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 حملة ترويجية للوديعة الثابتة، والسحب
،على المكشوف، وخطاب االعتماد

وخطاب الضمان
األسئلة الشائعة

ما مدة الحملة؟. 	
تبدأ الحملة من 1 أكتوبر 2022 حتى 31 ديسمبر 2022.

كم تبلغ مكافأة الحملة وما آلياتها؟. 	
فائدة بواقع 3% سنويًا على وديعة ثابتة جديدة زائد 500,000 درهم إماراتي أو 200,000 دوالر أمريكي فأعلى لمدة قدرها 12 شهرًا فأكثر.	 
تســتحق التقــدم بطلــب للحصــول علــى ســعر تفضيلــي علــى تســهيالت الســحب علــى المكشــوف، وخطــاب االعتمــاد، وخطــاب الضمــان نظيــر الوديعــة الثابتــة 	 

الجديــدة.

سعر فائدة بواقع 1% سنويًا بدالً من 2% فوق سعر الفائدة الثابت.تسهيالت السحب على المكشوف

0.15% لتأمين خطاب االعتماد بدالً من 0.20% شهريًا رهنًا بحد أدنى قدره 350 درهمًا إماراتيًا.خطاب االعتماد

رسم بواقع 1% لتأمين خطاب االعتماد بدالً من 1.25% شهريًا رهنًا بحد أدنى قدره 350 درهمًا إماراتيًا.خطاب الضمان

ما هي أهلية المشاركة في هذه الحملة؟. 	
هذه الحملة مفتوحة لجميع العمالء التجاريين لبنك رأس الخيمة الوطني الجدد والحاليين.	 
يجب إصدار وديعة ثابتة مؤهلة إضافية في 31 ديسمبر 2022 أو قبل ذلك التاريخ.	 
ال تنطبق إال عند وضع مبالغ جديدة.*	 

*المبالــغ الجديــدة تعنــي المبالــغ أيــًا كانــت طريقــة تحويلهــا أو إيداعهــا أو ســدادها إلــى حســاب تجــاري مؤهــل مــع بنــك رأس الخيمــة الوطنــي مــن بنــوك و/أو 
مؤسســات ماليــة أخــرى عــن طريــق )1( التحويــالت بيــن البنــوك و)2( تحصيــل الشــيكات المســحوبة علــى بنــوك أخــرى مــن ذلــك القبيــل وســدادها.

كيف يمكن التقدم بطلب لهذه الحملة؟. 	
يمكــن حجــز الوديعــة الثابتــة اإلضافيــة مــن خــالل قســم الصيرفــة الرقميــة لتوفيــر العــرض أو بزيــارة أحــد فروعنــا. للمزيــد مــن المعلومــات، يمكنــك أيضــًا التواصــل 

مــع مديــر العالقــات/ مديــر العالقــات االفتراضــي.

كيف يمكن حجز وديعة ثابتة من خالل قسم الصيرفة الرقمية؟. 	
يمكنك اتباع الخدمات البسيطة لحجز وديعة ثابتة من خالل قسم الصيرفة الرقمية.

قــم بزيــارة قســم الصيرفــة الرقميــة الخــاص بــك < اكتشــف وتقــدم بطلبــك > الحســابات > تحــت الودائــع الثابتــة اإلضافيــة > تقــدم بطلــب للوديعــة الثابتــة 
اإلضافيــة.

كيف ُتحسب الفائدة على الوديعة الثابتة اإلضافية؟. 	
ُتحسب الفائدة يوميًا وُتسدد عند استحقاقها. ُتحسب الفائدة باستخدام الحساب التالي: مبلغ الوديعة × سعر الفائدة × عدد األيام / 365.

ما الحد األدنى للمدة ومبلغ الوديعة الثابتة اإلضافية الذي يتعين وضعه لهذه الحملة؟. 	
يجب وضع وديعة ثابتة لمدة =< 12 شهرًا ومبلغ وديعة ثابتة بحد أدنى قدره 500,000 درهم إماراتي أو 200,000 دوالر أمريكي فأكثر.

متى وكيف أتسلم سعر الوديعة الثابتة الترويجي؟ وهل أتسلم إخطارًا بوديعة ثابتة جديدة؟. 	
عندمــا تقــدم طلبــًا بوديعــة ثابتــة ُيراجعــه البنــك، وعندمــا يعتمــده ُتوضــع المبالــغ فــي وديعــة ثابتــة مــع ســعر الوديعــة الثابتــة الترويجــي. ُيرَســل لــك تأكيــد 

بالوديعــة الثابتــة علــى بريــدك اإللكترونــي الُمســجل مــع البنــك.

