
  
 

 

 الودائع متعامةي الخاص  ب الشائع ئسلة  األ

 مانات / مكافآت نور لةفل  المتقدم األالحسابات / الودائع / خزائن 

 أئسلة  عام 

دوج المز الحساب/حساب التوفير / الحساب الجاري)كيف ئسيقوم البنك بإشعاري بمجرد تغيير حسابي لدى نور بنك  .1

 بنك دبي االئسالمي؟ إلى حساب )الودائع االئستثماري  وودائع الوكال مايةز / حساب ئسكاي/حساب التوفير االلكتروني /

بوصفك متعامال لدينا، ستتلقى إشعارا من البنك قبل ترحيل حسابك يتضمن رقم تعريف المتعامل ورقم الحساب لدى بنك 

  دبي االسالمي

حساب  /هل ئستتأثر خدماتي بمجرد ترحيل حسابي من نور بنك )الحساب الجاري / حساب التوفير / الحساب المزدوج  .2

 ( إلى بنك دبي االئسالمي؟ دائع االئستثماري  وودائع الوكال / حساب ئسكاي مايةز / الو اللكترونيالتوفير ا

مي يي يو  الترحيل، للى الرمم من نكك ستواه  سيُنقل رصيد حسابك وسجل معامالتك بالكامل إلى بنك دبي االسال

 اكقطالا مؤقتا يي الخدمات، إال نكنا سنبقيك للى اطالع مسبق وسنبذل قصارى ههدكا لتزويدك  بتجربة اكتقال سلسة.

 هل هناك أي رئسوم منطبق  عةى تغيير حسابي إلى بنك دبي االئسالمي )الحسابات / الودائع / خزائن / األمانات( ؟ .3

 .م تطبيق ني رسو  للى اإلطالق لن ترحيل حسابكلن يت

 ماذا ئسيحدث لدفتر الشيكات الخاص بي من نور بنك )في حوزتي( أو الشيكات التي أصدرتها؟ .4

سيظل ديتر شيكات كور بنك الخاص بك ساري المفعول وصالح اللستخدا  حتى بعد تحويل حسابك من كور بنك إلى بنك 

التي نصدرتها. باإلضاية إلى نك  يمكنك التقد  بطلب للحصول للى ديتر شيكات هديد من دبي اإلسالمي  وكذلك الشيكات 

خالل الخدمات المصريية لبر االكتركت لبنك دبي اإلسالمي تطبيق الهاتف المتحرك نو نقرب يرع لبنك دبي اإلسالمي بعد 

  .كقل حسابك

 هل يمكنني إدارة حسابي عبر االنترنت؟ .5

ت مصريية لبر القنوات المصريية الرقمية لدى بنك دبي اإلسالمي، والخدمات المصريية لبر كشجعك للى إهراء لمليا

 DIB www.dib.ae/app وتطبيق بنك دبي االسالمي   ae.dib.online://https االكتركت لدى بنك دبي االسالمي

Mobile App 

 ما هي شروط وأحكام بنك دبي اإلئسالمي؟ .6

 اكقر هنامزيد من التفاصيل حول شروط ونحكا  البنك، لل

 ج  إلى مزيد من الدعم؟من الذي يمكنني االتصال به إذا كان لدي ائستفسار أو كنت بحا .7

 يي حالة وهود ني استفسار، يرهى التواصل معنا لبر ني من الخيارات التالية:

  وتحدث معنا Mobile DIB قم بتنزيل تطبيق 

 

 

 

 

https://www.dib.ae/docs/default-source/terms-conditions/terms-conditions-banking-services-agreement-english.pdf%D8%9Fsfvrsn=95cf1f50_6
https://www.dib.ae/docs/default-source/terms-conditions/terms-conditions-banking-services-agreement-english.pdf%D8%9Fsfvrsn=95cf1f50_6


  
 

 

 https://www.dib.ae/about-us/contact-us نرسل لنا رسالة للى 

  تصل بمدير العالقات الخاص بكا - 

 6092222-04تواصل مع بنك دبي اإلسالمي للى  -

 ارة نقرب يرع لبنك دبي اإلسالميقم بزي-  

 الثر للى المواقع هنا

 https://www.dib.ae/global/branch-atm-locator -  

 

