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This Agreement is executed in United Arab Bank – 
Islamic Banking Department on Date

تم تنفيذ هذه االتفاقية في البنك العربي المتحد - الخدمات 
المصرفية اإلسالمية بتاريخ 

BETWEEN ما بين

1.  .1

Referred hereafter as "Principal" ُيشار إليه فيما يلي بـ "األصيل"

Address: العنوان: 

And; و

2. United Arab Bank - Islamic Banking Department, 
having its address at P.O. Box No. 25022, Sharjah, UAE Tel. 
+97165075222 Fax No. +97165733913, refer hereafter as (the "Agent").

2.البنك العربي المتحد- الخدمات المصرفية اإلسالمية، عنوانه ص.ب. 25022، الشارقة،اإلمارات 
العربية المتحدة  هـ: 97165075222+، الفاكس: 97165733913+، 

ُيشار إليه فيما يلي بـ)"الوكيل"(

It is hereby agreed as follows:

1. Introduction
 The Principal wishes to appoint the Agent to be the agent of the 

Principal with respect to the investment of the Principal's funds in 
Islamic Shari'ah Compliant transactions through and as part of the 
Agent's pool of treasury funds pursuant to the terms and conditions 
set out in this Agreement and in compliance with the rules and 
principles of the Islamic Shari'ah.

2. Interpretation
2.1   The following terms and expressions shall have the meanings assigned 

to them herein unless the context requires otherwise: 
 Agent Offer: A notice to be sent by the Agent to the Principal 

substantially in the form set out in the First Schedule. 
 Business Day:A day on which the Principal and the Agent are open 

for business to the public, excluding days which are declared as a 
weekend or public holiday by the UAE Government

 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) means: (a) sections 
1471 to 1474 of the Code or any associated regulations or other 
official guidance; 

 (b) any treaty, law, regulation or other official guidance enacted in 
any other jurisdiction, or relating to an intergovernmental agreement 
between the US and any other jurisdiction, which (in either case) 
facilitates the implementation of paragraph (a) above; or 

 (c) any agreement pursuant to the implementation of paragraphs (a) 
or (b) above with the US Internal Revenue Service, the US government 
or any governmental or taxation authority in any other jurisdiction. 

 Investment Amount: The amount invested in relation to an Investment 
Transaction. 

 Investment Date: The due date for payment of the Investment 
Amount in relation to an Investment Transaction, which date shall be 
speci ed in the Agent Offer. 

 Investment Transaction: Any transaction between the Principal and 
the Agent made pursuant to Clause 6. 

 Maturity Proceeds:  the amount due to the Principal on the Maturity 
Date, calculated in accordance with the Agent Offer. 

 Maturity Date: The date on which the Maturity Proceeds are to be paid 
to the Principal, as speci ed in the Agent Offer. 

 Principal Acceptance: A notice to be sent by the Principal to the Agent 
substantially in the form set out in the Schedule. 

 Principal Profit:  The profit due to the Principal calculated in 
accordance with the Agent Offer. 

 US Tax Obligor means an entity or other person: 
 (a) which is resident for tax purposes in the United States of America; 

or
 (b) some or all of whose payments under this Agreement or any U
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عقد وكالة رئيسي لالستثمار
MASTER WAKALA AGREEMENT FOR INVESTMENT

1. المقدمة   

يــوّد األصيــل  تعييــن الوكيــل أن يكــون وكيــاًل لألصيل بالنســبة لإلســتثمارات   
المتوافقــة مــع الشــريعة االســالمية مــن خــالل وكجزء مــن مجمع صناديــق الخزينة 

الخاصــة بالوكيــل، وذلــك عمــاًل باألحــكام والشــروط المحددة في هــذه االتفاقية 
وبالتوافــق مــع قواعد ومبادئ الشــريعة االســالمية.

 2. التفسير 

2.1  يجــب أن تتخــذ المصطلحــات والعبــارات التاليــة التفســيرات التــي تــم تعيينهــا لهــا في 
هــذه الوثيقــة إال فــي حــال تطلب الســياق مــا هو خالف ذلك:

عــرض الوكيــل: إشــعار يجــب أن يتم إرســاله مــن الوكيل إلى األصيل  بشــكل موثق    
)كمســتند ملمــوس( فــي النمــوذج المحــدد في "الجدول األول". 

