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Diminishing Musharaka Agreement
Ahli Islamic, Ahli Bank S.A.O.G

اتفاقية المشاركة المتناقصة 

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, the 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 the Customer shall act as the agent of 
the Bank in respect of the Bank's Share of the Asset (as defined in clause 1 below). 

(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) on the terms and conditions in this Agreement and the Transaction 
Documents (as defined in clause 1 below). 

Agreed terms

1. Definitions 
 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 asset which is the subject matter of the Musharaka, the details of 
which are set out in Schedule 2.

 Asset Sale and Purchase Agreement means the sale and purchase agreement for 
the purchase of the Asset.

 Authorisation means an authorisation, consent, approval, resolution or licence.

 Bank’s Musharaka Units means, at any time, the Musharaka Units owned by the 
Bank calculated  as follows:

  BC  x  100; less SE
  TC 
  where:

  BC =  the Bank'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.

 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.

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

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

 Customer’s Musharaka Units means, at any time, the Musharaka Units owned by 
the Customer calculated as follows:

  CC  x 100; plus SE
  TC 

  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 and/ or the value of the Asset (if applicable).

 Down Payment means an amount of monies to be paid by the Customer for the 
purchase of the Asset.

 Event of Default means any of the Events of Default described in clause 11. 

 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.

 Ijara Agreement means the Ijara 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.
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تــم إبــرام اتفاقيــة مشــاركة متناقصــة (هــذه االتفاقيــة) فــي التاريــخ المبيــن فــي 
الجدول (١) بين كل من:

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

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

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

مقدمة
ــان علــى الدخــول فــي اتفاقيــة مشــاركة متناقصــة بينهمــا حيــث يمتلــك  (أ)  اتفــق الطرف
الطرفــان ا±صــول بموجــب هــذه االتفاقيــة ويجــب علــى العميــل أن يعمــل كوكيــل للبنك 

فيما يتعلق بحصة البنك في ا±صول (كما هو محدد في البند (١) أدناه) 
(ب) اتفــق الطرفــان علــى أن حقوقهمــا والتزاماتهمــا بموجــب المشــاركة، يجــب أن تخضــع 

±حكام هذه االتفاقية. 
(ج) يتعهــد العميــل بشــراء وحــدات المشــاركة التابعــة البنــك تدريجــيµ (كمــا هــو محــدد 
ــاه) وفــقµ للشــروط وا±حــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة  فــي البنــد (١) أدن

ومستندات المعاملة (كما هو محدد في البند (١) أدناه).

الشروط الُمتفق عليها
١.   التعريفات 

الحســاب يعني حســاب العميل  لدى البنك. 
دفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة ا¼ضافيــة يعنــي الدفــع الــذي يقــوم بــه العميــل 
للبنــك لشــراء كل وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك أو جــزء منهــا مباشــرة قبــل تاريــخ 

دفعة وحدة (وحدات) المشاركة. 
ا
صــول تعنــي ا±صــول المتعلقــة بموضــوع المشــاركة الموضحــة تفاصيلهــا  فــي 

الجدول (٢). 
اتفاقية بيع وشــراء ا
صل تعني اتفاقية البيع والشــراء لشــراء ا±صول.

التفويــض يعنــي التفويــض أو القبول أو الموافقة أو القرار أو الترخيص
وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك تعنــي، فــي أي وقــت، وحــدات المشــاركة 

المملوكة من قبل البنك ويتم حسابها على النحو التالي:
              

حيث أن:
BC  =   إجمالي مساهمة البنك

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

العميل وفقµ لمستندات المعاملة.
مــن   (٢) المــادة  فــي  المحــدد  ا±ولــي  المبلــغ  تعنــي  البنــك  مســاهمة  إجمالــي 

الجدول (٣) أو أي مبلغ آخر حسب ما يتم االتفاق عليه بين الطرفين كتابًة.
حصــة البنــك فــي ا
صــول تعنــي ملكيــة  البنــك فــي ا±صــول الممثلــة فــي وحــدات 

المشاركة التابعة للبنك.
يــوم العمــل يعنــي أي يــوم عــدا أيــام الجمعــة والســبت والعــطالت الرســمية حيــث 

تقوم فيه البنوك باعمالها اليومية المعتادة في سلطنة ُعمان.
وحــدات المشــاركة التابعــة للعميــل تعنــي، فــي أي وقــت، وحــدات المشــاركة التــي 

يمتلكها العميل ويتم حسابها على النحو التالي:

حيث أن:
CC = إجمالي مساهمة العميل

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

العميل وفقµ لمستندات المعاملة.
إجمالــي مســاهمة العميــل تعنــي المبلــغ ا±ولــي المحــدد فــي المــادة (٢) مــن 

الجدول (٣) و أو قيمة ا±صول (إن ُوجدت).
دفعــة مقدمــة   تعني مبلغ من المال يدفعه  العميل لشــراء ا±صول. 
حالــة التقصيــر تعنــي أي حالة من حاالت التقصير المبينة في البند ١١. 

عــن ســيطرة  بهــا وخارجــة  التنبــؤ  اليمكــن  التــي  االمــور  تعنــي  القاهــرة  القــوة 
الفيضانــات  و  الشــغب واالنتفاضــات  العدائيــة وأعمــال  ا±طــراف كالحــروب، واالعمــال 

والحرائق والعواصف واالنفجارات  واالنهيارات ا±رضية والزالزل وأعمال التخريب.
اتفاقيــة ا�جــارة تعنــي اتفاقيــة ا¼جــارة التــي تتــم ابرامهــا بيــن البنــك (بصفتــه 

المؤجر) والعميل (بصفته المستأجر) فيما يتعلق بحصة البنك في ا±صول. 
ــي هــو حــدث غيــر قانونــي أو ســيصبح غيــر قانونــي فــي أي  ــر القانون الحــدث غي
نطــاق قضائــي للبنــك ±داء التزاماتــه بموجــب مســتندات المعاملــة أو الحفــاظ علــى 

المساهمة في المشاركة.

BC  x  100; less SE
TC 

CC  x  100; less SE
TC 



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

unpaid money. 

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

 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 Bank and the Customer in which the 
Bank and the Customer contribute to the capital respectively. 

 Musharaka Commencement Date means the date of this Agreement.

 Musharaka End Date means the earlier to occur of:

 (a) the date on which all the 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 11.2; or

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

 Musharaka Tenure means the tenure 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, 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 Ijara 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.

 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(s) 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 Ijara 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. 

 Purchase Undertaking means the undertaking executed by the Customer, in favour 
of the Bank.

 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.

 Service Agency Agreement means the service agency agreement entered into between 
the Parties relating to the appointment of the Customer by the Bank as service agent. 

 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 3 of Schedule 3 and 
any document designated as such in writing by the Parties. 

2.   Conditions Precedent
 The Customer shall comply with the conditions precedent set out in Schedule 4 before 

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 the Bank to the Customer, and shall not prejudice the right 
of the Bank to assert any terms and conditions in the future.

3.   Musharaka Arrangements
3.1 The Parties agree to enter into the Musharaka based on the Shari’a principle of 

Diminishing Musharaka.
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المديونيــة تعنــي أي التزام للعميل لدفع ا±موال المتبقية أو ســدادها. 

الرهــن القانونــي يعنــي الرهــن القانونــي الــذي يقدمــه العميــل  لصالــح البنــك فيمــا 
يتعلق با±صول. 

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

(أ) الوضع المالي للعميل، أو
(ب) قدرة العميل على أداء التزاماته بموجب مستندات المعاملة. 

المشــاركة تعنــي المشــروع المشــترك بيــن البنــك والعميــل والــذي يســاهم فيــه كل 
من البنك والعميل في رأس المال على التوالي.

تاريخ بدء المشــاركة يعني تاريخ هذه االتفاقية.

تاريخ انتهاء المشــاركة يعني الســابق حدوثه من التالي: 
وخاضعــة  العميــل  إلــى  المشــاركة  وحــدات  كل  تحويــل  فيــه  يتــم  الــذي  التاريــخ  (أ) 

لتسوية جميع المبالغ المستحقة، أو 
(ب) إنتهاء مدة المشاركة، أو 

(ج) عند وقوع حدث تقصير وفقµ للبند ٢٫١١، أو
(د) عند وقوع حدث غير قانوني أو وقوع خسارة إجمالية.

مــدة المشــاركة تعنــي حيــازة المشــاركة كمــا هــي  موضحــة فــي االمــادة (١) مــن 
الجــدول (٣) أو أي مــدة آخــرى يتــم االتفــاق عليهــا بيــن الطرفيــن مــن وقــٍت إلــى آخــر، 

خاضعة لوقوعها قبل تاريخ إنتهاء المشاركة.

مبلــغ إنهــاء المشــاركة يعنــي، فــي الوقــت المناســب  المبلــغ ا¼جمالــي (دون 
احتسابه مرتين) لما يلي:

(أ) إجمالــي مســاهمة البنــك منقــوصµ منهــا  أي دفعــة لوحــدة (وحــدات) المشــاركة تــم 
القيام به من قبل العميل للبنك.

(ب) أي مبلغ مستحق  وغير مدفوع بموجب اتفاقية ا¼جارة.
(ج) التكاليــف والمصروفــات الفعليــة التــي دفعهــا البنــك أو تكبدهــا نتيجــة ¼نهــاء أي 

مستند من مستندات المعاملة، و
 µ(د) أي مبالــغ أخــرى مســتحقة وواجبــة الســداد مــن قبــل العميــل (بــأي صفــة) وفــق

لمستندات المعاملة. 

وحدات المشــاركة تعني مجموع الوحدات التي تمثل المســاهمة ا¼جمالية.
دفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة تعنــي المبلــغ الواجــب الدفــع مــن قبــل العميــل 

لشراء وحدات المشاركة التابعة البنك كما هو موضح في التعهد بالشراء. 

تاريخ دفعة وحدة (وحدات) المشــاركة ، كما هو موضح في التعهد بالشــراء.  

المبالغ المســتحقة تعني إجمالي الدفعات التالية (دون احتســابها مرتين): 
(أ) المبالغ المستحقة وواجبة السداد من قبل العميل وفقµ لهذه االتفاقية.

(ب) المبالغ المستحقة وواجبة السداد من قبل العميل وفقµ التفاقية ا¼جارة ، و
(ج) المبالغ المستحقة وواجبة السداد من قبل العميل وفقµ 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 

من قبل العميل للبنك بموجب مستندات المعاملة. 

التعهد بالشــراء يعني التعهد الذي ينفذه العميل لصالح البنك.

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

مســتندات الضمــان تعنــي الرهــن القانونــي وأي مســتند أخــر يثّبــت الضمــان علــى 
أي من ا±صول لضمان التزامات العميل تجاه البنك بموجب مستندات المعاملة.

البائــع يعنــي الطــرف الثالــث البائــع لØصــول كمــا هــو محــدد فــي اتفاقيــة بيــع وشــراء 
ا±صول.

اتفاقيــة وكالــة الخدمــات تعنــي اتفاقيــة وكالــة الخدمــات المبرمــة بيــن الطرفيــن 
فيما يتعلق بتعيين العميل كوكيل خدمات من قبل البنك.

تكافــل تعنــي بوليصــة التكافل (التأمين ا¼سالمي)  فيما يتعلق با±صول.

حالــة  أي  وقــوع  عنــد  للعميــل  البنــك  مــن  ا¼خطارالصــادر  يعنــي  ا�نهــاء  إخطــار 
تقصير. 

ومســاهمة  ا¼جماليــة  البنــك  مســاهمة  مجمــوع  تعنــي  ا�جماليــة  المســاهمة 
العميل ا¼جمالية.

الخســارة ا�جمالية تعني الخســارة الواقعة بســبب حادثة خسارة كلية.

الخســارة  إلــى  تــؤدي  واقعــة  أو  حــادث  أي  يعنــي  ا�جماليــة  الخســارة  حــادث 
ــم  ±ي  ا¼جماليــة أو تلــف ا±صــول أو أي واقعــة تجعــل ا±صــول غيــر صالحــة بشــكل دائ

استخدام اقتصادي وأعمال ا¼صالح المتعلقة بها غير اقتصادية. 

ــة  تعنــي المســتندات الموضحــة فــي المــادة (٣) مــن الجــدول (٣)  ــتندات المعامل مس
وأي مستند يتم تحديده كتابًة من قبل الطرفين. 

٢.   الشروط المسبقة
يجب على العميل التقيد بالشــروط المســبقة المنصوص عليها في الجدول (٤) قبل قيام 
البنــك بمســاهمته ا¼جماليــة. ويجــوز التنــازل عــن الشــروط المســبقة المبينــة فــي الجــدول (٤) 
أو تعديلهــا مــن قبــل البنــك كلــيµ أو جزئــيµ ، مــن خالل إخطــار مكتــوب يتــم إرســاله مــن البنــك إلــى 

العميل ، ويجب أن ال يمس بحق البنك في التمسك بأي شروط وأحكام في المستقبل. 
٣.  ترتيبات المشاركة



 
 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 by the Parties; 

 3.3.2 to facilitate the purchase of the Asset, any one of the following shall be acted upon:

 (a) the Customer appoints the Bank to act as its agent in respect of the Customer's 
share in the Asset and the Customer authorises the Bank to enter into the Asset Sale 
and Purchase Agreement with the Seller on behalf of the Musharaka; or

 (b) the Bank enters into Asset Sale and Purchase Agreement with the Customer 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 in kind contribution or  Down 
Payment and/or other monies paid by the Customer to the Seller or to the Bank; and

 3.4.2 the Bank’s Total Contribution shall be in the form of a cash payment from the 
Bank comprising the balance purchase price or other relevant payment due under the 
Asset Sale and Purchase Agreement, and any other costs incurred in the course of 
forming the Musharaka (if any).

