
رسوم الخدمات المصرفية الرقمية

إلى حسابك الشخصي

إلى بطاقتك االئتمانية

بين حسابات المصرف

إلى بطاقة ائتمان بالمصرف

داخل اإلمارات

األفراد:

UAEFTS  نظام اإلمارات للتحويالت المالية  •

نظام اإلمارات للتحويالت المالية العمالت  •

UAEFTS FCY األجنبية  

التحويل الفوري  •

 

الشركات:

UAEFTS  نظام اإلمارات للتحويالت المالية  •

نظام اإلمارات للتحويالت المالية العمالت  •

UAEFTS FCY األجنبية  

التحويل الفوري  •

للمعاملة الواحدةنوع التحويل
مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

10 دراهم + الضريبة

مجانًا

مجانًا

3 دراهم + الضريبة

10 دراهم + الضريبة

حسب الرسوم المطبقة بالمصرف

10 دراهم + الضريبة

مجانًا

1 درهم + الضريبة

25 درهم + رسوم المراسلة 

 (إن وجدت) + الضريبة

0.5 درهم + الضريبة

 

1 درهم + الضريبة

50 درهم + رسوم المراسلة

(إن وجدت) + الضريبة

0.5 درهم + الضريبة

25 درهم + رسوم المراسلة

(إن وجدت) + الضريبة 

50 درهم + رسوم المراسلة

(إن وجدت) + الضريبة

التحويل الدولي

األفراد:

الشركات:

دفع الفواتير

دفع تذاكر الطيران

دفعات المؤسسات التعليمية

التبرعات

تحصيل/رافد

تعبئة البطاقة المدفوعة مسبقًا

تحميل الراتب

إصدار

فتح حساب وديعة

Digital Banking Tariff

Transaction Type Per Transaction

Own Account Transfer

Own Credit Card Transfer

Within SIB Accounts

Within SIB Credit Cards

Within UAE Transfer

Retail:

• UAEFTS (Normal)

• UAEFTS FCY

• IPI (immediate)

Corporate:

• UAEFTS (Normal)

• UAEFTS FCY

• IPI (immediate)

Outside UAE Transfer

Retail:

Corporate:

Utility Bill Payment

Airlines Payment

Institution Payment

Charity Payment

Tahseel/Rafid

Prepaid Card Top-up

Salary Upload

Token Issuance

Insta-Fixed Deposit

Free

Free

Free

Free

Free 

AED 10 + VAT 

Free 

Free 

AED 3  + VAT

AED 10  + VAT

Similar to bank charges

AED 200 + VAT

Free

AED 1 + VAT

AED 25 + corresponding

bank charges (if any) + VAT

AED 0.5 + VAT

AED 1 + VAT

AED 50 + corresponding

bank charges (if any ) + VAT

AED 0.5 + VAT

AED 25 + corresponding

bank charges (if any) + VAT

AED 50 + corresponding

bank charges (if any ) + VAT

CHARGES

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

*Other services/ certificate / card charges  as per bank tariff and charges 

(www.sib.ae/tariff)

مصرف الشارقة اإلسالمي هو جهة مرخصة من قبل مصرف اإلمارات المركزي.

*الخدمات األخرى/الشهادات/رسوم البطاقات األخرى تطبق حسب الخدمات والرسوم

(www.sib.ae/tariff) المتبع بالمصرف


