Al Islami Investment Deposit

 عواقب قانونية/ تحذيرات

Warnings/ Legal Consequences


Non-compliance with the Bank's
Conditions can lead to account closure



The Bank, as Mudarib, reserves the right to deduct,
a certain percentage of the shares of both depositor
and shareholders from the net Profit in the joint
investment pool before deducting Mudarib’s share,
for the purpose of profit stabilization for the benefit
of the depositors and shareholders. Such funds shall
be deducted, held and distributed only upon prior
approval of the Bank's Internal Sharia Supervisory
Committee (ISSC)
In case of any loss to the Mudaraba Pool, the
depositor (Rab Al Mal) shall bear a loss pro-rated
against its share in the Mudaraba Pool.
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Terms

&

Customer acknowledges and agrees that his/ her
funds will be invested based on unrestricted
Mudaraba . The Customer undertakes to adhere to
and comply with the Principles of Sharia at all times
during the term of the Agreement
All the deposits shall be invested in accordance with
Mudaraba basis in the joint investment pool amongst
the depositors and shareholders. The Bank shall
invest the depositors' funds for different investment
terms according to weightages as notified and
displayed at the branches and website of the Bank
If the investment circumstances require the change
in the investment’s weightages of the unrestricted
investment deposit or percentage of the Mudarib
from the realized net profit, the Customer shall be
notified in writing at its address. The Bank’s
management shall also notify and display such
change at the Bank’s branches and website and this
modification shall become effective as from the
quarter following the quarter in which the
modification was made
Profit rate quoted at the time of booking is indicative
and subject to change based on the performance of
the investment.
Customer (Rab Al Mal) shall bear all the risks
associated with the Investment (which shall include,
for the avoidance of doubt, the risk of the partial or
total loss of the Investment Amount) except those
risks and actual losses (not to include any
opportunity costs or funding costs) resulting from
the Bank’s willful misconduct or gross negligence or
breach of its obligation under the Agreement

يمكن أن يؤدي عدم االمتثال لشروط وأحكام البنك إلى
إغالق الحساب
 بالحق في خصم نسبة، بصفته مضارب،يحتفظ البنك
معينة من أسهم كل من المودعين والمساهمين من صافي
الربح في وعاء االستثمار المشترك قبل خصم حصة
. لغرض استقرار الربح لصالح المودعين،المضارب
 سيتم خصم هذه األموال واالحتفاظ بها.والمساهمين
وتوزيعها فقط بعد الحصول على موافقة مسبقة من جانب
.)ISSC( لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك

•

 فإن المودع (رب،في حال تعرض وعاء المضاربة لخسارة
المال) سوف يتحمل من تلك الخسارة ما يعادل نسبة مساهمته
.في وعاء المضاربة

•

يقر ويوافق المتعامل على استثمار أمواله على أساس
المضاربة المطلقة؛ حيث يتعهد المتعامل بااللتزام
واالمتثال ألحكام الشريعة في كافة األوقات خالل مدة
.االتفاقية

•

يجب استثمار كافة الودائع وفق أساس المضاربة في
.مجمع االستثمار المشترك بين المودعين والمساهمين
حيث يقوم البنك باستثمار أموال المودعين لشروط
استثمارية مختلفة حسب األولويات كما هو معلن عنها
.ومعروض في فروع وموقع البنك اإللكتروني
تغييرا في أولوية
إذا كانت أوضاع االستثمار تتطلب
ً
االستثمار للوديعة االستثمارية غير المقيدة أو النسبة
 سيتم إخطار،المئوية للمضارب من صافي الربح المحقق
 ستقوم إدارة البنك أيضًا.المتعامل كتابيًا على عنوانه
باإلخطار وعرض هذا التغيير في فروع البنك وموقعه
اعتبارا من
 وسيصبح هذا التعديل ساريًا، اإللكتروني
ً
.الربع التالي للربع الذي تم فيه إجراء التعديل

•

يُعد معدل الربح المعروض وقت التسجيل إرشادي وقابل
.للتغيير بنا ًء على أداء االستثمار

•

يتحمل المتعامل (رب المال) كافة المخاطر المتعلقة
مخاطر-  من باب تجنب الشك- باالستثمار (والتي تشمل
الخسارة الجزئية أو الكلية لمبلغ االستثمار) باستثناء تلك
المخاطر والخسائر الفعلية (ال تشمل تكاليف الفرصة
البديلة أو تكاليف التمويل ) الناتجة عن سوء سلوك البنك
المتعمد أو اإلهمال الجسيم أو خرق التزامه بموجب
االتفاقية

•

 شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي،بنك دبي اإلسالمي
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•

•

•

Governing law and Jurisdiction of Court: the terms
and conditions of this product shall be governed by
the federal laws of the UAE as applied by the
competent court of the UAE to the extent they are
not in conflict with the principles of Sharia.

 تخضع:القانون واجب التطبيق واختصاص المحكمة
شروط وأحكام هذا المنتج للقوانين االتحادية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة كما تطبقها المحكمة المختصة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الحد الذي ال
.تتعارض فيه مع مبادئ الشريعة اإلسالمية
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