3.5 The Parties shall agree on a profit distribution ratio in proportion to their respective 
Total Contribution for sharing any profit resulting out of the sale of the Asset. 

3.6 Without prejudice to clause 3.7, 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.

3.7 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 own costs.

3.8 The Musharaka shall be divided into equal Units. Each Musharaka Unit constitutes the 
equivalent of one unit of the Total Contribution. 

3.9 The Parties each initially own the Bank’s Musharaka Units and the Customer’s 
Musharaka Units to commensurate with their Total Contribution. 

3.10 The Bank’s Musharaka Units will be gradually transferred to the Customer upon the 
Customer making the Musharaka Unit(s) Payment in accordance with this Agreement 
and the Purchase Undertaking.

3.11 The Parties shall enter into the Ijara Agreement whereby the Bank shall lease the 
Bank's Share of the Asset to the Customer based on the Shari’a principle of Ijara. The 
obligations and rights of the Parties in respect of the lease shall be governed by the 
Ijara 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 8 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 title of 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 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 Units 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 is due and payable by the Customer to the Bank 

on each Musharaka Unit Payment Date which shall be paid into 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 during 
the period of 6 months from the Musharaka Commencement Date; 

 5.2.2 the Customer has paid in full all other Outstanding Amounts; 

 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

٢٫٣ تبدأ المشاركة في تاريخ بدء المشاركة وتنتهي في   تاريخ إنتهاء المشاركة.
٣٫٣ تم تشكيل/ تأسيس المشاركة لØغراض التالية:

٣-٣-١ تسهيل الملكية المشتركة لØصل من قبل الطرفين 
٣-٣-٢ تسهيل اجراءات شراء اا±صل ، ويجب العمل بأي مما يأتي:

(أ) يعيــن العميــل البنــك كوكيــل لــه فيمــا يتعلــق بحصــة العميــل فــي ا±صــل ويفــوض 
عــن طرفــي  نيابــًة  البائــع  مــع  ا±صــول  وشــراء  بيــع  اتفاقيــة  إبــرام  فــي  البنــك  العميــل 

المشاركة ، أو 
ــرام اتفاقيــة بيــع وشــراء ا±صــول مــع العميــل لشــراء حصــة  (ب) يقــوم البنــك مباشــرًة بإب

البنك في ا±صول. 
٤٫٣ تكون المساهمة في المشاركة على النحو التالي:

١٫٤٫٣ يجــب أن تكــون مســاهمة العميــل ا¼جماليــة فــي شــكل مســاهمة عينيــة أو دفــع أولــي 
(عربون) و أو أموال أخرى يدفعها العميل إلى البائع أو إلى البنك ، و 

٢٫٤٫٣ يجــب أن تكــون مســاهمة البنــك ا¼جماليــة فــي شــكل دفــع نقــدي تتضمــن ســعر 
الشــراء المتبقــي أو مدفوعــات أخــري ذات صلــة مســتحقة بموجــب اتفاقيــة بيــع وشــراء 

ا±صول وأي تكاليف أخرى نشأت اثناء تأسيس المشاركة (إن وجدت) ، و
ــاح بنســبة المســاهمة ا¼جماليــة  ٥٫٣ يجــب علــى الطرفيــن االتفــاق علــى نســبة توزيــع ا±رب

لكل منهما لتقاسم  ا±رباح الناتجة من بيع ا±صول. 
٦٫٣ دون المســاس بالبنــد ٧٫٣ ، فــي حالــة أي خســارة أو تلــف فــي ا±صــل ، فإنــه يجــب علــى 
الطرفيــن تحمــل هــذه الخســارة أو هــذا التلــف بنــاًء علــى المســاهمة ا¼جماليــة لــكل منهمــا 

في وقت حدوث هذه الخسارة أو هذا التلف. 
٧٫٣ عندمــا تكــون الخســارة أو التلــف الــذي لحــق با±صــول ناتــج عــن إهمــال وســوء تصــرف 
مــن العميــل ، عندهــا يجــب أن يكــون العميــل مســؤوال عــن إصالح و أو إســتعادة هــذه 

الخسارة أو إصالح هذا التلف على نفقته الخاصة. 
٨٫٣ يجــب تقســيم المشــاركة الــى وحــدات متســاوية، وكل وحــدة مشــاركة تشــكل مــا 

يعادل وحدة واحدة من المساهمة ا¼جمالية. 
٩٫٣يمتلــك كل طــرف مبدئــيµ وحــدات مشــاركة البنــك و وحــدات مشــاركة العميــل بمــا  

يتناسب مع المساهمة ا¼جمالية لكل منهما.                 
١٠٫٣ يتــم تحويــل وحــدات مشــاركة البنــك تدريجــيµ إلــى العميــل عندمــا يقــوم العميــل بدفــع 

(وحدة) وحدات المشاركة وفقµ لهذه االتفاقية والتعهد بالشراء.  
١١٫٣   يجــب أن يبــرم الطرفــان اتفاقيــة إجــارة والتــي يقــوم البنــك بموجبهــا بتأجيــر حصتــه 
الشــريعة ا¼سالميــة، وتخضــع  فــي  ا¼جــارة  بنــاًء علــى مبــادئ  العميــل  إلــى  ا±صــل  فــي 

التزامات وحقوق الطرفين فيما يتعلق بعقد ا¼يجار التفاقية ا¼جارة.

٤.   ا
صول
١٫٤  يوافق الطرفان على ما يلي:

٤-١-١ يجــب تســجيل ســند ملكيــة ا±صــول باســم الطــرف المســمى فــي  المــادة (٨) مــن 
الجــدول (٢) (الطــرف المســجل) لــدى ســلطة التســجيل ذات الصلــة لالحتفــاظ با±صــول 

نيابُة عن طرفي المشاركة، و
٤-١-٢ فــي حــال الشــراء التدريجــي مــن قبــل العميــل لوحــدات مشــاركة البنــك، فإنــه يجــب 
علــى الطــرف المســجل االحتفــاظ بســند ملكيــة ا±صــول نيابــًة عــن الطــرف اáخــر بنــاًء علــى 

وحدات المشاركة المتبقية الملوكة من قبل ذلك الطرف. 
بغــض النظــر عمــا ذكــر أعاله، وفــي تاريــخ بــدء المشــاركة، فإنــه تــؤول الملكيــة فــي ا±صــول  

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 وفقµ لهذا البند، و

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

٣٫٤ يجــب نقــل وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك وبالتالــي حصــة البنــك فــي ا±صــول، إلــى 
العميل وفقµ لهذه االتفاقية و التعهد بالشراء.  

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

للبنك في تاريخ كل دفعة وحدة مشاركة والتي بجب دفعها في الحساب.
     ٢٫٥ يجوز للعميل سداد دفعة وحدة  (وحدات) مشاركة إضافية للبنك وفقµ لما يلي:

ــن يتــم  ــه ل ــرام اتفاقيــة بيــع وشــراء ا±صــول بيــن البنــك والعميــل ، فإن ــة إب ٥-٢-١ فــي حال
الدفــع لوحــدة (وحــدات) المشــاركة ا¼ضافيــة مــن قبــل العميــل خالل مــدة ٦ أشــهر مــن 

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

 µبمــدة ال تقــل عــن ثالثيــن (٣٠) يــوم µمســبق µمكتــوب ã٥-٢-٣ يجــب أن يســتلم البنــك اخطــار
المشــاركة  (وحــدات)   وحــدة   بســداد دفعــة  القيــام  عزمــه  حــول  العميــل  مــن  ميالديــا 

ا¼ضافية تلك، وأن يحدد العميل المبلغ الذي ينوي دفعه، و 
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 5.2.4 the application of an early settlement fee as set out in item 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 and it shall be final and binding on the Parties until the next 
adjustment, if any.

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 Units.

6.  Takaful (Islamic Insurance)
 The Customer, in its capacity as the Service 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 Service Agency Agreement. 

7.  Transaction Documents
7.1 As security for the Customer’s payment obligation under the Transaction Documents, 

the Parties agree that:
 7.1.1 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

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

 7.1.3 execute or perfect any other Security Documents.
7.2 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.

7.3 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.

8.   Expiry
 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. 

9.   Representations and Warranties
9.1 The Customer represents and warrants the following:
 9.1.1 the Customer is an Omani resident and is of full age and sound mind (only 

applicable to individual Customer);
 9.1.2 the obligations of the Customer in the Transaction Documents are legal, valid, 

binding and enforceable;
 9.1.3 the entry into and performance by the Customer of the Transaction 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;

 9.1.4 the Customer has the power to enter into and perform the Transaction Documents 
and the transactions contemplated by them;

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

 9.1.6 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;

 9.1.7 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; 

 9.1.8 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; 

 9.1.9 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; 

 9.1.10 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; and

 9.1.11 other than the Legal Mortgage, the Asset is free from any Security. 
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٤٫٢٫٥  تطبيق رسوم التسوية المبكرة كما هو مبين في مادة الجدول (٣).
إذا وافــق البنــك علــى قبــول دفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة ا¼ضافيــة فإنــه يجــب علــى 
ــه إلــى العميــل فــي ضــوء مبلــغ دفعــة وحــدة  البنــك بيــع وحــدات المشــاركة التابعــة ل
وحــدة  يحــدد دفعــة  الســداد  جــدول  فــإن  وبالتالــي   ، المقابلــة  المشــاركة  (وحــدات) 
يتــم ضبطــه  أن  الدفــع) ويجــب  (جــدول  بالشــراء  التعهــد  فــي  المشــاركة  (وحــدات) 
وتعديلــه مــن قبــل البنــك. ولتجنــب الشــك ، فــإن جــدول الســداد المعــدل يجــب أن يحــل 
 µوملــزم µمحــل  أي جــدول ســداد موجــود فــي ذلــك الوقــت ويجــب أن يكــون نهائــي

للطرفين حتي التعديل التالي ، إن ُوجد. 
٣٫٥ إذا مــارس العميــل حقــه فــي القيــام بدفــع لوحــدة (وحــدات) مشــاركة إضافيــة ، فال 
يــزال العميــل ملــزمµ بالدفــع للوحــدة (وحــدات) المشــاركة فــي كل تاريــخ مــن تواريــخ أي 

دفعة وحدة (وحدات) المشاركة.   
٥-٤ مــن خالل قبــول البنــك دفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة ا¼ضافيــة مــن العميــل، 
فــإن كل قبــول مــن قبــل البنــك يتــم تفســيره كاتفاقيــة بيــع بيــن الطرفيــن لشــراء 

وحدات المشاركة التابعة للبنك.

٦.  التكافل (التأمين)
يجــب أن يكــون العميــل، بصفتــه وكيــل الخدمــة، مســئوًال عــن شــراء وثيقــة التكافــل 
(التأميــن ا¼سالمــي) والحفــاظ عليهــا فيمــا يتعلــق باً±صــول مــن شــركة تأميــن تكافلــي 

والتي يوافق عليها البنك وفقµ التفاقية وكالة الخدمات. 

٧.   مستندات المعاملة
١٫٧ اتفــق الطرفــان، كضمــان لاللتــزام بالدفــع مــن قبــل العميــل بموجــب مســتندات 

المعاملة، على اáتي:
٧-١-١  يجــب علــى العميــل، عندمــا يكــون الطــرف المســجل هــو العميــل، تســجيل 
الرهــن القانونــي لــدى وزارة ا¼ســكان خالل ســبعة (٧) أيــام عمــل مــن تاريــخ تســجيل 
ســند ملكيــة ا±صــول باســم العميــل أو أي وقــت آخــر يحــدده البنــك وفــق تقديــره 

الخاص، أو
٧-١-٢ يجــب علــى العميــل، عندمــا يكــون الطــرف المســجل هــو البنــك، المســاعدة فــي 
إكمــال إجــراءات تســجيل ا±صــول باســم البنــك لــدى وزارة ا¼ســكان خالل ســبعة (٧) أيــام 

عمل من تاريخ هذه االتفاقية أو أي وقت آخر يحدده البنك وفق تقديره الخاص، و
٧-١-٣  تنفيذ أو إنجاز أي مستندات ضمان أخرى.

٢٫٧  يجــب علــى العميــل أن يقــوم بتنفيــذ مســتندات ضمــان  أخــري لصالــح البنــك 
عندمــا يطلــب منــه البنــك ذلــك، ¼ســتبدال أي مــن مســتندات الضمــان القائمــة أو 
ــم أي مســتندات ضمــان أخــرى لهــا نفــس قيمــة المســتندات القائمــة، ويجــب أن  تقدي
تكــون هــذه المســتندات علــى نفقــة العميــل وأن تحتــوي علــى الشــروط وا±حــكام 

التي قد يطلبها البنك بشكل معقول.  
ــدى  ــودع ل ٣٫٧  يجــب علــى العميــل، وفــقµ لطلــب البنــك وعلــى   نفقتــه الخاصــة ، أن ي
البنــك مســتند (مســتندات) ملكيــة كل الممتلــكات غيــر المنقولــة أو جــزء منهــا الــم 

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

٨.  انتهاء 
يجــب أن تنتهــي المشــاركة فــي تاريــخ إنتهــاء المشــاركة، ودون المســاس بحقــوق البنــك 
العميــل كل  يشــتري  عندمــا  والقانــون،  المعاملــة  بموجــب مســتندات  والتعويضــات 
وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك والخاضعــة لتســوية جميــع المبالــغ المســتحقة، فإنــه 
يجــب علــى البنــك أن يتخلــى عــن جميــع الضمانــات الممنوحــة لــه مــن قبــل العميــل ، 
عندمــا يكــون البنــك هــو الطــرف المســجل ، ويقــوم البنــك وقتها بتحويل تســجيل ســند 

ملكية ا±صول إلى العميل وعلى نفقة العميل الخاصة.           

