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Master Wakala Agreement for Investment
العقد النمطي للوكالة باالستثمار 

يتــم تنفيــذ هــذة االتفاقيــة )االتفاقيــة( اعتبــارا مــن أحــدث التواريخعلــى صفحــة التوقيــع 
بيــن:

[ )بصفتــه مــوكاًل،   [   1
العقــد ب “المــوكل”(؛  إليــه فــي هــذا  ويشــار 

مصــرف اإلمــارات اإلســامي )شــركة مســاهمة عامــة( بصفتــه وكيــاًل، ويشــار إليــه    2
فــي هــذا العقــد ب “الوكيــل”، وهمــا بكامــل أهليتهمــا وصالحيتهمــا علــى مــا يلــي:

بســم اهلل الرحمن الرحيم

التمهيد  -1

وحيــث إن الطــرف األول “المــوكل” يرغــب فــي تعييــن الطــرف الثانــي “الوكيــل” وكيــاًل 
فــي اســتثمار أموالــه فــي معامــالت متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، وعــن 
ــة  ــق وديعــة خاصــة فــي حســاب مســتقل، بموجــب الشــروط واألحــكام المدون طري
فــي هــذا العقــد، وبمــا يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية حســب فتــاوى 
ــد. ــذا العق ــي ه ــة ف ــل، والمدرج ــدى الوكي ــريعة الداخليةل ــة الش ــة الرقاب ــرارات  لجن وق

التعريفات  -2

التعريفات:  1-2

ــا، إال إذا  ــورة إزاءه ــي المذك ــة المعان ــات التالي ــون للتعريف ــد يك ــذا العق ــي ه ف
ذلــك. غيــر  علــى  صراحــة  فيــه  ُنــصَّ 

ــطتهما  ــل بأنش ــوكل والوكي ــن الم ــه كل م ــوم في ــوم يق ــو ي ــوم عمــل: ه ي
. يــة ر لتجا ا

الوعــاء العــام للوكيــل: هــو وعــاء االســتثمار الــذي يجمــع فيــه الوكيــل 
ــع، ومــن ثــم يقــوم  ــه، وأمــوال حملــة حســابات الودائ أمــوال المســاهمين لدي

وكيــاًل. بصفتــه  باســتثمارها 

مبلغ االستثمار:  هو المبلغ المستثمر في معاملة استثمارية.

بخصــوص معاملــة  االســتثمار  مبلــغ   دفــع  تاريــخ  هــو  االســتثمار:  تاريــخ 
لالســتثمار. عرضــه  فــي  الوكيــل  يحــدده  والــذي  االســتثمار، 

المــوكل والوكيــل  بيــن  تتــم  اســتثمار  أيــة معاملــة  االســتثمار:  معاملــة 
العقــد. هــذا  مــن   )5( البنــد  بموجــب 

موعــد االســتحقاق: هوالتاريــخ الــذي يتــم فيــه دفــع حصيلــة دفــع حصيلــة 
الوكيــل  عــرض  فــي  هوالمذكــور  مــا  علــى  للمــوكل  المســتحق  المبلفــغ 

. ر ســتثما لال

ــي  ــوكل ف ــح الم ــتحق لصال ــغ المس ــو المبل ــغ المســتحق: ه ــة المبل حصيل
لالســتثمار.  الوكيــل  عــرض  بموجــب  احتســابه  يتــم  والــذي  االســتحقاق،  تاريــخ 

ــن  ــل  م ــى الوكي ــوكل إل ــله الم ــعار يرس ــن إش ــارة ع ــو عب ــول المــوكل: ه قب
األول. الملحــق  فــي  محــدد  نمــوذج  خــالل 

أرباح الموكل: هي عبارة عن أرباح المعاملة االستثمارية.

