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These Terms and Conditions (T&Cs) shall be read in conjunction with the 
Application Form the customer (Principal) has signed (ref #                   ), 
whereby the customer (as Principal) has appointed ADCB Islamic Banking 
its Agent to act for and on its behalf, in accordance with the following T&Cs: 

1. The Principal appoints the Agent to invest its/his/her funds in 
Islamically acceptable Investments.  The Principal’s funds will 
comprise part of the Agent’s treasury pool of funds where such 
funds will be invested by the Agent in compliance with the rules 
and principles of Islamic Sharia as defined by the Fatwa and Sharia 
Supervisory Board of the Agent.

2. In this T&Cs, unless the context otherwise requires and except 
as otherwise defined herein, the following words shall have the 
following meanings:

(i) ‘AED’ and ‘Dirhams’ means the lawful currency of the UAE; 

(ii) ‘Applicable Law’ means any law, regulation, rule, executive 
order, decree, code of practice, circular, guidance note or 
information of, or made by, any Competent Authority which is 
binding and enforceable on or against the Principal and/ the 
Agent or the subject matter of, this T&Cs;

(iii) ‘Business Day’ means a day (other than a Friday [Saturday 
or Sunday]) on which banks in UAE and London are open for 
general business and in relation to any date for payment or 
purchase of currency other than Dirhams in the principal 
financial centre of the country of that currency;

(iv) ‘Competent Authority’ means a government, supranational, 
local government, statutory or regulatory body or any 
subdivision thereof and any ministerial or governmental, quasi 
governmental, industry or other regulatory department, body, 
instrumentality, agency or official court or tribunal having 
jurisdiction over the Principal and/or the Agent;

(v) ‘Force Majeure Event’ means in relation to either Party, an 
act of God or intervening or supervening regulation or law, 
provided that no act or event shall be a Force Majeure Event 
in relation to an affected Party unless it has taken all steps (if 
any) which it could reasonably be expected to have taken in 
order to prevent such act or event or the consequences of the 
same from occurring;

(vi) ‘Investment’ means the investment of the Principal’s funds by the 
Agent with the expectation of generating a Expected Profit, made 
pursuant to and as described in the Investment Documents;

(vii) ‘Investment Amount’ means the amount mentioned in the 
Application Form which shall be invested by the Agent (on 
behalf of the Principal) pursuant to these T&Cs; 

(viii) ‘Investment Date’ in relation to an Investment, means the date 
on which the Investment Amount is payable by the Principal to 
the Agent pursuant to these T&Cs, being the mentioned in the 
Application Form. 

(ix) ‘Investment Documents’ means the Application Form and 
these T&Cs (and the subsequent amendments to the T&Cs, 
if any) and any other document identified by the Parties as 
Investment Documents.

(x) ‘Investment Maturity Date’ means the date on which payment 
of the Investment Amount (or the dates for such payment 
where the Investment Amount is payable in installments) is 
due from the Agent to the Principal, being the date mentioned 
in the Application Form;

(xi) ‘Investment Profit’ means the actual realized profit (or loss) 
derived by reason of the Agent making an Investment in 
accordance with the provisions of the Investment Documents;

تقراأ هذه الأحكام وال�شروط مع منوذج الطلب الذي قام العميل )»الأ�صيل«( بتوقيعه )املرجع رقم #                                        (، 
باإ�صمه  للت�صرف  وكيله  الإ�صالمية ب�صفة  لل�صريفة  التجاري  اأبوظبي  بنك  بتعيني  اأ�صيل(  العميل )ب�صفة  قام  حيث 

وبالنيابة عنه طبقًا لالأحكام وال�شروط التالية:

اأموال  وت�شكل  الإ�صالمية.  ال�شريعة  اأحكام  مع  متوافقة  ا�صتثمارات  يف  اأمواله  ل�صتثمار  الوكيل  الأ�صيل  يعني    -1
الوكيل  بوا�صطة  الأموال  هذه  ا�صتثمار  يتم  الوكيل حيث  لدى  العامة  اخلزينة  اأموال  الأ�صيل جزءًا من جممع 
بطريقة متوافقة مع مبادئ واأحكام ال�شريعة الإ�صالمية كما هي حمددة من قبل هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية 

اخلا�صة بالوكيل.

