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تخضع و. 2022أكتوبر  15اعتباًرا من للشركات  المصرفية نحيطكم علًما بأنه من المقرر تعديل التعرفة والرسوم الخاصة بالخدمات

٪ )باستثناء الفوائد / األرباح ورسوم تحويل 5المذكورة أدناه لضريبة القيمة المضافة اإلضافية بنسبة  والمصروفات جميع الرسوم

 الشركات. من عمالءعلى جميع الوالمصروفات الرسوم وتسري العملة(. 

 

كات التفاصيل  رسوم الشر

ي حساب بن
 
 فس العملة(النقد )أوراق النقد المودعة ف

ي مكتب إيداع 
 
ة ف المبالغ النقدية الكبير

 الرصاف

،0.5بدون رسوم /   25 بحٍد أدن   ٪ دوالر أمريكي
ي 
جميع العمالت األجنبية بخالف  /  درهم إماران 

، 1الدوالر األمريكي   25بحٍد أدن  ٪ دوالر أمريكي
ي 
  درهم إماران 

كات فتح رصيد الحد األدن  ل حساب الشر
 بدون رسوم

ي  100,000
 درهم إماران 

 دوالر أمريكي  30,000

ي جنيه  20,000
لين   إسي 

 يورو 30,000

 الرسوم التفاصيل

 أوراق النقد بالعمالت األجنبية(النقد )عمليات سحب 

 999,999درهم إىل  0من ما يعادل سحب 
ي 
  درهم إماران 

ي  150% بحٍد أدن  0.05
)فيما يتعلق  درهم إماران 
 بعملة الحساب(

درهم  1,000,000سحب ما يعادل +
ي 
 إماران 

ي )فيما  1000% بحٍد أقىص 0.025
درهم إماران 

 يتعلق بعملة الحساب(

 الرسوم التفاصيل

 التحويالت

 )أ( التحويالت الواردة 

ي لدى بنك إيداع 
إىل حساب بالدرهم اإلماران 

 االستثمار
ي عىل التحويل عير نظام تحويل  1

درهم إماران 
ي عىل التحويل عير سويفت 25األموال، 

 درهم إماران 

لدى  ذاتها  جنبيةاأل عملة الإيداع إىل حساب 
 بنك االستثمار

ي  25
 درهم إماران 

داد   -األموال بالعمالت األجنبية  اسي 
 سويفت

ي  75
 درهم إماران 

داد األموال  ي اسي 
نظام  -بالدرهم اإلماران 

 تحويل األموال
 بدون رسوم
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نسخة من رسالة سويفت للتحويالت 
 الواردة

ي لكل نسخة 20
 درهم إماران 

ي  درهم 100 إلغاء التحويل / إيقاف الدفع عير سويفت 
 + رسوم البنك المراسل إماران 

 الرسوم التفاصيل

 (اتحويالت صادرة )يدوي  

ي  75 حواالت تحت الطلب
 درهم إماران 

ي  150 إلغاء حوالة تحت الطلب
 درهم إماران 

ي  75 شيك مصدق
 درهم إماران 

ي  100 شيك مصدقإيقاف دفع 
 درهم إماران 

حواالت تحت الطلب  - إيقاف دفع
 بالعمالت األجنبية

ي  درهم 75
 + رسوم البنك المراسل إماران 

ي من قبل 
تحويالت األموال بالدرهم اإلماران 

 بنك مرسل داخل اإلمارات العربية المتحدة
ي  75

 درهم إماران 

ي  125 التحويل إىل أي بلد أو عملة واحدة
 درهم إماران 

التحويل إىل بلد مختلف عن عملة  
 الحساب

ي  150
 درهم إماران 

 إلغاء التحويل
ي  درهم 150

+ رسوم البنك المراسل )إن  إماران 
 وجدت(

ي عىل التحويل عير سويفت 100 تعديل العمالت األجنبية
  درهم إماران 

ي 
داد / إلغاء التحويل بالدرهم اإلماران   بدون رسوم عىل التحويل عير نظام تحويل األموال اسي 

