
جدول الرسوم

التعرفةنوع العمليةالتعرفةنوع العملية
صناديق األماناتالحسابات

1000 ريالصندوق كبيرمجانًااشتراط مبلغ لفتح الحساب
750 ريالصندوق متوسطمجانًاانخفاض متوسط الرصيد عن )1000( ريال

1000 ريالتأمين مفتاحمجانًاإصدار دفتر شيكات )25 شيك(
رسوم بطاقة الصراف اآللي اإللكترونية خارج المملكة10 ريالإصدار دفتر شيكات إضافي )25 شيك(

خارج دول مجلس التعاون10 ريالإصدار شيك مصرفي
30 ريالسحب نقدي10 ريالإلغاء شيك مصرفي

15 ريالاإلستعالم عن الرصيد10 ريالطلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة
داخل دول مجلس التعاون الخليجي غير بنك اإلمارات دبي الوطني20 ريالطلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة إلى خمس سنوات

20 ريالسحب نقدي50 ريالإيقاف صرف شيك مصدق
10 ريالاإلستعالم عن الرصيد50 ريالإيقاف صرف عملة أجنبية

2.50% ريالالشراء من خالل بنوك أخرى غير بنك اإلمارات دبي الوطني50 ريالإيقاف صرف شيك شخصي
الحواالت المالية50 ريالإيقاف صرف دفتر شيكات

مجانًاالتحويل من حساب آلخر داخل البنك25 ريالطلب صورة لعملية
25 ريالحوالة )سريع( إلى بنوك محلية أخرى – إستحقاق نفس اليوممجانًاكشف الحساب الشهري من خالل البريد السعودي العادي أو البريد اإللكتروني

15 ريالحوالة )سريع( إلى بنوك محلية أخرى – إستحقاق يوم العمل التالي25 ريالكشف حساب أقل من سنة عن طريق الفرع
100 ريالحوالة إلى أحد دول مجلس التعاون الخليجي30 ريالكشف حساب من سنة إلى أقل من خمس سنوات عن طريق الفرع

70+1,000/1 حوالة عملة أجنبية إلى بلد األم لغير دول مجلس التعاون50 ريالكشف حساب أكثر من خمس سنوات عن طريق الفرع
بحد أعلى 50 / بحد أدنى 10

120+1000/1 حوالة عملة أجنبية إلى بلدان أخرى25 ريالإصدار شهادة الحساب
بحد أعلى  50 / بحد أدنى  10

50 ريالالتحويل إلى بنك خارج المملكة25 ريالشيك مقاصة مرتجع بسبب عدم كفاية الرصيد
5>10,000 و 10< 10,000إصدار شيك مصدقمجاناالسحب النقدي من الفرع بإستخدام قسيمة سحب

1000/1 إصدار شيكات بعمالت أجنبيةمجانًاإصدار بطاقة صرف آلي جديدة عند فتح الحساب
 بحد أعلى 50 / بحد أدنى 10

مجانًاتعريف مستفيد للتحويل إليه إلكترونيًامجانًاتجديد بطاقة الصرف اآللي
10 ريالتأسيس أمر دفع مستديم إلكترونيًا30 ريالإستبدال بطاقة الصرف اآللي اإللكترونية بسبب )الضياع/السرقة/التلف(

5 ريال + رسوم الحواالتإصدار تعليمات ثابتةمجانًاإعادة إصدار بطاقة صرف آلي سحبت في جهاز الصراف اآللي
اإلستفسارات30 ريالإصدار بطاقة صراف آلي إلكترونية إضافية

50 ريالالمحول يدعي عدم استالم المبلغ من قبل المستفيد )بسبب خطأ من العميل(شيكات التحصيل
1000/1  بحد أعلى 50 / بحد أدنى 10شيكات تحصيل واردة مسحوبة على بنك األمارات دبي الوطني

50 ريالالمحول يطلب تغيير تفاصيل الدفع+ 50 للبريد
تمويل تأجير السيارات50 ريالشيكات تحصيل صادرة مسحوبة على بنوك محلية داخل المملكة

تصل الى 3000 ريال  التمويل التأجيري الجديد )قد تختلف بحسب مميزات الحملة و مساهمة الوكيل(100 + رسوم البنوك األخرىشيكات تحصيل صادرة مسحوبة على بنوك خارج المملكة غير بنك اإلمارات دبي الوطني
150 ريالأستخراج مفتاح إضافي أو مفقود

1500 ريال إستعادة سيارة بعد السحب
150 ريالفقدان أصل رخصة السير 

300 ريال إضافة سائق 
100 ريال عن كل سنةغرامة تأخير )األستمارة منتهية(

1500 ريال تنازل من عميل آلخر 
0.50 هللة /كلم الكيلومترات اإلضافية 
600 ريال التغطية الجيوغرافية  

قسط مقدم +تفويض القيادة الدولي: 
100 ريال1.لمدة شهر واحد 

200 ريال 2. لمدة شهرين 
300 ريال 3. لمدة ستة أشهر 

التمويل الشخصي
 1% من مبلغ اصل التمويل )حد اقصى 5,000 ريال(الرسوم اإلدارية

150 ريالغرامات التأخر في الدفع
كلفة األجل للثالثة أشهر من السدادرسوم السداد المبكر
رسوم السداد المبكر

نسبة خصم)50%-75%( من األرباح المتبقية)للعمالء بعقود تم توقيعها قبل 2014/9/16(

150 ريالرسوم إصدار شهادة إثبات المديونية
التمويل العقاري

1,000 ريالرسوم إدارية
 2,500 ريالرسوم التقيّيم

 150 ريالرسوم التاخر في السداد
1% من أصل التمويل المتبقيرسوم السداد المبكر

Credit Cardالبطاقات االئتمانية
البطاقة التقليديةالبطاقة اإلسالمية بطاقة إنفنيت التقليدية  بطاقة إنفنيت اإلسالمية

البالتنيةالذهبيةالفضيةالفئة 1الفئة 2الفئة 3  دليل األسعار و الخدمة
رسوم سنوية )إبتداًء من السنه الثانية( رسوم شهريةرسوم سنوية )إبتداًء من السنه الثانية( رسوم سنوية )إبتداًء من السنه الثانية( 

300 ريال200 ريال100 ريال40 ريال90 ريال120 ريال700 ريال1.000 ريال
رسوم بطاقات إضافية )لغاية 5 بطاقات(مـــجـــــانـــــــًا

رسوم أخرى

2.2%ال يوجد2.2%ال يوجد
رسوم تمويل )مشتريات(
رسوم تمويل )سحب نقدي(

رسوم السحب النقدي3% أو 100 ريال  )أيهما أعلى(45 ريال3% أو 100 ريال  )أيهما أعلى(50 ريال
رسوم تجاوز الحد اإلئتمان100 ريال100 ريال150 ريالال يوجد
رسوم الدفع المتأخر150 ريال100 ريال150 ريال500 ريال

رسوم عمليات العملة األجنبية%2.2
رسوم استبدال البطاقة100 ريال50 ريال100 ريال100 ريال
تمويل تأجير السيارات 

الدفعة األولى المدفوعة من العميل
من 20% - 29.99% 30% و أكثرسنة الكسر من %10-%19.99 أقل من %10

 فقط الكيلومترات
 اإلضافية 0.50 هللة

/ كيلو

6 أقساط 3 أقساط 9 أقساط  السنة األولى
قسط واحد 4 أقساط  السنة الثانية 7 أقساط

صفر قسطان 5 أقساط  في السنة الثالثة

صفر قسط واحد قسط واحد  السنة الرابعة /
الخامسة


