
جــدول الـرســوم

بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. هو بنك مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
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الحد األدنى لمعدل الرصيد الشهري
ال يطبقال يطبقال يطبق 3,000 درهم)يطبق على الحساب(

الحد األدنى لمعدل الرصيد الشهري
100,000 درهم*3,000 درهم*3,000 درهم* 3,000 درهم)يطبق على حساب التوفير(

الحد األدنى لتحويل الراتب الشهري
15,000 درهم*5,000 درهم*5,000 درهمغير متوفر)يطبق على الحساب(

رسوم لعدم االحتفاظ بالرصيد
)يطبق على الحساب(

26.25 درهم 
مجانًامجانًامجانًافي الشهر

رسوم لعدم االحتفاظ بالرصيد
)يطبق على حساب التوفير(

26.25 درهم 
في الشهر

26.25 درهم في 
الشهر

26.25 درهم في 
الشهر

26.25 درهم في 
الشهر

رسوم عدم المحافظة على الرصيد
)ينطبق على متغير الراتب( **

26.25 درهم 
مجانًامجانًامجانًافي الشهر

مجانًامجانًامجانًامجانًارسوم فتح حساب

رسوم الصراف )إيداع نقدي، سحوبات نقدية، 
تحويل بين الحسابات في البنك، إيداع شيك(

مجانًا 6 معامالت 
في الشهر 

وبعدها يتم احتساب
10.50 درهم 

لكل معاملة 

مجانًا 8 معامالت
**** في الشهر 

وبعدها يتم احتساب
10.50 درهم 

لكل معاملة 

مجانًا 10 معامالت
**** في الشهر 

وبعدها يتم احتساب 
10.50 درهم 

لكل معاملة

مجانًا 10 معامالت
**** في الشهر 

وبعدها يتم احتساب 
10.50 درهم 

لكل معاملة

رسوم إصدار دفتر شيكات )لدفتر يحتوي على 
ال يطبق10 شيكات(

أول دفتر شيكات 
)10ورقات( مجانًا 

وبعدها يتم احتساب 
10.50 درهم

أول دفتر شيكات 
)10ورقات( مجانًا 

وبعدها يتم احتساب 
10.50 درهم

أول دفتر شيكات 
)10ورقات( مجانًا 

وبعدها يتم احتساب 
10.50 درهم

105.00 درهم105.00 درهم105.00 درهمال يطبقرسوم شيك مرتجع

الحد األقصى لعدد عمليات السحب شهريًا 
1111لحساب التوفير الذكي***

رسوم كشف الحساب

طلب نسخة عن كشف الحساب - خدمة 
الهاتف التفاعلي للعمالء - الخدمات 

المصرفية عبر االنترنيت
مجانًامجانًامجانًامجانًا

26.25 درهم مقابلطلب نسخة عن كشف الحساب - الفرع
كل كشف

26.25 درهم مقابل 
كل كشف

26.25 درهم مقابل 
كل كشف

26.25 درهم مقابل 
كل كشف

طلب نسخة عن كشف الحساب - موظف 
خدمة العمالء*****

10.50 درهم مقابل
كل كشف

10.50 درهم مقابل 
كل كشف

10.50 درهم مقابل 
كل كشف

10.50 درهم مقابل 
كل كشف

مجانًامجانًامجانًامجانًاطلب كشف حساب الكتروني لفترات متباعدة

*يجب الحفاظ على متوسط رصيد شهري معين وذلك للتمتع بمزايا هذه الباقة، وفي حال عدم التمكن من ذلك سيحق للبنك تخفيض مستوى العالقة المصرفية. 
سيتم فرض الرسوم في حال عدم الحفاظ على متوسط رصيد بقيمة 3,000 درهم في هذه العالقة المصرفية. سيتثنى مما سبق العمالء الذين لديهم 
قروض نشطة، العمالء الذين لديهم بطاقات االئتمان ومن يقومون بالسحب على المكشوف ومن هم في الخدمات المصرفية للشباب. سيتم التنازل عن 

