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 الودائع
يوفر بنك بوبيان مجموعة متنوعة من الودائع المرنة الُمصممة بعدة خيارات للودائع قصيرة األجل، 

والعديد من المزايا مثل مرونة السحب واإليداع دون كسر الوديعة باإلضافة إلى أرباح تنافسية 
بالنسبة للودائع طويلة األجل. 

Deposits
Boubyan Bank offers a wide array of diversified deposit products designed with 
various options for the short-term deposits, and many benefits including flexibility to 
withdraw and deposit without breaking the deposit as well as competitive profits for 
the long-term deposits. 



وديعة سما

المزايا:
فترات است�ثمار مختلفة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 12 شهرا كحّد أقصى	 
إمكانية كسر الوديعة قبل تاري�خ استحقاقها دون خسارة كامل مبلغ األرباح	 
إمكانية التجديد التلقائي للوديعة	 
تحتسب أرباح هذه الوديعة بناء على معدل نسب أرباح المضاربة 	 
سيتم إيداع األرباح خالل األسبوع األول من الشهر الذي يلي تاري�خ االستحقاق	 

الشروط:
العملة: دينار كويتي	 
الحد األدنى للوديعة 5,000 دينار كويتي 	 



Sama Deposit 

Benefits:
• Variable term options starting from 6 months and up to 12 months
• Possibility of breaking the deposit before the maturity date 

without losing the full profits amount 
• Automatic renewal option is available
• Profits are calculated based on Mudaraba rates
• Profits will be deposited within the first week of the month 

following the maturity date

Conditions: 
• Currency: Kuwaiti Dinar
• Minimum deposit amount is KD5,000 



وديعة الوكالة

المزايا:
فترات است�ثمار مرنة تبدأ من 7 أيام وتصل إلى 12 شهرا كحّد أقصى 	 
أرباح متوقعة مسبقًا يتم توزيعها عند استحقاق الوديعة	 
خيارات متعددة للتجديد التلقائي 	 
 ت�توفر الوديعة بـ4 عمالت	 

- الدوالر األمريكي )$(    )KWD(الدينار الكويتي -
- اليورو )€( - الجنيه االسترليني )£(  

 
الشروط:

الحد األدنى للوديعة 5,000 دينار كويتي 	 



Wekala Deposit

Benefits:
• Flexible term options starting from 7 days and up to 12 months
• Returns expected in advance and the profit amount is distributed upon maturity 
• Different options for automatic renewal
• Deposit is Available in 4 different currencies:

- Kuwaiti Dinar )KWD(   - American Dollar )$(
- Pound sterling )£(   - Euro )€(

Conditions: 
• Minimum deposit amount is KD5,000 



وديعة المنى

المزايا:
فترات است�ثمار مرنة تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 12 شهرا كحّد أقصى	 
إمكانية إيداع المبالغ في أي وقت دون الحاجة النتظار تاري�خ استحقاق الوديعة	 

الشروط:
الحد األدنى للوديعة 1,000 د.ك	 
الحد األعلى للوديعة 100,000 د.ك	 
العملة: دينار كويتي 	 



Mona Deposit

Benefits:
• Flexible term options starting from 3 months and up to 12 months
• Flexibility to make deposits any time without having to wait until maturity date

Conditions:
• Minimum deposit amount is KD1,000 
• Maximum deposit amount is KD100,000
• Currency: Kuwaiti Dinar 



وديعة الجنى

المزايا:
فترات است�ثمار مرنة تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 12 شهرا كحَد أقصى 	 
إمكانية سحب مبالغ من الوديعة دون الحاجة إلى كسرها	 
أرباح متوقعة مسبقًا	 

الشروط:
الحد األدنى للوديعة 50,000 د.ك 	 
المبلغ المحجوز للوديعة 30,000 د.ك 	 
العملة: دينار كويتي	 



Jana Deposit

Benefits:
• Flexible term options starting from 3 months and up to 12 months
• Possibility to withdraw from the deposit without breaking it
• Returns expected in advance

Conditions: 
• Minimum deposit amount is KD50,000
• Blocked deposit amount is KD30,000 
• Currency: Kuwaiti Dinar



وديعة الهنا

المزايا:
فترات بحد أدنى 12 شهر وتصل إلى 60 شهرا كحد أقصى	 
أرباح شهرية 	 
التجديد التلقائي	 

الشروط:
الحد األدنى للوديعة 10,000 د.ك	 
العملة: دينار كويتي	 



Hana Deposit

Benefits:
• A profit period of minimum 12 months and maximum 60 months
• Monthly profits
• Automatic renewal option is available

Conditions: 
• A minimum deposit amount of KD10,000 
• Currency: Kuwaiti Dinar


