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SME Finance

Profit rate(1% payable in advance - non-refundable)

Commodity Murabaha finance (secured by 100% cash LG) 

12% p.a. Flat

8% p.a Flat

12% p.a. Flat

8% p.a Flat

Profit Rate - New Car Min 5.8 % Flat p.a.

Profit Rate - New Car Min 5.8 % Flat p.a.

Profit rate: Minimum 

Profit rate: Maximum

Profit rate: Secured with Wakala

Profit rate: Secured with corporate guarantee 

9.90% Flat p.a.

12% Flat p.a.

5.00% Flat p.a.

6.00% Flat p.a.

Ojoor (WPS)

Product Pricing (on account of employer)

1 – 10 employees Set up fee – one off AED 500

10 – 25 employees set up fee – one off AED 250

25+ employees set up fee – one off AED 100

Card issuance fee per card – one time  

<10 Employees AED 15

>10 <25 Employees AED 10

>25 <100 Employees AED 7

>100 Employees AED 6

Card Renewals - applicable as per card issuance charges

Card Services Fees per card per employee per month 

<10 Employees AED 7 per load

>10 <25 Employees AED 7 per load

>25 <100 Employees AED 6 per load

>100 Employees AED 5 per load

Bank Account transfer AED 5

Per Salary Information File (SIF) processing Free

Setup fee (Min AED 100 - Max AED 2,500) 1%

Profit 7.5% Reducing p.a.

Wakil fee AED 1

100 % margin (upfront)

Build up margin (administration fee)

Build up margin (MOL fee)

Early cancellation fees 

Nil 

AED 300 

AED 25

AED 100

Processing fee  (100% cash margin upfront) AED 1000

For Build-up margin (In addition to processing fee) AED 1000

Wakalah Investment Fee: case per case basis 0.25 – 2% of Amount

Per Amendment AED 75

Amendment with extension AED 250

Profit rate: Minimum

Profit rate: Maximum

9.90% Flat p.a.

12% Flat p.a.

Retail Finance

Thameen Finance 

Profit payment 12% Flat p.a.

Principal and Profit payment 15% Reducing p.a.

Auto Murabaha - Corporate

Floos

Personal finance against pledge of National Bonds Certificate

Wakalah

Letters of Guarantee

Labor Guarantee

Floosi

Auto Murabaha - Individual

Goods Finance (Murabaha)

Working Capital through Commodity Murabaha رأس املال العامل باملرابحة

معدل الربح (%1 تدفع مقدماً غير مستردة)

متويل مرابحة البضائع (بضمان نقدي 100%) 

معدل الربح (%1 تدفع مقدماً غير مستردة)

معدل الربح (%1 تدفع مقدماً غير مستردة)

معدل الربح

%12 ثابت في العام 

%8  ثابت في العام

%12 ثابت في العام 

%8  ثابت في العام

%5.8 ثابت في العام – للسيارة اجلديدة

متويل الشركات الصغيرة واملتوسطة

رأس املال العامل باملرابحة

متويل البضائع (املرابحة) 

مرابحة السيارات (املؤسسات)

فلوس 

أجور (نظام حماية األجور)

التمويل الشخصي مقابل رهن شهادة الصكوك الوطنية

الوكالة

خطابات الضمان

ضمانات العمل

متويل األفراد 

رسوم إجراء الربح (حد أدنى 100 درهم – حد أقصى 2500 درهم)

رسوم املنتج (على حساب صاحب العمل)

إصدار البطاقة – مرة واحدة

رسوم خدمات البطاقة  - لكل لبطاقة لكل ملوظف في الشهر 

%9.90 ثابت في العام معدل الربح: بضمان مؤسسي 

%12 ثابت في العام

%5.00 ثابت في العام

%6.00 ثابت في العام

500 درهم

250 درهم

100 درهم 

15 درهم

10 درهم

7 درهم

6 درهم

ً مجانا

1%

ً %7.5 متناقص سنويا

1 درهم

1000 درهم

1000 درهم

0.25 – %2 من املبلغ

75 درهم

250 درهم

بدون رسوم

300 درهم

25 درهم

100 درهم

 9.90%

 12%

%12 (ثابت)

%15 (متناقص)

%5.8 في العام (ثابت)

معدل الربح

رسوم وكيل

رسوم إجراء (هامش نقدي %100 مقدم)

رسوم إجراء هامش (باإلضافة لرسوم اإلجراء)

