
إكتشاف الفرص



جدول الرسوم -  الخدمات المصرفية لألعمال

الرسوم )شامل قيمة الضريبة 
الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية لألعمالالمضافة(

لألعمال بالس
الخدمات المصرفية

 لألعمال سيلكت
إكسبو 2020 الخدمات 

المصرفية****

 10,000 درهم 500,000 درهم 200,000 درهم50,000 درهمالحد األدنى لمعدل الرصيد الشهري

525 درهم شهريًا315 درهم شهريًا262.50 درهم شهريارسم لعدم االحتفاظ بالرصيد
315 درهم شهريًا

)من الشهر الثالث عشر
فصاعدا(

مجانًامجانًامجانًامجانًارسم فتح حساب

مجانًامجانًامجانًامجانًارسم صيانة حساب

رسوم الّصراف للسحب النقدي )عن 
طريق الشيكات النقدية أو قسائم 

السحب(*

مجانًا 2 معاملة في الشهر 
وبعدها يتم احتساب

21 درهم لكل معاملة 

مجانًا 8 معامالت في 
الشهر وبعدها يتم احتساب
10.50 درهم لكل معاملة 

مجانًا 20 معاملة في 
الشهر وبعدها يتم احتساب
10.50 درهم لكل معاملة 

8 معامالت مجانية
كل شهر؛ بعد ذلك

10.50 درهم لكل معاملة

رسوم الّصراف )اإليداع النقدي، 
التحويالت الداخلية، إيداع 

الشيكات(*

مجانًا 3 معامالت في الشهر 
وبعدها يتم احتساب

21 درهم لكل معاملة 

مجانًا 32 معامة في 
الشهر وبعدها يتم 

احتساب
10.50 دراهم لكل معاملة 

مجانًا 60 معاملة في 
الشهر وبعدها يتم 

احتساب
10.50 دراهم لكل معاملة 

32 معاملة مجانية
كل شهر؛ بعد ذلك

10.50 دراهم لكل معاملة 

إيداع نقدي عند الصّراف أقل من 
10.50 درهم لكل معاملة25,000*

مجانًا معاملتين في الشهر 
 وبعدها يتم احتساب 

10.50 درهم لكل معاملة

مجانًا 4 معامالت في 
الشهر وبعدها يتم احتساب
10.50 درهم لكل معاملة

معاملتين مجانيتين
كل شهر؛ بعد ذلك

10.50 درهم لكل معاملة

إيداع مبالغ كبيرة عند كاونتر الصراف
ومراكز اإليداع النقدي

0.10% لكل 0.5 حتى 1 مليون 
درهم.

0.25% لكل 1 مليون درهم 
ومافوق، في كل الفروع 

ومراكز اإليداع النقدي على 
أساس يومي**. 

0.15% مقابل 1 مليون 
درهم وأكثر ، مجمعة 

عبر جميع الفروع ومراكز 
اإليداع النقدي على 

أساس يومي

0.10% مقابل 1 مليون 
درهم أو أكثر مجمعة 

عبر جميع الفروع ومراكز 
اإليداع النقدي على 

أساس يومي

0.15% مقابل مليون درهم 
إماراتي وما فوق مجمعة عبر 
جميع الفروع والنقد ومراكز 
اإليداع على أساس يومي

سحب مبالغ كبيرة عند كاونتر الصراف

0.10% لكل 0.5 حتى 1 مليون 
درهم.

0.25% لكل 1 مليون درهم 
ومافوق، في كل الفروع على 

أساس يومي**.

0.15% بمبلغ 1 مليون 
درهم وما فوق مجمعة 
في جميع الفروع على 

أساس يومي

0.10% مقابل 1 مليون 
درهم وما فوق مجمعة 
عبر جميع الفروع على 

أساس يومي

0.15% مقابل مليون درهم 
إماراتي وما فوق مجمعة عبر 
جميع فروع على أساس يومي

إصدار الطرح العام األولي/قضايا 
105 درهم105 درهم105 درهم105 درهمالحقوق بالطلب

األسعار المتعارف عليها لعمالء الخدمات المصرفية لألعمالأسعار الفوركس

أول دفتر شيكات مجانًا وبعدها رسوم إصدار دفتر شيكات
مجانًامجانًامجانًايتم احتساب 26.30 درهمًا

210 درهم210 درهم210 درهم210 درهمرسوم شيك مرتجع

مجانًامجانًامجانًامجانًارسوم مقاصـة واردة

تغييرات باقة العميل
)ترقية/ تخفيض(

يطبق فقط عند التخفيض 
- 105 درهم في حال تغيير 
الباقة في غضون 6 أشهر

ال تطبقال تطبقال تطبق

إصدار حوالة تحت الطلب )ألصحاب 
16 درهم16 درهم16 درهم26.30 درهمالحسابات(

يتبع ..

