األسئلة الشائعة الخاصة لمتعاملي الخدمات المصرفية للمؤسسات
الحسابات
-1

كيف سيقوم البنك بإشعاري عند تغيير حسابي لدى نور بنك إلى حساب بنك دبي اإلسالمي؟
بوصفففمتعامالفففتالقع فففمماً عن فففالت قبعافففيعقحبافففتعضبفففقعم عرفففقعع فففتبتعرم فففايع ضففف عمال رففف عقحامالتافففقعو ضففف عقحع فففتبعحففف عبافففتع
بيعقإل لاي.
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هل سيكون هناك أي تغيير على الحساب الجاري أو حساب التوفير الخاص بي لدى نور بنك؟
ففففرم عم عرففففقعسارففففلعقحع ففففتبتتعقحست رففففنعوع ففففتبتتعقحمففففو ر عقحا ففففبنعقحاتصففففنعبففففتعحفففف عاففففو عباففففتعنحفففف عع ففففتبتتعست رففففنع
وع فففتبتتعمفففو ر عس رففف عحففف عبافففتع بفففيعقإل فففلايعو م فففت عنحففف عع فففتبعالواالفففتعقإل فففلايعحففف عبافففتع بفففيعقإل فففلايع ضافففت ع
قحا اتتعقحاص رنععب عقإلام اتعحااؤ تت) ع
رم عنبلغتعب ض عقحع تبعقحس ر عو ض عقحع تبعقحاص يعقح وحيعح عباتع بيعقإل لايعضبقعقحم عرق .ع

ع
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هل ستتأثر خدماتي عند ترحيل حسابي من نور بنك إلى بنك دبي اإلسالمي؟
فففرلاًقع صفففر عع فففتبتعو فففسقعاالتالمفففتعبتحالتافففقعنحففف عبافففتع بفففيعقإل فففلايع فففيع مففف عقحم عرفففقع 72عأالمفففوب ع7272ع–ع13ع
أالموب ع)7272عوض عموقسهعالحهتعقاًبتعتبعاؤضمتبع يعقحا اتتعقحاص رنعقح ئر رنعقحمتحرن :ع
ع
آخررر يرروم فرري حسرراب نررور أول يرررروم فرررري حسرررراب بنررررك
الخدمات المصرفية (ساعات العمل)
دبي اإلسالمي الجديد*
بنك
قح وقمب/قحا وعتتعبتحساان ع

