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سنةسنةسنةسنةشھرشھریومیوم التاریخ  

الحقائق  بیان  على  بالتوقیع  العربیة.  باللغة  أیًضا  والمتاحة  بعنایة  الوثیقة  ھذه  وفھم  قراءة  منك  نطلب  منّا،  (بطاقة)  ائتمان  بطاقة  على  للحصول  بطلب  التقدم  في  تفكر  كنت  إذا 
للبنك الموقع اإللكتروني  المنشورة على  العامة  الربح، والشروط واألحكام  المطبقة، ومعدالت  البطاقة، والرسم (الرسوم)  بأنك قد قرأت وفھمت مزایا وفوائد  فإنك تقر  الرئیسیة، 

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.
البطاقة ھي وسیلة دفع تسمح لحاملي البطاقات بالدفع مقابل عملیات الشراء أو السحب النقدي والسداد للبنك بحلول تاریخ استحقاق الدفع المذكور في كشف حساب البطاقة الشھري.  
ھذا، ویتم إرسال كشف الحساب إلى بیانات االتصال المسجلة الخاصة بك والمتاحة على القنوات الرقمیة للبنك لالطالع علیھا من جانبك. یقدم البنك البطاقات اإلسالمیة في أنواع 

متعددة ویقدم كل نوع برنامج مكافآت فریًدا ومیزة (مزایا) نمط الحیاة والتسھیالت مثل عملیات تحویل الرصید والنقد عند الطلب. 

ھیكل الشریعة – بطاقات االئتمان اإلسالمیة

تمویل المرابحة
إلصدار البطاقة، یتطلب منك االستفادة من التمویل على أساس المرابحة بمبلغ یساوي حد االئتمان المطلوب من البنك بمعدل ربح المرابحة 
الموضح أدناه. یشمل إجمالي سعر المرابحة ربح المرابحة وسعر تكلفة المرابحة (بما یعادل حد االئتمان). كما یُطلب منك  أیًضا دفع ربح 

المرابحة على أساس شھري وسعر تكلفة المرابحة عند االستحقاق.

حساب توفیر خاص - وكالة

یتطلب إیداع العائدات التي تساوي حد االئتمان المطلوب في حساب التوفیر الخاص یوفر لك عائًدا شھرًیا بناًء على معدل الربح المتوقع (كما 
ھو موضح أدناه). أثناء استخدام البطاقة، تقوم بسحب مبلغ من حساب التوفیر الخاص ھذا. وسوف تتلقى كل شھر كشف حساب مع اشتراط دفع 
ربح المرابحة وعائدات الربح المتوقع على حساب التوفیر الخاص. كما یجب علیك دفع صاف المبلغ باإلضافة إلى أي مبلغ مستخدم أو مسحوب 

من شأنھ أن یجدد الرصید في حساب التوفیر الخاص.
معدالت ربح المرابحة

%3.45 على  بطاقة فیزا سوبر سیفر سیغنتشر | %2.25 على بطاقة فیزا بالتینیوم وبطاقة فیزا إنفینیت*معدل ربح المرابحة الشھري
ربح حساب الودیعة الخاصة
%3.45 على  بطاقة فیزا سوبر سیفر سیغنتشر | %2.25 على بطاقة فیزا بالتینیوم وبطاقة فیزا إنفینیت*معدل ربح الوكالة الشھري

*یشتق معدل النسبة الشھري 3.45٪ و%2.25 من معدل النسبة السنوي (APR). ویطبق عندما ال تدفع المبلغ اإلجمالي المستحق بالكامل في أو قبل تاریخ استحقاق الدفع، 
المستحق یومًیا والمفروض على الرصید الختامي الیومي اعتباًرا من تاریخ المعاملة إلى تاریخ كشف الحساب الذي یسبق تاریخ استحقاق الدفع مباشرة حتى نتسلم الدفع بالكامل، ومبلغ 

كل معاملة جدیدة یتم تسجیلھا في كشف حساب البطاقة الخاص بك منذ تاریخ كشف الحساب ھذا حتى نتسلم الدفع بالكامل.