جدول الرسوم
الخدمات المصرفية لألعمال

* حدود معامالت الصراف المجانية فعالة من 1 سبتمبر 2015.
** مثال: إذا كانت ودائع العميل 500،000 درهم في فرع A و 600،000 درهم في فرع B في نفس اليوم، فإجمالي الودائع لذلك اليوم سيكون 1.1 مليون درهم و

سيطبق رسم 0.26 % إليداع المبالغ النقدية الكبيرة لكل 1.1 مليون درهم.

اعتبارا من 1 يناير 2018، لن تشمل جميع األجور، العموالت والرسوم على ضريبة القيمة المضافة )VAT( أو على أي ضريبة مبيعات مماثلة أخرى. إذا كانت ضريبة القيمة المضافة سارية 
المفعول، فسيتم تحميلها ودفعها باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله وفي نفس الوقت.

**** سوف لن تكون باقة إكسبو لحساب األعمال متوفرة الي اشتراك جديد اعتباًرا من 1 أبريل 2022.  وسوف يكون جدول الرسوم سارًيا فقط للعمالء الحاليين في باقة إكسبو. 



يتبع ..

الرسوم )شامل قيمة الضريبة 
الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية لألعمالالمضافة(

لألعمال بالس
الخدمات المصرفية

 لألعمال سيلكت
إكسبو 2020 الخدمات 

المصرفية****
تحويالت برقية***

خصم 10.50 دراهم إذا تم تحويل عملة على سمارت بيزنس
*بالعملة المحلية داخل دولة 

42 درهم36.80 درهم42 درهم47.30 درهماإلمارات- الفرع

*بالعملة المحلية داخل دولة اإلمارات - 
مجانًامجانًامجانًامجانًا»سمارت بزنيس«

*يتم دفع رسوم قدرها 1.00 درهم إماراتي مقابل رسوم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في الحاالت التي تختار “خيارنا“.

الرسوم )شامل قيمة الضريبة 
الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية لألعمالالمضافة(

لألعمال بالس
الخدمات المصرفية

 لألعمال سيلكت
إكسبو 2020 الخدمات 

المصرفية****

بالعملة األجنبية إلى الوطن األم 
63 درهم52,50 درهم63 درهم63 درهمودول مجلس التعاون الخليجي - الفرع

78.80 درهم68.30 درهم78.80 درهم89.30 درهمبالعملة األجنبية إلى دول أخرى - الفرع

21 درهم21 درهم21 درهم21 درهمتحويل مباشر إلى بنك بيروت

تحويل مباشر إلى بنك أي سـي أي 
ـ الهند  سـي أي وإتش دي أف سيـ 

من خالل الفرع
 5.30 دراهم 5.30 دراهم 5.30 دراهم 5.30 دراهم

الشهادات

36.80 درهم للشهادة26.30 درهم للشهادة36.80 درهم للشهادة42 درهم للشهادةشهادة بالرصيد

رسوم كشف الحساب

مجانًامجانًامجانًامجانًاطلب نسخة من البيان عبر اإلنترنت

5.30 دراهم لكل صفحة مع طلب نسخة عن كشف الحساب - الفرع
الحد األدنى من 52.50 درهم

5.30 دراهم لكل صفحة 
مع الحد األدنى من 

26.30 درهم

5.30 دراهم لكل صفحة 
مع الحد األدنى من 

10.50 درهم

5.30 دراهم لكل صفحة مع الحد 
األدنى من 26.30 درهم

طلب نسخة - وكيل مركز 
IVR 15.80 درهم للمعاملة5.30 درهم للمعاملة15.80 درهم للمعاملة31.50 درهم للمعاملةاتصاالت

مجانًامجانًامجانًامجانًاطلب كشف حساب لفترات متباعدة

الرسوم )شامل قيمة الضريبة 
الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية لألعمالالمضافة(

لألعمال بالس
الخدمات المصرفية 

لألعمال سيلكت
إكسبو 2020 الخدمات 

المصرفية****

طلب نسخة عن شيكات قديمة 

21 درهم لكل نسخة16 درهم لكل نسخة21 درهم لكل نسخة21 درهم لكل نسخةشيك عمره أقل من ستة أشهر

42 درهم لكل نسخة36.80 درهم لكل نسخة42 درهم لكل نسخة42 درهم لكل نسخةشيك عمره أكثر من ستة أشهر