الرد عىل / رفع االستفسارات نيابة عن 
 العمالء

ي  75
 درهم إماران 

 معفاة نسخة من الحوالة الصادرة

 الرسوم التفاصيل

 الشيكات

 الصادرة  التحصيل شيكات

داخل اإلمارات العربية  التحصيل شيكات
 المتحدة بدون رسوم

يد الشي    ع رسوم )  للبنك مقدم الشيك، بحٍد الير
( 25أقىص  ي

 درهم إماران 

خارج اإلمارات العربية شيكات التحصيل 
 بالعمالت األجنبيةالمتحدة / 

ي ) 150
ي  50درهم إماران 

يد رسوم  درهم إماران  الير
(، حسب تقدير البنك 100+  الشي    ع ي

 درهم إماران 

ي  300 إرجاع الشيك لعدم كفاية الرصيد 
 درهم إماران 

 اتالواردة بدون تحفظشيكات التحصيل 
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 من البنوك الخارجية المستلمةالشيكات 
درهم  100االسمية + دوالر أمريكي من القيمة  40

ي رسوم معالجة من العميل
 إماران 

 الواردة شيكات التحصيل رسوم 
ي من العمالت األجنبية  100ما يعادل 

درهم إماران 
ا(  )محلي 

داخل اإلمارات الواردة شيكات التحصيل 
 العربية المتحدة

ي بدون رسوم
 الشيكات بالدرهم اإلماران 

 الرسوم التفاصيل

 عليها/المخصومة الشيكات المتفاوض

 -الشيكات المتفاوض عليها / المخصومة 
ة التحصيل  الفائدة المطبقة لفي 

ي بحٍد أدن   100
 درهم إماران 

ي  100% بحٍد أدن  1 رسوم خصم شيك مؤجل الدفع
 درهم إماران 

 مؤجلة الدفعشيكات التحصيل )د(  

ي  30 رسوم المعالجة والحفظ
 درهم إماران 

ي  50 االستحقاق سحب الشيك قبل تاري    خ
 درهم إماران 

اإلبالغ عن شيك مؤجل الدفع مستحق غير 
  مسدد

ي  50
 درهم إماران 

 الرسوم التفاصيل

 تفويض الخصم المباشر / نظام حماية األجور

 –رسوم إرجاع تفويض الخصم المباشر 
  لعدم كفاية الرصيد

ي  25
 درهم إماران 

 رسوم إعداد نظام حماية األجور
مة مع  1,000 ي حسب االتفاقية المير

درهم إماران 
 العميل 

ي  200 تحميل ملف معلومات الراتب
 درهم إماران 

 200بحد أدن   دراهم إماراتية 10 100إيداع رصيد نقدي لكل موظف >

 دراهم إماراتية 8 500> 100موظف إيداع رصيد نقدي لكل 

مة مع العميل دراهم إماراتية  5 100>إيداع رصيد نقدي لكل موظف   حسب االتفاقية المير

داد عير نظام حماية األجور
 دراهم إماراتية 100 طلب االسي 

اإليداع/ استفاء طلب تحويل أموال لحساب 
 عير نظام حماية األجور 

لكل موظف / ملف معلومات دراهم إماراتية  10
 الراتب

 الرسوم التفاصيل

 والتحويالت المرنة الواردة والصادرةاألوامر الدائمة 
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والتحويالت المرنة إعداد )األوامر الدائمة 
 الواردة والصادرة(

ي  50
 درهم إماران 

 التحويل من حساب لحساب
 )داخل بنك االستثمار(

 بدون رسوم

ي تاري    خ االستحقاق 
 
عدم توفر األموال ف

 )رفض أمر دائم(
ي  25

 درهم إماران 

تحويل مرن وارد وصادر تعديل أمر دائم أو 
 قائم

ي  50
 درهم إماران 

ي  25 نسخة من طلب تعليمات أمر دائم
 درهم إماران 

ي  25  إلغاء / إيقاف أمر دائم
 درهم إماران 

 الرسوم التفاصيل

 خزائن األمانات

ة –إيجار سنوي  ي  1,000 صغير
 درهم إماران 

ي  1,500 متوسطة –إيجار سنوي 
 درهم إماران 

ة  –إيجار سنوي  ي  2,000 كبير
 درهم إماران 

داد( ي  1,200 وديعة المفتاح )قابلة لالسي 
 درهم إماران 

ي  1,200 رسوم استبدال المفتاح المفقود
 درهم إماران 

 الرسوم التفاصيل

 رسوم أخرى

ي  100 تصديق عىل الشيكاتال
 درهم إماران 

ي مكتب الرصاف 
 
دفع رسوم المرافق ف

نت ا عند الدفع عير اإلني 
 
أو جهاز  )مجان

  الرصاف اآلىلي 
ي مكتب الرصافدراهم إماراتية  10

 
 لكل دفعة ف

معامالت مجانية  6 -خدمات الرصاف  
ا، رسوم المعامالت اإلضافية  شهري 

 
 معاملةلكل دراهم إماراتية  10

ة  ي اإليداع والسحب المبالغ النقدية الكبير
 
ف

 مكتب الرصاف
 بدون رسوم

ي  درهم 250 المعلومات االئتمانية
 إماران 

ي الخارج
 
ي  250 التجارية و/أو االئتمانية للعمالء ف

 درهم إماران 

ي  250 التدقيق / خطاب رصيد الحساب
 درهم إماران 
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ي )إذا تم  250إغالق الحساب 
درهم إماران 
 إغالقه خالل عام واحد(

