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ودائع االستثمار ألجل المتوافقة مع أحكام الشريعة من مصرف الهالل - 
وثيقة المعلومات األساسية

يســتهدف المنتــج جميــع مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو المقيميــن الذيــن 
يحملــون هويــة إماراتيــة ســارية المفعــول، اإليــداع متوفــر فقــط بالدرهــم اإلماراتــي.

تفاصيل المنتج
“االستثمار ألجل” هو إيداع مبلغ ثابت لفترة زمنية محددةودائع االستثمار ألجل

المميزاتوصف مختصر
متوفر بالدرهم فقطعملة اإليداع

يجــب أن يكــون لــدى المتعامليــن حســاب جــاري أو توفيــر نشــط لــدى مصــرف 
الهــال

نعم

األربــاح  اســترداد  أو  األربــاح  خســارة  إلــى  يــؤدي  قــد  للودائــع  المبكــر  اإلنهــاء 
لمدفوعــة ا

نعم

مسموح بهاالسترداد الكامل للودائع
غير مسموح بهالزيادة أو االسترداد الجزئي للودائع

• متوافق مع أحكام الشريعة اإلسامية
• وديعة استثمار ألجل تبدأ من 5,000 درهم 

• متوفرة فقط بالدرهم اإلماراتي
• خيارات توزيع أرباح شهرية وتجديد تلقائي عند انتهاء مدة الوديعة
• مدة الوديعة من 1، 3، 6، 9، و 12 شهرًا، سنتين وحتى 5 سنوات

• ستتم إضافة األرباح إلى حساب التوفير أو الحساب الجاري المرتبط بحساب الودائع ألجل
• خدمات مصرفية مجانية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك

حساب األرباح
السحب قبل انتهاء مدة الوديعة دورة دفع األرباحالحد األدنى للمبلغ

فــي حــال اإلنهــاء المبكــر للودائــع، وحيــث شهريًا5,000 درهم
قــام المصــرف بدفــع الربــح لمــدة اإليــداع 
المتفــق عليهــا، ســيقوم المصــرف بحســاب 
الربــح المطبــق للمــدة المكتملــة بالفعــل، 
وإجــراء التســوية الازمــة الســترداد األربــاح 
المتعامــل،  عليهــا  حصــل  التــي  اإلضافيــة 
قبــل  ســحبها  تــم  التــي  الوديعــة  تتأهــل 
انتهــاء مدتهــا المتفــق عليهــا إلــى تحقيــق 
أربــاح عــن الفتــرة الفعليــة التــي بقيــت فيهــا 

فــي وعــاء االســتثمار المشــترك.
• يتــم حســاب أربــاح ودائــع االســتثمار ألجــل علــى أســاس الربــح الســنوي البســيط، بغــض النظــر عــن مــدة الوديعــة، ال 

تتضاعــف نســب الربــح خــال مــدة وديعــة االســتثمار ألجــل.
رسوم السحب قبل تاريخ 

انتهاء مدة الوديعة
ال ينطبق

يعلن المصرف عن نسب األرباح لألشهر السابقة على الرابط اآلتي:نسب األرباح
https://www.alhilalbank.ae/ar/personal/accounts/profit-rates/profit-rates.aspx

• يمكن تجديد وديعة االستثمار ألجل لنفس المدة من خال طلب التجديد التلقائي أثناء فتح حساب الوديعة؛التجديد
• قبــل التجديــد التلقائــي لوديعــة االســتثمار ألجــل، ســتتلقى إشــعارًا مســبقًا برســالة نصيــة قصيــرة علــى رقــم الهاتــف 

المتحــّرك المســّجل، وفــق مــا يلــي:
- للودائع لمدة شهر واحد: 10 أيام قبل تاريخ التجديد التلقائي.

