
وديعة استثمارية �جل محدد

 

Credit Card Type

4.50% 

3.75% 

3.75% 

3.75% 

3.75%

0.50%

0.60%

0.90%

1.00%

1.20%

بالدوالر ا�مريكي بالدرهم ا�ماراتي المدة

سنة واحدة
سنتان

3 سنوات
4 سنوات
5 سنوات

بيان المعلومات الرئيسية للودائع االستثمارية �جل محدد
هذا المنتج هو حساب وديعة استثمارية �جل محدد، يقدم لك العوائد على أموالك التي وضعتها معنا لفترة محددة. ويوفر هذا البيان االمتيازات الرئيسية للمنتج والمعلومات ا�رشادية 

عن المزايا وا�رباح والرسوم والمصاريف الخاصة بهذا المنتج، لكنك تحتاج إلى حساب جاٍر أو توفير مرتبط بالوديعة. 

وصف المنتج

القاعدة الشرعية

االستثمار وإدارة ا�موال

يطبق على

العملة

الحد ا�دنى لمبلغ الوديعة

الفترات المتوفرة
معدل الربح المتوقع 

(إرشادي)@

عقد شراكة لتقاسم ا�رباح بينك كمزود لرأس المال (رب 
المال) والمصرف كمدير ل¥موال (المضارب) في استثمار 

مشترك.

وديعة الوكالة باالستثمار ذات ا�رباح المضاعفة

اتفاقية تقوم من خاللها بتفويض المصرف كوكيل لك 
الستثمار ا�موال في ا�نشطة المتوافقة مع أحكام 

الشريعة ا�سالمية بهدف جني ا�رباح. 

وديعة الوكالة بالعمالت ا�جنبية المتعددة

اتفاقية تقوم من خاللها بتفويض المصرف كوكيل لك 
الستثمار ا�موال في ا�نشطة المتوافقة مع أحكام 

الشريعة ا�سالمية بهدف جني ا�رباح

الوكالةالوكالة المضاربة

راجع الموقع ا�لكتروني لالطالع على 
راجع اتفاقية الوكالةراجع اتفاقية الوكالة/ الشروط وا�حكام عبر ا�نترنتا�وزان االستثمارية

المقيمون وغير المقيمين في دولة ا�مارات العربية المقيمون في دولة ا�مارات العربية المتحدة 
المتحدة والقصر

المقيمون وغير المقيمين في دولة ا�مارات العربية 
المتحدة 

الدرهم ا�ماراتي والدوالر ا�مريكي (قد يتم تقديم الدرهم ا�ماراتي والدوالر ا�مريكيالدرهم ا�ماراتي والدوالر ا�مريكي
عمالت رئيسية أخرى)

3,5 مليون درهم25,000 درهم ولغاية 5 ماليين درهم10,000 درهم

3 أشهر إلى 5 سنواتشهراً سنوات 5,4,3,2,1

قابلة للتطبيق (يرجى االتصال بمدير عالقاتك أو الفرع 
لالطالع على معدل الربح)

معلومات عن المنتج

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. 
يمثل بيان المعلومات الرئيسية إحدى تعليمات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي ضمن الئحة حماية المستهلك والمعايير المصاحبة لها 

حقوق الطبع والنشر © 2022. جميع الحقوق محفوظة.

بالدوالر ا�مريكي
0.10% - 0.05%

0.05% 

0.20% - 0.15%

0.35% - 0.20%

0.40% - 0.35%

0.55% - 0.25%

0.50% - 0.30%

0.55% - 0.35%

0.85% - 0.40%

0.75% - 0.55%

بالدرهم ا�ماراتي المدة

سنة واحدة

سنتان

3 أشهر
6 أشهر
9 أشهر

معدالت الربح هي إرشادية وتعتمد على المعدالت 
السابقة المعلنة

24,12,9,6,3

 4من  1الصفحة 
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وتيرة دفع ا�رباح

معلومات عن المنتج

يتم دفع ا�رباح في موعد أقصاه 21 من الشهر الذي يلي كل ربع سنة أو بعد 
اجتماع مجلس إدارة ا�مارات ا�سالمي للموافقة على النتائج المالية ربع 

السنوية.

عند االستحقاقسنويًا

تنوع المنتج المقدم

استرداد وديعة ثابتة 

قبل تاريخ االستحقاق

@ تخضع معدالت ا�رباح (حيثما تنطبق) إلى التغيير. يرجى مراجعة الموقع ا�لكتروني لالطالع على آخر تحديث لمعدالت ا�رباح المعلن عنها.

@ سيتم تعديل ا�رباح التي تم دفعها بالفعل على أساس معدل أرباح "فليكسي" 
في ا�رباع السنوية السابقة لمدة 9 أشهر والذي تمت إضافته بالفعل إلى حساب 

المتعامل للوصول إلى الدفعة النهائية.

سحب الوديعة 
بين 3 -6 أشهر

معدل ا�رباح االدخارية 
المعلنة للربع السنوي 

(ل¥رباع السنوية) المعنية  
لكل شهر تقويمي مكتمل.