72عأالموب ع 7272ع

7عاو اب ع 7272ع

ا اتتعصرتانعقحع تبع قحع تبتتعقحًتئانع ًب) ع

72عأالموب ع 7272ع

7عاو اب ع 7272ع

ا اتتعقحمعصرقعايعالقعم قا ست ** ع

72عأالموب ع 7272ع

3عاو اب ع 7272ع

نر قععقح رالتتعايعالقع وععاو عباتع** ع

72عأالموب ع 7272ع

7عاو اب ع 7272ع

االتالتعقحماورق ع

72عأالموب ع 7272ع

7عاو اب ع 7272ع

ع

72عأالموب ع 7272ع

7عاو اب ع 7272ع

قحا وعتتعقحمست رنع–ع وحرعت ب ع

72عأالموب ع 7272ع

7عاو اب ع 7272ع

قحا وعتتعقحمست رنع–عاعارعت ب ع

72عأالموب ع 7272ع

3عاو اب ع 7272ع

االتالتعقحمست

*رسفففبعق فففما ق ع ضففف ع ع فففتبعبافففتع بفففيعقإل فففلايعقحس رففف ع أ ضفففت عع فففتبتتعبافففتع بفففيعقإل فففلايعقحس رففف )عحسارفففلعقحبابفففتتع
قحس ر عقحاً انعحابات .ع
** ففرم عضبففوقعقحاً ف عوقح ففرالتتعقحمففيعم ف عنر ف قعهتعبال ف ع ا ف عرففو ع ففيعع ففتب اففو عباففتعقعحالففيع ففرم عاالتحسمهففتع ففيعع ففتبعباففتع
بيعقإل لايعقحس ر  .ع
ع
ابافففبعاافففتعاالتحسفففنعسارفففلع اففف وعتمتعواففف اتمتعافففيعع فففتبتعحففف عافففو عبافففتعضبفففقعأوعبالففف ع مففف عقحم عرفففقعحاعففف عافففيعقاًبفففتعع
قعمرتستمتعقحاص رنعنح عقحع عقأل ا  .ع
ع
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ع
ع
كيف سأحصل على أرباحي في حساب نور بنك الخاص بي أثناء نشاط الترحيل؟
فففرم عن فففت نعأ بتعفففتعقحاموضالفففنععمففف ع72ع فففبماب ع فففيعع فففتبعافففو عبافففتعقحافففت عبفففتعضبفففقعقحم عرفففق.ع فففرم عن فففت نعقأل بفففت ع
قحاموضالفففنعقعمبفففت ب قعافففيع72عأالمفففوب عنحففف عع فففتبعبافففتع بفففيعقإل فففلايعقحافففت عبفففتعو ًبفففتعحاافففم عع فففتبعقحمفففو ر عح عافففتقعحففف ع
باتع بيعقإل لايقعو ر ما عبال عذحتعب ل ن .ع
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هل سأستلم دفتر شيكات جديد من بنك دبي اإلسالمي؟
فففردقع مففف ع فففرالتتعافففو عبافففتعقحعفففتحيعق حافففت عبفففتع فففت عقحامالفففوقعبالففف عقالمافففتقعقحم عرفففقعو اوقصفففقعنسففف ق قتعصففف
قح رالتتعقحصت عبال ع3عاو اب ع7272عحا عمصقعنح ع22عرو بات .ع
ع
ابابعااتعمً ر عبابعوقحب ع يعق ما ق ع م ع رالتتعباتع بيعقإل لايعقحس ر عبعاوقع13ع ر اب ع .7272ع
ع
ماذا سيحدث لشيكات نور بنك الصادرة الخاصة بنا؟
ر ما عص ع رالتتعاو عباتعقح ت رنععا عمً راهتعوباتعرمات عالعقحاات تتعقحاص رن
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هل سيؤثر تغيير رقم الحساب على المدفوعات القادمة؟
فففرم عنرففف قععقحاففف وعتتعقحاوسهفففنعنحففف ع ضففف عع فففتبعافففو عبافففتع فففيعع فففتبتعحففف عبافففتع بفففيعقإل فففلايعقعمبفففت قبعافففيع3عافففو اب ع
7272ع صففتع قبعاففيع ويعأ عمففيرر .عحففيعرففؤر عمقررفف ع ضفف عقحع ففتبععافف عمالتالمففتعحفف عقحباففت.عواففلعذحففتقعااصففعتعبا ففت النع
ضففف عع فففتبت/ع ضففف عقحع فففتبعقحاصففف يعقحففف وحيعقحافففت عبفففتعقحس رففف ريعحففف عبافففتع بفففيعقإل فففلايعافففلع ففف التئتعقحمسفففت رريع
ح اتيعنمتعنعقحاالاواتتعقحاع رنعحهؤال عقح الت .
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ماذا سيحدث لتعليمات تشغيل الحساب المحفوظة لدى نور بنك؟
فففرم عم عراهفففتعب ل فففنعافففلعع فففتبتعقحاصففف يعنحففف عبافففتع بفففيعقإل فففلايعو م فففما ع فففيعقحالافففقعبالففف عقحم عرفففقعنحففف عبافففتع بفففيع
قإل لاي.
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ع

