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االدخار حساب    -   لألفراد ملحق اتفاقية فتح حساب بنكي جاٍر    

 

 

  الدخار، حساب ا هاضمن من منتجات ادخارية ئهلعمال  يقدمان البنك ،وحيث  )طرف ثاني( العميلو)طرف أول (  بنك البالد"االتفاقية الرئيسية" (، الموقعة بين ) باإلشارة الى اتفاقية لفتح حساب بنكي جار لألفراد )يشار لها فيما بعد بـــــ

 في حال انطباق الضوابط المبينة في هذا الملحق وفق التفصيل التالي  لك ذو ،لما هو محدد في هذا الملحقوفقا االدخار لالستفادة من توزيع المشاركة في أرباح حساب  وذلك 

   الشروط واألحكام 

 أوال: تمهيد 

(، وحيث إنه من  واستثمار المبالغ المتوفرة بالحساب عن طريق المضاربة في أعمال الخزينة والشركات ، وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية ) حساب االدخار حيث يرغب العميل في فتح حساب ادخار لدى بنك البالد، وذلك بغرض ادخار 

، وتكون ملزمة للطرفين، وذلك باإلضافة إلى أي شروط، أو الملحق اًا الشروط واإلحكام الواردة في هذيعد إيجاًبا، وفتح البنك للحساب قبواًل، ووفقًا لذلك تطبق فور الملحق االمتفق عليه والمفهوم لدى العميل أن توقيعه على هذ

شرعًا ونظامًا على أحكام وشروط فتح الحساب )حساب   ن الطرفين، وهما بكامل األهلية المعتبرةأحكام إضافية يوافق عليها الحقًا الطرفان خطيًا بعد أن يقوم البنك بدراسة طلب العميل ذي الصلة ويوافق عليه. لذا فقد تم االتفاق بي

 االدخار( وتقديم الخدمات البنكية المبينة أدناه. 

 ثانيا: التعريفات 

 تكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه نفس المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

 ، أو وقع عنه وكيله،  فتح حساب جار)العميل/ المستخدم(: وهو الشخص الطبيعي ) رب المال ( صاحب الحساب الذي وقع أصالة على اتفاقية 

، المملكة العربية السعودية هاتف مصرفي   3952 – 11711، الرياض  2حي المؤتمرات، وحدة رقم  8229ومقره الرئيسي في الرياض : وعنوانه الوطني : بنك البالد،  1010208295)البنك/ المضارب(: بنك البالد، سجل تجاري رقم 

  .300000712300003رقم التسجيل الضريبي و،   920001002

ة الشرعية، حيث سيحول ي داخلي مقيد بعد توقيعه التفاقية فتح حساب جار لألفراد. تهدف الخدمة إلى مساعدة العميل على االدخار وتحقيق الربح عن طريق المضاربهي خدمة ادخارية تتيح للعميل إنشاء حساب فرع )حساب االدخار(: 

في حساب االدخار حسب شروط وأحكام هذا الملحق، كما يتيح البنك للعميل حق التحويل من وإلى هذا الحساب    العميل )رب المال( رأس مال المضاربة من حسابه الجاري لهذا الحساب، ويقوم البنك )المضارب( باستثمار األموال المودعة

  عن طريق حساب العميل الجاري المرتبط به فقط.

التي تتحملها الخزينة والشركات )المضارب(، منسوبة لمبلغ استثمار العميل إلى إجمالي أرصدة حسابات البالد،   )الربح القابل للتوزيع(: إجمالي عائدات قطاعي الخزينة والشركات لدى البنك، مخصومًا منها تكلفة التمويل داخل وخارج البنك 

 مضروبة في نسبة المشاركة المحددة لخطة العميل االدخارية .

 المدخرات: اجمالي ما تم ادخاره من قبل العميل مع أرباح الخطط السابقة وبدون أرباح الخطة الحالية.