157.50 درهم105 درهم157.50 درهم210 درهمشهادة مديونية

157.50 درهم105 درهم157.50 درهم210 درهمشهادة عدم مديونية

رسالة تصريح )لقرض الـسـيارة ــ أول 
شهادة مجانًا، نسـخ أخرى بقيمة  50 

درهمًا للنسخة(
52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم

أوامر مستديمة

36.80 درهم26.30 درهم36.80 درهم42 درهمرسم إعداد أمر مستديم

مجانًامجانًامجانًامجانًادفعات دورية )للمعاملة(

16 درهم10.50 درهم16 درهم21 درهمرسوم تعديل

36.80 درهم26.30 درهم36.80 درهم42 درهمعدم تنفيذ األمر المستديم

168 درهم سنويًا147 درهم سنويًا168 درهم سنويًا189 درهم سنويًاأمر طلب رصيد

الحواالت الواردة

جدول الرسوم -  الخدمات المصرفية لألعمال

اعتبارا من 1 يناير 2018، لن تشمل جميع األجور، العموالت والرسوم على ضريبة القيمة المضافة )VAT( أو على أي ضريبة مبيعات مماثلة أخرى. إذا كانت ضريبة القيمة المضافة سارية 
المفعول، فسيتم تحميلها ودفعها باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله وفي نفس الوقت.

**** سوف لن تكون باقة إكسبو لحساب األعمال متوفرة الي اشتراك جديد اعتباًرا من 1 أبريل 2022.  وسوف يكون جدول الرسوم سارًيا فقط للعمالء الحاليين في باقة إكسبو. 



إذا تم إيداع الحوالة في حساب 
مجانًامجانًامجانًامجانًاالمستفيد

الخدمات 

مجانًامجانًامجانًا26.30 درهمإلغاء شيك تحت الطلب / شيك مدير

تلكس إضافي )مثال: تتبع المعاملة( 
مرسل عند طلب العميل داخل دولة 

اإلمارات العربية المتحدة
42 درهم42 درهم42 درهم42 درهم

تلكس إضافي )مثال: تتبع المعاملة( 
52.50 درهم47.30 درهم52.50 درهم73.50 درهممرسل عند طلب العميل إلى دول أخرى

الرسوم )شامل قيمة الضريبة 
الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية لألعمالالمضافة(

لألعمال بالس
الخدمات المصرفية
 لألعمال سيلكت

إكسبو 2020 الخدمات 
المصرفية****

إلغاء الحواالت تعليمات / استدعاء 
84 درهم73,5 درهم84 درهم84 درهماألموال المحولة

 52.50 دوالر أمريكي 52.50 دوالر أمريكي 52.50 دوالر أمريكي 52.50 دوالر أمريكيرسوم حالة التحقيق

15.80 درهم10.50 درهم15.80 درهم21 درهمنسخة سريعة من الرسالة

84 درهم73.50 درهم84 درهم94.50 درهمالمقاصة الخاصة - الخارج

المقاصة الخاصة - الداخل
52.50 درهم47.30 درهم52.50 درهم94.50 درهم)العائدات من قبل المدير(

المقاصة الخاصة - الداخل
)العائدات من خالل دولة اإلمارات 

العربية المتحدة البنك المركزي(
52.50 درهم47.30 درهم52.50 درهم94.50 درهم

رسم إيقاف دفع )للمعاملة(:

للشيك/ حوالة تحت الطلب/شيك 
42 درهم31.50 درهم42 درهم42 درهممصرفي    )حتى 3 أوراق/ وحدة(

للشيك/ حوالة تحت الطلب/شيك 
42 درهم31.50 درهم42 درهم42 درهممصرفي )أكبر من 3 أوراق/ وحدة(

105 درهم105 درهم105 درهم262.50 درهمإغالق الحساب )خالل 6 أشهر من فتحه(

ُيطبق معدل الفائدة على السحب المبكر 
أقل من 1%أقل من 1%أقل من 1%أقل من 1%/ الجزئي على اإليداع عبر الباقات

89.30 درهم سنويًا78.80 درهم سنويًا89.30 درهم سنويًا105 درهم سنويًارسوم الحسابات غير النشطة

العمالت األجنبية

0.79%0.79%0.79%1.05%إيداع نقدي لعملة أجنبية

0.79%0.79%0.79%1.05%سحب نقدي لعملة أجنبية

الرسوم )شامل قيمة الضريبة 
الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية لألعمالالمضافة(

لألعمال بالس
الخدمات المصرفية
 لألعمال سيلكت

إكسبو 2020 الخدمات 
المصرفية****

رسوم أخرى

تجديد الرخصة التجارية**  )فترة سماح 
367.50 درهم شهريًا367.50 درهم شهريًا367.50 درهم شهريًا367.50 درهم شهريًاشهرين من تاريخ انتهاء الصالحية(