يف هذه الأحكام وال�شروط، ما مل يتطلب �صياق الن�ص خالف ذلك وبا�شتثناء التعابري املعرفة بطريقة اأخرى يف    -2
هذه الأحكام وال�شروط، يكون للكلمات والتعابري التالية املعاين الواردة مقابل كل منها:

درهم الإمارات: يعني، العملة القانونية لدولة الإمارات العربية املتحدة. )اأ( 

جمموعة  اأو  مر�صوم  اأو  تنفيذي  اأمر  اأو  لئحة  اأو  قاعدة  اأو  نظام  اأو  قانون  اأي  يعني  املطبق:  القانون  )ب(  
ممار�صات اأو تعميم اأو مالحظات اإر�صادية اأو معلومات عن اأي �صلطة خمت�صة اأو معلومات �صادرة عن اأي 
�صلطة خمت�صة تكون ملزمة وقابلة للإنفاذ من جانب اأو �صد الأ�صيل و/اأو الوكيل اأو مو�صوع هذه الأحكام 

وال�شروط. 

العربية  الإمارات  البنوك يف  تكون  الأحد«(  اأو  »ال�صبت  اجلمعة  يوم  يوم )بخالف  اأي  يعني  يوم عمل:  )جـ( 
املتحدة ولندن مفتوحة فيه ملمار�صة اأعمالها العامة. ويف ما يتعلق باأي تاريخ للدفع اأو �صراء عملة بخالف 

درهم الإمارات، اأي يوم يكون فيه املركز املايل الرئي�ص لدولة تلك العملة مفتوحًا ملمار�صة اأعماله.

ال�صلطة املخت�صة: يعني، اأي حكومة اأو اأي حكومة حملية اأو وطنية اأو جهة د�صتورية اأو تنظيمية اأو اأي  )د( 
ق�صم اإداري تابع لها واأي دوائر وزارية اأو حكومية اأو �صبه حكومية اأو �صناعية اأو اأي دوائر اأو جهات اأو 
هيئات اأو وكالت اأخرى اأو حمكمة ر�صمية اأو هيئة ق�صائية تتمتع بالخت�صا�ص الق�صائي على الأ�صيل و/

اأو الوكيل. 

  

الظروف القاهرة: يعني، يف ما يتعلق باأي من الطرفني، اأي حادث ق�صاء وقدر اأو لوائح اأو قوانني معطلة  )هـ( 
اأو مبطلة، �صريطة اأن ل ي�شكل اأي حادث اأو حالة، ظرفا قاهرا يف ما يتعلق بالطرف املتاأثر بها ما مل يكن 
ذلك الطرف قد اأتخذ كافة اخلطوات )اإن وجدت( التي ميكن توقع منه اإتخاذها ب�شكل معقول بغر�ص 

منع ذلك الت�صرف اأو احلالة اأو الآثار النا�صئة عنها.

ال�صتثمار: يعني ا�صتثمار اأموال الأ�صيل بوا�صطة الوكيل بالطريقة وطبقًا للو�صف املذكور يف م�صتندات  )و( 
ال�صتثمار بغر�ص حتقيق اأرباح ال�صتثمار املتوقعة.

مبلغ ال�صتثمار: يعني املبلغ املذكور يف منوذج الطلب والذي يتم ا�صتثماره بوا�صطة الوكيل )بالنيابة عن  )ز( 
الأ�صيل( مبوجب هذه الأحكام وال�شروط.

تاريخ ال�صتثمار: يف ما يتعلق باأي ا�صتثمار، يعني التاريخ الذي ي�صبح فيه مبلغ ال�صتثمار قاباًل للدفع  )ح( 
بوا�صطة الأ�صيل اإلى الوكيل مبوجب هذه الأحكام وال�شروط كما هو مذكور يف منوذج الطلب. 

يتم  التي  الالحقة  )والتعديلت  وال�شروط  الأحكام  وهذه  الطلب  منوذج  يعني  ال�صتثمار:  م�صتندات  )ط( 
اأنها  الطرفني على  اأخرى معرفة من قبل  واأي م�صتندات  وجدت(  اإن  وال�شروط،  الأحكام  اإدخالها على 

م�صتندات ا�صتثمار. 

