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 مالحظة:

٪ باإلضافة إلى المبلغ 5الرسوم والمصاريف الواردة أدناه ال تشمل ضريبة القيمة المضافة، وعند االقتضاء، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 المذكور.

 

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

اإلماراتي باستخدام سعر الصرف المعلن  درهم إماراتيفسيتم تحويل المبلغ اإلجمالي لضريبة القيمة المضافة المفروضة على تلك المعاملة إلى ال

 .HSBCيل مبلغ الرسوم والمصروفات الفعلية وفقاً للسعر الداخلي المطبق لدى بنك من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. سيتم تحو

 

لساعة يعلن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي عن أسعار صرف العمالت األجنبية على موقعه اإللكتروني من يوم االثنين إلى يوم الجمعة ا

معامالت منفذة بعمالت أجنبية يوم السبت أو األحد، سيتم تطبيق أسعار مصرف اإلمارات  السادسة مساًء )بتوقيت دولة اإلمارات(. بالنسبة ألي

معين أو العربية المتحدة المركزي المنشورة يوم الجمعة. في حال عدم قيام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتحديث أسعار الصرف في يوم 

 منشور.صرف خر سعر بتطبيق آ HSBCفي حال عدم توفرها، فسيقوم بنك 
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 لشركاتالخدمات المصرفية لتعرفة 

 خدمات الحساب
 

 الحسابات الجارية

 أو ما يعادله بالعملة األجنبية درهم إماراتي 20,000 الحد األدنى لمتوسط الرصيد الشهري

رسوم الخدمة الشهرية للرصيد األقل من متوسط 

 الحد األدنى
 األجنبية أو ما يعادله بالعملة درهم إماراتي 150

 رسوم صيانة الحساب )لكل كيان* شهرياً(
 درهم إماراتي 920

 قابل لالسترداد فقط من حساب نشط واحد تابع للكيان *

 تحت الطلب الودائع

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

درهم  50,000الخدمة الشهرية للرصيد أقل من رسوم 

 إماراتي
 مدفوعة فائدةبدون 

درهم  25,000رسوم الخدمة الشهرية للرصيد أقل من 

 إماراتي
 درهم إماراتي 150

 رصيد العالقة )الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب(

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

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

 الودائع ألجل

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

 بدون فائدة األقل من الحد األدنى للرصيد

 رسوم خدمة السحب المبكر
باإلضافة إلى  ،درهم إماراتي 100سيتم فرض رسوم معالجة بقيمة 

 غرامة على أساس أسعار السوق السائدة وفقاً لتقدير البنك المطلق.

 )أ(معدل السحب على المكشوف غير الرسمي

 اً سنوي% 22 درهم إماراتيبال

 اً سنوي% 20 بجميع العمالت األخرى

 2017يونيو  15( كما في BLRمعدل اإلقراض األساسي )

 اً سنوي% 11 االماراتي درهم إماراتيبال

 اً سنوي% 11 بالدوالر األمريكي

 

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

درهم للمعامالت بالعملة المحلية )ال٪ سنوياً 22( بما يعادل UODأسعار معلنة، سيتم تطبيق معدل السحب على المكشوف غير المصرح به )

 ٪ سنوياً للمعامالت بالعمالت األجنبية.20اإلماراتي( و إماراتي
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 خدمات الحساب
 

 لكل معاملة رسوم معامالت الحساب

 

 مجاناً  معامالت إيداع شيكات مقاصة شهرياً  5حتى 

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

 

إيداع عمليات  5 عمليات إيداع شيكات مقاصة و 5أكثر من 

 عمليات سحب نقدي شهرياً  5 نقدي و
 درهم إماراتي 20

 درهم إماراتي 10 المعدنية إيداع / سحب عدد كبير من العمالت

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

 لكل معاملة إصدار الشهادات

 درهم إماراتي 275 التدقيقتأكيد 

نسخة ثانية من الشهادات / الكشوف / الفاتورة 

 الضريبية
 لكل شهر / لكل مستند

 درهم إماراتي 50 أشهر 3للفترات حتى آخر 

 درهم إماراتي 100 أشهر 3للفترات التي تتجاوز آخر 

  خدمات أخرى

 درهم إماراتي 300 (فتحهأشهر من  3إغالق الحساب )خالل 

يوماً بعد  30عدم تقديم رخصة تجارية سارية لمدة تزيد عن  

 انتهاء صالحية المستندات الحالية )شهرياً(
 درهم إماراتي 250

 درهم إماراتي 200 إعداد تقارير كشف الحساب سويفت )شهرياً(

 
يوماً بعد انتهاء  30عدم تقديم وثيقة تأمين سارية ألكثر من 

 )شهرياً(صالحية المستندات الحالية 
 درهم إماراتي 250

 إماراتي درهم 100 إصدار خطاب مرجعي
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 الشيكات
 

