الرسوم (درهم)

الئحة رسوم الخدمات المصرفية
المقاصة الخاصة للشيكات

ضمن حدود اإلمارة

205

الشيكات المرتجعة المسحوبة على بنك دبي اإلسالمي من المتعاملين
ٍ
كاف (مقاصة داخلية وخارجية وسداد نقدي)
لعدم وجود رصيد
شيكات أقساط مرابحة مرتجعة (بنك دبي اإلسالمي)
ٍ
كاف (الخصم المباشر)
لعدم وجود رصيد

105
105
26.25

الشهادات الصادرة للدوائر االقتصادية في دولة اإلمارات
شهادات المصادقات الخاصة بمكاتب التدقيق
شهادات لمن يهمه األمر (األخرى /لجهات مختلفة) حسب طلب المتعامل

مجانًا
مجانًا
مجانًا

مستندات مضت عليها أقل من سنة (للمستند الواحد)
مستندات مضت عليها أكثر من سنة (للمستند الواحد)

مجانًا
مجانًا

شهادات لمن يهمه األمر (عربي – إنجليزي)

نسخ مستندات

خزائن األمانات

مجانًا
525
656.25
1,050
مجانًا

التأمين على الخزانة (يدفع مرة واحدة ،مسترد)
الحجم الصغير (سنويًا)
الحجم المتوسط (سنويًا)
الحجم الكبير (سنويًا)
رسوم فقدان المفتاح

شيك مصرفي

مجانًا
مجانًا
مجانًا
مجانًا
مجانًا
مجانًا

إصدار شيك مصرفي بالعملة المحلية
البنوك (مقاصة خاصة)
إلغاء شيك مصرفي
إيقاف شيك
إصدار حوالة الطلب
إلغاء حوالة الطلب

التعليمات المستديمة (بالعملة المحلية)

رسوم التفعيل لمرة واحدة
رسوم تنفيذ التعليمات المستدامة
ضمن حسابان بنك دبي اإلسالمي
إلى بنوك أخرى داخل دولة اإلمارات
إلى بنوك أخرى خارج دولة اإلمارات
تعديل التعليمات المستدينة
إلغاء التعليمات المستديمة

مجانًا
مجانًا
مجانًا  +رسوم المصرف المركزي
مجانًا  +رسوم الحوالة بالتلكس
مجانًا
مجانًا

رسوم البنوك المراسلة :قد تختلف حسب البلد والعملة والبنك المراسل

تخويل البنك

لتغطية الحساب الجاري من حساب آخر للمتعامل
تحت نفس الرقم (للمعاملة)
ألول مرة عند إدخال الطلب
إلغاء التغطية

بنك دبي اإلسالمي (شـركة مـسـاهمـة عامـة)

مجانًا
مجانًا
مجانًا

الحواالت الواردة

الحواالت /أوامر الدفع (بالدرهم أو بالعملة األجنبية)-
إضافتها لحساب المستفيدين طرف البنك
تحصيل شيك بالعملة األجنبية

الحواالت الصادرة

مجانًا
مجانًا  +رسوم التلكس

مجانًا  +رسوم المصرف المركزي

بالتلكس /السويفت لمتعاملي
البنك (داخل الدولة)
مجانًا  +رسوم المصرف المركزي
بالتلكس /السويفت لمتعاملي
البنك من خالل خدمات
اإلسالمي أون الين المصرفية (خارج الدولة)
مجانًا
بالتلكس /السويفت لمتعامل البنك (داخل الدولة)
مجانًا
بالتلكس /السويفت لمتعاملي البنك من خالل الخدمات
اإلسالمي أون الين المصرفية (خارج الدولة)
(ال تتضمن رسوم البنوك المراسلة)
رسوم البنوك المراسلة :قد تختلف حسب البلد والعملة والبنك المراسل

كشوف الحسابات (االستالم من الفرع)

