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Master Wakala Investment Agreement – Retail

Master Wakala Investment Agreement – Retail
between:

This Agreement has been signed on the date of
1.

Mashreq Al Islami (Islamic Banking Division of Mashreqbank psc), established under the laws of the United Arab Emirates,
represented by its authorised representative(s) (“Agent”).
represented by its authorised representative(s)

2.
(“Principal”).

The Agent and the Principal are hereinafter individually and collectively referred to as “Party” or “Parties” respectively.
Preamble
A.

Whereas the Principal wishes to appoint the Agent in order to invest various amounts of agreed currencies from time to time for
the purpose of purchasing and procuring goods and products and invest in Sharia’h compliant financial assets against cash and/
or credit in conformity with the regulations of Sharia’h and under the terms and conditions of this Master Wakala Investment
Agreement (“Agreement”).

B.

Whereas the Agent shall receive funds from the Principal for investment in its capacity as Agent of the Principal under this
Agreement pursuant to the Wakala Investment Placement Request.

C.

Whereas the Principal shall instruct the Agent for the investment of the principal amount (as set out therein) from time to time
pursuant to the Agreement under a Wakala Investment Placement Request (substantially in the form and contents as set out under
the Annexure I hereof) (“Wakala Investment Placement Request”) subject to the acceptance of the Agent asset out under the
Annexure II hereof (“Relevant Wakala”).

D.

Whereas the Agent has accepted such appointment.

NOW THEREFORE the Parties agree to the terms and conditions as set forth below.
Article 1 – Nature of the Preamble and Annexure

The Preamble and the Annexure attached hereto constitute an essential and integral part of this Agreement and supplement and interpret
the articles and conditions hereof.
Article 2 – Duties and Obligations of the Agent
The Agent, in performance of its duties and obligations under this Agreement, undertakes to:
2.1 Select goods and/or assets (whether financial assets or otherwise) for trading, leasing and/or partnership, to be responsible for all
contracts of such goods/assets against advance, spot or credit payments, entered into with any third party (“Contracts”). The Agent
shall have all the authorities from the Principal to claim its rights under the Contracts, executed in the Agent’s name, and to fulfill
its obligations within such Contracts
2.2 Assume all losses and liabilities towards third parties concerning its negligence, omission, willful misconduct or breach of the
Contract conditions.
2.3 Ensure, that the suppliers deliver the goods in the proper and stipulated time frame and directly without any attachment, fees,
encumbrances or guarantees.
2.4 Perform and to fulfill its obligations hereunder as if it is working for its own interests and it shall take all the steps and procedures
necessary in order to protect the rights and interests of the Principal and shall refrain from doing anything which is not in
conformity with its obligations as set forth herein.
2.5 Comply with the terms and conditions of this Agreement and to ensure the execution of the Contracts in conformity with the
written and published rules of Shari’ah compliance issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions (the “Shari’ah Standards”) as interpreted by the Internal Shari’ah Supervisory Committee of the Agent (the “ISSC”).
2.6 To provide the Principal, if requested, with the reasonable details, to the extent it is provided in customary banking practices for
similar transactions, related to the Contracts executed by the Agent to enable the Principal to ensure the Agent’s compliance with
the Shari’ah Standards.
2.7 Agent may invest the Funds on its “best efforts” basis in Contracts which have the potential to meet the Indicative Profit Rate.
If such Contracts are not readily available in the market in the opinion of the Agent, the Agent shall obtain the prior consent of
Principal to enter into such other Contracts which may have a lower return rate. For this purpose, the Agent will request the
Principal, through the established communication channels; like, email or recorded telephone-line, to provide its consent to the
Agent to enter into such other Contracts with an expected lower return rate. Principal will have to provide express consent to the
Agent within the stipulated time (“Consent Period”) in one of the following ways:
		
		

Confirmation by email within 2 days of receiving the Bank’s offer; or
Confirmation over a recorded telephone-line at the time it is communicated by Bank.

		

The Principal shall be deemed to have consented to Agent to enter into such other Contacts after the lapse of the Consent Period,
and the Agent can proceed to act on its own without any liabilities attached to securing the prior consent of Principal. In the case
of Principal expressly denying the consent to the Agent within the Consent Period to enter into such other Contracts, the Agent
will not have any further obligations or liabilities to invest the Funds; and the Principal agrees to defend, indemnify and hold
harmless the Agent immediately on demand for any and all such claims

2.8 Ensure that any amount paid by the Principal as a price to purchase goods and/or finance assets is inclusive of any taxes, fees,
import tax or retention.
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Article 3 – Authorities, Powers and Responsibilities of the Principal
The Principal acknowledges that:
3.1 It has the full authority and power required to enter into this Agreement and to fulfill the obligations herein provided that such
fulfillment does not contradict with the clauses of the Principal’s Articles of Association or with any law, contract, covenant or
obligation towards any third party. S_ ubject to clause 2.2, all losses arising under the Relevant Wakala shall be for the Account of
the Principal.
3.2 It has made its own investigation into and satisfied itself and it has taken all necessary action to confirm that this Agreement is
compliant with the Shari’ah Standards. It has not relied on the Agent or any written declaration, fatwa, opinion or other documents
prepared by, on behalf or at the request of the Agent for the purposes of a determination or confirmation that this Agreement is
compliant with the Shari’ah Standards.
Article 4 – Appointment of Sub-agents
The Agent is entitled to appoint sub-agents under the terms and conditions of this Agreement, and the Agent acknowledges that it will be
liable towards the Principal regardless of the appointment of such sub-agents.
Article 5 – Duration of the Wakala Investment Placement
The duration of each Wakala investment placement will be specified on the relevant Wakala Investment Placement Request. The Wakalah
Investment Placement Request may be amended by the Parties in writing periodically to modify the Tenor of each Wakalah Agreement.
Article 6 – Wakala Account
The Agent shall maintain a special account in the name of the Principal (“Account”). The revenues resulting from the business of pursuant
to this.
6.1 In the event the Principal does not intend to maintain an account with the Agent, the Principal shall be sole responsible to provide
details of the account and/or method, subject to the acceptance of the Agent and compliance with applicable laws as well as
guidelines/regulations/advices issued by the Central Bank of UAE, for depositing the actual returns resulting from business pursuant
to this Agreement (the “Alternate Arrangement”).
6.2 Agent’s responsibility to deposit shall be limited to depositing the returns/proceeds in the Account. For any Alternate Arrangement,
the Agent shall be responsible only to initiate depositing of the returns/proceeds as per customary banking practices. Any loss/cost
arising due to an Alternate Arrangement shall be solely attributable to the Principal.
Article 7 – The Fee of the Agent
The Agent shall receive a fee of AED100 per Wakala Investment Placement Request as consideration for the management under this
Agreement. Agency Fee shall be due and payable in advance to the Agent
Article 8 – Incentive
The Principal hereby agrees to pay to the Agent an incentive equal to the amount of profit in excess of the minimum cut-off investment
indicative return pursuant to the Acceptance. The Incentive shall be due and payable monthly to the Agent on an accrual basis.
Article 9 – Principal Request and Agent Acceptance (the “Relevant Wakala”)
9.1 Pursuant to this Agreement, the Principal shall, from time to time, instruct the Agent in the form set out in Annexure I (Wakala
Investment Placement Request) executed and delivered by facsimile, by an exchange of telexes or by an exchange of electronic
mails (“Email”), regarding the investment of the principal amount in (a) the purchasing and procuring of goods and products; and/
or (b) investment in Sharia’h complaint financial assets.
9.2 The Relevant Wakala shall conclude upon the Agent’s acceptance of the relevant Wakala Investment Placement Request in the
form set out in Annexure II (Acceptance) (the “Acceptance”) executed and delivered by facsimile, by an exchange of telexes or by
an exchange of Email in each case evidencing a binding agreement.
9.3 The Principal agrees that the Agent may rely and act on, and treat as binding, any instruction from the Principal which is purported
to have been given by an authorised person by facsimile or Email instruction or otherwise (whether or not in writing), without
further enquiry provided that the Agent reasonably and in good faith believes the instructions to be genuine, unless and until such
instructions are cancelled or amended by the Principal. Any cancellation or amendment to an instruction will only be effective
after actual receipt by the Agent of an instruction to cancel or amend and shall not affect the liability of the Principal under any
Transactions entered into by the Agent for the Account of the Principal prior to receipt of an instruction to cancel or amend.
9.4 In case the start date of the Tenor as stipulated in a Wakala Investment Placement is not a Business Day, the Agent may continue
to apply the Investment Return agreed in the immediately preceding Wakala Investment Placement (if any). The minimum Tenor
of each Wakala Investment Placement shall be decided by the Agent and shall form part of the Wakala Investment Placement
Request.
9.5 The Principal understands and agrees that the Agent may co-mingle some or all of the Principal’s funds with Agent’s own funds in
to a general pool of assets in which case precise details of the Contracts entered into may not be available.
9.6 When the Agent is unable to provide the Investment Returns as previously agreed, it shall request the Principal to modify the Wakala
Investment Placement accordingly to incorporate the revised Investment Returns, failing which the Investment Returns shall be
calculated based on the Net Proceeds.
Article 10 - Reinvestment
10.1 If the Principal selects an option for auto reinvestment upon maturity, all the terms of the latest Investment Placement Request
shall be applicable for each such reinvestment.
10.2 If the Principal selects the option to auto reinvest the Principal Amount with Profit, the Agent shall not credit any profit to the
account of Principal till the end of all the reinvestment recurrences.
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10.3 The reinvestment shall not exceed more than a period of three years from the last Investment Placement Request. At the end
of the third year, all the Principal Amount and profit (if any) shall be credit to the account of the Principal as mentioned in the
Investment Placement Request.
10.4 If the Principal withdraws an investment on the maturity date of a completed tenor, which would otherwise be reinvested for
a similar tenor, the Agent shall be obliged to pay the investment returns for the completed tenor. If the Principal withdraws an
investment before the maturity date of a tenor, which would otherwise be reinvested for a similar tenor, the profit for incomplete
tenor shall be adjusted as per clause 15.3 below.
Article 11 – Termination of Agreement
11.1 This Agreement commences on the date it is signed by all the Parties and shall continue, unless either Party terminates this
Agreement on delivering the other Party a seven (7) days prior written notice.
11.2 Either Party may terminate this Agreement on giving not less than seven (7) days written notice to the other if the other Party
commits a material breach of any of the terms of this Agreement and fails to remedy that breach within seven days of that Party
being notified in writing of the breach.
11.3 The termination of this Agreement shall not affect any of the rights or obligations of either Party arising prior to or at the time of
the termination of this Agreement.
11.4 In the case of early termination of a Wakala Investment Placement, by the Principal, the Investment Returns shall be adjusted as
per Article 15.
Article 12 – Applicable Law and Settlement of Disputes
12.1 This Agreement and all disputes and claims arising out of or in connection with its subject matter are to be governed by and
construed in accordance with the laws of the Emirate of Dubai and the Federal laws of the United Arab Emirates so long as they do
not contradict Sharia’h Standards.
12.2 The Parties agree to amicably resolve any dispute that arises out of or in connection with this Agreement. In the event that the
Parties fail to resolve such a dispute amicably fifteen (15) days from the date of serving a notice from one Party to the other, the
Parties shall submit the matter to the exclusive jurisdiction of the courts of the Emirate of Dubai, United Arab Emirates.
Article 13 – Validity of the Contract
The Principal acknowledges that it is fully aware of the terms and conditions of this Agreement and the requirements thereof.
Article 14 – Indemnity of Damage
14.1 If the Agent breaches any of the obligations set forth herein, it shall indemnify the Principal against any actual damages sustained
by the Principal as a result of such breach.
14.2 If the Principal desires to recover its investment amount prior to its maturity date and the Agent sustains actual damages as a result
thereof, the Principal shall indemnify the Agent against any such damages or in the alternative keep the investment amount until
the maturity date.
14.3 The Principal shall release the Agent from and indemnify and hold the Agent and any of its directors, officers, employees or agents
harmless from and against all actions, suits, proceedings, costs (including legal costs), claims, demands, charges, expenses, losses
and liabilities howsoever arising (unless due to the gross negligence or willful default of the Agent) in consequence of, or in any
way related to:
		

