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حسابات الخدمات المصرفية لألعمال
من مصرف أبوظبي اإلسالمي )“المصرف”(

جدول الرسوم
• إن رسوم الخدمات المبينة في جدول رسوم حسابات الخدمات المصرفية لألعمال من مصرف أبوظبي اإلسالمي )"المصرف"( 

سيتم تطبيقها ابتداء من 25 / 04 / 2022 . وحتى ذلك التاريخ فإن جدول رسوم الخدمات الحالي سيبقى مطبقًا على هذه 
الخدمات

• في حال إجراء أي تعديل على جدول الرسوم، فإن المتعاملين سيتم إبالغهم بذلك التعديل الذي سيكون نافذًا بعد مرور  60 
يومًا من تاريخ ذلك التعديل.

• فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام، فإن »ضريبة القيمة المضافة « تعني الضريبة المفروضة على تقديم السلع أو الخدمات 
بموجب المرسوم االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 8 لعام 2017 واللوائح التنفيذية ذات الصلة أو أي ضريبة مشابهة 

في المستقبل

• وعلى كل الدفعات الخاضعة لهذه الشروط واألحكام والتي يقوم المتعامل بدفعها إلى المصرف مقابل منتجات أو خدمات 
مقدمة، أن تكون مستثناة من ضريبة القيمة المضافة. وعلى المتعامل أن يدفع إلى المصرف مبلغًا يعادل أي ضريبة قيمة 

مضافة، في حال أصبحت الضريبة قابلة للتطبيق، وذلك في وقت إجراء مثل هكذا دفعات وباإلضافة إليها.

حساب المباشر 
لألعمال

حساب النخبة 
لألعمال حساب األعمال المميز حساب األعمال األول حساب التاجر الفئة

الرسوم الشهرية

بدون حد ادنى للرصيد أكثر من 500,000 
درهم

5,000 - 100,000 درهم  100,001 – 500,000 250 درهم يتم التنازل 
عن الرسم الشهري 

من قبل البنك إذا كان 
متوسط الرصيد أكبر 

من 200,000 وفقًا 
لعملية التقسيم

الحد األدنى لمتوسط 
الرصيد الشهري )1(

100 درهم 50 درهم 250 درهم 375 درهم

الرسم الشهري لحساب 
الدرهم االماراتي

الحساب متوفر 
بالدرهم االماراتي فقط

20 دوالر أمريكي 75 دوالر أمريكي 127.5 دوالر أمريكي الحساب متوفر 
بالدرهم االماراتي فقط

الرسم الشهري لحساب 
الدوالر األمريكي

الحساب متوفر 
بالدرهم االماراتي فقط

12 يورو 62.5 يورو 90 يورو الحساب متوفر 
بالدرهم االماراتي فقط

الرسم الشهري لحساب 
اليورو

الحساب متوفر 
بالدرهم االماراتي فقط

10 جنيه استرليني 50 جنيه استرليني 75 جنيه استرليني الحساب متوفر 
بالدرهم االماراتي فقط

