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  المعلومات األساسية 
 حساب الوكالة باالستثمار )األفراد(

 

 وصف المنتج
  استثمار أموالهم لفترة محددة، حيث يتيح هذا المنتج عائدات جيدة الذين يرغبون في  للعمالءالخيار األمثل

 في تاريخ استحقاق الودائع.
 

  األشخاص المؤهلين
 وغير المقيمين. المتحدة والمقيمينمارات العربية مواطني اإل 
  عامًا. 18أن ال يقل العمر عن 
 لدى المصرف.جاري أو حساب توفير يكون لديه حساب  أن 

 
  المزايا
 والدوالر األمريكي. يتوفر الحساب بدرهم اإلمارات العربية المتحدة 
 األرباح الفعلية المحققة بعد خصم حافز االستثمار وأجرة الوكيل في تاريخ االستحقاق حسب  توزع األرباح

لالطالع على أسعار http://www.almasraf.ae  . )يرجى زيارة الموقع اإللكتروني كانت تنطبق إذا
 المتوقع(. الربح

  يمنح المتعامل عقد وكالة يوضح أصل المبلغ ومدته وسعر الربح المتوقع. يستطيع صاحب الحساب استخدام
الخدمات المصرفية عبر االنترنت والهاتف المتحرك لالطالع على تفاصيل الوديعة. )يرجى زيارة الموقع 

لومات األساسية لإلطالع على مزيد من التفاصيل عن المع http://www.almasraf.aeاإللكتروني 
 للعمليات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة واالنترنت والهاتف المتحرك(.

  المسجل لدى المصرف. يستطيع صاحب البريد اإللكتروني إلكتروني إلى يرسل كشف حساب شهري
 لإلطالع على كشف الحساب.الخدمات المصرفية عبر االنترنت و الهاتف المتحرك الحساب استخدام 

 
  االمتيازات

 .عائدات جيدة على الودائع 
 
 
 
 
 

http://www.almasraf.ae/
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  الرسوم
 تعاملمينشر المصرف جدول رسوم العمليات المصرفية لألفراد وفقًا اللتزامه بالشفافية في عالقته مع ال 

على جدول رسوم العمليات لإلطالع  http://www.almasraf.aeإللكتروني زيارة الموقع ا)يرجى 
 المصرفية لألفراد(.

  نوصي أصحاب الحسابات بمراسلتنا علىinfo@almasraf.ae  في حالة الحاجة إلى مزيد من التوضيح
 على الحساب.المطبقة حول الرسوم 

 
 مدة خيار الشرط

  دون سحب أمواله متعامل أن يأيام عمل من تاريخ فتح الحساب، لل 5إغالق حسابه خالل  المتعاملإذا قرر 
 ال يستحق الحساب أي ربح في هذه الحالة. رسوم إغالق الحساب. أن تنطبق عليه

 ع م باعتبارها جزًء من التزام المصرف بالمحافظة على عالقة مصرفية عادلةللمتعامل " خيار الشرطمنح "ي
 .متعاملال

 
 المالحظات اإلضافية واألسئلة المتكررة

 
  فتح الحساب  - 1

 درهم أو ما يعادله بالعملة األجنبية. 10.000/-يجب على المتعامل إيداع مبلغ  
 
 ة في تاريخ استحقاق االستثمارعلى األرصدة الدائنالعائدات   - 2

تفق الفعلية المحققة وعلى ضوء الربح المتوقع الماألرباح يوزع المصرف ربحًا في تاريخ االستحقاق حسب  
. )يرجى زيارة الموقع اإللكتروني عليه مع المتعامل والموضح في عقد الوكالة الموقع بين المصرف والمتعامل

http://www.almasraf.ae لإلطالع على طريقة احتساب أرباح الوكالة بمختلف العمالت) 
 

مبلغ 
 االستثمار
 )بالدرهم(

 الربح نسبة المدة
 المتوقع

 توزيعدورة 
 األرباح

 2022عن شهر يناير الربح مبلغ 
*عدد أيام الربح*مبلغ االستثمار)

 (100*360الشهر/

الربح 
 المستحق 
 )بالدرهم(

 861.11 31/36000*1*1000000 شهرياً  %1 ةواحد سنة  1,000,000
 

 تنبيه: هذه األرقام تقديرية وللتوضيح فقط.

mailto:info@almasraf.ae
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  المعامالت  - 3
يجوز للمتعامل أن يطلب من المصرف تسييل الوكالة في تاريخ االستحقاق. في حالة عدم وجود تعليمات  

خاصة بإيداع مبلغ الوكالة والربح في حساب المتعامل، يقوم المصرف بتجديد الوديعة تلقائيًا لنفس المدة 
 وبنفس نسبة الربح المتوقع السائد.

