جدول الرسـوم  -الخدمات المصرفيـة للشـركات
ابتداء من  15يوليو 2022

SCHEDULE OF CHARGES - WHOLESALE BANKING

EFFECTIVE FROM JULY 15th 2022

مواصفات المنتجات
والخدمات

األحكام والشروط والتعرفات الجديدة
المعتمدة من البنك العربي المتحد
ُ

الحد األدنى لفتح حساب جاري للشركات

 25000.00درهم إماراتي

الرسم الشهري للخدمات (العمالء غير
المقترضين)

 52 .50درهم إماراتي

UAB New Tariff / Terms

Description of Products
and Services
Current and Savings Account

الحساب الجاري وحساب التوفير

AED 25,000.00

Minimum amount to open a corporate current account

AED 52.50

Monthly relationship fee (non bor)rowing customers

الحد األدنى لمتوسط الرصيد الشهري
للحساب الجاري

 25000.00درهم إماراتي

AED 25,000.00

Current account minimum monthly
average balance

الرسوم الشهرية في حال الفشل في
الحفاظ على معدل الرصيد المذكور
أعاله

 262 .50درهم إماراتي

AED 262.50

Monthly charges if the above
minimum average balance is not
maintained

إغالق الحساب (في حال تم إغالقه
في غضون ستة أشهر من تاريخ فتح
الحساب)

 262 .50درهم إماراتي

AED 262.50

Account closure (if closed within 6
months from the date the account is
)opened

إصدار دفتر الشيكات (عادي)

 1 .05درهم إماراتي لكل ورقة

AED 1.05 per leaf

)Cheque book issuance (standard

شيك خاص بنسق مستمر (مصفوفة نقطية) أو
نسق ( A4ليزر)
(بنسخ كربونية أو بدونها)
مجموعــة مــن  500ورقــة  1443.75 -درهم إماراتي
مجموعــة مــن  1000ورقــة  2625.00 -درهــم إماراتي
مجموعــة مــن  1500ورقــة  2940.00 -درهم إماراتي
مجموعــة مــن  2000ورقــة  3281.25 -درهــم إماراتي
مجموعــة مــن  2500ورقــة  3806.25 -درهــم إماراتي
مجموعــة مــن  3000ورقــة  4462.50 -درهــم إماراتي
مجموعــة مــن  4000ورقــة  5118.75 -درهم إماراتي
مجموعــة مــن  5000ورقــة  5381.25 -درهــم إماراتي

Special cheque in continuous form
(dot matrix) or a4 (laser) format
)(with or without carbon copies
500 Sets - AED1,443.75
1,000 Sets - AED2,625.00
1,500 Sets - AED2,940.00
2,000 Sets - AED3,281.25
2,500 Sets - AED3,806.25
3,000 Sets - AED4,462.50
4,000 Sets - AED5,118.75
5,000 Sets - AED5,381.25

Special Cheque Book

شيك خاص في شكل كتاب  -كل كتاب يحتوي
على  50ورقة
 10كتب  99 .75 -درهم إماراتي
 20كتاب  94 .50 -درهم إماراتي
 30كتاب  84 .00 -درهم إماراتي
 40كتاب  78.75 -درهم إماراتي
 50كتاب  73 .50 -درهم إماراتي
100كتاب  57 .75 -درهم إماراتي

Special cheque in book form- price
)per book (50 leaves
10 Books - AED99.75
20 Books - AED94.50
30 Books - AED84.00
40 Books - AED78.75
50 Books - AED73.50
100 Books - AED57.75

دفتر شيكات خاص

المسحوبات النقدية عبر الحاجز

 10 .50درهم إماراتي

AED 10.50

Cash withdrawal at counters

رسوم اإليداع النقدي بالدرهم اإلماراتي
عبر الحاجز

 10 .50درهم إماراتي

AED 10.50

Handling charges for aed cash
deposit over the counter

خطاب اإللتزام/شهادات أخرى

 105.00درهم إماراتي

AED105.00

Liability letter/other certificates

شهادة تأكيد الرصيد

 262 .50درهم إماراتي

AED 262.50

Balance confirmation certificate

ايقاف الدفع

 157 .50درهم إماراتي

AED 157.50

Stop payment

نشرة الكترونية للمعلومات الخاصة
بالحركة اليومية للحساب عبر رسالة
 MT940أو ( MT950بموجب
عمليات إدارة النقد)

رسم التهيئة ًيدفع لمرة واحدة  1050.00درهم
إماراتي ورسوم شهرية  210.00درهم إماراتي

& One time setup fee AED 1,050.00
monthly charge AED 210.00

Electronic dissemination of daily
account movement information
via MT940 or MT950 (under cash
)management operations

اإليداعات االستثمارية

Investment Deposits
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معدل الرصيد األدنى الشهري
للحساب تحت الطلب

