
  

 

 

 شركات لمتعامةي الخدمات المصرفي  لة شائع الئسلة  األ

 الحساب الجاري

 تغيير حسابي لدى بنك نور إلى حساب بنك دبي اإلئسالمي؟عند كيف ئسيقوم البنك بإشعاري  .1

 .ترحيل حسابك يتضمن رقم تعريف العميل ورقم الحساب لدى بنك دبي اإلسالميعميل، ستتلقى إشعاراً من البنك قبل ك

 هل ئسيكون هناك أي تغيير عةى الحساب الجاري الخاص بي لدى بنك نور؟ .2

 .لدى بنك دبي اإلسالمي حساب اإلئسالمي الجاري، سيتم تغيير حسابك إلى بنك نورلدى  جار   حساب  كان لديك إذا 

 ودفتر الشيكات الجديدين الخاصين بي من بنك دبي اإلئسالمي؟كيف ئسأئستةم بطاق  الخصم  .3

 .سيُرسل بنك دبي اإلسالمي بطاقة الخصم ودفتر الشيكات الجديدين الخاصين بك إلى عنوانك المسجل لدى البنك

 ترحيل حسابي من بنك نور إلى بنك دبي اإلئسالمي؟خدماتي عند هل ئستتأثر  .4

 في قد تواجه انقطاعاً مؤقتاً  .بالكامل إلى بنك دبي اإلسالمي في يوم الترحيلسيُنقل رصيد حسابك وسجل معامالتك 

 .تجربة انتقال سلسة لنوفر لكالخدمات، إال أننا سنبقيك على اطالع مسبق وسنبذل قصارى جهدنا 

 ما هي المزايا والفوائد المرتبط  بحسابي الجاري الجديد لدى بنك دبي اإلئسالمي؟ .5

رجى يلمزيد من التفاصيل،  .اإلسالمي الجاري الخاص بك المرتبطة بحسابالمميزة هناك العديد من المزايا والفوائد 

  :النقر هنا

-https://www.dib.ae/ar/personal/accounts/current

-7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8accounts/%D8%A

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A 

 :يرجى النقر هنالمزيد من التفاصيل حول حساب اإلسالمي الجاري، 

-https://www.dib.ae/ar/personal/accounts/current 
-accounts/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A

%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7 

 

https://www.dib.ae/ar/personal/accounts/current-accounts/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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https://www.dib.ae/ar/personal/accounts/current-accounts/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.dib.ae/ar/personal/accounts/current-accounts/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.dib.ae/ar/personal/accounts/current-accounts/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.dib.ae/ar/personal/accounts/current-accounts/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A


  

 

 

 

 حساب التوفير

 ترحيل حسابي لدى بنك نور إلى حساب بنك دبي اإلئسالمي؟عند كيف ئسيقوم البنك بإشعاري  .1

 .كعميل، ستتلقى إشعاراً من البنك قبل ترحيل حسابك يتضمن رقم تعريف العميل ورقم الحساب لدى بنك دبي اإلسالمي

 أي تغيير عةى حساب التوفير الخاص بي لدى بنك نور؟ هل ئسيكون هناك .2

 .سالميلدى بنك دبي اإل اإلئسالمي حساب التوفير، سيتم تغيير حسابك إلى بنك نورلدى  حساب توفيركان لديك إذا 

 كيف ئسأئستةم بطاق  الخصم ودفتر الشيكات الجديدين الخاصين بي؟ .3

 .الشيكات الجديدين الخاصين بك إلى عنوانك المسجل لدى البنكسيُرسل بنك دبي اإلسالمي بطاقة الخصم ودفتر 

 :يرجى النقر هنالمزيد من التفاصيل حول حساب التوفير اإلسالمي، 

-D8%A7%D8%A8accounts/%D8%AD%D8%B3%-https://www.dib.ae/ar/personal/accounts/saving

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A 

 

 ائستفسارات أخرى

 وعنوان الحساباإليبان  يحدث لرقم حساب بنك نور الخاص بنا / رقمئسماذا  .1

 .على حاله بنك نورعنوان حسابك في  سيبقىومع ذلك،  .ينالجديد اإليبانسيتم إبالغك برقم الحساب و

 

 بنك نور؟من شيكات الصادرة ةيحدث لئسماذا  .2

 بنك نور.في  عن حسابكالصادرة شيكات الالوفاء بسيستمر 

 

