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1. Purpose and Status of these Terms 

& Conditions 
 الغرض من هذه الشروط واألحكام .1

The Customer wishes to appoint the Bank 

to act as his agent and to invest the 

Customer’s funds in the Wakala Pool on an 

unrestricted Wakala basis in accordance to 

the Principles of Sharia and the Bank is 

willing to accept such appointment on the 

terms of the Wakala Deposit Form and 

these Terms & Conditions (which shall be 

read and construed together and shall 

together constitute the “Agreement”). 

استثمار أمواله يف ه  ليرغب العميل يف تعيني البنك وكيال
وذلك وفقاً  ةقيدم غرييف وعاء جممع على أساس وكالة 

ملبادئ الشريعة، والبنك على استعداد لقبول هذا التعيني 
وفقًا لشروط الوكاله وهذه الشروط واألحكام )واليت جيب 

 وكالمها يشكالن "االتفاقية". (أن تقرأ وتفسر معاً 

2. Definitions 2. التعريفات 
2.1. In the Agreement, unless the context 

otherwise requires, or unless defined 

elsewhere in the Agreement, the 

following words shall have the 

following meanings: 

يف االتفاقية جيب أن يكون للكلمات الواردة أدناه  .1.2
املعاين املبينة واملفسرة هلا، ما مل يقتض السياق 
خالف ذلك، أو ما مل يتم تعريفه يف مكان آخر 

 يف االتفاقية. 
“Agreement” has the meaning given to 

that term in condition 1; 
  2 رقم  البند"تعين املعىن املبني يف  االتفاقية"

“Anticipated Profit” means the profit that 

is expected to be generated from the 

Investment as specified in the 

Wakala Deposit Form; 

" يعين الربح املتوقع حتقيقه من االستثمار  الربح المتوقع"
 كما هو حمدد يف منوذج وديعة الوكالة.

“Bank” means Commercial Bank of 

Dubai, Attijari Al Islami; 
 ؛" يعين بنك ديب التجاري، التجاري اإلسالميالبنك"

“Business Day” means a day, other than a 

Friday, Saturday or any public 

holiday, on which the Bank is open 

for business in the United Arab 

Emirates;  

" يعين أي يوم يكون البنك مباشرًا للعمل يف يوم العمل"
دولة اإلمارات العربية املتحدة عدا يومي اجلمعة 

 عامة.أو السبت أو أي عطلة 
“Customer” means the customer whose 

details are set out in the Wakala 

Deposit Form; 

" يعين العميل الذي مت بيان تفاصيله يف منوذج العميل"
 وديعة الوكالة.

“Investment” means the investment of the 

Customer’s funds by the Bank on an 

unrestricted Wakala basis in the 

Wakala Pool of the Bank with the 

expectation of generating the 

" يعين استثمار أموال العميل من قبل البنك االستثمار"
يف الوعاء اجملمع  ةقيداملعلى أساس الوكالة غري 

 إلشارة إىل الربح املتوقع حتقيقهاالتابع للبنك مع 
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Anticipated Profit as further detailed 

in the Wakala Deposit Form; 

 

 كما هو مبني يف منوذج وديعة الوكالة.

“Investment Amount” means the amount 

invested by the Bank (on behalf of 

the Customer) in the Investment 

pursuant to the Agreement as 

specified in the Wakala Deposit 

Form; 

 

" يعين املبلغ الذي يستثمره البنك )نيابًة مبلغ االستثمار"
هو حمدد يف  عن العميل( مبوجب االتفاقية كما

 ؛منوذج وديعة الوكالة

“Investment Currency” in relation to the 

Investment, means the currency in 

which the Investment is made as 

specified in the Wakala Deposit 

Form; 

 

، يقصد هبا " فيما يتعلق باالستثماراالستثمار عملة"
العملة اليت يتم هبا االستثمار على النحو احملدد 

 يف منوذج وديعة الوكالة ؛
“Investment Date” means the date on 

which the Investment Amount is 

payable by the Customer to the Bank 

as specified in the Wakala Deposit 

Form; 

 

" يعين التاريخ الذي يدفع فيه العميل تاريخ االستثمار"
مبلغ االستثمار إىل البنك كما هو حمدد يف منوذج 

 بالوكالة. ةعيدو ال
“Investment Maturity Date(s)” means the 

date or dates on which the Bank 

shall liquidate (on actual or 

constructive liquidation basis, at its 

discretion) and pay the Investment 

Maturity Proceeds (or any part of the 

Investment Maturity Proceeds which 

has been reinvested pursuant to 

condition  4.7) to the Customer as 

specified in the Wakala Deposit 

Form; 

" يعين التاريخ أو / تواريخ استحقاق االستثمار تاريخ"
التواريخ اليت يقوم فيها البنك بالتصفية )التنضيض 

( وسداد حسب تقدير البنك الفعلي أو احلكمي
عائد االستثمار )أو أي جزء من عائدات 
االستثمار اليت متت إعادة استثمارها( وفقا للشرط 

ل كما هو مبني يف منوذج وديعة ( للعمي4.7 
 الوكالة.

“Investment Maturity Proceeds” means 

an amount equal to the liquidation 

proceeds of the Investment 

(following actual or constructive 

liquidation of the Investment, as the 

case may be) payable by the Bank to 

the Customer for the Investment on 

the Investment Maturity Date(s) and 

which may be an amount equal to 

the aggregate of the Investment 

" تعين مبلغ يساوي عائدات عائدات االستثمار"
التصفية اخلاصة باالستثمار )بعد التنضيض 
الفعلي أو احلكمي( اليت يدفعها البنك للعميل 

استحقاق االستثمار الستثمار يف تاريخ عن ا
والذي قد يكون مبلًغا مساويًا جملموع مبلغ 

 مل يتم يتالأرباح االستثمار  مضافاً  االستثمار
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Amount then outstanding and the 

Investment Profit after deduction of 

any amounts owing to the Bank in 

accordance with the Agreement, 

including, if applicable, any 

Performance Incentive; 

 

لغ مستحقة بعد خصم أي مبا وذلك ،اسداده
يف ذلك أي حافز ، مبا التفاقيةا مبوجبللبنك 

 ؛وجدأداء، إن 

“Investment Period” means, unless the 

Investment is terminated earlier in 

accordance with the Agreement, the 

period from and including the 

Investment Date to but excluding the 

Investment Maturity Date;  

 

" تعين الفرتة من تاريخ االستثمار إىل فترة االستثمار"
ما مل يتم إهناء االستثمار يف  ستحقاقاالتاريخ 

 وقت سابق وفًقا لالتفاقية. 