عــرض الوكيــل: هــو إشــعار يرســله الوكيــل إلــى المــوكل مــن خــالل نمــوذج 
األول. الملحــق  فــي  محــدد 

الوكيلمــن  يســتحقها  مبالــغ محــددة  عــن  عبــارة  هــي  الوكيــل:  رســوم 
معاملــة  لــكل  عرضــه  فــي  بتحديدهــا  )الوكيــل(  يقــوم  ســنويًا،  المــوكل 
اســتثمارية. بمــا فــي ذلــك علــي ســبيل المثــال ودون حصــر أي مبلــغ مســتحق 
)الضريبــة(. أخــرى  مماثلــة  مبيعــات  ضريبــة  أي  أو  مضافــة  قيمــه  ضريبــة  أي  عــن 

تعتبر المالحق جزءًا ال يتجزأ من هذا العقد.  2-2

تعتبر اإلشارة إلى بنود ومالحق إشارة إلى بنود ومالحق هذا العقد.  3-2

ولــن  فقــط،  والمراجعــة  للتســهيل  العقــد  هــذا  فــي  العناويــن  وضعــت   4-2
العقــد. هــذا  فــي  أحــكام  أيــة  تنفيــذ  أو  تفســير  فــي  تســتخدم 

الشروط المتفق عليها مسبقًا:  -3

عنــد توقيــع العقــد، يقــوم كل مــن الطرفيــن بتزويــد بعضهمــا البعــض بنمــوذج 
توقيــٍع مصــدٍق لــكل شــخص مخــول بتوقيــع هــذا العقــد نيابــة عــن كل واحــد منهــم 

باإلضافــة إلــى كافــة المســتندات والوثائــق الالزمــة بشــأن هــذا العقــد. 

شروط وأحكام الوكالة   -4

فــي  ويوكلــه  الوكيــل«   « الثانــي  الطــرف  »المــوكل«  األول  الطــرف  يعيــن  1-4
اســتثمار مبالــغ المــوكل؛ وهــو )الوكيــل( مخــول  باســتثمار مبالــغ الوكالــة فــي 

الوكيــل. لــدى  العــام  الوعــاء 

ــق  ــي تتعل ــه مــوكاًل ســوف يتحمــل كافــة المخاطــر الت إن الطــرف األول بصفت 2-4
بأعمــال الوكيــل االســتثمارية التــي يقــوم بهــا الوكيــل نيابــة عــن المــوكل، 
ســوى المخاطــر التــي تحــدث فــي حــاالت التعــدي علــى المــال أو التقصيــر فــي 

حفظــه.

This agreement (the Agreement) is executed as of the latest of the dates on the 
signature page between:

(1) ] [ hereinafter referred 
to as the Muwakkil/Principal and;

(2) Emirates Islamic Bank PJSC, hereinafter referred to as the Wakeel/the Agent

In the Name of “ALLAH”, the Most Beneficent, the Most Merciful

1. Introduction

The Muwakkil wishes to appoint the Wakeel to be the agent of the Muwakkil
with respect to the investment o§f the Muwakkil’s funds in Shari’a compliant
transactions through a special deposit with an independent account pursuant 
to the terms and conditions set out in this Agreement and in compliance with 
the rules and principles of Islamic Shari’a as determined by the Internal Shari’a 
Supervision Committee of the Wakeel and embodied in this Agreement.

2. Interpretation

2.1 Definitions

The following terms and conditions shall have the meanings assigned to  
them herein unless the context requires otherwise:

Business Day: A day on which the Muwakkil and the Wakeel are open  
for business

Common Pool: (of the Wakeel) The investment pool in which funds of 
the shareholders of the Wakeel and investment account holders are 
commingled and invested by the Wakeel in its capacity 

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

Investment Date: The due date for payment of the Investment Amount in 
relation to an Investment Transaction, which date shall be specified in the 
Wakeel Offer

Investment Transaction: An individual transaction between the Muwakkil  
and the Wakeel made pursuant to Clause 5

Maturity Date: The date on which the Maturity Proceeds are to be paid to 
the Muwakkil, as specified in the Wakeel Offer

Maturity Proceeds: The amount due to the Muwakkil on the Maturity  
Date, calculated in accordance with the Wakeel Offer

Muwakkil Acceptance: A notice to be sent by the Muwakkil to the Wakeel 
substantially in the form set out in the First Schedule

Muwakkil Profit: The profit from the transaction

Wakeel Offer: A notice to be sent by the Wakeel to the Muwakkil  
substantially in the form set out in the First Schedule

Wakeel Fee: Wakeel will charge the Muwakkil an annual fee of a fixed 
amount specified in the Wakeel Offer in respect of each Investment 
Transaction. Including, but not limited to, an amount charged in respect 
of any applicable Value Added Tax or any other similar sales tax (VAT).

