قرار لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك
أبوظبي األول
الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد خاتــم
األنبيــاء وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن
حساب الوديعة االستثمارية اإلسالمية (الوكالة)
تــم عــرض علــى لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة التابعــة لبنــك أبوظبــي
األول (لجنــة الرقابــة الشــرعية) الهيــكل ،واآلليــة والوثائــق الــواردة أدنــاه
بخصــوص منتــج الوديعــة االســتثمارية اإلســامية (الوكالــة) (المنتــج أو
حســاب الوديعــة االســتثمارية).
أ .الهيكل واآللية
 .1تــم إعــداد المنتــج علــى أســاس الوكالــة .وحســاب الوديعــة االســتثمارية
حســاب اســتثمار بأربــاح  ،واألمــوال المودعــة فــي حســاب الوديعــة
مضمونــة مــن قبــل البنــك.
االســتثمارية غيــر
ٍ
 .2يجــوز للعميــل (بصفتــه المــوكل) أن يــودع أمــواال لــدى البنــك (بصفتــه
الوكيــل) مقابــل معــدل ربــح متوقــع متفــق عليــه لمــدة زمنيــة متفــق
عليهــا .يتــم تجميــع األمــوال المحتفــظ بهــا فــي حســاب الوديعــة
االســتثمارية (أمــوال الوكالــة) فــي صنــدوق األمــوال اإلســامية للبنــك
ويتــم دمجهــا مــع أمــوال أخــرى فــي الصنــدوق (بمــا فــي ذلــك ودائــع
أخــرى ،أمــوال االســتثمار وأمــوال المســاهمين).
 .3يســتثمر البنــك (بصفتــه الوكيــل فيمــا يتعلــق بأمــوال الوكالــة)
ويســتخدم تلــك األمــوال فــي أنشــطة تجاريــة متوافقــة مــع الشــريعة أو
فــي األصــول اإلســامية للبنــك .وســوف يــوزع الربــح المحقــق مــن ذلــك
االســتثمار (إن وجــد) إلــى العميــل بنــاء علــى معــدل ربــح متوقــع متفــق
عليــه ،مــع مراعــاة معــدل الربــح الفعلــي  /الربــح المحقــق.
● إذا كان معــدل الربــح الفعلــي يعــادل أو أكبــر مــن معــدل الربــح
المتوقــع ،يدفــع البنــك إلــى العميــل مبلغــا يســاوي الربــح المتوقــع.
ويحتفــظ البنــك بــأي فائــض فــي الربــح الفعلــي كحافــز.
● إذا كان معــدل الربــح الفعلــي أقــل مــن معــدل الربــح المتوقــع،
يدفــع البنــك إلــى العميــل مبلغــا يعــادل الربــح الفعلــي .ويجــوز
للبنــك ،مــع ذلــك ،بنــاء علــى تقديــره المطلــق ،دفــع هبــة إلــى
العميــل اســتنادا إلــى معــدل الربــح المتوقــع المنطبــق .ويتــم منــح
تلــك الهبــة بنــاء علــى التقديــر الخــاص للبنــك ومــن ربحــه الخــاص
أو أمــوال المســاهمين.
يتحمــل العميــل وحــده مخاطــر االســتثمار (بمــا فــي ذلــك أي خســائر
ماليــة تنشــأ عــن االســتثمار ،باســتثناء خســائر تنشــأ بســبب إهمــال
جســيم مــن البنــك أو ســوء تصــرف عمــدي مــن جانبــه أو انتهاكــه
لألحــكام والشــروط ذات الصلــة).

Pronouncement of the First Abu Dhabi Bank
Internal Shariah Supervision Committee
All praise is due to Allah, prayers and peace be upon the last Prophet
Mohammad, and be upon his relatives and all his companions
)Islamic Term Deposit (Wakalah
The First Abu Dhabi Bank Internal Shariah Supervision Committee
(the Shariah Committee) has been presented with the below
described structure, mechanism and documentation of the Islamic
Term Deposit (Wakala) product (the Product or Term Deposit
Account).
A. Structure & Mechanism
1. The Product is structured based on the Shariah concept
of Wakala. The Term Deposit Account is a profit-bearing
investment account, and the funds deposited into the Term
Deposit Account is not guaranteed by the Bank.
2. The customer (as Muwakkil) may place funds with the Bank (as
Wakeel) for an agreed anticipate profit rate and for an agreed
duration of time. The funds held in such Term Deposit Account
(the Wakalah funds) are pooled into the Bank’s Islamic funds
pool and co-mingled with other funds of the pool (including
other deposits, investment funds and shareholders’ funds).
)3. The Bank (acting as Wakeel, in respect of the Wakalah funds
invests and deploys such funds into Shariah-compliant business
activities or Islamic assets of the Bank. The profit generated
from such investment (if any) will be distributed to the
customer based on the agreed anticipated profit rate, subject
to the actual profit rate/profit generated.
● If the actual profit rate is equal to or greater than the
anticipated profit rate, the Bank shall pay to the customer
an amount equal to the anticipated profit. Any excess of the
actual profit shall be retained by the Bank as an incentive
payment.
● If the actual profit rate is less than the anticipated profit
rate, the Bank shall pay to the customer an amount equal
to the actual profit. The Bank may however, in its absolute
discretion, grant a Hibah to the customer based on the
applicable anticipated profit rate. Such Hibah are granted
at sole discretion of the Bank and from its own profit or
shareholders’ funds.
The investment risk (including any financial losses arising from
the investment, but excluding any losses resulting from the
Bank’s gross negligence, wilful misconduct or breach of the
relevant terms and conditions) shall be borne solely by the
customer.

ب .الوثائق
أهم المستنــدات المتعلقة بالمنتج هي كــاآلتي:
 .1اتفاقية وكالة الرئيسية لالستثمار
 .2األحكام والشروط العامة للحسابات اإلسالمية.
حــدد علــى أنــه كذلــك مــن قبــل البنــك (وتوافــق
وأي مســتند آخــر ُي َّ
عليــه لجنــة الرقابــة الشــرعية) مــن حيــن آلخــر.
الموافقة
بعــد مراجعــة الهيــكل ،واآلليــة والوثائــق المذكــورة أعــاه ،قــررت لجنــة
الرقابــة الشــرعية الداخليــة علــى أن حســاب الوديعة االســتثمارية اإلســامية
(الوكالــة) جائــزة ومتوافقــة مــع قواعــد وأحــكام الشــريعة اإلســامية.
واهلل أعلم
لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي األول

B. Documentation
The key documents relating to the Product are as follows:
1. Master Wakalah Agreement for Investment
2. General Terms and Conditions for Islamic Accounts
And any other document designated as such by the Bank (as
approved by the Shariah Committee) from time to time.
Approval
The Shariah Committee, having reviewed the structure, mechanism
and documentation as mentioned above, hereby rules that
the Product is permissible and is in accordance with the Shariah
principles.
And Allah knows best.
First Abu Dhabi Bank Internal Shariah Supervision Committee

