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 برستيج  -حبيب بنك املحدود 

 جدول الرسوم

2023 

 لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي. تشتمل هذه الرسوم واملصروفات على ضريبة القيمة املضافة )حيثما ينطبق ذلك( وتخضع للتغيير وفًقا 

 100034425700003 حبيب بنك املحدود، رقم التسجيل الضريبي:
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 البيان
 الرسوم واملصروفات 

 )شامل ضريبة القيمة املضافة، عند االقتضاء( 

  خدمات الحسابات 1-1

 

 رسوم الحد األدنى لرصيد الحساب

 درهم وما فوق  350,000الرصيد الشهري يعادل  إذا كان متوسط  −

 درهم 350,000إذا كان متوسط الرصيد الشهري أقل من  −

 

 

 

 مجاًنا

157.50  )
ً
 درهم )شهريا

 

 خدمات الصراف 

 معامالت شهرًيا 6لغاية  −

 معامالت شهرًيا  6أكثر من  −

طبق الرسوم من املعاملة السابعة فصاعدا(
ُ
 )ت

 

 

 

 

 مجاًنا

 مجاًنا

 

 

 إغالق الحساب )مستوى العالقة(رسوم 

 إذا تم إغالق الحساب خالل ستة أشهر من تاريخ فتح الحساب −

 إذا تم إغالق الحساب بعد ستة أشهر من تاريخ فتح الحساب −

 شهادة إغالق الحساب −

 

 

 

 مجاًنا

 مجاًنا

 مجاًنا

 

 أوامر التحويل الدائمة

 رسوم إعداد أوامر التحويل الدائمة −

 كفاية األموال ألوامر التحويل الدائمةرسوم غرامة عدم  −

 تعديل أوامر التحويل الدائمة −

 إلغاء أوامر التحويل الدائمة  −

 

 

 

 درهم  26.25

 درهم  26.25

 مجاًنا

 مجاًنا

 

 املعامالت والخدمات األخرى املتعلقة بالحساب

 رسوم مفتوح الحساب −

 رسوم الحساب الخامل −

 إيداع وسحب نقدي بالجملة لدى الصراف  −

 رسوم إدارة العالقات  −

 عدم استالم الراتب −

 رسوم البريد للتسليم داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  −

 )ينطبق على جميع العناصر، مثل دفتر الشيكات وكشوف الحساب والخطابات واإلشعارات والشهادات، وما إلى ذلك(

 املتحدة رسوم البريد السريع للتسليم خارج دولة اإلمارات العربية  −

 )ينطبق على جميع العناصر، مثل دفتر الشيكات وكشوف الحساب والخطابات واإلشعارات والشهادات، وما إلى ذلك(

 

 

 

 مجاًنا

 مجاًنا

 مجاًنا

 مجاًنا

 مجاًنا

 درهم  52.50

 

حسب دولة ومدينة الجهة املستلمة ووزن 

 العبوة

درهم أو حسب وزن   210الحد األدنى 

 العبوة

 الخدمات املصرفية لألفراد  -1
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 البيان
 الرسوم واملصروفات 

 )شامل ضريبة القيمة املضافة، عند االقتضاء( 

 

 االستعالم عن التقارير االئتمانية لشركة االتحاد للمعلومات االئتمانيةرسوم 

 )إلصدار دفتر الشيكات فقط( 

 

 درهم  36.75

 

 إصدار خطابات و/أو شهادات

 خطابات رصيد/ إدارة الحساب −

 شهادة براءة الذمة −

 خطاب فك الرهن  −

 خطاب مديونية صادر للدوائر الحكومية/ السفارات  −

 املديونية الصادر للمؤسسات املاليةخطاب  −

 شهادة بالحساب املصرفي الدولي )آيبان(  −

 

 

 مجاًنا مرة واحدة شهرًيا 

 مجاًنا مرة واحدة شهرًيا 

 مجاًنا مرة واحدة شهرًيا 

 درهم  31.50

 درهم  31.50

 مجاًنا مرة واحدة شهرًيا 

  كشف الحساب 1-2

 

 اإللكترونية(كشف الحساب اإللكتروني )الكشوفات 

 كشف الحساب اإللكتروني ألي وتيرة دورة متاحة −

 تغيير وتيرة دورة كشف الحساب اإللكتروني −

 إلغاء كشف الحساب اإللكتروني  −

 

 

 

 مجاًنا

 مجاًنا

 مجاًنا

 

 كشف الحساب املطبوع )الحساب الجاري و/أو حساب التوفير و/أو حساب الوديعة اآلجلة و/أو التحويل السريع( 

 الحساب املطبوع عند الطلب ألي وتيرة دورة متاحةكشف  −

 تغيير وتيرة دورة كشف الحساب املطبوع  −

 إلغاء كشف الحساب املطبوع  −

 

 

 

 مجاًنا مرة واحدة شهرًيا 

 مجاًنا

 مجاًنا

 

  دفتر الشيكات / شيك / شيك مصرفي / شيك مصرفي مصدق / حوالة مصرفية تحت الطلب / أمر دفع  1-3

