Minor Amendments to the text of the following Master agreements
Proposed by the IIFM Shari ‘ah Board at the meeting held on September 8, 2015

(1)
INTERBANK UNRESTRICTED MASTER INVESTMENT WAKALAH
AGREEMENT (ITTIFAQIYAH WAKALAH BIL ISTITHMAAR MUTLAQAH)

اتفاقية واكةل ابالستامثر رئيس ية مطلقة بني املصارف

Clause 2. Investment Wakalah Terms and Conditions
Sub clause 2.1. Appointment of Wakil as investment agent Paragraph “f”
Paragraph “f” has been amended as follows:
(f) The Muwakkil acknowledges and agrees that, by entering into each Wakalah
Investment Transaction as contemplated in Clause 3 (Wakalah Investment
Transactions), the Muwakkil shall have no any right to retrieve the investment
funds other than as described in that Clause 3, during the agreed investment
period.
In Arabic:
3  بالدخول في كل عملية وكالة باالستثمار كما هو منصوص في البند،يقر ويوافق الموكل على أنه
 ال يكون للموكل أي حق في استرداد مبلغ االستثمار بخالف ما هو، ) (صفقات الوكالة االستثمارية
. خالل فترة االستثمار المتفق عليها،3موضح في هذا البند

(2)

MASTER COLLATERALIZED MURABAHAH AGREEMENT

اتفاقية مراحبة رئيسة مع الرهن
Clause 14. Miscellaneous
Sub Clause 14.1 Commodity/Good Indemnity:
The word “ownership” has been deleted in the paragraph

The Buyer/Chargor will, within five (5) Business Days of demand, indemnify and keep
indemnified (without double counting) the Seller/Secured Party from and against all
actions, claims, proceedings, actual costs, liabilities and expenses whatsoever, brought
or claimed by any person against the Seller/Secured Party in connection with the
Commodities/Goods and howsoever arising under or in connection with this
Agreement or any Murabahah Contract including, but not limited to, the purchase,
sale, delivery, non-delivery, handling, storage, use, occupancy, possession, seizure,
beneficiary of insurance proceeds of, forfeiture of, or in relation to, the
Commodities/Goods (the "Losses") except to the extent such Losses are found in a
final non-appealable judgment by a court of competent jurisdiction to have resulted
from the Seller/Secured Party's gross negligence, fraud or wilful misconduct. (to
explain) .
In Arabic

 نصوص متفرقة-41
تم حذف كلمة "ملكية" في الفقرة
 البضائع/ تعويض السلع4– 41
) تعويض وحماية (بدون ازدواجية في العد،) أيام عمل من الطلب5(  وخالل خمسة، الراهن/على الطرف المشتري

 المرتهن عن جميع الدعاوى الحقيقية والمطالبات والدعاوى القضائية والتكاليف وااللتزامات والمصروفات/الطرف البائع
/ المرتهن فيما يتعلق بالسلع/ والتي تتم إقامتها أو المطالبة بها من قبل أي شخص ضد الطرف البائع،مهما كانت

 ولكن ليس، بما في ذلك،البضائع مهما كانت طريقة نشوئها بموجب أو فيما يتعلق بهذه االتفاقية أو أي عقد مرابحة

 شراء وبيع وتسليم وعدم تسليم ومناولة وتخزين واستخدام واشغال وحيازة ومصادرة والمستفيد من،على سبيل الحصر
، البضائع ("الخسائر") ما عدا إلى الحد الذي يتبين فيه/ أو فيما يتعلق بالسلع،محصالت التأمين وفقدان الحق

 بأنه قد نتج عن اإلهمال،وبموجب حكم نهائي وغير قابل لالستئناف صادر من قبل محكمة ذات اختصاص قضائي

. المرتهن أو احتياله أو سوء تصرفه المتعمد/الجسيم من قبل الطرف البائع