2.2 The Schedules to this Agreement form an integral part hereof.

2.3 References to Clauses and Schedules are references to clauses of and  
schedules to this Agreement.

2.4 The headings are inserted for convenience only and shall not affect the  
construction hereof.

3. Conditions Precedent

Each Party shall provide, at the time of signing the Agreement, the other with 
certified true original specimen signature(s) of the individual(s) authorised 
to sign on its behalf this Agreement and all other documents required in  
connection herewith.

4. Wakala Terms & Conditions

4.1 The Muwakkil hereby appoints the Wakeel to be the agent (the Agent) of 
the Muwakkil for the investment of the Muwakkil’s funds in the Common 
Pool of the Wakeel. The Wakeel is hereby authorised to invest the Wakala 
funds in the Common Pool of the Wakeel. 

4.2 The Muwakkil as principal shall bear all the risks associated with the acts 
of the Wakeel as agent for the Muwakkil except for those risks resulting 
from the Wakeel’s misconduct or gross negligence.

Date D D M M Y Y Y Y التاريخ

Please scan the QR code to view the Key Fact Statement “KFS” 
and other relevant details.

 “KFS“ ضوئيا لعرض بيان المعلومات الرئيسية QR يرجى مسح رمز
والتفاصيل األخرى المتعلقة.
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ــوم  ــف رس ــت تعري ــدون تح ــو م ــا ه ــب م ــة حس ــرة وكال ــل أج ــتحق الوكي يس 3-4
)1-2( رقــم  البنــد  فــي  الوكيــل 

جميــع الرســوم و المصاريــف و العمــوالت مســتثاة منضريبــة القيمــه المضافــة  4-4
أو أي ضريبــة مبيعــات مشــابة أخــرى )الضريبــة( . يوافــق المــوكل بموجــب علــى 

أي دفــع أي مبلــغ مقابــل ضريبــة القيمــه المضافــة المطبقــةز

تنفيذ وأداء كل معاملة استثمارية  -5

وفــي أي يــوم العمــل، يقــوم الطرفــان بإشــعار بعضهمــا البعــض عبــر الهاتــف،  1-5
ــة  ــي معامل ــول ف ــي الدخ ــا ف ــن رغبتهم ــال ع ــرى لالتص ــيلة أخ ــة وس ــر أي أو عب
اســتثمارية. وعندئــٍذ، يقــوم الوكيــل بنــاء علــى دراســة الجــدوى االقتصاديــة 
لديــه، بتقديــم “عــرض الوكيــل” مــع تحديــد مبلــغ االســتثمار، وتاريخــه، وتاريــخ 
االســتحقاق واألربــاح المتوقعــة مــن خــالل معاملــة االســتثمار. ويكــون الوكيــل 
مطلوبــًا منــه تحقيــق األربــاح المتوقعــة، مــا لــم يثبــت قطعيــًا وبــدون أي شــك، 
بــأن عــدم تحقــق هــذه النتائــج كان بســبب ظــروف طارئــة حدثــت بعــد الدخــول 
ــى توقعهــا أو  ــه عل ــه فيهــا وال قــدرة ل ــد ل ــي ال ي ــة االســتثمار، والت فــي معامل

تالفــي آثارهــا.

وفــي حالــة رغبــة المــوكل فــي الدخــول فــي معاملــة االســتثمار ســوف يقــوم  2-5
الوكيــل. إلــى  موافقتــه  بإرســال 

ــه مــن  ــذي يتــم تعيين ــى الحســاب ال ــغ االســتثمار إل يقــوم المــوكل بدفــع مبل 3-5
االســتثمار. تاريــخ  عــن  اإليــداع  يتأخــر  ال  أن  علــى  الوكيــل  قبــل 

يتعهــد الوكيــل بتحويــل حصيلــة المبلــغ المســتحق فــي تاريخــه إلــى حســاب    4-5
المــوكل.  يحــدده 

يتفق الطرفان على عملة أية معاملة االستثمار في وقتها. 5-5

يخطــر الطرفــان بعضهمــا البعــض بــأن كل واحــد منهمــا يقــوم بتســجيل  6-5
فيمــا  االســتثمار  بشــأن معاملــة  تجــرى  التــي  الهاتفيــة  المكالمــات  جميــع 
لــدى كل منهمــا.  المتبعــة  واإلجــراءات  الداخليــة  األنظمــة  بينهمــا، حســب 
ــة ذات  ــات الهاتفي ــجيل المكالم ــى: )أ( تس ــان عل ــق الطرف ــك اتف ــى ذل ــاء عل بن
صلــة تجاريــة و/أو تســويقية و/أو مكالمــات أشــخاص الطرفيــن أو موظفيهمــا 
وعمالئهمــا أو معاملــة االســتثمار ذات الشــأن والتــي تتعلــق بمعاملــة االســتثمار 
هــذه . )ب( الحصــول علــى أي تســجيل أو إشــعار أي موظــف فيمــا يتعلــق 
ــوات  ــراءات وخط ــق بإج ــجيل يتعل ــم أي تس ــًا. )ج( تقدي ــور آنف ــجيل المذك بتس

وأحــداث تتعلــق بمعاملــة االســتثمار هــذه.

