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، دبي، اإلمارات العربية 66صادر عن بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود، فرع اإلمارات العربية المتحدة، ص. ب 

خضع لسلطة دبي للخدمات المالية كجهة تنظيمية يخضع لتنظيم البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ويالمتحدة، 

 .رئيسية
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 جدول المحتويات

 

 2         اتتعرفة الشرك

 2         خدمات الحساب

 4          الشيكات

 5        الدفعات والذمم المدينة

 9    الخدمات المصرفية التجارية -جدول تعرفة البطاقات التجارية 

 13         :تخصيص الدفع

 14        حلول السيولة العالمية

 15          الواردات

 16         الصادرات

 17      ةضامنواالعتمادات المستندية ال الكفاالت

 17      تمويل الذمم المدينة وتمويل سلسلة التوريد

 RF     18/  كفاالتاستيراد / تصدير /  -رسوم متنوعة 

 18        للشركاتالخدمات المصرفية 

 

 حظة:مال

االقتضاء، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة الرسوم والمصاريف الواردة أدناه ال تشمل ضريبة القيمة المضافة، وعند 

 ٪ باإلضافة إلى المبلغ المذكور.5

 

ً للمرسوم االتحادي بقانون رقم ) بشأن ضريبة القيمة المضافة، إذا كانت معاملة بالعملة األجنبية خاضعة  2017( لسنة 8وفقا

ماراتي اإلدرهم الة المضافة المفروضة على تلك المعاملة إلى لضريبة القيمة المضافة، فسيتم تحويل المبلغ اإلجمالي لضريبة القيم

 مصروفاتباستخدام سعر الصرف المعلن من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. سيتم تحويل مبلغ الرسوم وال

 .إتش إس بي سي الداخلي المطبق لدى بنك سعرلوفقاً ل ةالفعلي

 

االثنين  عن أسعار صرف العمالت األجنبية على موقعه اإللكتروني من يوممصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي يعلن 

بعمالت أجنبية يوم السبت أو األحد، منفذة اإلمارات(. بالنسبة ألي معامالت  دولة مساًء )بتوقيتإلى يوم الجمعة الساعة السادسة 

مصرف اإلمارات المنشورة يوم الجمعة. في حال عدم قيام لعربية المتحدة المركزي مصرف اإلمارات اسيتم تطبيق أسعار 

بتطبيق  إتش إس بي سي بنك عدم توفرها، فسيقومفي حال بتحديث أسعار الصرف في يوم معين أو  العربية المتحدة المركزي

 آخر سعر منشور.
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 تعرفة الشركات

 خدمات الحساب

 

 الحسابات الجارية

 أو ما يعادله بالعملة األجنبية درهم 20,000 الرصيد الشهريمتوسط ل الحد األدنى

 أو ما يعادله بالعملة األجنبية درهم 150 الحد األدنىمتوسط رسوم الخدمة الشهرية للرصيد األقل من 

 رسوم صيانة الحساب )لكل كيان* شهرياً(
 درهم 920

 قابل لالسترداد فقط من حساب نشط واحد تابع للكيان *

 الودائع تحت الطلب

 أو ما يعادله بالعملة األجنبية درهم 50,000 الحد األدنى للرصيد

 فائدة مدفوعةبدون  درهم 50.000رسوم الخدمة الشهرية للرصيد أقل من 

 درهم 150 درهم 25.000رسوم الخدمة الشهرية للرصيد أقل من 

 رصيد العالقة )الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب(

 أو ما يعادله بالعملة األجنبية درهم 100,000 الرصيد الشهري المجمع متوسط

 يتم تطبيق رسوم الخدمة الشهرية على الحساب ذي الصلة رسوم الخدمة للرصيد أقل من رصيد العالقة

 الودائع ألجل

 أو ما يعادله بالعملة األجنبية درهم 50,000 الحد األدنى للرصيد

 بدون فائدة األدنى للرصيداألقل من الحد 

 رسوم خدمة السحب المبكر
، باإلضافة إلى غرامة على أساس درهم 100سيتم فرض رسوم معالجة بقيمة 

 أسعار السوق السائدة وفقاً لتقدير البنك المطلق.

 )أ(معدل السحب على المكشوف غير الرسمي

 % سنويًا22 بالدرهم

 % سنويًا20 بجميع العمالت األخرى

 2017يونيو  15( كما في BLRمعدل اإلقراض األساسي )

 % سنويًا11 بالدرهم

 % سنويًا11 بالدوالر األمريكي

 

)أ( سيتم تطبيق سعر الفائدة على معامالت التمويل وفقاً لألسعار المذكورة في "خطاب عرض التسهيالت" الخاص بك. في حال 

٪ سنوياً للمعامالت 22بما يعادل ( UOD)، سيتم تطبيق معدل السحب على المكشوف غير المصرح به معلنةعدم وجود أي أسعار 

 ٪ سنوياً للمعامالت بالعمالت األجنبية.20بالعملة المحلية )الدرهم اإلماراتي( و
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 (تتمةخدمات الحساب )

 

 لكل معاملة الحساب رسوم معامالت

 

ً معامالت إيداع شيكات مقاصة  5حتى   مجاناً  شهريا

 معامالت سحب نقدي شهرياً  5عمليات إيداع نقدي و 5حتى 
 مجاناً 

 
إيداع عمليات  5عمليات إيداع شيكات مقاصة و 5أكثر من 
ً  5نقدي و  عمليات سحب نقدي شهريا

 درهم 20

 درهم 10 إيداع / سحب عدد كبير من العمالت

 (درهم 25٪ )بحد أدنى 1 إيداع / سحب أوراق النقد األجنبي

 لكل معاملة إصدار الشهادات

 درهم 275 تأكيد التدقيق

 لكل شهر / لكل مستند نسخة ثانية من الشهادات / الكشوف / الفاتورة الضريبية

 درهم 50 أشهر 3 آخرحتى للفترات 

 درهم 100 أشهر 3 للفترات التي تتجاوز آخر

  خدمات أخرى

 درهم 300 أشهر من االفتتاح( 3إغالق الحساب )خالل 

يوماً بعد  30عدم تقديم رخصة تجارية سارية لمدة تزيد عن  
 انتهاء صالحية المستندات الحالية )شهرياً(

 درهم 250

 درهم 200 )شهرياً( سويفتإعداد تقارير كشف الحساب 

 
يوماً بعد انتهاء  30عدم تقديم وثيقة تأمين سارية ألكثر من 

 صالحية المستندات الحالية )شهرياً(
 درهم 250

 درهم 100 إصدار خطاب مرجعي
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 اتشيكال

