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KEY FACTS STATEMENT (KFS)
MUSTAQBALI SAVINGS SCHEME 

Date D M Y Y Y YD M

We kindly request you to carefully read and understand this document, if you are considering applying for a Mustaqbali Savings Scheme from CBD 
Al Islami  This document is also available in Arabic. By signing this KFS document, you confirm that you have read and understood the products’ 
features and benefits, applicable fees and charges and the General Terms and Conditions published in the Bank’s website www.cbdislami.ae

This document is in the form of an acknowledgement by you and does not intend to create legal rights or obligations between the parties. In case of 
an inconsistency between this document and the General Terms and Conditions or product specific Terms and Conditions, the General Terms and 
Conditions and product specific Terms and Conditions shall prevail. In case of a change in the General Terms and Conditions or product specific 
Terms and Conditions, there is no obligation on the bank to amend this document.

SHARIA STRUCTURE – WAKALA

CBD Al Islami Mustaqbali Savings scheme operates under the Shari’a principle of ‘Wakala’. For purpose of deposit placement under this product, 
we “the Bank” act in our capacity as “Wakeel or Agent” to invest your funds on an unrestricted basis and along with a pool of other depositors 
and our own funds in Sharia compliant investments and financing activities in order to generate returns on your deposit. We endeavor to generate 
returns to the extent of anticipated profit rate. 

The bank provides the Wakala services for a fee and returns earned on your deposit amount, to the extent of anticipated profit rate are paid to you 
and any excess return is retained by the Bank as incentive. 

ELIGIBILITY CRITERIA, DOCUMENTS REQUIRED, PRODUCT FEATURES
Mustaqbali Savings Scheme

CRITERIA UAE National and UAE residents

DOCUMENTS REQUIRED Completed manual or digital account opening form
National ID or valid passport, residence visa and emirates id

Product Features, 
Requirements and Benefits

Plan term starting from 5 years up to 18 years

Choice of target savings and attractive returns

Choice of regular monthly contribution, lump sum contribution or a combination of both

Liquidity by full withdrawal at any time (subject to conditions)

Fund’s placement in Sharia complaint investments

Currency AED

Minimum Monthly Amount (AED) 250

Tenure 60 Months

Profit Accrued Monthly Basis

Anticipated Return at maturity /End of the 
Tenure

3%

Annualized Yield (if tenure completed) 0.60%

Guaranteed Profit Profit Starts from 13th month

IMPORTANT: Product structure is approved by Internal Sharia Supervisory Committee (ISSC) and the related FATWA of Sharia approval can 
be found through the following link https://www.cbdislami.ae/personal/finance/others/fatwas You may conduct your own assessment of Sharia 
compliance and cannot dispute the Fatwa of the ISSC of the Bank at any point of time. 

DISCLAIMERS:
·	 All Fees related to Accounts are available on Bank’s website and are inclusive of Value Added Tax (VAT) unless stated separately. A VAT of 

5% shall be applicable on all Fees levied by the Bank and will be billed along with the Fee and charged in the monthly Statement of Accounts 
(SOA).

·	 For detailed fees and charges, including add-on/optional account related services please refer to 
https://www.cbdislami.ae/general/fees-charges

http://www.cbdislami.ae
https://www.cbdislami.ae/personal/finance/others/fatwas
https://www.cbdislami.ae/general/fees-charges
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KEY RISKS

1.  In case a deposit is redeemed prior to maturity, the Anticipated Profit Rate will be adjusted, and Bank’s incentive will increase 
2.  Wakala is an investment-based product, and the Bank cannot guarantee your deposit amount.
3.  Anticipated Profit Rate is provided above. 

WARNING:
Any loss sustained by the Wakala investment shall solely be borne by the Muwakkil unless it is proven that Wakil had been negligent or had 
breached the terms of agreement.

KEY TERMS AND CONDITIONS - YOU MUST KNOW

Lost, Stolen CARD and Unauthorized Transactions: If your CARD is lost or stolen, you need to immediately block the CARD using the Bank’s 
mobile banking application or internet banking. Alternatively, you can also contact our 24X7 customer service at 600 527223 to block the card and 
request for a replacement CARD.

Profit Equalization and Smoothening: For the purpose of risk management and mitigation and in accordance with applicable regulations of 
CBUAE, CBD Al Islami has a policy to keep a certain portion of profit as reserve for any future profit payments (Investment Risk Reserve). The 
Investment Risk Reserve (IRR) will be created from the share of depositors’ profit generated by the common pool of assets. IRR will be for the 
benefit of existing and future depositors in order to smoothen the profit pay-out at the expected rate provided to the depositors.

