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سنةسنةسنةسنةشھرشھریومیوم التاریخ  

فإنك تقر  الرئیسیة،  الحقائق  بیان  بالتوقیع على  العربیة.  باللغة  أیًضا  الوثیقة بعنایة والمتاحة  لَدینا، نطلب منك قراءة وفھم ھذه  لفتح ِحَساب توفیر  التقدم بطلب  إذا كنت تفكر في 
للبنك  اإللكتروني  الموقع  على  المنشورة  العامة  واألحكام  والشروط  والتكالیف،  والرسوم  بھ،  المعمول  المرابحة  ربح  ومعدل  التوفیر،  وفوائد حساب  مزایا  وفھمت  قرأت  قد  بأنك 

 www.cbdislami.ae

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 - المضاربة

م بنك دبي التجاري - اإلسالمي حسابات توفیر یتم إدارتھا بموجب مبادئ الشریعة اإلسالمیة الخاصة بعملیة ”المضاربة“. لغرض فتح حساب توفیر لدینا، تقدم َودیعة رّب الَمال  یُقدِّ
(ُمقدِّم رأس الَمال) إلینا بوصفنا ”الُمضاِرب“ (ُمدیر إدارة الثروات). وفًقا لذلك، یتم َجمع الودائع الُمقدَّمة من ِقبلك في محفظة أموال مشتركة یستخدمھا البنك في االستثمار في 

التمویل واألنشطة االستثماریة المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة على أن یتم مشاركة األرباح المتأتیة فیما بین الَبنك (بوصفھ الُمضاِرب) والُمودِّعین ممن قّدموا األموال مثلك بنسبة 
محددة مسبًقا.

وِضمن ھذا اإلطار، یتم توزیع األرباح باستخدام طریقة المتوسط المرجح على النحِو المنصوص علیھ في َجدول الُرُسوم/ التعرفات المنشور على موقعنا والمتوفر في جمیع فروعنا.
، یقدم لك البنك أدناه ودائع التوفیر: ومن َثمَّ

تُحتسب األرباح على ودائعك على أساس متوسط األرصدة الربع سنویة. أ- 
ع األرباح كل ثالثِة [3] أشھٍر. تُوزَّ ب- 

یتم استثمار األموال في التمویل واألنشطة االستثماریة المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. ج- 
ال یتم تحدید معدالت الربح مسبًقا. د- 

ع األرباح الُمتأتیة من الُمضاَربة بنسبة یتم االتفاق علیھا مسبًقا تصل حتى 30:70 فیما بین البنك وبینك، على التوالي. تُوزَّ ھـ- 
ال یضمن البنك الودائع على أن یتحّمل رّب الَمال أي خسارة تتناسب مع االستثمار. و- 

َمعاییر األھلّیة، والَوثاِئق الَمطلوبة، وُشُروط التَّمویل
َمعاییر األھلّیة
الَمعاییرُنوع الِحَساب

مواطنو اإلمارات العربیة المتحدة والمقیمون باإلمارات العربیة المتحدة وممن یبلغون 18 بحد أدنىِحَساب َتوفیر 
مواطنو اإلمارات العربیة المتحدة والمقیمون باإلمارات العربیة المتحدة وممن یبلغون 18 بحد أدنىِحَساب َتوفیر إلكترونّي

الَوثاِئق الَمطلوبة
الَوثاِئقُنوع الِحَساب
ِبطاقة ُھویّة َوطنیة أو جواز سفر ساري، وتأشیرة اإلقامة وِبطاقة الُھویّة اإلماراتیة، ونموذج طلب فتح حساب معبأ بالكامل.ِحَساب َتوفیر

تقّدم بطلبك مباشرًة من خالل تطبیق بنك دبي التجاري اإللكتروني ببطاقة الھویة اإلماراتیة الخاصة بك.ِحَساب َتوفیر إلكترونّي
ممیزات المنتج

ِحَساب َتوفیر

دفع األرباح على المبلغ المودع كل ثالثة أشھر
بطاقة خصم مجانیة مع أحدث تقنیات الرقاقة الذكیة ورقم التعریف الشخصي وتقنیة بطاقات الدفع بدون تالمس لسداد المدفوعات بسھولة أو 

السحب النقدي من أجھزة الصراف اآللي في جمیع أنحاء العالم
یقدم بنك دبي التجاري خدمات مصرفیة عبر اإلنترنت والھاتف المتحرك لتتمكن من الوصول إلى معامالتك المصرفیة من أي مكان وفي 

أي وقت. 
أداة المیزانیة والتتبع لتمكنك من متابعة مصاریفك وأكثر.

