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خطابات اعتماد لتمويل الواردات

الإ�صدار

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

خطاب �عتماد �لقبول �أو 

�الإطالع 

نف�س قيمة �إ�شد�ر �العتماد �لم�شتندي ولكن

بحد �أدنى 500 د.�إ

خطاب متقابل

0.20% في �ل�شهر ) �أو جزء منه( على �لر�شيد غير 
�لم�شحوب )بحٍد �أدنى 350 د.�إ(

خطاب �عتماد متجدد

0.20% م�شاريف في �ل�شهر )بحٍد �أدنى0.60% �أو
350 د.�إ �أيهما �أعلى(

خطاب �العتماد �لم�شتندي 

�ل�شامن

100 د.�إ م�شاريف ثابتة �إخطار �أولي عن طريق �ل�شويفت

300 د.�إ م�شاريف ثابتة تحويل خطاب �العتماد 

�لم�شتندي بالكامل عن طريق 

�ل�شويفت

350 د.�إ م�شاريف ثابتة لكٍل من �ل�شحن �إلى �لخارج 
�أو�لت�شليم د�خل �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة

�إر�شال خطاب �العتماد بالبريد 

�لم�شتندي عبر �لبريد �ل�شريع

دفع م�ستندات ال�سحن بموجب خطاب االعتماد الم�ستندي

0.20% في �ل�شهر �أو جزء منه بدًء� من تاريخ �لقبول �إلى 
تاريخ �ال�شتحقاق )بحٍد �أدنى 150 د.�إ(

�لم�شحوبات �لم�شتحقة

مجانًا با�شتثناء خطاب �العتماد �لمتجدد حيث تبلغ 

�لم�شاريف �لثابتة 0.125% في �لتعامل �لو�حد )بحٍد 

�أدنى 100 د.�إ(

م�شتند�ت تحت �لطلب/ 

باالطالع

م�سحوبات االختالف )وجود فرق في القيم(

ر�شوم ثابتة بقيمة 150 دوالر �أمريكي �أو ما يعادلها 

تُخ�شم من متح�شالت �لكمبيالة

�الختالفات في �لم�شتند�ت 

ت�شتلزم مو�فقة طالب فتح 

�العتماد

0.2% م�شاريف ثابتة في �ل�شهر )بحد �أدنى 100 د.�إ( 
تُدفع �إلى �لم�شتفيد وتُخ�شم من �لمتح�شالت �إذ� 

رف�س ُمقِدم طلب فتح �العتماد �لدفع

�لم�شتند�ت �لمقدمة تحت 

�عتماد منتهي �لمدة

)في وقت تقديم �لم�شتند�ت(

0.20% م�شاريف ثابتة على �لمبلغ �لز�ئد تُدفع �إلى 
�لم�شتفيد وتُخ�شم من �لمتح�شالت �إذ� رف�س ُمقِدم 

طلب فتح �عتماد �لدفع )بحد �أدنى 100 د.�إ(

�لم�شحوبات �لز�ئدة عن

قيمة مبلغ �الئتمان

0.25% من �لقيمة �لمتد�ولة تُدفع �إلى مقدم طلب 
�العتماد �لمبلغ �لفعلي )�لقيمة �لحقيقية(

عمولة مقابل �لتحويل

75 دوالر �أمريكي م�شاريف ثابتة )تخ�شم من �لقيمة 
�لمرتجعة لبنك تد�ول �العتماد، وال تدفع لُمقِدم طلب 

�العتماد �إال �إذ� ن�سَّ خطاب �العتماد على دفع جميع 

�لم�شاريف لُمقِدم طلب ح�شاب �الئتمان(

ر�شوم �شد�د �شويفت فقط 

)لكل �أنو�ع �لم�شتند�ت 

�لمخالفة و�ل�شحيحة(
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25 دوالر �أمريكي م�شاريف ثابتة لكل �شويفت �أي 
لـMT202،  MT799، �شويفت �لمخالف، رد �الحتفاظ، �لخ

م�شاريف �شويفت

) لكل �أنو�ع �لم�شتند�ت 

�لمخالفة و�ل�شحيحة(

25 د.�إ م�شاريف ثابتة )تخ�شم من �لح�شيلة و�لقيمة 
�ل�شافية �لمدفوعة للوكيل(

�إ�شد�ر �شيكات �لمدر�ء لعمولة 

�لوكالء �لم�شتحقة

تعديالت االعتماد

0.2% في �ل�شهر )�أو جزء منه( على قيمة �لزيادة بدًء� 
من تاريخ �لتعديل وحتى تاريخ �نتهاء �ل�شالحية )بحٍد 

