
الخدمات المصرفية للشركات 

دليل خدمات وأسعار التمويل التجاري )ال تشمل ضريبة القيمة المضافة(
جدول الرسوم والنفقات سارية من 01-09-2022

خطابات اعتماد لتمويل الواردات

اإلصدار

خطاب اعتماد القبول أو اإلطالع

%0.125 شهرًيا )أو لجزء منه( على أول 100,000 درهم )الحد األدنى %0.375 لكن ليس 
أقل من 500 درهم( %0.0625 شهريًا )أو لجزء منه( الحد األدنى لثالثة أشهر على الرصيد 

فوق 100,000 درهم. 
مالحظة: إذا كان مبلغ طلب خطاب االعتماد غير محدد، على سبيل المثال %10+، عندها يكون الرسم على الحد 

األقصى للمبلغ المتاح، أي مبلغ خطاب االعتماد + 10%.

نفس رسم إصدار خطاب االعتماد باستثناء ان قيمة الحد األدنى تكون 500 درهمخطاب اعتماد متقابل
%0.125  في الشهر )أو جزء منه( على الرصيد غير المسحوب، بحد أدنىخطاب اعتماد متجدد

500 درهم إماراتي
صاريف ثابتة %1.5 سنويًا )الحد األدنى %0.375 أو 500 درهم، ايهما أعلى( خطاب االعتماد المستندي الضامن 

مصاريف ثابتة 100 درهمإخطار أولي عن طريق السويفت

مصاريف ثابتة 300 درهمتحويل خطاب االعتماد المستندي بالكامل عن طريق السويفت

مصاريف ثابتة 350 درهم كرسوم تسليم، سواء في اإلمارات العربية المتحدة أو خارجهاإرسال خطاب االعتماد بالبريد المستندي عبر البريد السريع

دفع مستندات الشحن بموجب خطاب االعتماد المستندي
%0.125 في الشهر أو جزء منه بدًءا من تاريخ القبول إلى تاريخ االستحقاق،المسحوبات المستحقة

بحد أدنى 150 درهم

مجاًنا باستثناء خطاب االعتماد المتجدد حيث تبلغ المصاريف الثابتة % 0.125 في التعاملمستندات تحت الطلب/ باالطالع
الواحد، بحد أدنى 100 درهمًا إماراتيًا

مسحوبات االختالف )وجود فرق في القيم(
مصاريف ثابتة بقيمة 150 دوالر أمريكي أو ما يعادلها ُتخصم من متحصالت الكمبيالةاختالفات في المستندات تستلزم موافقة طالب فتح االعتماد

 المستندات المقدمة تحت اعتماد منتهي المدة
)في وقت تقديم المستندات(

مصاريف ثابتة %0.125 في الشهر )بحد أدنى 200 د.إ( تحتسب على المستفيد وُتخصم 
من المتحصالت إذا لم يتحمل مقدم الطلب الرسوم المطبقة

 مصاريف ثابتة %0.125 على المبلغ الزائد تحتسب على المستفيد وُتخصم من المسحوبات الزائدة عن قيمة مبلغ االئتمان
المتحصالت إذا لم يتحمل مقدم الطلب الرسوم المطبقة )بحد أدنى 100 د.إ(

%0.25 من القيمة المتداولة تحتسب على مقدم طلب االعتماد )القيمةعمولة مقابل التحويل
الحقيقية، باستثناء عمالء ربك بنك الذين لن يتم تحميلهم اية عموالت(

رسوم سداد سويفت، فقط في حالة استرداد التكاليف بعد دفعها
)لكل أنواع المستندات المخالفة والصحيحة(

مصاريف ثابتة 75 دوالر أمريكي )تخصم من القيمة المرتجعة لبنك تداول االعتماد، وال تدفع
لمقدم طلب االعتماد إال إذا نص خطاب االعتماد على دفع جميع المصاريف لمقدم طلب

حساب االئتمان(

مصاريف ثابتة 25 دوالر أمريكي أو 100 درهم لكل سويفت أي لـMT202 ،MT799، مصاريف سويفت )لكل أنواع المستندات المخالفة والصحيحة(
سويفت المخالف، رد االحتفاظ، الخ.