157.50 درهم131.30 درهم157.50 درهم157.50 درهمتأكيد تدقيق الحسابات

157.50 درهم131.30 درهم157.50 درهم157.50 درهمتقرير تي سي أي

157.50 درهم131.30 درهم157.50 درهم157.50 درهمتقارير أخرى

االئتمـان/ تقـارير سـرية:

أ( أصدرت إلى مؤسسات داخل دولة 
على أساس متبادلعلى أساس متبادلعلى أساس متبادلعلى أساس متبادلاإلمارات العربية  المتحدة

ب( أصدرت إلى مؤسسات خارج دولة 
التكلفة زائد 15.80 التكلفة زائد 15.80 درهمًااإلمارات العربية  المتحدة

درهمًا
التكلفة زائد 15.80 

التكلفة زائد 15.80 درهمًادرهمًا

الشيكات اآلجلة

21 درهم15.80 درهم21 درهم21 درهمتمديد تاريخ االستحقاق

يتبع ..

جدول الرسوم -  الخدمات المصرفية لألعمال

اعتبارا من 1 يناير 2018، لن تشمل جميع األجور، العموالت والرسوم على ضريبة القيمة المضافة )VAT( أو على أي ضريبة مبيعات مماثلة أخرى. إذا كانت ضريبة القيمة المضافة سارية 
المفعول، فسيتم تحميلها ودفعها باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله وفي نفس الوقت.

**** سوف لن تكون باقة إكسبو لحساب األعمال متوفرة الي اشتراك جديد اعتباًرا من 1 أبريل 2022.  وسوف يكون جدول الرسوم سارًيا فقط للعمالء الحاليين في باقة إكسبو. 



21 درهم15.80 درهم21 درهم21 درهماستبدال شيك مع مبلغ نقدي

21 درهم15.80 درهم21 درهم21 درهمشـيكات أجـلة مودعة للتحصيل

نسبة 1/8 شهريًانسبة 1/8 شهريًانسبة 1/8 شهريًانسبة 1/8 شهريًارسائل التحصيل

مجانًامجانًامجانًامجانًاتصديق الشيكات

تحصيل الشيكات الصادرة 

التحـصـيـل الـعــادي:

مجانًامجانًامجانًامجانًاالعمولة

52.50 درهم رسوم استرجاع رسوم استرجاع شيك صادر 
شيك

52.50 درهم رسوم 
استرجاع شيك

47.30 درهم رسوم 
استرجاع شيك

52.50 درهم رسوم استرجاع 
شيك

مواد رسالة نقدية )غير دوالر 
أمريكي(

نسبة 10/1% )بحد أدنى 21 
درهمًا وبحد أقصى 525 درهم 

أو ما يعادلها(

نسبة 10/1% )بحد 
أدنى 21 درهمًا وبحد 
أقصى 525 درهم أو 

ما يعادلها(

نسبة 10/1% )بحد 
أدنى 21 درهمًا وبحد 
أقصى 525 درهم أو 

ما يعادلها(

نسبة 10/1% )بحد أدنى 21 
درهمًا وبحد أقصى 525 درهم 

أو ما يعادلها(

10.50 درهم  للخدمة  10.50 درهم  للخدمة  10.50 درهم  للخدمة  10.50 درهم  للخدمة  

131.30 دوالر أمريكي131.30 دوالر أمريكي131.30 دوالر أمريكي131.30 دوالر أمريكيرسوم تحصيل شيك )دوالر أمريكي(*

* يطبق ابتداء من 26 مارس 2016، هذه الخدمة مقدمة فقط للعمالء الذين تمت الموافقة عليهم. قد تطبق رسوم إضافية من البنك المصدر يتم احتسابها من الشيك.
** تطبق هذه الرسوم اعتباًرا من 1 مايو 2019.

الرسوم )شامل قيمة الضريبة 
الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية لألعمالالمضافة(

