
1.  Mr/Messrs 
  Nationality  P.O. Box represented by
  Mr   in
  his capacity as     
  hereinafter referred to as the Promisor.

    To

2.  Emirates Islamic Bank (PJSC), A Public Joint Stock Company, established 
and existing under the laws of the United Arab Emirates, with it’s address 
at P.O. Box          represented by Mr 
in his capacity as     hereinafter

  referred to as the Promisee.

لما كان الواعد راغب� في شراء البضائع المبينة (البضائع) مواصفاتها في طلب الشراء المقدم بتاريخ  
/  / والمرفق بهذا الوعد وفقا للملحق ( 1) وطلب من الموعود له أن   

يشتريها ليبيعها للواعد مرابحًة.

ولما كان قيام الموعود له بتنفيذ هذه الرغبة يتوقف على وعد من الواعد بشراء البضائع بعد 
تملك الموعود له وقبضه لها فقد أصدر الواعد هذا الوعد الملزم عمًال بالشروط وا�حكام 

التالية:

المادة ا�ولى

يعتبر التمهيد أعاله جزء¡ ال يتجزأ من هذا الوعد ومتمم� له ويقرأ ويتم تفسير سائر شروط الوعد 
في ضوئه.

المادة الثانية

يطلب الواعد من الموعود له شراء البضائع محل هذا الوعد.

المادة الثالثة

يتم البيع محل هذا الوعد على أساس المرابحة بالثمن (الثمن) الوارد تفصيال على النحو التالي:

ما قامت به البضائع على الموعود له (فقط  .١  
) زائد     

 
جميع المصروفات الفعلية ا�خرى زائد  .٢  

هامش الربح الموعود به مبلغ   .٣  
وبنسبة  % سنوي�.

هامــش / ضمــان الجدية الــذي يدفعه الواعد والذي يخصم مــن الثمن وال يدخل في   .٤  
احتســاب الربــح ويعتبر جزءا من مقدم الثمن عنــد إتمام العقد 

درهــم إماراتــي (فقــط         
.(     

جميع الرسوم والمصاريف والعموالت مستثناة من ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مبيعات 
مشابهة (الضريبة). يوافق الواعد بموجبه على دفع أي مبلغ مقابل ضريبة القيمة المضافة 

المطبقة. 

ويتم السداد على أقساط (سنوية / نصف سنوية / ربع سنوية / شهرية) عددها    
                         تبدأ في تاريخ  /  /  

وتنتهي في تاريخ                   /                     / 

المادة الرابعة

يلتزم الواعد بشراء البضائع محل هذا الوعد مرابحًة من الموعود له بعد تملك ا�خير وقبضه لها 
ومن ثم إبرام عقد بيع المرابحة.

المادة الخامسة

يلتزم الواعد بالتوقيع على عقد بيع المرابحة، ويعتبر امتناعه عن ذلك إخالًال منه بالتزامه يجيز 
للموعود له بيع هذه البضائع واستيفاء كامل الفرق بين ثمن بيع البضائع والتكلفة اÁجمالية 
(تكلفة الشراء)، فإذا نقص ثمن البيع عن التكلفة اÁجمالية التي تحملها الموعود له يحق له 

الرجوع على الواعد بالباقي.

Whereas the Promisor desires to purchase the goods (the Goods) described in 
the Purchase Application dated            / /  and attached 
with this Promise as Appendix (1) and has requested the Promisee to purchase 
the Goods in order to sell them to the Promisor on Murabaha basis.

And whereas the execution of this desire by the Promisee is subject to the 
Promisor’s promise to purchase the Goods after they are acquired and 
possessed by the Promisee, the Promisor has issued this Promise which is 
binding, subject to the following terms and conditions:

Clause (1)

The above Preamble shall form an integral part of this Promise, and shall be read 
and construed with its terms.

Clause (2)

The Promisor hereby requests the Promisee to purchase the Goods subject of 
this Promise.

Clause (3)

The subject sale of this Promise shall be made on Murabaha basis at the price 
(the Price) detailed below:

 1. The purchase price paid by the Promisee for the Goods being AED
  (    
     only) plus

 2. All the additional actual expenses, plus

 3.  The agreed profit margin of   corresponding 
to the rate of   % per annum.

 4. The advance Jiddya Margin, which is to be deducted from the Price and 
shall not be considered when calculating the profit, is AED 
(     
      only).

All charges, commissions and fees are exclusive of Value Added Tax or any other 
similar sales tax (VAT). The Promisor hereby agrees to pay an amount in respect 
of any applicable VAT.

This payment shall be effected in    
installments payable (annually ‐ semi annually ‐ quarterly or monthly) 
commencing on / / and ending on / /

Clause (4)

The Promisor undertakes to purchase the Goods from the Promisee on 
Murabaha basis after the Promisee purchase and takes possession of the 
Goods, thence the Murabaha Sale Contract to be concluded.

Clause (5)

The Promisor undertakes to sign the Murabaha Sale Contract. The Promisor’s 
non‐compliance therewith is considered as a breach his Promise and Obligation, 
and consequently, entitles the Promisee to sell the Goods and recover the total 
cost. If the sale proceeds are less than the total cost, the Promisee has the right 
to revert to the Promisor to cover the deficit. 

This promise (Promise) is made on
Corresponding to  /  /  , by:

/ إنه فى يوم    الموافق ل  /  
م، فقد أصدر هذا الوعد (الوعد) من قبل:   

السيد/السادة/  .١
وعنوانه الجنسية     

ممثًال/ممثلين بالسيد/  
بصفته    

ويشار إليه فيما بعد بالواعد.  