مصاريف ثابتة 25 درهم )تخصم من الحصيلة والقيمة الصافية المدفوعة للوكيل( إصدار الشيكات البنكية المصدقة لعمولة الوكالء المستحقة 

مصاريف ثابتة 100 درهمالدفع المبكر لخطاب االعتماد

تعديالت االعتماد

%0.125 في الشهر )أو جزء منه( على قيمة الزيادة بدءا من تاريخ التعديل وحتى تاريخعمولة التعديل - زيادة القيمة 
انتهاء الصالحية، بحد أدنى 200 درهم إماراتي

%0.125 في الشهر )أو جزء منه( على الرصيد غير المسحوب من االعتماد بدءا من تاريخعمولة التعديل - تمديد الصالحية
التعديل وحتى تاريخ انتهاء الصالحية )بحد أدنى 200 درهم إماراتي(

%0.125  في الشهر )أو جزء منه( على قيمة الزيادة بدءا من تاريخ التعديل وحتى تاريخ عمولة التعديل - زيادة القيمة وتمديد الصالحية
انتهاء الصالحية باإلضافة إلى %0.125 في الشهر (أو جزء منه) على الرصيد غير المسحوب 

من االعتماد بدءا من تاريخ التعديل وحتى تاريخ انتهاء الصالحية، بحد أدنى 
200 درهم إماراتي

200 د.إ مصاريف ثابتةعمولة التعديل - تعديالت أخرى

200 د.إ مصاريف ثابتةتعديل بواسطة سويفت

ألي مالحظات أو للشكاوي، تواصل معنا عبر contactus@rakbank.ae أو اتصل بنا على 0000 213 04 أو قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت.

 1 من 3بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع.( ”البنك“ أو ”راك بنك“) بنك تجاري منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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التحصيالت المستندية
المدفوعات 

%0.125 مصاريف ثابتة، بحد أدنى 250 درهم إماراتيمستندات االطالع

%0.125 مصاريف ثابتة، بحد أدنى 250 درهم إماراتيمستند آجل السداد

%0.25 من قيمة الكمبيالة وتسترد القيمة من الساحب وفي وقت السحبعمولة مقابل الصرف
)القيمة

الفعلية للدفع صفر لعمالء راك بنك(

مصاريف ثابتة %0.125 من قيمة الكمبيالة يتم تحصيلها من الساحب،كمبيالة مضمونة
)حد أدنى 50 دوالر أمريكي أو 200 درهم(

مصاريف ثابتة 25 دوالر أمريكي أو 100 درهم لكل سويفت أي لـ MT202 ،MT400، مصاريف سويفت
والمتتبع تخصم من الحصيلة إذا كانت المصاريف على حساب الساحب

%0.125 مصاريف ثابتة، بحد أدنى 200 درهم إماراتيمستندات ُتسلَّم بدون دفع

ل إلى البنك الُمرِسل نقل المستندات إلى بنوك أخرى مصاريف ثابتة %0.25 من قيمة الكمبيالة، بحد أدنى 250 درهم إماراتي باإلضافة إلىكمبياالت مرفوضة تحوَّ
المصاريف المتراكمة لسويفت المرسلة بحد أدنى 40 دوالر أمريكي باإلضافة إلى مصاريف

البريد السريع 

رسوم معالجة لمستندات التحصيل متأخرة 90 يوما أو أكثر بعد تاريخ 
االستحقاق في حالة أجل السداد، و 90 يوما من تاريخ االستالم في حالة

مستندات االطالع

200 درهم إماراتي في الشهر أو جزء منه، بحد  أقصى 500  درهم إماراتي

التمويل 
صاريف ثابتة %0.125 ، بحد أدنى 200 درهم إماراتي باإلضافة إلى خصم مصاريفعمولة فتح فاتورة إيصال األمانة

سويفت 25 دوالر أمريكي لكل سويفت ومصاريف السداد من الحصيلة 

ال يوجدمصاريف مناولة إيصال األمانة

مصاريف ثابتة 100 درهم إماراتي باإلضافة إلى فائدة جزائية حسب االقتضاءدين باعتماد مسبق / إيصال أمانة مضى موعد استحقاقه

مصاريف ثابتة %0.125 من قيمة الكمبيالة، بحد أدنى 100 درهم إماراتيضمانات الشحن بموجب االعتماد أو التحصيل

