
Services & Charges - Retail
دليل الخدمات و الرسوم - لألفراد
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CHEQUES
Certified cheque

Cancellation of certified cheque

Manager cheque / Demand Draft (DD)

Special design cheque book

Standard cheque book (25 leaves)

Standard cheque book (50 leaves)

Stop payment (lost or stolen cheques)

Normal clearing 

Special clearing (Outward) Honored / Returned 

Special clearing (Inward) 

Outward collection (Honored/Returned) - Within UAE

Outward collection (Honored/Returned) - GCC countries

Outward collection (Honored/Returned) - Other countries

Cheques / Special clearing returned for insufficient funds including "represent again" 

PDC - Handling charges for safe keeping and collection

PDC - Deposited for collection on due date

Cheques / Special clearing returned for insufficient funds including "represent again" 

PDC withdrawal

TRANSFERS
Manager’s Cheque / Demand Draft (DD)

SWIFT / TT within UAE / GCC / World

SWIFT / TT correspondent fee(s) by remitter

SWIFT / TT inquiry or amendment

Manager’s Cheque / DD / TT cancellation / stop orders

SWIFT / TT copy

Inward Remittances - Credited to SIB account

Standing Order / Sweep / Cash Pooling

Standing Order / Sweep / Cash Pooling Initiation / amendment

Standing Order / Sweep / Cash Pooling transaction

Transfer to other bank within UAE

Direct Debit

No pay response - Insufficient funds

Stop payment of Direct Debit request against cash/Change

PERSONAL FINANCE
Documentation Fee

Rescheduling of liability

Cancellation of approved transaction

Installment deferment fee

Early settlement - Murabaha

Partial payment

Late payment fee

Salary advance administration fee

Liability letter / No liability letter

Others (finance copy, issuing redemption statement, audit confirmation etc.)

CAR FINANCE
Documentation Fee - Salaried customers

Documentation Fee - Self-employed customers

Rescheduling of liability

Installment deferment fee

Late payment fee

Early settlement 

Partial payment

Mortgage and mortgage release

Liability letter / No liability letter

Release PDC against cash payment

Replacement of PDCs

No Objection Certificate to Traffic Department

Cancellation fee

RETAIL REAL ESTATE FINANCE
Documentation fee - Residential property

Documentation fee - Non residential property

Rescheduling of liability

Approval revalidation fee - Residential property

Approval revalidation fee - Non residential property

Early Settlement fee - Residential property

Early Settlement fee - Non residential property

Partial settlement - Residential property

Partial settlement - Non residential property

Late payment fee - Donation to charity

Liability letter / No liability letter

Other certificates

Non standard statement production / copy of original documents

Property swaps admin fee

Issuance of No Objection Certificate (NOC)

Request of other letter

Clearance letter

Evaluation

SAFE DEPOSIT LOCKERS
Annual rental charges - Different sizes

Security deposit

Locker key replacement charges

OTHER SERVICES
Credit Life Takaful rate – All finances

Courier Charges

Within the same Emirate/other Emirates

Within Gulf countries/other countries

Postage charges - all destinations

Retrieval of Records

Retrieval of records: copy of statement / cheque / other records

0.05% monthly

AED 52.5 / AED 78.75

AED 105 / AED 157.5

AED 15.75

AED 26.25

From AED 367.50 - AED 1,575

AED 1,500

Actual + AED 105

Individuals

AED 157.50

AED 52.50

AED 78.75

AED 2.1 per leaf (min AED 1,575)

First time free then AED 26.25 each

-

AED 52.50 per request

Free

AED 215.25

Free

AED 26.25 + courier

AED 78.75 + courier + corresp. charges

AED 105 + courier + corresp. charges

AED 105

AED 78.75 one time

AED 10.50 per cheque

AED 105

AED 21 per cheque

AED 78.75

AED 5.25 / AED 6.30 / AED 105 / AED 115.5

As applicable

AED 26.25

AED 78.75

AED 15.75

Free

AED 52.50

AED 52.50 monthly

AED 26.25 + SWIFT / TT charge

AED 26.25 per transaction

AED 105 per transaction

1.05% (min. AED 525, max. AED 2,625)