الرسم الشهري لحساب 
الجنيه االسترليني

الحساب متوفر 
بالدرهم االماراتي فقط

بما يعادل 50 
درهم

بما يعادل 250 درهم بما يعادل 375 درهم الحساب متوفر 
بالدرهم االماراتي فقط

الرسم الشهري للحسابات 
بالعمالت األخرى

تحصيل الشيكات مؤجلة الدفع

20 درهم 5 درهم 10 درهم 20 درهم 20 درهم
تحصيل الشيكات مؤجلة 

الدفع

فوركس )2(

معدالت أسعار 
الصرف السائدة من 

قبل مصرف أبوظبي 
اإلسالمي

معدالت أسعار 
صرف مميزة

معدالت أسعار 
الصرف السائدة من 

قبل مصرف أبوظبي 
اإلسالمي

معدالت أسعار 
الصرف السائدة من 

قبل مصرف أبوظبي 
اإلسالمي

معدالت أسعار 
الصرف السائدة من 

قبل مصرف أبوظبي 
اإلسالمي

سعر الصرف
)للعمالت األجنبية(

معامالت الصراف في الشهر )3(

معاملة شهرية واحدة 
مشمولة بالرسم 

الشهري, 50 درهم ألي 
معاملة إضافية

40 معاملة شهرية 
مشمولة بالرسم 

الشهري, 25 درهم 
ألي معاملة إضافية

15 معاملة شهرية 
مشمولة بالرسم 

الشهري, 25 درهم ألي 
معاملة إضافية

5 معاملة شهرية 
مشمولة بالرسم 

الشهري, 25 درهم ألي 
معاملة إضافية

5 معاملة شهرية 
مشمولة بالرسم 

الشهري, 25 درهم ألي 
معاملة إضافية

• إيداع )نقدي او شيكات(
• سحب )نقدي أو شيكات(

• الحواالت الصادرة المحلية 
والخارجية(

بطاقات الخصم المباشر

الكالسيكية البالتينية الذهبية الكالسيكية الكالسيكية نوع البطاقة

مشمولة بالرسم 
الشهري

مشمولة بالرسم 
الشهري

مشمولة بالرسم 
الشهري

مشمولة بالرسم 
الشهري

مشمولة بالرسم 
الشهري اإلصدار

25 درهم
مشمولة بالرسم 

الشهري 25 درهم 25 درهم 25 درهم بدل فاقد أو تالف 

)1( يرجى االطالع على الصفحة االخيرة لمعرفة أساس التقسيمات وفتراتها والرسوم المطبقة وفقا لذلك.
)2( تتم معامالت الصرف وفقا لسعر الصرف السائد الذي يتم االتفاق عليه وقت تنفيذ المعاملة.

)3( إضافة إلى الرسوم المطبقة على معامالت الصراف المذكورة أعاله.

مصرف أبوظبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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حسابات الخدمات المصرفية لألعمال
من مصرف أبوظبي اإلسالمي )“المصرف”(

جدول الرسوم

المباشر لألعمال
جميع فئات حسابات 
االعمال عدا حساب 

المباشر لألعمال
المباشر لألعمال

جميع فئات حسابات 
االعمال عدا حساب 

المباشر لألعمال
الفئة

)ADIB DIRECT( الخدمة االلكترونية االساسي/ الفرع القناة

استخدام اجهزة الصراف اآللي التابعة للمصرف

غير مطبقة مشمولة بالرسم الشهري سحب/إيداع

غير مطبقة مشمولة بالرسم الشهري استفسار عن الرصيد

غير مطبقة مشمولة بالرسم الشهري كشف مختصر
)آخر 5 حركات تمت على الحساب(

غير مطبقة مشمولة بالرسم الشهري تحويل األموال بين حسابات العميل
في المصرف

غير مطبقة مشمولة بالرسم الشهري
دفع الفواتير االستهالكية )هيئة كهرباء 
ومياه أبوظبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة(
استخدام أجهزة صراف آلي غير تابعة لمصرف أبوظبي اإلسالمي داخل اإلمارات0

غير مطبقة 2 درهم سحب نقدي

غير مطبقة 1 درهم   استفسار عن الرصيد

غير مطبقة 1 درهم   الحركة المرفوضة

استخدام أجهزة الصراف اآللي داخل دول مجلس التعاون الخليجي )باستثناء اإلمارات(

غير مطبقة 6 درهم سحب نقدي

غير مطبقة 3 درهم   استفسار عن الرصيد

استخدام أجهزة الصراف اآللي الدولية )خارج دول مجلس التعاون الخليجي(

غير مطبقة سحب نقدي 20 درهم   

غير مطبقة %1.93
رسوم خدمة إجراء المعامالت بغير 

الدرهم اإلماراتي )1(
 كشف الحساب

مجانًا مشمولة بالرسم الشهري كشف حساب شهري

مجانًا 100 درهم
50 درهم أو ما يعادلها 

بالعمالت األجنبية 
األخرى

نسخة ثانية من كشف الحساب
)لكل شهر(

)1( وسيتم إضافة هذا الرسم إلى سعر صرف العملة السائد والمطبق من قبل فيزا في وقت تنفيذ معاملة الصرف مضافًا إليه أيضًا رسم خدمة فيزا المعروفة
 بـ Internal Service Assessment Fee وسيكون الرسم مطبقًا على بطاقة الخصم المباشر من المصرف.

