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 الثابتة الودائع  شروط وأحكام  

 النطاق  .1

ثابت )ُيشار العائد  الذات معدل    الخاصة بك   الودائع الثابتةتنظم هذه الشروط واألحكام  
 " باسم  منها  كل  الثابتة إلى  لدى    الوديعة  العربية "(  للمؤسسة  التابع  التجزئة  فرع 

البحرين   " "نحن" ،  )"إلى"المصرفية )ش. م. ب.( في  " لنا ،  الشروط  "(. وبنا"، و  تنطبق هذه 
بنا  الخاصة  الخصوصية  وسياسة  األخرى  واألحكام  الشروط  إلى  باإلضافة  واألحكام 

 إلى ''. " بنكقدمها يتنطبق على الخدمات التي كما    ،اإلشارةعلى سبيل هنا  والمدرجة

 

 التعريفات  .2

 :قرين كل منها لمصطلحات التالية المعانييكون ل

 الخاصة بك.  الوديعة الثابتة" يعني التاريخ الذي تنتهي فيه تاريخ االستحقاق " 

الحالية الخاصة بك لنفس    الوديعة الثابتةلبنك "إلى" حول تجديد  تعليماتك  تعني    "التجديد" 
 في تاريخ التجديد.   المعمول بهالمدة بمعدل الفائدة 

االخاصة بك    الثابتةيعني التاريخ الذي تبدأ فيه الوديعة    "تاريخ التجديد" ا   أجًلا جديدا  إلحاقا
 التجديد. ب

مع بنك   الوديعة الثابتةب االحتفاظ وافقت خًللها علىتعني الفترة التي   "المدة / األجل " 
 "إلى". 

 .الثابتةالوديعة " تشير إلى المستفيد من الخاص بك " أو " أنت "

 

 الخاصة بك   الثابتة الوديعة تمويل   .3

قيمة   (أ) اشترطنا  قيمة    كحدإذا  تقل  أال  حينها  يجب  اإليداع،  لمبلغ  الوديعة أدنى 
أقصى لمبلغ اإليداع، فلن نقبل    دحك عن هذا المبلغ، و إذا اشترطنا قيمة    الثابتة

 . تلك الوديعة الثابتةمن حينها أي مبلغ يزيد عن الحد األقصى 

 . مدة أجلهاالخاصة بك خًلل  الوديعة الثابتةال يحق لك إضافة مبلغ آخر إلى  ( ب)
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 الفائدة   .4

كما    الخاصة بك،  الوديعة الثابتةوتاريخ    تعتمد أسعار الفائدة لدينا على مبلغ ومدة (أ)
 . مدةال طوال  اثابتا يظل الخاصة بك  الوديعة الثابتةالفائدة المطبق على أن سعر 

فيما بعد  الخاصة بك    الوديعة الثابتةفي حالة تجديد  فإنه    ،على الرغم من ذلكو ( ب)
التي تم   الوديعة الثابتةعلى    المعمول به، فإن سعر الفائدة  حلول تاريخ التجديد
)والتي   ثابتة  تجديدها  مدة  ستكون  الثابتةخًلل  تجديدها(    الوديعة  تم  التي 

"إلى" بنك في رسالة  سيتم ذكرهو ،في تاريخ التجديد المعمول به نفسكون سي
ا من اتفاق هذه  التأكيد  رسالة    ، وستشكلات الخاصة بكعليمالتالتي تؤكد   ك  جزءا

 .المجددة الثابتةالوديعة فيما يتعلق ب معنا

الخاصة    الوديعة الثابتةاحتفظنا خًللها بأليام التي  على االفائدة    باحتسابنقوم   ( ج)
ا في  الخاصة بك    الوديعة الثابتةرصيد  وذلك عن طريق حساب ناتج    ،بك عدد  مضروبا

 للعملة.  يساس اليوماألعلى الناتج األيام وسعر الفائدة وقسمة 

على   (د) الفائدة  الثابتةُتدفع  المبلغ    الوديعة  إلى  ُتضاف  أو  استحقاقها  تاريخ  في 
ا من خًللك  ذلك    تم طلبتاريخ التجديد إذا  بحلول    الثابتة  للوديعةاألساسي     إلحاقا

