
 

 عمليات مصرفية للشركات

 جدول رسوم الخدمات

  

 

  إدارة الحسابات

 )درهم( رسوم خدمة حساب )جاري / توفير / تحت الطلب(

  25,000هو   عليه الحفاظ يجب الشهري الرصيدالعملة  درهم: متوسط 
 الشهري: رسم عدم الحفاظ على متوسط 

 درهًما شهرًيا 150

 ألف يورو في نهاية اليوم. 25يتجاوز على رصيد ائتماني يومي  ٪ سنوًيا ، يتم تحصيلها على أساس شهري. محسوبة 0.80 رصيد شهري سط العملة  يورو:  ال يوجد متو

 200 )إذا تم إغالقه خالل سنة(   رسوم إغالق حساب

 رخصة تجارية منتهية: بعد شهرين من انتهاء الترخيص

 ر الالحقة حتى تقديم رخصة تجارية ساريةمالحظة: سيتم استرداد الرسوم في األشه
 شهرًيا 200

 500 فتح حساب )الحسابات الخارجية فقط(طلب رسوم 

 100 (الحسابات الخارجية فقطرسوم العالقات )

 

  نظام الخصم المباشر

 )درهم( رسوم خدمة بنك راع 

 500 (  DD200طلب تسجيل منشئ ) صادر

 500 (  DD220) صادر إشعار مطابقة منشئ

 درهم إماراتي 50درهم إماراتي لكل سجل بحد أدنى  2 ( DD500 )صادر معالجة طلب

 ال يوجد ( DD503اجراءات الالستجابة )صادر

 100 ( DD300طلب استبداع/تعديل )صادر

 100 ( DD510طلب تأكيد/تعديل )صادر

 200 ( DD400 طلب إلغاء )صادر

 100 طلب إيقاف عملية دفع

 )درهم( رسوم خدمة البنك القائم بالتسديد

 100 ( DD300استبداع/تعديل )صادر طلب

 100 ( DD510طلب تأكيد/تعديل )صادر

 200 ( DD400 طلب إلغاء )صادر

 100 طلب إيقاف عملية دفع

 250 الرصيدإعادة طلب تفويض الخصم المباشر لعدم كفاية  /رسوم عدم تنفيذ

 )درهم( رسوم خدمة الحواالت الواردة -الحواالت 

 سويفت
 درهم + رسوم البنك المراسل 100

 )يتم فرض رسوم على حسابات غير المقيمين / الخارجية وفًقا للترتيب / التسعير المتفق عليه(

تحويل سويفت من المقر الرئيسي للبنك و بي أوكي  بحرين ) المقيمين و غير 

 المقيمين(
25 

 25 نظام تحويل األموال اإلماراتية

 ا للترتيب / التسعير المتفق عليه()يتم فرض رسوم على حسابات غير المقيمين / الخارجية وفًق 

 100 السويفت الرئيسي ) من حسابكم لدينا (

 100 ) من حسابكم لدينا( نظام تحويل األموال اإلماراتية

 حسب الرسوم المطالب بها من قبل البنك المراسل (  FTS 6 SWIFT)  رسوم التحقيق / المراسالت

 50 تعليمات دفعات المتعاملين (السترجاع ) نسخ سويفت/نظام تحويل األموال/

 درهم + رسوم البنك المراسل 50 طلب سحب األموال

 درهم + رسوم البنك المراسل 100 طلب إلغاء سويفت

 )درهم( رسوم خدمة أوامر الدفع الدائمة

 100 رسوم التفعيل -ر الدفع الدائممأ

 50 رسوم المعامالت -أمر الدفع الدائم

 150 رصيدبسبب عدم كفاية ال أمر الدفععدم تنفيذ 

 50 أمر الدفع الدائمتعديل /إلغاء 

 )درهم( رسوم خدمة داخليةالحواالت ال -الحواالت 

 ال يوجد  WSI /   نظام تحويل األموال

 10 سويفت

 )درهم( رسوم خدمة إصدار خطابات / شهادات

 100 تقارير تأكيد التدقيقرصيد الحساب  / 

 100 خطاب مديونية / شهادة عدم مسؤولية / خطاب مرجعي / خطاب إبراء ذمة

 300 التجارية ) المنطقة الحرة(هادة صادرة للدائرة االقتصادية / رخصة ش

 100 مفوضتصديق توقيع ال

 : جميع الرسوم ال تشمل ضريبة القيمة المضافة/الضرائب األخرى المطبقةمالحظة

 