 ؟اإلئسالميكيف ئسأئستةم بطاق  الخصم ودفتر الشيكات الجديدين الخاصين بي من بنك دبي  .8

 .سيُرسل بنك دبي اإلسالمي بطاقة الخصم وديتر الشيكات الجديدين الخاصين بك إلى لنواكك المسجل لدى البنك

.  هل يتعين عةّي نور بنك( بخصوص حسابي لدى SOI( / تعةيمات أمر دائم )DDAلقد قدمت تفويض خصم مباشر ) .9

( القائم  حاليا نتيج  لنقل حسابي SOIتعةيمات األمر الدائم )( / DDAإجراء أي تغييرات عةى تفويض الخصم مباشر )

 إلى بنك دبي اإلئسالمي؟ نور بنكمن 

إلى حسابك  كور بنك( الخاصة بحسابك  لدى SOI( / تعليمات األمر الدائم )DDAسيتم ترحيل تفويض الخصم المباشر )

( / DDAء ني تغييرات للى تفويض الخصم المباشر )لدى بنك دبي اإلسالمي " كما هي ". لذا ، يأك  لن يتعين لليك إهرا

لى إ كور بنكالقائمة قبل نو بعد ترحيل حسابك من كور بنك( الصادرة لحسابك  ومن حسابك يي SOIتعليمات األمر الدائم )

 بنك دبي اإلسالمي.

 

 هل التغيير في .  نور بنكلدى في حسابي آخرين  وعمةي العادي  األخرى من صاحب  إئستحقاقاتي  راتبي ويتم إيداع  .11

 هلإلى بنك دبي اإلئسالمي( ئسيكون له أي تأثير عةى هذه األرصدة الواردة؟  نور بنكمن ترحيل رقم حسابي )نتيج  ال

 بنك دبي اإلئسالمي ؟لدى قم حسابي الجديد يتعين عةّي إبالغ صاحب عمةي و اآلخرين بر

 ككور بنلدى واآلخرين إلى رقم حسابك  لملك صاحب واردة من قبل األخرى الداخلية  الاإليدالات  سيتم تحويل راتبك و

بنك  دى ليُنصح بتحديث رقم حسابك الجديد  مفضل ،كإهراء وومع ذلك،  .تلقائيًا بنك دبي اإلسالميلدى إلى حسابك الجديد 

قم حسابك الجديد يي إلى رإيداع ني من وهميع األرصدة األخرى طلب منهم لا واآلخرين و لملكدبي اإلسالمي مع صاحب 

 .بنك دبي اإلسالمي

 غير الدرهم اإلماراتي؟أخرى هل ئسأتمكن من ائستالم راتبي في حسابي الجديد في بنك دبي اإلئسالمي بأي عمة   .11

ن محددة تكوبالنسبة للرواتب التي ال نما  . إلى حسابك لدى بنك دبي اإلسالمي بالدرهم اإلماراتيالمحدد راتبك يتم قيد س

سالمي بنك دبي اإللدى الراتب  يداع إلرسال تعليمات الملك إبالغ صاحب منك يرهى و، يلن يتم تنفيذها  إلماراتيالدرهم اب

 .بعملة الدرهم اإلماراتي يقط

 

 

 

https://www.dib.ae/about-us/contact-us


  
 

 

إلى بنك دبي اإلئسالمي، هل ئسيكون هناك أي توقف مؤقت / انقطاع في الخدمات  نور بنكعندما يتم نقل عالقتي من  .12

 ؟نور بنك( في اإلئستحقاقات المصرفي  )بما في ذلك تحويالت الرواتب / 

ية )بما بعض الخدمات المصريلإلى بنك دبي اإلسالمي، قد تواه  يترة توقف قصيرة  كور بنكنقل لالقتك من نثناء قيامنا ب

خالل يترة وهيزة تتمكن وف سو. 5252نكتوبر  52 تاريخ  التباًرا من كور بنك( يي اإليدالاتت الرواتب / يي ذلك تحويال

 . 5252كويمبر  20مصريية من بنك دبي اإلسالمي التباًرا من التجربة ال يي من االستمتاع بخدمات محسنة