 . الوديعة تجديدب

 

   للوديعة الثابتة المبكر    السداد  .5

بسداد   الثابتةسنقوم  بك    الوديعة  في  الخاصة  طلبك  على  تاريخ  بناءا  قبل  وقت  أي 
ذلك ومع  حينها    ،االستحقاق،  فسيتم  االستحقاق،  تاريخ  قبل  أموالك  بسحب  قمت  إذا 

ب يتعلق  فيما  الفوائد  من  مستحقاتك  قيمة  الثابتةتخفيض  على    الوديعة  تعتمد  بقيمة 
 الوقت الذي يتم فيه االسترداد المبكر. كما ُتطبق القواعد التالية: 

بتقدير   (أ) المطبق    مكتملةمدة  أقرب  سنقوم  الفائدة  سعر  هذة ونستخدم  خًلل 
 التي يتم سحبها قبل تاريخ استحقاقها.  الوديعة الثابتةتسجيل في تاريخ  المدة

تطبيق   ( ب) الجزائيسعر  سيتم  في  ة  الفائدة  المحدد  النحو  الرسوم )على  "جدول 
الفائدة على النحو خفض قيمة  ( ل اإللكترونيموقعنا  بر  عالمتاح    "والمصروفات 

 . المعمول به)أ( أعًله لحساب معدل الفائدة  5المنصوص عليه في الفقرة 

ا ،    40ستة أشهر بعد  مدتها    ثابتةإذا قمت بسحب وديعة  على سبيل المثال،   يوما
الفائدة  فسنستخدم   شهر واحد في مدتها    ثابتةعلى وديعة    المعمول بهسعر 
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على النحو )  المعمول به  ة  الفائدة الجزائيخصم سعر  و،  الوديعة الثابتةتاريخ فتح  
في   والمصروفات"المحدد  الرسوم  اإللكتروني  "جدول  موقعنا  عبر  ( المتاح 

سعر   إلى  به  الفائدة  للوصول  ا    40مدة  خًلل  المعمول  احتفظت التي  ويوما
 . الخاصة بك لدينا الوديعة الثابتةبخًللها 

قبل إتمام    -سواء تم تجديدها أم ال    -الخاصة بك    الوديعة الثابتةإذا قمت بسحب   ( ج)
بأقل سعرأقصر   الفائدة  يتم دفع  العملة ب   اتحسابالعلى  نقدمه    أجل، فسوف 

 . للوديعة يوم السحب المبكرذاتها خًلل 

الثابتةسيتم إضافة مبلغ   (د) إلى حسابك  المستحقة  والفائدة  الخاصة بك    الوديعة 
 الخاصة بك.  الثابتةفي تاريخ السحب المبكر للوديعة 

المبكر   (ه) السحب  رسوم  استرداد  في  ) للوديعة  سيتم  المحدد  النحو  "جدول على 
ك  ( بشكل منفصل من حساب المتاح عبر موقعنا اإللكتروني  الرسوم والمصروفات"

 . في بنك "إلى"  لدينا

 

 تعليمات التجديد  .6

الخاصة بك    الثابتةالوديعة    أجل  وقت خًلل مدة في أي  تقديم طلب إلينا  يمكنك   (أ)
ا   تلقائيا استحقاقها بحلول  لتجديدها  للشروط و  ،تاريخ  ا  وفقا التجديد  سيكون 

سيكون سعر الفائدة ، كما  الجديدة  الثابتةعلى الودائع    والتي ستنطبق  واألحكام
ا  في تاريخ التجديد    المعمول به التي تم   الوديعة الثابتةلمبلغ ومدة  لقيمة  وفقا

 . تجديدها

إلينا   ( ب) طلب  تقديم  الثابتةمبلغ  قيمة  لتجديد  يمكنك  مع    الوديعة  ا  قيمة  تلقائيا
تجديد    ،الفائدة الثابتةمبلغ  قيمة  أو  وإيداع    الوديعة  في قيمة  فقط  الفائدة 