الرسوم - بطاقات االئتمان اإلسالمیة
الرسوم

أنواع البطاقات اإلسالمیة بطاقة إضافیةبطاقة أساسیة

رسوم سنویة
بطاقة فیزا بالتینیوممجاًنا مدى الحیاةمجاًنا مدى الحیاة

بطاقة فیزا سوبر سیفر سیغنتشرمجاًنا مدى الحیاة420.00* درھم إماراتي
بطاقة فیزا إنفینیتمجاًنا مدى الحیاة787.50* درھم إماراتي

إخالء مسؤولیة: *یتم تقدیمھا مجاًنا للسنة األولى فقط، وتفرض الرسوم المطبقة من بدایة السنة الثانیة وعن كل سنة بعد ذلك (أي عند إتمام كل 
ذكرى سنویة). یخضع التنازل عن الرسوم السنویة في كل سنة لتحقیق الحد األدنى من اإلنفاق السنوي المخصص لكل نوع من أنواع البطاقات 

وعلى النحو المنشور على الموقع اإللكتروني للبنك.

مبلغ التبرع
157.50 درھم إماراتي(مساھمة في األعمال الخیریة)

ھام: تُطبق عندما ال تدفع مبلغ الحد األدنى المطلوب في تاریخ استحقاق الدفع أو قبلھ. وتتعھد أنت بصفتك ”حامل 
البطاقة“ بشكل نھائي ال رجعة فیھ بدفع التبرع ویتم حساب ھذا المبلغ وفًقا للمعدل المحدد في جدول الرسوم بناًء 

على المبلغ المتأخر الدفع. ھذا، ویجب على البنك الخاضع إلشراف لجنة الرقابة الشرعیة الداخلیة (لجنة الشریعة) 
أن یقوم بالدفع إلى مؤسسة خیریة یحددھا البنك بعد خصم التكلفة الفعلیة المتكبدة تجاه التحصیل.

ھام: تطبق على كل استبدال للبطاقة بغض النظر عن كونھا بطاقة أساسیة أو إضافیة حالیة.78.75 درھم إماراتيرسوم استبدال البطاقة
ھام: تطبق عند طلب إصدار خطاب التزام 52.50 درھم إماراتيرسوم طلب خطاب التزام 

105.00 درھم إماراتيرسوم السحب النقدي

ھام:. تطبق رسوم ثابتھ قدرھا 100 درھم إماراتي على كل معاملة سحب نقدي.
یُرجى العلم:  أنھ یبلغ الحد األقصى لمبلغ السحب النقدي لكل معاملة 3,000 درھم إماراتي. ھذا، ونطلب منك فھم 

المثال أدناه منًعا للبس..
مثال: یتطلب السحب النقدي بقیمة 7,000 درھم إماراتي من أجھزة الصراف اآللي 3 معامالت فردیة بقیمة 

3,000 درھم إماراتي + 3,000 درھم إماراتي + 1,000درھم إماراتي ولكل معاملة یتم فرض رسوم سحب نقدي 
بقیمة 100 درھم إماراتي وبذلك یكون المبلغ اإلجمالي 300 درھم إماراتي ھو إجمالي رسوم السحب النقدي

التأمین التكافلي للحمایة 
ھام: یفرض قسط التأمین بنسبة 1٪ على إجمالي الحد المستخدم غیر المسدد اعتباًرا من تاریخ كشف الحساب. ھذا،%0.89االئتمانیة (اختیاري)

ویرجى العلم أن ھذا التأمین اختیاري ویتم تقدیمھ فقط بناًء على اختیارك.
رسوم المعامالت بالعمالت 
األجنبیة (أو) رسوم تحویل 

العمالت الدینامیكي
2.75%

ھام: تفرض على قیمة المعامالت الدولیة التي یتم إجراؤھا بعملة الدرھم اإلماراتي وبعمالت غیر الدرھم 
اإلماراتي. تُضاف ھذه الرسوم إلى رسوم المعالجة القیاسیة التي تفرضھا فیزا أو ماستركارد على جمیع المعامالت 

الدولیة بعملة الدرھم اإلماراتي وبعمالت غیر الدرھم اإلماراتي
ھام: تطبق عند طلبك تسھیل النقد تحت الطلب لبطاقتك157.50 درھم إماراتيرسوم معالجة النقد تحت الطلب