 األئسلة  الخاص  بالمنتجات

 الحساب الجاري 

 ؟نور بنكعةى الحساب الجاري الخاص بي لدى هل ئسيكون هناك أي تغيير  .1

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

 ما هي المزايا والفوائد المرتبط  بحسابي الجاري الجديد لدى بنك دبي اإلئسالمي؟ .2

لنقر ا المرتبطة بحساب اإلسالمي الجاري الخاص بك. لمزيد من التفاصيل، يرهىهناك العديد من المزايا والفوائد المميزة 

 .النقر هنا مزيد من التفاصيل حول حساب اإلسالمي الجاري، يرهىلل .هنا

 

 حساب التوفير 

 ؟نور بنكهل ئسيكون هناك أي تغيير عةى الحساب التوفير الخاص بي لدى  .1

 لدى بنك دبي اإلسالمي. لةتوفير حساب اإلئسالمي، سيتم تغيير حسابك إلى كور بنكلدى  حساٌب توفيرإذا كان لديك 

 ما هي المزايا والفوائد المرتبط  بحساب التوفير الجديد لدى بنك دبي اإلئسالمي؟ .2

 .ر هنااكق هناك العديد من المزايا والفوائد الرائعة المرتبطة بحساب التويير اإلسالمي الخاص بك. لمزيد من التفاصيل،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dib.ae/personal/Accounts/current-Accounts/al-islami-current-Account
https://www.dib.ae/personal/Accounts/current-Accounts/al-islami-current-Account
https://www.dib.ae/personal/accounts/current-accounts/al-islami-current-account
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


  
 

 

  ييما يلي لمحة لن بعض التحسينات الرئيسية التي نُهريت للى حسابك:

 بنك دبي اإلئسالمي المزايا

 درهم 00222 الرصيد المطلوب للتأهل للربحاألدكى لمتوسط الحد 

 معدل ثابت معايير معدل ربح الودائع

 كما يعلن بنك دبي اإلسالمي معدل الربح المتوقع

 ربع سنوي  إلالن معدل الربح وتكرار الديع

 متوسط الرصيد الشهري طريقة حساب الربح

 الفعلي الربحلدد نيا  السنة المعتبرة يي منهجية حساب 

 

 

 الحساب المزدوج

 هل ئسيكون هناك أي تغيير عةى الحساب المزدوج الخاص بي لدى نور بنك؟ .1

 لدى بنك دبي اإلسالمي 0يي  5إذا كنت تمتلك حساباً مزدوهاً لدى كور بنك، سيتم ترحيلك إلى حساب اإلسالمي 

 بنك دبي اإلئسالمي؟ما هي المزايا والفوائد المرتبط  بالحساب المزدوج الخاص بي لدى  .2

  .اكقر هناالخاص بك. لمزيد من التفاصيل،  0يي  5هناك العديد من المزايا والفوائد الرائعة المرتبطة بالحساب اإلسالمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dib.ae/personal/accounts/2-in-1-accounts/al-islami-2-in-1-account


  
 

 

 التحسينات الرئيسية التي نُهريت للى حسابك:ييما يلي لمحة لن بعض 

 بنك دبي اإلئسالمي المزايا

 درهم 00222 الرصيد المطلوب للتأهل للربحالحد األدكى لمتوسط 

 معدل ثابت معايير معدل ربح الودائع

 كما يعلن بنك دبي اإلسالمي معدل الربح المتوقع

 ربع سنوي  إلالن معدل الربح وتكرار الديع

 متوسط الرصيد الشهري حساب الربح طريقة

 الفعلي لدد نيا  السنة المعتبرة يي منهجية حساب الربح

 

 حساب التوفير االلكتروني

 هل ئسيكون هناك أي تغيير عةى حساب التوفير االلكتروني الخاص بي لدى نور بنك؟ .1

نك دبي لدى ب التوفير اإلئسالمي االلكترونيحساب لدى كور بنك، سيتم ترحيلك إلى  حساب توفير الكترونيإذا كنت تمتلك 

 اإلسالمي.