٩.   ا�قرارات والضمانات
٩-١ يؤكد العميل ويقر باالتي:

٩-١-١ العميــل هــو مقيــم فــي ســلطنة عمــان بالــغ راشــد وعاقــل (ينطبــق علــى العميــل 
الفرد فقط)

المشــروع  ومســتندات  المعاملــة  مســتندات  فــي  الــواردة  العميــل  التزامــات   ٩-١-٢
قانونية وصالحة وملزمة وقابلة للتنفيذ.

٩-١-٣ دخــول العميــل فــي مســتندات المعاملــة وأداؤه لهــا، ال يتعــارض ولــن يتعــارض 
مع: (أ) أي قانون والئحة، و (ب) أي اتفاقية أو سند ملزم للعميل أو أصول العميل.

وأدائهــا  المعاملــة  مســتندات  فــي  الدخــول  بصالحيــة  العميــل  يتمتــع   ٩-١-٤
والمعامالت التي يتوقعونها.

٩-١-٥ 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. 
٩-١-٦ 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 

ومعرفة العميل) أو تكون مهددة للعميل. 
٩-١-٧ العميــل ليــس مفلــسµ ولــم يبــرأ ذمتــه ولــم يرتكــب أي فعــل مــن ا±فعــال التــي 

تؤدي إلى ا¼فالس ولم يتم تقديم أي عريضة إفالس ضده.
النواحــي  جميــع  فــي  ودقيقــة   ومكتملــة  صحيحــة  المقدمــة  المعلومــات  كل   ٨٫١٫٩
الماديــة فــي التاريــخ الــذي ُقدمــت فيــه ، والعميــل ليــس علــى علــم بــأي حقائــق أو ظــروف 
البنــك  قــرار  فــي  والتــي كانــت ســتؤثر  البنــك  إلــى  الكشــف عنهــا  يتــم  لــم  ماديــة 

بخصوص دخوله في مستندات المعاملة. 
٩٫١٫٩  يجــب أن تكــون التزامــات الدفــع الخاصــة بالعميــل بموجــب مســتندات المعــامالت 
با¼ضافــة إلــى التزامــات العميــل ا±خــرى للبنــك والمســتقلة عنهــا، يجــب أن تكــون علــى 
 ، المضمونيــن  غيــر  اáخريــن  العميــل  دائنــي  جميــع  مطالبــات  مــع  متســاوية  ا±قــل 

باستثناء االلتزامات ا¼جبارية المفضلة من قبل القانون المعمول به.
 ٩-١-١٠ يشــكل الضمــان الممنــوح بواســطة كل مســتند ضمــان فائــدة ضمانيــة ذات 

أولوية أولى وال تخضع تلك ا±صول ±ي ضمان سابق أو متساوي، و 
٩-١-١١ بخالف الرهن القانوني، تكون ا±صول خالية من أي ضمان.



 
10. Undertakings
 10.1 The Customer undertakes the following:

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

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

 10.1.3 the Customer shall not create or permit to subsist any Security over the Asset 
without the prior written consent of the Bank;

 10.1.4 the Customer shall not dispose, transfer, lease or otherwise dispose of the 
Asset or cease to exercise control over the Asset, whether by a single or a number of 
transactions; and

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

11. Events of Default
 11.1 An Event of Default shall have occurred if:

 11.1.1 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; 

 11.1.2 the Customer commits any breach under the Transaction Documents (other 
than those referred to in  clause 11.1.1) and such breach (if, in the Bank’s opinion, 
capable of remedy) is not remedied within 10 Business Days after notice from the Bank; 

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

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

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

 11.1.6 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;

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

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

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

 11.1.10 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

 11.1.11 if applicable, the failure by the Customer to register the Legal Mortgage in 
accordance with Clause 7.1.1.

 11.1.12 Where the Customer is a legal entity, the additional Event of Default in 
Schedule 7 shall apply.

 11.2 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:

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

 11.2.2 the unutilised Bank’s Total  Contribution shall immediately be cancelled and 
reduced to zero;

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

 11.2.4 terminate the Ijara Agreement and the Service Agency Agreement;

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

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

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

12. 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.  

13. 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.

١٠. التعهدات
١٫١٠    يتعهد العميل بالتالي:

١٫١٫١٠   يجــب أن يقــوم العميــل بإخطــار البنــك فــورã عــن أي حالــة تقصيــر (والخطــوات المتبعــة، 
إن ُوجدت، والواجب اتخاذها لعالج ذلك التقصير). 

٢٫١٫١٠  يجب على العميل التقيد بجميع القوانين المعمول بها في كافة الجوانب.   
٣٫١٫١٠  يجــب علــى العميــل أن ال ينشــأ أو يســمح بــأي ضمــان علــى ا±صــول دون حصولــه علــى 

موافقة مكتوبة مسبقة من البنك.
٤٫١٫١٠ يجــب علــى العميــل أن ال يتصــرف أو ينقــل أو يأجــر ا±صــول أو يتصــرف فــي ا±صــول 
بطريقــة أخــرى أو يتوقــف عــن ممارســة الســيطرة والرقابــة عليهــا ســواء كان ذلــك مــن 

خالل معاملة واحدة أو عدد من المعامالت ، و
٥٫١٫١٠ يجــب علــى العميــل ســداد جميــع الرســوم المتعلقــة بتســجيل ا±صــول وأي مصاريــف 

أخرى مرتبطة بالتسجيل.

١١.  حاالت التقصير 
١١-١ تكون حالة التقصير قد حدثت إذا:

١١-١-١ فشــل العميــل فــي ســداد أي مبلــغ مســتحق بموجــب مســتندات المعاملــة فــي   
تاريــخ االســتحقاق إال إذا كان فشــله فــي الســداد بســبب خطــأ إداري أو فنــي وتــم 

السداد خالل خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ استحقاقه.
١١-١-٢ ارتكــب العميــل أي خــرق بموجــب مســتندات المعاملــة (بــخالف تلــك المشــار إليهــا   
فــي البنــد ١٫١٫١١) وكان هــذا الخــرق (حســب رأي البنــك ، قــابًال للمعالجــة) ولــم تتــم 

معالجته خالل عشرة(١٠) أيام عمل بعد ا¼خطار من البنك.  
 .ã١١-١-٣ أي إقرار أو ضمان غير صحيح عند تقديمه أو اعتباره مكرر  

١١-١-٤ أي مديونيــة علــى العميــل لــم يتــم ســدادها عنــد اســتحقاقها أو تــم االعالن   
ــخ االســتحقاق المحــدد  ــع قبــل تاري ــة الدف عنهــا بأنهــا أصبحــت مســتحقة وواجب

لها. 
١١-١-٥ ارتكــب العميــل فــعًال يــؤدي إلــى إفالســه أو تــم اتخــاذ أي خطــوة تــؤدي إلــى إفالس   

العميل. 
ــات إضافيــة أو بديلــة أو فشــل فــي تنفيــذ  ١١-١-٦ فشــل العميــل فــي تقديــم أي ضمان  

وتسجيل و أو إنجاز أي من مستندات الضمانات تلك المطلوبة من البنك. 
١١-١-٧ أي ضمــان ال يكــون لــه ا±ثــر وا±ولويــة أو يتوقــف عــن ذلــك ، فإنــه يتــم التعبيــر عنــه   

بموجب مستندات الضمان.
١١-١-٨ يصبــح مــن غيــر القانونــي قيــام العميــل بــأداء التزاماتــه بموجــب مســتندات    

المعاملة.
١١-١-٩ أي واقعة أو حدث قد يكون لها تأثير عكسي مادي.  

ــر علــى ا±صــول ممــا يجعــل االســتمرار  ــذي قــد يؤث ١١-١-١٠ أي حــدث يســببه العميــل وال  
في المشاركة مضرã بموقف البنك ، و

١١-١-١١ فشل العميل في تسجيل الرهن القانوني وفقµ للبند ٧-١-١ ، إن ُوجد  
١٢٫١٫١١ عندمــا يكــون العميــل كيــان قانونــي ، فإنــه يجــب تطبيــق حالــة التقصيــر ا¼ضافيــة   

في الجدول (٧).
٢٫١١ عنــد وقــوع حالــة تقصيــر ، وحــدث غيــر قانونــي وحــادث لخســارة كاملــة ، يجــب أن يقــوم 

البنك بإصدار إخطار إنهاء للعميل ، ويحق للبنك أن:
١١-٢-١ يعلــن عــن كل المبالــغ المســتحقة بأنهــا مســتحقة وواجبــة الدفــع عنــد طلبهــا   
مــن قبــل البنــك ، وعندهــا تكــون المبالــغ المســتحقة مســتحقة وواجبــة الدفــع 

من قبل العميل إلى البنك. 
١١-٢-٢ يجــب إلغــاء المســاهمة ا¼جماليــة التابعــة للبنــك غيــر المســتغلة فــورã وخفضهــا   

إلى الصفر.  
١١-٢-٣ إنهاء هذه االتفاقية ومباشرة التعهد بالشراء ، إن ُوجد.  

٤٫٢٫١١  إنهاء اتفاقية ا¼جارة واتفاقية وكالة الخدمات.  
١١-٢-٤ إذا كان البنــك هــو الطــرف المســجل وخاضــع للقوانيــن المعمــول بهــا ، فإنــه   

يجوز للبنك حيازة ا±صول.
المبالــغ  مــن  البنــك  لــدى  أي حســاب  فــي  ا±مــوال  المقاصــة وتطبيــق جميــع   ١١-٢-٥  

المستحقة و أو
حقوقــه  ممارســة  أو  و  الضمــان  لتنفيــذ  الضروريــة  الخطــوات  كافــة  اتخــاذ   ١١-٢-٦  

ومعالجاته وصالحياته أو تقديراته بموجب مستندات الضمان.

١٢. التعويض
ــه  يقــوم العميــل بنــاًء علــى طلــب البنــك بتعويــض البنــك إلــى أقصــى حــد يســمح ب  
ــات والخســائر والغرامــات  ــات أو بعضهــا والطلب ــع المطالب ــه مــن جمي ــون وحمايت القان
وا¼جــراءات والدعــاوى وا±ضــرار وااللتزامــات أيµ كانــت طبيعتهــا (وُيشــار إلــى أي ممــا 
تقــدم علــى أنــه مطالبــة) ناشــئة عــن أي فشــل للعميــل فــي االداء أو التقيــد بــأي مــن 
مــن جانــب  إغفــال  أو  إجــراء   نتيجــة ±ي  أو  المعاملــة  بموجــب مســتندات   التزاماتــه 
ــج عــن ســوء تصــرف متعمــد أو إهمــال جســيم مــن قبــل  ــخالف مــا هــو نات العميــل ، ب

البنك. 

١٣  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 

الشهر التالي، فإن االستحقاق يكون في يوم العمل السابق.
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14. Set Off 
 14.1 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 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.

14.2 The Bank shall not be obliged to exercise any of its rights under this clause 14 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).             

15. Event of Late Payment
 In the event of any delay in the payment due by the Customer under this Agreement, 

the Customer shall pay to the Bank a charity amount for late payment based on the 
calculation set out in item 4 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.

16. Communications
16.1Every 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.

16.2 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.

17. Miscellaneous
17.1 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 of right 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.

17.2 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.

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

17.4 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.

17.5 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, shall in any way be affected or impaired thereby.

17.6 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.

18. Changes to Parties
18.1 The Bank may assign or transfer all or any of its rights and/or obligations under this 

Agreement in its absolute discretion.

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

19. Compliance with Rules of Shari’a
19.1 The Customer agrees that this Agreement and the transactions contemplated by it are 

compliant with Shari’a.

19.2 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.

20. 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.

١٤. المقاصة
١٤-١   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 دمــج جميــع الحســابات التــي فــي حيــازة العميــل وأن يقــوم بمقاصــة أي مبالــغ 
مســتحقة لصالــح هــذه الحســابات أو أي منهــا مقابــل أي مبلــغ مســتحق للبنــك 
منقبــل العميــل بموجــب مســتندات المعاملــة ويمكــن أن يقــوم بذلــك علــى الرغــم 
مــن أن أرصــدة هــذه الحســابات قــد ال تكــون بنفــس العملــة وأن البنــك مفــوض 

بتنفيذ أي عمليات تحويل بسعر الصرف الخاص به.
٤١-٢  يجــب أن ال يكــون البنــك ملــزمµ بممارســة أي مــن حقوقــه المقــررة بموجــب البنــد (١٤) 
والتــي ســتكون دون إخالل وبا¼ضافــة إلــى أي حــق مــن حقــوق المقاصــة ، ودمــج 
الحســابات ، أو امتيــاز أو حــق آخــر يكــون فــي أي وقــت مخــّول لــه بشــكل آخــر (ســواء 

بحكم القانون أو عقد أو غير ذلك).

١٥. حالة التأخر في الدفع
ــة أي تأخــر فــي الســداد مــن قبــل العميــل ±ي مبالــغ مســتحقة بموجــب هــذه  فــي حال  
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 
أي  بــخالف  االتفاقيــة  الســداد بموجــب هــذه  المســتحقة وواجبــة  الدفعــات  تحصيــل 

تكاليف فرص بديلة أو أي تكاليف غير مباشرة أو تبعية أو خسائر أو التزامات) 

١٦. المراسالت
١٦-١  يجــب أن يكــون كل إخطــار أو مراســلة بموجــب هــذه االتفاقيــة كتابــًة ويجــوز توصيلهــا 
عــن طريــق البريــد ا¼لكترونــي أو بالبريــد العــادي ، او باليــد او بواســطة البريــد الســريع، 
أو إرســاله إلــى عنــوان (عناويــن) العميــل المحــددة فــي المــادة (٢) مــن الجــدول (١) أو 

إلى أي عنوان آخر يتم ا¼بالغ به. 
١٦-٢ يعتبــر كل إخطــار أو مراســلة قــد تــم اســتالمها بعــد (٤) أيــام عمــل مــن إرســالها إذا 
كان قــد تــم أرســاله بالبريــد المدفــوع مســبقµ إلــى عناويــن فــي ســلطنة ُعمــان ، وإذا 
تــم تســليمه باليــد أو البريــد الســريع فــي وقــت التســليم أو ا¼رســال خالل ســاعات 
العمــل الرســمية فــي يــوم العمــل وبــخالف ذلــك عنــد مباشــرة العمــل فــي يــوم العمــل 

التالي.

