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.1

1.1

المقدمة
حساب غنى من مصرف أبوظبي اإلسالمي («حساب غنى»)
هو عبارة عن حساب التوفير االستثماري ،كما تم تعريفه
في اتفاقية الخدمات المصرفية.

2.1

يقوم حساب غنى على صيغة المضاربة ،حيث يستثمر
مصرف أبوظبي اإلسالمي (المضارب) أموال صاحب
(رب المال) في الوعاء العام لمصرف أبوظبي
الحساب ّ
اإلسالمي ش.م.ع («المصرف») بما يتفق مع مبادئ وأحكام
الشريعة اإلسالمية ،وذلك على النحو المبين في شروط
وأحكام اتفاقية الخدمات المصرفية.

3.1

يشارك صاحب الحساب في األرباح (في حال تحققها)
وتحمل الخسائر (إن وجدت) ،وذلك على النحو المبيّن في
شروط وأحكام اتفاقية الخدمات المصرفية.

4.1

يحتفظ المصرف حسب تقديره المطلق بحق تغيير هذه
الشروط واألحكام أو الحذف منها أو اإلضافة إليها من
وقت إلى آخر («الشروط واألحكام») وتعتبر هذه التعديالت
نافذة وفقًا للشروط الواردة في اتفاقية الخدمات
المصرفية.

5.1

يقدم المصرف ،حسب تقديره المطلق،
في الوقت الحالي،
ّ
ّ
ويحق
فرص الفوز بجوائز دورية (على النحو الوارد أدناه)،
للمصرف تعديل أو تغيير أو إلغاء أي من تلك الجوائز
المتعلقة بحساب غنى أو حساب غنى للراتب .وال تعد هذه
الجوائز شرطًا أساسيًا لحساب غنى أو حساب غنى للراتب،
كما ال يترتب على منح تلك الجوائز أي التزام على المصرف.

 .2التعريفات

يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المحددة مقابل كل منها:

“صاحب الحساب” ويعني المتعامل الذي يفتح حساب غنى أو حساب
غنى للراتب لدى المصرف وفق ٌا لسياق النص.
“الدرهم اإلماراتي” :ويعني العملة الرسمية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
“اتفاقية الخدمات المصرفية” :وتعني اتفاقية الخدمات المصرفية
الخاصة بالمصرف.
“الجنيه االسترليني” :ويعني العملة الرسمية في المملكة المتحدة.
“حساب غنى للراتب” :ويعني حساب غنى للراتب الذي يحوَ ل إليه الراتب
الشهري للمتعامل.
“الدوالر األمريكي” :ويعني العملة الرسمية في الواليات المتحدة األمريكية.

.3

فتح الحساب والعملة والحد األدنى لإليداع

1.3

يحق للمصرف ،حسب تقديره المطلق ،رفض أي طلب فتح حساب
غنى ألي شخص من دون تقديم أي مبررات بشأن الرفض.

2.3

يجوز فتح حساب غنى بواسطة المتعاملين األفراد فقط ،ودون
تحويل الراتب.

3.3

يمكن فتح حساب غنى بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي/
الجنيه االسترليني.

4.3

يجوز استخدام بطاقة جهاز الصرّ اف اآللي للسحب بالدرهم
اإلماراتي فقط.

5.3

ال يحق لصاحب حساب غنى الحصول على دفتر شيكات.

6.3

يجب إيداع مبلغ ال يقل عن  20,000درهم إماراتي في حساب
غنى أو ما يعادله بالدوالر األمريكي/الجنيه االسترليني وفقًا لسعر
الصرف السائد المعمول به لدى المصرف في تاريخ االيداع ليتمكن
صاحب الحساب من الدخول في السحب.