“Investment Profit” means in relation to 

the Investment the actual realised 

profit derived from the Investment; 

" يعين فيما يتعلق باالستثمار؛ الربح ربح االستثمار"
 احملقق الفعلي الناتج من االستثمار ؛

“Notice”has the meaning provided to such 

term in Clause  5.3;  
 5.3 " يراد منه املعىن املنصوص عليه يف الفقرة اإلشعار"

. 
“Performance Incentive” means the 

Investment Profit amount which is in 

excess of the Anticipated Profit for 

the Investment and which is payable 

to the Bank as a performance 

incentive for the Investment; 

 

ربح االستثماري الذي يزيد " يعين مبلغ الحافز األداء"
عن الربح املتوقع لالستثمار والذي يتم دفعه 

 للبنك كحافز أداء لالستثمار.

“Principles of Sharia” means the set of 

the rules and principles derived from 

Quran, Sunnah (sayings, actions, 

approvals and traditions of Prophet 

Muhammad PBUH) Ijma’ 

(consensus of qualified Muslim 

jurists) and Qiyas (analogy and 

juristic inference from the Quran 

and Sunnah) applicable to the 

financial transactions and as set out 

in the Sharia Standards published by 

AAOIFI (Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial), 

relevant resolutions of International 

Fiqh Academy and Sharia 

pronouncements of the Sharia Board.    

" تعين جمموع األحكام واملبادئ املستقاة مبادئ الشريعة"
من القرآن والسنة )القولية والفعلية واإلقرار 
والعرف الصادرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

مة املعتربين( والقياس لعلماء األوسلم( واإلمجاع )
استدالل العلماء قياسًا على الكتاب والسنة( ب)

الية وكما ورد يف املعايري واملطبقة على املعامالت امل
الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة 

وفتاوى جممع فقهاء للمؤسسات املالية اإلسالمية 
 الشريعة وفتاوى اهليئة الشرعية.
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“Sharia Board” means the Sharia 

supervisory board of the Bank from 

time to time.  

 

 توى والرقابة الشرعية للبنك.تعين هيئة الف"هيئة الفتوى" 

“Wakala” An agency contract where the 

Customer (in his capacity as 

principal) appoints the Bank as his 

undisclosed agent to carry out an 

investment on his behalf or invest 

his fund in the Wakala Pool of the 

Bank either for a fixed fee and/or 

Performance Incentive. 

 

( البنك  أصالة عن نفسه" عقد يعني فيه العميل )الوكالة"
عنه الستثمار أمواله نيابة عنه يف  فوض  م وكيلك

وعاء الوكالة للبنك إما مقابل رسوم ثابتة و/أو 
 حوافز األداء.

“Wakala Deposit Form” means the form 

to which these Terms & Conditions 

are attached and which, amongst 

other things, details the commercial 

terms of the Investment. 

 

" يعين النموذج املرفق به هذه نموذج إيداع الوكالة"
التفاصيل  ني فيهيبالشروط واألحكام والذي 
 والشروط التجارية لالستثمار.

“Wakala Pool” means the separate 

independent pool of the assets and 

investments constituted by the Bank 

for the purpose of investing the 

Investment Amounts.   

 

" تعين الوعاء املنفصل املستقل للموجودات وعاء الوكالة"
غرض استثمار بالبنك  يكوهناواالستثمارات اليت 

 مبالغ االستثمار.
2.2. Unless the contrary intention appears:  1.1. :ما مل ينص على خالف ذلك فإن 

(a) a reference to a gender includes the 

other gender and vice versa;  
اإلشارة إىل نوع اجلنس تشمل اجلنس اآلخر  (أ 

 والعكس بالعكس ؛
(b) a reference to singular includes 

plural    
 ع.اإلشارة إىل املفرد تتضمن صيغة اجلم (ب 

(c) a person includes any individual, 

company, corporation, 

unincorporated association or body 

(including a partnership, trust, fund, 

joint venture, government, state, 

agency, organization or other entity 

whether or not have a separate legal 

personality).     

 

 

 

 

اإلشارة إىل الشخص تشمل الفرد والشركة  (ج 
واملؤسسة التجارية وغري التجارية أو أي كيان 
)مبا يف ذلك املشاركات أو وكالء احلفظ أو 
الصناديق أو املشروعات املشرتكة أو احلكومية 
أو الوكالة أو املنظمة أو أي كيان آخر سواء 

 .(كان شخصية اعتبارية منفصلة أم ال
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3. Appointment of Bank 3. تعيين البنك 
3.1. By executing the Wakala Deposit 

Form, the Customer appoints the 

Bank to be his agent for investment 

of the Customer’s funds in the 

Wakala Pool on an unrestricted 

Wakala basis in accordance with the 

Principles of Sharia on the terms set 

out in the Wakala Deposit Form and 

in connection therewith and 

authorises the Bank to: 

يعنين  خالل تنفيذ منوذج وديعة الوكالة؛من  .3.2
 وعاءيف  هالعميل البنك وكياًل له الستثمار أموال

وذلك  ،ةاملقيدالوكالة على أساس الوكالة غري 
نصوص عليها يف الشروط املو وفقًا ملبادئ الشريعة 

فإن العميل خيول وبناًء عليه  .منوذج وديعة الوكالة
 لبنك القيام مبا يلي:ا

(a) invest the Investment Amount by 

entering only into Shariah 

compliant transactions on behalf of 

the Customer and for the 

Customer’s account. The Customer 

authorizes the Bank to invest the 

invested amount in all financing 

and investment activities of the 

Wakala Pool; 

استثمار مبلغ االستثمار عن طريق الدخول  (أ 
 ،فقطيف املعامالت املتوافقة مع الشريعة 

بالنيابة عن العميل وحلسابه. كما خيول 
ر يف استثمبلغ االماستثمار يف العميل البنك 

لة املتعلقة بالتمويل أنشطة وعاء الوكا مجيع
 واالستثمار؛

(b) do all acts as fully as the Customer 

could do himself with respect to 

such transactions; 

القيام بكافة التصرفات اليت ميكن للعميل أن  (ب 
 ؛بنفسه فيما يتعلق هبذه املعامالتيقوم هبا 

(c) negotiate on behalf of the Customer 

in relation thereto; and  
؛ نيابة عن العميل فيما يتعلق بذلكالتفاوض  (ج 

 و
(d) exercise on the Customer’s behalf 

all other related powers necessary 

to enable it to fulfil its obligations 

under the Agreement.  

