الئحة رسوم الخدمات المصرفية
البند  -جميع الرسوم المذكورة
بالدرهم اإلماراتي ،ما لم يذكر
خالف ذلك

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

رسوم صيانة الحساب**

مجانًا

 525درهم
إذا انخفض متوسط الرصيد
الشهري عن  50,000درهم

 525درهم
إذا انخفض متوسط الرصيد
الشهري عن  250,000درهم

 630درهم
إذا انخفض متوسط الرصيد
الشهري عن  500,000درهم

 1,050درهم
يتم التنازل عنها في حالة
تجاوز الرصيد في أي يوم
خالل الشهر  3.5مليون
درهم إماراتي

رسوم خدمة اإلشعارات
لألعمال  -شهرية

التسجيل  26.25درهم (يتم
التنازل عنها إذا تم االشتراك
في الخدمات المصرفية
عبر اإلنترنت للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة)
 15.75درهم /للمستخدم

التسجيل  26.25درهم (يتم
التنازل عنها إذا تم االشتراك
في الخدمات المصرفية
عبر اإلنترنت للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة)
 15.75درهم /للمستخدم

التسجيل  26.25درهم
(يتم التنازل عنها إذا تم
االشتراك في الخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت
للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة)

التسجيل  26.25درهم
(يتم التنازل عنها إذا تم
االشتراك في الخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت
للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة)

 10.50درهم /للمستخدم

 10.50درهم /للمستخدم

 420درهم شهرية

 420درهم شهرية

 420درهم شهرية

 420درهم شهرية

 263درهم شهرية

انتهاء صالحية جواز السفر والتأشير
للمالك  /المفوضين بالتوقيع/
الشركاء

 52.5درهم لكل جواز سفر/
تأشيرة  /هوية إماراتية
منتهي  /منتهية الصالحية

 52.5درهم لكل جواز سفر/
تأشيرة  /هوية إماراتية
منتهي  /منتهية الصالحية

 52.5درهم لكل جواز سفر/
تأشيرة  /هوية إماراتية
منتهي  /منتهية الصالحية

 52.5درهم لكل جواز سفر/
تأشيرة  /هوية إماراتية
منتهي  /منتهية الصالحية

 52.5درهم لكل جواز سفر/
تأشيرة  /هوية إماراتية
منتهي  /منتهية الصالحية

إصدار دفتر شيكات (يتم إصدار دفتر
الشيكات مجانًا ألول مرة)

 52.5درهم

 52.5درهم

 52.5درهم

 52.5درهم

مجانًا

خالل  6– 0أشهر،
 367.5درهم للحساب.

خالل  6– 0أشهر،
 367.5درهم للحساب.

خالل  6– 0أشهر،
 420درهم للحساب.

خالل  6– 0أشهر،
 525درهم للحساب.

خالل  6– 0أشهر،
 1050درهم للحساب.

إصدار دفتر شيكات للشركات

 3,150درهم

 3,150درهم

 3,150درهم

 3,150درهم

 3,150درهم

التسجيل عبر اإلنترنت  -لمرة واحدة

 1050درهم

 1050درهم

 788درهم

 525درهم

 263درهم

 105درهم لكل مستخدم

 105درهم لكل مستخدم

 105درهم لكل مستخدم

 105درهم لكل مستخدم

مجانًا

 1,050درهم

 1,050درهم

 1,050درهم

 1,050درهم

 1,050درهم

غرامة انتهاء صالحية الرخصة التجارية

غلق الحساب

مستخدم إضافي
الصيانة السنوية لألون الين

مجانًا

مالحظات* :الرسم السنوي لحساب التاجر اإللكتروني  1700درهم بعد عام واحد من تفعيل الحساب
** الرصيد الذي تم اعتباره هو الرصيد اإلجمالي للعالقة بما في ذلك جميع العمالت
***باستثناء ضريبة القيمة المضافة

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

 42درهم للمعاملة لكل
حساب (يتم إجراء أول 5
معامالت مجانًا)