 لكل شيك الشيكات بالدرهم

 ورقة( 100أو  10درهم لكل ورقة )دفاتر الشيكات متاحة في فئة  3 )ب(إصدار دفتر الشيكات 

 درهم 100 رسوم تحصيل الشيكات غير المتوافقة

 درهم 50 االستفسار عن الشيكات غير المتوافقة

 درهم( )أ( زائد فائدة السحب على المكشوف 75٪ )بحد أدنى 0.125 / الخصم رسوم الشراء

 درهم 150 رسوم معالجة الشيكات المخصومة /شيكات الشراء المرتجعة

 لكل شيك الشيكات بالعمالت األجنبية

 ورقة( 100أو  10درهم لكل ورقة )دفاتر الشيكات متاحة في فئة  3 )ب(إصدار دفتر الشيكات 

 )أ(درهم  100 الشيكات المرسلة للتحصيل

 زائد فائدة السحب على المكشوف)أ( درهم  100 رسوم الشراء / الخصم

 درهم 150 رسوم معالجة الشيكات المخصومة /شيكات الشراء المرتجعة

 لكل شيك خدمات أخرى

 درهم 25 رسوم الحفظ اآلمن للشيكات اآلجلة

أو استبدال أو تمديد تاريخ  سحب الشيكات اآلجلة قبل االستحقاق
 االستحقاق

 درهم 50

 علىرسوم ارتداد الشيكات بسبب عدم كفاية األموال المسحوبة 
 انفسه ركةالش حساب

 درهم 250

 درهم 100 وقف صرف الشيكات

يوماً من  15عدم تحصيل الشيكات المرتجعة من الفرع خالل 

 اإلخطار
100  ً  درهم لكل شيك / شهريا

 

اإلمارات( وفقاً  دولة خارج إتش إس بي سي بنوك مراسل / اآلخر )إن وجدت، بما في ذلكبنك التطبيق رسوم إضافية للأ( سيتم 

 .ةفعليرسوم اللل

ً لحساب ل سلوكيات اإلدارة المرضيةصدر لمالشيكات ال دفتر أوراقعدد سيخضع ب(  مصرف اإلمارات العربية  اتطلبتمل وفقا

 .المتحدة المركزي

  



6 
 عام

PUBLIC 

 إدارة النقد العالمية و السيولة

 دفعات والذمم المدينةال

 

 

 الحواالت الصادرة

 )القنوات اإللكترونية فقط( * الحساب المميزمدفوعات 

حواالت داخل إتش إس بي سي )بين حسابات الشركة 

 نفسها أو حسابات أخرى(
 مجاناً 

 درهم 55 مدفوعات عابرة للحدود / دولية

 درهم 45 التسوية اللحظية المحليةالمعامالت المحلية بنظام 

 درهم 5 تعليمات الدفع الفوري المحلي

  التصحيحرسوم 

 درهم 25 غرامة عدم كفاية الرصيد

 درهم 25 9ملةكتمتقديم تعليمات غير  –إحالة الدفع 

 

درهم كرسوم إضافية باإلضافة إلى أسعار الدفع اإللكتروني. للمزيد  200 ويفرض عليها* يتم تقديم دفعات النموذج الذكي فقط في ظروف استثنائية 
 من التفاصيل، يرجى االتصال بمدير العالقة الخاص بك.

 (OURرسوم إضافية إلرسال الحواالت البرقية بالكامل )جميع الرسوم لحساب الخصم / رسوم 

 درهم 50 داخل مجموعة إتش إس بي سي♦ 

 درهم 100 بي سي خارج مجموعة إتش إس♦ 

تحويالت اإلمارات للنظام المدفوعات المحلية بالدرهم اإلماراتي عبر 

 المالية
 11درهم  1 

 خدمات اإلسناد الخارجي للشيكات

 درهم 300 لمرة واحدة مع خيار التوقيعلشيكات لرسم إعداد اإلسناد الخارجي 

 درهم 250 خيار التوقيعلمرة واحدة بدون شيكات للرسم إعداد اإلسناد الخارجي 

 درهم 200 رسوم شهرية لإلسناد الخارجي للشيكات

 

 درهم 6 من خالل اإلسناد الخارجي للشيكات - فاالصرأوامر 

 درهم  15 من خالل اإلسناد الخارجي للشيكات –الكمبياالت تحت الطلب 

 

 درهم 4 من خالل اإلسناد الخارجي للشيكات –شيكات الشركة 

 4إلكتروني فقط (DD( / كمبيالة تحت الطلب )COC)أمر صرف 
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 درهم 30 أمر صرف

 
 درهم 10 إصدار كمبيالة تحت الطلب دولية

 درهم 150 أمر صرف / إلغاء أو إيقاف دفع كمبيالة تحت الطلب
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 فقط( BEN / SHAالحواالت الواردة )

 11درهم  1  التسوية اللحظية المحلية بنظامحوالة واردة 

 مجاناً  تعليمات الدفع الفوري المحلية

 درهم 30 االعتمادات الواردة بعمالت أجنبية

 إلكترونياً فقط )حواالت االئتمان( Autopay-outصادر   آليدفع 

 مجاناً  الصادرة لحسابات إتش إس بي سي )بالعملة المحلية( لكل بند

 درهم 10 الصادرة لحسابات بنكية خارجية )بالعملة المحلية( لكل بند

 درهم 5 ( مدفوعات الرواتبWPSخدمات حماية األجور )

 إلكترونياً فقط )الخصم المباشر(  Autopay-inوارد  آليدفع 

 درهم 3,500 رسوم التسجيل

 شهر لكلدرهم  500 رسوم صيانة الحساب

تفويض لكلدرهم  15 م إنشاء التفويضورس  

تفويض لكلدرهم  15 رسوم إلغاء / تعديل التفويض  

تفويض لكلدرهم  5 رسوم معالجة التحصيل  

 يدوي إلكتروني األوامر الدائمة

 درهم 100 مجاناً  اإلعداد والتعديل واإللغاء

 درهم 50  درهم 50 رسوم الغرامات

 خدمات ما بعد المعالجة -الدفع 

التحقيق في الدفعة )تعديل / إلغاء / استرجاع أموال الحوالة / عدم استالم 

 مطالبات المستفيد(

 درهم 100

 

