إعالن طريقة توزيع األرباح

Announcement of Profit Distribution Method
Announcement Date: 28/02/2022

2022/02/28:تاريخ اإلعالن

Dear Customer,

متعاملنا العزيز

With reference to the General Terms and Conditions for Accounts and Islmaic Bnaking Services, the Addendum and their
amendments (if any) (the “Terms and Conditions”), Abu Dhabi Islamic Bank PJSC (the “Bank”) hereby announces that the
new Profit Distribution Method for Saving Accounts as follows:

)باإلشارة إلى الشروط األحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية االسالمية والملحق وتعديالتهما المختلفة (إن وجدت
ع ("المصرف") عن الطريقة الجديدة لتوزيع األرباح لحسابات التوفير.م. يعلن مصرف أبوظبي اإلسالمي ش،)”(“الشروط واألحكام
:كما يلي
: تكون حصص توزيع األرباح بين أصحاب حسابات المضاربة (أرباب المال) والمصرف (المضارب) كما يلي.1

1. The profit shares distribution between the Mudaraba Accounts Holders (Rab-al-Maal) and the Bank (Mudarib) to be as follows:

 حسابات التوفير.أ

a. Savings Accounts
		
1. Mudaraba Accounts Holders' Share in the Profit (Savings Accounts holders’ share):
			 • Online Saving Accounts holders: 15%
			 • Ghina Saving Accounts holders included in Takaful benefits: 10%
			 • All other Saving Accounts: 7.5%

:) حصة أصحاب حسابات المضاربة من األرباح (حصة أصحاب حسابات التوفير.1
%15 :• حصة أصحاب حسابات التوفير عبر اإلنترنت
%10 :• حصة أصحاب حسابات التوفير “غنى” المشمولة في المنفعة التكافلية
%7.5 :• حصة أصحاب جميع حسابات التوفير األخرى

2. Mudarib’s Profit Share (the Bank’s share): 85%, 90% and 92.5% respectively for the Saving Accounts specified above.

		
		
		

. على التوالي بالنسبة لحسابات التوفير المحددة أعاله%92.5 و%90 و%85 :)  حصة المضارب من األرباح (حصة المصرف.2

b. All Other Mudaraba Accounts except Savings Accounts

 كل حسابات المضاربة األخرى ما عدا حسابات التوفير.ب

1. Mudaraba Accounts Holders' Share in the Profit (other Mudaraba Accounts Holders’ share except Savings Accounts): 20%

%20 :) حصة أصحاب حسابات المضاربة من األرباح (حصة أصحاب حسابات المضاربة األخرى ما عدا حسابات التوفير.1

2. Mudarib’s Profit Share ( the Bank’s share): 80%

%80 :) حصة المضارب من األرباح (حصة المصرف.2

2. The monthly General Pool Profits, if any, shall be proportionately distributed amongst the parties of the Partnership Capital
as per their respective share in the Partnership Capital when the financial statements are prepared. The Bank’s share in the
profits of this Partnership represents the Bank’s profit as a partner. The share of Mudaraba Accounts in the profits of this
Partnership, in their capacities as partners, represents the Mudarabah Profit.

 بنسبة نصيب كل، وقت إعداد القوائم المالية بين طرفي رأس مال المشاركة-  يتم توزيع أرباح الوعاء العام الشهرية – إن وجدت.2
َ  ويمثل نصيب المصرف من أرباح هذه المشاركة. بالنسبة والتناسب،منهما في رأس مال المشاركة
،ربح المصرف بصفته مشاركًا
َ
.أرباح المضاربة
،نصيب حسابات المضاربة من أرباح هذه المشاركة بصفتها مشا ِركة
ويمثل
ُ

3. Mudarabah Profit share of each Account Category of the Mudaraba Accounts shall be proportionately determined in
accordance with its respective investment amount (“Account Category Aggregate Profit”).

 ويتحدد نصيب كل فئة حسابات من حسابات المضاربة من أرباح المضاربة وفقًا لمبالغها االستثمارية بالنسبة والتناسب ("إجمالي.3
.)"أرباح فئة الحسابات

4. Account Category Aggregate Profit shall be divided between the Mudarib and the Mudaraba Accounts Holders for each
Account Category separately in accordance with the profit share distribution specified in clause (1) above. As a result, the
Bank as a Mudarib receives its Mudarib’s Profit Share in the Account Category Aggregate Profit. Each Account Category in
its capacity as Rab-al-Maal receives of the Mudaraba Accounts Holders’ Share in the Profit which represents its share of the
Account Category Aggregate Profit of its Account Category (“Account Category Net Profit”).

