بنك أبوظبي األول ش .م .ع.
الخصم وتعزيز الدفع اإلسالمي  :بيان الحقائق الرئيسية
•

•
•
•
•
•

الخصم وتعزيز الدفع اإلسالمي هو ترتيب (قبول مشترك) حيث يقوم البنك بتقديم ضمان بالنيابة عن عمالئهه( (المشههترين
المستوردين) مقابل التزامات دفعهم (مثل :الكمبياالت أو "بي أو إي") تجاه الطرف المقابل للعميل (البههائعين المصههدرين)
بموجب التحصيالت المستندية الداخلية.
ً
ً
يقدم البنك (بصفت( بنك التحصيل) تعهدا نهائيها وريههر قابههل لإلىههاك إله بنههك البههائعين المصههدرين (البنههك المحههول) يفيههد
بتحويل األموال لهم في تواريخ استحقاقها بعد قبول المشترين للكمبياالت.
يجب تقديم أي طلبات الخصم الخاصة المقبولة خطيا ً من قبل الطرف المتقابل المستفيد البائع المصدر أو بنههك البههائع
عندما يكون أبوظبي األول يتعامل مع بنك البائع عل أساس التحصيالت المستندية.
إذا كان أي تمويل مطلوبا ً يستطيع العميل أن يتقدم بطلب للحصول عل تمويل مرابحة السلع .للمزيد من المعلومات حيههال
تمويل مرابحة السلع يرج االطالع عل بيان الحقائق الرئيسية في شأن مرابحة السلع.
مفهوم الشريعة اإلسالمية :
يُقدم أي تمويل مطلوب من خالل استخدام تمويل مرابحة السلع .حيث تعتبر المرابحة نوع من أنواع البيع الذي يتطلب مههن
البائع القيام باإلفصاح عن سعر التكلفة وربهها األصههول التههي تعتبههر موضههوع معاملههة البيههع إله المشههتري .كمهها أن هيكههل
مرابحة السلع هو عبارة عن ترتيب مرابحة حيث يقوم البنك من خالل( ببيع سلع معينة إل العميل بسههعر التكلفهة باإلضههافة
إل مبلغ ربا متفق علي( بنا ًك عل شروط الدفع المؤجل (بمعن ال يتم الدفع إل البنك في نفس وقههت إتمههام معاملههة البيههع
إال أن( يتم الدفع في وقت الحق عل أقساط أو دفعة مقطوعة واحدة).
حصل تمويل مرابحة السلع عل موافقة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك

الرسوم والمصاريف
عمولة تعزيز الدفع

حسههههب الترتيب مع العميل (تخضههههع لمدة  3ثالثة أشهههههر كح ند أدن أو
 1,000درهم إماراتي أيهما أعل ) طيلة فترة استخدام الكمبيالة.

رسوم تمويل تعزيز الدفع

 400درهم إماراتي لكل كمبيالة باإلضافة إل تكلفة التمويل *

* سهيتم تحديد تكلفة التمويل (سعر الفائدة) في بيان ملف المخاطر للعميل
وسيتم توضيحها في خطاب عرض التسهيل ذي الصلة.
رسوم تجهيز المعاملة (لكل معاملة)

 % 0.125من مبلغ الكمبيالة (تخضع لمبلغ  250درهم إماراتي كح ند
أدن لكل كمبيالة)

العمولة بدالً من الصرف

يتم فرض عمولة بنسهههبة  % 0.25بدالً من صهههرف العملة عند تسهههوية
المعامالت كليا ً أو جزئيا ً بنفس العملة األجنبية وفقا ً للوثائق والمسههههتندات
ذات الصلة.

أبوظب،
أبوظب األول ش.م.ع ،وهو بنك مرخص ومنظم من قبل مرصف االمارات العربية المتحدة المركزي ،ويقع عنوان مكتبه المسجل يف ص.ب ،6316
بنك
ي
ي
دولة االمارات العربية المتحدة.

مثال توضيحي على أرباح رسوم تمويل الخصم (المحصلة مقدما)
المبلغ األصلي  100,000 -درهم إماراتي األرباح ( 6أشهر ايبور  )% 2 +أي ()%3.65 = 2 + 1.65
المدة  6 -أشهر
إجمالي األرباح =  - 1825 = )360 180( × % 3.65 × 100,000درهم إماراتي
التسهيل الممنوح =  - 98,175 = 1825 - 100,000درهم إماراتي
السداد عند االستحقاق =  - 100,000درهم إماراتي
مالحظة  * :تعتبر األسعار المذكور أعاله أسعار داللية وسيتم تقديم األسعار الفردية عند تطبيقها وقد تختلف عنها.
** إيبور (السههعر المعروض بين البنوك في دولة االمارات العربية المتحدة) هو معدل أسههاسههي متىير ينشههره مصههرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي .يتم نشر سعر إيبور عل الرابط التالي https://www.centralbank.ae/en/services/eibor-prices :
الوثائق والمستندات المطلوبة
•
•
•
•
•
•
•
•

