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للعمليات المرصفية لألفراد المعلومات األساسية 
 ألفرادا لعمالءل االدخار االستثماريحساب ل
 

 ألفرادا لعمالءل االدخار االستثماريحساب لللعمليات المرصفية لألفراد المعلومات األساسية 
 

 وصف المنتج

  ي
 
 . سحب أموال بمرونة عند الحاجةالقيام بعمليات الخيار األمثل لحساب األفراد الذين يرغبون ف

 
  األشخاص المؤهلي   

    ي اإلمارات العربية المتحدة والمقيمي
 . يمي   وغي  المق مواطن 

  18أن ال يقل العمر عن  
 
 . عاما

 الخدمات المرصفية اإلسالمية -لدى المرصفبنفس العملة  ادخار استثماريال يكون لديه حساب  أن . 
 

  المزايا

  ي اإلمارات العربية المتحدة دولة بدرهم الحساب يتوفر
لين   . والدوالر األمريكي واليورو والجنيه االسير

 الرصيد المدين للحسابات المفتوحة بالعمالت األجنبية. عىل  رسوم تحتسبو  . ةالدائن عىل الحساباتشهري  ساألرباح المحققة عىل أسا توزع
 (. الرسوم)يرجى الضغط لالطالع عىل 

  .ك وإضافة قريب من الدرجة األوىل  يجوز فتح حساب مشير

  ي يرسل كشف حساب شهري
ون  ي إىل إلكير

ون  يد اإللكير الخدمات و  الهاتف المتحركاحب الحساب استخدام صويمكن ل ،المسجل لدى المرصفاليى
نت   لإلطالع عىل كشف الحساب. المرصفية عيى االنير

 
  االمتيازات

  يحة  خصم مباش  بطاقة للمتعامل تصدر  من أجهزة الرصاف تحتوي عىل ش 
 
ونية ورقم شي لتسهيل سداد الدفعات أو سحب المبالغ نقدا إلكير

 (. خصم المباش  بطاقة اللالمعلومات األساسية التفاصيل عن لالطالع عىل مزيد من  اآلىلي حول العالم )يرجى الضغط هنا 

  ي الخاص بالمتعامل ترسل رسائل بالمعامالت ورسائل للتسويق إىل الهاتف المتحرك
 
 اإلمارات العربية المتحدة المسجل لدى المرصفدولة ف

ة(. ل عن البيانات اي)يرجى الضغط هنا لالطالع عىل مزيد من التفاص  ألساسية للعمليات المرصفية عيى الرسائل النصية القصي 

  ي
 
اك ف نت والهاتف المتحرك )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل مزيد من التفاصالمرصفالخدمات االشير ألساسية ل عن البيانات ايية عيى االنير

نت والهاتف المتحرك(.  خدماتلل  المرصفية عيى االنير

  .دفع فواتي  الخدمات عند الطلب 

  .الخصم المباش  داخل اإلمارات العربية المتحدة عند الطلب 

  .األوامر الدائمة عند الطلب 
 

  الرسوم

  االسالمية المرصفية خدماتلوالعموالت لرسوم الينش  المرصف جدول  
 
ي عالقته مع اللألفراد وفقا

 
امه بالشفافية ف يرجى الضغط هنا ) متعاملاللير 

 لألفراد(.  االسالمية المرصفية خدماتلل ت والعموال  رسوماللالطالع عىل جدول 

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

 الحساب. 
 

ط  مدة خيار الشر

 رسوم إغالق الحساب.  دون أن تطبق عليه أموالهسحب  مكنهأيام عمل من تاري    خ فتح الحساب، ي 5ل إذا قرر صاحب الحساب إغالق حسابه خال 

 طمنح "ي ام المرصف بالمحافظة عىل عالقة مرصفية عادلة مع الللمتعامل " خيار الش   . متعاملباعتباره جزًء من الير 
 

