الئحة رسوم الخدمات المصرفية
Schedule of Charges

الحسابات

Accounts
Account Closure Fee (if closed within 6 months)
Al Islami Current Account Maintenance Fee (per month)

26.25

26.25

) أشهر6 رسوم غلق الحساب (إذا تم غلقه خالل

26.25*

*26.25

)رسوم صيانة حساب اإلسالمي الجاري (للشهر

Deducted on the first Friday of every month (accounts with monthly average
balance of AED 3,000 or more are exempted)

*تخصم في أول يوم جمعة من كل شهر (تستثنى الحسابات التي يكون
) درهم أو أكثر3,000 معدل الرصيد الشهري فيها

*

Cheque Book Issuance (25 leaves)

(1st free) 26.25

*

26.25 )(األول مجاني

(first 6 free per
month) 10.50

Teller Fee (per transaction)

*

Al Islami 2-in-1 Account Maintenance Fee (per month)

 مجانية6 (أول
10.50 )بالشهر

26.25*

Deducted on the first Friday of every month (Accounts with monthly average
balance of AED 3,000 or more are exempted)
Cheque Book Issuance (10 leaves)

26.25 )(األول مجاني

(first 6 free per
month) 10.50

Teller Fee (per transaction)

Al Islami Savings Account
Maintenance Fee (per month)

Deducted on the first Friday of every month (Accounts with monthly average
balance of AED 3,000 or more are exempted)

رسوم صيانة حساب اإلسالمي
)للتوفير (للشهر

*تخصم في أول يوم جمعة من كل شهر (تستثنى الحسابات التي يكون
)أكثر
 درهم أو3,000 معدل الرصيد الشهري فيها
ً

(first 6 free per month) 10.50

Al Islami Payroll Account
Maintenance Fee (per month)

)*رسوم الصراف (للمعاملة الواحدة

*26.25

*

Teller Fees (per transaction)

) صفحات10( *رسوم إصدار دفتر الشيكات

 مجانية6 (أول
10.50 )بالشهر

26.25*

*

) (للشهر1  في2 رسوم صيانة حساب اإلسالمي

*تخصم في أول يوم جمعة من كل شهر (تستثنى الحسابات التي يكون
) درهم أو أكثر3,000 معدل الرصيد الشهري فيها

(1st free) 26.25

*

)*رسوم الصراف (للمعاملة الواحدة

*26.25

*

*

) صفحة25( *رسوم إصدار دفتر الشيكات

10.50 ) مجانية بالشهر6 (أول

up to AED 26.25*

رسوم صيانة حساب اإلسالمي ألصحاب
)الرواتب (شهريًا

* درهم26.25 حتى

*Charges applied based on the DIB’s criteria for Employer categorization & listing

)*رسوم الصراف (للمعاملة الواحدة

* تطبق الرسوم بنا ًء على معايير بنك دبي اإلسالمي لتصنيف وإدراج جهة العمل

Copying Documents

نسخ المستندات

Old document - Less than one year (per document)

10.50

Old document - More than one year (per document)

21

10.50

)مستندات مضت عليها أقل من سنة (للمستند الواحد

21

)مستندات مضت عليها أكثر من سنة (للمستند الواحد

Cash Withdrawal/Cheques

شيكات/سحب نقدي

Cash Withdrawal Slip from Current Account

-

Stop Payment Cheques (Police letter)

-

26.25

إشعار السحب النقدي للحساب الجاري

26.25

)إيقاف شيك (بعد موافقة الشرطة

Issuing a Manager’s Cheque in UAE Currency

إصدار شيك مدير بالعملة المحلية

Banks (special clearing)

105

105

)البنوك (مقاصة خاصة

Post-dated Cheques

الشيكات مؤجلة الدفع

For collection in favour of the Bank (to settle liabilities)

-

-

)للتحصيل لحساب البنك ( تسديد مديونية

For collection in favour of customer accounts (for each cheque)

