
وصف المنتجالمنتج

حساب واصل

واصل عرض قيمة مميز للمتعاملين المصريين، واإلماراتيين، والوافدين المقيمين في مصر أو اإلمارات العربية 
المتحدة يقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المختلفة لتتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم بما في 

ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

عبور سريع/ أولوية انتظار في 70 فرعًا من فروع المصرف في مصر  
تحويل األموال بين مصرف أبوظبي اإلسالمي - مصر والمصارف األخرى في مصر  

معدالت مرابحة تمويل ورسوم إدارية منخفضة على منتجات األصول والتمويل العقاري  
معدل مرابحة خاص على الوكاالت*  

خدمات مصرفية عبر اإلنترنت / عبر الهاتف المتحرك / خدمة رسائل نصية مجانية  
أسعار تفضيلية للعمالت األجنبية  

النقل من المطار + خدمة االستقبال والمساعدة )مصر(*  
خدمات الكونسيرج المجانية في مصر  

دخول مجاني غير محدود إلى الصاالت الرئيسية عبر 650 مطاًرا دوليًا  
خصومات على تأجير السيارات في أنحاء العالم )لحاملي بطاقة وورلد للخصم المباشر(  

تطبق الشروط واألحكام. *المتعاملون المتميزون
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المتطلبات الرئيسية

حساب واصل

اإلمارات العربية المتحدة: 	
أصل بطاقة الهوية اإلماراتية السارية  - 	

جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة من جواز السفر  -  

المصريون:  
أصل بطاقة الهوية اإلماراتية السارية  - 	

جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة من جواز السفر   - 	
بطاقة الرقم القومي سارية المفعول   - 	

غير المصريين واإلماراتيين )الوافدين(:  
أصل جواز السفر   - 	

أصل بطاقة الهوية اإلماراتية السارية   - 	
تأشيرة إقامة مصرية سارية - إن وجدت   - 	

إثبات العمل - شهادة الراتب   - 	
إثبات عنوان السكن - فاتورة خدمات، عقد إيجار، سند ملكية عقار، إلخ.   - 	

األهلية وفق نوعية الحساب

حتى 250 ألف جنيه كالسيك

250 ألف جنيه فما فوقجولد

مليون جنيه فأكثردايموند

ميزات المنتج الرئيسية والشروط المالية

 الحد األدنى ميزات الحساب
لفتح الحساب

نوع الحساب
الحد األدنى 

لكسب المرابحة
معدل المرابحة

25 ألف جنيه سمارت
حساب استثمار

حساب سمارت من مصرف 
»SMA« أبوظبي اإلسالمي

100 ألف جنيه 
مصري

%00.00 - 99.9 ألف

%1004.75 ألف - 499.9 ألف جنيه 

%5006.00 - 999.9 ألف جنيه 

%6.50مليون جنيه - 2.99 مليون جنيه

%37.50 ماليين جنيه وما فوق

حساب الربح ربع 
السنوي

5 آالف جنيه 
حساب التوفير

مرابحة ربع سنوية
حساب الربح ربع السنوي

جنيه واحد

%03.00 - 99.9 ألف 

%1005.00 - 499.9 ألف جنيه 

%5006.50 - 999.9 ألف جنيه 

%7.50مليون - 9.99 مليون جنيه

%108.00 ماليين جنيه وما فوق

 حساب الربح 
اليومي

25 ألف جنيه 
مصري

حساب استثمار
حساب الربح اليومي

»DPA«
100 ألف جنيه 

%00.00-99.9 ألف جنيه 

%1004.25 - 499.9 ألف جنيه 

%5005.50 ألف - 999.9 ألف جنيه 

%6.00مليون - 2.99 مليون جنيه

%7.25 3 ماليين جنيه وما فوق
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الرسوم والنفقات

