
Categories
WBG Cash Management 
Tariff (Branch) 

WBG Cash 
Management 
Tariff (Electronic)

Account Services AED

Minimum Monthly Average Balance 
Requirement (Aggregate of All Accounts)

100,000 N/A

Monthly Fall Below Charges 100 N/A

Cheque Book (per leaf) 1 N/A

Special Cheque Book (per leaf) As per requirement N/A

Stop Cheque Payment 100 N/A

Cheque return- Issued on same account 200 N/A

Cash Deposit Over-the-Counter (FCY) - 
Account Currency

Free N/A

Cash Deposit Over-the-Counter (FCY) - 
Foreign Currency

Cash Withdrawal Over-the-Counter (FCY) 
- Account Currency

Cash Withdrawal Over-the-Counter (FCY) 
- Foreign Currency

Early encashment N/A N/A

Audit Confirmation
(or other Certificates)

300 N/A

Account Statement Retrieval
(Less than 3 months ago)

Free Free

Account Statement Retrieval (More than 3 
months ago)

Up to 6 month- 20/month Free

Standing Instructions Setup / Amendment 50 Free

Standing Instructions Reject - Insufficient 
Funds 

N/A N/A

Standing Instructions Execution - Within 
ADIB / Own Account

N/A Free

Standing Instructions Execution - LCY 
Funds Transfer

N/A 20

Standing Instructions Execution - FCY 
Funds Transfer

N/A 160

Standing Instructions Cancellation N/A Free

MT940 Outgoing (Swift Message) 100 N/A

COLLECTION SERVICES

Cash pick-up (per pick-up)  85 N/A

Cheque pickup (per pick-up) 85 N/A

Cash & Cheque (per pick-up) 100 N/A

Cheque Collection (LCY) Local Cheque 
Processing - Clear Funds

Free N/A

Cheque Collection (LCY) Local Cheque 
Processing - Rejected Item

Free N/A

Cheque Collection (FCY)
100 plus correspondent 
bank charges

N/A

Cheque Retrieval (cheque image) 100 Free

Post Dated Cheque Custody (per cheque) 15 N/A
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Categories
WBG Cash Management 
Tariff (Branch) 

WBG Cash 
Management 
Tariff (Electronic)

Post Dated Cheque Cancellation/ Stop 
Payment (per cheque)

15 N/A

Direct Debit System (DDS) Originator 
Service Fees

300/Month 
OR 3,600/Year

N/A

Direct Debit Authority (DDA) Setup Fees 100 N/A

ICCS Implementation & Onsite Technical 
Installation Charges-Optional

N/A 1,500 

ICCS Service Fees N/A
300/Month OR 
3,600/Year 

Courier Charges - per Delivery 30 N/A

PAYMENT SERVICES

Book Transfer Within Own Accounts Free Free

Book Transfer To Other Accounts (Same 
Bank)

Free Free

Local Fund Transfer 45 20 

International Bank Cheque 25 N/A

International Bank Cheque Cancellation 50 N/A

International Bank Cheque Re-issuance 50 N/A

International Funds Transfer (BEN/SHA) 75 60 

International Funds Transfer (OUR) 200 160

International Funds Transfer - Repair 100 N/A

International Inward Remittances credited 
to account within ADIB in AED (applicable 
only to BEN and SHARE)*

75 N/A

Cashier's Order 20 N/A

Cashier's Order Re-issuance 20 N/A

WPS Salary File Upload (per file) 75 75

WPS Salary Transfer (Bank Account) 0.5 0.5

WPS Salary Transfer Charge (Salary Card 
for salary less than AED 3,000)

5 5 

Non WPS Salary Transfer Charge within 
ADIB (per salary)

Free Free 

Bulk File Upload Charge - Single / Multi 
Debit

N/A 50

Bulk File Salary Upload - Non WPS N/A 50

File Upload - GPSSA Payments N/A 50

MT101 Request for Transfer - per 
Transaction

N/A 5

Corporate Cheque Printing - Charge per 
Cheque (Client Side)

