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اإلسالمي
(KFS) بـیـان الـحـقـائــق الـرئـیـســـیـة
ودیعة بریمیم سیفر

سنةسنةسنةسنةشھرشھریومیوم التاریخ  

نطلب منك قراءة وفھم ھذه الوثیقة بعنایة، إذا كنت تفكر في التقدم بطلب للحصول على ودیعة بریمیم سیفر من بنك دبي التجاري. وتتاح ھذه الوثیقة باللغة العربیة أیًضا. بالتوقیع 
على بیان الحقائق الرئیسیة، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفھمت مزایا وفوائد المنتج والرسوم والمصاریف  المطبقة، والشروط واألحكام العامة المنشورة على الموقع اإللكتروني للبنك  

www.cbdislami.ae
ھذا، وتتضمن الممیزات الرئیسیة للودیعة القائمة على الوكالة الفرصة لك لتكوین مدخراتك من خالل الودائع الشھریة المنتظمة مع خیارات مدة الودیعة الثابتة من 18 شھًرا إلى 18 

عاًما بناًء على المنتج الذي تختاره، مع عوائد متوقعة مغریة.
تأتي ھذه الوثیقة في شكل 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، عندئٍذ تسود الشروط واألحكام العامة والشروط واألحكام الخاصة بالمنتج. في حالة حدوث تغییر في الشروط واألحكام العامة أو الشروط واألحكام 

الخاصة بالمنتج، لن یكون البنك ملزًما بتعدیل ھذه الوثیقة.

ھیكل الشریعة - الوكالة
یتم إدارة ودیعة بریمیم سیفر من بنك دبي التجاري اإلسالمي بموجب مبادئ الشریعة اإلسالمیة الخاصة بعملیة «الوكالة». لغرض إیداع ودیعة لدینا بموجب ھذا المنتج، نتصرف نحن 
البنك بوصفنا «الوكیل» الستثمار أموالك على أساس غیر مقید جنًبا إلى جنب مع مجموعة من المودعین اآلخرین وأموالنا الخاصة في أنشطة االستثمار والتمویل المتوافقة مع الشریعة 

اإلسالمیة من أجل تحقیق عائد على ودیعتك. ونسعى لتحقیق عائد في حدود معدل األرباح المتوقع.
یقدم البنك خدمات الوكالة مقابل رسوم، وتدفع لك العوائد المكتسبة على مبلغ الودیعة الخاصة بك إلى حد معدل األرباح المتوقع، ویحتفظ البنك بأي عائد زائد.

َمعاییر األھلّیة، والَوثاِئق الَمطلوبة، وُشُروط التَّمویل
َمعاییر األھلّیة

الحد األدنى للعمر 
والجنسیات

الَمعاییر

األفراد- مواطنو اإلمارات العربیة المتحدة والمقیمون باإلمارات العربیة المتحدة وممن یبلغون 18 سنة بحد أدنى

الَوثاِئق الَمطلوبة

الَوثاِئق
الَوثاِئق

ِبطاقة ُھویّة َوطنیة أو جواز سفر ساري، وتأشیرة اإلقامة وِبطاقة الُھویّة اإلماراتیة، ونموذج طلب فتح حساب معبأ بالكامل.

ممیزات المنتج

ودیعة بریمیم سیفر

الممیزات والفوائد
مدخرات شھریة منخفضة تبدأ من ودیعة شھریة  قدرھا5000 درھم إماراتي

مدد الودیعة 18 شھًرا
ضاعف عوائدك المتوقعة وضاعف المكافأة  لمدة 6 أشھر
أربح إجمالي العائد المتوقع 2.59٪ عند استحقاق الودیعة.

یتم دفع األرباح عند االستحقاق.
مساھمة شھریة من خالل أوامر الدفع الدائمة.