مصرف أبوظبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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المباشر لألعمال
جميع فئات حسابات 
االعمال عدا حساب 

المباشر لألعمال
المباشر لألعمال

جميع فئات حسابات 
االعمال عدا حساب 

المباشر لألعمال
الفئة

)ADIB DIRECT( الخدمة االلكترونية االساسي/ الفرع القناة

التحويالت الواردة بالدرهم االماراتي )1(

غير مطبقة 75 درهم )تطبق اذا كان خيار الدفع هو 
المستفيد /بالمشاركة(

التحويالت الدولية الواردة المودعة 
بالحساب

التحويالت إلى الحساب )بالعملة األجنبية( )2(

غير مطبقة معدالت أسعار الصرف السائدة
من قبل مصرف أبوظبي اإلسالمي مودعة في الحساب بالدرهم اإلماراتي

التحويالت الصادرة  )3(

مجانًا مجانًا 60 درهم 100 درهم
التحويالت الداخلية بالدرهم االماراتي 
فقط )ضمن حسابات مصرف ابوظبي 

اإلسالمي( 4

2 درهم 15 درهم 150 درهم 75 درهم التحويالت بالدرهم اإلماراتي

20 درهم
45 درهم او ما يعادلها 

بالعمالت االجنبية 250 درهم 110 درهم التحويالت بالعمالت األخرى

غير مطبقة غير مطبقة 100 درهم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 
األخرى تأكيد وصول الحوالة إلى المستفيد

غير مطبقة غير مطبقة 100 درهم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 
األخرى إلغاء سويفت/ استرجاع المبلغ

5 درهم 5 درهم غير مطبقة طلب تحويل  MT101 - لكل معاملة

غير مطبقة غير مطبقة 100 درهم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 
األخرى  MT940 صادرة )رسالة سويفت(

غير مطبقة غير مطبقة 100 درهم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 
األخرى

استفسارات عن سويفت محولة إلى 
دول خارجية

100 درهم او ما يعادلها 
بالعمالت االجنبية

100 درهم او ما يعادلها 
بالعمالت االجنبية 100 درهم او ما يعادلها بالعمالت االجنبية

رسوم الحواالت الدولية - فقط إذا كان 
خيار الدفع هو “المرسل” )5(

تعليمات دائمة

مجانًا  100 درهم
25 درهم أو ما يعادلها 

بالعمالت األجنبية 
األخرى

إصدار التعليمات/التعديل عليها

مجانًا  50 درهم
25 درهم أو ما يعادلها 

بالعمالت األجنبية 
األخرى

عن كل عملية

غير مطبقة مشمولة بالرسم الشهري تحويل آلي من حساب إلى آخر

غير مطبقة مشمولة بالرسم الشهري تبرع للجمعيات الخيرية

)1( في حالة التحويالت الدولية الواردة المطبق عليها رسم التحويل من نوع »نحن« OUR ، يتحمل المرسل وحده رسم التحويل المطبق من قبل البنك المرسل والبنك 
المستلم وال يتحمل المستلم أي رسم متعلق بهذا التحويل وعليه فإنه يستلم المبلغ المحول كاماًل. أما في حالة التحويالت الدولية الواردة المطبق عليها رسم التحويل 

من نوع “المشاركة في دفع الرسوم SHARE” ، فيتحمل المرسل رسم التحويل المطبق من قبل البنك المرسل وال يقتطع من المبلغ المحول، ويتحمل المستفيد فقط رسم 
التحويل المطبق من قبل البنك المستلم وعليه فإن المستفيد يستلم المبلغ المحول ناقصا رسم التحويل المطبق من قبل البنك المستلم. أما في حالة التحويالت الدولية 

الواردة المطبق عليها رسم التحويل من نوع “المستفيد”BEN ، فيتحمل المستفيد رسم التحويل المطبق من قبل البنك المرسل ويقتطع من المبلغ المحول، ويتحمل كذلك 
رسم التحويل المطبق من قبل البنك المستلم، وعليه فإنه يستلم المبلغ المحول ناقصا رسم التحويل المطبق من قبل البنك المرسل والرسم المطبق من قبل البنك 

المستلم.