ي )إذا تم إغالقه خالل عام واحد( 250
 درهم إماران 

ي درهم  100 شهادة إغالق الحساب
 إماران 

 كشف حساب
ا ضمن الدورة المتفق عليها، خارج الدورة 

 
 25مجان

ي لكل دورة
 درهم إماران 

غير الصادرة  مستنداتنسخ مصورة من ال
 البنك عن

 دراهم إمارتية لكل نسخة 5

 كشف حساب عير الفاكس
ا ضمن الدورة المتفق عليها، خارج الدورة 

 
 25مجان

ي لكل دورة
 درهم إماران 

ي غضون  عدم
 
تقديم رخصة تجارية سارية ف

ا بعد انتهاء الصالحية 60   يوم 
ي  150

 درهم إماران 

ي غضون  عدم
 
تقديم رخصة تجارية سارية ف

ا بعد انتهاء الصالحية 61-89   يوم 
ي  200

 درهم إماران 

ي غضون  عدم
 
تقديم رخصة تجارية سارية ف

ا بعد انتهاء الصالحية 90-119  يوم 
ي  250

 درهم إماران 

 30كل   تقديم رخصة تجارية سارية  عدم
ا بعد   ذلكيوم 

ي  300
 درهم إماران 

ة بعد تأخير تقديم  نسخ جواز السفر والتأشير
 شهرين من انتهاء الصالحية

ي  25
 درهم إماران 

كة تحت التأسيس  ي  500 نموذج كامل –خطاب شر
 درهم إماران 

كة تحت التأسيس  نموذج  –خطاب شر
 مخترص

ي  250
 درهم إماران 

 الرسوم التفاصيل

 الشيكات

إرجاع الشيكات المسحوبة عىل الحساب 
 )لكل أداة / لكل شيك(

ي  50
 لكل أداة / لكل شيكدرهم إماران 

ي  75 )لكل أداة / لكل شيك(إيقاف الدفع
 درهم إماران 

 نسخة مصورة من الشيك
، أكير من سنة  50أقل من سنة واحدة  ي

درهم إمارن 
، 100واحدة  ي

 درهم إمارن 

 بدون رسوم سحب نقدي –شيك مقابل 
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عدم تحصيل الشيك المرتجع من مكاتب 
ي غضون 

 
ا من  15الفروع ف ا تقويمي  يوم 

 اإلنذار
ي  25

ي بعد التذكير الثان 
 درهم إماران 

 الرسوم التفاصيل

 مقاصة خاصة

  مقاصة
ي ) 205

البنك  100البنك المقدم +  100درهم إماران 
 رصيد نقدي( 5المصدر + 

ي البنك المصدر 300 اإلرجاع لعدم كفاية الرصيد
 درهم إماران 

 الرسوم التفاصيل

 بطاقة الخصم من أجهزة الرصاف اآلىلي 

 
إصدار بطاقة أجهزة الرصاف اآلىلي )أ( بطاقة 

 أساسية )ب( بطاقة إضافية
ي  25

 درهم إماران 

ي  25 استبدال الرمز الشي
 درهم إماران 

ي  25 أو المشوقة(مفقودة الاستبدال البطاقة )
 درهم إماران 

كشف حساب مصغر من أجهزة الرصاف 
 اآلىلي 

 بدون رسوم

سحب نقدي من أجهزة الرصاف اآلىلي رسوم 
 بنكالتابعة لل

 بدون رسوم

 شبكة الرصاف اآلىلي  المعاملة من خالل
(UAE Switch)  أجهزة الرصاف اآلىلي /

 التابعة لبنك آخر لكل عملية سحب نقدي
ي درهم  2

 إماران 

 بدون رسوم المعامالت المرفوضة

ستعالم عن الرصيد من خالل شبكة اال 
( / أجهزة UAE Switchالرصاف اآلىلي )