(KFS) بـیـان الـحـقـائــق الـرئـیـســـیـة
بــطــاقــــة االئــتــمــــان

CBD اإلسالمي
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تحذیر:
عند دفع الحد األدنى فقط من المبلغ المستحق أو دفع أقل من إجمالي المبلغ المستحق بحلول تاریخ استحقاق الدفع، ستستلم أرباًحا أقل في حساب التوفیر الخاص بك   •

وسیستغرق سداد إجمالي رصیدك المستحق وقًتا أطول.
عند دفع أقل من الحد األدنى للمبلغ المستحق أو عدم دفع الحد األدنى للمبلغ المستحق عن كشفي حساب  متتالیین (2)، یجوز للبنك حظر بطاقتك مما یؤثر سلًبا على تصنیفك   •

االئتماني وقد یؤثر على تسھیالت التمویل المستقبلیة. ھذا، ویرجى العلم أنھ یجوز للبنك اتخاذ اإلجراءات المناسبة لعدم االمتثال للشروط واألحكام العامة للبطاقة المنشورة 
https://www.cbdislami.ae/general/terms-conditions على

معدالت أرباح مرابحة - تحویالت الرصید والنقد عند الطلب وخطط التقسیط

1- عملیات تحویل الرصید
2- النقد عند الطلب

3- خطط التقسیط

خصم تقدیري یصل إلى 
٪2.66 شھرًیا

ھام: 
یجوز للبنك وفًقا لتقدیره أن یقدم خصًما یصل إلى ٪2.66 على أرباح المرابحة المستحقة علیك.  •

قد یتم تطبیق رسوم المعالجة لمرة واحدة.  •
رسوم المعالجة قابلة للتغییر في أي وقت. یرجى التأكد من تطبیق CBD للموبایل للمزید من التفاصیل.  •

ھام: تمت الموافقة على ھیكل المنتج لبطاقة االئتمان اإلسالمیة من قبل لجنة الرقابة الشرعیة الداخلیة  ویمكن االطالع على الفتوى ذات الصلة (بموافقة الشریعة) على
www.cbdislami.ae/personal/finance/others/fatwas

إخالء مسؤولیة:
تشمل جمیع الرسوم المذكورة بموجبھ والواردة على الموقع اإللكتروني للبنك ضریبة القیمة المضافة. وتطبق ضریبة القیمة المضافة بنسبة 5٪ على جمیع الرسوم التي  -1

یفرضھا البنك ویتم إصدار فواتیر بھا مع الرسوم وتقیید في كشف الحساب الشھري.
تطبق الرسوم والمعدالت المذكورة بموجبھ على جمیع أنواع البطاقات و ترد األسعار المذكورة بموجبھ كما في التاریخ الوارد أعاله  -2

یحتفظ البنك بالحق في مراجعة الرسوم ورسوم الربح في أي وقت من خالل تقدیم إشعار خطي مسبق مدتھ ستین (60) یوًما إلى بیانات االتصال المسجلة الخاصة بك. یرجى  -3
زیارة www.cbdislami.ae/general/fees-charges لالطالع على قائمة الرسوم المحدثة.

الشروط واألحكام الرئیسیة – الواجب علیك معرفتھا
األھلیة واإلصدار: یمكن لألفراد الموظفون أو الذین یعملون لحسابھم الخاص والذین یستوفون معاییر الحد األدنى للراتب أو لدیھم ودیعة ثابتة قیمتھا مبلغ أدنى یحدده البنك، التقدم 
بطلب للحصول على البطاقة. یحتفظ البنك بالحق في استعادة وفحص ومراجعة ”تقریر االئتمان“ وكشوفات الحساب المصرفي والوثائق األخرى المقدمة لتحدید / استنباط الدخل 

وتقییم األھلیة لتخصیص تسھیل ائتماني مناسب (حد ائتماني) على البطاقة. یجب أن یكون حد االئتمان المخصص متوافًقا مع ضمان توفر خمسین بالمائة (50٪) من راتبك الشھري 
على األقل لتلبیة النفقات األخرى لنمط الحیاة الخاص بك. یحق للبنك رفض طلب البطاقة بناًء على تقدیره الخاص ألي أسباب قد یراھا معقولة.