 50000.00درهم إماراتي

السحب المبكر للوديعة ألجل

استقطاع من سعر الفائدة بنسبة  % 1من
السعر المعمول به

الرسوم الشهرية عند عدم المحافظة
على الحد األدنى لمتوسط الرصيد
الشهري المطلوب

 262 .50درهم إماراتي

AED 50,000.00

Call account minimum monthly
average balance

Reduction of 1% in interest rate
from the applicable rate

Premature withdrawal of fixed
deposit

AED 262.50

Charges for insufficient minimum
monthly average credit balance in
)call deposit account (per month

إغالق الحساب
رسوم شهادة إغالق الحساب

Account Closing
 105.00درهم إماراتي

AED 105.00
01/07

Account closing certificate charges

Old Record Requests

طلبات السجالت القديمة
AED 52.50 per record / Page

Old record requests

طلبات السجالت القديمة

لكل سجل/صفحة  52 .50درهم إماراتي

نسخة طبق األصل من كشف الحساب

 210.00درهم إماراتي حتى  6أشهر 315.00 ،درهم
إماراتي على مدى ستة أشهر وبعد ذلك 525.00

AED 210.00 up to 6 months, AED
315.00 over six months and thereafter AED 525.00 per subsequent six
months or part thereof

Duplicate statement of account

 105.00درهم إماراتي حتى  6أشهر و 262.50
درهم إماراتي لكل شيك/وثيقة عمرها أكثر من
 6أشهر.

AED 105.00 up to 6 months and
AED 262.50 per cheque/ document
over 6 months old.

Photocopy of cheque

تصوير نسخة عن الشيك المصرفي

درهم إماراتي لكل ستة أشهر الحقة أو جزء
منها

)Cheque Collections (Per Cheque

تحصيل الشيكات (للشيك الواحد)
شيكات التحصيل الواردة من الخارج

 % 0 .125من قيمة الشيك
الحد األدنى  157 .50درهم إماراتي والحد األقصى
 525.00درهم إماراتي

مقاصة خاصة بالشيكات

 215 .25درهم إماراتي

تحصيل شيكات صادرة قابلة للدفع
في الخارج

 % 0 .125من قيمة الشيك بحد أدنى  210.00درهم
اماراتي وحد اقصى  787 .50درهم اماراتي

الشيكات المرتجعة (للشيك الواحد)

0.125% of cheque value
Minimum AED 157.50 and maximum AED 525.00

Inward collection cheques received
from abroad

AED 215.25

)Special clearing cheques (outward

0.125% of cheque value minimum
AED 210.00 and maximum AED
787.50

Outward collection cheques payable abroad

)Returned Cheques (Per Cheque

شيك مقاصة خارجية (صادرة)

 105.00درهم إماراتي

AED 105.00

Outward clearing

مقاصة واردة (تحصيل)

 262 .50درهم إماراتي

AED 262.50

Inward clearing / Collection

التحصيل الخارجي من خارج دولة
االمارات العربية المتحدة

 105.00درهم إماراتي

AED 105.00

Outward collection outside UAE

رخصة التداول

Trade License

عدم تقديم الرخصة التجارية سارية المفعول فترة سماح لمدة شهر واحد .بعد شهر واحد
بعد انتهاء صالحية الرخصة السابقة
 157 .50درهم شهر ًيا.
شــهادة إيداع أموال رأس المال بهدف
إصــدار رخصــة تداول جديدة أو زيادة
رأس المال

 525.00درهم إماراتي

التمويالت والتسليفات /التسهيالت االئتمانية
الرسوم اإلدارية للستهيالت المالية

 % 1كحد أدنى من من قيمة التسهيالت
المصادق عليها

رسوم التسديد المبكر مقابل قرض ألجل
إما جزئ ًيا أو كل ًيا (رسوم السداد المسبق
للقرض)

 % 2من المبلغ المدفوع

تأجيل قسط القرض ألجل  /رسوم
السداد المتأخر

 1050.00درهم إماراتي لكل قسط

رسوم إعادة جدولة القرض

على النحو المحدد في االتفاقية 1050.00 ،درهم
إماراتي كحد أدنى

رسوم الغرامة للطلبات تجاوزت السقف

حد أدنى  % 2من الفائدة المتفق عليها سيتم
تكليفها على المبلغ المتأخر السداد إضافة إلى
 262 .500دإ رسوم إدارية

رسم اإللتزام على القروض (الجزء غير
المسحوب)

على النحو المحدد في االتفاقية 1050.00 ،درهم
إماراتي كحد أدنى

فوائد السداد المتأخر لإللتزامات الزائدة
أو المتأخرة

إحتساب نسبة  % 2كحد أدنى على معدل
الفائدة المتفق عليه للمبلغ المتأخر

One month grace period. After one
month AED 157.50 per month

Valid trade license not provided
after expiry

AED 525.00

Capital funds deposit certificate for
issuance of new trade license or capital
increase