وصول مجاني ألكثر من 10 صاالت كبار الشخصیات في اإلمارات العربیة المتحدة، والمملكة العربیة السعودیة، واألردن، والكویت، 
ومصر لحاملي بطاقة الخصم البالتینیة (بالتینیوم) وماستركارد.

إمكانیة ضبط التعلیمات المستدیمة.
تواجد صور لجمیع الشیكات في كشوفات الحسابات المصرفیة عبر اإلنترنت.

توافر مركز اتصال على مدار 24 ساعة
متوفر بُعملة الدرھم اإلماراتي، والدوالر األمریكي، والجنیھ اإلسترلیني، والیورو.

إخالء مسؤولیة: لن یتم توزیع األرباح إذا لم یتم اإلبقاء على متوسط الرصید الربع سنوي بقیمة 5000 درھم إماراتي.

(KFS) بـیـان الـحـقـائــق الـرئـیـســـیـة
حـِســـَاب الـتــوفــِیـــر

 CBD اإلسالمي
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ِحَساب َتوفیر إلكترونّي (ِحَساب َتوفیرعبر اإلنترنت)

ِحَساب َتوفیر إلكترونّي

ُمعدَّل الربح الُمتوقع – حتى 1.25%*
ع األرباح المتوقعة على أساس متوسط  ھام: تُطبق الشروط واألحكام. تُوزَّ

األرصدة ربع السنویة.
*معدالت أرباح حسابات التوفیر اإللكترونیة متوقعة/ إرشادیة، وسیتم توزیع 

األرباح على أساس األداء الفعلي لصندوق المضاربة.
ُمعدَّل الربح الُمتوقع % سنوًیا*متوسط الرصید الربع سنوي

%5,0000.50 درھم إماراتي - 24,999 درھم إماراتي 
%99,9990.75 درھم إماراتي - 25,000 درھم إماراتي

%999,9991.00 درھم إماراتي - 100,000 درھم إماراتي
%4,999,9991.25 درھم إماراتي - 1,000,000 درھم إماراتي

%0.50=> 5,000,000 درھم إماراتي
3 عملیات خصم شھرًیا (تحویالت، مدفوعات، وغیر ذلك) من ِحَساب الَتوفیر اإللكترونّي.

ال یتطلب حد أدنى للرصید في الحساب أو یلزم فرض رسوم اإلبقاء على الحد األدنى من الرصید في الحساب.
فتح حساب فوري من خالل تطبیق بنك دبي التجاري للموبایل واالنترنت لعمالء البنك

یتیح لك التحقق من الرصید في ِحَساب الَتوفیر اإللكترونّي وكشوفات الحساب عبر اإلنترنت.
متوفر بُعملة الدرھم اإلماراتي فقط.

األرباح على ِحَساب الَتوفیر اإللكترونّي: بعد تحدید الربح الفعلي، یُضاف مبلغ األرباح إلى حسابك كل ثالثِة [2] أشھٍر في خطوتین:
حسابات األرباح وتوزیعاتھا/ الدفع وفًقا لمعدل الترجیح للتوفیر المحدد في مصفوفة المضاربة كما ھو موضح في موقع البنك اإللكتروني.  -1
دفع أرباح إضافیة من حقوق الملكیة الخاصة بالمساھمین ألصحاب حسابات التوفیر والتي تم تمییزھا على أنھا حساب توفیر إلكتروني.  -2

إخالء مسؤولیة: لن یتم توزیع األرباح إذا زاد معدل تكرار الخصومات الشھریة عن 3 مرات.

https://www.cbdislami.ae/general/fees-charges :الرسوم والمصاریف

ِحَساب َتوفیر

اإلخالل بالحد األدنى للرصیدالحد األدنى لمتوسط الرصید الشھري*
26.25 درھم إماراتي5,000 درھم إماراتي 
7.35 دوالر أمریكي1,500 دوالر أمریكي
5.25 جنیھ إسترلیني1,000 جنیھ إسترلیني

5.25 یورو1,000 یورو
رسوم إغالق الحساب (تُطبق بعد مرور فترة إلغاء الشراء والبالغة 5 أیام عمل 

وإذا كان اإلغالق خالل أول 6 أشھر من فتح الحساب)
105 درھم إماراتي

إخالء مسؤولیة: * تُطبَّق االستثناءات القیاسیة.
https://www.cbdislami.ae/general/terms-conditions تطبق الشروط واألحكام. یرجى مراجعة

ال یتطلب حد أدنى للرصید في الحساب لعمالء اإلسالمي إیلیت واإلسالمي برایفت والخدمات المصرفیة لموظفي 
الشركات. والُعمالء الذین یقومون بتحویل رواتبھم. 

