ أو تجديــد أي تأميــن مشــار إليــه نيابــًة عــن 
وكيــل اÊدارة (وليــس بــأي حــال مــن ا®حــوال لصالــح وكيــل اÊدارة المعنــي ) ويجــب أن 
يتحمــل وكيــل اÊدارة دفــع تكاليــف أي تأميــن إلــى البنــك عنــد الطلــب كتعويــض عــن 

فشل وكيل اÊدارة في أداء التزاماته كوكيل إدارة.

الجدول رقم (٣)
طلب الدفعة المرحلية 

من : {.................................................................................................................................................................}

إلى: ا�هلي ا�سالمي، البنك ا�هلي ش.م.ع.ع
 

التاريخ: 

ا®عزاء ا®فاضل،
اتفاقيــة ا�دارة المؤرخــة {........................................................................................................................} 
  {........................................................................................................................} بيــن  والمبرمــة 

وا�هلي ا�سالمي، البنك ا�هلي ش.م.ع.ع (االتفاقية)

ــة. تحمــل المصطلحــات  ــة. هــذا طلــب بالحصــول علــى دفعــة مرحلي ــى االتفاقي ١. نشــير إل
الموضــح تعريفهــا فــي االتفاقيــة نفــس المعنــى الــوارد فــي طلــب الدفعــة المرحليــة هــذا، 

ما لم يتحدد لها معنى مختلف.  
٢. نرغب في طلب الحصول على دفعة مرحلية بناًء على الشروط التالية:

(أ ) تاريــخ الدفعــة المرحليــة المقترحــة: {.......................................................................................}  (أو إذا 
لم يكن ذلك يوم عمل ، فيكون في يوم العمل التالي)

(ب) المبلغ: {.......................................................................................}  ر.ع
٣. نؤكد التالي:

(أ) فــي تاريــخ طلــب الدفعــة المرحليــة هــذا، ال تســتمر أي حالــة تقصيــر، وكل اÊقــرارات 
الواردة في اتفاقية المشاركة صحيحة وسليمة في جميع الجوانب المادية، و
(ب) يجب القيام بالسداد المستحق على تكاليف الدفع المتعلقة با®عمال. 

٤. مرفق طي طلب الدفعة المرحلية هذا الفواتير ذات الصلة.
٥. يجب قيد عوائد الدفعة المرحلية هذا في الحساب الموضح أدناه:

[تفاصيــل الحســاب الخــاص بالمقــاول يســدد إليــه الدفعــة المرحليــة المقتــرح هــذا (أو جــزء 
منه)

٦. يعد طلب الدفعة المرحلية هذا غير قابل للرجوع فيه ويخضع للقانون الُعماني.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

………………….....................................................................................................

نموذج
Sample

Signed for and on behalf of  the BANK  by:

Name:

Designation:

Customer`s signature:

Name:

 وقع نيابًة عن البنك:

االسم:

الوظيفة:

توقيع العميل:

االسم:



  
Purchase Undertaking
This Purchase Undertaking (this Undertaking) is made on the date stated in Schedule 1 
by the individual or legal entity described in Schedule 1 (the Customer) in favour of Ahli 
Islamic, Ahli Bank S.A.O.G., a joint stock company incorporated under the laws of Oman with 
company registration number 1558560 having its address at P.O. Box 545, Mina Al Fahal, 
Postal Code 116, Muscat, the Sultanate of Oman (the Bank).

(Individually, the Party and collectively, the Parties).

Introduction
(A) Pursuant to the Musharaka Agreement (as defined in clause 1 below), the Parties have 
entered into a Musharaka arrangement for the purpose of facilitating construction and joint 
ownership of the Asset.

(B) The Bank and the Customer each own Musharaka Units to commensurate with their 
respective Total Contribution.

(C) The Customer undertakes to buy the Bank’s Musharaka Units on the terms and conditions 
herein.