 باح المجمعة: اجمالي أرباح الخطة الحالية، وعند نهاية الخطة يتم اضافتها لقيمة المدخرات.األر

  .الرصيد : قيمة مدخرات العميل باإلضافة الى األرباح المجمعة

 ثالثًا: خصائص حساب االدخار  

عة  شراكة يترتب عليها فتح حساب االدخار لدى البنك، وذلك لغرض استثمار المبالغ المودعة في الحساب عن طريق المضاربة وفقًا ألحكام الشريمن قبل العميل يتم فتح الحساب وتنشأ عندئٍذ عالقة  الملحق ابمجرد توقيع هذ - 1

ألنظمة واإلجراءات البنكية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما يتوافق  ا  الملحق  اسري على هذياإلسالمية، وتقيد فيه جميع المبالغ التي له أو عليه، ويشترط وجود حساب جاري او حساب البالد لفتح حساب االدخار و

 .الملحق امع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويقر العميل بأن جميع البيانات التي قدمها للبنك صحيحة وعلى ضوئها تم إبرام هذ

 المسموح بها لكل خطة :  كعملية مدينة   قة للعميل من الربح القابل للتوزيع ومرات التحويليوضح الجدول أدناه أنواع خطط حساب االدخار ، ونسبة الربح المستح - 2
 

    نسبة مشاركة الربح االدخارمدة خطة حساب  

    %45 سنة واحدة  

    %55 سنتان  

 

 المعدل السنوي المكافئ  االستحقاق السنوي  الحد األدنى للرصيد  العملة 

كعميلة  عدد مرات التحويل  

المسموح بها خالل  مدينة  

 السنة االولي 

تحويل كعميلة    عدد مرات ال 

مدينة المسموح بها خالل  

 السنة الثانية 

 

  مرة واحدة كل سنة تعاقدية  مرة واحدة  ال ينطبق  حسب خطة الحساب االدخاري ريال سعودي  100 ريال سعودي 

 التقويم الميالدي في احتساب األرباح وتضاف األرباح في بداية اليوم التالي لنهاية كل شهر ميالدييعتد بأشهر  االستحقاق السنوي  

 تحسب أرباح الشهر على متوسط رصيد الحساب خالل الشهر الميالدي بشرط اال يقل عن مائة ريال سعودي المعدل السنوي المكافئ 

 ة  مرة كل سنة تعاقدي كعميلة مدينة عدد مرات التحويل 

المضاربة وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وتقيد فيه جميع المبالغ التي  تنشأ عالقة شراكة بين العميل والبنك ويترتب عليها فتح حساب االدخار لدى البنك، وذلك لغرض ادخار المبالغ المودعة في الحساب عن طريق 

 .له أو عليه

حسب نوع شريحته ويستحق البنك النسبة المتبقية من الربح ، وفي حال حصول خسارة في رأس المال فلن يكون   يستحق العميل نسبة مشاركة الربح المحددة في الجدول اعاله،في حال تحقيق حساب االدخار أرباحًا،  

 البنك، باعتباره مضاربًا، مسئواًل عن هذه الخسارة، إال في حال التعدي أو التفريط من قبل البنك 

  لشروط الخاصة براس المال المؤهل واستحقاق األرباح  تطبق جميع ا 

 نسبة المشاركة في الربح القابل للتوزيع :  - 3

البنك النسبة المتبقية من الربح ، وفي حال حصول " وذلك حسب مدة خطة االدخار، ويستحق ثالثاً ( من هذا البند "2في حال تحقيق حساب االدخار أرباحًا، يستحق العميل نسبة الربح المحددة في الجدول الُمبين في الفقرة ) 

 خسارة في رأس المال فلن يكون البنك، باعتباره مضاربًا، مسئواًل عن هذه الخسارة، إال في حال التعدي أو التفريط من قبل البنك.