 هل ئسيؤثر تغيير رقم الحساب عةى المدفوعات القادم ؟ .3

لن يؤثر  .دون أي تأثيرمن بنك دبي اإلسالمي  ك لدىلى حسابعة إلى رقم الحساب القديم رسلالمدفوعات المسيتم قيد 

 ينك الجديدالخاص باإليبان  ومع ذلك، ننصحك بمشاركة رقم حسابك / رقم .البنك لدى عامالتكتغيير رقم الحساب على ت

 .لتلك الجهاتالمعلومات المحدثة  إتاحةلضمان  جهات ارتباطك التجارية بنك دبي اإلسالمي مع  لدى

https://www.dib.ae/ar/personal/accounts/saving-accounts/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.dib.ae/ar/personal/accounts/saving-accounts/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.dib.ae/ar/personal/accounts/saving-accounts/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A


  

 

 م ؟هل أحتاج إلى تحديث التعةيمات الدائ .4

 .نك دبي اإلسالميب لدىمن خالل حسابك الجديد  تفعيلهاالتعليمات الدائمة إلى بنك دبي اإلسالمي وسيتم كافة ل ترحيسيتم 

 

 بنك نور؟ لدى المقيّدةيحدث لتفويضات شركتنا ئسماذا  .5

 .تقل إلى بنك دبي اإلسالميتنعلى حالها و تبقى فسو

 

 بنك نور مع بنك دبي اإلئسالمي؟ لدىمع بنك دبي اإلئسالمي، هل ئستندمج حساباتي قائم  لدينا بالفعل عالق   .6

 لحسابات بنك نور؟نفسها ائستخدام الخدمات المصرفي  عبر اإلنترنت  أئستطيعهل 

لن  مهالحسابات ولكن مشاهدةفقط  بنك نور لدىالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت  ومستخدم ستطيعومع ذلك، ي .نعم

 .يمكنك بدء طلبك من خالل مدير العالقات الخاص بك .يتمكنوا من تنفيذ المعامالت ما لم تطلب ذلك صراحةً 

 

 ؟الخاص بناهل ئسيتغير معدل الربح الحالي  .7

ودائع الوكالة ومعدل التمويل على التسهيالت القائمة إال وفقاً لشروط الوثائق بالنسبة للن يتغير معدل الربح المتوقع  .ال

ير معدل التمويل للتسهيالت على أساس هيكل اإلجارة )اإليجار( وفقاً لشروط وثائق التسهيالت يتغ يجوز .ة بالفعلبرمالم

 .ةبرمالم

 

 هل ئستتغير رئسوم البنك؟ .8

توسط أنه تم تغيير الحد األدنى لم العلميرجى  .نعم، يتم تطبيق الرسوم وفقاً لجدول الرسوم لعمالء بنك دبي اإلسالمي

للحصول على جدول الرسوم  .تغييرات أخرى في الرسوم إلى جانبدرهم  05,555الرصيد المطلوب لكل شهر إلى 

 لدينا، يرجى النقر هنا:  يليفصتال

 

لدينا عناوين مختةف  لبنك دبي اإلئسالمي وبنك نور. ما هي تفاصيل االتصال التي ئسيتم ائستخدامها لةعالق   .9

 ؟لدى بنك نورالقائم  

 .بنك نورلدى لعالقات القائمة ل بالنسبةبنك دبي اإلسالمي الخاصة بسيتم استخدام تفاصيل االتصال 

 

 بنك نور في العمل؟ل اإللكتروني هل ئسيستمر موقع  .11

 ال



  

 

 

 نا وثيق  تكافل من بنك نور. ما هي اإلجراءات الجديدة ألي مطالب  تكافل؟ئستصرا  .11

 .متعلقة بالتكافل قضايايمكنك التواصل مع مدير العالقات الخاص بك أو مركز االتصال ألي 

 

 

 ؟ذا الحسابمكافآت لدى بنك نور. ماذا ئسيحدث له حساب/ ( Link Seriesلينك ئسيريز )لدينا حساب   .12

إلى قطاع الخدمات المصرفية لألعمال  تحويلكحالي الخاص بك، سيتم ال Link Seriesسيري  لينك بناًء على حساب

  .في بنك دبي اإلسالمي وفقاً للجدول التالي

 .رسوم صيانة الحساب الشهرية دفع درهم لتجنب 05.555 ال تقل عن رصيد بقيمةيجب عليك االحتفاظ بمتوسط 