كشف حساب للمدة الحالية (أقل من دورة)
كسف حساب للمدة السابقة (لكل دورة)
كشف حساب عبر البريد خارج الدورة االعتيادية (للكشف الواحد)

مجانًا
مجانًا
مجانًا

إعادة واسترجاع الشيك حسب طلب المتعامل
للتحصيل لحساب البنك (تسديد مديونية)
للتحصيل لحساب المتعامل

مجانًا
مجانًا
مجانًا

الشيكات مؤجلة الدفع

شيكات برسوم التحصيل محسوبة على بنوك في اإلمارات
إمارات يوجد بها فرع للبنك
إمارات ال يوجد بها فرع للبنك
المناطق النائية

مجانًا
مجانًا  +رسوم البنك المراسل
مجانًا

خدمات الحساب
مجانًا
رسوم غلق الحساب ( إذا تم غلقه خالل  6أشهر)
210
رسوم صيانة حساب الخدمات المصرفية الخاصة (في الشهر)
وجاهـــة للخدمـــات المصرفيـــة الخاصـــة تقـــدم مجانـــا لألعضـــاء الذيـــن يحافظـــون علـــى
الح ــد األدن ــى المطل ــوب م ــن العالق ــة وق ــدره  3,500,000دره ــم أو إذا كان ــوا يحصل ــون
عل ــى رات ــب ش ــهري بمق ــدار  150,000دره ــم أو أكث ــر و يت ــم إيداع ــه ف ــي حس ــاباتهم
ل ــدى بن ــك دب ــي اإلس ــامي
مجانًا
الصراف (إيداع نقدي ،سحب نقدي ،سحب شيك)
مجانًا
إصدار دفتر شيكات ( 25صفحة)
مجانًا
خدمة حول عبر الصراف اآللي

أوزان الودائع وحصة المضارب من األرباح

وديعة لمدة سنة أكثر من  100مليون
وديعة لمدة سنة أقل من  100مليون
وديعة لمدة تسعة أشهر أكثر من  100مليون
وديعة لمدة تسعة أشهر أقل من  100مليون
وديعة لمدة ستة أشهر أكثر من  100مليون
وديعة لمدة ستة أشهر أقل من  100مليون
وديعة لمدة ثالثة أشهر أكثر من  100مليون
وديعة لمدة ثالثة أشهر أقل من  100مليون
وديعة لمدة شهر أكثر من  100مليون
وديعة لمدة شهر أقل من  100مليون
حسابات التوفير للشركات
حسابات التوفير

%72
%61
%61
%57
%57
%54
%52
%48
%47
%43
%11
%14

حساب التوفير عبر اإلنترنت
حساب  2في 1
شاطر – حساب التوفير لألطفال
حصة المضارب من األرباح (بحد أقصى)

%25
%90
%36
%75

كسر الوديعة

األربـــاح علـــى الوديعـــة /الودائـــع المكســـورة ،يتـــم احتســـابها بنـــاء علـــى أســـاس
المـــدة الفعليـــة التـــي بقيـــت خاللهـــا فـــي الوعـــاء االســـتثماري المشـــترك ،حســـب
معـــدل الربـــح المطبـــق علـــى حســـاب التوفيـــر

حساب وكالة الودائع

غرامة كسر الوديعة:
غرامة كسر الوديعة خالل  30يومًا
غرامة كسر الوديعة بعد  30يومًا

 %100من قيمة أرباح الوكالة
 %75من قيمة أرباح الوكالة

حساب وكالة الودائع طويلة األجل
غرامة كسر الوديعة
غرامة كسر الوديعة
غرامة كسر الوديعة
غرامة كسر الوديعة
غرامة كسر الوديعة
غرامة كسر الوديعة
غرامة كسر الوديعة

في <  6أشهر
في >=  6أشهر <  12شهرًا
في >=  12أشهر <  24شهرًا
في >=  24أشهر <  36شهرًا
في >=  36أشهر <  48شهرا
في >=  48أشهر <  60شهرا

