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  األساسية  بيان الحقائق
 ألفراد )األفراد(التجاري للعمالء  االثابتة حساب الوديعة 

 وصف المنتج
 فائدةكسب معدالت و األجل ودائع طويلة الالحتفاظ بل ألفراد ا  حساب يتم عرضه على العمالء

 .مغرية
  األشخاص المؤهلين

 الحصول األفراد يحق لغير المقيمين  .مارات العربية المتحدة والمقيميناإلدولة  و مواطن
 .على حدى حالةعلى أساس كل  على هذا المنتج 

 عامًا. 21عمر عن أن ال يقل ال 
 لدى المصرف.جاري أو حساب توفير يكون لديه حساب  أن 
 مقبولة مشتركةالحسابات ال. 
  مقبولة لقاصرين تحت إشراف الوصي القانونيا حسابات. 

 
  المزايا
 والعمالت األجنبية الرئيسية مثل الدوالر األمريكي والجنيه  يدرهم اإلماراتاليتوفر الحساب ب

 .واإلسترليني واليور 
  سنوات. 5أيام إلى  7فترات استحقاق مرنة تتراوح بين 
  درهم أو ما يعادله بالعملة األجنبية. 10,000/-رصيد ال يقل عن لل  حد أدنى 
  المتفق عليها.المعدالت تدفع فائدة في تاريخ االستحقاق حسب 
 ة ومدتها ح أصل مبلغ الوديعة الثابتو وضب  والذي يعكس لعميل ل  بتم تقديم إيصال اإليداع

وسعر الفائدة. يستطيع صاحب الحساب استخدام الخدمات المصرفية عبر االنترنت 
  والهاتف المتحرك لالطالع على تفاصيل الوديعة.

  المسجل لدى المصرف. البريد اإللكتروني إلكتروني إلى يرسل كشف حساب شهري
ر االنترنت الخدمات المصرفية عبو الهاتف المتحرك يستطيع صاحب الحساب استخدام 

 لإلطالع على كشف الحساب.
  تجدد الوديعة الثابتة تلقائيًا لمدة مشابهة إال إذا استلم المصرف تعليمات مكتوبة من العميل

 من تاريخ استحقاق الوديعة.( 2)خالف ذلك قبل فترة ال تقل عن يومين ب
  ًألحكام  يجوز رهن الوديعة الثابتة للحصول على تسهيالت. تمنح تلك التسهيالت وفقا

 وشروط الموافقة المعتمدة لدى المصرف.
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  األساسية  بيان الحقائق
 ألفراد )األفراد(التجاري للعمالء  االثابتة حساب الوديعة 

  االمتيازات
 المحتفظ بها عائدات جيدة على الودائع. 
  تسهيالت السحب على المكشوف بضمان الوديعة الثابتة بعد الحصول على موافقة قسم

 االئتمان لدى المصرف.
 

  الرسوم
  لتزامه بالشفافية في العمليات المصرفية لألفراد وفقًا ال مصاريفينشر المصرف جدول

لإلطالع  http://www.almasraf.aeزيارة الموقع اإللكتروني )يرجى عالقته مع العميل 
 العمليات المصرفية لألفراد(.ومصاريف على جدول رسوم 

 عنوان البريد االلكتروني مراسلتنا على أصحاب الحسابات  يستطيع 
info@almasraf.ae  على المطبقة في حالة الحاجة إلى مزيد من التوضيح حول الرسوم

 الحساب.
 

زيارة الموقع )يرجى دفع الغرامات  شريطة األوان  قبلتنبيه: يسمح بسحب الوديعة الثابتة 
 صفحة الرسوم والمصاريف(. علىلإلطالع  http://www.almasraf.aeاإللكتروني 

 
  إلغاء الشراءفترة 
 أيام عمل من تاريخ فتح  (5) خمسة صاحب الحساب إغالق حسابه خالل إذا قرر

 الحساب ، يسمح المصرف للعميل بسحب أمواله من غير أن يدفع رسوم إغالق الحساب.
  باعتبارها جزًء من التزام المصرف بالمحافظة على عالقة إلغاء الشراء تمنح "فترة "

 مصرفية عادلة مع العميل.
 
 
 
 
 
 

mailto:info@almasraf.ae


 

3 
 

  األساسية  بيان الحقائق
 ألفراد )األفراد(التجاري للعمالء  االثابتة حساب الوديعة 

 ضافية واألسئلة المتكررةالمالحظات اإل
 
  الحسابب االحتفاظ  - 1

 درهم أو ما يعادله بالعملة األجنبية. 10,000/-يجب على العميل إيداع مبلغ  
 
 على األرصدة الدائنة  الفائدةمعدالت   - 2

الموضح و المتفق عليه مع العميل المعدل يدفع المصرف فائدة في تاريخ االستحقاق حسب  
 ة الثابتة المقدم إلى العميل.في إشعار الوديع

 

 المبلغ أصل 
 المدة )بالدرهم(

 معدل
الفائدة 
 المطبق

دورة دفع 
 الفائدة

 2022مبلغ الفائدة عن شهر يناير 
الفائدة*عدد معدل *المبلغ أصل )

