
Key Fact Statement (KFS)
Islamic Term Deposits

This product is a term deposit account, linked to a current/ savings account, and provides you with returns on funds placed with 
us for a specific period. This KFS provides you with key product features, and indicative information about the profit, fees and 
charges of this product. 

Product Information

Description Mudaraba Deposit Wakala Deposits

Product details 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 Shari’ah approved
activities for profit

Shari’ah basis Mudaraba Wakala

Investment and
Management of funds

Refer to the website for investment 
weightages

Refer to the Wakala agreement/ terms & conditions 

Eligibility • UAE Citizens, Residents and Non-Resident customers
• Salaried and non-salaried accounts
• Sole proprietors

Account currency AED (Arab Emirates Dirhams) and USD

Minimum deposit
required

AED 10,000 or equivalent in USD AED 4 Million or USD 1 Million

Available tenors 1, 3, 6, 9, 12 & 24 months 1, 3, 6, 9 and 12 months

Profit rate Profit rates are indicative and based on 
the previous rates declared.
Please refer to the website for the
declared profit rates.

Applicable (please contact your relationship manager 
or branch for profit rates)

Profit credit frequency Profit is distributed on a quarterly basis 
on the Mudaraba pool performance and 
weightage. 

Upon maturity

Product variants offered Term Deposit

Redeeming a fixed
deposit prior to maturity

In case of early redemption before the ma-
turity date, profit calculation will be based 
on the new weightage of the actual tenure 
and the rate will be the actual
applicable rate minus 0.15%.

Wherefore a profit amount had been
distributed with you prior to the
withdrawal date, a revised profit
calculation will be carried out based on 
the new weightage. The Bank will recover 
the difference between the old and the 
new profit amounts.

It is at the Bank’s sole discretion to accept a request 
for early redemption. If approved, the Bank shall 
agree with you on the maturity proceeds to be paid, 
on the early redemption date requested by you.
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For full and latest fees & charges, and other product details please visit our
website www.emiratesnbd.com/kfs or scan QR code

Important Links



Additional Information

Illustrative example for profit calculation for a Wakala Deposit:

Part withdrawal or early closure of a term deposit will result in lower profit or no profit being paid.

In case a finance facility/ product is secured with a fixed deposit, you will be unable to access funds till 
the facility/ product is closed off. 

The Bank may close the account if account conduct is found to be unsatisfactory as per Bank’s 
Compliance policy and in line with Central Bank of the UAE regulations.
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Original Deposit Amount (A) AED 100,000

Deposit Tenor (B) 1 year (365 days)

Profit Rate (C)
Profit rate for the tenor of the deposit 0.50% per annum

Profit Amount
(D = A * B * C / 360)
Total profit amount paid upon maturity 
of the deposit

AED 506.94

Maturity Amount (A + D)
Total deposit amount (Principal and profit)

AED 100,506.94

• Profit calculation methodology and frequency of payment varies depending on the product selected. Please 
check the Bank website for details and updates. 

• The Bank reserves the right to amend the Bank’s General Terms and Conditions for Consumer Banking 
Products (including any relevant applications and documents) by notice to you in accordance with 
applicable law. 

• Where automatic renewal facility is provided, please select the maturity instruction carefully, either automatic 
renewal or credit to linked account. If the deposit is renewed, the prevailing declared profit rate for the tenor 
as on the maturity date shall apply.

• All funds are deployed into Shari’ah compliant assets as approved by Internal Shari’ah Supervision Committee 
(ISSC) of the Bank.

• The Bank’s General Terms and Conditions for Consumer Banking Products (including any relevant applications 
and documents) shall be read and implemented in line with this KFS.

• The Bank may debit the Customer’s account with any charges, expenses, or commission payable against 
the banking services rendered in accordance with the approved and announced banking charges and 
commissions, as notified to the Customer from time to time.

• You can contact the Bank for any enquiries, assistance or complaints at any of its branches or by visiting its 
website [https://www.emiratesnbd.com/en/customer-care/complaints/]

• The cooling-off period allows you to cancel the product within five (5) business days of signing the application 
or offer letter and the Bank will not be able to proceed until this period expires, unless you waive this right. 
To cancel within this period you must give the Bank notice.
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Customer Name:

Date:

I/We hereby irrevocably and unconditionally declare that I/ we have read the above Key Facts Statement and clearly 
understand all the information and references provided herein.

Customer Signature:

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 but not be restricted to the restriction, blockage or 
closure of your account(s). 

The Bank may apply any credit balance which is held in your name in any account and/or at any branch 
of the Bank towards any obligations/ amounts due.