 42درهم للمعاملة لكل
حساب (يتم إجراء أول 5
معامالت مجانًا)

 42درهم للمعاملة لكل
حساب (يتم إجراء أول 10
معامالت مجانًا)

 42درهم للمعاملة لكل
حساب (يتم إجراء أول 15
معاملة مجانًا)

 42درهم للمعاملة لكل
حساب (يتم إجراء أول 30
معاملة مجانًا)

إيداع  /سحب المبالغ النقدية الكبيرة -
تحويل مبلغ أكبر من أو يساوي
 1مليون درهم

 %0.01من قيمة المعاملة
( 105درهم كحد أدنى
لكل معاملة) للمبالغ > =
 1,000,000درهم

 %0.01من قيمة المعاملة
( 105درهم كحد أدنى
لكل معاملة) للمبالغ > =
 1,000,000درهم

 %0.01من قيمة المعاملة
( 105درهم كحد أدنى
لكل معاملة) للمبالغ >=
 1,000,000درهم

 %0.01من قيمة المعاملة

 %0.01من قيمة المعاملة

( 105درهم كحد أدنى
لكل معاملة) للمبالغ >=
 1,000,000درهم

( 105درهم كحد أدنى
لكل معاملة) للمبالغ >=
 1,000,000درهم

سحب نقدي ألطراف ثالثة -
المعين باعتباره
(يتم معاملة الشخص
ّ
نفس الشخص)

حتى  250,000درهم 105 -
درهم إماراتي وللمبالغ
التي تزيد عن 250,000
درهم إماراتي 210 ،درهم

حتى  250,000درهم 105 -
درهم إماراتي وللمبالغ
التي تزيد عن 250,000
درهم إماراتي 210 ،درهم

حتى  250,000درهم 105 -
درهم إماراتي وللمبالغ
التي تزيد عن 250,000
درهم إماراتي 210 ،درهم

حتى  250,000درهم 105 -
درهم إماراتي وللمبالغ
التي تزيد عن 250,000
درهم إماراتي 210 ،درهم

 105درهم

إيداع  /سحب عمالت أجنبية

 %2من قيمة المبلغ المودع

 %2من قيمة المبلغ المودع

 %2من قيمة المبلغ المودع

 %2من قيمة المبلغ المودع

 %2من قيمة المبلغ المودع

خدمات القاعة المصرفية
رسوم الصراف للمعامالت التي تتم
من خالل الكونتر
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الحواالت

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

معامالت التلكس (داخل
اإلمارات العربية المتحدة)

 52.5درهم للمعاملة

 52.5درهم للمعاملة

 42درهم للمعاملة

 26.25درهم للمعاملة

 5.25درهم للمعاملة

معامالت التلكس أون الين
(داخل اإلمارات العربية
المتحدة)

 52.5درهم للمعاملة
(يتم إجراء أول  5معامالت
مجانًا)

 52.5درهم للمعاملة
(يتم إجراء أول  5معامالت
مجانًا)

 42درهم للمعاملة
(يتم إجراء أول  10معامالت
مجانًا)

 26.25درهم للمعاملة
(يتم إجراء أول  15معاملة
مجانًا)

 1.05درهم للمعاملة

معامالت التلكس (الدولية)

 78.75درهم CBC +

 78.75درهم CBC +

 63درهم CBC +

 63درهم CBC +

 36.75درهم CBC +

معامالت التلكس (الدولية)
أون الين

 52.5درهم  CBC +للمعاملة

 52.5درهم  CBC +للمعاملة

 42درهم  CBC +للمعاملة

 36.75درهم  CBC +للمعاملة

 26.25درهم  CBC +للمعاملة

متتبع  /استدعاء /إشعار
الحواالت البرقية (نسخة
السويفت)

 105درهم للمعاملة

 105درهم للمعاملة

 78.5درهم للمعاملة

 52.5درهم للمعاملة

 26.25درهم للمعاملة

طلب  /تعديل معين للعميل

 52.5درهم للمعاملة

 52.5درهم للمعاملة

 52.5درهم للمعاملة

مجانًا

مجانًا

حوالة برقية واردة (بالعملة
األجنبية)