 (100*360أيام الشهر/

الفائدة واجبة 
 الدفع

 )بالدرهم(
 861.11 31/36000*1*1000000 شهرياً  %1 عام واحد 1,000,000

 
 تقديرية وللتوضيح فقط.هي ارقام تنبيه: هذه األرقام 

 
حاسبة صفحة  علىلإلطالع  http://www.almasraf.aeزيارة الموقع اإللكتروني )يرجى 

 الوديعة الثابتة(
 
  المعامالت  - 3

. في حالة تاريخ االستحقاقحتى الوديعة التعامل مع يجوز للعميل أن يطلب من المصرف  
عدم وجود تعليمات خاصة بإيداع مبلغ الوديعة والفائدة في حساب العميل، يقوم المصرف 

 السائدة.المعدالت بتجديد الوديعة تلقائيًا لنفس المدة وبنفس 
 
  اإلشعارات الخاصة بالحساب  - 4

الخاص بصاحب تتم معامالت الوديعة الثابتة عبر الحساب الجاري أو حساب التوفير  
برقم هاتف متحرك ، يجب على صاحب الحساب تزويد المصرف لحساب. وبناًء عليها
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  األساسية  بيان الحقائق
 ألفراد )األفراد(التجاري للعمالء  االثابتة حساب الوديعة 

اإلمارات العربية المتحدة الستالم إشعار عبر الرسائل النصية دولة حديث مسجل في 
 .القصيرة بالمعامالت التي تتم في الحساب

 
  إغالق الحساب  - 5

يستطيع  ستحقاق ما لم يتم تجديدها.يتم إغالق حساب الوديعة الثابة تلقائيًا في تاريخ اال 
من العميل سحب مبلغ الوديعة الثابتة قبل تاريخ االستحقاق بشرط دفع الغرامات المقررة 

زيارة الموقع اإللكتروني )يرجى مارات العربية المتحدة المركزي. مصرف اإل
http://www.almasraf.ae  جدول الرسوم والمصاريف علىلإلطالع.) 

 
الموضحة  اب من خالل أي من القنواتالحسهذا غالق ل تقديم طلب إليستطيع العمي 

 أدناه.
  المصرففروع 
 رسالة إلكترونية من البريد اإللكتروني لصاحب الحساب المسجل لدى  استالم

 المصرف.
 
  المعلومات األخرى و  اعرف عميلكمعلومات  تحديث   - 6

التغييرات األساسية التي  عن إخطار المصرف عن كلمسؤولين  اتالحسابأصحاب يكون  
اتف وبيانات العمل. يجب أن يكون تحديث هذه البيانات و الهأرقام و  متتم على بياناته

وصفحة اإلقامة لغير  مدعومًا بالمستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية وجواز السفر
 .واقرار االمتثال الضريبي األمريكي ومعيار اإلفصاح المشترك المواطنين

 
  ر الوديعةإشعا  – 7

يقدم المصرف إشعارًا عن الوديعة يوضح بيانات الحساب وأصل مبلغ الوديعة الثابتة  
 الفائدة. معدل و 
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  األساسية  بيان الحقائق
 ألفراد )األفراد(التجاري للعمالء  االثابتة حساب الوديعة 

  استفسارات و/أو توضيحات أخرى   - 8
بإرسال رسالة الحساب لعميل الحصول على المزيد من التوضيحات حول هذا يستطيع ا 

قبل التوقيع على نموذج فتح هذا  info@almasraf.aeإلكترونية إلى البريد اإللكتروني 
. يجب على العميل تقديم صورة من بطاقة الهوية / جواز السفر وصفحة اإلقامة الحساب

اإلمارات العربية لتسهيل عملية الرد دولة ورقم هاتف متحرك مسجل في )للعمالء الوافدين( 
 في الوقت المناسب.

 
  إقرار

بيان الحقائق التوقيع على عند أعاله ويقر بما يلي الموضحة  بالشروطيتعهد العميل بااللتزام 
 :الماثل األساسية
  األساسية العامة لحسابات العمالء األفراد وبيان الحقائقشروط الحكام و األاستلم وفهم 

لكتروني يرجى زيارة الموقع اإل) بهذا الحساب. الماثل والمتعلق بهذا الحساب
http://www.almasraf.ae  األحكام والشروط العامة المطبقة لدى لإلطالع على

 (.لحسابات األفراد المصرف
 ( .يرجى زيارة الموقع اإللكتروني استلم بيان حماية البياناتwww.almasraf.ae 

 على بيان حماية البيانات(.لإلطالع 
 هذا الحساب في أي أو إنهاء إغالق ق، وفًقا لتقديره المطلأنه يحق للمصرف يقر العميل ب

 يومًا. (60) ستين مدتهخطي مسبق إشعار من خالل توجيه وقت 
 مسموحو  يةمستقبل أي تعديالت يومًا قبل تطبيق  (60) ستين يوجه المصرف إشعارًا مدته 

 بها على األحكام والشروط.
  هي مكملة ألحكام التي تحكم الحساب و الخاصة أن هذه الوثيقة توضح األحكام والشروط

. إذا كانت األحكام أو الشروط الخاصة الواردة لحسابات األفراد العامةوشروط المصرف 
العامة المتعلقة تختلف عن أحكام وشروط المصرف  بيان الحقائق األساسية الماثل في 

 تطبق األحكام و الشروط الخاصة الواردة في فإنه س، لحسابات األفرادبالعمليات المصرفية 
 .يان الحقائق األساسية الماثلب
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  األساسية  بيان الحقائق
 ألفراد )األفراد(التجاري للعمالء  االثابتة حساب الوديعة 

 اسم العميل :
 

 

  التوقيع والتاريخ :
 


