
الحساب الجاري وحساب 
االدخار االعتيادي

الحساب الجاري «ذو 
األولوية»

الشخصي اإلضافيشخصي
*250,000*50,000*3,00025,000متطلبات الحد األدنى للرصيد

رسوم الحد األدنى للرصيد (*في حال انخفض رصيد الحساب عن الحد األدنى،  
يجوز للبنك خفض مستوى الحساب إلى االعتيادي ويبدأ في تطبيق رسوم الحد األدنى للرصيد).

25 ً ً مجانا ً مجانا مجانا

رسوم خدمات الحساب

رسم خدمات الصّراف (نقداً )

أول 6 معامالت مجانية 
  ً شھريا

10

أول 6 معامالت مجانية 
  ً شھريا

10

أول 6 معامالت مجانية 
  ً شھريا

10

 ً مجانا

%16.00%16.00%16.00%16.00بصفة مؤقتة، يتم حساب سعر فائدة على المسحوبات على المكشوف وذلك حسب تقدير البنك (الحد األقصى)

تشغيل الحساب
ً إصدار دفتر الشيكات (للحسابات الجارية فقط) مجانا

50505025إيقاف صرف الشيكات (عن الشيك الواحد)
ً 101010صور الشيكات األقدم خالل مدة أقل من سنة واحدة مجانا
20202020صور الشيكات األقدم خالل مدة تزيد عن سنة واحدة

ً 25إصدار نسخة مكررة من كشف الحساب (عن الكشف الواحد) ً مجانا ً مجانا مجانا
100100100100الحسابات التي ُتغلق خالل سنة واحدة من تاريخ فتحھا

المقاصة
205205205205المقاصة الخاصة

100100100100الشيك المرتجع الخاص بالعميل ‐ لعدم كفاية الرصيد (عن الشيك الواحد)
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقمصاريف سداد جزء من قيمة الشيك

معامالت خاصة بالشيكات المؤجلة السداد في تاريخ الحق (بحد أقصى 6 أشھر) + الرسوم المقررة الموضحة 
ً  لما ُيتفق عليه. 50505050أعاله (عن الشيك الواحد) أو وفقا

ً 505050سحب الشيكات المؤجلة السداد/ االستبدال قبل تاريخ االستحقاق مجانا
ً التنبيھات عبر الرسائل النصية القصيرة ً مجانا ً مجانا ً مجانا مجانا

 ً ً كشف الحساب الصادر إلكترونيا ً مجانا ً مجانا ً مجانا مجانا
ً يونايتد بنك ليمتد ‐ الخدمات المصرفية اإللكترونية ً مجانا ً مجانا ً مجانا مجانا

التحصيل
250250200100الشيكات المسحوبة خارج دولة اإلمارات (بالبريد الدولي السريع فقط)

(IBC) 10010010050الفواتير المستحقة التحصيل خارج دولة اإلمارات
حوالة صادرة

عبر اإلنترنت من خالل تطبيق الھاتف المتحرك/ التحويالت المصرفية اإللكترونية من خالل المصرف 
1111المركزي

ً 1515رسوم صورة سويفت لحوالة مكررة ً مجانا مجانا
ً حوالة حساب روشان الرقمي (شبكة يونايتد بنك ليمتد فقط) ً مجانا ً مجانا ً مجانا مجانا

5555السداد من خالل المصرف المركزي ‐ العمليات المباشرة لألوراق المالية
10010010050التحويالت الخارجية البرقية

125125100100الحواالت األجنبية ‐ رسوم البنك المراسل حال سريانھا
ً حواالت تزرافتار السريعة بمبالغ تتجاوز 100 دوالر أمريكي (ما يقابلھا بالدرھم اإلماراتي) ً مجانا ً مجانا ً مجانا مجانا

10101010حواالت تزرافتار السريعة بمبالغ تصل إلى 100 دوالر أمريكي أو أقل (ما يقابلھا بالدرھم اإلماراتي)

40404040التحويالت التجارية الخارجية (بطرق غير تزرافتار) بالروبية الباكستانية
ً 505030كشف حساب/ شھادة تحويل تزرافتار السريع مجانا

سداد فاتورة استھالك المرافق العمومية عبر الخدمات المصرفية اإللكترونية/ التطبيق الرقمي على الھاتف 
ً المتحرك ً مجانا ً مجانا ً مجانا مجانا