 رأس المال المؤهل واستحقاق األرباح :  - 4

 الحد األدنى لرأس المال المؤهل القتسام األرباح هو مائة ريال سعودي.  أ ( 

 
 ب(

وال يكون متاحًا للتحويل حتى نهاية الخطة، ويتم جمعها تحت بند األرباح المجمعة تحسب أرباح الشهر على متوسط رصيد الحساب خالل الشهر الميالدي ونسبة مشاركة الربح لكل خطة، ويتم توضيح الربح بشكل شهري  

  .الشروط التالية.حيث يتاح للعميل )رب المال( تحويل أمواله )رأس المال بدون األرباح( ب

 حق للعميل التحويل لصالح الحساب كعمليات دائنة في أي وقت يرغب بتعزيز رصيد الحساب بمبلغ ادخار جديد    ت( 

 لشروط التحويل من الحساب التالية: يمكن للعميل اجراء عمليات مدينة وفقاً   

 بحيث ال يشمل ذلك األرباح المحققة من االدخار عن الخطة القائمة عند التحويل. ) المدخرات ( الحساب% من أصل المبلغ الموجود في 50ان ال يتجاوز مبلغ التحويل  .1  

 ( شهر من بداية العقد.12أشهر من بداية العقد ، وعملية التحويل الثانية يكون مضي عليها )  3أن تكون أول عملية تحويل بعد  .2  

 .عملية تحويل في السنة التعاقدية الواحدة( 1أن ال تتجاوز عدد مرات االتحويل عدد ) .3  

 الغي في هذه الحالة ولن يستحق العميل أي أرباح.  الملحقعتبر يعمومًا سوف  الملحقفي حال لم يلتزم العميل بشروط التحويل هذه وشروط  .4  

 
 ث(

" أو قيام العميل بتخفيض خطة ثالثاً ( من هذا البند " 4وذلك إذا قام بعملية تحويل تتجاوز الشروط المذكورة في الفقرة ) الملحق اال يستحق العميل أي أرباح في حالة مخالفة شروط الخطة االدخارية المبينة في هذ

 االدخار. وُيعد العميل متنازل للبنك عن االرباح المستحقة عن عقد المضاربة عن الخطة منذ بدايتها.

 
 ج(

جمعة عن الخطة االدخارية السابقة فسوف يتم  م من تاريخ الترقية. وبالنسبة لألرباح ال عتباراً ااريخ بداية الخطة ويحصل العميل على نسبة مشاركة األرباح الخاصة بالخطة الجديدة في حال ترقية الخطة االدخارية يتم تغيير ت

 .ترحليها للتاريخ المحدد لنهاية الخطة الجديدة
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 .احتساب األرباح ومواعيد استحقاقها يعتد بأشهر التقويم الميالدي في  ح( 

 على نسبة مشاركة األرباح لكل خطة يختارها العميل ومتوسط الرصيد خالل الشهر الميالدي،  يتم تحديد الربح المستحق للعميل بناءً  هـ(  

 .االدخاريةلخطة تحسب قيمة األرباح المستحقة للحساب في بداية اليوم التالي لنهاية كل شهر ميالدي ويتم االحتفاظ بها حتى حلول األجل المحدد لنهاية ا د( 

 
 ذ(

الجديدة وفي حالة التخفيض يتنازل العميل عن األرباح المحققة لصالح البنك. وفي كال الحالتين يتم تغيير تاريخ بداية يمكن للعميل ترقية الخطة االدخارية او تخفيضها، في حالة الترقية يتم االحتفاظ باألرباح لنهاية الخطة 

 .الخطة من تاريخ تعديل الخطة

  داخل البنك.حساب االدخار يقبل الحواالت واإليداعات من أي مصدر بينما ال يمكن التحويل من حساب االدخار اال لحسابات العميل  ر( 

 الرصيد مع االرباح الي الحساب   عند نهاية الخطة االدخارية يتم تحديد خيار العميل بين تجديدها تلقائيًا بخطة جديدة لمدة اضافية بنفس مدة الخطة المنتهية او تحويل  ز( 

 :قيود على حساب االدخار س(  

 ال يمكن اصدار بطاقة صراف - 1  

 اصدار دفتر شيكات ال يمكن  - 2  

 بإمكان العميل التحويل لحساباته داخل البنك فقط االدخار،ال يمكن السحب النقدي من حساب  - 3  

 المسموح به حساب واحد لكل خطة ادخارية االدخارية،ال يمكن فتح عدة حسابات ادخارية لنفس الخطة  - 4  

