ملخص الحقائق الرئيسية

KEY FACT STATEMENT

Savings Account
“Account”

حساب التوفير
”“الحساب

IMPORTANT NOTICE

تنبيه هام

This document sets out key information about the Account. You
should read it thoroughly. If you do not understand anything in
this document, you should seek independent advice.

 يتطلــب منكــم، وبذلــك.يعــرض هــذا المســتند المعلومــات األساســية للحســاب
 وإذا واجهتكــم أي صعوبــة فــي فهــم أي مــن المعلومــات المتوفــرة،قراءتــه جي ـدًا
. يجــب عليكــم اإلســتعانة باستشــارة خارجيــة،فــي هــذا المســتند

This is not a legal contract – it does not bind you to take, or us
to provide, the Account. The Account will be documented in an
application form which will include all the terms and conditions
applicable.

. فهــو ال يلزمكــم أو يلزمنــا بفتــح الحســاب- هــذا المســتند ال يعتبــر عقــد قانونــي
ســيتم التقــدم الرســمي للحســاب فــي نمــوذج طلــب الــذي يتضمــن جميــع
.الشــروط واألحــكام المطبقــة

We are The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C) – Islamic Banking
Division (the “Bank”), a commercial bank regulated and licensed by
the Central Bank of UAE. You may serve notices on us at our postal
address, by fax or by email to the addresses specified below:

 قســم الخدمــات المصرفية اإلســامية- ).ع.م.نحــن بنــك رأس الخيمــة الوطنــي (ش
 بنــك تجــاري منظــم ومرخــص مــن خــال البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات،)”(“البنــك
 أو الفاكــس، يمكنكــم إرســال اإلشــعارات عبــر العنــوان البريــدي.العربيــة المتحــدة
:أو عبــر البريــد اإللكترونــي المذكــور أدنــاه
 اإلمارات العربية المتحدة، دبي1531 .ب. ص:العنوان

Address: P.O. Box 1531, Dubai, UAE

+971 4 213 0000 : خدمة العمالء

Customer Service: +971 4 213 0000

contactus@rakbank.ae :بريد إلكتروني

Email: contactus@rakbank.ae

1. Description of Account

 وصف الحساب.1

The Account is a Profit bearing account which is provided to
		
individuals of all ages.		

.الحساب هو حساب ُمدر لألرباح ومتوفر لجميع األفراد من كل األعمار

 نوع المنتج.2

2. Product Type

.هذا الحساب مبني على مبدأ الشريعة اإلسالمية مضاربة

The Account is based on the Islamic Sharia Principle of Mudaraba.
RAKislamic Savings account is based on the principles of Mudaraba
where you, Rab Al Mal, are able to deposit your savings as a deposit
for an unlimited period with the Bank , Mudarib, and authorize the
Bank, the Mudarib, to invest such funds on the basis of unrestricted
Mudaraba contract in accordance with the principles of Sharia. The
profit entitlement of the depositors under the subject account is
determined in accordance with the weightage notified by the Bank
and the average balance of the deposit during the profit distribution.
The net profit shall be distributed amongst the depositors according
to their respective weightage in the invested funds. The Bank, as
Mudarib, shall be entitled to an agreed percentage of the realized
net profit of the depositors. In case of any loss, the depositor, Rab
Al Mal, shall bear a loss pro-rated against its share in the Mudaraba.

 كــرب،يعتمــد حســاب توفيــر راك اإلســامي علــى مبــدأ المضاربــة حيــث يمكنكــم
، المضــارب، إيــداع مدخراتكــم كوديعــة لفتــرة غيــر محــدودة لــدى البنــك،المــال
 الســتثمار هــذه األمــوال تحــت عقــد المضاربــة، المضــارب،وتفويــض البنــك
 يتــم تحديــد اســتحقاق الربــح.الغيــر مقيــدة وفقــً لمبــادئ الشــريعة اإلســامية
للمودعيــن بموجــب الحســاب الخاضــع للرقابــة ووفقً ــا للمعــدالت التــي يخطــر بهــا
 يــوزع صافــي الربــح علــى.البنــك ولمتوســط رصيــد الوديعــة أثنــاء توزيــع األربــاح
 يحــق للبنــك بصفتــه.المودعيــن بحســب المعــدالت لمبالــغ األمــوال المســتثمرة
المضــارب بالحصــول علــى نســبة متفــق عليهــا مــن صافــي الربــح المحقــق
 يتحمــل المــودع كــرب المــال الخســارة، وفــي حــال حــدوث أي خســارة.للمودعيــن
.المقســمة علــى حصتــه فــي المضاربــة

 أهلية القبول.3

3. Eligibility
The Account is available to: (a) individuals of all age groups (b) minors’
opened under the guardianship of father or legally appointed
individual.

