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 مقدمة .1

ي اتفاقية الخدمات المرصفية  .1.1
ى
حساب مليونير مرصف عجمان هو حساب استثماري ادخاري عىل النحو المحدد ف

(BSA) . 

يستند حساب مليونير مرصف عجمان إىل مبادئ المضاربة اإلسالمية، حيث يقوم مرصف عجمان )الُمضارب(  .1.2

ك لمرصف عجمان  صاحب رأسباستثمار أموال صاحب الحساب ) ي المجمع المشير
ى
ا لمبادئ ش.م.ع المال( ف

ً
وفق

ي 
ى
يعة اإلسالمية، والمنصوص عليها ف  . (BSA)اتفاقية الخدمات المرصفية الشر

ي تستند إىل  المحققةاألرباح يشارك صاحب الحساب  .1.3
ى أن / حصصوالتر ي حير

ى
ا، ف

ً
نسبة مئوية متفق عليها مسبق

متعمد أو  إدارة( ما لم يكن هناك سوء المالرأس  فقط )صاحب الحسابصاحب ُوجدت( يتحملها  نالخسارة )إ

 من ِقبل الُمضارب. إهمال 

وطيحتفظ مرصف عجمان بحقوق تعديل أ .1.4 إليها من وقت آلخر  ضافةاإل أو  ها أو حذف ي من هذه األحكام والشر

وط واألحكام"(.  يوًما عىل األقل قبل إجراء  60مدته  خطيا لصاحب الحساب إشعاًرا  المرصف ويقدم)"الشر

ات ي التغيير
ى
ا لألحكام المحددة ف

ً
 . (BSA)اتفاقية الخدمات المرصفية . ستكون هذه التعديالت سارية المفعول وفق

وط واألحكام. 3بموجب القسم )  (: تعديل الشر

ا لتقديره الخاص، فرًصا للفوز بجوائز بشكل  .1.5
ً
، يوفر مرصف عجمان، وفق ي الوقت الحاىلي

ى
دوري )كما هو موضح ف

نامج حساب  ي تعديل أو إضافة أو إلغاء أي جائزة فيما يتعلق بير
ى
التوفير أدناه(. يحتفظ مرصف عجمان بالحق ف

ة زمنية.   مليونير مرصف عجمان من خالل تقديم إشعار خطي خالل فير

نامج  .1.6 ا أساسًيا لير
ً
ط ، وال ُيفش منح هذه "مليونير مرصف عجمان"التوفير حساب  سحوباتهذه الجوائز ليست شر

ي السحب )السحوبات( كما هو 
ى
ام عىل مرصف عجمان. سيشارك العمالء المؤهلون فقط ف ى الجوائز عىل أنه الير

 موضح أدناه. 

 

 تعريفات .2

ي اآلتية: "صاحب الحساب" .2.1
ي  يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعانى

الذي يفتح حساب برنامج  المتعامليعتى

 لدى مرصف عجمان حسب سياق النص.  مليونير مرصف عجمانسحوبات حساب التوفير 

ي العملة القانونية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  .2.2
" و "درهم اإلمارات العربية المتحدة" يعتى ي

 "الدرهم اإلمارانر



 

 

2.3. “BSA''  .ي اتفاقية الخدمات المرصفية لمرصف عجمان
لمزيد من التفاصيل، ُيرجر زيارة لتعتى

)agreement.html-services-https://www.ajmanbank.ae/site/banking( . 

 

 بنك عجمان والعملة والحد األدنى لإليداع مليونير التوفير  فتح حساب .3

ي حالة  .3.1
ى
ا لتقديره الخاص. ف

ً
ي رفض طلب فتح حساب مليونير مرصف عجمان وفق

ى
يحتفظ مرصف عجمان بالحق ف

رصف اإلفصاح عن سبب الرفض لمقدم الطلب إال إذا كان سبب عميل، يجب عىل المرفض المرصف لطلب أي 

ا لما قد يحظره القانون. 
ً
ا بمخاطر االمتثال للجرائم المالية أو وفق

ً
 الرفض متعلق

مرصف عجمان لألفراد فقط سواء كان لديهم راتب )راتب ُمحَول إىل مرصف عجمان( أو  يمكن فتح حساب مليونير  .3.2

 بدون راتب. 

