
Habib Bank AG Zurich

These terms and conditions in relation to the Wakala transactions 
(“Wakala Terms”) shall be read in conjunction with the Applica-
tion Form where the customer named in the Application Form or 
below (“Principal”) has signed whereby the Principal has appoint-
ed Habib Bank AG Zurich, United Arab Emirates (“Agent”) as its 
Agent to act for and on its behalf, in accordance with these 
Wakala Terms.

1) DEFINITIONS & INTERPRETATION

In these Wakala Terms, unless the context otherwise requires and 
except as otherwise defined herein, the following words shall 
have the following meanings:

‘AED’ and ‘Dirhams’means the lawful currency of the UAE; 

‘Account Terms’ means the terms and conditions of the 
account(s) that the Principal maintains with the Agent, as varied 
from time to time.  

‘Agency Fee’ means the fixed fee mentioned in the Application 
Form or as published on www.habibbank.com to be paid to the 
Agent by the Principal as a consideration of the Agent’s services 
under these Wakala Terms; ; 

‘Applicable Law’ means any law, regulation, rule, executive 
order, decree, code of practice, circular, guidance note or informa-
tion of, or made by, any Competent Authority which is binding and 
enforceable on or against the Principal and/ the Agent or the 
subject matter of, this Wakala Terms;

‘Application Form’ means the application form submitted by the 
Principal to the Agent in relation to the Investment;

‘Business Day’ means a day on which banks in the UAE are open 
for general business;

‘Competent Authority’ means a government, supranational, 
local government, statutory or regulatory body or any subdivision 
thereof and any ministerial or governmental, quasi governmental, 
industry or other regulatory department, body, instrumentality, 
agency or official court or tribunal having jurisdiction over the 
Principal and/or the Agent;

‘Expected Profit’ means such percentage of amount, over and 
above the Investment Amount, that is expected to be generated 
under the Investment.

‘Force Majeure Event’ means in relation to either Party, an act 
of God or intervening or supervening regulation or law, provided 
that no act or event shall be a Force Majeure Event in relation to 
an affected Party unless it has taken all steps (if any) which it 
could reasonably be expected to have taken in order to prevent 
such act or event or the consequences of the same from 
occurring;

‘Investment’ means the investment of the Principal’s funds by 
the Agent with the expectation of generating a Expected Profit, 
made pursuant to and as described in the Investment 
Documents;

‘Investment Amount’ means the amount mentioned in the 
Application Form which shall be invested by the Agent (on behalf of 
the Principal) pursuant to these Wakala Terms or an amount 
transferred into the Principal’s account designated for Investments;

‘Investment Date’ in relation to an Investment, means the date 
on which the Investment Amount is payable by the Principal to the 
Agent pursuant to these Wakala Terms, being date the mentioned 
in the Application Form or the date an amount is transferred into 
the Principal’s account designated for Investments.

‘Investment Documents’ means the Application Form and 
these Wakala Terms (and the subsequent amendments to the Wakala 
Terms, if any) and any other document identified by the Parties as 
Investment Documents.

‘Investment Maturity Date’ means the date on which payment 
of the Investment Amount (or the dates for such payment where the 
Investment Amount is payable in installments) is due from the Agent 
to the Principal, being the date mentioned in the Application 
Form;

‘Investment Profit’ means the actual realized profit (or loss) 
derived by reason of the Agent making an Investment in accord-
ance with the provisions of the Investment Documents;

‘Investment Period’ means the period from the Investment 
Date up to and including the Investment Maturity Date;

‘Investment Wakala Assets’ means the assets acquired by the 
Agent for and on behalf of the Principal under the Investment.

‘Maturity Proceeds’ means the amount, in respect of the Invest-
ment, which, following actual or constructive liquidation of the 
Investment Wakala Assets, shall be due to the Principal on the 
Investment Maturity Date and which shall comprise of the follow-
ing: (a) the Investment Amount; and (b) realized Investment 
Profit (if any), after the deduction of all costs owing to the Agent, 
Agency Fee and Agent’s incentive (if any).

‘Party’ means either the Principal or the Agent where the context 
suggests. 

2) APPOINTMENT OF AGENT & PAYMENT OBLIGATIONS

2.1) The Agent is appointed to be the agent of the Principal to do 
all acts in its capacity as Agent unless otherwise indicated with 
respect to the Investments through purchase agreements, sales 
agreements or other agreements as fully as the Principal could do 
itself and to negotiate on the Principal's behalf with any applicable 
parties in relation thereto. 

2.2) The Principal shall pay the Investment Amount on or before 
the Investment Date to the account designated by the Agent.  

2.3) The Parties agree that in the event the Investment Profit 
realized from the investments exceeds Expected Profit, the 
surplus shall be given to the Agent as incentive.

2.4) In consideration of the Agent acting as agent of the Principal, 
the Agent shall be entitled to deduct from the Investment 
Amount, if required, all actual costs, liabilities and expenses 
incurred by the Agent in relation to the Investment, together with 
the Agency Fee, for so acting under the Investment Documents.

2.5) The Agent will execute and deliver, on behalf of the Principal, 
such purchase agreements, sales agreements and other agree-
ments necessary to effect the Investment, and all other certifi-
cates and documents as the Agent may deem necessary or desira-
ble for the Principal in connection therewith.

2.6) The Agent undertakes to transfer the Maturity Proceeds upon 
the due liquidation of the Investment Wakala Assets (either on 
constructive or actual basis) on the Investment Maturity Date to the 
account of the Principal. Upon such transfer, the Investment and 
the Investment Documents will be terminated.

2.7) The Agent agrees with the Principal that it shall in perform-
ing its obligations as the Agent and in accordance with these 
Wakala Terms act dutifully and in good faith. The Principal shall 
bear all the risks associated with the acts of the Agent except 
those risks resulting from the Agent’s gross negligence, willful 
misconduct or fraud.

3) REPRESENTATIONS

The Principal represents and warrants to the Agent that the 
Principal has full power and authority to enter into the Investment 
Documents and the exercise of the Principal’s rights and perfor-
mance of its obligations thereunder have been duly authorized by 
all necessary action, where applicable.

4) TERMINATION

4.1) The following are termination events for which either Party 
may issue a termination notice on the defaulting Party;

(a) a material breach by the other Party of any of the terms of 
these Wakala Terms where that Party has failed to remedy the 
default (if capable of remedy) within ten (10) Business Days after 
receipt of notice giving full particulars of the default and requiring 
it to be remedied;

(b) wrongful repudiation of these Wakala Terms by the other 
Party;

(C) a Force Majeure Event or its consequences prevail in relation 
to the other Party for a continuous period in excess of forty-five 
(45) Business Days after the date on which the Force Majeure 
Event began; or

(d) the termination or discontinuance of any of the account(s) of 
the Principal with the Bank as per the Account Terms.

4.2) Upon termination of this Agreement, subject to the 
provisions of this clause, the rights and the obligations of the 
Parties under this Agreement will terminate and be of no future 
effect save the obligation of the Agent to account to the Principal 
on the Investment Maturity Date, to pay the Maturity Proceeds 
relating to the Investment to the Principal and such other 
provisions which expressly or by implication will survive termina-
tion. 

5) ACCOUNT TERMS

The Account Terms shall form an integral part of these Wakala 
Terms and the Wakala Terms shall be read in conjunction with the 
Account Terms. In the event of a conflict between the Account 
Terms and the Wakala Terms, the Wakala Terms shall prevail.

6) APPLICATION FORM

Where the Principal does not provide an Application Form but 
transfers an amount into the account designated for Investments, 
the Agent shall determine the Agency Fee, Investment Maturity 
Date (i.e. 3 months from deposit receipt date) and the calculation of 
the Investment Profit at applicable indicative profit rates at the 
time of receipt of funds. 

7) Waiver of interest

The Parties recognise and agree that the principle of payment of 
interest is repugnant to Shari’a principles and, accordingly, to the 
extent that any court would impose, whether by contract or by 
statute any obligation to pay interest, the parties hereby irrevoca-
bly and unconditionally expressly waive and reject any entitle-
ment to recover interest from each other.

فیما  وتقرأ  الوكالة")  ("أحكام  الوكالة  بمعامالت  تتعلق  التي  واألحكام  الشروط  إن 
بـ  الطلب  استمارة  في  العمیل  تسمیة  تمت  حیث   ، أدناه  أو  الطلب  باستمارة  یتعلق 
("الموكل") وقام بالتوقیع بموجبھ، قام الموكل بتعیین حبیب بنك اي جي زیوریخ، 
بموجب  عنھ،  نیابة  للعمل  وكیلھ  أنھ  على  ("الوكیل")  المتحدة  العربیة  اإلمارات 

أحكام الوكالة ھذه.

التعاریف والتفسیر   (1

لذلك وبخالف ما ھو محدد في  في شروط الوكالة ھذه، ما لم یتطلب السیاق خالفاً 
ھذه الشروط واألحكام، فإن التعابیر التالیة لھا المعاني التالیة: 

"درھم" تعني العملة القانونیة لإلمارات العربیة المتحدة

"أحكام الحساب" تعني شروط وأحكام الحساب / الحسابات التي یحتفظ بھا الموكل 
مع الوكیل، وفقاً الختالفھا من وقت آلخر.

ھى  كما  أو  الطلب   استمارة  في  المذكورة  الثابتة  الرسوم  تعني  الوكالة"  "رسوم 
الموكل  قبل  من  الوكیل  إلى  تسدیدھا  لیتم    www.habibbank.com فى  معلنة 

كمقابل خدمات وكیل بموجب شروط ھذه الوكالة.

قانون  تنفیذي،  أمر  قواعد،  لوائح،  قانون،  أي  تعني  التطبیق"  الواجب  "القانون 
مختصة  سلطات  أي  من  صادرة  معلومات،  أو  إرشادیة،  تعمیم،مذكرة  الممارسة، 

تكون ملزمة واجبة النفاذ على الموكل و الوكیل أو موضوع شروط الوكالة ھذه.

"استمارة الطلب" تعني استمارة الطلب المقدمة من قبل الموكل للوكیل فیما یتعلق 
باالستثمار.

"یوم عمل" تعني الیوم الذي تكون فیھ البنوك في اإلمارات العربیة المتحدة مفتوحة 
العام. للعمل 

المحلیة،  الحكومة  الوطنیة،  السلطة  الحكومیة،  السلطة  المختصة" تعني  "السلطات 
السلطات التنظیمیة أو القانونیة أو أي قسم منھا وأي سلطة وزاریة أو حكومیة أو 
شبھ حكومیة أو قطاع أو إدارة تنظیمیة أخرى، وكالة حكومیة أو محكمة أو ھیئة 

قضائیة مختصة لھا سلطة على الموكل و/أو الوكیل

"الربح المتوقع" تعني النسبة المئویة للمبلغ، أعلى من مبلغ االستثمار، المتوقع أن 
یتم تولیده من االستثمار.

"حادثة القوة القاھرة" تعني فیما یتعلق بأي من األطراف، القضاء والقدر أو تدخل 
بالطرف  یتعلق  فیما  قاھرة  قوة  الحادثة حادثة  تكون  أن ال  والقوانین، على  اللوائح 
المتأثر ما لم یتم اتخاذ كافة الخطوات (إن وجدت) التي یكون متوقعاً اتخاذھا لحمایة 

الفعل أو الحادثة والنتائج المترتبة لذلك من الحدوث.

ربح  تولید  توقع  مع  الوكیل  قبل  من  الموكل  اموال  استثمار  تعني  "االستثمار" 
متوقع، یتم القیام بھ بموجب ووفقاً لما ھو منصوص علیھ في مستندات االستثمار.