متوسط متطلبات  بنك نور م

 العالقة صيدر

 الشهري

 دبي اإلسالمي

 صيدرمتوسط متطلبات 

 الشهري العالقة

 درهم 020222<=  اإلسالمي بلس درهم 020222<=  األساسي 1

 درهم 020222<=  اإلسالمي بلس 020222<=  لينك بلس 

 درهم 002022<=  اإلسالمي بريميوم 0020222<=  لينك بريميوم 0

 درهم 0220222<=  إنفينتاإلسالمي  102220222<=  إنفينتلينك  0

 

 بي؟  الخدمات المصرفي  لألعمال الخاص فلاتتغير تهل ئس  .13

 الجديدة الفئاتفيما يلي كيفية تعيين  .جديدة فئاتتم إنشاء 

متوسط متطلبات  بنك نور م

 العالقة صيدر

 الشهري

 دبي اإلسالمي

 صيدرمتوسط متطلبات 

 الشهري العالقة

 درهم 020222<=  اإلسالمي بلس درهم 020222<=  األساسي 1

 درهم 020222<=  اإلسالمي بلس 020222<=  لينك بلس 

 درهم 002022<=  اإلسالمي بريميوم 0020222<=  لينك بريميوم 0

 درهم 0220222<=  إنفينتاإلسالمي  102220222<=  لينك إنفينت 0

 

بنك نور. ماذا ئسيحدث لمكافآتنا؟ هل ئسيتغير نظام  لدىسب مكافآت عةى حسابات لينك ئسيريز / المكافآت تنك  .14

 المكافآت؟

 



  

 

 

م إصدار سيت .بنك دبي اإلسالمي لدى مكافآتالحساب ، فسيتم تحويلك إلى بنك نورمكافآت لدى  حسابان لديك إذا ك

 .بنك دبي اإلسالمي وإرسالها إليك بالبريد بعد ذلك بوقت قصير لدىبطاقة الخصم ودفتر الشيكات لحسابك الجديد 

ورقم الحساب واسم الخاص بك العميل تعريف  رقم يتضمنقبل ترحيل حسابك  بنك نورراً / خطاباً من شعاستتلقى إ

 .الفرع لدى بنك دبي اإلسالمي

 فيما يلي لمحة عن بعض التحسينات الرئيسية التي أُجريت على حسابك:

 بنك دبي اإلئسالمي ميزاتال

 درهم 05.555 الرصيد الشهري المطلوبمتوسط 

 الرصيد الشهريمتوسط  معايير دفع المكافآت

 

 

 المكافآت

 .إلى برنامج مكافآت والء من بنك دبي اإلسالمي ترحليهاو بنك نورالبنكين، سيستمر عرض مكافآت اندماج تماشياً مع 

 ةعادلالمقيمة الة إلى بنك دبي اإلسالمي في تاريخ الترحيل كمكافآت والء )بخدمسيتم ترحيل نقاط الرصيد غير المست

 .ها في حساب والء العميلقيددرهم( وبال

إلى نقاط مكافآت والء بنفس تاريخ ربح تلك المكافآت، وبعد ذلك  بنك نورسيستمر تاريخ بدء تحويل برنامج مكافآت 

سيظل الرصيد  .نقاط والءوستكون بعد ذلك  .شهراً  63 وهييق فترة انتهاء صالحية نقاط والء الحالية عليها؛ سيتم تطب

 .درهم إماراتي مطلوباً لربح مكافآت والء على األرصدة 05.555البالغ 

 الدرهمبرصيد ال

 

 النقاط

1 2.20 

 درهم النقاط

022 1.22 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   

 النقاط

لكل  الخدمات

 معامة /رصيد

 درهم ألتميت درهم إنفينت درهم بريميوم درهم بةس

 صيان  الرصيدمتوئسط 

 0 1222 0 0222 0 1222 0 1222 020222 حساب المكافآت
 المعامالت المصرفي  عبر اإلنترنت

دولي  )ئسويفت( حوال  

 نفس العمة 

1 1222 0 1022 7.0 0222 12 0222 10 

)ئسويفت( دولي  حوال  

 مختةف  عمة 

1 0222 10 0022 00.0 0222 02 0222 00 

 0 1022 0 1022 0.0 022 0 022 1 محةي )نظام تحويل األموال(

 02 0222 02 0222 10 0222 12 0222 1 داخل نور بعمة  مختةف 

 02 0222 02 0222 12 0222 12 0222 1 ريدمشيكات ال

إصدار كمبيال  تحت 

 الطةب

1 0222 12 0222 10 0222 02 0222 02 

االشتراك في الخدمات 

 المصرفي  عبر اإلنترنت

1 12222 02 10222 70 02222 122 02222 102 

تحويل رواتب نظام 

 حماي  األجور

1 1222 0 1022 7.0 0222 12 0222 10 

 

