
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
متطلبات الحد األدنى لمتوسط رصيد 

الحساب الشهري لمتعاملي الخدمات 
)RIM ممن ليس لديهم تمويل )لكل

غير متوفرة5,000,000

الرسوم الشهرية في حال انخفاض 
متوسط الرصيد عن الحد األدنى 

لمتعاملي ممن ليس لديهم تمويل 
)RIM لكل(

غير متوفرة2,000

متطلبات الحد األدنى لمتوسط رصيد 
الحساب الشهري لمتعاملي خدمات 

)RIM الحاصلين على تمويل )لكل
غير متوفرة100,000

الرسوم الشهرية في حال انخفاض 
متوسط الرصيد عن الحد األدنى 

لمتعاملي خدمات الحاصلين على 
)RIM تمويل )لكل

غير متوفرة100

غير متوفرة1دفتر الشيكات )لكل ورقة(
غير متوفرةوفقًا للمتطلباتدفتر الشيكات الخاص

غير متوفرة100رسوم إيقاف دفع شيك

شيك مرتجع – صادر على الحساب 
غير متوفرة200ذاته

إيداع / سحب نقدي أو شيكات لدى 
غير متوفرة100صندوق المصرف

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

غير متوفرة250رسوم انتهاء صالحية الرخصة التجارية
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 

الخدمات المصرفية للشركات ودليل األسعار
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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

جهاز إيداع نقدي ذكي بسعة 1.200 ورقة 
غير متوفرة1.500 درهم شهرًيا لكل جهازشامل مرتين استالم ومعالجة )لكل جهاز(

جهاز إيداع نقدي ذكي بسعة 2.500 ورقة 
غير متوفرة2.500 درهم شهرًيا لكل جهازشامل مرتين استالم ومعالجة )لكل جهاز(

جهاز إيداع نقدي ذكي بسعة 4.000 ورقة 
غير متوفرة3.200 درهم شهرًيا لكل جهازشامل مرتين استالم ومعالجة )لكل جهاز(

جهاز إيداع نقدي ذكي بسعة 10.000 ورقة 
غير متوفرة4.000 درهم شهرًيا لكل جهازشامل مرتين استالم ومعالجة )لكل جهاز(

غير متوفرةالتكلفة الفعليةرسوم فك جهاز مكينة اإليداع الذكي

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

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

مجانًا100استرجاع الشيك )صورة عن الشيك(

5015 حفظ شيك آجل الدفع

شيك آجل الدفع – إلغاء / إيقاف 
5015الدفعة

300/شهريًا أو 3,600/سنويًارسوم إنشاء نظام الخصم المباشر 
150/شهريًا  أو

1,800/سنويًا

رسوم التسجيل لنظام الخصم 
10050المباشر

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

300/شهريًا او 3,600/غير متوفرةرسوم خدمة المسح الضوئي للشيكات
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 
7540/ 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(

0.500.50رسوم 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



الفئـــات
تعرفة اإلدارة النقدية الخاصة بالخدمات 

المصرفية للشركات ودليل األسعار 
)الفرع(

تعرفة اإلدارة النقدية 
الخاصة بالخدمات 

المصرفية للشركات 
ودليل األسعار 

)الخدمات المصرفية 
اإللكترونية(

تحميل ملفات مدفوعات البائعين - 
0غير متوفرةخصم واحد / متعدد )لكل ملف(

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

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

خدمات القنوات
إعداد وتشغيل )الخدمات المصرفية 

400غير متوفرةعبر اإلنترنت(

جهاز الموافق )فاسكو/ بطاقة ذكية/
5 "توكن" مجانية - 50 غير متوفرةعمالت رمزية "توكن"(

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

نسخة إضافية من إيصال الشراء/إيصال 
غير متوفرة25المعاملة

غير متوفرةمجاًناخدمة الرسائل النصية
خدمات أخرى

غير متوفرة100إلغاء الحوالة )حوالة تم تنفيذها(
غير متوفرة100 رسوم التحقيق
غير متوفرة100تعديل الحوالة

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.