7.3

يجب على صاحب الحساب االحتفاظ في حساب غنى بمبلغ
 3,000درهم إماراتي كحد أدنى لرصيد االقفال اليومي أو ما
يعادله بالدوالر األمريكي/الجنيه االسترليني وفقًا لسعر الصرف
السائد المعمول به لدى المصرف في نهاية الشهر .وفي حال
ّ
بالحد األدنى من الرصيد
تعذر على صاحب الحساب االحتفاظ
ّ
المبين في هذه الفقرة خالل شهر ميالدي كامل ،سيتم فرض
الرسم المحدد وفقًا لجدول الرسوم المعمول به لدى المصرف
(يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمصرف لمزيد من المعلومات
حول جدول الرسوم (.)www.adib.ae

8.3

في حال قام صاحب الحساب بإغالق حساب غنى في أي وقت
قبل تاريخ السحب ،يسقط حق صاحب الحساب في الدخول في
السحب وفرصة فوزه بالجائزة.

9.3

في حال تم إغالق حساب غنى خالل  12شهرًا من تاريخ فتحه،
سيتم فرض الرسم المحدد وفقًا لجدول الرسوم المعمول به
لدى المصرف (يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمصرف لمزيد من
المعلومات حول جدول الرسوم (.)www.adib.ae
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.4

الرسائل النصية القصيرة ( )SMSالخاصة بحساب غنى

1.4

عند فتح حساب غنى ،يمكن لصاحب الحساب االستفسار عن
تفاصيل قسائم السحب ومتابعة دخوله في السحب على الجائزة
من خالل الرسائل النصية القصيرة ( )SMSأو عن طريق تطبيق
الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الخاص بالمصرف.

2.4

تعتبر خدمة الرسائل النصية القصيرة ( )SMSالتي يقدمها المصرف
هي خدمة مصرفية مجانية إضافية ألصحاب الحساب ويحق
للمصرف تعليق أو إلغاء هذه الخدمة في أي وقت دون إرسال
إشعار مسبق إلى أصحاب الحسابات.

3.4

يمكن لصاحب الحساب االتصال على رقم الخدمات المصرفية
عبر الهاتف ( )600 543216لالستفسارعن آخر التحديثات المتعلقة
بدخوله في السحوبات على الجوائز.

.5

األرباح

1.5

يحصل صاحب الحساب على أرباح (في حال تحققها) عن رصيد
المبالغ المودعة في حساب غنى الخاص به.

2.5

يكون الحد األدنى للرصيد الذي يخول صاحب حساب غنى الحصول
على أرباح هو  5,000درهم إماراتي أو ما يعادله بالدوالر األمريكي/
(يتم اإلعالن عن األرباح
الجنيه االسترليني كما هو مطبق بالمصرف
ّ
في األول من يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة)

3.5

يحدد المصرف نسبة األرباح وفقًا آللية توزيع األرباح المبيّنة في
ّ
شروط وأحكام اتفاقية الخدمات المصرفية.

.6

السحب على الجائزة

يحق ألصحاب الحسابات المؤهلين في تاريخ حساب قسائم السحب
والمحدد من قبل المصرف بشكل دوري فقط الدخول في السحوبات
على الجوائز التي يجريها المصرف.

.7

القسائم الخاصة بالسحوبات

1.7

قسائم السحب الترحيبية:
1.1.7

يكون صاحب الحساب الذي يفتح حساب غنى ويودع
في نفس يوم فتح الحساب مبلغ ال يقل عن 20,000
درهم إمـــاراتي أو مـا يعـادله بالـدوالر األمريـكي/الجنيه
االسترليني وفقًا لسعر الصرف السائد المعمول به لـدى
المصرف في تاريخ اإليداع مؤه ً
ال للحصول على قسيمة
سحب ترحيبية واحدة.