COOLING PERIOD: 
Bank provides a ‘Cooling Period’ of five (5) business days from the date of signing the contract for you to decide whether you wish to continue 
to avail the product you have applied for. During this 5-day period you can choose to close the account and the bank will refund any closure 
charges/fees arising within the cooling period

General Notices:
1. The Bank reserves the right to decline any customer application at its sole discretion.
2. All purchase, cash transitions and fees/charges posted by the Bank shall appear on the monthly ‘Statement of Account’ (SOA) and shall be 

sent physically or electronically to cardholder’s registered contact details. 
3. The above product criteria is subject to CBD’s approved product policy. 
4. CBD terms and conditions apply https://www.cbdislami.ae/general/terms-conditions  
5. The Bank reserves full-unrestricted rights to modify the terms offered on the Mustaqbali Savings Scheme and revise applicable Fees and 

Charges at any time by giving a written notice to the customers registered contact details with sixty (60) days prior of effecting such changes 
wherever applicable.

I hereby confirm that I have read this Key Facts Statement and fully understand the Features, Benefits, Fees & Rates and associated Mustaqbali 
Savings Terms and Conditions made available to me via www.cbdislami.ae

NAME:  SIGNATURE: 

https://www.cbdislami.ae/general/terms-conditions
http://www.cbdislami.ae
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الصفحة  1 من 2

 (KFS) بـيـان الـحـقـائــق الـرئـيـســـيـة
برنامج التوفير المستقبلي

سنةسنةسنةسنةشهرشهريوميوم التاريخ  

نحن نطلب منك لطفاً أن تقرأ هذه الوثيقة وتتمعن فيها بعناية، إن كنت تفكر في تقديم طلب لبرنامج التوفير المستقبلي من بنك دبي التجاري - اإلسالمي. كما أن هذه الوثيقة متاحة 
باللغة العربية. حيث أنك تؤكد - عبر التوقيع على وثيقة البيان – بأنك قد قرأت وتفهمت مزايا ومنافع المنتجات والرسوم والتكاليف المترتبة عليها والشروط واألحكام العامة 

 www.cbdislami.ae المنشورة في الموقع اإللكتروني للبنك

صيغت هذه الوثيقة على شكل إقرار من قبلك، وال يقصد منها أن ترتب حقوقاً أو التزامات قانونية بين الطرفين. وفي حال عثر على تضارب بين هذه الوثيقة من جهة وبين الشروط 
واألحكام العامة أو الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج من جهة أخرى، ترجح الشروط واألحكام العامة والشروط واألحكام الخاصة بالمنتج في التطبيق. وفي حال حصل تغيير في 

الشروط واألحكام العامة أو في الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج، فليس هنالك التزام على البنك في أن يعّدل هذه الوثيقة.  

الصيغة الشرعية – وكالة

يعمل برنامج التوفير المستقبلي المقدم من قبل بنك دبي التجاري - اإلسالمي وفق قاعدة ’الوكالة‘ الشرعية. ونحن “البنك” نتصرف بصفتنا “الوكيل أو المناب” - بغرض وضع 
وديعة بموجب هذا المنتج – الستثمار أموالك على أساس غير مقيد مع مجموعة من المودعين اآلخرين وأموالنا الخاصة في استثمارات ونشاطات تمويلية تتوافق مع الشريعة 

اإلسالمية، من أجل إدرار األرباح على وديعتك. نحن نسعى إلدرار األرباح بحدود نسبة الربح المتوقعة. 

يقدم البنك خدمات الوكالة مقابل رسم، وتدفع األرباح المكتسبة على مبلغ وديعتك إليك بحدود نسبة الربح المتوقعة، ويحتفظ البنك بأي أرباح فائضة باعتبارها من الحوافز. 

معايير األهلية، والوثائق المطلوبة، ومزايا المنتج
برنامج التوفير المستقبلي

مواطن إماراتي أو المقيمين في اإلمارات.المعايير

الوثائق المطلوبة
استمارة فتح حساب تملى يدوياً أو رقمياً

هوية مواطن أو جواز سفر ساري، أو تأشيرة إقامة وبطاقة هوية إماراتية

مزايا المنتج، ومتطلباته ومنافعه

مدة الخطة تبدأ من 5 سنوات وتمتد لتبلغ 18 سنة
اختيار التوفير المستهدف وأرباح مغرية

اختيار اشتراكات شهرية دورية أو مساهمة مقطوعة أو توليفة من الخيارين
تسييل الحساب عبر سحبه بالكامل في أي وقت )مع مراعاة الشروط(

وضع األموال في استثمارات موافقة للشريعة اإلسالمية
د.إالعملة

250الحد األدنى للمبلغ الشهري )د.إ(
60 شهراُالمدة

على أساس شهريتراكم األرباح
%3الربح المتوقع عند االستحقاق/ نهاية المدة
%0.60العائد المحتسب سنوياً )إن اكتملت المدة(

تبدأ األرباح اعتباراً من الشهر 13الربح المضمون

هام:
 وافقت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية )اللجنة الشرعية( على صيغة المنتج ويمكن العثور على الفتوى الشرعية بالموافقة من خالل الرابط اآلتي 

https://www.cbdislami.ae/personal/finance/others/fatwas ويمكنكم إجراء تقديركم لموافقة المنتج للشريعة، لكن ال يمكنكم االعتراض على فتوى اللجنة الشرعية للبنك 
في أي وقت من األوقات.