(KFS) بيان المعلومات الرئيسية
الودائع اإلسالمية ألجل 

هذا المنتج هو عبارة عن وديعة ذات أجل، مرتبط بحساب جاري / توفير، يمنحك فرصة الحصول على أرباح على األموال المودعة معنا لفترة محددة. 
يوفر لك بيان المعلومات الرئيسية (KFS) المميزات الرئيسية للمنتج، ومعلومات إرشادية عن األرباح والرسوم ومصاريف على هذا المنتج

معلومات عن المنتج

وديعة الوكالةوديعة المضاربةالوصف

المضاربة عبارة عن عقد استثمار مشترك لتقاسم تفاصيل المنتج
األرباح بينكم كمزّود لرأس المال ("رّب المال") وبين 

البنك - مدير الصندوق ("المضارب")

هو عقد وكالة، حيث تقوم فيه بتفويض البنك كوكيل 
لك باستثمار أموال بالتوافق مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية من أجل الربح. 

وكالةمضاربةالهيكل الشرعي

4 مليون درهم أو 1 مليون دوالر أمريكي10,000 درهم أو ما يعادلها بالدوالر األمريكيالحد األدنى للمبلغ المودع

يرجى زيارة الموقع لالطالع على شروط وأحكام إستثمار وإدارة األموال
المشاركة في وعاء المضاربة المشترك

العمالء من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، المقيمين والعمالء غير المقيميناألهلية  •
العمالء الذين لديهم حسابات براتب والذين ليس لديهم حسابات رواتب  •

العمالء من الشركات/المؤسسات الفردية  •

رسوم سحب \ كسر الوديعة الثابتة 
قبل تاريخ االستحقاق

في حالة كسر الوديعة قبل تاريخ اإلستحقاق:
إذا كان قد تم توزيع األرباح للعميل قبل تاريخ كسر    •
الوديعة، فسيتم إعادة حساب معدل الربح على     

أساس الوزن الجديد. سيقوم البنك باسترداد الفرق    
بين مبالغ األرباح القديمة والجديدة.  

ستعتمد عملية حساب الربح على الوزن الجديد     •
للمدة الفعلية وسيكون السعر هو المعدل الفعلي    

المطبق مطروحًا منه %0.15.  

الدرهم (الدرهم اإلماراتي)و الدوالر (الدوالر األمريكي)عملة الحساب

يرجى االطالع على اتفاقية الوكالة / الشروط واألحكام

إن بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
تّم توفير بيان المعلومات الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بموجب قوانين حماية المستهلك والمعايير المصاحبة.

حقوق النشر © 2021 بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظة.

1 و 3 و 6 و 9 و 12 شهرًا1 و 3 و 6 و 9 و 12 و 24 شهرًاالمدة المتوفرة

إن معدالت الربح هي معدالت ارشادية وتعتمد على معدل الربح
المعدالت السابقة المعلنة.

يرجى الرجوع إلى الموقع لإلطالع على معدالت 
األرباح المعلنة.

(يرجى االتصال بمدير عالقاتك أو بالفرع لمعرفة 
معدالت الربح)القابلة للتطبيق.

يتم توزيع األرباح على أساس ربع سنوي وذلك بناًء وتيرة تقييد الربح
على أداء وقيمة مجموع ودائع ووزن وعاء المضاربة

عند اإلستحقاق

إن قبول طلب الكسر المبكر سيكون وفًقا لتقدير 
البنك المطلق. وفي حالة الموافقة على الطلب، 

سيتفق البنك معك على األرباح المستحقة  والتي 
سيتم دفعها في تاريخ الكسر المبكر الذي طلبته

ودائع ذات أجلأشكال المنتج المقّدمة

لإلطالع على أحدث الرسوم والتكاليف والتفاصيل الخاصة بمنتج آخر، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
 www.emiratesnbd.com/ar/kfs، أو القيام بمسح الرمز المربع المجاور.

روابط  مهمة



إن بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
تّم توفير الئحة الحقائق الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بموجب قوانين حماية المستهلك والمعايير المصاحبة.

حقوق النشر © 2021 بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظة.