النيابة عن العميل يف ممارسة مجيع السلطات  (د 
الصلة الالزمة لتمكينه من  األخرى ذات

 الوفاء بالتزاماته مبوجب االتفاقية.
3.2. The Bank, by accepting a duly 

executed and completed Wakala 

Deposit Form, will agree to act as 

agent for the Customer with respect 

to executing the Investment as 

contemplated in the Agreement. 

Except as expressly provided for in 

the Agreement or where required by 

law, the Bank shall have no authority 

مبجرد قبول البنك منوذج الوكاله املنفذة على  .3.1
باملوافقة على  يقوم البنكس ؛طلوبالنحو امل

العمل كوكيل للعميل فيما يتعلق بتنفيذ االستثمار  
كما هو وارد يف االتفاقية. باستثناء ما هو 

 حيثاالتفاقية أو منصوص عليه صراحة يف 
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to represent or bind the Customer, or 

purport to do so. The Customer 

acknowledges and agrees that he shall 

be solely responsible for assessing, 

approving and accepting the 

Investment on the terms set out in the 

Agreement. 

ال يكون للبنك أي ؛ فإنه يقتضي القانون ذلك
القيام  ادعاءتمثيل العميل أو إلزامه أو سلطة ل
يقر العميل ويوافق على أنه سيكون كما بذلك.  

واملوافقة وقبول  تقييمالوحده مسؤواًل عن 
االستثمار على الشروط املنصوص عليها يف 

 االتفاقية.
3.3. The Bank shall have only those duties 

which are expressly set out in the 

Agreement. Nothing in the 

Agreement implies any additional 

duties on the Bank or constitutes the 

Bank as the trustee or fiduciary of the 

Customer or any other person. 

تلك الواجبات املنصوص عليها بلبنك فقط ايلتزم  .3.3
تضمن االتفاقية أية تال و صراحة يف االتفاقية. 

البنك تضع على البنك أو  واجبات إضافية
للعميل أو أي شخص  الكفيلمني أو موضع األ

 آخر.
3.4. The Bank hereby undertakes that it 

shall, in performing its obligations 

under the Agreement, act in good 

faith and shall administer the 

Investment with the same degree of 

care as it would exercise if the 

Investment had been made and 

administered on its own account.   

 

يتعهد البنك مبوجب هذه االتفاقية أنه سيقوم  .3.4
بتنفيذ التزاماته والعمل حبسن نية و إدارة 
االستثمار بنفس درجة احلرص اليت ميارسها فيما 

 يتعلق باستثمار وإدارة أمواله اخلاصة.

3.5. The Bank may refrain from doing 

anything which might, in its sole 

opinion, constitute a breach of any 

law or regulation or otherwise be 

actionable at the suit of any person 

and may do anything which, in its 

sole opinion, is necessary or desirable 

to comply with any law or regulation 

of any jurisdiction. 

جيوز للبنك أن ميتنع عن القيام بأي ممارسة يعتقد  .3.5
خرقًا ألي قانون أو الئحة شكل تيف رأيه أهنا قد 

ي شكل من األشكال أو يكون قاباًل للتنفيذ بأ
، كما جيوز له أن يفعل أي يف دعوى أي شخص

شيء يعتقد يف رأيه أنه ضروري أو مستحب 
لالمتثال مع أي قانون أو الئحة ألي اختصاص 

 ي.قضائ
3.6. In consideration of the Bank acting as 

agent of the Customer, the Bank shall 

be entitle to: 

 القيام مبا يلي: لبنك بصفته وكيالً للعميلل حيق .3.3

(a) a fixed Wakala fee as set out in the  و على النح كالةللو ثابت رسم احلصول على  (أ
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Wakala Deposit Form, if 

applicable; and 
صوص عليه يف منوذج وديعة الوكالة، إن املن

 ؛ ووجد
(b) the Performance Incentive.  حوافز األداء. (ب 

4. Investment 4. االستثمار 
4.1. The Customer acknowledges and 

agrees that he is entering into the 

Agreement and the Investment for the 

purposes of allowing him to invest his 

funds on the basis of unrestricted 

Wakala and in a manner compliant 

with the Principles of Shariah. The 

Customer undertakes to adhere to and 

comply with the Principles of Sharia 

at all times during the term of the 

Agreement. 

 

يف االتفاقية  يقر العميل ويوافق على أنه يدخل .4.2
له باستثمار أمواله  السماحض غر بواالستثمار 

على أساس الوكالة غري املقيدة وبطريقة تتوافق مع 
مبادئ الشريعة اإلسالمية. كما يتعهد العميل 
بااللتزام مببادئ الشريعة يف مجيع األوقات خالل 

 مدة االتفاقية.

4.2. The Customer, by completing and 

executing the Wakala Deposit Form, 

irrevocably and unconditionally 

instructs the Bank to enter into the 

Investment specified in the Wakala 

Deposit Form on and subject to the 

terms set out in the Agreement. 

بئة وتنفيذ منوذج وديعة يقوم العميل عن طريق تع .4.1
غري قابلة لإللغاء وغري  بإصدار تعليماتالوكالة 

مشروطة للبنك للدخول يف االستثمار احملدد يف 
منوذج اإليداع بالوكالة ووفًقا للشروط املنصوص 

 عليها يف االتفاقية.
4.3. The Customer acknowledges and 

agrees that the Bank may, but shall be 

under no obligation to, segregate the 

Investment Amount received from the 

Customer from its own funds and the 

funds of its other customers but shall 

ordinarily commingle the Investment 

Amount with the Bank’s own funds. 

فصل يل ويوافق على أنه جيوز للبنك أن يقر العمي .4.3
مبلغ االستثمار اخلاص بالعميل من أمواله اخلاصة 
وأموال زبائنه اآلخرين، إال أن العادة والعرف 
املعمول به هو اختالط مبلغ االستثمار مع أموال 

 البنك اخلاصة.
4.4. The Bank is authorised to act on the 

basis of the instructions provided in 

the Wakala Deposit Form. If the 

Bank requires any further instructions 

or clarifications from the Customer, 

the Bank shall be entitled to seek 

such information or clarification as it 

deems fit to allow it to fulfil its 

التصرف بناًء على يف كامل احلق الللبنك  .4.4
التعليمات الواردة يف منوذج وديعة الوكالة. كما 

توضيحات  أو بياناتأي حيق للبنك طلب 
أخرى من العميل يراها مناسبة للسماح له بالوفاء 
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obligations under the Agreement and 

may refuse to act, without any 

liability, until it has received such 

instructions or clarification. 