لألعمال بالس
الخدمات المصرفية
 لألعمال سيلكت

إكسبو 2020 الخدمات 
المصرفية****

تحصيل الشيكات الواردة

العمولة
نسبة 1/8 )بحد أدنى 42 درهمًا 
وبحد أقصى 525 درهم أو ما 

يعادلها(

نسبة 1/8 )بحد أدنى 
42 درهمًا وبحد أقصى 

525 درهم أو ما 
يعادلها(

نسبة 1/8 )بحد أدنى 
42 درهمًا وبحد أقصى 

525 درهم أو ما 
يعادلها(

نسبة 1/8 )بحد أدنى 42 درهمًا 
وبحد أقصى 525 درهم أو ما 

يعادلها(

دفع القيمة لحوالة تحت الطلب/
مجانًامجانًامجانًا10.50 دراهمشيك مصرفي

مجانًامجانًامجانًا63 درهم لكل برقيةدفع القيمة للتحويل البرقي

شراء الشيكات

العمولة
نسبة 1/8)بحد أدنى 42 درهمًا 
وبحد أقصى 525 درهم أو ما 

يعادلها بالعملة األجنبية(

نسبة 1/8)بحد أدنى 
42 درهمًا وبحد 

أقصى 525 درهم 
أو ما يعادلها بالعملة 

األجنبية(

نسبة 1/8)بحد أدنى 
42 درهمًا وبحد 

أقصى 525 درهم 
أو ما يعادلها بالعملة 

األجنبية(

نسبة 1/8)بحد أدنى 42 درهمًا 
وبحد أقصى 525 درهم أو ما 

يعادلها بالعملة األجنبية(

بسعر موافق عليه لفترة الفائدة
التحصيل

بسعر موافق عليه 
لفترة التحصيل

بسعر موافق عليه 
لفترة التحصيل

بسعر موافق عليه لفترة 
التحصيل

بموجب شيك صادر بموجب شيك صادر نظيفرسوم بريد/تسليم باليد
نظيف

بموجب شيك صادر 
بموجب شيك صادر نظيفنظيف

خدمات أخرى

مجانًامجانًامجانًامجانًااالحتفاظ بالبريد

105 درهم سنويًا105 درهم سنويًا105 درهم سنويًا105 درهم سنويًااالحتفاظ ببريد لم يتم تسليمه

الرسوم )شامل قيمة الضريبة 
الخدمات المصرفية الخدمات المصرفية لألعمالالمضافة(

لألعمال بالس
الخدمات المصرفية
 لألعمال سيلكت

إكسبو 2020 الخدمات 
المصرفية****

أجور البريد  )تحّصل في كل الحاالت التي تتطلب إرسال بريد(:

15.80 درهم كحد أدنى15.80 درهم كحد أدنى15.80 درهم كحد أدنى15.80 درهم كحد أدنىاإلمارات العربية المتحدة

31.50 درهم كحد أدنى31.50 درهم كحد أدنى31.50 درهم كحد أدنى31.50 درهم كحد أدنىدول أخرى

الفاكس

10.50 درهم للورقة10.50 درهم للورقة10.50 درهم للورقة10.50 درهم للورقةاإلمارات العربية المتحدة

15.80 درهم للورقة15.80 درهم للورقة15.80 درهم للورقة15.80 درهم للورقةدول أخرى

التسليم باليد

42 درهم كحد أدنى42 درهم كحد أدنى42 درهم كحد أدنى42 درهم كحد أدنىاإلمارات العربية المتحدة

يتبع ..

جدول الرسوم -  الخدمات المصرفية لألعمال

اعتبارا من 1 يناير 2018، لن تشمل جميع األجور، العموالت والرسوم على ضريبة القيمة المضافة )VAT( أو على أي ضريبة مبيعات مماثلة أخرى. إذا كانت ضريبة القيمة المضافة سارية 
المفعول، فسيتم تحميلها ودفعها باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله وفي نفس الوقت.

**** سوف لن تكون باقة إكسبو لحساب األعمال متوفرة الي اشتراك جديد اعتباًرا من 1 أبريل 2022.  وسوف يكون جدول الرسوم سارًيا فقط للعمالء الحاليين في باقة إكسبو. 



131.30 درهم كحد أدنىدول أخرى
131.30 درهم كحد 

أدنى
131.30 درهم كحد 

131.30 درهم كحد أدنىأدنى

تلكس/برقية/رسائل سويفت )تبعًا لحجم الرسالة(:

31.50 درهم31.50 درهم31.50 درهم47.30 درهم كحد أدنىاإلمارات العربية المتحدة

47.30 درهم47.30  درهم47.30 درهم63 درهم كحد أدنىدول أخرى

210 درهم لكل مادة سنويًارسوم األمانات
210 درهم لكل مادة 

سنويًا
210 درهم لكل مادة 

210 درهم لكل مادة سنويًاسنويًا

التحقيقات
52.50 درهمًا خالل عام واحد

52.50 درهمًا خالل عام 
واحد

52.50 درهمًا خالل عام 
52.50 درهمًا خالل عام واحدواحد

105 درهمًا بعد عام واحد
105 درهمًا بعد عام 

واحد
105 درهمًا بعد عام 

بعد سنة واحدة كحد أدنىواحد

الشهادات

682.50 درهم525 درهم682.50 درهم1,050 درهمشهادة ضمان لرأس المال

52.50 درهمًا52.50 درهمًا52.50 درهمًا52.50 درهمًاتصديق توقيع

شهادة إلصدار رخصة تجارية لصالح:

682.50 درهم525 درهم682.50 درهم1,050 درهمدائرة التنمية االقتصادية

682.50 درهم525 درهم682.50 درهم1,050 درهممناطق حرة وأخرى

نظام حماية األجور )اليت( سمارت بيزنس )اليت(* سمارت بيزنس )عبر اإلنترنت( الرسوم )شامل قيمة الضريبة المضافة(

رسم موحد:
210 درهم/ - لكل ملف

52,50 درهم/ - لكل سلة لـ )نظام 
حماية األجور(

105 درهم/ - لكل ملف

رسم موحد:
105 درهم/ - لكل ملف

دفع الراتب: )1(

مجانًا مجانًا مجانًا دفع الرواتب – حساب موظفي بنك اإلمارات 
دبي الوطني/ اإلمارات اإلسالمي

5.30 درهم للحساب 2.1/- درهم للسجل 2.1/- درهم للسجل
دفع الرواتب – حساب لغير موظفي بنك 

اإلمارات دبي الوطني/ اإلمارات اإلسالمي

التجارة – رسوم سويفت فقط 

مجانًا مجانًا 105/- درهم إصدار رسائل االئتمان )2(

مجانًا مجانًا 78.80/- درهم تعديل رسائل االئتمان )2(

مجانًا مجانًا 78.80/- درهم إصدار الضمان )2(

سمارت تريد

1,050 درهم 1,050 درهم 1,050 درهم ُتدفع رسوم التفعيل مّرة واحدة فقط

رسوم القناة: سمارت بيزنس

مجانًا 105/- درهم شهريًا 210/- درهم شهريًا رسوم االشتراك* 

262.50/- درهم لكل رمز 262.50/- درهم لكل رمز 262.50/- درهم لكل رمز رسوم الرمز

52.50/- درهم لكل طلب 52.50/- درهم لكل طلب 52.50/- درهم لكل طلب إعادة تعيين كلمة المرور

105/- درهم لكل طلب 105/- درهم لكل طلب 105/- درهم لكل طلب إضافة حساب شركة فرعية/ مساعدة

مجانًا مجانًا مجانًا اإلعداد األولي

السعر لكل بند السعر لكل بند السعر لكل بند الرسوم اإلضافية
*سمارت بزنيس اليت يطبق على عمالء باقة الخدمات المصرفية لألعمال فقط.

شروط عامة:
 emiratesnbd.com/ar 1. تخضع جميع الرسوم والتكاليف الواردة في هذا الدليل للتغيير بدون سابق إشعار. ستتوفر الرسوم المحدثة على موقع البنك على اإلنترنت

2. تطبق أي رسوم وردت في هذا الدليل على المعامالت االعتيادية. يحتفظ البنك بالحق في فرض رسوم على الخدمات حسبما يشاء.
3. جميع تكاليف الخدمات الغير واردة في هذا الدليل متوفرة عند الطلب.

**** سوف لن تكون باقة إكسبو لحساب األعمال متوفرة الي اشتراك جديد اعتباًرا من 1 أبريل 2022.  وسوف يكون جدول الرسوم سارًيا فقط للعمالء الحاليين في باقة إكسبو. 



جدول الرسوم -  الخدمات المصرفية لألعمال

حلول تمويل األعمال 

قرض ضد الذهب / قرض التاجر/تجاري
شركة

1.05% من مبلغ القرض2.10% من مبلغ القرضالرسوم

5.25% من األصل5.25% من األصلرسوم الدفع المسبق

رسوم السداد المتأخر:تأخر دفع غرامة الرسوم
105 درهم في الشهر

رسوم السداد المتأخر:
105 درهم في الشهر

525 درهممجانًارسوم اإللغاء بعد إيداع الذهب

PDC 262.50 درهم262.50 درهمتبديل طريقة الدفع / استبدال

210 درهم210 درهمكشف حساب

262.50 درهم262.50 درهمجدول الدفع

52,50 درهم52.50 درهمرسالة المسؤولية

مجانًامجانًارسالة مخالصة

مجانًامجانًارسالة مخالصة مركبة

مجانًامجانًامؤقت - رسالة مخالصة مركبة

مجانًامجانًاطلب تغيير اسم الشركة

مجانًامجانًاطلب تغيير رقم اللوحة

مجانًامجانًاطلب تعديل األصول / المركبات

PRE EMI 525 درهم عند تطبيقها525 درهم عند تطبيقهارسوم

مركبة تجارية
قرض

قرض ضد العقارات - 
شركة

1.05% من مبلغ القرض1.05% من مبلغ القرضالرسوم

مجانًاالغطاء االئتماني - الملكية

بناًء على الملف 
الشخصي والموافقة. 