75755050تسجيل تفويض الخصم المباشر (عن مرة واحدة)
1001007575إرجاع نظام الخصم المباشر بسبب عدم كفاية األرصدة

الكمبياالت تحت الطلب وأوامر السداد
75755050إصدار كمبياالت تحت الطلب وأوامر السداد

ً  لطلب العميل 75755050مصاريف اإللغاء ‐ وفقا

جميع الرسوم/ المصاريف بالدرھم اإلماراتي (ما لم يحدد خالف ذلك)
العمالء األفراد (wef 01 فبراير 2023) دولة اإلمارات العربية المتحدة ‐ جدول الرسوم ‐

ل» الحساب الجاري «ُمكمَّ

ً  من دون مقابل، ويتم حساب ورقة  يتم إصدار أول دفتر شيكات به 10 أوراق شيكات مجانا

بيان الرسوم

الحسابات الفردية/ المشتركة



الحساب الجاري وحساب 
االدخار االعتيادي

الحساب الجاري «ذو 
األولوية» ل» الحساب الجاري «ُمكمَّ بيان الرسوم

التعليمات الدائمة
ً 5050التسجيل ً مجانا مجانا

ً 101010رسوم التنفيذ إضافة إلى رسوم مستوى المعاملة مجانا
25252525غرامة عدم كفاية الرصيد

الخطابات والشھادات
ً 5050شھادة رصيد الحساب ً مجانا مجانا

60605040إصدار شھادة بيان المديونية
50505050خطابات إبراء الذمة

ً /60605050/50خطابات بيان وضع المديونية الصادرة إلى الجھات الحكومية/ السفارات/ المؤسسات المالية مجانا
بطاقة الخصم المباشر

ً 2525مصاريف استبدال البطاقة ً مجانا مجانا
ً السحب النقدي من ماكينات الصّراف اآللي التي تخص البنك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ً مجانا ً مجانا ً مجانا مجانا

1111االستعالم عن الرصيد عبر ماكينات الصّراف اآللي التي ال تخص البنك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

السحب النقدي عبر ماكينات الصّراف اآللي المسجلة في نظام مركز التكلفة بمصرف اإلمارات العربية 
2222المتحدة المركزي

السحب النقدي عبر ماكينات الصّراف اآللي المسجلة في نظام مركز التكلفة بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
6666العربية

1111مصاريف رفض المعامالت داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
االستعالم عن الرصيد عبر ماكينات الصّراف اآللي التي ال تخص البنك داخل دول مجلس التعاون لدول 

3333الخليج العربية

20202020السحب النقدي من بطاقات فيزا الدولية وماكينات الصّراف اآللي
%2.00%2.00%2.00%2.00مصاريف الصرف األجنبي عن المعامالت

25252015نسخ من قسيمة البيع
استبدال رقم التعريف الشخصي على ماكينات الصّراف اآللي

الودائع الثابتة
غرامة السحب المبكر قبل األوان 

%2.00%2.00%2.00%2.00(يتم خصمھا من دخل الفائدة)

معامالت الرواتب
ً إصدار بطاقة ويز، لصرف الرواتب ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمجانا

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق25إصدار بطاقة ويز التابعة، لصرف الرواتب
ً  يتم إغالق حساب نظام حماية الرواتب عندما ال يتم  مصاريف قدرھا 25 درھم إماراتي يتم احتسابھا شھريا

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق25تسلم الرواتب لمدة 4 أشھر متتالية.

القروض الشخصية
سعر الفائدة

التأمين
رسوم معامالت القروض المستجدة

مصاريف تأجيل القسط (عند كل تأجيل)
رسوم الفوائد المستحقة عن السداد المتأخر

مصاريف إلغاء القرض
مصاريف إعادة جدولة القرض

مصاريف السداد المسبق (عن مبلغ القرض الجاري)
التسوية الجزئية من مصادر أخرى/ مكافأة نھاية الخدمة 

(عن المبلغ الجزئي)
التسوية النھائية من مصادر أخرى/ مكافأة نھاية الخدمة 

(عن المبلغ المتبقي)
مبلغ إضافي فوق مبلغ القرض (إضافي فوق المبلغ اإلضافي السابق عليه)

التسوية المبكرة من قرض نفس البنك 
(عن المبلغ المتبقي)