AED 262.50

AED 105

AED 105

1.05% (max AED 10,500)(3)

1.05% of the partial payment amount (max AED 10,500)(3)

AED 210

AED 200

AED 63

AED 26.25

1.05% on the finance amount (min. AED 525, max. 2,625)

1.31% on the finance amount (min. AED 630)

AED 262.50

AED 105

AED 525

1.05% of outstanding(3)

1.05% of the partial payment amount(3)

Free

AED 63

AED 105

AED 10.50

Free

AED 100

1.05% (min. AED 2,100)

1.31% (min. AED 5,250)

AED 262.50

AED 1,050 (per approval re-validation request)

AED 2,625 (per approval re-validation request)

1.05% of outstanding balance or AED 10,000, whichever is less(3)

2% of outstanding amount; if settled within 5 years, else, 0%(3)

1.05% of settlement amount or AED 10,000, whichever is less(3)

2% of Settlement amount; if settled within 5 years, else, 0%(3)

AED 735

AED 89.25 / AED 63

AED 78.75

AED 105

Max AED 1,386 (valuation included)

AED 157.50

AED 94.5

AED 99.75

Min AED 1050, max AED 15750 (depends on property type and location)

Companies

AED 157.50

AED 52.50

AED 78.75

AED 2.1/per leaf (min AED 1,575)

-

AED 52.50

AED 52.50 per request

-

AED 215.25

-

AED 26.25 + courier

AED 78.75 + courier + corresp. charges

AED 105 + courier + corresp. charges

AED 105

AED 78.75 one time

AED 10.50 per cheque

AED 262.50

-

(1)  If the Savings Account balance falls below AED 3,000 in any given month, it will be treated as "Qard Hassan  Account" and hence will not earn profit during that month.
(2) In addition to the standard fee charged by Mastercard Worldwide or Visa International.
(3) No fees for Ministry of Defense/General Head Quarters of Armed Forces Customers

*Fees & Commissions are inclusive of the Value Added Tax (VAT) as applicable.

Sharjah Islamic Bank is licensed by the Central Bank of the UAE.

ACCOUNTS
Current Account - Individuals

Min balance / Ledger fee

Current Account - Business

Min balance / Ledger fee

Savings Account

Min balance / Ledger fee

Hassalati Kids Account

Min balance / Ledger fee

SIB Digital Account

Min balance / Ledger fee

Watany Investment Deposit

Min balance / Ledger fee

Fixed Term Deposit

Individuals / Business

Account closure fees - term deposits

Certificates

Audit confirmation

Free Zone certificate

Miscellaneous certificate (finance copy, issuing redemption statement etc)

Credit report: (within UAE/outside UAE)

Account / balance certificate

Release letter

Liability letter issued to Gov Dept/embassies

Liability letter issued to financial institutions

No liability certificate

Economic Department certificate

Others

Account Closure fee (if closed within 6 months)

Expired trade license fees

SMS Monthly fees

Paper statement by mail per statement

Additional bank statement - For each month

Transaction fee at branch counter (Teller)

Hold mail

Non - AED cash deposit / withdrawal in non - AED A/C

CARDS
ATM / Debit Card

Issuance / renewal

Replacement for non-technical reasons

PIN replacement for non-technical reasons

Copy of purchase slip

ATM Transactions

SIB ATM - all transactions

UAE switch transactions: withdrawal / balance inquiry

GCC switch transactions: withdrawal / balance inquiry

Cash withdrawal outside UAE

Administration fee for non-AED transactions

VISA Credit Cards

Issuance / renewal fee (Primary / Supplementary)

Monthly administration fee

Replacement for non-technical reasons

Cash withdrawal fee

Administration fee for non-AED transactions

Late payment fee

Rejected standing order for lack of funds

Copy of purchase slip

Duplicate statement

Liability / No Liability certificate

Mastercard Covered Cards

Annual fee (Primary / Supplementary)

