
Deposit 
الودائع

*T
er

m
s 

an
d 

co
nd

iti
on

s 
ap

pl
y

م
كا

ألح
وا

ط 
رو

ش
 ال

ق
طّب

* ُت



يوفر بنك بوبيان مجموعة متنوعة من الودائع المرنة الُمصممة بعدة خيارات للودائع قصيـرة األجل 
وأرباح تنافسية للودائع طويلة األجل، باإلضافة إلى العديد من المزايا مثل مرونة السحب واإليداع 

دون كسر الوديعة.

* ُتطّبق الشروط واألحكام الخاصة بكل وديعة 

Boubyan Bank offers a wide array of diversified deposit products designed with 
various options for short-term deposits and competitive profits for long-term deposits. 
In addition to many benefits such as the flexibility to adding to the deposit or 
withdrawing without the need of breaking the deposit. 

*Terms and conditions of each deposit



Sama Investment
Term Deposit 

Deposit Benefits:
• Variable term options starting from 6 months up to 12 months
• Possibility of breaking the deposit before the maturity date without losing the full 

amount of profits
• Automatic renewal option is available

Conditions: 
• Currency: KWD
• Minimum deposit amount is KD 5,000 



وديعة سما 
االست�ثمارية

مزايا الوديعة:
فتـرات است�ثمار مختلفة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 12 شهرًا	 
إمكانية كسر الوديعة قبل تاري�خ استحقاقها دون خسارة كامل مبلغ األرباح	 
إمكانية التجديد التلقائي 	 

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



Wekala Investment
Term Deposit

Deposit Benefits:
• Flexible term options starting from 7 days 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 KD 5,000 



وديعة الوكالة
االست�ثمارية

مزايا الوديعة:
فتـرات است�ثمار مرنة تبدأ من 7 أيام وتصل إلى 12 شهرًا	 
أرباح متوقعة مسبقًا ويتم توزيعها عند استحقاق الوديعة	 
خيارات متعددة للتجديد التلقائي 	 
ت�توفر الوديعة بـــ 4 عمالت مختلفة:	 

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

 
الشروط:

الحد األدنى للوديعة 5,000 دينار كويتي



AL Mona Wekala growing 
Investment Term Deposit

Deposit Benefits:
• Flexible term options starting from 3 months up to 12 months
• Option to add amounts to the deposit without waiting until maturity date 
• Competitive profit rate

Conditions:
• Minimum deposit amount is KD 1,000 
• Maximum deposit amount is KD 100,000
• Currency: KWD



وديعة الوكالة المتنامية 
وديعة المنى

مزايا الوديعة:
فتـرات است�ثمار مرنة تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 12 شهرًا	 
يمكن إضافة مبالغ متزايدة إلى الوديعة دون الحاجة النتظار تاري�خ استحقاق الوديعة	 
معدل أرباح تنافسي	 

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



AL Jana Wekala Divided 
Investment Term Deposit

Deposit Benefits:
• Flexible term options starting from 3 months up to 12 months
• Option to withdraw from the deposit without breaking it
• No loss on the profit amount when withdrawing from the deposit
• Returns expected in advance

Conditions: 
• Minimum deposit amount is KD 50,000
• Blocked deposit amount is KD 30,000 
• Currency: KWD



وديعة الوكالة المقسمة 
وديعة الجنى

مزايا الوديعة:
فتـرات است�ثمار مرنة تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 12 شهرًا 	 
إمكانية سحب مبالغ من الوديعة دون الحاجة إلى كسرها	 
عدم خسارة األرباح في حال السحب من الوديعة	 
أرباح متوقعة مسبقًا	 

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



AL Hana Wekala Long
Term Deposit

Deposit Benefits:
• Profit period of minimum 12 months and maximum 60 months
• Monthly profits that extend up to 5 years
• Auto renewal

Conditions: 
• Minimum deposit amount is KD 10,000 
• Currency: KWD



وديعة الوكالة طويلة األجل 
وديعة الهنا

مزايا الوديعة:
فتـرات است�ثمار بحد أدنى 12 شهرًا وتصل إلى 60 شهرًا 	 
أرباح شهرية على فتـرات تصل لخمس سنوات	 
التجديد التلقائي	 

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