متوفرة بُعملة الدرھم اإلماراتي
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دفعات األرباح
المتوقعة – توضیح

5,000.00الودیعة الشھریة
47,500.00متوسط الودیعة (18 شھًرا)

533.23الربح الشھري التراكمي
698.65* مكافأة (22.05 + 143.17 + 533.23)

1,231.88إجمالي الربح
%2.59إجمالي العائد (18 شھًرا)

** لن یتم اإلفراج عن المكافأة المستحق، ویتم دفعھ فقط عند استحقاق الودیعة في الشھر الثامن عشر ، في حالة عدم دفع الودیعة  في أي شھر.

 رقم
 رقمالشھرالیوم

الشھر

 نسبة
 الربح
سنوًیا

 الودیعة
الشھریة

 الودیعة
التراكمیة

الربح
 درھم)

(إماراتي

 الربح
المكافأة*التراكمي

 نسبة
 تخفیض
 الربح،

 في حالة
السحب

 دخل
 الربح،

 في حالة
السحب

 نسبة
 تخفیض
 المكافأة،
 في حالة
السحب

 المكافأة،
 في حالة
السحب

 إجمالي
 الدخل،
 في حالة

 السحب قبل
االستحقاق

 نسبة العائد،
 في حالة

 السحب قبل
االستحقاق

%000%0100%5,0005,0001.081.080100%10.25ینایر31
%000%0100%5,00010,0001.943.020100%20.25فبرایر28
%000%0100%5,00015,0003.236.250100%30.25مارس31
%000%0100%5,00020,0004.1710.420100%40.25أبریل30
%000%0100%5,00025,0005.3815.800100%50.25مایو31
%000%0100%5,00030,0006.2522.0522.05100%60.25یونیو30
%018.560.05%18.56100%5,00035,00015.0737.12050%70.50یولیو31
%027.170.07%27.17100%5,00040,00017.2254.34050%80.50أغسطس31
%036.550.08%36.55100%5,00045,00018.7573.09050%90.50سبتمبر30
%047.310.09%47.31100%5,00050,00021.5394.62050%100.50أكتوبر31
%058.770.11%58.77100%5,00055,00022.92117.53050%110.50نوفمبر30
%071.680.12%71.68100%5,00060,00025.83143.37143.3750%120.50دیسمبر31
%0149.510.23%149.51100%5,00065,00055.97199.34025%131.00ینایر31
%0190.340.27%190.34100%5,00070,00054.44253.78025%141.00فبرایر28
%0238.780.32%238.78100%5,00075,00064.58318.37025%151.00مارس31
%0288.780.36%288.78100%5,00080,00066.67385.03025%161.00أبریل30
%0343.670.40%343.67100%5,00085,00073.19458.23025%171.00مایو31
%0399.920.44%399.92100%5,00090,00075.00533.23533.2325%181.00یونیو30

533.23698.65اإلجمالي

إخالء مسؤولیة:
ال یستحق الحصول على دفعات األرباح إذا كان السحب قبل إتمام 6 أشھر  ·

ال یستحق الحصول على دفعات المكافأة (بما یعادل األرباح المتراكمة لمدة 6 أشھر) إذا تخلف العمیل عن المساھمة الشھریة المحددة مسبًقا في   ·
أي شھر واحد خالل المدة.

ال یسمح بزیادة الودائع الحالیة.  ·

دفعات األرباح
المتوقعة – توضیح

إخالء مسؤولیة:
ال یسمح بزیادة الودائع الحالیة.  ·

في حالة سحب الودیعة قبل تاریخ االستحقاق، عندئًذ لن تدفع أي مكافأة وتفرض غرامة على العمیل في دفعات األرباح وفًقا لما یلي:  ·
تخفیض بنسبة 100٪ في الربح المتوقع المستحق - في حالة سحب الودیعة خالل 6 أشھر.  ■

تخفیض بنسبة 50٪ في الربح المتوقع المستحق - في حالة سحب الودیعة بین 7 أشھر إلى 12 شھًرا.  ■
تخفیض بنسبة 25٪ في الربح المتوقع المستحق - في حالة سحب الودیعة بین 13 شھًرا إلى 18 شھًرا.  ■

تقع مسؤولیة التنفیذ الناجح ألمر الدفع الدائم في تاریخ االستحقاق لتحصیل المساھمة الشھریة من حساب التوفیر / الحساب الجاري على عاتق   ·
العمیل.