الرصاف اآلىلي التابعة لبنك آخر لكل 
 استعالم

ي  1
 درهم إماران 

مجلس  االستعالم عن الرصيد  داخل
ي  ا لكل استعالم التعاون الخليجر  / دولي 

ي  2
 درهم إماران 

استخدام أجهزة الرصاف اآلىلي خارج رسوم 
 اإلمارات العربية المتحدة

 حسب البلد المضيف

رسوم المعالجة المضافة إىل سعر الرصف 
 السائد للعمالت األجنبية

 معاملة العملة % من 2
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ي  25 نسخة من قسيمة المبيعات
 درهم إماران 

 الرسوم التفاصيل

كات(  الحسابات الجارية )للشر

ي جميع يجب أن يكون 
 
الحد األدن  للرصيد ف

 األوقات
ي  100,000

 درهم إماران 

ا 1,000 الرسوم إذا انخفض الرصيد عن الحد األدن   ي شهري 
 درهم إماران 

ي  100بحٍد أدن   ٪15تصل الفائدة عىل الرصيد المدين إىل 
 درهم إماران 

ي  250 رسوم المعالجة رب  ع السنوية
 درهم إماران 

 )اإلصدار(رسوم دفي  الشيكات 
لكل ورقة / حسب االتفاق مع  إماراتية دراهم 3

 العميل

رسوم دفي  الشيكات إذا لم يتم تحصيلها  
 خالل شهرين من اإلصدار

ي وإلغاء دفي  الشيكات 25
 درهم إماران 

 بدون رسوم  شيك داخىلي مرتجع غير مدفوع

ي  50  شيك صادر مرتجع غير مدفوع
 درهم إماران 

ي  300 لعدم كفاية الرصيد إرجاع مقاصة واردة 
 درهم إماران 

تصل رسوم ترتيب السحب عىل المكشوف 
 ٪ من قيمة التسهيل1إىل 

ي  250بحٍد أدن  
 درهم إماران 

 الرسوم التفاصيل

كات(  حسابات الودائع تحت الطلب )للشر

 الحد األدن  للرصيد
ي / 100,000

دوالر أمريكي /  30,000درهم إماران 
ي /  25,000

لين  ي  25,000جنيه إسي 
لين   جنيه إسي 

ي  250 رسوم المعالجة رب  ع السنوية
 درهم إماران 

ي  درهم 1,000 الرسوم إذا انخفض الرصيد عن الحد األدن  
ا إماران   شهري 

 الرسوم التفاصيل

كات(  الودائع الثابتة )للشر

ي  100,000 الحد األدن  للرصيد
 درهم إماران 

 حسب موافقة اإلدارة الحد األقىص للمبلغ 

 %2غرامة بنسبة  السحب قبل االستحقاق

 )رب  ع سنة واحد( المدة حسب تقدير البنك 
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 الرسوم التفاصيل

 حسابات الضمان

 رسوم فتح / إغالق الحساب
 بحد أدن  0.025

 
وع سنويا  2500٪ من قيمة المشر

ي  درهم
 إماران 

ي درهم  100 رسوم إدارة الضمان
ا إماران   لكل حساب / لكل وحدة / شهري 

ي  500 رسوم تسجيل الوحدة
 درهم إماران 

ي  350 رسوم تحويل / تعديل الوحدة
 درهم إماران 

 التحقق من شهادة الدفع المرحىلي 
مة مع  750 ي أو حسب االتفاقية المير

درهم إماران 
 العميل

 وفق تقدير البنك مقابل سعر فائدة الضمان

 الرسوم التفاصيل

ونية نت / الخدمات المرصفية اإللكي   الخدمات المرصفية عير اإلني 

نس  األعمال الذكيةخدمات رسوم إعداد  )بير 
 للعميل سمارت(

ي  500
 درهم إماران 

 لمرة واحدة

نس سمارت(   –خدمات األعمال الذكية )بير 
 الرسوم الشهرية

ي  200
 درهم إماران 

نس سمارت(   –خدمات األعمال الذكية )بير 
رسوم اإلعداد لكل  –اإلدارة من قبل البنك 

 كيان

ي  5000
 درهم إماران 

نس سمارت(   –خدمات األعمال الذكية )بير 
 تعديالت اإلدارة من قبل البنك

ي  500
 درهم إماران 

 الرسوم التفاصيل

 التمويل التجاري

اد )خطابات االْعتماد(   )أ( االعتمادات الُمستندية لالستير

 خطابات االْعتماد( عمولة فتح 1)

 100,000مبالغ تصل إىل باالعتمادات 
ي أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