معدل الربح (د= أ x ب x ج \ 360)100,000 درهمقيمة الوديعة األصلية (أ)
إجمالي مبلغ الربح المدفوع عند تاريخ إستحقاق 

الوديعة 
506.94 درهم

المبلغ عند اإلستحقاق (أ + د)
قيمة الوديعة اإلجمالية (المبلغ الرئيسي مع 

الربح)
100,506.94 درهم معدل الربح (ج)

0.50% سنويًامعدل الربح طوال فترة حجز الوديعة

1 سنة (365) يومافترة حجز الوديعة (ب) مدة الوديعة 

تختلف منهجية حساب األرباح ووتيرة دفعها باختالف المنتج المختار. يرجى مراجعة موقع البنك للحصول على التفاصيل والتحديثات.  •
يحتفظ البنك بالحق في تعديل الشروط واألحكام العامة للبنك المتعلقة بالمنتجات المصرفية لألفراد (بما في ذلك أي طلبات ووثائق   •

ذات صلة) وذلك عن طريق إرسال إشعار إليك وفًقا للقانون المعمول به.
إذا كانت ميزة التجديد التلقائي للوديعة متوفرة، فيرجى إختيار تعليمات تاريخ االستحقاق بعناية، بحيث يكون التجديد إما تلقائيا أو من   •

خالل اإليداع في الحساب المرتبط. إذا تم تجديد الوديعة، فسيتم تطبيق معدل الربح المعلن السائد لفترة االستحقاق بقيمته عند تاريخ 
االستحقاق.

يتم استثمار جميع األرصدة في أصول متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وبالشكل الذي تم اعتماده من قبل لجنة الرقابة الشرعية   •
الداخلية (ISSC - Internal Shari’ah Supervision Committee) للبنك.

يجب قراءة الشروط واألحكام العامة للبنك المتعلقة بمنتجات الخدمات المصرفية لألفراد (بما في ذلك أي طلبات ووثائق ذات صلة)   •
.KFS وتطبيقها بما يتماشى مع معايير الئحة الحقائق الرئيسية

يجوز للبنك أن يخصم من حسابات العميل أي أجور، مصاريف، أو عمولة مستحقة الدفع مقابل الخدمات المصرفية المقدمة وفًقا   •
لألجور والعموالت المصرفية المعتمدة والمعلنة. وبالشكل الذي يتم اإلعالن عنه للعميل من وقت آلخر.

يمكنك التواصل مع البنك عن أي استفسارات أو مساعدة أو شكاوى لدى أي فرع من فروعه أو من خالل زيارة موقعه اإللكتروني   •
https://www.emiratesnbd.com/ar/customer-care/complaints

تسمح لك فترة السماح باإللغاء "خيار الشرط" بإلغاء المنتج في غضون خمسة (5) أيام عمل من توقيع الطلب أو خطاب العرض ولن   •
يتمكن البنك من إتمام اإلجراءات حتى انتهاء هذه الفترة ما لم تتنازل عن هذا الحق، إذا أردت اإللغاء خالل هذه الفترة، فإنه يجب عليك 

توجيه إخطار للبنك.

مــعــلــومــات  إضــافــيــة

رسم توضيحي لكيفية حساب الربح لوديعة الوكالة:

سيؤدي السحب الجزئي أو الكسر المبكر للوديعة إلى ربح أقل أو عدم دفع األرباح.

تـــحـــذيـــر !!!

في حالة تّم تغطية تمويل أو منتج ائتماني آخر بوديعة ثابتة، فلن تتمكن من اإلستفادة من رصيد الوديعة حتى 
يتم سداد التمويل أو المنتج.

تـــحـــذيـــر !!!

يجوز للبنك إغالق الحساب إذا تبين أن سلوك الحساب غير منتظم وفقًا لسياسة االمتثال الخاصة بالبنك وبما 
يتماشى مع لوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

تـــحـــذيـــر !!!

في حالة إخفاقك في تلبية الشروط واألحكام الخاصة بنا, سواًء كان ذلك قبل وأثناء عالقتك المصرفية معنا ، فستكون هناك عواقب على 
ذلك قد تشمل على سبيل المثال ال الحصر، تطبيق القيود أو تجميد حسابك \ حساباتك أو حتى القيام بإغالق حسابك 

تـــحـــذيـــر !!!



إن بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
تّم توفير الئحة الحقائق الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بموجب قوانين حماية المستهلك والمعايير المصاحبة.
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أقر/نقر بموجبه بشكل رجعة فيه وغير مشروط بأنني/أننا قرأت/قرأنا  بيان الحقائق الرئيسية أعاله وفهمت/فهمنا بوضوح جميع 
المعلومات والبيانات المرجعية المذكورة هنا.

اسم العميل: 

التاريخ: 

توقيع العميل:

يجوز للبنك استخدام أي رصيد دائن يتم اإلحتفاظ به باسم العميل في أي حساب و / أو في أي فرع من فروع 
البنك من أجل تسديد أي مديونية أو مبالغ مستحقة.

تـــحـــذيـــر !!!