 :والء، الرجاء النقر هنامكافآت الللحصول على تفاصيل حول برنامج 

-accounts/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-inghttps://www.dib.ae/ar/personal/accounts/sav

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A 

 ؟نستردها عةى المكافآت وكيف  يمكننا االطالعأين   .15

 

https://www.dib.ae/ar/personal/accounts/saving-accounts/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 ةعادلالمقيمة الإلى بنك دبي اإلسالمي في تاريخ الترحيل كمكافآت والء )ب المستخدمةسيتم ترحيل نقاط الرصيد غير 

يمكنك االطالع على مكافآت والء الخاصة بك من خالل خدمات  .يتم تسجيلها في حساب والء العميلسالدرهم( وب

 .االستردادوسوف نتواصل معك بمجرد توفر  .اإلسالمي المصرفية عبر اإلنترنت

 

لينك ئسيريز، اعتدنا الحصول عةى خصومات من شركاء بنك نور عةى خدمات مختةف . كجزء من حسابات   .16

 هل يمكننا االئستمرار في االئستفادة من هذه الخصومات؟

 .بخدمات مخفضة من خالل خصومات شركائنا التمتع صلةاويمكنك م

التسويق / التجارة 

اإللكترونية / تطوير 

 صفحات الويب

Nexa 

 
Igloo 

 توظيفال
Bayt 

 
Zen HR 

 المدققون
Kreston Menon 

 القانونيةالشؤون 
 

Al Kabban & Associates 

 
Goodwins 

الشركات  –االستشارات 

 الناشئة
Creative Zone  

 العالقات العامة خدمات
Creative Zone 

 
Business Platform 

 خدمات التوصيل
First Flight – 1986 

 



  

 

 

 

 ودائع االئستثمار بالمضارب 

 كيف ئسيقوم البنك بإشعاري بمجرد تغيير حسابي لدى بنك نور إلى حساب بنك دبي اإلئسالمي؟ .1

 .كعميل، ستتلقى إشعاراً من البنك قبل ترحيل حسابك يتضمن رقم تعريف العميل ورقم الحساب لدى بنك دبي اإلسالمي

 

 ك نور؟هل ئسيكون هناك أي تغيير عةى ودائع االئستثمار بالمضارب  الخاص  بي لدى بن  .2

دى ل حساب اإلئسالمي لةودائع االئستثماري ، سيتم ترحيلك إلى بنك نورلدى  وديع  ائستثمار بالمضارب إذا كنت تمتلك 

 .بنك دبي اإلسالمي

 

 هل ئستتأثر خدماتي عند ترحيل حسابي إلى بنك دبي اإلئسالمي؟  .3

اجه على الرغم من أنك قد تو .الترحيلسيُنقل رصيد حسابك وسجل معامالتك بالكامل إلى بنك دبي اإلسالمي في يوم 

 .سلسة تجربة انتقال لنوفر لكانقطاعاً مؤقتاً في الخدمات، إال أننا سنبقيك على اطالع مسبق وسنبذل قصارى جهدنا 

 

 هل هناك أي رئسوم منطبق  عةى تغيير حسابي إلى بنك دبي اإلئسالمي؟  .4

 .لن يتم تطبيق أي رسوم على اإلطالق لترحيل حسابك

 

هي المزايا والفوائد المرتبط  بحساب اإلئسالمي لةودائع االئستثماري  الجديد الخاص بي لدى بنك دبي ما   .5

 اإلئسالمي؟

لتفاصيل، لمزيد من ا .هناك العديد من المزايا والفوائد الرائعة المرتبطة بحساب اإلسالمي للودائع االستثماري الخاص بك

ar/personal/deposits/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8https://www.dib.ae/- :يرجى النقر هنا

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A

-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

 

 

https://www.dib.ae/ar/personal/deposits/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.dib.ae/ar/personal/deposits/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.dib.ae/ar/personal/deposits/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.dib.ae/ar/personal/deposits/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.dib.ae/ar/personal/deposits/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9


  

 

 

 دبي اإلئسالمي؟ما هي الرئسوم الجديدة المرتبط  بحسابي لدى بنك   .6

of-https://www.dib.ae/ar/schedule-: يرجى النقر هنالالطالع على جدول الرسوم التفصيلية المنطبقة لدينا، 

charges 

 

 فيما يلي لمحة عن بعض التحسينات الرئيسية التي أُجريت على حسابك:

 (ةجديدالبنك دبي اإلئسالمي ) (الحالي ) نوربنك  ميزاتال

 المدة
 دىلألقرب فترة متاحة  بنك نور لدىالحالية  عالقتك ةسيتم تحديد مد

 شهراً( 11أو  9، 3، 6، 1بنك دبي اإلسالمي )

 دفع الربح * تكرار
شهري، ربع سنوي، سنوي، 

 ربع سنوي استحقاق 

 شهري الربحعن عالن اإل

عدد أيام السنة المعتبرة في منهجية 

 حساب الربح 
 ةالفعلي 630

 على الودائع الُملغاة ** الربح

تم احتسابه على أساس الفترة ي

ع( الوديعة )الودائ قاءبلالفعلية 

االستثمار المشترك وعاء في 

من معدل الوديعة  ٪05 واقعب

طبق ألقرب فترة نألجل الم

 مكتملة

تم احتسابه على أساس الفترة الفعلية ي

وعاء الوديعة )الودائع( في  قاءبل

االستثمار المشترك على أساس وزن 

 طبقنأرباح حساب التوفير الم
 

 

 

 ودائع الوكال 

 كيف ئسيقوم البنك بإشعاري بمجرد تغيير حسابي لدى بنك نور إلى حساب بنك دبي اإلئسالمي؟ .1

 .قبل ترحيل حسابك يتضمن رقم تعريف العميل ورقم الحساب لدى بنك دبي اإلسالميكعميل، ستتلقى إشعاراً من البنك 

 هل ئسيكون هناك أي تغيير عةى ودائع الوكال  االئستثماري  الخاص  بي لدى بنك نور؟ .2

 .لدى بنك دبي اإلسالمي وديع  وكال ، سيتم ترحيلك إلى بنك نورلدى  وديع  وكال  ائستثماري إذا كنت تمتلك 

 

 

https://www.dib.ae/ar/schedule-of-charges
https://www.dib.ae/ar/schedule-of-charges
https://www.dib.ae/ar/schedule-of-charges


  

 

 

 ئستتأثر خدماتي عند ترحيل حسابي إلى بنك دبي اإلئسالمي؟هل  .3

اجه على الرغم من أنك قد تو .سيُنقل رصيد حسابك وسجل معامالتك بالكامل إلى بنك دبي اإلسالمي في يوم الترحيل

 .سلسة تجربة انتقال لنوفر لكانقطاعاً مؤقتاً في الخدمات، إال أننا سنبقيك على اطالع مسبق وسنبذل قصارى جهدنا 

 هل هناك أي رئسوم منطبق  عةى تغيير حسابي إلى بنك دبي اإلئسالمي؟ .4

 .لن يتم تطبيق أي رسوم على اإلطالق لترحيل حسابك

 ما هي المزايا والفوائد المرتبط  بحساب ودائع الوكال  الجديد الخاص بي لدى بنك دبي اإلئسالمي؟ .5

جى النقر يرلمزيد من التفاصيل،  .ة المرتبطة بحساب ودائع الوكالة الخاص بكهناك العديد من المزايا والفوائد الرائع

  deposit-wakala-https://www.dib.ae/ar/personal/deposits?deposit=all:هنا

 الرئيسية التي أُجريت على حسابك فيما يلي لمحة عن بعض التحسينات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dib.ae/ar/personal/deposits?deposit=all-wakala-deposit


  

 

 

 بنك دبي اإلئسالمي بنك نور المزايا

 مدة االستحقاق

مدد االستحقاق المتاحة لدى 

 بنك نور

مدد استحقاق مفتوحة تتضمن 

 تاريخ بدء وانتهاء

 بنك نورمدد استحقاق متاحة لدى 

مدد استحقاق ثابتة أي شهرية أو ربع 

 .سنوية أو سنوية إلخ

 * الربحعدد مرات دفع 

مسبق )اليوم األول(، شهري، 

ربع سنوي، شبه سنوي، 

 سنوي، االستحقاق

مسبق )اليوم الخامس عشر(، 

 شهري، االستحقاق

عدد أيام السنة المحتسبة في منهجية 

 الربححساب 
 فعلي 630

 على الودائع الُملغاة ** الربح

تم حسابه على أساس الفترة ي

عة فيها الوديالفعلية التي ظلت 

)الودائع( في وعاء االستثمار 

من معدل  ٪05المشترك بنسبة 

الوكالة المطبق ألقرب مدة 

 مكتملة

 طبق المدفوعنالم الربحمن  10%

 