التسوية المبكرة قبل األوان من خالل قرض من بنك آخر لتسوية القرض الجاري
خزانة اإليداع اآلمن (الحد األدنى المطلوب للرصيد 100,000 درھم إماراتي أو ما يعادله للحساب الجاري / 

لحساب التوفير لالستفادة من خدمات الخزانة)
وديعة الضمان القابلة لالسترداد

( ً خزانة صغيرة (سنويا
( ً خزانة متوسطة (سنويا
( ً خزانة كبيرة (سنويا

مصاريف االستبدال األساسية
 ً غرامة اإليجار شھريا
الحيازة المستأجرة

محفظة حتى 500,000 دوالر أمريكي / = القيمة االسمية
محفظة فوق 500,000 دوالر أمريكي / = القيمة االسمية

محفظة تتجاوز قيمتھا مبلغ (1) مليون دوالر أمريكي

2,000

0.15%  ً سنويا
0.10%  ً سنويا

ً  (من خالل خدمة االستجابة الصوتية التفاعلية والخدمات المصرفية عبر الھاتف) مجانا

ً  للشروط المعتمدة وفقا

1,000

الرجوع إلى الخزينة

بحد أدنى 250  0.45%
بحد أدنى 500 بحد أقصى 1,000 0.5%

100
بحد أدنى 50 بحد أقصى 200 2.00%

100
250

بحد أقصى 10,000 1.00%

بحد أقصى 10,000 1.00%

بحد أدنى 500 بحد أقصى 2,500 1.00%

1.00%

1.00%

750
1,200

100

1,500
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الرھن العقاري (قرض المنزل)
سعر الفائدة

مصاريف إجراءات القرض
(نسبة % من مبلغ القرض)

 ً التأمين على الحياة الخاص بالمقترض (على القرض الجاري) ‐ باأللف شھريا
ً  لمدة 12 شھراً، وبعد ذلك للفترات التالية)  التأمين على الممتلكات ‐ على قيمة الممتلكات (يتم استردادھا مقدما

 ً لكل ألف سنويا
مصاريف السداد المسبق ‐ قرض لتسوية قرض جاري (بنسبة % من مبلغ القرض الجاري)

ً  ‐ أوضاع أخرى (بنسبة % من مبلغ القرض الجاري) مصاريف السداد المسبق جزئيا
مصاريف إجراءات القرض

% من المبلغ اإلضافي على القرض
مصاريف السداد المتأخر

التعديل في الضمان (العقاري)/المقترض/ تفاصيل الملكية/ مصاريف التعديل
مصاريف إعادة جدولة القرض: (زيادة/ خفض مدة القرض)

مصاريف إجراءات الحصول على قرض لتسوية القرض الجاري 
% من مبلغ القرض

مصاريف مقابل تقييم العقار
خطاب بيان المديونية بالنسبة لقرض المنزل

الشھادات األخرى
إصدار كشف حساب غير نمطي/ نسخة من المستندات األصلية

مصاريف إدارية مقابل مبادلة العقار
إصدار شھادة عدم الممانعة

خطاب إخالء الطرف
طلب خطابات أخرى

*جميع الرسوم والمصاريف من دون ضريبة القيمة المضافة
*جميع الرسوم والمصاريف بالدرھم اإلماراتي ما لم يحدد خالف ذلك

*جمع الرسوم والمصاريف عرضة للتغيير من دون الحاجة إلى إشعار مسبق.
*يتم تطبيق جميع الرسوم والمصاريف على المعامالت االعتيادية. يحتفظ البنك بحقه في فرض رسوم إضافية 

عن الخدمات التي لم يرد ذكرھا أعاله.
* ُيرجى التحقق من الفرع التابع له بخصوص رسوم أي خدمات لم يرد ذكرھا في جدول الرسوم

* يجب على أصحاب الحسابات من غير المقيمين الحفاظ على حد أدنى للرصيد قدره 100,000 درھم 
إماراتي.