سحب الوديعة 
بين 0 -3 أشهر

المعدل المعلن �رباح 
وديعة �جل محدد مدتها 

3 أشهر للربع السنوي 
(ا�رباع السنوية) المعنية 

با�ضافة إلى معدل 
ا�رباح االدخارية لكل شهر 

تقويمي مكتمل الحق.

ال يوجدال يوجد وديعة استثمارية �جل محدد 
ودائع فليكسي �جل محدد

في حال االسترداد المبكر قبل تاريخ االستحقاق، يتم تطبيق معدل الربح السائد 
لحساب التوفير. وتتم إعادة حساب أي أرباح مدفوعة وخصمها من المبلغ 

ا�ساسي.

ودائع فليكسي �جل محدد

في حال االسترداد المبكر، سوف 
يتم تطبيق معدل الربح السائد. 

ولن تدفع أي أرباح عند االسترداد 
المبكر ل¥شهر الستة ا�ولى. 

كما ستتم إعادة حساب أي أرباح 
مدفوعة بالفعل وخصمها من 

المبلغ ا�ساسي.

لن يتم دفع ا�رباح إذا تم استرداد 
الوديعة مبكراً.

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. 
يمثل بيان المعلومات الرئيسية إحدى تعليمات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي ضمن الئحة حماية المستهلك والمعايير المصاحبة لها 

حقوق الطبع والنشر © 2022. جميع الحقوق محفوظة.
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معلومات إضافية

تنبيه هام

يتعين عليك تزويد المصرف بنسخ عن وثائقك المحدثة في جميع ا�وقات (الهوية ا�ماراتية، جواز السفر، التأشيرة، الرخصة التجارية، إلخ). وقد يؤدي عدم تقديم هذه الوثائق إلى فرض رسوم أو 
تقييد معامالتك أو تجميد حسابك أو إغالقه.

•  يحق للمصرف، دون الرجوع إلى المتعامل ، أن يخصم من حسابات المتعامل أي رسوم أو نفقات أو عمولة مستحقة الدفع مقابل الخدمات المصرفية المقدمة وفقًا للرسوم والعموالت المصرفية
   المعتمدة والمعلنة.

•  يحق للمصرف من وقت Ïخر، ووفق تقديره الخاص، تغيير أو تعديل أي من الشروط وا�حكام المتعلقة بهذا المنتج. وسيتم إعالمك بهذه التغييرات عن طريق إرسال إشعار قبل 60 يومًا.

•  في وقت حجز الوديعة �جل محدد، ومع توفر تسهيالت التجديد التلقائي للوديعة، يمكنك اختيار إما تجديد الوديعة تلقائيًا أو إيداع المبلغ في الحساب المصرفي المرتبط بالوديعة عند االستحقاق.

• يجب قراءة شروط وأحكام المصرف (بما في ذلك أي طلبات ومستندات ذات صلة) بما يتماشى مع بيان المعلومات الرئيسية ويحدد نطاق تطبيقها وفقا لها.

.https://www.emiratesislamic.ae/ يمكنك التواصل مع المصرف عن أي استفسارات أو مساعدة أو شكاوى لدى أي فرع من فروعه أو من خالل زيارة موقعه ا�لكتروني •

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. 
يمثل بيان المعلومات الرئيسية إحدى تعليمات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي ضمن الئحة حماية المستهلك والمعايير المصاحبة لها 

حقوق الطبع والنشر © 2022. جميع الحقوق محفوظة.

لالطالع على بيان المعلومات الرئيسية والمعلومات الهامة ا�خرى، يرجى زيارة 
(https://www.emiratesislamic.ae/arb/key-information/) ضوئيًا QR أو مسح رمز

روابط مهمة

 4من  3الصفحة 
2023 يناير



تنبيه هام

تنبيه هام

في حال عدم استيفائك للشروط وا�حكام الخاصة بنا قبل وخالل عالقتك معنا، ستكون هناك عواقب قد تشمل فرض قيود أو تجميد حسابك أو إغالقه.

في حال وضع الوديعة �جل  محدد قيد الرهن للحصول على تسهيالت تمويلية أو منتج ائتماني آخر، لن تتمكن من الوصول إلى ا�موال إلى أن يتم إغالق التمويل أو المنتج االئتماني.

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. 
يمثل بيان المعلومات الرئيسية إحدى تعليمات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي ضمن الئحة حماية المستهلك والمعايير المصاحبة لها 

حقوق الطبع والنشر © 2022. جميع الحقوق محفوظة.
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Key Fact Statement (KFS) – Term Deposits
This product is a term deposit account that provides returns on the funds you place with us for a specific period. This KFS provides the key product features,
indicative information about the features, profit, fees and charges of this product. You need to have a current or savings account linked to the Deposit.

