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المعلومات األساسية للعمليات المرصفية للحساب الجاري 
 الخاص بالخدمات المرصفية اإلسالمية للعمالء األفراد 

 
 

 وصف المنتج

 ي القيام بعمليات مرصفية يومية الستالم وسداد الدفعات الشخصية، وهو قرض حسن تحت الطل
 
ب الخيار األمثل للعمالء األفراد الذين يرغبون ف

ي أرباح االستثمار وال يتحمل مخاطره. 
 
 ال يشارك ف

 
  األشخاص المؤهلي   

  . ي اإلمارات العربية المتحدة أو المقيمي  
 مواطن 

  21أن ال يقل العمر عن  .
ً
 عاما

  .ي الخدمات المرصفية اإلسالمية بنفس العملة لدى المرصف
 
 أن ال يكون لديه حساب جاري ف

 
  المزايا

 يتوفر الحساب بدرهم اإلمارات العربية المتحدة والدوالر األمريكي واليورو وا . ي
لين   لجنيه االستر

 ي أرباح االستثمار. تحتسب رسوم عىل الرصيد المدين للحسابات المفتوحة بالعمالت األجنبية. )يرجى الضغط
 
 رصيد الحساب الدائن ال يشارك ف

 لالطالع عىل قائمة الرسوم والعموالت(. 

 كمال صاحب الحساب لمتطلبات مكتب االتحاد للمعلومات يتم منح دفتر شيكات للحسابات المفتوحة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة عند است
 االئتمانية ومرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

  .ك وإضافة قريب من الدرجة األوىل  يجوز فتح حساب مشتر

  ي الخاص بالمتعامل والمسجل لدى المرصف، كما يستطيع صاحب
ون  يد اإللكتر ي إىل التى

ون  الحساب استخدام يرسل كشف حساب شهري إلكتر
نت لإلطالع عىل كشف الحساب.   الهاتف المتحرك والخدمات المرصفية عتى االنتر

 
  االمتيازات

  من أجهزة الرصاف اآلىلي حول 
ً
ونية ورقم شي لتسهيل سداد الدفعات أو سحب المبالغ نقدا يحة إلكتر تصدر بطاقة خصم مباشر تحتوي عىل شر

(. العالم )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل   مزيد من التفاصيل عن المعلومات األساسية لبطاقة الخصم المباشر

  ي دولة اإلمارات والمسجل لدى المرصف )يرجى الضغط هنا لالطالع
 
ترسل رسائل بالمعامالت ورسائل للتسويق إىل الهاتف المتحرك للمتعامل ف
ة(. عىل مزيد من التفاصيل عن البيانات األساسية للخدمات المرصفية عتى الرسائ  ل النصية القصت 

  نت والهاتف المتحرك )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن البيانات األساسية ي الخدمات المرصفية عتى االنتر
 
اك ف االشتر

نت والهاتف المتحرك(.   للعمليات المرصفية عتى االنتر

  .دفع فواتت  الخدمات عند الطلب 

  عند الطلب. الخصم المباشر داخل دولة اإلمارات 

  .األوامر الدائمة عند الطلب 

  تسهيالت السحب عىل المكشوف وتخضع لموافقة المرصف االئتمانية )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن المعلومات
 لألفراد(.  –األساسية للسحب عىل المكشوف 

 
  الرسوم

  ي عالقته مع المتعامل )يرجى الضغط هنا ينشر المرصف جدول الرسوم والعموالت للخدمات المرصفية اإل
 
امه بالشفافية ف  اللتر 

ً
سالمية لألفراد وفقا

 لالطالع عىل جدول الرسوم والعموالت للخدمات المرصفية اإلسالمية لألفراد(. 

  نوصي أصحاب الحسابات بمراسلتنا عىل info@almasraf.ae  ي حالة الحاجة
 
إىل مزيد من التوضيح حول الرسوم والعموالت المطبقة عىل ف

 الحساب. 
 

ط  مدة خيار الشر

  أيام عمل من تاري    خ فتح الحساب، يمكن للمتعامل سحب رصيد حسابه من دون أن تطبق عليه  5إذا قرر صاحب الحساب إغالق حسابه خالل
 رسوم إغالق الحساب. 