Replacement for non-technical reasons

Late payment fee

Cash withdrawal fee

Administration fee for non-AED transactions

Duplicate statement

Copy of purchase slip 

Rejected standing order due to lack of funds 

Liability / No liability certificate

Investment Wakala expected profit rate / month 

Murabaha profit rate / month

Prepaid Cards

Issuance / Annual

SIB Digital Prepaid Card Issuance / Annual

Card / PIN replacement fee for non-technical reasons

UAE switch transactions: withdrawal / balance inquiry

GCC switch transactions: withdrawal / balance inquiry

Loading fee

Administration fee for non-AED transactions

Statement printing fee

Free 

AED 26.25

AED 26.25

AED 26.25

Free

AED 2.10 / AED 1.05

AED 6.3 / AED 3.15

1.05% (min AED 31.5)

2%(2)

Classic

AED 210/105

AED 150

AED 78.75

3.15% (min AED 78.75)

2.5%(2)

AED 236.25

AED 26.25

AED 68.25

AED 47.25

AED 52.5

Smiles World

AED 525 / Free

AED 78.75

AED 236.25

3.15% (min AED 78.75)

2.5%(2)

AED 47.25

AED 68.25

AED 26.25

AED 52.5

2.49%

2.49%

AED 52.5

Free

AED 26.25

AED 2.10 / AED 1.05

AED 6.3 / AED 3.15

AED 10.50

2%(2)

AED 26.25 per month

Gold

AED 367.5/210

AED 300

AED 78.75

3.15% (min AED 78.75)

2.5%(2)

AED 236.25

AED 26.25

AED 68.25

AED 47.25

AED 52.5

Smiles World Elite

AED 733.95 / Free

Free

AED 236.25

3.15% (min AED 78.75)

2.5%(2)

AED 47.25

AED 68.25

AED 26.25

AED 52.5

2.49%

2.49%

Platinum

AED 420/Free

AED 750

AED 78.75

%3.15 (min AED 78.75)

2.5%(2)

AED 236.25

AED 26.25

AED 68.25

AED 47.25

AED 52.5

Cashback

Free first year / Free

AED 78.75

AED 236.25

%3.5 (min AED 99)

2.5%(2)

AED 47.25

AED 68.25

AED 26.25

AED 52.5

3.49%

3.49%

Smiles Titanium

Free / Free

AED 78.75

AED 236.25

3.15% (min AED 78.75)

2.5%(2)

AED 47.25

AED 68.25

AED 26.25

AED 52.5

2.49%

2.49%

Companies

AED 262.50

AED 262.50

AED 262.50

AED 210 / AED 262.50

AED 262.50

AED 262.50

AED 262.50

AED 262.50

AED 262.50

AED 262.50

Individuals

AED 26.25

AED 26.25

AED 26.25

AED 26.25

Free / AED 52.50

AED 52.50

AED 63

AED 63

AED 63

AED 26.25

AED 105

AED 157.5 monthly

Free

Free

AED 26.25

AED 10.50 (6 free per month)

AED 378

1.05% (min. equivalent to USD 26.25)

USD

2,000 / 26.25

5,000 / 157.50

500 / 26.25

- / -

- / -

100,000 / 105

5,000 / 5,000

GBP

2,000 / 26.25

5,000 / 157.50

- / -

- / -

- / -

- / -

5,000 / 5,000

EUR

2,000 / 26.25

5,000 / 157.50

- / -

- / -

- / -

- / -

5,000 / 5,000

AED

3,000 / 26.25

15,000 / 157.50

3,000(1) / 26.25

500 / 26.25

- / -

100,000 / 105

10,000 / 50,000

Cost (max. 2.10%)

الحسابات
الحساب الجاري - ل�فراد

الحد ا�دنى / رسوم عدم االحتفاظ بالرصيد
الحساب الجاري - للشركات

الحد ا�دنى / رسوم عدم االحتفاظ بالرصيد
حساب التوفير

الحد ا�دنى / رسوم عدم االحتفاظ بالرصيد
حساب “حصالتي” ل�طفال

الحد ا�دنى / رسوم عدم االحتفاظ بالرصيد
SIB Digital الحساب الرقمي

الحد ا�دنى / رسوم عدم االحتفاظ بالرصيد
وديعة “وطني” ا�ستثمارية

الحد ا�دنى / رسوم عدم االحتفاظ بالرصيد
الودائع ا�ستثمارية محددة ا�جل

ل�فراد / للشركات
رسوم إغالق حساب وديعة استثمارية

الشهادات
شهادة للتدقيق

شهادة للمنطقة الحرة
شهادات أخرى (نسخة من التمويل، إصدار بيان االسترداد، إلخ)

