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Business Connectالتاجر األعمال األولاألعمال المميزالنخبة لألعمالالفئة

الميزات الرئيسية

مدير عالقات مخصص 	

إمكانية فتح حسابك بمجموعة  	

مختارة من العمالت
	 بطاقة الخصم المباشر البالتينية 

لألعمال
تنفيذ المعامالت المصرفية  	

 ADIB في أي وقت ومكان من خالل
Direct المنصة الرقمية

أفضل األسعار على حسابات العمالت  	

األجنبية
	 مجموعة متنوعة من حلول حسابات 

االستثمار
دفاتر الشيكات البالتينية المخصصة  	

لألعمال
حتى 15 معاملة صراف مجانية شهرًيا  

مراكز أعمال مخصص  

إمكانية فتح حسابك بمجموعة  	

مختارة من العمالت
بطاقة الخصم المباشر الذهبية  	

لألعمال
تنفيذ المعامالت المصرفية في  	

اي وقت ومكان من خالل المنصة 
ADIB Direct  االلكترونية

دفاتر الشيكات الذهبية الخاصة  	
لألعمال من 

حتى 7 معاملة صراف مجانية شهرًيا 	

إمكانية فتح حسابك بمجموعة  	

مختارة من العمالت
بطاقة الخصم المباشر الكالسيكية  	

لألعمال
تنفيذ المعامالت المصرفية في  	

اي وقت ومكان من خالل المنصة 
ADIB Direct  االلكترونية

دفاتر الشيكات الكالسيكية لألعمال 	

حتى 3 معامالت صراف مجانية  	

شهرًيا

بطاقة الخصم المباشر  	

الكالسيكية لألعمال
تنفيذ المعامالت المصرفية في  	

اي وقت ومكان من خالل المنصة 
ADIB Direct  االلكترونية

دفاتر الشيكات الكالسيكية لألعمال 	

حتى 3 معامالت صراف مجانية  	

شهرًيا

الحساب الجاري متوفر بالدرهم  	

اإلماراتي فقط
رسوم شهرية ثابتة 100 درهم 	

بطاقة الخصم المباشر الكالسيكية  	

لألعمال
تنفيذ المعامالت المصرفية في  	

اي وقت ومكان من خالل المنصة 
ADIB Direct  االلكترونية

دفاتر الشيكات الكالسيكية لألعمال 	

عملية صراف مجانية شهرية واحدة 	

األهلية

الحد األدنى لمتوسط رصيد الحساب  	

الشهري يزيد عن 750,000 درهم أو ما 
يعادله بالعمالت األخرى.

الحد األدنى لمتوسط رصيد الحساب  	

الشهري يزيد عن 250,000 درهم أو 
ما يعادله بالعمالت األخرى.

الحد األدنى لمتوسط رصيد الحساب  	

الشهري يزيد عن 5,000 درهم 
إماراتي أو ما يعادله بالعمالت األخرى.

رسوم شهرية مجانية إذا بقي الحد   	
األدنى لمتوسط الرصيد الشهري أكبر 

من 200,000 درهم.
الشركات التي تستخدم أجهزة نقاط   	

البيع من مصرف أبوظبي اإلسالمي 
وتسوي العائدات من خالل حساب 

التاجر من مصرف أبوظبي اإلسالمي

بدون حد أدنى لمتوسط الرصيد   	
الشهري

الرسوم الرئيسية
ال تشمل أي مدفوعات يدفعها المتعامل للمصرف بموجب هذه المنتجات والخدمات المقدمة ضريبة القيمة المضافة. يجب على المتعامل أن يدفع للمصرف مبلًغا يساوي أي ضريبة قيمة مضافة عندما 

 تصبح قابلة للتطبيق في نفس وقت سداد هذه المدفوعات. لمزيد من الرسوم والتكاليف المفصلة، يرجى الرجوع إلى جدول الرسوم المتاح على موقعنا على اإلنترنت:
http://www.ADIB.ae/Business