١٧.  أحكام متفرقة 
١٧-١ 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 

حقوق ينص عليها القانون ويجوزممارستها كلما كان ذلك ضروريا.
ــه  ــة ±ي ســبب مــن إعفــاء العميــل مــن التزامات ــؤدي إنهــاء هــذه االتفاقي ٢٫١٧   يجــب أن ال ي
بموجــب مســتندات المعاملــة والتــي كانــت مســتحقة بالفعــل للبنــك فــي وقــت 

ا¼نهاء والتي قد تتحقق فيما يتعلق بأي إجراء أو إغفال قبل هذا ا¼نهاء.
١٧-٣ يجب تقديم أي تنازل أو اعتماد أو موافقة من قبل البنك كتابًة فقط.

١٧-٤ تمثــل هــذه االتفاقيــة بمــا فيهــا مــن جــداول ، االتفاقيــة الكاملــة بيــن الطرفيــن فيمــا 
يتعلــق بموضــوع االتفاقيــة ولــن يكــون هنــاك تعديــل أو تغييــر علــى هــذه االتفاقيــة 
نافــذã أو ملــزمµ مــا لــم يكــون كتابــًة وموقــع عليــه مــن قبــل الطرفيــن ويشــير إلــى هــذه 

االتفاقية.
١٧-٥ 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 

صالحية أو قابلية تنفيذ ا±حكام المتبقية من هذه االتفاقية.
١٧-٦ يجــوز إبــرام هــذه االتفاقيــة فــي نســختين وكل نســخة منفــذة يجــب أن تعتبــر نســخة 

 .ãواحد ãيشكالن سند µأصلية وعند جمعهما مع

١٨. التغيرات التي تطرأ على الطرفين
١٨-١ يجــوز للبنــك التنــازل أو نقــل كل أو أي مــن حقوقــه أو التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة 

وفقµ لتقديراته المطلقة.
١٨-٢ ال يجــوز للعميــل التنــازل أو نقــل أو  اســتبدال أو التصــرف فــي حقوقــه و أو التزاماتــه 

بموجب هذه االتفاقية.

١٩. التوافق مع أحكام الشريعة االسالمية
١٩-١  يوافــق العميــل علــى أن هــذه االتفاقيــة والمعــامالت التــي نصــت عليهــا متوافقــة مــع 

أحكام الشريعة ا¼سالمية.
١٩-٢ اتفــق الطرفــان علــى أن دفــع الفائــدة أمــر مخالــف للشــريعة ا¼سالميــة ، 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 شروط أي استحقاق السترداد الفوائد من اáخر. 

٢٠.  القانون واالختصاص القضائي
تخضــع هــذه االتفاقيــة وُتفســر وفــقµ 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 ا¼سالميــة حســب تفســير هيئــة 

الرقابة الشرعية للبنك. 



Schedule 1
General Information

1. Date of this Agreement: 

2. Customer Information

Full Name: 

Civil ID/ Passport Number:

Address : 

الجدول ١
معلومات عامة

١.  تاريخ هذه االتفاقية:

٢. بيانات العميل

االسم الكامل: 

رقم البطاقة الشخصية / رقم جواز السفر:

العنوان: 

Schedule 2
The Asset 

                                           Description of Asset 

1. Plot No.   

2. Location   

3. Total Land Area  

4. Category of Land  

5. Title Deed No   

6. Apartment No/ Floor 

7.  Description of Asset (other than real estate)  

8. Registered Party  

تفاصيل ا
صول

الجدول ٢
ا
صول

١.   القطعة رقم

٢.  الموقع

٣.  مساحة ا
رض االجمالية

٤.  نوع االرض

٥.  رقم سند الملكية

٦.  رقم الشقة/الطابق 

٧.  تفاصيل ا
صول (غير العقار)

٨.  الطرف المسجل في الملكية 
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Schedule 3
Transaction Details

1.  Musharaka Tenure 

2.  Total Contribution

  (i)   Customer’s Total Contribution  (OMR                                        )

  (ii)  Bank’s Total Contribution      (OMR                                           )

3.  Transaction Documents

الجدول ٣
تفاصيل المعاملة

١. مدة المشاركة 

٢.  المساهمة ا�جمالية 

     (i) مساهمة العميل ا�جمالية   

     (ii)مساهمة البنك ا�جمالية

This Agreement   (i)٣.  مستندات المعاملة

(ii)  The Ijara Agreement

(iii)  The Service Agency 
      Agreement

(iv)  The Purchase Undertaking

(v)  The Asset Sale and  Purchase Agreement

(vi)

(vii)

4.  Charity for Late Payment  

 

5.  Early Settlement Fee  

0.5% per annum on the amount due to 
the Bank, calculated with respect to the 
period of such delay.

1% on the amount of the Additional 
Musharaka Unit(s) Payment 

(                                             ر.ع)

(                                             ر.ع)

(i) هذه االتفاقية

(ii) اتفاقية ا¼جارة

(iii) إتفاقية وكالة الخدمات

(iv) التعهد بالشراء

(v) اتفاقية بيع وشراء ا±صول

 (vi)

(vii)

٠٫٥% ســنويµ علــى المبلــغ المســتحق  ٤.  التبرع عند التأخر في السداد
للبنــك ، يتــم حســابه فيمــا يتعلــق 

بفترة هذا التأخير    

وحــدة  دفعــة  مبلــغ  علــى   ١%
(وحدات) المشاركة ا¼ضافية 

٥. رسوم التسوية المبكرة 
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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 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. A certified copy of the Asset Sale and Purchase Agreement.

9. A certified copy of the title deeds relating to the Asset. 

10.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.

11.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.

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

13.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 Contribution is to be made. 

14.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. 

Signed for and on behalf of the Bank by:

Name:

Designation:

Customer`s Signature:

Name:

Schedule 4
Conditions Precedent 
(as applicable)

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) شــهرã (أو إذا كان العميــل 
غيــر متواجــد فــي تلــك الفتــرة ، أو كشــوف الحســابات البنكيــة للعميــل عــن 

الفترة الزمنية التي كان متواجدã فيها). 

٥.  آخــر البيانــات الماليــة ا±صليــة المراجعــة للعميــل (بشــرط أن يكــون قــد تــم 
إدراج العميل لمدة (١٢) شهرã أو يزيد.

٦.   دليــل علــى التكافــل/ التأميــن المقبــول للبنــك وفــقµ اللتزامــات العميــل 
بموجب هذه االتفاقية (حيثما أمكن ذلك).

٧.   نســخة مــن أي تفويــض آخــر أو مســتند أو رأي أو ضمــان آخــر يعتبــره البنــك 
ــه والمعــامالت  ضــروريµ أو مرغــوبµ فيــه فيمــا يتعلــق بدخــول العميــل و أدائ

المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

٨.  نسخة معتمدة من اتفاقية بيع وشراء ا±صول.

٩.  نسخة معتمدة من سندات الملكية المتعلقة باالصول.

١٠.   نســخة معتمــدة مــن ســندات الملكيــة أو الســندات أو الكروكــي (الرســم 
المســاحي) ، الملكيــة أو الملكيــات فيمــا يتعلــق با±صــول و أو أصــول ُينشــأ 

عليها الرهن القانوني حقوقµ ذات أولوية أولى.

١١.  تقييــم (بالشــكل والمضمــون الــذي يرضــي البنــك) فيمــا يتعلــق  با±صــول 
(يتم تنفيذه على نفقة العميل الخاصة) ومن قبل مثمن معتمد. 

١٢.  نســخ منفــذة حســب ا±صــول لكافــة مســتندات المعاملــة (باســتثناء الرهــن 
القانوني).

علــى  المســتحقة  والنفقــات  والتكاليــف  الرســوم  جميــع  أن  علــى  ١٣.دليــل   
العميــل (بمــا فــي ذلــك أي رســوم قانونيــة وتكاليــف معاملــة) قــد تــم دفعهــا 

أو سيتم دفعها في التاريخ الذي يتعين فيه تقديم مساهمة البنك.

١٤. 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 áخــر المزيــد مــن 
المســتندات. ويجــب علــى العميــل ان يقــدم للبنــك  أي مســتندات إضافيــة 

يطلبها.

وقع نيابًة عن البنك:

االسم:

الوظيفة:

توقيع العميل:

االسم:
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Ijara Agreement (this Agreement) is entered into on the date set out in Schedule1 
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, 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 having a joint ownership of 
the Asset in accordance with their respective Total Contribution.

(B) The Parties agree that the Bank will lease the share of its ownership in the Asset to the 
Customer subject to this Agreement.

Agreed terms

1. Definitions 
 In this Agreement, unless specifically defined, capitalised terms shall have the same 

meanings given to them in the Musharaka Agreement.

 Asset means the leased asset, the details of which are set out in Schedule 2.

 Ijara Rental Payment means the initial amount to be paid and is the profit amounts to 
be paid by the Lessee to the Lessor for each Ijara Period as set out in Schedule 2 and 
which shall be revised from time to time. 

 Ijara Payment Date means each "due date" specified in Schedule 2.

 Ijara Period means:

 (a) for the first Ijara Period, the period beginning on the Musharaka 

 Commencement Date and ending on the first Ijara Payment Date; and

 (b) subsequently, each period beginning on the expiry of the previous Ijara Period and 
ending on the next Ijara Payment Date.

 Ijara Tenure means the term of this lease as set out in item 3 of Schedule 1. 

 Major Maintenance and Structural Repair means other types of maintenance 
which is not related to the Ordinary Maintenance and Repair.

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

 Ordinary Maintenance and Repair means all repairs, replacements, maintenance 
and upkeep works required for the general usage of the Asset and to keep, repair, 
maintain and preserve the Asset in good order and condition.

 Rental Rate means the initial rate to be applied in respect of an Ijara Rental Payment 
as set out in item 4 of Schedule 1. 

 Revised Rate means the Rental Rate that is revised from time to time in accordance 
with Clause 2.3, provided always that such revised rate shall not exceed the maximum 
ceiling stipulated by Central Bank of Oman for individual customers. 

2.  Ijara Agreement
 Subject to this Agreement, the Lessor shall lease and the Lessee shall take on the lease 

of the Lessor's share of ownership in the Asset which is stated in the Musharaka 
Agreement.

3.  Ijara Tenure and Ijara Rental Payment
3.1 The Lessor leases and the Lessee takes on the lease from the Lessor for the Ijara 

Tenure unless terminated earlier in accordance with this Agreement.

3.2 The Ijara Rental Payment shall be made by the Lessee to the Lessor on each Ijara 
Payment Date into the Account.

3.3 The Ijara Rental Payment may be revised by the Lessor at the expiry of each Ijara Period 
from time to time by sending text messages (SMS) or letters, in the form set out in 
Schedule 4, to the Lessee notifying the Lessee of the new applicable Revised Rate 

3.4 The Lessee may notify its objection to the Revised Rate within 2 months of such 
notification otherwise the Ijara Rental Payment applying the Revised Rate l 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. 

4.  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 5 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.

لقــد تــم إبــرام اتفاقيــة إجــارة (هــذه االتفاقيــة) فــي التاريــخ المبيــن فــي الجــدول (١) 
بين كل من:    

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

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

(يشار لكل منهما منفردين الطرف ومجتمعين الطرفين) 
المقدمة

(أ)    وفــقµ التفاقيــة المشــاركة (كمــا هــي محــددة فــي البنــد (١) أدنــاه) ، أبــرم الطرفــان 
إلــى   µصــول وفــقØالمشــاركة بغــرض حصولهمــا علــى ملكيــة مشــتركة ل اتفاقيــة 

إجمالي مساهمة كل منهما.  
(ب) اتفــق الطرفــان أن يؤجرالبنــك حصتــه فــي ملكيــة ا±صــل إلــى العميــل وفــقµ لهــذه 

االتفاقية. 
المصطلحات المتفق عليها

١. التعريفات 
فــي هــذه االتفاقيــة، مــا لــم يتــم تعريفهــا بشــكل محــدد، فــإن المصطلحــات المكتوبــة   

بخط عريض يجب أن يكون لها نفس المعاني المعطاة لها في اتفاقية المشاركة. 
ا
صول تعني ا±صول المســتأجرة، وتفاصيلها موضحة في الجدول (٢).

دفعــة ا�يجــار يعنــي المبلــغ ا±ولــي الــذي يتعيــن دفعــه وهــو مبالــغ ا±ربــاح التــي يجــب 
دفعهــا مــن قبــل المســتأجر للمؤجــر لــكل فتــرة إجــارة كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول (٢) 

والتي يجب مراجعتها من وقٍت إلى آخر.   
تاريخ دفعة ا�يجار يعني كل تاريخ اســتحقاق محدد في الجدول (٢). 

فترة ا�جارة تعني: 
(أ)    فتــرة ا�جــارة ا
ولــى هــي الفتــرة التــي تبــدأ مــن تاريــخ بــدء المشــاركة وتنتهــي فــي 

تاريخ أول دفعة إيجار، و
(ب) بعــد ذلــك، كل فتــرة تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء  فتــرة ا¼جــارة الســابقة وتنتهــي فــي تاريــخ 

دفعة ا¼يجار التالية.   
مدة ا�جارة تعني فترة عقد ا¼يجار هذا كما هو مبين في المادة (٣) من الجدول (١).

