


2015

ردن جمعية البنوك يف الأ

عمان - وادي �صقره - �صارع مو�صى بن ن�صري - بناية 62 

ردن �ص. ب. 926174 عمان 11190 الأ

هاتف : 5662258 - 5669328

فاك�س : 5687011 - 5684316

info@abj.org.jo :الربيد اللكرتوين

www.abj.org.jo :املوقع اللكرتوين







ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم





ح�سرة �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد المري احل�سني

ابن عبداهلل الثاين املعظم



�



�

روؤيتنا

املحافظ����ة عل����ى دورنا الري����ادي بكوننا من اأكفاأ جمعي����ات البنوك يف املنطقة من حي����ث تقدمي اخلدمات 

ع�ساء لدعم قدراتها ومتكينها من تعظيم م�ساهماتها يف حتقيق  التنمية امل�ستدامة يف اململكة. للبنوك الأ

ر�سالتنا

ع�ساء،  ن�سع���ى اإىل الرتق���اء بالعم���ل امل�س���ريف والنهو����ض ب���ه، وذلك من خ���ال رعاي���ة م�سالح البن���وك الأ

خرين، وتطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرفية،  وحتقيق اأعلى درجات التن�سيق فيما بينهم ومع ال�سركاء الآ

إتباع نظم واإجراءات موحدة لهذه الغاية. وحتديثها، وتر�سيخ مفاهيم العمل امل�سريف واأعرافه، وا

قيــمــنا
ع�ساء بروح الفري���ق الواحد مبا فيه من خدم���ة للمجتمع والقت�ساد    العمــل امل�ســرك: نعمل م���ع الأ

الوطني.

ف�سل املمار�سات العاملية.   التطور واحلداثة: ن�سعى لتطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرفية وفقاً لأ

ع�ساء وي�سف���ي على خدماتهم  فكار اخلاق���ة مبا يخدم الأ   البتــكار والتميــز: نعمل عل���ى تطوير الأ

طابع اجلودة والتميز.

  النزاهة وال�سفافية: نقل املعرفة وتبادل املعلومات وفق اأعلى درجات النزاهة وال�سفافية.

  املهنية:  منار�ض عملنا باحرتافية عالية وتغطية �ساملة واإحاطة تامة لكل ما يحدث يف البيئة امل�سرفية 

ردنية والعربية والعاملية. الأ

  امل�سداقية: نتبع نهج الدقة واملوثوقية ونتحرى عن م�سادر معلوماتنا بدقة عالية.

  ال�ستمرارية يف التعلم والتدريب: نعمل على الرتقاء بامل�ستوى العلمي و العملي ومواكبة كل ما 

ردين. هو جديد يف املجالت امل�سرفية واملالية لكافة العاملني يف اجلهاز امل�سريف الأ
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ردن جمل�س اإدارة جمعية البنوك يف الأ

إدارة اجلمعية من اأ�سحاب املعايل والعطوفة وال�سعادة التالية اأ�سماوؤهم:  يتكون جمل�ض ا

ردين / رئي�ساً هلي الأ - معايل ال�سيد مروان عو�س / البنك الأ

ردين/ نائباً للرئي�ض �سامي الأ - �سعادة ال�سيد مو�سى �سحادة / البنك الإ

- معايل ال�سيدة ناديه ال�سعيد / بنك الحتاد/ ع�سواً

- �سعادة ال�سيد نعمة �سباغ  / البنك العربي / ع�سواً

�سكان للتجارة والتمويل / ع�سواً - �سعادة ال�سيد عمر ملح�س / بنك الإ

ردن / ع�سواً - �سعادة ال�سيد �ساكر فاخوري / بنك الأ

- �سعادة ال�سيد كمال البكري / بنك القاهرة عمان / ع�سواً

- �سعادة ال�سيدة �سيمونا ب�سوتي/ بنك ABC / ع�سواً

- �سعادة ال�سيد عمار ال�سفدي/ بنك الكويت الوطني / ع�سواً

ردين / ع�سواً مراقباً  - عطوفة الدكتور ماهر ال�سيخ ح�سن / البنك املركزي الأ

املدير العام

الدكت�ور عديل قندح





10

ع�ساء  البنوك الأ

ردن وذلك مبوجب نظام جمعية البنوك يف  تعترب الع�صوية يف اجلمعية الزامية جلميع البنوك الردنية وفروع البنوك غري الردنية العاملة يف الأ

ع�صاء يف اجلمعية:  الردن رقم )35( ل�صنة 2005 ال�صادر مبوجب قانون البنوك رقم )28( ل�صنة 2000. وفيما يلي ا�صماء وعناوين البنوك الأ

ردنية:  اأوًل: البنوك الأ

املوقع اللكرتوينتاريخ التاأ�سي�ض ا�سم الع�سوالرقم

1930www.arabbank.com.joالبنك العربي 1

ردين 2 هلي الأ 1956www.ahli.comالبنك الأ

1960www.cab.joبنك القاهرة عمان 3

ردن 4 1960www.bankofjordan.comبنك الأ

�صكان للتجارة والتمويل 5 1974www.hbtf.comبنك الإ

ردين الكويتي 6 1977www.jordan-kuwait-bank.comالبنك الأ

ردين7 1978www.ajib.comبنك ال�صتثمار العربي الأ

ردين8 1978www.jcbank.com.joالبنك التجاري الأ

ردين 9 �صالمي الأ 1978www.jordanislamicbank.comالبنك الإ

1989www.jifbank.comالبنك ال�صتثماري10

11ABC 1989بنكwww.bank-abc.com/world/jordan

1991www.unionbankjo.comبنك الحتاد 12

ردن 13 1993www.sgbj.com.joبنك �صو�صيته جرنال / الأ

ردين14 1996www.capitalbank.joبنك املال الأ

�صالمي الدويل 15 1997www.iiabank.com.joالبنك العربي الإ

�صالمي 16 ردن دبي الإ 2009www.jdib.joبنك الأ

ردنية:   ثانيًا: البنوك غري الأ

املوقع اللكرتوين�سنة الرتخي�ض ا�سم الع�سوالرقم

1951www.arakari.com.joالبنك العقاري امل�صري العربي 1

1957www.rafidain-bank.orgم�صرف الرافدين 2

1974www.citibank.com/jordan�صيتي بنك 3

2002www.standardchartered.comبنك �صتاندرد ت�صارترد4

2004www.audi.com.lbبنك عودة 5

2004www.nbk.comبنك الكويت الوطني 6

2004www.blom.com.lbبنك لبنان واملهجر 7

2009www.nbad.comبنك اأبو ظبي الوطني8

2011www.alrajhibank.com.joم�صرف الراجحي9
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الرقماملحتويات

دارة 15كلمة رئي�س جمل�س الإ

17كلمة املدير العام

�سالمية ول: مدخل اىل البنوك الإ الف�سل الأ

121. مقدمة

ردن �سالمية يف الأ 221. البنوك الإ

ردن �سالمية يف الأ 326. تطور احل�س�س ال�سوقية للبنوك الإ

فراد )التجزئة( الف�سل الثاين: اخلدمات امل�سرفية لالأ

133. ح�سابات العمالء

236. التمويل ال�سخ�سي 

339. متويل ال�سيارات

440. التمويل ال�سكني والعقاري

مانات احلديدية 542. �سناديق الأ

643. البطاقات امل�سرفية

746. احلوالت امل�سرفية

جنبية 847. �سرف العمالت الأ

948. ال�سيكات البنكية

فراد 1049. برامج اأو خدمات اأخرى لالأ

الف�سل الثالث اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

153. احل�سابات مبختلف اأنواعها

256. املرابحة

جارة 358.  الإ

جل 459.البيع الآ

560. امل�ساركة

662. امل�ساربة

763. الكفالت البنكية )خطابات ال�سمان(

865. العتمادات امل�ستندية

967. اخلدمات امل�سرفية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

1070. برامج اأو خدمات اأخرى لل�سركات
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الرقماملحتويات

�ستثمار الف�سل الرابع: خدمات اخلزينة والإ

175. اإدارة املحافظ ال�ستثمارية واخلدمات ال�ستثمارية 

جنبية( 277. ال�سكوك )املحلية والأ

جنبية 378. اأ�سواق العمالت الأ

479. العتمادات والكفالت واحلوالت 

خرى 580. خدمات اخلزينة وال�ستثمار الأ

لكرونية الف�سل اخلام�س: اخلدمات الإ

يل 183. ال�سراف الآ

285. اخلدمات امل�سرفية عرب النرنت

387. خدمة الر�سائل امل�سرفية

489.  خدمات الكرونية اأخرى 
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هداف الواردة يف نظام اجلمعية واملتمثلة بالرتقاء  ردن، و�سعياً لتحقيق الأ انطاقاً من روؤية ور�سالة جمعية البنوك يف الأ

�سامية،  بالعمل امل�سريف والنهو�ض به وتطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرفية وحتديثها، وحر�ساً على خ�سو�سية البنوك الإ

ردن اأن ت�سع بني اأيديكم  وبهدف التعريف باخلدمات واملنتجات واحللول امل�سرفية املقدمة منها، ي�سر جمعية البنوك يف الأ

ردن.  �سامية العاملة يف الأ ول من دليل اخلدمات واملنتجات واحللول امل�سرفية املقدمة من البنوك الإ اإ�سدارها الأ

يف  �سامية  الإ البنوك  من  املقدمة  امل�سرفية  اخلدمات  �سهدتها  التي  الكبرية  للتطورات  ا�ستجابًة  الدليل  هذا  وياأتي 

ردن كماً ونوعاً، وليحمل يف ثناياه مادة تثقيفية واإعامية وترويجية تعطي فكرة عن اخلدمات امل�سرفية وخ�سائ�سها  الأ

�سامية التي تقدمها.  وموا�سفاتها والبنوك الإ

�سامية اأفراداً و�سركات،  إذا ن�سدر هذا الدليل لناأمل اأن ي�سهم يف تعزيز املعرفة امل�سرفية لدى عماء البنوك الإ إننا ا وا

�سامية، واأن يكون له  واأن يحقق غاياته يف تطوير الوعي امل�سريف، والتعريف باخلدمات امل�سرفية التي تقدمها البنوك الإ

وحلول  خدمات  واإدخال  املوجودة  واملنتجات  اخلدمات  تطوير  ويف  امل�سريف  القطاع  يف  التناف�سية  تعزيز  يف  طيبة  انعكا�ساٍت 

م�سرفية جديدة.

                                                    مروان عو�س   

دارة                             رئي�س جمل�س الإ

معايل ال�سيد مروان عو�س

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

دارة كلمة رئي�س جمل�س الإ
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�سامية  وىل من دليل اخلدمات واملنتجات واحللول امل�سرفية املقدمة من البنوك الإ اأقدم لكم الطبعة الأ اأن  ي�سعدين 

ول من نوعه يف اململكة وعلى م�ستوى املنطقة ككل.  ردن لعام 2015، والذي يعترب الأ العاملة يف الأ

وقد جاء هذا الدليل كمبادرة من اجلمعية خلدمة اأع�سائها وخدمة جمهور املتعاملني مع اجلهاز امل�سريف ب�سكٍل عام، كما 

اأنه جاء بعد اأن اأ�سدرت اجلمعية عام 2012 الدليل ال�سامل للخدمات واملنتجات واحللول امل�سرفية املقدمة من جميع البنوك 

�سامية.   ردن، لذا ارتاأينا اأن نخ�س�ض هذا الدليل للمنتجات واحللول امل�سرفية الإ العاملة يف الأ

ردن  �سامية يف الأ ول مدخًا اإىل تطور البنوك الإ وقد جاء هذا الدليل يف خم�سة ف�سول رئي�سية، حيث يت�سمن الف�سل الأ

فراد،  لاأ �سامية  الإ البنوك  قبل  من  املقدمة  امل�سرفية  اخلدمات  فيتناول  الثاين  الف�سل  اأما   ،2014-2008 الفرتة  خال 

�سامية لل�سركات، ويتناول الف�سل الرابع خدمات  بينما ي�ستعر�ض الف�سل الثالث اخلدمات امل�سرفية املقدمة من البنوك الإ

خري فيتناول خمتلف اخلدمات اللكرتونية  �سامية، اأما الف�سل اخلام�ض والأ اخلزينة وال�ستثمار املقدمة من البنوك الإ

�سامية.  املقدمة من البنوك الإ

�سا�سية التي تندرج حتتها، ثم ح�سب  ويجدر بالذكر اأنه مت ت�سنيف اخلدمات امل�سرفية ح�سب ت�سل�سلها �سمن الفئة الأ

حدث.  قدم لاأ البنك الذي يقدمها وذلك ا�ستناداً لتاريخ تاأ�سي�ض البنك من الأ

إدارة اجلمعية على دعمه لهذا امل�سروع الهام �سمن  ول ي�سعني يف هذا املقام اإل اأن اأتقدم بوافر ال�سكر والمتنان ملجل�ض ا

املوظفني على  التنفيذية وطاقم  دارات  دارة والإ الإ ع�ساء ممثلًة مبجال�ض  الأ �سامية  الإ البنوك  اأ�سكر  واأن  خطة اجلمعية، 

تعاونهم املثمر والبناء معنا يف اإعداد الدليل. كما اأتوجه بال�سكر اجلزيل لكادر اجلمعية على جهودهم املبذولة يف اجناز هذا 

الدليل.

د. عديل قندح            

                                          املدير العام

كلمة املدير العام

الدكتور عديل قندح

املدير العام
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1. مقدمة

�صالمية  موال وتوظيفها وفق اأحكام ال�صريعة الإ �صالمي ب�صكٍل عام على اأنه موؤ�ص�صة مالية م�صرفية لتجميع الأ يعرف البنك الإ

�صالمية يف جميع معامالته امل�صرفية وال�صتثمارية. وقد بينت املادة )1( من  بحيث يلتزم امل�صرف بتطبيق اأحكام ال�صريعة الإ

�صالمية هي املوؤ�ص�صات التي ين�ص نظامها  �صالمية باأن البنوك الإ �صا�صي للمجل�ص العام للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية الإ النظام الأ

�صالمية، كما  حكام ال�صريعة الإ �صالمية اأو التي متار�ص جميع اأن�صطتها فعليًا طبقًا لأ �صا�صي على اللتزام باأحكام ال�صريعة الإ الأ

خرى على اأن يكون لها جهاز  ت�صمل البنوك واملوؤ�ص�صات املالية التي تقدم خدمات مالية اأو م�صرفية اإ�صالمية �صمن ن�صاطاتها الأ

ردين رقم )28( ل�صنة 2000 وتعديالته باأن  اإداري متخ�ص�ص ورقابة �صرعية معتمدة. كما اأ�صارت املادة )2( من قانون البنوك الأ

�صالمية ومبادئها واأي  عمال امل�صرفية مبا يتفق مع اأحكام ال�صريعة الإ �صالمي هو ال�صركة التي يرخ�ص لها مبمار�صة الأ البنك الإ

اأعمال اأو اأن�صطة اأخرى وفق اأحكام هذا القانون. 

�صالمية مبجموعة من اخل�صائ�ص التي متيزها عن غريها من البنوك مبا يف ذلك اللتزام باأحكام ال�صريعة  وتنفرد البنوك الإ

�صالمية يف جميع معامالتها امل�صرفية واأن�صطتها ال�صتثمارية، وعدم التعامل بالفائدة اأخذًا اأو عطاًء، وخ�صوع جميع اأعمالها  الإ

امل�صاركة يف  على  تعتمد  للمتعاملني  اإ�صالمية  تعامالت م�صرفية  توفري  �صالمية  الإ امل�صارف  ا�صتطاعت  وقد  ال�صرعية.  للرقابة 

�صالمية �صيغ ا�صتثمار  �صافة اإىل امل�صاركة يف اجلهد من قبل امل�صرف واملتعامل. كما اأوجدت امل�صارف الإ رباح واخل�صائر بالإ الأ

جارة وغريها  اإ�صالمية للتعامل ال�صتثماري يف جميع القطاعات القت�صادية مثل املرابحة وامل�صاركة وامل�صاربة وال�صت�صناع والإ

�صالمية. من �صيغ ال�صتثمار التي تتوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ

2. البنوك اإلسالمية في األردن

خرى، حيث تاأ�ص�ص اأول بنك اإ�صالمي  �صالمية مبكرة بع�ص ال�صيء مقارنًة مع الدول الأ ردن يف جمال البنوك الإ تعترب جتربة الأ

ردين، وبعد م�صي ما يقارب عقدين من الزمن مت افتتاح البنك العربي  �صالمي الأ ردن عام 1978 والذي حمل ا�صم البنك الإ يف الأ

�صالمية يف  �صالمي الدويل وذلك يف عام 1997 والذي يعترب جزءًا من جمموعة البنك العربي، لريتفع بذلك عدد البنوك الإ الإ

ردن اإىل بنكني.  الأ

ردن. ويف عام 2011، قام  �صالمي الثالث يف الأ �صالمي والذي يعترب البنك الإ ردن دبي الإ ويف عام 2010، مت اإن�صاء بنك الأ

ردن لريتفع بذلك عدد  �صالمية يف اململكة العربية ال�صعودية، بافتتاح اأول فرع له يف الأ م�صرف الراجحي، وهو اأحد اأكرب البنوك الإ

�صالمية التي تعمل داخل اململكة اإىل اأربعة بنوك.  البنوك الإ

ردن 132 فرع يف نهاية عام 2014، والتي ت�صكل حوايل 17.1% من اإجمايل عدد  �صالمية داخل الأ وقد بلغ عدد فروع البنوك الإ

ردن )�صكل رقم 1(، كما بلغ عدد املكاتب التابعة للبنوك ال�صالمية 16 مكتب يف نهاية عام  الفروع جلميع البنوك العاملة يف الأ

يل التابعة لهذه البنوك 261 جهازًا والتي ت�صكل 18.2% من اإجمايل عدد  2014 )�صكل رقم 2(، و بلغ عدد اأجهزة ال�صراف الآ

يل يف اململكة.  اأجهزة ال�صراف الآ
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�سكل رقم )1(

ردن )2008 - 2014( �سامية يف الأ عدد الفروع التابعة للبنوك الإ
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�سكل رقم )3(

ردن )2008 - 2014( �سامية يف الأ عدد اأجهزة ال�سراف اليل التابعة للبنوك الإ
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6.4 مليار دينار يف نهاية عام  ردن، فقد بلغ اإجمايل املوجودات حوايل  �صالمية يف الأ وفيما يتعلق باملركز املايل للبنوك الإ

�صالمية  ردن. وبلغت التمويالت املقدمة من البنوك الإ اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأ 14.9% من  2014 والتي ت�صكل 

ردن. فيما بلغت الودائع لدى البنوك  4.2 مليار دينار والتي ت�صكل 21.8% من اإجمايل التمويل املقدم من البنوك العاملة يف الأ

�صالمية 5.6 مليار دينار والتي ت�صكل 17.6 % اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف اململكة. اأما حقوق امللكية يف البنوك  الإ

ردن.  �صالمية فقد بلغت 590.4 مليون دينار والتي ت�صكل 10.7% من اإجمايل حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأ الإ

�سكل رقم )4(

ردن )2008 - 2014( �سامية يف الأ اإجمايل موجودات البنوك الإ
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�سكل رقم )5(

ردن )2008 - 2014( �سامية يف الأ اإجمايل التوظيفات املالية للبنوك الإ
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�سكل رقم )6(

ردن )2008 - 2014( �سامية يف الأ دخارية لدى البنوك الإ وعية الإ اإجمايل الأ
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�سكل رقم )7(

ردن )2008 - 2014( �سامية يف الأ اإجمايل حقوق امللكية للبنوك الإ
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�صالمية حتقيق عوائد منا�صبة على خمتلف اأن�صطتها ال�صتثمارية والتمويلية، حيث بلغ �صايف  هذا وقد ا�صتطاعت البنوك الإ

�صالمية بعد ال�صريبة حوايل 62 مليون دينار يف عام 2014، فيما بلغ العائد على املوجودات حوايل 0.8%، وبلغ  اأرباح البنوك الإ

العائد على حقوق امللكية 8.2% لنف�ص العام.

�سكل رقم )8(

ردن )2008 - 2014( �سامية يف الأ �سايف الربح بعد ال�سريبة للبنوك الإ
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17.2% من  ي�صكل حوايل  والذي   ،2014 نهاية عام  3350 موظفًا وموظفة يف  �صالمية  الإ البنوك  العاملني يف  بلغ عدد  وقد 

ردن.  اإجمايل عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأ

�سكل رقم )9(

ردن )2008 - 2014( �سامية يف الأ عدد العاملني لدى البنوك الإ
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�صالمية �صريحة وا�صعة من اخلدمات واملنتجات واحللول امل�صرفية والتي من �صاأنها تلبية احتياجات خمتلف  وتقدم البنوك الإ

اأ�صا�صيني  نوعني  اإىل  �صالمية  الإ البنوك  قبل  من  املقدمة  امل�صرفية  اخلدمات  تق�صيم  ميكن  ال�صدد  هذا  املتعاملني. ويف  فئات 

�صالمية  البنوك الإ للدرا�صة الئتمانية ويتم تنفيذها من قبل  ائتمانية، وتخ�صع  التي تت�صمن عمليات  هما اخلدمات امل�صرفية 

�صالمي عمولة اأجر  باعتبارها عمليات ا�صتثمارية، و اخلدمات امل�صرفية التي ل تت�صمن عمليات ائتمانية بحيث ياأخذ البنك الإ

جزاء القادمة. مقابل تقدميها. و�صيتم تف�صيل هذه اخلدمات واملنتجات واحللول امل�صرفية يف هذا الدليل يف الأ

ردن �سالمية يف الأ 3. تطور احل�س�س ال�سوقية للبنوك الإ

ردن اأن حتقق تطورًا ملمو�صًا على �صعيد ح�ص�صها ال�صوقية يف ال�صوق امل�صريف  �صالمية العاملة يف الأ ا�صتطاعت البنوك الإ

ردين من 10.7% يف عام 2008 اإىل  �صالمية من اإجمايل موجودات القطاع امل�صريف الأ ردين، حيث ارتفعت ح�صة البنوك الإ الأ

14.9% يف عام 2014
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�سكل رقم )10(

�سامية من حيث املوجودات للعامني 2008 و 2014 تطور احل�سة ال�سوقية للبنوك الإ

ردين من 11.9% يف عام 2008 اإىل %16.1  �صالمية من اإجمايل ودائع القطاع امل�صريف الأ كما ارتفعت ح�صة ودائع البنوك الإ

يف عام 2014. 

�سكل رقم )11(

دخارية( للعامني 2008 و 2014 وعية الإ �سامية من حيث الودائع )الأ تطور احل�سة ال�سوقية للبنوك الإ

عام  2014عام  2008

البنوك التجارية 89.3 %

البنوك ال�سامية 10.7 %

البنوك التجارية 85.1 %

البنوك ال�سامية 14.9 %

البنوك التجارية 88.1 %

البنوك ال�سامية 11.9 %

البنوك التجارية 82.4 %

البنوك ال�سامية 17.6 %

عام  2014عام  2008
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�صالمية من اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية )التوظيفات املالية( املمنوحة من قبل اجلهاز امل�صريف  وارتفعت ح�صة البنوك الإ

ردين من 13.5% يف عام 2008 اإىل 21.8% يف عام 2014.  الأ

�سكل رقم )12(

�سامية من حيث الت�سهيات الئتمانية )التوظيفات املالية(  تطور احل�سة ال�سوقية للبنوك الإ

للعامني 2008 و 2014

ردن خالل  �صالمية يف الأ ويبني اجلدول رقم )1( اأدناه تطور احل�ص�ص ال�صوقية ملوجودات وودائع وتوظيفات اموال البنوك الإ

�صالمية قد منت ب�صكل متوا�صل  الفرتة )2008 - 2014(، حيث ت�صري البيانات اىل ان احل�ص�ص ال�صوقية ملوجودات البنوك الإ

طول فرتة الدرا�صة دون اإنقطاع.

باملقابل، فاإن احل�ص�ص ال�صوقية لودائع البنوك ال�صالمية من اإجمايل الودائع يف القطاع امل�صريف الردين قد منت ب�صكل 

متوا�صل طوال فرتة الدرا�صة باإ�صتثناء عام 2012 والذي انخف�صت فيه ح�صتها ال�صوقية ب�صكل طفيف اإىل 16.2% مقابل %16.3 

يف العام ال�صابق.