حدود اإلیداع النقدي الیومي من خالل أجھزة 
الصراف اآللي

40,000/- درھم إماراتيالمباشر

حدود السحب النقدي الیومي من خالل أجھزة الصراف 
اآللي حدود الشراء الیومي لبطاقات الخصم

جھاز الصراف اآللي التابع لبنك 
دبي التجاري

جھاز الصراف اآللي غیر التابع 
لبنك دبي التجاري

حد الشراء ببطاقة الخصم

10,000 درھم إماراتي5,000 درھم إماراتي لكل معاملة10,000 درھم إماراتيمباشر
20,000 درھم إماراتي5,000 درھم إماراتي لكل معاملة20,000 درھم إماراتيشخصي

50,000 درھم إماراتي5,000 درھم إماراتي لكل معاملة30,000 درھم إماراتيالنُخبة ”إیلیت“ لدى بنك دبي التجاري
100,000 درھم إماراتي5,000 درھم إماراتي لكل معاملة50,000 درھم إماراتيالخاصة لدى بنك دبي التجاري

بطاقة الخصم

غیر منطبقرسوم إصدار البطاقة
26.25^ درھم إماراتيرسوم استبدال البطاقة

26.25 درھم إماراتينسخة قسیمة بیع
%2^^ (تُطبق ضریبة القیمة الُمضافة)رسوم المعامالت بالعمالت األجنبیة (بُعمالت أجنبیة)

%2 (تُطبق ضریبة القیمة الُمضافة)رسوم المعامالت بالعمالت األجنبیة (بُعملة الدرھم اإلماراتي)

رسوم الُمعامالت من خالل الصراف اآللي (لبطاقات الخصم فقط)
لالستعالم عن الرصید من خالل

الخدمات المصرفیة 
الشخصیة

الخدمات المصرفیة 
التنفیذیة

خدمات النخبة 
”إیلیت“ المصرفیة

الخدمات المصرفیة 
الخاّصة

مجاًنامجاًنامجاًنامجاًناأجھزة الصراف اآللي التابعة لبنك دبي التجاري
مجاًنامجاًنامجاًنا1.05 درھم إماراتيأجھزة الصراف اآللي غیر التابعة لبنك دبي التجاري الموجودة داخل اإلمارات#
أجھزة الصراف اآللي غیر التابعة لبنك دبي التجاري الموجودة خارج اإلمارات 

وداخل دول مجلس التعاون الخلیجي
مجاًنامجاًنامجاًنا3.15 درھم إماراتي

ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد دولیة (أجھزة الصراف اآللي خارج اإلمارات وخارج دول مجلس التعاون الخلیجي)#
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رسوم الُمعامالت من خالل الصراف اآللي (لبطاقات الخصم فقط)
للسحب النقدي من خالل

الخدمات المصرفیة 
الشخصیة

الخدمات المصرفیة 
التنفیذیة

خدمات النخبة 
”إیلیت“ المصرفیة

الخدمات المصرفیة 
الخاّصة

مجاًنامجاًنامجاًنامجاًناأجھزة الصراف اآللي التابعة لبنك دبي التجاري
2 درھم إماراتيأجھزة الصراف اآللي التابعة لبنك آخر الموجودة داخل اإلمارات#

(شامل ضریبة القیمة 
المضافة)

 مرة واحدة مجاًنا 
شھرًیا

3 مرات مجانیة 
شھرًیا ^^^

مجاًنا

أجھزة الصراف اآللي التابعة لبنك آخر الموجودة خارج اإلمارات وداخل دول 
مجلس التعاون الخلیجي.#

6 دراھم إماراتیة
(شامل ضریبة القیمة 

المضافة)

6 دراھم إماراتیة
(شامل ضریبة القیمة 

المضافة)

سحب مجاًنا لمرة 
واحدة كل شھر 

(إّما مجلس التعاون 
الخلیجي أو دولًیا) 

^^^^

سحب مجاًنا مرتین 
كل شھر (إّما مجلس 
التعاون الخلیجي أو 

دولًیا) ^^^^^

دولیة (أجھزة الصراف اآللي خارج اإلمارات وخارج دول مجلس التعاون 
الخلیجي) #

20 درھم إماراتي
(شامل ضریبة القیمة 

المضافة)

20 درھم إماراتي
(شامل ضریبة القیمة 

المضافة)

--

الفروعالخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت/ الھاتف المتحركالتحویل
5.25 درھم إماراتي1.05 درھم إماراتيتحویل محلي – درھم إماراتي