 "إلى". بنك حسابك لدى 

حتى يوم خًلل أي وقت  المتعلقة بالتجديد  التوجيهات الخاصة بك  يمكنك تغيير   ( ج)
 االستحقاق المقابل. واحد قبل تاريخ 

بنك "إلى"، رسالة  من خًلل  التي تم تجديدها    الوديعة الثابتةسيتم تأكيد تفاصيل   (د)
تؤكد  و بك،التي  الخاصة  من    التوجيهات  ا  جزءا هذه  التأكيد  رسالة  وستشكل 

 .المجددة  الوديعة الثابتةاتفاقك معنا فيما يتعلق ب

التجديد ات المتعلقة ب عليمبناء على التالخاصة بك    الوديعة الثابتةال يجوز لنا تجديد   (ه)
، وفي الخاصة بك في تاريخ االستحقاق  الوديعة الثابتةمضمون  إذا لم نقدم نفس  
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سنقوم بإضافة  مستحقة الدفع وسنتعامل على أن الوديعة  مثل هذه الحاالت  
 العائدات إلى حسابك. 

 

 االستحقاق   .7

ا للت  الوديعة الثابتةسيتم معالجة   (أ) ات  عليمالخاصة بك في تاريخ استحقاقها وفقا
 الخاصة بك. 

الخاصة بك    الوديعة الثابتةأو إذا كانت مدة  الوديعة،  إذا لم تكن قد طلبت تجديد   ( ب)
لدى بنك "إلى"،    كإلى حساب  الوديعة الثابتةقوم بإضافة قيمة  غير متاحة، فسن

 االستحقاق. تاريخ بحلول  مدة األجلخًلل  المحققة والفائدة 

الخاصة بك، فسنقوم   للوديعة الثابتةلتجديد التلقائي  با  بإبًلغنا برغبتكإذا قمت   ( ج)
بتجديد   ا  الثابتةتلقائيا للتالخاصة بك    الوديعة  ا  تاريخ االستحقاق وفقا ات  عليمفي 

في تاريخ    مدة األجلعلى نفس    المعمول بهبسعر الفائدة  وذلك  ،  زودتنا بهاالتي  
 التجديد.

 

 الوديعة الثابتة إيصال  .8

بحساب   يتعلق  فيما  إيصاالا  الثابتةسنقدم  تقوم    الوديعة  عندما  بك  ،  باإليداع الخاصة 
ا من .  الوديعة الثابتةوكذلك في كل مرة تقوم فيها بتجديد   وستشكل رسالة التأكيد جزءا

تنزيل نسخة من اإليصال في  تحميل  يمكنك  . والوديعة الثابتةاتفاقك معنا فيما يتعلق ب
 لن يتم إصدار كشف حساب منفصل. "، كما استخدام تطبيق "إلىمن خًلل أي وقت 

 

 الرسوم والمصروفات  .9

المنصوص عليه في   (أ) النحو  الرسوم والمصروفات على  "جدول يجب عليك دفع 
عبر موقعنا اإللكتروني، والتي ستكون أو ستصبح واجبة    الرسوم والمصروفات"

بالقيم وفي األوقات التي يحددها بنك "إلى"،    الوديعة الثابتةالدفع فيما يتعلق ب
كما أنك تفوضنا للقيام بخصم هذه الرسوم والمصروفات من حسابك لدى بنك  

 "إلى".

أخ ( ب) رسوم  أي  أو  رسوم حكومية  أو  ضرائب  "إلى" أي  بنك  تكبد  يفرضها  إذا  رى 
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ا إلينا    تسدد أو تفعيلها، سيتوجب عليك أن    الوديعة الثابتةالقانون فيما يتعلق ب مبلغا
الرسوم لهذه  ا  المبالغ من    ،مساويا أٍي من هذه  بخصم  للقيام  تفوضنا  أنك  كما 

 حسابك لدى بنك "إلى". 

المتعلقة المصروفات للحصول على المعلومات الحالية حول الفوائد والرسوم و ( ج)
يُ الثابتةائع  بالود إلى  ،  الرجوع  والمصروفات"رجى  الرسوم  موقعنا    "جدول  عبر 

 .اإللكتروني


