التمويل التجاري  -الخدمات الم�صرفية للأعمال
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 01-05-2019

خطابات اعتماد لتمويل الواردات
الإ�صدار
خطاب اعتماد القبول �أو
الإطالع

 %0.20في ال�شهر (كح ٍد �أدنى
 %0.60ولكن ال تقل عن  350د�.إ)

خطاب متقابل

نف�س قيمة �إ�صدار االعتماد الم�ستندي ولكن
بحد �أدنى  500د�.إ

خطاب اعتماد متجدد

 %0.20في ال�شهر ( �أو جزء منه) على الر�صيد غير
الم�سحوب (بح ٍد �أدنى  350د�.إ)

خطاب االعتماد الم�ستندي
ال�ضامن

 %0.20م�صاريف في ال�شهر (بح ٍد �أدنى� %0.60أو
 350د�.إ �أيهما �أعلى)

�إخطار �أولي عن طريق ال�سويفت  100د�.إ م�صاريف ثابتة
تحويل خطاب االعتماد
الم�ستندي بالكامل عن طريق
ال�سويفت

 300د�.إ م�صاريف ثابتة

�إر�سال خطاب االعتماد بالبريد
الم�ستندي عبر البريد ال�سريع

 350د�.إ م�صاريف ثابتة لكلٍ من ال�شحن �إلى الخارج
�أوالت�سليم داخل الإمارات العربية المتحدة

دفع م�ستندات ال�شحن بموجب خطاب االعتماد الم�ستندي
الم�سحوبات الم�ستحقة

 %0.20في ال�شهر �أو جزء منه بد ًءا من تاريخ القبول �إلى
تاريخ اال�ستحقاق (بح ٍد �أدنى  150د�.إ)

م�ستندات تحت الطلب/
باالطالع

مجانًا با�ستثناء خطاب االعتماد المتجدد حيث تبلغ
الم�صاريف الثابتة  %0.125في التعامل الواحد (بح ٍد
�أدنى  100د�.إ)

م�سحوبات االختالف (وجود فرق في القيم)
االختالفات في الم�ستندات
ت�ستلزم موافقة طالب فتح
االعتماد

ر�سوم ثابتة بقيمة  150دوالر �أمريكي �أو ما يعادلها
تُخ�صم من متح�صالت الكمبيالة

الم�ستندات المقدمة تحت
اعتماد منتهي المدة
(في وقت تقديم الم�ستندات)

 %0.2م�صاريف ثابتة في ال�شهر (بحد �أدنى  100د�.إ)
تُدفع �إلى الم�ستفيد وتُخ�صم من المتح�صالت �إذا
رف�ض ُمق ِدم طلب فتح االعتماد الدفع

الم�سحوبات الزائدة عن
قيمة مبلغ االئتمان

 %0.20م�صاريف ثابتة على المبلغ الزائد تُدفع �إلى
الم�ستفيد وتُخ�صم من المتح�صالت �إذا رف�ض ُمق ِدم
طلب فتح اعتماد الدفع (بحد �أدنى  100د�.إ)

عمولة مقابل التحويل

 %0.25من القيمة المتداولة تُدفع �إلى مقدم طلب
االعتماد المبلغ الفعلي (القيمة الحقيقية)

ر�سوم �سداد �سويفت فقط
(لكل �أنواع الم�ستندات
المخالفة وال�صحيحة)

 75دوالر �أمريكي م�صاريف ثابتة (تخ�صم من القيمة
لمق ِدم طلب
المرتجعة لبنك تداول االعتماد ،وال تدفع ُ
ن�ص خطاب االعتماد على دفع جميع
االعتماد �إال �إذا َّ
لمق ِدم طلب ح�ساب االئتمان)
الم�صاريف ُ
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م�صاريف �سويفت
( لكل �أنواع الم�ستندات
المخالفة وال�صحيحة)

 25دوالر �أمريكي م�صاريف ثابتة لكل �سويفت �أي
لـ� ،MT202، MT799سويفت المخالف ،رد االحتفاظ ،الخ

�إ�صدار �شيكات المدراء لعمولة  25د�.إ م�صاريف ثابتة (تخ�صم من الح�صيلة والقيمة
ال�صافية المدفوعة للوكيل)
الوكالء الم�ستحقة