 
 



 

 

 

 )درهم( رسوم خدمة كشف حساب مكرر

 مجانا شهور 5كشف حساب مطبوع عند الطلب في الفرع حتى 

 لكل صفحة 10 أكثر من ثالث أشهر

 كشف حساب خارج الدورة
 لكل صفحة 10

 درهم إماراتي 50بحد أدنى  

 )درهم( رسوم خدمة إصدار دفاتر شيكات

 مجانا أول دفتر شيكات

 25 صفحات 10

 25 صفحة 25

 50 صفحة 50

 حسب االتفاق الشيكات المخصصة

 )درهم( رسوم خدمة معامالت الشيكات

 100 ايقاف دفع شيك

المقاصة الداخلية / السحب النقدي على الشيكات المرتجعة المسحوبة على الحساب )

 الكاونتر
250 

 50 إرجاع الشيكات الصادرة

 )درهم( رسوم خدمة إصدار شيك مدير

 50 إصدار شيك مدير

 50 إلغاء شيك مدير

 )درهم( رسوم خدمة إصدار شيك أجنبي

 السريع والبنك المراسل درهم( + رسوم البريد 100٪ من مبلغ الشيك )الحد األدنى 0.125 شيك أجنبي للتحصيل )خارج اإلمارات العربية المتحدة(

 )درهم( رسوم خدمة رسوم  خاصة

 205 رسوم المقاصة الخاصة )الشيكات المقدمة من قبلنا(

 )درهم( رسوم خدمة شيكات مؤرخة

 10 االستحقاق خالل سنة واحدة

 20 سنة 1استحقاق أكثر من 

 10 شيك مؤرخ استبدال / سحب

 10 تأجيل موعد االستحقاق

 حسب االتفاق  بالجملة شيكات مؤرخة التخزين

 )درهم( رسوم خدمة حماية األجور  نظام

 500 رسوم التفعيل

 1,000 رسوم الصيانة السنوية

 )درهم( رسوم خدمة رسوم التحويل

 100 15عدد الموظفين >

 200 200-15عدد الموظفين 

 للخط الواحد 2 100عدد الموظفين< 

 10 تحويل حساب التمويل

 )درهم( رسوم خدمة رسوم المعامالت النقدية

 تفاقحسب اال رسوم إدارة النقد للمعامالت النقدية بالجملة

 درهم 100٪ من القيمة االسمية للعملية بحد أدنى 1 اإليداع / السحب النقدي من حساب العمالت األجنبية

 إيداع / سحب نقدي من حساب الدرهم اإلماراتي

 )ال يوجد(   1-40.000

 للمعاملة( 20ألف إلى مليون ) 40

 (50مليون أو أكثر )

 

 

 

  

رسوم خدمة )درهم(  رسوم البريد 

 150 رسوم البريد السريع داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 350 رسوم البريد السريع خارج اإلمارات العربية المتحدة )دولًيا( 

مالحظة: جميع الرسوم ال تشمل ضريبة القيمة المضافة/الضرائب األخرى المطبقة 



 

 تمويل التجارةعمليات 

 جدول رسوم الخدمات

 

 
رسوم خطاب االعتماد -استيراد   

عتمادالخطاب ام أ. رسو  )درهم( رسوم خدمة 

  خطاب اعتماد مؤقت /خطاب اعتماد باالطالع
لكل خطاب  كحد أدنى ألف درهم عمولة أشهر كحد أدنى( 3٪ شهرًيا )0.125ألف درهم  100أشهر كحد أدنى( ألول  3٪ شهرًيا )0.25

الخدمةبما في ذلك رسوم  -/  اعتماد  

 اعتماد متجدد خطاب

 رسوم التدقيقلباإلضافة درهم  400, قتخطاب اعتماد باالطالع/ مؤمماثل ل

 مع حد أدنى للعمولة  اعتماد متجدد لكلعمولة ٪ 0.125لباإلضافة  درهم 400

 الخدمةبما في ذلك رسوم   700

 رسوم الفحصل  400باإلضافة, خطاب اعتماد باالطالع/ مؤقتمماثل ل راعتماد مستند بآخ

  LCللك درهم  1500 العمولةأشهر( بحد أدنى.  5ى د أدن٪ شهرًيا )بح0.50 خطابات االعتماد االحتياطية

 )درهم( رسوم خدمة خطاب االعتمادرسوم تعديل ب. 