Agreed terms
1. Definitions 
1.1 In this Undertaking, unless specifically defined, capitalised terms words shall have the 
same meanings given to them in the Musharaka Agreement.

1.2 Exercise Notice means a notice given by the Bank to the Customer, in the form set out in 
Schedule 3.

1.3 Musharaka Agreement means the diminishing musharaka agreement entered into by 
the Parties on or around the date of this Purchase Undertaking, to establish the Musharaka.   

1.4 Musharaka Unit(s) Payment means the amount to be paid by the Customer to the 
Bank for the purchase of the Musharaka Units on each Musharaka Unit(s) Payment Date and 
is the “Principal” as set out under Schedule 2, which may be revised from time to time.

1.5 Musharaka Unit(s) Payment Date means the date on which the Musharaka Unit(s) are 
purchased by the Customer and is each “due date” as set out under Schedule 2, which may 
be revised from time to time.

1.6 Purchase Price means the purchase price of the Musharaka Units which shall be, at the 
relevant time, the aggregate of (without double counting):

(a) in relation to a purchase by the Customer on each Musharaka Unit(s) Payment Date:

(i) the Musharaka Unit(s) Payment; and

(i) any other amounts due and payable by the Customer (in any capacity) to the Bank pursuant 
to the Transaction Documents (other than any Rental Payments as defined in the Forward 
Lease  Agreement).

(b) in relation to a Termination Event: 

(i) the aggregate of the Bank's Capital Contribution less any Musharaka Unit(s) Payment;

(ii) any accrued but unpaid amount under the Forward Lease Agreement; 

(iii) the actual costs and expenses of the Bank paid or incurred as a result of the termination 
of any Transaction Document; and

(iv) any other amounts due and payable by the Customer (in any capacity) to the Bank 
pursuant to the Transaction Documents.

1.7 Secured Obligations means all monies and other obligations owing by the Customer to 
the Bank pursuant to the Transaction Documents, whether present or future and actual or 
contingent.

1.8 Termination Event means any of the following:

(a) the last Musharaka Unit(s) Payment Date; or

(b) an Event of Default; or 

(c) an Illegality Event; or 

(d) an objection in writing has been made by the Customer (as Lessee under the Forward 
Lease Agreement) to a Revised Rate (as such term is defined in the Forward Lease 
Agreement).

2. Purchase Undertaking
2.1 The Customer unconditionally and irrevocably undertakes to purchase the Bank’s 
Musharaka Units, or any part thereof immediately on any of the following:

2.1.1 on each Musharaka Unit(s) Payment Date; or

2.1.2 upon the issuance of an Exercise Notice following the occurrence of a Termination 
Event.

2.2 The Customer shall purchase the Musharaka Units at the Purchase Price. 

2.3 The Purchase Price shall be agreed between the Parties prior to the purchase of all such 
Musharaka Units by the Customer from the Bank provided that any certification or 
determination by the Bank of a rate or amount under any Transaction Document is, in the 
absence of manifest error, conclusive evidence of the matters to which it relates.

2.4  Upon full and final payment of the Purchase Price by the Customer, the Bank's Share of 
the Asset shall be transferred to the Customer and the Customer irrevocably and 
unconditionally accepts the Bank’s Share of the Asset represented by the Bank’s Musharaka 
Units.

2.5 The Customer agrees that the Customer has not relied on and shall  not rely on, any 
condition, warranty or representation of any kind made by or on behalf of the Bank, express 
or implied, whether arising by law or otherwise in relation to the Bank's Share of the Asset (or 
any part thereof), and the benefit of any such condition, warranty or representation (to the 
extent that they may be implied) shall be  irrevocably and unconditionally waived by the 
Customer to the fullest extent permissible under applicable law.

