Standard Terms, Conditions, Fees & Rates

المعتمدة ،الشروط ،الرسوم ،واألسعار
األحكام
َ
TRANSFERS

الحواالت
الخدمة  /المنتج

الرصيد /سعر الفائدة  /الرسوم

Balance / Rate / Fee

Service / Product
WIRE TRANSFERS – INCOMING

الحواالت البرقية  -واردة
رسم الحوالة داخل دولة اإلمارات  -درهم
إماراتي

 ١درهم

رسم الحوالة خارج اإلمارات  -إيداع في حساب
 -درهم إماراتي

 ٢٥درهم

رسم الحوالة داخل  /خارج اإلمارات -
إيداع في حساب بالعملة األجنبية

 ١٠دوالر ١٠ ،يورو ٥ ،جنيه،
 ١٢فرنك سويسري

رسم إلغاء الحوالة

 ٥٠درهم  +رسوم سويفت

Transfer from within UAE – AED currency AED 1
AED 25

– Transfer from outside UAE
credited to AED A/C

USD 10, EUR 10, GBP 5, CHF 12

– Transfer from within/outside UAE
credited to foreign currency A/C

AED 50 + SWIFT charges

Cancellation of transfer
WIRE TRANSFERS – OUTGOING

الحواالت البرقية  -صادرة

رسم الحوالة داخل دولة اإلمارات

عبر الفرع:
لألفراد ٥ :درهم
للشركات ٧٥ :درهم

Through Branch:
Individuals: AED 5
Corporates: AED 75

عبر :eBOS
لألفراد ١ :درهم
للشركات ٧٥ :درهم

Through eBOS:
Individuals: AED 1
Corporates: AED 75

رسم الحوالة إلى أي بلد بعملته

 ١٠٠درهم

AED 100

رسم الحوالة إلى بلد وبعملة مختلفة

 ١٥٠درهم

AED 150

Transfer to a country different than
its currency

رسم إلغاء الحوالة

 ١٥٠درهم  +رسوم المصرف المراسل

AED 150 + Correspondent
bank charges

Cancellation of transfer

رسم تعديل الحوالة

 ١٠٠درهم

AED 100

Amendment of transfer

رسم الحوالة إلى المصرف المركزي

 ٥٠درهم

AED 50

Transfer to Central Bank

الحواالت الداخلية (لعمالء بنك الشارقة)
رسم الحوالة من حساب إلى حساب
آخر داخل البنك

عبر الفرع ٥ :درهم
عبر  :eBOSبدون رسوم

خدمات ذات صلة بالحسابات
الخدمة  /المنتج

الرصيد  /سعر الفائدة  /الرسوم

اإليداع النقدي (إيداع أوراق نقدية في حساب من نفس العملة)

Through Branch: AED 5
Through eBOS: Free

Transfer from one account to another
account within the bank

ACCOUNT RELATED SERVICES
Balance / Rate / Fee

Service / Product

)CASH (CURRENCY NOTES DEPOSIT IN SAME CURRENCY ACCOUNT

دوالر أمريكي

من  %0.5إلى  ١٠ ،% ١دوالر (الحد األدنى)

0.5% to 1%, Min USD 10

جميع العمالت األجنبية
ماعدا الدوالر األمريكي

 ١٠ ،%١وحدات من العملة األجنبية
(الحد األدنى)

1%, Min FCU 10 (Foreign
)Currency Unit

All foreign currency other than USD

الشيكات المرسلة للتحصيل
شيك المقاصة

بدون رسوم (داخل اإلمارات)

)Free (within UAE

شيك للتحصيل

بدون رسوم (داخل اإلمارات)

)Free (within UAE

Cheque for collection

رسم التحصيل للبنك المراسل

رسوم البنك المراسل

Correspondent bank charges

Corresponding bank collection charges

رسم تحصيل الشيك (جميع العمالت
األجنبية في اإلمارات)

 ٥٠درهم  +رسوم المصرف المراسل

AED 50 + Correspondent
bank charges

Cheque collection charge (all foreign
)currency in UAE

رسم الشيك المسحوب على دول أخرى

 ٥٠درهم  +الرسوم البريدية  +رسوم
المصرف المراسل

AED 50 + Courier + Correspondent
bank charges

Cheque drawn on other countries

رسم الشيك المرسل مباشرة إلى البنك
المسحوب عليه إلجراء عملية التحصيل

 10٠درهم  +الرسوم البريدية  +رسوم
المصرف المراسل

رسم الشيك المرتجع

بدون رسوم

رسم عدم تو ّفر الرصيد للشيكات المسحوبة  ١٠٠درهم  +رسوم المصرف المركزي
(إذا كان قاب ً
ال للتطبيق)
على البنك
 ٥٠درهم

Cheque sent directly to the drawee bank AED 100 + Courier +
for collection
Correspondent bank charges
Free

Outward clearing cheque return charge

AED 100 + Central Bank charges
)(as applicable

Cheque drawn on us with
no sufficient funds

AED 50

Stop payment – cheques drawn
on the bank

الشيكات الواردة

INCOMING CLEAN COLLECTION

رسم الشيك المرسل من بنوك خارج الدولة

 ١٥٠درهم ٤٠ ،دوالر

رسم تحصيل شيك داخلي
بالعملة األجنبية (محلي)

 ١٢٥درهم

AED 150, USD 40

Cheque sent by overseas bank

AED 125

Inward cheque collection charge foreign
)currency (local

الشيكات البنكية المصدقة

DEMAND DRAFTS & MANAGER CHEQUES

رسم الشيكات البنكية المصدقة

 ٣٠درهم

AED 30

Demand drafts / manager cheques

رسم وقف دفع الشيكات البنكية المصدقة

 75درهم

AED 75

Stop payment of demand draft /
manager cheque

رسم وقف دفع الشيكات البنكية المصدقة
بالعملة األجنبية (تخضع للقوانين المعمول
بها والممارسات البنكية)

 75درهم  +رسوم المصرف المراسل

AED 75 + Correspondent
bank charges

Stop payment of foreign demand draft
(subject to applicable laws and
)banking practices

الشيكات المتفاوض عليها  /المخفضة
 %0.125من قيمة الشيك ٧٥ ،درهم
لكل شيك (الحد األدنى)

CHEQUES NEGOTIATED/ DISCOUNTED
0.125% of cheque amount,
)Min AED 75 (per cheque

تحصيل الشيكات المؤجلة

Post-dated cheque (PDC) discounting
charge
POST DATED CHEQUES FOR COLLECTION

رسم إدارة الشيكات المؤجلة

بدون رسوم

رسم سحب الشيك قبل تاريخ استحقاقه

 ١٠درهم

Free

Handling charge

AED 10

Cheque withdrawn prior to maturity

أمر دفع

STANDING ORDERS
Individuals: AED 50
Corporates: AED 100

Set-up
Non-availability of funds on due date
)(S/O failure
Amendment of existing standing order

رسم االعداد

لألفراد ٥٠ :درهم
للشركات ١٠٠ :درهم

عدم توفر رصيد في تاريخ االستحقاق
(اإلخفاق في اإللتزام بالنظام)

 ٢٥درهم

AED 25

رسم التعديل

 ٥٠درهم

AED 50

المقاصة الخاصة

SPECIAL CLEARING
 ٢٠٥درهم

رسم المقاصة الخاصة

AED 205

أخرى

Special clearing charge
OTHERS

رسم شهادة تدقيق الشيك

 ١٠٠ ،%١درهم (الحد األدنى) 1.000 ،درهم
(الحد األعلى)

رسم رسالة تأكيد التدقيق  /تقديم الطلب

 ٢٥٠درهم ( للشركات)

رسم بيانات االئتمان

 ٢٥٠درهم

رسم كشف الرصيد

لألفراد ٥٠ :درهم
للشركات ٢٥٠ :درهم

1%, Min AED 100, Max AED 1,000

Certification of sight cheque

Audit confirmation / Letter of introduction Corporates: AED 250
AED 250

Credit information

Individuals: AED 50
Corporates: AED 250

Balance certificate

رسم شهادة عدم إلتزام

 5٠درهم

AED 50

No liability certificate

شهادة براءة ذمة

 ٥٠درهم

AED 50

Release letter

رسم إغالق حساب

 ١٠٠درهم
(خالل عام من فتح الحساب)

AED 100
)(if within one year of opening

Account closing

رسم شهادة التحويل السريع (سويفت)

 ١٠٠درهم  /شهر

AED 100 per month

SWIFT statement

رسم نسخة ثانية عن كشف الحساب

لألفراد ٢٥ :درهم
للشركات ٥٠ :درهم

Individuals: AED 25
Corporates: AED 50

Duplicate statement

رسم البريد غير المرسل

 ٢٥٠درهم

AED 250

Hold mail

رسم كشف حساب مرسل بالفاكس فقط
لفترة ما قبل ثالثة أشهر

 ٥درهم على كل صفحة

AED 5 per sheet

Fax statement - only three months back

رسم شهادة الرخصة التجارية

 ٢٥٠درهم

AED 250

Trade license certificate

خدمات أخرى
الخدمة  /المنتج

OTHER SERVICES
الرصيد  /سعر الفائدة  /الرسوم

Balance / Rate / Fee

صناديق اإليداع

Service / Product
SAFE DEPOSIT BOXES

السحب على المكشوف
سعر الفاﺋدة

% ١٥ - ١٠

10-15%

Interest rate

رسم اإللغاء

 ١٠٠درهم

AED 100

Cancellation fee

رسم معاملة تسهيالت السحب على
المكشوف

 ١٠٠ ،% ١درهم (الحد األدنى)

رسم التجديد

 ٢٠٠درهم

رسم تجاوز حد السحب على المكشوف  ١٠٠درهم لكل حالة

منشورة في فبراير .2020

رسم اإليجار السنوي  -حجم متوسط

 1.500درهم

AED 1,500

Annual rental - medium

رسم اإليجار السنوي  -حجم كبير

 2.000درهم

AED 2,000

Annual rental - large

رسم اإليجار السنوي  -حجم كبير جدًا

 3.000درهم

AED 3,000

Annual rental - extra large

إيداع مبلغ نقدي مقابل المفتاح

 3.000درهم (يسترد بعد إرجاع المفتاح)

)AED 3,000 (refundable

Key deposit

رسم استبدال مفتاح ضائع

 3.000درهم

AED 3,000

Replacement of lost key

Published February 2020

نظام حماية األجور ()WPS
رسوم عن كل ملف SIF

 ٥٠درهم  ٥ +درهم عن كل سجل،
 ١٠٠درهم (الحد األدنى)

AED 50 + AED 5 (for each
record), Min AED 100

Charges per SIF file

رسم الحوالة عن طريق
نظام حماية األجور WPS

عبر الفرع ١٠٠ :درهم
عبر  ٧٥ :eBOSدرهم

Through Branch: AED 100
Through eBOS: AED 75

WPS funding account transfer

الخدمة  /المنتج

Balance / Rate / Fee

الرصيد  /سعر الفائدة  /الرسوم

Service / Product

الحسابات الجارية (لألفراد)

)CURRENT ACCOUNTS (INDIVIDUAL
Minimum Balance

الحد األدنى للرصيد
المقيم

غير المقيم

Non Resident

Resident

1%, Min AED 100

Arrangement fee for overdraft

درهم إماراتي

3.000

50.000

50,000

3,000

AED

AED 200

Renewal fee

دوالر أمريكي

3.000

50.000

50,000

3,000

USD

AED 100 per occasion

Unarranged overdraft

جنيه إسترليني

3.000

50.000

50,000

3,000

GBP

يورو

3.000

50.000

50,000

3,000

EUR

فرنك سويسري

3.000

50.000

50,000

3,000

CHF

PERSONAL LOANS

القروض الشخصية
سعر الفاﺋدة على قروض الراتب

% ١٥ - ١٠

10-15%

Interest rate on salary loans

رسم إلغاء القرض

 ١٠٠درهم

AED 100

Cancellation fee

رسم إداري  -قرض جديد

( % ١الحد األدنى  ٥٠٠درهم،
الحد األعلى  2.500درهم)

1%, Min AED 500, Max 2,500

Processing fee - new loans

رسم إداري  -زيادة على القرض األصلي

( % ١الحد األدنى  ٥٠٠درهم،
الحد األعلى  2.500درهم)

1%, Min AED 500, Max 2,500

Processing fee - top up loans

رسم السداد الجزئي أو المبكر

 % ١من قيمة السداد الجزئي
(فقط مسموح به بعد  ٣أشهر
من تاريخ استحصال القرض)

1% of the partial payment (only
allowed 3 months after
)disbursement

Partial or early settlement

رسم تأجيل سداد القسط

 ١٠٠درهم

AED 100

Installment deferral

رسم إعادة هيكلة القرض

 ٢٥٠درهم

AED 250

Loan rescheduling
CAR LOANS

قروض المركبات
سعر الفاﺋدة

% ١٥ - ١٠

10-15%

Interest rate

رسم إلغاء القرض

 ١٠٠درهم

AED 100

Cancellation fee

رسم المعاملة

( %١الحد األدنى  ٥٠٠درهم،
الحد األعلى  2.500درهم)

1%, Min AED 500, Max 2,500

Processing fee

رسم السداد الجزئي أو المبكر

 % ١من قيمة السداد الجزئي
(فقط مسموح به بعد  ٣أشهر
من تاريخ استحصال القرض)

1% of the partial payment (only
allowed 3 months after
)disbursement

Partial or early settlement

الرسم الشهري عند تخطي
الحد األدنى للرصید

 ٢٥درهم ٢٠ ،دوالر ١٠ ،جنيه ٢٠ ،يورو،
 ٢٠فرنك سويسري

الفائدة على األرصدة المدينة
(من حين إلى آخر)

 ٢٠ + %١٥درهم

رسم معاملة تسهيالت السحب
على المكشوف

 ٢٠٠درهم

Monthly charge if balance
falls below minimum balance

AED 25, USD 20, GBP 10,
EUR 20, CHF 20
15% + AED 20

Interest on occasional
debit balances

AED 200

Overdraft arrangement fee

To be notified at the time

Insurance fee
Cheque book charge

رسم التأمين

يتم اإلبالغ عنه في حينه

رسم إصدار دفتر شيكات

أول دفتر بدون رسوم ٢٥ ،درهم على
كل دفتر إضافي (درهم واحد لكل شيك)

1st free, AED 25 per cheque book
)(AED 1 per cheque

رسم تأخير تسليم نسخة
من جواز سفر العميل ،اإلقامة
أو بطاقة الهوية (حیثما ینطبق)

 ٥٠درهم لكل شهر (بعد شهرين
من إنتهاء الصالحية)

Late copies of passport, visa & AED 50 per month (after 2 months
)Emirates ID (when applicable) of expiry

الحسابات الجارية (للشركات)

)CURRENT ACCOUNTS (CORPORATE
Minimum Balance

الحد األدنى للرصيد
المقيم

غير المقيم

Non Resident

Resident

درهم إماراتي

50.000

100.000

100,000

50,000

AED

دوالر أمريكي

50.000

100.000

100,000

50,000

USD

رسم تأجيل سداد القسط

 ١٠٠درهم

AED 100

Installment deferral

جنيه إسترليني

50.000

100.000

100,000

50,000

GBP

رسم إعادة هيكلة القرض

 ٢٥٠درهم

AED 250

Loan rescheduling

يورو

50.000

100.000

100,000

50,000

EUR

فرنك سويسري

50.000

100.000

100,000

50,000

CHF

GENERAL TERMS FOR ALL LOANS

ُطبق على جميع القروض
شروط عامة ت َّ
سعر الفائدة للسداد المتأخر

 %٢غرامة

2% Penalty

Interest rate on arrears

رسم السداد المتأخر

 ٢٠٠درهم

AED 200

Late payment fee

رسم تأجيل  /تأخير سداد القسط

 ٢٥٠درهم

AED 250

Loan default / postponement fee

شهادة عدم ممانعة

بدون رسوم

Free

No objection certification

شهادة رصيد الحساب

 ٥٠درهم لألفراد
 ٢٥٠درهم للشركات

Individuals: AED 50
Corporates: AED 250

Balance certificate

التمويل التجاري
الخدمة  /المنتج

TRADE FINANCE

الرصيد  /سعر الفائدة  /الرسوم

التَ َع ُّهد الرسمي باإلمضاء (خطابات اإلعتماد ،إلخ)...

Balance / Rate / Fee

Service / Product

)COMMITMENT BY SIGNATURE (L/G's etc...
0.125% per month, Min 3 months
or AED 200

Issuance

AED 200

Amendment

رسم التمديد  /التجديد

 %0.125شهريًا ،لفترة  ٣أشهر
(الحد األدنى) أو  ٢٠٠درهم

0.125% per month, Min 3 months
or AED 200

Extension / renewal

رسم السداد المباشر

 %0.125شهريًا ،لفترة  ٣أشهر
(الحد األدنى) أو  ٢٠٠درهم

0.125% per month, Min 3 months
or AED 200

Avals / direct payment

رسم االصدار

 %0.125شهريًا ،لفترة  ٣أشهر
(الحد األدنى) أو  ٢٠٠درهم

رسم التعديل

 ٢٠٠درهم

اعتمادات مستندية

LETTER OF CREDITS
IMPORT

االستيراد
رسم فتح االعتماد

 %0.125شهريًا ٣ ،أشهر (الحد األدنى)
أو  ٣٠٠درهم

رسم التعديل

 ١٥٠درهم  +سويفت  ١٠٠درهم

رسم القبول

 %0.1875شهريًا ٢٠٠ ،درهم
(الحد األدنى)

رسم الضمانات على الشحن

 %0.125شهريًا ٣ ،أشهر (الحد األدنى)
أو  ٢٠٠درهم

0.125% per month,
Min 3 months or AED 300

Opening

AED 150 + SWIFT AED 100

Amendment

0.1875% per month,
Min AED 200

Acceptance

0.125% per month,
Min 3 months or AED 200

Shipping guarantees

التصدير

EXPORT

الرسم الشهري عند تخطي الحد
األدنى للرصید

 ١٠٠درهم ٢٥ ،دوالر ١٥ ،جنيه،
 ٢٥يورو ٢٥ ،فرنك سويسري

الفائدة على األرصدة المدينة
(من حين إلى آخر)

 ٢٠ + %١٥درهم

رسم إداري  /تداول نصف سنوي

 ٢٥٠درهم

رسم معاملة تسهيالت السحب
على المكشوف

 %١من قيمة التمويل ٢0٠ ،درهم
(الحد األدنى)

رسم التأمين

يتم اإلبالغ عنه في حينه

رسم إصدار دفتر شيكات

أول دفتر مجانًا ٥٠ ،درهم على كل دفتر إضافي

رسم تأخير تسليم نسخة
عن الرخصة التجارية ،جواز السفر
أو اإلقامة

الرخصة التجارية ١٥٠ :درهم لكل شهر
(بعد شهر من إنتهاء الصالحية)
جواز السفر واإلقامة ٥٠ :درهم لكل شهر
(بعد شهرين من إنتهاء الصالحية)

15% + AED 20

Interest on occasional
debit balances

AED 250

Semi-annual handling charge

1% of funded, Min AED 200

Overdraft arrangement fee

To be notified at the time

Insurance fee

1st Free, AED 50 per cheque book

Cheque book charge

Trade License: AED 150 per month
)(after 1 month of expiry
Passport & Visa: AED 50 per month
)(after 2 months of expiry

Late copies of trade license,
passport & visa

)SAVING ACCOUNTS (INDIVIDUAL
Minimum Balance

الحد األدنى للرصيد
درهم إماراتي

3.000

3,000

AED

دوالر أمريكي

3.000

3,000

USD

جنيه إسترليني

3.000

3,000

GBP

يورو

3.000

3,000

EUR

فرنك سويسري

3.000

3,000

CHF

The interest amount will be calculated based on the minimum
balance per month

ُحتسب قيمة الفاﺋدة وفقًا للحد األدنى للرصيد في الشهر
ت
َ

أرصدة ودائع تحت االشعار (لألفراد)

)NOTICE DEPOSIT ACCOUNTS (INDIVIDUAL
Minimum Balance

الحد األدنى للرصيد
درهم إماراتي

500.000

500,000

AED

دوالر أمريكي

100.000

100,000

USD

جنيه إسترليني

100.000

100,000

GBP

يورو

100.000

100,000

EUR

فرنك سويسري

100.000

100,000

CHF

 ٣٠٠ ،% 0.01درهم (الحد األدنى) +
سويفت  ١٠٠درهم
(لغير العمالء ٥٥٠ :درهم)

0.01% (Min AED 300) +
SWIFT AED 100
)(Non Customer: AED 550

Advising

رسم التصديق  /التأكيد

 %1.5سنويًا ٣ ،أشهر على األقل
أو  ٥٠٠درهم

1.5% p.a., Min 3 months
or AED 500

Confirmation

رسم التعديل

 ١٥٠درهم  +سويفت  ١٠٠درهم
(لغير العمالء ٢٥٠ :درهم)

AED 150 + SWIFT AED 100
)(Non Customer: AED 250

 100درهم 25 ،دوالر 15 ،جنيه 25 ،يورو،
رسوم إدارية  /تداول نصف سنوية
 25فرنك سويسري

Amendment

رسم التفاوض

 %0.125ثابتة ٢٠٠ ،درهم (الحد األدنى)

0.125% Flat, Min AED 200

Negotiation

في حال تخطي الحد
األدنى للرصید

رسم التعويض

 ٢٠٠درهم

AED 200

Reimbursement

رسم سعر الصرف

 ٢٠٠ ،%0.25درهم (الحد األدنى)

رسم الخدمات االستشار ّية

AED 100, USD 25, GBP 15, EUR 25,
CHF 25

حسابات التوفير (لألفراد)

Monthly charge if balance
falls below minimum balance

ال تدفع أي فواﺋد

أرصدة ودائع تحت االشعار (للشركات)

AED 100, USD 25, GBP 15, EUR 25,
CHF 25

Semi-annual handling charge

No interest is paid

If balance falls below
the minimum

)NOTICE DEPOSIT ACCOUNTS (CORPORATE
Minimum Balance

الحد األدنى للرصيد

0.25%, Min AED 200

Exchange

درهم إماراتي

500.000

500,000

AED

رسم التنازل عن العاﺋدات

 %0.125ثابتة ٢٥٠ ،درهم (الحد األدنى)

0.125% Flat, Min AED 250

Assignment of proceeds under
L/C's

دوالر أمريكي

100.000

100,000

USD

رسم خصم الفواتير

 %0.125ثابتة ٢٠٠ ،درهم (الحد األدنى)

0.125% Flat, Min AED 200

Bills discount

جنيه إسترليني

100.000

100,000

GBP

يورو

100.000

100,000

EUR

فرنك سويسري

100.000

100,000

CHF

المحلي

LOCAL
AED 200 per payment

Payment commission
Negotiation

رسم عمولة السداد

 ٢٠٠درهم لكل عملية سداد

رسم التفاوض

 %0.125ثابتة ٢٠٠ ،درهم (الحد األدنى)

0.125% Flat, Min AED 200

رسم التنازل عن العاﺋدات

 %0.125ثابتة ٢٥٠ ،درهم (الحد األدنى)

0.125% Flat, Min AED 250

Assignment of proceeds under
L/C's

رسم التحويل السريع (سويفت)

 ١٠٠درهم لكل سويفت

AED 100 per message

SWIFT charges

خدمة التحويل السريع (سويفت)  /الخدمة البريدية
رسم التحويل السريع (سويفت)

 ٣00 - MT ٧٠٠درهم
 ١00 - MT ٧٠٧درهم

رسم تسليم البريد

محليًا ١٠٠ :درهم
دوليًا ١٥٠ :درهم

SWIFT / COURIER
MT 700 - AED 300
MT 707 - AED 100

SWIFT charges

Local: AED 100
International: AED 150

Courier

العمليات البنكية الخاصة وإدارة الثروات PRIVATE BANKING WEALTH MANAGEMENT
الخدمة  /المنتج

الرصيد /سعر الفائدة  /الرسوم

Balance / Rate / Fee

Service / Product

SECURITIES TRANSACTIONS & CUSTODY

حصانة معامالت األوراق المالية وعهدتها
عمولة على معامالت األوراق المالية
وغيرها من المنتجات المتداولة في
البورصة

 %0.50من القيمة المتداولة

0.50% of traded value

Commission on equity transactions
& other exchange traded products

عمولة معامالت الدخل الثابت
(بما في ذلك الصكوك)

 %0.25من القيمة المتداولة

0.25% of traded value

Commission on fixed income
)transactions (incl. Sukuk

0.15% of securities value

Outward transfer securities

رسم نقل األوراق المالية إلى الخارج
الرسم السنوي لخدمة وضع األوراق
المالية في عهدة البنك

 %0.15من قيمة الضمان

0.25% of portfolio value (charged
)quarterly

 %0.25من قيمة المحفظة
(يتم تحصيلها كل ثالثة أشهر)

Where applicable, third party fees, taxes, bourse levies and further third
party costs will be charged separately

عند االقتضاء ،سيتم فرض رسوم الطرف الثالث ورسوم الضرائب وغيرها
من التكاليف األخرى بشكل منفصل

خدمات حساب الضمان ESCROW
الخدمة  /المنتج

ESCROW SERVICES

الرصيد /سعر الفائدة  /الرسوم

حسابات الضمان لمطوري العقارات المعتمدة من دائرة األراضي
واالمالك في دبي
رسم فتح  /إغالق الحساب

 5.000درهم

رسم إدارة حساب الضمان

 %0.025لكل وحدة مباعة

Annual custody & services fee

Balance / Rate / Fee

Service / Product

ESCROW ACCOUNTS FOR REAL ESTATE DEVELOPERS APPROVED
BY THE DUBAI LAND DEPARTMENT
AED 5,000
0.025% for each unit sold

Account opening/closing fee
Escrow administration fee

 200درهم 50 ،دوالر 30 ،جنيه 50 ،يورو،
رسوم إدارية  /تداول نصف سنوية
 50فرنك سويسري

في حال تخطي الحد
األدنى للرصید

حسابات الودائع الثابتة
الحد األدنى للرصيد ،مدة اإليداع،
سعر الفائدة حسب العملة

تُدفع الفواﺋد كما يلي:
يتم إحتساب الفائدة عن المدة الفعلية
لإليداع بتاريخ إستحقاقها ويحسم منها %1

رسوم مترتبة على السحوبات
قبل تاريخ اإلستحقاق
(حسب تقدير البنك)

Interest is paid as follows:
Interest rate applicable for the
effective deposit period at the time of
placing the deposit less 1%

بطاقات االئتمان  /الخصم
الخدمة  /المنتج

الرصيد /سعر الفائدة  /الرسوم

Penalty for withdrawal prior
to maturity (Subject to the
)discretion of the Bank

CREDIT & DEBIT CARDS
Balance / Rate / Fee

بطاقات االئتمان

Service / Product
CREDIT CARDS

البطاقة الذهبية  -رسم اإلشتراك

 ٣٥٠درهم ١٠٠ ،دوالر

AED 350, USD 100

Gold card - joining fee

البطاقة الذهبية  -رسم سنوي

 ٤٥٠درهم ١٢٥ ،دوالر

AED 450, USD 125

Gold card - annual fee

البطاقة الكالسيك ّية  -رسم اإلشتراك  ١٧٥درهم ٥٠ ،دوالر

AED 175, USD 50

Classic card - joining fee

البطاقة الكالسيك ّية  -رسم سنوي

 ٢٥٠درهم ٧٠ ،دوالر

AED 250, USD 70

Classic card - annual fee

رسم استبدال البطاقة

 ٧٥درهم ٢٠ ،دوالر

AED 75, USD 20

Card replacement

البديل الس ّري لرقم التعريف
الشخصي

مجانًا
Through BOS ATMs - Free
عن طريق الص ّرافات اآلل ّية لبنك الشارقة ّ -
Through Branch - AED 25, USD 10
عبر الفرع  25 -درهم ١٠ ،دوالر

Secret PIN code replacement

4.5%, Min AED 20, USD 10

Cash advance fee

AED 100, USD 30

Over limit fee

AED 25

Copy of sale voucher

15%

Interest on overdue payment

رسم السلفة النقدية

(كحد أدنى)
 ٢٠ ،%4,5درهم ١٠ ،دوالر
ٍّ

رسم َتجاوز حد االئتمان

 ١٠٠درهم ٣٠ ،دوالر

نسخة عن إيصال البيع

 ٢٥درهم

الفائدة على الدفعات المتأخرة

%١٥

بطاقات الخصم

DEBIT CARDS
Free

Card issuance
Supplementary card issuance

رسم إصدار بطاقة الخصم

بدون رسوم

رسم إصدار بطاقة إضافية

 ٢٥درهم

AED 25

رسم استبدال بطاقة الخصم

 ٢٥درهم

AED 25

Card replacement

البديل الس ّري لرقم التعريف
الشخصي

مجانًا
عن طريق الص ّرافات اآلل ّية لبنك الشارقة ّ -
عبر الفرع  25 -درهم

Through BOS ATMs - Free
Through Branch - AED 25

Secret PIN code replacement

كشف حساب مصغّ ر

بدون رسوم

Free

Mini statement

االستفسار عن الرصيد

بدون رسوم

Free

Balance inquiry

رسم السحوبات النقدية باستخدام
جهاز ص ّراف آلي تابع لبنك الشارقة

بدون رسوم

Free

Cash withdrawal - Bank of
Sharjah ATM

رسم السحوبات النقدية باستخدام
جهاز ص ّراف آلي غير تابع لبنك
الشارقة في اإلمارات

بدون رسوم ألول أربع عمليات سحب
درهمين
في الشهر من ثم
َ
لكل عملية سحب

4 transactions free of charge per
month; additional transactions
charged AED 2 per transaction

Cash withdrawal – non-Bank
of Sharjah ATM in UAE

 %٢على المبلغ (الحد األدنى  ٢٠درهم،
الحد األعلى  100درهم لكل عملية سحب)

2% of the cash amount (Min AED
)20, Max AED 100 per transaction

 Cash withdrawal)international (outside UAE

Free

Point-of-Sale (POS) - local

رسم تسجيل الوحدة
رسم تحويل  /تعديل الوحدة

 ٥٠٠درهم

AED 500

Unit transfer/amendment fee

رسم السحوبات النقدية الدولية

تصديق شهادة تسديد الرسوم

 1.000درهم

AED 1,000

Progress payment certificate
verification

رسم الشراء المحلي

بدون رسوم

As per agreement

Escrow interest rate remuneration

رسم الشراء الدولي

بدون رسوم

AED 50

Maintenance fee - monthly
)(per unit

رسم إداري يضاف فوق سعر صرف
العمالت األجنبية

%٢

نسخة عن إيصال البيع

 ٢٥درهم

قبل البنك .كما يجوز للبنك تعديل
يجوز للبنك الخصم من حساب العميل ويقوم هذا األخير بدفع رسوم ومصاريف البنك مقابل تشغيل الحساب ،ومنح التسهيالت ،والخدمات األخرى المقدمة له من َ
المطبقة .جميع الرسوم والعموالت واألسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
أي رسوم ،عموالت ،أو أسعار في أي وقت دون إشعار مسبق .استنادًا إلى المخاطر ،قد تختلف الشروط عن المعدالت
ّ
إذا كانت ضريبة القيمة المضافة سارية المفعول ،فسيتم تحميلها ودفعها ،في نفس الوقت ،باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله.

Minimum balances, tenor, and Available upon request
rates per currency

متوفر حسب الطلب

 ٥٠٠درهم

رسم الصيانة الشهري (لكل وحدة)

If balance falls below
the minimum
FIXED DEPOSIT ACCOUNTS

AED 500

 ٥٠درهم

Semi-annual handling charge

No interest is paid

ال تدفع أي فواﺋد

Unit registration fee

عاﺋدات حساب الضمان من سعر الفائدة حسب اإلتفاقية

AED 200, USD 50, GBP 30, EUR 50,
CHF 50

Free
2%
AED 25

 )Point-of-Sale (POS)international (outside UAE
Processing fee for foreign
currency transaction added to
the foreign exchange rate
Copy of sale voucher

The Bank may debit the Account and the Customer will on demand pay the Bank’s charges and fees for the operation of the Account and other facilities and services provided to the Customer by the Bank.
The Bank may amend, at any time without prior notice, its charges, commissions or fees. Based on risk, terms may vary from the standard applicable rates. All charges, commissions and fees
are exclusive of Value Added Tax (VAT). If VAT is applicable, it will be chargeable and payable in addition to, and at the same time as, the above mentioned charges.

Terms & Conditions Apply

)WAGES PROTECTION SYSTEM (WPS

الودائع

طبقًا للشروط واألحكام المتَّبعة

رسم اإليجار السنوي  -حجم صغير

 1.000درهم

AED 1,000

Annual rental - small

Balance / Rate / Fee

Service / Product
OVERDRAFTS

CHEQUES SENT FOR COLLECTION
Clearing cheque

رسم خصم الشيكات المؤجلة

الخدمة  /المنتج

الرصيد /سعر الفائدة  /الرسوم

)INTERNAL TRANSFERS (Bank of Sharjah Customers

USD

رسم وقف الدفع  -الشيكات المسحوبة
على البنك

القروض والسلف

Transfer within UAE

Transfer to any single country
and currency

LOANS & ADVANCES

DEPOSITS