وا¼صالح  الرئيســية  الصيانــة  تعنــي  الهيكلــي  وا�صالح  الرئيســية  الصيانــة 
الهيكلي ±نواع أخرى من الصيانة والتي ال تتعلق بالصيانة وا¼صالح االعتيادي . 

اتفاقيــة المشــاركة تعنــي اتفاقيــة المشــاركة المتناقصــة التــي تــم إبرامهــا بيــن 
الطرفين في أو حول تاريخ هذه االتفاقية.

الصيانــة وا�صالح االعتيــادي  تعنــي جميــع أعمــال ا¼صالح واالســتبدال والصيانــة 
العــام لØصــول وللحفــاظ علــى ا±صــول وإصالحهــا  والصيانــة المطلوبــة لالســتخدام 

وصيانتها والحفاظ عليها بحالة جيدة.
معــدل ا�يجــار يعنــي المعــدل ا±ولــي الواجــب تطبيقــه فيمــا يتعلــق بدفــع إيجــار 

ا¼جارة كما هو مبين في المادة (٤) من الجدول (١).  
 µالمعــدل المراجــع يعنــي معــدل ا¼يجــار الــذي تتــم مراجعتــه مــن وقــٍت إلــى آخــر وفــق
للبنــد (٣٫٢) بشــرط أال يتجــاوز الحــد ا±قصــى (الســقف) المنصــوص عليــه مــن قبــل البنــك 

المركزي العماني للعمالء ا±فراد.
٢.  اتفاقية ا�جارة 

يقــوم المؤجــر بموجــب هــذه االتفاقيــة بالتأجيــر ويتولــى المســتأجر عقــد إيجــار حصــة   
المؤجر في ملكيته لØصول المنصوص عليها في اتفاقية المشاركة. 

٣.  مدة ا�جارة ودفعة ا�جارة 
٣-١    يقــوم المؤجــر بالتاجيــر ويقبــل المســتاجر عقــد ا¼يجــار مــن المؤجــر لمــدة ا¼جــارة مــا 

لم يتم إنهاؤها مبكرã وفقµ لهذه االتفاقية. 
٣-٢   يقــوم المســتاجربدفع إيجــار الــى المؤجــر فــي كل تاريــخ دفــع إيجــارة فــي الحســاب 

البنكي. 
٣-٣   يجــوز للمؤجــر تعديــل  دفعــة ا¼يجــار عنــد نهايــة كل فتــرة إجــارة مــن وقــٍت إلــى آخــر 
مــن خالل إرســال رســائل نصيــة أو خطــاب خطــي بالصيغــة المبينــة فــي الجــدول (٤)، 

إلى المستأجر ¼خطار المستأجر بالمعدل المراجع الجديد.
٤٫٣     يجــوز للمؤجــر أن يخطــر باعتراضــه علــى المعــدل المراجــع خالل شــهرين مــن تاريــخ 
هــذا ا¼خطــار وإال ســيتم اعتبــار دفعــة ا¼يجــار  بالمعــدل المراجــع مقبــوًال مــن قبــل 
المســتأجر. وإذا اعتــرض المســتأجر علــى المعــدل المراجــع كتابــًة إلــى المؤجــر، فإنــه 
 µللتعهــد بالشــراء حيــث يكــون العميــل ملــزم µيحــق للمؤجــر ممارســة حقوقــه وفــق

بشراء حصة البنك كاملًة من ا±صول. 
٤. حالة الدفع المتأخر    

ــغ  ــر فــي الدفــع مــن قبــل المســتأجر ±ي مبل ــة أي تأخي يجــب علــى المســتأجر، فــي حال  
مســتحق بموجــب هــذه االتفاقيــة، أن يدفــع للمؤجــر مبلــغ تبــرع  بالقيمــة المبينــة فــي 
البنــد (٥) مــن الجــدول (١)، ليتــم صرفــه (بعــد خصــم جميــع التكاليــف الفعليــة للمؤجــر 
فــي إنفــاذ أو تحصيــل المدفوعــات بموجــب هــذه االتفاقيــة، باســتثناء تكاليــف فــرص 
ــة  ــى جمعيــة خيري بديلــة أو أي تكاليــف غيــر مباشــرة أو تبعيــة أو خســارة أو التــزام) إل

نيابًة عن المستأجر بواسطة المؤجر.



 
5.  Maintenance
5.1 The Lessee undertakes with the Lessor that, during the Ijara Tenure, the Lessee shall 

carry out and be responsible for the Ordinary Maintenance and Repair.

5.2 The Parties shall execute a Service Agency Agreement in which the Lessee shall be 
appointed to act as Lessor’s agent in performing the Major Maintenance and Structural 
Repair for and on behalf of the Lessor.

6.  Termination
 Upon the occurrence of an Event of Default, and Illegality Event and a Total Loss 

Incident, the Ijara shall be terminated in accordance with the Musharaka Agreement 
and the terms in relation thereto in the Musharaka Agreement shall apply.

7.  Expiry of the Ijara
 The Ijara shall expire upon the occurrence of the following:

7.1 the expiration of the Ijara Tenure (unless the Parties agreed to extend the Ijara Tenure); 
or

7.2 upon the occurrence of the Musharaka End Date. 

7.3 Upon the expiry or termination of this Agreement, the Lessee shall deliver to the Lessor 
the Takaful policy(ies)and certificate(s) relating to the Asset, if applicable, and the Asset 
(except in case of Total Loss Incident) in good state of repair and condition and with all 
additions, modifications and improvements thereto. The Lessor may 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.

8.  Exclusion of Conditions and Warranties
 Any liability the Lessor might incur and any right or immunity the Lessee might possess 

in respect of any conditions, warranties or representations, relating to any conditions of 
the Asset or the merchantable quality or suitability for which it is or may be required are 
excluded.

9.  Restrictions in Dealings
9.1 The Lessee shall have no right to use the Asset for any purpose other than for its own 

personal/commercial use or as agreed with the Lessor. The Lessee shall not use the 
Asset for any purpose which contradicts with Shari’a rules. 

9.2 Without the consent of the Lessor, the Lessee shall not assign, pledge, mortgage, 
charge, encumber or otherwise deal with the Asset.

9.3 The Lessee shall have the right to sub-lease the Asset to third parties at his own risk 
and responsibility and without prejudice to all other terms and conditions or Customer’s 
obligations under this Agreement and Musharaka Agreement.

10. Asset to include Additions 
 In this Agreement the term "Asset" shall include all modifications, repairs, additions and 

replacement thereof whether made before or after the date of this Agreement.

11. Provisions of the Musharaka Agreement
 Clause 16 (Communications), clause 17 (Miscellaneous), clause 18 (Changes to 

Parties), clause 19 (Compliance with Rules of Shari’a) and clause 20 (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 the provisions of such clauses in 
the Musharaka Agreement consistent with this Agreement.
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3.  Ijara Tenure:   months

4.  Rental Rate:   % per annum

5.  Charity for late payment:

 

Schedule 1
General Information

1. Date of this Agreement : 

2. Customer Information

Full Name : 

Civil ID/ Passport Number : 

Address: 

الجدول (١)
معلومات عامة

١.  تاريخ هذه االتفاقية :

٢.  بيانات العميل

     االسم الكامل :

     رقم البطاقة الشخصية / جواز السفر:

      العنوان:

0.5% per annum on the amount due to 
the Bank, calculated with respect to the 
period of such delay.

٣.   مدة ا¼جارة:                             شهر

 µ٤.   معدل ا¼يجار:                              ٪ سنوي

٠٫٥٪ سنويµ على المبلغ المستحق ٥.   التبرع عند التأخر عن السداد:
للبنك، يتم حسابه فيما يتعلق 

بفترة التأخير 

٥. الصيانة 
ــة وا¼صالح   ــة العادي ــام بأعمــال الصيان ــه ملتــزم بالقي ٥-١    يتعهــد المســتأجر للمؤجــر بأن

الدوري ويكون مسئوًال عن ذلك خالل مدة ا¼جارة. 
٥-٢   يجــب علــى الطرفيــن تنفيــذ اتفاقيــة وكالــة الخدمــات والتــي يتــم بموجبهــا تعييــن 
المســتأجر للعمــل كوكيــل للمؤجــر فــي أداء أعمــال الصيانــة الرئيســية وا¼صالحــات 

الهيكلية نيابًة عن المؤجر.

٦.  ا�نهاء
 µيجــب إنهــاء ا¼جــارة عنــد حــدوث تقصيــر أو واقعــة غيــر قانونيــة أو خســارة كليــة وفــق  
التفاقيــة المشــاركة ويجــب تطبيــق الشــروط المتعلقــة با¼جــارة الــواردة فــي اتفاقيــة 

المشاركة.

٧. انتهاء ا�جارة 
يجب إنتهاء ا¼جارة عند حدوث أي من الحاالت التالية:   

٧-١    انتهاء مدة ا¼جارة (ما لم يتفق الطرفان على تمديدها) ،أو 
٧-٢   عند حلول تاريخ نهاية المشاركة. 

٧-٣  يجــب علــى المســتأجر تســليم المؤجــر  بوليصــة (بوليصــات) التكافــل (التأميــن) 
والشــهادة (الشــهادات) المتعلقــة با±صــول، إن ُوجــدت، وا±صــول (باســتثناء فــي 
حالــة وقــوع خســارة كليــة) فــي حالــة جيــدة مــن ا¼صالح وبكافــة ا¼ضافــات والتعــديالت 
والتحســينات عليهــا، عنــد انتهــاء أو إنهــاء هــذه االتفاقيــة. ويجــوز للمؤجــر مطالبــة 
ــى حالتهــا ا±صليــة ودفــع أي تعويــض نتيجــة  المســتأجر بإعــادة ا±صــول المؤجــرة إل

لتصحيح أي ضرر أو تنفيذ أي أعمال ¼عادة ا±صول المؤجرة إلى حالتها ا±صلية.

٨. استثناء الشروط والضمانات 
يتــم اســتثناءأي مســئولية قــد يتكبدهــا المؤجــر وأي حــق أو حصانــة قــد يملكهــا   
المســتأجر  فيمــا يتعلــق بــأي شــروط أو ضمانــات أو إقــرارات مرتبطــة بــأي مــن حــاالت 

ا±صول أو جودتها التجارية أو مالءمتها المطلوبة أو قد تكون مطلوبة. 

٩. القيود في التعامل 
٩-١    ال يحق للمســتأجر اســتخدام ا±صول ±ي أغراض غير اســتخدامه الشــخصي / التجاري 
أو كمــا هــو متفــق عليــه مــع المؤجــر. يجــب علــى المســتأجر أن ال يســتخدم ا±صــول ±ي 

غرض يتعارض مع أحكام الشريعة ا¼سالمية.
٩-٢   يجــب علــى المســتأجر  أن ال يتنــازل أو يرتهــن أو يرهــن أو يلتــزم أو يتعهــد أو يحمــل 
رهــنµ  أو بــخالف ذلــك أي تعــامالت لهــا عالقــة با±صــول، دون حصولــه علــى موافقــة 

مسبقة من المؤجر.
حســابه  علــى  ثالثــة  أطــراف  إلــى  الباطــن  مــن  ا±صــول  تأجيــر  للمســتأجر  يحــق    ٩٫٣
ومســئوليته الخاصــة ودون المســاس بجميــع الشــروط وا±حــكام ا±خــرى أو التزامــات 

العميل بموجب هذه االتفاقية واتفاقية المشاركة.

١٠. ا
صول التي تتضمن إضافات 
يجــب أن تشــمل كلمــة "ا±صــول" فــي هــذه االتفاقيــة جميــع التعــديالت وا¼صالحــات   

وا¼ضافات واالستبدال عليها ، سواء قبل أو بعد تاريخ هذه االتفاقية. 

١١. أحكام اتفاقية المشاركة 
علــى  (تغييــرات   ١٨ والبنــد  متفرقــات   (١٧) والبنــد  المــراسالت   (١٦) البنــد  إدراج  يتــم   
ا±طــراف) والبنــد (١٩) االلتــزام بأحــكام الشــريعة ا¼سالميــة  والبنــد (٢٠)  (القانــون والواليــة 
القضائيــة) مــن اتفاقيــة المشــاركة فــي هــذه االتفاقيــة وتســري بعــد إجــراء التغييــرات 
هــذه  فــي  بالكامــل  مذكــورة  ا±حــكام  كانــت  لــو  كمــا  االتفاقيــة  هــذه  علــى  الالزمــة 
االتفاقيــة ، وتخضــع للتعــديالت أو التغييــرات الالزمــة لجعــل أحــكام هــذه البنــود فــي 

اتفاقية المشاركة متوافقة مع هذه االتفاقية.



12 of 18

Schedule 2
Description of Asset 

The Bank’s Share of the Asset, details of the Asset are further described in 
the Musharaka Agreement 

الجدول (٢)
تفاصيل ا
صول

اتفاقيــة  فــي  ا±صــول  تفاصيــل  بحســب  ا±صــول  فــي  البنــك  ١حصــة 
المشاركة

Schedule 4
Form of Notification of Revised Rate

الجدول (٤)
نموذج ا�خطار بالسعر المعدل

 
Schedule 3
Schedule of Ijara Rental Payment

(to be attached)

For the avoidance of doubt, this Schedule of Payment  relates only to the 
Ijara Rental Payment (Part B of the Schedule of Payment – Profit)

الجدول (٣)
جدول دفع إيجار ا�جارة

(يتم إرفاقه)

لتجنب الشك، يتعلق جدول الدفع هذا فقط بدفع إيجار 
ا�جارة (الجزء (ب) من جدول الدفع - الربح)

Part A - Form of SMS text 

Dear [Customer], kindly be informed the new rate for the Ijara Rental Payment to 

be made under the Ijara Agreement dated                             

during the succeeding Ijara Period commencing from                             

shall be                                        (the Revised Rate).