)2( يخول المتعامل المصرف بصرف العمالت األجنبية المستلمة إلى الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف السائد وقت تنفيذ معاملة الصرف و إيداع المبلغ في حساب المتعامل 
في وقت المعاملة المذكور.

)3( جميع الرسوم المفروضة مباشرة من قبل البنك المركزي على خدمات الشيكات و التحويالت المصرفية سيتم خصمها من حساب المتعامل.

)4( ال يطبق على التحويالت الداخلية بين حسابات المتعامل الخاصة لدى مصرف أبوظبي االسالمس.

)5( يتحمل المرسل وحده رسم التحويل المذكور وال يتحمل المستلم أي رسم متعلق بهذا التحويل وعليه فإنه يستلم المبلغ المحول كامال.

حسابات الخدمات المصرفية لألعمال
من مصرف أبوظبي اإلسالمي )“المصرف”(

جدول الرسوم

مصرف أبوظبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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المباشر لألعمال
جميع فئات حسابات 
االعمال عدا حساب 

المباشر لألعمال
المباشر لألعمال

جميع فئات حسابات 
االعمال عدا حساب 

المباشر لألعمال
الفئة

 )ADIB DIRECT( الخدمة االلكترونية االساسي/ الفرع القناة

خدمات الشيكات )1(

دفتر الشيكات األول مجانًا دفتر الشيكات األول مجانًا اصدار دفتر شيكات

20 درهم 200 درهم 100 درهم اصدار دفتر شيكات إضافي

غير مطبقة مشمولة بالرسم الشهري شيكات المقاصة

غير مطبقة 300 درهم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 
األخرى شيكات مرتجعة )2(

غير مطبقة مقاصة خاصة 205 درهم  

غير مطبقة 150درهم أمر بوقف الدفع )بالطلب(

غير مطبقة 100 درهم تحصيل الشيكات بالعمالت الجنبية

غير مطبقة 100 درهم لكل شيك 60 درهم لكل شيك صرف الشيكات نقدا من عند الصراف

أمر دفع عند الطلب

غير مطبقة  55 درهم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 
األخرى اإلصدار للعمالء

غير مطبقة 100 درهم خدمة توصيل البريد السريع

غير مطبقة معدالت أسعار الصرف السائدة من قبل مصرف 
أبوظبي اإلسالمي

إلغاء الشيكات الصادرة بالعمالت 
األجنبية )في اليوم نفسه( )3(

غير مطبقة 75 درهم   أمر بوقف الدفع )بالطلب(

رسوم الخدمة المصرفية اإللكترونية

غير مطبقة مجانًا رسوم التسجيل لمرة واحدة )لالطالع 
فقط على المعلومات(

غير مطبقة مجانًا رسوم التسجيل لمرة واحدة فقط 
)التعامالت المصرفية(

200 درهم غير مطبقة رمز حماية إضافي

غير مطبقة مجانًا الرسوم الشهرية لمتعاملي باقة 
“لالطالع فقط على المعلومات”

غير مطبقة مجانًا الرسوم الشهرية لمتعاملي باقة 
“التعامالت المصرفية”

)1( جميع الرسوم المفروضة مباشرة من قبل البنك المركزي على خدمات الشيكات و التحويالت المصرفية سيتم خصمها من حساب المتعامل.

)2( ال يطبق هذا الرسم على الشيكات المرتجعة المتعلقة بالتمويالت المقدمة من قبل المصرف.

)3( يخول المتعامل المصرف بصرف العمالت األجنبية المستلمة إلى الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف السائد وقت تنفيذ معاملة الصرف و إيداع المبلغ في حساب المتعامل 
في وقت المعاملة المذكور.

حسابات الخدمات المصرفية لألعمال
من مصرف أبوظبي اإلسالمي )“المصرف”(

جدول الرسوم

مصرف أبوظبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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حسابات الخدمات المصرفية لألعمال
من مصرف أبوظبي اإلسالمي )“المصرف”(