تاريخ اإ�صتحقاق ال�صتثمار: يعني التاريخ الذي ي�صبح فيه دفع مبلغ ال�صتثمار )اأو تواريخ ذلك الدفع  )ي( 
حيث يكون مبلغ ال�صتثمار م�صتحق الدفع على اأق�شاط( م�صتحقًا من الوكيل اإلى الأ�صيل كما هو حمدد يف 

منوذج الطلب.

طبقًا  ا�صتثمار  بعمل  الوكيل  قيام  ب�صبب  فعليًا  املحققة  اخل�صائر(  )اأو  الأرباح  يعني  ال�صتثمار:  اأرباح  )ك( 
لأحكام م�صتندات ال�صتثمار.
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(xii) ‘Investment Period’ means the period from the Investment 
Date up to and including the Investment Maturity Date;

(xiii) ‘Investment Wakala Assets’ means the assets acquired 
by the Agent for and on behalf of the Principal under the 
Investment.

(xiv) ‘Maturity Proceeds’ means the amount, in respect of the 
Investment, which, following actual or constructive liquidation 
of the Investment Wakala Assets, shall be due to the Principal 
on the Investment Maturity Date and which shall comprise 
of the following: (a) the Investment Amount; and (b) realized 
Investment Profit (if any), after the deduction of all costs owing 
to the Agent, Agency Fee and Agent’s incentive (if any).

(xv) ‘Party’ means either the Principal or the Agent where the 
context suggests. 

(xvi) ‘Expected Profit’ means such percentage of amount, over 
and above the Investment Amount, that is expected to be 
generated under the Investment.

3.   APPOINTMENT OF AGENT

3.1 The Agent is appointed to be the agent and attorney in fact of the 
Principal to do all acts in its capacity as Agent unless otherwise 
indicated with respect to the Investments through purchase 
agreements, sales agreements or other agreements as fully as the 
Principal could do itself and to negotiate on the Principal’s behalf 
with any applicable parties in relation thereto. 

3.2 The Agent shall be acting as the agent for the Principal with respect 
to executing Investment contemplated herein only on a limited basis. 
Except as expressly provided for in these T&Cs or where required by 
law, the Agent shall not have any authority to represent or bind the 
Principal, or purport to do so.

3.3 The Parties agree that in the event the Investment Profit realized 
from the investments exceeds Expected Profit, the surplus shall be 
given to the Agent as incentive.

3.4 The Agent will execute and deliver, on behalf of the Principal, such 
purchase agreements, sales agreements and other agreements 
necessary to effect the Investment, and all other certificates and 
documents as the Agent may deem necessary or desirable for the 
Principal in connection therewith.

3.5 The Agent undertakes to transfer the Maturity Proceeds upon 
the due liquidation of the Investment Wakala Assets (either on 
constructive or actual basis) on the Investment Maturity Date to the 
account of the Principal. Upon such transfer, the Investment and the 
Investment Documents will be terminated.

3.6 The Agent agrees with the Principal that it shall in performing its 
obligations as the Agent and in accordance with these T&Cs, look 
after the interests of the Principal and act dutifully and in good 
faith and shall administer the Investment with the same degree of 
care as it would exercise as if such Investment had been made and 
administered on its own account and not on behalf of the Principal. 
The Agent shall be liable to the Principal if it acts in bad faith or 
with reckless indifference to the Principal’s interests and shall hold 
harmless and indemnify the Principal on a full and unqualaified basis 
in respect of all actual costs and expenses suffered or incurred by 
the Principal as a consequence of the Agent’s failure to comply with 
any of the provisions contained in these T&Cs.

3.7 In relation to the Investment, the Principal shall bear all the risks 
associated with the acts of the Agent except those risks resulting from 
the Agent’s gross negligence, willful misconduct, breach or fraud.

4. PAYMENT OBLIGATIONS

4.1 The Principal shall pay the Investment Amount on or before the 
Investment Date to the account designated by the Agent.

فرتة ال�صتثمار: يعني الفرتة من تاريخ ال�صتثمار حتى ومبا يف ذلك تاريخ ا�صتحقاق ال�صتثمار. )ل( 

اأ�صول ال�صتثمار بالوكالة: يعني الأ�صوال امل�صتحوذ عليها بوا�صطة الوكيل باإ�صم وبالنيابة عن الأ�صيل  )م( 
مبوجب ال�صتثمار.