"مبلغ االستثمار" یعني المبلغ المذكور في استمارة الطلب أو أي مبلغ یحول الى 
عن  (نیابة  الوكیل  قبل  من  استثماره  سیتم   ، االستثمار  بھ  قصد  الموكل  حساب 

الموكل) بموجب شروط الوكالة ھذه.

مبلغ  فیھ  یكون  الذي  التاریخ  تعني  باالستثمار،  یتعلق  فیما  االستثمار"   "تاریخ 
كونھ  ھذه،  الوكالة  بموجب شروط  للوكیل  الموكل  قبل  من  الدفع  واجب  االستثمار 
لحساب  المبلغ  تحویل  فیھ  تم  الذي  التاریخ  أو  الطلب  استمارة  في  المذكور  التاریخ 

الموكل لغرض االستثمار.

(والتعدیالت  ھذه  الوكالة  وشروط  الطلب  استمارة  تعني  االستثمار"  "مستندات 
الالحقة لشروط الوكالة، إن وجدت) وأي مستند آخر محدد من قبل األطراف على 

أنھ مستند استثمار.

"تاریخ استحقاق االستثمار" تعني التاریخ الذي یكون فیھ دفع مبلغ االستثمار (أو 
تواریخ ذلك الدفع التي یكون فیھا مبلغ االستثمار واجب الدفع بأقساط) مستحقاً من 

الوكیل إلى الموكل، كونھ التاریخ المذكور في استمارة الطلب، 

الوكیل  الخسارة) بسبب استثمار  الفعلي (أو  المحقق  الربح  "ربح االستثمار" تعني 
بموجب احكام مستندات االستثمار.

تاریخ استحقاق  تاریخ االستثمار وحتى وتشمل  الفترة من  تعني  "فترة االستثمار" 
االستثمار.

"أصول وكالة االستثمار" تعني االصول المكتسبة من قبل الوكیل نیابة عن الموكل 
االستثمار. بموجب 

التصفیة  بعد  یكون  الذي  باالستثمار،  یتعلق  الذي  المبلغ  تعني  االستحقاق"  "عوائد 
الفعلیة أو الحكمیة أو الضمنیة ألصول وكالة االستثمار، مستحقة للموكل في تاریخ 
ربح   (b) و  االستثمار،  مبلغ   (a) التالي:  على  تحتوي  والتي  االستثمار  استحقاق 
رسوم  للوكیل،  المستحقة  التكالیف  كافة  خصم  بعد  وجد)،  (إن  المحقق  االستثمار 

الوكالة وحوافز الوكیل (إن وجدت).  

"الطرف" تعني إما الموكل أو الوكیل حسبما یقتضیھ السیاق.

2) تعیین الوكیل والتزامات الدفع

2.1) یتم تعیین الوكیل لیكون وكیل الموكل للقیام بكافة األعمال بصفتھ وكیل مالم 
الشراء،  اتفاقیات  خالل  من  باالستثمارات  یتعلق  فیما  ذلك  إلى خالف  اإلشارة  تتم 
اتفاقیات البیع أو اتفاقیات أخرى بنفس الطریقة التي یمكن للوكیل أن یقوم بھا بذلك 

لنفسھ والتفاوض نیابة عن الموكل مع أي طرف فیما یتعق بذلك.

2.2) یقوم الموكل بدفع مبلغ االستثمار في أو قبل تاریخ االستثمار للحساب المحدد 
من قبل الوكیل.

الربح  المحقق  االستثمار  ربح  تجاوز  حالة  في  أنھ  على  األطراف  یوافق   (2.3
المتوقع، یتم منح الفائض للوكیل كحافز.

مبلغ  من  یخصم  أن  للوكیل  یحق  للموكل،  وكیالً  الوكیل  یعمل  أن  مقابل   (2.4
المتكبدة  الخصوم والنفقات  الفعلیة،  التكالیف  كافة  إذا كان ذلك مطلوباً،  االستثمار، 
من قبل الوكیل فیما یتعلق باالستثمار، باإلضافة إلى رسوم الوكالة، للعمل بموجب 

اإلستثمار. مستندات 

2.5) یقوم الوكیل بتوقیع وتسلیم، نیابة عن الموكل، اتفاقیات الشراء، اتفاقیات البیع 
والمستندات األخرى  الشھادات  االستثمار، وكافة  لتنفیذ  واتفاقیات أخرى ضروریة 

التي یراھا الوكیل مناسبة أو مطلوبة للموكل فیما یتعلق بذلك..

2.6) یتعھد الوكیل بتحویل عوائد االستحقاق عند التصفیة المستحقة ألصول وكالة 
استحقاق  تاریخ  في  فعلي)  أو  حكمي  أساس  على  كانت  أن  (سواًء  االستثمار 
االستثمار لحساب الموكل. عند التحویل، یتم إنھاء االستثمار ومستندات االستثمار. 

شروط  بموجب  كوكیل  إللتزاماتھ  تنفیذه  في  أنھ  الموكل  مع  الوكیل  یتفق   (2.7
التي  المسؤولیات  كافة  الموكل  یتحمل  نیة.  وحسن  بإخالص  یعمل  أن  ھذه  الوكالة 
تتعلق باعمال الوكیل ماعدا المخاطر التي تتعلق باإلھمال الجسیم من قبل الوكیل، 

أوسوء السلوك المتعمد من قبلھ أو احتیالھ.

3) اإلقرارات

یقر ویضمن الموكل للوكیل أن الموكل لھ صالحیة وسلطة كاملة إلبرام مستندات 
حسب  مفوضاً  ویكون  بموجبھا  التزاماتھ  وأداء  الموكل  االستثمار وممارسة حقوق 

األصول للقیام بكافة اإلجراءات حسب االقتضاء.

4) الفسخ

4.1) یجوز ألي من الطرفین إصدار إشعار فسخ للطرف المخل في حاالت الفسخ 
التالیة:

(a) إخالل مادي من قبل الطرف اآلخر بأي شرط من شروط الوكالة ھذه عندما 
أیام  عشرة  خالل  المعالجة)  على  قادراً  كان  (إذا  المعالجة  في  الطرف  ذلك  یخفق 
المعالجة  طلب  و  باالخالل  كاملة  تفاصیل  یعطي  الذي  اإلشعار  استالم  بعد  عمل 

لذلك.

(b) الرفض الخاطئ لشروط الوكالة ھذه من قبل الطرف اآلخر.

(c) حالة قوة قاھرة أو نتائجھا المترتبة  التي تتعلق بالطرف اآلخر لفترة تتجاوز 
(45) یوم عمل بعد التاریخ الذي بدأت فیھ حالة القوة القاھر، أو

(d) فسخ أو إیقاف أي حساب / أو حسابات للموكل مع البنك وفقاً لشروط الحساب.

والتزامات  حقوق  تنتھي  البند،  ھذا  أحكام  بموجب  االتفاقیة،  ھذه  فسخ  عند   (4.2
باستثناء  المستقبل  في  سریان  لھا  یكون  ولن  االتفاقیة  ھذه  بموجب  األطراف 
عوائد  ودفع  االستثمار،  استحقاق  تاریخ  في  الموكل  لحساب  الوكیل  التزامات 
أو صراحة  تظل ضمنیاً  أخرى  وأحكام  للموكل  باالستثمار  تتعلق  التي  االستحقاق 

ساریة حتى بعد الفسخ. 

5) شروط الحساب

تشكل شروط الحساب جزءاً ال یتجزأ من شروط الوكالة ھذه وتقرأ شروط الوكالة 
فیما یتعلق بشروط الحساب. في حالة حدوث تضارب بین شروط الحساب وشروط 

الوكالة، تسود شروط الوكالة.

6) استمارة الطلب

حساب  في  مبلغ  بتحویل  قام  ولكنھ  طلب  اي  الموكل  احضار  عدم  حالة  وفى 
االستثمار ، تستحق الوكالة الرسوم المتفق علیھا فى ذلك الوقت ، (مثال ثالثة أشھر 
من تاریخ االیداع) وحساب االرباح یحتسب بحساب سعر الفائدة فى تاریخ استالم 

المبلغ.

7) التنازل عن الفائدة

الشریعة،  مبادئ  مع  تتماشى  ال  الفائدة  دفع  مبادئ  بأن  األطراف  ویوافق  یعترف 
أو  العقد  بموجب  كان  إن  سواء  محكمة،  أي  فیھ  تفرض  الذي  المدى  إلى  وعلیھ، 
وغیر  لإللغاء  قابلة  غیر  بصورة  األطراف  یقر  الفائدة،  لدفع  التزام  أي  القانون 
بعضھم  من  الفائدة  لتحصیل  استحقاق  أي  ورفض  صراحًة  بالتنازل  مشروطة 

البعض..

Master Wakala terms and conditions
الرئیسیة  الوكالة  وأحكام  شروط 
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8) GOVERNING LAW AND JURISDICTION

8.1) The Investment Documents shall be governed by and 
construed in accordance with the laws of the Emirate of Dubai and 
the Federal laws of the UAE. The parties hereby irrevocably 
submit 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 Invest-
ment Documents.

8.2) The Principal and each authorized person irrevocably waives 
any objection which it might now or hereafter have to the courts 
referred to in this clause being nominated as the forum to hear 
and determine any suit, action or proceeding and to settle any 
disputes which may arise out of or in connection with these terms 
and conditions made hereunder and agrees not to claim that any 
such court is not a convenient or appropriate forum.

8.3) Submission to the jurisdiction of the courts of the Emirate of 
Dubai, UAE shall not limit the right of the Bank to bring proceed-
ings against the Principal or any authorized person in any other 
court of competent jurisdiction nor shall taking of proceedings in 
any one or more jurisdictions preclude the taking of proceedings 
in any other jurisdiction, whether concurrently or not.

Name & Signature of the Principal:

Signature ___________________________________________________

Account title  ________________________________________________

Date

8) القانون المنظم واالختصاص

والقوانین  دبي  إمارة  قوانین  بموجب  االستثمار  مستندات  وتفسر  تحكم   (8.1
قابلة  غیر  بصورة  بموجبھ  األطراف  یخضع  المتحدة.  العربیة  لإلمارات  اإلتحادیة 
إجراء  دعوى،  أي  وتحدید  لسماع  دبي  لمحاكم  الحصري  لالختصاص  للنقض 

وتسویة أي نزاع یجوز أن ینشأ أو لھ عالقة بمستندات االستثمار.  

أي  عن  للنقض  قابلة  غیر  بصورة  مفوض  شخص  وكل  العمیل  یتنازل   (8.2
إعتراض یجوز أن یكون لھ اآلن أو في المستقبل في المحاكم التي یشار إلیھا في 
ھذا البند التي تم تحدیدھا على أنھا محاكم اإلختصاص لسماع وتحدید أي دعوى أو 
إجراء وتسویة أي نزاعات تنشأ أو یكون لھا عالقة بھذه الشروط واألحكام بموجب 
غیر  اإلختصاص  محاكم  من  أي  بأن  المطالبة  عدم  على  والموافقة  اإلتفاقیة  ھذه 

مناسبة أو غیر مالئمة.

8.3) إن الخضوع لمحاكم اإلختصاص في إمارة دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
ال یقید حق البنك في القیام بأي إجراءات ضد العمیل أو أي شخص مفوض في أي 
أو  محكمة  أي  في  اجراءات  اتخاذ  یمنع  وال  اختصاص  ذات  أخرى  محكمة 
اختصاصات إضافیة اتخاذ إجراءات في أي اختصاص آخر، سواًء كان في الوقت 

ذاتھ أم ال.

إسم وتوقیع الموكـل:

التوقیع ______________________________________________________

عنوان الحساب _________________________________________________

التاریخ 

  

ملحوظة:-
- في حالة التواقیع المتعددة، یجب على المفوضین بالتوقیع التوقیع بموجب تفویض الحساب.

- بقیة اإلستمارة على الصفحة التالیة.