(a) The Agent having acted in good faith in accordance with the Principal’s written facsimile or Email instructions, notwithstanding
that such _________________________________________________		
instructions, have been initiated or transmitted in
error or fraudulently altered, misunderstood or distorted in the lines of communication or __
transmission;

		

(b) The Agent having refrained from acting in accordance with Principal’s written facsimile or Email instructions by failure of either
actual ____________________________________________________		
transmission thereof to the Agent or receipt by the
Agent for whatever reason, whether connected with the fault, failure or unreadiness of the 	_
sending or receiving
machine or otherwise; which happens beyond reasonable control of the Agent’ or

		

(c) The Principal’s failure to forward all original copies of facsimile or Email instructions to the Agent within such period as the
Agent may specify.

Article 15 – Early Withdrawal
15.1 The minimum period required to make the funds entitled for profit payment (if any) shall be the period for which the Agent
declares a profit rate more than zero percent in the Agent’s profit grid relevant at the time of maturity/ and/or early withdrawal,
unless otherwise agree.
15.2 In the event that the Principal withdraws any or all of its Wakala investment prior to the maturity date, the Agent shall consider
the investment placed for the closest lower period of maturity that such an investment would have been made from the date of
each Wakala placed until the date of its withdrawal.
15.3 In the event that the Principal withdraws any or all of its Wakala investment prior to the maturity date, the Agent shall calculate
the return considering the closest lower period as per the latest applicable deposit term of the Agent.
Article 16 – Transfer of Proceeds
Upon reinvestment (as envisaged under Article 10) of principal on the maturity date (as specified in the Relevant Wakala Investment Placement
Request) or upon early withdrawal (as envisaged under Article 15), the Agent undertakes Subject to Article 8 (Incentive) and Article 14
(Indemnity of Damage), to transfer the proceeds of the Relevant Wakala (i.e. the return of the intact principal amount and the actual net profit
under the Relevant Wakala (if any)) as instructed by the Principal in the relevant Wakala Investment Placement Request.
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Article 17 – Confidentiality and Protection of Interests
17.1 The Parties agree to consider as confidential all information provided under this Agreement or by any other means concerning the
commercial secrets of the other Party or its financial resources, assets, transactions or business and it is not entitled to divulge such
information or any part there of to any third party or to publish such information by any other means whether personally or by its
employees or agents during the term of this Agreement or at any time thereafter.
17.2 The Parties agree to protect the interests of each other and to avoid any business or acts which may affect their commercial
relations or reputation.
Article 18 – Effects of the Agreement
This Agreement shall be binding upon each Party’s heirs, executor, administrator, personal representatives and assignees.
Article 19 – Partial Execution
The omission to demand by either Party at any time of the execution of any part of the conditions and obligations set forth in this
Agreement shall not be considered as a waiver of such right or abandonment of the right to demand full performance thereof at any
later time.
Article 20 – Notices and Correspondences
All notices under this Agreement must be given in writing to the recipient identified below at its registered office (or such other address
or recipient as it has previously provided to the other Party in writing) or by fax to the following addressees:
A.

Address of the Agent:

		

Mashreq Al Islami (Islamic Banking Division of Mashreqbank psc),

		

P.O. Box 1250,

		

Dubai, United Arab Emirates

		

Telephone: 04-424 4411

		

Fax: 04-207 7780

		

Attention:

B.
		

Address of the Principal:
P.O. Box

_Tel:

Fax:

Article 21 – Headings
Clause and Annexure headings shall not affect the interpretation of this Agreement.
Article 22 – Copies of the Agreement and signature
		

This Agreement was made in two original copies in English after being executed by the Parties.

		

Principal:

		

Name:

		

Title:

		

Signature:

		

The Agent:

		

Mashreq Al Islami (Islamic Banking Division of Mashreqbank psc)

		

Represented by:

		

Name:

		

Title:

		

Signature:
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املادة  -21ن�سخ من االتفاقية والتوقيع
__

مت عمل هذه االتفاقية من ن�سختني �أ�صليتني باللغة الإجنليزية بعد �أن مت تنفيذها من قبل الطرفني.

__

املالك:

__

اال�سم:

__

امل�سمى الوظيفي:

__

التوقيع:

__

العميل:

__

امل�رشق الإ�سالمي (ق�سم امل�رصفية الإ�سالمية يف بنك امل�رشق �ش.م.ع)

__

مُيثل بوا�سطة:

__

اال�سم:

__

امل�سمى الوظيفي:

__

التوقيع:

6
بنك امل�رشق �ش.م.ع وامل�رشق الإ�سالمي (ق�سم اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية يف بنك امل�رشق �ش.م.ع) مرخ�صان ويخ�ضعان حتت رقابة امل�رصف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة

املادة � - 13سالمة العقد
يقر املوكل ب�أنه على دراية كاملة ب�رشوط و�أحكام هذه االتفاقية ومتطلباتها..