 ما هي المزايا والفوائد المرتبط  بحساب التوفير اإلئسالمي االلكتروني الخاص بي لدى بنك دبي اإلئسالمي؟ .2

اكقر ، لك. لمزيد من التفاصيهناك العديد من المزايا والفوائد الرائعة المرتبطة بحساب التويير اإلسالمي االلكتروكي الخاص ب

  .هنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dib.ae/personal/accounts/saving-accounts/al-islami-e-savings-account
https://www.dib.ae/personal/accounts/saving-accounts/al-islami-e-savings-account
https://www.dib.ae/personal/accounts/saving-accounts/al-islami-e-savings-account


  
 

 

 ييما يلي لمحة لن بعض التحسينات الرئيسية التي نُهريت للى حسابك:

 بنك دبي اإلئسالمي المزايا

 درهم 00222 للربحالرصيد المطلوب للتأهل الحد األدكى لمتوسط 

 معدل ثابت معايير معدل ربح الودائع

 كما يعلن بنك دبي اإلسالمي معدل الربح المتوقع

 ربع سنوي  إلالن معدل الربح وتكرار الديع

 متوسط الرصيد الشهري طريقة حساب الربح

 الفعلي لدد نيا  السنة المعتبرة يي منهجية حساب الربح

 

 حساب ئسكاي مايةز

 هناك أي تغيير عةى حساب ئسكاي مايةز الخاص بي لدى نور بنك؟ هل ئسيكون .3

 حساب التوفير اإلئسالمي لدى بنك دبي اإلئسالمي.لدى كور بنك، سيتم ترحيلك إلى  ئسكاي مايةزإذا كنت تمتلك حساب 

 ما هي المزايا والفوائد المرتبط  بحساب التوفير الجديد الخاص بي لدى بنك دبي اإلئسالمي؟ .4

 هنا.ر اكقهناك العديد من المزايا والفوائد الرائعة المرتبطة بحساب التويير اإلسالمي الخاص بك. لمزيد من التفاصيل، 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dib.ae/personal/accounts/saving-accounts/al-islami-savings-account


  
 

 

 التي نُهريت للى حسابك:ييما يلي لمحة لن بعض التحسينات الرئيسية 

 بنك دبي اإلئسالمي المزايا

 درهم 00222 الرصيد المطلوب للتأهل للربحالحد األدكى لمتوسط 

 معدل ثابت معايير معدل ربح الودائع

 كما يعلن بنك دبي اإلسالمي معدل الربح المتوقع

 ربع سنوي  إلالن معدل الربح وتكرار الديع

 الرصيد الشهريمتوسط  طريقة حساب الربح

 الفعلي لدد نيا  السنة المعتبرة يي منهجية حساب الربح

 

 

 ودائع االئستثمار بالمضارب 

 هل ئسيكون هناك أي تغيير عةى ودائع االئستثمار بالمضارب  الخاص  بي لدى نور بنك؟ .1

ك دبي للودائع االستثمارية لدى بنإذا كنت تمتلك وديعة استثمار بالمضاربة لدى كور بنك، سيتم ترحيلك إلى حساب اإلسالمي 

 اإلسالمي.

 ما هي المزايا والفوائد المرتبط  بحساب اإلئسالمي لةودائع االئستثماري  الجديد الخاص بي لدى بنك دبي اإلئسالمي؟ .2

اكقر ، لهناك العديد من المزايا والفوائد الرائعة المرتبطة بحساب اإلسالمي للودائع االستثماري الخاص بك. لمزيد من التفاصي

  .هنا

 ييما يلي لمحة لن بعض التحسينات الرئيسية التي نُهريت للى حسابك:

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dib.ae/personal/deposits/al-islami-investment-deposit-account
https://www.dib.ae/personal/deposits/al-islami-investment-deposit-account
https://www.dib.ae/personal/deposits/al-islami-investment-deposit-account


  
 

 

شهريًا" نو ديع نرباح الودائع "مقدًما" نو "* بعد تحويل وديعتك إلى بنك دبي اإلسالمي ، سيتغير معدل ديع نرباح الودائع إلى ربع سنوي. لذلك سابقًا يي كور بنك ، إذا كان تكرار 

 "ربع سنويًا" نو "سنويًا" نو "لند االستحقاق" ، يسيتغير األمر كفس  إلى "ربع سنوي".