رسوم عدم الحفاظ على متوسط الرصيد لعمالء “بيوند” وذلك لألشهر الثالث األولى وستطبق الرسوم من بعد تلك المدة. لعمالء باقة إكزيكتيف، سيكون الحد 
األدنى لتحويل الراتب الشهري هو 5,000 درهم، والحد األدنى للمتوسط الرصيد الشهري هو 100,000 درهم بالنسبة لعمالء باقة المواطنين اإلماراتيين ال يوجد 

حد أدنى للرصيد الشهري أو حد أدنى للراتب الشهري
** إذا ال يتم إضافة الراتب لمدة ستة أشهر، سيتم تغيير الراتب إلى حساب االدخار  وسيتم تطبيق رسوم الحفاظ على الرصيد إذا لم يتم الحفاظ على الحد 

األدنى لمتوسط   الرصيد الشهري.
***إن التحويالت لحسابات التوفير الذكي الخاصة بك، والدفع لفواتير الخدمات العامة عن طريق الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو الرسوم التي تصدر من البنك 

لن تحسب كعمليات سحب نقدي. في حال تجاوز عدد السحوبات الشهرية الحد األقصى المسموح به فسيتم تطبيق نسبة فائدة شهرية تصل إلى0.25% سنويًا. 
****عدد المعامالت المسموح بها هو 6 معامالت شهريًا مجانا للباقات األساسية ولباقة “إكزيكيوتيف”.

*****ابتداًء من 1 سبتمبر 2015.

طلب نسخة عن شيكات قديمة 

10.50 درهم للنسخة10.50 درهم للنسخة10.50 درهم للنسخةال يطبقشيك عمره أقل من سنة واحدة

21 درهم للنسخة21 درهم للنسخة21 درهم للنسخةال يطبقشيك عمره أكثر من سنة واحدة

105.00 درهم105.00 درهم105.00 درهم105.00 درهمإغالق الحساب )خالل 6 أشهر(

المعدل المطبق * فائدة سحب الودائع المبكرة / الجزئية معدل
أقل من %1

المعدل المطبق * 
أقل من %1

المعدل المطبق * 
أقل من %1

المعدل المطبق * 
أقل من %1

مجانًامجانًامجانًامجانًارسوم الحسابات غير النشطة

* المعدل المتفق عليه هو معدل الفائدة القياسي على الودائع الثابتة عند تاريخ حجز الوديعة، وللفترة التي تم خاللها االحتفاظ بقيمة مبلغ الوديعة.

الحــواالت

 إصدار حوالة تحت الطلب / شيك المدير 
26.25 درهم31.50 درهم31.50 درهم)ألصحاب الحسابات(

طلب واحد مجانا 
شهريا. بعدها يتم 

احتساب 26.25 درهم
مجانًامجانًامجانًامجانًاإلغاء حوالة عند الطلب / شيك المدير 

تحويالت برقية ألصحاب الحسابات

بالعملة المحلية من خالل الفرع داخل دولة 
)SHA( 5.25 درهم5.25 درهم5.25 درهماإلمارات

طلب واحد مجانًا 
شهريًا. بعدها يتم 

احتساب 5.25 درهم

بالعملة المحلية من خالل الفرع داخل دولة 
)BEN( 5.25 درهم5.25 درهم5.25 درهماإلمارات

طلب واحد مجانًا 
شهريًا. بعدها يتم 

احتساب 5.25 درهم

بالعملة المحلية من خالل الفرع داخل دولة 
)OURS( 5.25 درهم5.25 درهم5.25 درهماإلمارات

طلب واحد مجانًا 
شهريًا*. بعدها يتم 
احتساب 5.25 درهم

73.50 درهم78.75 درهم78.75 درهمالتحويل بالعملة األجنبية )من خالل الفرع(
طلب واحد مجانًا 

شهريًا. بعدها يتم 
احتساب 73.50 درهم

التحويل بالعملة األجنبية )من خالل الخدمات 
المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك وأجهزة 

الصراف اآللي(**
مجانًامجانًامجانًامجانًا

التحويل بالعملة المحلية )من خالل الخدمات 
المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك 

وأجهزة الصراف اآللي(**
مجانًامجانًامجانًامجانًا

تحويل مباشر )دايركت ريمت( إلى الهند )من 
خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف 