بالتزاماته مبوجب االتفاقية، وجيوز للبنك رفض 
هذه  يالتصرف دون أي التزام إىل أن يتم تلق

 أو التوضيحات. بيانات
4.5. The Investment shall be carried out 

for and on behalf of the Customer but 

in the name of the Bank or in the 

name of such agent as the Bank 

selects. The Bank may discharge its 

agency functions under the 

Agreement by itself or through 

further agents and sub-agents as it 

may in its sole discretion choose. 

 

يتم االستثمار نيابة عن العميل و لكن باسم  .4.5
البنك أو باسم الوكيل الذي خيتاره البنك. كما 

م املتعلقة بوكالته اجيوز للبنك أن يباشر امله
مبوجب هذه االتفاقية إما مبفرده أو من خالل 

 حسبما يراه. وكالء فرعيني إضافيني

4.6. The Customer shall bear all the risks 

associated with (i) the Investment 

(which shall include, for the 

avoidance of doubt, the risk of the 

partial or total loss of the Investment 

Amount); and (ii) all acts of the Bank 

as agent for the Customer except 

those risks resulting from the Bank's 

wilful misconduct or gross negligence 

or breach of its obligations under the 

Agreement. The Bank shall not be 

liable or responsible to the Customer 

for any risks or actual losses in 

relation to the Investment (including 

its performance) except those risks 

and actual losses (not to include any 

opportunity costs or funding costs) 

resulting from the Bank’s wilful 

misconduct or gross negligence or 

breach of its obligation under the 

Agreement. 

( 2) يتحمل العميل مجيع املخاطر املرتبطة بـ .4.3
دىن أاالستثمار )والذي جيب أن يتضمن دون 

الشك؛ خماطر اخلسارة اجلزئية أو الكلية ملبلغ 
( مجيع أعمال البنك باعتباره 1االستثمار(؛ و)

وكياًل عن العميل باستثناء تلك املخاطر النامجة 
م عن سوء تصرف البنك املتعمد أو اإلمهال اجلسي

أو اإلخالل بالتزاماته مبوجب االتفاقية. ولن 
خماطر  ةيكون البنك مسؤواًل أمام العميل عن أي

)مبا يف أو خسائر فعلية فيما يتعلق باالستثمار 
باستثناء تلك املخاطر واخلسائر  ذلك أدائه(

ناجتة عن سوء تصرف البنك املتعمد أو الالفعلية 
وجب اإلمهال اجلسيم أو اإلخالل بالتزامه مب

لفرصة البديلة لاالتفاقية )وال تشمل أي تكاليف 
 أو تكاليف التمويل(.

4.7. In the event the Investment Profit 

generated by the Investment is lower 

than the Anticipated Profit thereon, 

the Customer hereby acknowledges 

and agrees that he will only be 

يف حال كان الربح االستثماري الناتج عن  .4.7
االستثمار أقل من الربح املتوقع له، فإن العميل 

يف يقر مبوجبه ويوافق على استحقاقه فقط 
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entitled to receive the actual profit 

generated by the Investment (if any). 
احلصول على األرباح الفعلية الناجتة عن 

 االستثمار )إن وجد(.
4.8. The Bank shall, without any liability, 

be entitled to withdraw from the 

Investment at any time during the 

Investment Period: 

 

حيق للبنك، دون أية مسؤولية، االنسحاب من  .4.4
 االستثمار يف أي وقت خالل فرتة االستثمار:

(a) if any representation or warranty 

made by the Customer pursuant to 

condition  6 below is not true and 

accurate or becomes inaccurate or 

if there is any other breach by the 

Customer of the Agreement; and 

غري صحيح أو  ًا أو بياناً ضمانقدم العميل إذا  (أ 
أدناه أو إذا   6البند رقم مبوجب غري دقيق 

رق آخر من جانب العميل كان هناك أي خ
 ؛ لالتفاقية

(b) if it becomes unlawful, in any 

jurisdiction, for it to continue to 

participate in the Investment. 

إذا أصبح من غري املقبول قانونًا يف أي جهة  (ب 
 .قضائية استمرار املشاركة يف االستثمار

5. Payments 5. الدفعات 
5.1. By executing the Agreement, the 

Customer irrevocably and 

unconditionally authorises the Bank 

to debit its account for the value of 

the Investment Amount not later than 

the Investment Date and to invest 

such funds in accordance with the 

Agreement. 

 

، بشكل تنفيذ االتفاقية مبوجب ،خيول العميل .5.2
هنائي وغري مشروط البنك يف اخلصم من حسابه 
قيمة مبلغ االستثمار يف موعد ال يتجاوز تاريخ 

 استثمار هذه األموال وذلك وفقا لالتفاقية.

5.2. Following liquidation (on actual or 

constructive liquidation basis), the 

Bank shall transfer the Investment 

Maturity Proceeds of the Investment, 

after making the deductions set out in 

condition  5.5 below, on the 

Investment Maturity Date(s) in 

accordance with the instructions set 

out in the Wakala Deposit Form. If, 

on an Investment Maturity Date, the 

Investment Profit exceeds the 

Anticipated Profit, the Bank shall be 

entitled to retain any such excess 

amount as a Performance Incentive. 

بعد التصفية )على أساس التصفية يقوم البنك  .5.1
ائدات استحقاق ( بتحويل عحكميةالفعلية أو 

االستثمار ، بعد إجراء اخلصومات احملددة يف 
أدناه، يف تاريخ )تواريخ( استحقاق  5.5 احلالة 

االستثمار وفقًا للتعليمات املنصوص عليها يف 
إذا جتاوز ربح االستثمار يف و يداع الوكالة. إمنوذج 
حيق  فإنه؛ وقعاستحقاق االستثمار الربح املتتاريخ 

 للبنك االحتفاظ بأي مبلغ زائد كحافز أداء.
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5.3. The Customer may, by notice in 

writing to the Bank, request 

immediate liquidation or termination 

of the Investment prior to an 

Investment Maturity Date (the 

“Notice”). Any such request shall be 

for the liquidation of the full amount 

of the Investment outstanding at that 

time and not part only. 