رسوم استثمار وكالة:   حتدد لكل حالة على حدة

لكل تعديل

تعديل مع متديد

رسوم إجراء (هامش %100 نقدي مقدم)

رسوم إجراء (رسوم إدارية)

رسوم إجراء (باإلضافة إلى رسوم اإلجراء)

رسوم إلغاء مبكر

معدل الربح في العام: حد أدنى  

معدل الربح في العام: حد أقصى

معدل الربح في العام (ثابت) 

املبلغ األساسي+ الربح

معدل الربح – سيارة جديدة

فلوسي

متويل ثمني

مرابحة السيارات – لألفراد

5 دراهم

5 دراهم لكل عملية شحن

6 دراهم لكل عملية شحن

7 دراهم لكل عملية شحن

7 دراهم لكل عملية شحن

معدل الربح: بضمان الوكالة

معدل الربح بحد أقصى 

معدل الربح بحد أدنى

رسوم إجراء أكثر من 25 موظف - مرة واحدة 

رسوم إجراء 10 – 25 موظف - تدفع مرة واحدة

رسوم إجراء -1 10 موظفني - تدفع مرة واحدة

أقل من 10 موظفني

أكثر من 10 وأقل من 25 موظف

أكثر من 25 وأقل من 100 موظف

أكثر من 100 موظف

جتديد البطاقات – تنطبق حسب رسوم إصدار البطاقة 

أقل من 10 موظفني

أكثر من 10 وأقل من 25 موظف

أكثر من 25 وأقل من 100 موظف

أكثر من 100 موظف

حتويل حساب مصرفي 

إجراء ملف معلومات الراتب
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Falak Tayyeb Credit Cards
World - Murabaha

Fees and Charges 

Murabaha Profit 

Cash Withdrawal fee AED 

Wakalah Fee AED 

Additional Supplementary Card fee 

Foreign currency transaction fee* 

Over limit fee 

Late Payment Fee 

Card Replacement Fee 

PIN reissuance fee 

Maintenance Charges 

Membership Fees- Annual 

Copy of credit card statement 

Maximum cash withdrawal limit 

Maximum amount per day for cash withdrawal 

Limit on number of withdrawal transaction 

Maximum limit for a cash withdrawal transaction 

Charge for disputing a transaction subsequently found to be genuine 

1.75% per month

75 per transaction

1 P.A

AED 50 per card

2.50%

AED 500

AED 150

AED 50

AED 25

NIL

AED 1

AED 25 per transaction

30% of credit limit

AED 10,000

NIL

NIL

AED 100

Murabaha Profit 

Cash Withdrawal fee AED 

Wakalah Fee AED 

Additional Supplementary Card fee 

Foreign currency transaction fee* 

Over limit fee 

Late Payment Fee 

Card Replacement Fee 

PIN reissuance fee 

Maintenance Charges 

Membership Fees- Annual 

Copy of credit card statement 

Maximum cash withdrawal limit 

Maximum amount per day for cash withdrawal 

Limit on number of withdrawal transaction 

Maximum limit for a cash withdrawal transaction 

Charge for disputing a transaction subsequently found to be genuine 

1.75% per month

75 per transaction

1 P.A

AED 50 per card

2.50%

AED 500

AED 150

AED 50

AED 25

NIL

AED 1

AED 25 per transaction

30% of credit limit

AED 10,000

NIL

NIL

AED 100

Platinum- Murabaha

Murabaha Profit 

Cash Withdrawal fee AED 

Wakalah Fee AED 

Additional Supplementary Card fee 

Foreign currency transaction fee* 

Over limit fee 

Late Payment Fee 

Card Replacement Fee 

PIN reissuance fee 

Maintenance Charges 

Membership Fees- Annual 

Copy of credit card statement 

Maximum cash withdrawal limit 

Maximum amount per day for cash withdrawal 

Limit on number of withdrawal transaction 

Maximum limit for a cash withdrawal transaction 

Charge for disputing a transaction subsequently found to be genuine 

1.75% per month

75 per transaction

1 P.A

AED 50 per card

2.50%

AED 500

AED 150

AED 50

AED 25

NIL

AED 1

AED 25 per transaction

30% of credit limit

AED 10,000

NIL

NIL

AED 100

Platinum- Murabaha

Fees and Charges 
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عالم- مرابحة