 10.5درهم للمعاملة

 10.5درهم للمعاملة

 10.5درهم للمعاملة

مجانًا

مجانًا

 65يورو  -يورو

 65يورو  -يورو

 65يورو  -يورو

 65يورو  -يورو

 35يورو  -يورو

جميع العمالت األخرى -
 125درهم

جميع العمالت األخرى -
 125درهم

جميع العمالت األخرى -
 125درهم

جميع العمالت األخرى -
 125درهم

جميع العمالت األخرى -
 75درهم

الخدمات المرتبطة
بالشيكات

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

مقاصة خاصة للشيك
(صادرة)*

 210درهم

 210درهم

 210درهم

 210درهم

 105درهم

وقف صرف الشيك

 105درهم

 105درهم

 105درهم

 105درهم

 10.5درهم  +رسوم التلكس

الشيك المرتجع (وارد)

 420درهم

 420درهم

 315درهم

 315درهم

 315درهم

 105درهم  +رسوم النقل

 105درهم  +رسوم النقل

 105درهم  +رسوم النقل

 105درهم  +رسوم النقل

 105درهم  +رسوم النقل

رسوم البنوك المراسلة:
تحصيل الرسوم مقدمًا
لتحويالت األموال الصادرة عن
كل معاملة

خدمات تحصيل الشيكات**

مالحظات* :بالنسبة للمقاصة الخاصة بالشيك الوارد ،يتم استالم الرسوم عبر المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وفقًا لتفويض البنك المركزي
**بالنسبة لتحصيل الشيكات ،وتحصيل شيكات المقاصة الصادرة.تطبق على أي شيكات غير شيكات الضمان.
			

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

تحصيل الشيكات الواردة

داخل اإلمارات العربية المتحدة
 52.5درهم للشيك الواحد،
خارج اإلمارات العربية المتحدة
 %0.125من قيمة الشيك،
بحد أدنى  262.5درهم.

داخل اإلمارات العربية المتحدة
 52.5درهم للشيك الواحد،
خارج اإلمارات العربية المتحدة
 %0.125من قيمة الشيك،
بحد أدنى  262.5درهم.

داخل اإلمارات العربية المتحدة
 52.5درهم للشيك الواحد،
خارج اإلمارات العربية المتحدة
 %0.125من قيمة الشيك،
بحد أدنى  262.5درهم

داخل اإلمارات العربية المتحدة
 52.5درهم للشيك الواحد،
خارج اإلمارات العربية المتحدة
 %0.125من قيمة الشيك،
بحد أدنى  262.5درهم

داخل اإلمارات العربية المتحدة
 52.5درهم للشيك الواحد،
خارج اإلمارات العربية المتحدة
 %0.125من قيمة الشيك،
بحد أدنى  262.5درهم.

وثيقة رسوم الخدمات
المصرفية

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

الشيكات بالعمالت األجنبية

طلب صورة ضوئية  /تفاصيل
الشيكات  -خالل أقل من 6

 105درهم للوثيقة

 105درهم للوثيقة

مجانًا

مجانًا

مجانًا

أشهر
بعد أكثر من  6أشهر

 157.5درهم للوثيقة

 157.5درهم للوثيقة

 105درهم للوثيقة

مجانًا

مجانًا

الشيكات مؤجلة الدفع

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

 525درهم

 525درهم

 331.5درهم

 210درهم

 105درهم

وثيقة رسوم الخدمات
المصرفية

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

حفظ وتحصيل الشيكات
المؤجلة الدفع (الحفظ)
المستلمة مقدمًا

 26.25درهم للوثيقة

 26.25درهم للوثيقة

 26.25درهم للوثيقة

 10.5درهم للوثيقة

 5.25درهم للوثيقة

استبدال الشيكات المؤجلة
الدفع  /السحب قبل موعد
االستحقاق

 26.25درهم للوثيقة

 26.25درهم للوثيقة

 26.25درهم للوثيقة

 10.5درهم للوثيقة

 5.25درهم للوثيقة

حفظ وتحصيل الشيكات المؤجلة
الدفع (التسجيل األولي)
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شيكات المدير  /أمر دفع
عند الطلب ()DD

