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الصفحة  1 من 2

سنةسنةسنةسنةشھرشھریومیوم التاریخ  

إذا كنت تفّكر في التقدم بطلب للحصول على ودیعة بونس بوستر لَدینا، نطلب منك قراءة وفھم ھذه الوثیقة بتمّعن وھي متاحة كذلك باللغة العربیة. بالتوقیع على بیان الحقائق الرئیسیة، 
فإنك تقرُّ بأنك قد قرأت وفھمت مزایا وفوائد بونس بوستر، والرسوم والمصاریف المطبقة، والشروط واألحكام العامة المنشورة على الموقع اإللكتروني للبنك الشروط واألحكام

www.cbdislami.ae 

تأتي ھذه الوثیقة في صیغة إقرار من جانبك، وال تھدف إلى إنشاء حقوق أو التزامات قانونیة بین الطرفین. وفي حالة وجود تضارب بین ھذه الوثیقة والشروط واألحكام العامة أو 
الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج، فعندئٍذ تسود الشروط واألحكام العامة والشروط واألحكام الخاصة بالمنتج. وفي حالة حدوث تغییر في الشروط واألحكام العامة أو الشروط واألحكام 

الخاصة بالمنتج، لن یكون البنك ملزماً بتعدیل ھذه الوثیقة.

ھیكل الشریعة – ”وكالة“

یطبَّق المنتج اإلسالمي ”ودیعة بونس بوستر“ المقدَّم من بنك دبي التجاري وفقاً لمبدأ ”الوكالة“ في الشریعة اإلسالمیة. ولغرض إیداع الودائع بموجب ھذا المنتج، فإننا ”البنك“ 
نتصرف بصفتنا ”وكیل“ الستثمار أموالك على أساس غیر تقییدي إلى جانب مجموعة من المودعین اآلخرین وأموالنا الخاصة وذلك في أنشطة استثمار وتمویل تتوافق مع أحكام 

الشریعة اإلسالمیة؛ بغیة تحقیق عائد على ودیعتك. وإننا نسعى لتحقیق عائد في حدود معدَّل الربح المتوقع.

م البنك خدمات الوكالة مقابل رسوم، وتُدفع لَك العوائد المحققة على مبلغ الودیعة المقدم من ِقبلك في حدود معدَّل الربح المتوقَّع ویكون أي عائد فائض من حقنا باعتباره حافز. یقدِّ

َمعاییر األھلّیة، والَوثاِئق الَمطلوبة، والشروط المالیة
َمعاییر األھلّیة

جمیع األفراد- المواطنون اإلماراتیون والمقیمون في اإلمارات العربیة المتحدة، والحد األدنى للعمر ھو 18 عاماً.الحد األدنى من العمر والجنسیات

الَوثاِئق الَمطلوبة

بطاقة ھویة وطنیة أو جواز سفر ساٍر، تأشیرة إقامة وبطاقة ھویة إماراتیة، نموذج استمارة فتح حساب معبأة.الوثیقة

ممیزات المنتج
الممیزات والفوائد

ودیعة بونس بوستر

حد أدنى منخفض لشروط اإلیداع الشھري یبدأ من 1,000 درھم إماراتي من خالل تعلیمات الطلب الدائم.

مدة الودیعة المثبتة 36 شھر
فرصة لتكوین المدخرات عن طریق ودائع شھریة منتظمة خالل فترة اإلیداع ومبلغ مكافأة یعادل مبلغ الودیعة المثبت مسبقاً عند 

االستحقاق.
عوائد متوقَّعة بنسبة %8.25 عند االستحقاق.

أرباح متوقَّعة بنسبة %1 سنویاً.
أرباح ومكافآت منتظرة تُدفع عند االستحقاق.

ر. یُسمح بالسحب المبكِّ
متاح بعملة الدرھم اإلماراتي.

إخالء مسؤولیة: 
في حال تصفیة الودیعة/اإلنھاء المبكر للودیعة فلن تحصل على أي عائد، أي أنك لن تحصل ال على أرباح وال على مكافأة.  •

تُستحق المكافأة وتُدفع عند االستحقاق، شریطة استالم جمیع الودائع الشھریة المنتظمة خالل فترة الودیعة.  o
تُستحق األرباح الشھریة عند استالم الودیعة الشھریة.  o

إجمالي العائد المتوقَّع 8.25٪ بما یشمل األرباح الشھریة ودخل المكافأة المتوقَّعین.  o
ال یجوز استكمال الودیعة الحالیة.   •

ال یجوز السحب الجزئي وال التجدید التلقائي.  •
ال یضمن البنك مبلغ الودیعة، ویتحمل المودع أي خسارة یتم تكبدھا.  •

ال یجوز الحصول على تسھیالت تمویلیة مقابل رھن ودیعة بونس بوستر.  •

 (KFS) بـیـان الـحـقـائــق الـرئـیـســـیـة
بونس بوستر
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الصفحة  2 من 2

تفاصیل العائد المتوقَّع - إیضاحات

ودیعة شھریة مثبتة مسبقاً (درھم 
إماراتي)

إجمالي العوائد المتوقعة/نھایة المدةالفترة (أشھر)