أن يطلب تصفية فورية أو إهناء  جيوز للعميل .5.3
عن  االستثمار قبل تاريخ استحقاق االستثمار

"(. اإلشعار)" لبنكطريق إخطار كتايب إىل ا
مبلغ لكامل هو يكون أي طلب تصفية و 
منه مار القائم يف ذلك الوقت وليس جزًءا الستثا

 فقط.
5.4. In the event of termination or 

liquidation of the Investment pursuant 

to condition 4.8 or 5.3 above, the 

Bank shall, following actual or 

constructive liquidation as the case 

may be, within five (5) Business 

Days of such termination, transfer the 

Investment Maturity Proceeds along 

with the realised Investment Profit as 

at the date of termination to the 

Customer.  

 

يف حالة إهناء أو تصفية االستثمار وفقا للشرط  .5.4
ني على البنك بعد يتعفإنه  ؛أعاله  5.3 أو  4.4

( 5يف غضون مخسة ) احلكميةالتصفية الفعلية أو 
حتويل عائدات   ؛هناءأيام عمل من هذا اإل

االستثمار مع الربح االستثماري احملقق كما يف 
 تاريخ اإلهناء للعميل.

5.5. The Customer acknowledges and 

agrees that the Bank shall be entitled 

to deduct from the Investment Profit 

and/or Investment Amount an amount 

equal to the actual losses suffered or 

the costs incurred as a result of early 

termination or liquidation of the 

Investment pursuant to condition  4.8 

or  5.3 above. For the avoidance of 

doubt, if the Customer requests 

liquidation or termination of the 

Investment prior to the relevant 

Investment Maturity Date, the Bank 

may liquidate or terminate the 

Investment and in such circumstances 

the Bank shall be entitled, in addition 

to the Wakala fee, a Performance 

Incentive (out of actual realized 

Wakala Profit) calculated in 

accordance with terms set out in the 

Wakala Deposit Form.  

يقر العميل ويوافق على أنه حيق للبنك أن خيصم  .5.5
االستثمار مبلًغا  من أرباح االستثمار و / أو مبلغ

يعادل اخلسائر الفعلية اليت مت تكبدها أو 
التكاليف املتكبدة نتيجة اإلهناء املبكر أو تصفية 

أعاله.  5.3 أو  4.4 االستثمار وفًقا للشرط 
إذا طلب العميل تصفية أو ف، لتجنب الشكو 

 ؛مار قبل تاريخ استحقاق االستثمارإهناء االستث
ويف  ،جيوز للبنك تصفية أو إهناء االستثمار فإنه

، باإلضافة إىل رسوم لبنكاحق يست احلالةهذه 
حوافز األداء )من أرباح الوكالة الفعلية  الوكالة،

سوبة وفقاً للشروط املنصوص عليها يف احملاحملققة( 
 منوذج وديعة الوكالة.
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5.6. The Customer hereby authorises and 

instructs the Bank to, prior to paying 

any amount to the Customer, deduct 

from any Investment Maturity 

Proceeds: 

قبل ما يلي  خبصملبنك لخيول العميل ويصرح  .5.3
 :دفع أي عائد استحقاق استثماري للعميل

(a) all actual costs, liabilities and 

expenses incurred by the 

Bank in relation to the 

Investment; and 

مجيع التكاليف واملطلوبات واملصروفات  (أ 
الفعلية اليت يتكبدها البنك فيما يتعلق 

 باالستثمار ؛ و
(b) any applicable Performance 

Incentive. 
 أي حوافز أداء قابلة للتطبيق. (ب 

6. Representations 6. التمثيل 
6.1. The Customer hereby represents and 

warrants to the Bank that: 

6.2.  

 يقر العميل ويضمن للبنك: .3.2

(a) all acts, conditions and things 

required to be done, fulfilled 

and performed in order (i) to 

enable it lawfully to enter into, 

exercise its rights under and 

perform and comply with the 

obligations expressed to be 

assumed by it under the 

Agreement and (ii) to ensure 

that the obligations expressed to 

be assumed by it under the 

Agreement are legal, valid, 

binding and enforceable against 

it have been done, fulfilled or 

performed; 

املطلوب القيام  طرو شوال تالتصرفامجيع  أن (أ 
متكينه ( 2ذها من أجل )والوفاء هبا وتنفي

 حقوقهقانوين من الدخول وممارسة  بشكل
عنها  بعر  أ  واالمتثال لاللتزامات اليت  ئهاوأدا

( التأكد من أن 1)مبوجب االتفاقية. و
عنها مبوجب االتفاقية  أعربااللتزامات اليت 

ما على بيق وملزمة وقابلة للتط صاحلةو قانونية 
 ؛ إاجازه أو الوفاء به أو تنفيذهمت

(b) no litigation, arbitration or 

administrative proceedings is 

pending, initiated or threatened 

against it; 

اوى قضائية أو حتكيمية البت يف دع مل يتمأنه  (ب 
 ؛هديد هبا، أو الشروع فيها أو التأو إدارية

(c) it has investigated itself without 

any reliance on any declaration, 

fatwa or opinion provided by 

the Bank and is satisfied as to 

the Sharia compliance of the 

Agreement and the transactions 

contemplated thereunder, will 

not raise any objection 

دون اعتماد على أي  نفسهببالتحقق  قيامه (ج 
مقتنع  هوالبنك و رأي قدمه إعالن أو فتوى أو 

واملعامالت لالتفاقية  عيالشر متثال البا
، ولن يثري أي اعرتاض ااملنصوص عليها مبوجبه

فيما يتعلق بالتوافق مع أحكام الشريعة. ولن 



 

TERMS AND CONDITIONS الشروط واألحكام 
INVESTMENT WAKALA الوكالة باالستثمار 

 

Page 12 of 19 
 

regarding the Sharia 

compliance of the Agreement 

and will not bring or make any 

claim against the Bank on the 

grounds of non-compliance of 

the Agreement or the 

transactions contemplated 

hereunder with the Principles of 

Sharia; and  

 

قدم أي مطالبة ضد البنك على أساس عدم ي
التفاقية أو املعامالت املنصوص عليها اامتثال 

 ؛ وبادئ الشريعةملأدناه 

6.3. Each of the representations and 

warranties constituted by this 

condition  6 are made on the date the 

Agreement comes into force and shall 

be deemed to be repeated on each day 

of the Investment Period (including, 

for the avoidance of doubt, each day 

of any period during which amounts 

are reinvested pursuant to 

condition  4.8 above) with reference in 

each case to the facts and 

circumstances then subsisting. 

