
Participating in the Common Mudaraba Pool المشاركة في وعاء المضاربة المشترك
Operational & Distinguishing percentages of Investment Term 
Deposits and Saving Account balances which the Bank invests, 
on unrestricted Mudaraba basis, in the Common Mudaraba Pool 
are as follows:

تكــون نســب التشــغيل والترجيــح ألرصــدة ودائــع االســتثمار ألجــل  وحســابات التوفيــر 
التــي يقــوم المصــرف باســتثمارها فــي وعــاء المضاربــة المشــترك علــى أســاس 

ــة المطلقــة وفقــًا لمــا يلــي: المضارب

1)  Saving Accounts: 1( حسابات التوفير:

•   Kunooz Savings Account  
•   Super Savings Account   
•   Other Savings Accounts* 

21% of the balance  
17% of the balance
36% of the balance

  %21 من الرصيد 
  %17 من الرصيد

 %36 من الرصيد

•   حساب كنوز للتوفير                     
•   حساب التوفير “سوبر”               
•   حسابات التوفير األخرى*           

*Other Savings Accounts are: 
• Investment Savings Account  
• Child Savings Account  
• High Value Salary Account

• STI Value Account  
• Special Investment Account  

• حساب االسثتمار قصير األجل القّيم
• حساب استثماري خاص 

*حسابات التوفير األخرى هي: 
• حساب التوفير االستثماري 

• حساب االّدخار لألطفال
• حساب الراتب ذو القيمة العالية

2)  Investment Term Deposits: 2( ودائع االستثمار ألجل:

<100K AED >100K to 
3.5M AED

>3.5M to  
25M AED

>25M to 
 50M AED

>50M to 
100M AED >100M AED

For 3 months 20% 55% 60% 65% 65% 65% لمدة 3 شهور
For 6 months 30% 60% 65% 70% 70% 70% لمدة 6 شهور
For 9 months “Flexi” 32% 62% 67% 72% 72% 72% لمدة 9 شهور “مرنة”
For 9 months 35% 65% 70% 75% 75% 75% لمدة 9 شهور
For one year 45% 80% 93% 97% 97% 97% لمدة سنة
For two years 50% 85% 95% 100% 100% 100% لمدة سنتين

<100K USD >100K to 
3.5M USD

>3.5M to  
25M USD

>25M to 
 50M USD

>50M to 
100M USD >100M USD

For 3 months 7% 18% 20% 22% 22% 22% لمدة 3 شهور
For 6 months 10% 20% 22% 23% 23% 23% لمدة 6 شهور
For 9 months “Flexi” 11% 21% 22% 24% 24% 21% لمدة 9 شهور “مرنة”
For 9 months 12% 22% 23% 25% 25% 25% لمدة 9 شهور
For one year 15% 27% 31% 32% 32% 32% لمدة سنة
For two years 17% 28% 32% 33% 33% 33% لمدة سنتين

Mudarib Fee أتعاب المضارب
In its capacity as Mudarib, the Bank is entitled to 85% of the net 
profit of the Common Mudaraba Pool.

يستحق المصرف بصفته مضارباً %85 من صافي أرباح وعاء المضاربة المشترك.

Terms: 

1.  The Bank may change the Operational & Distinguishing percentages 
of Investment Term Deposits and Saving Accounts at any time as 
the Bank deems appropriate.

2. In this capacity as Mudarib, the Bank reserves the right to change 
the percentage of its fee at the beginning of every quarter.

3. Participation of the Investment Term Deposits and Saving Accounts 
in the Common Mudaraba Pool is subject to the rules specified in 
the terms and conditions of the Bank.

4.  Minimum balance of Saving Accounts participating in the Common 
Mudaraba Pool must be AED 5,000 or its equivalent in US Dollars.

5.  Minimum balance of Investment Term Deposits participating in the 
Common Mudaraba Pool must be AED 10,000 or its equivalent in US 
Dollars.

6.  Profit on Investment Term Deposits and Savings Accounts will be 
paid latest by 21st of the month following each quarter or after the 
Emirates Islamic Board meeting is held to approve the Quarterly 
Financial Results.

7.  The Bank shall display any changes in the above terms at its Head 
Office, branches and website.

أحكام: 

ــابات  ــل  وحس ــتثمار ألج ــع االس ــح لودائ ــغيل والترجي ــبة التش ــر نس ــرف تغيي ــق للمص يح  .1
التوفيــر فــي أي وقــت يــراه المصــرف مناســبًا.

يحتفــظ المصــرف بصفتــه مضاربــًا، بحقــه فــي تغييــر النســبة المئويــة ألتعابــه كل 3    .2
أشــهر.

التوفيــر فــي وعــاء المضاربــة  تخضــع مشــاركة ودائــع االســتثمار ألجــل وحســابات   .3
بالمصــرف. الخاصــة  واألحــكام  الشــروط  فــي  المحــددة  للقواعــد  المشــترك 

ــة المشــترك هــو  ــر المشــارك فــي وعــاء  المضارب الحــد األدنــى لرصيــد حســابات التوفي  .4
5,000 درهــم أو مايعادلــه بالــدوالر األمريكــي.

الحد األدنى لرصيد ودائع االستثمار ألجل المشاركة في وعاء المضاربة    .5
األمريكــي. بالــدوالر  مايعادلــه  أو  درهــم   10,000 هــو  المشــترك 

تدفــع أربــاح ودائــع االســتثمار ألجــل وحســابات التوفيــر فــي موعــد أقصــاه 21 مــن   .6
الشــهر التالــي للربــع الــذي اســتحقت عنــه األربــاح أو بعــد اجتمــاع مجلــس إدارة اإلمــارات 

ــنوية. ــع الس ــة الرب ــج المالي ــى النتائ ــة عل ــامي للموافق اإلس

ــي  ــره  الرئيس ــي مق ــكام ف ــذه األح ــي ه ــرات ف ــة تغيي ــن أي ــان ع ــرف باإلع ــوم المص يق  .7
اإللكترونــي. وفــي كافــة فروعــه والموقــع 

These terms are effective : 1 October 2018 until further notice. تسري هذه األحكام اعتباراً من:  1 أكتوبر، 2018 حتى إشعار آخر.