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.

_________________________   _________________________   _________________________
authorized signatory(s) | المفوض/المفوضین بالتوقیع



These terms and conditions in relation to the Wakala transactions 
(“Wakala Terms”) shall be read in conjunction with the Applica-
tion Form where the customer named in the Application Form or 
below (“Principal”) has signed whereby the Principal has appoint-
ed Habib Bank AG Zurich, United Arab Emirates (“Agent”) as its 
Agent to act for and on its behalf, in accordance with these 
Wakala Terms.

1) DEFINITIONS & INTERPRETATION

In these Wakala Terms, unless the context otherwise requires and 
except as otherwise defined herein, the following words shall 
have the following meanings:

‘AED’ and ‘Dirhams’means the lawful currency of the UAE; 

‘Account Terms’ means the terms and conditions of the 
account(s) that the Principal maintains with the Agent, as varied 
from time to time.  

‘Agency Fee’ means the fixed fee mentioned in the Application 
Form or as published on www.habibbank.com to be paid to the 
Agent by the Principal as a consideration of the Agent’s services 
under these Wakala Terms; ; 

‘Applicable Law’ means any law, regulation, rule, executive 
order, decree, code of practice, circular, guidance note or informa-
tion of, or made by, any Competent Authority which is binding and 
enforceable on or against the Principal and/ the Agent or the 
subject matter of, this Wakala Terms;

‘Application Form’ means the application form submitted by the 
Principal to the Agent in relation to the Investment;

‘Business Day’ means a day on which banks in the UAE are open 
for general business;

‘Competent Authority’ means a government, supranational, 
local government, statutory or regulatory body or any subdivision 
thereof and any ministerial or governmental, quasi governmental, 
industry or other regulatory department, body, instrumentality, 
agency or official court or tribunal having jurisdiction over the 
Principal and/or the Agent;

‘Expected Profit’ means such percentage of amount, over and 
above the Investment Amount, that is expected to be generated 
under the Investment.

‘Force Majeure Event’ means in relation to either Party, an act 
of God or intervening or supervening regulation or law, provided 
that no act or event shall be a Force Majeure Event in relation to 
an affected Party unless it has taken all steps (if any) which it 
could reasonably be expected to have taken in order to prevent 
such act or event or the consequences of the same from 
occurring;

‘Investment’ means the investment of the Principal’s funds by 
the Agent with the expectation of generating a Expected Profit, 
made pursuant to and as described in the Investment 
Documents;

‘Investment Amount’ means the amount mentioned in the 
Application Form which shall be invested by the Agent (on behalf of 
the Principal) pursuant to these Wakala Terms or an amount 
transferred into the Principal’s account designated for Investments;

‘Investment Date’ in relation to an Investment, means the date 
on which the Investment Amount is payable by the Principal to the 
Agent pursuant to these Wakala Terms, being date the mentioned 
in the Application Form or the date an amount is transferred into 
the Principal’s account designated for Investments.

‘Investment Documents’ means the Application Form and 
these Wakala Terms (and the subsequent amendments to the Wakala 
Terms, if any) and any other document identified by the Parties as 
Investment Documents.

‘Investment Maturity Date’ means the date on which payment 
of the Investment Amount (or the dates for such payment where the 
Investment Amount is payable in installments) is due from the Agent 
to the Principal, being the date mentioned in the Application 
Form;

‘Investment Profit’ means the actual realized profit (or loss) 
derived by reason of the Agent making an Investment in accord-
ance with the provisions of the Investment Documents;

‘Investment Period’ means the period from the Investment 
Date up to and including the Investment Maturity Date;

‘Investment Wakala Assets’ means the assets acquired by the 
Agent for and on behalf of the Principal under the Investment.

‘Maturity Proceeds’ means the amount, in respect of the Invest-
ment, which, following actual or constructive liquidation of the 
Investment Wakala Assets, shall be due to the Principal on the 
Investment Maturity Date and which shall comprise of the follow-
ing: (a) the Investment Amount; and (b) realized Investment 
Profit (if any), after the deduction of all costs owing to the Agent, 
Agency Fee and Agent’s incentive (if any).

‘Party’ means either the Principal or the Agent where the context 
suggests. 

2) APPOINTMENT OF AGENT & PAYMENT OBLIGATIONS

2.1) The Agent is appointed to be the agent of the Principal to do 
all acts in its capacity as Agent unless otherwise indicated with 
respect to the Investments through purchase agreements, sales 
agreements or other agreements as fully as the Principal could do 
itself and to negotiate on the Principal's behalf with any applicable 
parties in relation thereto. 

2.2) The Principal shall pay the Investment Amount on or before 
the Investment Date to the account designated by the Agent.  

2.3) The Parties agree that in the event the Investment Profit 
realized from the investments exceeds Expected Profit, the 
surplus shall be given to the Agent as incentive.

2.4) In consideration of the Agent acting as agent of the Principal, 
the Agent shall be entitled to deduct from the Investment 
Amount, if required, all actual costs, liabilities and expenses 
incurred by the Agent in relation to the Investment, together with 
the Agency Fee, for so acting under the Investment Documents.

2.5) The Agent will execute and deliver, on behalf of the Principal, 
such purchase agreements, sales agreements and other agree-
ments necessary to effect the Investment, and all other certifi-
cates and documents as the Agent may deem necessary or desira-
ble for the Principal in connection therewith.

2.6) The Agent undertakes to transfer the Maturity Proceeds upon 
the due liquidation of the Investment Wakala Assets (either on 
constructive or actual basis) on the Investment Maturity Date to the 
account of the Principal. Upon such transfer, the Investment and 
the Investment Documents will be terminated.

2.7) The Agent agrees with the Principal that it shall in perform-
ing its obligations as the Agent and in accordance with these 
Wakala Terms act dutifully and in good faith. The Principal shall 
bear all the risks associated with the acts of the Agent except 
those risks resulting from the Agent’s gross negligence, willful 
misconduct or fraud.

3) REPRESENTATIONS

The Principal represents and warrants to the Agent that the 
Principal has full power and authority to enter into the Investment 
Documents and the exercise of the Principal’s rights and perfor-
mance of its obligations thereunder have been duly authorized by 
all necessary action, where applicable.

4) TERMINATION

4.1) The following are termination events for which either Party 
may issue a termination notice on the defaulting Party;

(a) a material breach by the other Party of any of the terms of 
these Wakala Terms where that Party has failed to remedy the 
default (if capable of remedy) within ten (10) Business Days after 
receipt of notice giving full particulars of the default and requiring 
it to be remedied;

(b) wrongful repudiation of these Wakala Terms by the other 
Party;

(C) a Force Majeure Event or its consequences prevail in relation 
to the other Party for a continuous period in excess of forty-five 
(45) Business Days after the date on which the Force Majeure 
Event began; or

(d) the termination or discontinuance of any of the account(s) of 
the Principal with the Bank as per the Account Terms.

4.2) Upon termination of this Agreement, subject to the 
provisions of this clause, the rights and the obligations of the 
Parties under this Agreement will terminate and be of no future 
effect save the obligation of the Agent to account to the Principal 
on the Investment Maturity Date, to pay the Maturity Proceeds 
relating to the Investment to the Principal and such other 
provisions which expressly or by implication will survive termina-
tion. 

5) ACCOUNT TERMS

The Account Terms shall form an integral part of these Wakala 
Terms and the Wakala Terms shall be read in conjunction with the 
Account Terms. In the event of a conflict between the Account 
Terms and the Wakala Terms, the Wakala Terms shall prevail.

6) APPLICATION FORM

Where the Principal does not provide an Application Form but 
transfers an amount into the account designated for Investments, 
the Agent shall determine the Agency Fee, Investment Maturity 
Date (i.e. 3 months from deposit receipt date) and the calculation of 
the Investment Profit at applicable indicative profit rates at the 
time of receipt of funds. 

7) Waiver of interest

The Parties recognise and agree that the principle of payment of 
interest is repugnant to Shari’a principles and, accordingly, to the 
extent that any court would impose, whether by contract or by 
statute any obligation to pay interest, the parties hereby irrevoca-
bly and unconditionally expressly waive and reject any entitle-
ment to recover interest from each other.

فیما  وتقرأ  الوكالة")  ("أحكام  الوكالة  بمعامالت  تتعلق  التي  واألحكام  الشروط  إن 
بـ  الطلب  استمارة  في  العمیل  تسمیة  تمت  حیث   ، أدناه  أو  الطلب  باستمارة  یتعلق 
("الموكل") وقام بالتوقیع بموجبھ، قام الموكل بتعیین حبیب بنك اي جي زیوریخ، 
بموجب  عنھ،  نیابة  للعمل  وكیلھ  أنھ  على  ("الوكیل")  المتحدة  العربیة  اإلمارات 

أحكام الوكالة ھذه.

التعاریف والتفسیر   (1

لذلك وبخالف ما ھو محدد في  في شروط الوكالة ھذه، ما لم یتطلب السیاق خالفاً 
ھذه الشروط واألحكام، فإن التعابیر التالیة لھا المعاني التالیة: 

"درھم" تعني العملة القانونیة لإلمارات العربیة المتحدة

"أحكام الحساب" تعني شروط وأحكام الحساب / الحسابات التي یحتفظ بھا الموكل 
مع الوكیل، وفقاً الختالفھا من وقت آلخر.

ھى  كما  أو  الطلب   استمارة  في  المذكورة  الثابتة  الرسوم  تعني  الوكالة"  "رسوم 
الموكل  قبل  من  الوكیل  إلى  تسدیدھا  لیتم    www.habibbank.com فى  معلنة 

كمقابل خدمات وكیل بموجب شروط ھذه الوكالة.

قانون  تنفیذي،  أمر  قواعد،  لوائح،  قانون،  أي  تعني  التطبیق"  الواجب  "القانون 
مختصة  سلطات  أي  من  صادرة  معلومات،  أو  إرشادیة،  تعمیم،مذكرة  الممارسة، 

تكون ملزمة واجبة النفاذ على الموكل و الوكیل أو موضوع شروط الوكالة ھذه.

"استمارة الطلب" تعني استمارة الطلب المقدمة من قبل الموكل للوكیل فیما یتعلق 
باالستثمار.

"یوم عمل" تعني الیوم الذي تكون فیھ البنوك في اإلمارات العربیة المتحدة مفتوحة 
العام. للعمل 

المحلیة،  الحكومة  الوطنیة،  السلطة  الحكومیة،  السلطة  المختصة" تعني  "السلطات 
السلطات التنظیمیة أو القانونیة أو أي قسم منھا وأي سلطة وزاریة أو حكومیة أو 
شبھ حكومیة أو قطاع أو إدارة تنظیمیة أخرى، وكالة حكومیة أو محكمة أو ھیئة 

قضائیة مختصة لھا سلطة على الموكل و/أو الوكیل

"الربح المتوقع" تعني النسبة المئویة للمبلغ، أعلى من مبلغ االستثمار، المتوقع أن 
یتم تولیده من االستثمار.

"حادثة القوة القاھرة" تعني فیما یتعلق بأي من األطراف، القضاء والقدر أو تدخل 
بالطرف  یتعلق  فیما  قاھرة  قوة  الحادثة حادثة  تكون  أن ال  والقوانین، على  اللوائح 
المتأثر ما لم یتم اتخاذ كافة الخطوات (إن وجدت) التي یكون متوقعاً اتخاذھا لحمایة 

الفعل أو الحادثة والنتائج المترتبة لذلك من الحدوث.

ربح  تولید  توقع  مع  الوكیل  قبل  من  الموكل  اموال  استثمار  تعني  "االستثمار" 
متوقع، یتم القیام بھ بموجب ووفقاً لما ھو منصوص علیھ في مستندات االستثمار.