 ط" للمتعامل باعتباره جزًء م ام المرصف بالمحافظة عىل عالقة مرصفية عادلة مع المتعامل. يمنح "خيار الشر  ن التر 
 

 المالحظات اإلضافية واألسئلة المتكررة
  صيانة الحساب الجاري  - 1

ي الحاالت التالية:  
 
 ال تطبق رسوم صيانة الحساب الجاري ف

ي الشهر أو ما يعادله بالعمالت  3.000/ -إذا بلغ الحد األدن  للرصيد   1-1
 
 األجنبية. درهم ف

 عند تحويل الراتب الشهري عتى نظام حماية األجور أو نظام تحويل األموال.   1-2
 الخدمات المرصفية اإلسالمية الخاصة باألفراد مثل التمويالت أو البطاقة المغطاة.  عند الحصول عىل أي من منتجات  1-3
ي الحساب أو دخل شهري كبت  وأرصدة ذات  1-4

 
ة ف عالقة وعالقة جيدة مع المرصف )يرجى الضغط هنا لالطالع عند وجود حركة كبت 

 عىل مزيد من التفاصيل عن المعلومات األساسية الخاصة بحسابات األفراد(. 
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ي بالمعايت  الموضحة أعاله. )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل 

ي ال تف 
 تحتسب رسوم الصيانة عىل الحد األدن  للرصيد عىل أصحاب الحسابات النر

 المعلومات عن جدول رسوم العمليات المرصفية لألفراد(. مزيد من 
 
  متطلبات المعامالت الشهرية   - 2

  : ي
 المعامالت الشهرية غت  محددة، ليس هناك حد أعىل أو أقل عىل المعامالت الشهرية. ومع ذلك، يرجى مراعاة اآلنر

 هر. أش 6يعتتى الحساب "غت  فعال" إذا لم تتم فيه معامالت ألكتر من   -أ  
" إذا لم تتم فيه معامالت ألكتر من   -ب  

ً
 سنوات.  3يعتتى الحساب "خامدا

ي الحالتي   المذكورتي    
 
 به المعلومات والمستندات األساسية لتفعيل الحساب ف

ً
يجب عىل أصحاب الحساب تقديم طلب لتفعيل الحساب مرفقا

 أعاله. 
 
 الرب  ح عىل األرصدة الدائنة   - 3

ي أرباح االستثمار وال تتحمل المخاطر. ال تشارك األرصدة ال 
 
 مدينة للحسابات الجارية ف

 
  المعامالت  - 4

ي هذا الحساب بدرهم اإلمارات العربية المتحدة. تعتتى أي معامالت تتم خارج اإلمارات العربية المتحدة عىل أنها دف 
 
عة دولية تتم كل المعامالت ف

ي ذلك اليوم. )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل جدول رسوم الخدمات المرصفية  وتحتسب عليها رسوم تحويل العملة األجنبية حسب
 
سعر الرصف ف

 اإلسالمية لألفراد(. 
 

وط اإليداعات النقدية ويجب عىل صاحب    لسياسات مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بشأن شر
ً
ي هذا الحساب وفقا

 
تتم كل المعامالت ف

ي الحاالت التالية: الحساب تقديم األدلة 
 
 والمستندات ف

 

  درهم وأكتر )أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية(.  35.000/ -اإليداعات النقدية بمبلغ 

  .)التحويالت الواردة بمبلغ ___ درهم وأكتر )أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 
 
  اإلشعارات الخاصة بالحساب  - 5

ة يجب عىل صاحب الحساب تزويد المرصف برقم   ي دولة اإلمارات الستالم اإلشعارات عتى الرسائل النصية القصت 
 
هاتف متحرك حديث مسجل ف

ي الحساب. )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل مزيد من المعلومات عن تفاصيل العمليات المرصفية لألفراد عتى الرسائل 
 