 وجبها تصفية الحساب.للعميل / ورثة العميل القيام بتحويل المبالغ المدخرة مع أرباحها المحققة خالل خطة االدخار وحتى تاريخ احضار المستندات التي يتم بم في حاالت العجز الكلي / وفاة العميل يحق  - 5

 وال يحق لهما التعامل بالمحرمات، كالربا، وعقود الغرر، وغيرها. الشرعية بالبنك،التزم العميل والبنك بأن يكون التعامل بينهما موافقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، ووفقا لما تقرره اللجنة  - 6

7 - 
كون تلك الرسوم بقدر التكلفة الفعلية فقط، وسوف تضاف لتلك الرسوم كذلك أية تطبق الرسوم المعتادة لتنفيذ أي عملية يقوم بها البنك، بناء على تعليمات العميل، وإذا تضمنت تلك العملية قرضًا من البنك للعميل فت

 وفق ما ينص عليه نظام ضريبة القيمة واألنظمة واللوائح السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية.  الملحق اهذو االتفاقية الرئيسية أضرائب مستحقة على الخدمات المقدمة بموجب 

 .االدخار بشكل الكتروني في حال موافقة بنك البالد على فتح حسابهذا الملحق يتم اعتماد الموافقة على الشروط واالحكام الواردة في  - 8
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 شرح توضيحي آللية حساب أرباح حساب االدخار  

 عميلنا العزيز  

 الرجاء قراءة األمثلة التالية :   نرحب بكم في برنامج حساب االدخار الذي يتيح للعميل مشاركة البنك في أرباح حساب االدخار، لتوضيح ألية حساب االدخار
 

 االدخار:نقاط هامة حيال آلية المشاركة في الربح الخاص بحساب  -

 رأس المال المؤهل واستحقاق األرباح :  .1

 الحد األدنى لرأس المال المؤهل القتسام األرباح هو مائة ريال سعودي. (أ

ويتم   نهاية الخطة،احًا للتحويل حتى تحسب أرباح الشهر على متوسط رصيد الحساب خالل الشهر الميالدي ونسبة مشاركة الربح لكل خطة، ويتم توضيح الربح بشكل شهري وال يكون مت (ب

 جمعها تحت بند األرباح المجمعة حيث يتاح للعميل )رب المال( تحويل أمواله ) رأس المال بدون األرباح ( بالشروط التالية. 

 :كعملية مدينةتحويل ال شروط ال .2

 % من أصل المبلغ الموجود في الحساب ) المدخرات ( بحيث ال يشمل ذلك األرباح المحققة من االدخار عن الخطة القائمة عند التحويل 50ان ال يتجاوز مبلغ التحويل عن  -

 أشهر من بداية العقد 3أن تكون أول عملية تحويل تكون بعد  -

 عملية تحويل للسنة في السنة التعاقدية الواحدة (1أن ال تتجاوز عدد مرات الحد األعلى للتحويل عدد ) -

 الغي في هذه الحالة ولن يستحق العميل أي أرباح  الملحقعتبر يعمومًا سوف  الملحقفي حال لم يلتزم العميل بشروط التحويل هذه وشروط  -

( من البند "ثالثًا" من اتفاقية انشاء  4إذا قام بعملية تحويل تتجاوز الشروط المذكورة في الفقرة ) وذلك  الملحق  اال يستحق العميل أي أرباح في حالة مخالفة شروط الخطة االدخارية المبينة في هذ .3

 او قيام العميل بتخفيض خطة االدخار. ويعد العميل متنازل للبنك عن االرباح المستحقة عن عقد المضاربة عن الخطة منذ بدايتها  االدخارحساب 

جمعة عن الخطة االدخارية م عتبارًا من تاريخ الترقية. وبالنسبة لألرباح الام تغيير تاريخ بداية الخطة ويحصل العميل على نسبة مشاركة األرباح الخاصة بالخطة الجديدة في حال ترقية الخطة االدخارية يت .4

 السابقة فسوف يتم ترحليها للتاريخ المحدد لنهاية الخطة الجديدة.

