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وديعة الوكالة باالستثمار 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 بالدرهــم اإلماراتــي والــدوالر األمريكــي فقــط.

تفاصيل المنتج
حساب وديعة الوكالة 

باالستثمار
“وديعة الوكالة باالستثمار” هي إيداع بمبلغ ثابت لفترة زمنية محددة.

المميزاتوصف مختصر
متوفرة بالدرهم اإلماراتي والدوالر عملة اإليداع

األمريكي فقط
يجــب أن يكــون لــدى المتعامليــن حســاب جــاري أو توفيــر نشــط لــدى مصــرف 

الهــال
نعم

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

نعم

مسموح بهاسترداد كامل
غير مسموح بهزيادة أو استرداد جزئي

• متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية
• وديعة الوكالة باالستثمار ابتداًء من 5,000 درهم 

• متوفرة بالدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي
• يتوفر خيار توزيع أرباح شهرية 

• مدة الوديعة من 1، 3، 6، و 12 شهرًا
• ستتم إضافة األرباح إلى حساب التوفير أو الحساب الجاري المرتبط

• خدمات مصرفية مجانية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك
وديعــة الوكالــة باالســتثمار هــي اتفاقيــة تعاقديــة بيــن المتعامــل ومصــرف الهــال، حيــث تكــون نســبة الربــح المتوقعــة نسب الربح المتوقعة

متفقــًا عليهــًا مســبقًا مــع المتعامــل علــى أســاس عملــة االســتثمار والمبلــغ المســتثمر والمــدة.
السحب قبل انتهاء مدة الوديعة دورة دفع األرباحالحد األدنى للمبلغ

عند انتهاء مدة الوديعة5,000 درهم
و

شهريًا

الوكالــة  لوديعــة  المبكــر  اإلنهــاء  حــال  فــي 
المطّبقــة  الربــح  نســبة  حســاب  يتــم  باالســتثمار، 
علــى أســاس 100 نقطــة )1%( أقــل مــن النســبة 
المطّبقــة علــى مــدة االســتثمار المكتملــة بالفعــل، 
فــي وقــت فتــح الوديعــة، والتــي يمكــن أن تكــون 

أيضــًا صفــرًا.
إذا كانــت مــدة االســتثمار أقــل مــن شــهر واحــد، 

فلــن يكــون هنــاك ربــح مســتحق.
ســتتم  الشــهري،  الربــح  توزيــع  اختيــار  حــال  فــي 
المكتملــة  المؤهلــة  المــدة  ربــح  حســاب  إعــادة 
المبلــغ  دفــع  وســيتم  المطبقــة  للنســبة  وفقــًا 
فقــط إن وجــد، وفــي حــال مــا إذا كان المتعامــل 
ــغ المســتحق،  ــر مــن المبل ــح أكث قــد حصــل علــى رب
فســيتم إجــراء التســوية مــن مبلــغ اإليــداع الخــاص 

بالمتعامــل.
رســوم الســحب قبــل تاريــخ 

انتهــاء مــدة الوديعــة
ال ينطبق

غير متوفرالتجديد
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فتح حساب وديعة الوكالة 
باالستثمار

• يمكن فتح وديعة من خال نموذج اتفاقية وكالة إطارية لإليداع االستثماري عن طريق زيارة فرع مصرف الهال.
• يمكن فتح ودائع بالوكالة متعددة مرتبطة بحسابك التوفير أو الجاري.

• مــن الضــروري أن يكــون لــدى المتعامــل حســاب جــاري أو توفيــر نشــط لــدى مصــرف الهــال لفتــح وديعــة الوكالــة 
باالســتثمار.

• ســيتم إيــداع المبلــغ المــودع عنــد إنهــاء الوديعــة فــي نفــس الحســاب الجــاري أو حســاب التوفيــر المرتبــط بحســاب 
الوديعــة.

• يجوز فتح إيداع بالوكالة للقاصرين إذا كان مرتبطًا بحساب القاصر لدى مصرف الهال فقط.حسابات القاصرين
• يمكن فقط للولي أو الوصي الذي فتح حساب القاصر، فتح إيداع بالوكالة.

تأكيد فتح وديعة الوكالة 
باالستثمار 

• عند فتح حساب إيداع بالوكالة، سيتم إرسال إشعار إليك لتأكيد المبلغ األساسي لإليداع ومدته.
• ســيتم إرســال هــذا اإلشــعار إلــى رقــم هاتفــك المتحــّرك المســّجل فــي رســالة نصيــة قصيــرة وقــت فتــح حســاب إيــداع 

بالوكالــة.
• 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 الفتح.

• ال يوجــد كشــف حســاب منفصــل لإليــداع بالوكالــة، حيــث إن اإليــداع بالوكالــة مرتبــط بالحســاب الجــاري أو حســاب كشف الحساب
التوفيــر الخــاص بــك لــدى مصــرف الهــال.

• ســيعكس كشــف حســابك جميــع المعامــات المتعلقــة باإليــداع بالوكالــة المرتبــط، مثــل مبلــغ الوديعــة والربــح المــودع 
والمبلــغ الــذي أعيــد مــرة أخــرى فــي الحســاب عنــد إغــاق حســاب اإليــداع بالوكالــة.
• أثناء فتح اإليداع بالوكالة في الفرع، سيتسلم المتعامل نسخة موّقعة من العقد.