 المالحظات اإلضافية واألسئلة المتكررة
  ار االستثمارياالدخ حساب رسوم صيانة  - 1

ي الحاالت التالية:  صيانة حساب االدخار االستثماريرسوم  تطبق ال  
 
 ف

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

 تحويل الراتب الشهري عيى نظام حماية األجور أو نظام تحويل األموال.   1-2
 . المغطاة ةطاقالبأو  تمويالتالخاصة باألفراد مثل ال الخدمات المرصفية االسالميةي من منتجات عند الحصول عىل أ  1-3
 فئات العمالء الشروط 

في الشهر درهم ألف 50إلى  درهم آالف 10أكبر من الدخل   

درهم إماراتي 350،000درهم حتى  50،000أو رصيد ائتماني قدره   

إماراتي درهم 1،000،000ما يصل إلى بأو اقتراض   

ميسورون   -األفراد   

  

 

 شهريًا وما فوقدرهم ألف  50  - الدخل

 درهم وما فوق 350،000 قدره ائتماني أو رصيد 

 درهم إماراتي 1،000،000أكثر من بأو االقتراض 

ذوي المالءة المالية   - األفراد

 العالية
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 ألفرادا لعمالءل االدخار االستثماريحساب ل
 

ي الحساب أو دخل شهري كبي   1-4
 
ة ف ات عالقة وعالقة جيدة مع المرصف )يرجى الضغط هنا لالطالع وأرصدة ذعند وجود حركة كبي 

 عىل مزيد من التفاصيل عن المعلومات األساسية الخاصة بحسابات األفراد(. 
 

ي بالمعايي  الموضحة أعالهالصيانة تحتسب رسوم  
ي ال تف 

الطالع عىل )يرجى الضغط هنا ل. عىل الحد األدن  للرصيد عىل أصحاب الحسابات النر
 لألفراد(.  اإلسالمية المرصفية للخدمات والعموالت  رسومالمن المعلومات عن جدول مزيد 

 
 المعامالت الشهرية متطلبات   - 2

:  ومع ذلك الشهرية،ليس هناك حد أعىل أو أدن  للمعامالت المعامالت الشهرية غي  محددة، أي   ي
 يرجى مراعاة اآلنر

 أشهر.  6معامالت ألكير من  يعتيى الحساب "غي  فعال" إذا لم تتم فيه  -أ  
" إذا لم تتم فيه معامالت ألكير من خامديعتيى الحساب "  -ب  

 
 سنوات.  3ا

  
ي الحالتي   المذكورتي    صاحبيجب عىل 

 
 به المعلومات والمستندات األساسية لتفعيل الحساب ف

 
الحساب تقديم طلب لتفعيل الحساب مرفقا

 أعاله. 
 
 عىل األرصدة الدائنة  الرب  حنسب   - 3

 . االدخار االستثماريلحسابات الدائنة األرصدة  ىلعشهري  األرباح المحققة عىل أساس توزع 
 

 بمختلف العمالت( دخار االستثماري)يرجى الضغط هنا لالطالع عىل البيانات الخاصة بحساب اال  
 
 

  
 
  المعامالت  -4

ي هذا الحساب بدرهم  
 
 أنها اإلمارات العربية المتحدة عىلدولة تعتيى أي معامالت تتم خارج و  ،اإلمارات العربية المتحدةدولة تتم كل المعامالت ف

ي ذلك اليومدفعة دولية وتحتسب عليها 
 
 رسوملا)يرجى الضغط هنا لالطالع عىل جدول  . رسوم تحويل العملة األجنبية حسب سعر الرصف ف

 . لألفراد( اإلسالمية المرصفية للخدمات والعموالت 
 

ي هذا الحساب الت متتم كل المعا 
 
 ف

 
وط اإليداعات النقدية ويجب عىل صاحبشأن  المركزي اإلمارات العربية المتحدةمرصف لسياسات وفقا ب ش 

ي الحاالت الحساب تقديم 
 
 التالية: األدلة المستندية ف

 

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

  لغ ___ درهم وأكير )أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية(. الواردة بمبالتحويالت 
 
 
  اإلشعارات الخاصة بالحساب  - 5

ي  
 
اإلمارات العربية المتحدة الستالم إشعار عيى الرسائل دولة يجب عىل صاحب الحساب تزويد المرصف برقم هاتف متحرك حديث مسجل ف