 األرباح ومواعيد استحقاقها. يعتد بأشهر التقويم الميالدي في احتساب  .5

 على نسبة مشاركة األرباح لكل خطة يختارها العميل ومتوسط الرصيد خالل الشهر الميالدي. يتم تحديد الربح المستحق للعميل بناءً  .6

 .االدخاريةلخطة تحسب قيمة األرباح المستحقة للحساب في بداية اليوم التالي لنهاية كل شهر ميالدي ويتم االحتفاظ بها حتى حلول األجل المحدد لنهاية ا .7

التخفيض يتنازل العميل عن األرباح المحققة لصالح البنك . وفي كال الحالتين يمكن للعميل ترقية الخطة االدخارية او تخفيضها ، في حالة الترقية يتم االحتفاظ باألرباح لنهاية الخطة الجديدة وفي حالة  .8

 يتم تغيير تاريخ بداية الخطة من تاريخ تعديل الخطة.

 حساب االدخار يقبل الحواالت واإليداعات من أي مصدر بينما ال يمكن التحويل من حساب االدخار اال لحسابات العميل داخل البنك  .9

 ح الي الحساب   االدخارية يتم تحديد خيار العميل بين تجديدها تلقائيًا بخطة جديدة لمدة اضافية بنفس مدة الخطة المنتهية او تحويل الرصيد مع االرباعند نهاية الخطة  .10

 تصنف هذه االستثمارات بأنها منخفضة المخاطر  .11

 نسب المشاركة في احتساب األرباح لحساب االدخار تنقسم إلى شريحتين:  .12

 

 المسموح بهامعملية مدينة تحويل  مرات ال نسبة مشاركة الربح مدة خطة حساب االدخار 

 مرة واحدة كل سنة تعاقدية  %45 سنة واحدة  

 مرة واحدة كل سنة تعاقدية  %55 سنتان  

مضارب(، منسوبة لمبلغ استثمار العميل إلى إجمالي أرصدة إجمالي عائدات قطاعي الخزينة والشركات لدى البنك، مخصومًا منها تكلفة التمويل داخل وخارج البنك التي تتحملها الخزينة والشركات )ال الربح القابل للتوزيع:

 حسابات االدخار مضروبة في شريحة العميل.

 تحتسب أرباح أي خطة لم يحل أجلها بعد.  والالمدخرات : اجمالي ما تم ادخاره من قبل العميل مع أرباح الخطط السابقة 

 األرباح المجمعة: اجمالي أرباح الخطة الحالية ، وعند نهاية الخطة يتم اضافتها لقيمة المدخرات.

  .الرصيد : قيمة مدخرات العميل باإلضافة الى األرباح المجمعة

 

 

 ( 36,000العائد على حساب البالد بناء على شريحة الحساب( / ) ×عدد أيام الشهر  xاحتساب المشاركة في األرباح = )متوسط الرصيد خالل الشهر

 

   مثال توضيحي ) ريال سعودي ( :

 عدد أيام الشهر  المبلغ العائد لحساب العميل
نسبة العائد بناء على شريحة  

 الحساب

الرصيد خالل متوسط 

 الشهر

 الشريحة
 الشهر

 ر.س.  27.5

 يوم  31  = (31/36,000*0.32*100,000)
 % 45شريحة المشاركة بـ  100,000 0.32

 يناير 

 % 55شريحة المشاركة بـ  200,000 440. ر.س.  75.7

 ر.س.  12.8
 يوم  28

 % 45شريحة المشاركة بـ  50,000 0.33
 فبراير 

 % 55شريحة المشاركة بـ  400,000 0.45 .س.140

 

 المعدل السنوي المكافئ  االستحقاق السنوي  الحد األدنى للرصيد العملة

كعملية تحويل ال عدد مرات ال

المسموح بها خالل السنة مدينة  

 االولي

تحويل كعملية  عدد مرات ال

مدينة المسموح بها خالل السنة 

 الثانية 

 مرة واحدة كل سنة تعاقدية  مرة واحدة    ال ينطبق  حسب خطة الحساب االدخاري ريال سعودي  100 ريال سعودي