يــوم عمــل: اليــوم الذي تكون فيه منشــأة كل مــن األصيل  والوكيــل مفتوحًة   
للعامــة لممارســة األعمــال، باســتثناء األيــام المعلــن عنهــا من ِقبــل حكومة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة أنهــا عطلــة أســبوعية أو عطلــة عامــة. قانــون الضريبــة التوافقية 

للحســاب األجنبي 

)فاتــكا(  قانــون االمتثــال الضريبــي األمريكي للحســابات األجنبيــة يعني:   

)أ( األقســام 1471 حتــى 1474 مــن القانــون أو أي مــن التشــريعات المترافقــة أو أي دليــل   
رسمي آخر.

ه من ِقبل أي ســلطة  )ب( أي اتفاقية، قانون، تشــريع أو أي دليل رســمي آخر تم َســنُّ  
قضائيــة أخــرى، أو ذات صلــة باتفاقيــة حكوميــة متداخلــة بيــن الواليــات المتحدة وأي 
ســلطة قضائيــة أخــرى، والتــي )فــي أي مــن الحالتين( تســهل تنفيــذ الفقرة)أ( أعاله؛ 

أو

)ج( أي اتفاقيــة تنفيــذًا الفقــرة )أ( أو الفقــرة )ب( أعــاله باعتمــاد دائــرة اإليرادات   
الداخليــة للواليــات المتحــدة، حكومــة US أو أي ســلطة حكوميــة أو ضرائبيــة لــدى أي 

ســلطة قضائية.

مبلــغ االســتثمار: المبلــغ المســتثمر بالنســبة لعملية اســتثمارية.  

تاريــخ االســتثمار: تاريخ االســتحقاق لدفــع مبلغ االســتثمار بالنســبة لعملية   
اســتثمارية، وهــو التاريــخ الــذي يجــب تحديده في عــرض الوكيل.

العمليــة االســتثمارية: أي عمليــة بيــن األصيــل  والوكيــل تتم عمــاًل بالمادة 6.  

عوائــد االســتحقاق: المبلغ المســتحق للرئيســي فــي تاريخ االســتحقاق، والذي يتم   
احتســابه وفــق مــا هو محدد في عــرض الوكيل.

تاريــخ االســتحقاق: التاريخ الذي يســتوجب فيــه دفع العوائد المســتحقة للرئيســي،   
وفــق مــا هو محدد في عــرض الوكيل.

قبــول األصيــل : إشــعار يتوجــب أن يتم إرســاله من ِقبــل األصيل  إلى الوكيل بشــكل   
موثــق في االســتمارة المحــدد في الجدول.

أربــاح األصيــل : األربــاح المســتحقة لألصيل يتم احتســابها اســتنادًا إلى عرض   
الوكيل.

الملتــزم بقانــون الضريبــة األميركــي :  يعني أي وحدة أو منشــأة أو أي شــخص من   

وقــد تــم االتفــاق بموجبه علــى ما يلي:
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Transaction are from sources within the United States of America for 
US federal income tax purposes. 

2.2   The Schedules to this Agreement form an integral part hereof. 
2.3  References to Clauses and Schedules are references to clauses of and 

schedules to this Agreement. 
2.4  The headings are inserted for convenience only and shall not affect the 

construction hereof. 
3. Conditions Precedent
 Each Party shall provide the other with certied true original specimen 

signature(s) of the individual(s) authorized to sign on its behalf this 
Agreement and all other documents required in connection herewith. 

4. Investment Period
  This Agreement shall be effective for one year commencing as of the 

signing date and shall be automatically extended for a similar period 
or periods of one year each unless either Party notifies the other 
in writing not less than 30 days prior to any such expiry date of its 
intention not to extend the validity period. 

5. Wakala Terms and Conditions
5.1   The Principal hereby appoints the Agent to be the agent of the 

Principal for the investment of the Principal's funds through and 
as part of the Agent's pool of treasury funds.  The Agent is hereby 
authorized to enter into Islamic Shari'ah Compliant transactions 
on behalf of the Principal and for the Principal's account and to do 
all acts as fully as the Principal could do itself with respect to such 
transactions through purchase agreements, sales agreements or 
other agreements and to negotiate on behalf of the Principal in 
relation thereto and to exercise on the Principal's behalf all other 
related powers necessary to enable it to fulfill its obligations under this 
Agreement. 

5.2   The Principal as principal shall bear all the risks associated with the 
acts of the Agent as agent for the Principal except those risks resulting 
from the Agent's misconduct or negligence. 

