الحسابات الشخصية من مصرف أبوظبي اإلسالمي  -بيان الحقائق الرئيسية
توفر الحسابات الشخصية من مصرف أبوظبي اإلسالمي مجموعة متنوعة من الحسابات وحلول اإليداع للمستخدمين النهائيين .يوفر لك بيان الحقائق الرئيسية الحالي معلومات حول وصف المنتج ،وهيكله الشرعي،
وميزاته الرئيسية ،والرسوم ،والتكاليف .تخضع الحسابات التالية للشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية اإلسالمية («اتفاقية الخدمات المصرفية») وشروط وأحكام مجلس الخدمات المصرفية
والرسوم ،التي تسود في حالة وجود أي اختالف بينهما ،والحقائق األساسية المذكورة أدناه.

المنتج

وصف المنتج

الحساب الجاري

يوفر لك الحساب الجاري المرونة في إيداع األموال ،والتقدم بطلب للحصول على دفاتر الشيكات ،ودفع الفواتير،
وإيداع الراتب ،وسحب النقود من  700جهاز صراف آلي تابع لمصرف أبوظبي اإلسالمي في اإلمارات العربية المتحدة
مجا ًنا.

حساب إلكترون

حساب إلكترون حساب جاري بسيط يوفر لك حساب وديعة تحت الطلب سهل االستخدام وال يتطلب فتحه اإلقامة
في اإلمارات.

حساب التوفير

حساب التوفير حساب استثماري على أساس المضاربة يسمح لك بالوصول بأمان إلى أموالك متى احتجتها إلى جانب
استثمار األرصدة المتاحة إلمكانية تحقيق ربح يتم توزيعه وإيداعه ،إن وجد ،في الحساب على أساس ربع سنوي -
يمكن فتح هذا الحساب لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة والمقيمين وغير المقيمين.

حساب التوفير
غنى

حساب التوفير غنى حساب استثماري على أساس المضاربة يسمح لك بالوصول بأمان إلى أموالك متى احتجت إليها
إلى جانب استثمار األرصدة المتاحة إلمكانية تحقيق ربح يتم توزيعه وإيداعه ،إن وجد ،في الحساب على أساس ربع
سنوي .يمكن فتح هذا الحساب لمواطني دولة اإلمارات والمقيمين وغير المقيمين.

حساب غنى للراتب

يسمح حساب غنى للراتب للمتعاملين بتحويل رواتبهم إلى الحساب والتأهل للسحب للفوز بالجوائز التالية :راتب
سنتين ( 24شهرًا بحد أقصى  60,000درهم) وراتب شهر واحد بحد أقصى  25,000درهم إماراتي .تمنح الجوائز
ً
وفقا للتقدير المطلق لمصرف أبوظبي اإلسالمي.
للفائزين فقط من أموال مساهمي مصرف أبوظبي اإلسالمي

حساب االستثمار
قصير األجل

حساب االستثمار قصير األجل حساب استثماري على أساس المضاربة يسمح لك بالوصول بأمان إلى أموالك متى
احتجت إليها إلى جانب استثمار األرصدة المتاحة البالغة  10,000درهم إماراتي وما فوق على أساس يومي إلمكانية
تحقيق ربح يتم توزيعه وإيداعه ،إن وجد ،في الحساب على أساس شهري .يمكن فتح هذا الحساب لمواطني دولة
اإلمارات والمقيمين وغير المقيمين.

حساب الودائع
االستثمارية

ً
مسبقا
حساب الودائع االستثمارية حساب استثماري على أساس المضاربة يسمح لك باستثمار األرصدة لفترة محددة
مع إمكانية تحقيق ربح يتم توزيعه وإيداعه ،إن وجد ،في الحساب بنهاية الفترة المتفق عليها مسبقا .الحد األدنى
لمبلغ االستثمار  10,000درهم.