Finances & Advances / Credit Facilities
Minimum 1% of the approved
facility

Facility Management Fee

2% of the amount paid

Charges for payment against term
loan before maturity either part or
)full (Loan prepayment charge

AED 1,050.00 per instalment

Term loan instalment postponement
/ late payment charges

As per agreement minimum AED
1,050.00

Loan rescheduling fee

Minimum 2% over the agreed interest
will be charged on excess over relevant
limit

Penalty fee for excess over limit
requests

Commitment fee on loans (undrawn As per agreement minimum AED
)part
1,050.00
Minimum 2% over the agreed interest rate will be charged on amount
overdue
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02/07

Late payment interest for excess or
overdue liabilities

التحويالت والمدفوعات

Transfers and Payments

عمليات التحويل الداخلية للبنك
العربي المتحد

مجانًا

Free

Transfers within UAB

تسديد فواتير الخدمات العامة

مجانًا

Free

Utility bill payment

صدق/امر دفع عند الطلب
شيك ُم ّ
(اإلصدار)

 31 .50درهم إماراتي

AED 31.50

Manager’s cheque / demand draft
)(issuance

صدق/أمر الدفع عند الطلب
شيك ُم ّ
(إيقاف الدفع)

 105.00درهم إماراتي

AED 105.00

Manager’s cheque / demand draft
)(stop payment

صدق/امر دفع عند الطلب
شيك ُم ّ
(اإللغاء)

 105.00درهم إماراتي

AED 105.00

Manager’s cheque / demand draft
)(cancellation

تحويل محلي  -درهم إماراتي  -عبر
اإلنترنت

 26 .25درهم إماراتي

AED 26.25

Domestic- AED - online

تحويل محلي -درهم إماراتي

 52 .50درهم إماراتي

AED 52.50

Domestic- AED

تحويل دولي-عملة أجنبية( -عبر االنترنت)

 52 .50درهم إماراتي

AED 52.50

International - FCY - online

تحويل دولي  -عملة أجنبية

 78 .75درهم إماراتي

AED 78.75

International - FCY

المراسل  -الرمز «»OUR
رسوم المصرف ُ

 157 .50درهم إماراتي

AED 157.50

"Correspondent bank charges "OUR

إلغاء تحويل سويفت /إيقاف الدفع

 105.00درهم إماراتي +رسوم المصرف المراسل

AED 105 + correspondent bank
charges

SWIFT transfer cancellation / stop
payment

التحويالت البرقية الصادرة ُمرتجعة
غير ُمسددة ألي تناقض في تفاصيل
المستفيد .رسوم االستعالم عن مصير
الحواالت البرقية الصادرة

 105.00درهم إماراتي

AED 105.00

Outward TT returned unpaid due
to any discrepancy in beneficiary’s
particulars. Inquiry fee about outward TT fate

الحواالت الواردة (دولية)

 10 .50درهم إماراتي

AED 10.50

)Inward Remittance (International

االستفسار عن حالة التحويل

 105.00درهم إماراتي

AED 105.00

Payment status enquiry

جدول الرواتب  -نظام حماية األجور -
عبر اإلنترنت (لكل عملية)

 5 .25درهم إماراتي

AED 5.25

Payroll - WPS - online (per trans)action

جدول الرواتب  -نظام حماية األجور
(لكل عملية)

 10 .50درهم إماراتي

AED 10.50

)Payroll - WPS - (per transaction

جــدول الرواتــب  -غير ُمدرج ضمن
نظــام حماية األجــور -عبر اإلنترنت (لكل
عملية)

 5 .25درهم إماراتي

AED 5.25

Payroll - non WPS - online (per
)transaction

جدول الرواتب  -غير ُمدرج ضمن نظام
حماية األجور (لكل عملية)

 10 .50درهم إماراتي

AED 10.50

)Payroll - non WPS (per transaction

إصدار /تجديد بطاقة الراتب (لكل
بطاقة)

 26 .25درهم إماراتي

AED 26.25

Salary card issuance / Renewal (per
)card

استبدال بطاقة الراتب (لكل بطاقة)

 26 .25درهم إماراتي

AED 26.25

)Salary Card replacement (per card

دفع المعاشات التقاعدية (لكل عملية)

 5 .25درهم إماراتي

AED 5.25

)Pension Payment (Per Transaction

تعليمات الدفع الثابتة

Standing Instructions

رسم التسجيل/رسم اإلعداد (رسم
لمرة واحدة)

 105.00درهم إماراتي

AED 105.00

Registration fee / set up charges
)(one-time charge

التعديالت (لكل توجيه)

 52 .50درهم إماراتي

AED 52.50

)Amendments (per instruction

إلغاء/تعليق تعليمات الدفع الثابتة
(لكل عملية)