ي فقط.  .3.3
 يمكن فتح حساب مليونير مرصف عجمان بالدرهم اإلمارانر

ي فقط.  المباشر  يمكن استخدام بطاقة الخصم .3.4
ي أجهزة الرصاف اآلىلي ونقاط البيع بالدرهم اإلمارانر

ى
 ف

 ال يحق لصاحب حساب مليونير مرصف عجمان الحصول عىل دفير شيكات.  .3.5

ي لحساب مليونير مرصف  10,000يلزم إيداع  .3.6
ي السح عجماندرهم إمارانر

ى
 . وباتلدخول صاحب الحساب ف

ي حساب مليونير  .3.7
ى
ي  10,000رصيد قدره مرصف عجمان الخاص بيجب أن يحتفظ صاحب الحساب ف

درهم إمارانر

ي هذه الفقرة 
ى
ي الحفاظ عىل الحد األدنى من الرصيد المحدد ف

ى
ي حالة فشل صاحب الحساب ف

ى
كحد أدنى شهرًيا. ف

 من جدول رسوم مرصف عجمان. الحد األدنى خالل الشهر، سيخضع الحساب لرسوم 

ي حالة إغالق صاحب حساب مليونير مرصف عجمان  .3.8
ى
ي أي وقت قبل تاري    خ السحب، الحساب ف

ى
الخاص به/بها ف

ي دخول السحفسيف
ى
 وفرصة الفوز بالجائزة.  وباتقد صاحب الحساب حقه ف

ي حالة إغالق صاحب حساب مليونير  .3.9
ى
ي غالحساب مرصف عجمان ف

ى
أشهر من تاري    خ فتح  6ضون الخاص به/بها ف

ا لجدول رسوم إغالق الحساب الحساب، فسيتم تطبيق رسوم 
ً
 . مرصف عجمانوفق

، ُيرجر زيارة مرصف عجمان رسوم لمزيد من التفاصيل حول تعرفة  .3.10

retail.html-charges-of-https://www.ajmanbank.ae/site/tariff . 

 

 مرصف عجمان مليونير  توفير ال سحب برنامجقسائم االستعالم عن  .4

عند فتح حساب مليونير مرصف عجمان، سيتمكن صاحب الحساب من االستفسار عن تفاصيل حساب المليونير  .4.1

ي لمرصف السحوبات وقسائم لمرصف عجمان الخاص به وتتبع تفاصيل 
ى
السحب من خالل الهاتف المرصف

 أو عن طريق زيارة أقرب فرع.  (22 800)عجمان عىل الرقم 

about:blank
https://www.ajmanbank.ae/site/tariff-of-charges-retail.html


 

 

ي يقدمها مرصف عجمان هي خدمة  .4.2
نت التر الخدمات المرصفية عير الهاتف الجوال والخدمات المرصفية عير االنير

ي أي وقت عن طريق  مجانية إضافية ألصحاب الحسابات، ويحق لمرصف عجمان تعليق أو 
ى
إلغاء هذه الخدمة ف

ى التنفيذ.  60إرسال إشعار مدته  ات حير  يوًما قبل إجراء التغيير

 

 

 مرصف عجمان مليونير  لتوفير ا حسابأرباح  .5

مليونير مرصف عجمان الخاص التوفير ( عىل أرصدة حساب ت)إن ُوجد األرباحيحصل صاحب الحساب عىل  .5.1

 به/بها. 

ي كحد أدنى  1,000مبلغ  يلزم وجود  .5.2
مليونير مرصف عجمان. )يتم التوفير من حساب لتحقيق األرباح درهم إمارانر

علن كل ثالثة احتساب األرباح شهر 
ُ
دفع/ت

ُ
ُيرجر الرجوع إىل موقع مرصف عجمان لمعرفة المزيد عن أشهر(، ًيا وت

mudareb-and-anbank.ae/site/weightageshttps://www.ajm- التاىلي  عىل الرابط االرباحمعدالت 

.html-share . 