الهيكل الشرعي

حساب القرض
تستند هذه الحسابات إلى المبدأ اإلسالمي للقرض الحسن حيث يودع المتعامل ،بصفته
المقرض ،الرصيد المقرض في الحساب الجاري كقرض خيري ممنوح للمصرف ويضمنه
المصرف ،وال توجد مرابحة عليه ،أو أي شكل آخر من أشكال العائد حتى كممارسة شائعة
ُتدفع على رصيد الحساب الجاري .الحسن

المضاربة
بموجب حساب المضاربة ،يفوض المتعامل بصفته («مالك األموال» أو «رب المال») المصرف الذي
ً
وفقا
قبل هذا التفويض باسم «المضارب» الستثمار أموال المتعامل المودعة في الحساب
للشروط مع تقاسم شروط المضاربة والمرابحة المحققة ،إن وجدت ،بين طرفي غنى على
ً
مسبقا .بة
أساس نسب المضاربة المتفق عليها

الحسابات الشخصية من مصرف أبوظبي اإلسالمي  -بيان الحقائق الرئيسية
امتيازات إضافية
برنامج مكافآت
الراتب

سيتم تضمين أي حساب تحويل راتب لدى مصرف أبوظبي اإلسالمي بحد أدنى  3,000درهم في برنامج مكافأة
الراتب الذي يقدم امتيازات مصرفية خاصة وفرصة للفوز كل شهر.

راقي

خدمات مصرفية مخصصة تجمع بين خدمات مصرفية غنية وامتيازات أسلوب الحياة.

خدمات مزايا

تتضمن باقة فريدة من الخدمات مجموعة واسعة من المزايا عبر الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات ونمط
بناء على رسوم شهرية ثابتة.
الحياة وخدمات التكافل التي يمكن للمتعاملين االشتراك فيهاً ،

هذه امتيازات إضافية ،وبالتالي ستتبع مبدأ عرض المنتجات المناسب.

ميزات المنتج الرئيسية والشروط المالية

وصف المنتج

رصيد افتتاح
المنتج

الحد األدنى للرصيد
اليومي

الحد األدنى للراتب الشهري
بناء على اإلقرار الذاتي
ً

الشهر األول:
 0درهم

 5.000درهم

الحساب الجاري

حساب إلكترون

رصيد صفري

آليًا لكشف الحساب
المجاني.
سيكون كشف
الحساب اإلضافي
اختياري وسيتم
تحصيل رسوم عليه

الشهر الثاني وما
بعده:
 3.000درهم

حساب التوفير

كشف الحساب
الشهري

تعليمات دائمة

الخدمة اختيارية
وبرسوم.

بطاقة الخصم
فيزا بالدرهم
فقط

مجا ًنا بالنسبة
لبطاقة الخصم
األولى /بطاقة
الخصم المنتهية
الصالحية وجميع
عمليات االستبدال
الالحقة برسوم

دفتر شيكات

الميزات المضافة
خدمات الصراف
الخدمات المصرفية
الرقمية

دفتر الشيكات األول مجاني
وسيتم تحصيل رسوم دفاتر
الشيكات الالحقة إذا اختار
المتعامل إصدارها
الخدمات المصرفية عبر
الهاتف المتحرك واإلنترنت
والرسائل النصية القصيرة
ال يوجد

ال يوجد

آلية رسوم الحد األدنى من الرصيد
فتح الحساب

الحد األدنى لمتطلبات الرصيد في الشهر الثاني

الحد األدنى لمتطلبات الرصيد في الشهر الثالث

رسوم انخفاض الرصيد

قبل اليوم العشرين من الشهر

نعم

نعم

يسري من الشهر الثاني

بعد اليوم العشرين من الشهر

ال

ال

يسري من الشهر الثالث

الحسابات الشخصية من مصرف أبوظبي اإلسالمي  -بيان الحقائق الرئيسية
المنتج

حساب التوفير
غنى

حساب غنى
للراتب

الحد األدنى للرصيد اليومي

كشف الحساب الشهري

بطاقة الخصم فيزا بالدرهم
فقط

الحد األدنى للرصيد  3,000درهم لتجنب
رسوم انخفاض الرصيد
الحد األدنى للرصيد  5,000درهم لكسب
األرباح

ال يوجد حد أدنى للرصيد ،ولكن الحد
األدنى للراتب الشهري هو  8,000درهم
لفتح الحساب.