المتحرك وأجهزة الصراف اآللي(
مجانًامجانًامجانًامجانًا

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

تلكس إضافي )مثال: تتبع المعاملة( مرسل 
مجانًامجانًامجانًامجانًاعند طلب العميل إلى دول أخرى

إلـغــاء تعليمــات حـوالـة / اسـتـرجـاع األموال 
مجانًامجانًامجانًامجانًاالمحولة

15.75 درهم15.75 درهم15.75 درهم15.75 درهمطلب نسخة عن تحويل سويفت
* بالنسبة لرمز الرسم “OURS”، فسيتّم إعادة 4.20 درهم فقط )إذ يتّم دفع 1.00 درهم كرسوم للبنك المستفيد(.

** الرسوم مجانية في حال اختيارك “للمشاركة”. المستلم أو البنوك الوسيطة قد تقتطع رسوم إضافية في حال تطلب األمر ذلك. 

الحواالت الواردة
مجانًامجانًامجانًامجانًاإذا تم إيداع الحوالة في حساب المستفيد

أوامر مستديمة

42.00 درهم52.50 درهم52.50 درهمرسوم إعداد أمر مستديم
أول 3 إعدادات  مجانًا. 
بعدها سيتم احتساب 

42.00 درهم
مجانًامجانًامجانًامجانًادفعات دورية )للمعاملة(

مجانًامجانًامجانًامجانًارسوم تعديل
عدم تنفيذ األمر المستديم/ خدمات الخصم 

26.25 درهم26.25 درهم26.25 درهم26.25 درهمالمباشر 

مجانًامجانًامجانًامجانًاأمر طلب رصيد

رسوم بطاقة الخصم*
مجانًامجانًامجانًامجانًاالرسم السنوي

26.25 درهم26.25 درهم26.25 درهم26.25 درهمرسوم استبدال بطاقة الخصم

26.25 درهم26.25 درهم26.25 درهم26.25 درهمنسخة من قسيمة المبيعات

مجانًامجانًامجانًامجانًابطاقة الخصم اإلضافية

مجانًامجانًامجانًامجانًااستبدال الرمز السري

157.50 درهم157.50 درهم157.50 درهم157.50 درهمرسوم التوصيل حول العالم

رسوم المعامالت الدولية
 رسوم معاملة بعملة غير الدرهم اإلماراتي

1.99%1.99%1.99%1.99%/ الدرهم اإلماراتي **

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

مجانًامجانًامجانًامجانًاالسحب النقدي/اإليداع 

مجانًامجانًامجانًامجانًااالستعالم عن الرصيد

مجانًامجانًامجانًامجانًاكشف حساب مصغر

مجانًامجانًامجانًامجانًادفع فواتير الخدمات العامة

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

2.10 درهم2.10 درهم2.10 درهم2.10 درهمالسحب النقدي

1.05 درهم1.05 درهم1.05 درهم1.05 درهماالستعالم عن الرصيد

1.05 درهم1.05 درهم1.05 درهم1.05 درهمالمعاملة المرفوضة

 استخدام أجهزة الصراف اآللي التابعة لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي )داخل دول مجلس التعاون الخليجي(

6.30 درهم***6.30 درهم6.30 درهم6.30 درهمالسحب النقدي

3.15 درهم3.15 درهم3.15 درهم3.15 درهماالستعالم عن الرصيد

استخدام أجهزة الصراف اآللي دوليًا )خارج دول مجلس التعاون الخليجي(

21 درهم ***21 درهم21 درهم21 درهمالسحب النقدي

مجانًا )في حال توفره(مجانًا )في حال توفره(مجانًا )في حال توفره(مجانًا )في حال توفره(االستعالم عن الرصيد

*يتم دفع هذا الرسم باإلضافة إلى رسم المعاملة العادي التي تتقاضاها مؤسسة فيزا العالمية، وهي تنطبق على المعامالت التي تتم بأي عملة أخرى غير الدرهم اإلماراتي. 
سوف يسري هذا الرسم اعتبارا من 1 مارس  2019

** تفرض هذه الرسوم باإلضافة إلى رسوم المعاملة القياسية )حوالي %1.15( التي تفرضها شركة فيزا انتيرناشيونال ورسوم هامش الربح التي يفرضها المستحوذ، إن 
وجدت. تشمل رسوم معالجة بطاقة الخصم هذه التي ال تقتصر على المعامالت بالدرهم اإلماراتي، ويتم اجراؤها على المواقع اإللكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول 

الموجودة في الخارج - اعتباًرا من ديسمبر 2022.  
***5 معامالت مّجانية في السنة التقويمية شرط أن يكون الحّد األدنى للمعاملة الواحدة هو 300 دوالر أمريكي.