 مبلغ خطاب االعتماد زيادة
درهم شاملة  500عمولة افتتاح خطاب االعتماد بحد أدنى. العمولة لكل تعديل ك الزائديتم احتساب العمولة اإلضافية على المبلغ 

 الخدمةرسوم 

 الخطابتهاء للتمديد في تاريخ ان
درهم بما في ذلك  500عمولة فتح خطاب االعتماد مع حد أدنى للعمولة لكل تعديل كفترة طالة اليتم احتساب العمولة اإلضافية إل

 الخدمةرسوم 

 الخدمةدرهم شامل رسوم  500 تعديالت أخرى )التغييرات في شروط وأحكام خطاب االعتماد والبنود وما إلى ذلك(

 )درهم( رسوم خدمة خطاب االعتماد الخدمةرسوم ج.

 300 رسوم خدمات إلغاء خطاب االعتماد )قبل انتهاء الصالحية(

 )درهم( رسوم خدمة ح. رسوم إدارية

عمولة انتهاء صالحية خطاب االعتماد )عند التفاوض على المستندات بعد تاريخ انتهاء 

 صالحية خطاب االعتماد(

شاملة كحد أدنى درهم  500اح خطاب االعتماد. عمولة مثل عمولة افتتبعد االنتهاء يتم احتساب العمولة اإلضافية عن الفترة 

 الخدمةرسوم 

عن قيمة خطاب االعتماد(المتفاوض عليها  المستندات ما تزيد)عند التجاوز في السحب  
 مولة افتتاح خطاب االعتماد مع حد أدنى. لجنةمثل ع يتم احتساب عمولة إضافية على المبلغ المسحوب

 خدمةدرهم شامل رسوم ال 500

خطاب االعتماد في تفاوتال  رسوم السويفتلدرهم باإلضافة  300 

مرفوضةإعادة المستندات المخالفة غير مسددة /  سوم البريد السريع / السويفتلر درهم باإلضافة 300 

اآلمن )المحتفظ بها غير مدفوعة / غير المستندات )مخالفة / نظيفة( رسوم الحفظ 

 المقاصة بعد شهر واحد من تقديمها للعميل(
 درهم في الشهر 200

 )درهم( رسوم خدمة د. اعتماد قبول

 اعتماد القبول
تاريخ انتهاء خطاب بغض النظر اذا وقع تاريخ االستحقاق قبل أو بعد ، مهلة عرفية ال٪ شهرًيا )سيتم فرض عمولة على 0.25

 -درهم إماراتي /  300 االعتماد( كحد أدنى.

 )درهم( رسوم خدمة ضمانات الشحن -ه

 درهم إماراتي إذا استمر الضمان لفترة تزيد عن شهر واحد 100درهم إماراتي إضافية و  400 لخطابات االعتماد المرئية مقابل الهامش النقدي الكامل فقط

 إماراتي إذا استمر الضمان لفترة تزيد عن شهر واحد درهم 100درهم إماراتي إضافية و  400٪ كحد أدنى. 0.25 لخطابات االعتماد الزمنية

 )درهم( رسوم خدمة الرسوم األخرى ذات الصلة و.

 350 رسوم السداد

 درهم  300٪ كحد أدنى. 0.125 التفاوض رسوم

 درهم  300٪ كحد أدنى. 0.125 سوية مستندات خطاب االعتماد بالعملة األجنبيةللصرف بغرض تاألجور التعويضية 

 150 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة - رسوم البريد السريع

 350 خارج اإلمارات العربية المتحدة -رسوم البريد السريع 

 150 رسوم السويفت

 باإلضافة إلى رسوم البريد السريع -درهًما إماراتًيا لكل تذكير  50 رسوم التذكير

 200 عمولة الوكيل - شيك مدير

االستشارة رسوم هيكلة /ي.    