5.2   The Principal as principal shall bear all the risks associated with the 
acts of the Agent as agent for the Principal except those risks resulting 
from the Agent's misconduct or negligence. 

5.3  Investment Transactions shall be carried out for and on behalf of the 
Principal but in the name of the Agent, or in the name of such agent as 
the Agent selects. 

5.4   The Agent shall keep the transaction information and documentation 
confidential and shall not disclose their content to any third party 
unless it is legally required to do so. 

5.5  The Agent shall be entitled to the agency fees specified in the Agent 
Offer in respect of each Investment Transaction. 

6. Implementation and Performance of each Investment Transaction 
6.1  On any Business Day during the business hours of both Parties, either 

Party may notify the other by telephone or any other communication 
channel of its desire to enter into an Investment Transaction.  The 
Agent shall then send the Principal the Agent Offer. 

6.2  If the Principal is willing to enter into the proposed Investment 
Transaction, it shall send the Agent a Principal Acceptance. 

6.3   The Principal shall pay the Investment Amount to such account as 
the Agent shall have notified the Principal for value not later than the 
Investment Date. 

6.4   The Agent shall arrange for payment and collection of funds on behalf 
of the Principal and is hereby authorized to execute and deliver any 
instruments or transfers which are necessary in connection therewith. 

6.5   The Agent undertakes to transfer the Maturity Proceeds on the 
Maturity Date to such account as the Principal shall have notified the 
Agent. 

6.6   The currency of each Investment Transaction shall be as agreed by 
both Parties. 

6.7   The Parties hereby notify each other that in accordance with their 
internal rules and procedures, all telephone calls made by or to the 
Parties concerning any proposed Investment Transaction may be tape 
recorded by the Parties. Accordingly, each Party (a) consents to the 
recording of the telephone conversations of trading, marketing and/
or other personnel of the Parties and their officers, employees, agents 
and affiliates in connection with this Agreement or any potential 
Investment Transaction, (b) agrees to obtain any necessary consent 

نوع آخر:

)أ ( أن يكــون مقيــم  لألغــراض الضريبيــة فــي الواليــات المتحــدة األميركية؛ أو  

)ب( البعــض او الــكل الذيــن مصــدر المدفوعــات المترتبــة عليهــم بموجــب هــذه االتفاقية   
أو أي عمليــة هــي مــن مصــادر داخــل الواليــات المتحــدة األميركية ألهــداف ضريبة الدخل 

األميركية.

الجــداول الخاصــة بهــذه االتفاقيــة تشــكل جــزءًا ال يتجّزأمن هــذه الوثيقة.  2.2

أي إشــارة مرجعيــة إلــى البنــود أو الجــداول هي إشــارة إلــى البنود والجــداول الخاصة بهذه   2.3
الوثيقة.

قــد تــم إدراج الرأســيات ألهــداف المالءمــة وحســب وال يجــوز أن تشــكل أي تأثير فــي تكوين   2.4
أو تفســير هــذه الوثيقة.

المسبقة الشروط   .3

يتوجــب علــى كل مــن الطرفيــن تزويــد اآلخــر بعينــة توقيع/تواقيــع للفرد/األفراد   
المخوليــن التوقيــع لحســاب كل طــرف علــى هــذه االتفاقيــة وكافة المســتندات األخرى 

المطلوبــة ذات صلــة بهــذه الوثيقة.

االستثمار فترة   .4

تعتبــر هــذه االتفاقيــة فاعلــة لمــدة ســنة واحــدة بدءًا من تاريــخ التوقيع، ويجــب أن تتجدد   
تلقائيــً للمــدة نفســها أو لفتــرات تمتــد كل منهــا علــى ســنة واحــدة، إال فــي حال عمد أي 

مــن الطرفيــن إلــى إشــعار اآلخــر خطيــً، وذلــك ضمــن فترة ال تقل عن 30 يومــً من تاريخ 
االنتهــاء، يعبــر فيهــا عــن رغبتــه فــي عدم تمديد فترة الســريان.