الجزء أ – نموذج رسائل الهاتف النصية

ــأن المعــدل المراجــع لدفعــة ا¼يجــار المقــرر  ــزي [العميــل] يرجــى العلــم ب عزي

سداده بموجب اتفاقية ا¼جارة المؤرخة  

أثناء فترة ا¼جارة التالية والتي تبدأ من تاريخ 

سيكون                                            (المعدل المراجع).

Part B – Form of letter

Date:

To: 

[Customer]

[Address]

Re: Musharaka Agreement and Ijara Agreement dated
(the Agreements)

We refer to the above 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 Ijara Rental Payment to be made 

under the Ijara Agreement during the succeeding Ijara Period commencing 

from                                shall be                                      (the Revised Rate).

الجزء ب – نموذج الخطاب

التاريخ:

إلى:

[العميل]

[العنوان]

الموضوع: اتفاقية المشاركة واتفاقية ا�جارة المؤرخة 
(االتفاقيتان).

نشــير إلــى االتفاقيتــان المذكورتــان أعاله، مــا لــم يتــم تحديــد خالف ذلــك، 
ــة، يكــون لهــا  ــع المصطلحــات المســتخدمة فــي هــذه االتفاقي ــإن جمي ف

نفس المعني المحدد في االتفاقيات.

يرجــى العلــم بــأن المعــدل الجديــد لدفعــة ا¼يجــار المقــرر ســداده بموجــب 
اتفاقية ا¼جارة أثناء فترة ا¼جارة التالية والتي تبدأ من تاريخ 

                                   سيكون                                 (السعر المعدل).

Signed for and on behalf of the Lessor by:

Name:

Designation:

Signed by the Lessee:

Name:

نيابًة عن المؤجر: 

ا�سم:

الوظيفة:

توقيع المستأجر:

ا�سم:

نموذج
Sample



Ahli Islamic, Ahli Bank S.A.O.G
Service Agency Agreement اتفاقية وكالة خدمات

ــة) فــي التاريــخ الموضــح  ــذه االتفاقي ــذه (ه ــات ه ــة خدم ــة وكال تــم إبــرام اتفاقي
في الجدول (١) بين كل من:

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

ميناء الفحل، رمز بريدي ١١٦، مسقط ، سلطنة عمان (المؤجر أو البنك)، و
(٢) الفرد أو الكيان القانوني الوارد في الجدول (١) (وكيل الخدمات أو العميل). 

(يشار لكل منهما منفردين الطرف ومجتمعين الطرفين)

مقدمة
 µ(أ)   أبــرم الطرفــان اتفاقيــة بغــرض حصولهمــا علــى ملكيــة مشــتركة فــي ا±صــول وفــق
لمســاهمتهما فــي رأس المــال بموجــب اتفاقيــة المشــاركة (كمــا هــو محــدد ومعــرف 

في الجدول (١) أدناه) 
(ب) أبــرم الطرفــان اتفاقيــة ا¼جــارة (كمــا هــو محــدد ومعــرف فــي الجــدول (١) أدنــاه) بعــد 
اتفاقيــة المشــاركة، حيــث وافــق البنــك علــى التأجيــر ووافــق العميــل علــى عقــد ا¼يجــار 

في حصة البنك في ملكية ا±صول.  
(ج) اتفــق الطرفــان علــى تنفيــذ اتفاقيــة وكالــة الخدمــات وفــقµ التفاقيــة المشــاركة واتفاقيــة 

ا¼جارة، بحيث يتم تعيين العميل كوكيل خدمات للبنك فيما يتعلق با±صول.

المصطلحات المتفق عليها
١.  التعريفات 

     إن المصطلحــات المكتوبــة بخــط عريــض، مــا لــم يتــم تعريفهــا بشــكل محــدد، فــي هــذه 
االتفاقية ستكون لها نفس المعنى المعّرف في اتفاقية المشاركة واتفاقية ا¼جارة.

اتفاقيــة ا�جــارة تعنــي اتفاقيــة ا¼جــارة التــي أبرمهــا الطرفــان فــي أو حــول تاريــخ هــذه 
الخدمــات  البنــك فــي ملكيــة ا±صــول لوكيــل  االتفاقيــة فيمــا يتعلــق بتأجيــر حصــة 

(بصفته المستأجر). 

مــدة ا�جارة تعني مدة ا¼جارة وفقµ التفاقية ا¼جارة.

اتفاقيــة المشــاركة تعنــي اتفاقيــة المشــاركة المتناقصــة التــي أبرمهــا الطرفــان 
في أو حول تاريخ هذه االتفاقية لتأسيس المشاركة وتسهيل ملكية ا±صول. 

الخدمــات تعنــي الخدمــات التــي يجــب علــى وكيــل الخدمــات القيــام بهــا بموجــب هــذه 
االتفاقية.

٢. التعيين
يقــوم المؤجــر بتعييــن وكيــل الخدمــات، ويوافــق وكيــل الخدمــات علــى العمــل كوكيــل   
خدمــات للمؤجــر بنــاًء علــى مبــدأ الوكالــة فــي الشــريعة ا¼سالميــة للقيــام بالخدمــات 

أثناء مدة ا¼جارة. 

٣. الصيانة
٣-١ يكــون وكيــل الخدمــات مســئوًال عــن تنفيــذ وأداء كافــة أعمــال الصيانــة الرئيســية 

وا¼صالح الهيكلي لصالح طرفي المشاركة ونيابًة عنهما.
٣-٢ يجب على وكيل الخدمات القيام بالتالي:

٣-٢-١  التأكــد مــن التــزام وكيــل الخدمــات بمتطلبــات ولوائــح وممارســات معينــة بمــا   
الرئيســية  الصيانــة  بأعمــال  للقيــام  متخصــص  شــخص  توظيــف  ذلــك  فــي 
الجهــات  مــن  الالزمــة  التراخيــص  كافــة  علــى  والحصــول  الهيكلــي  وا¼صالح 

المعنية. 
٣-٢-٢ دفــع وأداء كافــة الضرائــب (إن ُوجــدت) قبــل تاريــخ اســتحقاقها أو وجــوب دفعهــا   

وإصدار إيصاالت بذلك عند الطلب. 
٣-٢-٣ التأكــد بقــدر ا¼مــكان مــن االحتفــاظ بســجالت دقيقــة وقائمــة لكافــة أنشــطة   

الصيانة فيما يتعلق باالصول. 
٣-٢-٤ إجــراء عمليــات فحــص منتظمــة وصحيحــة لØصــول والتأكــد مــن اتبــاع أســاليب   

صيانة جيدة كما هو متوقع من وكيل الخدمات و
ــة جيــدة فــي كل ا±وقــات بشــكل  جيــد وأن تتــم  ٥٫٢٫٣    المحافظــة علــى ا±صــول بحال  

صيانتها بشكل صحيح. 

٤.  التكافل (التأمين)
ــح  ٤-١     يتعهــد وكيــل الخدمــات بشــراء التأميــن التكافلــي فيمــا يتعلــق با±صــول لصال
طرفــي المشــاركة ونيابــًة عنهمــا للتأميــن ضــد حــوادث الخســارة الكليــة والتزامــات 
عــادًة فيمــا يتعلــق  التأميــن عليهــا  يتــم  التــي  ا±خــرى  الغيــر والمخاطــر وا±ضــرار 
با±صــول المشــابهة والمماثلــة لØصــول مثــل الخســارة أو الضــرر عــن طريــق الحــوادث 

أو الحرائق. 
٤ -٢   يجــب علــى وكيــل الخدمــات الحصــول علــى بوليصــة تغطيــة تكافــل (تأميــن) مــن 

شركة تكافل (تأمين) معتمدة من قبل المؤجر.   
٤ -٣  فــي حالــة فشــل وكيــل الخدمــات فــي توفيــر هــذا التكافــل (التأميــن) المحــدد فــي 
ــزمµ بتوفيــر بوليصــات هــذا التكافــل  ــه يحــق للمؤجــر لكــن ليــس مل البنــد (١٫٤)، فإن
(التأميــن) نفســها والحصــول علــى بوليصــات يــرى أنهــا مناســبة وفــقµ لتقديــره 

المطلق.
٤-٤    فــي حالــة قيــام المؤجــر بتوفيــر التأميــن التكافلــي فيمــا يتعلــق با±صــول، فإنــه يحــق 
للمؤجــر زيــادة مبلــغ دفعــة ا¼يجــار لفتــرة ا¼جــارة الســارية بعــد توفيــر هــذا التكافــل 
بشــرط أن تكــون الزيــادة فــي دفعــة ا¼يجــار ال تتجــاوز التكلفــة الفعليــة والنفقــات 

المتكبدة من قبل المؤجر.

This Service Agency 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 Lessor or 
the Bank); and

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

(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 an arrangement for the purpose of having a joint ownership of the Asset in 
accordance with their respective Capital Contribution.

(B) Subsequent to the Musharaka Agreement, the Parties have entered into the Ijara 
Agreement (as defined in clause 1 below) whereby the Bank has agreed to lease and 
the Customer has agreed to take on the lease of the Bank’s share of ownership in the 
Asset.

(C) Pursuant to the Musharaka Agreement and the Ijara Agreement, the Parties have 
agreed that a service agency agreement be executed whereby the Customer shall be 
appointed as the service agent of the Bank in respect of the Asset.

Agreed terms

1. Definitions 
 In this Agreement, unless specifically defined, capitalised terms shall have the same 

meanings given to them in the Musharaka Agreement and the Ijara Agreement. 

 Ijara Agreement means the ijara agreement entered into by the Parties on or around 
the date of this Agreement in respect of leasing the Bank’s share of ownership of the 
Asset to the Service Agent (as the lessee). 

 Ijara Tenure means the tenure for the Ijara under the Ijara Agreement.

 Musharaka Agreement means the diminishing musharaka agreement entered into by 
the Parties on or around the date of this Agreement to establish the Musharaka and to 
facilitate the ownership of the Asset.

 Services means the services to be carried out by the Service Agent under this 
Agreement. 

2.  Appointment
The Lessor appoints and the Service Agent agrees to act as the Lessor’s service agent 

based on the Shari'a principle of Wakala to carry out the Services during the Ijara 
Tenure.

3.  Maintenance
3.1 The Service Agent shall be responsible to carry out and perform all Major Maintenance 

and Structural Repair for and on behalf of the Musharaka.

3.2 The Service Agent shall:

 3.2.1 ensure that certain requirements, regulations and practices are being 
adhered/complied by the Service Agent including employing competent person in 
carrying out the Major Maintenance and Structural Repair and obtaining all necessary 
licenses from the relevant authorities;

 3.2.2 pay and discharge all taxes (if any) before they become due or payable and 
produce on demand receipts thereof;

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

 3.2.4 conduct regular and proper inspection of the Asset and ensure to adopt good 
maintenance practice as expected from the Service Agent; and

 3.2.5 keep the Asset at all times in good condition, properly serviced and maintained.

4.  Takaful (Insurance)
4.1 The Service Agent undertakes to procure the Takaful in respect of the Asset for and on 

behalf of the Musharaka to insure against Total Loss Incident, third party liabilities and 
other risks and damages customarily insured against in relation to asset similar to the 
Asset such as loss or damage by accident or fire

4.2 The Service Agent must obtain a Takaful policy from a Takaful company approved by 
the Lessor. 

4.3 In the event that the Service Agent fails to effect such Takaful specified in clause 4.1, 
the Lessor shall be entitled but shall not be bound to effect such Takaful policies itself 
and obtain such policies as it may, in its absolute discretion, think fit.

4.4 In the event that Takaful in respect of the Asset are effected by the Lessor, the Lessor 
has the right to increase the amount of the Ijara Rental Payment for the applicable 
Ijara Period subsequent to the effecting of such Takaful provided that the increment 
of the Ijara Rental Payment shall not exceed the actual cost and expenses incurred by 
the Lessor.
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4.5 In the event of a loss that is not a Total Loss Incident, the Service Agent shall apply the 
Takaful proceeds thereof to be applied towards restoration or repair of the Asset.

4.6  In the event of a Total Loss Incident, the Service Agent shall ensure that all Takaful 
proceeds thereof are paid into a bank account designated by the Bank and notified to 
the Service Agent within 30 days of such occurrence.  Except where the Total Loss 
Incident arises or results from a Force Majeure, the Service 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.

4.7 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.

5.  Terms and Form of Takaful
5.1 The Takaful policies shall be in form and upon terms acceptable to the Lessor and 

subject to, among others:
 5.1.1 all Takaful shall be taken out in the name of the Service Agent and shall be 

expressly and specifically assigned to and for the benefit of the Lessor;
 5.1.2 each policy shall provide that it may not lapse, terminated, cancelled or materially 

modified without 14 days’ prior notice to the Lessor; and
 5.1.3 the Service Agent shall cause the Takaful providers (insurers) to include the 

following loss payable clause or a substantially similar loss payable clause acceptable 
to the Lessor in each Takaful policy: “This Takaful and the benefits thereof, including all 
claims of whatsoever nature in respect of the Asset and each and every right hereunder 
have been assigned to Ahli Islamic, Ahli Bank S.A.O.G. 

5.2 In the event of any damage caused to the Asset, the Service Agent shall inform the 
Lessor within 7 days from the date of such occurrence.

5.3 The Service Agent shall ensure that the Takaful policies adequately cover the value of 
the Asset and in the event of any shortfall between the coverage taken and the value of 
the Asset, the Service Agent shall be responsible for the shortfall unless the Service 
Agent proves that the shortfall is not due to the negligence of the Service Agent.