 لكل شيك االماراتي درهم إماراتيالشيكات بال

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

 ورقة(

 إماراتيدرهم  100 رسوم تحصيل الشيكات غير المتوافقة

 درهم إماراتي 50 االستفسار عن الشيكات غير المتوافقة

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

 المكشوف

رسوم معالجة الشيكات المخصومة /شيكات الشراء 
 المرتجعة

 درهم إماراتي 150

 لكل شيك الشيكات بالعمالت األجنبية

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

 ورقة(

 )أ( درهم إماراتي 100 الشيكات المرسلة للتحصيل

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

رسوم معالجة الشيكات المخصومة /شيكات الشراء 
 المرتجعة

 درهم إماراتي 150

 لكل شيك خدمات أخرى

 درهم إماراتي 25 رسوم الحفظ اآلمن للشيكات اآلجلة

سحب الشيكات اآلجلة قبل االستحقاق أو استبدال أو 
 تمديد تاريخ االستحقاق

 درهم إماراتي 50

رسوم ارتداد الشيكات بسبب عدم كفاية األموال 
 المسحوبة على حساب الشركة نفسها

 درهم إماراتي 250

 درهم إماراتي 100 وقف صرف الشيكات

يوماً  15عدم تحصيل الشيكات المرتجعة من الفرع خالل 
 من اإلخطار

 لكل شيك / شهرياً  درهم إماراتي 100

 خارج دولة اإلمارات( وفقاً للرسوم الفعلية. HSBCسيتم تطبيق رسوم إضافية للبنك المراسل / اآلخر )إن وجدت، بما في ذلك بنوك  (أ

 سيخضع عدد أوراق دفتر الشيكات المصدر لسلوكيات اإلدارة المرضية للحساب وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. (ب
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 (GPSالعالمية ) المدفوعاتحلول 
 