1,000368.25%

استالم جمیع الودائع الشھریة التصّورات
المثبتة مسبقاً بنجاح

السحب المبكر – بعد 35 
شھراً

تخطي الودیعة المثبتة مسبقاً 
لمدة 1 شھر

%1%0%1معدل المدخرات
18,50016,52818,000متوسط الرصید

األرباح المستحقة
(درھم إماراتي)

5250496

1,00000المكافأة (درھم إماراتي)
إجمالي العائد 

(درھم إماراتي)
1,5250496

%02.75%8.25إجمالي العائد المتوقع

ھام: تمت الموافقة على ھیكل المنتج من قبل لجنة الرقابة الشرعیة الداخلیة ویمكن االطالع على الفتوى بموافقة الشریعة ذات الصلة على
https://www.cbdislami.ae/personal/finance/others/fatwas یمكنك إجراء تقییمك الخاص بشأن االمتثال للشریعة، وال یجوز التشكیك في فتوى لجنة الرقابة الشرعیة 

الداخلیة للبنك في أي وقٍت من األوقات.

إخالء مسؤولیة:
تشمل جمیع الرسوم المذكورة أعاله والواردة على الموقع اإللكتروني للبنك ضریبة القیمة المضافة ما لم یذكر غیر ذلك بشكل منفصل. وتطبق ضریبة القیمة المضافة بنسبة   -1

٪5 على جمیع الرسوم التي یفرضھا البنك ویتم إصدار فواتیر بھا مع الرسوم وتقیید في كشف الحساب الشھري.
الرسوم  قائمة  https://www.cbdislami.ae/general/fees-charges لالطالع على  الوارد أعاله. یرجى زیارة  التاریخ  في  المذكورة أعاله كما  الرسوم والمصاریف  تَرد   -2 

المحدثة.
لة الخاصة بالعمیل. یحتفظ البنك بحقھ في مراجعة الرسوم في أي وقت من خالل تقدیم إشعار خطي قبل ستین (60) یوماً إلى العنوان المحدد في بیانات االتصال المسجَّ  -3 

المخاطر الرئیسیة

في حالة استرداد الودیعة قبل تاریخ االستحقاق، فعندھا سیتم تعدیل معدَّل الربح المتوّقع وستتم زیادة حوافز البنك.  -1
الوكالة ھي منتج قائم على االستثمار، وبصفتنا بنكاً إسالمیاً فلن یكون بمقدورنا ضمان مبلغ الودیعة الخاص بك.  -2

معدَّل الربح المتوقع مذكور أعاله.  -3

تحذیر:
قد ال تحصل على أي ربح أو مكافأة إذا تم سحب الودیعة قبل موعد االستحقاق   -1

ال یضمن البنك مبلغ الودیعة، ویتحمل المودع أي خاسرة یتم تكبدھا   -2

مالحظات عامة:
یحتفظ البنك بحقھ في رفض أي طلب للعمیل حسب سلطتھ التقدیریة المطلقة.   -1

تخضع معاییر المنتج المذكورة أعاله لسیاسة المنتجات المعتمدة من بنك دبي التجاري.   -2
https://www.cbdislami.ae/general/terms-conditions تنطبق شروط وأحكام بنك دبي التجاري   -3

4-  یحتفظ البنك بحقوقھ الكاملة غیر المقیَّدة في تعدیل الشروط المقدمة بالنسبة بونس بوستر وتعدیل الرسوم والمصاریف الساریة في أي وقت من خالل توجیھ إشعار خطي إلى 
لة للعمالء قبل ستین (60) یوماً من إنفاذ مثل تلك التغییرات كلما اقتضى األمر ذلك. د في تفاصیل االتصال المسجَّ العنوان المحدَّ

الفترة المسموح فیھا باإللغاء:
یوفر البنك ”فترة یسمح فیھا باإللغاء“ مدتھا خمسة (5) أیام من تاریخ توقیع بیان الحقائق الرئیسیة الماثل لتقرر االستمرار في االستفادة من تسھیل الودیعة الذي تقدمت بطلب 

للحصول علیھ. وخالل فترة الخمسة (5) أیام ھذه:
إذا كنت ترغب في إلغاء ودیعة بونس بوستر، یمكنك االتصال بمكتب خدمة العمالء لدینا وطلب اإللغاء، ویقوم البنك بردِّ جمیع الرسوم والمصاریف ذات الصلة بالكامل.   -1

2-  بعد الفترة المسموح فیھا باإللغاء البالغة (5) خمسة أیام، یُفترض أنك أكدت قبولك لودیعة بونس بوستر والتزامك بالشروط واألحكام العامة لودیعة بونس بوستر، باإلضافة 
www.cbdislami.ae إلى االلتزام بأحكام الرسوم والمصاریف المطبقة المنشورة على

أقرُّ بموجبھ أنني قد قرأُت بیان الحقائق الرئیسیة الماثل، وأنني أفھم تماماً الممیزات والفوائد والمخاطر والرسوم والمعدالت والشروط واألحكام العامة ذات الصلة لبریمیوم سیفر 
www.cbdislami.ae المتاحة لي عبر الشروط واألحكام

