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4: مدة االستثمار

أن تكون هذه  االستثمار فيها شريطة  يرغب  التي  بالمدة  األول  الطرف  بإشعار  الثاني  الطرف  سيقوم 
المدة مقبولة لدى الطرف األول )»مدة االستثمار«(.

يوافق الطرفان بأن مدة االستثمار ستتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر 
برغبته في عدم التجديد بموجب إخطار كتابي مدته أربعة )4( أيام عمل قبل تاريخ انتهاء مدة االستثمار. 

5: األرباح 

الطرف  الى  االستثمار  مبلغ  بإعادة  األرباح  وتحقق  االستثمار  انتهاء مدة  عند  األول  الطرف  1.  سيقوم 
الثاني باإلضافة الى األرباح المتحققة )حسب النسبة المتفق عليها( )»المبلغ المستحق«(.

والمعلنة  المتوقعة  األرباح  المستحق حسب جدول  المبلغ  بتجديد استثمار  األول  الطرف  2.  سيقوم 
لديه في ذلك التاريخ وسيتم إعادة استثمار المبلغ المستحق لمدة استثمار اخرى، ما لم يتسلم 

الطرف األول تعليمات مكتوبة من الطرف الثاني تفيد بغير ذلك.

6: إلغاء االستثمار

1.  مع عدم اإلخالل بالبندين الرابع والسابع، ال يجوز للطرف الثاني طلب إلغاء أو تغيير االستثمار اثناء 
مدة االستثمار.

2.  أي طلب لإللغاء أو التغيير سيكون مشروطًا بموافقة الطرف األول، ويقر الطرف الثاني بموافقته 
على تحمل التكاليف والرسوم الفعلية الناتجة عن هذا الطلب.

7: تعديل االستثمار

أو  الجديد  االستثمار  مبلغ  بتعديل  األول  للطرف  مسبقة  خطية  تعليمات  إعطاء  الثاني  للطرف  يجوز 
تعديل مدة االستثمار على أن تصل هذه التعليمات قبل انتهاء مدة االستثمار القائم بأربعة )4( أيام 
عمل على األقل وبشرط موافقة الطرف األول عليها والذي سيقوم بتحديد نسبة الربح المتوقعة حسب 

جدول األرباح المعلن في يوم تعديل االستثمار.

8: العموالت والمصاريف 

بتنفيذ تتعلق  التي  المبالغ  جميع  حساباته  من  الخصم  في  األول  الطرف  الثاني  الطرف   يفوض 
هذه الوكالة.

9: مدة الوكالة

من دون اإلخالل بأحكام البنود الرابع والسادس والسابع من هذه الوكالة ومالم يتم انهاؤها مسبقًا 
بموجب أحكام البند الرابع عشر تكون هذه الوكالة نافذة لمدة غير محددة.

10: المسئولية

لن يكون الطرف األول مسئوالً عن أي خسائر أو أضرار أو مصروفات يتكبدها الطرف الثاني ترتبت نتيجة 
لعمل أو امتناع عن عمل  قام به الطرف األول أثناء أدائه اللتزاماته المنصوص عليها في هذه الوكالة 
مالم تكن هذه األضرار أو الخسارة أو المصروفات ترتبت نتيجة اإلخالل العمدي أو اإلهمال الجسيم من 

قبل الطرف األول.

11: التعويض

في حالة وجود خالف بين الطرف األول واألطراف األخرى التي يتعامل معها في صفقات المرابحات الدولية 
لحفظ  مناسبة  يراها  التي  اإلجراءات  باتخاذ  األول  الطرف  الثاني  الطرف  يفوض  الوكالة،  هذه  موضوع 

حقوقه شريطة حصول الطرف األول على الموافقة الخطية المسبقة للطرف الثاني.

الثاني على تعويض الطرف األول عن أي نفقات أو مصروفات أو أتعاب يتكبدها الطرف  يوافق الطرف 
األول عند اتخاذ مثل هذه االجراءات، اال اذا ترتبت هذه النفقات أو المصروفات نتيجة إخالل الطرف األول 

بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الوكالة أو نتيجة إهمال أو تقصير من الطرف األول.