الرسوم الشهرية للحسابات 
375 درهًما250 درهًما50 درهًمابالدرهم اإلماراتي

250 درهًما، ال يفرض المصر ف الرسوم 
الشهرية إذا كان رصيد الحساب أعلى 

من 200,000 درهم
100 درهم رسوم شهرية ثابتة

الرسوم الشهرية لحسابات الدوالر 
127.5 دوالرًا75 دوالرًا20 دوالرًااألمريكي

90 يورو62.5 يورو12 يوروالرسوم الشهرية لحسابات اليورو

الرسوم الشهرية لحسابات الجنيه 
75 جنية إسترليني50 جنية إسترليني10 جنية إسترلينياإلسترليني

الحساب متاح فقط بالدرهمالحساب متاح فقط بالدرهم
الرسوم الشهرية لحسابات األعمال 

ما يعادل 375 درهمما يعادل 250 درهمما يعادل 50 درهمبالعمالت األخرى

معامالت الصراف شهرًيا • اإليداع 
)نقًدا وشيكات( • السحب )نقًدا 
وشيكات( • التحويالت )المحلية 

والدولية(

15 معاملة )مشمولة في الرسوم 
الشهرية(؛ يفرض المصرف 30 درهًما 

على أي معاملة إضافية.

7 معامالت )مشمولة في الرسوم 
الشهرية(؛ يفرض المصرف 30 درهًما 

على أي معاملة إضافية.

3 معامالت )مشمولة في الرسوم 
الشهرية(؛ يفرض المصرف 30 درهًما 

على أي معاملة إضافية.

3 معامالت )مشمولة في الرسوم 
الشهرية(؛ يفرض المصرف 30 درهًما 

على أي معاملة إضافية.

معاملة واحدة )مشمولة في الرسوم 
الشهرية(؛ يفرض المصرف 50 درهًما 

على أي معاملة إضافية



باقات الحساب الجاري لألعمال - بيان الحقائق الرئيسية

الحواالت
)جميع الباقات(

Business Connectالتاجر األعمال األولاألعمال المميزالنخبة 

عبر الفرع
 (ADIB Direct)

الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت

عبر الفرع
 (ADIB Direct)

الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت

عبر الفرع
 (ADIB Direct)

الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت

عبر الفرع
 (ADIB Direct)

الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت

عبر الفرع
 (ADIB Direct)

الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت

تحويالت األموال الداخلية بالدرهم 
اإلماراتي فقط )بين حسابات 

المتعامل لدى مصرف أبوظبي 
اإلسالمي فقط(

مجاًنا

تحويالت األموال الداخلية بالدرهم 
اإلماراتي(بين حسابات المتعامل 
وطرف ثالث لدى مصرف أبوظبي

اإلسالمي فقط(

مجاًنا100 درهًمامجاًنا60 درهًمامجاًنا60 درهًمامجاًنا60 درهًمامجاًنا60 درهًما

2 درهًما 150 درهًما15 درهًما75 درهًما15 درهًما75 درهًما15 درهًما75 درهًما15 درهًما75 درهًماالتحويل بالدرهم اإلماراتي

التحويل بعمالت أخرى
110 دراهم أو ما 

يعادلها بالعملة 
األجنبية

45 درهم أو ما 
يعادلها بالعملة 

األجنبية

110 دراهم أو ما 
يعادلها بالعملة 

األجنبية

45 درهم أو ما 
يعادلها بالعملة 

األجنبية

110 دراهم أو ما 
يعادلها بالعملة 

األجنبية

45 درهم أو ما 
يعادلها بالعملة 

األجنبية

110 دراهم أو ما 
يعادلها بالعملة 

األجنبية

45 درهم أو ما 
يعادلها بالعملة 

األجنبية
20 درهًما250 درهًما

20 درهًما200 درهًما20 درهًما100 درهًما20 درهًما100 درهًما20 درهًما100 درهًما20 درهًما100 درهًماإصدار دفتر شيكات إضافي