بالتينيوم - مرابحة

تيتانيوم - أجرة

1.75% في الشهر 

75 درهم للمعاملة 

1 درهم في السنة

50 درهم للبطاقة 

%2.50

500 درهم

150 درهم

50 درهم

25 درهم

بدون رسوم

1 درهم

25 درهم

30% من احلد 

10,000 درهم

ال يوجد

ال يوجد

100 درهم

الربح

رسوم السحب النقدي

الوكالة 

رسوم البطاقة االضافية- التابعة 

رسوم معامالت العمالت االجنبية 

رسوم جتاوز احلد االئتماني

رسوم السداد املتأخر

رسوم بطاقة بدل فاقد

اعادة اصدار الرقم السري

رسوم إجراء

رسوم عضوية- سنوية

نسخة من كشف حساب البطاقة االئتمانية

احلداألقصى للسحب النقدي

احلد األقصى للسحب النقدي اليومي

احلد األقصى لعدد السحوبات النقدية خالل اليوم 

احلد األقصى للسحب النقدي للمعاملة

رسوم شكوى حول معاملة اكتشف الحقاً إنها صحيحة 

1.75% في الشهر 

75 درهم للمعاملة 

1 درهم في السنة

50 درهم للبطاقة 

%2.50

500 درهم

150 درهم

50 درهم

25 درهم

بدون رسوم

1 درهم

25 درهم

30% من احلد 

10,000 درهم

ال يوجد

ال يوجد

100 درهم

الربح

رسوم السحب النقدي

الوكالة 

رسوم البطاقة االضافية- التابعة 

رسوم معامالت العمالت االجنبية 

رسوم جتاوز احلد االئتماني

رسوم السداد املتأخر

رسوم بطاقة بدل فاقد

اعادة اصدار الرقم السري

رسوم إجراء

رسوم عضوية- سنوية

نسخة من كشف حساب البطاقة االئتمانية

احلداألقصى للسحب النقدي

احلد األقصى للسحب النقدي اليومي

احلد األقصى لعدد السحوبات النقدية خالل اليوم 

احلد األقصى للسحب النقدي للمعاملة

رسوم شكوى حول معاملة اكتشف الحقاً إنها صحيحة 

1.75% في الشهر 

75 درهم للمعاملة 

1 درهم في السنة

50 درهم للبطاقة 

%2.50

500 درهم

150 درهم

50 درهم

25 درهم

بدون رسوم

1 درهم

25 درهم

30% من احلد 

10,000 درهم

ال يوجد

ال يوجد

100 درهم

الربح

رسوم السحب النقدي

الوكالة 

رسوم البطاقة االضافية- التابعة 

رسوم معامالت العمالت االجنبية 

رسوم جتاوز احلد االئتماني

رسوم السداد املتأخر

رسوم بطاقة بدل فاقد

اعادة اصدار الرقم السري

رسوم إجراء

رسوم عضوية- سنوية

نسخة من كشف حساب البطاقة االئتمانية

احلداألقصى للسحب النقدي

احلد األقصى للسحب النقدي اليومي

احلد األقصى لعدد السحوبات النقدية خالل اليوم 

احلد األقصى للسحب النقدي للمعاملة

رسوم شكوى حول معاملة اكتشف الحقاً إنها صحيحة 
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AED 50

AED 100

AED 100

AED 50

Actual+ AED 25

Actual+ AED 25

Free

AED 100

Cheque Deposit – Drawn on non Mawarid location – per cheque AED 50

AED 100

AED 250

AED 200

AED 100

1% P.M. / AED 250 P.M.

Release Letter

Liability Letter

No Liability Certificate

Account Balance Letter

Telex Transfer (within UAE)

Telex Transfer (International)

Cheque issuance for collection (without fee)

Cheque issuance for delivery

Cheque in Foreign Currency – 

Daily Late Payment Contribution Amount

- Floos

- Floosi

- Auto

- All other financing

General
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50  درهمشهادة

100 درهم

100 درهم

50 درهم

املعمول به + 25 درهم

املعمول به + 25 درهم

مجاناً

100 درهم

50 درهم

100 درهم

250 درهم

200 درهم

100 درهم

%1 في الشهر/ 250 درهم في الشهر

شهادة  مسؤولية

شهادة إخالء مسؤولية

شهادة  رصيد

حتويل بالتلكس (داخل اإلمارات)

حتويل بالتلكس (دولي)

إصدار شيك للتحصيل

إصدار شيك للتسليم

إيداع شيك – مسحوب في غير موقع موارد – لكل شيك

شيك بالعملة األجنبية 

- فلوس

- فلوسي

- السيارات

  أنواع التمويل األخرى

رأس املال العامل باملرابحة

السداد املتأخر عن كل يوم
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