 درهم HSBCnet 100بر مركز رسائل سويفت عنسخة 

 درهم 150 نسخة سويفت عبر خدمات العمالء

 درهم 50 إشعار الخصم / القيد عبر خدمات العمالء

 11تنازل البنود المرتجعة

 درهم 100 بعملة أخرى -البنود المرتجعة 

 خدمة إدارة الذمم المدينة

 درهم 500 إعداد خدمة إدارة الذمم المدينةرسوم 

 درهم 250 رسوم الصيانة الشهرية لخدمة إدارة الذمم المدينة
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 درهم 100 رسوم تعديل خدمة إدارة الذمم المدينة
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 الحساب االفتراضي

 درهم 1000 رسوم إنشاء الحساب االفتراضي

 حساب افتراضيدرهم لكل  5 رسوم الصيانة الشهرية للحساب االفتراضي

 خدمة اكسبريس كاش

 16:00درهم بعد الساعة  85و 16:00درهم قبل الساعة  100 االستالم المجدول

 درهم 300/ العين(  أبوظبي)دبي / الشارقة /  التحصيالت الخاصة

 ورقة نقدية أو جزء منها 1000درهم لكل  13 رسوم معالجة خدمة اكسبريس كاش

 تسليم النقود

 250، 16:00قبل الساعة  أبوظبيالتسليم داخل دبي / الشارقة / 

 درهم

 200، 16:00بعد الساعة  أبوظبيالتسليم داخل دبي / الشارقة / 

 درهم

 

 تسليم النقود الخاص

 
 درهم 300/ العين  أبوظبيدبي / الشارقة / 

  )إكسبرس( الخدمة المصرفية السريعة

 درهم في الشهر 1.000 )االستالم اليومي(إكسبرس الخدمة المصرفية السريعة 

  

لمواقع االستالم داخل حدود المدينة وبالنسبة للمناطق خارج  ةمخصص )إكسبرس( لخدمة المصرفية السريعةل ةر القياسياسعاأل

 الخاص بك للحصول على مزيد من التفاصيل. إتش إس بي سيهذا النطاق، قد يتم تطبيق أسعار مختلفة. يرجى االتصال بممثل 

 

 الشيكات اآلجلة )تخزين الشيكات اآلجلة(

 

 درهم 500.00 رسوم إعداد قسيمة إيداع مخصصة

 درهم 500.00 رسوم إعداد لمرة واحدة

 درهم 10.00 التسجيل والتخزين لكل شيك

 درهم 10.00 سحب شيك غير مجدول )لكل شيك(

 درهم 10.00 لكل شيكتغيير تاريخ التقديم 
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HSBCnet 

 )الشركات( HSBCnetقناة 

 تتضمن رسوم اإلعداد:

 أجهزة أمن وتحميل الحساب والتدريب األولي 5
 درهم 500

 درهم 100 جهاز أمن إضافي )لكل توكن(

 درهم 500 تدريب إضافي )لكل زيارة(

 درهم 300 الشهرية )للشركات( HSBCnetرسوم خدمة 

 ةالبنكيف الحساب وكش

)لكل حساب  -( MT940رسوم كشف الحساب البنكي الصادر في نهاية اليوم )
 شهرياً(

 درهم 200

)لكل حساب  -( MT942رسوم كشف الحساب البنكي الصادر خالل اليوم )
 شهرياً(

 درهم 350

( MT 940 / MT 942رسوم كشف الحساب البنكي الوارد من بنوك خارجية )
 )لكل حساب شهرياً( -

 درهم 70

 رسوم معالجة الملفات - HSBCnetتحميل ملف 

 السعر لكل ملف HSBCnetعدد الملفات المقدمة شهرياً على 

 درهم 10 فما فوق 100

 درهم 30 100أقل من 

 

 حظات:مال

خصم رسوم البنك المستفيد اآلخر  جوز( فقط. يإتش إس بي سياإلمارات ) إتش إس بي سي المذكورة هي رسوم رسومال .1

 ( من المبلغ المحول.إتش إس بي سيمجموعة آخر بأو مكتب من الغير )أي بنك 

 

قد يُطلب من المستفيد من الحوالة دفع رسوم إضافية حسب الشروط التي يحددها نظام الدفع أو المحول أو البنك المحول أو  .2

 إتش إس بي سيجية عندما يختار الطرف الطالب دفع جميع الرسوم، سيقوم بالنسبة للدفعات الخار :البنك المستفيد. مثالً 

"، ومع ذلك، من المهم مالحظة أن بعض أنظمة المقاصة في الدولة المحلية ال تتعرف OURبمعالجة المعاملة بنوع الرسوم "

 غرفة المقاصة لفيدرالي أو نظاممقاصتها من خالل االحتياطي ا يجرىعلى هذا النوع من الرسوم بما في ذلك المدفوعات التي 

لبنوك المراسلة في الواليات المتحدة األمريكية ل يجوزالسبب،  لك( في الواليات المتحدة. لذCHIPSلمدفوعات بين البنوك )ل

 " عند توجيه الدفعة إلى بنك المستفيد النهائي.BEN" أو "SHA" إلى "OURتغيير نوع الرسوم من "

 

 العمالت. متعددةائد على جميع المعامالت سيتم تطبيق سعر الصرف الس .3

 المحلية الدفع والعطالت معالجة ألوقات توقف يمةيخضع تاريخ الق♦ 

بالحق  إتش إس بي سيمطالبات رسوم المراسل / الوسيط أعلى بكثير من الرسوم المذكورة أعاله، يحتفظ  تنافي حال ك♦ 

 في استرداد الفرق

مطالبات رسوم المراسل / الوسيط أعلى  تناخصم رسوم من الحساب المحول. في حال كببعض البنوك المستفيدة  قد تقوم♦ 

 بالحق في استرداد الفرق إتش إس بي سيبكثير من الرسوم المذكورة أعاله، يحتفظ 

 

 ،HSBC Connect، HSBCnet, SwiftNet: تعليمات الدفع الصادرة من القنوات المصرفية اإللكترونية )اإللكترونية .4

Automated Standing Structure.) 
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 : تعليمات الدفع الصادرة من الفروع والهاتف المصرفي.ةيدويال .5

 

 للتحقيق في أمر دفع صادر. إتش إس بي سيطلباً خاصاً إلى  إتش إس بي سيالتحقيق في الدفع: عندما يقدم عميل  .6

 

للموافقة عليها أو  إتش إس بي سيإحالة تعليمات الدفع إلى مدير عالقات  إتش إس بي سيإحالة الدفع: عندما يُطلب من  .7

 ضافية.إ اتعلومالحصول على م من أجل إتش إس بي سيإعادتها إلى عميل 

 

 يوماً. 30إشعار مدته  مصروفات بتقديمير جدول الرسوم واليتغ زيجو .8

 

 السداد. حصالتتمخصمها من  جوز، والتي يالمراسلبنك الالعميل لرسوم  يستلمهاقد تخضع الدفعات الواردة التي  .9

 

أو يمنح أو يتقاسم العمولة أو الرسوم أو الدخل / اإليرادات مع كيانات  إتش إس بي سي ستلمنتيجة لتنفيذ المعامالت، قد ي .10

 تعرفةال مباشرة من عميله وفقاً لجدول إتش إس بي سيأو العمولة التي يتقاضاها  مصروفاتأخرى. ستكون الرسوم أو ال

 المعمول به أو المتفق عليه مع العميل.