التعهد بالشراء
ــخ المبيــن فــي ــد) فــي التاري ــذا (هــذا التعه ــراء ه ــد بالش ــرام التعه ــم إب ــد ت لق

الجــدول (١) مــن قبــل الفــرد أو الكيــان القانونــي الموضــح فــي الجــدول (١) (العميــل) لصالــح 
وفــق³  تأسســت  مســاهمة  شــركة  وهــي  ش.م.ع.ع،  ا®هلــي  البنــك  اÊسالمــي،  ا®هلــي 
لقوانيــن ســلطنة ُعمــان بموجــب الســجل التجــاري رقــم (١٥٥٨٥٦٠) وعنوانهــا ص.ب (٥٤٥) ، 

ميناء الفحل، رمز بريدي (١١٦) ، مسقط ، سلطنة ُعمان (البنك). 
(يشار لكل منهما منفردين الطرف ومجتمعين الطرفين) 

المقدمة 
(أ) أبــرم الطرفــان ترتيــب مشــاركة وفــق³ التفاقيــة المشــاركة (كمــا هــي محــدد ومعــرف فــي 

الجدول (١) أدناه) بغرض حصولهما على ملكية مشتركة في ا®صول.
(ب) يمتلــك كل مــن البنــك والعميــل عــدد مــن وحــدات المشــاركة بمــا يتناســب مــع إجمالــي 

مساهمة كل منهما.
(جـــ) يتعهــد العميــل بشــراء وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك بموجــب الشــروط وا®حــكام 

الواردة في هذه االتفاقية.
الشروط المتفق عليها

١. التعريفات  
إن الكلمــات والمصطلحــات المكتوبــة بخــط عريــض فــي هــذا التعهــد ســتكون لهــا نفــس 

المعنى المعطى لها في اتفاقية المشاركة. ما لم يتم إعطاؤها معاٍن بشكل محدد.
إخطــار الممارســة يعنــي اÊخطــار الــذي يســلمه البنــك للعميــل فــي النمــوذج المبيــن فــي 

الجدول (٣).
ــم إبرمهــا الطرفــان  ــاركة تعنــي اتفاقيــة المشــاركة المتناقصــة التــي ت ــة المش اتفاقي

في أو حول تاريخ التعهد بالشراء هذا لتأسيس المشاركة.  
دفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة تعنــي المبلــغ واجــب الدفــع مــن قبــل العميــل إلــى 
البنــك لشــراء وحــدات المشــاركة فــي كل تاريــخ دفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة كمــا هــو 

موضح في الجدول (٢) والذي يجوز مراجعته من وقٍت إلى آخر
تاريــخ دفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة يعنــي التاريــخ الــذي تــم فيــه شــراء وحــدة 
ــخ اســتحقاق) كمــا هــو موضــح فــي  (وحــدات) المشــاركة مــن قبــل العميــل  فــي كل (تاري

الجدول (٢) والذي يجوز مراجعته من وقٍت إلى آخر
ســعر الشــراء يعنــي ســعر شــراء وحــدات المشــاركة فــي الوقــت المناســب وهــو مجمــوع 

)بدون الحساب مرتين):
(أ) فيما يتعلق بالشراء من قبل العميل لكل تاريخ دفعة وحدة (وحدات)  المشاركة:

(١) دفعة وحدة (وحدات) المشاركة، و 
(٢) اي مبالــغ أخــرى مســتحقة وواجبــة الدفــع مــن قبــل العميــل (بــأي صفــة) الــى البنــك وفقــا 
إجــارة  اتفاقيــة  فــي  هــو موضــح  اÊيجــار كمــا  أي مدفوعــات  (غيــر  المعاملــة  لمســتندات 

موصوفة في الذمة). 
(ب) فيما يتعلق بحالة اÊنهاء:  

(وحــدات  وحــدة  دفعــة  أي  منــه  منقــوص³  المــال  رأس  فــي  البنــك  إجمالــي مســاهمة   (١)
مشاركة)

(٢) أي مبالغ متراكمة لكن لم يتم دفعها بموجب اتفاقية إجارة موصوفة في الذمة.
أي  إنهــاء  البنــك نتيجــة  أو تكبدهــا   التــي دفعهــا  الفعليــة  التكاليــف والمصاريــف   (٣)