 

 الشيكات دفتر 

 ورقة 10أول دفتر شيكات مكون من  −

 ورقة 25دفر شيكات إضافي مكون من  −

  ورقة 25دفتر شيكات إضافي يزيد عن  −

 

 

 

 مجاًنا

 مجاًنا

 درهم لكل ورقة  1.3125

 

 نسخة ضوئية من الشيك

 تاريخ مقاصة الشيك خالل سنة واحدة  −

 

 

 

 درهم لكل سند  21

 

 درهم لكل سند  52.50 املصرفي املصدق / حوالة مصرفية تحت الطلب / أمر دفع إصدار دفتر الشيك املصرفي / الشيك 

 درهم  52.50 إلغاء شيك مصرفي / شيك مصرفي مصدق / حوالة مصرفية تحت الطلب / أمر دفع 

 درهم لكل سند  26.25 وقف دفع شيك / شيك مصرفي / شيك مصرفي مصدق / حوالة مصرفية تحت الطلب / أمر دفع 

 درهم لكل سند  105 املرتجع املسحوب على الحساب )مقاصة داخلية / سحب نقدي لدى الصراف(الشيك 
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 البيان
 الرسوم واملصروفات 

 )شامل ضريبة القيمة املضافة، عند االقتضاء( 

 مجاًنا شيك مستحق الدفع في حال عدم توافر مقاصة املصرف املركزي 

 مجاًنا تم إيداع الشيك املرتجع في حسابك 

 مجاًنا شيك للتحصيل داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 درهم لكل سند  105 للتحصيل خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة شيك 

 درهم لكل سند  210 رسوم املقاصة الخاصة

 درهم لكل سند  105 تم استالم الشيك للمقاصة من فرع حبيب بنك املحدود اآلخر خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 درهم لكل سند  21 رسوم معالجة الشيكات آجلة الدفع

  مجاًنا سحب الشيكات آجلة الدفع )قبل تاريخ االستحقاق أو قبل التقديم( 

  بطاقة الخصم 1-4

 مجاًنا البطاقة األساسية -إصدار بطاقة الخصم األولى 

 مجاًنا البطاقة اإلضافية -إصدار بطاقة الصراف اآللي 

 درهم  26.25 استبدال بطاقة الخصم املفقودة و/أو املسروقة و/أو التالفة

إعادة تعيين / إعادة إصدار / استبدال رقم التعريف الشخص ي السري باستخدام الظرف البريدي املطبوع عليه رقم التعريف الشخص ي  

 السري 
 درهم  26.25

االستجابة الصوتية إعادة تعيين / إعادة إصدار / استبدال رقم التعريف الشخص ي السري باستخدام الخدمات املصرفية عبر الهاتف/ 

  التفاعلية
 مجاًنا

 ٪ من قيمة املعاملة2حتى  إضافة رسوم معالجة معاملة العملة األجنبية إلى سعر الصرف األجنبي 

 درهم لكل ايصال  26.25 نسخة من إيصال املبيعات 

 البريد السريع 

 البريد املحلي )داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة( −

 )خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة(البريد الدولي  −

 

 مجاًنا

 درهم لكل رسالة طرد بريدي  315

 أجهزة الصراف اآللي / أجهزة اإليداع النقدي والشيكات لحبيب بنك املحدود في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 السحب النقدي  −

 اإليداع النقدي  −

 االستعالم عن الرصيد −

 كشف حساب مصغر  −

 األموالتحويل  −

 التحويل الفوري  −

 

 مجاًنا

 مجاًنا

 مجاًنا

 مجاًنا

 5-1وفًقا للبند 

 5-1وفًقا للبند 

 أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنوك األخرى في دولة اإلمارات

 السحب النقدي  −

 االستعالم عن الرصيد −

 رفض املعاملة  −

 

2-10 

1.05 

1.05 

 الخليجأجهزة الصراف اآللي التابعة للبنوك األخرى في دول 

 السحب النقدي  −

 االستعالم عن الرصيد −

 رفض املعاملة  −

 

 درهم  6.3

 درهم  3.15

 درهم  3.15
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 البيان
 الرسوم واملصروفات 

 )شامل ضريبة القيمة املضافة، عند االقتضاء( 

ستكون الرسوم وفًقا  -رسوم استخدام أجهزة الصراف اآللي الدولية )خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي( 

 وفًقا لفيزا إنترناشيونال: لنظام البلد املضيف أو كما هو موضح أدناه 

 السحب النقدي *  −

 االستعالم عن الرصيد −

 رفض املعاملة  −

 

 

 درهم  20

 درهم  3

 درهم  3

 %1حتى  إضافة رسوم معالجة معاملة العملة األجنبية إلى الصرف األجنبي * 

إنترناشيونال وتنطبق على املعامالت التي تتم بأي عملة * يتم م فرض هذه الرسوم باإلضافة إلى رسوم املعالجة القياسية التي تفرضها فيزا  

 غير الدرهم اإلماراتي.
 