2.1.7

يفقد صاحب الحساب قسيمة السحب الترحيبية المشار
إليها في البند ( )1.1.7أعاله في حال انخفاض الحد األدنى
لرصيد اإلقفال اليومي في حساب غنى عن  20,000درهم
إماراتي أو ما يعادله بالدوالر األمريكي/الجنيه االسترليني
وفقًا لسعر الصرف السائد المعمول به لدى المصرف في
تاريخ حساب قسائم السحب ،ولن يكون لصاحب الحساب
الحق في استرجاع قسيمة السحب الترحيبية في نفس
دورة حساب قسائم السحب حتى وإن زاد الرصيد في
حساب غنى مرة أخرى في نفس تلك الدورة إلى 20,000
درهم إماراتي أو أكثر أو ما يعادله بالدوالر األمريكي/
الجنيه االسترليني وفقًا لسعر الصرف السائد المعمول
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به لدى المصرف في تاريخ حساب قسائم السحب .و مع
ذلك ،فإن صاحب الحساب يكون مؤه ً
ال للحصول على
قسيمة السحب الترحيبية في الدورة الجديدة لحساب
قسائم السحب التالية آلخر عملية سحب على الجائزة
الكبرى (مع مراعاة الحد األدنى من الرصيد المطلوب في
البند ( )1.1.7أعاله.
2.7

7.3

قسائم السحب:
1.2.7

يكون صاحب الحساب مؤه ً
ال للحصول على قسيمة
سحب واحدة عن كل شهر ميالدي كامل ال يقل فيه الحد
األدنى لرصيد اإلقفال اليومي في الحساب عن 20,000
درهم إماراتي أو ما يعادله بالدوالر األمريكي/الجنيه
االسترليني وفقًا لسعر الصرف السائد المعمول به لدى
المصرف في تاريخ حساب قسائم السحب.

2.2.7

يحصل صاحب الحساب على فرصة لربح الجائزة الكبرى
محدد في البند  8أدناه.
كل أربعة أشهر كما هو
ّ

3.2.7

يقدم المصرف جوائز في كل شهر لعشرة أشخاص من
ّ
أصحاب الحسابات بقيمة  10,000درهم إماراتي لكل فائز
محدد في البند  8أدناه.
كما هو
ّ

4.2.7

يكون صاحب الحساب مؤه ً
ال للحصول على قسيمة
سحب إضافية كل شهر ميالدي كامل عن كل 20,000
درهم إماراتي أو مضاعفاتها تكون متوفرة في حساب
غنى أو ما يعادل ذلك بالدوالر األمريكي/الجنيه االسترليني
وفقًا لسعر الصرف السائد المعمول به لدى المصرف في
تاريخ حساب قسائم السحب.

5.2.7

سيتم جمع قسائم السحوبات بشكل شهري وعلى
ّ
أساس تراكمي ليتم إدخالها في دورة السحب على
الجائزة الكبرى (الحد األقصى لعدد القسائم المسموح
به للشخص الواحد هو  1,000قسيمة سحب).

6.2.7

إذا انخفض الحد األدنى للرصيد في حساب غنى في أي
وقت ألقل من  20,000درهم أو ما يعادل ذلك بالدوالر
األمريكي/الجنيه االسترليني ،وفقًا لسعر الصرف السائد
المعمول به لدى المصرف في تاريخ حساب قسائم
السحب ،سوف يخسر صاحب الحساب كل قسائم
السحب التي تم جمعها وقسيمة السحب الترحيبية
المشار إليها أعاله ،و سوف تبدأ دورة جديدة لحساب
قسائم السحب تبعًا لذلك.

7.2.7

أذا بلغ الرصيد اليومي لصاحب الحساب  250,000درهم
أو أكثر لمدة شهر ميالدي كامل ،سيتم احتساب قسيمة
إضافية عن كل أربعة قسائم جمعها صاحب الحساب.

الحد األدنى للقسائم المطلوبة للمشاركة في السحوبات:
1.3.7

يجب أن يكون لصاحب الحساب قسيمة سحب واحدة
ّ
المنظم كل
على األقل ليتمكن من الدخول في السحب
محدد في الجدول في البند  8أدناه.
شهر كما هو
ّ

2.3.7

يجب أن يكون لصاحب الحساب أربع قسائم سحب على
األقل لالشتراك بالسحب على الجائزة الكبرى كما هو
محدد في الجدول في البند  8أدناه( ،الحد األقصى لعدد
ّ
القسائم المسموح به للشخص الواحد هو  1,000قسيمة
سحب لكل عملية سحب).