 52 .50درهم إماراتي

AED 52.50

Cancellation / suspension of standing
)instructions (per instruction

المصاريف الناجمة عن عدم تنفيذ
عمليات تعليمات الدفع الثابتة لعدم
كفاية الرصيد

 26 .25درهم إماراتي

AED 26.25

Charges if transaction against standing
instructions not effected due to insufficient funds

UAB Business Online

الخدمات المصرفية عبر االنترنت
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رسم اإلعداد (رسم لمرة واحدة)

 525.00درهم إماراتي

AED 525.00

)Set up fee (one time

رسم الصيانة الشهرية إلدارة الحساب

 105.00درهم إماراتي

AED 105.00

Monthly maintenance fee

رسوم اصدار جهاز الترميز (لكل جهاز)

 577 .50درهم إماراتي

Security token Issuance (per device) AED 577.50

Door to Door Banking

الخدمات المصرفية من الباب إلى الباب
رسم اإلعداد (رسم لمرة واحدة)

 1 ,050درهم إماراتي

خدمات االستالم  /التسليم النقدي (لكل رحلة)

 78 .75درهم إماراتي

خدمة استالم الشيكات (لكل رحلة)

 78 .75درهم إماراتي

AED 1,050.00

)Set up fee (one time

Cash pickup/delivery services (per trip) AED 78.75
AED 78.75
03/07

)Cheque pickup service (per trip

)Post Dated Cheques Handling (Non-Discounted Items

معالجة الشيكات المؤجلة (الشيكات غير المخصومة)

AED 525.00

)Set up fee for warehousing (one time

رسوم اإلعداد للتخزين (لمرة واحدة)

 525.00درهم إماراتي

خدمة حفظ الشيكات مؤجلة الدفع
(لكل شيك)

 10 .50درهم إماراتي

Post-dated cheques (PDC) custodial
AED 10.50
)service (per cheque

الشيكات المؤجلة  -تمديد تاريخ
االستحقاق (لكل شيك)

 10 .50درهم إماراتي

AED 10.50

PDC - Extension of due date (per
)cheque

شيكات مؤجلة الدفع  -سحب مبكر
(لكل شيك)

 10 .50درهم إماراتي

AED 10.50

PDC - Premature withdrawal (per
)cheque

أجهزة اإليداع النقدي الذكية SCDM

)Smart Cash Deposit Machine (SCDM
AED 1,050.00

Smart cash deposit machine - set)up fee (one time

 1837 .50درهم إماراتي
 2940 .00درهم إماراتي
 3412 .50درهم إماراتي
 4462 .50درهم إماراتي

1,200 notes capacity–AED 1,837.50
2,500 notes capacity–AED 2,940.00
4,000 notes capacity–AED 3,412.50
10,000 notes capacity–AED 4,462.50

Monthly rental

First 8 visits per month are free. Following visits are AED 78.75 per visit

)Cash clearance charges (Per visit

أجهزة اإليداع النقدي الذكية  -رسوم
اإلعداد (مرة واحدة)

 1050.00درهم إماراتي

اإليجار الشهري

1,200
2,500
4,000
10,000

مصاريف المقاصة النقدية (لكل زيارة)

الزيارات الثماني األولى شهر ًيا مجانية .الزيارات
التالية  78 .75درهم إماراتي لكل زيارة

ورقة نقدية –
ورقة نقدية –
ورقة نقدية –
ورقة نقدية –

المسح الضوئي لشيكات الشركات ()CCS

)Corporate Cheque Scanning (CCS

رسوم إعداد المسح الضوئي لشيكات
الشركات (مرة واحدة)

 1050.00درهم إماراتي

AED 1,050.00

)CCS Set up fee (one time

ماسحة الشيكات (مرة واحدة)

 5250.00درهم إماراتي

AED 5,250.00

)Cheque scanner (one time

رسم الصيانة الشهرية

 262 .50درهم إماراتي

AED 262.50

Monthly maintenance fee

رسوم المسح الضوئي للشيكات (لكل
شيك)

 5 .25درهم إماراتي

AED 5.25

Cheque scanning charges (per
)cheque

رسوم خدمات التمويل التجاري

Trade Finance Services Charges

خطاب إعتماد االستيراد  -عمولة فتح خطاب اإلعتماد

Import Letter of Credit - LC Opening Commission

خطاب إعتماد باالطالع

 % 0.125شهر ًيا أو جزء منه بحد أدنى لمدة 3
أشهر أو  787.50درهم إماراتي

0.125% per month or part thereof
with a minimum of 3 months period or AED 787.50

Sight LC

خطاب إعتماد القبول

 % 0.125شهر ًيا أو جزء منه بحد أدنى لمدة 3
أشهر أو  787.50درهم إماراتي

0.125% per month or part thereof
with a minimum of 3 months period or AED 787.50

Usance LC

خطاب إعتماد دوار

 % 0.125شهر ًيا على القيمة اإلسمية ( 3أشهركحد
درهما إمارات ًيا) .عمولة على كل
أدنى أو 787.50
ً
سحب ( %0.25بحد أدنى  787.50درهم إماراتي)

