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الحساب  الشخصي

التعليمات  المستديمة

خطابات - المنتجات للخدمات المصرفية ل	فراد

رسوم فتح الحساب

رسوم خدمة العمالء

عدم إستالم الراتب

دفع الفواتير (من خالل فروع البنك العربي المتحد فقط)

عمولة إغالق الحساب

رسوم الحسابات المجمدة

كشف الحساب (للدورة) (مجاني� خالل الدورة المحددة)
 خدمات الصراف / إيداع نقدي من خالل فروع البنك العربي المتحد (٦ مجان� في

(الشهر الواحد

رسوم السحب النقدي من خالل فروع البنك العربي المتحد بالدرهم ا�ماراتي

سحوبات نقدية و إيداع من خالل فروع البنك العربي المتحد

الحد ا�دنى لفتح الحساب

 الحد ا�دنى (لمعدل الرصيد الشهري)

 الحد ا�دنى  (لمعدل الرصيد الشهري) - الحسابات المدرجة (في حال تحويل الراتب 
للبنك العربي المتحد)  

ا�سالمي التقليدي وصف المنتجات/ الخدمات

مجان	

مجان	

٣,٠٠٠ درهم

٢٥ درهم/١٥ يورو و دوالر/١٠ جنيه استرليني

٢٥ درهم/١٥ يورو و دوالر/١٠ جنيه استرليني

رسوم التسجيل

رسوم التعديل/إلغاء

رسوم المعامالت من حساب إلى آخر في البنك

رسوم المعامالت من داخل الدولة عبر المصرف المركزي

رسوم المعامالت الخارجية

الرسوم في حال عدم اكتمال المعاملة لعدم توفر الرصيد الكافي

مجان	

 ٢٥ درهم من خالل الفرع ومجان	 من خالل الخدمات  المصرفية عبر ا�نترنت

 ٢٥ درهم من خالل الفرع ومجان	 من خالل الخدمات  المصرفية عبر ا�نترنت

٥ درهم + ١ درهم للرسوم المصرف المركزي من خالل الفرع
ومجان	 من خالل الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت

 ٢٥ درهم من خالل الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت  و٧٥ 
درهم من خالل الفرع

٢٥ درهم لكل معاملة

شهادة رصيد حساب

 خطاب إلتزامات إلى الدوائر الحكومية/السفارات

خطاب إلتزامات إلى المؤسسات المالية

شهادة إخالء طرف/شهادة فك رهن

شهادة عدم وجود إلتزامات

١٠٠ درهمرسالة مرجع

٥٠ درهم

٦٠ درهم

٦٠ درهم

٥٠ درهم

٦٠ درهم

٢٥ درهم/١٥ يورو و دوالر/١٠ جنيه استرليني

مجان	

مجان	

مجان	

٢٥ درهم خارج الدورة المحددة

مجان	

١٠ درهم لكل معاملة إضافية

٦ معامالت مجانية لكل شهر في أي من فروع البنك و١٠ دراهم لكل معاملة إضافية

٥٠٠ درهم ( لحاملي التمويل الشخصي يمكن فتح الحساب بدون رصيد)

الحساب  الشخصي

رسوم عدم توفر الحد ا�دنى لمعدل الرصيد الشهري للحساب الجاري (٣,٠٠٠ درهم و ١,٠٠٠ 
دوالر/ جنيه استرليني/ يورو)

رسوم عدم توفر الحد ا�دنى لمعدل الرصيد الشهري للحساب التوفير (٣,٠٠٠ درهم و ١,٠٠٠ 
دوالر / جنيه استرليني / يورو)

رسوم عدم توفرالحد ا�دنى لمعدل الرصيد الشهري للحساب تحت الطلب (١٠,٠٠٠ درهم 
و ٣,٠٠٠ دوالر / جنيه استرليني / يورو)

١٠٠ درهم

١٠ درهم

إبتداًء من٢٣ يوليو ٢٠١٨

جدول رسوم

جدول الرسوم للخدمات المصرفية ل¶فراد
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إصدار خطاب إلتزامات

إنتاج بيان غير قياسي/نسخة من الوثائق ا�صلية

شهادة أخرى

إصدار شهادة عدم ممانعة (شهادة عدم الممانعة للمطور/دائرة ا�راضي و ا�مالك/ 
التأمين الخ...)

شهادة إخالء

طلب خطابات أخرى (غير خطاب المديونية الخ...)

