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Warnings/ Legal Consequences  التحذيرات/العواقب القانونية 
   
• Non-compliance with the Bank's Terms & 

Conditions can lead to account closure 

   قد يترتب على عدم االمتثال لشروط وأحكام البنك إغالق

 الحساب. 
• In addition to the risks mentioned under product 

structure:  

  :باإلضافة إلى المخاطر المذكورة ضمن فقرة هيكل المنتج 

o In the event (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 

 o  في حال تجاوزت أرباح االستثمار )في تاريخ استحقاق

االستثمار( الربح المتوقع، فعندئذ يحق للبنك اإلبقاء على 

 اداء. األ على حسن أي مبالغ زائدة من هذا القبيل كحافز

o In the event the Profit generated by the Investment 

is lower than the Expected Profit thereon, the 

Customer will only be entitled to receive the actual 

profit generated by the Investment (if any) 

 o  في حال كانت األرباح المحققة عن طريق االستثمار أقل

ن األرباح المتوقعة منه، فعندئذ يحق للعميل فقط م

الحصول على األرباح الفعلية المحققة من خالل االستثمار 

 )إن وجدت(. 
o 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 

 o  تصفية االستثمار أو إنهاءه قبل تاريخ المتعامل   إذا طلب

استحقاق االستثمار ذي الصلة فعندئذ يجوز للبنك تصفية 

أو إنهاء االستثمار، وفي هذه الحالة يحق للبنك الحصول 

اداء )باإلضافة إلى أتعاب الوكالة( من أرباح األعلى حافز 

الوكالة المحققة فعليا والذي يحسب وفقا للشروط 

 عليها في نموذج واديعة الوكالة.  المنصوص

• Customer acknowledges and agrees that his/ her 

funds will be invested based on unrestricted Wakala. 

The Customer undertakes to adhere to and comply 

with the Principles of Sharia at all times during the 

term of the Wakala Agreement 

  ويوافق على أن أمواله ستستثمر بناء على المتعامل    يقر

من جانبه بالتقيد المتعامل   وكالة غير مقيدة، ويتعهد 

واالمتثال بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع األوقات 

 طوال مدة اتفاقية الوكالة. 

• Profit rate quoted at the time of booking is indicative 

and subject to change based on the performance of 

the investment 

   يعد معدل األرباح المبين في وقت الحجز معدل استرشاادي

 فقط والذي يخضع للتغيير بناء على أاداء االستثمار. 

• 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 willful misconduct or 

gross negligence or breach of its obligations under 

the Wakala 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 willful misconduct 

or gross negligence or breach of its obligation under 

the Wakala Agreement. 

   بتحمل كافة المخاطر المصاحبة لما يلي: المتعامل   يلتزم

( االستثمار )والتي تشمل من باب تجنب الشكوك ما 1)

سارة الكلية أو الجزئية لمبلغ االستثمار( يلي: مخاطر الخ

( جميع تصرفات البنك بصفته وكيل للعميل باستثناء 2و)

المخاطر عن سوء التصرف المتعمد أو اإلهمال الجسيم 

من جانب البنك أو إخالله بالتزاماته المترتبة بموجب 

لمتعامل   ااتفاقية الوكالة. لن يتحمل البنك أي مسئولية قبل 

ر أو خسائر فعلية فيما يتعلق باالستثمار )بما عن أي مخاط

في ذلك األاداء( باستثناء المخاطر أو الخسائر الفعلية )بما 

ال يشمل أي تكاليف للفرص أو تكاليف تمويلية( التي تنشأ 

عن سوء التصرف المتعمد أو اإلهمال الجسيم من جانب 

 ة. لالبنك أو إخالله بالتزاماته المترتبة بموجب اتفاقية الوكا

• Governing law and Jurisdiction of Court: the terms 

and conditions of this product shall be governed by 

the federal laws of the UAE as applied by the 

competent court of the UAE to the extent they are 

not in conflict with the principles of Sharia. 

   واالختصاص القضائي: تحكم  واجب التطبيقالقانون

القوانين االتحاادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة شروط 

المعمول به من جانب المحكمة  وأحكام هذا المنتج حسب

المختصة في ادولة اإلمارات العربية المتحدة وادون 

 تعارض من أحكام الشريعة اإلسالمية.
 

 