التسهيالت والمنتجات المهيكلة للمؤسسات
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ماذا سيحدث للتسهيالت التمويلية المعتمدة والمستخدمة بالفعل في نور بنك؟
فففرم ع معورفففقععًففف ع عًفففو )عقحماورفففقعقحعتحرفففنعقحاتصفففنعبفففتعافففلعافففو عبافففتعنحففف عبافففتع بفففيعقإل فففلايعبب رًفففنع ا فففنعو فففمدقع
قحم فففهرلتعقحماورارفففنعقحمفففيعمففف عنابفففت تعبهفففتع التحفففن.ع فففمماً عابتببفففتعافففيعافففو عبافففتعرؤالففف عممتصفففرقعع فففتبتعحففف عبافففتع بفففيع
قإل ففلايع بالفف عقحم عرففقعاففيعاففو عباففتعنحفف عباففتع بففيعقإل ففلاي).ع ففرم عنبلعففتععافف عأ عمالفف رقعاباففوبع ففيعقحورففتئ عحمابرففنع
امبابتتعأعالت عقح رالنعقإل لارنعقحاببًنعح عباتع بيعقإل لايعايعضبقعا ر عقحاللضنعقحات عبت.
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ماذا سيحدث للضمانات اإلضافية/الضمانات المالية التي قدمتها لنور بنك والضمانات األخرى التي قدمتها؟
فففرم عم عرفففقعسارفففلعقح فففاتاتتعقإل ت رن/قح فففاتاتتعقحاتحرفففنعقحاً افففنعنحففف عافففو عبافففتعنحففف عبافففتع بفففيعقإل فففلايقعواعفففيع الارفففتبع
بصففف عقحموقصفففقعافففلع فففسلتعقح فففاتاتتعذقتعقحصفففانعحاًاهفففتعالسفففق عافففيععاارفففنعقحم عرفففقعبب رًفففنع ا فففن.ع رموقصفففقعاالفففتع
اففف ر عقحاللضفففنعقحافففت عبفففتعنذقعالتافففتعتافففتتعأ عق فففم قبتتعامالاًفففنعبتحورفففتئ عرسفففبعمعًًهفففتع فففيعنبفففت عنسففف ق قتعتفففذقعقحم عرفففق.ع
وبتحارفففققع فففرم عاًفففقع وقئففف عقح فففاتاتتعقحصفففت عنحففف عافففو عبافففتعنحففف عبافففتع بفففيعقإل فففلايع ويعقحعتسفففنعنحففف عمع رففف عورفففتئ ع
سر .
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هل هناك أي تكلفة يتحملها المتعامل لتحويل االنكشافات/الضمانات اإلضافية؟
ال.عحيعم ب عنح عمعاقعأ عمالتحر عن ت رنعممالا عبمعورقعقح اتاتتعقإل ت رنعأوعقالاال ت تت.
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ماذا سيحدث لخطابات االعتماد/خطابات الضمان المستحقة؟
ففمدقعابتبففتتعقالعماففت عقحصففت ع ففامتبعاففيعاففلقع فف وععاففو عباففتعبالتاففقعقح فف رتيعوقألرفف عو ففمم عم ففورنعابتبففتتعقالعماففت ع
فففيعمفففت رحعقال فففمعًتوعقحاالافففيعو ًبفففتعحام مرفففبعقحاممففف ععارفففهع أ عقحم فففورنعاًففف بقعأوعافففيعافففلقعم مربفففتتعقحماورفففقعقحاالماففف ).ع فففرم ع
نابفففت تععاففف عق فففمل عقحورفففتئ عوق فففمعًتوعقحاففف وعتتعباوسفففبعم مربفففتتعابفففتبعقالعمافففت عقحًتئافففن.عوعاففف عغففف ق عذحفففتقع فففمدقع
قح ففاتاتتعقحصففت ع ففامتبعاففيعاففلقع ف وععاففو عباففتع ففت رن.ع ففيععتحففنعوسففو عأ عابتحبففنقع ففرم عقحو ففت عبهففتعاففيعضبففقعباففتع بففيع
قإل لاي.
ع
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ماذا سيحدث للمطالبات المقدمة سابقا ً بموجب أداة تجارية؟
ب
نذقعمفف عمًفف ر عابتحبففنع ففتبًتبعاففيعاففلقعاففو عباففتعقع الافف عق ففمل عقألاففوقققع ففرم عنابففت تعو ًففتعح سفف ق قتعقحالت رففن.ع ففرم عنرفف قعع
قألاوققععا عق ملاهتعابت ع يعع تبتعقحس ر عح عباتع بيعقإل لاي.
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ماذا سيحدث لحساباتي الحالية التي أواصل تلقي األموال فيها من أطراف أخرى؟
فففرم عمعورفففقعع فففتبعافففو عبافففتعقحافففت عبفففتعنحففف عع فففتبعبافففتع بفففيعقإل فففلايعو فففرم عنبلغفففتعبي ضفففت عقحع فففتبتتعقحس رففف ع فففيع
قحوضفففتعقحاات فففب.ع فففمعمتغعنحففف عنبفففلتعأ ضفففت عقحع فففتبتتعقحس رففف عتفففذ عحسارفففلعق ألبففف ق عقحاًتبافففنعقحمفففيعمًفففو عبمعورفففقعقألافففوققع
ابت ففف عنحففف عع فففتبتعوق فففما قاهتعأر ب فففتععاففف عن فففتقعأ عمالارافففتتعنحففف عقحبافففت.عنذقعمففف عق فففمل عقألافففوققعبت فففما ق عا سفففل /ض ع
ععافف عنرفف قعهتعماًتئربففتع ففيعع ففتبعباففتع بففيعقإل ففلايعقحس رفف عحافف ع22ع
ع ففتبعاففو عباففتعقحًفف ر عقحاففت عبففتقع ففو عاعفف
رو بات.
ااصعتعبإبلتعسارلعقألب ق عقألا