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

 52.5درهم للوثيقة

 52.5درهم للوثيقة

 52.5درهم للوثيقة

 52.5درهم للوثيقة

 26.25درهم للوثيقة

 105درهم للوثيقة

 105درهم للوثيقة

 105درهم للوثيقة

 105درهم للوثيقة

 52.5درهم للوثيقة

 52.5درهم للوثيقة

 52.5درهم للوثيقة

 52.5درهم للوثيقة

 52.5درهم للوثيقة

 26.25درهم للوثيقة

 157.5درهم للوثيقة

 157.5درهم للوثيقة

 157.5درهم للوثيقة

 157.5درهم للوثيقة

 105درهم للوثيقة

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

 42درهم للوثيقة

 42درهم للوثيقة

 31.5درهم للوثيقة

 21درهم للوثيقة

 10.5درهم للوثيقة

 78.5درهم للوثيقة

 78.5درهم للوثيقة

 52.5درهم للوثيقة

 31.5درهم للوثيقة

 15.75درهم للوثيقة

 42درهم للوثيقة

 42درهم للوثيقة

 31.5درهم للوثيقة

 21درهم للوثيقة

 10.5درهم للوثيقة

 105درهم للوثيقة

 105درهم للوثيقة

 63درهم للوثيقة

 52.5درهم للوثيقة

 26.25درهم للوثيقة

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

 200درهم و / 0.05السجل +
ضريبة القيمة المضافة

 200درهم و / 0.05السجل +
ضريبة القيمة المضافة

 200درهم و / 0.05السجل +
ضريبة القيمة المضافة

 200درهم و / 0.05السجل +
ضريبة القيمة المضافة

مجانًا

 200درهم و / 0.05السجل +
ضريبة القيمة المضافة

 200درهم و / 0.05السجل +
ضريبة القيمة المضافة

 200درهم و / 0.05السجل +
ضريبة القيمة المضافة

 200درهم و / 0.05السجل +
ضريبة القيمة المضافة

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

 26.25درهم

 26.25درهم

 26.25درهم

 26.25درهم

مجانًا

رسوم تحويل عملة

 %2.1ال تشمل رسوم
الفرنشيز

 %2.1ال تشمل رسوم
الفرنشيز

 %2.1ال تشمل رسوم
الفرنشيز

 %2.1ال تشمل رسوم
الفرنشيز

 %2.1ال تشمل رسوم
الفرنشيز

اآللي األخرى داخل اإلمارات

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

إصدار شيك مدير خارج
تحصيل أمر دفع عند الطلب /
شيك مدير وارد
إصدار أمر دفع عند الطلب
إلغاء  /وقف سداد شيك مدير
 /أمر دفع عند الطلب
شيكات المدير  /أمر دفع
عند الطلب األون الين
إصدار شيك مدير خارج
تحصيل أمر دفع عند الطلب /
شيك مدير وارد
إصدار أمر دفع عند الطلب
إلغاء  /وقف سداد شيك مدير /
أمر دفع عند الطلب
نظام حماية األجور ()WPS
وغيره من األنظمة إن وجد
معالجة ملف معلومات
الرواتب ()SIF
(داخل بنك دبي اإلسالمي)
معالجة ملف معلومات
الرواتب ()SIF
(خارج بنك دبي اإلسالمي)
رسوم بطاقة الخصم /
الصراف اآللي
حساب جديد
رسوم االستبدال