"مبلغ االستثمار" یعني المبلغ المذكور في استمارة الطلب أو أي مبلغ یحول الى 
عن  (نیابة  الوكیل  قبل  من  استثماره  سیتم   ، االستثمار  بھ  قصد  الموكل  حساب 

الموكل) بموجب شروط الوكالة ھذه.

مبلغ  فیھ  یكون  الذي  التاریخ  تعني  باالستثمار،  یتعلق  فیما  االستثمار"   "تاریخ 
كونھ  ھذه،  الوكالة  بموجب شروط  للوكیل  الموكل  قبل  من  الدفع  واجب  االستثمار 
لحساب  المبلغ  تحویل  فیھ  تم  الذي  التاریخ  أو  الطلب  استمارة  في  المذكور  التاریخ 

الموكل لغرض االستثمار.

(والتعدیالت  ھذه  الوكالة  وشروط  الطلب  استمارة  تعني  االستثمار"  "مستندات 
الالحقة لشروط الوكالة، إن وجدت) وأي مستند آخر محدد من قبل األطراف على 

أنھ مستند استثمار.

"تاریخ استحقاق االستثمار" تعني التاریخ الذي یكون فیھ دفع مبلغ االستثمار (أو 
تواریخ ذلك الدفع التي یكون فیھا مبلغ االستثمار واجب الدفع بأقساط) مستحقاً من 

الوكیل إلى الموكل، كونھ التاریخ المذكور في استمارة الطلب، 

الوكیل  الخسارة) بسبب استثمار  الفعلي (أو  المحقق  الربح  "ربح االستثمار" تعني 
بموجب احكام مستندات االستثمار.

تاریخ استحقاق  تاریخ االستثمار وحتى وتشمل  الفترة من  تعني  "فترة االستثمار" 
االستثمار.

"أصول وكالة االستثمار" تعني االصول المكتسبة من قبل الوكیل نیابة عن الموكل 
االستثمار. بموجب 

التصفیة  بعد  یكون  الذي  باالستثمار،  یتعلق  الذي  المبلغ  تعني  االستحقاق"  "عوائد 
الفعلیة أو الحكمیة أو الضمنیة ألصول وكالة االستثمار، مستحقة للموكل في تاریخ 
ربح   (b) و  االستثمار،  مبلغ   (a) التالي:  على  تحتوي  والتي  االستثمار  استحقاق 
رسوم  للوكیل،  المستحقة  التكالیف  كافة  خصم  بعد  وجد)،  (إن  المحقق  االستثمار 

الوكالة وحوافز الوكیل (إن وجدت).  

"الطرف" تعني إما الموكل أو الوكیل حسبما یقتضیھ السیاق.

2) تعیین الوكیل والتزامات الدفع

2.1) یتم تعیین الوكیل لیكون وكیل الموكل للقیام بكافة األعمال بصفتھ وكیل مالم 
الشراء،  اتفاقیات  خالل  من  باالستثمارات  یتعلق  فیما  ذلك  إلى خالف  اإلشارة  تتم 
اتفاقیات البیع أو اتفاقیات أخرى بنفس الطریقة التي یمكن للوكیل أن یقوم بھا بذلك 

لنفسھ والتفاوض نیابة عن الموكل مع أي طرف فیما یتعق بذلك.

2.2) یقوم الموكل بدفع مبلغ االستثمار في أو قبل تاریخ االستثمار للحساب المحدد 
من قبل الوكیل.

الربح  المحقق  االستثمار  ربح  تجاوز  حالة  في  أنھ  على  األطراف  یوافق   (2.3
المتوقع، یتم منح الفائض للوكیل كحافز.

مبلغ  من  یخصم  أن  للوكیل  یحق  للموكل،  وكیالً  الوكیل  یعمل  أن  مقابل   (2.4
المتكبدة  الخصوم والنفقات  الفعلیة،  التكالیف  كافة  إذا كان ذلك مطلوباً،  االستثمار، 
من قبل الوكیل فیما یتعلق باالستثمار، باإلضافة إلى رسوم الوكالة، للعمل بموجب 

اإلستثمار. مستندات 

2.5) یقوم الوكیل بتوقیع وتسلیم، نیابة عن الموكل، اتفاقیات الشراء، اتفاقیات البیع 
والمستندات األخرى  الشھادات  االستثمار، وكافة  لتنفیذ  واتفاقیات أخرى ضروریة 

التي یراھا الوكیل مناسبة أو مطلوبة للموكل فیما یتعلق بذلك..

2.6) یتعھد الوكیل بتحویل عوائد االستحقاق عند التصفیة المستحقة ألصول وكالة 
استحقاق  تاریخ  في  فعلي)  أو  حكمي  أساس  على  كانت  أن  (سواًء  االستثمار 
االستثمار لحساب الموكل. عند التحویل، یتم إنھاء االستثمار ومستندات االستثمار. 

شروط  بموجب  كوكیل  إللتزاماتھ  تنفیذه  في  أنھ  الموكل  مع  الوكیل  یتفق   (2.7
التي  المسؤولیات  كافة  الموكل  یتحمل  نیة.  وحسن  بإخالص  یعمل  أن  ھذه  الوكالة 
تتعلق باعمال الوكیل ماعدا المخاطر التي تتعلق باإلھمال الجسیم من قبل الوكیل، 

أوسوء السلوك المتعمد من قبلھ أو احتیالھ.

3) اإلقرارات

یقر ویضمن الموكل للوكیل أن الموكل لھ صالحیة وسلطة كاملة إلبرام مستندات 
حسب  مفوضاً  ویكون  بموجبھا  التزاماتھ  وأداء  الموكل  االستثمار وممارسة حقوق 

األصول للقیام بكافة اإلجراءات حسب االقتضاء.

4) الفسخ

4.1) یجوز ألي من الطرفین إصدار إشعار فسخ للطرف المخل في حاالت الفسخ 
التالیة:

(a) إخالل مادي من قبل الطرف اآلخر بأي شرط من شروط الوكالة ھذه عندما 
أیام  عشرة  خالل  المعالجة)  على  قادراً  كان  (إذا  المعالجة  في  الطرف  ذلك  یخفق 
المعالجة  طلب  و  باالخالل  كاملة  تفاصیل  یعطي  الذي  اإلشعار  استالم  بعد  عمل 

لذلك.

(b) الرفض الخاطئ لشروط الوكالة ھذه من قبل الطرف اآلخر.

(c) حالة قوة قاھرة أو نتائجھا المترتبة  التي تتعلق بالطرف اآلخر لفترة تتجاوز 
(45) یوم عمل بعد التاریخ الذي بدأت فیھ حالة القوة القاھر، أو

(d) فسخ أو إیقاف أي حساب / أو حسابات للموكل مع البنك وفقاً لشروط الحساب.

والتزامات  حقوق  تنتھي  البند،  ھذا  أحكام  بموجب  االتفاقیة،  ھذه  فسخ  عند   (4.2
باستثناء  المستقبل  في  سریان  لھا  یكون  ولن  االتفاقیة  ھذه  بموجب  األطراف 
عوائد  ودفع  االستثمار،  استحقاق  تاریخ  في  الموكل  لحساب  الوكیل  التزامات 
أو صراحة  تظل ضمنیاً  أخرى  وأحكام  للموكل  باالستثمار  تتعلق  التي  االستحقاق 

ساریة حتى بعد الفسخ. 

5) شروط الحساب

تشكل شروط الحساب جزءاً ال یتجزأ من شروط الوكالة ھذه وتقرأ شروط الوكالة 
فیما یتعلق بشروط الحساب. في حالة حدوث تضارب بین شروط الحساب وشروط 

الوكالة، تسود شروط الوكالة.

6) استمارة الطلب

حساب  في  مبلغ  بتحویل  قام  ولكنھ  طلب  اي  الموكل  احضار  عدم  حالة  وفى 
االستثمار ، تستحق الوكالة الرسوم المتفق علیھا فى ذلك الوقت ، (مثال ثالثة أشھر 
من تاریخ االیداع) وحساب االرباح یحتسب بحساب سعر الفائدة فى تاریخ استالم 

المبلغ.

7) التنازل عن الفائدة

الشریعة،  مبادئ  مع  تتماشى  ال  الفائدة  دفع  مبادئ  بأن  األطراف  ویوافق  یعترف 
أو  العقد  بموجب  كان  إن  سواء  محكمة،  أي  فیھ  تفرض  الذي  المدى  إلى  وعلیھ، 
وغیر  لإللغاء  قابلة  غیر  بصورة  األطراف  یقر  الفائدة،  لدفع  التزام  أي  القانون 
بعضھم  من  الفائدة  لتحصیل  استحقاق  أي  ورفض  صراحًة  بالتنازل  مشروطة 

البعض..
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8) GOVERNING LAW AND JURISDICTION

8.1) The Investment Documents shall be governed by and 
construed in accordance with the laws of the Emirate of Dubai and 
the Federal laws of the UAE. The parties hereby irrevocably 
submit 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 Invest-
ment Documents.

8.2) The Principal and each authorized person irrevocably waives 
any objection which it might now or hereafter have to the courts 
referred to in this clause being nominated as the forum to hear 
and determine any suit, action or proceeding and to settle any 
disputes which may arise out of or in connection with these terms 
and conditions made hereunder and agrees not to claim that any 
such court is not a convenient or appropriate forum.

8.3) Submission to the jurisdiction of the courts of the Emirate of 
Dubai, UAE shall not limit the right of the Bank to bring proceed-
ings against the Principal or any authorized person in any other 
court of competent jurisdiction nor shall taking of proceedings in 
any one or more jurisdictions preclude the taking of proceedings 
in any other jurisdiction, whether concurrently or not.

Name & Signature of the Principal:

Signature ___________________________________________________

Account title  ________________________________________________

Date

8) القانون المنظم واالختصاص

والقوانین  دبي  إمارة  قوانین  بموجب  االستثمار  مستندات  وتفسر  تحكم   (8.1
قابلة  غیر  بصورة  بموجبھ  األطراف  یخضع  المتحدة.  العربیة  لإلمارات  اإلتحادیة 
إجراء  دعوى،  أي  وتحدید  لسماع  دبي  لمحاكم  الحصري  لالختصاص  للنقض 

وتسویة أي نزاع یجوز أن ینشأ أو لھ عالقة بمستندات االستثمار.  

أي  عن  للنقض  قابلة  غیر  بصورة  مفوض  شخص  وكل  العمیل  یتنازل   (8.2
إعتراض یجوز أن یكون لھ اآلن أو في المستقبل في المحاكم التي یشار إلیھا في 
ھذا البند التي تم تحدیدھا على أنھا محاكم اإلختصاص لسماع وتحدید أي دعوى أو 
إجراء وتسویة أي نزاعات تنشأ أو یكون لھا عالقة بھذه الشروط واألحكام بموجب 
غیر  اإلختصاص  محاكم  من  أي  بأن  المطالبة  عدم  على  والموافقة  اإلتفاقیة  ھذه 

مناسبة أو غیر مالئمة.

8.3) إن الخضوع لمحاكم اإلختصاص في إمارة دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
ال یقید حق البنك في القیام بأي إجراءات ضد العمیل أو أي شخص مفوض في أي 
أو  محكمة  أي  في  اجراءات  اتخاذ  یمنع  وال  اختصاص  ذات  أخرى  محكمة 
اختصاصات إضافیة اتخاذ إجراءات في أي اختصاص آخر، سواًء كان في الوقت 

ذاتھ أم ال.

إسم وتوقیع الموكـل:

التوقیع ______________________________________________________

عنوان الحساب _________________________________________________

التاریخ 

  

ملحوظة:-
- في حالة التواقیع المتعددة، یجب على المفوضین بالتوقیع التوقیع بموجب تفویض الحساب.

- بقیة اإلستمارة على الصفحة التالیة.

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.