 إلكتروني الصادرة -اللحظية المدفوعات المحلية بنظام التسوية اإلجمالية 

  درهم إماراتي 45 1قبل البدء بالتحويلتُسدد بصورة مشتركة/تُسدد  –نوع الرسوم 

  درهم إماراتي 1 قبل البدء بالتحويلنوع الرسوم: ُتسدد  -رسوم إضافية 

  الواردة -اللحظية المدفوعات المحلية بنظام التسوية اإلجمالية 

  درهم إماراتي 1 بصورة مشتركةُتسدد المستفيد من األموال /بواسطة تُسدد  –نوع الرسوم 

 0 قبل البدء بالتحويلتُسدد  –نوع الرسوم 

  الصادرة -المدفوعات عبر الحدود / الدولية 

  درهم إماراتي 55 2قبل البدء بالتحويلتُسدد بصورة مشتركة/تُسدد  –نوع الرسوم 

  البدء بالتحويلقبل نوع الرسوم: ُتسدد  -رسوم إضافية 

  درهم إماراتي HSBC 50ضمن مجموعة • 

  درهم إماراتي HSBC 100خارج مجموعة • 

  الواردة -المدفوعات عبر الحدود / الدولية 

  درهم إماراتي 30 بصورة مشتركةُتسدد بواسطة المستفيد من األموال /تُسدد  –نوع الرسوم 

 0 قبل البدء بالتحويلنوع الرسوم: تُسدد 

  خدمات ما بعد المعالجة -المدفوعات المحلية / الدولية 

  3التحقيق في المدفوعات

  درهم إماراتي 100 التعديل

  درهم إماراتي 100 اإللغاء

  درهم إماراتي 100 سحب األموال المحولة

  درهم إماراتي 100 ادعاء المستفيد عدم استالم األموال

  درهم إماراتي 25 مكتملةتقديم تعليمات غير  -إحالة الدفع 

  درهم إماراتي 25 كفاية الرصيدغرامة لعدم 

 إعفاء العملة المحلية –إعادة األموال بسبب تفاصيل غير صحيحة / غير كاملة 

  اشعارات الدفع ونسخ سويفت

  درهم إماراتي HSBCnet 100نسخة سويفت عبر مركز رسائل 

  درهم إماراتي 150 خدمات العمالءنسخة سويفت عبر 

  درهم إماراتي 50 اشعارات الخصم / االئتمان عبر خدمات العمالء

الدائمة التعليمات   5يدوي                      5إلكتروني 

 درهم إماراتي 100                      مجانا اإلعداد / التعديل / اإللغاء

 درهم إماراتي 50تي           درهم إمارا 50 كفاية األموالفشل التعليمات الدائمة بسبب عدم 

 5إلكتروني التحويل الداخلي

اإلمارات العربية المتحدة )بين حسابات الشركة  HSBCحواالت داخل بنك 

 نفسها أو حسابات أخرى(

 مجانا

  لشيكاتالتوريد الخارجي لخدمات 

 درهم إماراتي 300 الخارجي للشيكات لمرة واحدة مع خيار التوقيع التوريدرسم إعداد 

 درهم إماراتي 200 شهرية للشيكاتالتوريد الخارجي الرسوم 

 درهم إماراتي 6 الخارجي للشيكات التوريدمن خالل  -أوامر الصراف 

 درهم إماراتي 15 الخارجي للشيكات التوريدمن خالل  –الكمبياالت تحت الطلب 

 درهم إماراتي 4 الخارجي للشيكات التوريدمن خالل  –شيكات الشركة 

 إلكتروني فقط (DD( / كمبيالة تحت الطلب )COCأمر صرف )

 درهم إماراتي 30 أمر صرف

 درهم إماراتي 10 إصدار كمبيالة تحت الطلب دولية
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 درهم إماراتي 150 إلغاء أو إيقاف دفع أمر صرف / كمبيالة تحت الطلب

  المدفوعات اللحظية

 مجانا تعليمات المدفوعات المحلية اللحظية )الواردة(

 درهم إماراتي 5 تعليمات المدفوعات المحلية اللحظية )الصادرة(

 إلكتروني فقط االئتمانية( ACHالدفع اآللي الصادر )حواالت 

 مجانا )بالعملة المحلية( لكل بند HSBCالصادرة لحسابات 

 درهم إماراتي 10 خارجية )بالعملة المحلية( لكل بند مصرفيةالصادرة لحسابات 

 درهم إماراتي 5 ( مدفوعات الرواتبWPSخدمات حماية األجور )

 إلكتروني فقط الدفع اآللي الوارد )الخصم المباشر(

 درهم إماراتي 3,500 رسوم التسجيل

 في الشهر درهم إماراتي 500 رسوم الصيانة

 لكل تفويض درهم إماراتي 15 إنشاء التفويضرسم 

 لكل تفويض درهم إماراتي 15 رسوم إلغاء / تعديل التفويض

 / أمر درهم إماراتي 5 رسوم معالجة التحصيل

  خدمة إدارة الذمم المدينة

 درهم إماراتي 500 رسوم إعداد خدمة إدارة الذمم المدينة

 درهم إماراتي 250 المدينة رسوم الصيانة الشهرية لخدمة إدارة الذمم

 درهم إماراتي 100 رسوم تعديل خدمة إدارة الذمم المدينة

  الحساب االفتراضي

 درهم إماراتي 1,000 رسوم إعداد الحساب االفتراضي )لكل حساب مادي(

 لكل حساب افتراضي درهم إماراتي 5 رسوم الصيانة الشهرية للحساب االفتراضي

  خدمة اكسبريس كاش

درهم  300)دبي / الشارقة / أبو ظبي / العين(  مخصصةالتحصيل ألغراض 

 إماراتي

 في الشهر لكل موقع درهم إماراتي 360 حتى رحلة تحصيل نقدي واحدة في األسبوع – 1المستوى 