 ثم يقسم إجمالي أرباح فئة الحسابات بين المضارب وأصحاب حسابات المضاربة بالنسبة لكل فئة حسابات على حدة على أساس.4
 فيحصل المصرف بصفته مضاربًا على حصة المضارب من األرباح من إجمالي أرباح،) أعاله1( حصص توزيع األرباح المذكورة في البند
 وتحصل كل فئة حسابات بصفتها رب مال على حصة أصحاب حسابات المضاربة من األرباح وهو نصيبها من إجمالي،فئة الحسابات
.)"أرباح فئة الحسابات الخاص بفئة حساباتها ("صافي أرباح فئة الحسابات

5. Then, the investment amounts for each Tier of each Account Category shall be weighted by the specified percentages of the
investment amounts and periods corresponding to each Tier of each Account Category as specified in the tables below.

ومدد استثمار كل شريحة وفقًا لما هو محدد
ُ  ثم يتم ترجيح مبالغ االستثمار لكل شريحة فئة حسابات باألوزان المحددة لمبالغ.5

The Account Category Net Profit of each Account Category shall be proportionately divided among all the Tiers of its
Account Category in accordance with their respective weighted investment amounts calculated above.

.في الجداول أدناه
 وذلك حسب مبالغها،يقسم صافي أرباح فئة الحسابات لكل فئة حسابات بين جميع الشرائح الخاصة بها بالنسبة والتناسب
.االستثمارية المرجحة وفقًا للمذكور أعاله

6. The total realized profit for each Tier of each Account Category specified in clauses (5) above is the monthly realized profit
of such Tier (“Monthly realized Profit of each Tier”).

) أعاله هو الربح الشهري5(  ويكون مجموع الربح المحقق بالنسبة لكل شريحة من شرائح كل فئة حسابات وفقًا للوارد في البند.6
.)" المحقق لهذه الشريحة ("الربح الشهري المحقق لكل شريحة

7. Then the Bank deducts from the Monthly Realized Profit of each Tier of each Account Category a percentage, not exceeding
the percentage that the Bank is entitled to deduct it for the account of the Investment Risk Reserve Account of that Tier,
and the balance after this deduction shall be distributed to such Tier (“Monthly Distributed Profit to each Tier”).

 ثم َيقتطع المصرف من الربح الشهري المحقق لكل شريحة من شرائح كل فئة حسابات ما ال يتجاوز النسبة التي يحق له اقتطاعها.7
 وما يبقي بعد هذا االقتطاع فإنه يوزع على هذه الشريحة ("الربح،لصالح حساب احتياطي مخاطر االستثمار الخاص بتلك الشريحة
.)" الشهري الموزع على كل شريحة

8. Each account holder of Mudaraba Accounts Holders shall receive his/her monthly distributed profit accordingly to the Tier
of his/her Account Category. (“Monthly Distributed Profit to the Mudaraba Account Holder”).

 يحصل كل صاحب حساب من أصحاب حسابات المضاربة على ربحه الشهري الموزع وفقًا لشريحة فئة الحساب التي ينتمي إليها.8
.)"("الربح الشهري الموزع على صاحب حساب المضاربة

Table 1

1 الجدول

The investment amounts of the Mudaraba Accounts will be weighted-based on its يتم ترجيح مبالغ االستثمار الخاصة بحسابات المضاربة حسب مبالغها االستثمارية
investment amounts by the following weights:
:باألوزان اآلتية

)حسابات ودائع االستثمار (الدرهم اإلماراتي

Investment Deposit Accounts (AED)

 ماليين10 أكثر من

 ماليين10  ماليين إلى5 من

 ماليين5 من مليون إلى

 ألفًا إلى مليون250 من

 ألفًا250  آالف إلى10 من

More than 10M

From 5M to 10M

From 1M to 5M

From 250K to 1M

From 10K to 250K

100%

99.9500%

99.8500%

99.800%

99.7500%

)حسابات االستثمار قصيرة األجل (الدرهم اإلماراتي

Short Term Investment Accounts (AED)

 ماليين5 أكثر من

 ماليين5  مليون إلى2 من

 مليون2  ألف إلى500 من

 ألف500  ألف إلى10 من

More than 5M

From 2M to 5M

From 500K to 2M

From 10K to 500K

100%

99.920%

99.870%

99.800%
)حسابات التوفير (الدرهم اإلماراتي

Savings Accounts (AED)

 ألفًا25 أكثر من

 ألفًا25  آالف إلى10 من

** آالف10  آالف إلى5 من

More than 25K

From 10K to 25K

From 5K to 10K**

100%

99.9200%

99.8500%

* ألف250 أكثر من

 ألفًا250  ألفًا إلى25 من

 ألفًا25  آالف إلى10 من

 آالف10  آالف إلى5 من

More than 250K*

From 25K to 250K

From 10K to 25K

From 5K to 10K

100%

100%

99.9200%

99.8500%

*The profit reserve for this tier in the Investment Risk Reserve cannot exceed 15% * أقصى ما يمكن احتجازه من األرباح المحققة لهذه الشريحة ضمن احتياطي مخاطر
of the deserved profits.
.%15 االستثمار هو
** No minimum balance is requested to qualify the Ghina Salary Account to be a
Mudarabah Account.