 

. المركزي وفقاً لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة 2015أبريل  11اعتباراً من  درهم 1إلى  درهم 25تم تعديل  .11

 كما تم التنازل عن رسوم خدمة ما بعد المعالجة الخاصة بإعادة المدفوعات المحلية.
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 االئتمان -البطاقات التجارية 

 البيان
 بطاقة الشركة

 بالدرهم

 بطاقة الشركة

 بالدوالر األمريكي

 بطاقة الشركة

 بالجنيه اإلسترليني

 بطاقة الشركة

 بالريال السعودي
 بطاقة الشركة

 باليورو

 يورو 100 لاير سعودي 400 جنيه إسترليني 90 دوالر أمريكي 125 درهم 400 الرسوم السنوية للبطاقة

 %**1.5 %**1.5 %**1.5 %**1.5 %**1.75 شهرياً رسوم التمويل 

رسوم تمويل السلفة النقدية / شبه 

 النقدية * لكل شهر
2.7**% 2.7**% 2.7**% 2.7**% 2.7**% 

 %**100 %**100 %**100 %**100 %**100 الحد األدنى للدفع

لنقدية / شبه النقدية السلفة ارسوم 

* 

درهم  100٪ أو 2.7

 )كحد أدنى(

دوالر  27٪ أو 2.7

 أمريكي )كحد أدنى(

جنيه  30٪ أو 2.7

 إسترليني )كحد أدنى(

لاير  100٪ أو 2.7

 سعودي )كحد أدنى(

يورو  35٪ أو 2.7

 )كحد أدنى(

 يورو 35 لاير سعودي 150 جنيه إسترليني 30 دوالر أمريكي 40 درهم 150 غرامة التأخر في الدفع

 يورو 35 لاير سعودي 150 جنيه إسترليني 30 دوالر أمريكي 40 درهم 150 رسوم تجاوز الحد

 يورو 10 لاير سعودي 25 جنيه إسترليني 10 دوالر أمريكي 10 درهم 25 نسخة من قسيمة المبيعات

 يورو 10 لاير سعودي 25 جنيه إسترليني 10 دوالر أمريكي 10 درهم 25 صورة من كشف حساب البطاقة

 يورو 25 لاير سعودي 100 جنيه إسترليني 20 دوالر أمريكي 27 درهم 100 الشيك المرتجع

رسوم االعتراض على معاملة 

 يثبت الحقاً صحتها
 يورو 25 لاير سعودي 100 جنيه إسترليني 20 دوالر أمريكي 27 درهم 100

 عمالت أجنبيةبمعامالت ال

)سيتم تحويل معامالت البطاقة 

التي ال تكون بعملة الفاتورة 

الخاصة بك بسعر سوق الجملة 

 الذي ينطبق عليه رسوم المعالجة(

 %2.8حتى 

%2.8حتى  %2.8حتى   %2.8حتى   %2.8حتى    

 البيان
البطاقة االفتراضية 

 درهمبال

البطاقة االفتراضية 

 بالدوالر األمريكي

البطاقة االفتراضية 

 سترلينياإلجنيه بال

البطاقة االفتراضية 

 الريال السعوديب

البطاقة االفتراضية 

 باليورو

 - - - - - السنوية للبطاقةالرسوم 

 %**1.5 %**1.5 %**1.5 %**1.5 %**1.75 رسوم التمويل شهرياً 

رسوم تمويل السلفة النقدية / شبه 

 النقدية * لكل شهر
2.7**% 2.7**% 2.7**% 2.7**% 2.7**% 

 %**100 %**100 %**100 %**100 %**100 الحد األدنى للدفع

النقدية رسوم السلفة النقدية / شبه 

* 

درهم  100٪ أو 2.7

 )كحد أدنى(

دوالر  27٪ أو 2.7

 أمريكي )كحد أدنى(

جنيه  30٪ أو 2.7

 إسترليني )كحد أدنى(

لاير  100٪ أو 2.7

 سعودي )كحد أدنى(

يورو  35٪ أو 2.7

 )كحد أدنى(

 يورو 35 لاير سعودي 150 جنيه إسترليني 30 دوالر أمريكي 40 درهم 150 غرامة التأخر في الدفع

 يورو 35 لاير سعودي 150 جنيه إسترليني 30 دوالر أمريكي 40 درهم 150 رسوم تجاوز الحد

 يورو 10 لاير سعودي 25 جنيه إسترليني 10 دوالر أمريكي 10 درهم 25 نسخة من قسيمة المبيعات

 يورو 10 لاير سعودي 25 جنيه إسترليني 10 دوالر أمريكي 10 درهم 25 صورة من كشف حساب البطاقة

 يورو 25 لاير سعودي 100 جنيه إسترليني 20 دوالر أمريكي 27 درهم 100 الشيك المرتجع

رسوم االعتراض على معاملة 

 يثبت الحقاً صحتها
 يورو 25 لاير سعودي 100 جنيه إسترليني 20 دوالر أمريكي 27 درهم 100

 المعامالت بعمالت أجنبية

)سيتم تحويل معامالت البطاقة 

ال تكون بعملة الفاتورة التي 

الخاصة بك بسعر سوق الجملة 

 الذي ينطبق عليه رسوم المعالجة(

 %2.8حتى 

%2.8حتى  %2.8حتى   %2.8حتى   %2.8حتى    
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   بطاقة الضيافة بطاقة الشراء  البيان

   درهم 50 درهم 400  الرسوم السنوية للبطاقة

   %**1.5 %**1.75  رسوم التمويل شهرياً 

تمويل السلفة النقدية / شبه رسوم 

 النقدية * لكل شهر

 

2.7**% 2.7**% 

  

   %**100 %**100  الحد األدنى للدفع

 رسوم السلفة النقدية / شبه النقدية *
درهم  100٪ أو 2.7 

 )كحد أدنى(

درهم  100٪ أو 2.7

 )كحد أدنى(

  