دفتر شيكات

ال يوجد
آليًا لكشف الحساب المجاني.
سيكون كشف الحساب
اإلضافي اختياري وسيتم
تحصيل رسوم عليه

مجا ًنا بالنسبة لبطاقة الخصم
األولى /بطاقة الخصم المنتهية
الصالحية وجميع عمليات االستبدال
الالحقة برسوم

دفتر الشيكات األول
مجاني وسيتم
تحصيل رسوم دفاتر
الشيكات الالحقة
إذا اختار المتعامل
إصدارها.

عرض قسائم السحب

السحب للفوز بجوائز نقدية
بقيمة  10,000درهم في
السحوبات الشهرية وجائزة
قدرها  3ماليين درهم في
السحوبات الكبرى .مزيد
من التفاصيل متاحة على
موقع المصرف على http://
uae50.adib.ae/en/Pages/
personal_adib_at_work

الميزات المضافة
خدمات الصراف
الخدمات المصرفية الرقمية

الخدمات المصرفية عبر الهاتف
المتحرك واإلنترنت والرسائل النصية
القصيرة

حساب المرابحة:
ً
وفقا ألحدث الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية اإلسالمية مع اإلعالن عن طريقة توزيع األرباح المعلنة في جميع فروع
ُتحتسب المرابحة
المصرف وعلى http://uae50.adib.ae/en/Pages/Home_Ghina Savings _Account.aspx

المنتج

حساب االستثمار
قصير األجل

حساب الودائع
االستثمارية

الحد األدنى لإليداع

كشف الحساب الشهري

الحد األدنى لإليداع  10,000درهم
إماراتي لفتح الحساب

الحد األدنى للوديعة  10,000درهم
مع فترة استثمار  12 ،9 ،6 ،3 ،1شهرًا
عند االنتهاء من فترة االستثمار ،يمكن
إعادة استثمار المبلغ ويمكن للمتعا
مل أن يختار إما تحويل المرابحة
الموزعة إلى الحساب أو إضافة الربح
المحقق إلى مبلغ االستثمار إلعادة
استثماره

نجا ًنا

حساب المرابحة
يجب االحتفاظ برصيد يومي بحد أدنى  10,000درهم ليكون
مؤه ً
ال للحصول على المرابحة ،إن وجد.
ً
وفقا للشروط واألحكام العامة
سيتم احتساب المرابحة
للحسابات والخدمات المصرفية اإلسالمية («اتفاقية 		
الخدمات المصرفية»).
مزيد من التفاصيل متاحة على موقع المصرف على
		 http://uae50.adib.ae/en/Pages/Personal_Accounts
_InvestmentAccount.aspx

ً
وفقا للشروط واألحكام العامة 		
سيتم احتساب األرباح
للحسابات والخدمات المصرفية اإلسالمية («اتفاقية
الخدمات المصرفية») .تتوفر المزيد من التفاصيل على 		
موقع المصرف على http://uae50.adib.ae/en/
)Pages/Personal_Accounts_InvestmentAccount.aspx

القيود

بدون إصدار دفتر شيكات أو بطاقة صراف آلي.

بدون إصدار دفتر شيكات أو بطاقة صراف آلي.
بناء على توفر حساب جاري أو توفير 		
يمكن فتح وديعة االستثمار ً
موجود لدى مصرف أبوظبي اإلسالمي

الحسابات الشخصية من مصرف أبوظبي اإلسالمي  -بيان الحقائق الرئيسية
امتيازات إضافية (اختياري)
برنامج مكافآت الراتب

ميزات أخرى
مزيد من التفاصيل متاحة على موقع المصرف على .www.adib.ae

متطلبات
متوسط الرصيد الشهري 100,000 :درهم عبر حسابات المتعامل.
الحد األدنى للراتب 20,000 :درهم