ي  .5.3
ى
ا آللية توزي    ع األرباح المنصوص عليها ف

ً
اتفاقية الخدمات يتم تحديد معدل الرب  ح من قبل مرصف عجمان وفق

 . (BSA) المرصفية

 

 جوائز السحوبات .6

ي تاري    خ  .6.1
ى
ى ف المحدد بشكل دوري من قبل مرصف  احتساب قسائم السحبيحق فقط ألصحاب الحسابات المؤهلير

ي 
ى
ي يجري  ها مرصف عجمان. سحوبات العجمان المشاركة ف

 التر

ي استبعاد أي  .6.2
ى
ي أي وقت من السحب أو  متعامليحتفظ مرصف عجمان بالحق ف

ى
ا لتقديره  أي متعاملف

ً
فائز وفق

م  ى وط وأحكام  المتعاملالمطلق إذا لم يلير  ذات الصلة.  المرصفأو بسياسات  مرصف عجمانبشر

يبة مبيعات أخرى مماثلة. يوافق العميل  .6.3 يبة القيمة المضافة أو أي ضى جميع الرسوم والعموالت ال تشمل ضى

يبة قيمة مضافة مطبقة.   بموجبه عىل دفع مبلغ فيما يتعلق بأي ضى

 

وط .7  قسائم السحب شر

حيبيقسيمة السحب  .7.1  ة الير

ي نفس يوم فتح توفير يحق لصاحب الحساب الذي يفتح حساب ال .7.1.1
ى
مليونير مرصف عجمان ويموله ف

ي  درهم 10,000الحساب بحد أدنى 
حيبيالحصول عىل قسيمة السحب إمارانر  . ةالير

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

حيبيسحب قسيمة السيفقد صاحب الحساب  .7.1.2 ي البند ) ا المشار إليه ةالير
ى
( أعاله إذا انخفض الحد 7.1.1ف

 لرصيد اإلغالق اليومي لحساب مليونير مرصف عجمان عن
ي أي يوم درهم 10,000 األدنى

ى
ي ف

خالل  إمارانر

 . الشهر 

داد  .7.1.3 ي اسير
ى
حيبيسحب قسيمة اللن يكون لصاحب الحساب الحق ف خالل نفس دورة  ا المشار إليه ةالير

ي أو  10,000اىل  رصيد حساب مليونير مرصف عجمان، حتر إذا زاد قسائم السحوباتحساب 
درهم إمارانر

 .  أكير

 

 وباتسحقسائم ال .7.2

 للحصول عىل  .7.2.1
ً
كامل إذا   ميالديسحب واحدة لكل شهر قسيمة يجب أن يكون صاحب الحساب مؤهال

.  10,0000احتفظ برصيد اإلغالق اليومي بحد أدنى  ي
 درهم إمارانر

ى الذين لديهم حساب مليونير مرصف عجمان )حساب  .7.2.2  (iWinبالنسبة لعمالء مرصف عجمان الحاليير

ى للحصول عىل سابقا  كامل إذا احتفظ/احتفظت   ميالديواحدة لكل شهر  قسيمة سحب، سيكونون مؤهلير

. وسيتم تسجيلها تلقائًيا بناًء عىل الرصيد  10,000برصيد إغالق يومي بحد أدنى  ي
ي درهم إمارانر

ى
الموجود ف

 . الحساب

ى كل ستة ) .7.2.3 ي قسم6ستتاح لصاحب الحساب فرصة الفوز بالجائزة الكير
ى
 . وائز الج ( أشهر كما هو محدد ف

ة فائزينيمنح مرصف عجمان جوائز  .7.2.4 ى 10) شهرية لعشر ة تصل قيمو ( من أصحاب الحسابات المؤهلير

ي لكل درهم 5,000 إىلالجائزة 
ي  فائز/  إمارانر

ى
 .  قسم الجوائز صاحب حساب كما هو محدد ف

 كامل مقابل كل  ميالديكل شهر لواحدة  ةإضافي سحب قسيمةيحق لصاحب الحساب الحصول عىل  .7.2.5