عوائد ال�صتحقاق: يعني، يف ما يتعلق بال�صتثمار، املبلغ الذي ي�صبح، بعد الت�صييل الفعلي اأو اجلوهري  )و( 
لأ�صول ال�صتثمار بالوكالة، م�صتحق الدفع اإلى الأ�صيل بتاريخ ا�صتحقاق ال�صتثمار ويتكون مما يلي: )اأ( 
مبلغ ال�صتثمار، )ب( الأرباح املحققة من ال�صتثمار )اإن وجدت(، بعد خ�صم كافة التكاليف امل�صتحقة 

للوكيل واأتعاب الوكالة وحوافز الوكيل )اإن وجدت(. 

طرف: يعني اإما الأ�صيل اأو الوكيل ح�صبما يتطلب �صياق الن�ص.  )ن( 

يتوقع  والتي  ال�صتثمار  مبلغ  على  تزيد  التي  املبلغ  من  الن�صبة  تلك  يعني  املتوقعة:  ال�صتثمار  اأرباح  )ق( 
حتقيقها عن طريق ال�صتثمار.

تعيني الوكيل   - 3

اإلى  ي�شار  ما مل  وكيل  ب�صفته  الت�صرفات  بكافة  للقيام  لالأ�صيل  ووكيل خا�ص  وكيل  ب�صفة  الوكيل  تعيني  يتم   1-3
خالف ذلك بخ�صو�ص ال�صتثمارات من خالل عقود �صراء اأو عقود بيع اأو عقود اأخرى بنف�ص الطريقة التي ميكن 

لالأ�صيل القيام بها بنف�صه والدخول يف مفاو�شات بالنيابة عن الأ�صيل مع اأي اأطراف ذات �صلة. 

يت�صرف الوكيل ب�صفة وكيل لالأ�صيل بخ�صو�ص تنفيذ ال�صتثمارات املن�صو�ص عليها يف هذه الأحكام وال�شروط   2-3
اأو  وال�شروط  وبا�شتثناء ما هو من�صو�ص عليه �صراحة يف هذه الأحكام  املحدودة.  امل�شوؤولية  اأ�صا�ص  فقط على 
اأو  الأ�صيل  اإلتزامات على  ترتيب  اأو  بتمثيل  اأي �صالحية  للوكيل  القانون، ل يكون  حيثما يكون مطلوبًا مبوجب 

حماولة القيام بذلك.

اأرباح ا�صتثمار من ال�صتثمارات تتخطى الربح املتوقع، يتم منح مبلغ  اأنه يف حالة حتقيق  اتفق الطرفان على   3-3
الزيادة اإلى الوكيل على �صبيل احلوافز.

لتنفيذ  الالزمة  الأخرى  والعقود  البيع  وعقود  ال�شراء  عقود  الأ�صيل  عن  بالنيابة  وت�شليم  بتوقيع  الوكيل  يقوم   4-3
ال�صتثمارات وكافة ال�شهادات وامل�شتندات الأخرى التي يعتربها الوكيل �شرورية اأو مرغوبة لالأ�صيل يف ما يتعلق 

بتلك ال�صتثمارات. 

يتعهد الوكيل بتحويل عوائد ال�صتحقاق عند ت�صييل اأ�صول ال�صتثمار بالوكالة )�صواء فعليًا اأو ب�شكل جوهري(   5-3
وم�شتندات  ال�صتثمار  اإنهاء  يتم  التحويل،  اإجراء ذلك  وعند  الأ�صيل.  اإلى ح�صاب  ال�صتثمار  ا�صتحقاق  بتاريخ 

ال�صتثمار.

وال�شروط، �صوف  وطبقًا لهذه الأحكام  الوكيل  بالتزاماته ب�صفة  وفائه  اأثناء  اأنه  الوكيل مع الأ�صيل على  اتفق   6-3
من  الدرجة  بنف�ص  ال�صتثمارات  باإدارة  ويقوم  نية  وبح�شن  م�شوؤول  ب�شكل  ويت�شرف  الأ�صيل  م�صالح  يراعى 
العناية والنتباه التي ميكنه بذلها كما لو كانت تلك ال�صتثمارات منفذة ومدارة حل�صابه اخلا�ص ولي�س ل�صالح 
اأو ا�صتهتار  اأو بعدم مبالة  نية  م�شوؤوًل جتاه الأ�صيل اذا ت�صرف ب�صوء  الوكيل  ويكون  اأو بالنيابة عن الأ�صيل. 
وعن كافة  ودون اأي قيد اأو �شرط من  مب�صالح الأ�صيل ويجب عليه حماية وتعوي�س الأ�صيل على اأ�صا�ص كامل 
وارد يف هذه  نتيجة لإخفاق الوكيل يف الإلتزام باأي �صئ  وامل�شاريف املتكبدة فعليًا بوا�صطة الأ�صيل  التكاليف 

الأحكام وال�شروط. 