 الربحالتغيير في عدد مرات دفع  – 1* توضيح 

 1515يناير  1تاريخ بدء الوديعة: 

 1515ديسمبر  61تاريخ نهاية الوديعة: 

 (: شهريبنك نورالحالي ) الربحعدد مرات دفع 

 الجديد: )بنك دبي اإلسالمي(: ربع سنوي ربحعدد مرات دفع ال

ي حسابك بناًء ف ربح، فستتلقى إيداعا شهرياً بالبنك نورشهري لدى  ربحبالنسبة للمثال أعاله، إذا اخترت إيداع وديعة ب

 .طبقنالم ربحعلى معدل ال



  

 

 

لذا، إذا تم  .على وديعتك من شهري إلى ربع سنوي ربحاإلسالمي، سيتغير معدل دفع العندما يتم ترحيلك إلى بنك دبي 

على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر  ربح، فستستمر في تلقي مدفوعات ال1515أكتوبر  10ترحيل الوديعة بتاريخ 

 .1511ر الي في شهر ينايفيما يتعلق بالوديعة وقيدها بالمبلغ اإلجم الربع ذي الصلة ربحومع ذلك، ستستحق  .1515

 

 هل ئسيكون هناك أي تغيير عةى خزان  )خزائن( اإليداع اآلمن  الخاص  بي لدى بنك نور؟ .6

 .فس موقعهاوستبقى في ن بنك نورلن يكون هناك أي تغيير على خزانة )خزائن( اإليداع اآلمنة التي تحتفظ بها حالياً لدى 

 اإليداع اآلمن  الخاص  بي، ماذا أفعل؟إذا واجهت مشكة  عند الوصول إلى خزان   .7

 .خالل ساعات العمل للحصول على الدعم بنك نور، يرجى االتصال بصعوباتفي حالة وجود أي 

 

 عةى المدفوعات؟ ترحيلؤثر اليلدينا تمويل تجاري لةسيارات لدى بنك نور. هل ئس .8

 تمويل السياراتلجميع األسئلة المتعلقة ب الرابطيمكنك الرجوع إلى 

 :لمزيد من التفاصيل حول تمويل اإلسالمي للسيارات، يرجى النقر هنا

-https://www.dib.ae/ar/personal/auto

-finance/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A

-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

 

 ؟تسهيالتيعةى  يلترحؤثر اليلدينا تمويل أعمال / تمويل تجاري / رأس مال عامل لدى بنك نور. هل ئس .9

، فسيتم نقل عقد )عقود( بنك نورلدى  / رأس المال العامل يتمويل التجارالتمويل األعمال / إذا كنت عميالً حالياً في 

يل بعد ترح بنك نورستتلقى إشعاراً / خطاباً من  .بنك دبي اإلسالمي لدى األعمال التمويل الخاصة بك إلى محفظة

سيتم ترحيل عقد )عقود( التمويل الخاص بك بطريقة سلسة دون أي  .العميل ورقم الحسابيتضمن رقم تعريف حسابك 

 .انقطاع في الخدمة

 

 

 

https://www.dib.ae/ar/personal/auto-finance/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.dib.ae/ar/personal/auto-finance/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.dib.ae/ar/personal/auto-finance/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.dib.ae/ar/personal/auto-finance/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA


  

 

 

دون أي من  هلن يكون هناك أي تغيير على عقود التمويل الحالية الخاصة بك وسوف تستمر في دفع مبلغ القسط نفس

خاص في حساب السداد الحالي ال وعد االستحقاقفي م سدادال ضمانيرجى  .تفاصيل التمويل الخاصة بك علىتغييرات 

 .في السداد بك لالستمرار في التمتع بفوائد التسهيل وتجنب أي رسوم تأخر

 

 هل ئسيتغير قسطنا الشهري؟ .11

 ال

 

من خالل تأجيل  المركزي دول  اإلمارات العربي  المتحدةمصرف الدعم االقتصادي ل خط لقد ائستفدنا من   .11

 بنك دبي اإلئسالمي؟ نئسأحصل عةى فرص  أخرى م. هل يطاقسدفع أ

 ال.

