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البنـك التجـاري الدولي

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.

جدول رسوم الخدمات المصرفية لألفراد
التعرفةالحسابات الجارية وحسابات التوفيـر

3,000 درهم الحد األدنى لمعدل الرصيد الشهري

25 درهمرسوم لعدم اإلحتفاظ بالرصيد )شهري(

رسوم إغالق حساب
)رسوم إغالق الحساب خالل 6 أشهر (

100 درهم 

50 درهمرسوم اعداد تعليمات دائمة 

غرامة عدم وجود رصيد كافي لتنفيذ أوامر الدفع 
المستديمة

25 درهم

50 درهمشهادة رصيد حساب

60 درهمشهادة عدم مديونية

50 درهمخطاب إخالء طرف 

شهادة عدم مديونية موجهة إلى الجهات 
الحكومية والسفارات

60 درهم

شهادة عدم مديونية موجهة إلى المؤسسات 
المالية 

60 درهم

25 درهمطلب نسخة عن كشف الحساب

بدون رسوم إيداع وسحب مبالغ كبيرة عند الصراف

الشيكات
دفتر الشيكات )دفتر مجاني من 25 ورقة(

التعرفة
25 درهم لكل دفتر إضافي

مكون من 25 ورقة
100 درهمرسوم الشيكات المرتجعة )للشيك الواحد(

100 درهمالشيكات المرتجعة المودعة في حساب العميل

15 درهمشيكات التحصيل داخل الدولة 

يترك للبنك تحديد الرسومشيكات التحصيل خارج الدولة 

50 درهمرسوم إيقاف دفع )للشيك الواحد(

5 دراهم لكل معاملةرسم السحب الجزئي للشيكات
50 درهمصورة عن الشيك

75 درهمإصدار أمر دفع تحت الطلب )بالعملة األجنبية(

75 درهم إصدار  شيك بنكي )بالعملة المحلية(

70 درهمرسوم التحويالت الخارجية

25 درهمرسوم إصدار أمر دفع تحت الطلب

التحويالت الدولية )يتم فرض رسوم إضافية 
للمراسلة(

25 درهمإصدار بطاقة خصم إضافية

استبدال بطاقة الصراف اآللي المفقودة أو 
المسروقة

25 درهم

رسوم استخدام جهاز صراف آلي غير تابع للبنك 
التجاري الدولي 

درهمين

 رسوم استخدام جهاز صراف آلي خارج دولة 
االمارات العربية المتحدة

15 درهم

رسوم معالجة إضافية فوق سعر صرف العمالت 
األجنبية

2%

25 درهم صورة عن قسيمة المبيعات

رسوم التحويالت بالعملة المحلية داخل اإلمارات العربية المتحدة

العملة المحلية داخل اإلمارات
)من خالل الفروع(

5 درهم 

القروض الشخصية
رسوم إجراءات معاملة القرض

التعرفة
%1 من قيمة القرض

ال تقل عن 500 درهم إماراتي وال 
تتجاوز 2,500 درهم كحٍد أقصى

يترك للبنك تحديد الرسومتأمين ائتماني على الحياة

%2 للدفعة المتأخرةفائدة جزائية على السداد المتأخر
ال تقل عن 50 درهم وال تتجاوز 

200 درهم كحٍد أقصى
100 درهم لكل تأجيلرسوم تأجيل دفع القسط

%1 من الرصيد المتبقيرسوم التسوية المبكرة للقروض من نفس البنك

%1 من الرصيد المتبقي،             رسوم التسوية المبكرة للقروض من بنوك أخرى
حد أقصى 10,000

تسوية نهائية من مصادر أخرى/ فوائد ما بعد 
الخدمة

%1 من الرصيد المتبقي،               
حد أقصى 10,000

سداد جزئي من كافة المصادر األخرى،
بما في ذلك فوائد ما بعد الخدمة

%1 من الرصيـد الجزئـي،               
حد أقصى 10,000

250 درهمرسوم إعادة جدولة القرض

200 درهم سنويًاالحساب المكشوف المتجدد

100 درهمرسوم إلغاء القرض 

القروض السكنية

1,000 درهم )يتم تعديلها مع رسوم تقديم الطلب
رسوم المعالجة عند صرف القرض(

%1 من قيمة القرضرسوم إجراءات معاملة القرض

2,500 درهمرسوم التقييم

%1 او 10,000 درهم ايهما أقلرسوم إجراءات التسوية المبكرة

%1 او 10,000 درهم ايهما أقلرسوم التسوية الجزئية

تخضع لتقدير البنكالتأمين على الحياة

بدون رسوم التأمين على العقار

%2 من المبلغ المتأخر )بحد أدنى رسوم الدفعة المتأخرة/ عدم سداد القسط
50 درهم، وحد أقصى 700 درهم(

85 درهمإصدار رسالة مديونية

75 درهمإصدار شهادات أخرى

إصدار كشوفات خاصة/ نسخة من الوثائق 
األصلية

100 درهم

1,320 درهم )تتضمن التقييم(الرسوم اإلدارية لمبادلة العقارات

150 درهمإصدار شهادة عدم ممانعة 

95 درهمإصدار شهادة براءة ذمة

90 درهمطلب رسائل أخرى 

قروض السيارات

%1 من قيمة القرض رسوم إجراءات معاملة القرض
أقل رسم 500 درهم، أكثر و كحد 

أقصى 2,500 درهم 
%1 من الرصيد المتبقيرسوم تسوية مبكرة لقرض السيارة

بدون رسومشهادة عدم ممانعة موجهة لقسم المرور

بدون رسوماستبدال شيكات آجلة بشيكات آجلة أخرى

%1 من قيمة الدفعة المقدمةسداد مبكر للقسط

25 درهمتغير التاريخ المستحق للتعليمات الدائمة

100 درهم لكل تأجيلفوائد تأجيل القسط

250 درهمرسوم إعادة جدولة القرض

ال تقل عن 50 درهم وال تتجاوز رسوم السداد المتأخر
200 درهم كحٍد أقصى

 رسوم خزائن الودائع األمنة:
رسوم اإليجار السنوية

مبلغ التأمينااليجارالحجم
2,000 درهم1,500 درهمصغيرة  

3,000 درهم2,000 درهممتوسطة 

4,000 درهم3,000 درهمكبيرة 

رســوم الـزيــارة:
زيارة واحدة مجانًا لكل شهر.

رسوم 100 درهم / - بعد الزيارة المجانية.