تعديالت االعتماد
عمولة التعديل -
زيادة القيمة

 %0.2في ال�شهر (�أو جزء منه) على قيمة الزيادة بد ًءا
من تاريخ التعديل وحتى تاريخ انتهاء ال�صالحية (بح ٍد
�أدنى  100د�.إ)

عمولة التعديل  -تمديد
ال�صالحية

 %0.2في ال�شهر (�أو جزء منه) على الر�صيد غير
الم�سحوب من االعتماد بد ًءا من تاريخ التعديل وحتى
تاريخ انتهاء ال�صالحية (بح ٍد �أدنى  100د�.إ)

عمولة التعديل  -زيادة القيمة  %0.20في ال�شهر (�أو جزء منه) علي قيمة الزيادة بد ًءا
من تاريخ التعديل وحتى تاريخ انتهاء ال�صالحية
وتمديد ال�صالحية
بالإ�ضافة �إلى  %0.20في ال�شهر (�أو جزء منه) على
الر�صيد غير الم�سحوب من االعتماد بد ًءا من تاريخ
التعديل وحتى تاريخ انتهاء ال�صالحية (بحد �أدنى  100د�.إ)
عمولة التعديل -
تعديالت �أخرى

 100د�.إ م�صاريف ثابتة

تعديل بوا�سطة �سويفت

 150د�.إ م�صاريف ثابتة

تعديالت عن طريق البريد

 200د�.إ م�صاريف ثابتة للت�سليم في الخارج
 150د�.إ م�صاريف ثابتة للت�سليم داخل
الإمارات العربية المتحدة

�إلغاء االعتمادات �سارية
المفعول

 100د�.إ م�صاريف ثابتة

التح�صيالت الم�ستندية
المدفوعات
م�ستندات االطالع

 %0.125م�صاريف ثابتة (بحد �أدنى  200د�.إ)

م�ستند �آجل ال�سداد

 %0.125م�صاريف ثابتة (بحد �أدنى  200د�.إ)

عمولة مقابل ال�صرف

 %0.25من قيمة الكمبيالة وتُ�سترَد من ال�ساحب وقت
�سحب الم�ستند (القيمة الفعلية للدفع)

كمبيالة م�ضمونة

 %0.125م�صاريف ثابتة من قيمة الكمبيالة تُجمع من
ال�ساحب (بحد �أدنى  50دوالر �أمريكي)
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م�صاريف �سويفت

 25دوالر �أمريكي م�صاريف ثابتة لكل �سويفت �أي لـ
 ،MT202،MT400والمتتبع تخ�صم من الح�صيلة �إذا
كانت الم�صاريف على ح�ساب ال�ساحب

م�ستندات تُ�سلَّم بدون دفع

 %0.125م�صاريف ثابتة (بحد �أدنى  200د�.إ)

تحول
كمبياالت مرفو�ضة
َّ
الم ِ
ر�سل نقل
�إلى البنك ُ
الم�ستندات �إلى بنوك �أخرى

 %0.25م�صاريف ثابتة من قيمة الكمبيالة (بحد �أدنى
 200د�.إ) بالإ�ضافة على الم�صاريف المتراكمة ل�سويفت
المر�سلة ( بحد �أدنى  25دوالر �أمريكي) بالإ�ضافة �إلى
م�صاريف البريد ال�سريع

ر�سوم معالجة لم�ستندات
التح�صيل مت�أخرة  90يو ًما �أو
�أكثر بعد تاريخ اال�ستحقاق في
حالة �أجل ال�سداد ،و  90يو ًما
من تاريخ اال�ستالم في حالة
م�ستندات االطالع

 100د�.إ في ال�شهر �أو جزء منه (بحد �أق�صى  500د�.إ)

التمويل
عمولة فتح فاتورة
�إي�صال الأمانة

 %0.125م�صاريف ثابتة (بحد �أدنى  200د�.إ
بالإ�ضافة �إلى خ�صم م�صاريف �سويفت  25دوالر
�أمريكي لكل �سويفت وم�صاريف ال�سداد من الح�صيلة)