 لدى بنك نور. ماذا ئسيحدث لمحفظتنا؟ هيكة م وديع لدينا   .12

، ك نوربن، بعد استحواذ بنك دبي اإلسالمي على بنك نورإذا كنت قد حصلت على وديعة مهيكلة / منتج صكوك عبر 

 .بشكل نهائي وغير مشروط إلى بنك دبي اإلسالمي بنك نورجميع التزامات االتفاقيات التي أبرمها  إحالةفسيتم 

 

 

 لدينا صكوك / منتجات ائستثماري  لدى بنك نور. ماذا ئسيحدث لمحفظتنا؟  .13

، ك نوربن، بعد استحواذ بنك دبي اإلسالمي على بنك نورإذا كنت قد حصلت على وديعة مهيكلة / منتج صكوك عبر 

عند  .بشكل نهائي وغير مشروط إلى بنك دبي اإلسالمي بنك نورجميع التزامات االتفاقيات التي أبرمها  إحالةفسيتم 

 .إلى بنك دبي اإلسالمي ةسابقالالعالقات لتحويل عالقتك  وتصل بك مديري وفاالقتضاء، س

 

 رع؟يحدث لةخدمات المصرفي  عبر اإلنترنت / تطبيق الهاتف / المسّ ئسماذا   .14

إلى بنك دبي اإلسالمي، سيتم منحك إمكانية الوصول إلى منصة اإلسالمي للخدمات المصرفية عبر  تحويلال عند

متطلبات  دعم لتهيئةاللبنك دبي اإلسالمي عبر اإلنترنت تصفحاً آمناً وسهالً مع  المتميزةتوفر هذه المنصة  .اإلنترنت

 .المستخدم

 مدير العالقات الخاص بك خبركعرف المستخدم ما لم يمنفس تستمر في استخدام وف كجزء من عملية الترحيل، س

 ة مرور سيُطلب منك إعداد كلم .سيتم ترحيل جميع المستفيدين المحفوظين وتفاصيل الدفع الخاصة بك .بخالف ذلك

 



  

 

 

بنك ع رسيتوقف تطبيق مس   .جديدة بمجرد مشاركة كلمة المرور المؤقتة في وضع االتصال المسجل لدى البنك الرسمي

 .وتطبيق الهاتف المحمول عن الوجود نور

لتصبح جزءاً من أكبر بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يجب إضافة جميع المستفيدين الذين قد تكون 

 مع هذا التغيير، ستستفيد من .عمالء بنك دبي اإلسالمي" مرة أخرى كمستفيدين من التحويل المصرفيكأعددتهم "

 .نظام تحويل األموال تجنب رسومسوف ترع حيث ستكون التحويالت داخل نفس البنك والمدفوعات األس

 

ببطاقة جديدة ورقم تعريف شخصي على الخدمات  (IVR) تفاعليةالصوتية الستجابة نظام اال سيُطلب منك التسجيل في

الخاص بك إليك على  صيسيتم إرسال رقم التعريف الشخ .المصرفية عبر الهاتف لبنك دبي اإلسالمي عند االقتضاء

 .عنوانك المسجل لدى البنك

 :للحصول على تفاصيل حول خدمة اإلسالمي عبر اإلنترنت، يرجى النقر هنا

https://online.dib.ae/ 

 

 هل ئسيعمل تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفي  عبر اإلنترنت؟  .15

ة والمتوسطة ت الصغيرمنشآإلى الخدمات المصرفية لل تحويلكسيتم  .المس رعلن يعمل تطبيق الهاتف المحمول وتطبيق 

ير معرف إذا تم تغي .عبر اإلنترنت من بنك دبي اإلسالمي مع جميع بيانات االعتماد الحالية الخاصة بك حيثما أمكن ذلك

 .م تعيين كلمة مرور جديدةسيتعين على كل مستخد .المستخدم، فسيتم إخطارك

 

 هل أحتاج إلى معرف مستخدم وكةم  مرور جديدين؟  .16

لمستخدم استخدام معرف ا تستطيع مواصلةبنك دبي اإلسالمي،  لدىإذا كان لديك بالفعل خدمات مصرفية عبر اإلنترنت 

 .نفسها وكلمة المرورنفسه 

ف مستخدم  سوف تتلقى معرف مستخدم وكلمة مرور جديدين إذا كان معرف  .الخاص بك بنك نورعدا ذلك، سيعمل معر 

 .الخاص بك مكرراً مع أي معرف مستخدم حالي لبنك دبي اإلسالمي بنك نورمستخدم 

كة، لشرعن ا فوض بالتوقيعسيتم إرسال كلمة المرور المؤقتة الجديدة على رقم الهاتف المحمول المسجل إلى كل م

 .يكون عليك إعداد كلمة مرور جديدةس .ساعة 21وستكون صالحة لمدة 

 

 

 

https://online.dib.ae/


  

 

 