Business Connectالتاجر األعمال األولاألعمال المميزالنخبة بطاقات الخصم المباشر

مشمولة في الرسوم الشهريةإصدار

25 درهًما25 درهًما25 درهًما25 درهًمامشمولة في الرسوم الشهريةاستبدال

Business Connectالتاجر األعمال األولاألعمال المميزالنخبة بطاقات الخصم المباشر

الحد اليومي ألجهزة 
الصراف االلي

30,000 درهم30,000 درهم30,000 درهم40,000 درهم60,000 درهم

75,000 درهم75,000 درهم75,000 درهم100,000 درهم150,000 درهمحد الشراء اليومي
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االلتزامات المرتبطةالمستندات

»قد يتم طلب مستندات إضافية وفًقا لسياسات وإجراءات مصرف أبوظبي اإلسالمي«
جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة إقامة والهوية اإلماراتية للمفوضين بالتوقيع / الشركاء 	

الرخصة التجارية 	

شهادة التسجيل التجاري 	

شهادة عضوية غرفة التجارة 	

عقد التأسيس 	

التعديالت الالحقة والتوكيل الرسمي إن وجدت 	

الشيك المرتجع: رسم 300 درهم أو ما يعادلها بالعملة األجنبية. )ال ينطبق إذا كانت هذه الشيكات المرتجعة متعلقة  	
بتمويل مقدم من مصرف أبوظبي اإلسالمي(.

إغالق الحساب خالل أول 6 أشهر: 100 درهم أو ما يعادله بالعملة األجنبية. 	

تعريف الهيكل الشرعي

الحساب الجاري حساب وديعة تحت الطلب على أساس قرض غير هادف للربح )قرض حسن(، وال يدر أي ربح للمتعامل وال يتحمل المتعامل بموجبه أي خسارة.  
	 يجب على المتعامل، بصفته ُمقرًضا، إيداع الرصيد الدائن في الحساب الجاري كقرض خيري ممنوح للمصرف الذي يضمنه، وال يوجد ربح أو أي شكل آخر من أشكال العائد، حتى كممارسة شائعة. الفوائد مستحقة الدفع على رصيد الحساب الجاري.

يتعهد المصرف بدفع أي مبالغ مستحقة في الحساب الجاري بالكامل عند الطلب، مع مراعاة امتثال المتعامل للشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية اإلسالمية )المتعاملون غير األفراد(. )اتفاقية الخدمات المصرفية(  
يجوز للمصرف استثمار جميع المبالغ المستحقة في الحساب الجاري بالطريقة التي يختارها وفًقا لتقديره المطلق ويراها مناسبة. تكون جميع عوائد هذا االستثمار ملًكا للمصرف ولن يحصل صاحب الحساب الجاري على أي جزء منه.  

الشروط واألحكام الرئيسية

https://www.adib.ae/en/business مع مراعاة الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية اإلسالمية )المتعاملون غير األفراد(، ُيرجى الرجوع إلى موقع مصرف أبوظبي اإلسالمي
يجوز للمصرف إما قبول أو رفض طلب المتعامل وفًقا لتقديره الخاص. في حالة الرفض، يبلغ المصرف المتعامل كتابًيا، في غضون فترة زمنية معقولة، بشأن الرفض مع بيان سبب الرفض حيثما أمكن ذلك. 	

يجوز للمتعامل فتح حسابات جارية بالعملة األجنبية بموافقة المصرف. يحق للمصرف في أي وقت وفًقا لتقديره، مع إشعار المتعامل، إغالق أي حساب وطلب تسوية فورية )إن وجدت( له. 	

تخضع الحسابات للحد األدنى أو المتوسط من األرصدة المطلوبة على النحو الذي يحدده المصرف ويعلنه. للمصرف الحق في خصم الرسوم المحددة في جدول الرسوم المعلن. 	

 تحذيرات

في حالة فشل المتعامل في تلبية الشروط واألحكام، يحتفظ المصرف بالحق في إنهاء العالقة أو تقييد حسابات المتعامل أو تطبيق الرسوم أو إرسال تقارير سلبية إلى وكالة االئتمان.
في حالة كان للمتعامل 4 شيكات مرتجعة خالل فترة 12 شهًرا، يحتفظ المصرف بالحق في إغالق حساب المتعامل وتقديم تقارير سلبية إلى وكالة االئتمان.