أحكام وشروط الوكالة  .5

يعيــن األصيــل  بموجــب هــذه الوثيقــة الوكيــل ليكــون وكيــل األصيل  في اســتثمارات   5.1
صناديــق األصيــل  مــن خــالل وكجــزء مــن مجمع صناديــق الخزينــة الخاصة بالوكيــل. يعتبر 

الوكيــل مخــّوال بموجــب هــذه الوثيقــة إبــرام عمليــات متوافقة مــع الشريعةاإلســالمية نيابًة 
عــن األصيــل  ولحســاب هــذا األخيــر والقيــام بكافة الممارســات التي يمكــن لألصيل أن 

ينجزهــا بنفســه بشــكل كامــل وذلــك بالنســبة لمثــل هــذه العمليات من خــالل اتفاقيات 
الشــراء، اتفاقيــات البيــع أو اتفاقيــات أخــرى والتــداول نيابــة عــن األصيل  في مــا يتعلق 

ويمــارس نيابــة عــن الوكيــل كافــة الســلطات الضرورية األخــرى ذات الصلة التــي تمكنه 
اســتيفاء التتزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقية.

يتوجــب علــى األصيــل  بصفتــه األصيــل  تحمــل كافــة المخاطــر المترافقة مــع تصرفات   5.2
الوكيــل بصفتــه وكيــل األصيــل  باســتثناء تلــك المخاطــر الناتجــة عن ســوء تدبيــر الوكيل 

أو إهماله.

يجــب إنجــاز عمليــات االســتثمار لحســاب ونيابــة عــن األصيل  لكن باســم الوكيل، أو باســم   5.3
أي وكيــل يختــاره الوكيل.

يتوجــب علــى الوكيــل الحفــاظ علــى ســرية كافــة المعلومــات والمســتندات وال يجوز له   5.4
اإلفصــاح عــن محتــواه األي طــرف ثالــث باســتثناء مــا إذا كان مثــل هذا األمر مطلــوب قانونيً.

يحــق للوكيــل الحصــول علــى رســوم الوكالــة المحــددة في عــرض الوكيل بالنســبة لكل   5.5
عملية اســتثمار.

تنفيــذ وأداء كل عملية اســتثمارية  .6

فــي كل يــوم عمــل وأثنــاء ســاعات العمــل المحــددة للطرفين، يمكن ألي طرف إشــعار   6.1
اآلخــر هاتفيــً أو عبــر أي قنــاة اتصــال أخــرى فــي حــال كان يرغب فــي إجراء عملية اســتثمار. 

عندهــا يتوجــب علــى الوكيــل إرســال عرض الوكيــل إلى األصيل . 

فــي حــال أراد األصيــل  الدخــول فــي عمليــة اســتثمار المعروضــة، يتوجب عليه إرســال قبول   6.2
األصيــل  للوكيل. 

علــى األصيــل  أن يســدد مبلــغ االســتثمار وفــق القيمــة التــي على الوكيــل تحديدها في   6.3
لــة علــى أن يتــم التســديد المذكــور فــي فتــرة ال تتجاوز تاريخ االســتثمار.  اإلشــعار ذي الصِّ

يتوجــب علــى الوكيــل ترتيــب إجــراءات الدفــع والتحصيــل نيابــة عن األصيــل  وهو مخول   6.4
لة  بموجــب هــذه الوثيقــة تنفيــذ وتســليم أي مــن األدوات أو التحويــالت الضروريــة ذات الصِّ

بهــذا المصدر.

6.5  يتعهــد الوكيــل بتحويــل األربــاح المســتحقة فــي تاريــخ االســتحقاق إلى الحســاب الذي 
يكــون األصيــل  قــد حدده في إشــعار خاص. 

يجــب أن تكــون العملــة المعتمــدة لــكل عمليــة اســتثمار وفــق مــا يتم التوافــق عليه بين   6.6
الطرفين. 

ُيعلــم الطرفيــن بعضهمــا البعــض بموجــب هــذه الوثيقة، واســتنادا الــى القواعد   6.7
واإلجــراءات الخاصــة يهــم، أن كافــة االتصــاالت الهاتفيــة التــي ُتجرى مــن ِقبل أو بأي من 

الطرفيــن، والتــي تتعلــق بعمليــة االســتثمار المطروحــة، يمكــن أن تكــون مســجلة على 
شــريط التســجيل مــن ِقبــل الطرفيــن. بنــاءًا عليــه، علــى كل من الطرفيــن )أ( القبول 

بالمحادثــات الهاتفيــة المســجلة لموظفــي التــداول، التســويق أو غيرهــم مــن الموظفيــن 
لــدى الطرفيــن وكذلــك األمــر بالنســبة للمســؤولين، الموظفيــن، الــوكالء والتابعين 
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of and give notice of such recording to such personnel (as aforesaid) 
and (c) agrees that recordings may be submitted as evidence in any 
proceedings relating to this Agreement or any Investment Transaction 
(accepted or otherwise). The parties should be obligated to retain such 
recordings for a period of time in contemplation of any Court action. 