الخدمات
مجانًامجانًامجانًامجانًامقـاصـة خـاصة - صادرة

مقاصـة خـاصـة - واردة )دفـع القيـمة
مجانًامجانًامجانًامجانًابشـيك مصرفي(

مقاصة خاصة - )دفع القيمة عبر المصرف 
مجانًامجانًامجانًامجانًاالمركزي لدولة اإلمارات(

رسوم إيقاف دفع )لكل معاملة(

52.50 درهم52.50 درهمال يطبقللشيك / حوالة تحت الطلب / شيك مصرفي

طلب واحد مجانًا في 
كل ربع سنة, بعدها 

يتم احتساب  
52.50 درهم

عملة أجنبية

1.32% 1.32%إيداع نقدي لعملة أجنبية*

 لباقة سيلكت.
 1.32 % لباقات 

مانشستر يونايتد 
وإكزيكيوتيف*.

%1.05

1.32%1.32%سحب نقدي لعملة أجنبية*

1.05% لباقة 
سيلكت.

 1.32 % لباقات 
مانشستر يونايتد 

وإكزيكيوتيف*.

%1.05

*قابلة للتطبيق إعتبارًا من 16 نوفمبر، 2014.

الشيكات اآلجلة
مجانًامجانًامجانًامجانًاتمديد تاريخ االستحقاق

مجانًامجانًامجانًامجانًااستبدال شيك مع مبلغ نقدي

مجانًامجانًامجانًامجانًاشـيكات أجـلة مودعة للتحصيل

مجانًامجانًامجانًامجانًارسائل التحصيل

مجانًامجانًامجانًامجانًاتصديق الشيكات

مجانًامجانًامجانًامجانًاشـيكـات آجـلـة للتقـديـم بتــواريـخ اسـتحقـاقـهـا

إذا سحبت الشيكات قبل استحقاقها، يتم 
مجانًامجانًامجانًامجانًااستيفاء رسم إضافي

تحصيل الشيكات الصادرة 

التحـصـيـل الـعــادي

مجانًامجانًامجانًامجانًاالعمولة

مجانًامجانًامجانًامجانًارسوم استرجاع شيك صادر 

مجانًامجانًامجانًامجانًامواد رسالة نقدية )غير دوالر أمريكي(

168.00 دوالر أمريكي168.00 دوالر أمريكي168.00 دوالر أمريكي168.00 دوالر أمريكيتحصيل الشيكات )دوالر أمريكي(*
*ابتداًء من 26 مارس 2016، هذه الخدمة فقط للعمالء الموافق عليهم. إن وجدت رسوم إضافية من البنك الُمصدر سيتم احتسابها من قيمة الشيك.

تحصيل الشيكات الواردة

مجانًامجانًامجانًامجانًاعمولة
دفع القيمة لحوالة تحت الطلب / شيك 

مجانًامجانًامجانًامجانًامصرفي

مجانًامجانًامجانًامجانًادفع القيمة للتحويل البرقي

مجانًامجانًامجانًامجانًارسوم استرجاع الشيك

الشهادات والرسائل

رسوم خطاب رصيد الحساب / رسوم 
الخطاب المرجعي للحساب )بما في 

ذلك رسوم التأشيرة الذهبية / تأشيرة 
المتقاعدين(

52.50 درهم 
للشهادة

52.50 درهم 
للشهادة

42.00 درهم 
للشهادة

طلب واحد مجانًا في 
كل ربع سنة, بعدها 

يتم احتساب  42.00 
درهم

52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهمشهادة مديونية

52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهمشهادة عدم مديونية

مجانًامجانًامجانًامجانًاتصديق توقيع

مجانًامجانًامجانًامجانًاإيداع وسحب مبالغ كبيرة عند كاونتر الصراف
إصدار الطرح العام األولي / قضايا الحقوق 