 انقر هنا لالطالع على ميثاق خدمة شكاوى المتعاملين الخاص بنا
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إعادة التصنيف

تقسيم باقات حساب االعمال من مصرف ابوظبي اإلسالمي

تتم التقسيمات على أساس معدل مجموع متوسطات أرصدة اإلغالق اليومي لجميع الحسابات )االستثمارية والجارية( لمدة خمسة أشهر)يتم حسابه بجمع متوسطات أرصدة اإلغالق الشهرية لجميع الحسابات( االستثمارية و الجارية لخمسة   
أشهر وقسمته على 5، ويتم حساب متوسط الرصيد الشهري لكل حساب بجمع رصيد إغالقه اليومي خ ال الشهر المي ادي وقسمته على عدد أيام ذلك الشهر(.

وعليه فإن كل متعامل سوف يصنف إما ضمن حساب األعمال األول أو حساب األعمال المميز أو حساب النخبة لألعمال او حساب التاجر.  
في حالة انخفاض متوسط رصيد الحساب )الحسابات( اإلجمالي لنفس المتعامل عن 5 آالف درهم أو ما يعادله في حسابات العمالت االجنبية، سوف يخضع هذا الحساب )الحسابات( إما لإلغالق او إعادة تصنيفها ضمن فئة االعمال األول،   

وفق ا لتقدير إدارة الخدمات المصرفية لألعمال.
إن عملية التقسيم هذه سوف تتم مرتين سنويًا في شهر يونيو وفي شهر ديسمبر على التوالي. وعليه فإن الرسم الشهري سوف يطبق على األشهر الستة التالية لشهر تطبيق عملية التقسيم بغض النظر عن معدل مجموع متوسطات   

أرصدة  اإلغالق اليومي لجميع الحسابات خالل هذه األشهر الستة وذلك كما يلي:

يطبق الرسم ابتداء من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عملية التقسيم في شهر يونيو

يطبق الرسم ابتداء من 1 يناير وحتى 30 يونيو عملية التقسيم في شهر ديسمبر

إن معدل الرصيد ألي حساب بالعملة األجنبية يعتبر مساويًا للدرهم اإلماراتي وفقًا لسعر الصرف السائد في النظام اآللي للمصرف.  
إن أرصدة اإلغالق اليومي لجميع الحسابات بالعملة األجنبية يتم صرفها إلى الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف السائد لدى البنك وقت اإلغالق اليومي. ويحسب سعر الصرف السائد لدى البنك حسب السعر الوسطي اليومي لكل عملة. لإليضاح،   

فإن الصرف المذكور ال تترتب عليه معامالت صرف فعلية.

إعادة تصنيف باقة حساب المباشر:
عملية التقسيم من باقات حساب االعمال )حساب االعمال األول, حساب االعمال المميز, حساب النخبة لألعمال( الى باقة حساب المباشر لألعمال مبنية على أساس عدم وجود أي معاملة صراف قد تمت عن طريق الفرع وبشرط وجود 10 معامالت   

 عبــر اإلنترنــت شــهريا علــى االقل عــن طريــق الخدمــة المصرفيــة عبــر اإلنترنــت، باإلضافة الى ان يكون متوسط الرصيد الشهري لباقة حساب النخبة لألعمال أقل من الحد األدنى المطلوب لهذه الباقة خالل أخر خمسة أشهر 
مالحظة: عملية التقسيم تكون مطبقة على الحسابات بعملة الدرهم االماراتي فقط, والحسابات الغير معرضة لألغالق

سيعاد تصنيف حساب المباشر لألعمال الى حساب النخبة لألعمال عندما يكون متوسط الرصيد الشهري أكثر من 500 الف درهم  
سيخضع حساب المباشر لألعمال لألغالق في حالة عدم سداد مبلغ الرسوم الشهرية لمدة خمسة أشهر متتالية  

إقرار مقدم الطلب

أقر أنا الموقع أدناه أنني قد قرأت وفهمت وقبلت بيان الحقائق الرئيسية أعاله، وبناًء على ذلك أوقعه.

رقم الهوية اإلماراتية:اسم مقدم الطلب:

التاريخ:التوقيع:

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 V
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