الضمانات والتعهدات  -6

ــة  ــة معامل ــخ أي ــخ هــذا العقــد وفــي تاري ــن ويضمــن مــن تاري يتعهــد كل مــن الطرفي
اآلتــي: علــى  منهــا،  كل  مصالــح  تحقيــق  بغــرض  االســتثمار 

أنــه مؤهــل بكامــل أهليتــه وصالحيتــه القانونيــة للدخــول فــي هــذا العقــد   -1
بموجبــه. تنفيذهــا  يتــم  أخــرى  االســتثمار  معاملــة  أي  وفــي 

أنه قد فوض بتنفيذ هذا العقد.  -2

أن هــذا العقــد أو أيــة معاملــة االســتثمار  يتــم تنفيذهــا بموجــب هــذا العقــد   -3
يكــون ملزمــًا ومطبقــًا عليــه؛ بحيــث إنــه ال ُيِخــلُّ بشــروط أي عقــد آخــر هــو فيــه 

طــرف؛ و

لديــه كافــة الصالحيــات والموافقــات والتراخيــص الالزمــة لتنفيذ هــذا العقد، مما    -4
تؤهلــه ألداء مهامــه قانونيــا، وبهــذا يتعهــد علــى أنــه ســوف يقــوم بالمحافظــة 
ــك. ــدد لذل ــت المح ــي الوق ــا ف ــد كل منه ــيقوم بتجدي ــا س ــه كم ــك كل ــى ذل عل

القانون والمحاكم المختصة  -7

يخضــع هــذا العقــد ويفســر ويحــدد نطــاق تطبيقــه ويكمــل مــا لــم يــرد ذكــره    1-7
ــم  ــا ل ــدة، م ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــائدة ف ــن الس ــًا للقواني ــه وفق في
تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية الغــراء وفــي حالــة التعــارض، ســوف 
يؤخــذ باالعتبــار أحــكام الشــريعة. واتفــق الطرفــان علــى أنهمــا ُمْلَزمــان بقــرارات 
ــوء أي  ــة نش ــي حال ــل ف ــدى الوكي ــة )اللجنة(ل ــريعة الداخلي ــة الش ــة الرقاب لجن
نــزاع بينهمــا. وســوف تقــوم المحكمة/المحاكــم بتنفيــذ قــرارات والفتــاوى 

ــة. ــن اللجن ــادرة م ــرعية الص الش

يخضــع الطرفــان للمحكمــة المختصــة وفقــًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة    2-7
العقــد. هــذا  وأحــكام  شــروط  بتنفيــذ  يتعلــق  فيمــا  المتحــدة 

أحكام عامة  -8

إخطار  1-8

بمجرد تسليم اإلشعار للمرسل إليه يعتبر أنه وصله.  1-1-8

أي إشــعار يبلــغ المرســل فــي يــوم ليــس يــوم عمــل للمرســل إليــه، يعتبــر   2-1-8
الحــق. عمــل  يــوم  فــي  وصلــه  أنــه 

العناوين مدونة في الملحق الثاني.  3-1-8

التكاليــف  و  االلتزامــات  الوكيــل عــن كل  بتعويــض  المــوكل  يتعهــد   4-1-8
والمطالبــات والخســائر واألضــرار والنفقــات التــي يتحملهــا الوكيــل جــراء 
تنفيــذ تعليماتــه التــي أرســلها المــوكل بتوقيعــه عبــر الفاكــس إلــى 

لــه. ممثــل  أو  مخــول  موظــف  أرســلها  أو  الوكيــل؛ 

4.3 The Wakeel shall be entitled to the agency fees as defined by Wakeel Fee 
in Clause 2.1.

4.4 All charges, commissions and fees are exclusive of Value Added Tax or 
any other similar sales tax (VAT). The Muwakkil hereby agrees to pay an 
amount in respect of any applicable VAT.