نوع 
الرسوم 

فتح حساب )مرة واحدة(
رسوم الصيانة 
)ربع سنوي /  
لكل حساب(

رسوم الكشف 
)ربع سنوي /  
مستوى الرقم 

الموحد(

رسوم انخفاض الرصيدرسوم دفتر الشيكات

كالسيك
5+50

50 جنيهًا / للحساب
باإلضافة إلى رسوم الدمغة 

المقررة

40 جنيهًا30 جنيهًا
30  جنيهًا / 12 شيًكا
60  جنيهًا / 24 شيًكا
120 جنيهًا / 48 شيًكا

25 جنيهًا )مستوى الحساب( 
للحساب الجاري وحساب التوفير

50 جنيهًا لحساب سمارت

جولد
5+35

35 جنيهًا / للحساب
باإلضافة إلى رسوم الطوابع 

المقررة

25 جنيهًا25 جنيهًا
 12 ورقة مجانًا 

)مرة / سنوًيا(
 250 جنيهًا 

)شهرًيا / الرقم الموحد(

مجانًامجانًامجانًامجانًا*دايموند
24 ورقة )مرة / سنوًيا(

300 جنيه )شهري / الرقم 
الموحد(

الصكوك

الحد األدنى 
لإلصدار

 الحد األدنى 
لإلصدار

 مضاعفات 
الحيازة

تكرار دفع 
المرابحة

المرابحة 
المدفوعة

جدول استرداد المرابحة المدفوعة

ألف جنيه100 ألف جنيه صك جولد

شهريًا3 سنوات 

10.25%

%فترة االسترداد

%64 شهور إلى سنة

%3السنة الثانية حتى نهايتها

%2 3 سنوات حتى نهايتها

 صك 
دايموند

%1011 آالف جنيهمليون جنيه 

%فترة االسترداد

%64 شهور إلى سنة

%3السنة الثانية حتى نهايتها

%32 سنوات حتى نهايتها

الوكالة

نظرًا ألن هذا منتج تسعير خاص، سيكسب متعامل واصل 25 نقطة إضافية و 50 نقطة من السعر العادي )متعاملي دايموند(  
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مصرف أبوظبي اإلسالمي شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 العنوان - المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي اإلسالمي، 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

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

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 Sh

ar
ed

 1
0/

20
22

البطاقات

تقدم البطاقات بطاقة خصم ماستركارد البالتينية بأسعار ومزايا خاصة على النحو التالي )متعاملي دايموند(  

األصول

الرسوم اإلدارية المقترحةتسعير المرابحة المقترحالفئة

1% أقل من السعر العادي لجميع منتجات األصول دايموند
0.75% رسوم إدارية بداًل من معدل التخلف عن 

السداد %1.5

 1% رسوم إدارية بداًل من معدل التخلف عن 0.5% أقل من السعر العادي لجميع منتجات األصول جولد
السداد %1.5

التمويل العقاري

الرسوم اإلدارية المقترحةالفئة

خصم يصل إلى 25% على الرسوم اإلدارية )ستتم الموافقة على كل حالة على حدة حسب حجم التذكرة(واصل

جاري )جنيه(نوع الرسوم

150إصدار البطاقة / الرسوم السنوية )أساسية وتكميلية(

150رسوم استبدال البطاقة

مجانًارسوم إعادة إصدار/ تغيير رقم التعريف الشخصي 

 السحب النقدي داخل مصر - أجهزة الصراف اآللي لمصرف 
مجانًاأبوظبي اإلسالمي

 السحب النقدي داخل مصر - أجهزة الصراف اآللي لغير 
أول عمليتين مجانًا - 8 جنيهات من المعاملة الثالثةمصرف أبوظبي اإلسالمي

السحب النقدي خارج مصر
2% بحد أدنى 30 جنيهًا

زيادة 3% بحد أدنى 30 جنيهًا

 االستعالم عن رصيد أجهزة الصراف اآللي 
5 جنيهات)جهاز المصرف / غير جهاظ المصرف( 

ال تنطبقرسوم البريد السريع 

3 جنيهاترسوم الرسائل النصية القصيرة 

بطاقة الخصم البالتينية
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