الحساب الشخصي

ا�سالمي التقليدي وصف المنتجات/ الخدمات

تمويل شخصي ل	فراد

تمويل  السياراتالحساب الشخصي

 غير ذلك (نسخة القرض، وإصدار بيان االسترداد، وتأكيد التدقيق، إلخ. استرداد السجالت
القديمة (التحقيق لكل معاملة)) التي يطلبها العمالء

إصدار خطاب إلتزامات

البطاقات  ا�ئتمانيةالحساب الشخصي

تمويل السكن

 رسوم شهادة إلتزامات/عدم وجود إلتزامات 

٢٥ درهم

٦٠ درهم

٥٠ درهم

٨٥ درهم

١٠٠ درهم

٧٥ درهم

١٥٠ درهم

٩٥ درهم

٩٠ درهم

رسوم إصدار دفتر شيكات

الشيك المرتجع المسحوب على الحساب (لكل أداة / شيك)

الشيكات المستحقة الدفع في المراكز التي ال يتوفر فيها مرفق مقاصة البنك المركزي

الشيك المرتجع المودع في الحساب الخاص

تحصيل الشيكات داخل دولة ا�مارات العربية المتحدة

تحصيل الشيكات بالعملة ا�جنبية من خارج دولة ا�مارات العربية المتحدة

شيك بنكي/ أوامر الدفع عند الطلب
ا¬ول ٢٥ صفحة مجانية لحساب جديد، ١ درهم لكل صفحة إضافية

١٠٠ درهم

مجان	

مجان	

مجان	

شيكات مرتجعة بالعملة ا�جنبية للتحصيل الخارجي مسحوبة على بنك آخر

ا�حتفاظ بالشيكات المؤجلة

سحب الشيكات المؤجلة

إلغاء/إيقاف دفع شيك بنكي أو أوامر الدفع

شيكات مرتجعة للتحصيل الخاص مسحوبة على البنك العربي المتحد (لكل أداة/شيك)

١٠ درهم

                                                        ٠٠١٢٥ % من قيمة الشيك،
الحد ا¬دنى  ٢٠٠ درهم / ٦٠ دوالر/ ٦٠ يورو

+٥٠ درهم الرسوم البريدية

١٠٠ درهم

١٠ درهم

٥٠ درهم

٥٠ درهم

مجان	 في داخل ا�مارات العربية المتحدة

شيكات مرتجعة للتحصيل الخاص مسحوبة على بنك آخر (لكل أداة/شيك)

شيك مقابل - السحب النقدي

٢٠٥ درهم

مجان	

أقل من سنة ١٠ درهم و أكثر من سنة ٢٠ درهمنسخة عن الشيك

تحويل محلي بالدرهم ا�ماراتي (للتعليمات الدورية، تطبيق رسوم إضافية بقيمة
٥٠ درهم إماراتي)

تحويالت بواسطة سويفت بالعملة ا�جنبية (سيتم تطبيق رسوم إضافية بقيمة ١٠٠ درهم
إذا كانت جميع الرسوم على حساب المرسل)

إسترجاع مبلغ الحوالة التلكسية و وضعية الحوالة

رسوم تعديل التحويل

مدفوعة نقدÉ لعمالء البنك بالدرهم ا�ماراتي

 الحواالت

 ٧٥ درهم من خالل الفرع و ٢٥ درهم من خالل الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت 
 

١٠٠ درهم + رسوم بنكية على الخدمات التواصل

١٠٠ درهم + رسوم بنكية على الخدمات التواصل

مجان	

شيك مرتجع على بنك آخر

من خالل الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت مجاني، ومن خالل الفرع ٥ درهم (١ درهم 
(“OUR”إضافي لكال القناتين لرمز
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إبتداًء من٢٣ يوليو ٢٠١٨

جدول رسوم

جدول الرسوم للخدمات المصرفية ل¶فراد

U
A

B 
RE

TA
IL

 S
O

C/
V1

.4
 O

CT
 2

01
9



Page 3 of 6

ا�سالمي التقليدي وصف المنتجات/ الخدمات

 الحواالت

إيداع تحويل من حساب الدوالر/جنيه إسترليني/يورو إلى نفس الحساب بنفس العملة

 إيداع تحويل من حساب الدوالر/جنيه إسترليني/يورو إلى حساب الدرهم ا�ماراتي

تحويل مبلغ/رسوم تحويل ا�موال/معاملة (دولية)

أوامر الدفع عند الطلب/إصدار أمر الدفع/إلغاء 

وضعية الدفع و إسترجاع مبلغ الحوالة

 سعر الصرف فقط

مجان	

٧٥درهم من خالل الفرع و٢٥ درهم من خالل الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت 

