بيان الحقائق الرئيسية
حساب التوفير /االستثمار /الوكالة/حسابات الودائع ألجل لألعمال
الفئة

أهم الميزات

األهلية

معدل الربح

حساب التوفير لألعمال (مضاربة)
•
•
•
•
•
•
•

حساب االستثمار قصير األجل (مضاربة)

متاح بعمالت مختارة
بطاقة ائتمان كالسيكية مجانية لألعمال
 5معامالت صرَّ اف شهرية مجانية
بدون رسوم شهرية
إمكانية وضع تعليمات دائمة لتسديد المدفوعات للمعامالت المتكررة
بدون دفتر شيكات لحسابات التوفير /حسابات االستثمار قصيرة األجل
الوصول إلى األموال في أي وقت
*

وديعة وكالة األعمال
•
•
•
•

وديعة ألجل لألعمال

متاح بعمالت مختارة*
بدون رسوم شهرية
خيارات فترات استثمار متعددة
أرباح عالية متوقعة (مقارنة بحساب التوفير العادي)

حساب التوفير لألعمال (مضاربة)

حساب االستثمار قصير األجل (مضاربة)

وديعة وكالة األعمال

وديعة ألجل لألعمال

• االحتفاظ برصيد شهري ال يقل عن 5,000
درهم إماراتي أو ما يعادله حتى تتأهل
لكسب األرباح.
• ُتحتسب األرباح شهريًا وتودع في حساب
المتعامل كل ثالثة أشهر (في أول يوم عمل
من يناير ،وأبريل ،ويوليو ،وأكتوبر).
• إذا انخفض الرصيد عن  5,000درهم في
نهاية أي يوم خالل أي شهر ،فلن يتأهل
المتعامل للحصول على األرباح عن ذلك
الشهر بأكمله.
• ُتحتسب األرباح على أقل رصيد خالل الشهر.

• االحتفاظ بحد أدنى قدره  10,000درهم في
نهاية أي يوم تقويمي خالل الشهر.
• يُحتسب الربح والخسارة على أساس رصيد
الحساب في نهاية كل يوم خالل كل شهر
تقويمي لأليام التي يساوي فيها رصيد
الحساب الحد األدنى اليومي لرصيد اإلغالق،
أي  10,000درهم ،أو يزيد عليه.
• يُودع مبلغ الربح في حساب المتعامل في
الشهر التالي (أول يوم عمل في الشهر
التالي).

• يحتاج فتح حساب وكالة األعمال لمبلغ ال يقل
عن  500,000درهم إماراتي أو ما يعادله.
• يلزم وجود حساب جاري أو حساب توفير
لألعمال لدى مصرف أبوظبي اإلسالمي
الستالم األرباح.

• يحتاج فتح حساب وديعة ألجل لمبلغ ال يقل
عن  10,000درهم إماراتي أو ما يعادله.
• يلزم وجود حساب جاري أو حساب توفير
لألعمال لدى مصرف أبوظبي اإلسالمي
الستالم األرباح.

ً
وفقا لتعدد
قد يختلف مبلغ معدل الربح
مستويات رصيد الحساب ومن وقت آلخر

ً
وفقا لتعدد
قد يختلف مبلغ معدل الربح
مستويات رصيد الحساب ومن وقت آلخر

*اعرف المزيد من خالل التحدث إلى مسؤول خدمات األعمال أو مدير عالقات المتعاملين في أحد مراكز األعمال لدينا  -حدد موقع أقرب مركز أعمال لك من خالل زيارة موقعنا على اإلنترنت.www.adib.ae/Pages/business_services_business_centers.aspx :
العمالت الرئيسية متاحة؛ يمكنك مناقشة أمر تحديد العمالت مع مسؤول خدمات األعمال أو عالقات المتعاملين.

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  | 313رقم االتصال+971 2 657 8777 :

بيان الحقائق الرئيسية
الرسوم الرئيسية

ً
مبلغا يساوي أي ضريبة قيمة مضافة عند
"ال تشمل أي مدفوعات يسددها المتعامل للمصرف بموجب هذه المنتجات والخدمات المقدمة ضريبة القيمة المضافة .يجب على المتعامل أن يسدد للمصرف
االستحقاق باإلضافة إلى هذه المدفوعات وفي الوقت نفسه " .لمزيد من التفاصيل عن الرسوم والتكاليف ،يُرجى الرجوع إلى جدول الرسوم المتاح على موقعنا على اإلنترنت www.adib.com

ً
وفقا لباقات
تخضع حسابات التوفير واالستثمار قصيرة األجل لجدول رسوم الخدمات المصرفية لألعمال
الخدمات المصرفية لألعمال المتاحة على موقعنا اإللكتروني .