3.3.7

ال يحق لصاحب الحساب االشتراك في السحب على
6

الجائزة الكبرى في حال كان عدد القسائم التي جمعها
أقل من أربع قسائم ،و سوف يتم ترحيل القسائم غير
المشاركة في ذلك السحب إلى الدورة الجديدة التالية
في حساب قسائم السحب.
4.3.7

تنتهي صالحية قسائم السحب فورًا عند مشاركتها في
السحب على الجائزة الكبرى.

5.3.7

و في كل االحوال،فإن صاحب الحساب الذي يحافظ على
محدد في
الحد األدنى من الرصيد المطلوب كما هو
ّ
البند ( )1.7أعاله بعد السحب على الجائزة الكبرى مباشرة،
يكون مؤه ً
ال للحصول على قسيمة السحب الترحيبية
في دورة قسائم السحب الجديدة..

.8

الجوائز

1.8

عم ً
المقدمة
ال بالشروط واألحكام المطبّقة ،تكون كافة الجوائز
ّ
إلى أصحاب الحسابات حصريًا من أموال المساهمين في المصرف
وحسب تقديره المطلق.

2.8

يتم دفع قيمة الجوائز نقدًا عن طريق إيداعها في حسابات غنى
أو أي حسابات أخرى للفائزين لدى المصرف أو بأي طريقة أخرى
يراها المصرف مناسبة.

3.8

تدفع كافة الجوائز بالدرهم اإلماراتي فقط ،وفي حال كان
حساب غنى بالدوالر األمريكي/الجنيه االسترليني ،تودع قيمة
الجوائز بالدوالر األمريكي/الجنيه االسترليني على أن تعادل قيمتها
بالدرهم اإلماراتي وفقًا لسعر الصرف السائد المعمول به لدى
المصرف في تاريخ إيداع قيمة الجائزة.

4.8

إن الجوائز غير قابلة للتحويل وال يُمكن صرفها أو تحويلها أو
إيداعها في حساب غير حساب الفائز.

5.8

تكون قرارات المصرف وسجالته بخصوص الجوائز نهائية وملزمة
قانونًا.

6.8

أنواع الجوائز:

.1

الجوائز الكبرى:
الشهر

الجائزة الكبرى

أبريل

 3مليون درهم إماراتي – (فائز واحد)

أغسطس

 3مليون درهم إماراتي – (فائز واحد)

ديسمبر

 3مليون درهم إماراتي – (فائز واحد)

الجوائز الشهرية:

.2

الشهر
السحب الشهري

7.8

الجائزة الشهرية
 10فائزين من أصحاب الحسابات،
 10,000درهم إماراتي لكل فائز

آلية السحب على الجوائز
7

1.7.8

يتم تحديد الفائزين عشوائيًا عن طريق نظام آلي لسحب الجوائز
ّ
وفقًا للقواعد واألنظمة في اإلمارة التي يتم فيها السحب من
وقت إلى آخر وبحضور ممثل عن وزارة االقتصاد من تلك اإلمارة.

2.7.8

يجوز للمصرف االتصال بالفائزين على عناوينهم المسجلة في
سجالت المصرف.

3.7.8

يتم اإلعالن عن نتائج السحب على الموقع اإللكتروني للمصرف
ّ
()www.adib.ae

4.7.8

يجوز للمصرف اإلعالن عن نتائج السحب بأي وسائل اتصال أخرى
حسب تقديره المطلق.

.9

حساب غنى للراتب

باإلضافة إلى الشروط واألحكام الخاصة بحساب غنى ،تطبّق الشروط
واألحكام اإلضافية التالية على حساب غنى للراتب بشكل حصري:
1.9

فتح حساب غنى للراتب:

1.1.9

يشترط لفتح حساب غنى للراتب أن يكون الحد األدنى للراتب
الشهري للمتعامل  8,000درهم إماراتي أو ما يعادله بالدوالر
األمريكي/الجنيه االسترليني وفقًا لسعر الصرف السائد المعمول
به لدى المصرف في تاريخ فتح الحساب.