_________________________   _________________________   _________________________
authorized signatory(s) | المفوض/المفوضین بالتوقیع



These terms and conditions in relation to the Wakala transactions 
(“Wakala Terms”) shall be read in conjunction with the Applica-
tion Form where the customer named in the Application Form or 
below (“Principal”) has signed whereby the Principal has appoint-
ed Habib Bank AG Zurich, United Arab Emirates (“Agent”) as its 
Agent to act for and on its behalf, in accordance with these 
Wakala Terms.

1) DEFINITIONS & INTERPRETATION

In these Wakala Terms, unless the context otherwise requires and 
except as otherwise defined herein, the following words shall 
have the following meanings:

‘AED’ and ‘Dirhams’means the lawful currency of the UAE; 

‘Account Terms’ means the terms and conditions of the 
account(s) that the Principal maintains with the Agent, as varied 
from time to time.  

‘Agency Fee’ means the fixed fee mentioned in the Application 
Form or as published on www.habibbank.com to be paid to the 
Agent by the Principal as a consideration of the Agent’s services 
under these Wakala Terms; ; 

‘Applicable Law’ means any law, regulation, rule, executive 
order, decree, code of practice, circular, guidance note or informa-
tion of, or made by, any Competent Authority which is binding and 
enforceable on or against the Principal and/ the Agent or the 
subject matter of, this Wakala Terms;

‘Application Form’ means the application form submitted by the 
Principal to the Agent in relation to the Investment;

‘Business Day’ means a day on which banks in the UAE are open 
for general business;

‘Competent Authority’ means a government, supranational, 
local government, statutory or regulatory body or any subdivision 
thereof and any ministerial or governmental, quasi governmental, 
industry or other regulatory department, body, instrumentality, 
agency or official court or tribunal having jurisdiction over the 
Principal and/or the Agent;

‘Expected Profit’ means such percentage of amount, over and 
above the Investment Amount, that is expected to be generated 
under the Investment.

‘Force Majeure Event’ means in relation to either Party, an act 
of God or intervening or supervening regulation or law, provided 
that no act or event shall be a Force Majeure Event in relation to 
an affected Party unless it has taken all steps (if any) which it 
could reasonably be expected to have taken in order to prevent 
such act or event or the consequences of the same from 
occurring;

‘Investment’ means the investment of the Principal’s funds by 
the Agent with the expectation of generating a Expected Profit, 
made pursuant to and as described in the Investment 
Documents;

‘Investment Amount’ means the amount mentioned in the 
Application Form which shall be invested by the Agent (on behalf of 
the Principal) pursuant to these Wakala Terms or an amount 
transferred into the Principal’s account designated for Investments;

‘Investment Date’ in relation to an Investment, means the date 
on which the Investment Amount is payable by the Principal to the 
Agent pursuant to these Wakala Terms, being date the mentioned 
in the Application Form or the date an amount is transferred into 
the Principal’s account designated for Investments.

‘Investment Documents’ means the Application Form and 
these Wakala Terms (and the subsequent amendments to the Wakala 
Terms, if any) and any other document identified by the Parties as 
Investment Documents.

‘Investment Maturity Date’ means the date on which payment 
of the Investment Amount (or the dates for such payment where the 
Investment Amount is payable in installments) is due from the Agent 
to the Principal, being the date mentioned in the Application 
Form;

‘Investment Profit’ means the actual realized profit (or loss) 
derived by reason of the Agent making an Investment in accord-
ance with the provisions of the Investment Documents;

‘Investment Period’ means the period from the Investment 
Date up to and including the Investment Maturity Date;

‘Investment Wakala Assets’ means the assets acquired by the 
Agent for and on behalf of the Principal under the Investment.

‘Maturity Proceeds’ means the amount, in respect of the Invest-
ment, which, following actual or constructive liquidation of the 
Investment Wakala Assets, shall be due to the Principal on the 
Investment Maturity Date and which shall comprise of the follow-
ing: (a) the Investment Amount; and (b) realized Investment 
Profit (if any), after the deduction of all costs owing to the Agent, 
Agency Fee and Agent’s incentive (if any).

‘Party’ means either the Principal or the Agent where the context 
suggests. 

2) APPOINTMENT OF AGENT & PAYMENT OBLIGATIONS

2.1) The Agent is appointed to be the agent of the Principal to do 
all acts in its capacity as Agent unless otherwise indicated with 
respect to the Investments through purchase agreements, sales 
agreements or other agreements as fully as the Principal could do 
itself and to negotiate on the Principal's behalf with any applicable 
parties in relation thereto. 

2.2) The Principal shall pay the Investment Amount on or before 
the Investment Date to the account designated by the Agent.  

2.3) The Parties agree that in the event the Investment Profit 
realized from the investments exceeds Expected Profit, the 
surplus shall be given to the Agent as incentive.

2.4) In consideration of the Agent acting as agent of the Principal, 
the Agent shall be entitled to deduct from the Investment 
Amount, if required, all actual costs, liabilities and expenses 
incurred by the Agent in relation to the Investment, together with 
the Agency Fee, for so acting under the Investment Documents.

2.5) The Agent will execute and deliver, on behalf of the Principal, 
such purchase agreements, sales agreements and other agree-
ments necessary to effect the Investment, and all other certifi-
cates and documents as the Agent may deem necessary or desira-
ble for the Principal in connection therewith.

2.6) The Agent undertakes to transfer the Maturity Proceeds upon 
the due liquidation of the Investment Wakala Assets (either on 
constructive or actual basis) on the Investment Maturity Date to the 
account of the Principal. Upon such transfer, the Investment and 
the Investment Documents will be terminated.

2.7) The Agent agrees with the Principal that it shall in perform-
ing its obligations as the Agent and in accordance with these 
Wakala Terms act dutifully and in good faith. The Principal shall 
bear all the risks associated with the acts of the Agent except 
those risks resulting from the Agent’s gross negligence, willful 
misconduct or fraud.

3) REPRESENTATIONS

The Principal represents and warrants to the Agent that the 
Principal has full power and authority to enter into the Investment 
Documents and the exercise of the Principal’s rights and perfor-
mance of its obligations thereunder have been duly authorized by 
all necessary action, where applicable.

4) TERMINATION

4.1) The following are termination events for which either Party 
may issue a termination notice on the defaulting Party;

(a) a material breach by the other Party of any of the terms of 
these Wakala Terms where that Party has failed to remedy the 
default (if capable of remedy) within ten (10) Business Days after 
receipt of notice giving full particulars of the default and requiring 
it to be remedied;

(b) wrongful repudiation of these Wakala Terms by the other 
Party;

(C) a Force Majeure Event or its consequences prevail in relation 
to the other Party for a continuous period in excess of forty-five 
(45) Business Days after the date on which the Force Majeure 
Event began; or

(d) the termination or discontinuance of any of the account(s) of 
the Principal with the Bank as per the Account Terms.

4.2) Upon termination of this Agreement, subject to the 
provisions of this clause, the rights and the obligations of the 
Parties under this Agreement will terminate and be of no future 
effect save the obligation of the Agent to account to the Principal 
on the Investment Maturity Date, to pay the Maturity Proceeds 
relating to the Investment to the Principal and such other 
provisions which expressly or by implication will survive termina-
tion. 

5) ACCOUNT TERMS

The Account Terms shall form an integral part of these Wakala 
Terms and the Wakala Terms shall be read in conjunction with the 
Account Terms. In the event of a conflict between the Account 
Terms and the Wakala Terms, the Wakala Terms shall prevail.

6) APPLICATION FORM

Where the Principal does not provide an Application Form but 
transfers an amount into the account designated for Investments, 
the Agent shall determine the Agency Fee, Investment Maturity 
Date (i.e. 3 months from deposit receipt date) and the calculation of 
the Investment Profit at applicable indicative profit rates at the 
time of receipt of funds. 

7) Waiver of interest

The Parties recognise and agree that the principle of payment of 
interest is repugnant to Shari’a principles and, accordingly, to the 
extent that any court would impose, whether by contract or by 
statute any obligation to pay interest, the parties hereby irrevoca-
bly and unconditionally expressly waive and reject any entitle-
ment to recover interest from each other.

فیما  وتقرأ  الوكالة")  ("أحكام  الوكالة  بمعامالت  تتعلق  التي  واألحكام  الشروط  إن 
بـ  الطلب  استمارة  في  العمیل  تسمیة  تمت  حیث   ، أدناه  أو  الطلب  باستمارة  یتعلق 
("الموكل") وقام بالتوقیع بموجبھ، قام الموكل بتعیین حبیب بنك اي جي زیوریخ، 
بموجب  عنھ،  نیابة  للعمل  وكیلھ  أنھ  على  ("الوكیل")  المتحدة  العربیة  اإلمارات 

أحكام الوكالة ھذه.

التعاریف والتفسیر   (1

لذلك وبخالف ما ھو محدد في  في شروط الوكالة ھذه، ما لم یتطلب السیاق خالفاً 
ھذه الشروط واألحكام، فإن التعابیر التالیة لھا المعاني التالیة: 

"درھم" تعني العملة القانونیة لإلمارات العربیة المتحدة

"أحكام الحساب" تعني شروط وأحكام الحساب / الحسابات التي یحتفظ بھا الموكل 
مع الوكیل، وفقاً الختالفھا من وقت آلخر.

ھى  كما  أو  الطلب   استمارة  في  المذكورة  الثابتة  الرسوم  تعني  الوكالة"  "رسوم 
الموكل  قبل  من  الوكیل  إلى  تسدیدھا  لیتم    www.habibbank.com فى  معلنة 

كمقابل خدمات وكیل بموجب شروط ھذه الوكالة.

قانون  تنفیذي،  أمر  قواعد،  لوائح،  قانون،  أي  تعني  التطبیق"  الواجب  "القانون 
مختصة  سلطات  أي  من  صادرة  معلومات،  أو  إرشادیة،  تعمیم،مذكرة  الممارسة، 

تكون ملزمة واجبة النفاذ على الموكل و الوكیل أو موضوع شروط الوكالة ھذه.

"استمارة الطلب" تعني استمارة الطلب المقدمة من قبل الموكل للوكیل فیما یتعلق 
باالستثمار.

"یوم عمل" تعني الیوم الذي تكون فیھ البنوك في اإلمارات العربیة المتحدة مفتوحة 
العام. للعمل 

المحلیة،  الحكومة  الوطنیة،  السلطة  الحكومیة،  السلطة  المختصة" تعني  "السلطات 
السلطات التنظیمیة أو القانونیة أو أي قسم منھا وأي سلطة وزاریة أو حكومیة أو 
شبھ حكومیة أو قطاع أو إدارة تنظیمیة أخرى، وكالة حكومیة أو محكمة أو ھیئة 

قضائیة مختصة لھا سلطة على الموكل و/أو الوكیل

"الربح المتوقع" تعني النسبة المئویة للمبلغ، أعلى من مبلغ االستثمار، المتوقع أن 
یتم تولیده من االستثمار.

"حادثة القوة القاھرة" تعني فیما یتعلق بأي من األطراف، القضاء والقدر أو تدخل 
بالطرف  یتعلق  فیما  قاھرة  قوة  الحادثة حادثة  تكون  أن ال  والقوانین، على  اللوائح 
المتأثر ما لم یتم اتخاذ كافة الخطوات (إن وجدت) التي یكون متوقعاً اتخاذھا لحمایة 

الفعل أو الحادثة والنتائج المترتبة لذلك من الحدوث.

ربح  تولید  توقع  مع  الوكیل  قبل  من  الموكل  اموال  استثمار  تعني  "االستثمار" 
متوقع، یتم القیام بھ بموجب ووفقاً لما ھو منصوص علیھ في مستندات االستثمار.