 درهم إماران 
ا )1/8 ( أو  3٪ شهري  درهم  500أشهر كحد أدن 

ي كحد أدن  
 أيهما أعىل ،إماران 

درهم  100,000بمبالغ تتجاوز االعتمادات 
ي أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

 إماران 
ا ٪ 1/8 ي  100عىل أول شهري 

ألف درهم إماران 
ي  1/16باإلضافة إىل 

ا عىل المبلغ المتبق   بالمائة شهري 
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ا ٪ 1/8خطابات االعتماد المتجددة   شهري 
 أشهر( عىل القيمة اإلجمالية 3)بحد أدن  

ي بحٍد أدن   درهم 250
إعادة  معاملة لكل إماران 

 تقسيط

عمولة االعتماد االحتياطي لخطاب الضمان 
  العادي

ي بحٍد أدن   500
 درهم إماران 
 

د باعتماد آخر ]االعتماد 
َ
خطاب اعتماد ُمسن

اد  [ مثل خطاب االعتماد لالستير الظهير
ي 
 
 اإلضاف

ي  1000
 درهم إماران 

 الرسوم التفاصيل

 عمولة تعديالت خطابات االعتماد

ة صالحية  تعديالت بخالف تمديد في 
خطابات خطابات االعتماد أو زيادة مبلغ 

 االعتماد
ي  250

 درهم إماران 

 أ( زيادة مبلغ خطاب االعتماد
أشهر  3خطابات االعتماد لمدة  نفس عمولة فتح

، درهم 500أدن  أو  حدٍ ب ي بحٍد أدن 
 أيهما أعىل إماران 

ة صالحية خطاب االعتماد  ب( تمديد في 
،  250شهر واحد بحٍد أدن  أو  ي بحٍد أدن 

درهم إماران 
 أيهما أعىل

 رسوم إضافية )خطاب اعتماد وتعديل(

ي لكل صفحة إضافية )خطاب اعتماد  25
درهم إماران 

 وصفحات  4 يزيد عن

 تعديل يزيد عن صفحة واحدة

 قبول خطاب االعتماد
ة االستخدام أو  1/6 ا إلجماىلي في 

 300بالمائة شهري 
، أيهما أعىل ي بحٍد أدن 

 درهم إماران 

هلغاء خطاب االعتماد بعد إ ي  300 تجهير 
 درهم إماران 

ي أو ما يعادل  375 رسوم مقابل الفروقات
 دوالر أمريكي  100درهم إماران 

ي غضون الفروقات عدم قبول 
 
ا من  14ف يوم 

 التذكير 
ي  250

 درهم إماران 

ي بها  مستنداتالإرجاع 
غير  فروقاتالن 

 المسددة / غير المقبولة
ي أو ما يعادل  375

 أمريكي دوالر  100درهم إماران 

ي بها ) مستنداتللالحفظ اآلمن 
 فروقاتالن 

المستحقة غير  مستنداتال( )السليمة / 
ا( 30كير من أل  المسددة  يوم 

ا 250 ي شهري 
 درهم إماران 

ي  250 المعدلة / اإلضافية مستنداتمعالجة ال
 درهم إماران 

سندات خطاب االعتماد غير المدفوعة عند 
 االستحقاق

ي درهم  200
ا باإلضافة إىل الفائدة.  إماران   شهري 
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ي  400 رسوم التحويل )سويفت( كاملة 
 درهم إماران 

ي  150 رسوم تحويل )سويفت( لإلخطار األوىلي 
 درهم إماران 

ي  150 رسوم تحويل )سويفت( للتعديل
 درهم إماران 

ي  100 رسوم تحويل )سويفت( للمتابعة
 درهم إماران 

ي  50 رسوم بريدية
 درهم إماران 

ادخطاب  ي  50 اعتماد لالستير
 درهم إماران 

يد الشي    عرسوم   الير

ي  300 خارج اإلمارات العربية المتحدة
 درهم إماران 

ي  100 داخل  اإلمارات العربية المتحدة
 درهم إماران 

 االعتمادات الُمستنديةعمولة الدفع )
  (المقدمة إىل المستفيد المباشر 

درهم  250٪ من قيمة السند )بحٍد أدن  0.125
ي 
 (إماران 

 