.** ال يوجد حد أدنى للرصيد ليؤهل حساب غنى للرواتب ليكون حساب مضاربة

Table 2

2 الجدول

Profit distribution - V-8-Feb 2022

) (الدرهم اإلماراتي- حسابات بنون-حسابات التوفير للصغار

Children’s Savings Accounts - Banoon Accounts (AED)

The investment amounts of the Investment Deposit Accounts will be weighted-based on its investment tenor by the :يتم ترجيح مبالغ االستثمار الخاصة بحسابات ودائع االستثمار حسب مدتها االستثمارية باألوزان اآلتية
following weights:

حساب وديعة استثمار حساب وديعة استثمار حساب وديعة استثمار حساب وديعة استثمار حساب وديعة استثمار حساب وديعة استثمار حساب وديعة استثمار حساب وديعة استثمار حساب وديعة استثمار
 شهرًا60 لمدة
 شهرًا48 لمدة
 شهرًا36 لمدة
 شهرًا24 لمدة
 شهرًا12 لمدة
 أشهر9 لمدة
 أشهر6 لمدة
 أشهر3 لمدة
لمدة شهر
60 Month Investment 48 Month Investment 36 Month Investment 24 Month Investment 12 Month Investment
Deposit Account
Deposit Account
Deposit Account
Deposit Account
Deposit Account

100%

100%

100%

100%

100%

Additional terms and conditions:
- The capitalized terms which are utilized in this announcement have the same meanings specified for them in the Terms and Conditions.

9 Month Investment
Deposit Account

6 Month Investment
Deposit Account

3 Month Investment
Deposit Account

1 Month Investment
Deposit Account

99.800%

99.600%

99.400%

99.200%

:شروط وأحكام إضافية
. يكون للمصطلحات والعبارات المستخدمة في هذا اإلعالن نفس المعاني الخاصة بها المحددة لها في الشروط واألحكام-

ِ )" يقصد بـ ("فئة الحسابات- (“Account Category”) means all types of Mudaraba Accounts such as Investment Deposit Accounts, Short Term Investment ص ْنف حسابات المضاربة مثل حسابات ودائع االستثمار وحسابات االستثمار قصيرة األجل وحسابات
.التوفير
Accounts and Savings Accounts.
- (“Tiers of each Account Category”) means collectively all sub-segments of Account Category and each one is a (“Tier”).

، يقصد بـ ("شرائح كل فئة حسابات" أو "شرائح فئة الحسابات") جميع الحسابات الفرعية ضمن كل فئة حسابات مجتمعة.)"وكل واحدة منها هي (" الشريحة

- The entire balance amount in the Mudaraba Account shall be invested by the Bank except the Central Bank requirements and 1% for %1المودع في حساب المضاربة باستثناء ما يلزم لالحتياطي اإللزامي من قبل المصرف المركزي و
 َيستثمر المصرف كامل المبلغَ
liquidity purpose.
.ألغراض السيولة

- The Bank cannot deduct more than 50% of the Monthly Realized Profit of each Tier for the account of the Investment Risk Reserve  من الربح الشهري%50  إن النسبة المئوية التي يحق للمصرف اقتطاعها لصالح حساب احتياطي مخاطر االستثمار ال تتجاوزAccount; and each depositor shall be entitled to his/her of share in such Investment Risk Account as long as his/her account is active.
.المودع حصته من احتياطي األرباح مادام حسابه قائمًا
المحقق لكل شريحة دون أن َيفقد
ِ
The affected existing Mudaraba Account holders may object to the above – mentioned new profit share distribution prior to the Effective
 يمكن ألصحاب حسابات المضاربة القائمة المتأثرة بطريقة توزيع حصص األرباح الجديدة االعتراض قبل تاريخ السريان على طريقةDate, in such case, the Bank reserves the right to close their accounts.

. وفي هذه الحالة يحتفظ المصرف بحقه في اغالق حساباتهم،توزيع األرباح الجديدة

Any new Mudaraba Account holders who opened account before the Effective Date and the existing Mudaraba Account holders who
are affected and do not object to ADIB and continue to hold such accounts on the Effective Date shall be deemed to have accepted إن أصحاب حسابات المضاربة الجديدة التي فتحت قبل تاريخ السريان أو أصحاب حسابات المضاربة القائمة التي تأثرت بطريقة توزيع
حصص األرباح الجديدة الذين لم يقدموا اعتراضًا للمصرف واستمروا باالحتفاظ بحساباتهم في تاريخ السريان يعتبروا قد وافقوا
the new profit share distribution
- The above terms and conditions shall be effective from 01/05/2022 (“Effective Date”).

.على طريقة توزيع حصص األرباح الجديدة

.)” (“تاريخ السريان2022/05/01 ابتداء من
 يسري العمل بالشروط واألحكام المذكورة أعاله في هذا اإلعالنً