7. Representations and Warranties
 Each Party represents and warrants for the benefit of the other Party 

from the date of this Agreement and on each Investment Date that: 
 (i) it has the legal capacity to enter into this Agreement and the 

Investment Transactions contemplated hereunder; 
 (ii) the execution by it of this Agreement has been duly authorised; 
 (iii) this Agreement and each Investment Transaction contemplated 

hereunder will be binding and enforceable upon it and will not violate 
the terms of any other agreement to which it is a party; 

 (iv) it has and will at all times maintain all authorizations, approvals, 
licenses and consents required to enable it lawfully to perform its 
obligations under this Agreement; and 

 (v) it is not a US Tax Obligor.
8. Liability and Indemnity
  The Principal and Agent hereby agrees to indemnify each other 

and hold the other Party harmless against all direct liabilities, costs, 
claims, losses, damages or expenses which either of them may suffer 
or incur as a result of acting upon any instructions received under the 
purported signature of the Principal or Agent. 

9. Expiry and Termination and their Effects 
9.1   The Agreement shall expire after one year from the original or 

extended period. 
9.2   The Principal shall have the right to terminate this Agreement without 

cause by sending a 30 days notice to the Agent. 
9.3  No expiry or early termination (as the case may be) shall affect the 

rights and obligations of either Party hereunder in relation to any 
outstanding Investment Transaction upon which the conditions of this 
Agreement shall remain applicable until such Investment Transaction 
is completed and each Party has received all amounts due to it 
pursuant to the Investment Transaction. 

10. Notices
10.1  Notices shall be written in Arabic English and may be communication 

by telex, personal delivery, courier delivery, facsimile or any other 
communication methodology known transmission to the addresses 
above. 

10.2  A notice shall be deemed to have been given when received. 
10.3  Any notice received on a day which is not a Business Day for the 

addressee shall be deemed to have been given at its opening on the 
next succeeding Business Day. 

11. Calendar
 Any date or period referred to herein shall be calculated in accordance 

with the Gregorian calendar. 
12. Language
 This Agreement has been executed in both languages Arabic and 

English. In case of any discrepancy between the versions, the Arabic 
version shall prevail. 

13. Law and Jurisdiction
13.1   This Agreement shall be governed and construed in accordance 

with the UAE law, to the extent that it does not contradict with the 
Principles of Islamic Shari'ah. 

13.2   The courts of the State of UAE shall have exclusive jurisdiction to 
settle any dispute arising out of the construction or performance of 
this Agreement. 

14. Copies
  This Agreement has been executed in two original copies; each Party 

received one to act accordingly. AS WITNESS, the duly authorized 
representatives of the Parties hereto have executed this Agreement 
on the date mentioned  first above. 

لهمــا فــي مــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة أو أي عمليــة اســتثمار محتملــة، )ب( يوافــق على 
االســتحصال علــى أي قبــول ضــروري وإصــدار إشــعار بمثل هــذا التســجيل لمثل ذلك 

الموظــف )كمــا ذكــر آنفــً( و)ج( يوافــق علــى أنــه يجوز تقديم التســجيالت المذكــورة كدليل 
إثبــات ضمــن أي إجــراءات تتعلــق بهــذه االتفاقيــة أو أي عملية اســتثمار )ســواء كانت 

مقبولــة أو غيــر مقبولــة(. يعتبــر الطرفيــن ملزميــن بالحفــاظ علــى مثــل هذه التســجيالت 
لفتــرة مــن الوقــت ترقبــً ألي إجراء لــدى أي محكمة. 

التصريحــات والضمانات   .7

يتوجــب علــى كل مــن الطرفيــن أن يصــّرح ويضمــن لمــا فيــه مصلحــة الطــرف اآلخر، بدءًا من   7.1
تاريــخ هــذه االتفاقيــة وفــي تاريخ كل اســتثمار أن:

أنــه يتمتــع باألهليــة القانونيــة إلبــرام هــذه االتفاقيــة والدخول فــي العمليات االســتثمارية   7.2
المتوخــاة بموجــب هــذه االتفاقية؛

تنفيــذ هــذه االتفاقيــة بواســطته قــد تــم الترخيص له حســب األصول.  7.3

هــذه االتفاقيــة وكل عمليــة اســتثمارية متوخــاة بموجــب هــذه االتفاقيــة تعتبــر ملزمة   7.4
وقابلــة للتنفيــذ عليــه وال تنقــض أحــكام اي اتفاقيــة أخــرى يكــون فيها طرفً.