*متطلبات الحد األدنى للرصيد 100,000 درھم إماراتي أو ما يعادله للحساب الجاري / لحساب التوفير 
لالستفادة من خدمات خزانة اإليداع اآلمن

ً  للشروط المعتمدة وفقا

3,500

بحد أدنى 10,000 1.00%

0.30%

0.30%

بحد أقصى 1.00% من الجاري أو 10,000؛ أيھما أقل
بحد أقصى 1.00% من الجاري أو 10,000؛ أيھما أقل

بحد أقصى 1,320 (مع شمول التقييم)
150
95
90

بحد أدنى 3,000 1.00%

500
500
1,000

0.50%

85
75
100



حساب المزايا األعمالالخدمات البنكية للشركاتبيان الرسوم
 األعمال المصرفية العامة

 20,000  10,000  متطلبات الحد األدنى للرصيد
300350 في حال انخفض رصيد الحساب عن الحد األدنى (تطبق الرسوم عن الشھر الواحد)

 رسوم خدمات الحساب
ً 350الحساب الجاري (ُتطبق الرسوم كل 6 أشھر) مجانا

ً 500رسوم السحب المؤقت على المكشوف مجانا
%16.00%16.00الفائدة المقررة على السحب المؤقت على المكشوف

 تشغيل الحساب
ً مبلغ 3 درھم إماراتي لكل ورقةإصدار دفتر الشيكات مجانا

5050رسوم إتالف دفتر الشيكات في حال لم يتم التقدم بالطلب خالل 30 يوماً
300300الشيك الوراد المرتجع الخاص بالعميل (عن الشيك الواحد)

200200إيقاف صرف الشيكات (200 درھم إماراتي عن الشيك الواحد)
10050نسخ من الشيكات القديمة/ وثائق المعامالت ومستنداتھا (عن القطعة الواحدة)

10050إصدار نسخة مكررة من كشف الحساب (عن الكشف الواحد)
ً 10050كشف الحساب الصادر ورقيا

ً ً كشف الحساب الصادر إلكترونيا ً مجانا مجانا
ً الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ً مجانا مجانا

250250تم غلق الحساب نظراً لوجود شيكات مرتجعة محررة عليه
250250الحسابات التي ُتغلق خالل سنة واحدة من تاريخ فتحھا

2525رسوم معامالت الصّراف (اإليداع النقدي) حتى مبلغ 50,000 درھم إماراتي
رسوم معامالت الصّراف (اإليداع النقدي) ما يتجاوز مبلغ 50,000 درھم إماراتي وحتى مبلغ 

500,0007575 درھم إماراتي

150150رسوم معامالت الصّراف (اإليداع النقدي) ما يتجاوز مبلغ 500,000 درھم إماراتي
ً رسوم معامالت الصّراف (السحب النقدي) حتى مبلغ 50,000 درھم إماراتي ً مجانا مجانا

رسوم معامالت الصّراف (السحب النقدي) ما يتجاوز مبلغ 50,000 درھم إماراتي وحتى مبلغ 
500,0007575 درھم إماراتي

150150رسوم معامالت الصّراف (السحب النقدي) ما يتجاوز مبلغ 500,000 درھم إماراتي
10050رسوم تسلم شيكات منفردة حتى ميعاد تسلم دفتر الشيكات

رسوم الرخصة التجارية المنتھية الصالحية إذا لم يتم التقدم بالطلب خالل 30 يوماً من فتح الحساب أو 
250250انتھاء صالحية الرخصة التجارية

بطاقة الخصم المباشر
ً 300اإلصدار مجانا

مصاريف استبدال البطاقة (عند طلب العميل) 
5025(يتم التحصيل من الفرع، ويتم تحصيل رسوم إضافية مقابل التسلم عبر خدمات البريد السريع)

السحب النقدي من ماكينات الصّراف اآللي التي تخص يونايتد بنك ليمتد داخل دولة اإلمارات العربية 
ً المتحدة ً مجانا مجانا

السحب النقدي عبر ماكينات الصّراف اآللي المسجلة في نظام مركز التكلفة بمصرف اإلمارات العربية 
22المتحدة المركزي

11مصاريف رفض المعامالت داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
السحب النقدي عبر ماكينات الصّراف اآللي المسجلة في نظام مركز التكلفة بدول مجلس التعاون لدول 

66الخليج العربية

2020السحب النقدي من بطاقات فيزا الدولية وماكينات الصّراف اآللي
االستعالم عن الرصيد عبر ماكينات الصّراف اآللي التي ال تخص البنك داخل دولة اإلمارات العربية 

11المتحدة

33االستعالم باستخدام ماكينات الصّراف اآللي الخاصة ببنوك أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي

%2.00%2.00مصاريف الصرف األجنبي عن المعامالت
 وديعة ثابتة

%2.00%2.00الغرامة ‐ السحب المبكر قبل األوان (% سنوية ُتخصم من دخل الفائدة)
المقاصة والتحصيل
350350المقاصة الخاصة

جميع الرسوم/ المصاريف بالدرھم اإلماراتي (ما لم يحدد خالف ذلك)
جدول الرسوم ‐ دولة اإلمارات العربية المتحدة ‐ العمالء الشركات (wef 01 فبراير 2023)



حساب المزايا األعمالالخدمات البنكية للشركاتبيان الرسوم
300300الشيكات المسحوبة خارج دولة اإلمارات (بالبريد الدولي السريع فقط)

(IBC) 200200الفواتير المستحقة التحصيل
معامالت الشيكات المؤجلة السداد (بحد أقصى حتى 6 أشھر) + رسوم التحصيل المقررة (عن الشيك 

ً  لما ُيتفق عليه. ً 150الواحد) أو وفقا مجانا

ً 150سحب/ استبدال الشيكات المؤجلة السداد قبل تقديمھا/ تاريخ استحقاقھا (عن الشيك الواحد) مجانا
إجراء مطالبات استرداد األموال التي تم تحصيلھا بالفعل وتمت إضافتھا إلى حساب العميل (عن كل 

ً 200مطالبة) مجانا

 التعليمات الدائمة
ً 100 التسجيل مجانا

2525 رسوم إجراء المعاملة (إضافة إلى الحوالة + خدمات البريد السريع/ البريد العادي)
5050 تعديل التعليمات الدائمة

200200 غرامة عدم كفاية الرصيد
5050 نسخة من نموذج التعليمات الدائمة أو ما يتصل بھا من مستندات ووثائق

150150 إلغاء التعليمات الدائمة لفترة معينة
 الخطابات والشھادات

250250جميع أنواع الخطابات/ التأكيدات/ التقارير والشھادات (باستثناء شھادة بيان المديونية)
500500إصدار شھادة بيان المديونية

150100شھادة رصيد الحساب
200150تقرير تأكيد تدقيق الحسابات

250250شھادة إلصدار الرخصة التجارية
250250خطاب البنك المرجعي/ خطاب إخالء الطرف

 التحويالت
 الحواالت الداخلية

ً 25 السداد من خالل المصرف المركزي مجانا
5025 أي عملة أجنبية إلى الدرھم اإلماراتي أو العكس

10050 من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية (ُتطبق الرسوم بالعملة األجنبية بما يعادل للدرھم اإلماراتي)
 حوالة صادرة

5050 السداد من خالل المصرف المركزي
10050 التحويالت الخارجية البرقية (غير التجارية)

150150 التحويالت الخارجية البرقية (التحويالت البرقية التجارية)
125100الحواالت األجنبية ‐ رسوم البنك المراسل حال سريانھا

ً حوالة حساب روشان الرقمي في نطاق شبكة يونايتد بنك ليمتد ً مجانا مجانا
إلغاء واستدعاء حوالة برقية أجنبية (باإلضافة إلى 50 درھم إماراتي عن كل رسالة / مراسلة تصدر 

200100للمتابعة)

100100الحواالت التجارية إلى باكستان (بالروبية الباكستانية فقط)
 الكمبياالت تحت الطلب وأوامر السداد

10050 إصدار كمبياالت تحت الطلب أو أوامر السداد
250150 إلغاء الكمبياالت تحت الطلب أو أوامر السداد

 معامالت الرواتب
مصاريف إجراءات بطاقة ويز، لصرف الرواتب

(يتم تحميل الرسوم على حساب صاحب العمل/ الشركة المفتوح في يونايتد بنك ليمتد)
مصاريف إجراءات معامالت الرواتب من خالل حساب نظام حماية الرواتب 

(الحد األدنى على الملف ‐ يتم تحميل الرسوم على حساب صاحب العمل/ الشركة) 
ً  لما يتم االتفاق عليه (أيھما أعلى) أو وفقا

250250

مصاريف إجراءات معاملة استرداد األموال بسبب المعلومات 
200200المغلوطة التي تقدم بھا العميل