 الرسوم التفاصيل

تماد(
ْ
 االعتمادات الُمستندية للتصدير )خطابات االع

ل  
طار أوَّ

ْ
ي   150 إخ

 درهم إماران 

مولة إخطار: 
ُ
 ع
 أ( لغير العمالء 

ي  300
 ثابتة -درهم إماران 

مولة تعديل
ُ
( 150 ع ي )الحد األدن 

 درهم إماران 

  الدولة(
 
ا للمخاطر ف

ً
 رسوم تأكيد )طبق

ا لمدة 1/8 ، وبحد أدن   3% شهريًّ أشهر كحٍد أدن 
ي ذلك  500

 
حنة بما ف

ُ
ي من تاري    خ آخر ش

درهم إماران 
ة القبول   في 

ْصم )مذكورة حالًيا كرسوم 
َ
رسوم الخ

 تداُول(
هما أْعىل  300% أو بحد أدن  1/8  ؛ أيُّ ي

درهم إماران 
ي لغير العمالء(درهم  400)بحد أدن  

 إماران 

ي أو  375 رسوم مقابل الفروقات
 دوالر أمريكي  100درهم إماران 

ل عن خطاب اعتماد إل طرف ثالث
ُ
ي  500% كنسبة مئوية ثابتة أو 1/2 تناز

 درهم إماران 

ل عنه
َ
  خطاب اعتماد ُمتناز

 
ي  500% كنسبة مئوية ثابتة أو 1/2 تعديل ف

 درهم إماران 

  خطاب 
 
ل عنهتعديل عام ف

َ
ي  250  اعتماد ُمتناز

 ثابتة -درهم إماران 

ا للمادة 
ً
ل عن العائدات )طبق

ُ
من  39تناز

القواعد واألعراف الدولية لالعتمادات 
 (UCP 600المستندية 

ي  350
 درهم إماران 
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بول سندات
ُ
ي  150  ق

 ثابتة -درهم إماران 

داد د/ ُمتأخر السَّ
َّ
ع غير ُمسد

َ
ج
َ
د ُمْرت

َ
ي درهم  200 سن

 إماران 

د قيمة 
ُ
  حال تزاي

 
عديل سند التصدير )ف

َ
ت

ند(  السَّ
( 200% زيادة القيمة )بحد أدن  0.125 ي

 درهم إماران 

  
 
ل/ إضاف

َّ
 مناولة ُمستند ُمعد

 
يد الشي    ع 100 ا إليها رسوم الير

 
ي ُمضاف

 درهم إماران 

ون شهر واحد 
ُ
ض
ُ
  غ

 
دة ف

َّ
سندات غير ُمسد

 االستحقاقمن تاري    خ اإلرسال/ تاري    خ 
ا 250 ي شهريًّ

 درهم إماران 

اح بشأن االعتماد الُمستندي  مالحظة/ اقير
 واإلخطار

ي  300
 ثابتة -درهم إماران 

َسخ الُمستندات بُموجب 
ُ
فحص ُمْسَبق لن

احنا/ ُمالحظتنا ير
ْ
 االعتماد الُمستندي واق

ند )بحد أدن  0.10 درهم  250% من قيمة السَّ
) ي
 إماران 

ي  50  رسوم بريدية
 درهم إماران 

يد الرسي    ع  رسوم الير

ي  300 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
 درهم إماران 

ي  100 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 درهم إماران 

 الرسوم التفاصيل

 سندات التحصيل الواردة

مولة
ُ
 ع

؛  300( أو بحد أدن  0.002) 2/1000 ي
درهم إماران 

هما أعىل  أيُّ

ي  150 تعديالت
 درهم إماران 

ي  300 بدون ُمقابل
 درهم إماران 

  حالة 
 
د )أجل سداد ف

َّ
ع غير ُمسد

َ
ُمرتج

 القبول(
ي  300

 درهم إماران 

لة إل بنك ثالث   مستندات ُمحوَّ
؛  300( أو بحد أدن  0.002) 2/1000 ي

درهم إماران 
هما أعىل  أيُّ

د بأجل سداد(
َ
ي  200 تأخر السداد )سن

 درهم إماران 

)إدارية( لحفظ المستندات رسوم 
 يوًما( 30)مستندات معلقة ألكير من 

ا 250 ي شهريًّ
 درهم إماران 



 الخدمات المصرفية للشركات -تعرفة الرسوم                                   

 

12 
 

 تحليل كمبيالة للقبول 
 

ة أجل السداد بحد أدن  2 ا لفي  أشهر أو  3% شهريًّ
ي عىل األقل؛ أيهما أعىل،  300بمبلغ 