املادة  - 14التعوي�ض عن ال�رضر
� 1-14إذا �أخل الوكيل ب�أي من االلتزامات الواردة �ضمن هذا العقد ،ف�سوف يقوم بتعوي�ض املوكل عن كافة الأ�رضار الفعلية التي يتعر�ض لها املوكل ب�سبب ذلك الإخالل.
 2 -14يف حال رغب املوكل يف ا�سرتداد مبلغه اال�ستثماري قبل �أجل العقد املحدد وترتبت على ذلك �أ�رضار فعلية للوكيل ،فعلى املوكل دفع التعوي�ض عن الأ�رضار املذكورة �أو الإبقاء على املبلغ
اال�ستثماري حتى انتهاء مدته.
 3 - 14يجب على املوكل �إعفاء الوكيل وتعوي�ضه وحماية الوكيل و�أي من مديريه �أو م�س�ؤوليه �أو موظفيه �أو وكالئه �ضد �أي �رضر ناجت عن �أي �أفعال �أو دعاوى و�إجراءات �أو تكاليف (مبا يف ذلك
التكاليف القانونية) واملطالبات واملطالب والر�سوم والنفقات ،واخل�سائر وامل�س�ؤوليات النا�شئة (ما مل يكن ذلك ب�سبب الإهمال اجل�سيم �أو التق�صري املتعمد من جانب الوكيل) نتيجة ما يلي:
(�أ)

ت�رصف الوكيل بح�سن نية وفقًا للفاك�س املكتوب �أو تعليمات الربيد الإلكرتوين للموكل ،على الرغم من �أن هذه التعليمات قد مت البدء بها �أو �إر�سالها عن طريق اخلط�أ �أو مت تغيريها �أو �إ�ساءة
فهمها �أو ت�شويهها عن طريق االحتيال عرب خطوط االت�صال �أو الإر�سال،

(ب) امتنع الوكيل عن الت�رصف وفقًا لتعليمات املوكل املكتوبة بالفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين ب�سبب الإخفاق يف مرا�سلة الوكيل �أو �إخفاق الوكيل يف ا�ستالم املرا�سلة لأي �سبب كان� ،سواء كان
ً
مرتبطا باخلط�أ �أو عدم اال�ستعداد �أو وجود خلل يف �آلة اال�ستقبال �أو غري ذلك مما يحدث خارج نطاق ال�سيطرة املعقولة للوكيل �أو
(ج) ف�شل املوكل يف �إعادة توجيه جميع الن�سخ الأ�صلية من الفاك�س �أو تعليمات الربيد الإلكرتوين �إلى الوكيل خالل تلك الفرتة التي قد يحددها الوكيل.

املادة  - 15االن�سحاب املبكر
 1- 15يجب �أن تكون �أقل فرتة مطلوبة ل�سداد الأموال امل�ؤهلة لدفع الأرباح (�إن وجدت) هي الفرتة التي يعلن فيها الوكيل عن معدل ربح يزيد عن �صفر باملائة يف �شبكة �أرباح الوكيل ذات ال�صلة يف وقت
اال�ستحقاق  /و � /أو ال�سحب املبكر ،ما مل يتفق على خالف ذلك.
 ٢-١٥يف حالة قيام املوكل ب�سحب �أي �أو كل ا�ستثمار الوكالة اخلا�ص به قبل تاريخ اال�ستحقاق ،يجب على الوكيل �أن ي�أخذ يف االعتبار اال�ستثمار الذي مت و�ضعه لأقرب فرتة ا�ستحقاق �أقل ،بحيث يكون
هذا اال�ستثمار قد مت من بداية تاريخ كل وكالة حتى تاريخ �سحبها.
 ٣-١٥يف حالة قيام املوكل ب�سحب جزء �أو كل ا�ستثمار الوكالة اخلا�ص به قبل تاريخ اال�ستحقاق ،يجب على الوكيل ح�ساب العائد مع الأخذ يف االعتبار �أقل فرتة ا�ستحقاق قريبة وفقًا لآخر مدة �إيداع
من�صو�ص عليها للوكيل.

املادة  – 16ال�رسية وحماية امل�صالح
 1-16عند �إعادة اال�ستثمار (على النحو املن�صو�ص عليه يف املادة  )10من �أ�صل الدين يف تاريخ اال�ستحقاق (كما هو محدد يف طلب اكتتاب الوكالة ذي ال�صلة) �أو عند االن�سحاب املبكر (على النحو املتوخى
مبوجب املادة  ، )15يتعهد الوكيل مبوجب املادة ( 8احلافز) واملادة ( 14تعوي�ض ال�رضر)  ،لتحويل عائدات الوكالة ذات ال�صلة (�أي �إعادة املبلغ الأ�سا�سي ال�سليم و�صايف الربح الفعلي مبوجب
الوكالة ذات ال�صلة (�إن وجدت)) وفقًا لتعليمات املوكل يف طلب اكتتاب الوكالة ذي ال�صلة.
 2-16وافق الطرفان على حماية م�صالح بع�ضهم البع�ض وجتنب �أي �أعمال �أو �أفعال ت�ؤثر على عالقاتهم �أو �سمعتهم التجارية.

املادة  - 17ال�رسية وحماية امل�صالح
 1 - 17بوافق الطرفان على التعامل ب�رسية مع كافة املعلومات املقدمة مبوجب هذا العقد �أو بوا�سطة �أي و�سائل �أخرى فيما يتعلق بالأ�رسار التجارية للطرف الآخر �أو موارده املالية �أو موجوداته �أو
تعامالته �أو �أعماله ،ولي�س لديه احلق يف الإف�صاح عن تلك املعلومات �أو �أي جزء منها لأي طرف ثالث �أو ن�رشها بوا�سطة �أي �أ�ساليب �أخرى �سواء بنف�سه �أو عن طريق موظفيه �أو عمالئه ،طيلة فرتة
هذا العقد �أو يف �أي وقت بعد ذلك.
 2 - 17وافق الطرفان على حماية م�صالح بع�ضهم البع�ض وجتنب �أي �أعمال �أو �أفعال ت�ؤثر على عالقاتهم �أو �سمعتهم التجارية.

املادة � - 18آثار العقد
تكون هذه االتفاقية ملزمة لورثة كل طرف ومنفذها وم�س�ؤولها وممثليها ال�شخ�صيني واملتنازل لهم.

املادة  - 19التنفيذ اجلزئي
ال ُيعترب �إغفال طلب �أي من الطرفني يف �أي وقت لتنفيذ �أي جزء من ال�رشوط وااللتزامات املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية مبثابة تنازل عن هذا احلق �أو التخلي عن احلق يف املطالبة بالأداء الكامل له يف �أي
وقت الحق.

املادة  - 20الإخطارات واملرا�سالت
�إر�سال جميع الإ�شعارات مبوجب هذا العنوان ،كتاب ًيا �إلى امل�ستلم املحدد �أدناه يف مكتبه امل�سجل (�أو هذا العنوان �أو امل�ستلم الآخر كما �سبق �أن قدم للطرف الآخر كتابة) �أو بالفاك�س �إلى العناوين التالية:
_�أ)_

عنوان الوكيل:

__

امل�رشق الإ�سالمي (ق�سم اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية يف بنك امل�رشق �ش.م.ع،).

__

�ص.ب ،1250

__

دبي ،الإمارات العربية املتحدة

__

هاتف04 4411424 :

__

فاك�س04-207-7780 :

__

مالحظة:

_ ب)_
__

عنوان املوكل:
�ص.ب:

فاك�س:

هاتف:
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املادة  – 5مدة عقد وكالة اال�ستثمار
�سيتم حتديد مدة كل ا�ستثمار للوكالة يف طلب اكتتاب الوكالة اال�ستثماري ذي ال�صلة .يجوز للأطراف تعديل طلب اكتتاب الوكالة يف اال�ستثمار كتاب ًيا ب�شكل دوري لتعديل مدة كل اتفاقية وكالة.

