
ADIB Amwali Accounts - Key Facts Statements

ADIB Personal accounts provide a diverse range of accounts and deposit solutions to end users. This Key Facts Statement provides you with information about the product description, Shari’a structure, product key 
features, fees, and charges. The following accounts are governed by the General Terms and Conditions for Accounts and Islamic Banking Services (“BSA”) and the terms and conditions of Banking Services and Tariff 
Board which prevail in case of any difference between them, and the key facts listed below.

Product Product Description Shari’a structure

Amwali 
Account

Amwali account is a Savings account (Mudarbah based account) for minors and it can only be opened by the legal 
guardian and/or the custodian through ADIB Mobile App available on Play Store and App Store. It is governed by the 
terms and conditions of ADIB Savings account as specified in the General Terms and Conditions for Accounts and 
Islamic Banking Services in addition to the specific terms and conditions that are only applicable.

Mudarabah
Under a Mudarabah Account, the Customer as (the “owner of funds” or “Rab-al-Maal”) 
authorizes the Bank which accepted such authorization as the “Mudarib” to invest the 
Customer’s funds deposited in the Account according to the terms and conditions of the 
Mudarabah and the achieved profit, if any, will be shared between the parties based on the 
pre-agreed upon Mudarabah profit sharing ratios

Profit Calculation:
 Profit calculation will be done in accordance with latest terms and conditions of General Terms and Conditions for Accounts and Islamic Banking Services and the Announcement of Profit Distribution Method announced across all of 

the Bank’s branches and at www.adib.ae. 

Product Other Features

Amwali 
Account

 Mudarabah based Savings Account

 No fall below fees. 

 Profit calculated monthly & paid out every quarter

 Minimum amount to be eligible for Profit is AED 5,000

 Free Amwali mobile App, SMS banking, chat banking

 Free transfers to other Amwali accounts

 Unlimited cash withdrawals using ADIB ATMs (as per the limit set by Guardian)

 Free smart deals application

 The first/expired Amwali Debit Card is free and subsequent replacement card will be chargeable

 Free goal accounts to help

Fees & Charges:
5% Value Added Tax (VAT) will be additionally added to the amount of the Banking Services fees and charges mentioned below unless explicitly mentioned that VAT is not applicable or inclusive in such amount.

Additional Statement Fees (per cycle) AED 25 

Debit Card
New Free

Replacement (per card) AED 25 

Cash Withdrawal / Deposit
Balance Inquiry
Mini statement (last 5 transactions)
Transfer within ADIB accounts
Utility Bill Payment (ADDC, AADC, DEWA, SEWA, Etisalat)

Using ADIB ATM/bank services Free

i) Cash Withdrawal
ii) Balance Inquiry
iii) Decline for insufficient funds

Using non-ADIB ATM in the UAE
i) AED 2 (per transaction)
ii) AED 1 (per transaction)
iii) AED 1 (per transaction)

Cash Withdrawal
Balance Inquiry

Using other GCC SWITCH ATM As per host country system

i) Cash Withdrawal
ii) Non-AED Transaction Service Fee

Using non-GCC ATM
i) As per host country system
ii) 1.93%

**  Cycle is full calendar month i.e 1st of the month to end of the month.
For the specific details and applicable terms and conditions, please refer to ADIB Tariff board on https://adib.com/en/SiteAssets/Personal/Banking-Services-and-Tariff-Board.pdf
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Profit Rate Illustration For Amwali

Assumptions:

Investment Amount in the calendar month AED 100,000

Achieved Profit Rate by the End of the same calendar month 0.66%

Achieved Distributed Profit Rate by the End of the same calendar month 0.36%

Investment Risk Reserve (Should not be more than 50% of the achieved profit) 0.30%

Number of days in the month 30

Calculation:

 Profit Distribution Calculation for the same calendar month = Investment Amount in the calendar month* Achieved Distributed Profit Rate by the End of the same calendar month * Number of days in the calendar month / 365 Profit 
Distribution Calculation for the same calendar month = AED 100,000 * 0.36%*30/365) = AED 29.589