   درهم 150 درهم 150  غرامة التأخر في الدفع

   درهم 150 درهم 150  االئتمان رسوم تجاوز حد

   درهم 25 درهم 25  نسخة من قسيمة المبيعات

   درهم 25 درهم 25  صورة من كشف حساب البطاقة

   درهم 100 درهم 100  الشيك المرتجع

رسوم االعتراض على معاملة يثبت 

 الحقاً صحتها

 

 درهم 100 درهم 100

  

 المعامالت بعمالت أجنبية

معامالت البطاقة التي ال  )سيتم تحويل

تكون بعملة الفاتورة الخاصة بك 

بسعر سوق الجملة الذي ينطبق عليه 

 رسوم المعالجة(

 

     

%2.8حتى   %2.8حتى      

 رسوم أخرى:

تكامل واجهة برمجة التطبيقات 
 لبرنامج البطاقة االفتراضية )قياسية(

  
 دوالر أمريكي 20,000

  

البطاقة القياسية في برامج تخطيط تغذية ملف بيانات 
 موارد منشآت العميل )مرة واحدة( #

 
 دوالر أمريكي 1,000

  

 

 في شروط وأحكام البطاقات التجارية. # ستختلف تكلفة التكامل الفعلية بناًء على مستوى التخصيص ة حسب تعريفهانقديال* شبه 

  



15 
 عام

PUBLIC 

 للشركاتالخصم  -البطاقات التجارية 

 البيان
 بطاقة الخصم االفتراضية للشركات   الخصم للشركاتبطاقة 

  

   الرسوم السنوية للبطاقة

إعادة إصدار رقم التعريف الشخصي 

 لبطاقة الخصم
 غير متوفر درهم 50

 غير متوفر درهم 50 رسوم استبدال بطاقة الخصم

سيتم رسوم معالجة العمالت األجنبية )

تحويل معامالت البطاقة التي ال تكون 

بعملة الفاتورة الخاصة بك بسعر سوق 

الجملة الذي ينطبق عليه رسوم 

 (المعالجة

2.8**% 2.8**% 

نسخة من قسيمة المبيعات )معاملة 
 التجزئة لبطاقات الخصم(

 %**100 درهم 25

رسوم االعتراض على معاملة يثبت 

 الحقاً صحتها
 درهم 100 درهم 100

 في أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك إتش إس بي سي في دولة اإلماراترسوم االستخدام 

 

 غير متوفر ال يوجد السحب / اإليداع النقدي

 غير متوفر ال يوجد االستعالم عن الرصيد

 غير متوفر ال يوجد كشف موجز
التحويل داخل حسابات إتش إس بي 

 غير متوفر ال يوجد سي في دولة اإلمارات

 غير متوفر ال يوجد فواتير المرافقسداد 

مدفوعات بطاقة االئتمان من إتش إس 

 بي سي
 غير متوفر ال يوجد

 في دولة اإلمارات )السعر لكل معاملة( سويتشفي أجهزة الصراف اآللي الشريكة في نظام 

 غير متوفر درهم 2 السحب النقدي

 غير متوفر درهم 1 االستعالم عن الرصيد

 في أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك إتش إس بي سي في دول الخليج )السعر لكل معاملة(

 غير متوفر درهم 6 السحب النقدي

 غير متوفر درهم 3 االستعالم عن الرصيد

 في دول الخليج )السعر لكل معاملة( GCC NETفي أجهزة الصراف اآللي الشريكة في نظام 

 متوفرغير  درهم 6 السحب النقدي

 غير متوفر درهم 3 االستعالم عن الرصيد

 دولياً في أجهزة الصراف اآللي األخرى التابعة لبنك إتش إس بي سي )السعر لكل معاملة(

 

 غير متوفر درهم 10 السحب النقدي

 غير متوفر ال يوجد االستعالم عن الرصيد

I التي تحمل العالمة دولياً في أجهزة الصراف اآللي Visa / Plus )السعر لكل معاملة( 

 غير متوفر درهم 20 السحب النقدي
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 غير متوفر ال يوجد االستعالم عن الرصيد
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 تخصيص الدفع:

 

 المدفوعات على حساب بطاقتك االئتمانية بالترتيب التالي: تخصيصسيتم 

 

 أسعار الفائدة الترويجية

 الرسوم

 رسل بها فاتورةالسلف النقدية الم

 المرسل بها فاتورةالمشتريات 

 التي لم يرسل بها فاتورة بعدالرسوم 

 التي لم يرسل بها فاتورة بعدالسلف النقدية 

 التي لم يرسل بها فاتورة بعدالمشتريات 
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 حلول السيولة العالمية

 لمرة واحدة حل السيولة )ينطبق على جميع المنتجات(

 درهم 9,175دوالر أمريكي /  2.500 رسم اإلعداد األولي

 درهم 1.835دوالر أمريكي /  500 رسوم التعديل )تشمل أي تغيير في الحل الحالي و/أو اإلنهاء(

 لكل حساب شهرياً  تركيز النقد المحلي

 درهم 645/  دوالر أمريكي 175 رسوم نقل حماية السحب على المكشوف اليومية

 درهم 295/  دوالر أمريكي 80 رسوم نقل حماية السحب على المكشوف األسبوعية

 درهم 150دوالر أمريكي /  40 رسوم نقل حماية السحب على المكشوف الشهرية

 لكل حساب شهرياً  التركيز النقدي عبر الحدود

 درهم 920دوالر أمريكي /  250 رسوم نقل حماية السحب على المكشوف اليومية

 درهم 365دوالر أمريكي /  100 رسوم نقل حماية السحب على المكشوف األسبوعية

 درهم 220/  دوالر أمريكي 60 رسوم نقل حماية السحب على المكشوف الشهرية

 لكل حساب شهرياً  التجميع االسمي بعملة محلية واحدة

 درهم 550دوالر أمريكي /  150 رسوم الخدمة:

 لكل حساب شهرياً  تسهيل تعزيز الفائدة

 درهم 550دوالر أمريكي /  150 رسوم الخدمة:

 لكل حساب شهرياً  تسهيل تحسين الفائدة

 درهم 550دوالر أمريكي /  150 رسوم الخدمة:
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 المستوردات

 2اعتماد مستندي لالستيراد
الطلبات المستلمة عبر نماذج الطلبات اليدوية 

 من الفرع
 HSBCNetالطلب المستلم من خالل 

 عمولة اإلصدار والتعديل.