فيما يتعلق بال�صتثمار، يتحمل الأ�صيل كافة املخاطر املرتبطة بت�صرفات الوكيل با�صتثناء تلك املخاطر الناجتة   7-3
عن الإهمال اجل�صيم اأو �صوء ال�صلوك املتعمد اأو خمالفة هذه الأحكام وال�شروط اأو الغ�س من جانب الوكيل.

الإلتزامات بالدفع   - 4

يجب على الأ�صيل دفع مبلغ ال�صتثمار بتاريخ اأو قبل تاريخ ال�صتثمار يف  احل�صاب املحدد من قبل الوكيل.   1-4
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4.2 The Principal shall be absolutely and irrevocably obliged to pay the 
Investment Amount payable by it under the Investment Documents, 
unless and to the extent prohibited from making any such payment 
by reason of application of any Applicable Law or any Force Majeure 
Event.

5. REPRESENTATIONS

 The Principal represents and warrants to the Agent that the Principal 
has full power and authority to enter into the Investment Documents 
and the exercise of the Principal’s rights and performance of its 
obligations hereunder have been duly authorized by all necessary 
action, where applicable.

6. CuRRENCY

6.1 Payments by the Principal hereunder shall be made:
(a) in the case of an Investment Amount, in the currency in which 

such Maturity Proceeds are denominated; 
(b) in the case of any cost, expense or tax, in the currency in which 

such cost, expense or tax was incurred;
(c) in the case of any fee or other amount, in the currency in which 

such fee or other amount is expressed to be payable.

6.2 If any sum due from the Principal under the Investment Document 
(‘Sum’) or any order or judgement given or made in relation to a Sum 
has to be converted from the currency (the ‘First Currency’) in which 
the Sum is payable into another currency (the ‘Second Currency’) for 
the purpose of (i) making or filing a claim or proof against the Principal, 
(ii) obtaining an order or judgment in any court or other tribunal or (iii) 
enforcing any order or judgment given or made in relation hereto, 
the Principal shall as an independent obligation indemnify and hold 
harmless the Agent from and against any actual loss suffered as a 
result of any discrepancy between (a) the rate of exchange used for 
such purpose to convert the Sum from the First Currency into the 
Second Currency and (b) the rate or rates of exchange at which the 
Agent may in the ordinary course of business purchase the First 
Currency with the Second Currency upon receipt by it of the Sum.

7. TERMINATION

7.1 The following are Termination Events for which either Party may 
issue a Termination Notice on the defaulting Party;
(a) a material breach by the other Party of any of the terms of 

these T&Cs where that Party has failed to remedy the default 
(if capable of remedy) within twenty (20) Business Days after 
receipt of notice giving full particulars of the default and 
requiring it to be remedied;

(b) wrongful repudiation of these T&Cs by the other Party; or
(c) a Force Majeure Event or its consequences prevail in relation 

to the other Party for a continuous period in excess of forty-five 
(45) Business Days after the date on which the Force Majeure 
Event began.

7.2 Upon termination of this Agreement, subject to the provisions of 
this clause, the rights and the obligations of the Parties under this 
Agreement will terminate and be of no future effect save the obligation 
of the Agent to account to the Principal on the Investment Maturity 
Date, to pay the Maturity Proceeds relating to the Investment to the 
Principal and such other provisions which expressly or by implication 
will survive termination. 

7.3 Termination will not affect or prejudice any right to damages or other 
remedy which the terminating Party may have in respect of the event(s) 
giving rise to the termination or any other right to damages or other 
remedy which the terminating party may have in respect of any breach 
of this Agreement which existed at or before the date of termination.