6.  Responsibilities of the Service Agent
6.1 As long as there are Outstanding Amounts, the Service Agent shall be responsible for 

all costs and expenses in relation to the performance of its duty hereunder.
6.2 The Service Agent shall also be responsible to the Lessor for any negligence made 

while undertaking its duty as the service agent which shall include breach of duty and 
exceed of authority.

7.  Retirement or Removal of the Service Agent as the Service Agent
7.1 The Service Agent shall continue to act as the service agent of the Lessor for the Ijara 

Tenure and shall not be entitled to resign or retire except with the prior written consent 
of the Lessor.

7.2 Without prejudice to clause 10, this Agreement shall be deemed to have been 
terminated upon termination of the Ijara Agreement and neither Party shall have any 
further obligations in respect of each other except for antecedent breaches.

8.  Ownership Expenses
8.1 The Service Agent shall bear and pay for all Major Maintenance and Structural Repair 

and shall seek the prior written consent of the Lessor before undertaking any Major 
Maintenance and Structural Repair. The amount of Major Maintenance and Structural 
Repair incurred shall be adjusted by the Lessor against the Ijara Rental Payments under 
the Ijara Agreement. 

8.2 The Service Agent acknowledges that the Lessor, in determining the Ijara Rental 
Payments has taken into account the costs of the Major Maintenance and Structural 
Repair incurred pursuant to clause 8.1 and has adjusted the Ijara Rental Payments 
accordingly, and the Service Agent agrees that there will be no reimbursement by the 
Lessor to the Service Agent in respect of any Major Maintenance and Structural Repair 
borne and paid by the Service Agent.

8.3 The Service Agent acknowledges that the Lessor enters into this Agreement for the 
purpose of the Musharaka Agreement, and the Service Agent agrees that any claims, 
rights, interests or entitlements that the Service Agent may have against the Lessor and 
in respect of any obligation or liability of the Lessor to the Service Agent is limited to 
clause 8.2, which is exhaustive.

9.  Covenants
The Service Agent covenants as follows:
9.1 the Service Agent shall carry out its duties with all due skill, care and attention and 

owes to the Lessor fiduciary duties as an agent to his principal;
9.2 the Service Agent shall not, and shall not be entitled to, incur any liability on behalf of 

the Lessor or bind the Lessor to any obligation that the Lessor has not expressly 
consented to in writing; and

9.3 the Service Agent shall obtain all consents, authorisations, licences and exemptions 
required by the Service Agent to render the Services.

10. Default/Consequences of Default
If the Service Agent fails or neglects to perform any of its obligations hereunder, this 

constitutes an Event of Default and the terms relating to Event of Default under the 
Musharaka Agreement shall apply.

٥٫٤  فــي حالــة وقــوع خســارة ليســت خســارة كليــة، يقــوم وكيــل الخدمــات باســتخدام 
عوائد التكافل (التأمين) الستعادة ا±صول أو إصالحها.

٦٫٤   فــي حالــة وقــوع حــادث خســارة كليــة، فإنــه يجــب علــى وكيــل الخدمــات تأكيــد أن جميــع 
عائــدات التكافــل (التأميــن) قــد تــم دفعهــا فــي حســاب بنكــي تــم تخصيصــه مــن 
قبــل البنــك  وتــم إخطــار وكيــل الخدمــات خالل ثالثــون (٣٠) يــومµ مــن وقــوع هــذا 
الحــادث. باســتثناء الحــاالت التــي تحــدث فيهــا خســارة كليــة بســبب قــوة قاهــرة أو 
نتيجــة لهــا ، ويقــر وكيــل الخدمــات بأنــه قــد تصــرف بإهمــال فــي الحفــاظ علــى ا±صــول 
ممــا أدى إلــى وقــوع حــادث الخســارة الكليــة ويتعهــد بــدون قيــد أو شــروط وتعهــدã ال 
رجعــة فيــه بدفــع (فــي نفــس اليــوم ، أمــوال قابلــة للتحويــل المجانــي والمقاصــة) مبلــغ 
ــى هــذا الحســاب البنكــي فــي  ــغ المســتحقة مباشــرة إل يســاوي أي نقــص فــي المبال
ــخ وقــوع حــادث  ــون مــن تاري ــة العمــل فــي اليــوم الحــادي والثالث موعــد ال يتجــاوز نهاي

الخسارة الكلية.
٧٫٤  فــي حالــة وقــوع حــادث خســارة كليــة ناشــئ أو ناتــج مــن  قــوة قاهــرة ، فإنــه يجــب 
تقســيم عوائــد التكافــل (التأميــن) المســتلمة مــن قبــل البنــك ، بيــن الطرفيــن بمــا 

يتناسب مع مساهماتهما الكلية في وقت وقوع حادث الخسارة الكلية.
٥.  شروط وشكل التكافل (التأمين)

١٫٥    يجــب أن تكــون بوليصــات التكافــل (التأميــن) بالشــكل والشــروط المقبولــة مــن قبــل 
المؤجر وتخضع من بين مسائل أخرى للتالي: 

ويجــب  الخدمــات  وكيــل  باســم  (التأميــن)  التكافــل  كافــة مســتندات  إصــدار  يجــب   ١٫١٫٥
التنازل عنها صراحة وعلى وجه التحديد لصالح المؤجر.

٢٫١٫٥ ال يجــوز إنهــاء أو إلغــاء بوليصــة التاميــن  أو إدخــال تعــديالت ماديــة عليهــا دون  إخطــار 
.µكتابي للمؤجر قبل (١٤) يوم

(التأميــن)  التكافــل  إلــى مقدمــي  با¼يعــاز  بأنــه ســيقوم  الخدمــات  ٣٫١٫٥ يتعهــد وكيــل 
(شــركات التأميــن) بــإدراج البنــد التالــي بخصــوص الخســارة واجبــة الدفــع أو أي بنــد 
خســارة واجبــة الدفــع مشــابه بشــكل رئيســي ومقبــول للمؤجــر فــي كل بوليصــة 
تكافــل: "تــم التنــازل عــن بوليصــة التكافــل (التأميــن) وفوائدهــا بمــا فــي ذلــك جميــع 
المطالبــات مهمــا كانــت طبيعتهــا فيمــا يتعلــق با±صــول وكل حــق بموجبهــا إلــى 

ا±هلي ا¼سالمي، البنك ا±هلي ش م ع ع ".
٢٫٥  يجــب علــى وكيــل الخدمــات إبالغ المؤجــر فــي حالــة تعــرض ا±صــول ±ي تلــف خالل (٧) 

أيام من تاريخ وقوع حالة التلف.
٣٫٥  يجــب علــى وكيــل الخدمــات التأكــد مــن أن بوليصــات التكافلــي (التأميــن) تغطــي 
بشــكل كاٍف قيمــة ا±صــول وفــي حالــة وجــود أي نقــص بيــن التغطيــة الصــادرة وقيمــة 
يثبــت وكيــل  لــم  مــا  النقــص  عــن  يكــون مســئوًال  الخدمــات  فــإن وكيــل  ا±صــول، 

الخدمات أن النقص ليس بسبب إهمال أو تقصير وكيل الخدمات. 
٦.  مسئوليات وكيل الخدمات

١٫٦    يجــب أن يكــون وكيــل الخدمــات مســئوًال عــن كافــة التكاليــف والمصروفــات المتكبــدة 
 µفيمــا يتعلــق بأدائــه لواجبــه بموجــب هــذه االتفاقيــة ، طالمــا كانــت هنــاك مبالــغ

مستحقة.
٢٫٦   يجــب أن يكــون وكيــل الخدمــات مســئوًال أمــام المؤجــر عــن أي إهمــال يقــع أثنــاء قيامــه 
ــذي يشــمل  التقصيــر فــي أداء الواجــب و تجــاوز  بواجبــه كوكيــل خدمــة للمؤجــر، وال

الصالحيات. 
٧.  تخلي أو عزل وكيل الخدمات كوكيل خدمات 

١٫٧   يجــب أن يســتمر وكيــل الخدمــات فــي العمــل بصفتــه وكــيال لصالــح المؤجــر لمــدة 
ا¼جــارة وال يحــق لــه االســتقالة أو التخلــي عــن القيــام بأعمــال وكالــة الخدمــات دون 

الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من المؤجر.
٢٫٧   دون المســاس بالبنــد (١٠) فإنــه يجــب اعتبــار هــذه االتفاقيــة قــد تــم إنهاؤهــا عنــد إنهــاء 
اتفاقيــة ا¼جــارة وال يكــون ±ي طــرف أي التزامــات أخــرى تجــاه اáخــر باســتثناء المخالفــات 

السابقة. 
٨.  مصروفات الملكية

١٫٨   يتحمــل ويدفــع وكيــل الخدمــات كافــة تكاليــف أعمــال الصيانــة الرئيســية وا¼صالحــات 
المؤجــر قبــل  الهيكليــة ويســعى للحصــول علــى موافقــة مكتوبــة مســبقة مــن 
القيــام بــأي صيانــة رئيســية وإصالحــات هيكليــة. ويتــم تعديــل دفعــات ا¼يجــار بموجــب 
ــة المتكبــدة  ــة الرئيســية وا¼صالحــات الهيكلي ــغ الصيان ــة ا¼جــارة لتشــمل مبل اتفاقي

من قبل المؤجر.
٢٫٨  يقــر وكيــل الخدمــات بموجــب هــذه االتفاقيــة أن المؤجــر، فــي تحديــد دفعــات إيجــار 
ا¼جــارة قــد وضــع فــي الحســبان تكاليــف الصيانــة الرئيســية وا¼صالحــات الهيكليــة 
المتكبــدة وفــقµ للبنــد (١٫٨) وقــد قــام بتعديــل دفعــات إيجــار ا¼جــارة تبــعµ لذلــك ، 
ــك أي تعويــض مــن قبــل المؤجــر  ــن يكــون هنال ــه ل ويوافــق وكيــل الخدمــات علــى أن
لوكيــل الخدمــات فيمــا يتعلــق بــأي صيانــة رئيســية وإصالحــات هيكليــة يتكبدهــا 

ويدفعها وكيل الخدمات.
٣٫٨  يقــر وكيــل الخدمــات بموجــب هــذه االتفاقيــة أن المؤجــر قــد أبــرم هــذه االتفاقيــة لغــرض 
بــأن أي مطالبــات أو  ، ووافــق وكيــل الخدمــات  اتفاقيــة المشــاركة  المســاهمة فــي 
حقــوق أو فوائــد أو مســتحقات قــد تكــون لوكيــل الخدمــات ضــد المؤجــر وفيمــا يتعلــق 
بــأي إلتزامــات أو مســئوليات للمؤجــر تجــاه وكيــل الخدمــات تكــون محصــورة بأحــكام 

البند (٢٫٨) حيث تكون تلك ا±حكام المذكورة شاملة.
٩. التعهدات

يتعهــد وكيــل الخدمات بما يلي:  
١٫٩   يــؤدي وكيــل الخدمــات واجباتــه وفــقµ لهــذه االتفاقيــة بــاالخالص واالتقــان والرعايــة 
المطلوبــة ويلتــزم للمؤجــر بــأي واجبــات قانونيــة قــد يفرضهــا القانــون علــى الوكيــل 

تجاه موكله. 
٢٫٩  ال يجــوز لوكيــل الخدمــات وال يحــق لــه دفــع أي التزامــات نيابــًة عــن المؤجــر أو إلــزام 

المؤجر بأي إلتزامات لم يوافق عليها المؤجر بشكل صريح وكتابًة، و 
٣٫٩  يجــب علــى وكيــل الخدمــات الحصــول علــى كافــة الموافقــات والتفويضــات والتراخيــص 

وا¼عفاءات المطلوبة من قبل وكيل الخدمات لتقديم الخدمات.
١٠. التقصير وعواقبه

إذا فشــل وكيــل الخدمــات أو أهمــل فــي أداء أي مــن إلتزاماتــه وفــقµ لهــذه االتفاقيــة،   
فــإن هــذا الفشــل يشــكل حالــة تقصيــر ويجــب تطبيــق الشــروط المتعلقــة بحالــة 

التقصيــر وفــقµ التفاقيــة المشــاركة. 
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11. Indemnity
 The Service Agent agrees to indemnify and hold harmless the Lessor 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 Lessor as a result of any breach 
or non-performance by the Service Agent hereunder.

12. Provisions of the Musharaka Agreement
 Clause 16 (Communications), clause 17 (Miscellaneous), clause 18 (Changes to 

parties), clause 19 (Compliance with Rules of Shari’a) and clause 20 (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 full therein, 
subject to such variations where necessary to make such clauses consistent with the 
provisions of this Agreement. In the event of any conflict or discrepancy, the 
provisions of this Agreement will prevail for the purpose of interpretation and 
enforcement of this Agreement.

١١.  التعويض 
أضــرار  أو  خســائر  أي  عنــه  ويحمــل  المؤجــر  تعويــض  علــى  الخدمــات  وكيــل  يوافــق   
كانــت  مهمــا  الغيــر  التزامــات  ذلــك  فــي  (بمــا  والتزامــات  مصروفــات  أو  أوتكاليــف 
عــدم  أو  مخالفــة  ±ي  نتيجــة  المؤجــر  يتحملهــا  أو  يتكبدهــا  قــد  والتــي  طبيعتهــا) 

ا±داء مــن قبــل وكيــل الخدمــات بموجب هــذه االتفاقية. 

١٢.  أحكام اتفاقية المشاركة
علــى  (تغييــرات   ١٨ والبنــد  متفرقــات   (١٧) والبنــد  المــراسالت   (١٦) البنــد  إدراج  يتــم   
الطرفيــن) والبنــد (١٩) االلتــزام بأحــكام الشــريعة ا¼سالميــة  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 
البنــود  هــذه  لجعــل  الالزمــة  التغييــرات  أو  للتعــديالت  وتخضــع  االتفاقيــة،  هــذه 
ــإن  ــة وجــود أي تعــارض أو تناقــض ، ف ــة. وفــي حال متوافقــة مــع أحــكام هــذه االتفاقي

أحــكام هــذه االتفاقيــة تســود بغــرض تفســير وتنفيــذ هــذه االتفاقية.