مجانًامجانًامجانًامجانًابالطلب

رسوم خزينة اإليداع

رسوم اإلستئجار بالسنة

787.50 درهم787.50 درهم787.50 درهم787.50 درهم  صغيرة

1050.00 درهم1050.00 درهم1050.00 درهم1050.00 درهم  متوسطة

1575.00 درهم1575.00 درهم1575.00 درهم1575.00 درهم  كبيرة

2100.00 درهم2100.00 درهم2100.00 درهم2100.00 درهم  كبيرة جدًا

2625.00 درهم2625.00 درهم2625.00 درهم2625.00 درهم  زيادة عن الحجم

حسب السعر المطبقحسب السعر المطبقحسب السعر المطبقحسب السعر المطبقاستبدال القفل / المفتاح

الخزائـن الذكية

الفرعنوع الخزينة
رسوم اإليجار السنوية

زيادة عن الحجمكبيرة جداًكبيرةمتوسطةصغيرة

6,300 درهم5,250 درهم4,200 درهم3,150 درهم2,100 درهمفرع جميراالخزائن الذكية

حسب السعر المطبقاستبدال القفل / المفتاح
يتطلب االشتراك في خدمة Locker حّدًا أدنى من متطلبات العالقة المصرفية

خــدمــات أخــرى

مجانًامجانًامجانًامجانًااالحتفاظ بالبريد

مجانًامجانًامجانًامجانًاالتحقيقات

أجور البريد 

مجانًامجانًامجانًامجانًااإلمارات العربية المتحدة

مجانًامجانًامجانًامجانًادول أخرى

الفاكس

مجانًامجانًامجانًامجانًااإلمارات العربية المتحدة

مجانًامجانًامجانًامجانًادول أخرى

التسليم باليد

مجانًامجانًامجانًامجانًااإلمارات العربية المتحدة

مجانًامجانًامجانًامجانًادول أخرى

تلكس / برقية / رسائل سويفت

مجانًامجانًامجانًامجانًااإلمارات العربية المتحدة

مجانًامجانًامجانًامجانًادول أخرى

مجانًامجانًامجانًامجانًارسوم األمانات

دليل خدمة وأسعار بطاقات االئتمان

الرسم السنوي3 البطاقة الرئيسية
)درهم(

 رسوم التمويل الشهرية2 
)للمعاملة الشرائية والسلفة النقدية(

1575 / 262.50 / فيزا إنفينيت U من إعمار / فيزا سيغنتشر U من إعمار
3.25%مجانا

3.25%735 / 1575 سكاي واردز إنفينيت / سيغنتشر

3.25%1575بطاقة ®Marriott Bonvoy وورلد ماستركارد® االئتمانية

 بطاقة إيليفيت ضيف االتحاد فيزا 
3.25%1575 / 735االئتمانية / إنسباير

3.25%1575إنفينيت
3.25%262.50 / مجانًالولو 247 بالتينوم / تيتانيوم

3.25%525 / 1048.95دناتا وورلد / بالتينوم
Duo840 / 735 / 735%3.25 / فليكسي / بالتينوم

3.25%420تيتانيوم / داينرز كلوب
3.25%262.50مانشستر يونايتد تيتانيوم

3.25%208.95 / 103.95انطلق معها الذهبية / بالتينوم
3.25%787.50 / 1050بطاقة األعمال / مكافآت األعمال 

3.25%52.50بطاقة ويبشوبر
رسوم ومصاريف أخرى

1.04% شهرًيا من بطاقة االئتمانتأمين برو درع االئتمان
خطة الدفع بالتقسيط / تحويل الرصيد / القرض 

ALOC 5 / على البطاقة / تحويل الرصيد
0.29% - 1.99% معدل فائدة شهري ثابت

)0.53% - 1.46% تخفيض سعر الفائدة الشهري(

51.45 درهم للمعاملةخطة الدفع بالتقسيط بدون فوائد %0
رسوم اإللغاء: خطة التقسيط / تحويل الرصيد 