ة بالمعامالت ا ي الحساب. النصية القصي 
 
ي تتم ف

 اإلسالمية رصفيةالم خدمات)يرجى الضغط هنا لالطالع عىل مزيد من المعلومات عن تفاصيل ال لنر
نت والهاتف المتحرك(.  ة واالنير  لألفراد عيى الرسائل النصية القصي 

 
  إغالق الحساب  - 6

الموضحة أدناه. يتم حساب رسوم إغالق الحساب  القنوات من خالل أي من حساب االدخار االستثماريغالق تقديم طلب إل  متعاملاليستطيع  
 اد(. لألفر  االسالمية المرصفية للخدمات والعموالت  رسومالأشهر.  )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل جدول  6عىل الحساب الذي يتم إغالقه خالل 

 

  600529999مركز اإلتصال عىل هاتف رقم 

  المرصففروع زيارة أي فرع من 

  ي لصاحب الحساب المسجل لدى المرصف. إرسال رسالة
ون  يد اإللكير ونية من اليى

 إلكير
 

 بوقف بطاقة ال
 
  الحسابهذا والخدمات المتصلة ب خصم المباش  كما يقوم المرصف أيضا

 
 . تلقائيا

 
وط الخاصة بالعمالء األفراد  االدخار االستثماري يحق للمرصف إغالق حساب ي األحكام والش 

 
ي و ،عىل النحو الموضح ف

 
ل هذه الحاالت، يرس ف

 إىل عنوان ال 60المرصف إشعارا ال تقل مدته عن 
 
 المسجل لدى المرصف.  متعامليوما

 
 خصم المباشر تسليم بطاقة ال  - 7
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 الذي تقدم بطلب للحصول عليها من خالل وكالء المرصف المعتمدين. المباش  بطاقة الخصم  متعامليستلم ال
 

 

  المعلومات األخرىساسية و تحديث بيانات المتعامل األ   - 8
ي تتم عىل بياناتهمسؤولي   الحساب  أصحابيكون  

ات األساسية النر يجب أن  الهاتف وبيانات العمل. وأرقام  معن إخطار المرصف عن كل التغيي 
يبية   بالمستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية وجواز السفر والبطاقة الرص 

 
ها يكون تحديث هذه البيانات مدعوما  . وغي 

 
  استفسارات و/أو توضيحات أخرى  - 9

يد اإللكقبل التوقيع عىل نموذج فتح الحساب الحصول عىل المزيد من التوضيحات  متعاملليستطيع ا  ونية إىل اليى
ي بإرسال رسالة إلكير

ون  ير
info@almasraf.ae ي قة الهوية / جواز السفر وصفحة اإلقامة ورقم هاتف ن بطاعتقديم صورة  متعامل. يجب عىل ال

 
ولة دمتحرك مسجل ف

ي الوقت المناسب. 
 
 اإلمارات العربية لتسهيل عملية الرد ف

 
  إقرار

ام باإلجراءات الموضحة أدناه عند فتح الحساب:  متعامليتعهد ال  بااللير 

 وط المرصف لحسابات المرصفية لألفراد والمعلومات األساسية الخاصة بهذا مة لالعا الخدمات المرصفية اإلسالمية -استالم وفهم أحكام وش 
وط العامة )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل  الحساب.   (. الخدمات المرصفية اإلسالمية -المرصفالمطقة لدى األحكام والش 

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

 ي أي وقت بموجب إشعار مدته مرصف أنه يحق لل
 
.  60إغالق هذا الحساب ف

 
 يوما

 وط المرصف ي تحكم الحساب وهي مكملة ألحكام وش 
وط النر . إذا كانت ةالعام الخدمات المرصفية اإلسالمية -أن هذه الوثيقة توضح األحكام والش 

وط  ي هذه الوثيقة تختلف عن أحكام وش 
 
وط الخاصة الواردة ف الخاص بالعمليات  الخدمات المرصفية اإلسالمية -المرصفاألحكام أو الش 

ي هذه الوثيقة
 
وط الخاصة الواردة ف  . المرصفية العامة، تنطبق األحكام أو الش 

 
 

 ل والتاري    خمتعامتوقيع ال
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