املتضمنه كل من اإلقرارات والضمانات مت حترير   .3.1
وهي قية االتفاهذه تاريخ نفاذ يف  3  لبندا يف

 )مبا يف ذلك فرتة االستثمارصاحلة ونافذة طيلة 
كل يوم من أي فرتة يتم خالهلا إعادة استثمار 

 أعاله(. 4.4 املبالغ وفًقا للشرط 

7. Indemnity 7. التعويض 
The Customer shall indemnify and hold 

harmless the Bank and its officers, 

employees agents and duly appointed 

representatives (the “Compensated 

Persons”) for and against any and all 

actual obligations, liabilities, losses, 

costs (except interest, opportunity costs 

or funding costs), expenses, fees 

(including taxes together with actual 

legal fees and expenses incurred in 

connection with any enforcement of the 

Agreement), damages, penalties, 

demands, actions and judgments of 

every kind and nature imposed on, 

incurred by or asserted against any of 

the Compensated Persons arising out of 

or connected with the Agreement, the 

Investment or the arrangements and 

transactions contemplated by the 

Agreement.  

 ئهه ووكالمسؤوليجيب على العميل تعويض البنك و 
ول وممثليه وممثليهم املعينني حسب األص

"( وعدم مساسهم بأية األشخاص المعوَّضون)"
التزامات أو خسائر أو تكاليف أو التزامات فعلية 

فرصة البديلة أو )باستثناء الفائدة أو تكاليف ال
رسوم )مبا يف  وأمصروفات أو  تكاليف التمويل(

ذلك الضرائب مع الرسوم واملصاريف القانونية الفعلية 
األضرار  وأق لالتفاقية( املتكبدة فيما يتعلق بأي تطبي

األحكام  وأاإلجراءات  وأاملطالبات  وأالعقوبات  وأ
األشخاص من كل نوع املفروضة على أي من 

الذين ينشأون عن االتفاقية أو يتصلون  نيالمعوَّض
هبا أو االستثمار أو الرتتيبات واملعامالت املنصوص 
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 عليها يف االتفاقية.
8. Currency 8. عملة االستثمار 
8.1. Payments by the Customer hereunder 

shall be made: 
 يتم الدفع بواسطة العميل مبوجب هذه االتفاقية: .4.2

(a) in the case of the Investment 

Amount, in the Investment 

Currency specified in the 

Wakala Deposit Form;  

، بعملة االستثمار يف حالة مبلغ االستثمار (أ 
 ؛عة الوكالةيف منوذج ودياحملددة 

(b) in the case of any cost, expense 

or tax, in the currency in which 

such cost, expense or tax was 

incurred; 

، لة أي تكلفة أو مصروفات أو ضريبةيف حا (ب 
التكلفة أو  بالعملة اليت مت تكبدها هبذه

 ؛املصاريف أو الضريبة
(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. 

، بالعملة اليت يف حالة أي رسم أو مبلغ آخر (ج 
يتم فيها التعبري عن هذه الرسوم أو أي مبلغ 

 آخر.
8.2. If any sum due from the Customer 

under the Agreement (“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 Customer, (ii) 

obtaining an order or judgement in 

any court or other tribunal against the 

Customer or (iii) enforcing any order 

or judgement given or made against 

the Customer. In each case in relation 

to the Agreement, the Customer shall 

as an independent obligation 

indemnify and hold harmless the 

Bank from and against any 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 

العميل مبوجب على مبلغ أي  استحقإذا  .4.1
حكم أمر أو  صدر به"( أو المبلغاالتفاقية )"

العملة لة )"فيما يتعلق مببلغ جيب حتويله من العم
أخرى "( اليت يتم فيها دفع املبلغ إىل عملة األولى

مطالبة ( تقدمي أو 2"( لغرض )العملة الثانية)"
أي ( احلصول على 1، )أو إثبات ضد العميل

( تنفيذ 3ضد العميل أو ) قضائيأمر أو حكم 
 كل ضد العميل. يف صادرأي أمر أو حكم 

على  يتعنيفإنه ، حالة فيما يتعلق باالتفاقية
 عن أيمستقل أن يعوض البنك  تعهدكمالعميل  
خسارة تكبدها نتيجة ألي تناقض بني أو ضرر 

)أ( سعر الصرف املستخدم هلذا الغرض لتحويل 
املبلغ من العملة األوىل إىل العملة الثانية و )ب( 

البنك  هبا اليت قد يشرتي سعر أو أسعار الصرف
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at which the Bank may in the 

ordinary course of business purchase 

the First Currency with the Second 

Currency upon receipt by it of the 

Sum. 

 

مها من العملة األوىل بالعملة الثانية عند استال
 املبلغ.

9. Termination 9. اإلنهاء 
9.1. The Agreement will be effective from 

the date of acceptance by the Bank of 

the duly completed and executed 

Wakala Deposit Form and shall 

continue until the Investment 

terminates in accordance with the 

terms of the Agreement.   

 

تسري هذه االتفاقية اعتبارًا من تاريخ قبول البنك  .1.2
وديعة الوكالة املقدمة حسب إلستمارة إيداع 

وتستمر حىت ينتهي االستثمار وفقاً  األصول
 لشروط االتفاقية.

9.2. An exercise by the Bank of its rights 

pursuant to condition  4.8 above or the 

Customer of his right pursuant to 

condition  5.3 above shall be deemed 

to terminate the Investment when all 

amounts paid as a result of such 

termination have been paid in full 

pursuant to condition  5.2 or  5.5 above 

(as the case may be). 

 

 4.4  البندممارسة البنك حلقوقه مبوجب  عند .1.1
 5.3  البندقه مبوجب حلالعميل  ممارسة أعاله أو

ع املبالغ دفع مجي وبعدأعاله إلهناء االستثمار 
 5.1  لبندهذا اإلهناء بالكامل وفقا ل املرتتبة على

 أعاله )حسب احلالة(. 5.5 أو 

9.3. Termination of the Agreement will 

not affect, extinguish or prejudice any 

right or obligation of the Bank or the 

Customer arising prior to termination. 