0.125% per month on face value
(minimum of 3 months period or AED
787.50). Commission on each drawing
)0.25% (minimum AED 787.50

Revolving LC

خطاب إعتماد إحتياطي (ضامن)

 % 0.125شهر ًيا أو جزء منه بحد أدنى لمدة 3
أشهر أو  787.50درهم إماراتي

0.125% per month or part thereof
with a minimum of 3 months period or AED 787.50

Standby LC

إخطار أولي (تفاصيل موجزة)

 % 0.125شهر ًيا أو جزء منه بحد أدنى لمدة 3
أشهر أو  787.50درهم إماراتي

0.125% per month or part thereof
with a minimum of 3 months period or AED 787.50

)Pre-Advice (Short Details

رسوم إضافية لخطاب االعتماد المقابل

787 .50درهم إماراتي

AED 787.50

Additional charges for back to back
LC

مسودة خطاب إعتماد إستيراد

262 .50درهم إماراتي

AED 262.50

Draft of Import LC

عموالت التعديالت

Amendments Commission
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تعديالت خطابات اإلعتماد باالطالع
والقبول  -زيادة القيمة

 % 0 .125شهر ًيا أو جزء منه عن الفترة الفعلية أو
بحد أدنى 262 .50درهم إماراتي

0.125% per month or part thereof
for actual period or with minimum
of AED 262.50

 Sight & Usance LC amendmentsenhancements in value

تعديالت خطابات اإلعتماد باالطالع
والقبول  -تمديد الصالحية

 % 0 .125شهر ًيا أو جزء منه عن الفترة الفعلية أو
بحد أدنى 262 .50درهم إماراتي

0.125% per month or part thereof
for actual period or with minimum
of AED262.50

Sight & Usance LC - Extensions
)(Validity

تعديالت أخرى ( ال تشتمل القيمة
والصالحية)

262 .50درهم إماراتي

AED 262.50

Other amendments (not involving
)value / validity

تعديل خطاب اعتماد دوار

 0 .125شهر ًيا بحد أدنى و  26 .25درهم إماراتي

0.125% per month with a minimum
of AED 262.50

Revolving letter of credit (amend)ments

04/07

LC Settlements

سداد خطابات االعتماد
سداد  /خطاب إعتماد باإلطالع

 157 .50دوالر أمريكي

عمولة تجاوز قيمة خطاب االعتماد

 % 0.125شهر ًيا أو جزء منه بحد أدنى لمدة  3أشهر
أو  787.50درهم إماراتي على المبلغ المسحوب
الزائد

عمولة قبول السحوبات

 % 0 .125عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ
انتهاء صالحية خطاب االعتماد حتى تاريخ
االستحقاق بحد أدنى  787 .50درهم إماراتي

USD 157.50

Settlement / Sight LC

0.125% per month or part thereof with
a minimum of 3 months period or AED
787.50 on the excess drawn amount

Excess drawings under LC

0.125% per month or part thereof from
the date of LC expiry to date of maturity
with a minimum of AED 787.50

Acceptances

AED 525.00 plus late payment
interest

Advance against documents bills
not settled within agreed time
frame (15 days). No charge up to
15 days

سلفة مقابل خطاب اعتماد غير مسدد
ضمن االطار الزمني المتفق لمدة تتجاوز  525.00درهم إماراتي باإلضافة إلى فوائد السداد
 15يومًا ( .التطبق رسوم لمدة تصل الى المتأخر
 15يوم )

Loan Against Trust Receipt - TR

قروض مقابل إيصال أمانة
قرض مقابل إيصال أمانة  -حساب
مفتوح

 262 .50درهم إماراتي

AED 262.50

Loan against trust receipt - Open
account

قرض مقابل إيصال أمانة  ( -االعتمادات
المستندية/بوالص التحصيل)

 157 .50درهم إماراتي

AED 157.50

Loan against trust receipt - (ILC/
)IDC

تمديد القرض مقابل إيصال أمانة -
حساب مفتوح

 262 .50درهم إماراتي

AED 262.50

Extension of loan against trust
receipt - Open account

تمديد القرض مقابل إيصال أمانة (
االعتماداتالمستندية/بوالصالتحصيل)