قد تختلف الرسوم لمبلغ 
 القرض بقيمة أكثر من 

5 مليون

مجانًاالغطاء االئتماني - الحياة

بناًء على الملف 
الشخصي والموافقة. 

قد تختلف الرسوم لمبلغ 
 القرض بقيمة أكثر من 

5 مليون

رسوم السداد المتأخر:105 درهم في الشهرتأخر دفع غرامة الرسوم
105 درهم في الشهر

مجانًامجانًارسوم اإللغاء بعد إيداع الذهب

PDC مجانًا262.50 درهمتبديل طريقة الدفع / استبدال

210 درهم210 درهمكشف حساب

262.50 درهم262.50 درهمجدول الدفع

52.50 درهم52.50 درهمرسالة المسؤولية

مجانًامجانًارسالة مخالصة

مجانًامجانًارسالة مخالصة مركبة

مجانًا105 درهممؤقت - رسالة مخالصة مركبة

مجانًا105 درهمطلب تغيير اسم الشركة

مجانًا105 درهمطلب تغيير رقم اللوحة

مجانًا105 درهمطلب تعديل األصول / المركبات

1،050 درهممجانًارسوم التقديم

حلول تمويل األعمال 

**** سوف لن تكون باقة إكسبو لحساب األعمال متوفرة الي اشتراك جديد اعتباًرا من 1 أبريل 2022.  وسوف يكون جدول الرسوم سارًيا فقط للعمالء الحاليين في باقة إكسبو. 



جدول الرسوم -  الخدمات المصرفية لألعمال

الخدمات المصرفية لألعمالنوع البطاقة
بطاقة الخصم فيزا لألعمال

مجانًاالرسم السنوي

مجانًارسم استبدال بطاقة الخصم

مجانًابطاقة الخصم اإلضافية

مجانًااستبدال الرمز السري
رسوم المعامالت بالعمالت األجنبية

2.09%رسم معاملة بعملة غير الدرهم اإلماراتي *

2.09%رسم معاملة بعملة الدرهم اإلماراتي **

مجانًانسخة عن فاتورة البيع

157.5 درهمرسوم التوصيل حول العالم

رسم استخدام جهاز صراف آلي تابع لبنك اإلمارات دبي الوطني داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

مجانًاالسحب النقدي/اإليداع 

مجانًااالستعالم عن الرصيد

مجانًاكشف حساب مصغر

مجانًادفع فواتير الخدمات العامة

رسوم استخدام جهار صراف آلي غير تابع لبنك اإلمارات دبي الوطني )سويتش اإلمارات(

2.10 درهمالسحب النقدي

1.05 درهماالستعالم عن الرصيد

1.05    درهمالمعاملة المرفوضة

شبكة أجهزة الصراف اآللي التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي )داخل دول مجلس التعاون الخليجي(

6.30 درهمالسحب النقدي

3.15 درهماالستعالم عن الرصيد

االستخدام الدولي ألجهزة الصراف اآللي )خارج دول مجلس التعاون الخليجي(

21 درهمالسحب النقدي

مجانًا )إذا كان متوفر(االستعالم عن الرصيد

رسوم بطاقة الخصم من بنك اإلمارات دبي الوطني*

3,150 درهم )عقار كامل( مجانًارسوم التقييم
20000 درهم )بناء ذاتي(

105 درهم للوثيقة مجانًانسخ من الممتلكات ذات الصلة
المطلوبة

PRE EMI مجانًا525 درهم عند تطبيقهارسوم

5.25% من المبلغ رسوم السداد المبكر
المستحق على القرض 

1.05% من المبلغ 
المستحق على القرض أو 
10,000 درهم )أيهما أقل(

1.05% من قيمة الدفعة 
الجزئية المسددة

مجانًا ألي دفعة تصل 
إلى 20% في السنة 
التقويمية، ولغير ذلك 

1.05% من أصل المبلغ 
المستحق على القرض 
بحيث ال يتجاوز 10,000 

درهم

420 درهم52.50 درهمرسوم دفعة متأخرة

262.5 درهم52.50 درهمرسوم إعادة الجدولة

)SWAP( مجانًامجانًاتغيير في مواصفات العقار

مجانًامجانًاتغيير في تفاصيل الملكية )المقترض الشريك(

**** سوف لن تكون باقة إكسبو لحساب األعمال متوفرة الي اشتراك جديد اعتباًرا من 1 أبريل 2022.  وسوف يكون جدول الرسوم سارًيا فقط للعمالء الحاليين في باقة إكسبو. 