بطاقة الخصم

مجانًا

خدمات أجهزة الصراف
العربية المتحدة
االستعالم عن الرصيد

 1درهم

 1درهم

 1درهم

 1درهم

 1درهم

المعامالت المرفوضة

 1درهم

 1درهم

 1درهم

 1درهم

 1درهم

السحب النقدي

 2درهم

 2درهم

 2درهم

 2درهم

 2درهم

خدمات أجهزة الصراف
اآللي األخرى ضمن دول

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

مجلس التعاون الخليجي
االستعالم عن الرصيد

 3درهم

 3درهم

 3درهم

 3درهم

 3درهم

السحب النقدي

 6درهم

 6درهم

 6درهم

 6درهم

 6درهم

 15.75درهم

 15.75درهم

 15.75درهم

 15.75درهم

 15.75درهم

السحب النقدي الدولي
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نظام الخصم المباشر في
اإلمارات العربية المتحدة
()UAE DDS

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

التسجيل  /إيداع تفويض
خصم مباشر

 105درهم

 105درهم

 78.75درهم

 52.5درهم

مجانًا

إلغاء تفويض خصم
مباشر ()DDA

 105درهم

 105درهم

 78.75درهم

 52.5درهم

مجانًا

الرد بعدم السداد لعدم وجود
رصيد كافي

 210درهم

 210درهم

 183.75درهم

 157.5درهم

 105درهم

وقف الدفع  /استبدال تفويض
الخصم المباشر بالنقد

 210درهم

 210درهم

 183.75درهم

 157.5درهم

 105درهم

تعديل  /إلغاء تفويض الخصم
المباشر

 105درهم

 105درهم

 78.75درهم

 52.5درهم

مجانًا

تأكيد تفويض الخصم
المباشر

 42درهم

 42درهم

 31.5درهم

 21درهم

مجانًا

مالحظات :سيتم تطبيق رسوم على الخدمات الغير تمويلية عندما تقضي الحاجة
التحويالت اآللية /
التعليمات المستديمة

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

التحويالت اآللية
(التسجيل األولي)

 262.5درهم

 262.5درهم

 157.5درهم

 105درهم

مجانًا

التحويالت اآللية (التعديل)

 157.5درهم

 157.5درهم

 105درهم

 75درهم

مجانًا

التحويالت اآللية (اإللغاء)

 52.5درهم

 52.5درهم

 26.25درهم

 26.25درهم

مجانًا

تسجيل  /تعديل  /إلغاء
التعليمات المستديمة

رسوم تسجيل لمرة واحدة:
 52.5درهم  +رسوم التنفيذ:
داخل بنك دبي اإلسالمي:
مجانًا ،للبنوك األخرى في
اإلمارات العربية المتحدة:
 52.5درهم  +رسوم المصرف
المركزي  +رسوم + CBC
الحوالة البرقية
إلى البنوك األخرى خارج دولة
اإلمارات العربية المتحدة52.5 :
درهم  +الحوالة البرقية +
رسوم CBC
التعديل  /اإللغاء 52.5 :درهم

رسوم تسجيل لمرة واحدة:
 52.5درهم  +رسوم التنفيذ:
داخل بنك دبي اإلسالمي:
مجانًا ،للبنوك األخرى في
اإلمارات العربية المتحدة:
 52.5درهم  +رسوم المصرف
المركزي  +رسوم + CBC
الحوالة البرقية
إلى البنوك األخرى خارج دولة
اإلمارات العربية المتحدة52.5 :
درهم  +الحوالة البرقية +
رسوم CBC
التعديل  /اإللغاء 52.5 :درهم

رسوم تسجيل لمرة واحدة:
 52.5درهم  +رسوم التنفيذ:
داخل بنك دبي اإلسالمي:
مجانًا ،للبنوك األخرى في
اإلمارات العربية المتحدة52.5:
درهم  +رسوم المصرف
المركزي  +رسوم + CBC
الحوالة البرقية
إلى البنوك األخرى خارج دولة
اإلمارات العربية المتحدة52.5 :
درهم  +الحوالة البرقية +
رسوم CBC
التعديل  /اإللغاء:
 52.5درهم