درهم إماران 
ا إليه 

 
ي مقابل رسوم ُمعالجة 150ُمضاف

 درهم إماران 

دات
َ
  تاري    خ االْستحقاق سن

 
د ف

َّ
سد

ُ
ي   150 لم ت

ا درهم إماران   شهريًّ

ي  50   رسوم بريدية
  درهم إماران 

يد الرسي    ع  رسوم الير

ي  300 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
 درهم إماران 

ي  100 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 درهم إماران 

 ُمتابعة

ي  100  سويفت
 درهم إماران 

ي  25   بريد
 درهم إماران 

ي  100  رسوم حوالة
 درهم إماران 

 الرسوم التفاصيل

ادرة  سندات التحصيل الصَّ

ي  300( بحد أدن  0.002) 2/1000 تحصيل الصادرةسندات العمولة 
 درهم إماران 

ي  150   تعديالت
 درهم إماران 

د/ بدون ُمقابل
َّ
ع غير ُمسد

َ
ي   300 ُمرتج

  درهم إماران 

بالتحصيل )طلب معرفة رسوم التذكير 
 إمكانية الرصف(

ي 100  
  درهم إماران 

ي  150  رسوم ُمعالجة للقبول
  درهم إماران 

  
 
ل/ إضاف

َّ
ي   100  مناولة ُمستند ُمعد

يد الشي    ع درهم إماران  ا إليها رسوم الير
 
 ُمضاف

ي  50 رسوم بريدية
  درهم إماران 

يد الرسي    ع  رسوم الير

ي  300 المتحدةخارج دولة اإلمارات العربية 
  درهم إماران 

ي  100 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  درهم إماران 

 ُمتابعة

ي 100  سويفت
 درهم إماران 

ي  25  بريد
  درهم إماران 
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ي  100 رسوم حوالة
  درهم إماران 

 الرسوم التفاصيل

مان
َّ
 خطابات الض

 اإلصدار

مولة إصدار
ُ
 ع

ة 1 ي تصل في 
 3شيانها إىل % لخطابات الضمان الن 
،  350أشهر كحد أدن  أو مبلغ  ي بحد أدن 

درهم إماران 
هما أعىل  أيُّ

  غير بنك  
 
 يصل إل صفحتيرْ   –نص إضاف

ي 200 
 ،للصفحات اإلضافية درهم إماران 

ي لكل صفحة  100
 درهم إماران 

  خطاب الضمان )بخالف 
 
تعديالت ف

ة الرسيان وزيادة المبلغ والحد  تمديد فير
 
 
(األدن  

 
 لعمولة التجديد التلقان

ي  150
  درهم إماران 

ة رسيان  تعديالت تتضمن تمديد فير
    

 
 خطاب الضمان أو زيادة ف

 
ي حالة إصدار خطاب 

 
نفس العمولة الُمطبقة ف
،  3الضمان البالغة مدته   أشهر كحد أدن 

، أيهما أعىل 350أو مبلغ  المبلغ ي بحد أدن 
 درهم إماران 

جاع خطاب الضمان منته  الصالحية  اْسير
 عىل النظام

ا )لمدة 1.5 ( وبحد أدن   3% سنويًّ أشهر بحد أدن 
ي  250

 درهم إماران 

مان 
َّ
 إعادة إصدار خطاب الض

ا )لمدة 1.5 ( وبحد أدن   3% سنويًّ أشهر بحد أدن 
ي  250

 درهم إماران 

ُمطالبة خطاب الضمان: رسوم معالجة 
 فيما يتعلق بالدفع إل الُمستفيدين

ي  350
  درهم إماران 

بل 
َ
مان بعد اإلعداد ولكن ق

َّ
إلغاء الض

 التسليم إل العميل
ي   200

  درهم إماران 

 الرسوم التفاصيل

 إخطارات

ي  300 عمولة إخطار
  درهم إماران 

ي  150 رسوم إخطار بالتعديل
  درهم إماران 

ي   250 مطالبة خطاب الضمان
  درهم إماران 

ي  400 رسوم التحويل )سويفت( كاملة
  درهم إماران 

ي  150 رسوم تحويل )سويفت( للتعديل
  درهم إماران 



 الخدمات المصرفية للشركات -تعرفة الرسوم                                   

 