الكمبيالة أو السند اإلذني.
مستندات النقل
طلب تعزيز الدفع مطبوع عل الورق الرسمي للعميل.
طلب الخصم مطبوع عل الورق الرسمي للمستفيد.
الكمبيالة أو السند اإلذني المصدق من قبل المستفيد لصالا البنك.
إشعار المعاملة.
نموذج العرض القبول.
أي وثيقة أو مستند آخر متفق علي( بين األطراف.
تحذير:
• تخضههع المعامالت للتحقق من االمتثال في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي وإجراكات البحث عن
مكافحة رسيل األموال.
• في حال عدم وفائك بالتزامات الدفع الخاصهة بتمويلك عندئذ سهوف يترتب متأخرات عل حسهابكن وقد يفرض مبلغ تبرعات عل
التأخر بالسداد (إن وجد) .وقد يؤثر هذا األمر عل تصنيفك االئتماني مما يحد من قدرتك للحصول عل التسهيالت في المستقبل.
• قد تستىرق عملية إعادة تمويل تسهيلك وقتا ً أطول لتسديد التسهيل وقد يؤدي إل دفع المزيد من األرباح.
المزودة بخدمات مالية للجهة المسههتفيدة من
• رسههوم إضههافية قد يفرضههها البنك المراسههل المؤسههسههة المالية المراسههلة أو الجهة
ا
التحويالت المالية.
• قد يتأثار هذا المنتج هذه الخدمة من تقلابات أسعار صرف العمالت األجنبية.
• إن الوقت المطلوب إلتمام معاملة قد يختلف عن الوقت المتوقاع بسهبب التدقيق المتزايد للمعامالت من قبل البنك المراسهل المؤسهسهة
المزودة بالخدمات المالية للجهة المستفيدة من التحويالت المالية.
المالية المراسلة أو الجهة
ا
المالحظات:
▪ تحمههل أي مصههطلحات مكتوبههة بههاألحرف الكبيههرة فههي بيههان الحقههائق الرئيسههية الماثههل المعههاني المخصصههة لههها فههي شههروط
وأحكام البنك المطبقة عل هذا المنتج.
▪ ينبىههي عل ه العميههل أن يقههدم إل ه البنههك جميههع الوثههائق والمسههتندات التههي قههد يطلبههها البنههك كمهها يجههب عليهه( إبههال البنههك بههأي
تىيير في المعلومات المقدمة في وقت تقديم الطلب األولي.
▪ يحهههتفظ بنهههك أبهههوظبي األول بحقههه( وفقهها ً لتقهههديره المطلهههق فهههي القيهههام ب ضهههافة تعهههديل حهههذف إلىهههاك أي مهههن الشهههروط
واألحكام وسوف يقدم إل العميل إخطار خطي بمدة  60يوم قبل القيام ب جراك أي تىييرات من هذا القبيل.
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هههذا بيههان للحقههائق الرئيسههية .وال يعتبههر عرضهها ً يقدمهه( البنههك لتزويههدك بهههذا المنههتج .وتكههون جميههع المنتجههات التههي يعرضههها
البنههك وفقهها ً لتقههدير البنههك المنفههرد والمطلههق .يحههتفظ البنههك بحقهه( فههي القيههام بههأي وقههت مههن األوقههات دون أي تحمههل أي
مسؤولية أو ررامة برفض منا أي منتجات أو خدمات.
يوافق العميل عل دفع جميع الرسهوم والتكاليف والمصهاريف والنفقات المطبقة فيما يتعلق بمنا هذا المنتج .ترد تفاصهيل تلك الرسهوم
والتكهاليف والمصهههههاريف والنفقهات في الطلهب ذي الصههههلهة أو خطهاب العرض أو جهدول الرسههههوم والمصهههههاريف ذي الصههههلهة:
https://www.bankfab.com/-/media/fabgroup/home/cib/global-transaction-banking/gtb-trade.tarrifs.pdf?view=1
يوافههق البنههك والعميههل للتقههديم إل ه الواليههة القضههائية الحصههرية لمحههاكم دولههة االمههارات العربيههة المتحههدة مههن أجههل تسههوية أي
نههزاع ناشهه عههن أو متعلههق بيههان الحقههائق الرئيسههية الماثههل ولكههن بشههرط يحههق للبنههك أن يرفههع اإلجههراكات فههي أي واليههة
قضائية أخرى (داخل أو خارج دولة االمارات العربية المتحدة) إذا اعتبر ذلك مناسباً.
يمكههن للعميههل التواصههل مههع مههدير العالقههات البنكيههة للحصههول عل ه الههدعم فيمهها يتعلههق بههأي استفسههارات بخصههو الشههروط
واألحكام.
تعتبههر جميههع المعلومههات الخيههارات التههي يقههدمها البنههك مههن اجههل أن يقههوم العمههالك باتخههاذ قههرارات مسههتنيرة ولههن يههتم اعتبارههها
أنها بمثابة نصيحة أو توصية محددة.

▪

▪

▪

▪
▪

اإلقرار
عنههد التوقيههع علهه هههذا بيههان الحقههائق الرئيسههية أدنههاه أقههر بههأنني قههد اسههتلمت وقههرأت وفهمههت بيههان الحقههائق الرئيسههية والشههروط
واألحكام المتعلقة بالخصم وتعزيز الدفع اإلسالمي.
اسم العميل
اسم الشركة
توقيع العميل
التاريخ

أبوظب،
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