هل الودائع الثابتة الحالية التي ُتستحق أو تكون على نظام التجديد التلقائي وُتجدد خالل فترة الحملة ُتصبح مؤهلة للعرض؟. 	
عــرض الوديعــة الثابتــة ليــس متوفــرًا إال عنــد وضــع حجــوزات جديــدة فقــط. جميــع الودائــع الثابتــة الحاليــة قبــل تاريــخ بــدء الحملــة الترويجيــة تكــون علــى نظــام 

التجديــد التلقائــي وفــي حــال تمديــد الوديعــة الثابتــة أو تجديدهــا خــالل فتــرة الحملــة ال ُتصبــح مؤهلــة للعــرض.

هل أحتاج إلى حساب تجاري لدى بنك رأس الخيمة الوطني لفتح وديعة ثابتة إضافية؟. 		
نعم تحتاج إلى حساب تجاري لدى بنك رأس الخيمة الوطني لفتح وديعة ثابتة إضافية.
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ماذا يحدث لوديعتي الثابتة فور انتهاء الفترة العرض؟. 		
فــور انتهــاء فتــرة العــرض تســتمر الوديعــة الثابتــة بالســعر الترويجــي حتــى اكتمــال المــدة وُتتبــع التعليمــات التــي وفرهــا العمــالء -عنــد االســتحقاق- بالســعر 

الســائد أثنــاء التجديــد/ االســتحقاق.

كيف يمكن التقدم بطلب للسحب على المكشوف أو خطاب االعتماد أو خطاب الضمان مقابل وديعتي الثابتة؟. 		
يمكنك التواصل مع مدير العالقات/ مكتب خدمات التمويل التجاري لدى فروعنا الذين يوجهونك بخصوص المستندات.

هل هناك أي رسوم تنفيذ بخصوص السحب على المكشوف مقابل الوديعة الثابتة؟. 		
نعم، تبلغ رسوم التنفيذ 250 درهمًا إماراتيًا على السحب على المكشوف مقابل الوديعة الثابتة.

ما الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه تحت تسهيالت السحب على المكشوف؟. 		
يمكنــك الســحب علــى المكشــوف حتــى 100% مــن المبلــغ الُمســتثَمر فــي وديعتــك الثابتــة بالدرهــم اإلماراتــي و94% مــن المبلــغ الُمســتثَمر فــي وديعتــك 

الثابتــة بالــدوالر األمريكــي.

ما سعر الفائدة الترويجي على السحب على المكشوف مقابل الوديعة الثابتة؟. 		
سعر الفائدة الترويجي على السحب على المكشوف مقابل الوديعة الثابتة هو 1% أكثر من أسعار الودائع الثابتة الترويجية.

ما وقت االستجابة للحسب على المكشوف مقابل طلب الوديعة الثابتة الُمقدم من العميل؟. 		
تجري معالجة السحب على المكشوف مقابل طلب الوديعة الثابتة في غضون 5 أيام عمل.

ما الحد األقصى لمدة تسهيالت السحب على المكشوف؟. 		
الحد األقصى لمدة تسهيالت السحب على المكشوف هو 12 شهرًا.

هل يمكنني إلغاء السحب على المكشوف مقابل الوديعة الثابتة في أي وقت؟ وهل ستكون هناك رسوم؟. 		
نعــم يمكنــك إلغــاء الســحب علــى المكشــوف مقابــل الوديعــة الثابتــة فــي أي وقــت، ولكــن يجــب ســداد أي مســتحقات مقابــل الســحب علــى المكشــوف بالكامــل. 

ال تنطبــق أي رســوم.

ما الرسوم الخاصة بتوفير خطاب االعتماد خالل العرض؟. 		
الرسوم الخاصة بتوفير خطاب االعتماد هي 0.15% شهريًا عوضًا عن 0.20% شهريًا رهنًا بحد أدنى قدره 350 درهمًا إماراتيًا خالل العرض.

ما الرسوم الخاصة بتوفير خطاب الضمان خالل العرض؟. 		
الرسوم الخاصة بتوفير خطاب الضمان هي 1% شهريًا عوضًا عن 1.25% شهريًا رهنًا بحد أدنى قدره 350 درهمًا إماراتيًا خالل العرض. 