21

21

)للتحصيل لحساب المتعامل ( لكل شيك

Cheque retrieved and returned as per request from customer

21

21

إعادة واسترجاع الشيك حسب طلب المتعامل

Bank Statements (received from the branch)

)كشوفات الحسابات (االستالم باليد من الفرع

Account statement for the current period (per cycle)

0

Account statement for the previous year (per cycle)

26.25

26.25

)كشف حساب لمدة سابقة (لكل دورة

Account statement via post outside regular cycle (per statement)

26.25

26.25

)كشف حساب عبر البريد خارج الدورة االعتيادية (للكشف الواحد

0

)كشف حساب للمدة الحالية (لكل دورة

خدمات الحساب

Account Services
Al Islami SMS

) بالشهر (كحدٍ أقصى5.25

5.25 p.m. (maximum)

Returned cheques drawn on Banks outside the UAE

105

اإلسالمي للرسائل النصية القصيرة

105

ارتجاع شيك مسحوب خارج الدولة

Issuance of No Objection/Clearance Letter

52.50

52.50

براءة ذمة/إصدار شهادة المانع

Other Certificates & Statements

52.50

52.50

جميع أنواع الشهادات واإلفادات األخرى

ودائع الوكالة

Wakala Deposits
Penalty in case of Premature Liquidation

غرامة كسر الوديعة

Deposit liquidation within 30 days

100% of Wakala Profit

 من قيمة أرباح الوكالة%100

 يومًا30 غرامة كسر الوديعة خالل

Deposit liquidation after 30 days

75% of Wakala Profit

 من قيمة أرباح الوكالة%75

 يومًا30 غرامة كسر الوديعة بعد

Long Term Wakala Deposit

حساب وديعة الوكالة طويلة األجل

Penalty in case of Premature Liquidation
Deposit liquidation in < 6 Months

غرامة كسر الوديعة
100% of Wakala Profit

 من أرباح الوكالة%100

Deposit liquidation in >= 6 months < 12 Months

75% of Wakala Profit

 من أرباح الوكالة%75

 شهرًا12 <  أشهر6 => غرامة كسر الوديعة في

Deposit liquidation in >= 12 Months < 24 Months

50% of Wakala Profit

 من أرباح الوكالة%50

 شهرًا24 <  شهرًا12 => غرامة كسر الوديعة في

Deposit liquidation in >= 24 Months < 36 Months

40% of Wakala Profit

 من أرباح الوكالة%40

 شهرًا36 <  شهرًا24 => غرامة كسر الوديعة في

Deposit liquidation in >= 36 Months < 48 Months

30% of Wakala Profit

 من أرباح الوكالة%30

 شهرًا48 <  شهرًا36 => غرامة كسر الوديعة في

Deposit liquidation in >= 48 Months < 60 Months

20% of Wakala Profit

 من أرباح الوكالة%20

 شهرًا60 <  شهرًا48 => غرامة كسر الوديعة في

 أشهر6 < غرامة كسر الوديعة في

Monthly Payment Wakala Deposit

حساب ودائع الوكالة ذات األرباح الشهرية

Deposit liquidation within 30 days

100% of Wakala Profit

 من قيمة أرباح الوكالة%100

 يومًا30 غرامة كسر الوديعة خالل

Deposit liquidation after 30 days

75% of Wakala Profit

 من قيمة أرباح الوكالة%75

 يومًا30 غرامة كسر الوديعة بعد

Maximiser Wakala Deposit

حساب ودائع الوكالة ذات العوائد التصاعدية

In the case of a premature withdrawal of Maximiser Deposit, a penal rate of
0.5% will be charged, i.e., the profit rate applicable for the total period for which
the deposit has run, less applicable penalty

،في حالة االنسحاب المسبق من منتج ودائع الوكالة ذات العوائد التصاعدية
 من األرباح المتفقة لمدة الوديعة%0.5 سيتم احتساب غرامة قدرها