رسوم تسجيل لمرة واحدة:
 26.25درهم  +رسوم التنفيذ:
داخل بنك دبي اإلسالمي:
مجانًا ،للبنوك األخرى في
اإلمارات العربية المتحدة:
 26.25درهم  +رسوم المصرف
المركزي  +رسوم + CBC
الحوالة البرقية
إلى البنوك األخرى خارج دولة
اإلمارات العربية المتحدة26.25 :
درهم  +الحوالة البرقية +
رسوم CBC
التعديل  /اإللغاء:
 26.25درهم

رسوم تسجيل لمرة واحدة:
 5.25درهم  +رسوم التنفيذ:
داخل بنك دبي اإلسالمي:
مجانًا ،للبنوك األخرى في
اإلمارات العربية المتحدة5.25:
درهم  +رسوم المصرف
المركزي  +رسوم + CBC
الحوالة البرقية
إلى البنوك األخرى خارج دولة
اإلمارات العربية المتحدة5.25 :
درهم  +الحوالة البرقية +
رسوم CBC
التعديل  /اإللغاء:
 5.25درهم

 105درهم للمعاملة

 105درهم للمعاملة

 63درهم للمعاملة

 52.5درهم للمعاملة

 26.25درهم للمعاملة

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

رصيد الحساب

 210درهم

 210درهم

 210درهم

 210درهم

مجانًا

عدم كفاية الرصيد لتنفيذ
تعليمات مستدامة
إصدار الشهادات

خطابات الشركات تحت
التأسيس  -النموذج الطويل

 630درهم

 630درهم

 630درهم

 630درهم

مجانًا

خطابات الشركات تحت
التأسيس  -النموذج القصير

 315درهم

 315درهم

 315درهم

 315درهم

مجانًا

خطاب تأكيد التدقيق

 210درهم

 210درهم

 210درهم

 210درهم

مجانًا

الخطاب الصادر للدوائر
الحكومية

 420درهم

 420درهم

 315درهم

 210درهم

مجانًا

خطاب رأس المال

 630درهم

 630درهم

 525درهم

 420درهم

مجانًا

خطاب مرجعي

 315درهم

 315درهم

 315درهم

 315درهم

 105درهم

رسوم خطاب إخالء طرف /
خطاب براءة ذمة  /خطاب
عدم مديونية

 315درهم

 315درهم

 315درهم

 315درهم

مجانًا

رسوم خطاب مديونية

 525درهم

 525درهم

 525درهم

 525درهم

مجانًا

شهادة إغالق حساب

 105درهم

 105درهم

 105درهم

 105درهم

 105درهم
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الشهادات  /الكشوفات
المطابقة

كشف الحساب المطابق

الخدمات األخرى
خدمات تحصيل النقدية

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

 3شهور  52.50 -درهم

 3شهور  52.50 -درهم

 3شهور  52.50 -درهم

 3شهور  52.50 -درهم

 4شهور  52.5 -درهم

 3-6شهور  78.75 -درهم

 3-6شهور  78.75 -درهم

 3-6شهور  78.75 -درهم

 3-6شهور  78.75 -درهم

 3-6شهور  78.75 -درهم

 6-9شهور  105 -درهم

 6-9شهور  105 -درهم

 6-9شهور  105 -درهم

 6-9شهور  105 -درهم

 6-9شهور  105 -درهم

 9-12شهور  157.5 -درهم

 9-12شهور  157.5 -درهم

 9-12شهور  157.5 -درهم

 9-12شهور  157.5 -درهم

 9-12شهور  157.5 -درهم

>  12شهور  262.5 -درهم

>  12شهور  262.5 -درهم

>  12شهور  262.5 -درهم

>  12شهور  262.5 -درهم

>  12شهور  262.5 -درهم

التاجر اإللكتروني*

اإلسالمي بالس

اإلسالمي بريميوم

اإلسالمي إنفينت

اإلسالمي ألتيمت

 140درهم لكل عملية
استالم

 140درهم لكل عملية
استالم

 130درهم لكل عملية
استالم

 120درهم لكل عملية
استالم

حسب عمليات االستالم
الفعلية

اإلسالمي لتمويل األعمال
معدل الربح

من  %17إلى  %21سنويًا

رسوم المعالجة

المضافة
 %2من مبلغ التمويل باإلضافة إلى ضريبة القيمة ُ

رسوم تأمين التكافل
للحصول على التسهيلُ ،يشترط تقديم «تأمين تكافل على الحياة» كضمان للبنك بصفته
المستفيد مقابل التزامك بالسداد.