�صالمية من حيث التوظيفات املالية منوًا من 13.5% عام 2008 اإىل 21.8% يف عام  كما �صهدت احل�صة ال�صوقية للبنوك الإ

2014، تخللها قفزة ملحوظة من 16% عام 2011 اإىل 20.9% يف عام 2012 و 2013.

البنوك التجارية 86.5 %

البنوك ال�سامية 13.5 %

البنوك التجارية 78.2 %

البنوك ال�سامية 21.8 %

عام  2014عام  2008
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جدول رقم )1(

ردن  �سامية العاملة يف الأ تطور احل�س�ض ال�سوقية للبنوك الإ

ال�سنة

احل�سة ال�سوقية من اإجمايل املوجودات
احل�سة ال�سوقية من اإجمايل الودائع

دخارية( وعية الإ )الأ

احل�سة ال�سوقية من اإجمايل الت�سهيات 

الئتمانية

)التوظيفات املالية(

�سامية �ساميةالبنوك التجاريةالبنوك الإ �ساميةالبنوك التجاريةالبنوك الإ البنوك التجاريةالبنوك الإ

200810.7%89.3%11.9%88.1%13.5%86.5%

200911.4%88.6%13.5%86.5%14.0%86.0%

201012.7%87.3%15.3%84.7%15.6%84.4%

201113.2%86.8%16.3%83.7%16.0%84.0%

201213.9%86.1%16.2%83.8%20.9%79.1%

201314.1%85.9%16.4%83.6%20.9%79.1%

201414.9%85.1%17.6%82.4%21.8%78.2%
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بتقدمي  امل�صرفية  املوؤ�ص�صة  قيام  اأنها  على  بالتجزئة(  امل�صرفية  اخلدمات  )اأو  فراد  لالأ امل�صرفية  اخلدمات  تعريف  ميكن 

خرى. كما تعرف ب�صكل مب�صط على اأنها  فراد، ولي�ص لل�صركات اأو البنوك الأ خدماتها وتنفيذ معامالتها امل�صرفية مبا�صرًة لالأ

فراد.  اخلدمات امل�صرفية املوجهة اأ�صا�صًا للعمالء الأ

فراد تت�صمن على حزمة وا�صعة من اخلدمات ال�صخ�صية مبا يف ذلك  �صالمية لالأ اإن اخلدمات امل�صرفية املقدمة من البنوك الإ

مانات احلديدية،  ح�صابات العمالء باأنواعها، والتمويل ال�صخ�صي، ومتويل ال�صيارات، والتمويل ال�صكني والعقاري، و�صناديق الأ

والبطاقات امل�صرفية، واحلوالت، وو�صرف العمالت الجنبية، وال�صيكات امل�صرفية، اإ�صافة ملجموعة متنوعة اأخرى من خدمات 

فراد.  الأ

ردن ح�صب اخلدمة والبنك الذي  �صالمية العاملة يف الأ فراد املقدمة من البنوك الإ وفيما يلي ن�صتعر�ص اخلدمات امل�صرفية لالأ

يقدمها. 

 1. حسابات العمالء

�صالمية.  ردن بفتح خمتلف اأنواع احل�صابات لعمالئها والتي تتوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ �صالمية العاملة يف الأ تقوم البنوك الإ

�صالمية ما يلي: ومن اأهم اأنواع احل�صابات التي توفرها البنوك الإ

�صالمية دون اأن يكون هدفها ال�صتثمار،  وتعترب احل�صابات  موال التي يتم اإيداعها لدى البنوك الإ 1. احل�سابات اجلارية:  وهي الأ

�صالمية لعمالئها بال�صكل الذي ي�صاعدهم يف اإدارة اأموالهم ب�صكل اآمن  من اأهم اخلدمات امل�صرفية التي تقدمها البنوك الإ

وفعال. حيث تتيح هذه احل�صابات للعمالء حفظ اأموالهم لدى امل�صرف اأو حتويل رواتبهم لها مع اإمكانية �صحب اأي مبلغ منها 

يف اأي وقت، �صواٌء عن طريق اإ�صدار �صيكات للدائنني، اأو ال�صحب املبا�صر من الر�صيد من خالل فروع امل�صرف اأو من اأجهزة 

يل )ATM(، اأو من خالل ا�صتخدام البطاقات البال�صتيكية ل�صداد اأثمان امل�صرتيات. وتتميز احل�صابات اجلارية  ال�صراف الآ

رباح. بالعديد من اخل�صائ�ص واأهمها اأنه يحق ل�صاحبها �صحبها يف اأي وقت، واأنها ل ت�صارك يف الأ

2. ح�سابات ال�ستثمار: وت�صمى اأي�صًا بح�صابات ال�صتثمار امل�صرتك اأو ح�صابات امل�صاربة، حيث تعترب هذه احل�صابات من اأهم 

�صالمية. وتقوم ح�صابات  موال من العمالء ومبا يتوافق وال�صريعة الإ �صالمية من خاللها الأ الو�صائل التي ت�صتقطب امل�صارف الإ

خر ي�صارك بجهده على اأن  ال�صتثمار على اأ�صا�ص امل�صاربة والتي تعرف باأنها عقد بني طرفني اأو اأكرث يقدم اأحدهما املال والأ

يراد. ويف حالة ح�صابات ال�صتثمار يكون البنك هو  طراف بالربح بن�صبة معلومة من الإ يتم التفاق على ن�صيب كل طرف من الأ

امل�صارب بينما يكون املودع هو رب املال. وتت�صمن امل�صاربة على نوعني اأ�صا�صيني هما امل�صاربة املطلقة وامل�صاربة املقيدة، حيث 

موال وامل�صاربة بها وفقًا ملا يراه منا�صبًا بحكم خربته  اأن البنك يف امل�صاربة املطلقة يكون له احلرية الكاملة يف ا�صتثمار الأ

وجتربته يف ال�صتثمار. اأما امل�صاربة املقيدة فهي امل�صاربة التي ي�صرتط فيها رب املال على امل�صارب )البنك( �صروطًا معينة 

يقيده بها مثل حتديد نوع ال�صتثمار اأو املكان اأو الزمان، ول يجوز للم�صارب اأن يخالف هذه القيود. ويقوم البنك با�صتثمار 

رباح بني البنك  �صالمية، ويتم توزيع الأ موال املتاأتية من هذه احل�صابات وفقًا �صيغ التمويل التي تتفق مع اأحكام ال�صريعة الإ الأ

ورب املال ح�صب التفاق املربم بينهما. 

ردن. �صالمية يف الأ وفيما يلي ن�صتعر�ص اأهم اأنواع ح�صابات العمالء التي تقدمها البنوك الإ
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�سامية التي تقدم خدمات ح�سابات العماء البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر 

اخلدمة

الكرتونياً

مزود 

اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

احل�صابات اجلارية1. احل�صابات اجلارية

ويتم  رباح  بالأ ت�صارك  ول  البنك  لدى  تودع  مبالغ 

ومتكن  اأ�صحابها.  احتياجات  ح�صب  منها  ال�صحب 

يل،  هذه اخلدمة من ا�صتخدام اأجهزة ال�صراف الآ

واإ�صدار دفاتر �صيكات، وحتويل رواتب.

√

طورت داخل 

البنك

2. ح�صابات حتت الطلب

ح�صابات حتت 

الطلب

مبالغ تودع لدى البنك نقدًا اأو مقا�صة، ول ت�صارك 

احتياجات  ح�صب  منها  ال�صحب  ويتم  رباح،  بالأ

اأ�صحابها. ويتم ال�صحب منها باحل�صور ال�صخ�صي 

يل. للعميل او با�صتخدام اأجهزة ال�صراف الآ

3. ح�صابات ال�صتثمار 

امل�صرتك

جل ح�صابات لأ

ح�صابات حتت 

�صعار الإ

ح�صابات التوفري 

)ا�صتخدام اأجهزة 

يل  ال�صراف الآ

حل�صابات التوفري 

فقط(

امل�صاربة  عقد  اأ�صا�ص  على  البنك  لدى  تودع  مبالغ 

رب  واملودع  م�صاربًا  البنك  فيها  ويكون  املطلقة، 

املتفقة  التمويل  �صيغ  ح�صب  ا�صتثمارها  ويتم  املال، 

�صالمية ويوزع الربح  مع اأحكام ومبادئ ال�صريعة الإ

مبوجب ح�صة �صائعة لكل منهما متفق عليها م�صبقًا، 

احلج  جلوائز  خا�صعة  التوفري  ح�صابات  وتكون 

اجلوائز  هذه  جميع  قيمة  البنك  ويتحمل  والعمرة، 

ال�صرعية  الفتوى  ح�صب  امل�صاهمني  اأموال  من 

ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص.

4. ح�صابات املحافظ 

ال�صتثمارية

املحافظ ال�صتثمارية 

)�صندات مقار�صة(

اأموال يعهد بها املودعون للبنك ل�صتثمارها مبوجب 

نقدية  وحدات  اإىل  وتق�صم  املقيدة  امل�صاربة  عقد 

مبوجب  الربح  ويوزع  مقار�صة(  )�صندات  مت�صاوية 

ح�صة �صائعة لكل منهما متفق عليها م�صبقًا.

5. ح�صابات ال�صتثمار 

بالوكالة

ح�صابات ال�صتثمار 

بالوكالة

باإدارتها  يقوم  البنك  لدى  مودعة  نقدية  مبالغ 

مع  تتفق  التي  ال�صتثمار  �صيغ  ح�صب  وا�صتثمارها 

عليها  واملتفق  �صالمية  الإ ال�صريعة  ومبادئ  اأحكام 

من  ن�صبة  اأو  اجر مقطوع  مقابل  والبنك  املودع  بني 

املال امل�صتثمر.

6. ح�صابات ال�صتثمار 

املخ�ص�ص بالدينار

ح�صابات ال�صتثمار 

املخ�ص�ص

اأموال تودع يف البنك ل�صتثمارها يف م�صاريع حمددة 

على اأ�صا�ص عقد امل�صاربة املقيدة.

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ

1. احل�صاب اجلاري

احل�صابات اجلارية 

واإدارة ال�صيولة

حرية  للعمالء  الطلب،يتيح  حتب  وديعة  ح�صاب 

اخلدمات  جميع  على  واحل�صول  يداع  والإ ال�صحب 

لكرتونية ودفاتر �صيكات وخدمة حتويل الرواتب. الإ

طورت داخل  √

البنك

2. احل�صابات ال�صتثمارية

ح�صاب ال�صتثمار 

امل�صرتك

)م�صاربا(  ب�صفته  البنك  خالله  من  يقوم  ح�صاب 

با�صتثمار اأموال العمالء ب�صفتهم )رب املال ( ب�صيغ 

ليتم لحقا  �صالمية  الإ ال�صريعة  اأحكام  مع  متوافقة 

توزيع اأرباح على العمالء  بح�صب ما هو متفق عليه 

خدمات  توفري  مع  العقد،  اإبرام  عند  الطرفني  مع 

بنكية تتنا�صب واحتياجات �صاحب احل�صاب.

ح�صاب التوفري
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�سامية التي تقدم خدمات ح�سابات العماء تابع / البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر 

اخلدمة

الكرتونياً

مزود 

اخلدمة

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ

1. احل�صابات اجلارية

املتعاملني  للت�صهيل على  الطلب  ح�صاب وديعة حتت 

موال. عملية �صحب و اإيداع الأ

طورت داخل 

البنك

2. ح�صاب التوفري

ح�صاب يلبي الحتياجات الدخارية وذلك بتفوي�ص 

عوائد  توزيع  ثم  املودعة  موال  الأ با�صتثمار  البنك 

ال�صتثمار بني العميل و البنك.

3. ح�صاب الودائع 

ال�صتثمارية

طريق  عن  ال�صتثمارية  الحتياجات  يلبي  ح�صاب 

مدار  على  البنك  مع  حمددة  مالية  مبالغ  اإيداع 

رباح اأو  العام و لفرتات حمددة مع اإمكانية �صحب الأ

اإعادة ا�صتثمارها ملدة تكون �صهر واحد ، 3 اأ�صهر ، 6 

اأ�صهر، 9 اأ�صهر ، 12 �صهر.

4. ح�صابات توفري 

طفال الأ

“كنزي”

طفال  لغاية عمر 18 �صنة و هو  ح�صاب توفري خا�ص بالأ

اأ�صا�ص امل�صاربة  ح�صاب ادخار ا�صتثماري يقوم على 

ال�صرعية املطلقة  و يت�صمن مزايا عديدة مثل توزيع 

و  احل�صاب  فتح  عند  ترحيبية  هدايا  تقدمي  و  اأرباح 

�صافة اإىل  كذلك اإجراء �صحب على جوائز �صهرية بالإ

جوائز ن�صف �صنوية لتغطية اأق�صاط مدار�ص.

طورت داخل 

البنك

5. ح�صابات الرواتب

بع�ص  من  معفى  الرواتب  �صحاب  لأ خا�ص   ح�صاب 

العمولت.

يداع  6. �صهادات الإ

ال�صتثمارية

ينفرد البنك بكونه اأول بنك يطلق �صهادات اإيداع 

جال  موال لآ ا�صتثمارية والتي ت�صمح با�صتثمار الأ

خمتلفة وتدفع عوائد مرتفعة كل 3 �صهور

طورت داخل 

البنك

م�سرف الراجحي

1. احل�صابات اجلارية

ح�صاب يتيح امل�صرف  لعمالئه �صهولة اإدارة اأموالهم 

بفعالية تامة وباأ�صلوب اآمن و�صهل من خالل احل�صول 

�صدار الفوري لبطاقة الفيزا  على دفرت �صيكات و الإ

وال�صحب  امل�صرتيات  لهم خدمة  توفر  التي  اإلكرتون 

النقدي كما وميكنهم الو�صول اإىل ح�صابهم اجلاري 

على مدار ال�صاعة من اأي مكان يف العامل من خالل 

خدمة الراجحي مبا�صر عرب النرتنت.

2. ح�صابات

�صتثمار امل�صرتك الإ

املودعني  من  املبالغ  لتلقي  املفتوحة  احل�صابات  هي 

اأ�صحابها  ويفو�ص  امل�صرتكة،  امل�صاربة  اأ�صا�ص  على 

التمويلية  اأعماله  يف  با�صتثمارها  امل�صرف 

�صتثمارية مطلقًا دون الربط مب�صروع اأو برنامج  والإ

رباح  ا�صتثماري معني، وت�صارك هذه احل�صابات يف الأ

واخل�صائر بح�صب نتيجة اأعمال امل�صرف.

ردنيون  3. املغرتبون الأ

غري املقيمني

ردنيني  الأ للمغرتبني  خا�صة  برامج  ت�صميم  مت 

املتعددة،  امل�صرف  بخدمات  التمتع  من  لتمكينهم 

قامة، من فتح احل�صابات واحل�صول  وهم يف بلد الإ

فراد املتوافقة بالكامل  على التمويالت امل�صرفية لالأ

�صالمية. مع اأحكام ال�صريعة الإ
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2. التمويل الشخصي 

اأحكام  مع  تتوافق  والتي  فراد  لالأ ال�صخ�صية  التمويالت  اأنواع  من  العديد  مبنح  ردن  الأ يف  العاملة  �صالمية  الإ البنوك  تقوم 

�صالمية وت�صتهدف تلبية احتياجاتهم ال�صخ�صية املختلفة. ومن اأهم اأنواع التمويالت ما يلي:  ال�صريعة الإ

1. القر�ض احل�سن: هو مبلغ حمدد من املال مينحه البنك اإىل اأحد عمالئه، حيث يتعهد املقرت�ص ب�صداد ذلك املبلغ )القر�ص 

�صالمية اأية عوائد على  احل�صن( على �صكل اأق�صاط اأو كدفعة واحدة وبدون اأي زيادة على اأ�صل املبلغ حيث ل تاأخذ البنوك الإ

املبلغ املقر�ص. 

2. بيوع املرابحة: وهي قيام البنك ب�صراء ال�صلعة ومتلكها بثمن معلوم، ومن ثم يقوم ببيعها للعميل بالثمن الذي ا�صرتاها به 

م�صافًا اإليه ربح معلوم متفق عليه بني البنك والعميل، على اأن يقوم العميل ب�صداد الثمن مع الربح للم�صرف على �صكل اأق�صاط 

ول معلومًا واأن يكون الربح  مانة والتي تتطلب اأن يكون الثمن الأ اأو كدفعة واحدة يف تاريخ اآجل. وتعترب املرابحة من بيوع الأ

معلومًا اأي�صًا. 

مر بال�سراء: هو اأحد اأنواع بيوع املرابحة والذي يتم عن طريق قيام العميل بتقدمي طلبًا للم�صرف ل�صراء  3. بيع املرابحة لاآ

ال�صلعة املطلوبة بالو�صف الذي يحدده العميل وعلى اأ�صا�ص الوعد منه ب�صراء تلك ال�صلعة فعاًل من امل�صرف مع اإ�صافة ربح 

معلوم يتم التفاق عليه، وعلى اأن يدفع العميل الثمن مع الربح على �صكل اأق�صاط تنا�صب اإمكانياته.  

4. بيع امل�ساومة: وهو عبارة عن �صيغة متويلية يقوم من خاللها البنك ب�صراء ال�صلع ومتلكها ومن ثم بيعها للعمالء ب�صعر يحدده 

البنك. ويف بيوع امل�صاومة ل يذكر البنك ثمن �صرائه لل�صلع بل يقوم بو�صع �صعر حمدد لبيعها، ويكون هذا ال�صعر قابل للمفاو�صة 

ل�صراء  البنك  كلف  الذي  ول  الأ الثمن  النظر عن  بغ�ص  البيع  ثمن  على  الطرفان  يتفق  ثم  والعميل،   البنك  بني  امل�صاومة  اأو 

ال�صلعة. 

جارة: وهي عبارة عن عقد بني البنك والعميل بحيث يقوم البنك مبوجبه ب�صراء ال�صلعة وتاأجريها للعميل مقابل اأجرة معينة  5. الإ

تنتقل  ال�صلعة  ملكية  فاإن  بالتمليك  املنتهية  جارة  الإ اأق�صاط خالل مدة حمددة. وح�صب �صيغة  للبنك على  امل�صتاأجر  يدفعها 

جارة على اأ�صا�ص )اإجارة اخلدمات( ك�صيغة لتمويل  خر ق�صط. ويجدر بالذكر اأنه ميكن ا�صتخدام الإ للم�صتاأجر عند �صـداده لآ

ق�صاط الدرا�صية، ونفقات العالج الطبي والعمليات اجلراحية، وتكاليف الرحالت ال�صياحية، وتذاكر ال�صفر، كل ذلك وفق  الأ

حكام ال�صرعية. �صيغ وعقود تراعي خ�صو�صية كل حالة، وتلتزم بالأ
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�سامية التي تقدم خدمات التمويل ال�سخ�سي  البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

القر�ص احل�صن1. القرو�ص احل�صنة

وت�صدد  والزواج  والتعليم  العالج  لغايات  متنح  ح�صنة  قرو�ص 

مبوجب اأق�صاط �صهرية دون اأي زيادة.

طورت داخل 

البنك

مر  2. بيع املرابحة لالآ

بال�صراء

مر  بيع املرابحة لالآ

بال�صراء

املتعاملني  طلب  على  بناء  ومتلكها  ال�صلع  ب�صراء  البنك  يقوم 

له  ي�صاف  ول(  الأ )الثمن  معلوم  ب�صعر  لهم  بيعها  ثم  ومن 

املنازل  �صراء  لتمويل  اخلدمة  هذه  وت�صتخدم  معلوم.  ربح 

جهزة  ثاث وال�صيارات والأ را�صي والأ وال�صقق ومواد البناء والأ

دوات وخمتلف الب�صائع. الكهربائية والعدد والأ

طورت داخل 

البنك

امل�صاومة3. امل�صاومة

او كلفتها  راأ�ص مالها  بيان  للمتعاملني دون  ال�صلعة  البنك  بيع 

ثاث  او ربحها ، ويتم بيع املتعاملني ما يرغبون ب�صرائه من الأ

من  املعلن  النقدي  بال�صعر  الكهربائية  جهزة  والأ واملفرو�صات 

املورد.

طورت داخل 

البنك

جارة املو�صوفة يف  4. الإ

الذمة

اإجارة اخلدمات واملنافع

عقد على منفعة مو�صوفة يف الذمة باأجر معلوم ، ويتم تنفيذ 

هذا العقد وفق الطرق التالية :

* اإعادة تاأجري املنفعة/اخلدمة بنف�ص �صعر املورد وملدة �صداد 
تتنا�صب والتفاقية املوقعة مع مزود اخلدمة .

* اإعادة تاأجري املنفعة/اخلدمة بربح يتنا�صب واملدة املطلوبة 
و�صروط  تتنا�صب  ل  ال�صداد  مدة  كانت  اإذا  املتعامل  من 

التفاقية املوقعة مع مزود اخلدمة .

ومن اأهم املنتجات التي تقع حتت هذا البند 

- منتج لبيك للحج والعمرة.

- منتج اقراأ للتعليم.

- منتج �صفاء للعالج.

طورت داخل 

البنك

�صت�صناع �صت�صناع5. الإ الإ

اأجل  اإىل  معلوم  بثمن  الذمة  مو�صوف يف  �صيء  �صناعة  طلب 

معلوم ، ومن اأهم املنتجات حتت هذا البند :

ن�صاءات. - الإ

- الطاقة املتجددة.

طورت داخل 

البنك

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ

1. املرابحة

ثاث مرابحة الأ

والكهربائيات

جهزة الكهربائية من اأي مورد يرغب  ثاث والأ متويل ل�صراء الأ

العميل بالتعامل معه مقابل ربح ثابت متفق عليه ي�صدد مبوجب 

اأق�صاط �صهرية.

طورت داخل 

البنك

2. اجلعالة

التق�صيط ب�صعر البيع 

النقدي

جتار  �صبكة  خالل  من  املتنوعة  العمالء  احتياجات  متويل 

معتمدين للبنك ي�صدد العميل قيمتها دون اأية زيادة على ثمن 

البيع النقدي .

طورت داخل 

البنك

متويل املنافع ال�صخ�صية3. متويل املنافع

متويل احتياجات العمالء من  ) �صفر ، تعليم ، عالج ( بعدة 

اأ�صاليب متويلية خمتلفة .

طورت داخل 

البنك

القر�ص احل�صن4. القر�ص احل�صن

لغايات  للعمالء  طارئة  التزامات  اأية  ملواجهة  ح�صن  قر�ص 

على  املبلغ  �صداد  ويتم  البنك  يحددها  اإن�صانية  و  اجتماعية 

اأق�صاط �صهرية ومبثل املبلغ املقرت�ص دون زيادة اأو نق�ص.

طورت داخل 

البنك
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�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ
1. التمويل ال�صخ�صي

متويل �صراء ب�صائع

و  الب�صائع  ل�صراء  املتعاملني  احتياجات  لتلبية  متويل  تقدمي 

البناء  ومواد  الكهربائية  دوات  كالأ املرابحة  ب�صيغة  ال�صلع 

ثاث ،.. والأ

طورت داخل 

البنك

متويل اإجارة اخلدمات

متويل احتياجات املتعاملني لتغطية اأق�صاط التعليم �صواء لدى 

لتغطية  متويل  تقدمي  اإىل  بال�صاقة  اجلامعات  او  املدار�ص 

مع  ال�صياحية  الرحالت  نفقات  لتغطية  �صواء  ال�صفر  تكاليف 

اللتزام بال�صوابط ال�صرعية اأو لتاأدية منا�صك احلج و العمرة. 

كذلك تقدمي متويل لتغطية نفقات الزواج  و ب�صروط �صهلة و 

مي�صرة.

طورت داخل 

البنك

اإعادة متويل متعاملي 

البنوك التقليدية »الي�صر«

تقدمي متويل لعمالء البنك ميكنهم من �صداد كافة التزاماتهم 

لدى البنوك التقليدية و اإعادة متويلها من البنك وفق ال�صوابط 

ال�صرعية.

طورت داخل 

البنك

1. متويل �صخ�صيم�سرف الراجحي

1. متويل �صخ�صي عادي

2. متويل �صخ�صي / 

�صداد التزامات

3. متويل �صخ�صي مقابل 

رهن عقاري

4. متويل �صخ�صي مقابل 

تاأمينات نقدية

5. متويل �صراء �صلع 

ا�صتهالكية

مميزات برنامج التمويل ال�صخ�صي

�صالمية. * متوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ
* متويل ي�صل اإىل 50.000 دينار و30 �صعف الراتب.

* بدون كفيل.
* مدة التمويل ت�صل لغاية 96 �صهر للقطاع العام و 84 �صهر 

للقطاع اخلا�ص.