مستند من مستندات المعاملة، و
(٤) أي مبالــغ أخــرى مســتحقة وواجبــة الدفــع مــن قبــل العميــل (بــأي صفــة) للبنــك بموجــب 

مستندات المعاملة.  
االلتزامــات المضمونــة تعنــي كل ا®مــوال وااللتزامــات ا®خــرى المســتحقة علــى العميــل 
للبنــك بموجــب مســتندات المعاملــة، ســواء فــي الوقــت الحالــي أو المســتقبل وفعليــة أو 

عرضية.
واقعة ا�نهاء تعني أي³ مما يلي:

(أ ) أخر تاريخ دفعة وحدة (وحدات) مشاركة ، أو    
(ب ) أي حالة تقصير، أو 

(ج) حدث غير قانوني، أو 
(د) قــدم العميــل اعتراضــا خطــي³ (بصفتــه المســتأجر بموجــب اتفاقيــة اÊجــارة) علــى الســعر 

المعدل (كما هو محدد في اتفاقية اÊجارة الموصوفة في الذمة).
٢ التعهد بالشراء 

١٫٢ يتعهــد العميــل دون قيــد أو شــرط تعهــدº ال رجعــة فيــه بشــراء وحــدات المشــاركة 
التابعة للبنك، أو أي جزء منها فورº في أي من الحاالت التالية:

٢-١-١ في تاريخ كل دفعة لوحدة (وحدات) مشاركة ، أو
٢-١-٢ عند صدور إخطار حق الممارسة بعد وقوع حالة اÊنهاء.

٢-٢ يجب على العميل أن يشتري وحدات المشاركة بسعر الشراء.
٢-٣ يجــب االتفــاق علــى ســعر الشــراء ييــن الطرفيــن قبــل شــراء كل وحــدات المشــاركة مــن 
ــر مــن جانــب البنــك فيمــا  قبــل العميــل مــن البنــك شــريطة أن تكــون أي شــهادة أو تقري
يتعلــق بســعر أو مبلــغ بموجــب مســتندات المعاملــة، بــدون وجــود أي أخطــاء واضحــة، 

دليًال شامًال للمسائل المرتبطة به.
٢-٤ عنــد دفــع العميــل لســعر الشــراء كامًال وبشــكل نهائــي، فإنــه يجــب نقــل حصــة البنــك 
فــي ا®صــول إلــى العميــل ويقــوم العميــل دون قيــد أو شــرط ودون رجعــة بقبــول حصــة 

البنك في ا®صول ممثلًة في وحدات المشاركة التابعة للبنك.  
٢-٥ يوافــق العميــل علــى أنــه ال يعتمــد ولــن يعتمــد علــى  أي شــرط أو ضمــان أو إقــرار مــن 
ــًة عنــه، صراحــًة أو ضمــن³، وســواء كان ناشــئ³  ــم تقديمــه مــن قبــل البنــك أو نياب ــوع ت أي ن
بموجــب قانــون أو بــخالف ذلــك فيمــا يتعلــق بحصــة البنــك فــي ا®صــول (أو أي جــزء منهــا)، 
واالســتفادة مــن أي شــرط أو ضمــان أو إقــرار (إلــى الحــد الــذي تكــون فيــه ضمنيــة)، يجــب أن 
يتنــازل عنهــا العميــل دون قيــد أو شــرط ودون رجعــة إلــى أقصــى حــد مســموح بــه بموجــب 

القوانين المعمول بها.
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3. Musharaka Unit(s) Payment
3.1 Any Musharaka Unit(s) Payment by the Customer to the Bank will be treated as 
acceptance by the Customer of the Purchase Price for each Bank’s Musharaka Unit.

3.2 The Parties agree that each acceptance of the Musharaka Unit(s) Payment by the Bank 
will be construed as a sale agreement between the Parties for the purchase of the Musharaka 
Units.