 157 .50درهم إماراتي

AED 157.50

Extension of loan against trust
)receipt - (ILC/IDC

رسوم ادارية لتحويل إيصال أمانة إلى
حساب إيصال أمانة مستحق الدفع

 105.00درهم إماراتي لكل عملية

AED 105.00 per transaction

Processing charges for transferring
TR into past due TR account

خطاب ضمان الشحن

Shipping Guarantee

عمولة اإلصدار

 % 0 .125بحد أدنى  525.00درهم إماراتي

االستبدال  /التعديل في خطاب ضمان
الشحن

 105.00درهم إماراتي

0.125% with a minimum of
AED 525.00

Issuance commission

AED 105.00

Replacement / Modifications in
shipping guarantee

Other Charges

مصاريف أخرى
رسوم مستندات مخالفة

 157.50دوالر أمريكي لكل مجموعة من المستندات

إلغاء خطاب االعتماد

 367 .50درهم إماراتي

رسوم مصادقة المستندات

 52 .50درهم إماراتي لكل مستند

USD 157.50 per set of documents

Discrepancies

AED 367.50

LC cancellation

AED 52.50 per document

Documents legalization charges

اعتماد مستندي وارد للتصدير

Export Letter of Credit
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إخطار أولي (تفاصيل موجزة)

 262 .50درهم إماراتي

تبليغ االعتماد الوارد

 367 .50درهم إماراتي رسم ثابت

عمولة تعزيز اعتماد وارد

يخضع التعزيز لموافقتنا على أساس كل حالة
على حدة .تخضع األسعار حسب االتفاقية لحد
أدنى  525.00درهم إماراتي

عمولة تبليغ تعديل اعتماد وارد

 262 .50درهم إماراتي رسم ثابت

عمولة تعديل اعتماد وارد معزز (زيادة
في القيمة)

على النحو المحدد في االتفاقية بحد أدنى
 525.00درهم إماراتي

As per agreement subject to minimum AED 525.00

عمولة تعديل اعتماد وارد معزز (تمديد
الصالحية)

على النحو المحدد في االتفاقية بحد أدنى
 525.00درهم إماراتي

As per agreement subject to minimum AED 525.00

)Extension of confirmed LC (validity

عمولة التداول /معالجة المستندات

 %0.125رسم ثابت (بحد أدنى  525.00درهم
إماراتي)

)0.125% flat (minimum AED 525.00

Negotiation / documents processing commission

عمولة قبول سحوبات اعتماد وارد معزز

على النحو المحدد في االتفاقية حتى فترة
القبول الحد األدنى  525.00درهم إماراتي

As per agreement up to period of
acceptance minimum AED 525.00

Acceptance (confirmed LC) commission

عمولة التغطية

 399.00درهم أو ما يعادلها بعمالت أخرى

AED 399.00 or eqv in other currencies

Reimbursement commission

عمولة مطالبة بالتغطية

 399.00درهم أو ما يعادلها بعمالت أخرى

AED 399.00 or eqv in other currencies

Reimbursement claim charges

تحويل األموال عن طريق بنك ثالث

 399.00درهم أو ما يعادلها بعمالت أخرى

AED 399.00 or eqv in other currencies

Remittance of funds through third
bank

05/07

AED 262.50

)Pre-advice (short details

AED 367.50 Flat

Advising commission

Confirmation is subject to our
concurrence on case to case basis.
Pricing As per agreement subject to
minimum AED 525.00

Confirmation commission

AED 262.50 flat

Amendment advising commission
Enhancement of confirmed LC
)(enhancements in value

Discrepancy fee

AED 399.00 or eqv in other currencies

Transfer of documentary credit

0.25% flat (minimum AED 787.50)

 درهم أو ما يعادلها بعمالت أخرى399.00

رسوم مستندات مخالفة

) درهم إماراتي787.50  رسوم ثابتة (بحد أدنى%0.25

عمولة تحويل االعتماد الوارد

 درهم إماراتي525.00

رسوم تعديل االعتماد الوارد المحول

 درهم إماراتي كحد250 (  رسوم ثابتة%0.125
)أدنى

رسوم تمويل قرض مقابل فواتير
 مخصومة/  ُمشتراة/ أجنبية

 درهم إماراتي525.00

بناء على
ً رسوم تدقيق المستندات
طلب العميل

 درهم إماراتي لكل خطاب تنازل ورسوم787.50
 سويفت/ البريد السريع

التنازل عن عائدات خطاب اعتماد وارد
تصديري

 درهم إماراتي157 .50

المرتجعة
ُ رسوم معالجة المستندات
المسددة
ُ غير

Amendment charges for transferred
AED 525.00
LC
Processing charges for loan against
foreign bills / purchased / discounted

0.125% flat (minimum AED 250.00)

Supervision / examination charges
of documents at customer's
request

AED 525.00

Assignment of export LC proceeds

AED 787.50 per Assignment Letter
& courier / SWIFT charges

Handling charges for documents
returned unpaid

AED 157.50

Collection Documents

بوالص التحصيل

Inward Documentary Bills
for Collection - IFDBC

البوالص المستندية الواردة
IFDBC للتحصيل

Collection commission

0.125% flat (minimum AED 262.50)

 درهم262.50  رسم ثابت (الحد األدنى%0.125
)إماراتي

عمولة التحصيل

Documents returned unpaid (commission)

AED 315.00 Flat. Documents will
be returned as follows: For DP - 60
days from Lodgment Date. For DA 60 days from maturity