تحديد هيكل الشريعة

• في حسابات المضاربة (بما فيها ودائع االستثمار ،مثل التوفير ،وحساب
االستثمار قصير األجل ،والوديعة ألجل) ،لن يضمن المصرف أي أرباح أو
سداد أي جزء من رصيد حساب المضاربة أو كله ،كما أن هذه الحسابات
معرضة ألخطار الخسائر المحتملة التي قد تؤثر على المبلغ األساسي
المودع في حسابات المضاربة.

• في وديعة الوكالة ،يعين المتعامل المصرف وكي ً
ال (الوكيل) له
الستثمار أمواله في معامالت إسالمية مقبولة ضمن إجمالي
ً
وفقا لقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية
استثمارات المصرف العامة
وعلى النحو الذي تحدده هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف.

سيتم االتفاق على رسوم /عموالت وديعة الوكالة والودائع ألجل مع المتعامل بموجب اتفاقية يوقعها
الطرفان كما تنص الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية اإلسالمية (المتعاملين غير
األفراد) أو اتفاقية الوكالة الرئيسية لالستثمار.

أهم الشروط واألحكام

دائما بالشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية
ره ًنا
ً
اإلسالمية (المتعاملين غير األفراد) ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني
للمصرف .https://www.adib.ae/en/business
ً
وفقا لتقدير المصرف
• يجوز للمصرف قبول طلب المتعامل أو رفضه
منفردً ا مع إبالغ المتعامل خطيًا في حالة الرفض في غضون فترة
زمنية معقولة مع ذكر سبب الرفض حيثما أمكن ذلك.
• يجوز للمتعامل فتح حساب التوفير لألعمال وحساب االستثمار قصير
األجل بعمالت أجنبية مختارة بعد موافقة المصرف ،الذي يحق له
ً
وفقا لتقديره ،إغالق أي حساب وطلب تسوية فورية (إن
في أي وقت
وجدت) مع إشعار المتعامل.

الوثائق

ً
وفقا لسياساته وإجراءاته:
قد يطلب المصرف مستندات إضافية
• أصل جواز السفر ،وتأشيرة اإلقامة ،والهوية اإلماراتية السارية للمفوضين
بالتوقيع /الشركاء
• الرخصة التجارية
• السجل التجاري
• شهادة عضوية الغرفة التجارية
• عقد التأسيس
• التعديالت الالحقة والتوكيل الرسمية ،إن وجدت

تنبيه
في حالة فشل المتعامل في تلبية الشروط واألحكام ،يحتفظ المصرف بالحق في إنهاء العالقة ،أو تقييد حسابات المتعامل ،أو فرض الرسوم ،أو إرسال تقارير سلبية إلى وكالة االئتمان.

االلتزامات المرتبطة:
حسابات التوفير واالستثمار قصير األجل
• إغالق الحساب خالل أول  6أشهر :رسوم  100درهم إماراتي أو ما يعادلها بالعملة األجنبية.
وديعة الوكالة:
يوما على األقل من تاريخ االنتهاء هذا بعدم رغبته في تمديد اتفاقية الوكالة.
• يُمدد تاريخ االنتهاء تلقائيًا لفترة أو فترات أخرى مدة كل منها عام ما لم يخطر الطرفان (المصرف والمتعامل) اآلخر خطيًا قبل ً 30

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  | 313رقم االتصال+971 2 657 8777 :

بيان الحقائق الرئيسية
االلتزامات المرتبطة:
الوديعة ألجل:
• يجب إيداع الوديعة ألجل لما ال يقل عن شهر .فإذا سحبها المتعامل قبل إتمام شهر ،لن يتأهل للحصول على األرباح.
ً
وفقا للشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات
• عند سحب الوديعة ألجل قبل مرور المدة المذكورة ،ورغم أن المصرف غير ملزم بقبول هذا السحب المبكر ،يجوز للطرفين االتفاق على السحب المبكر ودفع مبلغ تخارُج إلى المتعامل
المصرفية اإلسالمية (المتعاملون غير األفراد).

إقرار مقدم الطلب

اسم مقدم الطلب

توقيع مقدم الطلب والتاريخ

أعلن أنا الموقع أدناه أنني قد قرأت ،وفهمت ،وقبلت بيان الحقائق الرئيسية أعاله،
وبناء على ذلك أوقع هذا اإلقرار.
ً
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