5. Implementation and Performance of Each Investment Transaction

5.1 On any Business Day during the business hours of both Parties, either 
Party may notify the other by telephone or any other media of its desire 
to enter into an Investment Transaction.  The Wakeel shall then send to 
the Muwakkil a Wakeel Offer, based by its feasibility study explaining 
the Investment Amount, the Investment Date, the Maturity Date and the 
expected profit.  The Wakeel is required to realize the expected profit 
unless it can prove beyond doubt that the expected profit was not realized 
due to the occurrence, after entering into the Investment Transaction, of 
circumstances which are beyond the Wakeel’s control and which were 
neither predictable nor controllable by the Wakeel.

5.2 If the Muwakkil is willing to enter into the proposed Investment 
Transaction, it shall send to the Wakeel a Muwakkil Acceptance.

5.3 The Muwakkil shall pay the Investment Amount to such account as the 
Wakeel shall have notified the Muwakkil for value not later than the 
Investment Date.

5.4 The Wakeel undertakes to transfer the Maturity Proceeds on the Maturity 
Date to such account as the Muwakkil shall have notified the Wakeel.

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

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

 6. Representations and Warranties

Each Party represents and warrants for the benefit of the other Party from the 
date of this Agreement and on each Investment Date that:

(i) it has the legal capacity to enter into this Agreement and the Investment 
Transactions contemplated hereunder;

(ii) the execution by it of this Agreement has been duly authorised;

(iii) this Agreement and each Investment Transaction contemplated
hereunder will be binding and enforceable upon it and will not violate the 
terms of any other agreement to which it is a Party; and

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

7. Law and Jurisdiction

7.1 This Agreement and the construction, performance and validity hereof shall 
be governed in all respects in accordance with the laws of the United Arab 
Emirates save to the extent these conflict with the rules and principles of 
the Islamic Shari’a, in which case the latter shall prevail. The Parties hereto 
agree to be bound by exclusive determination of “Internal Shari’a Supervision 
Committee (the “Committee”) as to whether any such conflict exists, and 
if it does the appropriate provision(s) of the Islamic Shari’a to be applied. 
The court(s) shall apply the applicable provision(s) of the Islamic Shari’a so 
determined by the Internal Shari’a Supervision Committee to apply.

7.2 The Parties hereto hereby submit to the jurisdiction of the United Arab 
Emirates courts for the purpose of any proceedings arising out of or in 
connection with this Agreement.

8. General Provisions

8.1 Notices

8.1.1 A notice shall be deemed to have been given when received

8.1.2 Any notice received on a day, which is not a Business Day for the 
Addressee, shall be deemed to have been given at its opening on 
the next succeeding Business Day.

8.1.3 Particulars of communication are set out in the 
Second Schedule.

8.1.4 The Muwakkil hereby agrees to indemnify and hold the Wakeel 
harmless against all liabilities, costs, claims, losses, damages 
or expenses which the Wakeel may suffer or incur as a result 
of acting upon any instructions received by fax under the 
signature of the Muwakkil or a purportedly authorised officer or  
representative of the Muwakkil.
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2الفسخ  -88.2 Termination

The expiry date of this Agreement shall be the date falling after one year 
from the date of effectiveness hereof and shall thereafter be automatically 
extended by a further period or periods of one year each unless either Party 
notifies the other in writing not less than 30 days prior to any such expiry 
date of its wish not to extend the validity of this Agreement, in which case this 
Agreement shall expire upon the then forthcoming expiry date.  No expiry or 
early termination (as the case may be) shall affect the rights and obligations of 
either Party hereunder in relation to any outstanding Investment Transaction 
upon which the conditions of this Agreement shall remain applicable until 
such Investment Transaction is completed and each Party has received all 
amounts due to it pursuant to the Investment Transaction.

AS WITNESS the duly authorised representatives of the Parties hereto have executed 
this Agreement.

The First Party:

Name 

Signature

The Second Party:

Name 

Signature

الطرف األول:

االسم 

التوقيع

الطرف الثاني:

االسم 

التوقيع

I acknowledge receiving the KFS, and have also read and understood the KFS 
at the time of signing the application/offer document.

I/we hereby give our consent to waive of the cooling-off period of 5 business 
days and  understand that the Bank’s Terms & Condition are applicable from 
the date of signing this application by me. 