٧٥ درهم
                                                                                   ١٠٠ درهم

لكل حوالة بالعملة ا¬جنبية

السحب على المكشوف

الفائدة/عمولة الربح على السحب المكشوف

 إيداع تحويل من حساب الدوالر/جنيه إسترليني/يورو إلى حساب الدرهم ا�ماراتي

تحويل مبلغ/رسوم تحويل ا�موال/معاملة (دولية)

أوامر الدفع عند الطلب/إصدار أمر الدفع/إلغاء 

وضعية الدفع و إسترجاع مبلغ الحوالة

سعر الصرف فقط

مجان	

٧٥درهم من خالل الفرع و٢٥ درهم من خالل الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت 

٧٥ درهم

سلف (إسالمي)

معدل الربح

رسوم انشاء الحد ا�ئتماني

رسوم تجديد الحد ا�ئتماني

@تجاوز الحد ا�قصى للسلف

رسوم شهرية

٣٠٠ درهم

ال يوجد

٣٠٠ درهم

١٥٠ درهم

٢٥٠ درهم  (تطبق فقط عند إستخدام الحد ا�ئتماني)

صندوق خزينة ا�يداع 

التأمين على مفتاح الصندوق

الرسوم السنوية للصندوق الصغير

الرسوم السنوية للصندوق المتوسط

الرسوم السنوية للصندوق الكبير

الرسوم السنوية للصندوق الكبير جدا

٥٠٠ درهم

١,٠٠٠ درهم 

٧٥٠ درهم

الخدمات ا�لية

 (UAB Online) الخدمات المصرفية عبر االنترنت  

ا�شتراك بخدمة الرسائل القصيرة

دفع الفواتير (من خالل الخدمات المصرفية عبر االنترنت والصراف اÍلي)

مجان	

مجان	

مجان	

١,٠٠٠ درهم 

١,١٠٠ درهم 

الودائع

الحد ا�دنى لفتح حساب (بالدرهم ا�ماراتي)

رسوم تسهيالت دوارة (رسوم انشاء الحد ا�ئتماني)

رسوم سحب الوديعة الثابتة قبل إنتهاء مدة االستحقاق

رسوم إغالق الحساب - وديعة �جل

٣,٠٠٠ دوالر / ٣,٠٠٠ يورو / ٣,٠٠٠ جنيه استرليني  

٥,٠٠٠ درهم

معدل سعر السوق

مجان	 ٪١

مجان	نسخة سويفت
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١٠٠ درهم

إبتداًء من٢٣ يوليو ٢٠١٨

جدول رسوم

جدول الرسوم للخدمات المصرفية ل¶فراد
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ا�سالمي التقليدي وصف المنتجات/ الخدمات

التمويل  الشخصي  ل	فراد

تمويل  السكن

تمويل  السيارة

رسوم زيادة القرض - (تحتسب على مبلغ زيادة القرض)

رسوم إدارية

التأمين التكافلي

@عمولة التأخر في سداد القسط

السداد المبكر/الجزئي/النهائي من جميع المصادر بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة 

رسوم السداد المبكر وإعادة رفع قيمة التمويل

  لغاية ١٠٤٩٪

الحد ا¬دنى ٥٠٠ درهم والحد ا¬قصى ٢,٥٠٠ درهم 
من ١٪ من مبلغ التمويل   

٢٪ - الحد ا¬قصى ٢٠٠ درهم

 ١٠٠ درهم لكل تأجيل

١٠٠ درهم@

 ٢٠٪ من ربح مستقبلي غير 
 مدفوع أو ١٠,٠٠٠ درهم

ال يوجد                        ١٪  من البلغ المتبقي
أو ١٠,٠٠٠ درهم

                       ١٪ من المبلغ المتبقي 
  أو ١٠,٠٠٠ درهم

رسوم تأجيل القسط

مجان	
رسوم عدم سداد قسط

رسوم إعادة الجدولة

السداد الجزئي/النهائي من جميع المصادر بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة

رسوم إلغاء التمويل

 ١٪ من ربح مستقبلي غير  
مدفوع أو ١٠,٠٠٠ درهم

١٪  من البلغ الجزئي 
  أو ١٠,٠٠٠ درهم 

٢٥٠ درهم

١٠٠ درهم

الحد ا¬دنى ٥٠٠ درهم والحد ا¬قصى ٢,٥٠٠ درهم من
١٪ من مبلغ التمويل 

تمويل رسوم إجراء المعامالت

رسوم تقييم العقار

التأمين التكافلي

التأمين التكافلي

رسوم التأمين على العقار (من المبلغ المؤمن عليه)