"مبلغ االستثمار" یعني المبلغ المذكور في استمارة الطلب أو أي مبلغ یحول الى 
عن  (نیابة  الوكیل  قبل  من  استثماره  سیتم   ، االستثمار  بھ  قصد  الموكل  حساب 

الموكل) بموجب شروط الوكالة ھذه.

مبلغ  فیھ  یكون  الذي  التاریخ  تعني  باالستثمار،  یتعلق  فیما  االستثمار"   "تاریخ 
كونھ  ھذه،  الوكالة  بموجب شروط  للوكیل  الموكل  قبل  من  الدفع  واجب  االستثمار 
لحساب  المبلغ  تحویل  فیھ  تم  الذي  التاریخ  أو  الطلب  استمارة  في  المذكور  التاریخ 

الموكل لغرض االستثمار.

(والتعدیالت  ھذه  الوكالة  وشروط  الطلب  استمارة  تعني  االستثمار"  "مستندات 
الالحقة لشروط الوكالة، إن وجدت) وأي مستند آخر محدد من قبل األطراف على 

أنھ مستند استثمار.

"تاریخ استحقاق االستثمار" تعني التاریخ الذي یكون فیھ دفع مبلغ االستثمار (أو 
تواریخ ذلك الدفع التي یكون فیھا مبلغ االستثمار واجب الدفع بأقساط) مستحقاً من 

الوكیل إلى الموكل، كونھ التاریخ المذكور في استمارة الطلب، 

الوكیل  الخسارة) بسبب استثمار  الفعلي (أو  المحقق  الربح  "ربح االستثمار" تعني 
بموجب احكام مستندات االستثمار.

تاریخ استحقاق  تاریخ االستثمار وحتى وتشمل  الفترة من  تعني  "فترة االستثمار" 
االستثمار.

"أصول وكالة االستثمار" تعني االصول المكتسبة من قبل الوكیل نیابة عن الموكل 
االستثمار. بموجب 

التصفیة  بعد  یكون  الذي  باالستثمار،  یتعلق  الذي  المبلغ  تعني  االستحقاق"  "عوائد 
الفعلیة أو الحكمیة أو الضمنیة ألصول وكالة االستثمار، مستحقة للموكل في تاریخ 
ربح   (b) و  االستثمار،  مبلغ   (a) التالي:  على  تحتوي  والتي  االستثمار  استحقاق 
رسوم  للوكیل،  المستحقة  التكالیف  كافة  خصم  بعد  وجد)،  (إن  المحقق  االستثمار 

الوكالة وحوافز الوكیل (إن وجدت).  

"الطرف" تعني إما الموكل أو الوكیل حسبما یقتضیھ السیاق.

2) تعیین الوكیل والتزامات الدفع

2.1) یتم تعیین الوكیل لیكون وكیل الموكل للقیام بكافة األعمال بصفتھ وكیل مالم 
الشراء،  اتفاقیات  خالل  من  باالستثمارات  یتعلق  فیما  ذلك  إلى خالف  اإلشارة  تتم 
اتفاقیات البیع أو اتفاقیات أخرى بنفس الطریقة التي یمكن للوكیل أن یقوم بھا بذلك 

لنفسھ والتفاوض نیابة عن الموكل مع أي طرف فیما یتعق بذلك.

2.2) یقوم الموكل بدفع مبلغ االستثمار في أو قبل تاریخ االستثمار للحساب المحدد 
من قبل الوكیل.

الربح  المحقق  االستثمار  ربح  تجاوز  حالة  في  أنھ  على  األطراف  یوافق   (2.3
المتوقع، یتم منح الفائض للوكیل كحافز.

مبلغ  من  یخصم  أن  للوكیل  یحق  للموكل،  وكیالً  الوكیل  یعمل  أن  مقابل   (2.4
المتكبدة  الخصوم والنفقات  الفعلیة،  التكالیف  كافة  إذا كان ذلك مطلوباً،  االستثمار، 
من قبل الوكیل فیما یتعلق باالستثمار، باإلضافة إلى رسوم الوكالة، للعمل بموجب 

اإلستثمار. مستندات 

2.5) یقوم الوكیل بتوقیع وتسلیم، نیابة عن الموكل، اتفاقیات الشراء، اتفاقیات البیع 
والمستندات األخرى  الشھادات  االستثمار، وكافة  لتنفیذ  واتفاقیات أخرى ضروریة 

التي یراھا الوكیل مناسبة أو مطلوبة للموكل فیما یتعلق بذلك..

2.6) یتعھد الوكیل بتحویل عوائد االستحقاق عند التصفیة المستحقة ألصول وكالة 
استحقاق  تاریخ  في  فعلي)  أو  حكمي  أساس  على  كانت  أن  (سواًء  االستثمار 
االستثمار لحساب الموكل. عند التحویل، یتم إنھاء االستثمار ومستندات االستثمار. 

شروط  بموجب  كوكیل  إللتزاماتھ  تنفیذه  في  أنھ  الموكل  مع  الوكیل  یتفق   (2.7
التي  المسؤولیات  كافة  الموكل  یتحمل  نیة.  وحسن  بإخالص  یعمل  أن  ھذه  الوكالة 
تتعلق باعمال الوكیل ماعدا المخاطر التي تتعلق باإلھمال الجسیم من قبل الوكیل، 

أوسوء السلوك المتعمد من قبلھ أو احتیالھ.

3) اإلقرارات

یقر ویضمن الموكل للوكیل أن الموكل لھ صالحیة وسلطة كاملة إلبرام مستندات 
حسب  مفوضاً  ویكون  بموجبھا  التزاماتھ  وأداء  الموكل  االستثمار وممارسة حقوق 

األصول للقیام بكافة اإلجراءات حسب االقتضاء.

4) الفسخ

4.1) یجوز ألي من الطرفین إصدار إشعار فسخ للطرف المخل في حاالت الفسخ 
التالیة:

(a) إخالل مادي من قبل الطرف اآلخر بأي شرط من شروط الوكالة ھذه عندما 
أیام  عشرة  خالل  المعالجة)  على  قادراً  كان  (إذا  المعالجة  في  الطرف  ذلك  یخفق 
المعالجة  طلب  و  باالخالل  كاملة  تفاصیل  یعطي  الذي  اإلشعار  استالم  بعد  عمل 

لذلك.

(b) الرفض الخاطئ لشروط الوكالة ھذه من قبل الطرف اآلخر.

(c) حالة قوة قاھرة أو نتائجھا المترتبة  التي تتعلق بالطرف اآلخر لفترة تتجاوز 
(45) یوم عمل بعد التاریخ الذي بدأت فیھ حالة القوة القاھر، أو

(d) فسخ أو إیقاف أي حساب / أو حسابات للموكل مع البنك وفقاً لشروط الحساب.

والتزامات  حقوق  تنتھي  البند،  ھذا  أحكام  بموجب  االتفاقیة،  ھذه  فسخ  عند   (4.2
باستثناء  المستقبل  في  سریان  لھا  یكون  ولن  االتفاقیة  ھذه  بموجب  األطراف 
عوائد  ودفع  االستثمار،  استحقاق  تاریخ  في  الموكل  لحساب  الوكیل  التزامات 
أو صراحة  تظل ضمنیاً  أخرى  وأحكام  للموكل  باالستثمار  تتعلق  التي  االستحقاق 

ساریة حتى بعد الفسخ. 

5) شروط الحساب

تشكل شروط الحساب جزءاً ال یتجزأ من شروط الوكالة ھذه وتقرأ شروط الوكالة 
فیما یتعلق بشروط الحساب. في حالة حدوث تضارب بین شروط الحساب وشروط 

الوكالة، تسود شروط الوكالة.

6) استمارة الطلب

حساب  في  مبلغ  بتحویل  قام  ولكنھ  طلب  اي  الموكل  احضار  عدم  حالة  وفى 
االستثمار ، تستحق الوكالة الرسوم المتفق علیھا فى ذلك الوقت ، (مثال ثالثة أشھر 
من تاریخ االیداع) وحساب االرباح یحتسب بحساب سعر الفائدة فى تاریخ استالم 

المبلغ.

7) التنازل عن الفائدة

الشریعة،  مبادئ  مع  تتماشى  ال  الفائدة  دفع  مبادئ  بأن  األطراف  ویوافق  یعترف 
أو  العقد  بموجب  كان  إن  سواء  محكمة،  أي  فیھ  تفرض  الذي  المدى  إلى  وعلیھ، 
وغیر  لإللغاء  قابلة  غیر  بصورة  األطراف  یقر  الفائدة،  لدفع  التزام  أي  القانون 
بعضھم  من  الفائدة  لتحصیل  استحقاق  أي  ورفض  صراحًة  بالتنازل  مشروطة 

البعض..
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8) GOVERNING LAW AND JURISDICTION

8.1) The Investment Documents shall be governed by and 
construed in accordance with the laws of the Emirate of Dubai and 
the Federal laws of the UAE. The parties hereby irrevocably 
submit 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 Invest-
ment Documents.

8.2) The Principal and each authorized person irrevocably waives 
any objection which it might now or hereafter have to the courts 
referred to in this clause being nominated as the forum to hear 
and determine any suit, action or proceeding and to settle any 
disputes which may arise out of or in connection with these terms 
and conditions made hereunder and agrees not to claim that any 
such court is not a convenient or appropriate forum.

8.3) Submission to the jurisdiction of the courts of the Emirate of 
Dubai, UAE shall not limit the right of the Bank to bring proceed-
ings against the Principal or any authorized person in any other 
court of competent jurisdiction nor shall taking of proceedings in 
any one or more jurisdictions preclude the taking of proceedings 
in any other jurisdiction, whether concurrently or not.

Name & Signature of the Principal:

Signature ___________________________________________________

Account title  ________________________________________________

Date

8) القانون المنظم واالختصاص

والقوانین  دبي  إمارة  قوانین  بموجب  االستثمار  مستندات  وتفسر  تحكم   (8.1
قابلة  غیر  بصورة  بموجبھ  األطراف  یخضع  المتحدة.  العربیة  لإلمارات  اإلتحادیة 
إجراء  دعوى،  أي  وتحدید  لسماع  دبي  لمحاكم  الحصري  لالختصاص  للنقض 

وتسویة أي نزاع یجوز أن ینشأ أو لھ عالقة بمستندات االستثمار.  

أي  عن  للنقض  قابلة  غیر  بصورة  مفوض  شخص  وكل  العمیل  یتنازل   (8.2
إعتراض یجوز أن یكون لھ اآلن أو في المستقبل في المحاكم التي یشار إلیھا في 
ھذا البند التي تم تحدیدھا على أنھا محاكم اإلختصاص لسماع وتحدید أي دعوى أو 
إجراء وتسویة أي نزاعات تنشأ أو یكون لھا عالقة بھذه الشروط واألحكام بموجب 
غیر  اإلختصاص  محاكم  من  أي  بأن  المطالبة  عدم  على  والموافقة  اإلتفاقیة  ھذه 

مناسبة أو غیر مالئمة.

8.3) إن الخضوع لمحاكم اإلختصاص في إمارة دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
ال یقید حق البنك في القیام بأي إجراءات ضد العمیل أو أي شخص مفوض في أي 
أو  محكمة  أي  في  اجراءات  اتخاذ  یمنع  وال  اختصاص  ذات  أخرى  محكمة 
اختصاصات إضافیة اتخاذ إجراءات في أي اختصاص آخر، سواًء كان في الوقت 

ذاتھ أم ال.

إسم وتوقیع الموكـل:

التوقیع ______________________________________________________

عنوان الحساب _________________________________________________

التاریخ 

  

ملحوظة:-
- في حالة التواقیع المتعددة، یجب على المفوضین بالتوقیع التوقیع بموجب تفویض الحساب.

- بقیة اإلستمارة على الصفحة التالیة.

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.