 (أ) األفــراد مــن جميــع فئــات األعمــار (ب) للقاصريــن تحــت:هــذا الحســاب متــاح لـــ
. ًالمعيــن قانونيــ
وصايــة األب أو الوصــي
ّ

 الخصائص األساسية.4

4. Key Features

Account is available in AED, USD, JPY,
CHF, GBP and EURO currencies

اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺘﺎح ﺑﻌﻤﻼت اﻟﺪرﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ واﻟﺪوﻻر ا ﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
واﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي واﻟﺠﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ واﻟﻴﻮرو

%

%

The net proﬁts shall be distributed amongst the depositors
on quarterly basis according to their respective
proﬁt rates and weightage in the invested funds

ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ
رﺑﻊ ﺳﻨﻮي وﻓﻘً ﺎ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ وﻣﺒﺎﻟﻎ ا ﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة

One Free Monthly account statements detailing all transaction

ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮي ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) - Islamic Banking Division, (the “Bank” or “RAKBANK”),
is a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

1/4

)“ قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية (”البنـك“ أو ”راك بنـك- ).ع.م.بنك رأس الخيمة الوطـني (ش
.بنـك تجـاري منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 .5فترة إتمام الطلب

5. Processing Time

ســيتم فتــح حســابكم البنكــي فــي غضــون  2أيــام عمــل إعتبــارًا مــن تاريــخ توقيــع
نمــوذج الطلــب وتقديــم المســتندات المطلوبــة الكاملة.
 .6رسوم وتكاليف المنتج
الرسوم

Your account will be opened within 2 business days of signing the
application form and submission of required documents to us.

6. Product Fees and Charges
Amount

المبلغ

الحــد األدنــى لمتوســط الرصيــد الشــهري مبلــغ  3,000درهــم إماراتــي أو مــا
(بعــد  3أشــهر مــن تاريــخ فتــح الحســاب) يعادلــه بالعملــة األجنبيــة (وفقــً
لعملــة الحســاب)

Fee

Minimum monthly average
AED 3,000 or equivalent of AED
)credit balance (post 3 months of 3,000 (as per Account currency
)opening the account

الرســوم الشــهرية لعــدم الحفــاظ علــى  25درهم إماراتي
الحــد األدنــى لمتوســط الرصيــد الشــهري
(بعــد  3أشــهر مــن تاريــخ فتــح الحســاب)

AED 25

إغــاق الحســاب فــي غضــون  6أشــهر  100درهم إماراتي
مــن تاريــخ فتــح الحســاب

Monthly charges for not
maintaining minimum average
balance per month (post 3
)months of opening account

AED 100

Closure of Account within 6
months of opening account

باإلضافــة إلــى ذلــك  ،قــد تكــون هنــاك رســوم عامــة تنطبــق علــى تعامالتكــم
معنــا .يمكــن االطــاع علــى جــدول الرســوم الخــاص بنــا علــى موقعنــا علــى
شــبكة األنترنــت( www.rakbank.ae :تحــت قســم اإلســامية > الحســابات >
حســاب التوفيــر > المعلومــات واألدوات > دليــل الخدمــات واألســعار)
ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة بالمعــدل الحالــي البالــغ  5%علــى
رســوم وتكاليــف البنــك ،كمــا هــو مطبــق بموجــب قانــون دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.

In addition, there may be standard fees and charges which apply
to your dealings with us. Our schedule of fees can be found at
> www.rakbank.ae (under Islamic > Accounts > Savings Accounts
Information & Tools > Service & Price Guide).
VAT at the current rate of 5% will be levied on the Bank’s fees
and charges, as applicable under UAE law.

 .7معدالت الربح المتوقعة ،طريقة االحتساب
وخدمات العمالت األجنبية

7. Expected Profit Rate, Calculation
& Foreign Currency Services
Profit rates are applied on Account balances as below:

تطبق أسعار الربح على أرصدة الحساب على النحو المذكور أدناه:
العملة

 %سنويا

% per annum

Currency

الدرهم اإلماراتي

0.25

0.25

AED

الدوالر األمريكي

0.25

0.25

USD

جنيه استرليني

0.25

0.25

GBP

الحســابات المتواجــدة بالعمــات التاليــة هــي حســابات غيــر ربحيــة؛ لذلــك ،لــن
يحــق لكــم الحصــول علــى أي مبالــغ مــن هــذه الحســابات.

Accounts held in the below currencies are Non Profit Paying
Accounts; therefore, you will not be entitled to receive any amount.