 أشهر على األقل(. 3لمدة  )الرسوم المطبقة شهريا

 ٪0.20درهم بنسبة  100,000أول 

قيمة االعتماد المستندي المتبقية فوق 

 ٪0.125درهم بنسبة  100.000

 درهم 750الحد األدنى لرسوم اإلصدار: 

 درهم  200الحد األدنى لرسوم التعديل: 

 

 ٪0.15درهم بنسبة  100,000أول 

قيمة االعتماد المستندي المتبقية فوق 

 ٪0.125درهم بنسبة  100.000

 درهم 600الحد األدنى لرسوم اإلصدار: 

 درهم  200الحد األدنى لرسوم التعديل: 

 رسوم اإللغاء♦ 

إصدار مسودات االعتمادات المستندية قبل إصدار ♦ 

 رسالة سويفت

 رسوم معالجة التعديل♦ 

 درهم لكل رسم منطبق 200

 

 فواتير االستيراد

لفواتير االعتماد المستندي لالستيراد عمولة استخدام 

 )لمدة الفاتورة(

0.2 ً  ٪ شهريا

 درهم( 300)الحد األدنى للرسوم 

 

 عمولة االستفادة )من القبول حتى االستحقاق(

 ٪ شهريا0.2

 درهم( 750)الحد األدنى للرسوم 

 

 رسوم معالجة فاتورة االعتماد المستندي لالستيراد♦ 

لجميع فواتير االستيراد )فاتورة رسوم معالجة التعديل ♦ 

 االعتماد المستندي والتحصيل(

 رسوم معالجة القبول لفواتير تحصيل الواردات ♦ 

 درهم لكل رسم منطبق 200

 

 

 3عمولة مناولة فواتير تحصيل الواردات
 ٪ من قيمة الفاتورة0.125

 درهم( 350)الحد األدنى للرسوم 

 

 ضمانات الشحن وأوامر التسليم

على ضمانات الشحن وأوامر التسليم على  عمولة

 أساس قيمة الفاتورة

٪ شهرياً حتى استالم مستندات الشحن األصلية أو استالم مستندات فاتورة الشحن 0.25

 الجوي

 درهم( 750)الحد األدنى للرسوم 

 4تمويل الواردات 

العمولة على قرض المشتري )لمعامالت الحساب 

 المفتوح فقط(

غ التحويل )الحد األدنى ٪ من مبل0.0625

 درهم( 200للرسوم 

 

  درهم 250 رسم معالجة لتمديد فترة قرض المشتري

 

 حظات:مال

المدفوعة إلى  حصالتتم)أو ما يعادله في حالة العمالت األجنبية( من ال درهم 275سيتم خصم رسوم السداد البالغة  .1

 .مستندي لالستيرادال االعتمادو بدون االعتماد المستنديفواتير الالمستفيد مقابل 

 

. في إتش إس بي سيمكاتب مجموعة  ألمرال ينبغي إرسال بوالص الشحن أو أي شكل من أشكال مستندات النقل 

، يجب االتفاق مسبقاً على إتش إس بي سيمجموعة بالحاالت االستثنائية التي يلزم فيها إرسال مستندات النقل إلى مكتب 

 .إس بي سي إتشذلك مع مكتب مجموعة 

 

ذات  االعتماد المستنديالقياسية غير القابلة لإللغاء، و االعتمادات المستنديةغير القابل لإللغاء  يشمل االعتماد المستندي .2

. سيتم تطبيق عمولة التعديل بناًء على االعتمادات المستندية المتقابلةو االعتمادات المستندية المتجددةاألحمر، و شرطال

 نتهاء.االالتمديد في تاريخ و/أو الزيادة في مبلغ االعتماد المستندي 
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بغض النظر عما إذا كانت المستندات قد تم اإلفراج عنها مقابل الدفع / القبول أو اإلفراج عنها  معالجةعمولة  اقتضاءيتم  .3

 .بدون دفع

 

المشتري قبل الشحن )المعروف سابقاً باسم تمويل االستيراد قبل الشحن(، وقرض يتم تمثيل قروض المشتري بقرض  .4

والتمويل  االعتمادات المستنديةالمشتري بعد الشحن )المعروف سابقاً باسم قرض االستيراد النظيف(، والتمويل مقابل 

 .تي تم االستفادة منهامقابل الفواتير ال
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 صادراتال

 اإلشعار باالعتماد المستندي
لعمالء بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط 

 المحدود
 لغير العمالء

 عمولة اإلشعار باالعتمادات المستندي

 

درهم لإلشعار باالعتمادي المستندي  500

 للتصدير

 درهم لإلشعار بالتعديالت 300

درهم لإلشعار باالعتمادي المستندي  800

 للتصدير

 درهم لإلشعار بالتعديالت 600

 

 االعتماد المستندي وتمويل الصادراتتأكيد 

فواتير التصدير وتأكيد االعتماد المستندي وتأكيد 

  1التصدير المستندي الصامت

على النحو المتفق عليه مع مدير العالقات 

 الخاص بك.

 درهم( 600)الحد األدنى للرسوم 

 

 قرض البائع معالجةرسوم 
 ٪ من مبلغ المعاملة 0.15

 درهم( 500)الحد األدنى للرسوم 

 

رسوم معالجة قرض البائع قبل الشحن بموجب ائتمان ♦ 

 مستندي

رسوم المعالجة لتمديد فترة قرض البائع بعد الشحن ♦ 

 وقبل الشحن 

 درهم لكل رسوم مطبقة. 200 

 

 نقل االعتماد المستندي

 ٪ من قيمة االعتماد المستندي 0.125 عمولة النقل

 درهم( 800)الحد األدنى للرسوم 

 

عمولة التعديل )في حالة زيادة قيمة االعتماد المستندي 

 و/أو تمديد صالحيته(

٪ من قيمة االئتمان المستندي الذي تم 0.125

 زيادته و/أو تمديده 

 درهم( 800)الحد األدنى للرسوم 

 

 2فواتير التصدير 

 ٪ من قيمة الفاتورة0.15 3عمولة معالجة لجميع فواتير التصدير 

 درهم( 500للرسوم )الحد األدنى 

 

رسوم معالجة قبول وثيقة االستخدام لجميع فواتير ♦ 

 التصدير

للوثائق المعدلة / اإلضافية لجميع  المعالجةرسوم ♦ 

 درهم لكل رسم مطبق. 150 فواتير التصدير

 

 4رسوم التعديل 
 ٪ من الزيادة في قيمة الفاتورة 0.15

 درهم( 200)الحد األدنى للرسوم 

 

 CILE( 5(العمولة بدالً من الصرف 
 ٪ من قيمة الدفع 0.25

 درهم( 200)الحد األدنى للرسوم 

 

 التنازل عن المتحصالت

عمولة التنازل عن متحصالت االعتماد المستندي 

 درهم 500 للتصدير و/أو فاتورة التصدير 

 

 

 حظات:مال

مخاطر البنك(  على أساسفواتير التصدير )عندما يتم تمويلها االعتمادات المستندية للتصدير وسوف تستند أسعار تأكيد  .1

التعامل مع بنوك معينة في بلدان محددة. سيتمكن مدير العالقات  عندعلى التقييمات الحالية لمخاطر التخلف عن السداد 

 الخاص بك من تزويدك باألسعار المحدثة ألي بنك معين في بلد معين.
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 تلكالفواتير. سوف نحدد لك  حصالتتمقطاع الرسوم الخاصة بها من ستبنوك المراسلة اباإلضافة إلى رسومنا، يجوز لل .2

 درهم 275الرسوم، سيتم فرض رسوم بنكية للسداد بقيمة  تلكباإلضافة إلى  الرسوم على أنها "رسوم بنك الطرف المقابل".

