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Al Islami Savings Account 

 

Warnings/Legal Consequences   عواقب قانونيةتحذيرات /  
   
• You may withdraw from your account once per 

month. The withdrawn amount shall not participate 

in the investment during that month. The entire 

balance shall not participate in investment during the 

month where the withdrawals exceed one time 

أال  يمكنك السحب من حسابكم مرتين في الشهر علي •  

يشارك المبلغ المسحوب في االستثمار خالل ذلك الشهر 

وال يشارك الرصيد بالكامل في االستثمار خالل الشهر 

 الذي تتجاوز فيه عمليات السحب مرة واحدة 

• Please ensure that you report any unauthorized 

transactions to the Bank on your account within 30 

business days from the date of sending the account 

statement and/or e-statement 

يرجى التأكد من إخطار البنك بأي معامالت غير مصرح  •  

يوم عمل من تاريخ  30بها على حسابكم في غضون 

 إرسال كشف الحساب و / أو الكشف اإللكتروني.

• Safe custody of access tools to your account like 

Debit card, PINs, T-Pins, Online/Mobile Banking 

usernames, passwords; other personal information, 

etc. is your responsibility. The Bank cannot be held 

responsible in case of a security lapse at your end. 

The Central Bank of UAE or Dubai Islamic Bank 

will never Call/ SMS/ Mail/ Email to ask for 

customer’s confidential details and other sensitive 

information related to bank accounts. You must be 

aware of this fact that sharing such information with 

anyone might cause financial fraud. Similarly, you 

must be cautious of phishing emails asking the 

customer to click on link and for instance, change 

the password of his/ her bank account 

الوصاية اآلمنة على أدوات الوصول إلى حسابكم مثل  •  

بطاقة الخصم، وأرقام التعريف الشخصية، شيك مقابل 

ية عبر شيك، وأسماء مستخدمي الخدمات المصرف

اإلنترنت / عبر الهاتف المحمول، وكلمات المرور؛ 

المعلومات الشخصية األخرى، وما إلى ذلك تكون ضمن و

مسؤوليتك. ال يمكن تحميل البنك المسؤولية في حالة 

حدوث خطأ أمني من جانبكم. لن يقوم المصرف المركزي 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة أو بنك دبي اإلسالمي أبدًا 

الرسائل القصيرة / البريد / البريد إرسال التصال / با

رها السرية وغيالمتعامل اإللكتروني للمطالبة بتفاصيل 

من المعلومات الحساسة المتعلقة بالحسابات المصرفية. 

يجب أن تدرك هذه الحقيقة بأن مشاركة هذه المعلومات 

مع أي شخص قد يتسبب في احتيال مالي. وبالمثل، يجب 

ذًرا من رسائل البريد اإللكتروني المخادعة أن تكون ح

كأن يطلب ، ما رابط على النقر المتعاملالتي تطلب من 

سبيل المثال، تغيير كلمة مرور حسابه/ حسابها على  منه

 المصرفي
• Non-compliance with the Bank's Terms & 

Conditions can lead to account closure 

االمتثال لشروط وأحكام البنك إلى يمكن أن يؤدي عدم  •  

 إغالق الحساب
• The Bank, as Mudarib, reserves the right to deduct, 

a certain percentage of the shares of both depositor 

and shareholders from the net Profit in the joint 

investment pool before deducting Mudarib’s share, 

for the purpose of profit stabilization for the benefit 

of the depositors and shareholders. Such funds shall 

be deducted, held and distributed only upon prior 

approval of the Bank's Internal Sharia Supervisory 

Committee (ISSC) 

ة ق في خصم نسبيحتفظ البنك، بصفته مضارب، بالح •  

معينة من أسهم كل من المودعين والمساهمين من صافي 

االستثمار المشترك قبل خصم حصة  وعاءالربح في 

المضارب، لغرض استقرار الربح لصالح المودعين. 

