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The customer whose details are set out below (the 

Customer), by executing this Corporate Wakala 

Deposit Form (which together with the attached 

Siraj Finance Terms & Conditions for Corporate 

Wakala Deposits. (the Terms	 and	 Conditions) 

shall be referred to as the Agreement), wishes to 

appoint Siraj Finance PJSC (the Finance	Company) 

to act as its agent for the Cash deposit made into 

the account of the Customer (the Customer	

Account), as Investment Amount in the Wakala 

Pool of the Finance Company on an unrestricted 

Wakala basis in accordance with the Principles of 

Sharia.

The Investment Amount (as detailed below) (the 

Investment	 Amount) shall be made on and 

subject to the Agreement. Capitalised terms used in 

this Wakala Deposit Form shall, unless otherwise 

de�ined herein, have the meanings given to them in 

the attached Terms and Conditions.

بإبرام العمیل، الموضـحة بیاناتھ أدناه (العمیل)، نموذج ودیعة وكالة 

ًالشــركة الماثل (یشـــار إلیھ جنبا إلى جنب مع شروط وأحكام ودائع  ُ

وكاالت الشـركات الخاصة بسـراج للتمویل ("الشــروط واألحكام") 

المرفقة، في ھذا الســیاق بـ "االتفاقیة")، فإنھ یرغب في تعیین سراج 

للتمویل ش م خ ("الشركة الممولة") للتصـرف كوكیل لھ في تشـغیل 

الودیعة النقدیة المودعة في حسـاب العمیل (حســاب العمیل)، كمبلغ 

استثمار في صندوق الوكالة المشــترك الخاص بالشــركة الممولة على 
أساس وكالة غیر مقیدة وفقا لمبادئ الشریعة اإلسالمیة.ً

یتم تشـغیل مبلغ االستثمار (المفصــل أدناه) ("مبلغ االستثمار") وفقا، ً

ویخضــع، ألحكام ھذه االتفاقیة. وتحمل المصــطلحات بخط عریض 

ِالواردة في ھذا النموذج، ما لم یقتض الســــــیاق خالف ذلك، المعاني 

ُالمسندة إلیھا في الشروط واألحكام المرفقة.

Customer Name:

Date:

Account Number:

اسم العمیل:

التاریخ:

رقم الحساب:

INVESTMENT

We hereby appoint the Finance Company to act as 

our agent and request that the Finance Company 

enters into an Investment on the following terms:

1. Product Name: Corporate Wakala Deposit 

2. Investment Amount: AED

3. Investment Currency: AED

4. Yearly Anticipated Pro�it Rate: 

5. Investment Tenor (Years):    

6. Investment Date: Date of the receipt of the

 Investment Amount

7. Investment Maturity Date: The date on which

 Customer requests full liquidation of the

 Wakala:

8. Wakala Fee: AED 0.00

9. Pro�it Payment Date: 

10. Pro�it Payout Frequency: 

االستثمار

ّنعین بموجبھ الشركة الممولة للتصرف كوكیل لنا، ونطلب منھا 
الدخول في استثمار وفقا للشروط التالیة:ً

اسم المنتج: ودیعة وكالة شركة .1

عملة االستثمار: درھم إماراتي .3

.2

ًنسبة األرباح المتوقعة سنویا: .4

مدة االستثمار (سنوات):  .5

تاریخ االستثمار:تاریخ استالم مبلغ االستثمار .6

تاریخ استحقاق االستثمار:التاریخ الذي یطلب فیھ العمیل تصفیة

ًالوكالة كلیا:

.7

.8

تاریخ دفع األرباح: .9

وتیرة توزیع األرباح: .10

_________________مبلغ االستثمار:  درھم إماراتي

رسم الوكالة: 0.00 درھم إماراتي
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We hereby con�irm that we wish to appoint the 

Finance Company to make the Investment Amount 

detailed above and acknowledge and agree that we 

have read and understood the terms of the 

Agreement and agree to be bound thereby. We 

con�irm that we are aware of our right to terminate 

the Investment Amount early and the 

consequences of early termination/liquidation of 

the Investment as set out in the Agreement.

نؤكد بموجبھ رغبتنا في تعیین الشـــركة الممولة لتشــــغیل مبلغ 
ّاالســــــــتثمار المفصل أعاله، ونقر ونوافق على أننا قد قرأنا وفھمنا 
شــــــروط ھذه االتفاقیة ونوافق على االلتزام بھا. كما نؤكد على 
إدراكنا لحقوقنا في إنھاء مبلغ االســتثمار في وقت مبكر، وتبعات ذلك 

اإلنھاء المبكر/التصـــفیة المبكرة لالستثمار وفقا لما ھو منصــــوص ً

علیھ في ھذه االتفاقیة.

Customer Signature(s)                                                         توقیع (توقیعات) العمیل

Dated:

Acceptance
Siraj Finance hereby accepts this Corporate Wakala 

Deposit Form and agrees to its appointment as the 

Customer’s agent and agrees to make the 

Investment Amount detailed above on and subject 

to the attached Terms and Conditions.

التاریخ:

إقرار القبول

تقبل الشركة الممولة النموذج الماثل، وتوافق على تعیینھا كوكیل 

ّللعمیل، كما توافق على تشغیل مبلغ االستثمار المفصل أعاله وفقا ً

للشروط واألحكام المرفقة.

For and on behalf of 

Siraj Finance PJSC

لصالح وبالنیابة عن شركة

سراج للتمویل ش م خ

Dated: التاریخ:
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