 .المتضمنة في هيكلة الحل األمثل للتجارة. و التشابك سيتم فرض رسوم االستشارات التجارية / رسوم الهيكلة كل حالة على حدة في ضوء التعقيد

 

  سندات للتحصيللالفواتير المستندية 

 )درهم( رسوم خدمة IBC أ. رسوم إرشاد

 300 رسوم إرشاد الفواتير المستندية الواردة

 )درهم( رسوم خدمة مةب. رسوم الخد

 سوم السويفتلر باإلضافةدرهم  300٪ كحد أدنى. 0.125 حوالة مستندية داخلية ) بما فيه تفعيل الحساب (

حوالة مستندية داخليةول قب  رسوم السويفتلباإلضافة  درهم إ 300٪ كحد أدنى. 0.125 

 يد السريعرسوم البرلدرهم باإلضافة  300٪ كحد أدنى. 0.125 حوالة مستندية داخلية من بنك أخر

غير مدفوعة األجر / غير مقبولةحوالة مستندية داخلية   رسوم البريد السريعلباإلضافة  درهم 300كحد أدنى. ٪ 0.125 

 درهم إماراتي 300٪ كحد أدنى. 0.125 إصدار حوالة مستندية داخلية محررة من الدفع 

 تعديل درهم لكل 300كحد أدنى. تعديالت أخرى  300بلغ المتزايد )إن وجد( ٪ عمولة إضافية على الم0.125 تعديل الكمبياالت الواردة للتحصيل

 )درهم( رسوم خدمة ج. رسوم أخرى

 كحد أدنى 200 -% 0.25 بالعملة األجنبية IBC  رسوم الصرف لتسوية

غير مدفوعة بعد شهر واحد من االستالم / القبول /  IBC (رسوم الحفظ اآلمن لوثائق

 )تاريخ االستحقاق
 شهريا 200

 : جميع الرسوم ال تشمل ضريبة القيمة المضافة/الضرائب األخرى المطبقةمالحظة

 



 

 

 

 
  رسوم خطاب االعتماد -تصدير

 )درهم( رسوم خدمة أ. رسوم استشارات خطاب االعتماد للتصدير

 أدنىحد درهم ك 500ثابتة ٪ من قيمة 0.125 للعميل خطاب اعتماد إخطار

 أدنىحد درهم ك 1,500تة ثاب٪ من قيمة 0.125 إخطار خطاب االعتماد لغير العمالء

 400 إخطار العميل بتعديل خطاب االعتماد

 500 إخطار تعديل خطاب االعتماد لغير العمالء

 )درهم( رسوم خدمة رسوم تجهيز الصادراتب.

 مع العميل مقابل مخاطر البنك / الدولة. االتفاقالعمولة المطبقة وفًقا  للتصدير إلى العميل خطاب اعتماد تأكيد

 مع العميل مقابل مخاطر البنك / الدولة. لالتفاقالعمولة المطبقة وفًقا  لتصدير إلى غير العميلل خطاب اعتماد تأكيد

 درهم إماراتي 300٪ كحد أدنى. 0.125 ستندات التصدير-رسوم التفاوض 

 الصادراتخدمة رسوم 
ستندات التي تزيد عن لملدرهم  1,000مليون درهم إماراتي و 10درهم على المستندات التي تصل قيمتها إلى  500يتم فرض 

 مليون درهم إماراتي 10

 عرض  لكدرهم ل 500 رسوم فحص مستندات التصدير للعميل

 عرض لكدرهم ل 1،000 رسوم فحص مستندات التصدير لغير العمالء

 درهم لكل عملية سداد 300 األخرىللبنوك دفع مطالبة السداد 

 1،000 إصدار التنازل عن العائدات

 )درهم( رسوم خدمة رسوم أخرى -ج

 Swiftدرهم باإلضافة إلى رسوم  1000٪ من قيمة التخصيص مع الحد األدنى. 0.125 التنازل عن العائدات بموجب خطاب اعتماد التصدير

 150 داخل اإلمارات العربية المتحدة -رسوم البريد السريع 

 350 خارج اإلمارات العربية المتحدة -رسوم البريد السريع 

 150 رسوم السويفت

 باإلضافة إلى رسوم البريد السريع -درهًما إماراتًيا لكل تذكير  50 التذكيررسوم 

 

  رسوم خطاب الضمان

 )درهم( رسوم خدمة إصدار خطاب ضمانأ. 