N/A As per requirement

Corporate Cheque Printing - Charge per 
Cheque (Bank Side)

N/A 10

Corporate Cheque Printing 
Implementation - Manual

N/A 1500

Positive Pay per Cheque N/A 5

Covered Card Payments Free Free

Noqodi Transaction Charges - per Top Up 50 10

Utility Bill Payment Free Free

UAEPGS on-boarding Charges N/A 1,500

UAEPGS Monthly Service Fees N/A 300



The effective date of the implementation of VAT in the UAE is 1st January 2018 and ADIB is obliged by law to apply VAT on its 
provision of services from that date. VAT will be applicable on the fee amount based on UAE VAT legislation.

* “OUR” charge, the sender alone pays the charges applicable by both the sender and receiving bank, hence the beneficiary shall 
receive the remitted amount in full.

“SHARE” charge, the sender pays the charge applicable by the sender bank, while the beneficiary pays the charge applicable by 
the receiving bank from the remitted amount.

“BEN” charge, the beneficiary pays the charge applicable by the sender bank and shall pay also the charge applicable by the 
receiving bank, both from the remitted amount.

Categories
WBG Cash Management 
Tariff (Branch) 

WBG Cash 
Management 
Tariff (Electronic)

CHANNELS SERVICES

Setup and Implementation (Internet 
Banking)

N/A 400 

Approver Device (Vasco/Smartcard/ 
Tokens)

N/A
5 token free - 
Additional 50 per 
token

Monthly Usage Charge (Internet Banking) N/A 150 

H2H Setup & Implementation N/A 5,000 

H2H Service - Monthly Charge N/A 500 

LIQUIDITY SERVICES

Sweep Execution Within ADIB Accounts - 
per Transaction

Free Free

Sweep Execution LCY Funds Transfer - per 
Transaction

N/A 20

Sweep Execution FCY Funds Transfer - per 
Transaction

N/A 160

Sweep Subscription - Monthly Charge N/A 500

Structure Setup- Sweep Instruction Per 
Group

N/A 500

Structure Maintenance N/A 100

OTHERS

Remittance Cancellation (for processed 
remittance)

