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الصفحة  1 من 2

 (KFS) بـیـان الـحـقـائــق الـرئـیـســـیـة
برنامج التوفیر المستقبلي

سنةسنةسنةسنةشھرشھریومیوم التاریخ  

نحن نطلب منك لطفاً أن تقرأ ھذه الوثیقة وتتمعن فیھا بعنایة، إن كنت تفكر في تقدیم طلب لبرنامج التوفیر المستقبلي من بنك دبي التجاري اإلسالمي. كما أن ھذه الوثیقة متاحة 
باللغة العربیة. حیث أنك تؤكد - عبر التوقیع على وثیقة البیان – بأنك قد قرأت وتفھمت مزایا ومنافع المنتجات والرسوم والتكالیف المترتبة علیھا والشروط واألحكام العامة 

 www.cbdislami.ae المنشورة في الموقع اإللكتروني للبنك

صیغت ھذه الوثیقة على شكل إقرار من قبلك، وال یقصد منھا أن ترتب حقوقاً أو التزامات قانونیة بین الطرفین. وفي حال عثر على تضارب بین ھذه الوثیقة من جھة وبین الشروط 
واألحكام العامة أو الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج من جھة أخرى، ترجح الشروط واألحكام العامة والشروط واألحكام الخاصة بالمنتج في التطبیق. وفي حال حصل تغییر في 

الشروط واألحكام العامة أو في الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج، فلیس ھنالك التزام على البنك في أن یعّدل ھذه الوثیقة.  

الصیغة الشرعیة – وكالة

یعمل برنامج التوفیر المستقبلي المقدم من قبل بنك دبي التجاري اإلسالمي وفق قاعدة ‘الوكالة’ الشرعیة. ونحن ”البنك“ نتصرف بصفتنا ”الوكیل أو المناب“ - بغرض وضع ودیعة 
بموجب ھذا المنتج – الستثمار أموالك على أساس غیر مقید مع مجموعة من المودعین اآلخرین وأموالنا الخاصة في استثمارات ونشاطات تمویلیة تتوافق مع الشریعة اإلسالمیة، 

من أجل إدرار األرباح على ودیعتك. نحن نسعى إلدرار األرباح بحدود نسبة الربح المتوقعة. 

یقدم البنك خدمات الوكالة مقابل رسم، وتدفع األرباح المكتسبة على مبلغ ودیعتك إلیك بحدود نسبة الربح المتوقعة، ویحتفظ البنك بأي أرباح فائضة باعتبارھا من الحوافز. 

معاییر األھلیة، والوثائق المطلوبة، ومزایا المنتج
برنامج التوفیر المستقبلي

مواطن إماراتي أو المقیمین في اإلمارات.المعاییر

الوثائق المطلوبة
استمارة فتح حساب تملى یدویاً أو رقمیاً

ھویة مواطن أو جواز سفر ساري، أو تأشیرة إقامة وبطاقة ھویة إماراتیة

مزایا المنتج، ومتطلباتھ ومنافعھ

مدة الخطة تبدأ من 5 سنوات وتمتد لتبلغ 18 سنة
اختیار التوفیر المستھدف وأرباح مغریة

اختیار اشتراكات شھریة دوریة أو مساھمة مقطوعة أو تولیفة من الخیارین
تسییل الحساب عبر سحبھ بالكامل في أي وقت (مع مراعاة الشروط)

وضع األموال في استثمارات موافقة للشریعة اإلسالمیة
د.إالعملة

250الحد األدنى للمبلغ الشھري (د.إ)
60 شھراُالمدة

على أساس شھريتراكم األرباح
%3الربح المتوقع عند االستحقاق/ نھایة المدة
%0.60العائد المحتسب سنویاً (إن اكتملت المدة)

تبدأ األرباح اعتباراً من الشھر 13الربح المضمون

ھام:
وافقت لجنة الرقابة الشرعیة الداخلیة (اللجنة الشرعیة) على صیغة المنتج ویمكن العثور على الفتوى الشرعیة بالموافقة من خالل الرابط اآلتي 

https://www.cbdislami.ae/personal/finance/others/fatwas ویمكنكم إجراء تقدیركم لموافقة المنتج للشریعة، لكن ال یمكنكم االعتراض على فتوى اللجنة الشرعیة للبنك 
في أي وقت من األوقات.