جدول الرسوم

المباشر لألعمال
جميع فئات حسابات 
االعمال عدا حساب 

المباشر لألعمال
المباشر لألعمال

جميع فئات حسابات 
االعمال عدا حساب 

المباشر لألعمال
الفئة

 )ADIB DIRECT( الخدمة االلكترونية االساسي/ الفرع القناة

خدمات أخرى

غير مطبقة 350 درهم

انتهاء الرخصة التجارية شهريا )إذا لم 
يتم تقديمها خالل 60 يوم من تاريخ 

انتهاء أحدث رخصة تجارية قدمها 
المتعامل للمصرف( )1(

غير مطبقة 300 /شهريًا او 3,600 /سنويًا رسوم إنشاء نظام الخصم المباشر

غير مطبقة 100 درهم رسوم التسجيل لنظام الخصم المباشر

غير مطبقة 25 درهم
طلب الخصم المباشر المرتجع بسبب 

عدم كفاية الرصيد

غير مطبقة  100 درهم
أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى إغالق الحساب خالل 6 أشهر

غير مطبقة  300 درهم
أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى شهادة برصيد الحساب

غير مطبقة  60 درهم
أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى شهادة مديونية

غير مطبقة 50 درهم نسخة من وثيقة أو شيك

غير مطبقة 100 درهم شهادات أخرى

غير مطبقة 100 درهم رسوم سنوية لالحتفاظ ببريد العميل

غير مطبقة مشمولة بالرسم الشهري
خدمة البرق المصرفية الهاتفية 

والخدمة المصرفية عبر الرسائل النصية 
SMS

غير مطبقة 0.1% من المتوسط الشهري لرصيد اإلغالق 
اليومي

رسوم خدمة الحساب الجاري شهريا 
لحسابات معينة بالعملة األجنبية )2(

 )3( )WPS( دفعات برنامج حماية األجور

100 درهم 350 درهم
رسوم إعداد دفع الراتب بالنسبة لكل 

ملف

2 درهم 5 درهم رسوم إعداد دفع كل راتب

50 درهم غير مطبقة رسوم دفع الراتب من دون برنامج 
حماية األجور )WPS( لكل ملف

)1( يطبق هذا الرسم 6 مرات كأقصى حد وفقًا لتقدير المصرف.

.)CHF( حسابات جارية بالفرنك السويسري ، )JPY( حسابات جارية بالين الياباني ، )EUR(يطبق هذا الرسم على الحسابات الجارية التالية: حسابات جارية باليورو )2(

)3( متوفرة عن طريق الخدمة االلكترونية لمتعاملي باقة )التعامالت المصرفية( وعن طريق فروع المصرف.

مصرف أبوظبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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المباشر لألعمال
جميع فئات حسابات 
االعمال عدا حساب 

المباشر لألعمال
المباشر لألعمال

جميع فئات حسابات 
االعمال عدا حساب 

المباشر لألعمال
الفئة

 )ADIB DIRECT( الخدمة االلكترونية االساسي/ الفرع القناة

خدمات إدارة النقد

غير مطبقة 85 درهم استالم نقدي )عن كل دفعة مستلمة(

غير مطبقة 85 درهم
استالم شيكات )عن كل دفعة 

مستلمة(

غير مطبقة 100 درهم
استالم نقدي وشيكات )عن كل دفعة 

مستلمة( )1(

غير مطبقة 500 درهم نفس اليوم, 300 درهم اليوم التالي
أستالم/توصيل النقد حسب الطلب 

)لكل رحلة( 

1,500 درهم غير مطبقة رسوم التنفيذ والتركيب لنظام مقاصة 
صور الشيكات - اختياري

300 درهم شهريا او 3,600 درهم سنوي غير مطبقة رسوم خدمة المسح الضوئي للشيكات

غير مطبقة 30 درهم
رسوم شركة التوصيل - لكل عملية 

تسليم

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

10 درهم غير مطبقة طباعة شيك للشركات - الرسم لكل 
شيك )من جانب المصرف(

1,500 درهم غير مطبقة تنفيذ طباعة شيك للشركات - يدويًا

5 درهم غير مطبقة دفع إيجابي لكل شيك

غير مطبقة 1,500 درهم شهرًيا لكل جهاز
جهاز إيداع نقدي ذكي بسعة 1,200 
ورقة شامل مرتين استالم ومعالجة 

)لكل جهاز(

غير مطبقة 2,500 درهم شهرًيا لكل جهاز
جهاز إيداع نقدي ذكي بسعة 2,500 
ورقة شامل مرتين استالم ومعالجة 