 السداد الجزئي/النهائي المبكر على الرصيد المتبقي (من أي مصدر)

الحد ا¬قصى ٣,٠٠٠ درهم

الحد ا¬قصى ١٪ من مبلغ التمويل

٤.¾٪ سنوي	 من المبلغ المستحق   

١,٠٠٠ درهم

٠٦.¾٪ سنوي	 من قيمة العقار

   ١ ٪ من البلغ المتبقي أو ١٠,٠٠٠ درهم

٢٥٠ درهم

١٠٠ درهم@٢٥٠ درهم
رسوم إعادة الجدولة

عمولة التأخر في سداد القسط

   ١٠٠ درهم لكل تأجيلرسوم تأجيل القسط

٢٪ - الحد ا¬قصى ٧٠٠ درهم

التأمين التكافلي (خارجي)

عمولة التأخر في سداد القسط

السداد الجزئي/النهائي من جميع المصادر بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة

خطاب عدم ممانعة �دارة المرور

رسوم إلغاء

إستبدال الشيكات المؤجلة الحالية بشيكات جديدة

٢٪ - الحد ا¬قصى ٥٠٠ درهم

مجان	

مجان	

١٠٠ درهم

ال يوجد

١٪ من القسط دفع تقسيط مبكر

رسوم تأجيل القسط

٢٥ درهم تغيير موعد تاريخ الدفعات المستحقة

٢٥٠ درهمرسوم إعادة الجدولة

  ١٠٠ درهم لكل تأجيل

 ٢٠٪ من ربح مستقبلي
غيرمدفوع

١٪  من البلغ المتبقي

إبتداًء من٢٣ يوليو ٢٠١٨

جدول رسوم

جدول الرسوم للخدمات المصرفية ل¶فراد
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البطاقات  ا�ئتمانية

ا�سالمي التقليدي وصف المنتجات/ الخدمات

٩٠٠ درهم/رسوم مثبتة ٪٢٠٧٩

فترة إعفاء الرسوم مجانية (في حال الدفع ١٠٠٪ على أو قبل التاريخ المحدد)

الحد ا�دنى للمبلغ المستحق

ا¬سعار الشهرية ل¿فراد

بطاقة إنفنيت

بطاقة سيغنتشر

٪٥

بطاقة بالتينيوم

بطاقة بزنس

بطاقة تيتانيوم

رسوم السحب النقدي المقدم

الرسوم للسنة ا�ولى

بطاقة إنفنيت

بطاقة سيغنتشر

بطاقة بالتينيوم

بطاقة بزنس

بطاقة تيتانيوم

عمولة البطاقة الفرعية

 إعادة إصدار البطاقة (المفقودة أو المسروقة)