100 N/A

Investigation Charge 100 N/A

Remittance Amendment 100 N/A



الفئـــات
تعرفة اإلدارة النقدية الخاصة بالخدمات 

المصرفية للشركات ودليل األسعار 
)الفرع(

تعرفة اإلدارة النقدية 
الخاصة بالخدمات 

المصرفية للشركات ودليل 
األسعار )الخدمات المصرفية 

اإللكترونية(

درهم إماراتيخدمات الحساب

الحد األدنى لمتوسط الرصيد الشهري 
غير متوفرة100,000)لكل الحسابات(

الرسم الشهري في حال انخفاض 
غير متوفرة100متوسط الرصيد عن الحد األدنى

غير متوفرة1دفتر الشيكات )لكل ورقة(

غير متوفرةوفقًا للمتطلباتدفتر الشيكات الخاص

غير متوفرة100رسوم إيقاف دفع شيك

شيك مرتجع – صادر على الحساب 
غير متوفرة200ذاته

إيداع نقدي لدى صندوق المصرف 
(FCY) - عملة الحساب

غير متوفرةمجانًا

إيداع نقدي لدى صندوق المصرف 
(FCY) - عملة أجنبية

سحب نقدي لدى صندوق المصرف 
(FCY) - عملة الحساب

سحب نقدي لدى صندوق المصرف 
(FCY) - عملة أجنبية

غير متوفرةغير متوفرةسحب مبكر

غير متوفرة300شهادة تدقيق )أو شهادات أخرى(

استخراج كشف حساب )ألقل من 3 
مجانًامجانًاأشهر سابقة(

استخراج كشف حساب )ألكثر من 3 
مجانًاحتى 6 أشهر - 20 / شهرأشهر سابقة(

مجانًا50إعداد / تعديل أوامر الدفع الثابتة

رفض أوامر الدفع الثابتة - رصيد 
غير متوفرةغير متوفرةغير كاٍف

مجانًاغير متوفرة إلغاء أوامر الدفع الثابتة

غير متوفرةMT940100 صادرة )رسالة سويفت(
تنفيذ التعليمات الدائمة - ضمن 

مصرف أبوظبي اإلسالمي / الحساب 
الخاص بالمتعامل

مجانًاغير متوفرة

تنفيذ التعليمات الدائمة - تحويل 
20غير متوفرةاألرصدة بالعملة المحلية

تنفيذ التعليمات الدائمة - تحويل 
160غير متوفرةاألرصدة بالعملة األجنبية

خدمات االستالم

استالم نقدي )عن كل دفعة 
غير متوفرة85مستلمة(

غير متوفرة85استالم شيك )عن كل دفعة مستلمة(

استالم الشيك و النقد
غير متوفرة100)عن كل دفعة(

استالم شيك )LCY( معالجة الشيك 
غير متوفرةمجانًامحليًا – أموال مسددة 

استالم شيك )LCY( معالجة الشيك 
غير متوفرةمجانًامحليًا – شيك مرفوض 

)FCY( 100 باإلضافة  إلى رسوم المصرف استالم شيك
غير متوفرةالمراسل

مجانًا100استرجاع الشيك )صورة عن الشيك(

غير متوفرة15 حفظ شيك آجل الدفع

شيك آجل الدفع – إلغاء / إيقاف 
غير متوفرة15  الدفعة

الخدمات المصرفية للشركات ودليل األسعار



الفئـــات
تعرفة اإلدارة النقدية الخاصة بالخدمات 

المصرفية للشركات ودليل األسعار 
)الفرع(

تعرفة اإلدارة النقدية 
الخاصة بالخدمات 

المصرفية للشركات 
ودليل األسعار 

)الخدمات المصرفية 
اإللكترونية(

درهم إماراتيخدمات االستالم

غير متوفرة300/شهريًا او 3,600/سنويًارسوم إنشاء نظام الخصم المباشر 
رسوم التسجيل لنظام الخصم 

غير متوفرة100المباشر

رسوم  التنفيذ و التركيب لنظام مقاصة 
 1,500غير متوفرةصور الشيكات للشركات - اختياري

رسوم نظام مقاصة صور الشيكات 
300/شهريًا او 3,600/غير متوفرةللشركات

سنويًا
رسوم شركة التوصيل - لكل عملية 

غير متوفرة30تسليم

خدمات الدفع
مجانًامجانًاتحويل ضمن حساباتك الخاصة 

تحويل إلى حسابات أخرى )المصرف 
مجانًامجانًاذاته(

4520 تحويل أموال محليًا 

غير متوفرة25شيك المصرف الدولي
غير متوفرة50إلغاء شيك المصرف الدولي

غير متوفرة50إعادة إصدار شيك المصرف الدولي
رسوم  الحواالت الدولية )المستفيد 

7560/ مشترك(

200160رسوم الحواالت الدولية )المرسل(

غير متوفرة100تحويل األموال دوليًا - تعديل
التحويالت الواردة الدولية و المودعة 

بالحساب بالدرهم اإلماراتي )تطبق 
اذا كان خيار الدفع هو المستفيد /

بالمشاركة( *

غير متوفرة75

غير متوفرة20أمر دفع من الصندوق 
غير متوفرة20إعادة إصدار أمر دفع من الصندوق

7575تحميل ملف الرواتب )لكل ملف(

0.50.5رسوم تحويل الراتب )حساب مصرفي(

تحويل رواتب )لكل بطاقة، للرواتب 
55األقل من 3,000 درهم(

مجانًامجانًاتحويل رواتب ضمن المصرف )لكل راتب(
رسم تحميل ملفات جماعية - خصم 

50غير متوفرةفردي / متعدد

تحميل ملفات رواتب جماعية - لغير 
50غير متوفرةنظام حماية األجور

تحميل ملف - دفعات الهيئة العامة 
50غير متوفرةللمعاشات والتأمينات االجتماعية

5غير متوفرةطلب تحويل MT101 - لكل معاملة

طباعة شيك للشركات - الرسم لكل 
وفقًا لمتطلبات كل غير متوفرةشيك )من جانب المتعامل(