�صالمية. * تاأمني تكافلي علىاحلياه متوافق مع ال�صريعة الإ
واحد  �صهري  اللتزامات بق�صط  توحيد جميع  اإمكانية   *

�صالمية. متوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ

* متويل ي�صل لغاية 100.000 دينار وملدة 8 �صنوات يف حال 
توفر رهن عقاري.

�سامية التي تقدم خدمات التمويل ال�سخ�سي  تابع / البنوك الإ
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3. تمويل السيارات

ردن بتمويل �صراء ال�صيارات لعمالئها، وذلك من خالل �صيغ التمويل التي تتوافق مع اأحكام  �صالمية يف الأ تقوم البنوك الإ

جارة. فوفقًا ل�صيغة املرابحة يقوم البنك بناًء على طلب عميله ب�صراء ال�صيارة  اأو الإ �صالمية مبا يف ذلك املرابحة  ال�صريعة الإ

ول الذي ا�صرتى به البنك ال�صيارة م�صافًا  اجلديدة اأو امل�صتعملة ويتملكها ومن ثم يقوم ببيعها للعميل ب�صعر معلوم، ميثل الثمن الأ

جارة فيقوم البنك ب�صراء ال�صيارة وتاأجريها للعميل )امل�صتاأجر( مقابل اأجرة معينة يدفعها  له ربح معلوم. اأما ح�صب طريقة الإ

خر ق�صط.  امل�صتاأجر للبنك على اأق�صاط خالل مدة حمددة، تنتقل ملكية ال�صيارة للم�صتاأجر عند �صـداده لآ

�سامية التي تقدم خدمة متويل ال�سيارات  البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

مر  1. بيع املرابحة لالآ

بال�صراء

مر  بيع املرابحة لالآ

بال�صراء

يقوم البنك ب�صراء ال�صيارة اجلديدة اأو امل�صتعملة ومتلكها بناء 

ب�صعر معلوم )الثمن  لهم  بيعها  ثم  املتعاملني ومن  على طلب 

ول( ي�صاف له ربح معلوم. الأ

طورت داخل 

البنك

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ

1. متويل ال�صيارات 

ب�صيغة املرابحة

مرابحة ال�صيارات 

اجلديدة وامل�صتعملة

اجلديدة  ال�صيارات  ل�صراء  متويل  حلول  املنتج  هذا  يقدم 

وامل�صتعملة بربح متفق عليه معلوم با�صتخدام �صيغة املرابحة.

طورت داخل 

البنك

2. متويل ال�صيارات 

ب�صيغة الجارة املنتهية 

بالتمليك

الجارة املنتهية بالتمليك 

لل�صيارات

اجلديدة

يقدم هذا املنتج حلول متويل ل�صراء ال�صيارات اجلديدة فقط 

ال�صداد.  خلطط  املرنة  اخليارات  من   جمموعة  لهم  ويتيح 

ويعترب هذا املنتج مثايل للمتعاملني الذين يبحثون عن برامج 

اأق�صاط مي�صرة.

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ
ب�صيغة املرابحة1. متويل ال�صيارات

متويل �صراء املركبات اجلديدة اأو امل�صتعملة ب�صيغة املرابحة 

 %  100 اإىل  ي�صل  متويل  منها  عديدة  مزايا  التمويل  يت�صمن 

اأرباح  اأ�صعار  اإىل  �صافة  بالإ �صهر   84 اإىل  متتد  �صداد  فرتة  و 

ال�صيارات  �صراء  ميكن  التمويل  هذا  خالل  من  و  مناف�صة. 

الركوب ال�صغرية و الدراجات و البكبات.

طورت داخل 

البنك

1. متويل �صياراتم�سرف الراجحي

1. متويل �صيارات جديدة

2. متويل �صيارات 

م�صتعملة

املزايا:

�صالمية. متوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ  -

متويل ال�صيارات اجلديدة وامل�صتعملة.  -

موافقة خالل اأقل من 24 �صاعة.  -

متويل لغاية 60.000 دينار و 90% من قيمة ال�صيارة يف   -

حال حتويل الراتب من جهة معتمدة.

قيمة  من   %80 ولغاية  دينار   50.000 لغاية  متويل   -

ال�صيارة يف حال حتويل الراتب من جهة غري معتمدة.

مدة متويل ت�صل لغاية 8 �صنوات.  -

ت�صجيل ال�صيارة با�صم العميل ورهنها ل�صالح امل�صرف  -

ردنيني  اإمكانية متويل ال�صيارات اجلديدة للمواطنني الأ  -

الراجحي  م�صرف  اإىل  رواتبهم  املحولة  املغرتبني 

ال�صعودية.
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4. التمويل السكني والعقاري

اأنواعها وذلك من خالل �صيغ التمويل التي  ردن خدمات متويل امل�صاكن والعقارات مبختلف  �صالمية يف الأ تقدم البنوك الإ

جارة. فوفقًا  �صالمية. ومن اأهم �صيغ التمويل امل�صتخدمة يف التمويل ال�صكني والعقاري املرابحة و الإ تتوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ

ر�ص اأو اأي عقار يحدده العميل  ل�صيغة املرابحة يقوم البنك بناًء على طلب عميله ب�صراء ومتلك املنزل اأو امل�صكن اأو ال�صقة اأو الأ

ول الذي ا�صرتى به البنك العقار م�صافًا له ربح معلوم.  مر بال�صراء( ومن ثم يقوم ببيعها للعميل ب�صعر معلوم، ميثل الثمن الأ )الآ

را�صي والعقارات، ومن ثم يقوم بتاأجريها للعميل )امل�صتاأجر(  جارة فيقوم البنك ب�صراء املنازل وال�صقق والأ اأما ح�صب طريقة الإ

مقابل اأجرة معينة يدفعها امل�صتاأجر للبنك على اأق�صاط خالل مدة حمددة، وبحيث تنتقل ملكية العقار للم�صتاأجر عند �صـداده 

را�صي بحيث  جارة منتهية بالتمليك مثل قيام البنك بتاأجري الأ جارة املنتهية بالتمليك. وقد ل تكون الإ خر ق�صط ح�صب �صيغة الإ لآ

جارة. ر�ص للعميل يف نهاية عقد الإ ي�صمح للعميل با�صتغاللها لفرتة حمددة من الزمن مقابل اأجرة معينة، ول تنتقل ملكية الأ

�سامية التي تقدم خدمة التمويل ال�سكني والعقاري البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

جارة املنتهية  1. الإ

بالتمليك

جارة املنتهية بالتمليك الإ

بعد  له  املوؤجرة  للموجودات  امل�صتاأجر  بتملك  منتهية  اإجارة 

انتهاء مدة العقد.

طورت داخل 

البنك
مر  2. بيع املرابحة لالآ

بال�صراء

مر  بيع املرابحة لالآ

بال�صراء

املتعاملني  طلب  على  بناء  ومتلكها  ال�صلع  ب�صراء  البنك  يقوم 

ول( ي�صاف له ربح  ومن ثم بيعها لهم ب�صعر معلوم )الثمن الأ

را�صي  والأ وال�صقق  املنازل  �صراء  لتمويل  وت�صتخدم  معلوم. 

ومواد البناء.

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ

1. متويل العقارات 

اجلاهزة ب�صيغة املرابحة

مرابحة ال�صقق والبيوت 

اجلاهزة

جل ل�صراء  يقدم هذا  املنتج حلول لتمويل  ق�صري ومتو�صط الأ

�صيغة  با�صتخدام  ثابت  بعائد  لل�صكن  اجلاهزة  العقارات 

املرابحة.

طورت داخل 

البنك

2. متويل العقارات 

اجلاهزة ب�صيغة الجارة 

املنتهية بالتمليك

جارة املنتهية بالتمليك الإ

لل�صقق ال�صكنية والبيوت 

اجلاهزة

عقارات  ل�صراء  جل   الأ طويل  لتمويل  حلول  املنتج  هذا  يقدم 

املرنة  اخليارات  من  جمموعة  لهم  ويتيح  لل�صكن  جاهزة 

الذين  للمتعاملني  مثايل  املنتج  يعترب هذا  و  ال�صداد.  خلطط 

يبحثون عن برامج اأق�صاط مي�صرة.

را�صي ب�صيغة  3. متويل الأ

الجارة املنتهية بالتمليك

را�صي املنتهية  اجارة الأ

بالتمليك

التنظيم  داخل  اأرا�صي  �صراء  لتمويل  حلول  املنتج  هذا  يقدم 

ال�صداد.  خلطط  املرنة  اخليارات  من  جمموعة  لهم  ويتيح 

يعترب هذا املنتج مثايل للمتعاملني الذين يبحثون عن برامج 

اأق�صاط مي�صرة.

را�صي ب�صيغة  4. متويل الأ

املرابحة

را�صي مرابحة الأ

ثابت  بعائد  را�صي  الأ ل�صراء  متويل  حلول  املنتج  هذا  يقدم 

با�صتخدام �صيغة املرابحة .

5. متويل مواد البناء 

ب�صيغة املرابحة

متويل مواد البناء 

والت�صطيب

والت�صطيبات  البناء  مواد  لتمويل  حلول  املنتج  هذا  يقدم 

الداخلة يف البناء ب�صيغة املرابحة مبا قامت ال�صلعة م�صاف 

له ربح متفق عليه ويقوم البنك ب�صراء املواد  باآليات متنوعة 

با�صتخدام عقود امل�صاومة، التوريد، ال�صت�صناع، ل�صراء املواد 

املتنوعة  ليات  الآ هذه  وتعطي  العميل،  يختارهم  موردين  من 

كمال عملية البناء . املرونة الكافية للعميل لإ
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�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ

1. التمويل العقاري 

ب�صيغة الجارة

1. متويل الوحدات 

اجلاهزة لل�صكن

را�صي 2. متويل الأ

3. متويل املكاتب التجارية

التجارية   املكاتب  و  لل�صكن  اجلاهزة  العقارات  �صراء  متويل 

اأ�صا�ص  على  املختربات  و  الهند�صية  املكاتب  و  كالعيادات 

جارة   الإ ب�صيغة  را�صي  الأ متويل  و  بالتمليك  املنتهية  جارة  الإ

الغري  و  املقيمني  ردنيني  لالأ متاح  التمويل  هذا  و  باملرابحة  او 

مقيمني.

طورت داخل 

البنك

را�سي  2. متويل الأ

ب�سيغة املرابحة
را�صي مرابحة الأ

متويل ل�صراء اأرا�صي �صكنية ومزارع وفق �صيغة املرابحة 

ر�ص. وب�صروط �صهلة ب�صمان رهن الأ

1. متويل �صكنيم�سرف الراجحي

اأ-متويل �صكني اإجارة

تي: اأ-  يتميز هذا الربنامج بالآ

�صالمية. * متوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ
يجار تقريبًا. * ق�صط �صهري يعادل دفعة الإ

* متويل ي�صل لغاية 500.000 دينار.
* مدة اإجارة ت�صل لغاية 25 �صنة.

* ن�صبة متويل %80.
* اإمكانية اعتماد دخل الزوجني.

* ت�صجيل العقار با�صم امل�صرف وتاأجريه للعميل .
ردنيني املغرتبني املحولة رواتبهم  * اإمكانية متويل املواطنني الأ

اإىل م�صرف الراجحي ال�صعودية والكويت.

* تاأمني تكافلي على العقار جمانًا .

ب-متويل �صكني مرابحة

تي: ب- يتميز هذا الربنامج بالآ

�صالمية. * متوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ
* متويل ي�صل لغاية 500.000 دينار.
* مدة متويل ت�صل لغاية 10 �صنوات.

* ن�صبة التمويل ت�صل اإىل %80.
* �صعر مرابحة ثابت طوال مدة التمويل.

* اإمكانية اعتماد دخل الزوجني.
* ت�صجيل العقار با�صم العميل ورهنه للم�صرف.

ردنيني املغرتبني املحولة رواتبهم  * اإمكانية متويل املواطنني الأ
اىل م�صرف  الراجحي ال�صعودية والكويت.

�سامية التي تقدم خدمة التمويل ال�سكني والعقاري  تابع / البنوك الإ
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5. صناديق األمانات الحديدية

مانات احلديدية لعمالئها من اأجل حفظ ممتلكاتهم ومقتنياتهم الثمينة  ردن خدمة �صناديق الأ �صالمية يف الأ تقدم البنوك الإ

مانات اخلا�ص به بحيث ل ميكن  مبا يف ذلك املجوهرات وامل�صتندات الهامة والعقود. ويحتفظ العميل مبفتاح خا�ص ل�صندوق الأ

فتح ال�صندوق اإل بهذا املفتاح وبوجود مفتاح اآخر موجود مع مندوب البنك. ويتقا�صي البنك اأجرًا مقابل قيامه بتاأجري ال�صندوق 

�صالمية.  جارة الذي يتوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ احلديدي للعميل وذلك على اأ�صا�ص عقد الإ

مانات احلديدية �سامية التي تقدم خدمة �سناديق الأ البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ
ال�صناديق احلديدية1. ال�صناديق احلديدية

البنك  لعمالء  خمتلفة  باأحجام  حديدية  �صناديق  تاأجري 

وهي مملوكة للبنك وموجودة يف غرف حم�صنة داخل بع�ص 

الفروع.

طورت داخل 

البنك

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ
مانات مانات1. �صناديق الأ �صناديق الأ

لعمالئه  املح�صنة  مانات  الأ �صناديق  خدمة  البنك  يقدم 

باأحجام خمتلفة تتيح للعمالء حفظ مقتنياتهم ال�صخ�صية من 

خالل الجارة  الت�صغيلية.

طورت داخل 

البنك

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ
مانات1. ال�صناديق احلديدية �صناديق الأ

خدمة يقدمها البنك ملتعامليه حلفظ مقتنياتهم الثمينة 

باأمان و�صرية تامة مقابل ر�صوم جتديد �صنوية، وال�صناديق 

متوفرة بثالثة اأحجام.

ماناتم�سرف الراجحي مانات1. �صناديق الأ �صناديق الأ

�صناديق  من  وا�صعة  جمموعة  الراجحي  م�صرف  ميتلك 

والتي متكنهم من  الثمينة  مقتنيات عمالئه  مانات حلفظ  الأ

العمل يف  �صاعات  اإليها من دون موعد م�صبق خالل  الو�صول 

الفرع وباأحجام خمتلفة .
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6. البطاقات المصرفية

�صالمية على مواكبة التطورات امل�صتمرة يف عامل ال�صناعة امل�صرفية وبال�صكل الذي يتوافق مع  انطالقًا من حر�ص البنوك الإ

�صالمية بتقدمي خدمات البطاقات امل�صرفية والتي ت�صتهدف زيادة م�صتوى جودة  �صالمية، قامت البنوك الإ اأحكام ال�صريعة الإ

اخلدمات املقدمة للعمالء وتلبية احتياجاتهم وتوفري الوقت واجلهد عليهم.  

اأنها بطاقة بال�صتيكية يكتب عليها بحروف نافرة ا�صم العميل، وتاريخ اإ�صدارها، وتاريخ  وتعرف البطاقات امل�صرفية على 

انتهاء �صالحيتها ورقمها املت�صل�صل، كما يطبع عليها ا�صم البنك م�صدر البطاقة و�صعاره و�صعار ال�صركة املزودة اإن وجدت، ويوجد 

حيان( ي�صجل عليه بع�ص املعلومات املهمة كرقم  خلف اأغلب اأنواع البطاقات �صريط ممغنط اأو  )اأو رقاقة حا�صوبية يف بع�ص الأ

ثبات ال�صخ�صي حلاملها و�صفرة البنك واملنظمة امل�صدرين.  ومن اأهم اأنواع البطاقات امل�صرفية التي ت�صدرها  البطاقة ورقم الإ

�صالمية ما يلي:  البنوك الإ

يل، وهي عبارة عن بطاقة بال�صتيكية ي�صدرها البنك لعميله  1- بطاقات اخل�سم الفوري:  وت�صمى اأي�صًا ببطاقات ال�صراف الآ

بحيث يتم فيها خ�صم املبلغ امل�صحوب فورًا من ر�صيد العميل املوجود لدى البنك. اأي اأن هذه البطاقات ل تعطى اإل للعميل 

العميل. وميكن  املتوفر يف ح�صاب  الر�صيد  اإل مبقدار ذلك  ا�صتخدامها  وبحيث ل ميكن  البنك،  لدى  له ر�صيد  يوجد  الذي 

يل، مثل ال�صحب النقدي،  ا�صتخدام بطاقات اخل�صم الفوري يف اإجراء العمليات امل�صرفية العتيادية عرب اأجهزة ال�صراف الآ

يداع، وال�صتعالم عن الر�صيد، والتحويل املايل، وت�صديد الفواتري. كذلك ميكن للعميل ا�صتخدام بطاقة اخل�صم الفوري  والإ

يف دفع اأثمان امل�صرتيات من خالل نقاط البيع التي تتوفر لدى العديد من املحالت ولدى التجار الذين يقبلون البطاقة، حيث 

يتم مترير البطاقة يف اجلهاز اخلا�ص املوجود لدى التاجر ليتم خ�صم املبلغ اإلكرتونيًا من ح�صاب العميل وحتويله حل�صاب 

التاجر.

خرى التي  وعادًة ما تاأخذ البنوك اأجرًا معينًا على هذه البطاقات وذلك لتغطية تكاليف اإ�صدار البطاقة وتكاليف اخلدمات الأ

يقدمها البنك حلامل البطاقة مبا يف ذلك عمليات ال�صحب النقدي ودفع ثمن امل�صرتيات. 

2- بطاقات ال�سداد ال�سهري: وت�صمى اأي�صًا بطاقات اخل�صم ال�صهري، وهي عبارة عن بطاقة بال�صتيكية ي�صدرها البنك لعميله 

دون ا�صرتاط وجود ر�صيد يف ح�صابه لدى البنك امل�صدر لها، حيث يقوم العميل با�صتخدامها ل�صداد اأثمان امل�صرتيات ويقوم 

البنك بدفع املبالغ امل�صتحقة على العميل عند ا�صتخدامه للبطاقة ثم يطالب البنك حامل البطاقة بت�صديد املبالغ امل�صتحقة 

البطاقات يف  اأن ل ت�صتخدم هذه  البنوك  عليه دفعة واحدة بدون زيادة، بعد م�صي فرتة �صماح متفق عليها. وعادًة تتطلب 

ال�صحب النقدي اإل �صمن �صروط حمددة ويف اأ�صيق نطاق ممكن، وعلى اأن ي�صدد املبلغ خالل فرتة ق�صرية وبدون اأي ربح. 
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�سامية التي تقدم خدمة البطاقات امل�سرفية البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر 

اخلدمة

الكرتونياً

مزود 

اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

1. البطاقات امل�صرفية

البطاقات امل�صرفية 

)اإ�صدار بطاقة اخل�صم 

الفوري، وبطاقة اخل�صم 

ال�صهري(

بطاقة تخول حاملها ال�صحب النقدي من اأجهزة 

يل و�صراء ال�صلع واخلدمات، منها  ال�صراف الآ

يغطي  باحل�صاب  ر�صيد  بوجود  مرتبط  هو  ما 

املبلغ املطلوب ومنها ما ي�صدد خالل )15( يوم 

من تاريخ احل�صول على اخلدمة اأو  حلني ورود 

الراتب املحول.

طورت داخل 

البنك

من عرب  2. الت�صوق الآ

)VBV( النرتنت

من عرب  الت�صوق الآ

)VBV( النرتنت

كارد  فيزا  بطاقة  حامل  اخلدمة  هذه  متكن 

من  البنك  عن  ال�صادرة  والف�صية  الذهبية 

املختلفة  الب�صائع  و�صراء  للت�صوق  ا�صتخدامها 

عن طريق النرتنت وب�صورة امنة.

املزود: فيزا √

العاملية

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ
1. البطاقات

بطاقة فيزا اإلكرتون

بطاقة خ�صم فوري )Debit Card(مرتبطة 

ت�صتخدم  توفري(   / )جاري  العميل  بح�صاب 

لل�صراء وال�صحب النقدي )املحلي واخلارجي( 

التي  احلماية  ميزة  مع  واآمن  �صهل  باأ�صلوب 

توفرها بطاقات الرقائق الذكية بحيث يتم قيد 

العميل   ح�صاب  على  مبا�صرة  امل�صتخدم  املبلغ 

يف حال وجود ر�صيد.

√

طورت داخل 

البنك بطاقة فيزا

)الذهبية (

هي بطاقة اإئتمان �صهري متنح للعمالء  الذين 

ت�صتخدم  البنك  لدى  بح�صابات  يحتفظون 

عرب  وال�صراء  النقدي  وال�صحب  لل�صراء 

النرتنت باأ�صلوب �صهل واآمن مع ميزة احلماية 

وت�صدد  الذكية  الرقائق  بطاقات  توفرها  التي 

كامل القيمة امل�صتخدمة يف نهاية كل �صهر.

√

ئتمانية البطاقة الإ

املق�صطة

نرتنت(  الأ )العادية،  ائتمانية  فيزا  بطاقة  

و   املحلي  النقدي  ال�صحب  يف  ت�صتخدم 

امل�صرتيات )حمليًا وخارجيا( �صواءًا من خالل 

اأو النرتنت بن�صب �صداد خمتلفة  البيع   نقاط 

ومرنة.

√

نرتنت املق�صطة √بطاقة الإ

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ
1. البطاقات امل�صرفية

بطاقات ال�صداد ال�صهري

)ذهبيه، و كال�صيكية(

بطاقة ب�صقف حمدود ي�صتعملها العميل ل�صداد 

نقدية  �صحوبات  اإجراء  و  م�صرتياته  اأثمان 

باحلد املقرر له على البطاقة و يتم �صداد كامل 

ال�صحوبات يف نهاية كل �صهر.

EMP

بطاقات الفيزا الكرتون 

ذات ال�صريحة الذكية

متنح  احل�صاب  على  فوري  خ�صم  بطاقة 

التوفري  و  اجلارية  احل�صابات  ل�صحاب 

والرواتب.

EMP
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�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر 

اخلدمة

الكرتونياً

مزود 

اخلدمة

1. البطاقات امل�صرفيةم�سرف الراجحي

 بطاقة الفيزا اإلكرتون

الذكية

ي�صدر البطاقات الذكية الفورية والتي حتل بدًل 

البطاقات  وحتتوي  املمغنطة،  البطاقات  عن 

اجلديدة على �صريحة ذكية، حيث تعترب اأحدث 

امل�صرفية،  ال�صناعة  جمال  يف  البتكارات 

تاأمني  يف  امل�صريف  القطاع  جهود  متثل  والتي 

اللكرتونية.  للمدفوعات  احلماية  من  مزيد 

ال�صحب  عمليات  من  العميل  متكن  والبطاقة 

النقدي وال�صراء ب�صكل امن و�صهل و�صريع.

�صدار الفوري  الإ

للبطاقات

حال  فورا  البطاقة  ا�صتالم  من  العميل  متكن 

فتح ح�صاب للعميل لدى البنك.

طورت داخل 

البنك

البطاقات الئتمانية

من  وا�صعة  ت�صكيلة  الراجحي  م�صرف  يوفر 

لتتوافق  �صممت  والتي  الئتمانية  البطاقات 

�صافة  �صالمية بالإ متامًا مع اأحكام ال�صريعة الإ

اإىل توفري املرونة العالية والقبول الوا�صع حول 

العامل.

ت�صمل بطاقة فيزا الئتمانية »كال�صيك«، بطاقة 

فيزا الئتمانية  الذهبية ،بطاقة فيزا البالتينية 

الئتمانية، البطاقة املدفوعة م�صبقًا.

�سامية التي تقدم خدمة البطاقات امل�سرفية  تابع / البنوك الإ
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7. الحواالت المصرفية

تعرف احلوالة امل�صرفية على اأنها اأمر �صادر من البنك بناًء على طلب عميله اإىل بنك اآخر بدفع مبلغ من املال اإىل �صخ�ص 

�صالمية �صمن عقود الوكالة ويتقا�صى البنك اأجرًا مقابل خدمات التحويل. وميكن  م�صمى. وتندرج خدمات التحويل يف البنوك الإ

ت�صنيف احلوالت اإىل ق�صمني اأ�صا�صيني هما احلوالت ال�صادرة واحلوالت الواردة. حيث اأن احلوالت ال�صادرة هي احلوالت 

التي يقوم العميل بالطلب من بنكه دفعها اإىل �صخ�ص م�صمى داخل الدولة اأو خارجها. اأما احلوالت الواردة فهي احلوالت التي 

ترد ل�صالح العميل. 