لصالح    

مصرف اÁمارات اÁسالمي (ش.م.ع) وهو شركة مساهمة عامة، مؤسسة  وقائمة  .٢
بموجب قوانين  دولة اÁمارات العربية المتحدة، وعنوانه/ص ب

ويمثله في التوقيع على هذا العقد السيد/  
ويشار إليه فيما بعد بالموعود له. بصفته      

Purchase Application & Promise to Purchase
طلب الشراء والوعد بالشراء

Date

Preamble تمهيد
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المادة السادسة

إذا كان إخالل الواعد بالتزامه وتراجعه عن إتمام الصفقة قد حدث قبل أن يتملك الموعود له 
البضائع ولكن بعد إنفاقه مصروفات مختلفة بغية تملكها فان على الواعد أن يعوضه عن 

ا�ضرار الفعلية التي لحقت به نتيجة المصروفات التي تكبدها. ويحق للموعود له خصم 
قيمة هذه ا�ضرار من هامش / ضمان الجدية ورد الباقي أو مطالبة الواعد بما يزيد عن هامش 

الجدية، إذا لم يغطي هامش/ ضمان الجدية قيمة الضرر.

المادة السابعة

يفــوض الواعــد الموعــود له ببيع البضائع في حالة امتناعه عن اســتالمها بعد التوقيع على 
عقد بيع المرابحة، ويســتوفي الموعود له الثمن (ثمن شــراء البضائع باÁضافة إلى 

المصروفــات وا�ربــاح المتفق عليها) من ثمن بيع البضائع في الســوق فإذا نقصت حصيلة 
البيــع عــن إجمالــي الثمن يحق للموعود له مطالبة الواعــد بالباقي، وإن زادت حصيلة البيع عن 

إجمالــي الثمن ترد الزيادة إلى الواعد.

المادة الثامنة

فــي حالة نشــوء أي نزاع أو إخالل أوادعــاء (النزاع) بخصوص هذا الوعد وعجــز الطرفين عن 
حلــه وديــا خالل أســبوعين من تاريــخ إخطارأحد الطرفين اÏخر بقيام ذلــك النزاع فإن الواعد 

يوافق على أن يتم اللجوء إلى  هذا الوعد من هيئة التحكيم مع أحكام الشــريعة اÁســالمية 
السمحة المحكمة المختصة وفق� لقوانين دولة اÁمارات العربية المتحدة.

المادة التاسعة

يتم تفسير هذا الوعد ويحدد نطاق تطبيقه واستكماله - فيما يخص ا�حكام غير الواردة 
في هذا الوعد- وفقا �حكام الشريعة اÁسالمية والنظام ا�ساسي للموعود له وقوانين 

دولة اÁمارات العربية المتحدة وا�نظمة التجارية ما لم تتعارض مع الشريعة اÁسالمية.

المادة العاشرة

يقــر الواعــد بأنه لم يبرم أية اتفاقية بيع وشــراء مع المورد فيمــا يتعلق بالبضائع قبل توقيع 
هــذا الوعــد، وفي حال أبرم الواعد أي اتفاق تعاقدي مــن هذا القبيل مع المورد، عندئذ يقر 

ويؤكــد الواعــد بأنه قد قام بإلغاء اتفاقية الشــراء مع المورد وأن أية مبالغ مدفوعة من قبل 
الواعــد إلــى المورد يتم اعتبارها بأنها قد ُدفعــت من ِقبل الموعود له إلى المورد كجزء من 

ثمن شراء البضائع.

Clause (6)

In case the Promisor breaks his obligation and retracts from the deal from the Promisee 
possesses the Goods but after it incurs expenses towards the possession of the Goods, 
the Promisor has to indemnify the Promisee against such expense. The Promisee has 
the right to deduct the damage value from the advance Jiddya Margin and return the 
residual amount to the Promisor. In case the advance Jiddya Margin does not cover the 
damage value, the Promisee may revert to the Promisor to cover such deficit.

Clause (7)

In case the Promisor declines to take delivery of the Goods after signing the 
Murabaha Sale Contract, the Promisee is authorised by the Promisor to sell the Goods 
and recover the total value (including the profit plus expenses). If the sale proceed of 
the Goods is less than Murahaba Sale Price (including the profit plus expenses), the 
Promisee has the right to ask the Promisor to pay up the difference. If the sale 
proceed exceeds the Murabaha Sale Price (including the profit plus expenses), the 
extra amount shall be returned to the Promisor.

Clause (8)

If a dispute, default or claim (dispute) arises regarding this Promise and the Parties fail 
to settle it amicably within two weeks from the date one of them gives notice to the 
other about the dispute which has arisen, the Promisor agrees to refer this dispute to 
the competent Court is accordance with the UAE laws.

Clause (9)

This Promise shall be construed, and the scope of its application shall be defined and 
supplemented – concerning the provisions not stated therein – in accordance with the 
provisions of the Islamic Shari’a, Articles of Association of the Promisee and the UAE 
laws and commercial regulations not conflicting therewith.

Clause (10)
The Promisor acknowledges that it has not entered into any sale and purchase 
agreement with the supplier regarding the Goods prior to signing this Promise, and in 
case the Promisor entered into any such contractual arrangement with the supplier, the 
Promisor acknowledges and confirms that it has cancelled its purchase agreement with 
the Supplier and any amount paid by the Promisor to the supplier shall  be considered as 
paid by the Promisee to the supplier as part of the purchase price of the Goods”.

Promisor الواعد

Mr/Ms

Represented by Mr

Designation 

Signature

Seal 

Address

Date

السيد/السادة

ممثًال/ممثلين بالسيد

الصفة 

التوقيع

الختم 

العنوان 

التاريخ
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