ــوف  ــذه؛ وس ــخ تنفي ــن تاري ــدة م ــنة واح ــد س ــد بع ــذا العق ــة ه ــي صالحي ــوف تنته س
يجــدد تلقائيــًا لمــدة ســنة أخــرى أو مــدد أخــرى تكــون كل منهــا لســنة واحــدة فقــط، 
ــرة  ــل فت ــه  فــي فســخ العقــد قب ــًا عــن رغبت ــن اآلخــر خطي إال إذا أخطــر أحــد الطرفي
ال تقــل عــن ثالثيــن يومــا مــن تاريــخ انتهــاء صالحيــة العقــد؛ وفــي خــالف ذلــك يعتبــر 
العقــد مجــددًا وصالحــًا لغايــة انتهــاء تاريــخ صالحيــة العقــد المقبــل. وال يكــون 
ــات أيٍّ  ــوق والتزام ــى حق ــر عل ــال( أي تأثي ــن الح ــا يك ــخه )مهم ــد أو فس ــاء العق النته
مــن الطرفيــن، التــي نشــأت بموجــب هــذا العقــد فيمــا يتعلــق بالمســتحقات المتبقيــة 
لمعاملــة االســتثمار. وعليــه فــإنَّ شــروط وأحــكام هــذا العقــد تظــل ســارية المفعــول 
لغايــة إتمــام معاملــة االســتثمار ويســتوفي كل مــن الطرفيــن المبالــغ المســتحقة لــه 

ــة. بموجــب هــذه المعامل

وإشــهادًا علــى مــا تقــدم ورغبــة فــي االلتــزام شــرعًا وقانونــًا بهــذا العقــد فقــد جــرى توقيــع 
الطرفيــن هنــا أدنــاه بواســطتهم و/أو ممثليهــم المفوضيــن علــى هــذا العقــد.

المعلومات  بيان  وفهمت  قرأت  بأنني  وأقر  الرئيسية،  المعلومات  لبيان  باستالمي  أقر 
الرئيسية عند توقيع الطلب/مستندات عرض التسهيالت.

أقر/نقر بموجبه على التنازل عن فترة اإللغاء المحددة والبالغة 5 أيام عمل وأدرك أن 
شروط وأحكام المصرف سارية من تاريخ توقيعي على هذا الطلب.   
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FIRST SCHEDULE

Form of Wakeel Offer and Muwakkil Acceptance

Wakeel Offer

Date  D D M M Y Y Y Y

To:

From: Emirates Islamic Bank PJSC

Re : Master Wakala Agreement for Investment dated [  ] 
(the “Master Agreement”)

We refer to the Master Agreement (terms defined in which shall have the same 
meanings herein) and your instructions of today, in which you indicated your wish to 
deposit an amount with us for investment by us on your behalf in our Common Pool:

1. Investment Amount: 

2. Currency: 

3. Investment Date: 

4. Maturity Date:

5. Our Wakeel Fee for this transaction will be: ]  [
which is an exclusive of Value Added Tax or any other similar sales tax (VAT). If 
VAT is applicable, it will be rechargeable and payable in addition to, and at the 
same time as, the Wakeel Fee.

6. We will deduct the agency fees from the transaction profits (if any). If no profit, 
the Wakeel will cover the fee from Investment Amount

7. We will invest the Investment Amount in our Common Pool expected to generate 
for you a Muwakkil Profit of ] %[ per annum.  Any profit exceeding
] %[ per annum after deduction of the Wakeel Fee will be ours to keep 
as an incentive.

8. In respect of the Investment Amount, please authorise us to debit your account 
with us otherwise please credit the amount to our following account:

 ]  [

9. This offer is valid for acceptance only until ] [ pm today and
conditional upon receipt by us of the Investment Amount in cleared funds no
later than the Investment Date.

Signed: 

Emirates Islamic Bank PJSC

MUWAKKIL ACCEPTANCE

To: Emirates Islamic Bank PJSC

1. We accept the above terms.

2. In respect of the Investment Amount, on the Investment Date (please tick one):

□    Please debit our following account with you: ]  [

□   We will credit the amount to your specified account.