�سامية التي تقدم خدمة احلوالت امل�سرفية البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر 

اخلدمة

الكرتونياً

مزود 

اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

1. احلوالت )العادية/

الفورية(

احلوالت الواردة

ا�صتقبال احلوالت الواردة ودفعها اإىل امل�صتفيد 

اإما نقدًا اأو باحل�صاب.

طورت داخل 

البنك

احلوالت ال�صادرة

موال اإىل داخل وخارج اململكة وذلك  حتويل الأ

يعتمدها  واآمنة  �صريعة  ات�صال  و�صيلة  �صمن 

البنك.

 Westren حوالت

Union

خدمة يقدمها البنك متكن العميل من اإر�صال 

اإر�صال  وقت  نف�ص  يف  احلوالت  وا�صتالم 

احلوالة و�صمن البلدان املحددة واملوجود فيها 

هذه اخلدمة.

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ
1. احلولت

احلوالت الواردة

بالعمالت  املالية  احلوالت  البنك  ي�صتقبل 

او  نقدًا  اإما  امل�صتفيدين  اإىل  ودفعها   املختلفة 

قيدًا حل�صاباتهم.

طورت داخل √

البنك

احلوالت ال�صادرة

داخل  اىل  املختلفة  بالعمالت  موال  الأ حتويل 

ردن . وخارج الأ

طورت داخل √

البنك

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ

1. احلولت )املحلية 

والدولية(

احلوالت الواردة

جنبية  ا�صتقبال احلوالت الواردة املحلية والأ

ودفعها اإىل امل�صتفيد باحل�صاب بغ�ص النظر 

طورت داخل √عن عملة احلوالة.

البنك

احلوالت ال�صادرة

ا�صدار احلوالت حمليا ودوليا على اختالف 

العمالت.

احلوالت اخلارجية1. احلوالت اخلارجيةم�سرف الراجحي

بنوك  �صبكة  اأكرب  الراجحي  م�صرف  لدى 

عقود  خم�صة  من  واأكرث  العامل  حول  مرا�صلة 

من اخلربة يف جمال خدمة احلوالت ال�صريعة 

باأمان و�صرعة.
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8. صرف العمالت األجنبية

العمالت  و�صراء  ببيع  البنك  قيام  تنطوي على  والتي  جنبية  الأ العمالت  ردن خدمات �صرف  الأ �صالمية يف  الإ البنوك  تقدم 

ين، ويتمثل ربح البنك هنا يف الفرق بني  املختلفة. وهي من املعامالت اجلائزة �صرعًا حيث يتم بيع و�صراء العملة فورًا بال�صعر الآ

�صعر �صراء و�صعر بيع العملة. 

جنبية �سامية التي تقدم خدمة �سرف العمات الأ البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ
جنبي القطع الأ

�صراء وبيع العمالت 

ين جنبية بال�صعر الآ الأ

اأ�صعار  و�صمن  العمالء  طلب  عند  العمالت  وبيع  �صراء  يتم 

نية. �صعار العاملية الآ مناف�صة لل�صوق املحلي وح�صب الأ

طورت داخل 

البنك

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ
جنبية �صرف العمالت الأ

 �صراء وبيع العمالت

جنبية الأ

�صعار   يقدم البنك خدمة تبادل العمالت ) بيع ، �صراء (وفقا لأ

�صرف مناف�صة.

طورت داخل 

البنك

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ
جنبية �صرف العمالت الأ

�صراء وبيع العمالت 

ين جنبية بال�صعر الآ الأ

�صالمي خدمة تبادل العمالت  ردن دبي الإ يقدم بنك الأ

الرئي�صية باأ�صعار �صرف مناف�صة بحيث تغطي احتياجات 

العمالء.

طورت داخل 

البنك

جنبيةم�سرف الراجحي �صرف العمالت الأ

الرئي�صية  العمالت  �صرف  خدمة  الراجحي  م�صرف  يقدم 

�صعار لتلبي كافة احتياجات عمالئه لق�صاء عطلتهم  باأف�صل الأ

اأو لإجناز اأعمالهم و�صفقاتهم.
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9. الشيكات البنكية

ال�صيك هو اأداة وفاء يتم حتريره وفقًا ل�صكل معني، ويت�صمن اأمرًا من حمرره )العميل( اإىل البنك امل�صحوب عليه بدفع مبلغ 

�صالمية لعمالئها ملجموعة من ال�صوابط ال�صرعية التي تتوافق  معني من املال للم�صتفيد. وتخ�صع ال�صيكات التي تقدمها البنوك الإ

�صالمية.  مع اأحكام ال�صريعة الإ

�سامية التي تقدم خدمة ال�سيكات البنكية البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر 

اخلدمة

الكرتونياً

مزود 

اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

طورت داخل √اإ�صدار دفاتر �صيكات لعمالء البنك.ال�صيكات البنكية1. ال�صيكات البنكية

البنك

طورت داخل √�صيكات �صادرة وم�صحوبة على البنك.�صيكات املدير2. �صيكات املدير

البنك

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ

طورت داخل √اإ�صدار  دفاتر ال�صيكات للعمالء .طلب دفاتر ال�صيكات1. خدمات احل�صابات

البنك

ال�صيك امل�صدق2. ال�صيكات امل�صدقة

واآمن  �صهل  ب�صكل  العمالء   ت�صاعد  خدمة 

موال  الأ وحمل  النقدي  الدفع  عن  بال�صتغناء 

�صيك  خالل  من  الكبرية  للمبالغ  خ�ص  بالأ

مر  لأ نف�صه  البنك  على  وي�صحب  ي�صدر 

امل�صتفيد.

طورت داخل √

البنك

3. ال�صيكات بر�صم 

التح�صيل

حت�صيل ال�صيكات

من  ال�صيكات  حت�صيل  خدمة   البنك  يقدم 

حل�صاب  وقيدها  خرى  الأ املحلية  البنوك 

العمالء.

طورت داخل √

البنك

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ
1. ال�صيكات

اال�صيكات البنكية

بفئات  ملتعامليه  ال�صيكات  دفاتر  البنك  مينح 

اي  خالل  من  اخلدمة  طلب  ميكن  و  خمتلفة 

فرع او من خالل اخلدمات اللكرتونية.

طورت داخل √

البنك

�صيكات �صادرة وم�صحوبة على البنك.�صيكات املدير

م�سر ف الراجحي

ال�صيكات البنكية1. ال�صيكات البنكية

مع  امل�صرف  لعمالء  �صيكات  دفاتر  اإ�صدار 

بالت�صميم  البنكية  ال�صيكات  طباعة  اإمكانية 

الذي يلبي احتياجات العميل.

�صيك م�صدق م�صحوب على امل�صرف.�صيكات املدير2. �صيكات املدير
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10. برامج أو خدمات أخرى لألفراد

فراد �سامية التي تقدم برامج اأو خدمات اأخرى لاأ البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

جل جل1. البيع الآ بيع البنك موجودات مملوكة له بالتق�صيط.البيع الآ

طورت داخل 

البنك

متويل امل�صاربة2. متويل امل�صاربة

عقد �صركة يف الربح بني طرفني، يقدم البنك املال )رب املال( 

بح�صة  بينهما  الربح  ويوزع  )امل�صارب(  بالعمل  خر  الآ ويقوم 

�صائعة واخل�صارة تكون على رب املال ويخ�صر امل�صارب جهده.

طورت داخل 

البنك

متويل امل�صاركة3. متويل امل�صاركة

عقد �صركة بني طرفني باملال والعمل ويتم توزيع الربح ح�صب 

كل  ح�صة  مبقدار  اخل�صارة  وتق�صم  �صائعة،  وبح�صة  التفاق 

�صريك يف راأ�ص املال.

طورت داخل 

البنك

4. خطابات ال�صمان/

الكفالت

خطابات ال�صمان/

الكفالت

وال�صلفة  التنفيذ  وح�صن  العطاء  دخول  كفالت  اإ�صدار 

واجلمارك وال�صيانة والدفع.

طورت داخل 

البنك

ولية.العتمادات امل�صتندية5. العتمادات امل�صتندية فتح العتمادات ل�صترياد الب�صائع واملواد الأ

طورت داخل 

البنك

6. العتمادات امل�صتندية

العتمادات امل�صتندية 

ال�صادرة )الذاتية 

واملرابحة(/ا�صترياد

بالإطالع،  �صواء  اأنواعها  بكافة  امل�صتندية  العتمادات  فتح 

لت�صهيل  الدوار،  للتحويل،  القابل  املوؤجل،  الدفع  القبول، 

ولية. وا�صتكمال عمليات ا�صترياد الب�صائع واملواد الأ

طورت داخل 

البنك

العتمادات امل�صتندية 

الواردة/ت�صدير

تبليغ وتعزيز العتمادات امل�صتندية الواردة.

طورت داخل 

البنك

7. بوال�ص التح�صيل

بوال�ص التح�صيل 

ال�صادرة )ا�صترياد(

اأثمان ال�صلع وذلك مقابل الدفع  اإحدى و�صائل الدفع لت�صديد 

الفوري اأو قبول ال�صحوبات الزمنية اأو بدون دفع.

طورت داخل 

البنك

بوال�ص التح�صيل الواردة 

)ت�صدير(

اأثمان ال�صلع وذلك مقابل الدفع  اإحدى و�صائل الدفع لت�صديد 

الفوري اأو قبول ال�صحوبات الزمنية اأو بدون دفع.

طورت داخل 

البنك

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ

1. الرقم الدويل للح�صاب 

البنكي

IBAN يبان الآ

خدمة  بتطبيق  البنك  قام  املركزي  البنك  بتعليمات  التزاما 

املحلية  �صواء  والواردة  ال�صادرة  احلوالت  كافة  على  يبان  الآ

تعرفيهم  بهدف  للعمالء  توعوية  حملة  عمل  ومت  العاملية  اأو 

يبان ومزاياها  وبهدف م�صاعدة العمالء مت طرح جمموعة  بالآ

على  احل�صول  يف  العميل  ت�صاعد  التي  الذاتية  اخلدمات  من 

يبان والتحقق من �صحته. رقم الآ

طورت داخل 

البنك

2. قانون المتثال 

ال�صريبي للح�صابات 

اخلارجية

FATCA
مت  الرقابية   FATCA مبتطلبات  العمالء  توعية  بهدف  

ح�صب  البيانات  حتديث  بهدف  اخلدمة  هذه  ا�صتحداث 

املتطلبات اجلديدة.

طورت  داخل 

البنك

م�سرف الراجي

1. الرقم الدويل للح�صاب 

البنكي

IBAN يبان الآ

خدمة  بتطبيق  البنك  قام  املركزي  البنك  بتعليمات  التزاما 

املحلية  �صواء  والواردة  ال�صادرة  احلوالت  كافة  على  يبان  الآ

تعرفيهم  بهدف  للعمالء  توعوية  حملة  عمل  ومت  العاملية  اأو 

يبان ومزاياها  وبهدف م�صاعدة العمالء مت طرح جمموعة  بالآ

على  احل�صول  يف  العميل  ت�صاعد  التي  الذاتية  اخلدمات  من 

يبان والتحقق من �صحته. رقم الآ

2. قانون المتثال 

ال�صريبي للح�صابات 

اخلارجية

FATCA
مت  الرقابية   FATCA مبتطلبات  العمالء  توعية  بهدف  

ح�صب  البيانات  حتديث  بهدف  اخلدمة  هذه  ا�صتحداث 

املتطلبات اجلديدة.
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�صالمية بتقدمي خدماتها وتنفيذ معامالتها امل�صرفية  ميكن تعريف اخلدمات امل�صرفية لل�صركات على اأنها قيام البنوك الإ

اأنها اخلدمات امل�صرفية املوجهة للعمالء  خرى. كما تعرف ب�صكل مب�صط على  املوؤ�ص�صات املالية الأ اأو  الهيئات  اأو  ال�صركات  مع 

ال�صركات. 

اإن اخلدمات امل�صرفية لل�صركات تت�صمن على حزمة وا�صعة من اخلدمات املالية مبا يف ذلك احل�صابات باأنواعها، وخدمات 

جل وامل�صاركة وامل�صاربة، والكفالت البنكية، والعتمادات امل�صتندية، واخلدمات امل�صرفية لل�صركات  جارة والبيع الآ املرابحة والإ

ال�صغرية واملتو�صطة، اإ�صافة ملجموعة متنوعة اأخرى من خدمات ال�صركات. 

وذلك ح�صب  لل�صركات  ردن  الأ العاملة يف  �صالمية  الإ البنوك  تقدمها  التي  امل�صرفية  اأهم اخلدمات  �صن�صتعر�ص  يلي  وفيما 

اخلدمة والبنك الذي يقدمها. 

 1. الحسابات بمختلف أنواعها

تتوافق مع  والتي  ال�صركات  تلبي حاجة عمالئها من  التي  اأنواع احل�صابات  ردن بفتح خمتلف  الأ �صالمية يف  الإ البنوك  تقوم 

�صالمية ما يلي: �صالمية. ومن اأهم اأنواع احل�صابات التي توفرها البنوك الإ اأحكام ال�صريعة الإ

اآمن وفعال. ومتثل احل�صابات اجلارية مبالغ تودعها  اأموالهم ب�صكل  اإدارة  1. احل�سابات اجلارية: تتيح هذه اخلدمة لل�صركات 

الر�صيد  اأي وقت و�صمن حدود  ال�صركة ويف  ال�صحب منها ح�صب احتياجات  رباح ويتم  بالأ البنك ول ت�صارك  ال�صركات لدى 

املوجود يف احل�صاب. ومتكن هذه اخلدمة ال�صركات من احل�صول على دفرت �صيكات. 

2. ح�سابات ال�ستثمار: وت�صمى اأي�صًا بح�صابات ال�صتثمار امل�صرتك اأو ح�صابات امل�صاربة، حيث تعترب هذه احل�صابات من اأهم 

�صالمية. وتقوم ح�صابات  موال من العمالء ومبا يتوافق وال�صريعة الإ �صالمية من خاللها الأ الو�صائل التي ت�صتقطب امل�صارف الإ

ال�صتثمار على اأ�صا�ص امل�صاربة بحيث يكون البنك هو امل�صارب بينما يكون املودع هو رب املال. وقد تكون امل�صاربة مطلقة اأو 

موال وامل�صاربة بها وفقًا ملا يراه  قد تكون مقيدة، حيث اأن البنك يف امل�صاربة املطلقة يكون له احلرية الكاملة يف ا�صتثمار الأ

منا�صبًا بحكم خربته وجتربته يف ال�صتثمار. اأما امل�صاربة املقيدة فهي التي امل�صاربة التي ي�صرتط فيها رب املال على امل�صارب 

)البنك( �صروطًا معينة يقيده بها مثل حتديد نوع ال�صتثمار اأو املكان اأو الزمان، ول يجوز للم�صارب اأن يخالف هذه القيود. 

�صالمية، ويتم  موال املتاأتية من هذه احل�صابات وفقًا ل�صيغ التمويل التي تتفق مع اأحكام ال�صريعة الإ ويقوم البنك با�صتثمار الأ

جل  رباح بني البنك ورب املال ح�صب التفاق املربم بينهما. وعادًة ما تت�صمن ح�صابات ال�صتثمار على احل�صابات لأ توزيع الأ

يداع فيها ح�صب حاجتهم.  والتي يتم اإيداعها لفرتات حمددة، وح�صابات التوفري والتي ميكن للعمالء ال�صحب منها اأو الإ
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�سامية التي تقدم خدمات احل�سابات لل�سركات  البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر 

اخلدمة

الكرتونياً

مزود 

اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

احل�صابات اجلارية1. احل�صابات اجلارية

رباح ويتم  مبالغ تودع لدى البنك ول ت�صارك بالأ

ال�صحب منها ح�صب احتياجات اأ�صحابها. متكن 

ال�صراف  اأجهزة  ا�صتخدام  من  اخلدمة  هذه 

يل، واإ�صدار دفاتر �صيكات، وحتويل رواتب. الآ

طورت داخل √

البنك

ح�صابات حتت الطلب2. ح�صابات حتت الطلب

ول  مقا�صة،  اأو  نقدًا  البنك  لدى  تودع  مبالغ 

ح�صب  منها  ال�صحب  ويتم  رباح،  بالأ ت�صارك 

منها  ال�صحب  ويتم  اأ�صحابها.  احتياجات 

با�صتخدام  اأو  للعميل  ال�صخ�صي  باحل�صور 

يل. اأجهزة ال�صراف الآ

طورت داخل √

البنك

3. ح�صابات ال�صتثمار 

امل�صرتك

جل، ح�صابات  ح�صابات لأ

�صعار، ح�صابات  حتت الإ

التوفري

)ا�صتخدام اأجهزة 

يل حل�صابات  ال�صراف الآ

التوفري فقط(

عقد  اأ�صا�ص  على  البنك  لدى  تودع  مبالغ 

م�صاربًا  البنك  فيها  ويكون  املطلقة،  امل�صاربة 

�صيغ  ح�صب  ا�صتثمارها  ويتم  املال،  رب  واملودع 

ال�صريعة  ومبادئ  اأحكام  مع  املتفقة  التمويل 

�صائعة  ح�صة  مبوجب  الربح  ويوزع  �صالمية  الإ

لكل منهما متفق عليها م�صبقًا، وتكون ح�صابات 

التوفري خا�صعة جلوائز احلج والعمرة، ويتحمل 

اأموال  من  اجلوائز  هذه  جميع  قيمة  البنك 

ال�صادرة  ال�صرعية  الفتوى  ح�صب  امل�صاهمني 

بهذا اخل�صو�ص.

طورت داخل √

البنك

4. ح�صابات املحافظ 

ال�صتثمارية

املحافظ ال�صتثمارية

)�صندات مقار�صة(

ل�صتثمارها  للبنك  املودعون  بها  يعهد  اأموال 

اإىل  وتق�صم  املقيدة  امل�صاربة  عقد  مبوجب 

املقار�صة(  )�صندات  مت�صاوية  نقدية  وحدات 

منهما  لكل  �صائعة  ح�صة  مبوجب  الربح  ويوزع 

متفق عليها م�صبقًا.

طورت داخل 

البنك

5. ح�صابات ال�صتثمار 

بالوكالة

ح�صابات ال�صتثمار 

بالوكالة

باإدارتها  يقوم  البنك  لدى  مودعة  نقدية  مبالغ 

تتفق  التي  ال�صتثمار  �صيغ  ح�صب  وا�صتثمارها 

واملتفق  �صالمية  الإ ال�صريعة  ومبادئ  اأحكام  مع 

اأو  والبنك مقابل اجر مقطوع  املودع  عليها بني 

ن�صبة من املال امل�صتثمر.

طورت داخل 

البنك

6. ح�صابات ال�صتثمار 

املخ�ص�ص بالدينار

ح�صابات ال�صتثمار 

املخ�ص�ص

م�صاريع  يف  ل�صتثمارها  البنك  يف  تودع  اأموال 

حمددة على اأ�صا�ص عقد امل�صاربة املقيدة.

طورت داخل 

البنك

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ

1. احل�صابات اجلارية
احل�صابات اجلارية وادارة 

ال�صيولة

للعمالء  الطلب،يتيح  حتت  وديعة  ح�صاب 

جميع  على  واحل�صول  واليداع  ال�صحب  حرية 

وخدمة  �صيكات  ودفاتر  لكرتونية  الإ اخلدمات 

حتويل الرواتب .

طورت داخل √

البنك

2. ح�صابات ال�صتثمار 

امل�صرتك

ح�صابات ال�صتثمار 

امل�صرتك

ب�صفته  البنك  خالله  من  يقوم  ح�صاب 

ب�صفتهم  العمالء  اأموال  باإ�صتثمار  )م�صاربا( 

)رب املال ( ب�صيغ  متوافقة مع اأحكام ال�صريعة 

ال�صالمية ليتم لحقا توزيع اأرباح على العمالء  

عند  الطرفني  مع  عليه  متفق  هو  ما  بح�صب 

اإبرام العقد ، مع توفري خدمات بنكية تتنا�صب 

واإحتياجات �صاحب احل�صاب .

طورت خارج √

البنك
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�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر 

اخلدمة

الكرتونياً

مزود 

اخلدمة

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ

احل�صابات اجلارية1. احل�صابات اجلارية

اأية  يف  ي�صاهم  ل  املتعامل  الطلب  حتت  ح�صاب 

البنك،  عمليات  عن  ناجتة  خ�صائر  اأو  اأرباح 

اأر�صدته  كافة  ا�صرتداد  للمتعامل  البنك  وي�صمن 

القائمة عند الطلب

�صحاب احل�صابات اجلارية: اخلدمات املقدمة لأ

* البنك الناطق.
* دفاتر ال�صيكات.

* اجلوال امل�صريف.
.SMS  *

* اخلدمات اللكرتونية عرب النرتنت .

2. ح�صابات ال�صتثمار 

املطلقة
ح�صاب التوفري

ح�صابات  هي  التوفري  ح�صابات  ان  من  بالرغم 

�صخ�صية ال انه ميكن ان يتم فتح ح�صابات توفري 

لل�صركات وهو ح�صاب قائم على اأ�صا�ص امل�صاربة 

املطلقة بحيث يكون �صاحب احل�صاب هو �صاحب 

ل�صتثمارها.   ) )امل�صارب  البنك  ويفو�ص  املال 

ول يحدد مدة الربط على ح�صابات التوفري ويتم 

حتديد حد اأعلى حلركات ال�صحب ل يتجاوز اربع 

مرات �صهريا، ول ي�صمن البنك املبالغ املودعة يف 

ان  علما  لها.  املوزعة  رباح  والأ التوفري  ح�صابات 

املبلغ امل�صتثمر هو جزء من ح�صاب التوفري و لي�ص 

كامل مبلغ احل�صاب.

�صحاب ح�صابات التوفري:  اخلدمات املقدمة لأ

* البنك الناطق.
* اجلوال امل�صريف.

.SMS  *
* اخلدمات اللكرتونية عرب النرتنت.

3. ح�صابات ال�صتثمار 

املطلقة
ح�صاب الوديعة ال�صتثمارية

املطلقة  امل�صاربة  اأ�صا�ص  على  قائم  ح�صاب  هو 

ملدة معلومة بحيث يقوم املتعامل )�صاحب  املال( 

بتفوي�ص البنك )امل�صارب( با�صتثماراتها وتكون 

�صهور،6   3 �صهر،  فرتات  على  حمددة  امل�صاربة 

عند  الرباح  وت�صتحق   ، �صنة  و  �صهور   9 �صهور، 

ا�صتحقاق الوديعة او عند كل عملية لتوزيع الربح 

علمًا بانها حتت�صب على ا�صا�ص املتو�صط مع الخذ 

ان  علما  العملة،  و  الوديعة  قيمة  العتبار  بعني 

املبلغ امل�صتثمر هو جزء من الوديعة و لي�ص كامل 

مبلغ الوديعة.

الودائع  ح�صابات  �صحاب  لأ املقدمة  اخلدمات 

ال�صتثمارية:

* البنك الناطق.
* اجلوال امل�صريف.

.SMS  *
* اخلدمات اللكرتونية عرب النرتنت.

م�سرف الراجحي

1. احل�صابات اجلارية

اإدارة  �صهولة  لعمالئه  امل�صرف   يتيح  ح�صاب 

من  و�صهل  اآمن  وباأ�صلوب  تامة  بفعالية  اأموالهم 

�صدار  الإ و  �صيكات  دفرت  على  احل�صول  خالل 

لهم  توفر  التي  اإلكرتون  الفيزا  لبطاقة  الفوري 

خدمة امل�صرتيات وال�صحب النقدي كما وميكنهم 

الو�صول اإىل ح�صابهم اجلاري على مدار ال�صاعة 

من اأي مكان يف العامل من خالل خدمة الراجحي 

√مبا�صر عرب النرتنت.

2. ح�صابات ال�صتثمار 

امل�صرتك

هي احل�صابات املفتوحة لتلقي املبالغ من املودعني 

على اأ�صا�ص امل�صاربة امل�صرتكة، ويفو�ص اأ�صحابها 

التمويلية  اأعماله  يف  با�صتثمارها  امل�صرف 

اأو  مب�صروع  الربط  دون  مطلقًا  �صتثمارية  والإ

برنامج ا�صتثماري معني، وت�صارك هذه احل�صابات 

اأعمال  نتيجة  بح�صب  واخل�صائر  رباح  الأ يف 

امل�صرف.