 

بأي حق أو التزام  يلغي أو يضرلن إهناء االتفاقية  .1.3
 اإلهناء.هذا البنك أو العميل ينشأ قبل  على

10. Notices 11. اإلشعارات 
10.1. All notices sent by the Bank to the 

Customer shall be sent to the 

Customer at the most recent address 

of the Customer provided by the 

Customer to the Bank. Notices from 

the Customer to the Bank shall be 

sent to Commercial Bank of Dubai, 

Attijari Al Islami, P.O Box 2668, 

Dubai, UAE. Notices may be 

delivered by (i) hand (ii) facsimile 

message (against a machine-

generated confirmation of delivery) 

البنك للعميل إىل  منترسل مجيع اإلشعارات  .2..2
ترسل و أحدث عنوان للعميل يقدمه إىل البنك. 

ل إىل البنك إىل بنك اإلشعارات من العميمجيع 
ديب التجاري، التجاري اإلسالمي، ص.ب. 

قد يتم و ت العربية املتحدة. ، اإلمارا، ديب1334
( 1)يدوية ( 2تسليم اإلشعارات عن طريق )

( أو مبوجب تقرير تأكيد اإلرسال) رسالة فاكس
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or (iii) by registered post or courier. (3.بواسطة الربيد املسجل ) 
10.2. Notices sent will be deemed to be 

effective as follows:  
قد مت استالمها سيتم اعتبار اإلشعارات املرسلة  .1..2

 :ةالتالييف احلاالت 
a) if by hand, at the time shown on 

the transmission report showing 

successful delivery, and 

وقت ل التسليم يدويًا وموضحإذا كان  (أ 
 ، واالستالم

b) if by fax, at the time shown on 

the transmission report showing 

successful delivery; and 

 هومبني في سالفاكعن طريق رسال إذا كان اإل (ب 
 ؛يف تقريرهناجح بوقت اإلرسال 

c) if by registered post or courier, 

when it has been delivered to or 

left at the relevant address as 

shown on the signed proof of 

delivery. 

 

هر ويظ، إذا كان عن طريق الربيد املسجل (ج 
م  املستلعنوان إىل وقت التسليم أو اإليصال 

 كما هو موضح يف إثبات التسليم املوقع.

10.3. The Customer and the Bank notify 

each other that, in accordance with 

the Bank’s internal rules and 

procedures, all telephone calls made 

by or to either the Bank or the 

Customer concerning any matter 

related to this Agreement may be tape 

recorded. Accordingly, the Customer 

consents to the recording of the 

telephone conversations and agreed 

that the recording may be submitted 

in evidence in any proceedings 

relating to any matter contemplated 

under this Agreement.  

 

يتم على أن كل من العميل والبنك  وافق .3..2
تسجيل مجيع املكاملات اهلاتفية اليت جيريها البنك 

تعلق هبذه االتفاقية. وبناًء على ي فيماالعميل  مع
أنه جيوز تقدمي تسجيل يل على ذلك ، يوافق العم

أي إجراءات تتعلق بأي  علىكدليل املكاملات  
 .أمر من األمور املتوخاة مبوجب هذه االتفاقية

11. Waivers 11. اإلعفاءات 
11.1. No failure by the Bank to exercise 

or any delay by the Bank 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 

أي إخفاق من قبل البنك يف ممارسة أو تأخري  .22.2
ة، حق أو تعويض مبوجب هذه االتفاقيممارسة أي 

تعد ، وال هذا احلق أو التعويض عن تنازالً ال يعد 
 من اً نعاممارسة جزئية ألي حق أو تعويض مأي 

احلقوق كما أن آخر.  مرة ق هذا احلممارسة 
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cumulative and not exclusive of any 

rights or remedies provided by law. 
والتعويضات الواردة هنا هي تراكمية وال تقتصر 
على أي حقوق أو تعويضات ينص عليها 

 القانون.
11.2. The Customer hereby irrevocably 

waives generally all immunity it or its 

assets or revenues may otherwise 

have in any jurisdiction, including 

immunity in respect of the giving of 

any relief by way of injunction or 

order for specific performance or for 

the recovery of assets or revenues and 

the issue of any process against its 

assets or revenues for the 

enforcement of a judgment, arbitral 

award or, in an action in rem, for the 

arrest, detention or sale of any of its 

assets and revenues. 

 

 أييتنازل العميل بشكل ال رجعة فيه عن  .22.1
، أو غري ذلكو إيراداته و أصوله أميلكها أ حصانة

أي تعويض عن طريق  ضدمبا يف ذلك احلصانة 
أمر قضائي أو أمر أداء حمدد أو السرتداد 

ضد  واختاذ أي إجراءاملوجودات أو اإليرادات 
أو قضائي إلنفاذ حكم وذلك  راداتهأو إي أصوله

أو بيع  أمر اعتقال أو احتجاز قرار حتكيمي أو
 عائداته. وأأي من أصوله 

12. Entire Agreement 12. كامل االتفاقية 
The Agreement contains the whole 

agreement between the Bank and the 

Customer concerning the Investment 

and supersedes all previous 

agreements between the Bank and the 

Customer relating to the Investment. 

 

االتفاقية بني البنك مل كااالتفاقية  تشمل هذا 
والعميل فيما يتعلق باالستثمار وحتل حمل مجيع 

 االتفاقيات السابقة فيما يتعلق باالستثمار.

13. Severability 13. قابلية النفاذ 
If, at any time, any provision of the 

Agreement 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 of the 

Agreement 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. 

أي بند من  أصبح، يف أي وقت من األوقات،إذا 
أحكام االتفاقية غري قانوين أو غري صاحل أو غري 

من اجلوانب مبوجب  جانبقابل للتنفيذ يف أي 
فإن ذلك ال يؤثر يف  ؛قضائيةجهة قانون أي 

أحكام باقي قانونية أو صالحية أو قابلية تنفيذ 
قانونية أو صالحية أو  ثر يفكما أنه ال يؤ االتفاقية  

أي سلطة قضائية  لدىقابلية تطبيق هذا البند 
 .أخرى
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14. Assignment 14. التحويل 
14.1. The Agreement shall be binding 

upon and inure to Bank and the 

Customer, their respective successors 

and permitted assigns, heirs and/or 

legal representatives.  

 

 تكون هذه االتفاقية ملزمة ومضمونة للبنك .24.2
، أو الورثة و/أو والعميل وخلفائهم واملتنازل هلم

 املمثلني القانونيني.

14.2. The Customer may not assign or 

transfer any of his rights or 

obligations under the Agreement. The 

Bank may assign or transfer any of its 

rights or obligations under the 

Agreement to any affiliate without 

the consent of the Customer. 

ال جيوز للعميل التنازل عن أو نقل أي من  .24.1
جيوز للبنك و حقوقه أو التزاماته مبوجب االتفاقية. 