  

  التحويالت والحواالت 1-5

 مجاًنا الحواالت الواردة إلى حسابات حبيب بنك املحدود في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

  اإلمارات العربية املتحدة حواالت بالدرهم اإلماراتي إلى حسابات مصرفية أخرى في دولة 

 (UAEFTS -)نظام تحويل األموال بالدرهم 

 املصرف املحول  −

 من الفرع  −

من املعامالت املصرفية عبر اإلنترنت )تطبيق الهاتف الجوال، والخدمات املصرفية عبر الهاتف وأجهزة الصراف   −

 اآللي / أجهزة اإليداع النقدي والشيكات، وما إلى ذلك(

 

 

 للمعاملة درهم  5.25

 درهم للمعاملة  1.05

  حواالت بالعملة األجنبية إلى حسابات مصرفية أخرى في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 )حواالت برقية / حواالت سويفت(
 درهم للمعاملة  126

  حواالت إلى بنك خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 )حواالت برقية / حواالت سويفت(
 للمعاملة درهم  126

 

رات رسوم البنك املراسل لعمليات حواالت العملة األجنبية إلى حسابات مصرفية أخرى في اإلمارات العربية املتحدة أو إلى أي بنك خارج اإلما

 العربية املتحدة 

 )حواالت برقية / حواالت سويفت(

 

 " BEN" و"SHAبالنسبة ألكواد الرسوم " −

 " OURبالنسبة ألكواد الرسوم " −

 

 

 

 

 

 درهم للمعاملة  105

 درهم للمعاملة  157.50

 تحويل فوري إلى باكستان  -حوالة 

 في الفرع  −

  دوالر أمريكي أو ما يعادله 100إذا كان املبلغ املحول أقل من  −

  دوالر أمريكي أو ما يعادله 100من  أكبر إذا كان املبلغ املحول  −

والشيكات والخدمات املصرفية عبر الهاتف والخدمات املصرفية عبر اإلنترنت  في أجهزة الصراف اآللي/ أجهزة اإليداع النقدي   −

 وتطبيق الهاتف الجوال

  دوالر أمريكي أو ما يعادله 100إذا كان املبلغ املحول أقل من  −

  دوالر أمريكي أو ما يعادله 100من  أكبر إذا كان املبلغ املحول  −

 

 

 درهم للمعاملة  10.50

 مجاًنا

 

 للمعاملة درهم  10.50

 مجاًنا
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 البيان
 الرسوم واملصروفات 

 )شامل ضريبة القيمة املضافة، عند االقتضاء( 

 البنك املسحوب عليه -نظام الخصم املباشر بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

 تأكيد طلب تفويض الخصم املباشر  −

 تعديل طلب تفويض الخصم املباشر  −

 إلغاء طلب تفويض الخصم املباشر  −

 وقف دفع طلب تفويض الخصم املباشر  −

 الرصيد )املحاولة األولى(إعادة طلب تفويض الخصم املباشر لعدم كفاية  −

 

 درهم  52.50

 مجاًنا

 مجاًنا

 مجاًنا

 درهم  26.25

  الودائع ألجل  1-6

 إيداع الودائع ألجل بالدرهم اإلماراتي 

 درهم  10،000الحد األدنى ملبلغ الوديعة اآلجلة هو  مالحظة:
 مجاًنا

 وضع الودائع ألجل بالعملة األجنبية 

 دوالر أمريكي أو ما يعادلها للعمالت األخرى  5000الوديعة اآلجلة هو الحد األدنى ملبلغ  مالحظة:
 مجاًنا

 كسر الوديعة اآلجلة 

ال توجد رسوم، ولكن سيتم تطبيق معدل 

الصرف السائد لعملة الوديعة اآلجلة 

 املعنية

  الخدمات اإللكترونية بحبيب بنك املحدود 1-7

 مجاًنا كشف حساب إلكتروني 

 مجاًنا اإللكتروني إشعار سويفت 

 مجاًنا الرسائل النصية القصيرة 

  تطبيقات الخدمات املصرفية عبر الهاتف املحمول والخدمات املصرفية عبر الهاتف والستجابة الصوتية التفاعلية

والشهادات وكشف  )تطبق الرسوم الخاصة بالحواالت واملدفوعات والحوالة املصرفية تحت الطلب ودفتر الشيكات والخطابات واإلشعارات 

 الحساب وخدمات التحويل أو الحوالة الفورية كما هو محدد في البنود املعنية(

 وفقا للرسوم املذكورة في األقسام املعنية 

 

 

 

 

 

 

 )شاملة ضريبة القيمة املضافة، عند االقتضاء( الرسوم واملصروفات  البيان

 كبيرة متوسطة صغيرة  حجم صندوق األمانات

 96x205x586 79x273x586 122x273x586 الحجم باملليمتر )االرتفاع × العرض × العمق(

 مجاًنا مجاًنا مجاًنا اإليجار السنوي )دفع مقدما(

 مجاًنا مجاًنا مجاًنا 1مبلغ التأمين 

 مجاًنا مجاًنا مجاًنا 2استبدال املفتاح 

 مجاًنا مجاًنا مجاًنا رسوم الدفع املتأخر 

 مبلغ التأمين قابلة لالسترداد عند تسليم صندوق األمانات في حالته األصلية دون أي رسوم مستحقة ومتأخرة.  1
 استبدال املفتاح هو استبدال املفتاح بكل حالة يتم فيها فقدان املفتاح و/أو استبداله 2