�سامية التي تقدم خدمات احل�سابات لل�سركات   تابع / البنوك الإ
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2. المرابحة

لل�صريعة  وفقًا  ال�صركات  من  العمالء  بتمويل  �صالمية  الإ البنوك  خاللها  من  تقوم  التي  التمويل  طرق  من  املرابحة  تعترب 

�صالمية. وتتم املرابحة من خالل قيام البنك ب�صراء ال�صلعة ومتلكها بثمن معلوم، ومن ثم يقوم ببيعها للعميل بالثمن الذي  الإ

ا�صرتاها به م�صافًا اإليه ربح معلوم متفق عليه بني البنك والعميل، على اأن يقوم العميل ب�صداد الثمن مع الربح للم�صرف على 

ول معلومًا واأن يكون  مانة والتي تتطلب اأن يكون الثمن الأ �صكل اأق�صاط اأو كدفعة واحدة يف تاريخ اآجل. وتعترب املرابحة من بيوع الأ

الربح معلومًا اأي�صًا. 

املرابحة  بيوع  اأنواع  اأحد  وهو  بال�صراء،  مر  لالآ املرابحة  ببيع  ت�صمى  والتي  بال�صراء،  بالوعد  املقرتنة  املرابحة  وهناك �صيغة 

والذي يتم عن طريق قيام العميل بتقدمي طلبًا للم�صرف ل�صراء ال�صلعة املطلوبة بالو�صف الذي يحدده العميل وعلى اأ�صا�ص الوعد 

منه ب�صراء تلك ال�صلعة فعاًل من امل�صرف مع اإ�صافة ربح معلوم يتم التفاق عليه، وعلى اأن يدفع العميل الثمن مع الربح على �صكل 

اأق�صاط تنا�صب اإمكانياته.

�سامية التي تقدم خدمات املرابحة البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر 

اخلدمة

الكرتونياً

مزود 

اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

مر  1. بيع املرابحة لالآ

بال�صراء

مر  بيع املرابحة لالآ

بال�صراء

على  بناء  ومتلكها  ال�صلع  ب�صراء  البنك  يقوم 

طلب املتعاملني ومن ثم بيعها لهم ب�صعر معلوم 

ول( ي�صاف له ربح معلوم. وت�صتخدم  )الثمن الأ

وال�صقق  املنازل  �صراء  لتمويل  اخلدمة  هذه 

وال�صيارات  ثاث  والأ را�صي  والأ البناء  ومواد 

دوات وخمتلف  جهزة الكهربائية والعدد والأ والأ

طورت داخل الب�صائع.

البنك

2. العتمادات امل�صتندية 

ال�صادرة/مرابحة

العتمادات امل�صتندية 

ال�صادرة/مرابحة

اأنواعها  بكافة  امل�صتندية  العتمادات  فتح 

�صواء بالإطالع، القبول، الدفع املوؤجل، القابل 

عمليات  وا�صتكمال  لت�صهيل  الدوار،  للتحويل، 

ا�صترياد الب�صائع واملواد الولية.

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ
1. املرابحة

متويل راأ�ص املال العامل 

ب�صيغة املرابحة:

- املرابحة املحلية.

-   اعتمادات املرابحة .

- بوال�ص التح�صيل.

- حوالت املرابحة.

املتنوعة  احللول  من  جمموعة  البنك  يقدم 

املرابحة  ب�صيغة  جل  الأ الق�صري  للتمويل 

احتياجات  لتلبي  خمتلفة  اآليات  و�صمن 

القت�صادي  للن�صاط  دعما  املختلفة  العمالء 

التمويالت املمنوحة اما ملرة  يف اململكة،وتكون 

حال  يف  متجددة  �صقوف  خالل  من  اأو  واحدة 

كون احتياجات العميل متكررة.

طورت داخل 

البنك
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�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر 

اخلدمة

الكرتونياً

مزود 

اخلدمة

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ
1. املرابحة

- اعتمادات ب�صائع 

مرابحة.

- بوال�ص التح�صيل.

- مرابحة حملية.

- وكالة مرابحة.

ربح  لقاء  �صلعة حمددة  بيع  املرابحة هي عقد 

)الربح(  الطرفني  بني  م�صبقًا  عليه  متفق 

ي�صتخدم  و  �صلي،  الأ ال�صراء  �صعر  اإىل  ت�صاف 

الت�صغيلية  ن�صطة  الأ لتمويل خمتلف  املنتج  هذا 

�صلع  ب�صراء  البنك  يقوم  حيث  للمتعاملني، 

مر  )الآ املتعامل  ل�صالح  معدات  اأو  اأجهزة  اأو 

من  حتدد  التي  املوا�صفات  وح�صب  بال�صراء( 

مر بال�صراء مع وعد منه ب�صراء ما اأمر  قبل الآ

به بثمن التكلفة م�صافًا اإليه الربح املتفق عليه، 

يوكل  البنك  فان  املرابحة  وكالة  حالة  يف  اأما 

املتعامل يف حالت معينة بان يقوم هو بال�صراء 

نيابة عنه.

1. املرابحةم�سرف الراجحي

مرابحة العتمادات 

امل�صتندية لال�صترياد

عقود املرابحة تتيح للعمالء ل�صراء املواد اخلام 

خرى  وال�صلع الراأ�صمالية واملواد ال�صتهالكية الأ

�صواق املحلية والدولية. ويتم �صراء هذه  من الأ

حل�صابه  الراجحي  م�صرف  قبل  من  ال�صلع 

الدفع  خالل  من  العمالء  من  اأوامر  على  بناء 

نقدا اأو عن طريق خطاب العتماد )خطابات 

العتماد( ثم بيعها للعمالء مع هام�ص ربح على 

اأ�صا�ص الدفع املوؤجل. وميكن اإجراء املدفوعات 

املوؤجلة للم�صرف على اأق�صاط اأو دفعة واحدة.

√

�سامية التي تقدم خدمات املرابحة تابع / البنوك الإ
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3.  اإلجارة

�صالمية، وهي عبارة عن عقد بني البنك والعميل  �صالمي والتي تتوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ جارة هي اأحد �صيغ التمويل الإ الإ

بحيث يقوم البنك مبوجبه ب�صراء ال�صلعة وتاأجريها للعميل مقابل اأجرة معينة يدفعها امل�صتاأجر للبنك على اأق�صاط خالل مدة 

�صل املوؤجر للبنك ول تنتقل امللكية للم�صتاأجر  جارة الت�صغيلية والتي تبقى فيها ملكية الأ جارة قد تتخذ �صكل الإ حمددة. و�صيغة الإ

جارة، بحيث ميكن اأن يقوم البنك بتاأجريها لفرتات اأخرى لنف�ص العميل اأو لعميل اآخر. كذلك هناك �صيغة  بعد انتهاء مدة الإ

جارة اأو عند  �صل املوؤجر اإىل العميل امل�صتاأجر بعد انتهاء عقد الإ جارة املنتهية بالتمليك والتي يتم من خاللها نقل ملكية الأ الإ

�صـداده اآخر ق�صط. 

جارة �سامية التي تقدم خدمات الإ البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ
جارة املنتهية بالتمليك جارة املنتهية بالتمليكالإ الإ

بعد  له  املوؤجرة  للموجودات  امل�صتاأجر  بتملك  منتهية  اإجارة 

انتهاء مدة العقد.

طورت داخل 

البنك

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ
جارة املنتهية بالتمليك جارة املنتهية بالتمليكالإ الإ

للعميل،  ويوؤجرها  �صول  الأ خالله  من  البنك  يتملك  منتج 

�صول  �صل تدريجيا، ومبكن اأن تكون الأ بحيث ميتلك العميل الأ

خطوط اإنتاج اأو �صيارات جديدة.

طورت داخل 

البنك

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ

جارةاملنتهية بالتمليك جارةالإ الإ

لت واملعدات( بناءًا على  �صول )كالعقارات والآ �صراء البنك الأ

وعد ا�صتئجار من قبل املتعامل لفرتة زمنية متفق عليها مقابل 

�صول  اأنواع الأ اأجرة معينة، حيث يقوم البنك ب�صراء خمتلف 

و ح�صب احتياجات  املتعاملني و يقوم بتاأجريها لهم  بق�صط 

�صل و عائد اإجاري للبنك ، على  اإجاري يت�صمن �صداد قيمة الأ

جل املحدد دفعة واحدة اأو على �صكل  اأن يتم ت�صديد القيمة بالأ

اأق�صاط لتنتهي ملكيتها بعد ذلك اىل املتعامل .
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4.البيع اآلجل

جل على اأنه ت�صليم ال�صلعة يف احلال مقابل تاأجيل �صداد الثمن اإىل وقت معلوم �صواء كان التاأجيل للثمن كله اأو  يعرف البيع الآ

جلزء منه، وعادة ما ُي�صدد اجلزء املوؤجل من الثمن على دفعات واأق�صاط، فاإذا �ُصددت القيمة مرة واحدة يف نهاية املدة املتفق 

عليها مع انتقال امللكية يف البداية فيعترب بيع اآجل، واإذا �ُصدد الثمن على دفعات من بداية ت�صلم ال�صيء املباع مع انتقال امللكية يف 

جل اأو البيع بالتق�صيط بثمن اأكرب من الثمن  �صالمية طريق البيع الآ نهاية فرتة ال�صداد فيعترب بيع بالتق�صيط. وت�صلك امل�صارف الإ

وىل يف معامالتها مع التجار الذين ل يرغبون يف ا�صتخدام اأ�صلوب التمويل بامل�صاركة، والثانية يف املعامالت  احلايل يف حالتني الأ

جل. التي يكون فيها املبلغ املوؤجل كبريًا وطويل الأ

وت�صتخدم بع�ص البنوك �صيغة ال�صت�صناع، حيث يعرف ال�صت�صناع على اأنه عقد ي�صرتي به يف احلال �صيء مما ي�صنع �صنعًا 

يلتزم البائع بتقدميه م�صنوعًا مبواد من عنده باأو�صاف خم�صو�صة وثمن حمدد. حيث يقوم البنك بتو�صيط نف�صه لدفع قيمة 

ال�صلعة امل�صنعة لل�صانع بدًل من العميل، وبعد النتهاء من الت�صنيع يقوم البنك ببيعها لعميله بالثمن الذي دفعه على ت�صنيعها 

م�صافًا اإليه ربح.

جل �سامية التي تقدم خدمة البيع الآ البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ
جل جلالبيع الآ بيع البنك موجودات مملوكة له بالتق�صيط.البيع الآ

طورت داخل 

البنك

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ

ال�صت�صناع وال�صت�صناع 

املوازي

ال�صت�صناع

الثابتة  �صول  الأ بناء  لتمويل  ال�صت�صناع  منتج  البنك  يقدم 

اإىل  املنتج  ويهدف  الطويل  املدى  على  عادة  التمويل  ويكون 

ثابتة  اأ�صول  واأية  التجارية  واملجمعات  املباين  بناء  متويل 

البواخر  مثل  العميل  يطلبها  خا�صة  موا�صفات  �صمن  ت�صنع 

والطائرات.

طورت داخل 

البنك

جلم�سرف الراجحي جلالبيع الآ البيع الآ

يقّدم  وال�صركات.  املوؤ�ص�صات  لتمويل  امل�صرف  برامج  اأحد 

هذا املنتج فر�صة للزبائن لتوفري احتياجاتهم املالية يف املدى 

�صالمية املجازة بوا�صطة الهيئة  القريب عن طريق ال�صيغ الإ

 / و  املعدن  ب�صراء  امل�صرف  يقوم  حيث  للم�صرف  ال�صرعية 

اأو زيت النخيل ومتلكه ومن ثم بيعه على العميل على اأن يتم 

اللجنة  قرار  عليه  ين�ص  ما  ح�صب  اآجال  التمويل  مبلغ  �صداد 

الئتمانية.
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5. المشاركة 

املتعامل معه بحيث  الذي يطلبه  التمويل  �صالمي  الإ اأ�صا�ص تقدمي امل�صرف  اأ�صلوب متويلي يقوم على  بامل�صاركة هو  التمويل 

ي�صبح البنك والعميل �صريكني يف راأ�ص مال امل�صروع، ودون ا�صرتاط اأرباح ثابتة، واإمنا ي�صارك امل�صرف العميل يف الناجت املتوقع 

التعاقد. وتت�صمن  توزيع متفق عليها يف بداية  واأ�ص�ص  اأم خ�صارة، وذلك يف �صوء قواعد  امل�صروع ربحًا كان  احل�صول عليه من 

امل�صاركـة على العديد من املزايا منها اأنها توؤمن فر�ص توظيف عالية جلميع املوارد والطاقات التمويلية يف امل�صرف، واأنها تعمل 

نتاجية. وعادًة ما يتم التمويل بامل�صاركة من خالل �صيغتني اأ�صا�صيتني هما:  على ت�صجيع ال�صتثمار يف امل�صروعات الإ

1. التمويل بامل�ساركة الثابتة: وتعني دخول امل�صرف يف راأ�ص مال م�صرتك بح�صة ثابتة ل تنتهي اإل بانق�صاء عمر ال�صركة اأو 

خروجه منها، ويوزع �صايف ناجت ن�صاط ال�صركة )ربحًا اأو خ�صارة( على ال�صركاء ح�صب م�صاهمة كل منهم يف راأ�ص املال.وقد 

تكون امل�صاركة الثابتة م�صتمرة )اأو دائمة( بحيث يقوم امل�صرف مب�صاركة طرف اآخر اأو اأكرث دون حتديد مدة لل�صركة، ويكون 

امل�صرف �صريكًا يف امل�صروع طاملا اأنه يعمل. وقد تكون امل�صاركة الثابتة منتهية )اأو موؤقتة( وفيها ي�صرتك امل�صرف مع طرف 

اآخر اأو اأكرث لفرتة معينة يتم يف النهاية ت�صفية ال�صركة وح�صول كل طرف على حقوقه. مبعنى اأن امل�صاركة الثابتة املنتهية 

تت�صمن توقيتًا معينًا للتمويل مثل دورة ن�صاط جتاري اأو دورة مالية اأو عملية مقاولت توريد اأو �صفقة معينة بامل�صاركة. 

2. التمويل بامل�ساركة املتناق�سة: هو عبارة عن قيام امل�صرف بتقدمي راأ�ص املال الالزم لطالب التمويل، على اأن ي�صرتد البنك راأ�ص 

املال تدريجيًا خالل فرتة معينة. وي�صلح هذا النوع من التمويل يف حالة رغبة ال�صريك يف ال�صتثمار بامل�صروع لنف�صه بعد فرتة 

من الزمن. وفيه يكون من حق ال�صريك )عميل البنك( اأن يحل حمل البنك يف ملكية امل�صروع، اإما دفعة واحدة اأو على دفعات 

ح�صب التفاق وطبيعة العملية. ومن املجالت املنا�صبة لهذا النوع من التمويل قطاع النقل واملباين بوجه خا�ص، واإن كان ل مينع 

هذا اإمكان العمل به يف غري ذلك من املجالت.
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�سامية التي تقدم خدمة امل�ساركة البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر 

اخلدمة

الكرتونياً

مزود 

اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ
متويل امل�صاركةمتويل امل�صاركة

ويتم  والعمل  باملال  طرفني  بني  �صركة  عقد 

�صائعة،  وبح�صة  التفاق  ح�صب  الربح  توزيع 

�صريك يف  كل  وتق�صم اخل�صارة مبقدار ح�صة 

راأ�ص املال.

طورت داخل 

البنك

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ
امل�صاركة

امل�صاركة الدائمة

يقدم البنك التمويل ب�صيغة امل�صاركة للم�صاريع 

ويكون  املجدية  القت�صادية  اجلدوى  ذات 

الربح وحتمل  �صريكا يف احل�صول على  البنك 

اخل�صارة طوال عمر امل�صروع اأو حتقيق الغر�ص 

امل�صروع  ويف مرحلة ما قد  جله  ان�صئ لأ الذي 

ح�ص�ص  ت�صفية  على  العميل  مع  البنك  يتفق 

حتدد  بقيمة  امل�صروع  مع  والن�صحاب  البنك 

لحقا بناءا على نتائج العمال.

امل�صاركة املتناق�صة

يقدم البنك التمويل ب�صيغة امل�صاركة للم�صاريع 

ويكون  املجدية  القت�صادية  اجلدوى  ذات 

الربح وحتمل  �صريكا يف احل�صول على  البنك 

اخل�صارة ويتفق البنك مع العميل على ت�صفية 

امل�صروع  من  تدريجي  ب�صكل  البنك  ح�ص�ص 

بقيمة حتدد لحقا بناءا على نتائج العمال.

امل�صاركةم�سرف الراجحي

م�صاركة العتمادات

امل�صتندية لال�صترياد

ما  املحدودة  ال�صراكة  وظيفة  توؤدي  امل�صاركة 

بني م�صرف الراجحي والعمالء الذين يريدون 

ميلكون  ل  لكنهم  واملعدات  الب�صائع  ا�صترياد 

النوع  هذا  يف  الغاية.  لتحقيق  الكافية  موال  الأ

املبلغ  من  جزءًا  العميل  يوؤمن  العمليات  من 

اجلزء  الراجحي  م�صرف  ويوؤمن  املطلوب 

حينئٍذ  الراجحي  م�صرف  في�صدر  املتبقي. 

خطاب اعتماد ل�صترياد الب�صائع وعند و�صول 

اختيارات  ثالثة  ُتطرح  بعد،  ما  يف  الب�صائع 

وهي:

1.يبيع م�صرف الراجحي ح�صته يف امل�صاركة 

ت�صديد  اأو  نقدي  مبلغ  مقابل  العميل  اإىل 

على  التفاق  مع  موؤجل  اأ�صا�ص  على  الدفع 

هام�ص الربح.

الراجحي  اإىل م�صرف  العميل ح�صته  2.يبيع 

مقابل مبلغ نقدي اأو ت�صديد الدفع على اأ�صا�ص 

موؤجل.

3.يبيع الطرفان ح�صتهما معًا يف ال�صوق.

√
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6. المضاربة

خر ي�صارك بجهده )العميل(، بحيث  تعرف امل�صاربة على اأنها عقد بني طرفني اأو اأكرث يقدم اأحدهما املال )وهو البنك( والآ

رباح ح�صب التفاق املربم  ول للطرف الثاين العمل والت�صرف يف ماله بغية حتقيق الربح، على اأن يكون توزيع الأ يوكل الطرف الأ

بينهما يف عقد امل�صاربة، مع حتمل البنك لكافة اخل�صائر التي قد تنتج ما مل يخالف امل�صارب ن�صو�ص عقد امل�صاربة. وهناك 

نوعان للم�صاربة هما: 

1- امل�ساربة املطلقة ) تفوي�ض غري حمدود(: وهي اأن يقوم البنك بتقدمي راأ�ص املال م�صاربًة من غري تعيني املكان والزمان 

و�صفة العمل، وبالتايل فاإن امل�صاربة املطلقة جتعل للم�صارب حرية الت�صرف كيفما �صاء دون الرجوع لرب املال اإل عند نهاية 

امل�صاربة. 

2- امل�ساربة املقيدة )تفوي�ض حمدود(: وهي التي ي�صرتط فيها رب املال )البنك( على امل�صارب بع�ص ال�صروط ل�صمان ماله، 

حيث يكون فيه تقييدات نوعية وزمانية ومكانية.

�سامية التي تقدم خدمة امل�ساربة البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ
متويل امل�صاربةمتويل امل�صاربة

)رب  املال  البنك  يقدم  طرفني،  بني  الربح  يف  �صركة  عقد 

بينهما  الربح  ويوزع  )امل�صارب(  بالعمل  خر  الآ ويقوم  املال( 

بح�صة �صائعة واخل�صارة تكون على رب املال ويخ�صر امل�صارب 

جهده.

طورت داخل 

البنك

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ
امل�صاربةامل�صاربة

الريادية  للم�صاريع  امل�صاربة  ب�صيغة  التمويل  البنك  يقدم 

املال(  البنك )رب  ويكون  املجدية  القت�صادية  ذات اجلدوى 

م�صاهما نقديا يف امل�صروع ويكون العميل )امل�صارب( م�صاهما 

يف ادارة امل�صروع  ويتفق الطرفني على ن�صب توزيع الرباح ويف 

حالة اخل�صارة تكون على رب املال وحده  اذا كانت دون تعد اأو 

تق�صري من العميل.

طورت داخل 

البنك
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7. الكفاالت البنكية )خطابات الضمان(

ال�صريعة  اأحكام  مع  تتوافق  وهي  �صالمية،  الإ البنوك  متار�صها  التي  الهامة  امل�صرفية  ن�صطة  الأ من  ال�صمان  خطابات  تعد 

ن التكييف ال�صرعي ي�صري اإىل اأنها تندرج �صمن اأمرين هما الوكالة، والكفالة. ويعرف خطاب ال�صمان باأنه تعهد  �صالمية لأ الإ

�صدار( يف حدود مبلغ معني جتاه  كتابي ي�صدر من البنك بناًء علي طلب املتعامل يتعهد مبقت�صاه البنك بكفالة العميل )طالب الإ

طرف ثالث ي�صمى امل�صتفيد، وذلك �صمانا لوفاء هذا العميل املكفول بالتزامه جتاه الطرف الثالث خالل مدة معينة، ويجوز متديد 

وىل.  ال�صمان ملدة اأخرى وذلك قبل انتهاء املدة الأ

اأو  ال�صمان  اإىل حتديد مو�صوع  �صافة  بالإ وامل�صتفيد،  ال�صالحية،  القيمة، ومدة  ال�صمان حتديد  يت�صمن خطاب  اأن  ويجب 

الغر�ص منه مثل �صمان الدخول يف مناق�صة، اأو �صمان تنفيذ مقاولة مباين، اأو �صمان مقدم للجمارك للح�صول على اإفراج موؤقت 

اأو غريه. كما يت�صمن خطاب ال�صمان على �صروط �صريانه، فقد ين�ص فيه على اأن امل�صرف يدفع املبلغ امل�صمون عند اأول مطالبة 

من الطرف الثالث خالل مدة �صالحية ال�صمان دون التفات ملا قد يبديه العميل من معار�صة. وقد يقيد الدفع بطلب م�صبب مثل 

�صلي املربم بني العميل وامل�صتفيد، وذلك مبوجب اإ�صعار من امل�صتفيد يفيد وفقا لتقديره املطلق  وجود تق�صري يف تنفيذ اللتزام الأ

بوجود التق�صري يف التنفيذ. وتوجد اأنواع متعددة خلطابات ال�صمان نذكر منها ما يلي: 

1- خطابات ال�سمان البتدائية: وت�صمى اأي�صًا بكفالة دخول عطاء، وهي اخلطابات اخلا�صة بالعطاءات والتي تقدم للجهات 

احلكومية وما يف حكمها، فهذه اجلهات امل�صتفيدة من تنفيذ العطاء تطلب عادة تاأمني نقدي اأو خطاب �صمان ابتدائي من 

ال�صركة التي ير�صو عليها العطاء، وذلك ل�صمان جدية املتقدمني يف العرو�ص املقدمة منهم ول�صمان عدم رجوعهم عن تنفيذ 

العطاء عندما ير�صو عليهم. 

2- خطابات ال�سمان النهائية: وت�صمى اأي�صًا بكفالت ح�صن التنفيذ، وتطلبها اجلهة التي �صيتم تنفيذ امل�صروع لها ل�صمان ح�صن 

داء وعدم التق�صري من قبل املكفول. وهي عبارة عن تعهد بدفع مبلغ من املال )5% مثاًل( من قيمة امل�صروع  التنفيذ و�صالمة الأ

اإمتام  النهائي حلني  ال�صمان  املقاولة، وي�صري مفعول خطاب  ال�صركة  داء من  الأ التنفيذ و�صالمة  املناق�صة مقابل ح�صن  اأو 

تنفيذ العقد وي�صتحق املبلغ املتعهد بدفعه يف حالة تخلف املكفول عن الوفاء بالتزاماته .

ن يقوم العميل )املكفول( باأعمال ال�صيانة التي يلتزم بها جتاه  3- كفالت ال�سيانة: ت�صدر هذه الكفالت من قبل البنك �صمانًا لأ

امل�صروع املنفذ وملدة حمددة من تاريخ انتهاء بامل�صروع مثل �صنة اأو �صنتني اأو اأكرث ح�صب التفاق. 