لغاية %0.351

غرامة الدفعة المتأخرة
تُ طبق غرامة «التأخر في السداد» بقيمة  183.75درهمًا إماراتيًا في أي شهر ال يتم سداد المبلغ
ً
(وفقا لشروط المستندات) بالتبرع بهذا المبلغ لألعمال الخيرية.
المستحق فيه ،ويتعهد العميل

183.75

رسوم السداد المبكر
يجوز للبنك ،حسب تقديره الخاص ،تقديم خصم على إجمالي المبلغ المستحق الدفع بموجب
المرابحة .يتم احتساب الخصم التقديري ،إن أنطبق ،بحيث تدفع  %1من قيمة
الرصيد المستحق.
مالحظات* :يخضع السداد المبكر في حالة المرابحة لتقدير البنك.

 %1من أصل المبلغ المتبقي

خطاب اعتماد لالستيراد
رسوم خدمة إصدار اعتماد مستندي
ما يصل إلى  100ألف درهم أو ما يعادله بالعمالت األخرى %0.13125 :شهريًا
بالنسبة للرصيد الذي يزيد عن  100ألف درهم أو ما يعادله بالعمالت األخرى:
 %0.065625شهريًا ( 3أشهر كحد أدنى) أو مبلغ  262.50درهم أيهما أكبر
رسوم تعديل االعتمادات المستندية
مثل الزيادة في مبلغ االعتماد المستندي أو تمديد انتهاء صالحيته:
تخضع الرسوم المطبقة على إصدار االعتماد لحد أدنى وهو مبلغ  210.00درهم
تشمل األسعار أعاله تكلفة تعديل “خطاب اعتماد لالستيراد” بقيمة  105.00درهم
في حالة جميع التعديالت األخرىُ :يطبق رسم مقطوع قدره  210.00درهم

رسوم إعادة سريان مفعول االعتماد المستندي
 210.00درهــم لتعديــل اعتمــاد مســتندي منتهــي الصالحيــة  /مغلــق باإلضافــة إلــى رســوم التعديــل
القياســية تشــمل األســعار أعــاه تكلفــة تعديل خطاب اعتماد االســتيراد بقيمــة  105.00درهم

إشعار مسبق /إشعار بالتعديل من خالل خطاب أو “سويفت”
 105.00درهم لكل اشعار مسبق  /تعديل باإلضافة إلى  105.00درهم ألي سويفت إضافي

االعتماد المستندي /اشعار بالتعديل عن طريق البريد السريع
خارج اإلمارات 210.00 :درهم
داخل اإلمارات العربية المتحدة 52.50 :درهم

معالجة المستندات بموجب خطاب اعتماد لالستيراد
إذا كان االئتمان مقصو ًرا على كاونتر بنك دبي اإلسالمي :يتم فرض  %0.13125من القيمة
درهما.
االسمية للفاتورة مع مراعاة حد أدنى قدره 262.50
ً
 315.00درهم ،يتم تحصيل مبلغ إضافي وقدره  105.00درهم ألي سويفت إضافي

إلغاء اعتماد مستندي غير مستخدم بالكامل
رسم مقطوع  157.50درهم

رسوم عدم مطابقة المستندات الواردة بموجب االعتماد المستندي
يتــم خصــم  63.00دوال ًرا أمريك ًيــا باإلضافــة إلــى  42.00دوال ًرا أمريك ًيــا للســويفت أو مــا يعادلــه
بعملــة أخــرى لــكل مجموعــة مــن المســتندات من العائــدات أو المطالبــة من البنــك المتفاوض
حســب االقتضــاء ،باســتثناء الحــاالت التــي تكــون فيهــا الرســوم لحســاب مقــدم الطلــب.