ALOC / 0% IPP/ 1.05% من أصل المبلغ المستحق/ تقسيط الرصيد

3.15% أو 103.95 درهم )أيهما أعلى(رسم سلفة نقدية
292.95 درهم شهريًارسم تجاوز حد االئتمان

241.50 درهم شهريًارسم السداد المتأخر
رسوم المعامالت الدولية

)المشتريات بعملة غير الدرهم اإلماراتي / 
الدرهم اإلماراتي4(

%1.99

رسم استبدال البطاقة: انطلق معها / 
52.50 درهم / 21 درهمالبطاقات األخرى

رسوم التوصيل حول العالم لكل بطاقة 
ائتمان

157.50 درهم

105 درهمرسم ارتجاع شيك / أمر خصم مباشر
5.25 درهم شهريًارسوم كشف الحساب

كشف حساب مكرر )لكل نسخة( -
حتى آخر 3 أشهر / أكثر من 3 أشهر

15.75 درهم / 47.25 درهم شهريًا

10.50 درهمنسخة من قسيمة المبيعات
مجانًاإصدار الرقم السري

مجانًااصدار بطاقة إضافية
عــــــام

 25 يومًاتاريخ استحقاق الدفعة )من تاريخ الكشف(

5% أو 100 درهم )أيهما أعلى(الحد األدنى للدفعة المستحقة
حد السلفة النقدية 

- بطاقة األعمال
- البطاقات األخرى

75% من حد االئتمان / 50% من حد االئتمان

الرجاء المالحظة

جميع الرسوم والمصاريف شاملة لضريبة القيمة المضافة )VAT( أو أي ضريبة مبيعات مماثلة. تخضع هذه الرسوم والنفقات      .1 
     للتغيير، وسيتّم تطبيقها اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده البنك.

يتم فرض رسوم التمويل على جميع أنواع المعامالت )مشتريات التجزئة / السلف النقدية(، وسيتّم احتسابها اعتبارًا من تاريخ   .2 
     تنفيذ المعاملة حتى تاريخ السداد )محسوبة على أساس متوسط الرصيد اليومي(.

< لن يتم فرض أي رسوم تمويل )باستثناء حاالت السلف النقدية( إذا تّم دفع كامل القيمة المستحقة 100% في تاريخ      
        استحقاق الدفع أو قبله.

< ستخضع رسوم التمويل هذه لزيادة بنسبة 0.5% شهريًا في حالة تّم التأخر بدفع مستحقات البطاقة على األقل مرتين في    
         األشهر الستة األخيرة. سيتم إعتبار الحساب متأخر عن السداد إذا لم يتم استالم الحّد األدنى من القيمة المستحقة قبل 
         التاريخ اإلستحقاق المحّدد. وبالتالي، ستعود قيمة رسوم التمويل هذه إلى قيمتها المنشورة المذكورة أعاله إذا لم يعد 

        حساب البطاقة مستحقًا للسداد أكثر من مرة واحدة في األشهر الستة السابقة.
لن يتم إعادة قيمة الرسوم السنوية التي تم تطبيقها إذا كانت البطاقة غير فّعالة أو ال تستخدم أو تّم إلغاؤها.  .3

يتم فرض هذه الرسوم باإلضافة إلى الرسوم اإلدارية القياسية )حوالي %1,15( التي تفرضها ماستركارد أو فيزا إنترناشيونال    .4 
     أو داينرز كلوب ورسوم هامش الربح التي يفرضها المشتري، إن وجدت. ُتعفى من هذه الرسوم بطاقات دناتا وورلد.