12: المعلومات

يتعهد الطرف األول بتقديم المعلومات المتوافرة لديه عن االستثمار متى ما طلب الطرف الثاني ذلك 
بصورة معقولة.

تم ابرام وكالة باالستثمار في المرابحات الدولية هذه )»الوكالة«( بتاريخ

بين :

البحرين  مصرف  قبل  من  مرخص  )مصرف  )مقفلة(  ش.م.ب   ) البحرين   ( الكويتي  التمويل  1.  بيت 
المركزي كمصرف قطاع تجزئة اسالمي ملزم بقوانين المصرف المركزي وشروط الترخيص( وعنوانه 

ص.ب. 2066 المنامة، البحرين )ويشار إليه فيما بعد بـ »الطرف األول«(.

.2

بطاقة سكانية/سجل تجاري رقم  

وعنوانه  

)ويشار إليه فيما بعد بـ »الطرف الثاني«(.  

يشار إليهم منفردين بـ »الطرف« ومجتمعين بـ »الطرفين«.

تمهيد:

في  عنه  نيابًة  للقيام  األول  الطرف  توكيل  ويرغب في  األول  الطرف  عمالء  أحد  الثاني  الطرف  أن  حيث 
بما في ذلك  باالستثمار  المتصلة  األعمال  بكافة  والقيام  الدولية  المرابحة  أمواله في عمليات  استثمار 

التعاقد مع النفس أو مع الغير.

وحيث أن الطرف األول قبل الوكالة وقبل القيام باألعمال المتصلة بها كوكيل عن الطرف الثاني وفقًا 
للشروط واألحكام المذكورة في هذه الوكالة.

عليه تم االتفاق بقبول ورضا الطرفين على اآلتي:

1: التمهيد

يعتبر التمهيد أعاله جزءًا ال يتجزأ من هذه الوكالة.

2: عملية االستثمار

 1.  سيقوم الطرف األول باستثمار المبلغ المودع في حساب الطرف الثاني رقم

في معامالت المرابحة الدولية )»مبلغ االستثمار«(.

2.  يتعهد الطرف الثاني بتوفير وإيداع مبلغ االستثمار في الحساب قبل تاريخ االستثمار الذي يحدده 
الطرف األول.

االستثمار، مبلغ  توفر  عدم  بسبب  لالستثمار  الثاني  الطرف  طلب  رفض  األول  للطرف   3.  يحق 
أو عدم استالمه قبل تاريخ االستثمار أو ألي أسباب اخرى خارجة عن قدرة وسيطرة الطرف األول.

يدرك ويوافق الطرف الثاني بأن الطرف األول سيقوم باستثمار مبلغ االستثمار خالل مدة الوكالة.  .4

في  االستثمار  معامالت  وأحكام  لشروط  سيخضع  االستثمار  مبلغ  بأن  الثاني  الطرف  ويوافق  5.  يقر 
المرابحات الدولية والتي قد تختلف من معاملة ألخرى.

3: اإلقرارات

يقر الطرف األول:

أنه يملك القدرة والصالحية الستثمار مبلغ االستثمار بالنيابة عن ولصالح الطرف الثاني.  .1

أو  اتفاقية  أو  الدولية لن يعارض أي عقد  المرابحة  2.  إن قيامه باستثمار مبلغ االستثمار في عمليات 
التزام يكون طرفًا فيه.

يقر الطرف الثاني:

بأنه المالك الشرعي لمبلغ االستثمار.  .1

بأنه حصل على جميع الموافقات الالزمة إلبرام هذه الوكالة.  .2

ان ابرامه لهذه الوكالة لن يعارض اي عقد أو اتفاقية أو التزام يكون طرفًا فيه.  .3

بأنه مخول حسب األصول الستثمار مبلغ االستثمار.  .4
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13: السجالت

يلتزم الطرف األول باالحتفاظ بالسجالت ونسخ من الوثائق والمستندات الخاصة بالمعامالت التي يجريها 
بموجب هذه الوكالة لمدة 5 سنوات بعد تاريخ إنهاء هذه الوكالة.