متطلبات راقي

تشمل الميزات:
رسوم تفضيلية على خدمات مصرفية مختارة
خصم على رسوم إصدار دفتر الشيكات ورسوم كشف الحساب المكرر ورسوم إصدار الكمبيالة تحت الطلب.
الوصول إلى أكثر من  1,000عرض للصفقة الذكية
الوصول إلى برنامج االستقبال والمساعدة في المطار لحاملي بطاقة فيزا البالتينية.
مزيد من التفاصيل متاحة على موقع المصرف على .www.adib.ae

خدمات مزايا

خدمات مصرفية فريدة من نوعها لجميع متعاملي مصرف أبوظبي اإلسالمي األفراد مقابل رسوم خدمة شهرية( .راقي والقطاعات الجماعية)
تشمل خدمات /ميزات مزايا:
 مزايا الخدمات المصرفية الشخصية. فوائد أسلوب الحياة. مزايا التكافل. فوائد إدارة الثروات.لمزيد من التفاصيل حول خدمات /ميزات مزايا ،يرجى زيارة www.ADIB.ae/Mazaya

المتطلبات الرئيسية

الحساب الجاري

المواطنون:
 الهوية اإلماراتية األصلية السارية جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة ذاتيًا من جواز السفرالمقيمون:
 هوية اإلمارات األصلية السارية جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة ذاتيًا من جواز السفر -تأشيرة إقامة صالحة مختومة في األصل على جواز السفر أو نسخة مصدقة ذاتيًا [باستثناء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي]

حساب إلكترون

المواطنون:
 جواز السفر األصلي ساري المفعول تأشيرة دخول سارية المفعولالمقيمون:
 هوية اإلمارات األصلية السارية جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة ذاتيًا من جواز السفر -تأشيرة إقامة صالحة مختومة في األصل على جواز السفر أو نسخة مصدقة ذاتيًا [باستثناء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي]

الحسابات الشخصية من مصرف أبوظبي اإلسالمي  -بيان الحقائق الرئيسية
المتطلبات الرئيسية
المواطنون:
 الهوية اإلماراتية األصلية السارية جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة ذاتيًا من جواز السفرالمقيمون:
 هوية اإلمارات األصلية السارية جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة ذاتيًا من جواز السفر تأشيرة إقامة صالحة مختومة في األصل على جواز السفر أو نسخة مصدقة ذاتيًا [باستثناء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي] نموذج طلب هوية اإلمارات -شهادة راتب بحد أدنى  8,000درهم إماراتي إلزامية لحساب غنى للراتب.

حساب غنى للراتب

حساب التوفير
حساب التوفير
غنى
حساب االستثمار
قصير األجل
حساب الودائع
االستثمارية

المواطنون:
 الهوية اإلماراتية األصلية السارية جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة ذاتيًا من جواز السفر نموذج طلب هوية اإلماراتالمقيمون:
 هوية اإلمارات األصلية السارية جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة ذاتيًا من جواز السفر نموذج طلب هوية اإلمارات		 تأشيرة إقامة صالحة مختومة في األصل على جواز السفر أو نسخة مصدقة ذاتيًا [باستثناء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي:
 أصل جواز سفر ساري المفعولً
وفقا إلدارة االمتثال للمجموعة
 -تخضع الموافقة لموافقة االمتثال وقد تتطلب مستندات إضافية

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.

رسوم انخفاض الرصيد (للشهر)

درهما
25
ً

رسوم كشف حساب إضافي (لكل دورة)**

درهما
25
ً

رسوم خدمة شهرية لخدمات مزايا

 100درهم

بطاقة الخصم المباشر
السحب النقدي /اإليداع
االستعالم عن الرصيد
كشف حساب مختصر (آخر  5معامالت)
التحويل بين حسابات مصرف أبوظبي اإلسالمي
دفع فواتير الخدمات (شركة أبوظبي للتوزيع ،شركة العين للتوزيع ،هيئة كهرباء ومياه دبي،
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ،اتصاالت)

جديدة

مجانية

االستبدال (للبطاقة)

درهما
25
ً

استخدام خدمات الصراف اآللي /خدمات مصرف أبوظبي اإلسالمي

مجا ًنا

الحسابات الشخصية من مصرف أبوظبي اإلسالمي  -بيان الحقائق الرئيسية
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.