يمتلــك فــي كل وقــت وآن ويحافــظ علــى كافــة التراخيــص، المصادقــات، التراخيص   7.5
والقبــوالت المطلوبــة ليتمكــن قانونيــً مــن أداء التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقية؛ و

هــو ليــس ملــزم بالقانــون الضريبي للواليــات المتحدة.   7.6

والتعويضات  االلتزامات   .8

يوافــق كل مــن األصيــل  والوكيــل بموجــب هــذه الوثيقــة علــى تعويض بعضهــم البعض   
وإعفــاء كل منهــم الطــرف اآلخــر مــن أي مســؤولية تجــاه كافة االلتزامات المباشــرة، 

التكاليــف، الخســائر، األضــرار أو النفقــات التــي يمكــن أن يتكبدهــا أو تحــدث ألي منهمــا 
نتيجــة أي تصــرف بموجــب أي توجيهــات يتــم اســتالمها بموجــب التوقيــع المزعوم 

للرئيســي أو للوكيــل.

انتهاء الســريان واإلنهــاء وتأثير كل منهما   .9

تعتبــر االتفاقيــة منتهيــة الســريان بعــد ســنة واحــدة مــن الفترة األصليــة او الممددة.  9.1

يتمتــع األصيــل  بحــق إنهــاء هــذه االتفاقيــة  مــن دون أي ســبب محدد عبر إرســال إشــعار إلى   9.2
الوكيــل قبــل 30 يومً.

ال يجــوز أن يؤثــر توقــف ســريان االتفاقيــة أو إنهائهــا )مهمــا كانــت الحالــة( على حقوق   9.3
والتزامــات أي مــن الطرفيــن بموجــب هــذه الوثيقــة بالنســبة ألي عمليــة اســتثمار قائمة 

حيــث تبقــى شــروط هــذه االتفاقيــة ســارية علــى العمليــة المذكورة إلى حيــن إتمام مثل 
عمليــة االســتثمار هــذه واســتالم كل مــن الطرفيــن كافــة المبالغ المســتحقة لــه تبعً 

لعملية االســتثمار.

اإلشعارات   .10

يجــب أن ُتكتــب اإلشــعارات باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ويمكــن إيصالهــا عبــر التلكس،   10.1
التســليم اليــدوي، التســليم عبــر البريــد، الفاكــس أو أي طريقــة اتصــال أخــرى وذلك وفق 

العناويــن المدرجــة أعاله. 

يعتبــر اإلشــعار قــد أصــدر بالفعل عند اســتالمه.  10.2

أي إشــعار يتــم اســتالمه فــي يــوم ال يكــون يــوم عمل بالنســبة للمرســل إليــه يعتبر تاريخ   10.3
إعطــاء اإلشــعار المذكــور في يوم العمــل التالي.

الرزنامة   .11

أي تاريــخ أو فتــرة يشــار إليــه فــي هــذه االتفاقيــة يجب أن يحتســب حســب التقويــم الميالدي.

اللغة   .12

تــم تنفيــذ هــذه االتفاقيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة. فــي حــال أي تعارض بين النســختين، 
تعتبــر النســخة العربيــة هي الســائدة.

القانون والســلطة القضائية   .13

يجــب أن تتــم حوكمــة هــذه االتفاقيــة وتأويلهــا اســتنادًا إلــى قانون UAE، وذلــك إلى الحد   13.1
الذي ال يشــكل أي تعارض مع مبادئ الشــريعة االســالمية. 

تعتبــر محاكــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة الســلطة القضائيــة الحصريــة في تســوية أي نزاع   13.2
ينشــأ نتيجــة تأويــل وأداء هــذه االتفاقية.

النسخ   .14

تــم تنفيــذ هــذه االتفاقيــة علــى نســخنين؛ اســتلم كل مــن الطرفيــن واحدًا منهــا للعمل 
بمقتضــاه. كشــاهد، عمــد كل مــن ممثلــي الطرفيــن المخــّول وفــق األصول إلــى تنفيذ 

هــذه االتفاقيــة فــي أول تاريــخ مذكور أعاله.



