الودائع
مخاطر المنتج:


ودائع االستثمارية المضاربة:

 .1في حال موافقة بنك بوبيان على إلغاء الوديعة قبل انتهاء المدة المتفق عليها يعاد للعميل أصل و أحتساب معدل
أرباح حساب التوفير.
 .2لن يتم تحويل األموال إلى حساب التوفير في تاريخ االستحقاق إن كان الحساب مجمدا.
 .3في حالة الخسارة ،سيتحمل العميل حصته من أصل رأس المال.


ودائع االستثمارية الوكالة:

 .1يستحق المودع مبلغ الوديعة واألرباح المتحققة في تاريخ االستحقاق المتفق عليه .ويمدد أجل الوديعة لمدة أو مدد
مماثلة ما لم يتسلم البنك من المودع تعليمات كتابية قبل تاريخ االستحقاق بيومي عمل على األقل.
 .2يحق للبنك إلغاء الوديعة وإعادة مبالغها ألصحابها وأرباحها المحققة .كما يحق للبنك تجميد كل أو جزء من
الوديعة متى دعت الحاجة المشروعة لذلك ،وخاصة حال قيام شبهة حول عملية من عمليات غسيل األموال وفي
هذه الحالة يحق للبنك اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات المنصوص عليها في القانون رقم  35لسنة  2002في شأن
مكافحة عمليات غسيل األموال ودون أدنى مسؤولية على البنك.
 .3يفوض العميل بنك بوبيان بإجراء المقاصة وتسوية الديون المستحقة عليه لصالح البنك خصما من وديعته
االستثمارية وأرباحها .ويوافق العميل على أن جميع الحسابات المفتوحة باسمه أو التي ستفتح مستقبال لدى البنك
أو أيا من فروعه ضامنة بعضها البعض بغض النظر عن مسمياتها بحيث يحق للبنك خصم الرصيد المدين من
أي من هذه الحسابات .كما يحق للبنك دمج أو توحيد هذه الحسابات كلها أو بعضها أو أن يقوم بتجميد الرصيد
الدائن في أي منها وحتى قيام العميل بسداد كافة التزاماته قبل البنك.
 .4لن يتم تحويل األموال إلى حساب التوفير في تاريخ االستحقاق إن كان الحساب مجمدا.

مزايا المنتج:


ودائع االستثمارية المضاربة:

يقوم بنك بوبيان باستثمار أموال الودائع على أساس المضاربة المطلقة .وبموجب هذا يفوض المودع بنك بوبيان
باعتباره شريكا مضاربا في حرية التصرف في كل ما يراه مناسبا لتحقيق المصلحة المشتركة بما في ذلك تحديد
أساليب ومجاالت االستثمار وخلط أموال تلك الودائع مع أموال الغير أو أموال البنك.
يعتبر الرصيد المخصص لالستثمار في الوديعة االستثمارية الثابتة المطلقة هو رأس مال العميل في عقد المضاربة
مع البنك حيث يفوض العميل البنك بموجب العقد المشار إليه في استثمار كامل المبلغ أو أي جزء منه في عمليات
المضاربة حسب ما يراه البنك مناسبا لمصالح الطرفين العميل والبنك – على أن يحصل البنك على نسبة محددة متفق
عليها في عقد المضاربة مع األرباح المحققة .%50


ودائع االستثمارية الوكالة :

يقوم بنك بوبيان باعتباره وكيال في االستثمار باستثمار أموال تلك الودائع في محافظ خاصة ،وبموجب هذا
يفوض المودع بنك بوبيان في حرية التصرف في كل ما يراه مناسبا لتحقيق المصلحة المشتركة بما في ذلك
تحديد أساليب ومجاالت االستثمار وتحديد المحفظة االستثمارية المناسبة وخلط أموال تلك الودائع مع أموال
الغير أو أموال البنك (وبما يتوافق مع نص الفقرة /9ب من الجزء األول من الباب الثالث من تعليمات البنك
المركزي بشأن الرقابة على البنوك اإلسالمية) ويلتزم البنك بعدم استثمار أموال المودعين في مشاريع يقل
عائدها المتوقع عن العائد المتفق عليه ،ويقوم البنك بذلك متبرعا ،ويتقاضى ما زاد عن ذلك العائد المشار إليه
باعتباره حافز.
يضمن البنك أصل المبلغ المستثمر والربح المحقق في حال ثبوت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط الوكالة.

ألية إنهاء العالقة:
 .1يحق للعميل اغالق الحساب في أي وقت بموجب إخطار كتابي يتم تقديمه لدى الفروع في أوقات العمل مع ذكر سبب
االغالق
 .2في حال موافقة بنك بوبيان على إلغاء الوديعة قبل انتهاء المدة المتفق عليها يعاد للعميل أصل مبلغ الوديعة بدون
احتساب اية أرباح (باستثناء احتساب أرباح حساب التوفير لودائع المضاربة ) ويعتبر ذلك تنازال من المودع ،مع
تحمل نسبته في الخسارة إن وجدت.