جدول الرسوم -  الخدمات المصرفية لألعمال

3,150 درهم )عقار كامل( مجانًارسوم التقييم
20000 درهم )بناء ذاتي(

105 درهم للوثيقة مجانًانسخ من الممتلكات ذات الصلة
المطلوبة

PRE EMI مجانًا525 درهم عند تطبيقهارسوم

5.25% من المبلغ رسوم السداد المبكر
المستحق على القرض 

1.05% من المبلغ 
المستحق على القرض أو 
10,000 درهم )أيهما أقل(

1.05% من قيمة الدفعة 
الجزئية المسددة

مجانًا ألي دفعة تصل 
إلى 20% في السنة 
التقويمية، ولغير ذلك 

1.05% من أصل المبلغ 
المستحق على القرض 
بحيث ال يتجاوز 10,000 

درهم

420 درهم52.50 درهمرسوم دفعة متأخرة

262.5 درهم52.50 درهمرسوم إعادة الجدولة

)SWAP( مجانًامجانًاتغيير في مواصفات العقار

مجانًامجانًاتغيير في تفاصيل الملكية )المقترض الشريك(

الخدمات المصرفية لألعمالنوع البطاقة
بطاقة الخصم فيزا لألعمال

3.15 درهماالستعالم عن الرصيد

االستخدام الدولي ألجهزة الصراف اآللي )خارج دول مجلس التعاون الخليجي(

21 درهمالسحب النقدي

مجانًا )إذا كان متوفر(االستعالم عن الرصيد

*جميع الرسوم والمصاريف شاملة لضريبة القيمة المضافة ) VAT ( أو أي ضريبة مبيعات مماثلة. تخضع هذه الرسوم والنفقات للتغيير. وسيتم تطبيقها اعتبارًا من 
التاريخ الذي يحدده البنك.

 **يتم فرض هذه الرسوم باإلضافة إلى الرسوم اإلدارية القياسية )حوالي %1,15( التي تفرضها شركة فيزا إنترناشيونال ورسوم هامش الربح التي يفرضها 
المشتري، إن وجدت. 

بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع( مرخص من قبل هيئة األوراق المالية والسلع ويخضع ألنظمة وإشراف ورقابة الهيئة
المكتب الرئيسي: شارع بني ياس ، ديرة ، ص.ب 777 ، دبي ، اإلمارات العربية المتحدة

اعتبارا من 1 يناير 2018، لن تشمل جميع األجور، العموالت والرسوم على ضريبة القيمة المضافة )VAT( أو على أي ضريبة مبيعات مماثلة أخرى. إذا كانت ضريبة 
القيمة المضافة سارية المفعول، فسيتم تحميلها ودفعها باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله وفي نفس الوقت.

قروض السكن

1.05% من قيمة القرضرسم إجراءات معاملة القرض

مجانًارسم تقديم الطلب / رسم الموافقة المسبقة

 3,150 درهم )عقار مكتمل(رسم التقييم
21,000 درهم )البناء الذاتي(

1.05% من القيمة المستحّقة أو 10,500 درهم )أيهما أقل(رسوم التسوية المبكرة

1.05% من القيمة المستحّقة بحيث ال تتجاوز 10,500 درهم / -  فوق العالوة المجانيةرسم الدفعة المسبقة الجزئية

420 درهم ) شهريًا (رسم التأخر بالدفع

مجانًاكشف حساب غير قياسي / نسخة عن وثائق أصلية

262.5 درهمرسم إعادة جدولة القرض

مجانًاتغير في العقار

مجانًاتغيير تفاصيل الملكية )مقترضين مشتركين(

  52.50 درهمإصدار رسالة مديونية / عدم مديونية

مجانًاطلب رسائل أخرى

مجانًاشهادة براءة ذمة

التأمين على الحياة )مقدم طلب فردي(*

بناًء على بيانات الملف الشخصي والمصادقة التأمين على الحياة  )مقدمي طلب مشتركين(*

التأمين على العقار

قد تتباين رسوم التأمينلمبالغ القروض بقيمة أكبر من 5 مليون درهم

تخضع جميع الرسوم والفوائد للتغير بناًء على التقدير المطلق للبنك.
* يتم تحصيل األقساط على أساس شهري

* تحميل إضافي على قطاعات صناعية معينة وعلى أساس الحالة الصحية
الرسوم واألجور المذكورة في األعلى تشمل ضريبة القيمة المضافة )VAT( تماشيًا مع قوانين البنك المركزي وسلطة الضرائب الفيدرالية.

بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. هو بنك مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

20
22

بر 
فم

نو

**** سوف لن تكون باقة إكسبو لحساب األعمال متوفرة الي اشتراك جديد اعتباًرا من 1 أبريل 2022.  وسوف يكون جدول الرسوم سارًيا فقط للعمالء الحاليين في باقة إكسبو. 
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