 بي؟  ماذا يحدث لتفاصيل المستفيد الخاص  .17

ليك إعدادها مرة سيتعين ع .دبي اإلسالميلدى سيتم ترحيل جميع التفاصيل باستثناء المستفيدين الذين لديهم حسابات 

 .أخرى للتحويالت داخل نفس البنك

 

 عةى الخدمات المصرفي  عبر اإلنترنت؟ تعامالتي يحدث لحدودئسماذا   .18

 يمكن للعمالء أيضاً وضع حدودهم الخاصة .فيما يلي الحدود القصوى للمعامالت عبر اإلنترنت

 معادل بالدرهمال –عملة أجنبية  الدرهم ضمن الحسابات الخاصة

 غير محدود غير محدود إنفينت/ريميوم/ببلس

 غير محدود غير محدود ألتميت

   

عمالء  -بنك دبي اإلسالمي داخل 

 آخرون

  

 002220222 002220222 إنفينت/ريميوم/ببلس

 1202220222 1202220222 ألتميت

   

   التحويالت الدولية

 002220222 002220222 إنفينت/ريميوم/ببلس

 1202220222 1202220222 ألتميت

   

   تحويالت األموال المحلية

 002220222 002220222 إنفينت/ريميوم/ببلس

 1202220222 1202220222 ألتميت

 

 هل ئستتغير الشروط / األئسعار الخاص  بي عندما ينتقل حسابي إلى الكيان الجديد؟  .19

هو  لودائعلالحد األدنى  .ستتغير الشروط واألحكام والرسوم المصرفية وستعتمد على شروط وأحكام بنك دبي اإلسالمي

 .يرجى زيارة موقع البنك واالتصال بمدير العالقات لمعرفة المزيد .درهم 05.555

 

 هل ئسيتغير مدير العالقات الخاص بي؟  .21

 في حالة حدوث تغيير في مدير العالقات، سيتم إخطارك .ال

 



  

 

 

 

 ما هي أرقام االتصال الجديدة؟  .21

 + 9214359 1111 الهاتف المصرفي على الرقم

 

 الرئيسي؟ مأين مكتبك  .22

 دبي -مكتوم آل شارع 

 

 م؟ين فروعكأ  .23

 list-banking/branch-banking/branch-https://www.dib.ae/ar/smarterالرابط  الفروع على إيجاد تستطيع

 

 هل ئستظل فروع نور القديم  تعمل؟  .24

 https://www.dib.ae/ar/smarter-أحدث قائمة بفروع بنك دبي اإلسالمي على ال، يمكنك العثور على

list-banking/branch-banking/branch 

 

 ماذا يحدث لةضمانات الخاص  بي المحفوظ  لدى البنك؟ .25

 .لضمانات إلى بنك دبي اإلسالمي دون تغيير في الشروط واألحكامسيتم نقل جميع أنواع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dib.ae/ar/smarter-banking/branch-banking/branch-list
https://www.dib.ae/ar/smarter-banking/branch-banking/branch-list
https://www.dib.ae/ar/smarter-banking/branch-banking/branch-list


  

 

 

 األحكامو الشروط

 :للحصول على تفاصيل حول شروط وأحكام البنك، يرجى النقر هنا

-services-banking-conditions(ar)-conditions/terms-source/terms-https://www.dib.ae/docs/default

(1).pdf?sfvrsn=6f3c4793_6-rabica-agreement 

 جدول الرئسوم

في بنك دبي اإلسالمي، يرجى النقر هنا:  واألتعابلمزيد من التفاصيل حول جدول الرسوم 
charges-of-https://www.dib.ae/ar/schedule 

 

عبر أحدث القنوات المصرفية الرقمية لبنك دبي اإلسالمي، الخدمات المصرفية  ةالمصرفي تكعامالإتمام منشجعك على 

 /https://online.dib.aeعبر اإلنترنت من بنك دبي اإلسالمي 

 لبنك دبي اإلسالمي أوأي أسئلة، يرجى التواصل مع مدير العالقات الخاص بك، أو زيارة أقرب فرع إذا كان لديك 

 + 9214359 1111 الهاتف المصرفي على الرقم التواصل عبر

 

https://www.dib.ae/docs/default-source/terms-conditions/terms-conditions(ar)-banking-services-agreement-arabic-(1).pdf?sfvrsn=6f3c4793_6
https://www.dib.ae/docs/default-source/terms-conditions/terms-conditions(ar)-banking-services-agreement-arabic-(1).pdf?sfvrsn=6f3c4793_6
https://www.dib.ae/ar/schedule-of-charges
https://online.dib.ae/