7.4 In case of early termination of the Wakala Deposit and since the bank 
might have paid advance payments in relation to the actual profit, the 
bank will recover all or part of any amounts based on the calculation of 

نهائية ل رجعة عنها بدفع مبلغ ال�صتثمار امل�صتحق الدفع بوا�صطته  وب�شفة  ب�شكل مطلق  يكون الأ�صيل ملزمًا   2-4
طبقا مل�صتندات ال�صتثمار، ما مل يكن وبقدر ما يكون ممنوعًا من ت�صديد تلك الدفعة ب�صبب تطبيق اأي قانون 

مطبق اأو اأي حالة من حالت الظروف القاهرة.

تعهدات  - 5

يفيد الأ�صيل وي�شمن اإلى الوكيل باأن الأ�صيل لديه كامل ال�صالحية وال�شلطة للدخول يف م�صتندات ال�صتثمار   
واأنه قد مت التفوي�ص مبمار�صة حقوق الأ�صيل والوفاء بالتزاماته مبوجب هذه الأحكام وال�شروط من خالل كافة 

الإجراءات والت�شرفات الالزمة، حيثما تنطبق.

العملة  - 6

يتم ت�صديد الدفعات بوا�صطة الأ�صيل مبوجب هذه الأحكام وال�شروط:  1-6
يف حالة مبلغ ال�صتثمار، بالعملة امل�صتلم بها عوائد ال�صتحقاق. )اأ( 

اأو  امل�صاريف  اأو  التكاليف  تلك  بها  املتكبدة  بالعملة  �صرائب،  اأو  م�صاريف  اأو  تكاليف  اأي  حالة  يف  )ب( 
ال�صرائب.

يف حالة اأي ر�صوم اأو مبالغ اأخرى، بتلك العملة املن�صو�ص على اأن  تلك الر�صوم اأو املبالغ الأخرى م�صتحقة  )جـ( 
الدفع بها.

اإذا كان هناك اأي مبلغ م�صتحق من الأ�صيل مبوجب م�صتند اإ�صتثمار )»املبلغ«( اأو اأي اأمر اأو حكم حمكمة �صادر   2-6
اأو ممنوح يف ما يتعلق باأي مبلغ يجب حتويله من العملة )»العملة الأولى«( امل�صتحق دفع ذلك املبلغ بها اإلى عملة 
اأخرى )»العملة الثانية«( بغر�ص )1( تقدمي اأو رفع اأي مطالبة اأو دليل اإثبات �صد الأ�صيل اأو )2( احل�صول 
اأو  اأو حكم حمكمة �صادر  اأمر  اأي  اإنفاذ  اأو )3(  اأخرى،  اأي هيئة ق�صائية  اأو  اأي حمكمة  اأو حكم من  اأمر  على 
ممنوح يف ما يتعلق بذلك املبلغ، يقوم الأ�صيل على �صبيل اللتزام امل�صتقل بحماية وتعوي�س الوكيل من وعن اأي 
العملة  اإختالف بني )اأ( �صعر ال�صرف امل�صتخدم لذلك الغر�ص لتحويل املبلغ من  نتيجة لأي  خ�صائر متكبدة 
الأولى اإلى العملة الثانية، و)ب( �صعر اأو اأ�صعار ال�صرف التي قد ي�شرتي بها الوكيل يف �صياق اأعماله العادية 

العملة الأولى بالعملة الثانية عند اإ�صتالمه للمبلغ.

الإنهاء   - 7

متثل احلالت التالية حالت اإنهاء يجوز لأي من الطرفني فيها اإ�صدار اإ�صعار الإنهاء اإلى الطرف املخل.  1-7

اأي خمالفة جوهرية بوا�صطة الطرف الآخر لأي من هذه الأحكام وال�شروط حيث يخفق ذلك الطرف يف  )اأ( 
علج اأو ت�شحيح الإخلل )اإن كان من املمكن علجه اأو ت�شحيحه( خلل ع�شرين )20( يوم عمل بعد 

ا�صتالم اإ�صعار يو�صح كافة تفا�شيل الإخلل ويطلب علج اأو ت�شحيح ذلك الإخلل، اأو

تخلي اأي من الطرفني عن اأو تن�شله من هذه الأحكام وال�شروط بطريقة غري م�شروعة، اأو )ب( 
اإ�صتمرار الآثار املرتتبة عليها يف ما يتعلق بالطرف الآخر لفرتة  اأو  الظروف القاهرة  حدوث حالة من  )جـ( 

م�صتمرة تزيد على خم�صة واأربعني )45( يوم عمل بعد تاريخ بداية حالة الظروف القاهرة. 