* Achieved Profit, if any, for each calendar month is calculated by the end of such month in accordance with latest terms and conditions of General Terms and Conditions for Accounts and Islamic Banking Services and the Announcement 
of Profit Distribution Method announced across all of the Bank’s branches and at www.adib.ae

For more information on the latest Profit Distribution Rates, please refer to ADIB website on www.adib.ae  

Key Terms & Conditions

Terms and conditions

 ADIB reserves the right to decline any customer application at its sole discretion.

 Above product criteria is subject to ADIB’s approved product policy.

 ADIB General Terms and Conditions for Accounts and Islamic Banking Services apply to the above products. 
Link: https://www.adib.ae/en/SiteAssets/Accounts%20Docs/banking-service-agreement-bwb.pdf

 The fees & charges applicable to the above products will be as per ADIB’s Banking Services & Tariff Board and are subject to change from time to time as per ADIB’s absolute discretion in accordance with the UAE Central Bank 
regulations. ADIB customers will be notified 60 calendar days prior to any change to General Terms and Conditions for Accounts and Islamic Banking Services & Banking Services and Tariff Board.

 ADIB staff are not allowed to collect any cash or in-kind gifts from the customer for any reason or on any circumstances.

 Customer should not share OTP with anyone, including ADIB staff, under any circumstances.

Warnings

 ADIB reserves the right to decline any customer application at its sole discretion.

Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) Public Joint Stock Company is licensed by the Central Bank of the UAE (CBUAE).

Address - ADIB Head Office, Sheikh Rashid Bin Saeed St. (Old Airport Road), Opp. Hilton Capital Grand Hotel, Near Al Bateen Airport, Abu Dhabi, United Arab Emirates, PO Box 313 | Contact Number: 600 543 216



حسابات أموالي من مصرف أبوظبي اإلسالمي - بيان الحقائق الرئيسية

توفــر الحســابات الشــخصية مــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي مجموعــة متنوعــة مــن الحســابات وحلــول اإليــداع للمســتخدمين النهائييــن. يوفــر لــك بيــان الحقائــق الرئيســية الحالــي معلومــات حــول وصــف المنتــج، وهيكلــه الشــرعي، 
وميزاتــه الرئيســية، والرســوم، والتكاليــف. تخضــع الحســابات التاليــة للشــروط واألحــكام العامــة للحســابات والخدمــات المصرفيــة اإلســامية )»اتفاقيــة الخدمــات المصرفيــة«( وشــروط وأحــكام مجلــس الخدمــات المصرفيــة والرســوم، 

التــي تســود فــي حالــة وجــود أي اختــاف بينهمــا، والحقائــق األساســية المذكــورة أدنــاه.

الهيكل الشرعيوصف المنتجالمنتج

حساب 
أموالي

ــق  ــال تطبي ــن خ ــي م ــي أو الوص ــي القانون ــن الوص ــه إال م ــن فتح ــر وال يمك ــة( للقص ــى المضارب ــم عل ــر )قائ ــاب توفي ــوال حس ــاب أم حس
ــن  ــر م ــابات التوفي ــكام حس ــروط وأح ــع لش ــات ويخض ــر التطبيق ــتور ومتج ــاي س ــى ب ــرك عل ــف المتح ــامي للهات ــي اإلس ــرف أبوظب مص
مصــرف أبوظبــي اإلســامي علــى النحــو المحــدد فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات والخدمــات المصرفيــة اإلســامية باإلضافــة 

ــكام المحــددة الســارية. إلــى الشــروط واألح

المضاربة
بموجــب حســاب المضاربــة، يفــوض المتعامــل بصفتــه )»مالــك األمــوال« أو »رب المــال«( 
المصــرف الــذي قبــل هــذا التفويــض باســم »المضــارب« الســتثمار أمــوال المتعامــل المودعــة 
فــي الحســاب وفًقــا للشــروط مــع تقاســم شــروط المضاربــة والمرابحــة المحققــة، إن 