االسم:   التوقیع: 



  BONUS BOOSTER DEPOSI - األحكام والشروط :
 

تم االتفاق عليه من قبل العمالء أن الوديعة يجب أن تخضع لألحكام والشروط التالية ولبنك دبي التجاري الحرية التامة في 
 :تغييرها/ تعديلها أو اإلضافة عليها من وقت إلى آخر بال سابق إشعار

 
 

 .اإلماراتي فقطتتوفر هذه الوديعة بالدرهم  .1
 

يجب أن يمتلك العمالء الذي يودون التسجيل في الوديعة حساب فردي قائم أو حساب مدخرات صادر بالدرهم  .2
 .باإلماراتي في بنك دبي التجاري

 
على العمالء تحويل مبلغ مالي يتم تحديده مسبقاً من حساباتهم القائمة أو حسابات المدخرات في بنك دبي  .3

 .ديعة شهرياً التجاري إلى حساب الو
 

 .شهراً  36مدة الوديعة هي مدة ثابتة ُتقدر بـ .4
 

يجب أن يتم تحويل مبلغ الوديعة المحدد مسبقاً والشهري من حسابات العمالء القائمة أو حسابات المدخرات إلى  .5
 حساب الوديعة من خالل اتباع تعليمات الطلب المستديم التي يتم تحديدها عند التسجيل في الوديعة. ال ُيسمح

 .باتباع أية طريقة أخرى
 

تقدم الوديعة فائدة مضمونة ومكافأة لجميع العمالء المؤهلين عند االستحقاق. سيتم دفع الفوائد المستحقة والمكافأة  .6
 .عند االستحقاق

 
يجوز للبنك أن يقرر أو ُيغير الفائدة أو المكافأة المطبقة على هذا المنتج بتقدير منه من وقت إلى آخر. قد يتم  .7

 .ذ هذه التغييرات بال إشعار العمالء مسبقاً تنفي
 

 .www.cbd.aeسيتم تقديم تفاصيل حول الفائدة المضمونة والمكافأة االستحقاق على موقع البنك اإللكتروني  .8
ق واستحقاق من مسؤولية العمالء الرجوع إلى تفاصيل معدل الفائدة والمكافأة وفهم كيف ومتى سيتم تطبي

 .وتسديد هذه المعدالت
 

من أجل كسب فائدة مضمونة ومكافأة، يجب أن يضمن العمالء أنه تم تحويل مبالغ الوديعة الشهرية المحددة  .9
مسبقاً بنجاح إلى حساب وديعة تعزيز المكافآت من خالل اعتماء الطلب المستديم الذي يتم تحديده عند التسجيل 

 .في الوديعة
شهراً، في حال فشل العمالء في تحويل المبلغ الشهري المحدد مسبقاً إلى الوديعة في أي شهر  36خالل مدة الـ .11

 .سيتم فرض غرامة على الفائدة المستحقة. سيؤدي هذا الفشل أيضاً إلى خسارة المكافأة عند االستحقاق
 

لمدخرات في تاريخ تنفيذ من مسؤولية العمالء ضمان أن المبلغ الكافي متوفر في حساباتهم القائمة أو حسابات ا .11
 .الطلب المستديم لتجنب خسارة الفائدة والمكافأة

 
حتى وإن كان العمالء يملكون الرصيد الكافي في الحساب، وفي حال فشل تنفيذ الطلب المستديم ألي سبب كان،  .12

تعديالت ممكنة، يحق للبنك بتقدير منه التحقيق في الفشل وقد يقوم بتعديله. ول كن، إن لم تكن هذه التحقيقات/ال
لن يكون البنك مسؤوالً عن خسارة الفائدة أو المكافأة أو أية خسارة أخرى يتعرض لها العمالء بسبب هذا 

الفشل. ولن يكون البن ك مسؤوالً عن اطالع العمالء على نتائج التحقيقات أو أية معلومات أخرى تتعلق بهذا 
 .الخصوص

 



ات الطلب المستديم المرتبطة سيكون ذاته. سيحاول البنك تنفيذ فتح تاريخ تحديد الوديعة وتاريخ تنفيذ تعليم .13
الوديعة وعملية التحويل باتباع الطلب المستديم في تاريخ استالم االستمارة أو في يوم العمل الذي يليه. ولكن 

 .سيقوم البنك بتحديد تواريخ التنفيذ بتقدير منه
 

ضع الوديعة وتم تحويل المبالغ الشهرية األولية المحددة مسبقاً يقوم العمالء بالتنسيق مع البنك لضمان أنه تم و .14
بنجاح من حساباتهم القائمة أو حسابات المدخرات إلى معزز المكافآت في اليوم نفسه في المرة األولى، وتبعاً 

 .لذلك في كل شهر لضمان التحويل الناجح للمبالغ الشهرية المحددة مسبقاً في التاريخ نفسه
 

منتج وجميع المواد ذات الصلة وُتفسر وفقاً لألحكام والشروط العامة لخدمات الحسابات والخدمات يخضع هذا ال .15
 .المصرفية لبنك دبي التجاري

 