 

 ودائع الوكال 

 هل ئسيكون هناك أي تغيير عةى ودائع الوكال  االئستثماري  الخاص  بي لدى نور بنك؟ .1

 دبي اإلسالمي. إذا كنت تمتلك وديعة وكالة استثمارية لدى كور بنك، سيتم ترحيلك إلى وديعة وكالة لدى بنك

 ما هي المزايا والفوائد المرتبط  بحساب ودائع الوكال  الجديد الخاص بي لدى بنك دبي اإلئسالمي؟ .2

 .اكقر هناهناك العديد من المزايا والفوائد الرائعة المرتبطة بحساب ودائع الوكالة الخاص بك. لمزيد من التفاصيل، 

 ييما يلي لمحة لن بعض التحسينات الرئيسية التي نُهريت للى حسابك:

اليو  الخامس لشر(" نو "شهريًا" نو "لند االستحقاق". لذلك ، * بعد تحويل وديعتك إلى بنك دبي اإلسالمي ، سيتغير معدل ديع نرباح الودائع إما إلى "ديعة مقدمة )تديع يي 

 سيتم تحديد تردد الديع القديم يي كور بنك مع نقرب تردد ديع يي بنك دبي اإلسالمي.

 بنك دبي اإلئسالمي المزايا

 المدة

 كور بنك ألقرب يترةسيتم هدولة مدة االستحقاق الحالية الخاصة بك يي 

نشهر نو  9نشهر نو  6نشهر نو  3متاحة لدى بنك دبي اإلسالمي )شهر نو 

 شهراً( 05

 ربع سنوي* لدد مرات ديع الفائدة *

 يعلي لدد نيا  السنة المحتسبة يي منهجية حساب الفائدة

 الفائدة للى الودائع الُملغاة **
ي ييها الوديعة )الودائع( ي تم حسابها للى نساس الفترة الفعلية التي ظلت

 ولاء االستثمار المشترك بمعدل الفائدة المطبق للى حساب التويير

 بنك دبي اإلئسالمي المزايا

 مدة االستحقاق

 مدد استحقاق متاحة لدى كور بنك

 مدد استحقاق ثابتة ني شهرية نو ربع سنوية نو سنوية إلخ.

 )اليو  الخامس لشر(، شهري، االستحقاقمسبق  لدد مرات ديع الفائدة *

 يعلي لدد نيا  السنة المحتسبة يي منهجية حساب الفائدة

 من الفائدة المطبقة المديولة %52 الفائدة للى الودائع الُملغاة **

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


  
 

 

 

 مكافآت نور لشريح  "أدفانتج"

 "أدفانتج" لدى نور بنك؟ متعاملهل ئسأئستمر في كسب نقاط المكافآت لكوني  .1

 البنكين، سيتم إيقاف لرض مكايآت كور بنك لشريحة "ندياكتج" قبل ترحيل الحساب إلى بنك دبي اإلسالمي.تماشياً مع اكدماج 

 ماذا ئسيحدث لةنقاط التي لم يتم االئستفادة منها؟ .2

سيتم ترحيل كقاط الرصيد إلى لم يتم االستفادة منها إلى بنك دبي اإلسالمي يي تاريخ الترحيل كمكايآت والء )بقيمة ُمعادلة 

 بالدرهم( وسيتم إيدالها يي حساب الوالء الخاص بك.

سيتم إلادة تعيين تاريخ بدء مكايآت كور المحولة إلى كقاط مكايآت والء حتى تاريخ الترحيل وبعد ذلك ستطبق لليها يترة اكتهاء 

 شهراً. 36صالحية كقاط والء الحالية؛ ني 

 ما هي نقاط مكافآت والء؟ .3

 .اكقر هنالمزيد من التفاصيل حول بركامج مكايآت الوالء، 

 

 خزائن اإليداع اآلمن 

 هل ئسيكون هناك أي تغيير عةى خزان  )خزائن( اإليداع اآلمن  الخاص  بي لدى نور بنك؟ .1

 خزاكة )خزائن( اإليداع اآلمنة التي تحتفظ بها حالياً لدى كور بنك وستبقى يي كفس موقعها.لن يكون هناك ني تغيير للى 

 إذا واجهت مشكة  عند الوصول إلى خزان  اإليداع اآلمن  الخاص  بي، ماذا أفعل؟ .2

  يي حالة وهود ني مشكالت، يرهى االتصال بنور بنك خالل سالات العمل للحصول للى الدلم.

 

https://www.dib.ae/personal/other-services/walaa-rewards