%100
%75
%50
%40
%30
%20

وكالة األرباح المدفوعة مقدما

غرامة كسر الوديعة

من
من
من
من
من
من

أرباح
أرباح
أرباح
أرباح
أرباح
أرباح

الوديعة
الوديعة
الوديعة
الوديعة
الوديعة
الوديعة

 %75من أرباح الوديعة

ودائع العوائد التصاعدية

فـــى حالـــة االنســـحاب المســـبق مـــن منتـــج ودائـــع العوائـــد التصاعديـــة ,ســـيتم
احتســـاب عقوبـــة قدرهـــا  %0,5مـــن األربـــاح المتفقـــة لمـــدة الوديعـــة

حساب وديعة الوكالة المتكررة

 %75من أرباح الوديعة

غرامة كسر الوديعة

بطاقات اإلسالمي
بطاقات اإلسالمي االئتمانية
بطاقات اإلسالمي
االئتمانية

بطاقات
برايم االئتمانية

بطاقات
اإلسالمي
للخصم

نوع البطاقة

رسوم
االشتراك

الرسوم
السنوية

معدل الربح
الشهري
لمنتج سلم

الرسوم
السنوية

الرسوم
السنوية

الكالسيكية

195

مجانًا

لغاية %3.49

مجانًا

300

الذهبية

375

مجانًا

لغاية %3.49

مجانًا

400

الذهبية
بريميوم

475

مجانًا

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

بالتينيوم

600

مجانًا

لغاية %3.49

مجانًا

*1000

بالتينيوم
بالس

600

مجانًا

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

سيغنتشر

ال يوجد

ال يوجد

لغاية %3.49

مجانًا

ال يوجد

إنفنيت

1000

مجانًا

لغاية %3.49

مجانًا

ال يوجد

*مجانًا للمتعاملين الذين لديهم ودائع بقيمة مليون درهم أو أكثر
*الرســوم الســنوية لبطاقــة ســكاي واردز طيــران اإلمــارات االئتمانيــة ذات العالمــة المشــتركة :البالتينيــة – 525

درهم ــا | سيغنتش ــر –  1,575دره ــم | إنفني ــت –  2,625درهم ــا

*الرســـوم الســـنوية لبطاقـــة المســـتهلك ذات العالمـــة المشـــتركة :المجزيـــة –  157.50درهمـــا |
البالتينيـــة –  208.95درهـــم
*الرس ــوم الس ــنوية لبطاق ــة ف ــاي دب ــي االئتماني ــة ذات العالم ــة المش ــتركة :الكالس ــيكية – 367.50
درهمـــا | البالتينيـــة –  525درهـــم | سيغنتشـــر –  787.50درهمـــا

رسوم أخرى على بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم الشهري

رسوم السحب النقدي (لكل معاملة)
االلتزام بالتبرع عند التأخر في السداد**** (لكل حالة)
رسوم إعادة اإلصدار أو االستبدال (خصم شهري/أخرى) (لكل طلب)
رسوم كشف الحساب المطابق (لكل طلب)
رسوم نسخة قسيمة البيع
رسوم السحب الدولية لكل من فيزا وماستركارد* (لكل معاملة)
رسوم الترقية**
رسوم االستخدام الدولي (ما عدا الدرهم اإلماراتي)
 %3.41من قيمة مبلغ التمويل
(لكل معاملة)
رسوم االستخدام الدولي (ما عدا الدرهم اإلماراتي)
(لكل معاملة) تطبق ابتداء من  1نوفمبر  %3.70 2022من قيمة مبلغ التمويل
رسوم االستخدام الدولي
 %2.09من قيمة مبلغ التمويل
(للدرهم اإلماراتي) (لكل معاملة)
%0.94
رسوم التغطية التكافلية لالئتمان (شهريًا)
مجانًا
السداد عبر شيك بنك دبي اإلسالمي
خطة الدفع الممتدة لمشتريات التجزئة والمعامالت النقدية
(مثل الدفع النقدي من البطاقة ،وتحويل الرصيد ،وخطة
على النحو التالي
السداد الميسرة ،وتحويل الرصيد الكامل ،إلخ)***
سلَم (لبطاقات ائتمان سكاي واردز طيران
معدل الربح الشهري على َ
لغاية %3.25
اإلمارات وفالي دبي وبطاقة المستهلك وبطاقة سكني)
مجانًا
الرسوم السنوية للبطاقة التابعة وبطاقة اإلنترنت
94.50
236.25
52.50
47.25
26.25
26.25
288.75

*رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي غير التابعة لبنك دبي اإلسالمي خارج الدولة
**في حال الترقية الدائمة وإضافة جميع ميزات البطاقة المعدلة***.سينخفض استحقاق
المتعامل للمكافآت والمزايا التقديرية المعمول بها (بما في ذلك استحقاقه للربح) بشكل
تناسبي ،بالقدر الذي استخدمه المتعامل لتسهيالت خطة الدفع الميسرة من بطاقة االئتمان.
****سيتم تطبيق رسوم السحب النقدي على المعامالت التي تتم عند التاجر المصنف من
قبل فيزا  /ماستركارد كمؤسسة غير مالية مثل العملة المشفرة والعملة األجنبية والطلبات
المالية (وليس التحويل البنكي) وشراء  /تحميل بطاقة القيمة المخزنة والشيكات السياحية

بطاقة اإلسالمي للخصم

مجانًا
مجانًا
مجانًا

بطاقة خصم جديدة
تجديد بطاقة
استبدال أو إعادة إصدار بطاقة (بدل تالف ألسباب فنية)
استبدال أو إعادة إصدارة بطاقة (بدل تالف أو فقدان البطاقة
26.25
أو الرقم السري للبطاقة
26.25
رسوم نسخة قسيمة البيع
مجانًا
السحب النقدي من أجهزة غير تابعة للبنك داخل الدولة
السحب النقدي من أجهزة غير تابعة للبنك خارج الدولة
( 6لكل عملية سحب)
ضمن منطقة التعاون الخليجي
السحب النقدي من أجهزة غير تابعة للبنك خارج الدولة
( 15.75لكل عملية سحب)
وخارج منطقة التعاون الخليجي
السحب النقدي من أجهزة غير تابعة للبنك خارج الدولة وخارج منطقة
( 21لكل عملية سحب)
التعاون الخليجي  -تطبق ابتداء من  1نوفمبر 2022
مجانًا
استعالم عن الرصيد عبر أجهزة الصراف األلي لبنوك أخرى داخل اإلمارات
( 1لكل عملية)
معاملة مرفوضة عبر أجهزة الصراف األلي لبنوك أخرى داخل اإلمارات
 40.95في الشهر
رسوم حماية المعامالت المصرفية (على بطاقات الخصم)
 %3.25من قيمة مبلغ التمويل
رسوم االستخدام الدولي (ما عدا الدرهم اإلماراتي)
رسوم االستخدام الدولي (للدرهم اإلماراتي)
 %2.09من قيمة مبلغ التمويل

المنتجات االستثمارية
الصناديق المشتركة /صناديق المؤشرات المتداولة
االشتراك
االسترداد
رسوم األطراف الخارجية
رسوم إدارة*
رسوم تخارج*
رسوم معاملة صناديق المؤشرات المتداولة
رسوم الوصاية لصناديق المؤشرات المتداولة

حتى %3.15
صفر
حتى  %2.10سنويًا
حتى (%3عند االقتضاء)
حتى %0.1575
حتى %0.021

*تطبق الرسوم بحسب صحيفة الوقائع لمعاملة الصناديق المشتركة /صناديق المؤشرات
المتداولة المعنية