املادة  – 6ح�ساب الوكالة
يجب على الوكيل االحتفاظ بح�ساب خا�ص با�سم املوكل (“احل�ساب”) والإيرادات الناجتة عن الأعمال املتعلقة بهذا.
 1.6يف حالة عدم نية املوكل االحتفاظ بح�ساب مع الوكيل ،يكون املوكل م�س�ؤو ًال وحده عن تقدمي تفا�صيل احل�ساب و � /أو الطريقة ،رهن ًا بقبول الوكيل واالمتثال للقوانني املعمول بها وكذلك
الإر�شادات  /اللوائح  /الإخطارات ال�صادرة عن البنك املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة ،لإيداع العوائد الفعلية الناجتة عن الأعمال وفقًا لهذه االتفاقية («الرتتيب البديل»).
 2.6يجب �أن تقت�رص م�س�ؤولية الوكيل عن الإيداع على �إيداع العائدات  /العائدات يف احل�ساب .بالن�سبة لأي ترتيب بديل ،يكون الوكيل م�س�ؤو ًال فقط عن ال�رشوع يف �إيداع العائدات  /العائدات وفقًا
للممار�سات امل�رصفية املعتادة .تُعزى �أي خ�سارة  /تكلفة ناجتة عن ترتيب بديل �إلى املوكل فقط.

املادة � – 7أجر الوكيل
مقدما للوكيل.
يتقا�ضى الوكيل عن ا�ستثمار الوكالة �أجر ًا وقدره  100درهم مقابل �إدارته لكل عملية ا�ستثمار مبوجب هذا العقد .يجب �أن تكون ر�سوم الوكالة م�ستحقة وواجبة ال�سداد
ً

املادة  – 8الأجر الت�شجيعي
يوافق املوكل مبوجب هذا على �أن يدفع للوكيل �أجر ًا ت�شجيعي ًام�ساوي ًا ملبلغ الربح الذي يزيد عن احلد الأدنى للعائد الإر�شادي لقطع اال�ستثمار وفقًا للقبول .يجب �أن يكون الأجر الت�شجيعي م�ستحقًا
وم�ستحق الدفع �شهر ًيا للوكيل على �أ�سا�س اال�ستحقاق.

املادة  – 9طلب املوكل وقبول الوكيل (“عملية الوكالة” املحددة)
 1.9مبوجب هذه االتفاقية ،يجب على املوكل ،من وقت لآخر ،توجيه تعليمات للوكيل بال�شكل املن�صو�ص عليه يف امللحق الأول (طلب ا�ستثمار الوكالة) املنفذ ويكون الت�سليم بالفاك�س ،عن طريق
تبادل التلك�س �أو عن طريق تبادل الر�سائل الإلكرتونية ( «الربيد الإلكرتوين») ،فيما يتعلق با�ستثمار املبلغ الأ�صلي يف (�أ) �رشاء ال�سلع واملنتجات؛ و � /أو (ب) اال�ستثمار يف الأ�صول املالية املتوافقة
مع ال�رشيعة الإ�سالمية.
 2.9تنتهي الوكالة ذات ال�صلة عند قبول الوكيل لطلب و�ضع الوكالة لال�ستثمار ذي ال�صلة بال�شكل املن�صو�ص عليه يف امللحق الثاين (قبول) («القبول») املنفذ والت�سليم بالفاك�س ،عن طريق تبادل
التلك�س �أو تبادل بريد �إلكرتوين يف كل حالة لإثبات وجود اتفاق ملزم.
 3.9يوافق املوكل على �أنه يجوز للوكيل االعتماد والت�رصف بنا ًء على �أي تعليمات من املوكل ُيزعم �أنه قد مت تقدميها من قبل �شخ�ص مخول عن طريق الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين �أو غري ذلك (�سواء
كتاب ًيا �أم ال) ،دون ا�ستف�سار �إ�ضايف �رشيطة �أن يعتقد الوكيل ب�شكل معقول وبح�سن نية �أن التعليمات �صحيحة ،ما مل وحتى يتم �إلغاء هذه التعليمات �أو تعديلها من قبل املوكل .لن يكون �أي �إلغاء
�أو تعديل للتعليمات �ساري املفعول �إال بعد اال�ستالم الفعلي من قبل الوكيل لتعليمات الإلغاء �أو التعديل ولن ي�ؤثر على م�س�ؤولية املوكل مبوجب �أي معامالت يدخلها الوكيل حل�ساب املوكل قبل
اال�ستالم لتعليمات للإلغاء �أو التعديل.
 4.9يف حال مل يكن تاريخ بدء املدة كما هو من�صو�ص عليه يف و�ضع الوكالة لال�ستثمار هو يوم عمل ،يجوز للوكيل اال�ستمرار يف تطبيق عائد اال�ستثمار املتفق عليه يف و�ضع الوكالة اال�ستثماري
ال�سابق مبا�رشة (�إن وجد) .يحدد الوكيل احلد الأدنى ملدة كل طرح ا�ستثماري للوكالة وي�شكل جز ًءا من طلب اكتتاب الوكالة.
 5.9يتفهم املوكل ويوافق على �أنه يجوز للوكيل دمج بع�ض �أو كل �أموال املوكل مع �أموال الوكيل اخلا�صة يف جمموعة عامة من الأ�صول ويف هذه احلالة قد ال تكون التفا�صيل الدقيقة للعقود املربمة
متاحة.
 6.9عندما يتعذر على الوكيل تقدمي عوائد اال�ستثمار كما مت االتفاق عليه م�سبقًا ،يجب �أن يطلب من املدير تعديل مو�ضع الوكالة وفقًا لذلك لدمج عوائد اال�ستثمار املعدلة ،و�إال ف�سيتم ح�ساب عوائد
اال�ستثمار على �أ�سا�س �صايف العائدات.

املادة � - 10إعادة اال�ستثمار
خيارا لإعادة اال�ستثمار التلقائي عند اال�ستحقاق ،ف�إن جميع �رشوط �آخر طلب توظيف لال�ستثمار ت�رسي على كل �إعادة ا�ستثمار.
�	1.10إذا حدد املوكل
ً
�	2.10إذا حدد املوكل خيار �إعادة اال�ستثمار التلقائي للمبلغ الأ�سا�سي مع الربح ،فال يجوز للوكيل �إ�ضافة �أي ربح �إلى ح�ساب املوكل حتى نهاية جميع عمليات �إعادة اال�ستثمار املتكررة.
 3.10يجب �أال تتجاوز �إعادة اال�ستثمار �أكرث من ثالث �سنوات من تاريخ �آخر طلب توظيف لال�ستثمار .يف نهاية ال�سنة الثالثة ،يجب �أن ي�ضاف كل املبلغ الرئي�سي والأرباح (�إن وجدت) �إلى ح�ساب
املوكل كما هو مذكور يف طلب توظيف اال�ستثمار.
ملزما بدفع عوائد اال�ستثمار للمدة املكتملة� .إذا قام املوكل
�	4.10إذا قام املوكل ب�سحب ا�ستثمار يف تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد املكتمل ،والذي كان من املمكن �إعادة ا�ستثماره لفرتة مماثلة ،ف�سيكون الوكيل ً
ب�سحب ا�ستثمار قبل تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد ،والذي كان من املمكن �إعادة ا�ستثماره لفرتة مماثلة ،ف�سيتم تعديل ربح املدة غري املكتملة وفقًا للبند � 15.3أدناه.

املادة � – 11إنهاء العقد
 1.11ت�رسي بنود هذا العقد من تاريخ التوقيع على هذا امل�ستند و�سيتم جتديد الوكالة لفرتة �أخرى �أو فرتات �إ�ضافية مماثلة �إال �إذا �أخطر �أحد الأطراف الطرف الآخر برغبته يف عدم جتديد الوكالة عن
طريق �إر�سال �إ�شعار خطي قبل � 7أيام من انتهاء املدة الأ�صلية �أو املجددة.
�_2.11إذا �أخفق �أي من الطرفني يف �أداء �أي من التزاماته الواردة يف هذا العقد قبل � 7أيام ،يجوز للطرف الآخر �أن يطلب �إنهاء عقد الوكالة هذا ومطالبة الطرف املخل بالتعوي�ض عن الأ�رضار الفعلية التي
حتملها جراء ذلك الإخالل ويعترب الإنهاء �ساري ًا بعد مرور � 7أيام من تاريخ ا�ستالم الطرف املخل للإخطار ويف هذه احلالة يحق للطرف املت�رضر الرجوع �إلى ال�ضمان املقدم من الطرف الآخر.
�	3.11إنهاء هذا االتفاق ال ي�ؤثر على �أي من احلقوق �أو االلتزامات املرتتبة على �أي من الطرفني قبل �أو يف وقت �إنهاء هذا االتفاق.
 4.11يف حالة الإنهاء املبكر لطرح الوكالة اال�ستثماري ،من قبل املوكل ،يجب تعديل عوائد اال�ستثمار وفقًا للمادة .15