ال یضمن البنك الَمبلغ األساسي، فعلى الُموِدع تحمل أي خسارة.  ·

 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 ھذا، ویمكنك إجراء تقییمك الخاص لالمتثال للشریعة وال ترتاب بشأن في فتوى لجنة الرقابة الشرعیة 

الداخلیة لدى البنك في أي وقت.
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 5٪    -1
على جمیع الرسوم التي یفرضھا البنك ویتم إصدار فواتیر بھا مع الرسوم وتقیید في كشف الحساب الشھري.

قائمة على  لالطالع   https://www.cbdislami.ae/general/fees-charges زیارة  یرجى  أعاله.  الوارد  التاریخ  في  كما  أعاله  المذكورة  الربح  ومعدالت  الرسوم  ترد    -2
الرسوم المحدثة.

یحتفظ البنك بالحق في مراجعة الرسوم والمصاریف في أي وقت من خالل تقدیم إشعار خطي مسبق مدتھ ستین (60) یوًما إلى بیانات االتصال المسجلة الخاصة بالعمیل.   -3
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المخاطر الرئیسیة
في حالة استرداد الودیعة قبل تاریخ االستحقاق، یتم تعدیل معدل الربح المتوقع وزیادة حوافز البنك.   -1

الوكالة ھي منتج قائم على االستثمار، ولكن ال یمكننا ضمان مبلغ الودیعة الخاص بك.  -2
یتم توفیر الربح المتوقع بناًء على الجدول أعاله  -3

تحذیر:

في حالة سحب الودیعة قبل تاریخ االستحقاق، عندئًذ لن تدفع أي مكافأة وتفرض غرامة على العمیل في دفعات األرباح.   -1
ال یضمن البنك َمبلغ الودیعة، فعلى الُموِدع تحمل أي خسارة.   -2

مالحظات عامة:
یحتفظ البنك بالحق في رفض أي طلب للعمیل وفًقا لتقدیره الخاص.  -1

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

یحتفظ البنك بحقوق كاملة غیر مقیدة لتعدیل الشروط الساریة المعروضة على ودیعة بریمیم سیفر ومراجعة الرسوم والمصاریف في أي وقت عن طریق إرسال إشعار خطي   -4
إلى بیانات االتصال المسجلة الخاصة بالعمالء قبل ستین (60) یوًما من دخول ھذه التغییرات حیز التنفیذ، حیثما ینطبق ذلك.

الفترة المسموح فیھا باإللغاء
یوفر البنك «فترة یسمح فیھا باإللغاء» مدتھا خمسة (5) أیام من تاریخ توقیع بیان الحقائق الرئیسیة ھذا لتقرر االستمرار في االستفادة من تسھیالت ودیعة بریمیم سیفر التي 

تقدمت لھا. وخالل فترة الخمسة (5) أیام ھذه، إذا كنت ترغب في إلغاء ودیعة بریمیم سیفر ، یمكنك االتصال بمكتب خدمة العمالء وطلب اإللغاء. ویقوم البنك باسترداد جمیع 
الرسوم والمصاریف ذات الصلة بالكامل.