)لكل جهاز(

غير مطبقة 3,200 درهم شهرًيا لكل جهاز
جهاز إيداع نقدي ذكي بسعة 4,000 
ورقة شامل مرتين استالم ومعالجة 

)لكل جهاز(

غير مطبقة 4,000 درهم شهرًيا لكل جهاز
جهاز إيداع نقدي ذكي بسعة 10,000 

ورقة شامل مرتين استالم ومعالجة 
)لكل جهاز(

غير مطبقة التكلفة الفعلية رسوم إزالة جهاز مكينة اإليداع الذكي

1,500 درهم غير مطبقة رسوم تسجيل خدمة بوابة الدفع 
اإللكتروني اإلماراتية

300 درهم غير مطبقة الرسوم الشهرية لخدمة بوابة الدفع 
اإللكتروني اإلماراتية

مجانًا مجانًا
تنفيذ التحويل التلقائي ضمن حسابات 

مصرف أبوظبي اإلسالمي - لكل 
معاملة

20  درهم غير مطبقة تنفيذ التحويل التلقائي لألرصدة بالعملة 
المحلية - لكل معاملة

160 درهم غير مطبقة تنفيذ التحويل التلقائي لألرصدة بالعملة 
األجنبية - لكل معاملة

500 درهم غير مطبقة اشتراك التحويل التلقائي - الرسم 
الشهري

500 درهم غير مطبقة إعداد الهيكل )لكل مجموعة(

100 درهم غير مطبقة صيانة الهيكل

5,000 درهم غير مطبقة إعداد وتشغيل الربط بين خادم المصرف 
)H2H( وخادم الشركة

500 درهم غير مطبقة استخدام شهري للرابط بين خادم 
)H2H( المصرف وخادم الشركة

)1( 15 درهم الستالم الشيكات و 85 درهم الستالم النقد.

حسابات الخدمات المصرفية لألعمال
من مصرف أبوظبي اإلسالمي )“المصرف”(

جدول الرسوم

مصرف أبوظبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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المباشر لألعمال
جميع فئات حسابات 
االعمال عدا حساب 

المباشر لألعمال
المباشر لألعمال

جميع فئات حسابات 
االعمال عدا حساب 

المباشر لألعمال
الفئة

 )ADIB DIRECT( الخدمة االلكترونية االساسي/ الفرع القناة

خدمات بطاقة الدرهم اإللكتروني

غير مطبقة 25  درهم رسوم اإلصدار

غير مطبقة 25  درهم رسوم استبدال البطاقة

غير مطبقة 25  درهم رسوم إعادة التعبئة في الفرع

غير مطبقة 2  درهم
رسوم إعادة التعبئة عبر أجهزة الصراف 

االلي

مجانًا غير مطبقة ADIB Direct  رسوم إعادة التعبئة عبر

غير مطبقة 35  درهم رسوم التوصيل \ االستالم في الفرع

غير مطبقة 100  درهم رسوم االسترداد \ السحب من الفرع

غير مطبقة 15  درهم
رسوم استراد/سحب رصيد البطاقة عبر 

الصراف اآللي

غير مطبقة 80  درهم
رسوم كشف الحساب عند الطلب 

)لكل كشف حساب(

غير مطبقة 25  درهم
إصدار نسخة إضافية من إيصال الشراء\ 

إيصال المعاملة

غير مطبقة مجانًا خدمة اإلشعار عبر الرسائل القصيرة

كيفية تقسيم باقات حساب االعمال من مصرف ابوظبي اإلسالمي

ــة  ــدة خمس ــة( لم ــتثمارية والجاري ــابات )االس ــع الحس ــي لجمي ــالق اليوم ــدة اإلغ ــطات أرص ــوع متوس ــدل مجم ــاس مع ــى أس ــيمات عل ــم التقس تت
أشــهر )يتــم حســابه بجمــع متوســطات أرصــدة اإلغــالق الشــهرية لجميــع الحســابات )االســتثمارية و الجاريــة( لخمســة أشــهر وقســمته 
ــدد  ــى ع ــمته عل ــالدي وقس ــهر المي ــالل الش ــي خ ــه اليوم ــد إغالق ــع رصي ــاب بجم ــكل حس ــهري ل ــد الش ــط الرصي ــاب متوس ــم حس ــى 5، ويت عل

أيــام ذلــك الشــهر(. 