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 وحســاب اإليــداع بالوكالــة المرتبــط بــه.
إغالق حسابات الودائع 

بالوكالة 
• يمكنــك إغــاق الودائــع بالوكالــة الخاصــة بــك عــن طريــق تقديــم طلــب اإلغــاق ومــلء نمــوذج اإلنهــاء المبكــر فــي فــرع 

مصــرف الهــال؛
• قد يتم إغاق حسابك مع حساب اإليداع بالوكالة المرتبط 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، يقــوم المصــرف بتحويــل األمــوال إلــى 
المصــرف المركــزي بعــد الفتــرة المحــددة وإغاق الحســاب.

• 100 درهم هي رسم الوكالة لفتح وديعة الوكالة باالستثمار. الرسوم والمصاريف
• ال توجد رسوم أو مصاريف إلنهاء وديعة الوكالة باالستثمار عند انتهاء مدة الوديعة.

• ال توجد رسوم أو مصاريف لإلنهاء المبكر لوديعة الوكالة باالستثمار.
فترة السماح بإلغاء 

الوديعة 
• بمجــرد فتــح الوديعــة، لــن تكــون هنــاك فتــرة ســماح إللغــاء الوديعــة، يمكــن اســترداد اإليــداع فقــط فــي حــال اإلنهــاء 

المبكــر وقــد يــؤدي إلــى خســارة ربــح، أي أن المنتــج غيــر قابــل لإللغــاء.

المبادئ والشهادة الشرعية:
يوكل المتعامل المصرف باستثمار األموال نيابة عنه في وعائه المشترك، حيث يستثمرها في مشاريع مختلفة تحقق على األقل الربح المتوقع المتفق 
(www.alhilalbank.ae):عليه بين الطرفين، للمزيد يرجى االطاع على الشهادة المعتمدة من الشريعة المتاحة على موقع مصرف الهال على الرابط
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تنويه
تكــون نســبة الربــح المتوقعــة المطبقــة علــى وديعــة الوكالــة باالســتثمار متفقــًا عليهــا مســبقًا مــع المتعامــل علــى النحــو المحــدد فــي اتفاقيــة وكالــة إطاريــة 

لإليــداع االســتثماري التــي يوقعهــا المتعامــل لفتــح الوديعــة.
إذا كان الربــح المحقــق مــن ِقبــل المصــرف فــي تاريــخ انتهــاء مــدة الوديعــة يفــي أو يتجــاوز الربــح المتوقــع، فســوف يتــم إيــداع نســبة الربــح المتفــق عليهــا 
)المتوقعــة( للمتعامــل بينمــا يحتفــظ المصــرف بالفائــض كحافــز لــه علــى أدائــه الجّيــد. ولكــن إذا كان الربــح المحقــق أقــل مــن الربــح المتوقــع، فســيتم إيــداع 

الربــح المحقــق فقــط للمتعامــل، وســيحصل الوكيــل علــى الرســوم المتفــق عليهــا لــكل معاملــة.
النسب هي عرضة للتغيير كل يوم ويتم تحديدها على أساس ظروف السوق والسياسات الداخلية للمصرف.

قد تختلف نسب الربح المتوّقعة والمطّبقة على أساس عملة االستثمار والمبلغ المستثمر والمدة.
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 وسياســته، فــي حــال فتــح وديعــة الوكالــة باالســتثمار لحســاب القاصــر، يتحمــل الوصــي 

ــة عــن التعامــل مــع الوديعــة. المســؤولية الكامل
يحق للمصرف إغاق الحساب وحساب اإليداع بالوكالة المرتبط به إلدراج اسم المتعامل في القائمة السوداء وفقًا للوائح المصرف المركزي.

يجب أن يكون الحساب المرتبط نشطًا حتى يتم إيداع أرباح وديعة الوكالة باالستثمار في الحساب.
إذا كانت مدة اإليداع أقل من شهر واحد، فلن تكون هذه الوديعة مؤهلة للربح.

فــي حــال اإلنهــاء المبكــر لوديعــة الوكالــة باالســتثمار، يتــم حســاب نســبة الربــح المطّبقــة علــى أســاس 100 نقطــة )1%( أقــل مــن النســبة المطّبقــة علــى 
مــدة االســتثمار المكتملــة بالفعــل، فــي وقــت فتــح الوديعــة، والــذي يمكــن أن يكــون أيضــًا صفــرًا.

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:
• فــي حــال اإليــداع بالوكالــة مــع خيــار توزيــع شــهري لألربــاح، يتــم توزيــع األربــاح فــي التاريــخ المتفــق عليــه مــع المتعامــل فــي االتفاقيــة، شــرط أن يكــون وديعــة 

الوكالــة باالســتثمار فعالــة فــي وقــت توزيــع األربــاح.
• 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.
• للشروط واألحكام المفصلة، يرجى مراجعة اتفاقية اإليداع بالوكالة

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 االنضمام كأحد متعاملي مصرف الهال.

التاريخ والساعة

رقم ملف المتعامل

اسم المتعامل

التوقيع

ختم ورقم تعريف الموظف الشاهد
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