تقارير االئتمان (داخل ا�مارات / خارج ا�مارات)
شهادة الحساب / رصيد الحساب

رسالة فك رهن
شهادة مديونية موجهة لجهة حكومية / سفارة

شهادة مديونية موجهة لجهة مالية
شهادة عدم إلتزامات

شهادة للدائرة االقتصادية
أخرى

إغالق الحساب بالدرهم والعمالت ا¯خرى (إذا تم إغالق الحساب خالل 6 أشهر)
رسوم انتهاء الرخصة التجارية

الرسوم الشهرية للرسائل النصية
كشف الحساب الورقي بالبريد لكل كشف

كشف حساب إضافي - لكل شهر
رسوم المعامالت على الكاونتر (الصراف)

خدمة االحتفاظ بالبريد لدى الفرع
المعامالت النقدية بالعمالت ا�جنبية للحسابات بغير الدرهم

البطاقات
بطاقات الخصم/الصراف ا¯لي

إصدار أولي / تجديد
استبدال البطاقة �سباب غير تقنية

بدل فاقد للرقم السري �سباب غير تقنية
نسخة من قسيمة المشتريات 

رسوم معامالت الصراف ا¯لي
أجهزة الصراف ا¯لي التابعة لمصرف الشارقة ا�سالمي 

أجهزة تابعة لبنوك أخرى داخل دولة ا�مارات: السحب النقدي / االستفسار عن الرصيد 
أجهزة تابعة لبنوك أخرى في دول مجلس التعاون: السحب النقدي / االستفسار عن الرصيد

السحب النقدي خارج دولة ا�مارات
رسوم إدارية للمعامالت بعملة غير الدرهم

بطاقات ڤيزا ا�ئتمانية
رسوم إصدار أولي / تجديد (الرئيسية / التابعة)

الرسوم ا�دارية الشهرية
استبدال البطاقة �سباب غير تقنية

رسوم السحب النقدي
رسوم إدارية للمعامالت بغير الدرهم

رسوم السداد المتأخر
عدم تنفيذ أوامر الدفع لعدم كفاية الرصيد

نسخة من قسيمة المشتريات 
رسوم كشف الحساب ا�ضافي 
شهادة مديونية / عدم إلتزامات

بطاقات ماستركارد المغطاة
الرسوم السنوية للبطاقة (الرئيسية / التابعة) 

استبدال البطاقة �سباب غير تقنية
رسوم السداد المتأخر 

رسوم السحب النقدي 
رسوم إدارية للمعامالت بغير الدرهم 

رسوم كشف الحساب ا�ضافي 
نسخة من قسيمة الشراء 

عدم تنفيذ أوامر الدفع لعدم كفاية الرصيد
شهادة مديونية / عدم إلتزامات

نسبة أرباح حساب الوكالة ا�ستثماري المتوقعة / شهريًا
نسبة أرباح المرابحة /شهريًا
البطاقات المدفوعة مسبقًا
رسوم إصدار أولي / سنوي

رسوم إصدار أولي / تجديد بطاقة SIB Digital المدفوعة مسبقًا
استبدال البطاقة / بدل فاقد للرقم السري �سباب غير تقنية

أجهزة تابعة لبنوك أخرى داخل دولة ا�مارات: السحب النقدي / االستفسار عن الرصيد 
أجهزة تابعة لبنوك أخرى في دول مجلس التعاون: السحب النقدي / االستفسار عن الرصيد

رسوم تعبئة البطاقة 
رسوم إدارية للمعامالت بغير الدرهم 

رسوم طباعة كشف حساب البطاقة

الشيكات
تصديق شيك

إلغاء شيك مصدق
شيك مصرفي

دفتر شيكات بتصميم خاص
دفتر شيكات (25 صفحة)
دفتر شيكات (50 صفحة)