الر�صوم  بت�صديد  العميل  يقوم  ن  لأ الكفالت �صمانًا  اإ�صدار هذه  يتم  الكفالت اجلمركية:  اأو  ال�سمان اجلمركية  4- خطابات 

الر�صوم اجلمركية على  للدولة يف  العامة  التي ت�صتحق عليه. وتهدف الكفالت اجلمركية ل�صمان حقوق اخلزينة  اجلمركية 

�صل اأن يتم ت�صديد كامل الر�صوم اجلمركية على الب�صائع مبجرد دخـولها اإىل اأرا�صى الدولة، لكن وبهدف  ال�صلع امل�صتوردة. فالأ

الت�صهيل على امل�صتوردين قد ت�صمح دائرة اجلمارك باإدخال تلك الب�صائع اإىل الدولة ملدة حمدودة دون اأن يقوم امل�صتورد بدفع 

الكفالة  اإ�صدار  بنكه  من  بالطلب  امل�صتورد  يقوم  وهنا  تقدمي خطاب �صمان جمركي.  ب�صرط  امل�صتحقة،  الر�صوم اجلمركـية 

اجلمركية بحيث يكون هو املكفول بينما تكون دائرة اجلمارك هي امل�صتفيد من الكفالة. 
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�سامية التي تقدم خدمات الكفالت البنكية البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

خطابات ال�صمان/

الكفالت

خطابات ال�صمان/

الكفالت

وال�صلفة  التنفيذ  وح�صن  العطاء  دخول  كفالت  اإ�صدار 

واجلمارك وال�صيانة والدفع.

طورت داخل 

البنك

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ

خطاب ال�صمان امل�صريف 

/الكفالة

الكفالة البنكية

يقوم البنك باإ�صدار الكفالت امل�صرفية )خطابات ال�صمان( 

يتعلق  فيما  خ�ص  بالأ املختلفة  العمالء  احتياجات  لتلبية 

اية  اأو  اجلمركي  التخلي�ص  اأو  مراحلها  كافة  يف  بالعطاءات 

غايات اأخرى تتفق مع العراف امل�صرفية والقانون.

بنك الردن دبي 

ال�سامي

خطابات ال�صمان/ 

الكفالت

خطابات ال�صمان / 

الكفالت

تتنا�صب  والتي  الكفالت  اأنواع  خمتلف  البنك  باإ�صدار  يقوم 

دخول  كفالت  مثل  �صالمية  الإ ال�صريعة  اأحكام  مع  غاياتها 

العطاءات وح�صن التنفيذ وال�صيانة والدفعة املقدمة وكفالت 

اجلمارك وغريها.

الكفالت امل�صرفيةالكفالت امل�صرفيةم�سرف الراجحي

اأن  الكفالة  اأمام اجلهة امل�صتفيدة من  يكفل وبتعهد امل�صرف 

�صدار  الإ طالب  يلتزم  مل  حال  يف  الكفالة  قيمة  بدفع  يقوم 

الكفالت غري  تكون هذه  واأحيانا  امل�صتفيدة،  ب�صروط اجلهة  

م�صروطة  الغري  والكفالت  الدفع،  كفالت  مثل  م�صروطة 

املقدمة  والدفعة  العطاء  دخول  كفالت  هي  تداول  كرث  والأ

وح�صن التنفيذ وال�صيانة.
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8. االعتمادات المستندية

�صالمية نظرًا لدورها يف دعم وتعزيز عمليات  تعد العتمادات امل�صتندية من اخلدمات امل�صرفية املهمة التي تقدمها البنوك الإ

التجارة اخلارجية من ا�صترياد وت�صدير. والعتماد امل�صتندي عبارة عن طلب يتقدم به املتعامل من اأجل �صداد ثمن م�صرتيات 

وتنفذ العتمادات  بها.  ال�صداد  املطلوب  بالعملة  القيمة  ب�صداد  املرا�صلني  البنك مبوجبه عن طريق  ويقوم  ب�صائع من اخلارج، 

�صالمية من خالل اأ�صلوبني هما:  امل�صتندية بامل�صارف الإ

جراءات  اأ- تنفيذ العتماد امل�ستندي كخدمة م�سرفية: حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل املتعامل، ويقت�صر دور امل�صرف علي الإ

امل�صرفية لفتح العتماد لدي املرا�صل و�صداد قيمة العتماد بالعملة املطلوبة. وتنفيذ امل�صرف لالعتماد امل�صتندي كخدمة 

جارة ويتقا�صى امل�صرف اأجرًا عن تاأديتها.  م�صرفية جائز �صرعيًا ويندرج حتت قواعد الوكالة والإ

امل�صرف  ويقوم  العتماد  قيمة  من  فقط  جزء  ب�صداد  املتعامل  يقوم  حيث  م�سريف:  كائتمان  امل�ستندي   العتماد  تنفيذ  ب- 

�صالمي عن طريق اإحدى قنوات ال�صتثمار  با�صتكمال �صداد قيمة العتماد كعملية ائتمانية. وتنفذ هذه العملية بامل�صرف الإ

تقوم  وامل�صاركات. وكثريًا ما  البيوع  تندرج حتت قواعد عقود  فاإنها  اأو م�صاركة العتمادات(، ويف هذه احلالة  )مرابحة - 

�صالمية بتقدمي العتمادات امل�صتندية وفقًا ل�صيغة املرابحة وذلك يف حال كان العميل فاحت العتماد ل ي�صتطيع  البنوك الإ

�صول  والأ ال�صلع  من  يحتاجه  ما  ل�صراء  البنك  من  متويل  على  للح�صول  حينها  فيحتاج  كامل،  ب�صكل  العتماد  مبلغ  تغطية 

املتوافرة يف ال�صوق اخلارجي، وي�صتند اعتماد املرابحة على عقد املرابحة للواعد بال�صراء املعروف باملرابحة امل�صرفية. 
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�سامية التي تقدم خدمة العتمادات امل�ستندية  البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر 

اخلدمة

الكرتونياً

مزود 

اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ
العتمادات امل�صتندية

العتمادات امل�صتندية 

ال�صادرة )الذاتية 

واملرابحة(/ا�صترياد

اأنواعها  بكافة  امل�صتندية  العتمادات  فتح 

�صواء بالإطالع، القبول، الدفع املوؤجل، القابل 

عمليات  وا�صتكمال  لت�صهيل  الدوار،  للتحويل، 

ا�صترياد الب�صائع واملواد الولية.

طورت داخل 

البنك

العتمادات امل�صتندية 

الواردة/ت�صدير
تبليغ وتعزيز العتمادات امل�صتندية الواردة.

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ
العتمادات امل�صتندية

العتمادات امل�صتندية

(الوكالة(

العتمادات  انواع  كافة  باإ�صدار  البنك  يقوم 

وتكون بناءا على قدرة العميل الذاتية بالت�صديد 

ويكون دور البنك كوكيل عن العميل يف متابعة 

م�صتندات العتماد وتدقيقها ودفع ثمنها.

طورت داخل 

البنك

العتمادات امل�صتندية

(املرابحة(

العتمادات  انواع  كافة  باإ�صدار  البنك  يقوم 

وتكون بناءا على وعد ملزم من  العميل بال�صراء  

ويكون دور البنك كم�صرتي يف متابعة م�صتندات 

كافة  البنك  ويتحمل  ودفع  وتدقيقها  العتماد 

للعميل  بيعها  وحلني  الب�صاعة  على  املخاطر 

مر بال�صراء . الآ

 العتمادات امل�صتندية

الواردة ت�صدير

العتمادات  وتعزيز  بتبليغ  البنك  يقوم 

الواردة.

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ
العتمادات امل�صتندية

العتمادات امل�صتندية 

ال�صادرة )الذاتية 

واملرابحة(/ا�صترياد

فتح خمتلف اأنواع العتمادات امل�صتندية �صواء 

بالإطالع، موؤجلة الدفع، القابل للتحويل،الدوار 

وذلك لتمكني  املتعاملني من عمليات ا�صترياد 

الب�صائع واملواد الولية .و التي تتفق غاياتها و 

�صروطها مع ال�صوابط ال�صرعية.

العتمادات امل�صتندية 

الواردة / ت�صدير

يقوم البنك بتبليغ وتعزيز العتمادات الواردة 

ال�صوابط  مع  �صروطها  و  غاياتها  تتفق  التي  و 

ال�صرعية.

العتمادات امل�صتنديةم�سرف الراجحي

 1. العتمادات امل�صتندية

لال�صترياد

الراجحي  م�صرف  عن  �صادر  خطاب  هو 

مقدم  عن  نيابة  )امل�صدر(  امل�صتفيد  ل�صالح 

الطلب )امل�صتورد(، ويتعهد م�صرف الراجحي 

امل�صتندات  تكون  اأن  مقابل  بالدفع  خالله  من 

املقدمة مطابقة ل�صروط العتماد، وهنا تكون 

ملقدم  الوحيد  املمثل  هي  امل�صرف  مالءة 

ال�صترياد  من  ليتمكن  امل�صتفيد  اأمام  الطلب 

بكل �صهولة وي�صر.

√

 2. العتمادات امل�صتندية

للت�صدير

فيه  رجعة  ل  تعهدا  امل�صتورد  م�صرف  يتعهد 

يلتزم  اأن  �صريطة  الراجحي  مل�صرف  بالدفع 

ويقوم  العتماد،  وتعليمات  ب�صروط  امل�صدر 

بالنيابة  والتفاو�ص  امل�صورة  بتقدمي  امل�صرف 

ويتعهد  امل�صتورد  م�صرف  اأمام  امل�صدر  عن 

اأي�صا بالدفع للم�صدر، وان لزم يقوم امل�صرف 

بتاأكيد خطاب العتماد نيابة عن العميل.

√
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9. الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة 

�سامية التي تقدم خدمات م�سرفية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر اخلدمة

الكرتونياً
مزود اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

احل�صابات اجلارية1. احل�صابات اجلارية

رباح ويتم  مبالغ تودع لدى البنك ول ت�صارك بالأ

ال�صحب منها ح�صب احتياجات اأ�صحابها. متكن 

ال�صراف  اأجهزة  ا�صتخدام  من  اخلدمة  هذه 

يل، واإ�صدار دفاتر �صيكات، وحتويل رواتب. الآ

طورت داخل √

البنك

ح�صابات حتت الطلب2. ح�صابات حتت الطلب

ول  مقا�صة،  او  نقدًا  البنك  لدى  تودع  مبالغ 

ح�صب  منها  ال�صحب  ويتم  رباح،  بالأ ت�صارك 

منها  ال�صحب  ويتم  اأ�صحابها.  احتياجات 

باحل�صور ال�صخ�صي للعميل او با�صتخدام اأجهزة 

يل. ال�صراف الآ

طورت داخل √

البنك

3. ح�صابات ال�صتثمار 

امل�صرتك

جل ح�صابات لأ

�صعار ح�صابات حتت الإ

ح�صابات التوفري 

)ا�صتخدام اأجهزة 

يل حل�صابات  ال�صراف الآ

التوفري فقط(

مبالغ تودع لدى البنك على اأ�صا�ص عقد امل�صاربة 

واملودع  م�صاربًا  البنك  فيها  ويكون  املطلقة، 

التمويل  �صيغ  ح�صب  ا�صتثمارها  ويتم  املال،  رب 

�صالمية  الإ ال�صريعة  ومبادئ  اأحكام  مع  املتفقة 

منهما  لكل  �صائعة  ح�صة  مبوجب  الربح  ويوزع 

التوفري  ح�صابات  وتكون  م�صبقًا،  عليها  متفق 

البنك  ويتحمل  والعمرة،  احلج  جلوائز  خا�صعة 

اأموال  من  اجلوائز  هذه  جميع  قيمة  يتحمل 

امل�صاهمني ح�صب الفتوى ال�صرعية ال�صادرة بهذا 

اخل�صو�ص.

طورت داخل √

البنك

4. ح�صابات املحافظ 

ال�صتثمارية

املحافظ ال�صتثمارية 

)�صندات مقار�صة(

ل�صتثمارها  للبنك  املودعون  بها  يعهد  اأموال 

اإىل  وتق�صم  املقيدة  امل�صاربة  عقد  مبوجب 

املقار�صة(  )�صندات  مت�صاوية  نقدية  وحدات 

منهما  لكل  �صائعة  ح�صة  مبوجب  الربح  ويوزع 

متفق عليها م�صبقًا.

طورت داخل 

البنك

5. ح�صابات ال�صتثمار 

بالوكالة

ح�صابات ال�صتثمار 

بالوكالة

باإدارتها  يقوم  البنك  لدى  مودعة  نقدية  مبالغ 

وا�صتثمارها ح�صب �صيغ ال�صتثمار التي تتفق مع 

�صالمية واملتفق عليها  اأحكام ومبادئ ال�صريعة الإ

بني املودع والبنك مقابل اجر مقطوع اأو ن�صبة من 

املال امل�صتثمر.

طورت داخل 

البنك

6. ح�صابات ال�صتثمار 

املخ�ص�ص بالدينار

ح�صابات ال�صتثمار 

املخ�ص�ص

م�صاريع  يف  ل�صتثمارها  البنك  يف  تودع  اأموال 

حمددة على اأ�صا�ص عقد امل�صاربة املقيدة.

طورت داخل 

البنك

مر  7. بيع املرابحة لالآ

بال�صراء
مر بال�صراء بيع املرابحة لالآ

على  بناء  ومتلكها  ال�صلع  ب�صراء  البنك  يقوم 

معلوم  ب�صعر  لهم  بيعها  ثم  ومن  املتعاملني  طلب 

ول( ي�صاف له ربح معلوم. وت�صتخدم  )الثمن الأ

هذه اخلدمة لتمويل �صراء املنازل وال�صقق ومواد 

جهزة  والأ وال�صيارات  ثاث  والأ را�صي  والأ البناء 

دوات وخمتلف الب�صائع. الكهربائية والعدد والأ

طورت داخل 

البنك



��

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر اخلدمة

الكرتونياً
مزود اخلدمة

تابع/ البنك 

ردين �سامي الأ الإ

8. اعتمادات م�صتندية/

مرابحة

اعتمادات م�صتندية/

مرابحة

�صواء  اأنواعها  بكافة  امل�صتندية  العتمادات  فتح 

بالإطالع، القبول، الدفع املوؤجل، القابل للتحويل، 

ا�صترياد  عمليات  وا�صتكمال  لت�صهيل  الدوار، 

ولية. الب�صائع واملواد الأ

طورت داخل 

البنك

جارة املنتهية  9. الإ

بالتمليك
جارة املنتهية بالتمليك الإ

للموجودات  امل�صتاأجر  بتملك  منتهية  اإجارة 

املوؤجرة له بعد انتهاء مدة العقد.

طورت داخل 

البنك

جل جل10. البيع الآ بيع البنك موجودات مملوكة له بالتق�صيط.البيع الآ
طورت داخل 

البنك

متويل امل�صاركة11. متويل امل�صاركة

ال�صريك(  )البنك،  طرفني  بني  �صركة  عقد 

باملال والعمل ويتم توزيع الربح ح�صب التفاق 

مبقدار  اخل�صارة  وتق�صم  �صائعة،  وبح�صة 

ح�صة كل �صريك يف راأ�ص املال.

طورت داخل 

البنك

12. متويل امل�صاركة 

املتناق�صة املنتهية 

بالتمليك

متويل امل�صاركة املتناق�صة 

املنتهية بالتمليك

ال�صريك(  )البنك،  طرفني  بني  �صركة  عقد 

باملال والعمل ويتم توزيع الربح ح�صب التفاق 

فيها  ال�صريك  حق  من  ويكون  �صائعة  وبح�صة 

ان يحل حمل البنك يف ملكية امل�صروع، وتق�صم 

راأ�ص  يف  �صريك  كل  ح�صة  مبقدار  اخل�صارة 

املال.

متويل امل�صاربة13. متويل امل�صاربة

يقدم  طرفني،  بني  الربح  يف  �صركة  عقد 

بالعمل  خر  الآ ويقوم  املال(  )رب  املال  البنك 

)امل�صارب( ويوزع الربح بينهما بح�صة �صائعة 

واخل�صارة تكون على رب املال ويخ�صر امل�صارب 

جهده.

طورت داخل 

البنك

14. خطابات ال�صمان/

الكفالت

خطابات ال�صمان/

الكفالت

التنفيذ  وح�صن  العطاء  دخول  كفالت  اإ�صدار 

وال�صلفة واجلمارك وال�صيانة والدفع.

طورت داخل 

البنك

15. العتمادات 

امل�صتندية/ذاتية

العتمادات امل�صتندية/

ذاتية

اأنواعها  بكافة  امل�صتندية  العتمادات  فتح 

�صواء بالإطالع، القبول، الدفع املوؤجل، القابل 

عمليات  وا�صتكمال  لت�صهيل  الدوار،  للتحويل، 

ولية. ا�صترياد الب�صائع واملواد الأ

طورت داخل 

البنك

16. البطاقات امل�صرفية

البطاقات امل�صرفية 

)اإ�صدار بطاقة اخل�صم 

الفوري وبطاقة اخل�صم 

ال�صهري(

بطاقة تخول حاملها ال�صحب النقدي من اأجهزة 

يل و�صراء ال�صلع واخلدمات، منها  ال�صراف الآ

يغطي  باحل�صاب  ر�صيد  بوجود  مرتبط  هو  ما 

املبلغ املطلوب ومنها ما ي�صدد خالل )15( يوم 

من تاريخ احل�صول على اخلدمة اأو  حلني ورود 

الراتب املحول.

طورت داخل 

البنك

ال�صت�صناع17. ال�صت�صناع

طلب �صيء مو�صوف يف الذمة بثمن معلوم 

جل معلوم، ومن اأهم املنتجات حتت هذا  لأ

البند :

* الن�صاءات
* الطاقة املتجددة

طورت داخل 

البنك

�سامية التي تقدم خدمات م�سرفية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة تابع / البنوك الإ
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�سامية التي تقدم خدمات م�سرفية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة تابع / البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
و�سف عام عن اخلدمة

توفر اخلدمة

الكرتونياً
مزود اخلدمة

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ

1. احل�صابات اجلارية
احل�صابات اجلارية واإدارة 

ال�صيولة

اإجراء  هو وديعة حتت الطلب ميكن من خاللها 

وقات  يداع يف اأي وقت من الأ عمليات ال�صحب والإ

و�صمن ر�صيد احل�صاب الدائن  بالعمالت املحلية 

جنبية الرئي�صية ، كما باإمكان العمالء اإجراء  والأ

ح�صابات  اأو  ح�صاباتهم  بني  التحويل  عمليات 

اأخرى با�صتخدام خدمة النرتنت البنكي وكذلك 

البنك  وخدمات  �صيكات  دفرت  على  احل�صول 

الذاتية.

طورت داخل √

البنك

احل�صابات حتت الطلب2. احل�صابات حتت الطلب

رباح،باإمكان العمالء اإجراء  مبالغ ل ت�صارك بالأ

عمليات ال�صحب وذلك من خالل ح�صور العميل 

يل. �صخ�صيا اأو با�صتخدام اأجهزة ال�صراف الآ

طورت داخل √

البنك

3. ح�صابات ال�صتثمار 

امل�صرتك
جل ح�صابات لأ

ودائع ا�صتثمارية يتم اإيداعها لدى البنك بق�صد 

انتهاء  قبل  ت�صرتد  ول   ، معينة  ملدد  ال�صتثمار 

نتائج  يف  احل�صابات  هذه  ت�صارك  حيث  املدة، 

لن�صب  وفقًا  املتحققة  ال�صتثمار  اأرباح  �صايف 

امل�صاركة املعلن عنها يف البنك.

طورت داخل √

البنك

4. ح�صاب ال�صتثمار 

ح�صاب ال�صتثمار املخ�ص�صاملخ�ص�ص

بالدولر  املخ�ص�ص  ال�صتثمار  ح�صاب  يوفر 

وروبي  الأ واليورو  �صرتليني  الإ واجلنيه  مريكي  الأ

جل  الأ ق�صري  املخ�ص�ص  ال�صتثمار  اإمكانية 

ال�صتثمار  و/اأو  الدولية  ال�صلع   وبيع  �صراء  يف 

ال�صريعة  اأحكام  وفق  �صالمية  الإ ال�صكوك  يف 

�صالمية الغراء، وميكن البنك من توزيع عوائد  الإ

ال�صتثمار على العمالء املودعني �صهريًا.

طورت داخل 

البنك

برنامج كفالة5. برنامج كفالة

ال�صغرية  للم�صاريع  التمويل  البنك  يقدم 

برنامج م�صمم خ�صي�صا  واملتو�صطة من �صمن 

لهذه الفئة من امل�صاريع وت�صمل امل�صاريع القائمة 

واأقل  مي�صرة  ب�صروط  التاأ�صي�ص  حتت  وامل�صاريع 

من  مكفولة  التمويالت  وتكون  ممكنة  �صمانات 

ردنية  ردنية – الأ قبل �صركة امل�صاريع ال�صغرية الأ

ل�صمان القرو�ص �صمن اإطار �صرعي موافق عليه 

من قبل هيئة الرقابة ال�صرعية للبنك.

م�صروع 

م�صرتك 

بني البنك 

وال�صركة 

ردنية  الأ

ل�صمان 

القرو�ص

6. متويل العيادات 

والجهزة واملعدات الطبية
جدد

لتمويل  متخ�ص�ص  متويل  برنامج  البنك  يقدم 

و  وال�صيدليات  )العيادات  الطبية  القطاعات 

هذا  احتياجات  لتمويل  الطبية(   املختربات 

الديكور  جتديد  و  ومعدات  اآلت  من  القطاع 

دينار  100األف  اإىل  التمويل  قيمة  وت�صل  اأي�صا، 

ودون احلاجة اإىل تقدمي �صمانات ولغاية %100 

من قيمة الحتياجات التمويلية.

طورت داخل 

البنك

7. اتفاقيات وكالة 

ال�صتثمار مع البنك 

ردين املركزي الأ

برامج التمويل للموؤ�ص�صات 

متناهية ال�صغر وال�صغرية 

MSMEs واملتو�صطة

يقدم البنك التمويل للموؤ�ص�صات متناهية ال�صغر 

وال�صغرية واملتو�صطة بعوائد متويل خا�صة لدعم 

حتديدها  يتم  حمددات  و�صمن  القطاع  هذا 

ردين. بالتفاق مع البنك املركزي الأ

طورت داخل 

البنك
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10. برامج أو خدمات أخرى للشركات

�سامية التي تقدم برامج اأو خدمات اأخرى لل�سركات البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

ال�صت�صناع1. ال�صت�صناع

طلب �صيء مو�صوف يف الذمة بثمن معلوم اإىل اأجل معلوم، ومن 

اأهم املنتجات حتت هذا البند :

* الن�صاءات
* الطاقة املتجددة

طورت داخل 

البنك

جنبي 2. القطع الأ
�صراء وبيع العمالت 

ين جنبية بال�صعر الآ الأ

يتم �صراء وبيع العمالت عند طلب العمالء و�صمن اأ�صعار مناف�صة 

�صعار العاملية. لل�صوق املحلي وح�صب الأ

طورت داخل 

البنك

3. البطاقات امل�صرفية

البطاقات امل�صرفية 

)اإ�صدار بطاقة اخل�صم 

الفوري وبطاقة اخل�صم 

ال�صهري(

يل  بطاقة تخول حاملها ال�صحب النقدي من اأجهزة ال�صراف الآ

ر�صيد  بوجود  مرتبط  هو  ما  منها  واخلدمات،  ال�صلع  و�صراء 

باحل�صاب يغطي املبلغ املطلوب ومنها ما ي�صدد خالل )15( يوم 

من تاريخ احل�صول على اخلدمة اأو  حلني ورود الراتب املحول.

4. احلوالت

)العادية/الفورية(

احلوالت الواردة
اأو  نقدًا  اإما  امل�صتفيد  اإىل  ودفعها  الواردة  احلوالت  ا�صتقبال 

باحل�صاب.

احلوالت ال�صادرة
و�صيلة  �صمن  وذلك  اململكة  وخارج  داخل  اإىل  موال  الأ حتويل 

ات�صال �صريعة واآمنة يعتمدها البنك.

 Westren حوالت

Union

خدمة يقدمها البنك متكن العميل من اإر�صال وا�صتالم احلوالت 

واملوجود  املحددة  البلدان  و�صمن  احلوالة  اإر�صال  وقت  نف�ص  يف 

فيها هذه اخلدمة.

5. بوال�ص التح�صيل

بوال�ص التح�صيل ال�صادرة 

)ا�صترياد(

الدفع  مقابل  وذلك  ال�صلع  اأثمان  لت�صديد  الدفع  و�صائل  اإحدى 

الفوري اأو قبول ال�صحوبات الزمنية اأو بدون دفع.