 الحدود. ةبراعالعلى جميع التحويالت 

 

عما إذا كانت المستندات قد تم اإلفراج عنها مقابل الدفع / القبول أو اإلفراج عنها يتم اقتضاء عمولة معالجة بغض النظر  .3

 .بدون دفع

 

 سيتم تطبيق الحد األدنى للرسوم على جميع التعديالت بخالف الزيادة في قيمة الفاتورة .4

 

 المحلية.يتم تحميلها على مدفوعات العمالت األجنبية التي ال تنطوي على تحويلها إلى العملة التي  .5
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 1الكفاالت واالعتمادات المستندية الضامنة

 

اإلصدار  -الكفاالت واالعتمادات المستندية الضامنة 

 والتعديل

الطلبات المستلمة عبر نماذج الطلبات اليدوية 

 من الفرع
 HSBCNetالطلب المستلم من خالل 

 عمولة فتح ضمان بتاريخ انتهاء ثابت 

 أشهر(  3رسوم سنوية بحد أدنى تُطبق )

2**% 

 درهم لكل سنة( 750)الحد األدنى للعمولة 

2**% 

 درهم لكل سنة( 500)الحد األدنى للعمولة 

 %**3 %**3 1عمولة فتح ضمان مفتوح اآلجل

 أشهر(  3رسوم سنوية بحد أدنى تُطبق )
 درهم لكل سنة( 500)الحد األدنى للعمولة  درهم لكل سنة( 750)الحد األدنى للعمولة 

 عمولة فتح اعتماد مستندي ضامن 

 أشهر( 3رسوم بحد أدنى تُطبق )

0.2 ً  ٪ شهريا

 درهم( 750)الحد األدنى للرسوم 

 

 درهم، زائد ما ورد أعاله لزيادة القيمة أو تمديد الفترة. 200 عمولة تعديل الكفاالت واالعتمادات المستندية

 مجاناً  درهم 150 عمولة معالجة إصدار الكفاالت

 اإلشعار بالكفاالت
لعمالء بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط 

 المحدود
 لغير العمالء

 درهم لإلشعار بالضمان 800 درهم لإلشعار بالضمان 500 رسوم إلخطار البنك المراسل بالضمانات

 درهم لإلشعار بالتعديالت 600 درهم لإلشعار بالتعديالت 300 

 

 تمويل الذمم المدينة

 تمويل الذمم المدينة

 ٪ من قيمة الذمم المدينة المخطر بها0.25 رسوم الخدمة

 ةاآلجل اتالشيك خصم

 ٪ من قيمة الشيك0.125 رسوم الخدمات

 استرجاع الشيك المخصوم♦ 

 استبدال الشيك المخصوم♦ 
 درهم لكل رسوم مطبقة. 50

 

 حظات:مال

عبر بنك مراسل، سيتم أيضاً تطبيق رسوم البنك المراسل  الضمان مطالباتأو /في حالة إعادة إصدار / دفع الضمانات و .1

ها إلى حسابات بديلة. في الحاالت االستثنائية التي يُطلب فيها نقلمعامالت الضمان أو إجراء ال ينبغي إعادة  الفعلية.

عديالت الضمان والمصروفات مذكور في القسمين "إصدار الضمان" و "تال على النحوالقيام بذلك، يتم تطبيق التعرفة 

 على جميع التحويالت عبر الحدود. درهم 275ة بقيمة بنكي سداد سيتم فرض رسوم األخرى".

 

 .ضامنأو االعتماد المستندي ال كفالةتقديم المطالبات حتى يتم إلغاء ال خاللهايمكن أيضاً تطبيق العموالت للفترة المسموح 

 التمديد في تاريخ انتهاء الصالحية.و/أو  ضامنأو االعتماد المستندي ال كفالةمبلغ التنطبق رسوم التعديل على الزيادة في 

 

 سيتم فرض رسم إضافي يغطي رسوم وزارة العمل لكل ضمان عمل صادر بموجب نظام الضمان اإللكتروني. .2
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 RFاستيراد / تصدير / كفاالت /  -رسوم متنوعة 

 

 برقية / سويفت رسالة
عبر نماذج الطلبات الطلبات المستلمة 

 اليدوية من الفرع
 HSBCNetالطلب المستلم من خالل 

 رسوم اإلرسال لالعتمادات المستندية لالستيراد

 درهم لإلصدار  500

 

 درهم لإلصدار  200

 

 درهم للتعديالت 150 درهم للتعديالت 250 نقل االعتمادات المستندية برسالة سويفت / برقية

  درهم 100 البرقية / سويفتالتغييرات على رسالة 

 رسوم االختالف لفواتير االستيراد والتصدير

  درهم 500 رسوم االختالف )مستردة من المصدر(

عمولة السحب الزائد لالعتماد المستندي  -االختالف 

لالستيراد أو عمولة تقديم فاتورة االعتماد المستندي 

 1لالستيراد بعد تاريخ انتهاء الصالحية

 أشهر كحد أدنى( 3رسوم شهرية لمدة )تطبق 

٪ حتى تاريخ استحقاق فاتورة االعتماد 0.2

 المستندي لالستيراد 

 درهم( 375)الحد األدنى للرسوم 

 

 رسوم شركات البريد السريع

  درهم 200 رسوم البريد السريع لكل مستند

 المعامالت غير المدفوعة أو غير المقبولة

  درهم 500 واالستيراد المرتجعة بدون دفعرسوم فواتير التصدير 

سوم فواتير التصدير واالستيراد غير المدفوعة ر♦ 

 ألكثر من شهر من تاريخ االستحقاق أو االطالع )حسب

 المدة(

رسوم فواتير التصدير واالستيراد غير المقبولة ألكثر ♦ 

 من شهر من تاريخ التقديم

ألكثر من رسوم قرض المشتري والبائع غير المسددة ♦ 

 شهر من تاريخ االستحقاق.