 

 

 

 

 خزائن اإليداع اآلمنة  -2
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 )شاملة ضريبة القيمة املضافة، عند االقتضاء( الرسوم واملصروفات  البيان

 مجاًنا اإلمارات العربية املحدودة تحويل األموال داخل حسابات حبيب بنك املحدود بدولة 

 مجاًنا دفع فواتير املرافق )اتصاالت ودو(

 مجاًنا دوالر أمريكي  100الحوالة الفورية إلى باكستان بقيمة أكبر من 

 درهم للمعاملة 10 دوالر أمريكي  100الحوالة الفورية إلى باكستان بقيمة أقل من 

 درهم للمعاملة 1 أخرى بدولة اإلمارات العربية املتحدة تحويل األموال إلى حسابات مصرفية 

 درهم للمعاملة 1  دفع فواتير بطاقات االئتمان

 درهم للطلب  75 طلب الحواالت املصرفية تحت الطلب 

 

 

 

 )شاملة ضريبة القيمة املضافة، عند االقتضاء( الرسوم واملصروفات  البيان

 مجاًنا  مجاًنا سنوًيامرة  2

 املرة الثالثة فصاعًدا سنوًيا

 درهم  141.75 -الشخص األول  -

 درهم  75.75 -شخص إضافي  -

 درهم  68.25 -طفل لرسوم الخدمة ل -

 -أفراد  3رسوم الخدمة لألسرة حتى  -

 درهم 299.25

 

 

 

 

 )شاملة ضريبة القيمة املضافة، عند االقتضاء( الرسوم واملصروفات  البيان

 مجاًنا مرات مجاًنا لخدمة صف السيارات سنوًيا 4

  وفًقا لرسوم فالترانس القياسية  املرة الخامسة فصاعًدا سنوًيا

 

 

 

 

 الرسوم واملصروفات  البيان
 )شامل ضريبة القيمة املضافة، عند االقتضاء( 

  خدمات الحسابات 6-1

 رسوم الحد األدنى لرصيد الحساب

 درهم وما فوق  10,000إذا كان متوسط الرصيد الشهري يعادل   −

 درهم  10,000إذا كان متوسط الرصيد الشهري أقل من  −

 

 مجاًنا

(درهم  105
ً
 )شهريا

  درهم )نصف سنوي( 157.50 الحساب الجاري  -رسوم خدمات الحساب 

 التجارية الخدمات املصرفية لألعمال  -6

 HBL UAEتطبيق الهاتف الجوال   -3

 لالستقبال والترحيب عند الوصول فقط )مبنى الركاب -4
ً

 بمطار دبي( 3و 1خدمة أهال

 خدمة فالترانس لصف السيارات  -5
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 رسوم إغالق الحساب )مستوى العالقة(

 إذا تم إغالق الحساب خالل ستة أشهر من تاريخ فتح الحساب −

 إذا تم إغالق الحساب بعد ستة أشهر من تاريخ فتح الحساب −

 شهادة إغالق الحساب −

 

 درهم  210

 مجاًنا

 مجاًنا

 أوامر التحويل الدائمة

 رسوم إعداد أوامر التحويل الدائمة −

 رسوم غرامة عدم كفاية األموال ألوامر التحويل الدائمة −

 تعديل أوامر التحويل الدائمة −

 إلغاء أوامر التحويل الدائمة  −

 

 درهم  105

 درهم  210

 درهم  78.75

 درهم  52.50

 إصدار خطابات و/أو شهادات

 شهادة الرصيد  −

  خطاب تأكيد الراتب لوزارة العمل −

  إصدار شهادة الرخصة التجارية −

 شهادة براءة الذمة −

 خطاب فك الرهن  −

 خطاب مديونية صادر للدوائر الحكومية/ السفارات  −

 خطاب املديونية الصادر للمؤسسات املالية −

 شهادة بالحساب املصرفي الدولي )آيبان(  −

 

 درهم 262.50

 درهم للطلب  105

 درهم 367.50

 درهم  52.50

 درهم  52.50

 درهم  63

 درهم  63

 درهم  52.50

 املقاصة وعمليات التحصيل 

 شيك بعملة أجنبية للتحصيل )باإلضافة إلى رسوم البريد( −

 رسوم املقاصة الخاصة −

  رسوم معالجة الشيك املؤجل −

 سحب الشيكات آجلة الدفع )قبل تاريخ االستحقاق أو قبل التقديم(  −

 