عند اإنهاء هذه الأحكام وال�شروط، مع مراعاة اأحكام هذا البند، تنتهي حقوق والتزامات الطرفني مبوجب هذه   2-7
الأحكام وال�شروط ول تكون ذات اأي اأثر م�صتقبلي با�صتثناء يف ما يتعلق باأي ا�صتثمار قائم منفذ بوا�صطة الوكيل 
واإلتزام الوكيل بدفع اإلى الأ�صيل بتاريخ اإ�صتحقاق ال�صتثمار املعني عوائد ال�صتحقاق املتعلقة بذلك ال�صتثمار 

وتلك الأحكام الأخرى التي ت�صتمر يف ال�صريان �صراحة اأو �صمنيًا بعد اإنهاء هذا العقد. 

ل يكون من �صاأن الإنهاء التاأثري على اأو الإخالل باأي حق بالتعوي�ص اأو اأي تدبري اآخر قد يكون مرتتبًا للطرف   3-7
املن�شىء للإنهاء بخ�صو�ص احلالة/ احلالت امل�صببة للإنهاء اأو اأي حق اآخر بالتعوي�ص اأو اأي تدبري اآخر قد يكون 

مرتتبًا للطرف املن�شىء للإنهاء بخ�صو�ص اأي خمالفة لهذه الأحكام وال�شروط بتاريخ اأو قبل تاريخ الإنهاء.

الأرباح  على  ا�صتنادا  مقدمة  دفعات  بدفع  قام  قد  البنك  اأن  وحيث  بالوكالة  للوديعة  املبكر  الإغلق  حال  يف   4-7
احلقيقية، يحق للبنك ا�شرتجاع كامل مبلغ/ مبالغ الأرباح املحت�شبة اأو جزءًا منها ا�شتنادا اإلى اأحكام و�شروط 

اخلدمات امل�صرفية لالأفراد لبنك اأبوظبي التجاري لل�صريفة الإ�صالمية. 
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the profit in accordance with the consumer Islamic Banking Terms and 
Conditions.

7.5 The expected Wakala Deposit profit rates are subject to change on 
the basis of actual market conditions. Wakala Deposits that are 
subsequently withdrawn prematurely may earn less or no profit as per 
the Bank’s policy.

8. NOTICES

 All notices and other communications under this Agreement shall 
be in writing and shall be sent to the respective addresses of the 
Parties as stated in the Application Form. 

9. WAIvER

 No failure by the Agent to exercise or any delay by the Agent in 
exercising any right or remedy hereunder shall operate as a waiver 
thereof, nor shall any single or partial exercise of any right or remedy 
prevent any further or other exercise thereof or the exercise of any 
other right or remedy.  The rights and remedies herein provided are 
cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by 
law.

10. ENTIRE AGREEMENT

 The Investment Documents contain the whole agreement between 
the Parties relating to the Investment contemplated by them and 
supersede all previous agreements between the parties relating to 
the same Investment.

11. SEvERABILITY

 If, at any time, any provision of the Investment Documents is or 
becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the 
law of any jurisdiction, neither the legality, validity or enforceability 
of the remaining provisions nor the legality, validity or enforceability 
of such provision under the law of any other jurisdiction shall in any 
way be affected or impaired thereby.

12. ASSIGNMENT

 The Investment Documents shall be binding on the parties hereto, 
their respective successors and permitted assigns, heirs and/or 
legal representatives. The Agent reserves the right to disclose to 
a potential assignee or transferee or to any other person who may 
propose entering into contractual relations with the Agent in relation 
to this Agreement. 

13. AMENDMENTS

 No amendment of or addition to the Investment Documents shall 
be of any force or effect unless effected in writing and signed by the 
Agent and the Principal.

14. GOvERNING LAW AND JuRISDICTION

 The Investment Documents shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Emirate of [Dubai/Abu Dhabi] 
and the Federal laws of the UAE to the extent such laws do not 
contradict Sharia, in which case Sharia shall prevail. The parties 
hereby irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the courts 
of [Dubai/Abu Dhabi] to hear and determine any suit, action or 
proceeding and to settle any disputes which may arise out of or in 
connection with the Investment Documents.