_________________________   _________________________   _________________________
authorized signatory(s) | المفوض/المفوضین بالتوقیع



These terms and conditions in relation to the Wakala transactions 
(“Wakala Terms”) shall be read in conjunction with the Applica-
tion Form where the customer named in the Application Form or 
below (“Principal”) has signed whereby the Principal has appoint-
ed Habib Bank AG Zurich, United Arab Emirates (“Agent”) as its 
Agent to act for and on its behalf, in accordance with these 
Wakala Terms.

1) DEFINITIONS & INTERPRETATION

In these Wakala Terms, unless the context otherwise requires and 
except as otherwise defined herein, the following words shall 
have the following meanings:

‘AED’ and ‘Dirhams’means the lawful currency of the UAE; 

‘Account Terms’ means the terms and conditions of the 
account(s) that the Principal maintains with the Agent, as varied 
from time to time.  

‘Agency Fee’ means the fixed fee mentioned in the Application 
Form or as published on www.habibbank.com to be paid to the 
Agent by the Principal as a consideration of the Agent’s services 
under these Wakala Terms; ; 

‘Applicable Law’ means any law, regulation, rule, executive 
order, decree, code of practice, circular, guidance note or informa-
tion of, or made by, any Competent Authority which is binding and 
enforceable on or against the Principal and/ the Agent or the 
subject matter of, this Wakala Terms;

‘Application Form’ means the application form submitted by the 
Principal to the Agent in relation to the Investment;

‘Business Day’ means a day on which banks in the UAE are open 
for general business;

‘Competent Authority’ means a government, supranational, 
local government, statutory or regulatory body or any subdivision 
thereof and any ministerial or governmental, quasi governmental, 
industry or other regulatory department, body, instrumentality, 
agency or official court or tribunal having jurisdiction over the 
Principal and/or the Agent;

‘Expected Profit’ means such percentage of amount, over and 
above the Investment Amount, that is expected to be generated 
under the Investment.

‘Force Majeure Event’ means in relation to either Party, an act 
of God or intervening or supervening regulation or law, provided 
that no act or event shall be a Force Majeure Event in relation to 
an affected Party unless it has taken all steps (if any) which it 
could reasonably be expected to have taken in order to prevent 
such act or event or the consequences of the same from 
occurring;

‘Investment’ means the investment of the Principal’s funds by 
the Agent with the expectation of generating a Expected Profit, 
made pursuant to and as described in the Investment 
Documents;

‘Investment Amount’ means the amount mentioned in the 
Application Form which shall be invested by the Agent (on behalf of 
the Principal) pursuant to these Wakala Terms or an amount 
transferred into the Principal’s account designated for Investments;

‘Investment Date’ in relation to an Investment, means the date 
on which the Investment Amount is payable by the Principal to the 
Agent pursuant to these Wakala Terms, being date the mentioned 
in the Application Form or the date an amount is transferred into 
the Principal’s account designated for Investments.

‘Investment Documents’ means the Application Form and 
these Wakala Terms (and the subsequent amendments to the Wakala 
Terms, if any) and any other document identified by the Parties as 
Investment Documents.

‘Investment Maturity Date’ means the date on which payment 
of the Investment Amount (or the dates for such payment where the 
Investment Amount is payable in installments) is due from the Agent 
to the Principal, being the date mentioned in the Application 
Form;

‘Investment Profit’ means the actual realized profit (or loss) 
derived by reason of the Agent making an Investment in accord-
ance with the provisions of the Investment Documents;

‘Investment Period’ means the period from the Investment 
Date up to and including the Investment Maturity Date;

‘Investment Wakala Assets’ means the assets acquired by the 
Agent for and on behalf of the Principal under the Investment.

‘Maturity Proceeds’ means the amount, in respect of the Invest-
ment, which, following actual or constructive liquidation of the 
Investment Wakala Assets, shall be due to the Principal on the 
Investment Maturity Date and which shall comprise of the follow-
ing: (a) the Investment Amount; and (b) realized Investment 
Profit (if any), after the deduction of all costs owing to the Agent, 
Agency Fee and Agent’s incentive (if any).

‘Party’ means either the Principal or the Agent where the context 
suggests. 

2) APPOINTMENT OF AGENT & PAYMENT OBLIGATIONS

2.1) The Agent is appointed to be the agent of the Principal to do 
all acts in its capacity as Agent unless otherwise indicated with 
respect to the Investments through purchase agreements, sales 
agreements or other agreements as fully as the Principal could do 
itself and to negotiate on the Principal's behalf with any applicable 
parties in relation thereto. 

2.2) The Principal shall pay the Investment Amount on or before 
the Investment Date to the account designated by the Agent.  

2.3) The Parties agree that in the event the Investment Profit 
realized from the investments exceeds Expected Profit, the 
surplus shall be given to the Agent as incentive.

2.4) In consideration of the Agent acting as agent of the Principal, 
the Agent shall be entitled to deduct from the Investment 
Amount, if required, all actual costs, liabilities and expenses 
incurred by the Agent in relation to the Investment, together with 
the Agency Fee, for so acting under the Investment Documents.

2.5) The Agent will execute and deliver, on behalf of the Principal, 
such purchase agreements, sales agreements and other agree-
ments necessary to effect the Investment, and all other certifi-
cates and documents as the Agent may deem necessary or desira-
ble for the Principal in connection therewith.

2.6) The Agent undertakes to transfer the Maturity Proceeds upon 
the due liquidation of the Investment Wakala Assets (either on 
constructive or actual basis) on the Investment Maturity Date to the 
account of the Principal. Upon such transfer, the Investment and 
the Investment Documents will be terminated.

2.7) The Agent agrees with the Principal that it shall in perform-
ing its obligations as the Agent and in accordance with these 
Wakala Terms act dutifully and in good faith. The Principal shall 
bear all the risks associated with the acts of the Agent except 
those risks resulting from the Agent’s gross negligence, willful 
misconduct or fraud.

3) REPRESENTATIONS

The Principal represents and warrants to the Agent that the 
Principal has full power and authority to enter into the Investment 
Documents and the exercise of the Principal’s rights and perfor-
mance of its obligations thereunder have been duly authorized by 
all necessary action, where applicable.

4) TERMINATION

4.1) The following are termination events for which either Party 
may issue a termination notice on the defaulting Party;

(a) a material breach by the other Party of any of the terms of 
these Wakala Terms where that Party has failed to remedy the 
default (if capable of remedy) within ten (10) Business Days after 
receipt of notice giving full particulars of the default and requiring 
it to be remedied;

(b) wrongful repudiation of these Wakala Terms by the other 
Party;

(C) a Force Majeure Event or its consequences prevail in relation 
to the other Party for a continuous period in excess of forty-five 
(45) Business Days after the date on which the Force Majeure 
Event began; or

(d) the termination or discontinuance of any of the account(s) of 
the Principal with the Bank as per the Account Terms.

4.2) Upon termination of this Agreement, subject to the 
provisions of this clause, the rights and the obligations of the 
Parties under this Agreement will terminate and be of no future 
effect save the obligation of the Agent to account to the Principal 
on the Investment Maturity Date, to pay the Maturity Proceeds 
relating to the Investment to the Principal and such other 
provisions which expressly or by implication will survive termina-
tion. 

5) ACCOUNT TERMS

The Account Terms shall form an integral part of these Wakala 
Terms and the Wakala Terms shall be read in conjunction with the 
Account Terms. In the event of a conflict between the Account 
Terms and the Wakala Terms, the Wakala Terms shall prevail.

6) APPLICATION FORM

Where the Principal does not provide an Application Form but 
transfers an amount into the account designated for Investments, 
the Agent shall determine the Agency Fee, Investment Maturity 
Date (i.e. 3 months from deposit receipt date) and the calculation of 
the Investment Profit at applicable indicative profit rates at the 
time of receipt of funds. 

7) Waiver of interest

The Parties recognise and agree that the principle of payment of 
interest is repugnant to Shari’a principles and, accordingly, to the 
extent that any court would impose, whether by contract or by 
statute any obligation to pay interest, the parties hereby irrevoca-
bly and unconditionally expressly waive and reject any entitle-
ment to recover interest from each other.

فیما  وتقرأ  الوكالة")  ("أحكام  الوكالة  بمعامالت  تتعلق  التي  واألحكام  الشروط  إن 
بـ  الطلب  استمارة  في  العمیل  تسمیة  تمت  حیث   ، أدناه  أو  الطلب  باستمارة  یتعلق 
("الموكل") وقام بالتوقیع بموجبھ، قام الموكل بتعیین حبیب بنك اي جي زیوریخ، 
بموجب  عنھ،  نیابة  للعمل  وكیلھ  أنھ  على  ("الوكیل")  المتحدة  العربیة  اإلمارات 

أحكام الوكالة ھذه.

التعاریف والتفسیر   (1

لذلك وبخالف ما ھو محدد في  في شروط الوكالة ھذه، ما لم یتطلب السیاق خالفاً 
ھذه الشروط واألحكام، فإن التعابیر التالیة لھا المعاني التالیة: 

"درھم" تعني العملة القانونیة لإلمارات العربیة المتحدة

"أحكام الحساب" تعني شروط وأحكام الحساب / الحسابات التي یحتفظ بھا الموكل 
مع الوكیل، وفقاً الختالفھا من وقت آلخر.

ھى  كما  أو  الطلب   استمارة  في  المذكورة  الثابتة  الرسوم  تعني  الوكالة"  "رسوم 
الموكل  قبل  من  الوكیل  إلى  تسدیدھا  لیتم    www.habibbank.com فى  معلنة 

كمقابل خدمات وكیل بموجب شروط ھذه الوكالة.

قانون  تنفیذي،  أمر  قواعد،  لوائح،  قانون،  أي  تعني  التطبیق"  الواجب  "القانون 
مختصة  سلطات  أي  من  صادرة  معلومات،  أو  إرشادیة،  تعمیم،مذكرة  الممارسة، 

تكون ملزمة واجبة النفاذ على الموكل و الوكیل أو موضوع شروط الوكالة ھذه.

"استمارة الطلب" تعني استمارة الطلب المقدمة من قبل الموكل للوكیل فیما یتعلق 
باالستثمار.

"یوم عمل" تعني الیوم الذي تكون فیھ البنوك في اإلمارات العربیة المتحدة مفتوحة 
العام. للعمل 

المحلیة،  الحكومة  الوطنیة،  السلطة  الحكومیة،  السلطة  المختصة" تعني  "السلطات 
السلطات التنظیمیة أو القانونیة أو أي قسم منھا وأي سلطة وزاریة أو حكومیة أو 
شبھ حكومیة أو قطاع أو إدارة تنظیمیة أخرى، وكالة حكومیة أو محكمة أو ھیئة 

قضائیة مختصة لھا سلطة على الموكل و/أو الوكیل

"الربح المتوقع" تعني النسبة المئویة للمبلغ، أعلى من مبلغ االستثمار، المتوقع أن 
یتم تولیده من االستثمار.

"حادثة القوة القاھرة" تعني فیما یتعلق بأي من األطراف، القضاء والقدر أو تدخل 
بالطرف  یتعلق  فیما  قاھرة  قوة  الحادثة حادثة  تكون  أن ال  والقوانین، على  اللوائح 
المتأثر ما لم یتم اتخاذ كافة الخطوات (إن وجدت) التي یكون متوقعاً اتخاذھا لحمایة 

الفعل أو الحادثة والنتائج المترتبة لذلك من الحدوث.

ربح  تولید  توقع  مع  الوكیل  قبل  من  الموكل  اموال  استثمار  تعني  "االستثمار" 
متوقع، یتم القیام بھ بموجب ووفقاً لما ھو منصوص علیھ في مستندات االستثمار.