عــاوة علــى ذلــك ،فــإن العمــات األجنبيــة التاليــة لهــا رســوم مســتحقة الدفــع مــن
قبلكــم مقابــل الصيانــة المحســوبة وفقً ــا لآلليــة الموضحــة أدنــاه:

Furthermore, the following foreign currencies have a charge payable
by you towards maintenance calculated as per the mechanism
provided below:

المبلــغ المســتحق الدفــع يســاوي متوســط رصيــد الحســاب للشــهر الســابق
 xمعدل رسوم الخدمة  xعدد األيام .365 /
العملة

خدمة العملة األجنبية ( ٪سنويًا)

ين يابانى

- 0.60

Amount payable is equal to the Average balance of the account in
previous month x Service charge rate x No. of days / 365.
-0.60

JPY

Deposit weightage and Mudarib share of profit

وزن الودائع وحصة المضارب في الربح
يمكنكــم الوصــول إلــى األوزان وحصــة المضــارب مــن األربــاح عبــر زيــارة موقعنــا
( www.rakbank.aeفــي قســم اإلســامي  >-الحســابات  >-المعلومــات واألدوات
> األوزان).

Weightages and Mudarib Share of Profit can be accessed by
> visiting our website www.rakbank.ae (under Islamic > Accounts
Information & Tools > Weightages).

معدالت الربح السابقة
ال يمكــن لــراك اإلســامي بتوفيركــم لمعــدل ربــح ثابــت؛ ومــع ذلــك  ،يقــدم البنــك
ـاء عليــه يمكــن لحســاب التوفيــر أن يولــد معــدالت
معــدل الربــح المتوقــع ،والــذي بنـ ً
ربــح تفصيليــة مــن الســابق ،وهــي متوفــرة لدينــا علــى موقعنــا www.rakbank.
( aeفــي قســم اإلســامي > الحســابات > المعلومــات واألدوات > يمكنكــم اختيــار
أحــدث نســب األســعار المعلنــة الربــع ســنوية).

Historic Profit Rates
RAKislamic cannot provide you with a fixed profit rate; however,
the Bank provides the expected profit rate, based on which the
savings account may generate historical profit rates, and these are
available on our website www.rakbank.ae (under Islamic > Accounts
> Information & Tools > you can select the latest quarterly declared
rates).
Notes:

ملحوظات:
•يتــم دفــع الربــح علــى حســاب التوفيــر علــى حســب األربــاح التــي يتــم إدراكهــا
كل ثالثــة أشــهر.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع - ).قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية (”البنـك“ أو ”راك بنـك“)
بنـك تجـاري منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

)Foreign Currency Services (% p.a.

Currency

• The profit on RAKislamic Savings Account is paid based on the
profit realised on a quarterly basis.
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The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) - Islamic Banking Division, (the “Bank” or “RAKBANK”),
is a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

•يتــم احتســاب الربــح علــى أســس متوســط الرصيــد الربــع ســنوي المتوفــرة فــي
يومــا.
ـاء علــى ً 365
الحســاب بنـ ً

• The profit is calculated based on the average quarterly balance
in the account and using 365 days /year.

•تســتند الحســابات بعمــات اليــن اليابانــي واليــورو والفرنــك السويســري علــى
المبــدأ اإلســامي  -قــرض الحســن وليــس علــى مبــدأ المضاربــة.

• Accounts in currencies of JPY, EURO, CHF, are based on Qard
Hassan and not under Mudaraba.

Warnings

تحذيرات

• Foreign currency denominated accounts may incur
foreign currency services. Applicable foreign currency
services will be debited from the available balance for
customers availing such Foreign Currency Services. This
may cause reducing balance even without customer
induced withdrawals.

•تتحمــل الحســابات المقومــة بالعمــات األجنبيــة رســوم خدمــات
العمــات األجنبيــة وســيتم خصــم خدمــات العمــات األجنبيــة
المعمــول بهــا مــن الرصيــد المتــاح فــي الحســاب للعمــاء الذيــن
يســتفيدون مــن خدمــات العمــات األجنبيــة.
• ،ممــا قــد يتســبب فــي انخفــاض الرصيــد حتــى بــدون إجــراء
عمليــات ســحب مــن قبــل العميــل.

• The Bank may close the Account if KYC or identification
documents are not updated regularly, or if required
as internal policies or upon request from regulatory/
judiciary entities.

•يجوز للبنك إغالق الحساب إذا لم يتم تحديث البيانات
الشخصية أو المستندات التعريفية بإنتظام ،أو إذا لزم األمر
بناء على طلب الهيئات التنظيمية /
كسياسات داخلية أو
ً
القضائية.

 .8المخاطر والقيود

8. Risks & Limitations

•يمكــن إصــدار بطاقــات الخصــم للحســابات المفتوحــة بالدرهــم اإلماراتــي
فقــط وليــس بالعمــات األخــرى.

• Debit Card is issued only for AED denominated Account and
not for other currencies.

•يتــم إصــدار بطاقــات الخصــم ألصحــاب الحســابات الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن
عامــا.
ً 18

• Debit Cards are only issued to account holders over the age
of 18 years.
• Debit Card is required for accessing Digital Banking facilities,
and hence, for other currencies, you will not be able to get
access to Digital Banking unless you have a transactional
account that provides you with a Debit card.