 سند درهم لكل  105

 درهم لكل سند  210

 درهم لكل سند  21

 درهم لكل سند  21

  الودائع ألجل  6-2 

 إيداع الودائع ألجل بالدرهم اإلماراتي 

 درهم  10،000الحد األدنى ملبلغ الوديعة اآلجلة هو  مالحظة:
 مجاًنا

 وضع الودائع ألجل بالعملة األجنبية 

 دوالر أمريكي أو ما يعادلها للعمالت األخرى  5000الحد األدنى ملبلغ الوديعة اآلجلة هو  مالحظة:
 مجاًنا

 كسر الوديعة اآلجلة 

ال توجد رسوم، ولكن سيتم تطبيق معدل 

الصرف السائد لعملة الوديعة اآلجلة 

 املعنية

 

  كشف الحساب 6-3

 

 كشف الحساب اإللكتروني )الكشوفات اإللكترونية(

 متاحةكشف الحساب اإللكتروني ألي وتيرة دورة  −

 تغيير وتيرة دورة كشف الحساب اإللكتروني −

 إلغاء كشف الحساب اإللكتروني  −

 

 

 مجاًنا

 مجاًنا

 مجاًنا
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  كشف حساب مطبوع

 كشف الحساب املطبوع ألي وتيرة دورة متاحة −

 تغيير وتيرة دورة كشف الحساب املطبوع  −

 إلغاء كشف الحساب املطبوع  −

 كشف حساب مطبوع عند الطلب في الفرع −

 شهور  6حتى  −

 اشهر 6اكتر من  −

 

 

 

 درهم لكل كشف حساب مجاًنا 52.50

 مجاًنا

 

 درهم لكل كشف حساب  52.50

 درهم لكل كشف حساب  157.50

  دفتر الشيكات / شيك / شيك مصرفي / شيك مصرفي مصدق / حوالة مصرفية تحت الطلب / أمر دفع  6-4

 درهم لكل ورقة  1.3125 دفتر الشيكات 

 درهم لكل سند/ شيك  105 السند/ الشيكصورة ضوئية من 

 درهم لكل سند/ شيك  52.50 إصدار شيك مصرفي / شيك مصرفي مصدق / حوالة مصرفية تحت الطلب / أمر دفع 

 درهم لكل سند/ شيك  52.50 إلغاء شيك مصرفي / شيك مصرفي مصدق / حوالة مصرفية تحت الطلب / أمر دفع 

 سند/ شيك درهم لكل   157.50  وقف الدفع

 درهم لكل سند/ شيك  210 الشيك املرتجع املسحوب على الحساب )مقاصة داخلية / سحب نقدي لدى الصراف(

 مجاًنا شيك مستحق الدفع في حال عدم توافر مقاصة املصرف املركزي 

 مجاًنا تم إيداع الشيك املرتجع في حسابك 

 مجاًنا املتحدة شيك للتحصيل داخل دولة اإلمارات العربية 

 درهم لكل سند/ شيك  105 الشيك املستلم للمقاصة من فرع حبيب بنك املحدود اآلخر خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة   

 السحب النقدي للشيكات لدى الصراف 

 مجاًنا

 

 

  تجهيز كشوف املرتبات  6-5

 وفًقا للعرض/ االتفاقية األجور الحساب املصرفي األساس ي / نظام حماية  –معالجة الرواتب 

 وفًقا للعرض/ االتفاقية طلب تفويض بناء على طلب الشركة 

 وفًقا للعرض/ االتفاقية طلب تغيير بيانات بناء على طلب الشركة

 وفًقا للعرض/ االتفاقية رسوم فتح حساب نظام حماية األجور 

 االتفاقيةوفًقا للعرض/  رسوم ملف بيانات الراتب ]لكل ملف[ 

 

 طلب استرداد مبلغ بناء على طلب الشركة 

 

 

 وفًقا للعرض/ االتفاقية
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  التحويالت والحواالت 6-6

 درهم  78.75 محلي )بالدرهم(  -حوالة خارجية/ تحويل 

 درهم  105 محلي )بالعمالت األجنبية( –حوالة خارجية / تحويل

 درهم  105 دولي  -حوالة خارجية/ تحويل 

حوالة خارجية/ تحويل/ االستعالم من البنوك املستفيدة / استفسارات ذات صلة بمكتب مراقبة األصول األجنبية )بخالف تحويل  تعديل 

 بالروبية الباكستانية(
 درهم  105

 درهم  52.50 طلب العميل الستعادة األموال

 

رى في اإلمارات العربية املتحدة أو إلى أي بنك خارج رسوم البنك املراسل لعمليات حواالت العملة األجنبية إلى حسابات مصرفية أخ

 اإلمارات العربية املتحدة 

 )حواالت برقية / حواالت سويفت(

 

 " BEN" و"SHAبالنسبة ألكواد الرسوم " −

 " OURبالنسبة ألكواد الرسوم " −

 

 

 

 

 

 درهم للمعاملة  105

 درهم للمعاملة  157.50

 دولة اإلمارات العربية املتحدة )نظام تحويل األموال في دولة اإلمارات العربية املتحدة(عمليات التحويل إلى حسابات مصرفية أخرى في 

 املصرف املحول  −

 من الفرع  −

 من الخدمات املصرفية عبر االنترنت  −

 

 

 

 درهم  78.75

 درهم  78.75

 

 البنك املسحوب عليه -نظام الخصم املباشر بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

 تفويض الخصم املباشر تأكيد طلب  −

 تعديل طلب تفويض الخصم املباشر  −

 إلغاء طلب تفويض الخصم املباشر  −

 وقف دفع طلب تفويض الخصم املباشر  −

 إعادة طلب تفويض الخصم املباشر لعدم كفاية األموال −

 

 درهم  52.50

 درهم  52.50

 درهم  52.50

 درهم  52.50

 درهم  105

  أخرى  6-7

 التجارية )أكثر من شهرين( انتهت صالحية الرخصة 

 سيتم استرداد الرسوم في األشهر الالحقة حتى تقديم رخصة تجارية سارية املفعول.  مالحظة:

262.50  )
ً
 درهم )شهريا

 

 

 رسوم االستعالم عن التقارير االئتمانية لشركة االتحاد للمعلومات االئتمانية

 )إلصدار دفتر الشيكات فقط( 

 

 درهم  63

 

 

 

 

 البيان
 الرسوم واملصروفات 

 )شامل ضريبة القيمة املضافة، عند االقتضاء( 

  االستيراد 7-1

 التمويل التجاري  -7
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  إصدار اعتماد مستندي غير قابل لإللغاء

 درهم أو ما يعادله بالعمالت األخرى  100,000حتى رصيد بقيمة 

 

)بحد  ٪ من قيمة االعتماد املستندي شهريا 0.1313عمولة بنسبة 

لكل   درهم أيهما أعلى(. 393.90٪ ملدة ثالثة أشهر أو 0.3939أدنى 

طبق عمولة بنسبة 
ُ
٪ شهريا من 0.1313شهر إضافي أو جزء منه، ت

 قيمة االعتماد املستندي. 

 

 

  إصدار اعتماد مستندي غير قابل لإللغاء للرصيد الذي يتجاوز 

 درهم أو ما يعادله بالعمالت األخرى  100,000

٪ تغطي 0.1969٪ شهريا )بحد أدنى  0.0656عمولة بنسبة 

طبق   صالحية ملدة ثالثة أشهر(.
ُ
لكل شهر إضافي أو جزء منه، ت

 % شهريا من قيمة االعتماد املستندي. 0.0656,عمولة بنسبة 

 كما هو مذكور أعاله عمولة على تجديد/ تعاقب/ تداخل االعتماد املستندي بدولة أخرى 

 كما هو مذكور أعاله خطاب االعتماد املستندي أو زيادة في املبلغ تمديد فترة 

 ٪ رسوم موحدة0.1969 عمولة على املعاملة لفتح حساب أو دفع مقدم

 درهم  315 إلغاء االعتماد املستندي دون تسوية 

 درهم  315 تعديالت االعتماد املستندي األخرى 

انتهاء صالحية خطاب االعتماد املستندي، واستلم حبيب بنك  عمولة املصادقة على االعتماد املستندي )عند 

 اإلمارات العربية املتحدة بيان بشأنه( -املحدود 
 درهم 393.90٪ شهريا أو الحد األدنى 0.105

 درهم  1050 التعهد بالسداد

 درهم  315 إصدار أمر التسليم في غياب وثيقة الشحن الجوي 

 دوالر أمريكي كحد أدنى  105٪ أو ما يعادل 0.2625 بنفس عملة الوثيقة ذات الصلة تسوية املستند كليا أو جزئيا، 

 

 
 

  القبول  7-2

 درهم  393.90% شهريا أو الحد األدنى 0.1313 عمولة القبول شهريا من تاريخ القبول حتى االستحقاق 

 أو ما يعادلها، لكل عرض  دوالر أمريكي 105 رسوم معالجة االختالف

 درهم رسوم موحدة  525 عمولة خصم القبول الخاصة بنا

  التحصيالت املستندية الواردة  7-3

 إيداع )مستندات مقابل الدفع/ مستندات مقابل القبول( 
 % رسوم موحدة0.1313

 درهم )محتسبة مقدما( 367.50الحد األدنى 

 درهم  525 ايداع املستندات قيد التحصيل 

 درهم  525 تمديد تاريخ استحقاق فواتير املستندات مقابل القبول قيد التحصيل 

 دوالر أمريكي كحد أدنى  105٪ أو ما يعادل 0.2625 تسوية املستند كليا أو جزئيا، بنفس عملة الوثيقة ذات الصلة 

 دوالر أمريكي  105 مستندات مرتجعة غير مدفوعة القيمة إلى البنك اآلخر
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 درهم كحد أدنى  315% نسبة موحدة أو 0.1313  تحويل املستندات إلى بنك آخر 

 درهم كحد أدنى  315% نسبة موحدة أو 0.1313  إصدار املستندات مجانا على أساس الدفع

 درهم كحد أدنى  315% نسبة موحدة أو 0.1313 عمولة متأخرة الدفع على املستندات مقابل القبول 

 درهم رسوم موحدة  105 املستند عمولة قبول 

 درهم كحد أدنى  315% نسبة موحدة أو 0.1313  كمبيالة مستندات مقابل القبول مرتجعة غير مدفوعة القيمة

  التصدير 7-4

 درهم 262.50 اعتماد مستندي لعمالء حبيب بنك املحدود  -اإلبالغ عن االعتماد املستندي 

 درهم 367.50 مستندي لغير عمالء حبيب بنك املحدود اعتماد  -اإلبالغ عن االئتمان 

 درهم  210 اعتماد مستندي لعمالء حبيب بنك املحدود  -اإلبالغ عن التعديل 

 درهم 262.50 اعتماد مستندي لغير عمالء حبيب بنك املحدود  -اإلبالغ عن االئتمان 

 مع مراعاة الترتيبات املسبقة  تأكيد

 ملسبقة مع مراعاة الترتيبات ا الخصم

 دوالر أمريكي كحد أدنى  525% أو ما يعادل 0.525 عمولة تحويل االعتماد املستندي 

  دوالر أمريكي كحد أدنى 315% أو ما يعادل 0.2625 تمديد الفترة أو زيادة املبلغ على االعتماد املستندي املحول والتنازل عن العوائد(

 أمريكي دوالر  115.50 رسوم معالجة االختالف

 درهم رسوم موحدة  1,050 إصدار تنازل عن العوائد

 درهم رسوم موحدة  315 تعديالت أخرى )تحت تحويل االعتماد املستندي والتنازل عن العوائد(

 دوالر أمريكي كحد أدنى  105٪ أو ما يعادل 0.2625 تسوية العوائد كليا أو جزئيا، بنفس عملة املستند ذات الصلة 

  التحصيالت املستندية الصادرة  7-5

 درهم كحد أدنى فصاعًدا 315% أو 0.1313 عمولة

 دوالر أمريكي كحد أدنى  105٪ أو ما يعادل 0.2625 تسوية العوائد كليا أو جزئيا، بنفس عملة املستند ذات الصلة 

  درهم كحد أدنى 315% أو 0.1313 التحصيالت املستندية الصادرة التي جرى إصدارها على أساس مجاني للدفع 

  درهم رسوم موحدة  105  تعديل تعليمات التحصيل

 درهم رسوم موحدة  105 املستندات املرتجعة غير مدفوعة القيمة

  التمويل التجاري املنظم 7-6

 كما هو متفق عليه رسوم املعالجة

  الخصم/ الشراء/ التداول  7-7

 أدنى فصاعًدادرهم كحد  315% أو 0.1313 عمولة

 دوالر أمريكي كحد أدنى  105٪ أو ما يعادل 0.2625 تسوية العوائد كليا أو جزئيا، بنفس عملة املستند ذات الصلة 

 كما هو متفق عليه الفائدة 

 درهم للطلب  105 التعويض

 درهم رسوم موحدة  CAD / LAFB 315معالجة 

7-8 FBC -  خالي من الرهون  

 دوالر أمريكي كحد أدنى  21% أو 0.1575 عمولة                                                                                                                         

 دوالر أمريكي كحد أدنى  21% أو 0.1575 ارتجاع/ عدم صرف الشيك 
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 درهم  52.50 العربية املتحدة البريد داخل دولة اإلمارات 

 درهم 131.25 البريد خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 

  خطاب الضمان  7-9

 إصدار ضمان

طبق عمولة بنسبة 
ُ
٪ سنويا من مبلغ الضمان )كحد أدنى  1.575ت

أيهما أعلى(. وعن كل شهر إضافي أو جزء منه،  315ربع سنوي أو 

  مبلغ الضمان.٪ شهريا من 0.1313عمولة بنسبة 

 

 املشار إليه أعاله. زيادة املبلغ والصالحية

 درهم رسوم موحدة )بصرف النظر عن الرسوم السويفت( 315 تعديالت أخرى )غير مالية(

 درهم كحد ادنى  315٪ من قيمة الفاتورة أو 0.1313 ضمان الشحن 

  درهم رسوم موحدة  367.50 إصدار نسخة طبق األصل من الضمان 

 درهم رسوم موحدة  367.50 إعادة إصدار خطاب الضمان نتيجة إلى تغيير النص / اللغة

  خصم الكمبياالت املحلية 7-10

 درهم كحد أدنى  52.5% أو  0.1313 عمولة

 وفق املتفق عليه في العرض االئتماني  معدل الخصم

 درهم  315 ارتجاع شيك خصم الكمبيالة املحلية

  االئتماني تنفيذ العرض  7-11

 وفًقا للعرض/ االتفاقية املراجعة السنوية -رسوم التنفيذ 

 وفًقا للعرض/ االتفاقية عرض جديد -رسوم التنفيذ

 درهم كحد أدنى  525% أو 0.105 برنامج املنتج املضمون نقًدا للسحب على املكشوف / خطاب الضمان / االعتماد املستندي  -رسوم التنفيذ 

  املراسالت 7-12

 درهم رسوم موحدة  315 رسوم ارسال االعتماد املستندي بالسويفت 

 درهم رسوم موحدة  315 رسوم إخطار مسبق

 درهم  105 رسوم السويفت األخرى )متابعة / تذكير / مراسالت(

 درهم  105 البريد

 البريد السريع 
 500درهم كحد أدنى أو حسب وزن املستند بحد أقص ى  210

 درهم 

 دوالر أمريكي  63 رسوم مقتطعة من العوائد إذا تم التحويل عند استالم مستندات الواردات 

 درهم  105 االستعالم الهاتفي )املكاملات الخارجية(

 درهم  105 االستعالم الهاتفي )املكاملات الخارجية(

 درهم  157.5 رسوم السويفت لتعديل خطاب اعتماد الواردات

 درهم  315 إلصدار خطاب الضمان رسوم السويفت 

 درهم  157.5 رسوم السويفت لتعديل خطاب الضمان 
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   خدمات التنفيذ والتعامل 8-1

   واألوراق املالية وأذون الخزانة وشهادات اإليداع(دخل ثابت/ صكوك )بما في ذلك السندات 

 رسوم الحفظ األمين  رسوم االشتراك  قيمة املعاملة

 %0.25 %2.50 دوالر أمريكي  249,999> - 0

 %0.25 %2.25 دوالر أمريكي  249,999> - 250,000

 %0.25 %2.00 دوالر أمريكي  999,999> - 500,000 

 %0.25 %1.50 أمريكي دوالر  1,000,000<

صناديق االستثمار املشتركة )بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر صناديق أسواق املال، وصناديق األسهم،  

 والصناديق املتوازنة، والصناديق متعددة األصول(

 يرجى الرجوع إلى بيان الشروط ذات الصلة

  

 األمين رسوم الحفظ  رسوم االشتراك  قيمة املعاملة

 %0.25 %2.50 دوالر أمريكي  249,999> - 0

 %0.25 %2.25 دوالر أمريكي  249,999> - 250,000

 %0.25 %2.00 دوالر أمريكي  999,999> - 500,000

 %0.25 %1.50 دوالر أمريكي  1,000,000<

املرتبطة باألسهم، والسندات  املنتجات املهيكلة )بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر السندات املهيكلة 

 املهيكلة املرتبطة باألسعار، والسندات املهيكلة املرتبطة بالسلع(

 يرجى الرجوع إلى بيان الشروط ذات الصلة

  

 % من قيمة املعاملة 0.50 الدخل الثابت

 املشترك وفًقا لنشرة إصدار صندوق االستثمار  صناديق االستثمار املشتركة

 وفًقا لبيان الشروط  املنتجات املهيكلة 

خصم أي تكاليف إضافية يتقاضاها أمين الحفظ الخاص بنا الستالم أو تسليم األوراق املالية من حساب   تُ

 العميل 
 

  يرجى العلم:

 

عرف باسم نسبة املصاريف بصرف النظر عن الرسوم واملصروفات املذكورة أعاله، قد يكون لجميع  •
ُ
صناديق االستثمار املشتركة وصناديق االستثمار املتداولة رسوم ومصاريف داخلية خاصة بها ت

 تكون نسبة املصاريف اإلجمالية متاحة في صحيفة حقائق الصندوق و/أو مستند املعلومات األساسية الصادر عن مدير األصول املعني. اإلجمالية أو الرسوم الجارية.

٪ )حيثما ينطبق ذلك( إلى الحد الذي تتعلق فيه تلك الرسوم بتوريد خاضع للضريبة أو يعتبر توريد لسلع أو خدمات يقدمها لك 5شمل جميع الرسوم املوضحة أعاله ضريبة القيمة املضافة بنسبة ت •

خصم جميع الرسوم من الحساب املرتبط باملحفظة املعنية. .2018يناير  1البنك بعد 
ُ
 لرسوم املذكورة أعاله للتعديل دون إشعار مسبق.تخضع ا ت

طبق رسوم االشتراك على املبلغ املستثمر وُيحصل في وقت تنفيذ املعاملة. •
ُ
 ت

حتسب رسوم الحفظ األمين على تقديم خدمات الحفظ األمين لجميع األوراق املالية املحتفظ بها في املحفظة.  •
ُ
ا يومًيا على القيمة السوقية لألوراق تعتبر هذه الرسوم رسوم سنوية يتم استحقاقه ت

 املالية الفردية املحتفظ بها في املحافظ املتعلقة باملعامالت وُيجرى تحصيلها كل ثالثة أشهر.

بنك جزًءا من رسوم اإلدارة السنوية من شركة  تلم التفرض شركة صندوق االستثمار املشترك على العميل رسوم إدارة سنوية )على النحو املحدد في نشرة إصدار صندوق االستثمار املشترك( وقد يس •

 صندوق االستثمار املشترك.

 البيان
 الرسوم واملصروفات 

 )شامل ضريبة القيمة املضافة، عند االقتضاء( 
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