رسوم معالجة السحب على المكشوف لالعتماد المستندي
تخضع الرسوم المطبقة على إصدار االئتمان بحد أدنى 105.00 .درهم
تشمل األسعار أعاله تكلفة تعديل خطاب اعتماد لالستيراد بقيمة  105.00درهم
رســوم المعالجــة للمســتندات المســحوبة بموجــب اعتمــاد مســتندي منتهــي الصالحيــة عنــد قبــول
المســتندات غيــر المطابقــة.
تخضع الرسوم المطبقة على إصدار االئتمان للحد األدنى 105.00 .درهم
تشمل األسعار أعاله تكلفة تعديل خطاب اعتماد لالستيراد بقيمة  105.00درهم

رسوم البريد السريع للمستندات المرسلة إلى العميل بموجب االعتماد المستندي  52.50درهم

رسوم سويفت (داخل  /خارج اإلمارات العربية المتحدة)  105.00درهم أو ما يعادله ألي رسالة سويفت إضافية

درهما ا لكل فاتورة ،إن انطبق
يتم تحصيل رسوم التصديق بقيمة 36.75
ً

رسوم البريد  26.25درهم

رسوم الخدمة لسداد الرسوم الجمركية نيابةً عن العميل وبموجب تعليمات العميل
درهما ا لكل فاتورة.
26.25
ً

التنازل عن اإليرادات المستلمة بموجب اعتماد مستندي
 157.50دوالر أمريكي أو ما يعادله

تحويل االعتمادات المستندية
رسوم خدمة  %0.13125من قيمة التحويل مع مراعاة حد أدنى قدره  525.00درهم.
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الضمانات البنكية
رسوم خدمة إصدار  /تعديل الضمان المصرفي:
رســوم الخدمــة  %0.13125مــن قيمــة الضمــان لــكل شــهر أو جــزء منــه ،مــع مراعــاة حــد أدنــى
قــدره  %0.39375مــن قيمــة الضمــان أو  262.50درهــم ,أيهمــا أكبــر لإلصــدار  /التعديــل.

 315.00درهــم للضمــان الــذي يتــم إرســال إشــعار بــه مــن خــال ســويفت بالكامــل ،باإلضافــة إلــى فــرض
 105.00درهم ألي ســويفت إضافي.

يتم تحصيل مبلغ  210.00درهم ألي تعديالت غير مالية يتم أجراؤها على الضمانات.

درهما مقابل أي إشعار لخطاب اعتماد دون أي مخاطر أو مسؤولية.
يتم تحصيل مبلغ 210.00
ً

 26.25درهم رسوم البريد

يتم فرض مبلغ  52.50درهم ألي خطاب يتم طلبه.

يتــم فــرض رســوم إداريــة مقطوعــة قدرهــا  525.00درهــم علــى أي مطالبــة يتــم الوفــاء بهــا
بموجــب الضمــان.

مقدما وتشمل أي فترة مسموح بها لتقديم المطالبات.
يتم تحصيل رسوم  /رسوم الخدمة
ً

مقدمــا ،لفتــرات مدتهــا عــام واحــد ،ولمــدة أربــع ســنوات
يتــم فــرض رســوم  /رســوم الخدمــة
ً
لضمانــات العمــل حيــث يتــم إصــدار ضمانــات مفتوحــة  /قابلــة للتجديــد التلقائــي.

تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من تاريخ  1يناير ،2018
حيث تم تعديل الرسوم والشروط واألحكام حسب مقتضى الحال لتشمل ضريبة القيمة المضافةDib.ae/vat .

تطبق ابتداء من  1مارس2022 ،

بشكل مسبق قبل  60يوم من فرض أي تغيير في الرسوم.
سنتم إخطار المتعاملين
ٍ
بنك دبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة مرخصة وخاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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