•يتعيــن وجــود بطاقــة خصــم للتســجيل واســتخدام تطبيــق الخدمــات
المصرفيــة الرقميــة البنكيــة ،وبالتالــي ،بالنســبة للعمــات األخــرى ،لــن
يتمكــن العميــل مــن اســتخدام خدمــات المصرفيــة الرقميــة إال إذا كان لديــه
حســاب معامــات آخــر يوفــر بطاقــة الخصــم.

• Savings account belonging to minors will be administrated by
the parent or guardian.

•يتولى الوصي إدارة حساب التوفير الخاص بأصحاب الحسابات القصر.
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9. Customer Obligations
You are required to:

يتوجب على العميل ما يلي:
•مراجعــة هــذا المســتند وجميــع الشــروط واألحــكام األخــرى المنصــوص عليهــا
فــي نمــوذج طلــب فتــح الحســاب بالتفصيــل؛

• Review this document and all other terms & conditions set out
;in the application form in detail

•اإلطــاع علــى موقعنــا اإللكترونــي ( )www.rakbank.aeبإنتظــام لمتابعــة
التحديثــات؛

;• Regularly check our website (www.rakbank.ae) for updates
• Notify the Bank in writing if there is a change in your
employment or income details, contact details, residential
status, identification details, financial details or any other
material information as declared in the application form; and

•إخطــار البنــك كتابيــً ألي تغييــر فــي العمــل أو الدخــل ،أو أي تغييــر فــي بيانــات
االتصــال ،حالــة اإلقامــة ،البيانــات التعريفيــة ،الماليــة أو أي معلومــات أساســية
أخــرى قــد ذكــر فــي نمــوذج الطلــب؛ و
•حمايــة البيانــات المصرفيــة الخاصــة والحساســة دائمــً مثــل رقــم الحســاب،
دفتــر الشــيكات ،بطاقــة الخصــم ،بيانــات تســجيل الدخــول ،كلمــات المــرور
والرقــم الســري ومــا إلــى آخــره.

• Always safeguard sensitive banking details such as Cheque
Book, Debit Card, Login ID, Passwords, PIN number, etc...

10. Key Terms & Conditions
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•يجــوز للبنــك تعديــل خصائــص ،رســوم ،مصاريــف ،شــروط وأحــكام الحســاب
فــي غضــون  60يومــً مــن إخطاركــم مقدمــً.

& • The Bank may amend the features, fees, charges, terms
conditions of the Account on 60 days’ notice to you in advance.

•يجــوز للبنــك تعديــل أســعار الربــح للحســاب فــي غضــون  30يومــً مــن
إخطاركــم مقدمــً.

• The Bank may amend the profit rates for the Account on 30
days’ notice to you in advance.

•إذا لــم يتــم إســتخدام الحســاب لمــدة عــام واحــد ،فســيتم إعتبــاره حســاب
مجمــد ولــن يتمكــن العميــل مــن إجــراء المعامــات بإســتخدام الحســاب مــا
لــم يتــم تنشــيطه مــرة أخــرى.

• If the Account is not used for a period of 1 year, it will be
designated as inactive and you will not be able to transact
unless activated again.
• If the Account balance is not sufficient to settle outstanding
dues, these will be recovered as and when the Account is
funded or alternatively from any other account held by the
customer with the Bank.

كاف لتســوية المبالــغ المســتحقة ،فســيتم
•إذا كان رصيــد الحســاب غيــر
ٍ
تحصيلهــا عندمــا يتــم تمويــل الحســاب أو مــن خــال أي حســاب آخــر تحتفظوا
بــه لــدى البنــك.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع - ).قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية (”البنـك“ أو ”راك بنـك“)
بنـك تجـاري منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

3/4

The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) - Islamic Banking Division, (the “Bank” or “RAKBANK”),
is a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

I/We confirm that I/ we have been provided with this Key Fact
Statement prior to my application for the Account and have read
and understood this Key Fact Statement.

أنــا  /نحــن نؤكــد أننــي  /أننــا تمكنــا مــن الحصــول علــى مســتند ملخــص الحقائــق
الرئيســية للمنتــج هــذا قبــل تقديــم طلبنــا للحصــول علــى هــذا الحســاب وقــد
قمنــا بقــراءة وفهــم هــذا الملخــص كامـ ً
ا.
االسم

Name

التاريخ

Date

Signature

التوقيع
ألي مالحظــات أو للشــكاوي ،تواصــل معنــا عبــر contactus@rakbank.ae
أو اتصل بنا على  04 213 0000أو قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع - ).قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية (”البنـك“ أو ”راك بنـك“)
بنـك تجـاري منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

For feedback or complaints, email contactus@rakbank.ae,
call 04 213 0000, or visit our website.
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