 في الشهر لكل موقع درهم إماراتي 650 رحلة تحصيل نقدي في األسبوع 2 حتى – 2المستوى 

 في الشهر لكل موقع درهم إماراتي 900 رحالت تحصيل نقدي في األسبوع 3 حتى – 3المستوى 

 في الشهر لكل موقع درهم إماراتي 1,120 رحالت تحصيل نقدي في األسبوع 4 حتى – 4المستوى 

 في الشهر لكل موقع درهم إماراتي 1,400 رحالت تحصيل نقدي في األسبوع 5 حتى – 5المستوى 

 في الشهر لكل موقع درهم إماراتي 1,600 ت تحصيل نقدي في األسبوعرحال 6 حتى – 6المستوى 

 في الشهر لكل موقع درهم إماراتي 1,770 رحالت تحصيل نقدي في األسبوع 7 حتى – 7المستوى 

  الخدمة المصرفية السريعة )إكسبرس(

 في الشهر درهم إماراتي 1,000 الخدمة المصرفية السريعة إكسبرس )االستالم اليومي(

األسعار القياسية للخدمة المصرفية السريعة )إكسبرس( مخصصة لمواقع االستالم داخل حدود المدينة وبالنسبة للمناطق خارج هذا 

 مزيد من التفاصيل.الالخاص بك للحصول على  HSBCندوب النطاق، قد يتم تطبيق أسعار مختلفة. يرجى االتصال بم

 إعداد الخدمات المصرفية السريعة للعمالء(إيداع الشيكات الرقمية )يجب 

 درهم إماراتي 3,000 رسوم التنفيذ لكل موقع )مرة واحدة(

 درهم إماراتي 1,000 لكل موقع( اً الخدمة المصرفية السريعة )شهري

  الشيكات اآلجلة )تخزين الشيكات اآلجلة(

 درهم إماراتي 500 رسوم إعداد قسيمة إيداع مخصصة

 درهم إماراتي 500 لمرة واحدة رسوم اإلعداد

 درهم إماراتي 10 التسجيل والتخزين لكل شيك

 درهم إماراتي 10 سحب شيك غير مجدول )لكل شيك(

 درهم إماراتي 10 تغيير تاريخ التقديم لكل شيك
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 لشركات الرقمية لقنوات ال
 

  )الشركات( HSBCnetقناة 

  :تتضمن رسوم اإلعداد

 درهم إماراتي 500 تحميل الحساب والتدريب األولي 

 درهم إماراتي 500 ("توكن" جهاز أمان إضافي )لكل جهاز

 درهم إماراتي 500 تدريب إضافي )لكل زيارة(

 درهم إماراتي 400 الشهرية )للشركات( HSBCnet رسوم خدمة

  مصرفيةكشوف الحساب ال

 MT 940 / CAMT.T)رسوم كشف الحساب البنكي الصادر في نهاية اليوم 

BA12 / CSV / )- (اً )لكل حساب شهري 

 درهم إماراتي 200

  MT 942 / CAMT.T) (الحساب البنكي الصادر خالل اليومرسوم كشف 

BA12 / - (اً )لكل حساب شهري( 

 درهم إماراتي 350

( MT 940 / MT 942)رسوم كشف الحساب البنكي الوارد من بنوك خارجية 

 (اً )لكل حساب شهري -

 درهم إماراتي 70

  HSBCnetمعالجة الملفات عبر  -رسوم تحميل ملف 

 التسعير لكل ملف HSBCnetعدد الملفات المقدمة شهرياً على 

 درهم إماراتي 10 ما فوقف 100

 إماراتيدرهم  30 100أقل من 

 دوالر أمريكي لكل ملف HSBCnet Connect 5رسوم تحميل ملفات 

 

 :مالحظات

بواسطة " سيتم خصمها من حسابك. بالنسبة للرسوم من النوع الذي "يُسدد قبل البدء بالتحويل بصورة مشتركة/يُسددالذي يُسدد “ بالنسبة للرسوم من النوع .1

 .إماراتي من مبلغ الدفعة المرسلة، وليس من حسابكدرهم  45سيتم خصم المستفيد من األموال" 

درهم إماراتي من حسابك. بالنسبة للرسوم من النوع الذي  55" سيتم خصم قبل البدء بالتحويل بصورة مشتركة/يُسددالذي يُسدد “ بالنسبة للرسوم من النوع .2