وعليــه فــإن كل متعامــل ســوف يصنــف إمــا ضمــن حســاب األعمــال األول أو حســاب األعمــال المميــز أو حســاب النخبــة لألعمــال او حســاب 
التاجــر. 

فــي حالــة انخفــاض متوســط رصيــد الحســاب )الحســابات( اإلجمالــي لنفــس المتعامــل عــن 5 آالف درهــم أو مــا يعادلــه فــي حســابات العمــالت 
ــات  ــر إدارة الخدم ــق ا لتقدي ــال األول، وف ــة االعم ــن فئ ــا ضم ــادة تصنيفه ــالق او إع ــا لإلغ ــابات( إم ــاب )الحس ــذا الحس ــع ه ــوف يخض ــة، س االجنبي

المصرفيــة لألعمــال.

إن عمليــة التقســيم هــذه ســوف تتــم مرتيــن ســنويًا فــي شــهر يونيــو وفــي شــهر ديســمبر علــى التوالــي. وعليــه فــإن الرســم الشــهري ســوف 
يطبــق علــى األشــهر الســتة التاليــة لشــهر تطبيــق عمليــة التقســيم بغــض النظــر عــن معــدل مجمــوع متوســطات أرصــدة اإلغــالق اليومــي لجميــع 

الحســابات خــالل هــذه األشــهر الســتة وذلــك كمــا يلــي:

يطبق الرسم ابتداء من 1 يوليو و حتى 31 ديسمبر عملية التقسيم في شهر يونيو

يطبق الرسم ابتداء من 1 يناير و حتى 30 يونيو عملية التقسيم في شهر ديسمبر

إن معــدل الرصيــد ألي حســاب بالعملــة األجنبيــة يعتبــر مســاويًا للدرهــم اإلماراتــي وفقــًا لســعر الصــرف الســائد فــي النظــام اآللــي للمصــرف. 
إن أرصــدة اإلغــالق اليومــي لجميــع الحســابات بالعملــة األجنبيــة يتــم صرفهــا إلــى الدرهــم اإلماراتــي بســعر الصــرف الســائد لــدى البنــك وقــت 
اإلغــالق اليومــي. ويحســب ســعر الصــرف الســائد لــدى البنــك حســب الســعر الوســطي اليومــي لــكل عملــة. لإليضــاح، فــإن الصــرف المذكــور ال 

تترتــب عليــه معامــالت صــرف فعليــة.

إعادة تصنيف باقة حساب المباشر:

ــاب  ــة حس ــى باق ــال( ال ــة لألعم ــاب النخب ــز, حس ــال الممي ــاب االعم ــال األول, حس ــاب االعم ــال )حس ــاب االعم ــات حس ــن باق ــيم م ــة التقس •  عملي
المباشــر لألعمــال مبنيــة علــى أســاس عــدم وجــود أي معاملــة صــراف قــد تمــت عــن طريــق الفــرع وبشــرط وجــود معاملــة واحــدة علــى االقــل 
عــن طريــق الخدمــة المصرفيــة عبــر االنترنــت, باإلضافــة الــى ان يكــون متوســط الرصيــد الشــهري لباقــة حســاب النخبــة لألعمــال أقــل مــن الحــد 

األدنــى المطلــوب لهــذه الباقــة خــالل أخــر خمســة أشــهر 

مالحظة: عملية التقسيم تكون مطبقة على الحسابات بعملة الدرهم االماراتي فقط, والحسابات الغير معرضة لألغالق 
• ســيعاد تصنيــف حســاب المباشــر لألعمــال الــى حســاب النخبــة لألعمــال عندمــا يكــون متوســط الرصيــد الشــهري 

أكثــر مــن 500 الــف درهــم 
ــة  ــدة خمس ــهرية لم ــوم الش ــغ الرس ــداد مبل ــدم س ــة ع ــي حال ــالق ف ــال لألغ ــر لألعم ــاب المباش ــيخضع حس • س

متتاليــة أشــهر 

حسابات الخدمات المصرفية لألعمال
من مصرف أبوظبي اإلسالمي )“المصرف”(

جدول الرسوم
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