
بيان الحقائق الرئيسية
حلول إدارة النقد

األهلية

•  يتمتع مصرف أبوظبي اإلسالمي)"المصرف"( بالحق الوحيد في تحديد طريقة تقديم خدمات إدارة النقد أو تحديد أهلية المتعاملين لالستفادة من بعض خدمات إدارة النقد.

حلول التحصيلالسيولة وخدمات الحساباتحلول الدفعالفئة
•  طباعة الشيكات الرقميةالحلول الرئيسية

•  طلب إصدار دفتر شيكات عبر اإلنترنت
•  الرواتب والخدمات وتوزيعات األرباح

•  إعداد الخصم المباشر للخدمات

•  التحويل التلقائي بين الحسابات
•  تقارير متعددة البنوك

•  تحصيل نقدي / شيكات
•  جهاز اإليداع النقدي الذكي

•  مسح الشيكات ضوئًيا عن بعد
•  إيصاالت الخصم المباشر

•  الحسابات االفتراضية
•  تخزين الشيكات

•  حلول نقاط البيع

الرسوم الرئيسية
"ال تشمل أي مدفوعات يسددها المتعامل للمصرف بموجب هذه المنتجات والخدمات المقدمة ضريبة القيمة المضافة. يجب على المتعامل أن يسدد للمصرف مبلًغا يساوي أي ضريبة قيمة مضافة، إذا أو عندما 

تصبح قابلة للتطبيق، باإلضافة إلى وفي الوقت نفسه الذي تسدد فيه هذه المدفوعات ". لمزيد من التفاصيل عن الرسوم والتكاليف، ُيرجى الرجوع إلى جدول الرسوم المتاح على موقعنا على اإلنترنت
www.ADIB.ae/Business

)ADIB Direct( الخدمات المصرفية عبر االنترنت عبر الفرع
غير مطبقة 85 درهًما استالم نقدي )عن كل دفعة مستلمة(

غير مطبقة 85 درهًما استالم شيكات )عن كل دفعة مستلمة(

غير مطبقة 100 درهم استالم نقدي وشيكات )عن كل دفعة مستلمة(

غير مطبقة 500 درهم نفس اليوم، 300 درهم اليوم التالي أستالم/توصيل النقد حسب الطلب )لكل رحلة( 

1.500 درهم غير مطبقة رسوم التنفيذ والتركيب لنظام مقاصة صور الشيكات - اختياري

300 درهم شهريا او 3,600 درهم سنوي غير مطبقة رسوم خدمة المسح الضوئي للشيكات

غير مطبقة 30 درهم رسوم شركة التوصيل - لكل عملية تسليم

وفقًا لمتطلبات كل حالة غير مطبقة طباعة شيك للشركات - الرسم لكل شيك )من جانب المتعامل(

10 درهم غير مطبقة طباعة شيك للشركات - الرسم لكل شيك )من جانب المصرف(

1,500 درهم غير مطبقة تنفيذ طباعة شيك للشركات - يدويًا

5 درهم غير مطبقة دفع إيجابي لكل شيك

غير مطبقة 1,500 درهم شهريا لكل جهاز جهاز إيداع نقدي ذكي بسعة 1,200 ورقة شامل مرتين استالم ومعالجة )لكل جهاز(

غير مطبقة 2,500 درهم شهريا لكل جهاز جهاز إيداع نقدي ذكي بسعة 2,500 ورقة شامل مرتين استالم ومعالجة )لكل جهاز(

غير مطبقة 3,200 درهم شهريا لكل جهاز جهاز إيداع نقدي ذكي بسعة 4,000 ورقة شامل مرتين استالم ومعالجة )لكل جهاز(

غير مطبقة 4,000 درهم شهريا لكل جهاز جهاز إيداع نقدي ذكي بسعة 10,000 ورقة شامل مرتين استالم ومعالجة )لكل جهاز(

مصرف أبوظبي اإلسالمي شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

لعنوان - 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: 8777 657 2 971+
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االلتزامات المصاحبة:

يجب على المتعامل التأكد من مصداقية، وموثوقية، وصالحية، ودقة، واكتمال أي معلومات، أو تفاصيل، أو محتويات، أو مواد، أو اتصاالت، أو مستندات مطلوبة من المتعامل لتقديم خدمات إدارة النقد وفي حالة وجود أي تعارض فيها، يكون 
المتعامل وحده مسؤوًال عن أي خسارة، أو ضرر، أو عدم سداد، أو دفع خاطئ، أو تأخير في السداد ناتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذا.

في حالة إخفاق المتعامل في تلبية الشروط وا³حكام، يحتفظ المصرف بالحق في إنهاء العالقة أو تقييد حسابات المتعامل أو تطبيق الرسوم أو إرسال تقارير سلبية إلى وكالة االئتمان.

•  جميع المستندات (من ضمنها االتفاقيات) متوافقة مع
    مبادى الشريعة

مصرف أبوظبي اإلسالمي شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

لعنوان - 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: 8777 657 2 971+