إخالء مسؤولیة:
جمیع الرسوم المتعلقة بالحسابات متاحة على الموقع اإللكتروني للبنك وھي شاملة لضریبة القیمة المضافة ما لم ینص علیھا بشكل منفصل. وتسري ضریبة القیمة المضافة   •

بنسبة %5 على جمیع الرسوم التي یتقاضاھا البنك، وتتم فوترتھا مع الرسم وتحتسب ضمن كشف الحسابات الشھري (كشف الحساب). 
لمزید من التفاصیل حول الرسوم والتكالیف، ومن ضمنھا الرسوم والتكالیف اإلضافیة/ االختیاریة على الخدمات المتعلقة بالحساب یرجى زیارة الرابط  •

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

اإلسالمي
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الصفحة  2 من 2

المخاطر الرئیسیة

یتم تعدیل نسبة األرباح المتوقعة في حال استعیدت الودیعة قبل تاریخ االستحقاق، وتزداد حوافز البنك.  .1 
تعتبر الوكالة منتجاً استثماریاً، وال یمكن للبنك أن یضمن مبلغ ودیعتكم.  .2 

نسبة األرباح المتوقعة محددة أعاله.   .3 

تحذیر:
في حال تسییل الودیعة/ كسرھا مبكراً، قد تفقدون األرباح المتوقعة.

الشروط واألحكام الرئیسیة – التي ال بّد لك من معرفتھا

البطاقة المفقودة أو المسروقة والمعامالت بدون تفویض: إذا فقدت بطاقتك أو سرقت، علیك قفل البطاقة فوراً باستخدام تطبیق المتحرك البنكي الخاص بالبنك أو الخدمات البنكیة 
عبر اإلنترنت. ویمكنك كذلك كوسیلة بدیلة أن تتصل بخدمة العمالء على مدى الساعة 24×7 على الرقم 527223 600 لقفل البطاقة وطلب استبدالھا. 

الفترة المسموح فیھا باإللغاء:
م البنك ‘فترة انتظار’ قدرھا خمسة (5) أیام عمل اعتباراً من تاریخ توقیع العقد حتى تتمكن من تقریر ما إن كنت ترغب في متابعة االستفادة من المنتج الذي تقدمت بطلبھ.  یقدِّ

وخالل مدة األیام الخمسة (5) ھذه یمكنك اختبار إقفال الحساب، ویسدد البنك أي تكالیف/ رسوم إقفال ترتبت خالل مدة االنتظار. 

مالحظات عامة:
یحتفظ البنك بحق رفض أي طلب مقدم من عمیل بناء على مطلق تقدیراتھ.   .1 

تظھر أي معامالت شراء أو معامالت نقدیة والرسوم/ التكالیف معلنة من البنك في ‘كشف الحساب’ الشھري (الكشف) ویرسل مادیاً أو الكترونیاً إلى تفاصیل جھة   .2 
االتصال المسجلة لحامل البطاقة. 

تخضع معاییر المنتج المذكورة أعاله لسیاسات المنتج المعتمدة لدى بنك دبي التجاري.   .3 
https://www.cbdislami.ae/general/terms-conditions تسري شروط وأحكام بنك دبي التجاري  .4 

یحتفظ البنك بحقوقھ كاملة دون أي قیود في أن یعدِّل الشروط المعروضة بالنسبة لبرنامج التوفیر المستقبلي، ومراجعة الرسوم والتكالیف الساریة في أي وقت عبر   .5 
توجیھ إخطار خطي إلى تفاصیل جھة االتصال المسجلة للعمالء قبل ستین (60) یوماً من سریان ھذه التكالیف عند االقتضاء. 

أقرُّ بموجبھ أنني قد قرأت بیان الوقائع األساسیة ھذا وأنني تفّھمت بالكامل المزایا والمنافع والرسوم والنسب والشروط واألحكام الخاصة بالتوفیر المستقبلي المتاحة لي عبر الموقع 
www.cbdislami.ae اإللكتروني

االسم:   التوقیع: 