والمساهمين. سيتم خصم هذه األموال واالحتفاظ بها 

وتوزيعها فقط بعد الحصول على موافقة مسبقة من لجنة 

 (.ISSCشرعية الداخلية للبنك )الرقابة ال

• In case of any loss, the depositor (Rab Al Mal) shall 

bear a loss pro-rated against its share in the 

Mudaraba.   

في حالة حدوث أي خسارة يتحمل المودع )رب المال(  •  

 حصته في المضاربة. بالنسبة والتناسب معخسارة ال

• Customer acknowledges and agrees that his/ her 

funds will be invested based on unrestricted 

Mudaraba. The Customer undertakes to adhere to 

and comply with the Principles of Sharia at all times 

during the term of the Agreement. 

على استثمار أمواله على أساس  المتعامليقر ويوافق  •  

 بااللتزامالمتعامل المضاربة غير المقيدة؛ حيث يتعهد 

واالمتثال لمبادئ الشريعة في كافة األوقات خالل مدة 

 االتفاقية.

• Profit rate quoted at the time of booking is indicative 

and subject to change based on the performance of 

the investment. 

يُعد معدل الربح المعروض وقت التسجيل إرشادي وقابل  •  

 للتغيير بناًء على أداء االستثمار.

• Customer shall bear all the risks associated with the 

Investment (which shall include, for the avoidance 

of doubt, the risk of the partial or total loss of the 

خاطر المتعلقة باالستثمار )والتي كافة الم المتعامليتحمل  •  

يجب أن تشمل، لتجنب الشك، مخاطر الخسارة الجزئية أو 

الكلية لمبلغ االستثمار( باستثناء تلك المخاطر والخسائر 
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Investment Amount) except those risks and actual 

losses (not to include any opportunity costs or 

funding costs) resulting from the Bank’s willful 

misconduct or gross negligence or breach of its 

obligation under the Agreement 

الفعلية )ال تشمل أي تكاليف الفرصة أو تكاليف التمويل( 

الناتجة عن سوء تصرف البنك المتعمد أو اإلهمال الجسيم 

 بموجب االتفاقية.أو خرق التزامه 

 

 
 In the event of the Customer’s death, his/her account 

shall be frozen and no amount whatsoever available 

in the Customer name held by the Bank shall be paid 

to the Customer heirs or their attorney unless there 

is an official request from the competent court 

addressed to the Bank to that effect. The Bank shall 

not be obliged to freeze the account before the date 

on which it has been formally notified of the death 

in writing 

 

سيتم تجميد حسابه / حسابها ولن  المتعامل،في حالة وفاة  •  

 يالذالمتعامل يتم دفع أي مبلغ من أي نوع متوفر باسم 

ا م ممثلهم القانوني أوالمتعامل يحتفظ به البنك إلى ورثة 

لم يكن هناك طلب رسمي من جانب المحكمة المختصة 

 ً البنك لهذا الغرض. لن يكون البنك ملزًما بتجميد  موجها

ذي تم فيه إخطاره رسميًا بالوفاة الحساب قبل التاريخ ال

 كتابيًا

• In case of insufficient balance in your account, 

outstanding fees and charges will be kept under 

“Track receivable” which will be recovered once the 

account has been funded 

في حالة عدم كفاية الرصيد في حسابكم، سيتم االحتفاظ  •  

مبالغ ال "تتبع تحت بندبالرسوم والمصاريف المستحقة 

اع إيدالمستحقة القبض" والتي سيتم استردادها بمجرد 

 الحساب أموال في
• Governing law and Jurisdiction of Court: the terms 

and conditions of this product shall be governed by 

the federal laws of the UAE as applied by the 

competent court of the UAE to the extent they are 

not in conflict with the principles of Sharia 

واختصاص المحكمة: تخضع  واجب التطبيقالقانون  •  

شروط وأحكام هذا المنتج للقوانين االتحادية لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة كما تطبقها المحكمة المختصة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الحد الذي ال 

 تتعارض فيه مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
 

 