Product 
description

Shariah basis

Investment and
Management of funds

Currency

Minimum Deposit 
Amount

Investment Term Deposit

 

Refer to the website for the Investment
weightages 

Refer to the Wakala agreement / online
terms & conditions 

Refer to the Wakala agreement 

AED and USD AED and USD
AED and USD (other major currencies 
maybe offered)

Applicable for UAE residents

Profit rates are indicative and based on the
previous rates declared

UAE residents and non-residents 
and minors

UAE residents and non-residents 

AED 10,000 AED 25,000 up to AED 5 million AED 3.5 million 

3,6,9,12,24 months 1,2,3,4 and 5 years 3 months to 5 years

Applicable (please contact your RM or
Branch for profit rate)

Mudaraba Wakala Wakala 

Booster Wakala Deposit Multi-currency Wakala Deposit

Available Tenors

Expected Profit
rate (indicative)*

Credit Card Type

Tenure
3 months

6 months

9 months 

1 year

2 years

0.25% - 0.55%

0.30% - 0.50%

0.35% - 0.55%

0.40% - 0.85%

0.55% - 0.75%

USDAED Tenure
1 year

2 years

3 years

4 years

5 years

4.50% 

3.75% 

3.75% 

3.75% 

3.75%

0.50%

0.60%

0.90%

1.00%

1.20%

USDAED

Product Information

A profit-sharing partnership contract 
between you as a capital provider 
(Rab-ul-Mal) and the Bank as a fund 
manager (Mudareb), in a joint investment.

An agreement where you authorise the 
Bank as your Wakil- “agent, to invest funds 
in Shariah approved activities for profit.

An agreement where you authorise the 
Bank as your Wakil “agent, to invest funds 
in Shariah approved activities for profit.

Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.
This Key Facts Sheet is a UAE Central Bank directive under the Consumer Protection Regulation and accompanying Standards  
Copyright © 2022. All Rights Reserved. 
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0.05% - 0.10%
0.05% 

0.15% - 0.20%

0.20% - 0.35%

0.35% - 0.40%
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Profit payout
 frequency 

Product variants
offered 

 

Investment Term Deposit 
Flexi-Term Deposits

NA NA

Redeeming a fixed 
deposit prior to maturity

For Investment Term Deposits 

* Profit adjustments will be done to the profit already
paid based on previous quarters 9 months "Flexi" 
profit rate already credited to the customer's
account to arrive at the final payment.

No profits will be paid if the 
deposit is redeemed early.

Annually On maturity

Credit Card Type

Withdrawal Between
0- 3 Months

Withdrawal Between
3- 6 Months

For Flexi-Term Deposits

Savings profit rate 
declared for the 
concerned quarter(s) 
for each completed 
calendar month.

3 Months Investment 
Term Deposit profit 
rate declared for the 
respective calendar 
quarter(s) plus 
Savings profit rate for 
each subsequent 
calendar month 
completed.

 * Profit rates (where applicable) are subject to change. Please refer to the website for the latest, declared profit rates.

Product Information

In case of early redemption, the 
prevalent profit rate will be applied. 
No profits will be paid on early 
redemption for the first 6 months. 
Any profits already paid will be 
recalculated and deducted from 
the principal.

Profit 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

In case of early redemption before the maturity date the 
prevailing Savings account profit rate shall be applied. Any 
profits paid will be recalculated and deducted from the 
principal.

Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.
This Key Facts Sheet is a UAE Central Bank directive under the Consumer Protection Regulation and accompanying Standards  
Copyright © 2022. All Rights Reserved. 
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Warning

You are required to provide the Bank with copies of your updated documents at all times (Emirates ID, Passport, Visa, Trade License, etc.) Not 
providing these documents might result in the charges, transactions being restricted, account being blocked, or account being closed. 

Additional Information

•  Bank, without referring to the Customer, may debit the Customer’s accounts with any charges, expenses, or commission payable against the banking services
    rendered in accordance with the approved and announced banking charges and commissions. 
    
•  Bank may from time to time, and at its sole discretion, change or amend any of the Terms and Conditions pertaining to this product. Such changes will be
   communicated to you with a 60-day prior notice. 
  
•  At the time of booking the Term Deposit, where automatic renewal facility is provided, you have a choice to either automatically renew the deposit or have the
   amount credited to the linked Bank  account upon maturity.

• “The Bank’s Terms and Conditions (including any relevant applications and documents) shall be read and implemented in line with this KFS”.

• You can contact the Bank for any enquiries, assistance or complaints at any of its branches or by visiting its website https://www.emiratesislamic.ae/.

Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.
This Key Facts Sheet is a UAE Central Bank directive under the Consumer Protection Regulation and accompanying Standards  
Copyright © 2022. All Rights Reserved. 
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Important Link 

For Key Fact Statement and other important information 
visit (https://www.emiratesislamic.ae/eng/key-information/) or scan this QR code
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Warning

In case your Term Deposit is placed under lien for a finance or other credit product, you will be unable to access funds till the finance or credit 
product is closed.  

Warning

In the event of your failure to meet our terms and conditions before and during your relationship with us, there will be consequences which may 
include restriction, blockage or closure of your account.

Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.
This Key Facts Sheet is a UAE Central Bank directive under the Consumer Protection Regulation and accompanying Standards  
Copyright © 2022. All Rights Reserved. 
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