إخالء مسؤولية:
جميع الرسوم المتعلقة بالحسابات متاحة على الموقع اإللكتروني للبنك وهي شاملة لضريبة القيمة المضافة ما لم ينص عليها بشكل منفصل. وتسري ضريبة القيمة المضافة  	·

بنسبة %5 على جميع الرسوم التي يتقاضاها البنك، وتتم فوترتها مع الرسم وتحتسب ضمن كشف الحسابات الشهري )كشف الحساب(. 
لمزيد من التفاصيل حول الرسوم والتكاليف، ومن ضمنها الرسوم والتكاليف اإلضافية/ االختيارية على الخدمات المتعلقة بالحساب يرجى زيارة الرابط 	·	

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

 CBD اإلسالمي
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الصفحة  2 من 2

المخاطر الرئيسية

يتم تعديل نسبة األرباح المتوقعة في حال استعيدت الوديعة قبل تاريخ االستحقاق، وتزداد حوافز البنك.  .1 
تعتبر الوكالة منتجاً استثمارياً، وال يمكن للبنك أن يضمن مبلغ وديعتكم.  .2 

نسبة األرباح المتوقعة محددة أعاله.   .3 

تحذير:
ييتحمــل المـوكل وحـده أي خسـارة يتكبدهـا اسـتثمار الوكالـة مـا لـم يثبــت أن الوكيــل قــد تجاهــل أو خالــف شــروط االتفاقيــة مــن خـالل االسـتثمار فـي أداة، والتـي لـم يكـن 

لديهـا القـدرة علـى تحقيــق الحــد األدنــى مــن الربــح

الشروط واألحكام الرئيسية – التي ال بّد لك من معرفتها

البطاقة المفقودة أو المسروقة والمعامالت بدون تفويض: إذا فقدت بطاقتك أو سرقت، عليك قفل البطاقة فوراً باستخدام تطبيق المتحرك البنكي الخاص بالبنك أو الخدمات البنكية 
عبر اإلنترنت. ويمكنك كذلك كوسيلة بديلة أن تتصل بخدمة العمالء على مدى الساعة 24×7 على الرقم 527223 600 لقفل البطاقة وطلب استبدالها. 

موازنة األرباح وتعزيزها

لغرض إدارة المخاطر والتخفيف منها وامتثااًل لتعليمات المصرف المركزي لدولة إلمارات العربية المتحدة، اعتمدت النافذة اإلسالمية لبنك دبي التجاري اإلسالمي، سياسة تقوم 
فيها باالحتفاظ بجزء من األرباح كاحتياطي بغرض سداد أية أرباح في المستقبل )احتياطي مخاطر االستثمار(. وسوف يتم إنشاء صندوق احتياطي مخاطر االستثمار من خالل 

حصص المودعين في أرباح الوعاء المشترك. وسوف يكون إنشاء صندوق احتياطي مخاطر االستثمار في صالح المودعين الحاليين والمستقبليين إذ يهدف إلى تعزيز عملية توزيع 
األرباح لتحقق المعدالت المتوقعة التي تم إبالغ المودعين بها.

الفترة المسموح فيها باإللغاء:
م البنك ’فترة انتظار‘ قدرها خمسة )5( أيام عمل اعتباراً من تاريخ توقيع العقد حتى تتمكن من تقرير ما إن كنت ترغب في متابعة االستفادة من المنتج الذي تقدمت بطلبه.  يقدِّ

وخالل مدة األيام الخمسة )5( هذه يمكنك اختبار إقفال الحساب، ويسدد البنك أي تكاليف/ رسوم إقفال ترتبت خالل مدة االنتظار. 

مالحظات عامة:
يحتفظ البنك بحق رفض أي طلب مقدم من عميل بناء على مطلق تقديراته.   .1 

تظهر أي معامالت شراء أو معامالت نقدية والرسوم/ التكاليف معلنة من البنك في ’كشف الحساب‘ الشهري )الكشف( ويرسل مادياً أو الكترونياً إلى تفاصيل جهة   .2 
االتصال المسجلة لحامل البطاقة. 

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

يحتفظ البنك بحقوقه كاملة دون أي قيود في أن يعدِّل الشروط المعروضة بالنسبة لبرنامج التوفير المستقبلي، ومراجعة الرسوم والتكاليف السارية في أي وقت عبر   .5 
توجيه إخطار خطي إلى تفاصيل جهة االتصال المسجلة للعمالء قبل ستين )60( يوماً من سريان هذه التكاليف عند االقتضاء. 

أقرُّ بموجبه أنني قد قرأت بيان الوقائع األساسية هذا وأنني تفّهمت بالكامل المزايا والمنافع والرسوم والنسب والشروط واألحكام الخاصة بالتوفير المستقبلي المتاحة لي عبر الموقع 
www.cbdislami.ae اإللكتروني

االسم:   التوقيع: 

فبراير 2023
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