ختصيص أو نقل أي من حقوقه أو التزاماته 
مبوجب االتفاقية إىل أي شركة تابعة دون موافقة 

 لعميل.ا
15. Amendments 15. التعديالت 

No amendment of or addition to the 

Agreement shall be of any force or 

effect unless effected in writing and 

signed by the Bank and the Customer. 

أو  سارياً ال يكون أي تعديل أو إضافة إىل االتفاقية 
البنك  من قبل توقيعهو  ما مل يتم كتابتهمؤثرًا 

 والعميل.
16. Third Parties 16. الطرف الثالث 

A person who is not a party to the 

Agreement has no rights to enforce or 

to enjoy the benefit of any term of the 

Agreement. 

ال حيق ألي شخص ليس طرفًا يف االتفاقية إنفاذ أو 
 فاقية.التمتع مبزايا أي بند من بنود االت

17. Governing Law And Jurisdiction 17. القانون المحكم واالختصاص القضائي 
17.1. The Agreement and the 

construction, performance and 

validity thereof shall be governed by 

and interpreted and construed in 

accordance with the laws of the 

Emirate of Dubai and the Federal 

laws of the UAE and the Principles of 

Shariah as interpreted by the Shariah 

Board of the Bank and in the event of 

conflict, the Principles of Sharia shall 

prevail.  

 

هتا وتفسريها لقوانني نشاطاختضع االتفاقية و  .27.2
 إمارة ديب والقوانني االحتادية لدولة اإلمارات

 اهليئةفسرها تالعربية املتحدة ومبادئ الشريعة كما 
مبادئ  حتكميف حالة النزاع ، و لبنك. لالشريعة 
 الشريعة.

17.2. The Customer hereby irrevocably 27.1.  يصرح العميل مبوجبه بشكل قاطع باالختصاص
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submits to the exclusive jurisdiction 

of the courts of Dubai to hear and 

determine any suit, action or 

proceeding and to settle any disputes 

which may arise out of or in 

connection with the Agreement. 

 

أي دعوى أو تسوية  للنظر يفاحلصري حملاكم ديب 
أي نزاعات قد تنشأ عن أو فيما يتعلق 

 باالتفاقية.

17.3. Submission to the jurisdiction of the 

courts of Dubai shall not limit the right 

of the Bank to bring proceedings 

against the Customer in any other 

court of competent jurisdiction. The 

Customer acknowledges and agrees 

that the Bank shall be entitled to 

institute proceedings in any one or 

more jurisdictions in which the 

Customer is domiciled, or possesses 

assets, or conducts business 

 

على ر االختصاص القضائي اقتصميثل اال  .27.3
يف رفع دعوى  البنكحق انتقاصًا من حماكم ديب 

يقر و ضد العميل يف أي حمكمة خمتصة أخرى. 
العميل ويوافق على أنه حيق للبنك إقامة دعوى 

قضائية أو أكثر يكون العميل مقيماً  ةدائر يف أي 
 .فيها أو ميتلك أصوالً أو ميارس أعمااًل جتارية

18. Waiver of Interest 18. التنازل 
The Bank and the Customer recognise 

and agree that the principle of payment 

of interest is repugnant to the Principles 

of Shariah and, accordingly, to the 

extent that any court would impose, 

whether by contract or by statute any 

obligation to pay interest, the Bank and 

the Customer each hereby irrevocably 

and unconditionally expressly waives 

and rejects any entitlement to recover 

interest from the other. 

 

 

 

يعرتف البنك والعميل ويوافقان على أن مبدأ سداد 
يتنازل العميل  كما  ،الشرعية للقواعدالفائدة مناف 

مبوجب هذا صراحًة وبال قيد أو شرط عن أي حق 
إىل احلد وذلك ر يف اسرتداد الفائدة من الطرف اآلخ

سواء  دفع فائدة بإلزام تفرضه أي حمكمةالذي 
 ع.مبوجب عقد أو بالتشري

19. Confidentiality 19. السرية 
The Bank and the Customer each 

agrees to keep the information 

contained in the Agreement and the 

terms of the Investment confidential 

and not to disclose any such 

confidential information or terms to 

anyone other than those: 

 

افق كل من البنك والعميل على االحتفاظ يو 
باملعلومات الواردة يف االتفاقية وبنود االستثمار 
السرية وعدم اإلفصاح عن مثل هذه املعلومات أو 

 :ما يليالشروط السرية ألي شخص خبالف 
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(a) officers, directors, employees, 

professional advisers, auditors 

and partners who need to know 

such information for the 

purposes of the Agreement; 

واملديرون واملوظفون واملستشارون  املسؤولني (أ 
املهنيون ومراجعو احلسابات والشركاء الذين 

علومات ألغراض حيتاجون إىل معرفة هذه امل
 ؛االتفاق

(b) to whom information is 

required or requested to be 

disclosed by any court of 

competent jurisdiction or any 

governmental, banking, taxation 

or other regulatory authority or 

similar body or pursuant to any 

applicable law or regulation; or 

الذين يطلب منهم املعلومات أو يطلب منهم  (ب 
اإلفصاح عنها من قبل أي حمكمة خمتصة أو 

مية أو مصرفية أو ضريبية أو أي جهة حكو 
ا ألي هيئة تنظيمية أخرى أو هيئة مماثلة أو وفقً 

 ؛ أوقانون أو الئحة معمول هبا
(c) to whom information is 

required to be disclosed in 

connection with, and for the 

purposes of, any litigation, 

arbitration, administrative or 

other investigation, proceeding 

or dispute. 

 

 

 

 

 

Acknowledgment  
 

I hereby acknowledge that I have red and 

understood this terms and conditions which 

are binding on me and form an integral part 

of step up deposit application form which I 

have signed.  

 

 

Name: _____________ 

Signature: __________ 

Date: __/__/_________  

الذين يطلب منهم اإلفصاح عن املعلومات  (ج 
أو  املتعلقة بأية دعاوى قضائية أو حتكيمية

، أو دعوى أو حتقيق إداري أو أي حتقيق آخر
 نزاع.

 
 
 

 إقرار
أقر بانين قد اطلعت على هذه الشروط واالحكام 

ملزم هبا واليت تشكل جزء ال يتجزء من وفهمتها وبانين 
 منوذج طلب الوديعة املتزايدة الذي وقعته.

 
 املتعامل:__________ اسم

 التوقيع: ____________
 التاريخ:__/__/______  

 