مصاريف إضافية %0.125 كل شهر )أو لجزء منه(، بحد أدنى 100 درهم إماراتيضمانات الشحن المتأخرة أكثر من شهر

الرسوم الجمركية: لنتمكن من دفع الرسوم الجمركية نيابًة عن عمالئنا 
بموجب تعليماتهم

مصاريف ثابتة 25 د.إ

مصاريف ثابتة 100 د.إرسوم التسوية الجزئية

تسهيالت مقابل شيك آجل 
LCD مصاريف ثابتة %0.125 ، بحد أدنى 50 د.إ لكل شيك باإلضافة إلى الفائدة حسب االقتضاءتسهيالت مقابل شيك آجل

لمدة السريان

مصاريف ثابتة 100 درهم إماراتيالتسوية المبكرة/ سحب الشيك عن طريق إيداع النقد

مصاريف ثابتة 100 درهم إماراتي باإلضافة إلى فائدة جزائية حسب االقتضاءتسهيالت مقابل شيكات آجلة مضى ميعاد استحقاقها

قرض مقابل الفواتير )تتكرر حسب االقتضاء(
مصاريف ثابتة %0.125  أو 250 درهم كحد أدنى، أيهما أعلى، لكل تقديمعمولة القرض مقابل الفواتير

مصاريف ثابتة 200 درهم إماراتي، باإلضافة إلى فائدة جزائية حسب االقتضاءقرض مقابل الفواتير مضى ميعاد استحقاقه

مصاريف ثابتة 100 درهمرسوم التسوية الجزئية او األولية

100 درهم أو 25 دوالر أمريكي لكل سويفترسوم المتابعة والتعقب

قرض قصير المدى مقابل الفواتير 
%0.125 مصاريف ثابتة أو بحد أدنى 200 درهم إماراتي أيهما أعلى لكل تقديمعمولة القرض قصير المدى مقابل الفواتير

100 درهم إماراتي مصاريف ثابتة باإلضافة إلى فائدة جزائية حسب االقتضاءقرض قصير المدى مضى موعد استحقاقه

مصاريف ثابتة 100 درهمرسوم التسوية الجزئية او األولية

الصادرات )تتكرر حسب االقتضاء(
75 درهم إماراتي مصاريف ثابتة للعمالءاعتماد غير معزز

100 درهم إماراتي لغير عمالء راك بنك

150 درهم إماراتي مصاريف ثابتة للعمالء، 400 درهم إماراتي لغير عمالء راك بنكإخطار خطاب اعتماد لتمويل صادرات

ألي مالحظات أو للشكاوي، تواصل معنا عبر contactus@rakbank.ae أو اتصل بنا على 0000 213 04 أو قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت.

بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع.( ”البنك“ أو ”راك بنك“) بنك تجاري منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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200 د.إ مصاريف ثابتة للتسليم خارج دولة اإلمارات العربية المتحدةتعديالت عن طريق البريد
150 د.إ مصاريف ثابتة للتسليم داخل اإلمارات العربية المتحدة

 مصاريف ثابتة 300 درهمإلغاء خطاب اعتماد منتهي الصالحية

 2 من 3



150 درهم إماراتي مصاريف ثابتة للعمالء، 400 درهم إماراتي لغير عمالء راك بنكإخطار التعديل في االعتماد

للعمالء: %0.125 مصاريف ثابتة بحد أدنى 500 درهم إماراتيتحويل االعتماد بالكامل
لغير العمالء: %0.25 مصاريف ثابتة بحد  أدنى 750 درهم إماراتي

للعمالء: %0.25 مصاريف ثابتة بحد أدنى 500 درهم إماراتي تحويل االعتماد جزئًيا
لغير العمالء: %0.40 مصاريف ثابتة بحد أدنى 750 درهم إماراتي 

مصاريف ثابتة %0.125  أو 250 درهم كحد أدنىتعيين الحصيلة

300 درهم إماراتي مصاريف ثابتةتحويل مصاريف اعتماد سويفت

100 درهم إماراتي مصاريف ثابتةالتعديالت في االعتماد المحول

150 درهم إماراتي مصاريف ثابتةتعديل بواسطة سويفت

تداول الصادرات
مصاريف ثابتة %0.125 أو بحد أدنى 200 درهم إماراتي أيهما أعلىالكمبياالت المرسلة للتحصيل بموجب االعتماد