أ) السحب النقدي
ب) االستعالم عن الرصيد
ج) الرفض لعدم كفاية الرصيد

استخدام أجهزة الصراف اآللي غير التابعة لمصرف أبوظبي اإلسالمي في
اإلمارات

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

السحب النقدي
االستعالم عن الرصيد

استخدام أجهزة الصراف اآللي األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي

حسب نظام الدولة المضيفة

أ) السحب النقدي
ب) رسوم خدمة المعامالت بغير الدرهم

استخدام أجهزة الصراف اآللي خارج دول مجلس التعاون الخليجي

أ) حسب نظام الدولة المضيفة
ب) 1.93%

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

توضيح معدل المرابحة لحساب الودائع االستثمارية
االفتراضات:
رصيد الحساب في الشهر التقويمي

 100.000درهم

معدل المرابحة المحقق بنهاية نفس الشهر التقويمي

0.66%

معدل المرابحة المحقق الموزع بحلول نهاية نفس الشهر التقويمي

0.36%

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

0.30%

عدد أيام الشهر

30

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 =  100,000درهم*  29.589 = )30/365 * 0.36%درهم*
		
ً
وفقا ألحدث الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية اإلسالمية مع إعالن طريقة توزيع المرابحة المعلنة في جميع فروع
* ُتحتسب المرابحة المحققة ،إن وجدت ،لكل شهر تقويمي بحلول نهاية هذا الشهر
المصرف وعلى .www.adib.ae
لمزيد من المعلومات حول أحدث معدالت توزيع المرابحة ،يرجى الرجوع إلى موقع مصرف أبوظبي اإلسالمي على .www.adib.ae

الحسابات الشخصية من مصرف أبوظبي اإلسالمي  -بيان الحقائق الرئيسية
الشروط واألحكام الرئيسية
الشروط واألحكام
ً
وفقا لتقدير المصرف الخاص.
يحتفظ مصرف أبوظبي اإلسالمي بالحق في رفض أي طلب للمتعامل
تخضع معايير المنتج المذكورة أعاله لسياسة المنتجات المعتمدة من مصرف أبوظبي اإلسالمي.
تطبق الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية اإلسالمية من مصرف أبوظبي اإلسالمي على المنتجات المذكورة أعاله .الرابط:
https://www.adib.ae/en/SiteAssets/Accounts٪20Docs/banking-service-agreement-bwb.pdf
ً
ً
ً
وفقا للوائح مصرف اإلمارات العربية
وفقا لتقدير مصرف أبوظبي اإلسالمي المطلق
طبقا لمجلس الخدمات المصرفية والتعرفة في مصرف أبوظبي اإلسالمي وتخضع للتغيير من وقت آلخر
ستكون الرسوم المطبقة على المنتجات المذكورة أعاله
يوما تقويميًا من أي تغيير في الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية اإلسالمية والخدمات المصرفية ولجنة التعرفة.
المتحدة المركزي .سيتم إخطار متعاملي مصرف أبوظبي اإلسالمي قبل ً 60
ال يُسمح لموظفي مصرف أبوظبي اإلسالمي 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 اإلسالمي ،تحت أي ظرف من الظروف.

تحذيرات
سيؤدي عدم الحفاظ على الحد األدنى للرصيد (عند االقتضاء) إلى عدم التنازل عن رسوم الحد األدنى.
سيعتبر الحساب خام ً
ال إذا لم يكن هناك معامالت من المتعامل لمدة  3سنوات من تاريخ آخر معاملة.

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  | 313رقم االتصال600543216 :