ي  درهم 10,000
ي حساب مليونير مرصف عجمان إمارانر

ى
 . يتم االحتفاظ بها ف

ى )ُيسمح بحد أقىص قسائم السحوبات سيتم تجميع  .7.2.6 قسيمة  1000شهرًيا لكل دورة سحب للجائزة الكير

ي 
ى
 . لكل شخص ولكل حساب( السحبف

ي أي يوم إىل أقل من  .7.2.7
ى
درهم  10,000إذا انخفض الحد األدنى لرصيد حساب مليونير مرصف عجمان ف

، فسيخش صاحب الحساب جميع  ي
ي تم جمعها قسائم الإمارانر

السحب باإلضافة اىل قسيمة سحب التر

حيبي  . التاىلي  الميالديبداية الشهر جديدة من  سحبقسائم المشار إليها أعاله، وستبدأ دورة حساب  ةالير

 

ي السحوبات قسائم السحبالحد األدنى المطلوب من  .7.3
ى

 : للمشاركة ف

ي  للمشاركة / ( عىل األقل 1) ةواحدقسيمة سحب يجب أن يكون لدى صاحب الحساب  .7.3.1
ى
للدخول ف

 . ، كما هو محدد أدناهالسحب الشهري



 

 

،  للمشاركة /  عىل األقل قسائم( 6يجب أن يكون لدى صاحب الحساب ستة ) .7.3.2 ي السحب الكبير
ى
للدخول ف

ي السحب لكل شخص ولكل حساب 1000ُيسمح بحد أقىص كما هو محدد أدناه )
ى
 (. قسيمة ف

ى إذا كان عدد  .7.3.3 ي السحب عىل الجائزة الكير
ى
 للمشاركة ف

ً
سحب قسائم اللن يكون صاحب الحساب مؤهال

ي تم جمعها أقل من ستة
ي قسائم 6ير المشاركة )أقل من سحب غقسائم ال. سيتم نقل قسائم (6) التر

ى
( ف

ى إىل دورة حساب   . الجديدة التاليةقسائم السحب السحب عىل الجائزة الكير

ى.  6حب )قسائم الستنتهي صالحية جميع  .7.3.4 ي جائزة السحب الكير
ى
( فور مشاركتهم ف  إدخاالت أو أكير

 

 

 الجوائز .8

وط واألحكام المعمول بها، تكون جميع الجوائز  .8.1 الممنوحة ألصحاب الحسابات حرصًيا من أموال مع مراعاة الشر

ا لتقدير مرصف عجمان المطلق. 
ً
 مساهمي مرصف عجمان وفق

ي غضون  .8.2
ى
ي فقط، ف

ي حساب مليونير مرصف عجمان بالدرهم اإلمارانر
ى
ودع الجوائز ف

ُ
يوًما من تاري    خ السحب أو  30ت

 بأي طريقة دفع أخرى يراها مرصف عجمان مناسبة. 

 الحساب حساب آخر غير أي شخص أو ألي الجوائز غير قابلة للتحويل وال يمكن دفعها أو تحويلها أو إيداعها  .8.3

 الفائز. 

ا.  .8.4
ً
 سيكون قرار مرصف عجمان وسجالته المتعلقة بالجوائز نهائية وُملزمة قانون

 أنواع الجوائز .8.5

 

 ى الجائزة  الكير

ي لفائز واحد 1 كل ستة أشهر
ر

 مليون درهم إماران

 

 الجوائز الشهرية  

ي لكل فائز 5,000فائزين )أصحاب حسابات(،  10 كل شهر
ر

 درهم إماران

 آلية السحب عىل الجوائز .8.6



 

 

ي من خالل نظام السحب للجوائز بحضور ممثل من دائرة التنمية  .8.6.1
سيتم تحديد الفائزين بشكل عشوان 

