
PROMISE TO PURCHASE – COVERED CARD
 البطاقة المغطاة – التعهد بالشراء
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أنا/ نحن                                                    وعنواني/ عنواننا ص.ب:
النحو  السلع من وقت خر(على  رجعة فيه بشراء  وال  نتعهد بشكل غير مشروط  إ.ع.م 
(المستفيد) وفق  إ.ع.م  ص.ب            دبي،  آفاق ا�سالمية للتمويل  أدناه) من  المبين 

التفاصيل المبينة أدناه:

السلع: تعني السلع المتوافقة مع أحكام الشريعة ا�سالمية المتاحة على منصة التدفق 
التجاري في مركز دبي للسلع المتعددة (ا�سالمية) التي تمثل موضوع معاملة المرابحة 

والتي يجب أن تكون لها قيمة سعر التكلفة (المذكور أدناه)

سعر التكلفة (حد البطاقة):                                                        درهم

معدل الربح:                                          ٪ شهريا

المدة:                                                     سنوات + آخر يوم من شهر االستحقاًق

الدفع: تسدد نسبة الربح من سعر البيع شهري® وسعر التكلفة عند االستحقاق.

أنا / نحن نقر بأن المستفيد، باالعتماد على هذه التعهد، تعتزم الحصول على السلع ثم 
بيعها لي / لنا، ممثلة على النحو الواجب من قبل وكيل أعمالي

اتفاقية  بموجب  المتعددة  للسلع  دبي  مركز  لدى  عني  ونيابة  ل  يتصرف  والذي  (الوكيل) 
المرابحة.

أنا/ نحن أوافق/ نوافق من وقت خر على أي ممارسة لهذا التعهد من قبل المستفيد، 
ويبلغنا المستفيد في حالة وجود أي تغيير فيما ذكر أعاله.

أنا/ نحن أتعهد/ نتعهد بأنني/ أننا أتحمل/ نتحمل مسؤولية كافة التكاليف والمصاريف 
الفعلية المتعلقة بمعاملة المرابحة.

أنا/ نحن أتعهد/ نتعهد بأنني/ أننا أعوض/ نعوض المستفيد عن كافة الخسائر الفعلية 
التي يتكبدها المستفيد نتيجة تقصيري/ تقصيرنا بموجب هذا التعهد.

أنا/ نحن أوافق/ نوافق على أن هذا التعهد يخضع لقوانين إمارة دبي والقوانين االتحادية 
مبادئ  مع  القوانين  هذه  فيه  تتعارض  ال  الذي  بالقدر  المتحدة  العربية  ا�مارات  لدولة 
المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  الشرعية  المعايير  في  عليه  منصوص  هو  (كما  الشريعة 
الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  تفسره  وكما  ا�سالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة 
أنه  على  نوافق  أوافق/  نحن  وأنا/  الشريعة،  مبادئ  تسود  الحالة  هذه  وفي  للمستفيد) 
يكون لمحاكم دبي اختصاص قضائي حصري ¿ي نزاع ينشأ عن هذا التعهد أو فيما يتعلق 

به.

اسم العميل:

التوقيع:                                                                               التاريخ:

For Official Use

Authorised Signatories

Sale Date: 

Reference:

Name: 

Signature:

Name:

Signature:

,

لالستخدام الرسمي

تاريخ البيع:

مرجع المرابحة:

االسم:

التوقيع:

المخولين بالتوقيع

االسم:

التوقيع:

I/We            ,with address at PO Box  
                              ,UAE hereby irrevocably and unconditionally promise to purchase 
the Commodities from time to time (as defined below) from aafaq Islamic Finance 
Company P.O.Box 282400 Dubai, UAE (“aafaq") in accordance with the details 
mentioned below:

Commodities: means the Sharia compliant Commodities available on the DMCC 
Trade flow (Islamic) Platform, which shall be the subject matter of the Murabaha 
transaction which shall have the value of the Cost Price (mentioned below).  

Cost Price (Card Limit): AED

Profit Rate:                                      % per month

Tenor:                                              Years + last day of the month of maturity

Payment: Profit portion of the sale price to be paid monthly and Cost Price at  maturity.

I/We acknowledge that aafaq, relying on this Promise, intends to acquire the 
Commodities and then sell them to me/us, duly represented by my agent
                                      (the “Agent”) acting for and on my/our behalf on the DMCC 
Tradeflow platform (the “DMCC Platform”) under a Murabaha transaction.
 
I/We agree that from time to time for any exercise of this Promise by aafaq, aafaq 
shall notify us in case there is a change in the above.

I/We undertake that I/We shall be responsible for all the actual costs and expenses 
associated with the Murabaha transaction.

I/We undertake that we indemnify aafaq for all actual losses suffered by aafaq 
arising out my/our default under this Promise.

I/We agree that this Promise is governed by the laws of the Emirate of Dubai and 
the applicable federal laws of the United Arab Emirates to the extent that these laws 
are not inconsistent with the principles of Sharia (as set out in the Sharia Standards 
published by the Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial 
Institutions and as interpreted by the Fatwa & Sharia Supervisory Board of aafaq), 
in which case principles of Sharia shall prevail and I/We agree that courts of the 
Emirate of Dubai shall have exclusive jurisdiction on any dispute arising out of or in 
connection with this Promise.

Customer Name: 

Signature:                                                                   Date:
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