ي تتم ف

النصية بالمعامالت النر
نت والهاتف المتحرك(.  ة واالنتر  القصت 

 
  إغالق الحساب  - 6

يستطيع صاحب الحساب تقديم طلب إلغالق الحساب الجاري من خالل أي من القنوات الموضحة أدناه. ويتم احتساب رسوم إغالق الحساب  
 أشهر.  )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل جدول رسوم العمليات المرصفية اإلسالمية لألفراد(.  6عىل الحساب الجاري الذي يتم إغالقه خالل 

 

  600529999مركز اإلتصال رقم 

 أي فرع من فروع المرصف 

  .ي لصاحب الحساب المسجل لدى المرصف
ون  يد اإللكتر ونية من التى

 إرسال رسالة إلكتر
 

 .
ً
 بوقف بطاقة الخصم المباشر والخدمات المتصلة بهذا الحساب تلقائيا

ً
 كما يقوم المرصف أيضا

 
ي هذه الحالة ، يرسل المرصف إشعا

 
وط الخاصة بالعمالء األفراد، وف ي األحكام والشر

 
را يحق للمرصف إغالق الحساب الجاري عىل النحو الموضح ف

 إىل عنوان المتعامل المسجل لدى المرصف.  60ال تقل مدته عن 
ً
 يوما

 
 تسليم دفتر الشيكات   - 7

ط الوفاء بمتطلبات مكتب االتحاد للمعلومات االئتمانية ومرصف اإلمارات العربية المتحدة يصدر المرصف دفتر شيكات لصاحب الحساب بشر  
 سيقوم وكالء البنك المعتمدون بالتواصل معك لتسليم دفتر الشيكات. المركزي. 

 
 تسليم بطاقة الخصم المباشر   - 8

 العمالء الذي يطلبون بطاقة رصاف آىلي ....  
 
  تحديث بيانات المتعامل األساسية المعلومات األخرى  - 9

ي تتم عىل بياناته وأرقام الهاتف وبيانات  
ات األساسية النر العمل. يجب أن يكون يكون صاحب الحساب مسؤول عن إخطار المرصف عن كل التغيت 

ها.  يبية وغت   بالمستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية وجواز السفر والبطاقة الرص 
ً
 تحديث هذه البيانات مدعوما
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  استفسارات و/أو توضيحات أخرى  - 10
ي  

ون  يد اإللكتر ونية إىل التى
يستطيع المتعامل الحصول عىل المزيد من التوضيحات قبل التوقيع عىل نموذج فتح الحساب بإرسال رسالة إلكتر

 info@almasraf.ae ي دولة . ويجب عىل المتعامل تقديم صورة من بطاقة الهوية / جواز السفر وصفحة اإلقامة
 
ورقم هاتف متحرك مسجل ف

ي الوقت المناسب. 
 
 اإلمارات العربية لتسهيل عملية الرد ف

 

  إقرار

ام باإلجراءات الموضحة أدناه عند فتح الحساب:   يتعهد المتعامل بااللتر 

 وط المرصف العامة للحسابات المرصفية لألفراد والمعلومات األساسية الخاصة بهذا الحس )يرجى الضغط هنا لالطالع اب. استالم وفهم أحكام وشر

ي الخدمات المرصفية اإلسالمية(. 
 
وط العامة المطبقة ف  عىل األحكام والشر

  .)استالم بيان حماية البيانات. )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل بيان حماية البيانات 

  ي أي وقت بموجب اخطار مدته
 
.  60يحق للمرصف إغالق الحساب الجاري ف

ً
 يوما

  وط أن هذه الوثيقة وط المرصف العامة. إذا كانت األحكام أو الشر ي تحكم الحساب الجاري وهي مكملة ألحكام وشر
وط النر توضح األحكام والشر

وط المرصف ي هذه الوثيقة تختلف عن أحكام وشر
 
الخدمات المرصفية اإلسالمية الخاصة بالعمليات المرصفية العامة، تنطبق  -الخاصة الواردة ف

وط ال ي هذه الوثيقة. األحكام أو الشر
 
 خاصة الواردة ف

 

 

 توقيع المتعامل والتاري    خ
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