عحب عمعورقعقألاوققعنح عقحع تبعقحس ر عقعمبت ب قعايع3عاو اب ع.7272
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لدينا وديعة وكالة/وديعة مهيكلة لدى نور بنك .ماذا سيحدث لمحفظتنا؟
فففرم عمعورفففقعسارفففلعو قئفففلعقحوالتحفففن/قحو قئلعقحاهرالافففنعحففف عافففو عبافففتعنحففف عبافففتع بفففيعقإل فففلايع ويعأ عمقررففف قتع فففيعقح ففف وبع
وقألعالت ع باتع يعذحتعاال قعقحمتئ عقحاموضلعومت رحعقال معًتو).
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لدينا صكوك/منتجات استثمارية مع نور بنك .ماذا سيحدث لمحفظتنا؟
نذقعالافففتعضففف ععصفففاتععاففف عأعففف عاامسفففتتعقحصفففالوتععبففف عافففو عبافففتعبالففف عق فففمعوقذعبافففتع بفففيعقإل فففلايععاففف عافففو عبافففتقع فففرم ع
معورفففقعسارفففلعقح مققافففتتعقالممتضرفففتتعقحمفففيعأب اهفففتعافففو عبافففتعنحففف عبافففتع بفففيعقإل فففلايعب فففالقعاهفففتئيعوغرففف عا ففف وب.عوعاففف ع
قالضم فففت قع رموقصفففقعاالفففتعاففف ر وعقحاللضفففنعحمعورفففقععلضمفففتعقح فففتبًنعنحففف عبافففتع بفففيعقإل فففلاي.ع فففرلبابعاافففتعقحموضرفففلععاففف ع
قممتضرنععمدعقألو قوعقحاتحرن .ع
ع

ع

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت للمؤسسات
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ماذا سيحدث للوصول إلى الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت للمؤسسات في نور بنك؟
اففلعم عرففقعقحع ففتبعنحفف عباففتع بففيعقإل ففلايقع ففممت عحففتعناالتارففنعقحوصففوقعنحفف عااصففنعقإل ففلايعحاافف اتتعقحاصفف رنععبفف ع
قإلام اتعايعباتع بيعقإل لايعوحيعمالويعقحا اتتعقحاص رنععب عقإلام اتعحااؤ تتعايعاو عباتعامتعنعحت.
ع
فففرم عمفففو ر عاقرففف عافففيعقحاالاوافففتتعحالفففقعا فففما ع فففيعقحاؤ فففنعبافففتع فففيعذحفففتعن فففت قتعقحم فففسرقعحاففف عوقعففف .عوافففلعذحفففتقع
راالاتعقرت عقح قببعأ ات عح حات عباصتئ عقحااصنعومس بنعقحامالتااري .ع
 https://alislamiconnect.alislami.ae/iportalweb/iportal/Flash_Demo/index.htmlع
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هل أحتاج إلى معرف مستخدم وكلمة مرور جديدين؟
ففففرمااليعاالدفففف عقحا ففففما اريعاففففيعق ففففما ق عاالفففف ع قحا ففففما عقحعففففتحيع ففففيعاففففو عباففففتعقعو ففففرم عنبففففلتعقحا ففففما اريعااففففيع
رعمتسويعنح عاال عا ما عس ر عبتحبرتاتتعقحس ر ع يعوضتعقالا ات .
رماً عالقعا ما عالاانعا و عحا عوقع ععا عقحب ر عقإلحالم وايعقحا سقعح عاو عباتعحم سرقعقح اوقعألوقعا .
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ماذا يحدث ألجهزة  RSAالحالية الخاصة بي؟
بتحا بنعحااا ئيعقألوقا ع )initiatorsقعحرسعتاتتععتسنعنح عقحسهتقعحام سرقعوقال ما ق .
بتحا ففففبنعحاالمافففف عقألوقافففف ع )authorisersقع ففففرم عق فففففمب ققعسهففففتق/مببر عRSAعبمببرفففف عVASCOعحاهففففتم عقحاعافففففوقع
و رعمتغعسارلعاالما عقألوقا عنح عممالراهعضبقعقح ات عبي عا وعتتععا عا انعقإل لايعالواالت.
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ماذا سيحدث لصالحيات تعامالتي على الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؟
رم عم عرقعصلعرتمتعقحعتحرنععا عااصنعقحا اتتعقحاص رنععب عقإلام اتعحااؤ
ع
قحاص رنعقإل لارنععب عقإلام اتع يعباتع بيعقإل لاي.
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ماذا سيحدث لتفاصيل المستفيد الخاصة بي؟
رم عم عرقعالت نعبرتاتتعقحا ممر عنح عا انعقإل لايعالواالت .ع
ع