إيقاف صرف الشيك (حالة ضياع أو فقدان الشيك)
تحصيل عادي

تحصيل استثنائي (الصادر للتحصيل) مقبول/مرتجع 
تحصيل استثنائي (الوارد للتحصيل) 

الشيكات الصادرة للتحصيل (مقبول/مرتجع) - داخل دولة االمارات
الشيكات الصادرة للتحصيل (مقبول/مرتجع) - دول مجلس التعاون

الشيكات الصادرة للتحصيل (مقبول/مرتجع) – للدول ا�خرى
الشيكات/التحصيل االستثنائي المرتجع لعدم كفاية الرصيد أو إعادة التقديم

رسوم خدمة حفظ وتحصيل
الشيكات برسم التحصيل

الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد "إعادة التقديم"
سحب الشيكات المودعة للتحصيل

التمويل العقاري ل�فراد
رسوم مستندات – العقارات السكنية

رسوم مستندات – العقارات غير السكنية
إعادة جدولة تمويل

تجديد الموافقة المنتهية - العقارات السكنية
تجديد الموافقة المنتهية - العقارات غير السكنية

رسوم السداد المبكر - العقارات السكنية
رسوم السداد المبكر - العقارات غير السكنية

دفعة جزئية - العقارات السكنية
دفعة جزئية - العقارات غير السكنية

رسوم سداد متأخر
شهادة مديونية / شهادة عدم إلتزامات

شهادات أخرى
رسوم كشوفات خاصة / نسخة مصدقة 

رسوم إدارية لتغيير ملكية العقار
رسوم رسالة عدم ممانعة

رسوم شهادات أخرى
رسالة فك رهن

تقييم

تمويل السيارات
رسوم مستندات - العمالء أصحاب الرواتب

رسوم مستندات - العمالء أصحاب ا�عمال الحرة
إعادة جدولة تمويل

رسم تأجيل الدفع
رسوم سداد متأخر

رسوم السداد المبكر 
دفعة جزئية

رسوم الرهن وفك الرهن
شهادة مديونية / شهادة عدم إلتزامات

إعادة شيك مؤجل الدفع مقابل الدفع النقدي
تبديل الشيكات المؤجلة

شهادة عدم ممانعة موجهة إلى إدارة المرور
رسوم إلغاء

التمويل الشخصي
رسوم مستندات

إعادة جدولة تمويل
إلغاء معاملة بعد استكمال ا�جراءات

رسم تأجيل الدفع
تسوية مبكرة - للمرابحة

دفعة جزئية
رسوم سداد متأخر

رسوم إدارية للراتب المقدم
شهادة مديونية / شهادة عدم إلتزامات

أخرى (نسخة من التمويل، إصدار بيان االسترداد، تأكيد التدقيق، إلخ.)

التحويالت
شيك مصرفي

تحويل سويفت / تلكس داخل ا�مارات / مجلس التعاون / الدول ا¯خرى
رسوم البنوك المراسلة على المرسل لتحويل بواسطة سويفت / تلكس

التعديل / االستعالم عن سويفت / تلكس
إيقاف / إلغاء شيك مصرفي أو سويفت أو تلكس

نسخة من سويفت / تلكس
الحواالت الواردة - لÄيداع في حساب العميل لدى المصرف

أوامر الدفع المستديمة وتحويل الرصيد / ا�رصدة
رسوم إنشاء / تعديل أوامر الدفع المستديمة و تحويل الرصيد / ا�رصدة

رسوم معاملة أوامر الدفع المستديمة و تحويل الرصيد / ا�رصدة
التحويل لبنك آخر داخل ا�مارات 

الخصم المباشر
عدم الدفع - لعدم كفاية الرصيد

ايقاف طلبات الدفع للخصم المباشر مقابل الدفع النقدي / استبدال

درهم إماراتي
26.25 / 3,000

157.50 / 15,000

26.25 / (1)3,000

26.25 / 500

- / -

105 / 100,000

50,000 / 10,000

ل�فراد
26.25 درهم

26.25 درهم

26.25 درهم

26.25 درهم

مجان� / 52.50 درهم
52.50 درهم

63 درهم

63 درهم

63 درهم

26.25 درهم

105 درهم

157.5 درهم شهري� 

مجان� 
مجان� 

26.25 درهم

10.50 دراهم (6 معامالت شهري� مجان�)