14:اإلنهاء

يحق ألي الطرفين إنهاء هذه الوكالة بموجب إشعار خطي مسبق ال تقل مدته عن 30 يوم عمل.

ستعتبر هذه الوكالة منتهية تلقائيًا عند استالم الطرف األول إشعارًا:

بوفاة الطرف الثاني ) في حالة األفراد(.  )1

بحل الطرف الثاني أو افالسه )في حالة الشركات والمؤسسات(.  )2

لن يترتب على إنهاء هذه الوكالة إنهاء عمليات المرابحة الدولية القائمة.

15: االعتماد على المراسالت

الساعة 12 ظهرًا عن  أي تعليمات تم استالمها قبل  بناًء على  بالتصرف   األول مخوالً  الطرف  سيكون 
طريق الفاكس أو الهاتف أو البريد االلكتروني أو البريد المسجل والتي يعتقد بصورة معقولة وبحسن 

نية أنها صادرة من الطرف الثاني أو أي شخص مفوض من قبله بإصدار تلك التعليمات أو المراسالت.

يتعهد الطرف الثاني بتعويض الطرف األول عن أي أضرار أو مطالبات أو ادعاءات أو مصاريف أو خسائر 
اتباعه تلك  الطرف األول بسبب  أو ضرائب والتي تكبدها  التزامات  أو   ) القانونية  األتعاب  )بما في ذلك 

التعليمات أو المراسالت.

16:  االتفاق التام

تشكل هذه الوكالة إجمالي االتفاق والتفاهم بين الطرفين بشأن موضوعها ويقر كل طرف أنه وقع 
على هذه الوكالة بدون االعتماد على أية إقرارات أو ضمانات من الطرف اآلخر )فيما عدا ما هو وارد في 
هذه الوكالة( ويتنازل كل طرف عن كافة الحقوق والمطالبات المتعلقة بذلك. لن تعفي نصوص هذه 

الوكالة أي الطرفين من مسؤليته المترتبة عن االحتيال.

17: الشكاوى

يستطيع الطرف الثاني إذا لم يكن راضيًا عن الخدمات المقدمة من الطرف األول بموجب هذه الوكالة أو 
في حال وجود شكوى التواصل مع البنك الذي سيلتزم بتوفير آلية بسيطة وسهلة لتوصيل شكاوى 

واقتراحات ومخاوف الطرف الثاني إلى الطرف األول.

18: القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

الشريعة  أحكام  مع  يتعارض  ال  الذي  للحد  البحرين  مملكة  لقانون  وفقًا  وتفسر  الوكالة  هذه  تخضع 
اإلسالمية، وتختص محاكم البحرين بالنظر في أي نزاع ينشأ بسبب هذه الوكالة.

19: مبدأ عدم دفع الربا

يقر ويوافق الطرفان/األطراف على أن مبدأ دفع الفوائد/الربا ينافي أحكام الشريعة االسالمية. عليه، اذا 
فرض القانون البحريني )سواء عن طريق قانون أو عقد( التزامًا بدفع فائدة/ربا أو أي مبلغ من طبيعة 
ويرفضان/ويرفضون  للنقض  قابل  وغير  مشروط  غير  تنازالً  الطرفان/األطراف  سيتنازل  الفائدة/الربا، 

استالم او الحصول من الطرف االخر على فائدة/ربا أو أي مبلغ من طبيعة الفائدة/الربا.

20: التعديل

يجب أن يكون أي تعديل لبنود وشروط هذه الوكالة مكتوبًا و موقعًا من قبل الطرفين.

منهما  نسخة  وتسلم كل طرف  الطرفين  من  موقعتين  أصليتين  نسختين  من  الوكالة  حررت هذه 
للعمل بموجبها.

الطرف األول

الطرف الثاني

االسم:

االسم:

التوقيع:

التوقيع:

رقم البطاقة السكانية/السجل التجاري:
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