- للودائع لمدة تزيد على شهر واحد: 30 يومًا قبل تاريخ التجديد التلقائي.
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فتح حساب ودائع 
االستثمار ألجل

• يمكن فتح حساب الوديعة من خال النموذج المختص عن طريق زيارة فرع مصرف الهال.
• مــن الضــروري أن يكــون لــدى المتعامــل حســاب جــاري أو توفيــر نشــط لــدى مصــرف الهــال لفتــح حســاب وديعــة 

االســتثمار ألجــل.
• ســيتم إيــداع المبلــغ المــودع عنــد إغــاق ودائــع االســتثمار ألجــل فــي نفــس الحســاب الجــاري أو حســاب التوفيــر المرتبــط 

بالمتعامل.
• يجوز فتح ودائع االستثمار ألجل للقاصرين فقط إذا كانت مرتبطة بحساب القاصر لدى مصرف الهال.حسابات القاصرين

• يمكن فقط للولي أو الوصي الذي فتح حساب القاصر، فتح وديعة االستثمار ألجل.
تأكيد فتح وديعة استثمار 

ألجل
• عند فتح حساب وديعة استثمار ألجل، سيتم إرسال إشعار إليك لتأكيد مبلغ اإليداع ومدته.

• ســيتم إرســال هــذا اإلشــعار إلــى رقــم هاتفــك المتحــّرك المســّجل فــي رســالة نصيــة قصيــرة وقــت فتــح حســاب وديعــة 
االســتثمار ألجــل.

• إذا لــم تتلــَق اإلشــعار، فيجــب عليــك االتصــال بمصــرف الهــال فــي غضــون 7 أيــام مــن تاريــخ فتــح الوديعــة، وإال فســيتم 
اعتبــار اإلشــعار قــد تــم إجــراؤه.

• يجب إباغ مصرف الهال بأي تناقض في غضون 30 يومًا من تاريخ فتح الوديعة.
• ال يوجــد كشــف حســاب منفصــل لوديعــة االســتثمار ألجــل، حيــث إن وديعــة االســتثمار ألجــل مرتبطــة بالحســاب الجــاري كشف الحساب

أو حســاب التوفيــر الخــاص بــك لــدى مصــرف الهــال.
• ســيعكس كشــف حســابك جميــع المعامــات المتعلقــة بوديعــة االســتثمار ألجــل المرتبطــة، مثــل مبلــغ الوديعــة والربــح 

الشــهري المــودع والمبلــغ الــذي أعيــد فــي الحســاب عنــد إغــاق حســاب وديعــة االســتثمار ألجــل.
• أثنــاء فتــح وديعــة االســتثمار ألجــل فــي الفــرع، ســيتلقى المتعامــل نســخة موقعــة مــن نمــوذج فتــح حســاب الوديعــة 

ألجــل.
إيقاف، تجميد، حظر أو 

تعليق الحسابات/الخدمات
• ســيفتح مصــرف الهــال حســابك علــى افتــراض أن جميــع المعلومــات التــي قدمتهــا إلــى مصــرف الهــال فــي نمــوذج 
فتــح الحســاب الخــاص بــك هــي حقيقيــة وصحيحــة، ويجــب عليــك اســتخدام حســابك ألغــراض مشــروعة فقــط وســتلتزم 
بالقوانيــن المعمــول بهــا وأنــك قــد قــرأت شــروط وأحــكام مصــرف الهــال، المطبقــة عليــك وعلــى حســابك والمتوفــرة 

www.alhilalbank.ae علــى
• فشــلك فــي االلتــزام بالقوانيــن المعمــول بهــا أو خرقــك ألي مــن شــروط وأحــكام مصــرف الهــال، التــي تنطبــق عليــك 
وعلــى حســابك، يكــون لــه تأثيــر علــى تشــغيل حســابك/خدماتك كمــا يمكــن أن يــؤدي إلــى تجميــد أو تعليــق أو إغــاق 

حســابك وودائــع االســتثمار ألجــل المرتبطــة بــه.
إغالق حسابات ودائع 

االستثمار ألجل
• مصرف الهال غير ملزم بقبول أي طلب إغاق لوديعة استثمار ألجل قبل انتهاء مدة الوديعة.