قد يختلف سعر الفائدة المعمول بها فيما يتعلق بكل حامل بطاقة ائتمان.   .5
لالّطالع على أحدث الشروط واألحكام و على جدول الرسوم واألجور، تفّضل بزيارة موقعنا اإللكتروني  .6 

emiratesnbd.com/ar/cards     

القروض الشخصية

%1.05% من قيمة القرض )حد أدنى 525 درهم و حد أقصى 2,625 درهم(رسم إجراءات معاملة قرض جديد

1.05% من قيمة الزيادة على رصيد القرض )حد أدنى 525 درهم و بحد أقصى 2,625 رسم إجراءات معاملة زيادة رصيد القرض
درهم(

السحب على المكشوف

 نوع السحب على
المكشوف

السحب على المكشوف 
مقابل الراتب

السحب على المكشوف 
مقابل الوديعة الثابتة

52.5 درهمرسم التأخر بالدفع

105 درهمرسم تأجيل دفع القسط

262.5 درهمرسم إعادة جدولة القرض

1.05% من قيمة الرصيد المستحق )10,500 درهم كحد أقصى(رسم التسوية المبكرة

مجانًاتغير تاريخ إستحقاق الدفع

مجانًادفع القسط قبل موعده )لغاية 3 أقساط(

مجانًاشهادة براءة زمة

1.05% من الدفعة المسددة )10,500 درهم كحد أقصى(رسم دفعة جزئية

52.5 درهمإصدار رسالة مديونية / عدم مديونية

52.5 درهمرسم إلغاء القرض

مجانًارسم ٕارتجاع الخصم المباشر

مجانًاطلب خطابات ٔاخرى

قروض السيارات

1.05% من قيمة القرض )حد أدنى 525 درهم و بحد أقصى 2,625 درهم(رسم إجراءات معاملة القرض

1.05% من القيمة المستحقةرسم التسوية المبكرة

52.50 درهمرسم التأخر بالدفع

مجانًاتغيير طريقة الدفع

105 درهمرسم التأجيل

مجانًااإلبطال المؤقت للرهن

مجانًاتغيير التسجيل
الدفع المسبق لألقساط )3 أقساط كحد 

مجانًاأقصى(

1.05% من مبلغ التسوية الجزئ )10,000 درهم كحد أقصى(التسوية الجزئية )مبلغ يعادل 3 أقساط وأكثر(

262.50 درهمرسم إعادة جدولة القرض

مجانًاتغير التاريخ المستحق لألوامر الدائمة

مجانًاشهادة عدم ممانعة موّجهة لقسم المرور

105 درهم رسم إرتجاع شيك

52.50 درهمإصدار رسالة مديونية / عدم مديونية

مجانًاشهادة براءة ذمة

قروض السكن

1.05% من قيمة القرضرسم إجراءات معاملة القرض
رسم تقديم الطلب / رسم الموافقة 

مجانًاالمسبقة

 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 رسم الدفعة المسبقة الجزئية
المجانية

420 درهمرسم التأخر بالدفع
كشف حساب غير قياسي / نسخة عن وثائق 

105 درهمأصلية

262.5 درهمرسم إعادة جدولة القرض

مجانًاتغير في العقار
 تغيير تفاصيل الملكية 
مجانًا)مقترضين مشتركين(

 إصدار رسالة مديونية / 
52.50 درهمعدم 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

 لمبالغ القروض بقيمة أكبر من
قد تتباين رسوم التأمين5 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.

إدارة الثروات لألفراد

رسوم وتكاليف حسابات المحافظ المصرفية ابتداء من شهر ديسمبر 2021

رسوم أخرى لمعامالت األوراق المالية

أقل من القيمة المتداولة بالدوالر األمريكي
100,000

 100,000
إلى

249,999

250,000 إلى
499,999 

 500,000
إلى

999,999
1000,000 وأكثر

2.10 %%2.6252.3625 %2.625 %3.15 %األوراق المالية ذات الدخل الثابت والصكوك

األسهم المباشرة

% 1.575% 1.3125% 1.05% 0.7875% 0.525
سيتم فرض رسوم بحّد أدنى 200 دوالر أمريكي على كل عملية تداول للطلبات 

التي يتم تقديمها مباشرة عبر مكتب التداول عندما تكون قيمة التداول الواحد أقل 
من أو تساوي 20,000 دوالر أمريكي / -

1.575 %1.8375 %2.10 %2.625 %%3.15 %صناديق االستثمار

0.7875 %1.05 %1.3125 %1.575 %1.8375 %صناديق االستثمار المتداولة

يرجى مراجعة صفحة الشروط المتعّلقة بذلكالمنتجات المهيكلة

 شهادات الذهب من بنك 
اإلمارات دبي الوطني

% 2.10% 2.10% 1.575% 1.3125% 1.05

الحد األدنى للرسوم بما يعادل 200 دوالر أمريكي. 
سيتم تطبيق رسم ثابت 52.5 درهم كرسوم إصدار الشهادة. 