3.3 Any failure by the Customer to purchase the Bank’s Musharaka Units on each Musharaka 
Unit(s) Payment Date shall constitute an Event of Default and the terms in relation to Event of 
Default under the Musharaka Agreement shall apply.

4. Expiry of the Purchase Undertaking
This Undertaking shall be terminated upon confirmation by the Bank that it has received the 
Purchase Price from the Customer and that the Bank's entire ownership in the Asset is 
transferred to the Customer.

5. Effect of a Termination Event

5.1 Upon the occurrence of a Termination Event, or at any time thereafter, irrespective of 
whether any Event of Default is continuing, the Bank may issue a Termination Notice to the 
Customer declaring that this Purchase Undertaking is invoked whereupon:

5.1.1 the Customer shall purchase all the Bank’s Musharaka Units at the Purchase Price 
pursuant to the Exercise Notice; and

5.1.2 the Security Documents (where applicable) shall immediately become enforceable.

5.2 If the Customer fails or refuses to purchase all the Bank’s Musharaka Units upon the 
occurrence of a Termination Event at the Purchase Price, the Bank shall be entitled to enforce 
the Security Documents in accordance with the laws of Oman.

6. Application of Proceeds
6.1 Upon the occurrence of a Termination Event, all moneys and other property held or 
received by the Bank under any Transaction Document and the proceeds of any realisation or 
sale of the Asset or of any assets and rights of the Customer mortgaged, charged or assigned 
pursuant to any Transaction Document shall (subject to the payment of debts which by law 
have priority) be applied as follows or as the Bank otherwise directs:

6.1.1  first, in payment of all actual costs, charges, expenses and liabilities incurred by the 
Bank and every agent, delegate or other person appointed by the Bank under any Transaction 
Document in the execution of any Transaction Document or in the performance of duties or 
the exercise of powers vested in it/him; and

6.1.2 second, in or towards payment and complete discharge of the Secured Obligations

6.2  Any surplus after the application under clause 6.1 shall be paid to or to the order of the 
Customer or such other person for the time being entitled thereto.

7. Deficiency of Proceeds
Without prejudice to the rights of the Bank subsequent to a Termination Event, if the amount 
realised by the Bank after deduction of all fees, dues, costs, rates, taxes and other outgoings 
is less than the amount due and payable to the Bank under the Transaction Documents, the 
Customer shall pay to the Bank the difference between the amount due and the amount so 
realised.

8. Provisions of the Musharaka Agreement
Clause 18 (Communications), clause 19 (Miscellaneous), clause 20 (Changes to Parties), 
clause 21 (Compliance with Rules of Shari’a) and clause 22 (Law and Jurisdiction) of the 
Musharaka Agreement are incorporated herein and shall apply mutatis mutandis to this 
Purchase Undertaking as if the same had been set out in full herein, subject to such variations 
where necessary to make the provisions of such clauses in the Musharaka Agreement 
consistent with the provisions of this Purchase Undertaking. 

٣ دفعة وحدة (وحدات) المشاركة
٣-١ يتــم التعامــل مــع أي دفعــة لوحــدة (وحــدات) المشــاركة مــن قبــل العميــل إلــى البنــك 

على أنها قبول من جانب العميل لسعر الشراء لكل وحدة مشاركة تابعة للبنك.
٣-٢ يوافــق الطرفــان علــى أن كل قبــول ®ي دفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة مــن قبــل 

البنك، يعتبر اتفاقية بيع بين الطرفين لشراء وحدات المشاركة.   
٣-٣ أي فشــل مــن جانــب العميــل فــي شــراء وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك فــي كل 
تاريــخ دفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة يشــكل حالــة تقصيــر وعليــه يتــم تطبيــق الشــروط 