3. On the Maturity Date, please credit the Maturity Proceeds to the following 

account: ]  [

Signed: 

الملحق األول

نمــوذج عرض الوكيل وقبول الموكل 

عرض الوكيل

D D M M Y Y Y Y المــؤرخ فــي: 

( المحترم إلى: )

من مصرف اإلمارات اإلســامي

 وباإلشارة إلى: العقد النمطي للوكالة باالستثمار المؤرخ في [  ]
“العقد األساس”

نشــير إلــى العقــد األســاس ) الشــروط واألحــكام المدونــة فيــه تحمــل نفــس المعانــي 
والتفســيرات، هنــا فــي هــذا العــرض(، و التعليمــات الصــادرة مــن قبلكــم اليــوم و التــي 
أبديتــم فيهــا رغبتكــم فــي إيــداع المبالــغ لدينــا لكــي نقــوم باســتثمارها نيابــة عنكــم فــي 

ــا: الوعــاء العــام لدين

مبلغ  االستثمار:  .1

العملة:  .2

تاريخ االستثمار :  .3

تاريخ االستحقاق:   .4

رســوم الوكالــة لهــذه المعاملــة تبلــغ:]  [ و التــي   .5
تكــون مســتثناة مــن ضريبــة القيميــة المضافــة أو أي ضريبــة مبيعــات ممثالــة أخــرى 
)الضريبــة( اذا كانــت ضريبــة القيميــة المضافــة مطبقــة ســوف تكــون مســحقة 

ــة.  ــوم الوكال ــت, رس ــس الوق ــي نف ــى, وف ــة ال ــداد اضاف ــة الس وواجب

6.  ســوف نخصــم رســوم الوكالــة مــن أربــاح المعاملــة )إن وجــدت( وإن لــم توجــد أخــذت 
مــن مبلــغ االســتثمار

ســوف نســتثمر مبلــغ  االســتثمار فــي الوعــاء العــام لدينا، والــذي يتوقع أن يحقــق أرباحًا   .7
]% %[ سنويًا. وإن أية نسبة أرباح تزيد عن ]  لصالح الموكل بنسبة ]

سنويًا بعد خصم رسوم الوكالة يستحقها الوكيل ويحتفظ بها كحافز له.

بشــأن مبلــغ  االســتثمار، نرجــو منكــم تفويضنــا بخصمــه مــن حســابكم لدينــا؛ أو إيــداع   .8
ذلــك المبلــغ  فــي الحســاب كمــا يلــي: ]  [

[ مســاًء علــى أن يتــم  يبقــى هــذا العــرض ســاري المفعــول لغايــة الســاعة  ]   .9
ــخ المحــدد لالســتثمار. ــا فــي التاري تحصيــل مبلــغ  االســتثمار مــن قبلن

التوقيع

مصــرف اإلمــارات اإلســالمي

قبول الموكل

إلى الســادة/مصرف اإلمارات اإلسالمي )ش م ع(

نوافق على الشــروط المذكورة أعاله.  -1

فيما يخص بمبلغ  االســتثمار في تاريخ االســتثمار )أشــر على واحد من اآلتي(  -2

  يرجى خصم المبلغ  من حســابنا لديكم  ]  [

  ســوف نقوم بإيداع مبلغ  االســتثمار في حســابكم كما هو مذكور أعاله.

نرجو إيداع حصيلة المبلغ المســتحق في تاريخه، وفي حســابنا كما يلي  -3

اســم ورقم الحساب [ [ 

التوقيع:
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SECOND SCHEDULE

Particulars of Communication

The Wakeel

Attention: 

Postal Address: 

Telephone: 

Fax: 

SWIFT: 

The Muwakkil:

Attention: 

Fax: 

SWIFT: 

Or in accordance with such other contact details as one Party may from time to time 
notify in writing to the other.

Signatures

For and on behalf of 

Emirates Islamic Bank PJSC

Authorised Signatory :

Name: 

Title: 

Date: 

Name: 

Title: 

Date: 

For and on behalf of 

Authorised Signatory1: 

Name: 

Title: 

Date: 

Authorised Signatory2: 

Name: 

Title: 

Date: 

Authorised Signatory3: 

Name: 

Title: 

Date: 

Authorised Signatory4: 

Name: 

Title: 

Date: 

الوكيل

لعناية: 

العنوان البريدي: 

الهاتف: 

الفاكس: 

السويفت: 

الموكل

لعناية: 

الفاكس: 

السويفت: 

أو وفقــا لتفاصيــل التواصــل التي يبلغ بهــا كتابيا أحد الطرفين اآلخر من وقت آلخر.
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