املادة  - 12القانون املطبق وت�سوية النزاعات
 1.12تخ�ضع هذه االتفاقية وجميع النزاعات واملطالبات النا�شئة عن �أو فيما يتعلق مبو�ضوعها وتف�رس وفقًا لقوانني �إمارة دبي والقوانني االحتادية لدولة الإمارات العربية املتحدة طاملا �أنها ال
تتعار�ض مع معايري ال�رشيعة.
يوما من تاريخ �إر�سال �إ�شعار من �أحد
 2.1يتفق الطرفان على حل �أي نزاع ين�ش�أ عن �أو فيما يتعلق بهذه االتفاقية ود ًيا .يف حالة ف�شل الطرفني يف حل مثل هذا النزاع ود ًيا بعد خم�سة ع�رش (ً )15
الطرفني �إلى الطرف الآخر ،يتعني على الأطراف �إحالة الأمر �إلى االخت�صا�ص الق�ضائي احل�رصي ملحاكم �إمارة دبي ،الإمارات العربية املتحدة..
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عـقد وكـــالة باال�ستـثمـار (الأفراد)
�أبرم هذا العقد بتاريخ
.1

بني:

امل�رشق الإ�ســالمي (ق�سم اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية يف امل�رشق �ش.م.خ) ،وفق ًا لقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة وميثله الأ�شخا�ص املخولون للم�رشق الإ�سالمي (وي�شار �إليهما فيما بعد
بلفظ “الوكيل”).

.2

ممثلة مبمثلها املفو�ض (ممثلوها) (“الرئي�سي”).

ُي�شار �إلى الوكيل واملوكل فيما بعد ب�شكل فردي وجماعي با�سم «الطرف» �أو «الأطراف» على التوايل.

املقدمة
	�أ.

		حيث �أن املوكل يرغب با�ستثمار مبالغ مختلفة بالعمالت املتفق عليها لدى الوكيل ال�ستثمارها مبوجب �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية وتعيني امل�رشق الإ�سالمي (ق�سم اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية
يف امل�رشق �ش.م.خ) ,وكي ًال لغر�ض �رشاء وبيع ال�سلع واملنتجات نقد ًا و�/أو دين ًا مبوجب �أي و�سيلة مطابقة لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية وحيث �أن الوكيل قد قبل هذا التعيني مبوجب �أحكام
و�رشوط هذا العقد (عقد وكالة باال�ستثمار)؛

ب.

يف حني �أن الوكيل �سيتلقى � اً
أموال من املوكل لال�ستثمار ب�صفته وكيلاً للموكل مبوجب هذه االتفاقية وفقًا لطلب و�ضع الوكالة لال�ستثمار.

ت.

مبي يف هذا العقد) وبنا ًء على طلب ا�ستثمار الأموال كما هو مو�ضح وفق ًا للملحق املرفق بهذا العقد؛ كما �أنها تخ�ضع لأ�صول
وحيث �أن املوكل يعطي تعليماته للوكيل من وقت لآخر (كما هو نّ
العمل مبوجب هذا القانون يف امللحق الثاين (عقد وكالة ذات ال�صلة)

_ ث_.

وحيث �أن الوكيل قد وافق على هذا التعيني.

فقد اتفق الطرفان وهما يتمتعان بالأهلية والكفاءة القانونية لإبرام هذا العقد وفق ًا ملا يلي:

املادة  – 1طبيعة املقدمة وامللحق
تعترب املقدمة �أعاله وامللحق املرفق جزء ًا ال يتجز�أ من هذا العقد ومكملة له ومف�رسة لبنوده و�رشوطه.

املادة  – 2واجبات والتزامات الوكيل
يتعهد الوكيل �أثناء ت�أديته لواجباته والتزاماته مبوجب هذا العقد بتنفيذ املهام التالية:
ّ
 1.2اختيار ال�سلع و�/أو املنتجات املالية للإجتار فيها وبالتايل �سيكون م�س�ؤو ًال عن كافة عقود �رشاء هذه ال�سلع من املوردين وعقود بيع ال�سلع ،نقد ًا ودين ًا ،ب�أي و�سيلة �أبرمت مع طرف ثالث
(اتفاقيات)؛ ونتيجة لذلك ،يكون للوكيل كافة �صالحيات املوكل باملطالبة بحقوقه يف العقود و�أداء التزاماته �ضمن تلك العقود التي تتم با�سم الوكيل.
 2.2حتمل جميع اخل�سائر وااللتزامات جتاه الغري فيما يتعلق بتق�صريه �أو �إهماله �أو تعديه �أو مخالفته �رشوط العقد.
 3.2الت�أكد من قيام املوردين بت�سليم ال�سلع يف الوقت املنا�سب واملحدد وب�شكل مبا�رش خالي ًا من �أي حجز �أو ر�سوم �أو �أعباء �أو كفاالت.
 4.2تنفيذ وحتقيق التزاماته �ضمن هذا العقد كما لو كان يعمل حل�سابه اخلا�ص و�سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات حلماية حقوق وم�صالح املوكل و�سيمتنع عن �أي فعل ال يتوافق مع التزاماته
الواردة يف هذا العقد.
 5.2االمتثال ل�رشوط و�أحكام هذا العقد ول�ضمان تنفيذ العقود مبا يتوافق مع ما هو مكتوب ومن�شور قواعد التوافق مع ال�رشيعة ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
(“املعايري ال�رشعية”) مف�رسة من قبل جلنة الرقابة ال�رشعية الداخلية للوكيل (".)"ISSC
 6.2تزويد املوكل� ،إن طلب ذلك ،بالتفا�صيل املتعلقة بالعمليات التي يقوم بتنفيذها فيما يتعلق ب�أداء هذا العقد .كما يتوجب عليه متكني املوكل من االطالع على تلك التفا�صيل للت�أكد من التزام الوكيل
ب�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية �أثناء �أداءه ملهامه والتزاماته الواردة يف هذا العقد.
 7.2يجوز للوكيل ا�ستثمار الأموال على �أ�سا�س «�أف�ضل اجلهود» يف العقود التي لديها القدرة على تلبية معدل الربح الت�أ�شريي� .إذا مل تكن هذه العقود متاحة ب�سهولة يف ال�سوق من وجهة نظر الوكيل،
فيجب على الوكيل احل�صول على موافقة م�سبقة من املوكل للدخول يف مثل هذه العقود الأخرى التي قد يكون لها معدل عائد �أقل .لهذا الغر�ض� ،سيطالب الوكيل املوكل ،من خالل قنوات االت�صال
القائمة؛ مثل الربيد الإلكرتوين �أو خط الهاتف امل�سجل ،بتقدمي موافقته للوكيل على �إبرام مثل هذه العقود الأخرى مبعدل عائد �أقل متوقع .يجب على املوكل تقدمي موافقة �رصيحة للوكيل يف غ�ضون
الوقت املحدد («فرتة املوافقة») ب�إحدى الطرق التالية:
__
__
		

الت�أكيد عرب الربيد الإلكرتوين يف غ�ضون يومني من ا�ستالم عر�ض البنك؛ �أو
الت�أكيد عرب خط هاتف م�سجل يف وقت �إر�ساله من قبل البنك.
قدما يف الت�رصف مبفرده دون �أي التزامات مرتبطة بت�أمني املوافقة
ُيعترب املوكل قد وافق للوكيل على دخول يف مثل هذه االت�صاالت الأخرى بعد انق�ضاء فرتة املوافقة ،وميكن للوكيل امل�ضي ً
امل�سبقة للموكل يف حالة رف�ض املوكل �رصاحة املوافقة على الوكيل خالل فرتة املوافقة للدخول يف مثل هذه العقود الأخرى ،لن يكون على الوكيل �أي التزامات �أو م�س�ؤوليات �أخرى ال�ستثمار
فورا عند الطلب ب�ش�أن �أي وجميع هذه املطالبات
الأموال؛ ويوافق املوكل على الدفاع عن الوكيل وتعوي�ضه وحمايته ً
_ 8.2يجب �أن يت�أكد الوكيل من �أن املبالغ التي يدفعها نيابة عن املوكل ثمن ًا ل�رشاء ال�سلع �شام ًال لأي �رضيبة �أو ر�سوم �أو �رضائب وارد �أو حجز �إلخ ،.و�إن هذه املبالغ يتم ت�سديدها يف تاريخ ت�سليم ال�سلع.