378 درهم

1.05 % (حد ادنى ما يساوي 26.25 دوالر امريكي)

مجان�
26.25 درهم

26.25 درهم

26.25 درهم

مجان�
2.10 درهم/ 1.05 درهم

6.3 درهم/ 3.15 درهم

1.05 %  (حد أدنى 31.5 درهم)
(2)% 2

الكالسيكية
105/210 درهم

150 درهم

78.75 درهم

3.15 % (حد أدنى 78.75 درهم)
(2)%2.5

236.25 درهم

26.25 درهم

68.25 درهم

47.25 درهم

52.5 درهم

سمايلز وورلد
525 درهم / مجان� 

78.75 درهم
236.25 درهم

3.15 % (حد أدنى 78.75 درهم)
(2)%2.5

47.25 درهم

68.25 درهم

26.25 درهم

52.5 درهم
 % 2.49

% 2.49

52.5 درهم

مجان� 
26.25 درهم

2.10 درهم/ 1.05 درهم

6.3 درهم/ 3.15 درهم

10.50 درهم
(2)%2

26.25 درهم لكل شهر

ل�فراد          
157.50 درهم

52.50 درهم

78.75 درهم

2.1 درهم / لكل ورقة (حد أدنى  1,575 درهم )

إصدار أولي مجاني / 26.25 درهم لكل دفتر إضافي
-

52.50 درهم لكل طلب

مجان� 
215.25 درهم

مجان� 
26.25 درهم + رسوم البريد

78.75 درهم + رسوم البريد والمراسلة

105 درهم + رسوم البريد والمراسلة

105 درهم

78.75 درهم مرة واحدة

10.50 درهم عن كل شيك   

105 درهم

21 درهم لكل شيك

78.75 درهم

5.25 درهم / 6.30 درهم / 105 درهم / 115.5 درهم

حسب الرسوم المطبقة
26.25 درهم

78.75 درهم

15.75 درهم

مجان�

52.50 درهم

52.50 درهم شهري� 

26.25 درهم + رسوم سويفيت / تلكس

26.25 درهم لكل معاملة

105 درهم لكل معاملة

1.05 % (حد أدنى 525 درهم، حد أقصى 2,625 درهم)

262.50 درهم

105 درهم

105 درهم
1.05 % (حد أقصى 10,500 درهم)(3)

1.05 % من قيمة الدفعة الجزئية (حد أقصى 10,500 درهم)(3)

210 درهم

200 درهم

63 درهم

26.25 درهم

1.05 % من مبلغ التمويل (حد أدنى 525 درهم، حد أقصى 2,625 درهم)

1.31 % من مبلغ التمويل (حد أدنى 630 درهم)

262.50 درهم

105 درهم

525 درهم
1.05 % من المبلغ المتبقى(3)

1.05 % من قيمة الدفعة الجزئية(3)

مجان�
63 درهم

105 درهم

10.50 درهم

مجان�
100 درهم

1.05 % (حد أدنى 2,100 درهم)

1.31 % (حد أدنى 5,250 درهم)

262.50 درهم

1,050 درهم (لكل طلب إعادة تجديد الموافقة)

2,625 درهم (لكل طلب إعادة تجديد الموافقة)
1.05 % من الرصيد المتبقي أو 10,000 درهم أيهما أقل(3)

2 % من الرصيد المتبقي خالل أول 5 سنوات، ال رسوم بعدها(3)
1.05 % من الدفعة الجزئية أو 10,000 درهم أيهما أقل(3)

2 % من الرصيد المتبقي خالل أول 5 سنوات، ال رسوم بعدها(3)

735 درهم

89.25 درهم / 63 درهم

78.75 درهم

105 درهم

1,386 درهم (متضمن� التقييم)

157.50 درهم

94.5 درهم

99.75 درهم

الحد ا£دنى 1,050 الحد ا£قصى 15,750 (حسب نوع وموقع العقار)

