الوديعة اإلسالمية اآلجلة املرنة
ودائع االستثمار ألجل
العملة

التاريخ2022/04/01 :

السمات الرئيسية للمنتج:

درهم إماراتي
الحد األعلى
الحد األدنى
اليوجد
100,000درهم إماراتي
20,000,000درهم إماراتي
 2,500,000درهم إماراتي
سنة أو سنتان أو ثالث سنوات
الربح المدفوع في وقت السحب الكامل (متوقع مسبقًا)

حساب شخصي
حساب تجاري
المدة
معدل الربح
استرداد مبلغ الوديعة قبل موعد
االستحقاق

يمكن استرداد الوديعة قبل استحقاقها بدون فرض أي غرامات على االسترداد الكامل
قبل موعد االستحقاق,وسيتم احتساب األرباح بنا ًء على معدالت المطبقة في حينه على
الفترة المنصرمة.

معدل الربح المتوقع

يقدم حساب الوديعة اإلسالمية اآلجلة المرنة للعميل أسعارا ً تتسم بالتنافسية والمرونة
والشفافية وتصل إلى  2.75%سنويا دون وجود أي رسوم آخرى غير معلومة.

التسهيالت مقابل الوديعة
مدة السريان

متاح بضمان الوديعة
تسري األرباح المتوقعة حتى تاريخ  ،2022/04/30وذلك لألموال المودعة حديثا.

• مطابق ألحكام الشريعة اإلسالمية.
• وفقا ملفهوم االستثمار اإلسالمي بمبدأ ( الوكالة).
• أدنى أجل لالستحقاق سنة واحدة .ويستطيع املستثمر أن
يختار مدة إيداع تصل آجال استحقاقها إلى سنتين أو ثالث
سنوات.
• يوفر هذا املنتج إضافة الى املرونة والشفافية  ،معدالت ربح
تنافسية مقارنة بمنتجات الودائع األخرى.
• يتم دفع الربح املتوقع في تاريخ السحب حسب الرسم البياني
أدناه
• يتم تقليل املخاطر إلى الحد األدنى
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أقر /نقر بأنني /أننا قد قرأت  /قرأنا واستوعبت  /استوعبنا بالكامل جميع أحكام وشروط برنامج الوديعةاإلسالمية املذكورة أعالهُ .يرجى الخصم من حسابي /حسابنا
مبلغ وقدره .................................... :درهم إماراتي وقيده في حساب الوديعة اآلجلة املذكورة أعاله من تاريخ ___ 2022/___/وملدة ________
رقم:
شهر /أشهر/سنة /سنوات.
اسم العميل (املوكل)  ………………………………………………… :توقيع العميل: …….…………………….
بمجرد توقيع العميل وقبول البنك للمبلغ املستثمر سيتم احتساب األرباح املتوقعة حتى إكتمال مدة اإلستثمار أو حتى تاريخ سحب املبالغ املودعة
بالرجاء مراجعة جدول األرباح املتوقعة أعاله قبل التوقيع

0.60%

 3أشهر

الوديعة اإلسالمية اآلجلة المرنة
األسئلة املتكررة:

o

س :تحت أي مفهوم إسالمي يندرج هذا املنتج؟
ُ
ج :أنشأت الوديعة اإلسالمية اآلجلة املرنة وفقا ملفهوم االستثمار اإلسالمي بالوكالة  ،والذي يتصرف بموجبه البنك (الوكيل) بصفته وكيال عن العميل (املوكل) الستثمار مبلغ االستثمار (مبلغ
الوديعة) ورده مع األرباح املتوقعة وفقا ملدة االستثمار.

o

س :هل يمكنني سحب وديعتي في أي وقت؟
ج :نعم ،يمكن في أي وقت سحب أي مبلغ وديعة بموجب الوديعة اإلسالمية اآلجلة املرنة.
استرداد الودائع قبل استحقاقها يخضع إلى تقديم إخطار خطي مدته على األقل يومي ( )2عمل في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
•
ُ
ُ
ُ
ال تسدد أي أرباح إذا ألغيت الوديعة قبل ثالثة أشهر ،وبخالف ذلك تطبق املعدالت املعمول بها في حينه.
•

o

ُ
س :كيف تحتسب األرباح في حال اإلنهاء قبل موعد االستحقاق؟
ج :أطلق هذا املنتج لفترات وديعة تتراوح مدتها ما بين سنة أو سنتين أو ثالث سنوات .ويوفر هذا املنتج الشفافية واملرونة املطلوبة.
ُ
تحدد مسبقا معدالت الربح املتوقعة خالل فترة الوديعة.
•
ال تفرض أي غرامات على إسترداد الوديعة.
•
مثال  :1إذا قرر العميل إيداع مبلغا وقدره  1,000,000درهم إماراتي في وديعة مدتها سنتين والتي يتوقع أن تصل أرباحها إل  2.30%إذا سحب العميل الوديعة بعد ستة أشهر؛ حينئذ
تنخفض األرباح املتوقعة بالتناسب مع معدل ربح الـ 6أشهر ويتم دفع ما نسبته  0.95%عن الـ 6أشهر حسب جدول األرباح املتوقعة واملتفق عيه.
مثال  :2إذا قرر العميل إيداع مبلغا وقدره  1,000,000درهم إماراتي في وديعة مدتها  3سنوات والتي يتوقع أن تصل أرباحها إلى  2.75%إذا سحب العميل الوديعة بعد إنقضاء  100يوم (أي
أكثر من  3أشهر وأقل من  4أشهر)؛ حينئذ تنخفض األرباح املتوقعة ما يتناسب مع معدل ربح الـ 3أشهر ويتم دفع ما نسبته  0.60%عن الـ 100يوم حسب جدول األرباح املتوقعة واملتفق عيه.
س:هل يوجد حد أقص ى لإليداع لإليداع املرن الثابت؟
ج:نعم  ،يمكن للحسابات التجارية أن تستثمر بحد أقص ى  20مليون درهم .وليس لدينا حد أقص ى للحسابات الشخصية.

o

س :هل من املمكن الحصول على هذا املنتج بعمالت أخرى؟
ج :املنتج متوفر بعملة دولة االمارات العربية املتحدة (الدرهم ).

بمجرد توقيع العميل وقبول البنك للمبلغ املستثمر سيتم احتساب األرباح املتوقعة حتى إكتمال مدة اإلستثمار أو حتى تاريخ سحب املبالغ املودعة
بالرجاء مراجعة جدول األرباح املتوقعة أعاله قبل التوقيع