Signature        التوقيع Signature        التوقيع

Authorized Signatures: For and on behalf of (The Principal) التواقيع المعتمدة: لحساب ونيابة عن )األصيل(           

Name                        االسم         

Title       المسمى الوظيفي

Signature               التوقيع Date            التاريخ

For and on behalf of United Arab Bank - Islamic Banking ( The Agent) لحساب ونيابة عن البنك العربي المتحد – الخدمات المصرفية االسالمية )الوكيل(

Name                        االسم

Title       المسمى الوظيفي

Signature               التوقيع Date            التاريخ
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In all situations and at any point of time during the Customer's relationship with the Bank, the Customer shall be solely responsible for all consequences that may 
result due to the Customer's failure to meet the Bank's requirements, and/or non-compliance or breach of the relevant terms and conditions under any of the 
Bank's products/services. The consequences may vary depending on the nature and type of Bank's product/service that the customer subscribes to.
The Bank shall in no event bear responsibility for any claims, proceedings, damages or losses caused by such act nor for indemnification to the Customer or third 
party in this regard. 

يتحمل العميل في أي وقت وأثناء فترة عالقته بالبنك وحده مسؤولية كافة العواقب الناجمة عن فشل العميل في تلبية متطلبات البنك، و/أو عدم امتثاله أو خرقه ألية شروط أو أحكام ذات الصلة 
بخدمات/ أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك. ربما تختلف العواقب تبعً لطبيعة منتج / خدمة البنك التي يشترك فيها العميل .  ال يتحمل البنك بأي حال من األحوال المسؤولية عن اي مطالبات أو 

أضرار أو خسائر ناجمة عن مثل هذا الفعل وال عن تعويض العميل أو الغير في هذا الصدد.

United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي



Signature        التوقيع Signature        التوقيع

AGENT OFFER  عرض الوكيل               

Date                                                        التاريخ

To                                                                  إلى      

From: United Arab Bank - Islamic Banking من: البنك العربي المتحد – الخدمات المصرفية  االسالمية

"Re: Master Wakala Agreement for 
Investment dated (the ""Master 
Agreement"")

المستند: عقد وكالة رئيسي لالستثمار بتاريخ  
)"االتفاقية الرئيسية"(                        

We refer to the Master Agreement (terms defined in whichshall have the 
same meanings herein) and your instructionsof today, in which you indicated 
your wish to deposit anamount with us for investment by us in Islamic 
transactionson your behalf:

نشير إلى "عقد وكالة رئيسي " )المصطلحات التي تم تحديدها والتي يجب أن يكون لها 
المعنى نفسه في هذا الموضع( وتوجيهاتك لهذا اليوم، حيث أشرت فيها إلى رغبتك في 

إيداع مبلغ لدينا لالستثمار من قبلنا في عملية إلسالمية نيابًة عنك:

1. Investment Amount 1. مبلغ االستثمار   

Currency العملة       

2. Investment Period Days
األيام

Months
األشهر 2. فترة االستثمار 

3. Investment Date 3. تاريخ االستثمار

4. Maturity Date 4. تاريخ االستحقاق

5. Our agency fee will be (AED) قيمة رسم الوكالة الخاص بنا ) بالدرهم اإلماراتي(

6. We hereby undertake to invest the Investment Amount in transactions 
expected to generate for you a Profit of    % per annum.
 Any profit exceeding this after the deduction of the agency fee will be ours 
as an incentive.

6. نتعهد بموجب هذه االتفاقية باستثمار مبلغ االستثمار في عمليات من المتوقع أن تدًر عليك 
أرباحً قيمتها   % سنويً. أي ربح يزيد عن هذه القيمة بعد اقتطاع رسم 

الوكالة سوف يكون من نصيبنا كحافز.

7. In respect of the Investment Amount, please authorize us to debit your 
account with us or credit the amount to our following account:

7. بالنسبة لمبلغ االستثمار، الرجاء منحنا السلطة للخصم من حسابكم لدينا أو إضافة المبلغ 
إلى حسابنا التالي:

Account number رقم الحساب
8. This offer is conditional upon receipt by us of the Investment Amount in 
cleared funds no later than the Investment Date. You shall be deemed to 
have accepted this offer if we do not receive any objection from you within 4 
business days as of today's date.