• يمكنــك طلــب إغــاق ودائــع االســتثمار ألجــل عبــر تقديــم طلــب فــي مصــرف الهــال مــن خــال إكمــال وتقديــم نمــوذج 
خدمــة وديعــة اســتثمار ألجــل فــي فــرع مصــرف الهــال، وســيجري تقييــم الطلــب وقــد يتــم قبولــه مــن ِقبــل المصــرف 

فــي ظــل ظــروف خاصــة؛ خــال مثــل هــذه الحالــة، ســيتم االتفــاق علــى مبلــغ تخــارج )الربــح المســترد( بيــن الطرفيــن.
• قد يتم إغاق حسابك مع ودائع االستثمار ألجل المرتبطة به في ظل ظروف معينة مثل: 

- حساب غير نشط/خامل وال يوجد نشاط خال الفترة الزمنية التي حددتها السلطات التنظيمية
- أمر من محكمة السلطة التنظيمية يطلب منا القيام بذلك.

- فــي حــال الحســابات الخاملــة حســب المعاييــر التــي تحددهــا الســلطة التنظيميــة، ســيقوم المصــرف بتحويــل األمــوال 
إلــى المصــرف المركــزي بعــد الفتــرة المحــددة وإغــاق الحســاب.

• ال توجد رسوم أو مصاريف لفتح وديعة استثمار ألجل؛الرسوم والمصاريف
• ال توجد رسوم أو مصاريف إلغاق وديعة استثمار ألجل عند انتهاء مدة الوديعة؛

• ال توجــد رســوم أو مصاريــف لإلغــاق المســبق لوديعــة االســتثمار ألجــل، مــع ذلــك وفــي حــال اإلنهــاء المبكــر للوديعــة، 
ســتتم إعــادة حســاب نســبة الربــح المطبقــة علــى المــدة التــي أكملهــا المتعامــل بالفعــل وفقــًا للنســب المطبقة وســيتم 
دفــع الرصيــد فقــط إن وجــد، وفــي حــال مــا إذا كان المتعامــل قــد حصــل علــى ربــح أكثــر مــن المبلــغ المؤهــل، فســيتم 
إجــراء تســوية مــن خــال مبلــغ الوديعــة الخــاص بالمتعامــل، تســتحق الوديعــة مســتحقة الدفــع ربحــًا عــن الفتــرة الفعليــة 

التــي بقيــت فيهــا فــي وعــاء االســتثمار المشــترك.
فترة السماح بإلغاء 

الوديعة 
إللغــاء  ســماح  فتــرة  هنــاك  يكــون  لــن  الوديعــة،  إيــداع  بمجــرد   •
الوديعــة، ويمكــن اســترداد اإليــداع فقــط فــي حــال اإلنهــاء المبكــر 

وقــد يــؤدي إلــى خســارة ربــح، أي أن المنتــج غيــر قابــل لـــإللغاء
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المبادئ والشهادة الشرعية:
وديعة االستثمار ألجل قائمة على مبدأ المضاربة، حيث تعد األموال التي يودعها المتعامل رأس مال المضاربة، والمتعامل هو رب المال ويعد المصرف 

)alhilalbank.ae( مضاربا بهذه األموال. للمزيد من الممكن الرجوع إلى الشهادة المعتمدة من الشريعة المتاحة على موقع مصرف الهال على
تنويه

ال توجــد نســبة ربــح مضمونــة مطبقــة علــى وديعــة االســتثمار ألجــل، ويتــم حســاب األربــاح شــهريًا وتنشــر علــى موقــع مصــرف الهــال، يتحمــل المتعامــل 
مســؤولية التحقــق مــن الموقــع علــى اإلنترنــت لمعرفــة نســبة الربــح المطبقــة للشــهر، كمــا أن نســب أربــاح الشــهر الســابق مذكــورة علــى الموقــع اإللكترونــي 