ال يوجدمصاريف مناولة مستند اعتماد التصدير )مصاريف فحص المستند(

100 درهم أو 25 دوالر أمريكي لكل سويفت  متابعة بواسطة سويفت للمستندات غير المدفوعة

رسوم معالجة لمستندات التحصيل متأخرة 90 يوم أو أكثر بعد تاريخ 
االستحقاق في حالة أجل السداد، و 90 يوم من تاريخ االستالم في حالة

مستندات االطالع

200 درهم إماراتي في الشهر أو جزء منه بحد أقصى 500 درهم إماراتي

200 درهم إماراتي في الشهر أو جزء منه بحد أقصى 500 درهم إماراتيعمولة خصم مستند تحصيل التصدير

مصاريف ثابتة 200 درهم إماراتيتعديل المستندات

مصاريف ثابتة %0.125  عمولة خصم اعتماد التصدير

مصاريف ثابتة 250 درهممصاريف مناولة المستندات المختلفة

مصاريف ثابتة 100 درهمعمولة تسوية الكمبيالة

%0.25 من المبلغ المتفاوض عليه ليتم تحميله على مقدم الطلب؛ محسوبة على مبلغعمولة مقابل الصرف
الفاتورة الفعلي المستلم وال يوجد عمولة لعمالء راك بنك

ضمانات
ضمانات بصالحية محددة – %1.5 سنويًا )الحد األدنى 350 درهمًا أو 3 أشهر أيهما أعلى(جميع أنواع الضمانات بما في ذلك توثيق الشيكات

ضمانات متجددة ذاتيا أو مفتوحة العضوية  - %2 سنويًا )الحد األدنى 350 درهمًا أو 
3 أشهر أيهما أعلى(

25/= درهم إماراتي مصاريف ثابتة لكل 3,000 درهم إماراتي من قيمة الضمان، باإلضافة ضمان العمالة )الضمان اإللكتروني(
إلى 3 دراهم إماراتي

200 د.إ مصاريف ثابتةعمولة التعديل- تعديالت أخرى

لمناولة مطالبات الضمان نيابة عن عمالئنا، عندما يكونون هم المستفيدين من الضمان مطالبات الضمان
)المصاريف الثابتة 500 درهم(

مصاريف ثابتة 200 درهمإخطار ضمانات البنوك األخرى

أخرى) تطبق المصاريف المذكورة أدناه على جميع المنتجات(
200 درهم إماراتي مصاريف ثابتة للشحن خارج الدولةمصاريف البريد السريع

150 درهم إماراتي مصاريف ثابتة للتسليم داخل اإلمارات العربية المتحدة

مصاريف ثابتة 25 دوالر أمريكي أو 100 درهم لكل سويفتمصاريف سويفت

100 درهم إماراتي مصاريف ثابتةالمكالمات الهاتفية/الفاكسات الدولية

السداد المبكر للقرض
- سداد من أموال الشركة

- تحويل القرض إلى بنوك/مؤسسات مالية أخرى

%2 من مبلغ القرض المتبقي
%5 من مبلغ القرض المتبقي

السداد الجزئي للقرض
-سداد من أموال الشركة

- تحويل القرض إلى بنوك / مؤسسات مالية أخرى

%2 من مبلغ القرض المطلوب سداده
%5 من مبلغ القرض المطلوب سداده

مالحظات هامة
 تخضع جميع رسوم وأسعار راك بنك للتغييرات بإخطار كتابي مسبق للعمالء وفقا لتقدير البنك المطلق. 	
توافقــًا مــع تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دولــة اإلمارات العربيــة المتحــدة اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2018 ســيتم فــرض نســبة %5 علــى رســوم ومصروفــات راك بنــك  	

المحــددة هنــا، حيثمــا ينطبــق ذلــك وفقــًا لقانــون دولــة اإلمارات العربيــة المتحــدة.

 3 من 3

ألي مالحظات أو للشكاوي، تواصل معنا عبر contactus@rakbank.ae أو اتصل بنا على 0000 213 04 أو قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت.

بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع.( ”البنك“ أو ”راك بنك“) بنك تجاري منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

PP
S-
B0
46
4/
V0
82
02
2