دوالر أمريكي
26.25 / 2,000

157.50 / 5,000

26.25 / 500

- / -

- / -

105 / 100,000

5,000 / 5,000

جنيه إسترليني
26.25 / 2,000

157.50 / 5,000

- / -

- / -

- / -

- / -

5,000 / 5,000

الذهبية
210/367.5 درهم

300 درهم
78.75 درهم

3.15 % (حد أدنى 78.75 درهم)
(2)%2.5

236.25 درهم

26.25 درهم

68.25 درهم

47.25 درهم

52.5 درهم

سمايلز وورلد إيليت
733.95 درهم / مجان� 

مجان� 
236.25 درهم

3.15 % (حد أدنى 78.75 درهم)
(2)%2.5

47.25 درهم

68.25 درهم

26.25 درهم

52.5 درهم
 % 2.49

 % 2.49

البالتينية
420 درهم / مجان�

750 درهم
78.75 درهم

3.15 % (حد أدنى 78.75 درهم)
(2)%2.5

236.25 درهم

26.25 درهم

68.25 درهم

47.25 درهم

52.5 درهم

االسترداد النقدي
مجان�  للسنة ا£ولى/ مجان� 

78.75 درهم
236.25 درهم

3.5 % (حد أدنى 99 درهم)
(2)%2.5

47.25 درهم

68.25 درهم

26.25 درهم

52.5 درهم
 % 3.49

% 3.49

سمايلز  تيتانيوم
مجان� / مجان� 
78.75 درهم

236.25 درهم

3.15 % (حد أدنى 78.75 درهم)
(2)%2.5

47.25 درهم

68.25 درهم

26.25 درهم

52.5 درهم

 % 2.49

 % 2.49

للشركات
157.50 درهم

52.50 درهم

78.75 درهم

2.1 درهم / لكل ورقة (حد أدنى 1,575 درهم )
-

52.50 درهم

52.50 درهم لكل طلب

-
215.25 درهم

-
26.25 درهم + رسوم البريد

78.75 درهم + رسوم البريد والمراسلة

105 درهم + رسوم البريد والمراسلة

105 درهم

78.75 درهم مرة واحدة

10.50 درهم عن كل شيك   

262.50 درهم

-

للشركات
262.50 درهم

262.50 درهم

262.50 درهم

210 درهم / 262.50 درهم

262.50 درهم

262.50 درهم

262.50 درهم

262.50 درهم

262.50 درهم

262.50 درهم

يورو
26.25 / 2,000

157.50 / 5,000

- / -

- / -

- / -

- / -

5,000 / 5,000
التكلفة (أقصاها 2.10 %) 

أخرى خدمات 
التمويالت كافة   - الحياة  على  التكافلي  التأمين  نسبة 

السريع البريد  رسوم 
داخل حدود ا�مارة/ا�مارت ا�خرى

ا�خرى الخليجي/الدول  التعاون  مجلس  دول  داخل 
الجهات كل  البريدية  الرسوم 

القديمة السجالت 
آخر القديمة: صور عن كشف حساب / شيك / مستند  السجالت 

صناديق ا�مانات
رسوم ا�يجار السنوي - مقاسات مختلفة

ضمان نقدي
رسوم تبديل مفتاح

0.05% شهري� 

52.5 درهم/78.75 درهم

105 درهم/157.5 درهم

15.75 درهم

26.25 درهم

من 367.50 درهم - 1,575 درهم
1,500 درهم

التكلفة + 105 درهم

(1)  إذا قل رصيد حساب التوفير عن 3,000 درهم في أي شهر، يتم التعامل مع الحساب وكأنه "حساب قرض حسن" ومن ثم ال يستحق عليه صاحب الحساب أرباحًا في ذلك الشهر.
(2) باالضافة إلى الرسوم التي تتقاضاها ماستركارد العالمية أو فيزا العالمية.

(3) بدون رسوم للعمالء العاملين في وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة

@ الرسوم والعموالت تتضمن ضريبة القيمة المضافة (VAT) في حال خضوعها للضريبة.

مصرف الشارقة ا�سالمي. هو جهة مرخصة من قبل مصرف ا�مارات المركزي.

3 cm
3 

cm
3 cm

3 
cm

3 cm

3 
cm

3 cm

3 
cm