ليتمكــن المتعامــل مــن االسترشــاد بــاألداء الســابق.
ال يشــجع المصــرف علــى طلــب اإلنهــاء المبكــر لوديعــة االســتثمار ألجــل، وأي طلــب مــن هــذا القبيــل يعــود ســببه إلــى أي ظــرف خــاص ســيخضع لتقديــر 

المصــرف وشــروطه.
يجــب أن يتــم فتــح حســابات القاصريــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عامــًا بواســطة الولــي الطبيعــي أو الوصــي القانونــي، ويتطّلــب ذلــك مســتندات 
وخطــوات إضافيــة لإلثبــات وفقــًا للمتطلبــات القانونيــة للمصــرف وسياســاته، مــن خــال فتــح وديعــة اســتثمار ألجــل لحســاب القاصــر، يتحمــل الوصــي 

المســؤولية الكاملــة عــن التعامــل مــع الوديعــة.
يحــق للمصــرف إغــاق الحســاب ووديعــة االســتثمار ألجــل المرتبطــة بــه فــي حــال إدراج اســم المتعامــل فــي القائمــة الســوداء وفقــًا للوائــح المصــرف 

المركــزي.
يجب أن يكون الحساب المرتبط نشطًا حتى يتم إيداع أرباح وديعة االستثمار ألجل في الحساب.

حصة المضارب هي عرضة للتغيير، وسيتم إرسال إشعار بهذا الصدد عبر رسالة نصية قصيرة إلى جهة االتصال المسجلة قبل 30 يومًا.
الستحقاق الربح، يجب االحتفاظ بوديعة االستثمار ألجل لحد أدنى من أجل االستثمار وهو شهر ميادي واحد.

يمنــع المصــرف اســتخدام الحســاب الشــخصي فــي أي نشــاط لــه عاقــة باألعمــال التجاريــة، أي انتهــاك مــن هــذا القبيــل قــد يــؤدي إلــى إنهــاء عاقــة 
المتعامــل ذات الصلــة.

مالحظات:
• يتم حساب الربح شهريًا وتوزيعه في الخامس عشر من الشهر التالي أو قبله بشرط أن تكون وديعة االستثمار ألجل نشطة في وقت توزيع األرباح؛

• يحــق للمصــرف رفــض الوصــول إلــى األمــوال )باســتثناء إغــاق الحســاب( أو طلــب تســوية فوريــة وإغــاق الحســابات أو إغــاق الحســاب فــي حــال عــدم التــزام 
المتعامــل بالشــروط واألحــكام، ســيتم إرســال إشــعار مســبق إلــى المتعامــل إذا كان هــذا اإلشــعار مطلوبــًا بموجــب القانــون؛

https://www.alhilalbank.ae/en/personal/accounts/profit-rates/ يتــم تحديــد حصــة المضــارب التــي تقــّرر حصــة الربــح المؤهلــة لــكل نــوع حســاب فــي •
profit-rates.aspx

• للحصــول علــى الشــروط واألحــكام التفصيليــة، ُيرجــى مراجعــة الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات والخدمــات المصرفيــة المتاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي 
.)www.alhilalbank.ae(

االستفسارات والشكاوى
يمكــن للمتعامليــن أن يتصلــوا بنــا فــي الفــروع أو علــى الرقــم 600522229 )مــن داخــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة(، أو 97126356020+ )مــن خــارج اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة(، لاستفســارات والشــكاوى.

مراجع الشروط واألحكام
الشروط واألحكام التالية متوفرة على الموقع اإللكتروني www.alhilalbank.ae كمرجع:

• الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية
• شروط وأحكام حسابات القاصرين

• شروط وأحكام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
• سياسات الخصوصية

إقرار ببيانات وثيقة المعلومات األساسية
 بموجب هذا، أقر بأنني قد قرأت وفهمت وثيقة المعلومات األساسية قبل فتح وديعة استثمار ألجل مع مصرف الهال.

التاريخ والساعة

رقم ملف المتعامل

اسم المتعامل

التوقيع

ختم ورقم تعريف الموظف الشاهد