الصكوك
رسوم خدمات الحفظ

 %0.0525سنوياً أو  315دوالر أمريكي أيهما أكثر

تمويل المنتجات االستثمارية
صفر
معدل الربح  %2 +سنويًا

رسوم التسوية المبكرة
مبلغ التبرع*
*يرجى االطالع على بيان الحقائق الرئيسية للمنتج

رسوم األطراف الخارجية
رسوم الوكيل (للمرابحة)

 15.75درهم

اإلسالمي للتمويل الشخصي
رسوم الدراسة ااالئتمانية وتوثيق
المستندات
االلتزام بالتبرع عند السداد المتأخر
رسوم تجميع التزامات التمويل الشخصي
(حد أدنى
والمعامالت وتوثيق المستندات
رسوم الدراسة ااالئتمانية وتوثيق المستندات
للوديعة االستثمارية  /الوكالة*
رسوم السداد المبكر للتمويل من نفس البنك
رسوم السداد المبكر للتمويل من بنك آخر
رسوم إعادة جدولة التمويل الشخصي
رسوم التوثيق والتنسيق وتقييم االئتمان
(حد أدنى

 %1.05من قيمة مبلغ التمويل
 520درهم ،حد أقصى  2,620درهم)
لغاية  210درهم
 %1.05من قيمة مبلغ التمويل
 520درهم ،حد أقصى  2,620درهم)
بحد أدنى  315درهم،
وحد أقصى  1,050درهم
 %1.05أو حد أقصى  10,000درهم
 %1.05أو حد أقصى  10,000درهم
 262.50درهم
 105درهم

*التمويل حيث طريقة السداد هي دفعة واحدة

مالحظات:
 )1تطبق رسوم الدراسة اإلئتمانية ومستندات المعاملة مرة واحدة لكل طلب تمويل
 )2ال يتم استرجاع الرسوم في حال تم رفض الطلب

اإلسالمي لتمويل السيارات (المرابحة) وإجارة السيارات
 %0.53من قيمة مبلغ التمويل
رسوم الدراسة االئتمانية
(حد أدنى  520درهم ،حد أقصى  2,620درهم)
والمستندات
لغاية  525درهم
االلتزام بالتبرع عند السداد المتأخر
 %1.05من أصل المبلغ المتبقي
رسوم السداد المبكر
مجانًا
شهادة عدم ممانعة موجهة إلى إدارة المرور
استبدال الشيكات مؤجلة الدفع الحالية مع شيكات
مجانًا
مؤجلة الدفع جديدة
 105درهم للتأجيل الواحد
رسوم إجراءات تأجيل األقساط
مالحظات:
 )1تطبق رسوم الدراسة االئتمانية ومستندات المعاملة مرة واحدة لكل طلب تمويل
 )2ال يتم استرجاع الرسوم في حال تم رفض الطلب

اإلسالمي للراتب المقدم سلفًا
يمكن االستفادة من الراتب المقدم سلفا
حتى  %90من صافي الراتب الشهري
(بحد أقصى يصل إلى  13,500درهم)

رسم المعاملة  210درهما*

*الرسوم تمثل التكلفة الفعلية للخدمة ،و غير مرتبطة بالمبلغ و المدة

خدمات القاعة المصرفية  -التمويل
إصدار شهادة مديونية

63

إصدار شهادة المانع/براءة ذمة

52.50

جميع أنواع الشهادات واإلفادات األخرى

52.50

إعادة إصدار شيكات األقساط
طلب احتساب مكافأة السداد الكامل
طلب استبدال الكفيل (عند الموافقة)
عدم كفاية الرصيد لتوكيل الخصم المباشر

تطبق ابتداء من  1نوفمبر 2022
بشكل مسبق قبل  60يوم من فرض أي
سيتم إخطار المتعاملين
ٍ
تغيير في الرسوم.
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.
بنك دبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة مرخصة وخاضعة لرقابة
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

105
50
100
26.25