املادة � – 3صالحية وم�س�ؤولية املوكل
 1.3يقر املوكل ب�أن له كل ال�صالحيات لتعيني الوكيل وله القدرة وال�صالحية للدخول يف هذه االتفاقية وللوفاء مبا يرتتب عليه من التزامات وواجبات يفر�ضها ب�رشط �أال يتعار�ض ذلك مع �أي قانون
�ساري املفعول �أو متطلبات نظامه الأ�سا�سي �أو حقوق لطرف ثالث .ويقر املوكل ب�أنه يتحمل كل اخل�سائر الناجتة عن الوكالة كما ورد يف املادة (� )2-2أعاله.
خا�صا به ووافق عليه واتخذ جميع الإجراءات الالزمة لت�أكيد �أن هذه االتفاقية متوافقة مع معايري ال�رشيعة .مل يتم االعتماد على الوكيل �أو �أي �إعالن مكتوب �أو فتوى �أو ر�أي �أو
�	2.3أجرى حتقيقًا ً
م�ستندات �أخرى �أعدها الوكيل �أو نيابة عنه �أو بنا ًء على طلب منه لأغرا�ض حتديد �أو ت�أكيد �أن هذه االتفاقية متوافقة مع معايري ال�رشيعة.

املادة  – 4تعيني وكالء فرعيني
للوكيل احلق يف تعيني وكالء فرعيني له بال�رشوط والبنود الواردة يف هذا العقد ،ويقر الوكيل ب�أنه �سيبقى ملتزم ًا جتاه املوكل بغ�ض النظر عن تعيني ه�ؤالء الوكالء الفرعيني.
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ANNEXURE I

Customer Name
WAKALA INVESTMENT PLACEMENT REQUEST

Date:
The Manager,
Mashreq Al Islami
(Islamic Banking Division of Mashreqbank psc),
P. O. Box 1250
Dubai, UAE

Principal’s Reference No. / Current Account / Savings Account No.

Dear Sir,
We refer to the Master Wakala Investment Agreement dated
in this request and not otherwise defined herein are as defined in the Master Wakala.

(“Master Wakala”). Any defined terms used

Pursuant to the Wakala Agreement, I/we hereby request that you debit my/our Current Account and that you place a Wakala investment
on
my/our behalf per the specification given below:
Principal Amount:
Currency:
Value Date:
Maturity Date/Tenor:
Estimated investment indicative return:

% per annum

Auto reinvestment:_ ______________________________________________
Only the Principal Amount______________________________________
Principal Amount with Profit (if any)
You shall not invest my/our funds other than in investments which are expected to make returns not less than the Estimated investment
indicative return. In the event that you are unable to achieve such returns in any investment, you shall, subject to my/our express consent,
re-enter into investments based on the terms agreed to by me/us.
Subject to the terms of the Master Wakalah, on the Maturity Date, the Agent agrees to transfer the Principal Amount and any actual net
profit to the Account
Yours faithfully,

Signature:
For and on behalf of [insert name of Company and the name of authorised signatory] or [individual’s name in its capacity as Principal]
For official use only

CIF No.
Wakala Account No.
Campaign Code
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ملــحـق I

ا�سم العميل
طلب ا�ستثمار مبوجب عقد الوكالة
التاريخ:
�إلى  /مدير
امل�رشق الإ�سالمي
(ق�سم اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية يف امل�رشق �ش.م.خ)
�ص.ب،1250 :.
دبي� ،إ.ع.م

رقم املرجع الرئي�سي/احل�ساب اجلاري /التوفري رقم:

حتية طيبة وبعد،
بالإ�شارة �إلى عقد الوكالة باال�ستثمار امل�ؤرخ يف
عقد الوكالة:

معرفة على النحو املحدد يف
معرفة هنا هي ّ
(« عقد وكالة») �أي م�صطلحات م�ستخدمة يف هذا الطلب لي�ست ّ

�إعما ًال التفاق عقد الوكالة ،الرجاء التكرم بخ�صم من احل�ساب اجلاري (اخلا�ص بي/بنا) و�أن تقوموا بو�ضعه يف عقد وكالة اال�ستثمار (بالنيابة عني/عنا) وذلك طبق ًا للموا�صفات الواردة �أدناه:
املبلغ الأ�سا�سي:
املبلغ:
تاريخ احت�ساب القيمة:
تاريخ اال�ستحقاق:
املدة:
م�ؤ�رش عائد اال�ستثمار املتوقع :

� ٪سنوي ًا

�إعادة اال�ستثمار التلقائي
فقط املبلغ الأ�سا�سي
املبلغ الأ�سا�سي مع الربح (�إن وجد)
يتوجب احل�صول على
ال يجوز ا�ستثمار املبلغ (اخلا�ص بي/بنا ) يف �أي من اال�ستثمارات الأخرى التي ال يتوقع �أن حتقق العائد املتوقع �أعاله .ويف حال عدم حتقيق عائد من هذا القبيل يف �أي ا�ستثمار ،ف�إنه
ّ
موافقة �رصيحة (مني/منا) ب�إعادة ا�ستثمار هذه املبالغ بنا ًء على ال�رشوط التي مت االتفاق عليها (مني/منا).
وفقًا ل�رشوط الوكالة الرئي�سية ،يف تاريخ اال�ستحقاق ،يوافق الوكيل على حتويل املبلغ الأ�سا�سي و�أي �صايف ربح فعلي �إلى احل�ساب.

مع خال�ص ال�شكر،
التوقيع:
املخول له بالتوقيع ب�صفته كموكل)
املخول له بالتوقيع ) �أو (ال�شخ�ص
املخول بالتوقيع/بالنيابة عن (ا�سم ال�رشكة وا�سم املوقع
ّ
ّ
ّ
ال�ستخدام البنك فقط
رقم تعريف العميل
رقـم ح�سـاب وكالــة
رمز احلملة
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ANNEXURE II
WAKALA ACCEPTANCE

To:

CIF No.

Tel:

Wakala Account No.

Fax:

_

Campaign Code

Date:
Dear Sirs,
Acceptance pursuant to Wakala Investment Placement Request dated
between
and Mashreq Al Islami dated
“Agreement”).

and the Master Wakala Agreement
(the

The terms, conditions and definitions set out in the Agreement are incorporated into this Acceptance as if set out in full herein.
The Agent shall not invest the Principal’s funds in investments which are expected to make returns less than 5% per annum, and if the
Agent was unable to achieve such returns in any transaction, it shall refer to the Principal to obtain his/her express decision and approval
to enter into any other type of investments. Other specifications are as below:
Principal Amount:
Currency:
Value Date:
Maturity Date:
Tenor:
Estimated investment indicative return:
This Acceptance and the Agreement constitute the entire agreement and understanding of the Parties with respect to the Relevant Wakala
transaction and supersedes all oral communications and prior writings with respect thereto. In the event of any conflict between the terms
of this Acceptance and the Agreement, the terms contained in this Acceptance shall supersede.
Mashreq Al Islami in its capacity as Agent
Name:
Title:

Signature:
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ملــحـق II
�إخطار قبول الوكالة

�إلى:

رقم تعريف العميل

تليفون:

رقـم ح�سـاب وكالــة

فاك�س:

رمز احلملة

التاريخ:

حتية طيبة وبعد،

بالإ�شارة �إلى طلب اال�ستثمـار مبوجـب عـقد الوكالة املوقع بتاريخ
الإ�سالمي املوقع بتاريخ (“العقد”)

وامل�رشق
وعقد اال�ستثمار بالوكالة بني
ال�رشوط والأحكام والتعاريف الواردة يف العقد تدمج وك�أن هذا القبول املن�صو�ص عليه يف هذه الوثيقة كاملة.
 %يف ال�سنة ،ف�إن مل يتي�رس له ذلك يف �أي �صفقة من ال�صفقات فعليه

يلتزم الوكيل ب�أال ي�ستثمر �أموال املوكل يف ا�ستثمارات يتوقع �أن حتقق ن�سبة عائد يقل عن
الرجوع �إلى املوكل و�أخذ قراره وموافقته للدخول يف ا�ستثمار �آخر .البيانات الأخرى �أدناه:
املبلغ الأ�سا�سي:
العملة:
التاريخ:
تاريخ اال�ستحقاق:
املدة:
م�ؤ�رش عائد اال�ستثمار املتوقع:

�إعادة ا�ستثمار املبلغ الأ�صل يف كل تاريخ �إعادة ا�ستثمار لنف�س املدة وبنف�س م�ؤ�رش عائد اال�ستثمار املتوقع( .يتم التحقق منه يف حال طلب �إعادة اال�ستثمار)

تاريخ �إعادة اال�ستثمار

(�إلزامي يف حال طلب �إعادة اال�ستثمار)

�إخطار القبول والعر�ض ميثالن العقد كام ًال وما مت التفاهم عليه بني الأطراف فيما يتعلق ب�صفقة الوكالة وتلحق كافة املحادثات ال�شفوية والكتابات ال�سابقة كما هي بهما .يف حالة وجود
�أي تعار�ض بني �رشوط و�أحكام هذا الإخطار والعقد ،يتم الأخذ بال�رشوط الواردة يف هذا الإخطار.