"مبلغ االستثمار" یعني المبلغ المذكور في استمارة الطلب أو أي مبلغ یحول الى 
عن  (نیابة  الوكیل  قبل  من  استثماره  سیتم   ، االستثمار  بھ  قصد  الموكل  حساب 

الموكل) بموجب شروط الوكالة ھذه.

مبلغ  فیھ  یكون  الذي  التاریخ  تعني  باالستثمار،  یتعلق  فیما  االستثمار"   "تاریخ 
كونھ  ھذه،  الوكالة  بموجب شروط  للوكیل  الموكل  قبل  من  الدفع  واجب  االستثمار 
لحساب  المبلغ  تحویل  فیھ  تم  الذي  التاریخ  أو  الطلب  استمارة  في  المذكور  التاریخ 

الموكل لغرض االستثمار.

(والتعدیالت  ھذه  الوكالة  وشروط  الطلب  استمارة  تعني  االستثمار"  "مستندات 
الالحقة لشروط الوكالة، إن وجدت) وأي مستند آخر محدد من قبل األطراف على 

أنھ مستند استثمار.

"تاریخ استحقاق االستثمار" تعني التاریخ الذي یكون فیھ دفع مبلغ االستثمار (أو 
تواریخ ذلك الدفع التي یكون فیھا مبلغ االستثمار واجب الدفع بأقساط) مستحقاً من 

الوكیل إلى الموكل، كونھ التاریخ المذكور في استمارة الطلب، 

الوكیل  الخسارة) بسبب استثمار  الفعلي (أو  المحقق  الربح  "ربح االستثمار" تعني 
بموجب احكام مستندات االستثمار.

تاریخ استحقاق  تاریخ االستثمار وحتى وتشمل  الفترة من  تعني  "فترة االستثمار" 
االستثمار.

"أصول وكالة االستثمار" تعني االصول المكتسبة من قبل الوكیل نیابة عن الموكل 
االستثمار. بموجب 

التصفیة  بعد  یكون  الذي  باالستثمار،  یتعلق  الذي  المبلغ  تعني  االستحقاق"  "عوائد 
الفعلیة أو الحكمیة أو الضمنیة ألصول وكالة االستثمار، مستحقة للموكل في تاریخ 
ربح   (b) و  االستثمار،  مبلغ   (a) التالي:  على  تحتوي  والتي  االستثمار  استحقاق 
رسوم  للوكیل،  المستحقة  التكالیف  كافة  خصم  بعد  وجد)،  (إن  المحقق  االستثمار 

الوكالة وحوافز الوكیل (إن وجدت).  

"الطرف" تعني إما الموكل أو الوكیل حسبما یقتضیھ السیاق.

2) تعیین الوكیل والتزامات الدفع

2.1) یتم تعیین الوكیل لیكون وكیل الموكل للقیام بكافة األعمال بصفتھ وكیل مالم 
الشراء،  اتفاقیات  خالل  من  باالستثمارات  یتعلق  فیما  ذلك  إلى خالف  اإلشارة  تتم 
اتفاقیات البیع أو اتفاقیات أخرى بنفس الطریقة التي یمكن للوكیل أن یقوم بھا بذلك 

لنفسھ والتفاوض نیابة عن الموكل مع أي طرف فیما یتعق بذلك.

2.2) یقوم الموكل بدفع مبلغ االستثمار في أو قبل تاریخ االستثمار للحساب المحدد 
من قبل الوكیل.

الربح  المحقق  االستثمار  ربح  تجاوز  حالة  في  أنھ  على  األطراف  یوافق   (2.3
المتوقع، یتم منح الفائض للوكیل كحافز.

مبلغ  من  یخصم  أن  للوكیل  یحق  للموكل،  وكیالً  الوكیل  یعمل  أن  مقابل   (2.4
المتكبدة  الخصوم والنفقات  الفعلیة،  التكالیف  كافة  إذا كان ذلك مطلوباً،  االستثمار، 
من قبل الوكیل فیما یتعلق باالستثمار، باإلضافة إلى رسوم الوكالة، للعمل بموجب 

اإلستثمار. مستندات 

2.5) یقوم الوكیل بتوقیع وتسلیم، نیابة عن الموكل، اتفاقیات الشراء، اتفاقیات البیع 
والمستندات األخرى  الشھادات  االستثمار، وكافة  لتنفیذ  واتفاقیات أخرى ضروریة 

التي یراھا الوكیل مناسبة أو مطلوبة للموكل فیما یتعلق بذلك..

2.6) یتعھد الوكیل بتحویل عوائد االستحقاق عند التصفیة المستحقة ألصول وكالة 
استحقاق  تاریخ  في  فعلي)  أو  حكمي  أساس  على  كانت  أن  (سواًء  االستثمار 
االستثمار لحساب الموكل. عند التحویل، یتم إنھاء االستثمار ومستندات االستثمار. 

شروط  بموجب  كوكیل  إللتزاماتھ  تنفیذه  في  أنھ  الموكل  مع  الوكیل  یتفق   (2.7
التي  المسؤولیات  كافة  الموكل  یتحمل  نیة.  وحسن  بإخالص  یعمل  أن  ھذه  الوكالة 
تتعلق باعمال الوكیل ماعدا المخاطر التي تتعلق باإلھمال الجسیم من قبل الوكیل، 

أوسوء السلوك المتعمد من قبلھ أو احتیالھ.

3) اإلقرارات

یقر ویضمن الموكل للوكیل أن الموكل لھ صالحیة وسلطة كاملة إلبرام مستندات 
حسب  مفوضاً  ویكون  بموجبھا  التزاماتھ  وأداء  الموكل  االستثمار وممارسة حقوق 

األصول للقیام بكافة اإلجراءات حسب االقتضاء.

4) الفسخ

4.1) یجوز ألي من الطرفین إصدار إشعار فسخ للطرف المخل في حاالت الفسخ 
التالیة:

(a) إخالل مادي من قبل الطرف اآلخر بأي شرط من شروط الوكالة ھذه عندما 
أیام  عشرة  خالل  المعالجة)  على  قادراً  كان  (إذا  المعالجة  في  الطرف  ذلك  یخفق 
المعالجة  طلب  و  باالخالل  كاملة  تفاصیل  یعطي  الذي  اإلشعار  استالم  بعد  عمل 

لذلك.

(b) الرفض الخاطئ لشروط الوكالة ھذه من قبل الطرف اآلخر.

(c) حالة قوة قاھرة أو نتائجھا المترتبة  التي تتعلق بالطرف اآلخر لفترة تتجاوز 
(45) یوم عمل بعد التاریخ الذي بدأت فیھ حالة القوة القاھر، أو

(d) فسخ أو إیقاف أي حساب / أو حسابات للموكل مع البنك وفقاً لشروط الحساب.

والتزامات  حقوق  تنتھي  البند،  ھذا  أحكام  بموجب  االتفاقیة،  ھذه  فسخ  عند   (4.2
باستثناء  المستقبل  في  سریان  لھا  یكون  ولن  االتفاقیة  ھذه  بموجب  األطراف 
عوائد  ودفع  االستثمار،  استحقاق  تاریخ  في  الموكل  لحساب  الوكیل  التزامات 
أو صراحة  تظل ضمنیاً  أخرى  وأحكام  للموكل  باالستثمار  تتعلق  التي  االستحقاق 

ساریة حتى بعد الفسخ. 

5) شروط الحساب

تشكل شروط الحساب جزءاً ال یتجزأ من شروط الوكالة ھذه وتقرأ شروط الوكالة 
فیما یتعلق بشروط الحساب. في حالة حدوث تضارب بین شروط الحساب وشروط 

الوكالة، تسود شروط الوكالة.

6) استمارة الطلب

حساب  في  مبلغ  بتحویل  قام  ولكنھ  طلب  اي  الموكل  احضار  عدم  حالة  وفى 
االستثمار ، تستحق الوكالة الرسوم المتفق علیھا فى ذلك الوقت ، (مثال ثالثة أشھر 
من تاریخ االیداع) وحساب االرباح یحتسب بحساب سعر الفائدة فى تاریخ استالم 

المبلغ.

7) التنازل عن الفائدة

الشریعة،  مبادئ  مع  تتماشى  ال  الفائدة  دفع  مبادئ  بأن  األطراف  ویوافق  یعترف 
أو  العقد  بموجب  كان  إن  سواء  محكمة،  أي  فیھ  تفرض  الذي  المدى  إلى  وعلیھ، 
وغیر  لإللغاء  قابلة  غیر  بصورة  األطراف  یقر  الفائدة،  لدفع  التزام  أي  القانون 
بعضھم  من  الفائدة  لتحصیل  استحقاق  أي  ورفض  صراحًة  بالتنازل  مشروطة 

البعض..

8) GOVERNING LAW AND JURISDICTION

8.1) The Investment Documents shall be governed by and 
construed in accordance with the laws of the Emirate of Dubai and 
the Federal laws of the UAE. The parties hereby irrevocably 
submit 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 Invest-
ment Documents.

8.2) The Principal and each authorized person irrevocably waives 
any objection which it might now or hereafter have to the courts 
referred to in this clause being nominated as the forum to hear 
and determine any suit, action or proceeding and to settle any 
disputes which may arise out of or in connection with these terms 
and conditions made hereunder and agrees not to claim that any 
such court is not a convenient or appropriate forum.

8.3) Submission to the jurisdiction of the courts of the Emirate of 
Dubai, UAE shall not limit the right of the Bank to bring proceed-
ings against the Principal or any authorized person in any other 
court of competent jurisdiction nor shall taking of proceedings in 
any one or more jurisdictions preclude the taking of proceedings 
in any other jurisdiction, whether concurrently or not.

Name & Signature of the Principal:

Signature ___________________________________________________

Account title  ________________________________________________

Date

8) القانون المنظم واالختصاص

والقوانین  دبي  إمارة  قوانین  بموجب  االستثمار  مستندات  وتفسر  تحكم   (8.1
قابلة  غیر  بصورة  بموجبھ  األطراف  یخضع  المتحدة.  العربیة  لإلمارات  اإلتحادیة 
إجراء  دعوى،  أي  وتحدید  لسماع  دبي  لمحاكم  الحصري  لالختصاص  للنقض 

وتسویة أي نزاع یجوز أن ینشأ أو لھ عالقة بمستندات االستثمار.  

أي  عن  للنقض  قابلة  غیر  بصورة  مفوض  شخص  وكل  العمیل  یتنازل   (8.2
إعتراض یجوز أن یكون لھ اآلن أو في المستقبل في المحاكم التي یشار إلیھا في 
ھذا البند التي تم تحدیدھا على أنھا محاكم اإلختصاص لسماع وتحدید أي دعوى أو 
إجراء وتسویة أي نزاعات تنشأ أو یكون لھا عالقة بھذه الشروط واألحكام بموجب 
غیر  اإلختصاص  محاكم  من  أي  بأن  المطالبة  عدم  على  والموافقة  اإلتفاقیة  ھذه 

مناسبة أو غیر مالئمة.

8.3) إن الخضوع لمحاكم اإلختصاص في إمارة دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
ال یقید حق البنك في القیام بأي إجراءات ضد العمیل أو أي شخص مفوض في أي 
أو  محكمة  أي  في  اجراءات  اتخاذ  یمنع  وال  اختصاص  ذات  أخرى  محكمة 
اختصاصات إضافیة اتخاذ إجراءات في أي اختصاص آخر، سواًء كان في الوقت 

ذاتھ أم ال.

إسم وتوقیع الموكـل:

التوقیع ______________________________________________________

عنوان الحساب _________________________________________________

التاریخ 

  

day month year السنة                       الشھر              الیوم

.NOTE: In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandateملحوظة: في حالة التواقیع المتعددة، یجب على المفوضین بالتوقیع التوقیع بموجب تفویض الحساب.
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signature

Verified by __________________________


