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 Shari’a Certificate شهادة شرعيَّة 

 Wakala Investment Deposits ودائع الوكالة باالستثمار 
للمصرف   (الموكِّل)  المتعامل  توكيل  أساس  على  الودائع  هذه  تقوم 

في   االستثمار)  (مبلغ  المودَع  المبلغ  باستثمار  العام  (الوكيل)  الوعاء 
للمصرف، مدَّة محدَّدة، مع ذكر الرِّبح المتوقَّع للمتعامل، ويكون للمصرف  
أجرة محدَّدة بمبلغ معلوم، مع حافز يتمثَّل بما زاد من الرِّبح المتحقِّق عن  
الرِّبح المتوقَّع. ويضمن المصرف الخسارة في مبلغ االستثمار حال التعدي أو  

 من جهته.   التَّقصير أو مخالفة الشروط

At ADIB (the “Bank”) these deposits are based on the customer (the principal) 
authorizing the Bank (the agent) to invest the deposited amount (the investment 
amount) in the general pool of the Bank for a specified period, with mentioning 
the expected profit for the customer. The Bank shall be entitled for a specified fee 
in the form of a known amount, and an incentive represented by what exceeds 
the realised profit over the expected profit. The Bank shall be held liable for loss 
in the investment amount if it commits misconduct, negligence, or breach of 
conditions. 

وقد روجِعَت اتفاقية الوكالة باالستثمار الخاصَّة بالمصرف التي تشتمل على  
شروط وأحكام هذه الودائع، وهي مقبولة شرعًا، وتتفق مع قرارات الهيئة  

ية المتَّحدة المركزي)، ومع الوارد  العليا الشَّرعية (في مصرف اإلمارات العرب
) بشأن الوكالة باالستثمار، وغيره، الصَّادرة عن  ٤٦في المعيار الشَّرعي رقم (

 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (أيوفي). 

The agreement of Investment Wakala of the Bank, that contains the terms and 
conditions of such deposits, was reviewed, and it was found to be acceptable as 
per Shari’a and is in line with the resolutions of the Higher Shari’ah Authority (at 
the Central Bank of the UAE) and the Shari’ah Standard No. (46): Wakala Bi Al-
Istithmar (Investment Agency), and other Shari’ah Standards issued by the 
Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 
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