ــبًقا. ــا مس ــق عليه ــة المتف ــب المضارب ــاس نس ــى أس ــن عل ــن الطرفي ــدت، بي وج

حساب المرابحة:
.www.adib.ae ُتحتسب المرابحة وفًقا ألحدث الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية اإلسامية مع اإلعان عن طريقة توزيع األرباح المعلنة في جميع فروع المصرف وعلى 	

ميزات المنتج األخرىالمنتج

حساب 
أموالي

حساب التوفير على أساس المضاربة 	
بدون رسوم على الحد األدنى للرصيد 	

يتم احتساب المرابحة شهرًيا ويتم دفعه كل ثاثة أشهر 	
الحد األدنى للتأهل للمرابحة 5,000 درهم  	

تطبيــق أموالــي المجانــي للهاتــف المتحــرك، الخدمــات المصرفيــة عبــر  	
ــة ــة المصرفي ــة الدردش ــرة، خدم ــة القصي ــائل النصي الرس

تحويات مجانية لحسابات أموالي األخرى 	
سحب نقدي غير محدود باستخدام أجهزة الصراف اآللي التابعة لمصرف أبوظبي اإلسامي )وفًقا للحد الذي يحدده الوصي( 	

تطبيق الصفقات الذكية المجاني 	
بطاقة الخصم األولى/ منتهية الصاحية من أموالي مجانية وسيتم تحصيل رسوم استبدال البطاقة الاحقة 	

حسابات هدف مجانية للمساعدة 	

الرسوم:
ُتضاف 5% ضريبة القيمة المضافة إلى مبلغ رسوم الخدمات المصرفية المذكورة أدناه ما لم يذكر صراحة أن ضريبة القيمة المضافة غير قابلة للتطبيق أو يشملها هذا المبلغ.

25 درهًمارسوم كشف حساب إضافي )لكل دورة( 

بطاقة الخصم المباشر
مجانيةجديدة

25 درهًمااالستبدال )للبطاقة(

السحب النقدي/ اإليداع
االستعام عن الرصيد

كشف حساب مختصر )آخر 5 معامات(
التحويل بين حسابات مصرف أبوظبي اإلسامي

دفــع فواتيــر الخدمــات )شــركة أبوظبــي للتوزيــع، شــركة العيــن للتوزيــع، هيئــة كهربــاء 
وميــاه دبــي، هيئــة كهربــاء وميــاه وغــاز الشــارقة، اتصــاالت(

ــي  ــرف أبوظب ــات مص ــي/ خدم ــراف اآلل ــات الص ــتخدام خدم اس
ــامي  مجانيةاإلس

السحب النقدي أ( 
االستعام عن الرصيد ب( 

الرفض لعدم كفاية الرصيد ج( 

اســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي غيــر التابعــة لمصــرف أبوظبــي 
اإلســامي فــي اإلمــارات 

درهمان )لكل معاملة( أ( 
درهم )لكل معاملة( ب( 
درهم )لكل معاملة( ج( 

السحب النقدي/ اإليداع
االستعام عن الرصيد

اســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي األخــرى فــي دول مجلــس 
الخليجــي  حسب نظام الدولة المضيفةالتعــاون 

السحب النقدي أ( 
رسوم خدمة المعامات بغير الدرهم ب( 

ــاون  ــس التع ــارج دول مجل ــي خ ــراف اآلل ــزة الص ــتخدام أجه اس
ــي الخليج

حسب نظام الدولة المضيفة أ( 
%1.93 ب( 

** الدورة شهر تقويمي كامل، أي من اليوم األول من الشهر حتى نهاية الشهر.
https://adib.com/ar/SiteAssets/Personal/Banking-Services-and-Tariff-Board.pdf لاطاع على التفاصيل المحددة والشروط واألحكام السارية، يرجى الرجوع إلى جدول الرسوم على