األداء ، والدفع المسبق ،  سند ، و ضمان العطاءعمولة إصدار ضمانات تمويل العقود )

 واالحتفاظ ، والصيانة.

 كل حالة على حدة.دتها عن عام التي تزيد ممالحظة: سيتم تسعير خطاب الضمان 

 هم لكل خطاب ضماندر 1000أشهر على األقل( عمولة  3٪ سنوًيا )1.50٪ إلى  1

 لكل خطاب ضمانهم در1500أشهر على األقل( عمولة  3٪ سنوًيا )1.50٪ إلى  1 إصدار خطابات ضمان غير محددة المدة

 استحقاق محدد -عمولة إصدار الضمان المالي 

 م تسعير خطاب الضمان لمدة تزيد عن عام على أساس كل حالة على حدة.مالحظة: سيت
 هم لكل خطاب ضماندر 1000أشهر على األقل( عمولة  3سنوًيا )% 2 ٪ إلى 1

 درهم 1500خطاب ضمان حد أدنى( العمولة لكل ك أشهر 3٪ سنوًيا )2٪ إلى 1.5 غير محدد -عمولة إصدار الضمان المالي 

 بحسب االتفاق ٪100ابات الضمان مقابل هامش نقدي بنسبة عمولة على إصدار خط

عمولة إصدار خطابات الضمان )الضمانات األخرى غير المذكورة أعاله بما في ذلك 

 ضمانات العمل(
 بحسب االتفاق

 حد أدنى ك 2,000. ثابتة من قيمة الضمان ٪1مقابل مخاطر البنك / الدولة بنسبة  مع العميل االتفاقحسب  يتم إصدار الضمان مقابل الضمان المقابل للعميل

 حد أدنىك 2,500. ٪ ثابتة من قيمة الضمان1مقابل مخاطر البنك / الدولة بنسبة  مع العميل االتفاقحسب  يتم إصدار الضمان مقابل الضمان المقابل لغير العميل

 )درهم( رسوم خدمة ب. تعديل خطاب الضمان

 الضمانمبلغ خطاب  زيادة
للتعديل  حد أدنىدرهم ك 500 الضماننفس عمولة خطاب  المبلغ المسحوبالزيادة في على يتم احتساب عمولة إضافية 

 رسوم السويفت / البريد السريعل باالضافة

 الخطابللتمديد في تاريخ انتهاء 
للتعديل  درهم 500بحد أدنى. عمولة  الضمانخطاب  فتحيتم احتساب العمولة اإلضافية عن الفترة المنتهية الصالحية مثل عمولة 

 رسوم السويفت / البريد السريعل باالضافة

 البريد السريعو SWIFT رسومللكل تعديل باإلضافة درهم  500 تعديالت أخرى

 )درهم( رسوم خدمة الرسوم األخرى المتعلقة بخطاب الضمانج.

 رسوم البنك المراسل الفعلية و رسوم السويفت / البريد السريعو  خدمةرسوم  300 عمولة على النحو الوارد أعاله باإلضافة لإلصدار الدولي

 300 تقديم المشورة بشأن الضمانات المصرفية األخرى للعمالء

 500 تقديم المشورة لضمانات بنكية أخرى لغير العمالء

 درهم باإلضافة إلى رسوم السويفت / البريد السريع 500 المطالبات المقدمة نيابة عن عمالئنا في البنوك األخرى

داخل اإلمارات العربية المتحدة -السريع  رسوم البريد  150 

خارج اإلمارات العربية المتحدة -رسوم البريد السريع   350 

 150 رسوم السويفت

 باإلضافة إلى رسوم البريد السريع -درهًما لكل تذكير  50 رسوم التذكير

 )درهم( رسوم خدمة التسهيالت االئتمانية / إعادة تمويل خطاب االعتماد

ية / إعادة تمويل خطاب االعتمادالتسهيالت االئتمان  حسب االتفاق 

 

 