 يعتد بأشهر التقويم الميالدي في احتساب األرباح وتضاف األرباح في بداية اليوم التالي لنهاية كل شهر ميالدي االستحقاق السنوي 

 الحساب خالل الشهر الميالدي بشرط اال يقل عن مائة ريال سعوديتحسب أرباح الشهر على متوسط رصيد  المعدل السنوي المكافئ

     مرة كل سنة تعاقدية   عدد مرات التحويل
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االدخار حساب    -   لألفراد ملحق اتفاقية فتح حساب بنكي جاٍر    

 

 
ة اإلسالمية، وتقيد فيه جميع المبالغ التي المضاربة وفقًا ألحكام الشريع  تنشأ عالقة شراكة بين العميل والبنك ويترتب عليها فتح حساب االدخار لدى البنك، وذلك لغرض ادخار المبالغ المودعة في الحساب عن طريق

 له أو عليه، 

حسب نوع شريحته ويستحق البنك النسبة المتبقية من الربح ، وفي حال حصول خسارة في رأس المال فلن يكون   في حال تحقيق حساب االدخار أرباحًا، يستحق العميل نسبة مشاركة الربح المحددة في الجدول اعاله،

 باعتباره مضاربًا، مسئواًل عن هذه الخسارة، إال في حال التعدي أو التفريط من قبل البنك البنك، 

    تطبق جميع الشروط الخاصة براس المال المؤهل واستحقاق األرباح  

 تنبيه:  

  األرباح المجمعةمتوسط الرصيد يحسب كالتالي : مجموع رصيد أيام الشهر تقسيم عدد أيام الشهر. ويدخل من ضمنها 

 شرح مبسط لحساب االدخار 

وائد الموزعة ، بنك البالد قرر تقديم برنامج ادخاري يساعدك في االدخار ويقدم  الكثير من البنوك يقدمون برامج وحسابات تمنح عائد او نسب مشاركة تعتمد على قيمة المبلغ ، فكلما زاد المبلغ زادت نسب المشاركة والع

% بغض النظر عن مبلغ االدخار ، مع  55% و وخطة سنتان ونسبة مشاركة 45تنافسية تزيد مع زيادة قدرتك على االلتزام بخطة أطول ، حاليًا حساب االدخار يقدم خطتين: خطة لمدة سنة واحدة ونسبة مشاركة لك عوائد 

ون اب االرباح هو مائة ريال للرصيد وال يوجد حد ادنى للمبلغ المدخر شهريًا الستحقاق األرباح الشهرية باإلضافة الى إمكانية التحويل بدميزات ومرونة تساعدك على االدخار الشهري ، على سبيل المثال الحد االدنى الحتس

 تحويل. الغاء الخطة لكن بشروط االلتزام بحدود ال

 الخطط ونسب المشاركة ومرات التحويل المسموح بها  

 عملية مدينة المسموح بهامرات التحويل ك نسبة المشاركة الخطة

 مرة واحدة كل سنة تعاقدية  %45 سنة واحدة 

 مرة واحدة كل سنة تعاقدية  %55 سنتان 

 

 متى يمكنني التحويل من بداية خطتي االدخارية بدون الغاء خطتي؟ وكم المبلغ الذي يمكنني تحويله؟  

 أشهر من بداية الخطة ويكون هذا الخيار متاحا لمرة واحدة حتى نهاية الخطة 3في خطة السنة الواحدة : يمكنك التحويل بعد مرور  

 يمة مدخراتك بدون قيمة األرباح المجمعة خالل الفترة الماضية% من ق50يمكن تحويل أي مبلغ بشرط ان ال يزيد عن 
 

 شهر من بداية السنة التعاقدية  12أشهر من بداية الخطة ، عملية التحويل الثانية تكون متاحة بعد مرور    3في خطة السنتان: لديك صالحية التحويل مرتين خالل الخطة ، أول عملية تحويل تكون متاحة بعد مرور 

 % من قيمة مدخراتك بدون قيمة األرباح المجمعة خالل الفترة الماضية50ويل أي مبلغ بشرط ان ال يزيد عن يمكن تح
 

 عند حساب ارباحي الشهرية هل يتم حساب متوسط رصيدي بناء على قيمة مدخراتي فقط ؟ 

 تتم حسبة متوسط الرصيد بناء على قيمة مدخراتك باإلضافة الى األرباح المجمعة. 