بوال�ص التح�صيل الواردة 

)ت�صدير(

الدفع  مقابل  وذلك  ال�صلع  اأثمان  لت�صديد  الدفع  و�صائل  اإحدى 

الفوري اأو قبول ال�صحوبات الزمنية اأو بدون دفع.

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ

1. النقد الجنبي 

)جميع العمالت(

�صراء وبيع العمالت 

الجنبية

جنبية ح�صب احتياجات العمالء وذلك  يتم �صراء وبيع العمالت الأ

�صعار العاملية و�صمن اأ�صعار ال�صوق املحلي. من خالل لوائح الأ

البطاقة الذهبية2. البطاقات امل�صرفية

يحتفظون  الذين  للعمالء   متنح  �صهري  اإئتمان  بطاقة  هي 

بح�صابات لدى البنك ت�صتخدم لل�صراء وال�صحب النقدي وال�صراء 

عرب النرتنت باأ�صلوب �صهل واآمن مع ميزة احلماية التي توفرها 

بطاقات الرقائق الذكية وت�صدد كامل القيمة امل�صتخدمة يف نهاية 

كل �صهر.

احلوالت3. احلوالت امل�صرفية

تقدم هذه اخلدمة من خالل �صبكة بنوك مرا�صلة وا�صعة تغطي 

 .RTGS املحلية  احلوالت  اإىل  �صافة  بالإ العامل  بلدان  معظم 

بكافة  احلوالت  وا�صتقبال   اإر�صال  عملية  ال�صبكة  هذه  وت�صهل 

العمالت الرئي�صية  والعملة املحلية.

بوال�ص )�صادرة / واردة (4. البوال�ص

مل�صتفيدين  واخلدمات  ال�صلع  اأثمان  لدفع  اخلدمة  هذه  تقدم 

اأ�صكال  بكافة  البنك  عمالء  عن  بالنيابة  حت�صيلها  اأو  خارجيني 

البوال�ص �صواء امل�صتندي اأو النظيف اأو الدفع املبا�صر اأو املوؤجل.
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�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ

1. احلوالت

احلوالت الواردة

�صالمي احلوالت الواردة من خمتلف  ردن دبي الإ ي�صتقبل بنك الأ

باحل�صاب.  اأو  نقدًا  اإما  امل�صتفيد  اإىل  دفعها  ويتم  العامل  بلدان 

حكام ال�صرعية. ويجب اأن تتفق غاياتها  مع الأ

احلوالت ال�صادرة

موال اإىل داخل وخارج  �صالمي بتحويل الأ ردن دبي الإ يقوم بنك الأ

اململكة من خالل �صبكة مميزة من البنوك ويجب اأن تتفق غاياتها 

حكام ال�صرعية. مع الأ

بوال�ص )�صادرة /واردة (2. بوال�ص التح�صيل

وتعترب هذه الو�صيلة اأكرث و�صائل الدفع �صيوعا يف التجارة الدولية 

وخ�صو�صا يف حالت وجود تعامل وثقه عالية بني البائع وامل�صرتي 

�صالمي حت�صيل و ت�صديد بوال�ص  ردن دبي الإ ويتم من خالل بنك الأ

التح�صيل الواردة  �صواء كانت مقابل الدفع الفوري )بالطالع( 

اأو اآجلة الدفع غري مكفولة اأو اآجلة الدفع ومكفولة كما يتم اإر�صال 

لتح�صيلها  العامل  دول  خمتلف  اىل  ال�صادرة  التح�صيل  بوال�ص 

حكام  الأ مع  غاياتها   تتفق  اأن  ويجب  مميزة  بعمولت  وذلك 

ال�صرعية.

جنبي 3. القطع الأ
�صراء وبيع العمالت 

جنبية الأ

�صعار  يتم �صراء وبيع العمالت بناء على طلب املتعاملني وح�صب الأ

العاملية ومبراعاة ال�صوابط ال�صرعية.

�سامية التي تقدم برامج اأو خدمات اأخرى لل�سركات تابع / البنوك الإ
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اإدارة املحافظ ال�صتثمارية واخلدمات  �صالمية جمموعة متنوعة خدمات اخلزينة وال�صتثمار مبا يف ذلك  البنوك الإ تقدم 

اإ�صافة  والكفالت،  واحلوالت  والعتمادات  جنبية،  الأ العمالت  اأ�صواق  وخدمات  جنبية،  والأ املحلية  وال�صكوك  ال�صتثمارية، 

ملجموعة متنوعة اأخرى من اخلزينة وال�صتثمار. 

ردن ح�صب اخلدمة والبنك  �صالمية العاملة يف الأ وفيما يلي ن�صتعر�ص اأهم خدمات اخلزينة وال�صتثمار املقدمة من البنوك الإ

الذي يقدمها. 

 1. إدارة المحافظ االستثمارية والخدمات االستثمارية 

�صالمية بحيث تقوم من خاللها با�صتقطاب  ن�صطة القت�صادية املهمة التي تقوم بها امل�صارف الإ تعترب خدمات ال�صتثمار من الأ

الفائدة  يحقق  ومبا  ال�صرعية  بالطرق  املدخرات  تلك  تنمية  على  والعمل  املختلفة،  والهيئات  واملوؤ�ص�صات  فراد  الأ من  املدخرات 

ردن لعمالئها جمموعة متنوعة من اخلدمات ال�صتثمارية  �صالمية يف الأ موال وللبنك وللمجتمع ككل. وتقدم البنوك الإ �صحاب الأ لأ

�صالمية. وتت�صمن هذه اخلدمات على خدمات ال�صتثمار املتخ�ص�ص وخدمات ال�صتثمار  والتي تتما�صى مع اأحكام ال�صريعة الإ

�صالمية و�صراء وبيع ال�صكوك العاملية وال�صتثمار  �صهم املتوافقة مع ال�صريعة الإ يف اأ�صواق راأ�ص املال مبا يف ذلك �صراء وبيع الأ

�صالمية. اإ�صافة اإىل خدمات ال�صتثمار يف ال�صناديق ال�صتثمارية حيث  بال�صناديق ال�صتثمارية العاملية املتوافقة مع ال�صريعة الإ

يعرف ال�صندوق ال�صتثماري على اأنه وعاء مايل تكونه موؤ�ص�صة مالية متخ�ص�صة وذات درا�صة وخربة يف جمال اإدارة ال�صتثمارات 

وذلك لتجميع املدخرات ومن ثم توجيهها لال�صتثمار يف جمالت خمتلفة حتقق للم�صتثمرين فيها عائدًا منا�صبًا و�صمن م�صتويات 

معقولة من املخاطرة ب�صبب مزايا التنويع. 
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إدارة املحافظ ال�ستثمارية واخلدمات ال�ستثمارية �سامية التي تقدم خدمات ا البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

ا�صتثمار خم�ص�ص1. ال�صتثمار املخ�ص�ص

ال�صتثمار يف ب�صائع خارج البالد وبحد اأدنى 2500 دولر اأو ما 

اإ�صرتليني،  جنيه  اأمريكي،  )دولر  العمالت  ومبختلف  يعادله 

ريـال �صعودي، يورو( والعائد يدفع للم�صتثمر ب�صكل �صهري.

طورت داخل 

البنك

2. ال�صتثمار يف 

ال�صناديق ال�صتثمارية

�صناديق ا�صتثمارية

متعددة  ا�صتثمارية  اأدوات  ي�صمل  اإ�صالمي  ا�صتثماري  �صندوق 

)مرابحة، تاأجري، �صيولة( تكون مدته عادة من �صتة �صهور اإىل 

�صنة.

3. ال�صتثمار يف املحافظ 

ال�صتثمارية

حمافظ ا�صتثمارية

جتمع ا�صتثماري اإ�صالمي يكون لكل جهة ح�صة يف هذا التجمع 

�صالمية  الإ البنوك  لدى  املتوفرة  ال�صيولة  جتميع  اإىل  يهدف 

طول  )الأ اخلارجية  التجارية  العمليات  متويل  نحو  وتوجيهها 

تقوم  اأن  وميكن  التمويلي(  كالتاأجري  خا�صة  ب�صورة  اأجال 

املحفظة بعمليات ا�صتثمارية اأخرى.

4. احل�صابات ال�صتثمارية 

�صالمية لدى البنوك الإ

ا�صتثمار لدى البنوك 

�صالمية الإ

ال�صيولة  مبالغ  وا�صتثمار  توظيف  خاللها  من  يتم  ح�صابات 

جنبية املتوفرة يف البنك والتي م�صدرها ح�صابات  بالعملة الأ

جل( لدى بنوك اإ�صالمية  ال�صتثمار املطلقة )توفري، اإ�صعار، لأ

ل تتعامل بالفائدة ل اأخذا ول عطاء بهدف حتقيق عائد يوزع  

العام ح�صب احل�ص�ص  نهاية  اأو يف  �صهريا  اأو  ال�صتحقاق  يف 

املحددة.

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ

5. خدمة ال�صتثمار يف 

اأ�صواق راأ�ص املال املتوافقة 

�صالمية مع ال�صريعة الإ

�صهم  -  �صراء وبيع الأ

ال�صرعية

-  �صراء وبيع ال�صكوك

-  �صراء وبيع ال�صناديق

�صهم املتوافقة مع  - يتم تزويد العمالء بخدمة �صراء وبيع الأ

بالكامل من قبل  اململوكة  ال�صريعة من خالل �صركة م�صك 

مع  املتوافقة  �صهم  الأ بتحديد  البنك  يقوم  حيث  البنك: 

موافق  �صرعية  حمددات  على  بناءا  �صالمية  الإ ال�صريعة 

عليها من قبل هيئة الرقابة ال�صرعية بالبنك.

-  خدمة �صراء وبيع ال�صكوك: يتم تقدمي هذه اخلدمة للعمالء 

�صالمية وامل�صموح  وحتديد ال�صكوك املتوافقة مع ال�صريعة الإ

التداول بها بناءا على موافقة هيئة الرقابة ال�صرعية.

يتم تقدمي هذه  ال�صتثمارية:  بال�صناديق  ال�صتثمار  - خدمة 

املتوافقة  ال�صتثمارية  ال�صناديق  وحتديد  للعمالء  اخلدمة 

على  بناءا  بها  التداول  وامل�صموح  �صالمية  الإ ال�صريعة  مع 

موافقة هيئة الرقابة ال�صرعية.

ال�صتثمار املبا�صر6. ال�صتثمار املبا�صرم�سرف الراجحي

املوافقة  الدولية  ال�صلع  بعقود  ال�صتثمار  من  العميل  متكن 

لل�صريعة ال�صالمية .
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2. الصكوك )المحلية واألجنبية(
الت�صنيد اأو الت�صكيك هو عبارة عن حتويل املوجودات العينية اأو املنافع اإىل �صكوك قابلة للتداول حتقق ربحًا، وال�صكوك هي 

وثائق مت�صاوية القيمة عند اإ�صدارها، ميكن تداوُلها، ول تقبل التجزئة، متثل ح�ص�صًا �صائعة يف ملكية اأعيان اأو منافع اأو خدمات، 

اأو يف موجودات م�صروع معني اأو ن�صاٍط ا�صتثماريٍّ خا�ص. 

لم وامل�صاربة، وقد �صدر  جارة وال�صَّ �صالمية ومن اأهمها �صكوك الإ وهناك العديد من اأنواع ال�صكوك التي تتعامل بها البنوك الإ

�صالمي الدويل، وحتكم ال�صكوك جميعًا جملة من ال�صوابط ال�صرعية، كما  ب�صاأن �صكوك امل�صاربة قرار من جمل�ص جممع الفقه الإ

جارة تتوافر لها قابلية  �صارة اإىل اأن �صكوك الإ اأن لعملية الت�صكيك اأطرافًا خمتلفة حلماية حملة ال�صكوك وتي�صري تداولها، مع الإ

جرة املتغرية، التي تتفق مع ال�صوابط ال�صرعية وتوفر عائدًا متغريًا حلامل ال�صك. التطبيق املالئم للمدد الطويلة عن طريق الأ

وكيله.  اأو  املوؤجرة  العني  مالك  وي�صدرها  مت�صاوية،  قيمًا  املوؤجرة، وحتمل  �صول  والأ عيان  بالأ تتعلق  والتي  جارة:  الإ �سكوك   .1

�صل وكذلك امل�صتفيدون من ريع  ومق�صود املعاملة هو بيع العني املوؤجرة عن طريق ال�صكوك لي�صبح حاملوها هم مالك الأ

�صل املوؤجر. تاأجريه، بقدر اأن�صبة ال�صكوك التي يحملها كل واحد يف الأ

2. �سكوك ال�سلم: عقد ال�صلم هو الذي يتم مبوجبه دفع قيمة ال�صلعة حاًل مع تاأجيل ا�صتالم هذه ال�صلعة اإىل اأجل متفق عليه بني 

املتعاقدين. و�صكوك ال�صلم هي �صكوك حتمل قيمًا مت�صاوية ي�صدرها بائع منتجات ال�صلم اأو وكيله ويح�صل بذلك على راأ�ص 

مال ال�صلم فت�صبح �صلعة ال�صلم مملوكة حلاملي ال�صكوك. ويكون بتقدمي كامل قيمة ال�صلعة املتفق عليها ل�صتالمها م�صتقباًل 

نتاجية  وفقًا لوقت وموا�صفات متفق عليها. وي�صاعد تقدمي التمويل بكامله املنتج على توفري املال الالزم لتمويل العمليات الإ

اأ�صباب الرخاء القت�صادي بزيادة  وتوفري املنتج يف جانب العر�ص، وتقليل ال�صعر يف جانب الطلب، في�صهم بذلك يف توفري 

نتاج وتخفي�ص ال�صعر مبا يحقق الربح للم�صرتي والبائع.  الإ

3. �سكوك امل�ساربة: وهي �صكوك حتمل قيمًا مت�صاوية ي�صدرها املتعهد بتقدمي التنظيم واإدارة امل�صروع املقرتح بغر�ص متويل ذلك 

امل�صروع اأو جمموعة من امل�صروعات املف�صلة اأو املفو�ص له فيها بالعمل ومبوجبه يكون حاملو ال�صكوك هم اأ�صحاب راأ�ص مال 

امل�صروع ويبقى امل�صروع م�صاركة بينهم وبني املنظم بن�صبة متفق عليها من الربح ويتحملون اخل�صائر املتوقعة يف راأ�ص املال.

جنبية( �سامية التي تقدم خدمات ال�سكوك )املحلية والأ البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

�صكوك �صلم1. �صكوك ال�صلم

باأوجه  مبالغ  ل�صتثمار  اإ�صالمية  مالية  موؤ�ص�صات  عن  اإ�صدارات 

ق�صرية  العادة  يف  وتكون  عائد  حتقيق  بهدف  �صرعي  ن�صاط 

جل. طورت داخل الأ

البنك

�صكوك تاأجري2. �صكوك التاأجري
باأوجه  مبالغ  ل�صتثمار  اإ�صالمية  مالية  موؤ�ص�صات  عن  اإ�صدارات 

جل. ن�صاط �صرعي بهدف حتقيق عائد وتكون عادة طويلة الأ

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ
اإدارة اإ�صدارات ال�صكوك1. ال�صكوك

اإدارة اإ�صدارات اجلهات الراغبة بطرح �صكوك تتوافق مع احكام 

ال�صريعة

طورت داخل 

البنك

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ
�صراء وبيع ال�صكوك1. ال�صتثمار بال�صكوك

مع  املتوافقة  ال�صكوك  وبيع  �صراء  بخدمة  العمالء  تزويد  يتم 

�صالمية وامل�صموح التداول بها بناءا على موافقة هيئة  ال�صريعة الإ

مني لهذه ال�صكوك. الرقابة ال�صرعية وتقدمي خدمة احلفظ الأ

ال�صكوك1. ال�صكوكم�سرف الراجحي
متكني عمالء امل�صرف من �صراء وبيع ال�صكوك وتقدمي خدمات 

مني. احلفظ الأ
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3. أسواق العمالت األجنبية

�صعار العاملية  جنبية وبالعمالت املختلفة وح�صب الأ ردن لعمالئها خدمات بيع و�صراء العمالت الأ �صالمية يف الأ تقدم البنوك الإ

حكام وال�صوابط ال�صرعية. كما تقدم بع�ص البنوك خدمة بيع  نية )يف ال�صوق الفوري(، ويتم تقدمي هذه اخلدمات مبا يراعي الأ الآ

جل ح�صب اأ�صلوب الوعد بهدف التحوط من خماطر تقلب اأ�صعار ال�صرف. جنبية يف ال�صوق الآ و�صراء العمالت الأ

جنبية �سامية التي تقدم خدمات اأ�سواق العمات الأ البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ
جنبي القطع الأ

�صراء وبيع العمالت 

ين جنبية بال�صعر الآ الأ

اأ�صعار  و�صمن  العمالء  طلب  عند  العمالت  وبيع  �صراء  يتم 

نية. �صعار العاملية الآ مناف�صة لل�صوق املحلي وح�صب الأ

طورت داخل 

البنك

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ

خدمات بيع العمالت 

للعمالء

بيع و�صراء العمالت 

جنبية الأ

وفقا    ) �صراء   ، بيع   ( العمالت  تبادل  خدمة  البنك  يقدم 

�صعار  �صرف مناف�صة. لأ

طورت داخل 

البنك

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ

التعامل يف �صوق العمالت 

جنبية الأ

)تبديل العمالت 

جنبية( الأ

نية تبديل عمالت الآ

ين للعمالء وذلك  جنبية بال�صوق الآ يتم بيع و�صراء العمالت الأ

اإما بغر�ص امل�صاربة اأو ال�صتثمار اأو التحوط اأو تغطية التزام 

بعملة معينة.

جلة  تبديل العمالت الآ

بطريق الوعد

هو وعد من العميل اإىل البنك )اأو بالعك�ص ( لتبديل عملتني 

بتاريخ اآجل )اأكرث من يومني عمل ( ب�صعر ثابت يتم حتديده 

غرا�ص التحوط فقط من تقلبات  اآنيا وتكون هذه العمليات لأ

اأ�صعار ال�صرف  نتيجة وجود التزام او تدفق نقدي م�صتقبلي 

ناجت عن عملية جتارية .

جنبيم�سرف الراجحي ينالقطع الأ حتويل العمالت من عملة اإىل اأخرى يف ال�صوق الفوري.تبديل العمالت الآ
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4. االعتمادات والكفاالت والحواالت 

فراد وال�صركات خدمات العتمادات والكفالت واحلوالت وذلك مبا  ردن لعمالئها من الأ �صالمية العاملة يف الأ تقدم البنوك الإ

�صالمية خدمات العتمادات امل�صتندية مبا فيها ال�صادرة والواردة،  �صالمية. حيث تقدم البنوك الإ يتوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ

املالية  واحلوالت  وغريها،  واجلمارك  وال�صيانة  التنفيذ  وح�صن  العطاء  دخول  كفالت  فيها  مبا  امل�صرفية  الكفالت  وخدمات 

ال�صادرة والواردة. 

�سامية التي تقدم خدمات العتمادات والكفالت واحلوالت البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

1. العتمادات امل�صتندية

العتمادات امل�صتندية 

ال�صادرة )الذاتية 

واملرابحة(/ا�صترياد

فتح العتمادات امل�صتندية بكافة اأنواعها �صواء بالإطالع، القبول، 

الدفع املوؤجل، القابل للتحويل، الدوار، لت�صهيل وا�صتكمال عمليات 

ولية. ا�صترياد الب�صائع واملواد الأ

طورت داخل 

البنك

العتمادات امل�صتندية 

الواردة/ت�صدير
تبليغ وتعزيز العتمادات امل�صتندية الواردة.

طورت داخل 

البنك

2. احلوالت

احلوالت الواردة
اأو  نقدًا  اإما  امل�صتفيد  اإىل  ودفعها  الواردة  احلوالت  ا�صتقبال 

باحل�صاب.

طورت داخل 

البنك

احلوالت ال�صادرة
و�صيلة  �صمن  وذلك  اململكة  وخارج  داخل  اإىل  موال  الأ حتويل 

ات�صال �صريعة واآمنة يعتمدها البنك.

طورت داخل 

البنك

 Westren حوالت

Union

خدمة يقدمها البنك متكن العميل من اإر�صال وا�صتالم احلوالت 

واملوجود  املحددة  البلدان  و�صمن  احلوالة  اإر�صال  وقت  نف�ص  يف 

فيها هذه اخلدمة.

طورت داخل 

البنك

3. خطابات ال�صمان/

الكفالت

خطابات ال�صمان/

الكفالت

اإ�صدار كفالت دخول العطاء وح�صن التنفيذ وال�صلفة واجلمارك 

وال�صيانة والدفع.

طورت داخل 

البنك

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ
1. العتمادات امل�صتندية

العتمادات امل�صتندية

)الوكالة(

يقوم البنك باإ�صدار كافة انواع العتمادات وتكون بناءا على قدرة 

العميل الذاتية بالت�صديد ويكون دور البنك كوكيل عن العميل يف 

متابعة م�صتندات العتماد وتدقيقها ودفع ثمنها.

طورت داخل 

البنك

العتمادات امل�صتندية

)املرابحة(

يقوم البنك باإ�صدار كافة انواع العتمادات وتكون بناءا على وعد 

ملزم من  العميل بال�صراء  ويكون دور البنك كم�صرتي يف متابعة 

م�صتندات العتماد وتدقيقها ودفع ويتحمل البنك كافة املخاطر 

مر بال�صراء. على الب�صاعة وحلني بيعها للعميل الآ

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ

1. تعزيز العتمادات 

الواردة

خدمة تعزيز العتمادات 

الواردة

ردنيني والذين لي�ص  وهو منتج متوفر لتلبية احتياجات امل�صدرين الأ

لديهم عالقات مع املوؤ�ص�صات املالية يف بلد املوردين .

2. الكفالت املحلية مقابل 

كفالت بنكية وارده

خدمة اإ�صدار الكفالت 

املحلية

كفالت  مقابل  حملية  جهات  ل�صالح  حملية  كفالت  اإ�صدار  يتم 

ردن  الأ بنك  مع  عالقات  لها  اأجنبية  موؤ�ص�صات  من  وارده  بنكية 

دخول  كفالت  الكفالت  هذه  على  مثلة  الأ ومن  �صالمي  الإ دبي 

العطاءات وح�صن التنفيذ والدفعة املقدمة.

3. ت�صهيل تعزيز العتمادات 

ال�صادرة من البنوك املرا�صلة

خدمة تعزيز العتمادات 

ال�صادرة

من  ال�صادرة  العتمادات  لتعزيز  الرا�صلة  البنوك  مع  التن�صيق 

خاللها .

م�سرف الراجحي
1. خدمات العتمادات 

امل�صتندية

خدمات العتمادات 

امل�صتندية

امل�صتندية،  العتمادات  خدمات  اأي�صا  يقدم  الراجحي  م�صرف 

احلوالت، الكفالت وتعزيز العتمادات .
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5. خدمات الخزينة واالستثمار األخرى
خرى  �سامية التي تقدم خدمات اخلزينة وال�ستثمار الأ البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

1. احل�صابات بالعمالت 

جنبية الأ

جل بالعمالت  ح�صابات لأ

جنبية الأ

اأمريكي،  )دولر  املختلفة  بالعمالت  البنك  لدى  تودع  مبالغ 

العميل  طلب  وح�صب  �صعودي(  ريـال  يورو،  اإ�صرتليني،  جنيه 

ح�صب  ا�صتثمارها  ويتم  املطلقة،  امل�صاربة  عقد  اأ�صا�ص  على 

�صالمية،  ال�صريعة الإ اأحكام ومبادئ  التمويل املتفقة مع  �صيغ 

عليها  متفق  منهما  لكل  �صائعة  ح�صة  مبوجب  الربح  ويوزع 

م�صبقًا.

طورت داخل 

البنك

ح�صابات توفري بالعمالت 

جنبية الأ

اأمريكي،  )دولر  املختلفة  بالعمالت  البنك  لدى  تودع  مبالغ 

العميل  طلب  وح�صب  �صعودي(  ريـال  يورو،  اإ�صرتليني،  جنيه 

ح�صب  ا�صتثمارها  ويتم  املطلقة،  امل�صاربة  عقد  اأ�صا�ص  على 

�صالمية،  ال�صريعة الإ اأحكام ومبادئ  التمويل املتفقة مع  �صيغ 

عليها  متفق  منهما  لكل  �صائعة  ح�صة  مبوجب  الربح  ويوزع 

م�صبقًا.