رسوم إغالق حساب بطاقة ويز، لصرف الرواتب
(يتم تحميل الرسوم على حساب صاحب العمل/ الشركة المفتوح في يونايتد بنك ليمتد)

 الخدمات التجارية
 خطاب االعتماد المستندي

 عمولة خطاب االعتماد المستندي على أول 100,000 درھم إماراتي 
(نسبة % شھرية، بحد أدني 3 أشھر أو 250 درھم إماراتي؛ أيھما أعلى)

0.125%
بحد أدنى 250

0.125%
بحد أدنى 250

 عمولة خطاب االعتماد المستندي على رصيد المبلغ الذي يتجاوز 100,000 درھم إماراتي
(نسبة % شھرية، بحد أدني 3 أشھر أو 250 درھم إماراتي؛ أيھما أعلى)

0.0625%
بحد أدنى 250

0.0625%
بحد أدنى 250

1,0001,000 رسوم تعديل خطاب االعتماد المستندي (من خالل سويفت أو بالبريد السريع)
600600 فتح االعتماد المستندي من خالل البريد السريع

600600 فتح االعتماد المستندي من خالل سويفت
 خطاب االعتماد المستندي للصادرات والتعديل للبنك المراسل

حسب االتفاق

حسب االتفاق



حساب المزايا األعمالالخدمات البنكية للشركاتبيان الرسوم
500500عمالء يونايتد بنك ليمتد

500500من غير عمالء يونايتد بنك ليمتد من خالل خدمة البريد السريع
500500من غير عمالء يونايتد بنك ليمتد من خالل خدمة سويفت

1,0001,000خطاب االعتماد المستندي القابل للتحويل (من دون أي تغييرات/ تعديالت)

خطاب االعتماد المستندي القابل للتحويل (مع التغييرات/ التعديالت حسب المسموح به بموجب القواعد 
واألعراف الدولية لالعتمادات المستندية UCP 600؛ (بنسبة % أو مبلغ بالدرھم اإلماراتي، أيھما أعلى)

0.125%
بحد أدنى 750

0.125%
بحد أدنى 750

 المستندات بموجب خطاب االعتماد المستندي

%0.30عمولة التفاوض
بحد أدنى 500

0.30%
بحد أدنى 500

%0.30عمولة الخصم
بحد أدنى 250

0.30%
بحد أدنى 250

300300رسائل سويفت (اقتفاء السداد/ المتابعة)
200200عدم تسلم نسخاً مكتبية (بموجب مستندات التصدير)

عمولة قبول خطاب االعتماد المستندي (من تاريخ القبول إلى تاريخ استحقاق الكمبيالة بغض النظر عن 
صالحية خطاب االعتماد المستندي)

0.35%  ً شھريا
بحد أدنى 350

0.25%  ً شھريا
بحد أدنى 350

تعارض المستندات، بشرط الحصول على الموافقة/ القبول/ التعليمات ألكثر من أسبوعين بعد التسلم 
500500(ُتحسب بالدوالر األمريكي بما يعادل الدرھم اإلماراتي)

تصحيح التعارض والخلل في المستندات 
(الرسوم بالدوالر األمريكي)

0.15%
بحد أدنى 100 دوالر أمريكي

0.125%
بحد أدنى 100 دوالر أمريكي

إخطار بالتنازل عن الحصيلة (وفقاً لخطاب االعتماد المستندي؛ مع نسبة % من قيمته أو بحد أدنى، على 
أن يتم سداد الرسوم بالدوالر األمريكي)

0.5%
بحد أدنى 250 دوالر أمريكي

0.5%
بحد أدنى 250 دوالر أمريكي

رسوم التأكيد التي يخضع لھا خطاب االعتماد المستندي الخاص بالصادرات ويكون حصرياً صادراً من 
يونايتد بنك ليمتد. 
( ً (الرسوم شھريا

0.50%
بحد أدنى 1,500 دوالر أمريكي

0.50%
بحد أدنى 1,500 دوالر أمريكي

 المستندات تحت التحصيل

 ً %0.125عمولة المستندات األجنبية الصادرة تحت التحصيل ‐ يتم تحصيل العمولة مقدما
بحد أدنى 350

0.125%
بحد أدنى 350

500500إرسال مستندات التصدير (بالبريد السريع فقط ) ويتم تحصيل الرسوم مقدماً

%0.125عمولة المستندات األجنبية الواردة تحت التحصيل
بحد أدنى 300

0.125%
بحد أدنى 300

%0.50رسوم المستندات األجنبية الواردة تحت التحصيل المرتجعة، عندما يتم قبول الكمبياالت
بحد أدنى 600