حسابات أموالي من مصرف أبوظبي اإلسالمي - بيان الحقائق الرئيسية

توضيح معدل المرابحة لحساب أموالي

االفتراضات:

100.000 درهمرصيد الحساب في الشهر التقويمي

0.66%معدل المرابحة المحقق بنهاية نفس الشهر التقويمي

0.36%معدل المرابحة المحقق الموزع بحلول نهاية نفس الشهر التقويمي

0.30%احتياطي أخطار االستثمار )يجب أال يزيد عن 50% من الربح المحقق(

30عدد أيام الشهر

الحساب:
حساب توزيع مرابحة نفس الشهر التقويمي = رصيد الحساب في الشهر التقويمي * معدل المرابحة الموزع بحلول نهاية نفس الشهر التقويمي* عدد األيام في الشهر التقويمي / 365 	

حساب توزيع المرابحة لنفس الشهر التقويمي = 100,000 درهم* 0.36% * 365/30( = 29.589 درهم*  

ُتحتســب المرابحــة المحققــة، إن وجــدت، لــكل شــهر تقويمــي بحلــول نهايــة هــذا الشــهر وفًقــا ألحــدث الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات والخدمــات المصرفيــة اإلســامية مــع إعــان طريقــة توزيــع المرابحــة المعلنــة فــي جميــع فــروع المصــرف   *
.www.adib.ae ــى وعل

.www.adib.ae لمزيد من المعلومات حول أحدث معدالت توزيع المرابحة، يرجى الرجوع إلى موقع مصرف أبوظبي اإلسامي على

الشروط واألحكام الرئيسية

الشروط واألحكام
يحتفظ مصرف أبوظبي اإلسامي بالحق في رفض أي طلب للمتعامل وفًقا لتقدير المصرف الخاص. 	

تخضع معايير المنتج المذكورة أعاه لسياسة المنتجات المعتمدة من مصرف أبوظبي اإلسامي. 	

تطبق الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية اإلسامية من مصرف أبوظبي اإلسامي على المنتجات المذكورة أعاه. الرابط: 	

https://www.adib.ae/en/SiteAssets/Accounts%20Docs/banking-service-agreement-bwb.pdf 	

ســتكون الرســوم المطبقــة علــى المنتجــات المذكــورة أعــاه طبًقــا لمجلــس الخدمــات المصرفيــة والتعرفــة فــي مصــرف أبوظبــي اإلســامي وتخضــع للتغييــر مــن وقــت آلخــر وفًقــا لتقديــر مصــرف أبوظبــي اإلســامي المطلــق وفًقــا للوائــح مصــرف  	

ــا مــن أي تغييــر فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات والخدمــات المصرفيــة اإلســامية والخدمــات المصرفيــة ولجنــة التعرفــة. ــا تقويمًي ــار متعاملــي مصــرف أبوظبــي اإلســامي قبــل 60 يوًم ــزي. ســيتم إخط اإلمــارات العربيــة المتحــدة المرك
ال ُيسمح لموظفي مصرف أبوظبي اإلسامي بتحصيل أي هدايا نقدية أو عينية من المتعامل ألي سبب أو تحت أي ظرف من الظروف. 	

يجب على المتعامل عدم مشاركة كلمة السر غير المتكررة مع أي شخص، بما في ذلك موظفي مصرف أبوظبي اإلسامي، تحت أي ظرف من الظروف. 	

تحذيرات

يحتفظ مصرف أبوظبي اإلسامي بالحق في رفض أي طلب للمتعامل وفًقا لتقدير المصرف الخاص. 	

مصرف أبوظبي اإلسامي شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
العنوان - المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي اإلسامي، شارع الشيخ راشد بن سعيد )طريق المطار القديم(، مقابل فندق هيلتون كابيتال جراند، بالقرب من مطار البطين، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، صندوق بريد 313 | رقم االتصال: 600543216