م�صاريف مناولة
�إي�صال الأمانة

 200د�.إ م�صاريف ثابتة

دين باعتماد م�سبق � /إي�صال
�أمانة م�ضى موعد ا�ستحقاقه

 50د�.إ م�صاريف ثابتة بالإ�ضافة �إلى فائدة جزائية
ح�سب االقت�ضاء

�ضمانات ال�شحن بموجب
االعتماد �أو التح�صيل

 %0.125م�صاريف ثابتة من قيمة الكمبيالة
(بحد �أدنى  100د�.إ)

�ضمانات ال�شحن المت�أخرة
�أكثر من �شهر

 %0.125م�صاريف �إ�ضافية في ال�شهر �أو جزء منه
(بحد �أدنى  100د�.إ)

الر�سوم الجمركية :لنتمكن
من دفع الر�سوم الجمركية
نياب ًة عن عمالئنا بموجب
تعليماتهم

 25د�.إ م�صاريف ثابتة

ت�سهيالت مقابل �شيك �آجل
ت�سهيالت مقابل �شيك �آجل

 %0.125م�صاريف ثابتة (بحد �أدنى  100د�.إ) لكل �شيك
بالإ�ضافة �إلى الفائدة ح�سب االقت�ضاء لمدة ال�سريان

الت�سوية المبكرة� /سحب
ال�شيك عن طريق �إيداع النقد

 100د�.إ م�صاريف ثابتة

ت�سهيالت مقابل �شيكات �آجلة  50د�.إ م�صاريف ثابتة بالإ�ضافة �إلى فائدة جزائية
ح�سب االقت�ضاء
م�ضى ميعاد ا�ستحقاقها
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قر�ض مقابل الفواتير
عمولة القر�ض مقابل الفواتير

 %0.125م�صاريف ثابتة �أو (بحد �أدنى  200د�.إ
�أيهما �أعلى) لكل تقديم

قر�ض مقابل الفواتير م�ضى
ميعاد ا�ستحقاقه

 50د�.إ م�صاريف ثابتة بالإ�ضافة �إلى فائدة جزائية
ح�سب االقت�ضاء

التمويل مقابل م�ستحقات الت�أمين ()FAIR
عمولة التمويل مقابل
م�ستحقات الت�أمين

ر�سوم ثابتة بواقع � %0.250أو بح ٍد �أدنى  200د�.إ �أيهما
�أكثر لكل عر�ض تقديمي

مت�أخرات التمويل مقابل
م�ستحقات الت�أمين

ر�سوم ثابتة بواقع  50د�.إ بالإ�ضافة �إلى فائدة جزائية
ح�سب االقت�ضاء

قر�ض ق�صير المدى مقابل الفواتير
عمولة القر�ض ق�صير المدى
مقابل الفواتير

 %0.125م�صاريف ثابتة �أو (بحد �أدنى  100د�.إ
�أيهما �أعلى)

قر�ض ق�صير المدى م�ضى
موعد ا�ستحقاقه

 50د�.إ م�صاريف ثابتة بالإ�ضافة �إلى فائدة جزائية
ح�سب االقت�ضاء

ال�صادرات
اعتماد غير معزز

 75د�.إ م�صاريف ثابتة للعمالء
 100د�.إ لغير العمالء

�إخطار خطاب اعتماد لتمويل
�صادرات

 100د�.إ م�صاريف ثابتة للعمالء 300 ،د�.إ لغير العمالء

�إخطار التعديل في االعتماد

 100د�.إ م�صاريف ثابتة للعمالء 300 ،د�.إ لغير العمالء

تحويل االعتماد بالكامل

للعمالء %0.125 :م�صاريف ثابتة (بحد �أدنى  500د�.إ)
لغير العمالء %0.25 :م�صاريف ثابتة (بحد �أدنى  750د�.إ)

تحويل االعتماد جزئيًا

للعمالء %0.25 :م�صاريف ثابتة (بحد �أدنى  500د�.إ)
لغير العمالء %0.40 :م�صاريف ثابتة (بحد �أدنى  750د�.إ)

تحويل م�صاريف اعتماد
�سويفت

 300د�.إ م�صاريف ثابتة

التعديالت في االعتماد المحول  100د�.إ م�صاريف ثابتة
�ضمان التحويل ال�سريع والأمن

 150د�.إ م�صاريف ثابتة
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تداول ال�صادرات
الكمبياالت المر�سلة
للتح�صيل بموجب االعتماد