�أدنى 100 د.�إ(

عمولة �لتعديل -

زيادة �لقيمة

0.2% في �ل�شهر )�أو جزء منه( على �لر�شيد غير 
�لم�شحوب من �العتماد بدًء� من تاريخ �لتعديل وحتى  

تاريخ �نتهاء �ل�شالحية )بحٍد �أدنى 100 د.�إ(

 عمولة �لتعديل - تمديد

�ل�شالحية

0.20% في �ل�شهر )�أو جزء منه( علي قيمة �لزيادة بدًء�
من تاريخ �لتعديل وحتى تاريخ �نتهاء �ل�شالحية 

باالإ�شافة �إلى 0.20% في �ل�شهر )�أو جزء منه( على 

�لر�شيد غير �لم�شحوب من �العتماد بدًء� من تاريخ 

�لتعديل وحتى تاريخ �نتهاء �ل�شالحية )بحد �أدنى 100 د.�إ(

عمولة �لتعديل - زيادة �لقيمة 

وتمديد �ل�شالحية

100 د.�إ م�شاريف ثابتة عمولة �لتعديل -

تعديالت �أخرى

150 د.�إ م�شاريف ثابتة تعديل بو��شطة �شويفت

200 د.�إ م�شاريف ثابتة  للت�شليم في �لخارج         
150 د.�إ م�شاريف ثابتة للت�شليم د�خل

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة

تعديالت عن طريق �لبريد

100 د.�إ م�شاريف ثابتة �إلغاء �العتماد�ت �شارية 

�لمفعول

التح�سيالت الم�ستندية

المدفوعات

0.125% م�شاريف ثابتة )بحد �أدنى 200 د.�إ( م�شتند�ت �الطالع

0.125% م�شاريف ثابتة )بحد �أدنى 200 د.�إ( م�شتند �آجل �ل�شد�د

0.25% من قيمة �لكمبيالة  وتُ�شترَد من �ل�شاحب وقت 
�شحب �لم�شتند )�لقيمة �لفعلية للدفع(

عمولة مقابل �ل�شرف

0.125% م�شاريف ثابتة من قيمة �لكمبيالة تُجمع من 
�ل�شاحب )بحد �أدنى 50 دوالر �أمريكي(

كمبيالة م�شمونة
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25 دوالر �أمريكي م�شاريف ثابتة لكل �شويفت �أي لـ
MT202،MT400، و�لمتتبع تخ�شم من �لح�شيلة �إذ� 

كانت �لم�شاريف على ح�شاب �ل�شاحب

م�شاريف �شويفت

0.125% م�شاريف ثابتة )بحد �أدنى 200 د.�إ( م�شتند�ت تُ�شلَّم بدون دفع

0.25% م�شاريف ثابتة من قيمة �لكمبيالة )بحد �أدنى 
200 د.�إ( باالإ�شافة على �لم�شاريف �لمتر�كمة ل�شويفت 

�لمر�شلة ) بحد �أدنى 25 دوالر �أمريكي( باالإ�شافة �إلى 

م�شاريف �لبريد �ل�شريع

كمبياالت مرفو�شة تحوَّل 

�إلى �لبنك �لُمر�ِشل نقل 

�لم�شتند�ت �إلى بنوك �أخرى

100 د.�إ في �ل�شهر �أو جزء منه )بحد �أق�شى 500 د.�إ( ر�شوم معالجة  لم�شتند�ت 

�لتح�شيل متاأخرة 90 يوًما �أو 

�أكثر بعد تاريخ �ال�شتحقاق في 

حالة �أجل �ل�شد�د، و 90 يوًما 

من تاريخ �ال�شتالم في حالة 

م�شتند�ت �الطالع

التمويل

0.125% م�شاريف ثابتة )بحد �أدنى 200 د.�إ
باالإ�شافة �إلى خ�شم م�شاريف �شويفت 25 دوالر 

�أمريكي لكل �شويفت وم�شاريف �ل�شد�د من �لح�شيلة(

عمولة فتح فاتورة

�إي�شال �الأمانة

200 د.�إ م�شاريف ثابتة م�شاريف مناولة

�إي�شال �الأمانة

50 د.�إ م�شاريف ثابتة باالإ�شافة �إلى فائدة جز�ئية 
ح�شب �القت�شاء

دين باعتماد م�شبق / �إي�شال 

�أمانة م�شى موعد ��شتحقاقه

0.125% م�شاريف ثابتة من قيمة �لكمبيالة
)بحد �أدنى 100 د.�إ(

�شمانات �ل�شحن بموجب 

�العتماد �أو �لتح�شيل

0.125% م�شاريف �إ�شافية في �ل�شهر �أو جزء منه
)بحد �أدنى 100 د.�إ(

 �شمانات �ل�شحن �لمتاأخرة

�أكثر من �شهر

25 د.�إ م�شاريف ثابتة �لر�شوم �لجمركية: لنتمكن 

من دفع �لر�شوم �لجمركية 

نيابًة عن عمالئنا بموجب 

تعليماتهم

ت�سهيالت مقابل �سيك اآجل

 0.125% م�شاريف ثابتة )بحد �أدنى 100 د.�إ( لكل �شيك

باالإ�شافة �إلى �لفائدة ح�شب �القت�شاء  لمدة �ل�شريان

 ت�شهيالت مقابل �شيك �آجل

100 د.�إ م�شاريف ثابتة �لت�شوية �لمبكرة/ �شحب 

�ل�شيك عن طريق �إيد�ع �لنقد

50 د.�إ م�شاريف ثابتة باالإ�شافة �إلى فائدة جز�ئية 
ح�شب �القت�شاء

ت�شهيالت مقابل �شيكات �آجلة 

م�شى ميعاد ��شتحقاقها
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قر�ض مقابل الفواتير

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

عمولة �لقر�س مقابل �لفو�تير

50 د.�إ م�شاريف ثابتة باالإ�شافة �إلى فائدة جز�ئية 
ح�شب �القت�شاء

قر�س مقابل �لفو�تير م�شى 

ميعاد ��شتحقاقه

)FAIR(  التمويل مقابل م�ستحقات التاأمين

ر�شوم ثابتة بو�قع 0.250% �أو بحٍد �أدنى 200 د.�إ �أيهما 

�أكثر لكل عر�س تقديمي

عمولة �لتمويل مقابل 

م�شتحقات �لتاأمين

ر�شوم ثابتة بو�قع 50 د.�إ باالإ�شافة �إلى فائدة جز�ئية 

ح�شب �القت�شاء

متاأخر�ت �لتمويل مقابل 

م�شتحقات �لتاأمين

قر�ض ق�سير المدى مقابل الفواتير

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

عمولة �لقر�س ق�شير �لمدى 

مقابل �لفو�تير

50 د.�إ م�شاريف ثابتة باالإ�شافة �إلى فائدة جز�ئية 
ح�شب �القت�شاء

قر�س ق�شير �لمدى م�شى 

موعد ��شتحقاقه

ال�سادرات

75 د.�إ م�شاريف ثابتة للعمالء
100 د.�إ لغير �لعمالء

�عتماد غير معزز

100 د.�إ م�شاريف ثابتة للعمالء، 300 د.�إ لغير �لعمالء �إخطار خطاب �عتماد لتمويل 

�شادر�ت

100 د.�إ م�شاريف ثابتة للعمالء، 300 د.�إ لغير �لعمالء �إخطار �لتعديل في �العتماد

للعمالء: 0.125% م�شاريف ثابتة )بحد �أدنى 500 د.�إ( 

لغير �لعمالء: 0.25% م�شاريف ثابتة )بحد �أدنى 750 د.�إ( 

تحويل �العتماد بالكامل

للعمالء: 0.25% م�شاريف ثابتة )بحد �أدنى 500 د.�إ( 

لغير �لعمالء: 0.40% م�شاريف ثابتة )بحد �أدنى 750 د.�إ( 

تحويل �العتماد جزئيًا

300 د.�إ م�شاريف ثابتة تحويل م�شاريف �عتماد 

�شويفت

100 د.�إ م�شاريف ثابتة �لتعديالت في �العتماد �لمحول

150 د.�إ م�شاريف ثابتة تعديل بو��شطة �شويفت
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تداول ال�سادرات

م�شاريف ثابتة 0.125% �أو بحد �أدنى 200 د.�إ

�أيهما �أعلى

�لكمبياالت �لمر�شلة 

للتح�شيل بموجب �العتماد

200 د.�إ م�شاريف ثابتة م�شاريف مناولة م�شتند 

�عتماد �لت�شدير )م�شاريف 

فح�س �لم�شتند(

100 د.�إ �أو 25 دوالر �أمريكي لكل �شويفت متابعة بو��شطة �شويفت

للم�شتند�ت غير �لمدفوعة

100 د.�إ في �ل�شهر �أو جزء منه )بحد �أق�شى 500 د.�إ( ر�شوم معالجة  لم�شتند�ت 

�لتح�شيل متاأخرة 90 يوم �أو 

�أكثر بعد تاريخ �ال�شتحقاق في 

حالة �أجل �ل�شد�د، و 90 يوم 

من تاريخ �ال�شتالم في حالة 

م�شتند�ت �الإطالع

م�شاريف ثابتة 0.125% �أو بحد �أدنى 200 د.�إ �أيهما �أعلى عمولة خ�شم م�شتند 

تح�شيل �لت�شدير

0.125% م�شاريف ثابتة عمولة خ�شم �عتماد �لت�شدير

0.25% من �لقيمة �لمتد�ولة تدفع لمقدم طلب 
�العتماد �لقيمة �لفعلية �لم�شتلمة

عمولة مقابل �ل�شرف

�سمانات

كل ال�ضم�ن�ت الم�أمونة-

1.25% كل عام )بحد �أدنى 350 د.�إ �أو 3 �شهور �أيهما 
�أعلى(

�ضم�ن�ت انته�ء محددة غير م�أمونة اأو م�أمونة 

ب�ضكٍل جزئي-

2% كل عام )بحد �أدنى 350 د.�إ �أو 3 �شهور �أيهما �أعلى(
�ضم�ن�ت متجددة ذاتيً� اأو مفتوحة الع�ضوية غير 

م�أمونة اأو م�أمونة ب�ضكل جزئي- 2.5% كل عام )بحد 

�أدنى 350 د.�إ �أو 3 �شهور �أيهما �أعلى(

جميع �أنو�ع �ل�شمانات بما في 

ذلك توثيق �ل�شيكات

25 د.�إ م�شاريف ثابتة  لكل 300.00 د.�إ باالإ�شافة �إلى 
3.00 درهم �إمار�تي

�شمان �لعمالة

100 د.�إ م�شاريف ثابتة عمولة �لتعديل- تعديالت 

�أخرى

ال تطبق، و�شيتم �إحالتها لمدير وحدة �لم�شروعات 

�ل�شغيرة و�لمتو�شطة �لحجم  ومدير ت�شهيالت 

�لتحويل على �أ�شا�س فردي

مطالبات �ل�شمان

150 د.�إ م�شاريف ثابتة �شمان تاأمين �إك�شبري�س كا�س
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اأخرى) تطبق الم�ساريف المذكورة اأدناه على جميع المنتجات(

200 د.�إ م�شاريف ثابتة لل�شحن في �لخارج 
150 د.�إ م�شاريف ثابتة للت�شليم د�خل �الإمار�ت

�لعربية �لمتحدة

م�شاريف �لبريد �ل�شريع

50 دوالر �أمريكي م�شاريف ثابتة لكل �شويفت م�شاريف �شويفت

100 د.�إ م�شاريف ثابتة �لمكالمات �لهاتفية/

�لفاك�شات �لدولية

ر�شم ثابت 50 درهم للمعاملة �لت�شوية �لمبكرة لمعامالت 

�لتمويل �لتجاري

ال�سداد المبكر للقر�ض

5% من مبلغ �لقر�س �لمتبقي - قر�س تاأ�شي�س �الأعمال

5% من مبلغ �لقر�س �لمتبقي -  �لتحويل من بنوك /

   موؤ�ش�شات مالية �أخرى

الت�سوية الجزئية للقر�ض

5% من مبلغ �لقر�س �لمطلوب �شد�ده - قر�س تاأ�شي�س �الأعمال

5% من مبلغ �لقر�س �لمطلوب �شد�ده - �لتحويل من بنوك /

   موؤ�ش�شات مالية �أخرى

100 د.�إ

ر�شوم �لتقرير �ل�شادر عن �شركة 

�الإتحاد للمعلومات �الئتمانية  

ل�شرف �لت�شهيالت
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توافق�ً مع تطبيق �ضريبة القيمة الم�ض�فة في دولة الإم�رات العربية المتحدة اعتب�راً من 1 ين�ير 2018 �ضيتم فر�ض ن�ضبة 5% على ر�ضوم 

وم�ضروف�ت راك بنك المحددة هن�، حيثم� ينطبق ذلك وفق�ً لق�نون دولة الإم�رات العربية المتحدة.
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