المتعلقة بحالة التقصير بموجب اتفاقية المشاركة. 
٤ انتهاء التعهد بالشراء

يجــب إنهــاء هــذا التعهــد عنــد الحصــول علــى تأكيــد مــن البنــك أنــه قــد اســتلم ســعر 
الشــراء مــن العميــل وأن حصــة البنــك الكاملــة فــي ملكيــة ا®صــول قــد تــم نقلهــا الــى 

العميل.
٥ آثار حالة التقصير 

٥-١ عنــد وقــوع حالــة اÊنهــاء، أو فــي أي وقــت بعــد ذلــك، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت حالــة 
التقصيــر مســتمرة، فإنــه يجــوز للبنــك إصــدار إخطــار إنهــاء إلــى العميــل يعلــن فيــه بأنــه 

يمكن االحتكام إلى التعهد بالشراء هذا بحيث:
٥-١-١ يقــوم العميــل بشــراء جميــع وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك بســعر الشــراء وفــق³ 

Êخطار الممارسة، و
٥-١-٢ تصبح مستندات الضمان نافذة فورº (عند االقتضاء).

٥-٢ إذا فشــل العميــل أو رفــض شــراء جميــع وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك عنــد وقــوع 
ــه يحــق للبنــك إنفــاذ مســتندات الضمــان وفــق³ لقوانيــن  ــة اÊنهــاء بســعر الشــراء، فإن حال

سلطنة ُعمان.  
٦. التصرف بالعوائد

ــة اÊنهــاء فــإن جميــع ا®مــوال والممتلــكات ا®خــرى المملوكــة للبنــك أو  ١٫٦ عنــد وقــوع حال
التــي اســتلمها بموجــب مســتندات المعاملــة وتحقيــق أي عوائــد/ ريــع أو بيــع ا®صــول أو أي 
مــن  مســتند  أي  بموجــب  عنهــا  المتنــازل  أو  المرهونــة  العميــل  وحقــوق  منهــا  جــزء 
مســتندات المعاملــة (خاضعــة إلــى دفــع الديــون التــي لهــا أولويــة بموجــب القانــون) يتــم 

تطبيقها على النحو التالي أو وفق³ لتوجيهات البنك بخالف ذلك:  
١٫١٫٦ أوًال، فــي دفــع جميــع التكاليــف الفعليــة والرســوم والنفقــات وااللتزامــات التــي تكبدهــا 
البنــك أو أي مفــوض أو وكيــل أو أي شــخص آخــر يتــم تعيينــه مــن قبــل البنــك بموجــب أي 
مســتندات معاملــة لتنفيــذ أي مســتند مــن مســتندات المعاملــة أو فــي أداء الواجبــات أو 

ممارسة الصالحيات الموكلة له، و
٢٫١٫٦ ثاني³، في دفع االلتزامات المضمونة أو من أجل الوفاء بها بالكامل.

٢٫٦ يجــب دفــع أي فائــض بعــد الطلــب بموجــب البنــد (١٫٦) إلــى أو ®مــر العميــل أو أي شــخص 
آخر يكون مستحق³ لها في ذلك الوقت.   

٧. نقص العوائد
مــع عــدم المســاس بحقــوق البنــك بعــد وقــوع حالــة اÊنهــاء، إذا كان المبلــغ الــذي تحّصــل 
عليــه البنــك بعــد خصــم جميــع الرســوم والمســتحقات والتكاليــف وا®ســعار والضرائــب 
بموجــب  البنــك  إلــى  الســداد  وواجــب  المســتحق  المبلــغ  مــن  أقــل  ا®خــرى،  والنفقــات 
المبلــغ  بيــن  الفــرق  للبنــك  يدفــع  أن  العميــل  علــى  يجــب  فإنــه  المعاملــة،  مســتندات 