م�صاريف ثابتة � %0.125أو بحد �أدنى  200د�.إ
�أيهما �أعلى

م�صاريف مناولة م�ستند
اعتماد الت�صدير (م�صاريف
فح�ص الم�ستند)

 200د�.إ م�صاريف ثابتة

متابعة بوا�سطة �سويفت
للم�ستندات غير المدفوعة

 100د�.إ �أو  25دوالر �أمريكي لكل �سويفت

ر�سوم معالجة لم�ستندات
التح�صيل مت�أخرة  90يوم �أو
�أكثر بعد تاريخ اال�ستحقاق في
حالة �أجل ال�سداد ،و  90يوم
من تاريخ اال�ستالم في حالة
م�ستندات الإطالع

 100د�.إ في ال�شهر �أو جزء منه (بحد �أق�صى  500د�.إ)

عمولة خ�صم م�ستند
تح�صيل الت�صدير

م�صاريف ثابتة � %0.125أو بحد �أدنى  200د�.إ �أيهما �أعلى

عمولة خ�صم اعتماد الت�صدير  %0.125م�صاريف ثابتة
عمولة مقابل ال�صرف

 %0.25من القيمة المتداولة تدفع لمقدم طلب
االعتماد القيمة الفعلية الم�ستلمة

�ضمانات
جميع �أنواع ال�ضمانات بما في
ذلك توثيق ال�شيكات

كل ال�ضمانات الم�أمونة-
 %1.25كل عام (بحد �أدنى  350د�.إ �أو � 3شهور �أيهما
�أعلى)
�ضمانات انتهاء محددة غير م�أمونة �أو م�أمونة
ب�شكلٍ جزئي-
 %2كل عام (بحد �أدنى  350د�.إ �أو � 3شهور �أيهما �أعلى)
�ضمانات متجددة ذاتيًا �أو مفتوحة الع�ضوية غير
م�أمونة �أو م�أمونة ب�شكل جزئي %2.5 -كل عام (بحد
�أدنى  350د�.إ �أو � 3شهور �أيهما �أعلى)

�ضمان العمالة

 25د�.إ م�صاريف ثابتة لكل  300.00د�.إ بالإ�ضافة �إلى
 3.00درهم �إماراتي

عمولة التعديل -تعديالت
�أخرى

 100د�.إ م�صاريف ثابتة

مطالبات ال�ضمان

ال تطبق ،و�سيتم �إحالتها لمدير وحدة الم�شروعات
ال�صغيرة والمتو�سطة الحجم ومدير ت�سهيالت
التحويل على �أ�سا�س فردي

تعديل بوا�سطة �سويفت

 150د�.إ م�صاريف ثابتة
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�أخرى( تطبق الم�صاريف المذكورة �أدناه على جميع المنتجات)
م�صاريف البريد ال�سريع

 200د�.إ م�صاريف ثابتة لل�شحن في الخارج
 150د�.إ م�صاريف ثابتة للت�سليم داخل الإمارات
العربية المتحدة

م�صاريف �سويفت

 50دوالر �أمريكي م�صاريف ثابتة لكل �سويفت

المكالمات الهاتفية/
الفاك�سات الدولية

 100د�.إ م�صاريف ثابتة

الت�سوية المبكرة لمعامالت
التمويل التجاري

ر�سم ثابت  50درهم للمعاملة

ال�سداد المبكر للقر�ض
 -قر�ض ت�أ�سي�س الأعمال

 ٪5من مبلغ القر�ض المتبقي

 التحويل من بنوك /م�ؤ�س�سات مالية �أخرى

 ٪5من مبلغ القر�ض المتبقي

الت�سوية الجزئية للقر�ض
 -قر�ض ت�أ�سي�س الأعمال

 ٪5من مبلغ القر�ض المطلوب �سداده

 التحويل من بنوك /م�ؤ�س�سات مالية �أخرى

 ٪5من مبلغ القر�ض المطلوب �سداده

ر�سوم التقرير ال�صادر عن �شركة
الإتحاد للمعلومات االئتمانية

ل�صرف الت�سهيالت

 100د�.إ

Page 6 of 6

PPS-B0464/V062019

توافقا ً مع تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا ً من  1يناير � 2018سيتم فر�ض ن�سبة  %5على ر�سوم
وم�صروفات راك بنك المحددة هنا ،حيثما ينطبق ذلك وفقا ً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