امل�رشق الإ�سالمي ب�صفته كوكيل،

اال�سم:
اللقب:

التوقيع:
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ANNEXURE III
1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION
1.1. Definitions
The following terms shall have the meanings assigned to them below:
(a)

“Late Payment Amount” has the meaning given to it in Clause 2.2.

(b)

“Late Payment Rate” means either (a) the prevailing late payment rate set out in the schedule of charges maintained by the Agent
from time to time, which may be published in the Agent’s website at periodically, but not necessarily always updated; or (b) the
rate advised by the Agent to the Principal in writing from time to time but in the event of any conflict between the two, the rate
advised by the Agent to the Principal shall prevail.

(c)

“Shari’ah” means the rules, principles and parameters of Islamic law.

(d)

“Shari’ah Standards” the latest publication of the written set of Shari’ah principles and guidelines related to financial transactions
published by Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOFI) as interpreted by the ISSC.

(e)

“Internal Shari’ah Supervisory Committee (ISSC)” means the supervisory board of the Agent for Shari’ah matters.

(f)

“UAE” means the United Arab Emirates.

(g)

“Unpaid Sum” has the meaning given to it in Clause 2.2.

2. PAYMENTS
2.1. The Principal shall pay commission, profit, fees and charges (as applicable) to the Agent in accordance with this Agreement. For
the avoidance of doubt, all fees charged by the Agent shall be in accordance with the guidelines of the Central Bank of the United
Arab Emirates.
2.2. In the event that any amount payable (or part thereof) under this Agreement is not paid on its due date (the balance thereof
being an "Unpaid Sum"), the Late Payment Rate shall be applied to the Unpaid Sum (based on a demand from the Agent) and
the resulting amount shall accrue daily and shall be paid by the Principal to Agent (the "Late Payment Amount"). The Principal
shall have the right to provide written reasons promptly to the Agent requesting to quash its payment obligation of Late Payment
Amount, and if the reasons are found satisfactory to the Agent, the Agent may decide to relieve by not demanding the Principal
to pay and/or not deducting the Late Payment Amount from Principal’s account. The Agent shall be permitted to deduct its actual
costs and expenses incurred as a result of such late payment from the Late Payment Amount and shall transfer the balance of the
Late Payment Amount to an Islamic charity of its choice as decided by its ISSC.
2.3. All payments due to the Agent under this Agreement shall be made so that each such payment is received by the Agent in cleared
funds on or before 10:00 a.m. on the day on which such payment is due to be paid.
2.4. Except as expressly stated otherwise, any payment received or recovered by the Agent from the Principal shall be applied against
amounts payable by the Principal under this Agreement in the following order of precedence: (i) fees and commissions; (ii) profit;
(iii) principal; (iv) actual costs and expenses related to the Late Payment Amounts; and (v) the Late Payment Amount.
2.5. The Agent may at any time without notice to the Principal debit any account of the Principal in settlement of an amount due and
payable by the Principal to the Agent.
2.6. The payment of any Late Payment Amount is not applicable to the extent that the Principal is insolvent.
3. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE PRINCIPAL
3.1. The Principal hereby represents and warrants to the Agent that after having reviewed this Agreement for the purposes of
their permissibility under Shari’ah and, to the extent it has considered this necessary, taken independent advice from advisors
specializing in Shari'ah, it is satisfied that the provisions of each Product Document do not contravene Shari'ah. Therefore,
Principal shall not contest on the Shari’ah noncompliance and shall not prejudice any obligations under this Agreement.
3.2. The Principal shall not engage in any business or activity that is not compliant with Shari’ah.
4. INDEMNIFICATION
4.1. The Principal shall defend, indemnify and hold the Agent free and harmless on demand from and against any deficiency in the
amounts received by the Agent including without limitation any shortfall arising from payment in a different currency.
4.2. The Principal shall defend, indemnify and hold the Agent free and harmless on demand against any and all claims, actions,
liabilities, losses, costs and expenses (including, without limitation, court costs and attorney charges) which the Agent may suffer
or incur arising from or relating to or in connection with (a) the entry by the Agent into this Agreement or any other agreement or
contract relating thereto, or (b) the breach by the Principal of this Agreement or any other agreement or contract relating thereto.
4.3. The indemnification obligations of the Principal under this Agreement shall survive the termination of this Agreement (including
this Agreement) and shall constitute separate and independent obligations of the Principal. The Principal’s obligations in Clause
4.1 and Clause 4.2 to indemnify the Agent shall not apply to the extent arising due to the fraud, gross negligence, or willful
misconduct of the Agent as finally and judicially proven.
4.4. For the avoidance of doubt, the Principal’s obligations under this Agreement to indemnify the Agent shall not apply to the extent
arising due to the fraud, gross negligence or willful misconduct of the Agent as finally and judicially proven.
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امللحق 3

 _.1التعاريف والتف�سري
 _1.1التعاريف
_ متلك امل�صطلحات التالية املعاين امل�سندة لها �أدناه:
(�أ)

"مبلغ الدفعة املت�أخرة" ميلك املعنى املبني يف الفقرة .2.2

(ب)

"�سعر الدفعة املت�أخرة" يعني �إما (�أ) �سعر الدفعة املت�أخرة ال�سائد املو�ضح يف جدول الر�سوم الذي يحتفظ به الوكيل من وقت لآخر ،والذي قد يتم ن�رشه يف موقع االنرتنت اخلا�ص بالوكيل ب�شكل
دوري ،لكن لي�س من ال�رضوري حتديثه دائم ًا ؛ �أو (ب) ال�سعر الذي يقوم الوكيل ب�إ�شعار املوكل به ب�شكل كتابي من وقت لآخر ولكن يف حالة حدوث �أي تعار�ض بني االثنني ،يكون هذا ال�سعر هو
ال�سعر ال�سائد الذي قام الوكيل ب�إ�شعار املوكل به.

(ج)

"ال�رشيعة" تعني قواعد ومبادئ ومعايري ال�رشيعة الإ�سالمية.

(د)

"املعايري ال�رشعية" هي �أحدث �إ�صدار ملجموعة مدونة من مبادئ وتوجيهات ال�رشيعة املتعلقة باملعامالت املالية املن�شورة من قبل هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
( )AAOFIوفق ًا لتف�سري جلنة الرقابة ال�رشعية الداخلية (.)ISSC

(هـ)

"جلنة الرقابة ال�رشعية الداخلية ( ")ISSCتعني جمل�س الرقابة اخلا�ص بالوكيل لل�ش�ؤون ال�رشعية.

(و)

"الإمارات العربية املتحدة" تعني دولة الإمارات العربية املتحدة.