 

 ترط وجود تعليمات دائمة الستمرار خطتي االدخارية؟هل يش

 ية.ال يشترط وجود تعليمات دائمة ، لكن األفضل وجود تعليمات دائمة بتحويل مبلغ شهري منذ نزول الراتب لمساعدتك في تحقيق اهدافك االدخار
 

 عند انتهاء الخطة االدخارية ما الذي يحصل لمدخراتي وارباحي المجمعة من الخطة ؟

 خطة جديدة بنفس مدة الخطة المكتملة حسب اختيارك. االدخارية وتبدأ% التي يمكنك تحويلها ضمن حدود التحويل لخطتك 50يتم تحويل ارباحك لتصبح جزء من مدخراتك وتكون جزء من 

 عند قيامي بعملية تحويل خارج حدود التحويل المسموح بها، ما الذي يحصل لخطتي االدخارية ؟

 انهاء الخطة االدخارية وتحويل الرصيد للحساب لكن ستخسر أي أرباح مجمعة تم تحقيقها. يتم 

 

 أشهر قررت تمديد خطة االدخار لخطة سنتان، ما الذي يحصل ألرباحي؟ 6لدي خطة ادخار لمدة سنة واحدة، بعد مرور 

 بأرباحك وستبدأ بجني أرباح بنسبة مشاركة اعلى للشهور التالية. عند ترقية خطة االدخار يتم بدأ خطة ادخار جديدة بتاريخ الترقية مع االحتفاظ

 

 أشهر قررت تغيير خطة االدخار من سنتان لسنة واحدة، ما الذي يحصل ألرباحي؟ 4لدي خطة ادخار لمدة سنتان بعد مرور 

 ة بقيمة مدخراتك فقط.سيتم تغيير مدة خطتك حسب طلبك لكن ستخسر أي أرباح مجمعة للفترة الماضية وتبدأ الخطة الجديد

 

 أشهر، ارغب بان تكون خطة ادخاري التالي لمدة سنة واحدة فقط، هل يمكنني تعديلها قبل نهاية خطتي الحالية؟   3لدي خطة ادخار لمدة سنتان ستنتهي بعد 

 لتعديل بعد نهاية الخطة الحالية.بالتأكيد يمكن تعديل خطتك االدخارية بطلب تعديل الخطة من سنتان لسنة واحدة لكن ال بد من وضع تاريخ ا
 

 من الشهر بل يوافق تاريخ نهاية الشهر ؟   10من الشهر الميالدي، االحظ ان تاريخ نهاية الخطة ال يوافق يوم  10بدأت خطتي االدخارية في يوم 

 هذا صحيح، خطط االدخار تنتهي دائمًا بنهاية الشهر الميالدي 
 

 يًا؟ كيف يمكنني اغالق حساب االدخار نهائ

 لنهاية تاريخ الخطة وتحويل مدخراتك مع األرباح المجمعة  االنتظار تحويل كامل مدخراتك بدون األرباح المجمعة للخطة الحالية ومن ثم القيام بإجراء اغالق الحساب أو 
 

 ال يمكنني اصدار بطاقة سحب لحسابي االدخاري ، كيف يمكنني التحويل ؟ 

 بلغ لحسابك الجاري سواء عبر البالد نت او عبر احد فروعنا. يمكنك التحويل من خالل تحويل الم 

 

 قبل التوقيع عليها لكونها ملزمة ألطرافها[   االدخاروالتوضيح فقط ومضمونه غير ملزم ، على العميل قراءة وفهم شروط وأحكام اتفاقية حساب  لالسترشاد]هذا النموذج أعد 

 