 يتم إرجاع المستندات. درهم رسوم ثابتة315.00
60 -  للمستندات مقابل الدفع:على النحو التالي
60 -  لأليام التي تلي القبول.يوما من تاريخ اإليداع
ً

المسددة
ُ المرتجعة غير
ُ المستندات
)(العمولة

Avalization Commission

0.125 % per month
(minimum 3 months / minimum
AED 525.00)

525.00 /  أشهر على األقل3(  شهر ًيا% 0.125

عمولة الضمان اإلضافي

Payment Commission (file closing
charges)

AED 105.00

 درهم إماراتي105.00

)عمولة الدفع ( رسوم إغالق الملف

Collection Reminder Fee

AED 105.00 per SWIFT

 درهم إماراتي لكل سويفت105.00

رسوم التذكير بالتحصيل

Documents transferred to local
banks

AED 262.50

 درهم إماراتي262 .50

المستندات المحولة إلى المصارف
المحلية

Amendment to bills for collection

(AED 105.00 + 0.125% if value /
maturity enhanced)

 إذا تم زيادة%0.125 +  درهم إماراتي105.00 (
) االستحقاق/ القيمة

رسم تعديل بوالص التحصيل

يوما من تاريخ االستحقاق
ً

)درهم إماراتي كحد أدنى

Export Outward Documentary Bills for Collection - OFDBC

البوالص المستندية الصادرة للتحصيل

Collection commission

0.125% flat (minimum AED 525.00)

) درهم إماراتي525.00  رسم ثابت (بحد أدنى%0.125

عمولة التحصيل

Processing fee for local / foreign
bills purchased / discounted / loans

0.125% flat (minimum AED 525.00)

) درهم إماراتي525.00  رسم ثابت (بحد أدنى%0.125

/ رسوم معالجة البوالص المحلية
/  المخصومة/ األجنبية المشتراة
القروض

Amendment

(AED 105.00 +0.125% if value /
maturity enhanced)

 إذا تم تحسين%0.125 +  درهم إماراتي105.00 (
) االستحقاق/ القيمة

رسم تعديل

Collection reminder fee (fate request)

AED 105.00 per SWIFT

 درهم إماراتي لكل سويفت105.00

طلب التذكير بالتحصيل

Documents returned unpaid

AED 105.00

 درهم إماراتي105.00

المستندات المرتجعة غير المدفوعة

)خطاب ضمان (عمولة اإلصدار

Customers (contract finance guarantee)

2% per annum (minimum 3 months)
or minimum amount AED 525.00

Bank to bank (Counter) guarantee

2% per annum (minimum 3 months)
or minimum amount AED 525.00
plus Correspondent Guarantee
Issuing Bank's charges*

Commission on auto renewable
guarantee

2% per annum (minimum 3 months)
or minimum amount AED 525.00
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 درهم525.00  أشهر كحد أدنى) أو3(  سنو ًيا%2
إماراتي كحد أدنى

525.00  أشهر كحد أدنى) أو حد أدنى3(  سنو ًيا%2

درهم إماراتي باإلضافة إلى رسوم ضمان البنك
* صدر
ّ الم
ُ

 درهم525.00  أشهر كحد أدنى) أو3 (  سنو ًيا%2
إماراتي كحد أدنى

)العمالء (ضمان تمويل العقد
)ضمان بين المصارف (كفالة مقابلة
عمولة ضمان تجديد تلقائي
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Letter of Guarantee (Issuance Commission)

تعديالت على خطاب الضمان

LG Amendments

زيادة القيمة/تمديد الصالحية  -العمالء  % 2سنو ًيا ( 3أشهر كحد أدنى) أو 525.00
درهم إماراتي كحد أدنى

)2% per annum (minimum 3 months
or minimum amount AED 525.00

Enhancement / extension - Customers

)2% per annum (minimum 3 months
or minimum amount AED 525.00
plus correspondent guarantee issuing bank's charges

Enhancement / extension - Bank to
)Bank (under Counter Guarantee

زيادة القيمة/تمديد الصالحية  -بين
المصارف (بموجب كفالة مقابلة)

 %2سنو ًيا ( 3أشهر كحد أدنى) أو  525.00درهم
إماراتي كحد أدنى باإلضافة إلى رسوم ضمان البنك
صدر *
الم ّ
ُ

تعديل ال يشمل زيادة القيمة/تمديد
الصالحية

 525.00درهم إماراتي

Amendment not involving extension
AED 525.00
or enhancement

رسوم إعادة إصدار خطاب الضمان
(تعديالت بناء على طلب العميل)

 525.00درهم إماراتي

AED 525.00

LG Reissuance Charges (modifica)tions at customer request

مطالبة خطاب الضمان  -رسوم المعالجة
فيما يتعلق بالدفع ألمر مستفيدين

 420.00درهم إماراتي باإلضافة إلى رسوم سويفت

AED 420.00 Plus Swift charges

LG Claim - Processing charges in
respect of payment to beneficiaries

خطاب ضمان وارد
عمولة تبليغ خطاب ضمان وارد

Inward LG
 315.00درهم رسوم ثابتة

AED 315.00 flat.