بعد الفترة المسموح فیھا باإللغاء وتبلغ خمسة (5) أیام ، یُفترض أنك أكدت قبولك لودیعة االستثمار والتزامك بالشروط واألحكام العامة لودیعة بریمیم سیفر، جنًبا إلى جنب   -1
https://www.cbdislami.ae/general/fees-charges مع الرسوم والمصاریف المطبقة المنشورة على

أقر بموجبھ أنني قد قرأت بیان الحقائق الرئیسیة ھذا، وأنني أفھم تماًما الممیزات والفوائد والرسوم ومعدالت الربح والشروط واألحكام العامة ذات الصلة بودیعة بریمیم سیفر المتاحة 
www.cbdislami.ae لي عبر

االسم:   التوقیع: 
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Commercial Bank of Dubai Premium Saver Deposit  
 Terms and Conditions 

 
 

 
It has been agreed by the customer that the Premium Saver Deposit shall be governed by the 
following terms and conditions, which CBD may at its absolute discretion amend/change and add 
from time to time without any prior notice to the customer:  
 

1. The Premium Saver is a recurring deposit product structured on Islamic concept of Wakala. 
This deposit is available in UAE Dirhams (AED) only.  
 

2. Customer willing to sign-up for the Premium Saver Deposit will require an individual AED 
denominated Current or Savings account with CBD.  

 
3. Customer will commit to transfer a monthly pre-fixed amount from their CBD Current or 

Savings accounts to the Premium Saver Deposit account.  
 

4. The Premium Saver Deposit tenor is fixed for 18 months.  
 

5. Monthly pre-fixed deposit amount must be transferred from CBD Current or Savings 
accounts to the Premium Saver Deposit account only through a Standing Order instruction, 
which will need to be set-up at the time of signing-up for the Premium Saver Deposit. Any 
other method/route for this transaction is not permitted.  
 

6. The Premium Saver Deposit offers an expected return and periodic bonus for all eligible 
customers. Accrued profit (as per the rate of expected profit) and a bonus will be payable 
at the maturity.  
 

7. Details of the expected returns and bonus at maturity will be provided on the Bank’s 
website www.cbdislami.ae. It is customer’s responsibility to refer to the profit rate and 
bonus amount details and understand how and when it will apply, accrue and paid if 
eligible.  
 

8. In order to earn expected profit and a bonus, customers will need to ensure that all 18 
monthly pre-fixed deposit amounts are successfully credited to the Premium Saver Deposit 
account through a standing order which is set-up at the time of signing-up the Premium 
Saver Deposit.  
 

9. Through the tenor of 18 months, if customer will fail to credit monthly pre-fixed amount to 
the Premium Saver Deposit on any month, penalty on profit accrual will apply. Such failure 
will also incur loss of bonus at the maturity.  
 

10. It is customer’s responsibility to ensure that sufficient amount is available in their select 
Current / Savings account on the date of Standing Order execution to avoid loss of profit 
and loss of bonus.  
 

11. Even if customer had sufficient balance in their account, if due to any other reason 
Standing Order execution fails, for example and not limited to operation failure, human  
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12. error, system failures etc., the Bank may at its sole discretion try to investigate and may 

amend such failures. However if such investigations/amendments are not possible, the 
Bank will not be responsible for any loss of profit or loss of bonus or any other loss that 
customer may incur due to such failures. The Bank will also not be liable to inform the 
customers the outcomes of investigations or any other information in this regards.  
 

13. Date of setting-up the Premium Saver Deposit and the execution date for linked Standing 
Order instruction will be the same. The Bank will attempt to execute opening deposit and 
the transfer transaction through Standing Order both on the date of receipt of the 
application, or on the following working day of the Bank. However such date for executions 
will be decided by the Bank at its sole discretion. 
 

14. Customer shall follow up with the Bank to ensure that the deposit is placed and the first 
monthly pre-fixed amount is successfully transferred from Current/Savings account to the 
Premium Saver on the same day first time, and thereafter every month to ensure 
successful transfer of monthly pre-fixed amount on that same date.  
 

15. This product and all the related matters shall be governed and construed in accordance with 
the General Terms and Conditions of Accounts and Banking Services for Commercial Bank 
of Dubai. 

 
 

 
 

 