14 
 

ي  50  رسوم بريدية
  درهم إماران 

يد الرسي    ع  رسوم الير

ي  300 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
  درهم إماران 

ي  100 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  درهم إماران 

ي  100 للمتابعة -سويفت 
  درهم إماران 

حن
َّ
مان الش

َ
 ض

حن/ أْمر تسليم
َّ
 ضمان الش

؛  300(، أو بحد أدن  0.002) 2/1000 ي
درهم إماران 

 أيهما أعىل

د ألكير 
َّ
حن ُمستحق غير ُمسد

َّ
ضمان الش

يوًما دون استالم الُمستندات ذات  30من 
 الصلة

ي   150
ا درهم إماران   شهريًّ

 الرسوم التفاصيل

 غير ذلك

فتعويض   ُمقابل الرصَّ
 ¼ 

ً
ي المائة، شاملة

 
ي حال عدم  300ف

 
ي ف

درهم إماران 
ا من  اء العملة األجنبية من بنك اإلستثمار اعتبار  شر

ة القبول ي ذلك في 
 
 تاري    خ الشحنة بما ف

 إيَصال أَمانَة

درهم إماراتي كرسوم ُمناولة باإلضافة إلى فائدة لكل اتفاق  150

ونقترح في حال  للغرامة الجزائية(.)إذا لم تُسدَّد، يُطبق ُمعدل 

السداد الُمسبق إليصال األمانة: تطبيق الَخْصم جزئيًا أو كليًا 

  درهم إماراتي باعتبارها رسوم السداد المبكر. 100بقيمة 

  درهم إماراتي 100 مصروفات نثرية السترجاع سجالت قديمة

  درهم إماراتي 100 رسوم خدمة التصديق

 

 

 

 

 

 

 



 الخدمات المصرفية للشركات -تعرفة الرسوم                                   

 

15 
 

 

 

 

%( بما يتماشى مع لوائح المصرف المركزي 5القيمة المضافة )لضريبة  خاضعةتُعد الرسوم/ المصاريف المذكورة بعاليه 

 والهيئة االتحادية للضرائب في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

المضغوطة في الفروع/ مراكز يتم التعامل مع التعليمات الُمستلمة بُموِجب خطابات أو عْبر الفاكس أو بواسطة األقراص  -2

 المعالجة/ ُموظفي العالقات لدْينا، باْعتبارها ُمعامالت عند شباك الصَّراف.

دين لخدمات الشركات ُمتضمنة سمارت بيزنس،  -3 تشتمل القنوات البديلة على القنوات اإللكترونية والقنوات القائمة على الُمور ِ

ل النقد واستالمه، أجهزة اإليداع النقدي الذكية، سويفت سكور وافتتاح واجهات بيزنس أونالين، سمارت بيزنس كونكت، تحصي

 برمجة التطبيقات المصرفية وغيرها.

الرسوم المذكورة أعاله هي رسوم بنك اإلستثمار فقط، وقد تقوم البنوك األخرى بَخْصم رسومها من مبلغ التحويل أو َخْصمها  -4

  للبيانات والقيم الفعلية. يُرجى النَّقر هنا الستعراض رسوم البنك المراسل. بشكل منفصل وُمستقل عن حسابك طبقُا

 ( أشهر.3الدورة البنكيَّة لدى بنك اإلستثمار تُساوي ثالثة ) -5

تخضع جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذه التوجيهات للتغيير بدون إخطار، على أْن تكون التعرفة الُمحدَّثة ُمتاحةً  -6

 .investbank.aeعلى الموقع اإللكتروني للبنك 

ُمْسبَق، باإلضافة إلى تعديل ، وفقًا لتقديره ُمنفرًدا وبدون إْخطار اتيحتِفظ البنك في حق فرض مصاريف إضافية ُمقابل الخدم -7

أو زيادة أو تخفيض أو إلغاء الخدمة، وتعديل الشروط واألحكام أو الرسوم و/أو المصاريف و/أو العُموالت ذات الصلة في ضوء 

 الظروف السوقية السائدة حْسبما يراه ُمالئًما.

 كون ُمتاحةً عند الطلب.ت فأي رسوم أو مصاريف ُمقابل الخدمات غير مذكورة في هذه التوجيهات سو -8

 

ومن قِبله عماًل بقوانين دولة اإلمارات ش.م.ع فقط جميع االلتزامات بُموِجب المنتجات الُمقدَّمة تكون واجبة الدفع لدى بنك اإلستثمار 

يثُما تنطبق الشروط العربية المتحدة )بما في ذلك أي إجراءات أو أوامر أو مراسيم أو لوائح حكومية(. وبالنسبِة لجميع الُمنتجات، ح

 واألحكام الخاصَّة، فإنها تخضع للتغيير بدون إخطار ُمْسبَق وتكون ُمتاحةً عند الطلب.

 

يهدف البنك إلى تقديم أسعار وخدمات تنافسية وتتسم بالمرونة في آٍن واحٍد بحيث تكون مقياًسا لاللتزام بُغيَة إرساء  -بنك اإلستثمار

 عالقة طويلة األَمد. 

 