المستحق والمبلغ  الذي تحّصل عليه البنك.
٨. أحكام اتفاقية المشاركة

يتــم إدراج البنــد (١٦) المــراسالت والبنــد (١٧) متفرقــات والبنــد ١٨ (تغييــرات علــى ا®طــراف) 
والبنــد (١٩) االلتــزام بأحــكام الشــريعة اÊسالميــة  والبنــد (٢٠)  (القانــون والواليــة القضائيــة) 
مــن اتفاقيــة المشــاركة فــي هــذه االتفاقيــة وتســري بعــد إجــراء التغييــرات الالزمــة علــى 
هــذه االتفاقيــة كمــا لــو كانــت ا®حــكام مذكــورة بالكامــل فــي هــذه االتفاقيــة، وتخضــع 
المشــاركة  اتفاقيــة  فــي  البنــود  هــذه  أحــكام  لجعــل  الالزمــة  التغييــرات  أو  للتعــديالت 

متوافقة مع أحكام التعهد بالشراء هذا.
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الجدول (١)

معلومات عامة

١. تاريخ هذا التعهد:

٢. بيانات العميل

االسم الكامل:

رقم البطاقة / جواز السفر:

العنوان:

الجدول (٢)

جدول المدفوعات 

( يتم إرفاقه)
لتجنب الشك ، يتعلق جدول الدفع هذا فقط بدفعة وحدة (وحدات) المشاركة (الجزء (أ) 

من جدول الدفع – مبلغ التمويل ا®ساسي

نموذج
Sample

Schedule (1)

General  Information

1. Date of this Undertaking:

2. Customer Information

Full Name:

Civil ID/ Passport Number: 

Address:

Schedule (2)

Schedule of Payments

(to be attached)
For the avoidance of doubt, this Schedule of Payment relates only to the Musharaka Unit(s) 
Payment  (Part A of the Schedule of Payment – Principal)

 
الجدول (٣)

نموذج إخطار ممارسة 

من :  ا�هلي ا�سالمي ، البنك ا�هلي ش م ع ع

إلى: {.................................................................................................................................................................}

التاريخ: ................................................... 

ا®عزاء ا®فاضل

  {.........................................................................................} بتاريــخ   بالشــراء  تعهــد 
(التعهد).

مــا لــم يتطلــب الســياق خالفــا لذلــك، فــإن المصطلحــات المعرفــة فــي هــذا التعهــد يكــون 
لها نفس المعني عند استخدامها في هذه االتفاقية.

هــذا إخطــار ممارســة صــادر بموجــب البنــد (٢٫٢)  مــن التعهــد وعــمًال بــه فيمــا يتعلــق بحالــة 
اÊنهاء.

نشهد بما يلي: 
١. سعر الممارسة ذات الصلة هي مبلغ {.......................................................................................} و

٢. يجب دفع سعر الممارسة كما يلي:
التالــي  الحســاب  علــى  للتعهــد  ووفــق³  بالكامــل    ١٫٢

{.......................................................................................} و
٢٫٢  القيمة في (تحديد تاريخ الدفع).

يخضع إخطار الممارسة هذا لقوانين سلطنة ُعمان. 

Schedule (3)

Form of Exercise Notice

From: Ahli Islamic, Ahli Bank S.A.O.G. 

To: […………………...................................................................................................] 

Date: ....................................................

Dear Sirs

Purchase Undertaking dated [ ........................................................... ] (the Undertaking).

Unless the context does not so admit, terms defined in the Undertaking have the same 
meaning when used herein.

This is an Exercise Notice issued pursuant to and in accordance with clause 2.2 of the 
Undertaking in respect of a Termination Event.  

We certify as follows:

1 the relevant Exercise Price is [...............................................................]; and

2 the Exercise Price must be paid: 

2.1 in full in accordance with the Undertaking to the following
account [...............................................................]; and

2.2 for value on [specify payment date].

Exercise Notice is governed by Oman law.
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Customer signature:

Name:

Name:

Designation:

توقيع العميل :

االسم:

االسم:

الوظيفة:

AGREED AND ACKNOWLEDGED BY THE BANK

Signed for and on behalf of the Bank by:

تمت الموافقة وا�قرار من قبل البنك

وقع نيابًة عن البنك:




