
تنطبق شروط وأحكام البنك األهلي السعودي – فرع اإلمارات. يحتفظ البنك األهلي السعودي – فرع اإلمارات بالحق في مراجعة أسعاره في أي وقت بتقديم إشعار مدته 60 يوًما إلى عمالئه.
جميع الرسوم والمصاريف المذكورة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 5%، عند االقتضاء.
1- إذا كان الحساب بعملة غير الدرهم، يجب االحتفاظ بمتوسط رصيد شهري معادل بعملة الحساب.

2- سيتم تطبيق أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة للبنك على جميع تحويالت العمالت.
3- يتم تحويل المشتريات بالعمالت األجنبية -التي ال تكون بعملة حسابك- إلى عملة حسابك من خالل برنامج بطاقة الخصم أو البنك األهلي السعودي - فرع اإلمارات باستخدام أسعار الصرف السائدة في يوم إجراء التحويل الذي قد يتضمن التحويل

إلى الدوالر األمريكي. إذا اخترت الدفع بعملة حسابك (الدرهم) وليس بالعملة األجنبية السارية في الدولة، سيتم تطبيق سعر الصرف المعمول به لدى التاجر ومؤسساته المالية.
4- قد تفرض البنوك المراسلة عموالت ورسوم ومصروفات فيما يتعلق بتعليمات التحويل.

5- منتجات االستثمار ليست مضمونة من قبل أي طرف وليست ودائع أو التزامات مصرفية مضمونة من قبل البنك األهلي السعودي - فرع اإلمارات أو أي من شركاته التابعة أو الزميلة. ينبغي للمستثمرين الرجوع إلى نشرة اإلصدار / مستند الطرح،
واتفاقية االستثمار، ووثيقة المعاملة / التحويل وغير ذلك من المواد المعتمدة من أجل استبيان تقييم المخاطر والعائد المحتمل الستثماراتهم.

الودائع: تخضع أسعار الفائدة على الودائع والحسابات للتغيير من وقت آلخر بما يتوافق مع األسعار السائدة في السوق.للحصول على أحدث المعلومات، يرجى االتصال على الرقم 80055000

الرسوم السنوية لبطاقة الخصم

إعادة إصدار الرقم السري لبطاقة الخصم

2% + رسوم الصرف األجنبي لبرنامج البطاقة

20 درهم

6 درهم

مجاًنامجاًنا10 درهم

20 درهم

6 درهم

مجاًنا

مجاًنا

150 درهم

25 درهم

مجاًنا

مجاًنا مجاًنا

20 درهم 20 درهم

6 درهم 6 درهم

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا مجاًنا

25 درهم 25 درهم

مجاًنا

مجاًنا مجاًنا مجاًنا

25 درهم

25 درهم

150 درهم 150 درهم

مجاًنامجاًنا مجاًنا

25 درهم

مجاًنا

150 درهم

مجاًنا

مجاًنا

0.50% من المبلغ0.50% من المبلغ0.75% من المبلغ

0.50% من المبلغ0.50% من المبلغ0.75% من المبلغ

10 درهم

مجاًنا

50 درهم

60 درهم

25 درهم 

25 درهم

25 درهم

100 درهم

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا مجاًنا

10 درهم

3,000 درهم 3,000 درهم 3,000 درهم

19٪ سنوًيا

معدل االستحقاق الفعلي، أقل من %1

1% من المبلغ

1% من المبلغ

25 درهم

مجاًنا

50 درهم

60 درهم

50 درهم 

25 درهم25 درهم 25 درهم

50 درهم

100 درهم100 درهم 100 درهم

25 درهم

3,000 درهم

الخدمات المصرفية الخاصة

نسخة من قسيمة المبيعات (معامالت البيع بالتجزئة
لبطاقات الخصم)

رسوم معالجة العمالت األجنبية3

معامالت أجهزة الصراف اآللي - الدولية2، أي خارج دولة
اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي

السحب من أجهزة الصراف اآللي - دول التعاون الخليجي
(شبكة مجلس التعاون الخليجي)

السحب من أجهزة الصراف اآللي - أجهزة الصراف اآللي غير
التابعة للبنك األهلي السعودي - اإلمارات (خدمة سويتش

في دولة اإلمارات)

السحب من أجهزة الصراف اآللي - أجهزة الصراف اآللي
التابعة للبنك األهلي السعودي - اإلمارات

رسوم استبدال بطاقة الخصم

بطاقة الخصم

جدول الخدمات والرسوم

المعامالت المصرفية للفروع وإدارة الثروات

الخدمات المصرفية الخاصة

التوصيل الدولي لبطاقة الخصم

الشريحة/ شريحة العالقة

الخدمات المصرفية الخاصةالماسيالذهبي األزرق

رسوم إغالق الحساب (في حال إغالقه خالل ٦ أشهر
من تاريخ فتح الحساب)

رسوم صيانة الحساب عند تجاوز الحد األدنى لمتوسط
الرصيد (شهرًيا)

الحد األدنى للرصيد في الحساب (شهرًيا)١

الفائدة على الرصيد المدين

وديعة ألجل (السحب قبل االستحقاق)

سحب عملة أجنبية (بنفس عملة الحساب أو بعملة أخرى)

إيداع عملة أجنبية (بنفس عملة الحساب أو بعملة أخرى)

كشف حساب لكل دورة (خارج الدورة)

كشف حساب (ضمن الدورة)

خطاب براءة ذمة / مخالصة

شهادة مديونية / إبراء من المديونية

رصيد الحساب / خطاب مرجعي

رسوم الغرامة على عدم كفاية األموال لألوامر الدائمة

إعداد التعليمات الدائمة (لكل التعليمات)

الحساب الشخصي

ديسمبر ٢٠٢٢
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إصدار بطاقة الخصم

الماسيةالذهبي األزرق



  البنك األهلي السعودي – فرع اإلمارات

تنطبق شروط وأحكام البنك األهلي السعودي – فرع اإلمارات. يحتفظ البنك األهلي السعودي – فرع اإلمارات بالحق في مراجعة أسعاره في أي وقت بتقديم إشعار مدته 60 يوًما إلى عمالئه.
جميع الرسوم والمصاريف المذكورة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 5%، عند االقتضاء.
1- إذا كان الحساب بعملة غير الدرهم، يجب االحتفاظ بمتوسط رصيد شهري معادل بعملة الحساب.

2- سيتم تطبيق أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة للبنك على جميع تحويالت العمالت.
3- يتم تحويل المشتريات بالعمالت األجنبية -التي ال تكون بعملة حسابك- إلى عملة حسابك من خالل برنامج بطاقة الخصم أو البنك األهلي السعودي - فرع اإلمارات باستخدام أسعار الصرف السائدة في يوم إجراء التحويل الذي قد يتضمن التحويل

إلى الدوالر األمريكي. إذا اخترت الدفع بعملة حسابك (الدرهم) وليس بالعملة األجنبية السارية في الدولة، سيتم تطبيق سعر الصرف المعمول به لدى التاجر ومؤسساته المالية.
4- قد تفرض البنوك المراسلة عموالت ورسوم ومصروفات فيما يتعلق بتعليمات التحويل.

5- منتجات االستثمار ليست مضمونة من قبل أي طرف وليست ودائع أو التزامات مصرفية مضمونة من قبل البنك األهلي السعودي - فرع اإلمارات أو أي من شركاته التابعة أو الزميلة. ينبغي للمستثمرين الرجوع إلى نشرة اإلصدار / مستند الطرح،
واتفاقية االستثمار، ووثيقة المعاملة / التحويل وغير ذلك من المواد المعتمدة من أجل استبيان تقييم المخاطر والعائد المحتمل الستثماراتهم.

الودائع: تخضع أسعار الفائدة على الودائع والحسابات للتغيير من وقت آلخر بما يتوافق مع األسعار السائدة في السوق. للحصول على أحدث المعلومات، يرجى االتصال على الرقم 80055000

الخدمات المصرفية الخاصةالماسيةالذهبية

75 درهم 75 درهم 75 درهم

75 درهم 75 درهم 75 درهم

75 درهم

75 درهم

الزرقاء

إصدار / إلغاء حوالة مصرفية تحت الطلب

إصدار / إلغاء شيك مصرفي مصدق

الشيكات المصرفية المصدقة / الحواالت
 المصرفية تحت الطلب

حتى 2٪ من مبلغ االكتتاب

حتى 5٪ من مبلغ االكتتاب

حتى 5٪ من مبلغ االكتتاب

بالنسبة للمعامالت التي تتطلب تحويل العملة، سيتم تطبيق سعر الصرف السائد لدى البنك األهلي السعودي - اإلمارات
على أساس شريحة العمالء أسعار صرف العمالت األجنبية

بالنسبة للمعامالت التي تتطلب تحويل العملة، سيتم تطبيق سعر الصرف السائد لدى البنك
األهلي السعودي - اإلمارات على أساس شريحة العمالء

سعر الفائدة على الودائع + %2

3 أشهر ليبور + 2٪ سنوًيا

سيتم تطبيقها بواسطة مؤسسة التمويل / الجهة المصدرة، حسب االقتضاء. يرجى الرجوع
إلى شروط وأحكام المنتج

تحويالت األصول المدارة من البنك األهلي السعودي - اإلمارات

األوراق المالية ذات العائد الثابت

صناديق االستثمار

أسعار صرف العمالت األجنبية

السحب على المكشوف مقابل الودائع

السحب على المكشوف / قروض مقابل االستثمارات

رسوم التخارج / التسليم / االسترداد

معامالت إدارة الثروات٥

15 درهم

100 درهم

الخدمات المصرفية الخاصةالماسيةالذهبية

مجاًنا

75 درهم

75 درهم

75 درهم

75 درهم

1

5 درهم

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا 75 درهم

مجاًنا 75 درهم

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا

مجاًنا مجاًنا مجاًنا

1

مجاًنا 75 درهم

0 درهم5 درهم 0 درهم

مجاًنا

مجاًنا

الزرقاء

حوالة صادرة بالدرهم (في الفرع)

حوالة واردة بعملة غير الدرهم

حوالة واردة بالدرهم

رسوم نسخة سويفت

سحب أو تعديل أموال تحويل برقي / استرداد تحويل برقي
/ التحقيق من حالة تحويل برقي (لكل طلب)

الحواالت الصادرة (داخل دولة اإلمارات بالعملة األجنبية)
- عبر اإلنترنت

الحواالت الصادرة (خارج دولة اإلمارات) - في الفرع

الحواالت الصادرة (داخل دولة اإلمارات بالعملة األجنبية)
- في الفرع

حوالة صادرة بالدرهم (عبر اإلنترنت)

التحويالت المالية / التحويالت المصرفية٤

100 درهم

100 درهم

100 درهم

مجاًنا10 درهم20 درهم مجاًنا
10 درهم

50 درهم

الخدمات المصرفية الخاصةالماسيةالذهبية

5 درهم

25 درهم

250 درهم 

مجاًنا

100 درهم

25 درهم

15 درهم

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا مجاًنا

250 درهم  250 درهم 

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا مجاًنا

5 درهم

مجاًنا مجاًنا مجاًنا

50 درهم

100 درهم 100 درهم

مجاًنا25 درهم مجاًنا

10 درهم

مجاًنا

الزرقاء

دفتر شيكات إضافي (٢٥ ورقة)

دفتر شيكات إضافي (١٠ أوراق)

أول دفتر شيكات (١٠ أوراق)

صورة من شيكات قديمة (أكثر من ١ سنة)

صورة من شيكات قديمة (أقل من ١ سنة)

إيقاف الدفع (لكل سند / شيك)

شيكات للتحصيل خارج دولة اإلمارات

شيكات للتحصيل داخل دولة اإلمارات

الشيكات المرتجعة المسحوبة على حسابك (لكل شيك)

دفتر شيكات إضافي - حساب الشركة (٥٠ ورقة)

الشيكات

100 درهم

مجاًنا

250 درهم

المعامالت المصرفية للفروع وإدارة الثروات
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  البنك األهلي السعودي – فرع اإلمارات

تنطبق شروط وأحكام البنك األهلي السعودي – فرع اإلمارات
~ تنطبق ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 5% على الرسوم المذكورة أعاله

50 درهم
60 درهم

100 درهم

250 درهم

رسوم خطاب المخالصة

رسوم خطاب المديونية

رسوم إلغاء التمويل

رسوم إعادة جدولة التمويل

حتى 1.5٪ من مبلغ القرض

هامش ربح التورق

200 درهم

1% من مبلغ القرض (بحد أدنى 500 درهم وبحد أقصى 2,500 درهم)

1% من مبلغ االستكمال (بحد أدنى 500 درهم وبحد أقصى 2,500 درهم)

1% من الرصيد المتبقي، بحد أقصى 10,000 درهم

1% من الرصيد المستحق من القرض، بحد أقصى 10,000 درهم

1% من الرصيد المتبقي، بحد أقصى 10,000 درهم

9 إلى 26٪ سنوًيا

9 إلى 26٪ سنوًيا

التسوية المبكرة

تمويل مع تحويل الراتب

تمويل شخصي يسدد بالتقسيط

رسوم التأمين التكافلي

رسوم غرامة التأخير في الدفع

رسوم معالجة

استكمال مبلغ التمويل األصلي

التسوية النهائية من مصادر أخرى / مستحقات نهاية الخدمة

التسوية المبكرة للتمويل من بنوك أخرى

التسوية المبكرة للتمويل من نفس البنك

الشريحة

تمويل الخير الشخصي

50 درهم
60 درهم

100 درهم

250 درهم

رسوم خطاب المخالصة

رسوم خطاب المديونية

رسوم إلغاء القرض

رسوم إعادة جدولة القرض

تغطية مجانية

النسبة المئوية السنوية (رصيد متناقص)

200 درهم

1% من مبلغ القرض (بحد أدنى 500 درهم وبحد أقصى 2,500 درهم)

1% من مبلغ االستكمال (بحد أدنى 500 درهم وبحد أقصى 2,500 درهم)

1% من الرصيد المتبقي، بحد أقصى 10,000 درهم

1% من الرصيد المستحق من القرض، بحد أقصى 10,000 درهم

1% من الرصيد المتبقي، بحد أقصى 10,000 درهم

9 إلى 26٪ سنوًيا

9 إلى 26٪ سنوًيا

التسوية المبكرة

قرض مع تحويل الراتب

قرض شخصي يسدد بالتقسيط

التأمين االئتماني على الحياة

رسوم غرامة التأخير في الدفع

رسوم معالجة

استكمال مبلغ القرض األصلي

التسوية النهائية عن طريق مصادر أخرى / مستحقات نهاية الخدمة

التسوية المبكرة لقروض من بنوك أخرى

التسوية المبكرة لقروض من نفس البنك

الشريحة

التمويل الشخصي

التمويل الشخصي
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  البنك األهلي السعودي – فرع اإلمارات

بطاقات االئتمان

4% من كشف الحساب المترصد أو 200 درهم أيهما أعلى. إذا كان الكشف المترصد أقل
من 200 درهم، يكون الكشف المترصد بالكامل مستحًقا.

50 درهم

100 درهم 

الحد األدنى من الدفعة المستحقة

سعر ثابت شهرًيا المزايا مدفوعة القيمة
رسوم التسوية المبكرةرسوم المعالجةمعدل الشهور(لجميع بطاقات االئتمان) سعر الرصيد المخفض على

معدل ١٢ شهر

الشيك المرتجع

رسوم خطاب المديونية
1.5٪ من مبلغ المعاملة

50 درهم 

50 درهم + رسوم البنك المراسل + رسوم البريد السريع

30 درهم

0.69% من رصيد كشف الحساب

25 درهم لكل كشف حساب مطلوب

50 درهم

%1.75

%3.25 %3.25 %3.25

%1.75%1.75 %1.75

%3.25

تحويل العمالت الديناميكي**

تجهيز المعامالت الدولية

رسوم معالجة كمبيالة قرض 

نسخة من حوالة المبيعات

رسوم معالجة الشيكات الصادرة (الشيكات بعمالت أجنبية)

شيك مصرفي مصدق صادر ألرصدة االئتمان

قسط تأمين الدرع االئتماني (كريديت شيلد)

نسخة إضافية من كشف حساب بطاقة االئتمان

رسوم استبدال البطاقة

3% من مبلغ السلفة النقدية
أو 99 درهم أيهما أعلى

3% من مبلغ السلفة النقدية
أو 99 درهم أيهما أعلى

3% من مبلغ السلفة النقدية
أو 99 درهم أيهما أعلى

3% من مبلغ السلفة النقدية
أو 99 درهم أيهما أعلى

199 درهم

199 درهم

البالتينيومالتيتانيومالذهبية

199 درهم

199 درهم

%3.15

%3.15

مجاًنا

مجاًنا

199 درهم 199 درهم

199 درهم 199 درهم

%3.15 %3.15

%3.15 %3.15

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا 100 درهم 99 درهم

مجاًنا

399 درهم (299 درهم150 درهم
من السنة الثانية فصاعًدا)

مجاًنا

مجاًنا

الفضية

1% من الرصيد المتبقي حتى %4 من 6-36 شهًرا %31.71 حتى %1.5 تحويل الرصيد
1٪ من الرصيد المتبقي حتى %4 من 6-36 شهًرا %31.71 حتى %1.5 النقدية على الهاتف
1% من الرصيد المتبقي حتى %4 من 6-36 شهًرا %36.74 %1.75 خطة التقسيط

- 49 درهم فترات متنوعة متاحة - - خطة التقسيط بدون فوائد

بطاقة االئتمان األساسية

رسوم العضوية السنوية

رسوم االشتراك

رسوم السلفة النقدية

رسوم تجاوز الحد األقصى

رسوم التأخر في السداد

سعر الفائدة على األرصدة النقدية غير المدفوعة على
بطاقة االئتمان (شهرًيا)

سعر الفائدة على أرصدة بيع التجزئة غير المدفوعة على
بطاقة االئتمان (شهرًيا)

الرسوم واألسعار والتكاليف (لجميع بطاقات االئتمان)

بطاقة االئتمان اإلضافية

%3.15

%3.15

تنطبق شروط وأحكام البنك األهلي السعودي – فرع اإلمارات
~ تنطبق ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 5% على الرسوم المذكورة أعاله

** تخضع أي معامالت على البطاقة مقّومة بعملة أجنبية وتختار الدفع بالدرهم اإلماراتي عند نقطة البيع عن طريق تحويل العمالت الديناميكي أو أي معامالت تتم على البطاقة عبر اإلنترنت على المواقع اإللكترونية الخارجية بالدرهم، لرسوم
تحويل العمالت الديناميكي.

بطاقات االئتمان
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%1.75

%3.25 %3.25 %3.25

%1.75%1.75 %1.75

%3.25

تحويل العمالت الديناميكي**

معالجة المعامالت الدولية

بطاقات الخير االئتمانية

100 درهم 

4% من كشف الحساب المترصد أو 200 درهم أيهما أعلى. إذا كان الكشف المترصد أقل
من 200 درهم، يكون الكشف المترصد بالكامل مستحًقا.

50 درهم

1.5% من قيمة المعاملة

50 درهم 

50 درهم + رسوم البنك المراسل + رسوم البريد السريع

30 درهم

25 درهم لكل كشف حساب مطلوب

50 درهم

نسخة إضافية من كشف حساب بطاقة االئتمان

رسوم استبدال البطاقة

رسوم الشيك المرتجع

الحد األدنى للسداد

رسوم خطاب المديونية

رسوم معالجة كمبيالة قرض

نسخة من حوالة المبيعات

رسوم معالجة الشيكات الصادرة (الشيكات بعمالت أجنبية)

شيك مصرفي مصدق صادر ألرصدة االئتمان

50 درهم

199 درهم

199 درهم

البالتينيومالتيتانيومالذهبية

199 درهم

199 درهم

%3.15

%3.15

مجاني

مجاني 

199 درهم 199 درهم

199 درهم 199 درهم

%3.15 %3.15

%3.15 %3.15

مجاًنا مجاًنا

مجاًنا 100 درهم 99 درهم

مجاًنا

399 درهم (299 درهم150 درهم
من السنة الثانية فصاعًدا)

مجاًنا

مجاًنا

الفضية

بطاقة االئتمان األساسية

رسوم العضوية السنوية

رسوم االنضمام

رسوم السلفة النقدية

رسوم تجاوز الحد األقصى

رسوم التأخر في السداد

معدل الربح (هامش التورق) على األرصدة النقدية غير المدفوعة
على بطاقة االئتمان (شهرًيا)

معدل الربح (هامش التورق) على أرصدة التجزئة غير المدفوعة
على بطاقة االئتمان (شهرًيا)

الرسوم واألسعار والمصروفات (لجميع بطاقات االئتمان)

بطاقة االئتمان اإلضافية

%3.15

%3.15

بطاقات االئتمان

تنطبق شروط وأحكام البنك األهلي السعودي – فرع اإلمارات
~ تنطبق ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 5% على الرسوم المذكورة أعاله

** تخضع أي معامالت على البطاقة مقّومة بعملة أجنبية وتختار الدفع بالدرهم اإلماراتي عند نقطة البيع عن طريق تحويل العمالت الديناميكي أو أي معامالت تتم على البطاقة عبر اإلنترنت على المواقع اإللكترونية الخارجية بالدرهم، لرسوم
تحويل العمالت الديناميكي.
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تنطبق شروط وأحكام البنك األهلي السعودي – فرع اإلمارات
جميع الرسوم ال تشمل ضريبة القيمة المضافة وقدرها ٪5.

تخضع جميع أسعار ورسوم ومصروفات المنتجات والخدمات المبينة في جدول الرسوم الماثل للتغيير من وقت آلخر مع إشعار مسبق. تخضع جميع االلتزامات بموجب المنتجات والخدمات المقدمة لتقدير البنك األهلي السعودي -فرع اإلمارات،
www.samba.ae بمحض اختياره المطلق، مع مراعاة قوانين دولة اإلمارات (بما في ذلك أي إجراءات ومراسيم وأنظمة حكومية). لالطالع على الشروط واألحكام الحالية، يرجى زيارة

عمليات التمويل التجاري

بحد أدنى العمولة العمولة الهامش اسم المنتج

تسوية المطالبات على الضمان

كمبياالت تحصيل صادرات 

250 درهم - للعمالء،رسوم الدفع
500 درهم - لغير العمالء

بحد أدنى 75 درهم وبحد أقصى 200 درهمكمبياالت نظيفة صادرة للتحصيل

أخرى

بحد أدنى 200 درهم وبحد أقصى 300 درهم0.00125 من قيمة الوثيقةغير منطبقعمولة إصدار

150 درهمإصدار ضمان

سويفت:

100 درهمتبليغ بتعديل / خطاب االعتماد الخاص بالتصدير

المحلي - 100 درهم لكل وثيقةالبريد السريع
الدولي - 200 درهم لكل وثيقة

50 درهم فاكس / ورقة

300 درهمضمان مقابل

100 درهمتعديل خطاب االعتماد الخاص باالستيراد

250 درهم إصدار خطاب االعتماد الخاص باالستيراد

50 درهمالمراسالت العامة

ثابت300 درهم (ثابت)غير منطبقإعادة بدون دفع

250 درهم0.00125غير منطبقعمولة التبليغ

ثابت300 درهم (ثابت)غير منطبقتحويل المستندات إلى بنك آخر

ثابت200 درهم (ثابت)غير منطبقتسليم الضمانات بدون دفع

250 درهم0.00125غير منطبق عمولة القبول

250 درهم1000.00125%إضافة كفالة إلى السحب

كمبياالت تحصيل واردات 

الضمانات العمالية

250 درهم (ثابت)

1.5% سنوًيا

100٪ (خطابات االعتماد/ خطابات الضمانضمانات الشحن
200 درهم (ثابت)لالستيراد عند االطالع)

ثابت200 درهم (ثابت)غير منطبقتعديل (غير مالي)

ثابت

250 درهم

خطابات االعتماد الخاصة بالتصدير

ثابت300 درهم (ثابت)غير منطبقحوالة المتحصالت

200 درهمحسب اإلصدارحسب االتفاقتعديل (زيادة / تمديد)

250 درهم1.5% سنوًياحسب االتفاقإصدار خطابات الضمان

خطابات الضمان

500 درهم0.00125غير منطبقتحويل خطاب االعتماد

250 درهم0.00125غير منطبقالتفاوض

250 درهم - للعمالءغير منطبقعمولة التبليغ
ثابت300 درهم - لغير العمالء

بحد أدنى 75 درهم، بحد أقصى 150 درهم0.00125غير منطبقالقبول

ثابت350 درهم (ثابت)غير منطبقتبليغ بالتعديل من خالل البنك

ثابت200 درهم (ثابت)غير منطبقتبليغ بالتعديل

ثابت400 درهم (ثابت)غير منطبقتبليغ من خالل البنك

ثابت100 درهم (ثابت)غير منطبقتبليغ مسبق

0.00125 / شهر (من بعد صالحيةغير منطبقالقبول
خطاب االعتماد)

150 درهمغير منطبقتعديل خطاب االعتماد (غير مالي)

350 درهمحسب اإلصدارحسب االتفاقتعديل خطاب االعتماد (زيادة + تمديد)

250 درهم

350 درهم0.00125 / شهر (الحد األدنى 3 أشهر)حسب االتفاقإصدار خطاب االعتماد

خطابات االعتماد الخاصة باالستيراد
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ُتطبق شروط وأحكام البنك األهلي السعودي -فرع اإلمارات
اعتباًرا من 16 أكتوبر 2020، يستمر استحقاق أقساط التأمين على الحياة بنسبة 0.1836٪ سنوًيا بالنسبة لجميع عمالء القروض العقارية المنضمين في أو قبل 15 أكتوبر 2020

1- يتم تعديلها مع رسوم معالجة القرض.
2- * يخضع للتغيير وفًقا للتقدير المطلق للبنك.

3- ** سيتم تطبيق فائدة التأخر في السداد على أساس العدد الفعلي أليام التأخر في الدفع.
4- *** يشير مبلغ القرض إلى إجمالي التعرض للقرض مع البنك األهلي السعودي – فرع اإلمارات. يعتبر االكتتاب الطبي شرًطا للقروض بمبلغ يتجاوز 3,500,000 درهم.

ال يشمل هذا الجدول أي رسوم / مصروفات خاصة بأطراف خارجية من الغير (مثل: دائرة األراضي واألمالك، المطور العقاري، الوسيط العقاري) التي يجب أن يتحملها العميل على أساس المبلغ الفعلي.
جميع الرسوم المذكورة أعاله ال تشمل ضريبة القيمة المضافة وقدرها ٪5.

القروض العقارية

القروض العقارية

تمديد الموافقة المبدئية

طلب خطابات أخرى

1,000 درهمرسوم احتجاز

90 درهم

1,000 درهمإضافة / حذف اسم

150 درهمإصدار شهادة عدم ممانعة

1,320 درهمرسوم إدارة مقايضة العقارات (بما في ذلك التثمين)

100 درهم تقديم كشف غير قياسي / نسخة من الوثائق األصلية

25 درهمكشف قرض الرهن العقاري

االسترداد الطارئ للوثائق أثناء التسوية

رسوم تغيير تاريخ السداد

1,000 درهم (غير قابل للتعديل بالنسبة لرسوم السداد المتأخر)

250 درهم

250 درهم

3,000 درهمرسوم تثمين العقار

رسوم أخرى

سعر الفائدة**

95 درهمشهادة إبراء من المديونية 

0.038% سنوًيا من قيمة العقار المراد استرداده سنوًياالتأمين على العقار

تغطية مجانيةمبلغ القرض أقل من أو يساوي 3,500,000 درهم

تغطية مجانيةتأمين شيلد اليف للرهن العقاري****

75 درهمشهادة أخرى

85 درهمشهادة مديونية

700 درهمالقسط األول

250 درهمرسوم إعادة جدولة القرض

100 درهمرسوم إرجاع الشيكات

700 درهماألقساط الالحقة

700 درهمالقسط الثاني

التأخر في السداد ***

بحد أقصى 1% من الرصيد المستحق أو 10,000 درهم، أيهما أقل.التسوية الكلية

فائدة متغيرة وثابتة

التسوية الجزئية
15٪ من المبلغ المستحق مجاًنا سنوًيا. إذا تجاوز مبلغ التسوية الجزئية 15% من مبلغ القرض

غير المسدد سنوًيا، يتم فرض رسوم بحد أقصى 1% من الرصيد المستحق أو 10,000 درهم،
أيهما أقل، باإلضافة إلى مبلغ التسوية الجزئية المسموح به.

رسوم الدفع المسبق الكلي والجزئي

2,000 درهم (غير مستردة)*رسوم الموافقة المبدئية

1% من قيمة القرض المعتمد رسوم معالجة القرض
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