Recurring Wakala Deposit

حساب وديعة الوكالة المتكررة

Penalty in case of premature liquidation

75% of Wakala Profit

 من قيمة أرباح الوكالة%75

غرامة كسر الوديعة

Advance Profit Payment Wakala

وكالة األرباح المدفوعة مقدمًا

Deposit liquidation within 30 days

100% of Wakala Profit

 من قيمة أرباح الوكالة%100

 يومًا30 كسر الوديعة خالل

Deposit liquidation after 30 days

75% of Wakala Profit

 من قيمة أرباح الوكالة%75

 يومًا30 كسر الوديعة بعد

الودائع االستثمارية

Investment Deposits
Broken Deposit

كسر الوديعة

Profit on Broken Deposit(s): Calculated based on the actual period the
deposit(s) remained in the joint investment pool at the applicable savings
account profit rate

 يتم احتسابها بناء على أساس المدة: الودائع المكسورة/األرباح على الوديعة
 حسب معدل الربح،الفعلية التي بقيت خالله في الوعاء االستثماري المشترك
المطبق على حساب التوفير

Deposit weightage and Mudareb share of profit

أوزان الودائع وحصة المضارب من األرباح

AED

USD

GBP

Euro

SAR

QAR

JPY

CAN $

One year deposit more than 100
million

72%

48%

66%

45%

36%

25%

18%

65%

وديعة لمدة سنة واحدة أكثر
 مليون100 من

One year deposit less than 100 million

61%

45%

63%

43%

32%

23%

14%

59%

وديعة لمدة سنة واحدة أقل من
 مليون100

Nine months deposit more than 100
million

61%

43%

57%

39%

32%

23%

14%

54%

وديعة لمدة تسعة أشهر أكثر
 مليون100 من

Nine months deposit less than 100
million

57%

39%

54%

38%

29%

19%

11%

48%

وديعة لمدة تسعة أشهر أقل
 مليون100 من

Six months deposit more than 100
million

57%

39%

52%

36%

29%

22%

11%

45%

وديعة لمدة ستة أشهر أكثر
 مليون100 من

Six months deposit less than 100
million

54%

36%

48%

34%

25%

16%

7%

41%

وديعة لمدة ستة أشهر اقل من
 مليون100

Three months deposit more than 100
million

52%

29%

39%

25%

22%

13%

7%

34%

وديعة لمدة ثالثة أشهر أكثر
 مليون100 من

Three months deposit less than 100
million

48%

25%

36%

23%

22%

9%

4%

31%

وديعة لمدة ثالثة أشهر أقل من
 مليون100

One month deposit more than 100
million

47%

22%

31%

16%

18%

5%

4%

29%

وديعة لمدة شهر واحد أكثر
 مليون100 من

One month deposit less than 100
million

43%

16%

27%

14%

11%

5%

2%

25%

وديعة لمدة شهر واحد أقل من
 مليون100

Corporate Savings Account

11%

9%

9%

7%

2%

4%

0%

4%

حساب االدخار للشركات

Savings Account

14%

11%

11%

9%

4%

3%

0%

4%

حساب االدخار

E-Savings Account

25%

19%

-

-

-

-

-

-

حساب االدخار اإللكتروني

2-in-1 Account

9%

7%

-

-

-

-

-

-

1  في2 حساب

Shaatir - Children’s Savings Account

36%

-

-

-

-

-

-

-

حساب االدخار شاطر لألطفال

Mudareb share of profit (maximum)

90%

*May include other FCY as per bank’s discretion

)حصة المضارب من األرباح (الحد األقصى
ً
وفقا لتقدير البنك
* قد يتضمن عمالت أجنبية أخرى

www.dib.ae/soc  تفضل بزيارة،لالطالع على جميع التفاصيل الخاصة بالمنتج والتحذيرات
For a list of detailed charges & fees, please visit www.dib.ae/soc