0.50%
بحد أدنى 600

يتم اإلفراج عن المستندات األجنبية الواردة تحت التحصيل «مجاناً» أو يتم إرجاعھا من دون سدادھا أو 
تحويلھا إلى بنوك أخرى

2.00%
بحد أدنى 600

2.00%
بحد أدنى 600

بالنسبة للفواتير غير المسددة خالل اإلطار الزمني المتفق عليه (يكون الحد األدنى لمعدل الغرامة الخاضع 
%2.50%2.50للرسوم بنسبة % تضاف قيمتھا فوق سعر الفائدة المتفق عليه)

 العمولة 0.125% تسوية معامالت الحساب المفتوح (بموجب إيصاالت أمانة)
بحد أدنى 350

 العمولة %0.125 
بحد أدنى 350

200120رسوم معامالت المستندات األجنبية الواردة تحت التحصيل
 الكفاالت

(S/G) 0.125 إصدار كفالة الشحن%
بحد أدنى 500

0.125%
بحد أدنى 500

إعادة إصدار الكفالة
2,5002,500(بموجب طلب العميل)

2,5002,500رسوم تعديل الكفالة
إصدار خطاب الكفالة 

ً  لمدة ثالثة أشھر على األقل أو الحد األدنى للمبلغ) (أيھما أعلى) (بنسبة ٪ سنويا
2.00%

بحد أدنى 500
1.50%

بحد أدنى 500
كفالة العمل 

ً  لمدة سنة واحدة على األقل أو الحد األدنى للمبلغ) (أيھما أعلى) (بنسبة ٪ سنويا
2.50%

بحد أدنى 250
2.50%

بحد أدنى 250
خطاب االعتماد المستندي االحتياطي 

ً  لمدة ثالثة أشھر على األقل/ أو الحد األدنى للمبلغ) (أيھما أعلى) (بنسبة ٪ سنويا
2.50%

بحد أدنى 500
1.50%

بحد أدنى 500
 الرسوم األخرى

150150المتطلبات التنظيمية والرقابية ذات الصلة/ االستفسار نيابة عن العميل

%0.150خصم الفواتير المحلية (LBD)؛ إضافة إلى سعر الفائدة الذي تم التعاقد عليه، عن كل شيك
بحد أدنى 50

0.150%
بحد أدنى 50

الغرامة على خصم الفواتير المحلية LBD أو التأخير في تسوية الفاتورة المخصومة (بنسبة ٪ من األداة 
%2.00%2.00المالية)



حساب المزايا األعمالالخدمات البنكية للشركاتبيان الرسوم
%1.50%1.50عمولة الخصم على كل نقرة على اإلعالن

 تعويضات الصرف األجنبي

%0.250 جميع معامالت العمالت األجنبية من دون تحويلھا إلى أخرى
بحد أدنى 250

0.250%
بحد أدنى 250

 االستفسارات عبر سويفت/ تقارير االئتمان
100100إجراء طلب التعديل/ التغيير بعد االنتھاء من األعمال (عن كل رسالة)

100100إجراء المراسالت بسبب افتقاد المعلومات/ أو المعلومات الخطأ المقدمة من العميل (عن كل رسالة)

100100مراسلة البنك المراسل بخصوص أمور لھا صلة باالمتثال لإلجراءات التنظيمية والرقابية (عن كل رسالة)

100100تقارير االئتمان عن الساحب/ المستفيد

*جميع الرسوم والمصاريف من دون ضريبة القيمة المضافة
*جميع الرسوم والمصاريف بالدرھم اإلماراتي ما لم يحدد خالف ذلك

*جمع الرسوم والمصاريف عرضة للتغيير من دون الحاجة إلى إشعار مسبق
*يتم تطبيق جميع الرسوم والمصاريف على المعامالت االعتيادية. يحتفظ البنك بحقه في فرض رسوم 

إضافية عن الخدمات التي لم يرد ذكرھا أعاله.
*أسعار خاصة لتحويل العمالت األجنبية إلى أخرى لحسابات مزايا األعمال والتي ظلت مسحوبة حتى 

31 ديسمبر 2022