8.يشترط هذا العرض استالمنا مبلغ االستثمار كأموال مقاصة )خالصة( قبل تاريخ االستثمار. 
يجب اعتبارك قد قبلت هذا العرض في حال لم نستلم منك أي اعتراض في غضون 4 أيام عمل 

من تاريخ هذا اليوم

 United Arab Bank - Islamic Banking البنك العربي المتحد – الخدمات المصرفية  االسالمية

   

U
AB

  I
sl

 M
as

te
r W

ak
al

a 
 V

. 1
.0

  J
U

N
E 

20
22

05/06

In all situations and at any point of time during the Customer's relationship with the Bank, the Customer shall be solely responsible for all consequences that may 
result due to the Customer's failure to meet the Bank's requirements, and/or non-compliance or breach of the relevant terms and conditions under any of the 
Bank's products/services. The consequences may vary depending on the nature and type of Bank's product/service that the customer subscribes to.
The Bank shall in no event bear responsibility for any claims, proceedings, damages or losses caused by such act nor for indemnification to the Customer or third 
party in this regard. 

يتحمل العميل في أي وقت وأثناء فترة عالقته بالبنك وحده مسؤولية كافة العواقب الناجمة عن فشل العميل في تلبية متطلبات البنك، و/أو عدم امتثاله أو خرقه ألية شروط أو أحكام ذات الصلة 
بخدمات/ أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك. ربما تختلف العواقب تبعً لطبيعة منتج / خدمة البنك التي يشترك فيها العميل .  ال يتحمل البنك بأي حال من األحوال المسؤولية عن اي مطالبات أو 

أضرار أو خسائر ناجمة عن مثل هذا الفعل وال عن تعويض العميل أو الغير في هذا الصدد.



United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

PRINCIPAL ACCEPTANCE  قبول األصيل

To: United Arab Bank - Islamic Banking إلى : البنك العربي المتحد – الخدمات المصرفية االسالمية

1. We accept the terms and conditions mentioned in 
the Master Wakala Agreement for Investment dated

1. إننا نقبل باألحكام والشروط المذكورة في اتفاقية وكالة الرئيسية 
لالستثمار التي تحمل التاريخ

 and your Agency offer dated وعرضكم كوكيل الذي يحمل التاريخ

2. In respect of the Investment Amount, on the Investment date mentioned 
in your offer (please tick one only):

2. بالنسبة لعملية االستثمار، في تاريخ االستثمار المذكور في العرض الذي تقدمتم به
 )الرجاء تحديد خيار واحد ال غير(

Please debit our following account with you: الرجاء الخصم من حسابنا التالي لديكم:                

We will credit the amount to your specified 
account سوف نظيف المبلغ إلى حسابك المحدد

3. On the Maturity Date, 3. في تاريخ االستحقاق

Rollover the Investment Amount And the Profit 
for the same Investment Period. تجديد مبلغ االستثمار والربح لفترة االستثمار نفسها

Rollover the Investment Amount And Transfer 
the Profit to the account تجديد مبلغ االستثمار وتحويل األرباح إلى الحساب

Transfer full Investment Amount and the Profit to 
theaccount: تحويل كامل مبلغ االستثمار واألرباح إلى الحساب

Principal Signature                                                                                     توقيع األصيل
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In all situations and at any point of time during the Customer's relationship with the Bank, the Customer shall be solely responsible for all consequences that may 
result due to the Customer's failure to meet the Bank's requirements, and/or non-compliance or breach of the relevant terms and conditions under any of the 
Bank's products/services. The consequences may vary depending on the nature and type of Bank's product/service that the customer subscribes to.
The Bank shall in no event bear responsibility for any claims, proceedings, damages or losses caused by such act nor for indemnification to the Customer or third 
party in this regard. 

يتحمل العميل في أي وقت وأثناء فترة عالقته بالبنك وحده مسؤولية كافة العواقب الناجمة عن فشل العميل في تلبية متطلبات البنك، و/أو عدم امتثاله أو خرقه ألية شروط أو أحكام ذات الصلة 
بخدمات/ أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك. ربما تختلف العواقب تبعً لطبيعة منتج / خدمة البنك التي يشترك فيها العميل .  ال يتحمل البنك بأي حال من األحوال المسؤولية عن اي مطالبات أو 

أضرار أو خسائر ناجمة عن مثل هذا الفعل وال عن تعويض العميل أو الغير في هذا الصدد.

Signature        التوقيع Signature        التوقيع
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