سيتم تطبيق رسم ثابت 0.1575 فلس للجرام الواحد عند االشتراك.

سيتم فرض رسوم حماية 0.2625 % سنويًا تحسب يوميًا، وذلك اعتمادًا على قيمة رسوم الحماية
المحفظة اإلجمالية، وتخصم على أساس ربع سنوي من حساب العميل.

سيتم خصم أي تكاليف إضافية متعّلقة باألمناء لدينا بما يخص استالم وتسليم خدمات اإلدارة
األوراق المالية من حساب العميل.

االستثمارات مزدوجة العمالت
5,000,000  1,000,000 - 4,999,999أقل من 1,000,000

% 3.675 - % 2.625% 3.675 - % 2.3625% 3.675 - % 2.1

رسوم اإلنهاء

المنتجات المصرفية  ذات الدخل الثابت 
0.5250 %والصكوك

0.5250 %األسهم/ صندوق التداول في البورصة

حسب هيكلية الصندوقصناديق االستثمار

تطّبق حسب ورقة الشروطالمنتجات المهيكلة

شهادة بنك اإلمارات دبي الوطني الذهبية

سيتم تطبيق رسم خروج قدره 0.5250 % عند االسترداد.

 سيتم فرض رسوم عهدة وتأمين بنسبة 0.315 % في وقت االسترداد 
 قبل 5 سنوات.

سيتم فرض رسوم عهدة وتأمين بنسبة 1.05 % وقت االسترداد بعد 5 سنوات.

0.5250 %النقل من األصول

* تعفى المنتجات المهيكلة، إصدارات بنك اإلمارات دبي الوطني من األوراق المالية متوسطة األجل وأسهم دول مجلس التعاون الخليجي من رسوم العهدة. تسري الرسوم 
المذكورة أعاله على األوراق المالية المحتفظ بها لدى البنك وتتضمن جميع الرسوم واألتعاب المدفوعة لتنفيذ المعاملة من خالل األطراف األخرى المعترف بها من البنك. 

سيتم فرض الضرائب والرسوم األخرى الخاصة باألطراف األخرى بشكل منفصل حيثما تتطبق. 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.

* اعتبارا من يونيو 2018 سيتم تطبيق رسوم حسابات التوفير المتغيرة الخاصة بباقة “بيوند” على عمالء باقة “بيوند” في المملكة العربية السعودية. 

الخدمات المصرفية الشخصية

الرسوم
كالسيك)باستثناء ضريبة القيمة المضافة(

بلس/ باقة الشباب 
/ انطلق معها / 

السيدات المصرفية 
)ربة المنزل( / بلس 

ماكسيمايزر

إكزيكيوتيف /
مانشستر يونايتد

بيوند\باقة مواطني 
دولة االمارات العربية 

المتحدة

الخدمات المصرفية الشخصية

الرسوم
كالسيك)باستثناء ضريبة القيمة المضافة(

بلس/ باقة الشباب 
/ انطلق معها / 

السيدات المصرفية 
)ربة المنزل( / بلس 

ماكسيمايزر

إكزيكيوتيف /
مانشستر يونايتد

بيوند\باقة مواطني 
دولة االمارات العربية 

المتحدة

الخدمات المصرفية الشخصية

الرسوم
كالسيك)باستثناء ضريبة القيمة المضافة(

بلس/ باقة الشباب 
/ انطلق معها / 

السيدات المصرفية 
)ربة المنزل( / بلس 

ماكسيمايزر

إكزيكيوتيف /
مانشستر يونايتد

بيوند\باقة مواطني 
دولة االمارات العربية 

المتحدة

 الرسم السنوي لعملية
الضبط

المعّدل )المتناقص( 
في الشهر

1.50%210 درهم

%0.40 210 درهم

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