ا لما تتطلبه قواعد وأنظمة اإلمارة المذكورة.  (DED)االقتصادية 
ً
ي اإلمارة حيث يتم إجراء السحب، أو وفق

ى
 ف

ي سجالت مرصف عجمان.  .8.6.2
ى
 يمكن لمرصف عجمان االتصال بالفائزين عىل العنوان المذكور ف

ي )ُيرجر الرجوع ل وباتسيتم اإلعالن عن نتائج السح .8.6.3
ونى مرصف موقع عىل موقع مرصف عجمان اإللكير

ى عىل الرابطالتوفير رفة المزيد عن حساب عجمان لمع التاىلي  مليونير مرصف عجمان والفائزين المحظوظير

)http://www.ajmanbank.ae . 

ا عن نتائج السح قد يعلن .8.6.4
ً
ا  ةعىل الجوائز من خالل أي وباتمرصف عجمان أيض

ً
وسيلة اتصال أخرى وفق

 لتقديره الخاص. 

نشر اسمه/ ها وصورته/ ها عىل وسائل اإلعالم و/أو وسائل عىل  الفائز )صاحب الحساب( يقر ويوافق .8.6.5

 التواصل االجتماعي و/أو أي قنوات إعالنية عامة أخرى. 

 

 

 أحكام عامة .9

وط واألحكام ألحكام أخرى تخضع أي أحكام  • ي هذه الشر
ى
 اتفاقية الخدمات المرصفيةغير منصوص عليها ف

(BSA)  .لمرصف عجمان 

ى االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة كما تطبقها  • ا للقوانير
ً
فش وفق

ُ
وط واألحكام وت تخضع هذه الشر

يعة  اإلسالمية، عىل النحو الذي محاكم عجمان إىل الحد الذي ال تتعارض فيه مع قواعد ومبادئ الشر

عيةلجنة  تحدده  لمرصف عجمان.  الداخلية الرقابة الشر

وط يكون لمحاكم عجمان  • االختصاص الحرصي لنظر أي إجراءات تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشر

 واألحكام. 

 

 

 

 

about:blank


 

 

 

 تحذيرات

  ي أي يوم إىل أقل من مليونير مرصف عجمان إذا انخفض الحد األدنى لرصيد حساب
ى
،  10,000ف ي

درهم إمارانر

ي تم جمعها قسائم الفسيخش صاحب الحساب جميع 
حيبيةباإلضافة اىل قسيمة السحب سحب التر  . الير

  ي أي يوم إىل أقل من
ى
،  1,000إذا انخفض الحد األدنى لرصيد حساب مليونير مرصف عجمان ف ي

درهم إمارانر

ي تبلغ  للرصيد  فسيتم تطبيق رسوم الحد األدنى 
يبة القيمة المضافة.  25والتر ي + ضى

 درهم إمارانر

  ي الحد األدنى للمبلغ المطلوب
ي كما  درهم 1,000عجمان هومليونير مرصف التوفير  حسابأرباح لجتى

إمارانر

علن  
ُ
دفع/ ت

ُ
 (. كل ثالثة أشهرُيطبق من قبل مرصف عجمان. )تحسب األرباح شهريا وت

  ي سحب 6السحب )قسائم تنتهي صالحية جميع
ى
( فور مشاركتهم ف ى.  الجائزة أو أكير  الكير

  ي  قسائم السحبالحد األدنى من
ى
 . (1) ةواحدهي قسيمة سحوبات الشهرية الالمطلوبة للمشاركة ف

  ى هو  قسائم السحبالحد األدنى من ي سحب الجائزة الكير
ى
 . قسائم( 6)ستة المطلوبة للمشاركة ف

  قسيمة 1,000هو لكل شخص ولكل حساب الحد األقىص لقسائم السحب المسموح بها . 

 ي الحساب من  رصيد يتم حساب ال
ى
ي أول المتوفر ف

ى
ويكون إتمام  ,حتر اخر يوم من الشهر نفسه الشهر، يوم ف

ي الشهر المطلوب من أول 
ى
. اليوم الشهر إىل يوم ف  األول من الشهر التاىلي

 