 

 

 درهم شهريا لكل رسم منطبق 250

 

 

 حظات:مال

تقديم الفاتورة بعد تواريخ انتهاء صالحية و/أو ة تتضمن السحب الزائد تضاربفواتير مما يقدم من  تخضع معالجة لن .1

 .إتش إس بي سيلتقدير االعتماد المستندي 

 

٪ 5تشمل ضريبة القيمة المضافة، وعند االقتضاء، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة مالحظة: الرسوم المذكورة أعاله ال 

 باإلضافة إلى المبلغ المذكور.
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 للشركات المصرفية الخدمات

 

ال في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي العاملة لشركات إلى االخاصة بنا  للشركاتالمصرفية  إتش إس بي سيتتوفر حلول 

الخدمات مليون دوالر أمريكي، والتي يديرها مدير عالقات  50أو ما يعادل  درهممليون  180ها السنوية عامالتحجم ت يتجاوز

 .للشركاتللخدمات المصرفية  إتش إس بي سياإلمارات كجزء من عرض  المصرفية للشركات في دولة

 

 الخدمة المصرفية للشركات نوع المنتج والخدمة

Standard 

 

 الخدمة المصرفية للشركات

1Elevate 

الخدمة المصرفية 

 للشركات

Vantage1 

 خدمة متخصصة

 نعم نعم نعم مدير عالقات متخصص

 الحسابات

 نعم نعم نعم حساب جار  

 نعم نعم نعم حساب تحت الطلب

 ال حساب الخدمات المصرفية الشخصية

حالة إتش إس بي سي الممتازة 

  1شهراً  12ألول 

إس بي سي  حالة إتش

 12الممتازة ألول 

  1شهراً 

 درهم 500,000 درهم 100,000 الحد األدنى لرصيد العالقة
1,000,000 

 درهم

الرسوم الشهرية في حال عدم استيفاء الحد 

 األدنى لرصيد العالقة
 درهم 1,500 درهم 750 درهم 150

 3دفعات ال

 درهم 25 درهم  35 درهم  55 الحوالة الدولية

 درهم 20 درهم 25 درهم  45 المحليةالحوالة 

 0 درهم  1 درهم  1 حوالة واردة )محلية(

 درهم  1 درهم 3 درهم 25 حوالة واردة )دولية(

 درهم 10 درهم 20 درهم  30 تحميل الملف

 حلول الرواتب

 درهم 2.5 درهم 4 درهم 10 غرفة المقاصة )بدون نظام حماية األجور(

 درهم 2.5 درهم 3.5 درهم 5 نظام حماية األجور

 

HSBCnet 

 HSBCnetإعداد 
 بدون رسوم بدون رسوم بدون رسوم

 درهم 100 درهم 200 درهم HSBCnet 300الرسوم الشهرية 

 بطاقة إتش إس بي سي للشركات

 10 5 0 عدد البطاقات المعفاة من الرسوم السنوية
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 5 25,000 510.000 ال 4 األميال الجويةنقاط 

 

شهراً. تطبق الشروط واألحكام. لمزيد من  12ألول  الممتازة إتش إس بي سي خدماتعن معايير األهلية ل يتم التنازل .1

 .التفاصيل، يرجى التحدث إلى مدير العالقات الخاص بك

 

رصيد العالقة اإلجمالي على أساس شهر تقويمي، وهو إجمالي الرصيد الختامي لجميع حسابات الودائع متوسط يُحسب  .2

تحت الطلب وحسابات الودائع ألجل والودائع تحت الرهن في نهاية كل يوم مقسوماً على عدد األيام التقويمية في الشهر. 

لب أو حسابات الودائع ألجل أو الودائع تحت الرهن( حسابات العمالت األجنبية )بما في ذلك الحسابات تحت الطتؤخذ 

رصيد العملة للشهر القابل للفوترة، المحول إلى الدرهم متوسط رصيد العالقة، بناًء على متوسط في االعتبار لحساب 

 اإلماراتي بسعر الصرف الفوري لتاريخ سداد الفائدة.

 

متوسط ضمن مجموعة شركات في االعتبار عند حساب  ال تؤخذ األرصدة التي تحتفظ بها كيانات قانونية منفصلة

رصيد العالقة. سيتم فرض الرسوم الشهرية المطبقة بعد شهرين تقويميين كاملين من تاريخ االشتراك. على سبيل المثال، 

رصيد العالقة اإلجمالي متوسط الحساب األول لتحديد  سيكونأغسطس،  15بالنسبة لالشتراك الذي تمت معالجته في 

 شهر نوفمبر، مع دفع الرسوم الشهرية )إن وجدت( في ديسمبر. عن

 

البنوك األخرى. من المتفق عليه أن رسوم البنوك األخرى فيما يتعلق  تي تفرضهااألسعار أعاله ال تشمل الرسوم ال .3

طتك دون ضمن سيطرتنا وسيتم دفعها بواس  تقعالمدفوعات المحولة أو المستلمة( ال بمعنىبالمعاملة التي طلبتها )

" بما في ذلك المدفوعات المقاصة من خالل OURالرجوع إلينا. ال تتعرف بعض أنظمة المقاصة على نوع الرسوم "

"، OURالواليات المتحدة األمريكية )وبعض األسواق األخرى(. عندما يتم السداد ولم يتم التعرف على نوع الرسوم "

عني أن المبلغ اإلجمالي الذي يرسله المحول سيتم تخفيضه بمبلغ " مما يBEN" أو "SHAنوع "الفقد يتم تغييره إلى 

 .استالم الدفعة المنطبق علىالبنك المراسل  رسوم

 

مقابل كل دوالر أمريكي يتم إنفاقه على بطاقات الدوالر  ميل جوي 2)أو  درهم 2مقابل كل  ميل جوي 1اكسب  .4

 االئتمانية للشركات الخاصة بك إتش إس بي سياألمريكي( تنفقه باستخدام بطاقة 

 

. ال ينطبق هذا العرض على األولى مرةلعند إعداد بطاقة الشركة ل األميال الجويةستتم إضافة مكافأة لمرة واحدة من  .5

 أو البطاقات االفتراضية ضيافةبطاقات الشراء أو بطاقات ال

 

أعاله( يتم  للشركاتالخدمات المصرفية  تعرفةجدول  مالحظة: بالنسبة لجميع المنتجات والخدمات األخرى )غير المحددة في

 الشركات أعاله تعرفةتطبيق 