استالم واستخدام البطاقة: من خالل اإلقرار باستالم البطاقة بصفتك حامل بطاقة (أنت)، فإنك تمنح موافقتك النھائیة التي ال رجعة فیھا على أنك قد قرأت وفھمت وقبلت ووافقت 
www.cbdislami.ae/general/terms-conditions على الشروط واألحكام العامة المنشورة على

الرسوم والمصاریف: یمكنك اختیار دفع المبلغ اإلجمالي المستحق بحلول تاریخ استحقاق الدفع لتجنب دفع مبلغ التبرع. إذا سددت الحد األدنى للمبلغ المستحق أو أي مبلغ أقل من 
إجمالي المبلغ المستحق، فلن یتم تجدید حساب التوفیر الخاص وستحصل على أرباح أقل.

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. أو یمكنك االتصال بنا على خدمة العمالء المتاحة على مدار الساعة طیلة أیام األسبوع على رقم: 223 527 600.

تحذیر: من المقرر أن تظل مسؤوًال عن الدفع بحلول تاریخ استحقاق الدفع مقابل المعاملة (المعامالت) التي تم إجراؤھا بواسطة بطاقة مفقودة / مسروقة حتى حظرھا. 
مالحظة عامة: یجوز للبنك، من وقت آلخر ووفًقا لتقدیره الخاص، تغییر  و/أو تعدیل و/أو تنقیح  و/ أو تبدیل الشروط واألحكام العامة لبطاقة االئتمان و/أو برنامج المكافآت و/أو 

المزایا التي تصبح ملزمة فوًرا على البطاقة. ویجب على البنك إخطارك بھذه التغییرات إما خطًیا أو بالنشر على الموقع اإللكتروني للبنك www.cbdislami.ae أو بأي وسیلة تعتبر 
مناسبة.

یجوز للبنك أو من ینوب عنھ االتصال بك عبر أي وسیلة تعد معقولة لطلب موافقتك على االستفادة من / شراء منتج (منتجات) مصرفیة معینة قد تكون مناسبة لك أو لمصلحتك. 
یجب أن یلتزم المنتج (المنتجات) المعروضة بالشروط واألحكام العامة المنشورة على www.cbdislami.ae/general/terms-conditions، وتحتفظ أنت بكامل الحقوق غیر 

المقیدة لقبول أو رفض المنتج (المنتجات) المعروضة. إذا كنت ترغب في إعفاء نفسك من االتصال أو إیقاف تلقي اتصاالت البنك التسویقي، یمكنك االتصال بنا على رقم: 600 
223 527 لتقدیم طلب بھذا المفاد.

فترة اإللغاء
یوفر البنك ”فترة إلغاء“ مدتھا خمسة (5) أیام عمل كاملة من تاریخ توقیع طلب البطاقة لتقرر االستمرار في استخدام البطاقة التي تقدمت لھا. وخالل ”فترة اإللغاء“ والبالغة 5 

أیام عمل كاملة، یجوز لك أن تقرر:
إلغاء البطاقة قبل تفعیلھا من خالل االتصال  بنا على الرقم: 600527223 وسیقوم البنك باإللغاء واسترداد جمیع الرسوم ورسوم الفائدة ذات الصلة في حال تم تحصیلھا.  -1

 www.cbdislami.ae تفعیل البطاقة وااللتزام بالشروط واألحكام العامة لبطاقات االئتمان وجدول الرسوم المنشورة على

أقر بموجبھ أنني قد قرأت وفھمت وأوافق على بیان الحقائق الرئیسیة ھذا والرسوم والفوائد والشروط واألحكام العامة ذات الصلة لبطاقات االئتمان والمنشورة على الموقع   •
www.cbdislami.ae  اإللكتروني للبنك

أقر بموجبھ أنھ من خالل تفعیل البطاقة خالل ”فترة اإللغاء“ والبالغة 5 أیام عمل كاملة، فإنني أقدم موافقتي الصریحة على التنازل عن ”فترة اإللغاء“ وأوافق على التزامي   •
www.cbdislami.ae/general/terms-conditions/ الفوري بالشروط واألحكام العامة لبطاقات االئتمان والمنشورة على الموقع اإللكتروني للبنك
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