Signed for and on behalf of the Bank by:

 Name:

 Designation:

Customer Signature:

 Name:

وقع نيابًة عن البنك: 

االسم:

الوظيفة:

توقيع العميل:

االسم:

Schedule 1
General Information

1. Date of this Agreement: 

2. Customer Information

Full Name: 

Civil ID/ Passport Number:

الجدول ١
معلومات عامة

١.  تاريخ هذه االتفاقية:

٢. بيانات العميل

االسم الكامل:

رقم البطاقة الشخصية/ جواز السفر : 



Ahli Islamic, Ahli Bank S.A.O.G
Purchase Undertaking التعهد بالشراء

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 having a 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 
 In this Undertaking, unless specifically defined, capitalised terms words shall have the 

same meanings given to them in the Musharaka Agreement.

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

 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 
as set out under Schedule 2, which may be revised from time to time.

 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.

 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

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

 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.

 i 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 Ijara 
Agreement) to a Revised Rate (as such term is defined in the Ijara 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.
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التاريــخ المبيــن فــي  التعهــد)  فــي  بالشــراء هــذا (هــذا  التعهــد  إبــرام  تــم 
الجــدول (١) مــن قبــل الفــرد أو الكيــان القانونــي الموضــح فــي الجــدول (١) (العميــل)  لصالــح 
 µوفــق تأسســت  مســاهمة  شــركة  وهــي  ش.م.ع.ع،  ا±هلــي  البنــك  ا¼سالمــي،  ا±هلــي 
لقوانيــن ســلطنة ُعمــان بموجــب الســجل التجــاري رقــم (١٥٥٨٥٦٠) وعنوانهــا ص.ب (٥٤٥) ، 

ميناء الفحل، رمز بريدي (١١٦)، مســقط، ســلطنة ُعمان (البنك). 

(يشــار لــكل منهما منفردين الطرف ومجتمعيــن الطرفين)

المقدمة 
(أ)    أبــرم الطرفــان المشــاركة وفــقµ التفاقيــة المشــاركة (كمــا هــو محــدد ومعــرف فــي 

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

إجمالي مساهمة كل منهما.
الشــروط  بموجــب  للبنــك  المملوكــة  المشــاركة  وحــدات  بشــراء  العميــل  يتعهــد  (جـــ) 

وا±حكام الواردة في هذه االتفاقية. 

المصطلحات المتفق عليها
١. التعريفات 

ــة بخــط عريــض فــي هــذا التعهــد ســتكون لهــا  إن الكلمــات والمصطلحــات المكتوب  
معــاٍن  إعطاؤهــا  يتــم  لــم  مــا  المشــاركة.  اتفاقيــة  فــي  المعّرفــة  المعانــي  نفــس 

بشــكل محدد.
إخطــار الممارســة يعنــي ا¼خطــار الــذي يســلمه البنــك للعميــل فــي النمــوذج المبيــن   

فــي الجدول (٣).
اتفاقيــة المشــاركة تعنــي اتفاقيــة المشــاركة المتناقصــة التــي تــم إبرامهــا بيــن   

الطرفين 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 دفــع وحــدة (وحــدات) المشــاركة كمــا 

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

في الجدول (٢) والذي يمكن مراجعته من وقٍت إلى آخر.
ــعر شــراء وحــدات المشــاركة فــي الوقــت المناســب وهــو  ــي س ــراء يعن ــعر الش س  

مجموع (بدون الحساب مرتين):
(وحــدات)   وحــدة  دفعــة  تاريــخ  لــكل  العميــل  قبــل  مــن  بالشــراء  يتعلــق  فيمــا  (أ)   

المشاركة:
(١) دفعــة وحــدة (وحدات) المشــاركة، و  

(٢) اي مبالــغ أخــرى مســتحقة وواجبــة الدفــع مــن قبــل العميــل (بــأي صفــة) للبنــك   
وفقــا لمســتندات المعاملــة (مــا عــدا أي دفعــة إيجــار كمــا هــو موضــح فــي اتفاقيــة 

ا¼جارة).
(ب) فيمــا يتعلــق بحالــة ا¼نهــاء:   

(٣) إجمالــي مســاهمة البنــك فــي رأس المــال منقــوصµ منــه أي دفعــة وحــدة (وحــدات   
المشاركة)

(٤) أي مبالــغ متراكمةلــم يتــم دفعهــا بموجــب اتفاقيــة ا¼جــارة   
(٥) التكاليــف والمصاريــف الفعليــة التــي دفعهــا أو تكبدهــا  البنــك نتيجــة إنهــاء أي   

مســتند مــن مســتندات المعاملــة، و
(٦) أي مبالــغ أخــرى مســتحقة وواجبــة الدفــع مــن قبــل العميــل (بــأي صفــة) للبنــك   

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

سواء أكانت فعلية أو عرضية.
واقعــة ا�نهــاء تعني أيÒ مما يلي:  

(أ) تاريــخ آخــر دفعــة وحدة (وحدات) مشــاركة، أو  
(ب) أي حالــة تقصيــر، أو   

(ج) حــدث غيــر قانوني، أو  
(د) قــدم العميــل طعــنµ مكتــوبµ (بصفتــه المســتأجر بموجــب اتفاقيــة ا¼جــارة) علــى   

المعــدل المراجــع (كمــا هــو محــدد فــي اتفاقية ا¼جارة).

٢. التعهد بالشراء 
يتعهــد العميــل دون قيــد أو شــرط تعهــدã ال رجعــة فيــه بشــراء وحــدات المشــاركة   

التابعــة للبنــك، أو أي  جــزء منهــا فــورã فــي أي مــن الحــاالت التالية: 
٢-١-١  فــي تاريــخ دفــع كل وحــدة (وحدات) المشــاركة، أو  

٢-١-٢ عنــد صــدور إخطــار بحــق الممارســة بعــد وقــوع حالة ا¼نهاء.   
٢-٢     يجــب علــى العميــل أن يشــتري وحــدات المشــاركة بســعر الشــراء.   

وحــدات  كل  شــراء  قبــل  الطرفيــن  بيــن  الشــراء  ســعر  علــى  االتفــاق  يجــب    ٢-٣  
أو  شــهادة  أي  تكــون  أن  شــريطة  البنــك  مــن  العميــل  قبــل  مــن  المشــاركة 
مســتندات  بموجــب  مبلــغ  أو  بســعر  يتعلــق  فيمــا  البنــك  جانــب  مــن  تقريــر 
المعاملــة، بــدون وجــود أي أخطــاء واضحــة، دلــيًال شــامًال للمســائل المرتبطــة 

بها.
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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.

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 16 (Communications), clause 17 (Miscellaneous), clause 18 (Changes to 

Parties), clause 19 (Compliance with Rules of Shari’a) and clause 20 (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. 

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 

حصة البنك في ا±صول ممثلًة في وحدات المشاركة التابعة للبنك.  
٥٫٢   يوافــق العميــل علــى أنــه ال يعتمــد ولــن يعتمــد علــى  أي شــرط أو ضمــان أو إقــرار مــن 
أي نــوع تــم تقديمــه مــن قبــل البنــك أو نيابــًة عنــه ، صراحــًة أو ضمــنµ ، وســواء كان 
ناشــئµ 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) ، ويجــب أن يتنــازل عنهــا العميــل دون قيــد أو شــرط ودون رجعــة إلــى أقصــى 

حد مسموح به بموجب القوانين المعمول بها.

٣.  دفعة وحدة (وحدات) المشاركة 
٣-١  أي دفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة مــن قبــل العميــل إلــى البنــك ُتعتبــر قبــول مــن 

جانب العميل لسعر الشراء لكل وحدة مشاركة تابعة للبنك. 
٣-٢ يوافــق الطرفــان علــى أن كل قبــول لدفعــة وحــدة (وحــدات) المشــاركة مــن قبــل 

البنك ُيعتبر اتفاقية بيع بين الطرفين لشراء وحدات المشاركة.   
ــب العميــل فــي شــراء وحــدات المشــاركة التابعــة البنــك فــي كل  ٣-٣ أي فشــل مــن جان
تطبيــق  يتــم  وعليــه  تقصيــر  حالــة  يشــكل  أن  يجــب  (وحــدات)  وحــدة  دفــع  تاريــخ 

الشروط 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 إلــى 

العميل.

٥. تأثير حالة ا�نهاء
٥-١  عنــد وقــوع حالــة ا¼نهــاء أو فــي أي وقــت بعــد ذلــك، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت حالــة 
ــى العميــل ُيعلــن فيــه  ــه يجــوز للبنــك إصــدار إخطــار انهــاء إل التقصيــر مســتمرة، فإن

بأنه يمكن االحتكام إلى التعهد بالشراء هذا بحيث:
٥-١-١  يجــب علــى العميــل أن يقــوم بشــراء جميــع وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك بســعر 

الشراء وفقµ ¼خطار الممارسة، و
٥-١-٢ يجب أن تصبح مستندات الضمان نافذة فورã (عند االقتصاء). 

٥-٢ إذا فشــل العميــل أو رفــض شــراء جميــع وحــدات المشــاركة التابعــة للبنــك عنــد وقــوع 
 µوفــق الضمــان  مســتندات  إنفــاذ  للبنــك  يحــق  فإنــه  الشــراء،  بســعر  ا¼نهــاء  حالــة 

لقوانين سلطنة ُعمان.  

٦.  استخدام العوائد
١٫٦    عنــد وقــوع حالــة ا¼نهــاء فــإن جميــع ا±مــوال والممتلــكات ا±خــرى المملوكــة للبنــك أو 
التــي اســتلمها بموجــب مســتندات المعاملــة وأي عوائدناتجــة مــن أي تحصيــل أو بيــع 
ا±صــول أو أي جــزء منهــا وحقــوق العميــل المرهونــة أو المتنــازل عنهــا بموجــب أي 
أولويــة  لهــا  التــي  الديــون  دفــع  إلــى  (خاضعــة  المعاملــة  مســتندات  مــن  مســتند 
بموجــب القانــون) يتــم تطبيقهــا علــى النحــو التالــي أو وفــقµ لتوجيهــات البنــك بــخالف 

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 
أداء  فــي  أو  المعاملــة  مــن مســتندات  أي مســتند  لتنفيــذ  أي مســتندات معاملــة 

الواجبات أو ممارسة الصالحيات الموكلة له، و 
٢٫١٫٦ ثانيµ، 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 
شخص آخر يكون مستحقµ لها في الوقت الحاضر.  

٧. نقص العوائد  
ــذي حققــه  ــة ا¼نهــاء، إذا كان المبلــغ ال مــع عــدم المســاس بحقــوق البنــك بعــد وقــوع حال
والضرائــب  وا±ســعار  والتكاليــف  والمســتحقات  الرســوم  جميــع  خصــم  بعــد  البنــك  
بموجــب  البنــك  إلــى  الســداد  واجــب  المســتحق  المبلــغ  مــن  أقــل  ا±خــرى،  والنفقــات 
المبلــغ  بيــن  الفــرق  للبنــك  يدفــع  أن  العميــل  علــى  يجــب  فإنــه  المعاملــة،  مســتندات 

المستحق والمبلغ  الذي تم تحصيله.

٨.  أحكام اتفاقية المشاركة 
يتــم إدراج البنــد (١٦) المــراسالت والبنــد (١٧) متفرقــات والبنــد ١٨ (تغييــرات علــى ا±طــراف) 
والبنــد (١٩) االلتــزام بأحــكام الشــريعة ا¼سالميــة  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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Customer Signature:

 Name:

Agreed and acknowledged by the bank
Signed for and on behalf of the Bank by: 

 Name:

 Designation:

Schedule 1
General Information

1. Date of this Undertaking: 

2. Customer Information

Full Name: 

Civil ID/ Passport Number:

الجدول ١
معلومات عامة

١.  تاريخ هذا التعهد:

٢. بيانات العميل

االسم الكامل:

رقم البطاقة الشخصية/ جواز السفر : 

 
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 (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)

الجدول (٣)
نموذج إخطار ممارسة

Schedule 3
Form of Exercise Notice

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

To: [Customer] 

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: 

 in full in accordance with the Undertaking to the following 

 account                                                                             ; and

 for value on [specify payment date].

 This Exercise Notice is governed by Oman law.

من :  ا
هلي ا�سالمي، البنك ا
هلي ش م ع ع

إلى: ( العميل)

التاريخ:  

ا±عزاء ا±فاضل
تعهد بالشراء بتاريخ                                                             (التعهد).

مــا لــم يتطلــب الســياق خالفــا لذلــك، فــإن المصطلحــات المعرفــة فــي هــذا 
التعهد يكون لها نفس المعني عند استخدامها في هذه االتفاقية.

هــذا إخطــار ممارســة صــادر بموجــب البنــد (٢٫٢)  مــن التعهــد وعــمًال بــه فيمــا 
يتعلق بحالة ا¼نهاء.

نشهد بما يلي: 
١.    سعر الممارسة ذات الصلة مبلغ هو                                               ، و

٢.   يجب دفع سعر الممارسة كما يلي: 
١٫٢   بالكامل ووفقµ للتعهد على الحساب التالي                                 ، و

٢٫٢  القيمة في (تحديد تاريخ الدفع).

 يخضع إخطار الممارسة هذا لقوانين سلطنة ُعمان. 

نموذج
Sample

تمت الموافقة وا�قرار من قبل البنك
وقع نيابًة عن البنك:

 توقيع العميل:

االسم:

االسم:

الوظيفة:




