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البـنـك التجاري الدولي
جدول الرسوم للتمويل التجاري للشركات

تخضع جميع الرسوم والتكاليف للوائح التنظيمية الخاصة بمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسياسات البنك التجاري الدولي.
سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 على الرسوم المصرفية الواردة في هذا الجدول وذلك وفقا ألحكام القوانين المطبقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

التعرفة االعتمادات المستندية لالستيراد
)1/8( % شهرّيًا على أول 500,000 

درهم من قيمة االعتماد،
ق )1/12( % شهريًا على الرصيد  ثّم ُيَطبَّ

من قيمة االعتماد )إن ُوجد( )متضمن 
 هامش الزيادة على المبلغ( بحد أدنى

3 أشهر للصالحّية، أو 
بحد أدنى 500 درهم 

ايهما أعلى

عمولة إصدار اعتماد مستندي 

عمولة إصدار خطاب اعتماد االستيراد 
قة الُمَطبَّ

ُمضافًا إليه
عمولة هيكلة )حسب موافقة 

التسهيالت االئتمانية( 

 عمولة إصدار اعتماد مستندي ُمقابل
العتماد وارد

350 درهم  عمولة تعديل اعتماد مستندي )تعديل 
نص الخطاب فقط دون تغيير قيمته و/أو 

صالحيته( 
)1/8( % شهرّيًا على قيمة الزيادة على 

االعتماد متضمن هامش الزيادة على 
المبلغ( )من تاريخ التعديل وحتى تاريخ 

الصالحية( على مبلغ الزيادة )بحد أدنى 
3 أشهر(،

ُمضافًا إليه / أو
)1/8( % شهرّيًا على رصيد االعتماد 

)من تاريخ الصالحية القائم وحتى تاريخ 
الصالحية الجديد( 

بحد أدنى شهر واحد
أو بحد أدنى 500 درهم

ايهما أعلى

عمولة تعديل اعتماد مستندي )بزيادة قيمته 
و/أو تمديد صالحيته( 

)0.225( % شهرّيًا 
بحد أدنى 3 أشهر، أو

بحد أدنى 1,000 درهم
ايهما أعلى

عمولة إصدار االعتماد المستندي الّدوار 

)0.25( % شهرّيًا 
بحد أدنى 3 أشهر، 

أو بحد أدنى 1,000 درهم
ايهما أعلى

عمولة إصدار االعتماد المستندي الضامن

350 درهم  عمولة تقديم مسودة العتماد مستندي
قبل إصداره

)1/6( % شهرّيًا على مبلغ الكمبيالة 
المقبولة )من تاريخ صالحية االعتماد 

وحتى تاريخ استحقاق الكمبيالة/
المستندات( 

بحد أدنى 500 درهم

 عمولة قبول السحب
)للكمبياالت مؤجلة الدفع(

350 درهم للمستند في حال طلب 
العميل 

 عمولة
)دفع رسوم تصديق المستندات التجارية( 

)0.125( % نسبة ثابتة على قيمة 
المستندات، 

بحد أدنى 250 درهم

عمولة سداد االعتمادات المستندية المحّلية

300 درهم عن كل شهر  رسوم إدارية مقابل حفظ المستندات
بعد شهر واحد من استالمها

300 درهم  رسوم إعادة تفعيل اعتماد مستندي
)بعد انتهاء فترة السماح(

100 درهم عمولة إلغاء اعتماد مستندي غير مستخدم
100 درهم لكل فاتورة رسوم التحقق من الفاتورة

)لمستندات اعتماد مستندي استيراد محلي(
االعتمادات المستندية للتصدير

300 درهم لُعمالء المصرف
500 درهم لغير العمالء أو لتبليغ 

االعتماد لمصرف آخر

عمولة ابالغ اعتماد مستندي وارد

200 درهم لُعمالء المصرف
300 درهم لغير العمالء أو لتبليغ 

االعتماد لمصرف آخر

عمولة ابالغ تعديل اعتماد مستندي وارد

300 درهم رسوم إلغاء اعتماد مستندي وارد “ُمَبّلغ” 
)قبل انتهاء صالحّيته(

250 درهم لُعمالء المصرف )عن كل تقديم(
300 درهم لغير العمالء )عن كل تقديم(

رسوم فحص المستندات الُمقّدمة على 
اعتماد مستندي وارد

التعرفة االعتمادات المستندية للتصدير
)0.125( % نسبة ثابتة على قيمة 

المستندات
بحد أدنى 250 درهم

عمولة تقديم مستندات على اعتماد 
مستندي وارد

)0.25( % على قيمة المستندات
بحد أدنى 200 درهم

ُمضافًا إلى معدل الخصم المطبق

عمولة “خصم استحقاق مؤجل الدفع” على 
اعتماد مستندي وارد

200 درهم رسوم نقل المخاطر “استحقاق مؤجل 
مخصوم” من مخاطر العميل إلى مخاطر 

المصرف ُمصدر االعتماد
300 درهم  رسوم إعادة مستندات اعتماد مستندي وارد 

من البنك ّمصدر االعتماد
)1/4( % نسبة ثابتة على قيمة 

المستندات بالعملة األجنبية
بحد أدنى 150 درهم

ُيستثنى منها الحاالت التي يتم فيها 
االتفاق على عمليات الصرف بعقد 

مستقل

عمولة “بدل صرف”
ُتطبق على االعتمادات / الكمبياالت 

المستندات الُمسددة بنفس العملة األجنبية 
في حساب العميل

ُتحّدد بناًء على مخاطر البلد والبنك 
ُمصدر االعتماد

عمولة تعزيز اعتماد مستندي وارد

)0.25( % نسبة ثابتة
بحد أدنى 500 درهم

عمولة تحويل اعتماد مستندي وارد 
وتعديالته

)ُمتضمنه زيادة في القيمة(
250 درهم عمولة تعديل على اعتماد مستندي ُمحول 

تعديل )نص الخطاب فقط دون تغيير قيمته 
و/أو صالحيته( 

)0.1( % شهرّيًا، بحد أدنى 3 أشهر، أو
بحد أدنى 600 درهم ايهما أعلى

عمولة التنازل عن الحصيلة 

300 درهم  رسوم إعادة تفعيل اعتماد مستندي وارد
)بعد انتهاء فترة السماح(

25 درهم عن كل فاتورة  رسوم التحقق من الفاتورة
)مستندات اعتماد مستندي محلي تصدير(

مستندات واردة برسم التحصيل
)0.125( % نسبة ثابتة
بحد أدنى 300 درهم

عمولة مستندات واردة برسم التحصيل

300 درهم عمولة تعديل مستندات واردة برسم 
التحصيل )بدون زيادة في القيمة(

 )0.125( % نسبة ثابتة
)على مبلغ الزيادة(

بحد أدنى 300 درهم

عمولة تعديل مستندات واردة برسم 
التحصيل )بزيادة في القيمة(

)0.125( % شهرّيًا )بحد أدنى 3 أشهر(،
أو بحد أدنى 400 درهم ايهما أعلى

عمولة تعزيز دفع سند السحب

رسوم إدارية مقابل حفظ المستندات الواردة  150درهم عن كل شهر
بشكل آمن بعد شهر واحد من استالمها

250 درهم عمولة تسليم مستندات
)بدون دفع القيمة( 

25 درهم عن كل فاتورة رسوم التحقق من الفاتورة 
)مستندات محلّية( 

مستندات صادرة برسم التحصيل
)0.125( % نسبة ثابتة
بحد أدنى 250 درهم

عمولة تحصيل مستندات صادرة برسم 
التحصيل

100 درهم عمولة تعديل على مستندات صادرة برسم 
التحصيل )بدون زيادة في القيمة(

)0.125( % نسبة ثابتة
بحد أدنى 150 درهم

عمولة تعديل على مستندات صادرة برسم 
التحصيل )بزيادة في القيمة(

)0.125( % نسبة ثابتة،
بحد أدنى 200 درهم

ُمضافًا إلى فائدة الخصم المطبقة

عمولة “خصم استحقاق مؤجل الدفع” على 
مستندات صادرة برسم التحصيل

250 درهم عمولة إعادة مستندات صادرة برسم التحصيل 
ل/الُمقدم من ِقبل البنك الُمحصِّ

200 درهم عمولة إرسال مستندات صادرة برسم 
التحصيل )بدون دفع القيمة( 

25 درهم عن كل فاتورة رسوم التحقق من الفاتورة
)مستندات محلّية( 
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التعرفة خطابات الضمان 
)0.125( % شهرّيًا 

)بحد أدنى 3 أشهر(،
أو بحد أدنى 500 درهم

ايهما أعلى

عمولة إصدار خطاب ضمان )ما عدا 
الضمانات العمالية(

في حالة خطاب الضمان ُمغطى 
%100 نقدًا فالعمولة 200 درهم 

نسبة ثابتة، وخالف ذلك، ُتطبق العمولة 
األساسية

عموله إصدار خطاب ضمان لصالح وزارة 
الموارد البشرّية والتوطين

)كفالة عمل(

)0.125( % شهرّيًا على قيمة الزيادة 
)من تاريخ التعديل وحتى تاريخ انتهاء 

صالحية الضمان( بحد أدنى شهر واحد
ُمضافًا إليه / أو

)0.125( % شهرّيًا على رصيد الضمان 
القائم )من تاريخ الصالحية الحالي 

وحتى تاريخ الصالحية الجديد( بحد أدنى 
شهر واحد، أو

بحد أدنى 500 درهم
ايهما أعلى

عمولة تعديل خطاب ضمان )تمديد و /أو 
زيادة في القيمة(

300 درهم عمولة تعديل خطاب ضمان )للنص فقط(
300 درهم  رسوم إعادة تفعيل خطاب ضمان

)بعد انتهاء فترة السماح(
250 درهم 

مضافًا إليه عمولة التمديد
عمولة تنفيذ ُمطالبة المستفيد بالدفع/أو 

التمديد على خطابات الضمان
500 درهم لُعمالء المصرف

1,000 درهم لغير العمالء وللتبليغ 
الخطاب لمصرف آخر

عمولة اخطار خطاب ضمان 

)1( % نسبة ثابتة على قيمة الُمطالبة
بحد أدنى 200 درهم

عمولة ُمطالبة قيمة خطاب ضمان مصرفي 
لصالح عمالء المصرف

كفالة الشحن البحري 
)0.125( % نسبة ثابتة على قيمة 

الفاتورة مطروحًا منها قيمة الغطاء 
النقدي »إن ُوجد«، أو 

بحد أدنى 300 درهم

عمولة إصدار

300 شهرّيُا بعد انقضاء أول شهر على 
اإلصدار

عمولة تمديد

تمويل عمليات االستيراد بموجب االعتمادات المستندية أو المستندات الواردة 
برسم التحصيل

300 درهم
ُمضافًا إليه فائدة التمويل

عمولة اإلصدار/التعديل/التمديد

100 درهم عن كل شهر تأخير
ُمضافًا إليه فائدة غرامة التأخير

ر للتمويل عمولة تسديد االستحقاق الُمتأخِّ

تمويل عمليات تجاريه بنظام الحسابات المفتوحة
)0.15( % نسبة ثابتة على قيمة 

الفاتورة
بحد أدنى 350 درهم

باإلضافة الى500 درهم عن جدول 
لعدة فواتير

ُمضافًا إليه فائدة التمويل المطبقة

عمولة منح التمويل

250 درهم  عمولة تعديل التمويل
)تمديد تاريخ االستحقاق(

100 درهم عن كل شهر تأخير
ُمضافًا إليه فائدة غرامة التأخير

عمولة تسديد الفواتير المتأخرة االستحقاق

100 درهم إضافّية عن جدول لعدة 
فواتير من 1 إلى 10 )باستثناء أول 

مجموعة من 10 فواتير(

 عمولة تمويل فواتير مجمعه
للعملّية الواحدة

25 درهم عن كل فاتورة  رسوم التحقق من الفاتورة
)مستندات محلية(

التعرفة خصم/ تمويل الفواتير التجارية
)0.125( % نسبة ثابتة على قيمة 

الفاتورة
بحد أدنى 300 درهم

باإلضافة الى 500 درهم عن جدول 
لعدة فواتير

ُمضافًا إليه فائدة الخصم / التمويل

عمولة خصم/تمويل الفواتير

250 درهم عمولة تعديل خصم/تمويل الفواتير )تمديد 
تاريخ االستحقاق(

100 درهم عن كل شهر تأخير
ُمضافًا إليه فائدة غرامة التأخير

عمولة تسديد الفواتير المتأخرة االستحقاق

100 درهم إضافّية عن جدول لعدة 
فواتير من 1 إلى 10

باستثناء أول 10 فواتير

عمولة تمويل فواتير مجمعه للعملّية 
الواحدة

25 درهم عن كل فاتورة رسوم التحقق من الفاتورة
)مستندات محلّية( 

خصم الشيكات / الكمبياالت المحلية الحقة االستحقاق
حسب الموافقة االئتمانية تكلفه تمويل الخصم للشيكات/للكمبياالت 

الحقة االستحقاق
)0.25( % نسبة ثابتة على قيمة السند 

باستحقاق حتى 90 يوم من تاريخ 
الخصم، بحد أدنى 150 درهم للسند
و )0.50( % نسبة ثابتة على قيمة 

السند باستحقاق أكثر من 90 يوم من 
تاريخ الخصم

بحد أدنى 150 درهم للسند

عمولة الخصم للشيكات /للكمبياالت الحقة 
االستحقاق

250 درهم عموله استبدال/سحب شيك /كمبيالة 
مخصومه مسبقًا

250 درهم
ُمضافًا إليه فائدة التمويل المطبقة

عموله تمديد استحقاق شيك/كمبيالة 
مخصومه مسبقًا

100 درهم عموله ارجاع شيك/كمبيالة مخصومه مسبقًا 
بدون دفع

خدمات أخرى
100 درهم رسوم شحن مستندات )محّلي(
250 درهم رسوم شحن مستندات )خارجي(
100 درهم رسوم سويفت )رسالة عادية(
300 درهم رسوم رسالة سويفت إلصدار اعتماد 

مستندي أو خطاب ضمان 