رسوم االتصاالت (تُ طبق على خطابات االعتماد االستيراد والتصدير /
التحصيل المستندي  /خطابات الضمان  /إيصاالت األمانة  ،إلخ ) . . .

Advising Commission

Telecommunication Charges (Applicable on Import & Export
)LCs / Documentary Collections / Guarantees /TRs Etc.
AED 105.00

Postage
Courier

البريد

 105.00درهم إماراتي

البريد السريع

محلي  105.00درهم إماراتي وخارج البالد  262.50درهم

Local AED 105.00 & Overseas AED 262.50

الفاكس

محلي  105.00درهم إماراتي وخارج البالد  262.50درهم

Local AED 105.00 & Overseas AED 262.50

Fax

السويفت

رسم إصدار خطاب إعتماد /خطاب ضمان
 315.00درهم إماراتي
رسم تعديل خطاب إعتماد /خطاب ضمان
 157 .50درهم إماراتي

LC/LG Issuance AED 315.00
LC/LG Amendment AED 157.50

Swift

دفع إيصال األمانة عن طريق سويفت

 105.00درهم إماراتي

AED 105.00

TR payment SWIFT

رسالة سويفت إضافية

 105.00درهم إماراتي لكل سويفت

AED 105.00 per SWIFT

Additional SWIFT message

طلب تصوير المستندات

 78 .75درهم إماراتي للمستندات التي يقل
عمرها عن  6أشهر /
 157.50درهم إماراتي للمستندات بعمر  6أشهر
أو أكثر

AED 78.75 less than 6 months old
/AED 157.50 for 6 month old or
more

Request for photocopy of documents

نسخة إضافية من مجموعة المستندات
بموجب خطاب اعتماد التصدير

 26 .25درهم إماراتي

AED 26.25

Additional copy set of documents
under Export LC

Discounting

الخصــم
خصم الفاتورة  /خصم شهادة دفعات
االنجاز ()PPC

( % 0 .125الحد األدنى  262 .50درهم إماراتي)

خصم شيك

لغاية  5آالف درهم إماراتي =  52 .50درهم إماراتي
من  5آالف إلى  10آالف درهم=  105.00درهم إماراتي
أكثر من  10آالف إلى  120ألف درهم= 157.50درهم إماراتي
أكثر من  120ألف درهم إماراتي = % 0 .125

شيك ُمرتجع

 105.00درهم إماراتي لكل شيك

تعديل  /سحب شيك

 78 .75درهم إماراتي

تمديد موعد االستحقاق لكل شيك

 105.00درهم إماراتي

عمولة خصم فواتير التصدير

 %0.125رسم ثابت (الحد األدنى  262.50درهم إماراتي)

)0.125% (minimum AED 262.50

Invoice discounting/payment progress certificate (PPC) discounting

Up to 5K = AED 52.50
From 5K to 10K = AED 105.00
More than 10K to 120K = AED 157.50
More than 120K = 0.125%

Cheque discounting

AED 105.00 Per Cheque

Cheque return

AED 78.75

Amendment / withdrawal cheque

AED 105.00

Extension of due date as per cheques

)Commission for discounting export bills 0.125% flat (minimum AED 262.50

استبدال  /سحب الفواتير المخصومة

 105.00درهم إماراتي

AED 105.00

Replacement / Withdrawal of bills
discounted

تمديد الحدود الزمنية للفواتير المخصومة

 105.00درهم إماراتي

AED 105.00

Extension of bills discounted
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Important Note:
UAB may at any time and at its sole discretion change and amend its fees,
service charges, commissions, handling charges. The bank shall give a prior
notice to the customers on such changes and amendments in accordance
with the general Terms and Conditions of account opening.

مالحظة هامة:
يجوز للبنك العربي المتحد في أي وقت ووفقً ا إلستنسابه الخاص تغيير وتعديل رسومه
ورسوم الخدمة والعموالت ورسوم المعالجة ،شرط أن يرسل إشعارًا مسبقًا للعمالء بشأن هذه
التغييرات والتعديالت بما يتوافق والشروط واألحكام العامة لفتح الحسابات.
تشمل الرسوم الثابتة والتكاليف نسبة  %5من ضريبة القيمة المضافة التي تُطبق على جميع
الرسوم على أساس النسبة المئوية.

Fixed Fees & charges are inclusive of 5% being Value Added Tax will apply to
all percentage based charges.

* تحتسب رسوم البنك المراسل الصدار ضمان بالقيمة الفعلية.

*Correspondent Guarantee Issuing Bank's charges are charged at actuals.
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United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE

البنك العربي المتحد (ش.م.ع ).هو مصرف مرخّ ص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