حالة
طباعة شيك للشركات - الرسم لكل 

10غير متوفرةشيك )من جانب المصرف(

1500غير متوفرةتنفيذ طباعة شيك للشركات - يدويًا

5غير متوفرةدفع إيجابي لكل شيك

مجانيمجانًادفعات البطاقات المغطاة
5010رسوم معاملة نقودي - لكل زيادة رصيد

مجانيمجانًادفع فواتير الخدمات
رسوم تسجيل خدمة بوابة الدفع 

1,500غير متوفرةاإللكتروني اإلماراتية

الرسوم الشهرية لخدمة بوابة الدفع 
300غير متوفرةاإللكتروني اإلماراتية



التاريخ الفعلي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة اإلمارات هو 1 يناير 2018. واعتبارًا من هذا التاريخ سيكون مصرف أبوظبي 
اإلسالمي ملتزمًا بموجب القانون بتطبيق هذه الضريبة على خدماته المقّدمة. إذ سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم 

بناًء على قانون الضريبة المضافة في اإلمارات العربية المتحدة.

* "رسومنا"، يدفع المرسل وحده الرسوم المطبقة من قبل كل من المصرف المرسل والمصرف المستلم، وبالتالي فإن المستفيد 
سيستلم المبلغ المحّول بأكمله.

رسوم "المشاركة"، يدفع المرسل الرسوم المطبقة من قبل المصرف المرسل، بينما يدفع المستفيد الرسوم المطبقة من قبل 
المصرف المستلم من المبلغ المحّول.

رسوم "BEN"، يدفع المستفيد الرسوم المطبقة من قبل المصرف المرسل وعليه دفع الرسوم المطبقة من قبل المصرف المستلم 
أيضًا، وكالهما من المبلغ المحّول.

الفئـــات
تعرفة اإلدارة النقدية الخاصة بالخدمات 

المصرفية للشركات ودليل األسعار 
)الفرع(

تعرفة اإلدارة النقدية 
الخاصة بالخدمات 

المصرفية للشركات 
ودليل األسعار 

)الخدمات المصرفية 
اإللكترونية(

خدمات القنوات
إعداد وتشغيل )الخدمات المصرفية 

400غير متوفرةعبر اإلنترنت(

جهاز الموافق )فاسكو/ بطاقة ذكية/
غير متوفرةعمالت رمزية "توكن"(

5 "توكن" مجانية 
- 50 إضافية لكل 

"توكن" 
الرسوم الشهرية الستخدام  الخدمات 

150 غير متوفرةالمصرفية عبر اإلنترنت

إعداد وتشغيل الربط بين خادم 
)H2H( 5,000غير متوفرةالمصرف وخادم الشركة

استخدام شهري للرابط بين خادم 
 )H2H( 500غير متوفرةالمصرف وخادم الشركة

خدمات السيولة
تنفيذ التحويل التلقائي ضمن حسابات 

مجاًنامجاًنامصرف أبوظبي اإلسالمي - لكل معاملة

تنفيذ التحويل التلقائي لألرصدة بالعملة 
20غير متوفرةالمحلية - لكل معاملة

تنفيذ التحويل التلقائي لألرصدة بالعملة 
160غير متوفرةاألجنبية - لكل معاملة

500غير متوفرةاشتراك التحويل التلقائي - الرسم الشهري

500غير متوفرةإعداد الهيكل )لكل مجموعة(

100غير متوفرةصيانة الهيكل

خدمات أخرى
غير متوفرة100إلغاء الحوالة )حوالة تم تنفيذها(

غير متوفرة100 رسوم التحقيق
غير متوفرة100تعديل الحوالة