رسوم تجاوز الحد ا�قصى

رسوم السداد المتأخر

رسوم تعديل الحد ا�دنى لبطاقة ا�ئتمان

٥٥ يوم	

مجان	

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

مجان	 مدى الحياة

مجان	 مدى الحياة

٧٥٠ درهم

٥٠٠ درهم

٤٠٠ درهم

٣٠٠ درهم

مجان	

٧٥ درهم

١٩٩ درهم

٢٣٠ درهم

٥٠ درهم

٠٠٨٩٪ من المبلغ المستحقرسوم تأمين درع الحماية

٤٥ درهمكشف حساب طبق ا�صل

٦٥ درهمنسخ من قسائم المشتريات

 رسوم الشيكات المرتجعة

رسوم تحويل العملة

مصدر رسوم المعامالت

رسوم إجراء الترتيبات لتحويل الرصيد

٪٢٠٥

١,٥٠٠  درهم

 إعتمادÁ على الصنف والحد ا�ئتماني
من ٣٥٠ درهم إلى ٧٥٠ درهم

١٠٠  درهم

٪٢٠٩٩

ال يوجد ٪٢٠٩٩

٪٢٠٩٩

٪٣٠١٩

بطاقة إنفنيت

بطاقة سيغنتشر

بطاقة بالتينيوم

بطاقة بزنس

بطاقة تيتانيوم

٣٪ مع حد أدنى   
  ١٠٠ درهم 

٢٥٠ درهم ٣٪ أو درهم ٣٠٠

السنة الثانية فصاعدا

٪٣

١٠٠ درهم

٣٪ أو ٣٠٠ درهم
أيهما أعلى

٣٪ أو ٣٠٠ درهم
أيهما أعلى

٣٪ أو ٣٠٠ درهم
أيهما أعلى

٣٪ أو ٣٠٠ درهم
أيهما أعلى

٣٪ أو ٣٠٠ درهم
أيهما أعلى

٢٪ أو ٢٠٠ درهم
أيهما أعلى

٢٪ أو ٢٠٠ درهم
أيهما أعلى

٢٪ أو ٢٠٠ درهم
أيهما أعلى

٢٪ أو ٢٠٠ درهم
أيهما أعلى

٢٪ أو ٢٠٠ درهم
أيهما أعلى

رسوم إجراء الترتيبات لالقتراض عبر الهاتف

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

 ٦ أشهر
بدون بفائدة

 ٣، ٩ و١٢ شهر
بفائدة

إبتداًء من٢٣ يوليو ٢٠١٨

جدول الرسوم للخدمات المصرفية ل¶فراد

جدول رسوم
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البطاقات  ا�ئتمانية

رسوم أخرى (تغيير تاريخ االستحقاق على التعليمات الدائمة، رسوم البريد السريع، 
رسوم الكشف، رسوم تسليم البطاقة، إلخ...)

رسوم التداول بالعمالت (البطاقة ا�ئتمانية)

٢٥ درهم

٪٢٠٥

٪٥٠

إبتداًء من٢٣ يوليو ٢٠١٨

جدول الرسوم للخدمات المصرفية ل¶فراد

بطاقة  الخصم

ا�سالمي التقليدي وصف المنتجات/ الخدمات

إصدار بطاقة الخصم

رسوم بطاقة الخصم ا�ضافي

إعادة إصدار بطاقة الخصم (مفقودة أو متضررة)

إعادة إصدار أو استبدال الرقم السري

رسوم للسحب الن ي من الصراف اÍلي

السحب النقدي من خالل شبكة ا�مارات للربط ا�لكتروني

ا�ستفسار عن الرصيد من خالل شبكة ا�مارات للربط االلكتروني

معاملة مرفوضة من خالل شبكة ا�مارات للربط االلكتروني

السحب النقدي من خالل الشبكة الخليجية

ا�ستفسار عن الرصيد من خالل الشبكة الخليجية

معاملة مرفوضة من خالل الشبكة الخليجية

السحب النقدي الدولي (خارج ا�مارات و الشبكة الخليجية)

ا�ستفسار عن الرصيد الدولي (خارج ا�مارات والشبكة الخليجية) 

نسخ من قسائم المشتريات

رسوم تحويل العملة

رسوم تحقيق في النزاع

رسوم إدارية لتحويل العمالت ا�جنبية إضافة إلى سعر صرف العمالت ا�جنبية

 تجديد بطاقة الخصم

تطبق الشروط و ا¬حكام
إن البنك العربي المتحد مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.

.(VAT) من ٢٣ يوليو ٢٠١٨، بعض الرسوم والمصاريف سوف تخضع لزيادة بقيمة ٥٪ التي تمثل ضريبة القيمة المضافة Éاعتبار

سيتم إضافتها إلى حساب المؤسسة الخيرية للصيرفة ا�سالمية@

معاملة مرفوضة (خارج ا�مارات و الشبكة الخليجية) 

٢٥ 

مجان	

مجان	

مجان	

مجان	

٢ درهم

١ درهم 

٢ درهم 

٦ درهم 

٣ درهم 

٣ درهم 

١٠ درهم + التداول

١٠ درهم 

١٠ درهم 

٢٥ درهم 

٪٢

٥٠ درهم 

٪٢

 ٢٥ درهم �عادة إصدار بطاقة
 و ال يوجد رسوم �ستبدال الرقم السري

جدول رسوم

بطاقة إنفنيت

بطاقة سيغنتشر

بطاقة بالتينيوم

بطاقة بزنس

بطاقة تيتانيوم

٢٪ أو ٥٠ درهم
أيهما أعلى

٣٪ أو ٥٠ درهم
أيهما أعلى

٣٪ أو ٥٠ درهم
أيهما أعلى

٣٪ أو ٥٠ درهم
أيهما أعلى

٣٪ أو ٥٠ درهم
أيهما أعلى

٥٠ درهم

٥٠ درهم

٥٠ درهم

٥٠ درهم

٥٠ درهم

 ٦ أشهر
بدون بفائدة

 ٩ أو ١٢ أشهر
بفائدة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

رسوم إجراء الترتيبات لخطة دفع سهلة
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