 
  اإلشعارات الخاصة بالحساب  - 4

م معامالت الوكالة عبر الحساب الجاري أو حساب التوفير الخاص بصاحب الحساب. وبناًء عليه، يجب تت 
دة اإلمارات العربية المتحدولة برقم هاتف متحرك حديث مسجل في على صاحب الحساب تزويد المصرف 

ة الموقع يار . )يرجى ز الستالم إشعار عبر الرسائل النصية القصيرة بالمعامالت التي تتم في الحساب
لإلطالع على مزيد من المعلومات بشأن البيانات األساسية  http://www.almasraf.aeاإللكتروني 

 والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة واالنترنت والهاتف المتحرك(.
 
  إغالق الحساب  - 5

 يتم إغالق حساب الوكالة باالستثمار تلقائيًا في تاريخ االستحقاق ما لم يتم تجديدها.  
 

المتعامل سحب مبلغ الوكالة قبل تاريخ االستحقاق بشرط دفع الرسوم المقررة بواسطة مصرف يستطيع 
لإلطالع  http://www.almasraf.aeزيارة الموقع اإللكتروني )يرجى اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

 على مزيد من المعلومات بشأن جدول الرسوم للعمليات المصرفية لألفراد(.
 

 الموضحة أدناه. اب من خالل أي من القنواتالحسهذا غالق يستطيع المتعامل تقديم طلب إل 
  المصرففروع 
 .إرسال رسالة إلكترونية من البريد اإللكتروني لصاحب الحساب المسجل لدى المصرف 

  المعلومات األخرى و المعلومات األساسية تحديث   - 6
 مياناتهعلى ب طرأعن إخطار المصرف عن كل التغييرات األساسية التي تمسؤولين الحساب أصحاب يكون  
يجب أن يكون تحديث هذه البيانات مدعومًا بالمستندات المطلوبة مثل و الهاتف وبيانات العمل. أرقام و 

 وغيرها.بطاقة الهوية وجواز السفر والبطاقة الضريبية 
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  عقد الوكالة  – 7
 يقدم المصرف عقد وكالة باالستثمار يوضح بيانات الحساب وأصل المبلغ والربح المتوقع. 

 
  استفسارات و/أو توضيحات أخرى   - 8

بإرسال اب الحسهذا قبل التوقيع على نموذج فتح الحصول على المزيد من التوضيحات  متعامللا يستطيع 
تقديم صورة من بطاقة  متعامل. يجب على ال info@almasraf.aeرسالة إلكترونية إلى البريد اإللكتروني 

ة اإلمارات العربية لتسهيل عمليدولة م هاتف متحرك مسجل في الهوية / جواز السفر وصفحة اإلقامة ورق
 الرد في الوقت المناسب.

 
  إقرار

 :التوقيع على المعلومات األساسيةيتعهد العميل بااللتزام باإلجراءات الموضحة أدناه عند 
  ألفراد االخاصة بحسابات الخدمات المصرفية اإلسالمية  –لمصرف العامة لشروط الحكام و األاستالم وفهم

 .مات األساسية الخاصة بهذا الحسابوالمعلو 
  استالم بيان حماية البيانات. )يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.almasraf.ae  لإلطالع على بيان

 حماية البيانات(.
  يومًا. 60أنه يحق للمصرف إغالق أو إنهاء هذا الحساب في أي وقت بموجب إشعار مدته 
 يومًا( قبل تطبيق أي تعديالت على األحكام والشروط في المستقبل ويكون  60مصرف إشعارًا مدته )يوجه ال

 مسموحًا بها.
  مصرف لالعامة لشروط الألحكام و لأن هذه الوثيقة توضح األحكام والشروط التي تحكم الحساب وهي مكملة

البيانات األساسية ة الواردة في . إذا كانت األحكام أو الشروط الخاصالخدمات المصرفية اإلسالمية –
العامة للعمليات المصرفية، تنطبق األحكام أو الشروط الخاصة الواردة تختلف عن أحكام وشروط المصرف 

 لإلطالع http://www.almasraf.ae)يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  .في هذه المعلومات األساسية
 على المعلومات األساسية لألحكام والشروط العامة للخدمات المصرفية اإلسالمية(.

 
 اسم العميل :

 
 

  التوقيع والتاريخ :
 

mailto:info@almasraf.ae