2.1.9

يجب على صاحب الحساب تحويل راتبه الشهري إلى حساب غنى
للراتب.

2.9

القسائم الخاصة بالسحوبات:

1.2.9

قسائم السحب الترحيبية:

 1.1.2.9سيتم منح صاحب الحساب قسيمة سحب ترحيبية واحدة،
شريطة أن يكون متوسط الرصيد خالل األسبوع األول من تاريخ
فتح الحساب حتى تاريخ أول عملية حساب لقسائم السحب التالية
لفتح الحساب هو  8,000درهم أماراتي أو أكثر ،أو ما يعادله بالدوالر
األمريكي/الجنيه االسترليني وفقًا لسعر الصرف السائد المعمول
به لدى المصرف في تاريخ حساب قسائم السحب.
 2.1.2.9يجب على صاحب الحساب االحتفاظ خالل الشهر بمتوسط رصيد
شهري يبلغ  20,000درهم (أو ما يعادله بالدوالر األمريكي /الجنيه
االسترليني ) وفقًا لسعر الصرف السائد المعمول به لدى المصرف
في تاريخ حساب قسائم السحب ،وذلك لالحتفاظ بقسيمة
السحب الترحيبية.
2.2.9

قسائم السحب:

 1.2.2.9يكون صاحب الحساب مؤه ً
ال للحصول على قسيمة سحب
عن كل شهر ميالدي كامل يحتفظ فيه بمتوسط رصيد شهري
يساوي  20,000درهم إماراتي ومضاعفاته أو ما يعادله بالدوالر
األمريكي/الجنيه االسترليني وفقًا لسعر الصرف السائد المعمول
به لدى المصرف في تاريخ حساب قسائم السحب.
 2.2.2.9في حال انخفض متوسط الرصيد الشهري في حساب غنى للراتب
في أي وقت ألقل من  20,000درهم اماراتي أو ما يعادله بالدوالر
األمريكي/الجنيه االسترليني وفقًا لسعر الصرف السائد المعمول
به لدى المصرف في تاريخ حساب قسائم السحب ،يخسر صاحب
الحساب جميع قسائم السحب التي كان قد جمعها بما في
ذلك قسيمة السحب الترحيبية (إن وجدت).

8

 3.2.2.9في حال زيادة متوسط الرصيد الشهري مرة أخرى إلى 20,000
درهم اماراتي أو أكثر أو ما يعادله بالدوالر األمريكي/الجنيه
االسترليني وفقًا لسعر الصرف السائد المعمول به لدى المصرف
في تاريخ حساب قسائم السحب ،سيتم منح قسائم السحب
لصاحب الحساب حسب الفقرة ( )1.2.3.9أعاله و مع ذلك ،فإن
صاحب الحساب يكون مؤهال للحصول على قسيمة السحب
الترحيبية في الدورة الجديدة لحساب قسائم السحب التالية آلخر
عملية سحب على الجائزة الكبرى ،مع مراعاة متوسط الرصيد
الشهري المحدد في البند ( )2.9أعاله.
3.9

يجوز لصاحب الحساب طلب دفتر شيكات.

.10

أحكام عامة

1.10

أي أحكام غير منصوص عليها في وثيقة الشروط واألحكام هذه
سوف تخضع إلى شروط وأحكام اتفاقية الخدمات المصرفية.

2.10

تخضع الشروط واألحكام هذه للقوانين االتحادية في اإلمارات
العربية المتحدة كما هي مطبّقة من ِقبل محاكم إمارة أبوظبي،
إلى الحد الذي ال تتعارض فيه تلك القوانين مع مبادئ وأحكام
الشريعة اإلسالمية كما تقرّ رها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
للمصرف .وتعتبر محاكم أبوظبي هي صاحبة االختصاص
ّ
للبت في أي دعاوى قد تنشأ عن أو تتعلق بهذه
القضائي الحصري
الشروط واألحكام.
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