الودائع  بالأ�شواق.  ال�شائدة  الظروف  ح�شب  للتغيري  عر�صة  بالوكالة  الوديعة  على  املتوقعة  الأرباح  معدلت   5-7
حت�صل على اأي اأرباح ح�صب  قبل تاريخ ال�شتحقاق قد حت�شل على اأرباح اأقل اأو ل  بالوكالة التي يتم �صحبها 

�صيا�صة البنك.

الإ�صعارات  - 8

اإلى  اإر�صالها  ويتم  خطيًا  حمررة  وال�شروط  الأحكام  هذه  مبوجب  الأخرى  واملرا�شلت  الإ�صعارات  كافة  تكون   
عنوان كل من الطرفني املذكور يف منوذج الطلب. 

التنازل  -9

ل يف�صر اأي اإخفاق من جانب الوكيل يف ممار�صة اأو التاأخري يف ممار�صة اأي حق اأو تدبري متاح له مبوجب هذه   
الأحكام وال�شروط على اأنه تنازل عن ذلك احلق ول يكون من �صاأن اأي ممار�صة فردية اأو جزئية لأي حق اأو تدبري 
منع اأي املزيد من املمار�صات اأو اأي ممار�صة اأخرى لذلك احلق اأو التدبري اأو منع ممار�صة اأي حق اأو تدبري اآخر. 
اأو  ولي�شت م�صتبعدة لأي حقوق  وال�شروط تراكمية  والتدابري املن�صو�ص عليها يف هذه الأحكام  وتكون احلقوق 

تدابري من�صو�ص عليها يف القانون. 

جممل التفاق   -10

حتتوي م�صتندات ال�صتثمار على كامل الإتفاق بني الطرفني يف ما يتعلق بال�صتثمارات املن�صو�ص عليها يف تلك   
امل�صتندات وتفوق وتن�شخ كافة العقود ال�صابقة بني الطرفني يف ما يتعلق بنف�ص ال�صتثمارات. 

ال�صتقاللية  -11

اإذا كان اأو اأ�صبح يف اأي وقت اأي من اأحكام م�صتندات ال�صتثمار غري قانوين اأو غري �صاري املفعول اأو غري قابل    
للإنفاذ من اأي ناحية من النواحي مبوجب القانون املطبق يف اأي منطقة اإخت�صا�ص ق�صائي، ل يكون من �صاأن 
ذلك التاأثري على اأو اإعاقة قانونية اأو �صريان اأو قابلية بقية الأحكام للإنفاذ مبوجب القانون اخلا�ص باأي منطقة 

اإخت�صا�ص ق�صائي اأخرى.

التحويل   -12

ممثليهما  و/اأو  وورثتهما  اإليهم  يتنازلن  ومن  منهما  كل  وخلفاء  للطرفني  ملزمة  وال�شروط  الأحكام  هذه   
القانونيني. ويحتفظ الوكيل بحق الإف�صاح اإلى اأي متنازل اأو حمول اإليه اأو اأي �صخ�ص اآخر قد يقرتح الدخول يف 

عالقات تعاقدية مع الوكيل يف ما يتعلق بهذه الأحكام وال�شروط. 

التعديالت   -13

وموقعًا  قانوين ما مل يكن حمررًا خطيًا  اأثر  اأي  وال�شروط  الأحكام  اإلى هذه  اإ�صافة  اأو  تعديل يف  يكون لأي  ل   
بوا�صطة كل من الأ�صيل والوكيل. 

القانون املطبق والخت�صا�ص الق�صائي    -14

تخ�صع م�صتندات ال�صتثمار اإلى وتف�شر وفقًا لقوانني اإمارة )دبي/ اأبوظبي( والقوانني الحتادية لدولة الإمارات   
العربية املتحدة بقدر ما ل تتعار�ص تلك القوانني مع اأحكام ال�شريعة الإ�صالمية ويف وجود مثل هذا التعار�ص 
الخت�صا�ص  اإلى  فيها  رجعة  ل  نهائية  ب�صفة  مبوجبه  الطرفان  ويخ�شع  الإ�صالمية.  ال�شريعة  باأحكام  يعتد 
اإجراءات  اأو  دعاوى  اأو  ق�صايا  اأي  يف  الأحكام  واإ�شدار  للنظر  اأبوظبي(  )دبي/  ملحاكم  احل�صري  الق�صائي 

قانونية وت�شوية اأي نزاعات قد تن�شاأ عن اأو يف ما يتعلق مب�صتندات ال�صتثمار.  
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