تتعايعاو عباتعنح عقحا اتتع ع

العالقة والدعم
-22
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هل سيتغير مدير العالقة الخاص بي؟
م عن تقعممتصرقعا ر عقحاللضنع يعقالمصتالتعقح تبًنع راتعرمالا عبسارلعقحاللضتت.ع يععتقعح عمما عقحممتصرققعر س عقحموقصقعالع
ا انعأتلبعحاا اتتعقحاص رنع DIBUAECorporateMigration@dib.aeع
ع
هل ستتغير الرسوم القياسية المطبقة لدى البنك؟
االففف قعملببففف عقح فففو عقحًرت فففرنعو ًبفففتعحسففف وقعقح فففو عحالافففل عبافففتع بفففيعقإل فففلاي.عحاعصفففوقععاففف عسففف وقعقح فففو عقحامصفففقع
ح راتقعر س عقمبتععقح قببع https://www.dib.ae/socع
ر س عقالمصتقعبا ر عقحاللضنعقحات

ع
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ع

عبتعحاقر عايعقحممتصرق

لررردينا عنررراوين مختلفرررة لبنرررك دبررري اإلسرررالمي و نرررور بنرررك .مرررا هررري تفاصررريل االتصرررال التررري سررريتم اسرررتخدامها للعالقرررة القائمرررة
على نور بنك؟
رم عق ما ق عممتصرقعقالمصتقعقحاتصنعبباتع بيعقإل لايعحااللضنعقح لا َ عَّانعايعاو عبات.
كيف يمكنني االتصال لمزيد من االستفسارات المتعلقة بالترحيل؟
ر س عقالمصتقعبا اتتعا ر عقحاللضنعأوعا انعأتلعحاا اتتعقحاص رنع ببًتبعحاممتصرقعأ ات )
أوعراالاتعقالمصتقعباتععا ع DIBUAECorporateMigration@dib.aeع
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أين توجد فروع بنك دبي اإلسالمي؟
راالاتعمع ر عاوضلع وععباتع بيعقإل لايععا ع
 https://www.dib.ae/smarter-banking/branch-banking/branch-listع
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هل ستستمر فروع نور بنك القديمة في العمل؟
ففرم عمقررففف عق ففف ع ففف وععافففو عبافففتع فففيع فففت ععقح فففرحعققرفف عوبففف غعأواالفففسعو م فففما ع فففيعقحالافففقعالمففف وععحبافففتع بفففيعقإل فففلايع
بال عقحم عرق.

حاعصوقععا عممتصرقععوقع وبعوأعالت عقحباتعقعر س عقحاً عتات:ع  https://www.dib.ae/terms-and-conditionsع
ألي استفسارات أخرى  ،يرجى االتصال بخدمة أهالً للخدمات المصرفية على
عأبودبي:
ع
ع
ع
ع
ع
بي:ع ع
عأتلعحاا اتتعقحاص رن
ع
ع
ع
ع
أتلبعحاا اتتعقحاص رن
عتتم :ع7228123ع  )27ع
ع
ع
ع
تتم :ع712ع7337712ع )22
ع تالس:ع2222377ع  )27ع
ع
ع
ع
تالس:ع7222177ع  )22ع
قحب ر عقالحالم واي:عDIBUAEAhlanBanking@dib.aeعقحب ر عقالحالم واي:ع DIBUAEAhlanBanking@dib.aeع