78.75 درھم إماراتي15.75 درھم إماراتيتحویل محلي – دول مجلس التعاون الخلیجي
84 درھم إماراتي21 درھم إماراتيتحویل محلي – دول أخرى

تحویالت سویفت/ تلكس
تحویل دولي - دول مجلس التعاون الخلیجي

78.75 درھم إماراتي15.75 درھم إماراتي

84 درھم إماراتي21 درھم إماراتيتحویالت سویفت/ تلكس تحویل دولي - دول أخرى
ال یوجد10.50 درھم إماراتيتحویل فوري – (الھند، وباكستان، والفلبین، وبنغالدیش) 

ھام: تمت الموافقة على ھیكل المنتج لحساب التوفیر من قبل لجنة الرقابة الشرعیة الداخلیة ویمكن االطالع على الفتوى بموافقة الشریعة ذات الصلة على 
https://www.cbdislami.ae/personal/finance/others/fatwas

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.
تطبق الرسوم والمعدالت المذكورة في الجدول أعاله على جمیع أنواع حسابات التوفیر.  -2 

ترد الرسوم ومعدالت الربح المذكورة أعاله كما في التاریخ الوارد أعاله. یرجى زیارة https://www.cbdislami.ae/general/fees-charges لالطالع على قائمة الرسوم المحدثة.  -3 
یحتفظ البنك بالحق في مراجعة الرسوم والتكالیف في أي وقت من خالل تقدیم إشعار خطي مسبق مدتھ ستین (60) یوًما إلى بیانات االتصال المسجلة الخاصة بالعمیل.  -4 

الشروط واألحكام الرئیسیة – الواجب علیك معرفتھا
السداد: یجب تضمین جمیع عملیات الشراء، والُمعامالت النقدیة، والرسوم والمصاریف المنشورة من ِقبل البنك في كشف الحساب الشھري على أن یتم إرسالھ ورقًیا أو 

لة لصاحب البطاقة.  إلكترونًیا على بیانات االتصال الُمسجَّ
ح بھا: في حالة فقدان أو سرقة بطاقتك، یلزم علیك فوًرا حظر البطاقة باستخدام تطبیق الخدمات المصرفیة للبنك عبر الھاتف  فقدان أو سرقة البطاقة والمعامالت غیر الُمصرَّ

المتحرك أو الخدمات المصرفیة عبر 
اإلنترنت. وعوًضا عن ذلك، یمكنك أیًضا االتصال بنا على خدمة العمالء المتاحة على مدار الساعة طیلة أیام األسبوع على رقم: 527223 600 لحظر البطاقة وطلب بطاقة بدیلة

تحذیر:
الربح:   •

یخضع سداد أرباح الودائع لألرباح التي یتحّصل علیھا البنك من محفظة الودائع مشتركة، وال یوجد ربح مضمون على ودائع المضاربة.  -  
المخاطر:   •

تتعرض األموال الُمقدَّمة على أساس الُمضاربة لمخاطر التمویل واالستثمار من منظور االمتثال لمبادئ الشریعة اإلسالمیة.  -  
ال یضمن البنك َمبلغ الودیعة، فعلى الُموِدع تحمل أي خسارة.  -  

بالنسبة لجمیع التحویالت المحلیة والدولیة، قد یتم تطبیق رسوم على البنك المراسل.  •
ال یوجد الفترة المسموح فیھا باإللغاء للحسابات والفوركس والتحویالت.  •

إذا كان رصید الحساب أقل من معدل الحد األدنى للرصید المذكورة أعاله، فسیتم تطبیق المخالفة المقابلة لرسوم الحد األدنى للرصید.  •
یحتفظ البنك بالحق في إجراء تغییرات مسموح بھا على الشروط واألحكام، وتعدیل الرسوم في أي وقٍت من األوقات من خالل تقدیم إشعار خطي مسبق قبل ستین [60] یوًما   •

على بیانات االتصال المسجلة الخاصة بالعمیل.
یحتفظ البنك بالحق في رفض أي طلب للعمیل وفًقا لتقدیره الخاص.  •

تخضع معاییر المنتج المذكورة أعاله لسیاسة المنتج المعتمدة لدى بنك دبي التجاري.  •

أقر بموجبھ أنني قد قرأت بیان الحقائق الرئیسیة، وأنني أفھم تماًما الممیزات والفوائد والمخاطر والرسوم والشروط واألحكام العامة ذات الصلة بحساب التوفیر 
https://www.cbdislami.ae/general/terms-conditions المتاحة لي عبر

االسم:   التوقیع: 