(ز)

"املبلغ غري املدفوع" ميلك املعنى املبني يف الفقرة .2.2

 .2الدفعات
 2.1يقوم املوكل بدفع العمولة والأرباح والر�سوم والنفقات (ح�سب ال�رضورة) للوكيل وفق ًا لهذه االتفاقية .وجتنب ًا لل�شك ،تكون جميع الر�سوم املفرو�ضة من قبل الوكيل وفق ًا لتوجيهات امل�رصف
املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 .2.2يف حالة عدم دفع �أي مبلغ متوجب الدفع (�أو جزء منه) مبوجب هذه االتفاقية يف تاريخ ا�ستحقاقه (املبلغ املتبقي منه "مبلغ غري مدفوع") ،يتم تطبيق �سعر الدفعة املت�أخرة على املبلغ غري املدفوع
(بنا ًء على طلب من الوكيل) ويرتاكم املبلغ الناجت ب�شكل يومي ويتم دفعه من قبل املوكل �إلى الوكيل ("مبلغ الدفعة املت�أخرة") .ميلك املوكل احلق يف تقدمي �أ�سباب خطية ب�شكل فوري �إلى الوكيل
يطالب فيها ب�إلغاء التزامه بدفع مبلغ الدفعة املت�أخرة ،ويف حال كانت الأ�سباب مقنعة للوكيل ،فيجوز �أن يقرر الوكيل الإعفاء من خالل عدم مطالبة املوكل بالدفع و�/أو عدم خ�صم مبلغ الدفعة
املت�أخرة من ح�ساب املوكل .ي�سمح للوكيل بخ�صم التكاليف والنفقات الفعلية التي تكبدها نتيجة لهذه الدفعة املت�أخرة من مبلغ الدفعة املت�أخرة ويقوم بتحويل املبلغ املتبقي من مبلغ الدفعة
املت�أخرة �إلى م�ؤ�س�سة خريية �إ�سالمية من اختياره وفق ًا ملا تقرره جلنة الرقابة ال�رشعية الداخلية.
 3.2يتم دفع جميع الدفعات امل�ستحقة للوكيل مبوجب هذه االتفاقية بحيث يتم ا�ستالم كل دفعة منها من قبل الوكيل مببالغ كاملة يف �أو قبل ال�ساعة � 10:00صباح ًا من يوم ا�ستحقاق دفع
هذه الدفعة.
 4.2با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه �رصاح ًة خالف ًا لذلك ،يتم تطبيق �أي دفعة يتم ا�ستالمها �أو حت�صيها من قبل الوكيل من املوكل مقابل املبالغ املتوجبة الدفع من قبل املوكل مبوجب هذه االتفاقية
وفق ًا لرتتيب الأولوية التايل )1( :الر�سوم والعموالت؛ ( )2الربح؛ ( )3ر�أ�س املال؛ ( )4التكاليف والنفقات الفعلية املتعلقة مببالغ الدفعة املت�أخرة؛ ( )5مبلغ الدفعة املت�أخرة.
 5.2يجوز للوكيل �أن يقوم يف �أي وقت ودون تقدمي �إ�شعار �إلى املوكل باخل�صم من �أي ح�ساب للموكل لت�سوية مبلغ م�ستحق ومتوجب الدفع من قبل املوكل �إلى الوكيل.
_6.2ال ينطبق دفع �أي مبلغ دفعة مت�أخرة �إلى درجة �إع�سار املوكل.

 .3تعهدات و�ضمانات املوكل
 1.3يتعهد وي�ضمن املوكل مبوجبه للوكيل �أنه بعد مراجعة هذه االتفاقية لأغرا�ض �إقرارها مبوجب ال�رشيعة الإ�سالمية و� ،إلى درجة اعتبار ذلك �رضوري ًا ،امل�شورة امل�ستقلة امل�أخوذة من م�ست�شارين
متخ�ص�صني يف ال�رشيعة ،ف�إنه مقتنع �أن �أحكام كل وثيقة منتج ال تتعار�ض مع ال�رشيعة الإ�سالمية .وبنا ًء على ذلك ،لن يقوم للموكل باالعرتا�ض على عدم االلتزام بال�رشيعة ولن يقوم بالإخالل
ب�أي التزامات مبوجب هذه االتفاقية.
 _2.3لن يقوم للموكل بامل�شاركة يف �أي عمل �أو ن�شاط غري متوافق مع ال�رشيعة.

 .4التعوي�ض
 1.4يقوم املوكل بالدفاع عن وبتعوي�ض و�إبقاء الوكيل مبن�أى عن �أي طلب من و�ضد �أي نق�ص يف املبالغ امل�ستلمة من قبل الوكيل مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص �أي نق�ص ناجم عن الدفع بعملة
مختلفة.
 2.4يقوم املوكل بالدفاع عن وبتعوي�ض الوكيل و�إبقاءه عند الطلب مبن�آى من �أي من وجميع املطالبات والإجراءات وااللتزامات واخل�سائر والتكاليف والنفقات (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال
احل�رص ،تكاليف املحكمة و�أتعاب املحاماة) التي قد يتكبدها �أو يتحملها الوكيل نتيجة لـ �أو فيما يخ�ص �أو فيما يتعلق بـ (�أ) قيام الوكيل ب�إبرام هذه االتفاقية �أو �أي اتفاقية �أو عقد �آخر متعلق بها� ،أو
(ب) قيام املوكل بالإخالل بهذه االتفاقية �أو �أي اتفاقية �أخرى �أو عقد �آخر متعلق بها.
 3.4تظل التزامات التعوي�ض اخلا�صة باملوكل مبوجب هذه االتفاقية �سارية بعد �إنهاء هذه االتفاقية (مبا يف ذلك هذه االتفاقية) وت�شكل التزامات منف�صلة وم�ستقلة للموكل .ال تنطبق التزامات املوكل
الواردة يف الفقرة  1.4والفقرة  2.4لتعوي�ض الوكيل �إلى الدرجة الناجمة عن االحتيال �أو الإهمال اجل�سيم �أو �سوء ال�سلوك املتعمد من قبل الوكيل وفق ًا ملا يتم �إثباته ب�شكل نهائي ومن قبل
الق�ضاء.
 4.4جتنب ًا لل�شك ،ال تنطبق التزامات املوكل مبوجب هذه االتفاقية بتعوي�ض الوكيل �إلى الدرجة الناجمة عن االحتيال �أو الإهمال اجل�سيم �أو �سوء ال�سلوك املتعمد من قبل الوكيل وفق ًا ملا يتم �إثباته
ب�شكل نهائي ومن قبل الق�ضاء.
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5. MISCELLANEOUS
5.1. Neither Party may amend this Agreement without the prior written consent of the other Party. Any amendments shall be subject to
Shari’ah Standards.
5.2. If any transaction under this Agreement involves the conversion of one currency into another, unless otherwise agreed, the Agent
shall make such conversions at its then prevailing rate of exchange for purchasing or selling the relevant currency, as the case may
be, on the date of the exchange.
5.3. As per the ongoing regulatory requirements of the Central Bank of the United Arab Emirates, the Agent is obliged to comply with
Shari’ah Standards. The Principal irrevocably agrees to forego any rights and remedies that are not compliant with the Shari’ah
Standards, and would have been available had the Shari’ah Standards not been complied with.
5.4. The Parties recognize and agree that the principle of the payment of interest is prohibited under Shari’ah and accordingly, to the
extent that any legal system would (but for the provisions of this Clause) impose (whether by contract or by statute) any obligation
to pay interest, the Parties hereby irrevocably and unconditionally expressly waive and reject any entitlement to recover interest
from each other.
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Mashreqbank PSC and Mashreq Al Islami (Islamic Banking Division of Mashreqbank PSC) are licensed and regulated by the UAE Central Bank.

� .5أحكام متنوعة
	1.5ال يجوز لأي من الطرفني القيام بتعديل هذه االتفاقية دون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر .وتخ�ضع �أي تعديالت ملعايري ال�رشيعة الإ�سالمية.
 2.5يف حال ت�ضمنت �أي معاملة مبوجب هذه االتفاقية حتويل عملة �إلى �أخرى ،با�ستثناء يف حال يتم االتفاق خالف ًا لذلك ،فيقوم الوكيل ب�إجراء هذه التحويالت ب�سعر ال�رصف ال�سائد يف وقتها ل�رشاء
�أو بيع العملة املعنية ،ح�سب احلالة ،يف تاريخ التحويل.
 3.5وفق ًا للمتطلبات التنظيمية ال�سارية للبنك املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة ،ف�إن الوكيل ملزم بااللتزام مبعايري ال�رشيعة الإ�سالمية .ويوافق املوكل ب�شكل نهائي على التنازل عن �أي حقوق
�أو تعوي�ضات ال تتوافق مع معايري ال�رشيعة ،وكان من املمكن �أن تكون متاحة يف حال عدم االلتزام مبعايري ال�رشيعة.
 4.5يقر ويوافق الطرفان على �أن مبد�أ دفع الفائدة محظور مبوجب ال�رشيعة الإ�سالمية ،وبالتايل� ،إلى الدرجة التي يفر�ض فيها (لكن بالن�سبة لأحكام هذه الفقرة) �أي نظام قانوين (�سواء مبوجب
العقد �أو مبوجب القانون) �أي التزام بدفع فائدة ،يقوم الطرفان مبوجبه �رصاحة بالتنازل عن وبرف�ض �أي حق يف حت�صيل الفائدة من بع�ضهما البع�ض وذلك ب�شكل نهائي وغري م�رشوط.
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