
:للمنتجالسمات الرئيسية 

.اإلسالميةالشريعةألحكاممطابق•

• 
 
.(الوكالة)بمبدأاإلسالمياالستثمارملفهوموفقا

أنراملستثمويستطيع.واحدةسنةالستحقاقلأجلأدنى•
الثثأوسنتينإلىاستحقاقهاآجالتصلإيداعمدةيختار

.سنوات

ربحالتمعد،والشفافيةاملرونةالىإضافةاملنتجهذايوفر•
.األخرى الودائعبمنتجاتمقارنةتنافسية

أدناهالبيانيالرسمحسبالسحبتاريخفيالربحدفعيتم•

األدنىالحدإلىاملخاطرتقليليتم•

املرنةالوديعة اإلسالمية اآلجلة 
ودائع االستثمار ألجل

حسابنا/حسابينممصخالُيرجى.أعالهاملذكورةالوديعةاإلسالميةبرنامجوشروطأحكامجميعبالكاملاستوعبنا/واستوعبتقرأنا/قرأتقدأننا/بأننينقر/أقر
________وملدة2021/___/___تاريخمنأعالهاملذكورةاآلجلةالوديعةحسابفيوقيدهإماراتيدرهم....................................:وقدرهمبلغ:رقم
.سنوات/سنة/أشهر/شهر
.…………………….……:العميلتوقيع…………………………………………………:(املوكل)العميلاسم

ملودعةالغ ابمجرد توقيع العميل وقبول البنك للمبلغ املستثمر  سيتم احتساب األرباح املتوقعة حتى إكتمال مدة اإلستثمار أو حتى تاريخ سحب املب
بالرجاء مراجعة جدول األرباح املتوقعة أعاله قبل التوقيع

2021/05/01:التاريخ

أشهر3 أشهر4 اشهر5 أشهر6 أشهر7 شهر8-11 شهر12 شهر13-15 شهر16-18 شهر19-23 شهر24 شهر25-29 شهر30-32 شهر33-36

درهم إماراتي العملة

الحد األعلى الحد األدنى

اليوجد حساب شخصي 100,000درهم إماراتي 

إماراتي درهم  درهم إماراتي  20,000,000 حساب تجاري 2,500,000

سنة أو سنتان أو ثالث سنوات المدة

(مسبقًامتوقع)الربح المدفوع في وقت السحب الكامل  معدل الربح

يمكن استرداد الوديعة قبل استحقاقها بدون فرض أي غرامات على االسترداد الكامل 

على وسيتم احتساب األرباح بناًء على معدالت المطبقة في حينه,قبل موعد االستحقاق

.الفترة المنصرمة

استرداد مبلغ الوديعة قبل موعد 

االستحقاق

مرونة يقدم حساب الوديعة اإلسالمية اآلجلة المرنة للعميل أسعاراً تتسم بالتنافسية وال

.سنويا دون وجود أي رسوم آخرى غير معلومة1.35%والشفافية وتصل إلى 

المتوقعمعدل الربح 

بضمان الوديعة متاح التسهيالت مقابل الوديعة

.وذلك لألموال المودعة حديثا  ، 2021/05/31ختاريحتىاألرباح المتوقعةتسري  مدة السريان
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oاملنتج؟هذايندرجإسالميمفهومأيتحت:س

نشأت:ج
ُ
 املرنةاآلجلةاإلسالميةالوديعةأ

 
 بصفته(الوكيل)البنكبموجبهيتصرفالذيو ،بالوكالةاإلسالمياالستثمارملفهوموفقا

 
مبلغ)االستثمارمبلغالستثمار(وكلامل)العميلعنوكيال

 املتوقعةاألرباحمعورده(الوديعة
 
.االستثمارملدةوفقا

oوقت؟أيفيوديعتيسحبيمكننيهل:س

.املرنةاآلجلةاإلسالميةالوديعةبموجبوديعةمبلغأيسحبوقتأيفييمكننعم،:ج

.املتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيعمل(2)يومياألقلعلىمدتهخطيإخطارتقديمإلىيخضعاستحقاقهاقبلالودائعاسترداد•

سددال•
ُ
طبقذلكوبخالفأشهر،ثالثةقبلالوديعةألغيتإذاأرباحأيت

ُ
عدالتت

ُ
.حينهفيبهااملعمول امل

oحتسبكيف:س
ُ
االستحقاق؟موعدقبلاإلنهاءحالفياألرباحت

.املطلوبةواملرونةالشفافيةاملنتجهذايوفرو .سنواتثالثأوسنتينأوسنةبينمامدتهاتتراوحوديعةلفتراتاملنتجهذاأطلق:ج

حدد•
ُ
 ت

 
.الوديعةفترةخاللاملتوقعةالربحمعدالتمسبقا

.الوديعةإستردادعلىغراماتأيتفرضال•

 إيداعالعميلقرر إذا:1مثال
 
حينئذ  أشهر؛ستةبعدالوديعةالعميلسحبإذا1.10%إلأرباحهاتصلأنيتوقعوالتيسنتينمدتهاوديعةفيإماراتيدرهم1,000,000وقدرهمبلغا

.عيهواملتفقاملتوقعةاألرباحجدول حسبأشهر6الـعن0.55%نسبتهمادفعويتمأشهر6الـربحمعدلمعبالتناسباملتوقعةاألرباحنخفضت

 إيداعالعميلقرر إذا:2مثال
 
أي)يوم100إنقضاءبعدالوديعةالعميلسحبإذا1.35%إلىأرباحهاتصلأنيتوقعوالتيسنوات3مدتهاوديعةفيإماراتيدرهم1,000,000وقدرهمبلغا

.عيهواملتفقاملتوقعةاألرباحجدول حسبيوم100الـعن0.40%نسبتهمادفعويتمأشهر3الـربحمعدلمعيتناسبمااملتوقعةاألرباحتنخفضحينئذ  ؛(أشهر4منوأقلأشهر3منأكثر

؟هل يوجد حد أقص ى لإليداع لإليداع املرن الثابت:س

.وليس لدينا حد أقص ى للحسابات الشخصية. مليون درهم20نعم ، يمكن للحسابات التجارية أن تستثمر بحد أقص ى :ج

oأخرى؟بعمالتاملنتجهذاعلىالحصول املمكنمنهل:س

.(الدرهم )املنتج متوفر بعملة دولة االمارات العربية املتحدة :ج

ملودعةغ ابمجرد توقيع العميل وقبول البنك للمبلغ املستثمر  سيتم احتساب األرباح املتوقعة حتى إكتمال مدة اإلستثمار أو حتى تاريخ سحب املبال
بالرجاء مراجعة جدول األرباح املتوقعة أعاله قبل التوقيع

المرنةالوديعة اإلسالمية اآلجلة 
:األسئلة املتكررة