طورت داخل 

البنك

2. ال�صيكات امل�صرتاه اأو 

جنبي. التح�صيل بالأ

ال�صيكات امل�صرتاه اأو 

جنبي. التح�صيل بالأ

قبول ال�صيكات من املتعاملني واإيداعها يف ح�صاباتهم اأو بر�صم 

التح�صيل.

طورت داخل 

البنك

3. بوال�ص التح�صيل

بوال�ص التح�صيل 

ال�صادرة )ا�صترياد(

اأثمان ال�صلع وذلك مقابل الدفع  اإحدى و�صائل الدفع لت�صديد 

الفوري اأو قبول ال�صحوبات الزمنية اأو بدون دفع.

طورت داخل 

البنك

بوال�ص التح�صيل الواردة 

)ت�صدير(

اأثمان ال�صلع وذلك مقابل الدفع  اإحدى و�صائل الدفع لت�صديد 

الفوري اأو قبول ال�صحوبات الزمنية اأو بدون دفع.

طورت داخل 

البنك

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ

1. حتديد خماطر اأ�صعار 

العائد

خدمة عقود مقاي�صة 

الربح

من  التحوط  اأجل  من  الربح  مقاي�صة  عقود  ا�صتخدام  يتم 

خلدمة  اخلدمة  هذه  وتهدف  العائد  اأ�صعار  تقلب  خماطر 

مدراء �صناديق ال�صتثمار واملوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة.
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ردن ب�صكٍل م�صتمر على جتديد وحتديث طرق تقدمي خدماتها للمتعاملني وعلى تبني  �صالمية العاملة يف الأ حتر�ص البنوك الإ

و�صائل التقنية احلديثة بال�صكل الذي ي�صمن للمتعاملني ال�صرعة يف احل�صول على اخلدمة وب�صكل �صهل ومريح واآمن. 

ردن لعمالئها. وفيما يلي ن�صتعر�ص اأهم اخلدمات اللكرتونية التي تقدمها البنوك العاملة يف الأ

1. الصراف اآللي

يل هي اأجهزة ات�صال حمو�صبة متكن عمالء البنوك من الو�صول للخدمات املالية املقدمة من قبل تلك  اأجهزة ال�صراف الآ

ماكن العامة وبدون احلاجة للتعامل مع اأ�صخا�ص من تلك البنوك، حيث يتم التعرف على العميل مبجرد اإدخال  املوؤ�ص�صات يف الأ

يل يف  البطاقة البال�صتيكية ذات ال�صريط املمغنط اأو البطاقة البال�صتيكية الذكية ذات الرقاقة. ويتم و�صع اأجهزة ال�صراف الآ

يل يف مراكز الت�صوق واملطارات وحمطات  اأجهزة ال�صراف الآ عدد من املواقع ولي�ص فقط داخل مباين البنوك، حيث تتواجد 

يل اأن يكون لدى العميل بطاقة الكرتونية  الوقود واملطاعم واأماكن التجمعات ب�صكٍل عام. ويتطلب ا�صتخدام اأجهزة ال�صراف الآ

�صافة اإىل رقم �صري خا�ص، حيث يقوم العميل باإدخال البطاقة يف املكان املخ�ص�ص لها  �صادرة من البنك الذي يتعامل معه، بالإ

يتم ذلك بنجاح تكون  اأن  به، وبعد  ال�صري اخلا�ص  الرقم  اإدخال  العميل  يل، ومن ثم يطلب اجلهاز من  الآ ال�صراف  يف جهاز 

ذلك خدمات  اجلهاز مبا يف  يوفرها  التي  اخلدمات  ا�صتخدام  العميل  ي�صتطيع  وبالتايل  قد متت  احل�صاب  اإىل  الدخول  عملية 

يداع النقدي واإيداع ال�صيكات، وال�صتعالم عن اأر�صدة احل�صابات، وطلب ك�صف ح�صاب خمت�صر اأو تف�صيلي،  ال�صحب النقدي والإ

والتحويل بني احل�صابات، وطلب دفرت �صيكات، وغري ذلك من اخلدمات. 
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يل �سامية التي تقدم خدمات ال�سراف الآ البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمةا�سم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�سم اخلدمة الأ

�سامي  البنك الإ

ردين الأ
يل خدمة ال�صراف الآ

* ال�صحب ال�صريع.

* ال�صحب النقدي.
* ال�صتف�صار عن الر�صيد.

* حلملة بطاقات الفيزا ميكنهم احل�صول 
على نقد فوري وا�صتف�صار عن ر�صيد بطاقة 

ائتمانية.

* حلملة بطاقات املا�صرت كارد ميكنهم 
احل�صول على نقد فوري.

* تغيري الرقم ال�صري.
* طلب ك�صف ح�صاب.

* ا حل�صول على ك�صف ح�صاب خمت�صر.
* طلب دفرت �صيكات.

موال: التحويل من ح�صابات  * حتويل الأ
املتعامل فقط وامل�صمولة باخلدمة، وبنف�ص 

العملة.

من  ومتكينه  املتعامل  احتياجات  تلبية 

تقدمي  خالل  من  بنف�صه  ح�صاباته  اإدارة 

اخلدمات  من  و�صامله  متنوعة  جمموعه 

ال�صراف  �صبكة  طريق  عن  امل�صرفية 

يف  اآيل  �صراف  جهاز   147 فهناك  يل  الآ

مواقع مميزة يف كافة حمافظات اململكة.

املزود: �صركة

I2C

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ
يل خدمة ال�صراف الآ

- ال�صحب النقدي ال�صريع.

- ال�صتف�صار عن الر�صيد.

- تغيري الرقم ال�صري.

- طلب ك�صف ح�صاب.

- ك�صف ح�صاب خمت�صر.

- طلب دفرت �صيكات.

- حتويل الموال بني ح�صابات العميل نف�صه 

واإىل اأي من ح�صابات عمالء البنك.

كافة  يف  منت�صرة  اآلية  �صرافات  �صبكة 

للفروع  التابعة  �صواء  اململكة  حمافظات 

املجمعات  مثل  احليوية  ماكن  الأ يف  اأو 

التجارية، الدوائر احلكومية ، والنقابات، 

والتي ت�صاعد امل�صتخدم يف احل�صول على 

مدار  وعلى  جهد  باأقل  البنك  خدمات 

من  الأ معايري  اأعلى  توفري  مع  ال�صاعة 

واحلماية.

NCR

WINCOR

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ
يل خدمة ال�صراف الآ

ال�صتف�صار عن الر�صيد

ال�صحب النقدي.

ال�صحب ال�صريع

حملة بطاقات الفيزا و ما�صرت كارد و بطاقات 

اأخرى عاملية ميكنهم احل�صول على النقد من 

جهزة. خالل هذه الأ

طلب ك�صف ح�صاب.

احل�صول على ك�صف ح�صاب خمت�صر.

البنك  عمالء  من  �صواء  للمتعاملني  تتيح 

خرى اإجراء العمليات  اأو عمالء البنوك الأ

ال�صراف  اأجهزة  خالل  من  امل�صرفية 

يل. الآ

م�سرف الراجحي

يل ال�صراف الآ

)�صرافات الراجحي 

لية( الآ

يل ال�صراف الآ

متكن عمالء امل�صرف وغريهم من �صحب 

اآمنة،  وبطريقة  وي�صر  ب�صهولة  النقود 

مل�صرف  يل  الآ ال�صراف  اأجهزة  وتعد 

ال�صراف  اأجهزة  اأحدث  من  الراجحي 

و�صعناها  واأمانًا،  تطورًا  واأكرثها  يل  الآ

حتت خدمتك لنوفر لك �صبل الراحة عند 

القيام بعملياتك امل�صرفية يف اأي وقت.

طورت داخل 

البنك
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2. الخدمات المصرفية عبر االنترنت

نرتنت بحيث ي�صمح لهم ذلك بالو�صول للبيانات  �صالمية لعمالئها اإمكانية تنفيذ اخلدمات امل�صرفية عرب الإ تقدم البنوك الإ

امل�صرفية عرب النرتنت  للخدمات  العميل  ا�صتخدام  فاإن  واملعلومات اخلا�صة بح�صاباتهم من خالل النرتنت. وبطبيعة احلال 

تتطلب اأن يتوفر لديه جهاز حا�صوب مت�صل بالنرتنت حتى يتمكن من دخول املوقع اللكرتوين اخلا�ص بخدمات البنك ومن اأي 

�صبوع. وحتى يتمكن العميل من ا�صتخدام اخلدمات امل�صرفية عرب النرتنت ل  مكان يف العامل وعلى مدار 24 �صاعة طيلة اأيام الأ

بد اأن يقوم بزيارة موقع البنك الذي يتعامل معه على �صبكة النرتنت، ومن ثم يقوم باختيار اخلدمات امل�صرفية عرب النرتنت، 

دخال  ثم يقوم باإدخال رقم احل�صاب الرئي�صي له والذي يكون مدونًا على البطاقة اللكرتونية واملمنوحة له من البنك، اإ�صافة لإ

الرقم ال�صري اخلا�ص به. وبعد اأن يقوم العميل بت�صجيل الدخول اإىل ح�صابه بنجاح، ي�صتطيع اأن يقوم بتنفيذ العديد من اخلدمات 

امل�صرفية مثل ال�صتعالم عن اأر�صدة احل�صابات، وال�صتف�صار عن احلركات التي متت على ح�صاباته، واإجراء التحويالت املالية 

بني احل�صابات، وغري ذلك من اخلدمات.
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�سامية التي تقدم خدمات م�سرفية عرب النرتنت البنوك الإ

ا�سم البنك
ا�سم اخلدمة 

�سا�سي الأ
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمةا�سم اخلدمة املعتمد لدى البنك

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

اخلدمات امل�صرفية 

عرب النرتنت

I-banking

* ال�صتعالم عن احل�صاب:
- ال�صتعالم عن اآخر ع�صرين حركه

- ملخ�ص اأر�صدة احل�صابات )ار�صده(

* الطلبات:
- طلب ك�صف ح�صاب

- طلب دفرت �صيكات

* التحويل املايل:
- التحويل املايل بني ح�صابات املتعامل 

امل�صمولة يف اخلدمة

* الربيد اللكرتوين
* خدمة بنكي اللكرتوين والتي تت�صمن:

- تعديل الرقم ال�صري

- تعديل بع�ص البيانات ال�صخ�صية

- ال�صوؤال ال�صري

- عنوان الربيد اللكرتوين اخلا�ص بالعميل

* خدمة اآي فواتريكم والتي ت�صمن ت�صديد 
املتعامل اآليًا من خالل النرتنت للفواتري 

اخلا�صة مبزودي اخلدمة املوقعني اتفاقيات 

مع م�صرفنا لتقدمي هذه اخلدمة )مثل 

ر�صي  خدمة ت�صديد فواتري الهاتف الأ

والهاتف النقال، وفواتري �صركة الكهرباء 

ردنية، وخدمة ت�صديد خمالفات ال�صري...  الأ

الخ(.

اخلدمات  من  متنوعة  باقة  تقدمي 

الوقت  لتوفري  النرتنت  عرب  امل�صرفية 

ر�صدة  الأ كمعرفة  للمتعامل،  واجلهد 

احل�صابات  بني  التحويل  بعملية  والقيام 

�صيكات  ودفرت  ح�صاب  ك�صف  وطلب 

الربيد  خالل  من  البنك  مع  والتوا�صل 

اللكرتوين بكل ي�صر و�صهوله.

A2A :املزود

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ

خدمة النرتنت 

البنكي

- ال�صتعالم عن اأر�صدة احل�صابات

ر�صدة - طباعة ك�صف ح�صاب باحلركات والأ

- التحويل املايل الداخلي �صواء بني ح�صابات 

خرين العميل واإىل ح�صابات عمالء البنك الآ

- طلبات التحويل املايل املحلي واخلارجي

- طلبات دفاتر ال�صيكات وك�صف احل�صاب

رقام ال�صرية - تغيري الأ

- ال�صتعالم عن اأ�صعار العمالت

efwateercom خدمة *

النرتنت  خدمة  خالل  من  البنك  يقدم 

البنكي جمموعة من اخلدمات امل�صرفية 

مدار  على  العميل  احتياجات  تلبي  التي 

اأي  ومن  �صبوع  الأ اأيام  وطوال  ال�صاعة 

مكان يف العامل و �صمن حماية SSL التي 

املخرتقني  �صد  واحلماية  من  الأ تعزز 

وال�صفحات الوهمية.

 Path
solutions

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ

 اخلدمات امل�صرفية

عرب النرتنت

* الطالع على احل�صابات .
ر�صدة و احلركات . * الطالع على الأ

* طباعة ك�صوفات احل�صاب .
* التحويل بني ح�صابات املتعامل بنف�ص العملة 

اأو بعمالت خمتلفة

* التحويل بني ح�صاب متعامل و ح�صاب 
متعامل اآخر بالبنك بنف�ص العملة اأو 

عمالت خمتلفة.

* اإر�صال طلب اإ�صدار حوالت خارجية .
* طلب دفاتر �صيكات .

* عر�ص اأ�صعار بيع و �صراء العمالت .
* عر�ص معلومات الفروع

اإمكانية  للم�صرتكني  اخلدمة  هذه  تتيح 

الو�صول حل�صاباتهم عرب �صبكة النرتنت 

بطريقة اآمنة و �صريعة.

م�سرف الراجحي

اخلدمات امل�صرفية 

عرب النرتنت 

)خدمة الراجحي 

مبا�صر(

العمالء  مبا�صر«  »الراجحي  خدمة  متنح 

اإمكانية القيام مبعظم العمليات امل�صرفية 

كانوا  اأينما  واأمان  ب�صهولة  النرتنت  عرب 

ويف اأي وقت.
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3. خدمة الرسائل المصرفية 

من  بعدد  بالقيام  خاللها  من  لهم  ت�صمح  بحيث  لعمالئها  البنوك  تقدمها  الكرتونية  خدمة  هي  امل�صرفية  الر�صائل  خدمة 

اخلدمات امل�صرفية عن طريق الر�صائل الق�صرية املتوفرة يف الهاتف النقال )املوبايل(. ويقوم البنك باإر�صال الر�صائل الق�صرية 

تلك  بطلب  العميل  يقوم  اأن  وبدون  للعميل  البنك  من  اإ�صعارات  �صكل  حوال  الأ معظم  يف  تتخذ  والتي  النقال  العميل  هاتف  اإىل 

�صعارات على ر�صائل دعائية بخ�صو�ص خدمات البنك اأو اأية خدمات جديدة مت اإ�صافتها، و قد  املعلومات، وقد تت�صمن هذه الإ

يداع ورود راتب العميل وحركات  تت�صمن على اإ�صعار للعميل باأية عملية متت على ح�صاباته لدى البنك مثل حركات ال�صحب والإ

التحويل وغريها.  
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�سامية التي تقدم خدمة الر�سائل امل�سرفية البنوك الإ

ا�سم البنك
ا�سم اخلدمة 

�سا�سي الأ
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمةا�سم اخلدمة املعتمد لدى البنك

�سامي  البنك الإ

ردين الأ

خدمة الر�صائل 

)SMS( الق�صريه

ردين: اإر�صال البيانات للعميل لكل  * للح�صابات بالدينار الأ
حاله من احلالت التالية:

- حركات ال�صحب )نقد اأو �صيكات( وبحد معني.

يداع )نقد اأو �صيكات( وبحد معني. - حركات الإ

- حركات القيد املحا�صبي )دائن/مدين(.

- احل�صابات املك�صوفة )اجلارية وحتت الطلب والرواتب(.

- حركات امل�صرتيات فيزا اإلكرتون حمليا وخارجيا.

- حركات ال�صحب النقدي ببطاقة فيزا اإلكرتون حمليًا وخارجيًا.

- ورود الرواتب.

- ال�صيكات املعادة.

- احلوالت الواردة اخلارجية وبحد معني.

- حركات التحويل اللكرتوين.

- عند ا�صدار اأو اإعادة اإ�صدار اأو جتديد اأو اإيقاف بطاقة 

الفيزا اإلكرتون.

* حلاملي بطاقات فيزا الذهبية والف�صية: اإر�صال بيانات 
للمتعامل حامل البطاقة لكل حالة من احلالت التالية:

- ا�صتالم ر�صالة ترحيبية من البنك.

- اإر�صال ر�صالة بحركات املتعامل فور حدوثها تت�صمن ا�صم 

التاجر واملبلغ.

- اإر�صال ر�صالة للمتعامل عند جتديد بطاقته.

للمتعامل  اخلدمة  تقدمي 

ر�صائل  اإر�صال  خالل  من 

هاتفه  اإىل  ق�صرية  ن�صيه 

�صعاره  لإ املعتمد  اخللوي 

على  متت  التي  باحلركات 

ح�صابه.

A2A :املزود

البنك العربي 

�سامي الدويل الإ

خدمة الر�صائل 

الق�صرية

تغطي ر�صائل العربي ال�صالمي  احلركات التالية على احل�صاب:

* اإيداع / �صحب نقدي.
* ايداع/ �صحب نقدي �صراف اآيل.

* ت�صديد فواتري.
* حوالت �صادرة وواردة.

* حتويل مايل.
* �صيكات واردة على احل�صاب.

* �صيك معادة �صادرة من احل�صاب.
* ا�صتحقاق ح�صابات ا�صثمار م�صرتك

* �صراء فيزا الكرتون.
* رواتب.

�صالمي. * امر دفع حل�صابات خارج اأو داخل البنك العربي الإ
 ر�صائل دورية:

* ا�صتعالم عن ر�صيد احل�صاب.
* ال�صتعالم عن اأ�صعار العمالت.

* ا�صتعالم عن اآخر 3 حركات على احل�صاب.

خدمة  البنك  يقدم 

�صعار  الر�صائل الق�صرية لإ

من  مبجموعة  العميل 

على  تتم  التي  احلركات 

فوري  ب�صكل  احل�صاب 

العميل على توا�صل  بقاء  لإ

مع ح�صابه ب�صكل دائم.

 Path
solutions

ردن دبي  بنك الأ

�سامي الإ

خدمة الر�صائل 

الق�صرية

- ايداع او �صحب نقدي.

- عند ورود حركة مدينة ادت اىل ك�صف احل�صاب .

- عند اعادة �صيك مودع باحل�صاب .

- عند ورود �صيك بقيمة تفوق قيمة معينة .

- عند ا�صتحقاق الوديعة .

- عند ورود حوالة للعميل .

- �صيك مرجتع .

* ر�صيد احل�صاب
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4.  خدمات الكترونية أخرى 
�سامية التي تقدم خدمات الكرتونية اأخرى  البنوك الإ

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

البنك العربي 

ال�سامي الدويل

1. خدمة البنك الناطق
خدمة البنك الناطق

IVR

يقدم البنك من خالل تقينة التجاوب ال�صوتي التفاعلي  

IVR  بتقدمي جمموعة من اخلدمات التي تلبي احتياجات 
�صبوع ومن اأي  العمالء على مدار ال�صاعة وطوال اأيام الأ

مكان يف العامل من خالل قوائم تفاعلية ت�صهل الو�صول 

اإىل اخلدمة املطلوبة �صوتيا وت�صمل:

اأر�صدة احل�صابات  1. ال�صتف�صار عن الر�صيد وملخ�ص 

ب�صكل مبا�صر اأو طلب اإر�صالها على الفاك�ص اأو الربيد 

لكرتوين. الإ

على  احلركات  من  معينة  جمموعة  عن  ال�صتف�صار   .2

احل�صاب ب�صكل مبا�صر اأو طلب اإر�صالها على الفاك�ص 

لكرتوين. اأو الربيد الإ

3. ال�صتعالم عن التمويالت القائمة على العميل.

4. التحويل بني احل�صابات.

5. ال�صتعالم عن منتجات وخدمات البنك.

6. تغيري الرقم ال�صري.

Data Consult

2. نظام ادارة زيارة 

العمالء

- ال�صتف�صار عن 

اخلدمات املقدمة.

- الإعالن عن منتجات 

البنك.

- مراقبة ان�صيابية العمل

قام البنك بتطبيق نظام اإدارة زيارة العمالء  من خالل 

النظام  هذا  ويوفر  املجال  هذا  يف  الحدث  يعترب  نظام 

انتظار  اأماكن  يف  اجللو�ص  خالل  من  للعمالء  الراحة 

�صافة  مريحة مت ت�صميمها خ�صي�صا لراحة العمالء بالإ

املنتجات  تخ�ص  اإعالنات  اأية  ببث  البنك  قيام  اإىل 

التي  املنتجات  ا�صمل عن  العمالء فكرة  عطاء  للعمالء لإ

يقدمها البنك، كما يقوم البنك مبراقبة ان�صيابية العمل 

لعمل حلول فورية لتخفيف ال�صغط داخل الفروع.

SEDCO

eFawateercom .3

- ال�صتف�صار عن  الفواتري

العربي  البنك  يوفرها  التي  اخلدمات  اإحدى  هي 

�صالمي الدويل والتي متّكن العمالء من ال�صتف�صار عن  الإ

خرى وت�صديدها من  قيم فواتريهم و/او مدفوعاتهم الأ

لكرتونية التي يوفرها البنك  خالل القنوات املتاحة و الإ

لهذه الغاية.

Madfoo3at.

com

4. رقم اليبان

- احل�صول على رقم 

اليبان اخلا�ص 

بالعميل.

- التحقق من �صحة رقم 

اليبان للم�صتفيد

املمكن  من  اأ�صبح  للبنك  اللكرتوين  املوقع  خالل  من 

بالرقم  املعلومات اخلا�صة  كافة  على  يح�صل  اأن  للعميل 

�صافة  بالإ IBAN وعن مزاياه  البنكي  للح�صاب  الدويل 

اإىل قيام البنك بتطوير حا�صبة ت�صاعد العميل باحل�صول 

�صافة اإىل  التحقق  على رقم اليبان اخلا�ص بح�صابه بالإ

العامل  يف  بنك  اي  يف  للم�صتفيد  اليبان  رقم  �صحة  من 

بكل �صهولة وي�صر.

طورت داخل البنك



90

�سا�سيا�سم البنك ا�سم اخلدمة الأ
ا�سم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�سف عام عن اخلدمة

بنك الردن دبي 

ال�سامي

1. اخلدمات امل�صرفية 

البنك الناطقعرب الهاتف

-  ال�صتف�صار عن ر�صيد احل�صاب .

- ملخ�ص اأر�صدة احل�صابات.

اآخر حركات متت على احل�صاب  

- طلب ك�صف ح�صاب.

التحويل بني ح�صابات املتعامل   .

اآخر  متعامل  اإىل ح�صاب  متعامل  التحويل من ح�صاب   -

داخل البنك.

- اإيقاف البطاقة.

- تغيري الرقم ال�صري.

- اأ�صعار العمالت.

- معلومات عن الفروع.

2. اخلدمات امل�صرفية 

عرب اجلوال

Mobile Banking

ر�صدة و احلركات . - الطالع على الأ

 ، اوراجن   ، )زين  م�صبقا  املدفوعة  البطاقات  �صراء   -

امنية، معاك(.

- التحويل بني ح�صابات املتعامل بنف�ص العملة فقط

اآخر  متعامل  ح�صاب  و  املتعامل  ح�صاب  بني  التحويل   -

بالبنك بنف�ص العملة.

- عر�ص اأ�صعار بيع و �صراء العمالت .

لية و مواقعها. - عر�ص معلومات الفروع و ال�صرافات الآ

- ايقاف البطاقات .

- العدادات و حتتوي على خدمة تغيري الرقم ال�صري و 

تغيري و�صف احل�صابات .

قطاع  مبتعاملني  خا�صة  خدمة  وهي  ال�صفوة  خدمة   -

املوجودة  الدور  اأنظمة  على  دور  لطلب  ال�صفوة 

 mobile خدمة  خالل  من  الكبرية   الفروع  يف 

.  banking
-  عر�ص وحت�صيل الفواتري الكرتونيا.

1. الهاتف امل�صريفم�سرف الراجحي

 خدمة العمالء عن طريق

الهاتف

جابة عن ا�صتف�صارات العمالء. - الإ

�صئلة املتعلقة بح�صاب العمالء. جابة عن الأ - الإ

جابة عن حالة التمويل - الإ

- ح�صاب قيمة التمويالت.

يل للعمالء. - التاأكد من فعالية بطاقة ال�صراف الآ

اأو  احل�صاب  لفتح  الالزمة  وراق  بالأ العمالء  تزويد   -

للتمويل.

�سامية التي تقدم خدمات الكرتونية اأخرى  تابع / البنوك الإ