 .دفعة المرسلة، وليس من أي أموال أخرى في حسابكدرهم إماراتي من مبلغ ال 55سيتم خصم بواسطة المستفيد من األموال" "ُيسدد 

 .للتحقيق في أمر دفع صادر HSBC طلباً خاصاً إلى HSBC التحقيق في الدفع: عندما يقدم عميل .3

 .علومات إضافيةللحصول على م HSBC للموافقة عليها أو الرجوع إلى عميل HSBC إحالة تعليمات الدفع إلى مدير عالقات HSBC إحالة الدفع: عندما يُطلب من .4

 .، يدوي: تعليمات الدفع الصادرة من الفرع أو مدير العالقات(HSBC Connect ،HSBCnet ،SwiftNet) إلكتروني: تعليمات الدفع الصادرة من القنوات المصرفية اإللكترونية .5

باإلضافة إلى تسعير الدفع اإللكتروني. لمزيد من التفاصيل،  إماراتيدرهم  200إال في ظروف استثنائية وتحمل رسوماً إضافية بقيمة  الذكية ال يتم تقديم المدفوعات .6

 .يرجى االتصال بمدير العالقات الخاص بك

 HSBCاالمارات العربية المتحدة فقط. قد يتم خصم رسوم أخرى بما في ذلك رسوم البنك المستفيد أو البنوك المراسلة أو رسوم مكتب مجموعة  HSBCهذه رسوم  .7

 األخرى من المبلغ المحول. 

ك المستفيد. على سبيل بالنسبة ألي تحويل، قد يُطلب من المستفيد دفع رسوم إضافية وفقاً للشروط التي يحددها نظام الدفع أو المحول أو البنك المحول أو البن .8

"، ومع قبل البدء بالتحويلبمعالجة المعاملة بنوع الرسوم "تُسدد  BCHSالمثال، بالنسبة للدفعات الخارجية عندما يختار الطرف الطالب دفع جميع الرسوم، سيقوم 

اصتها من خالل ذلك، من المهم مالحظة أن بعض أنظمة المقاصة في الدولة المحلية ال تتعرف على هذا النوع من الرسوم بما في ذلك المدفوعات التي تتم مق

( في الواليات المتحدة األمريكية. لهذا السبب، قد تقوم البنوك المراسلة في الواليات CHIPSة المقاصة )االحتياطي الفيدرالي أو نظام المدفوعات بين البنوك لغرف

" عند توجيه الدفعة إلى بنك بواسطة المستفيد" أو " تُسدد  بصورة مشتركة " إلى " تُسددقبل البدء بالتحويلالمتحدة األمريكية بتغيير نوع الرسوم من " تُسدد 

 هائي.المستفيد الن

 قد تخضع المدفوعات الواردة التي يتلقاها العميل لرسوم مصرفية مراسلة، والتي يمكن خصمها من عائدات الدفع. .9

لتي أو يمنح أو يتقاسم العمولة أو الرسوم أو الدخل / اإليرادات مع كيانات أخرى. ستكون الرسوم أو التكاليف أو العمولة ا HSBCأثناء عملية تنفيذ الدفع، قد يتلقى  .10

 مباشرة من عميله وفقاً لجدول التعريفة المطبق أو المتفق عليه مع العميل. HSBCيتقاضاها 

 سيتم تطبيق سعر الصرف السائد على جميع المعامالت بين العمالت. .11

https://www.business.hsbc.ae/en-لمزيد من التفاصيل: لأوقات انقطاع خدمة للدفع متوفرة على موقعنا اإللكتروني، ضمن التحويالت والمدفوعات  .12

centre-gb/ae/generic/download 

الحساب المصرفي الدولي للمستفيد وفقاً لتوجيهات البنك المركزي، سيتأثر االئتمان للحسابات المودعة في البنوك العاملة في اإلمارات العربية المتحدة بناءً على رقم  .13

 فقط. لن يتم استخدام جميع المعلومات األخرى المقدمة مثل اسم المستفيد والتفاصيل األخرى.

 
 

 
 
 
 
 

https://www.business.hsbc.ae/en-gb/ae/generic/download-centre
https://www.business.hsbc.ae/en-gb/ae/generic/download-centre
https://www.business.hsbc.ae/en-gb/ae/generic/download-centre
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 االئتمان –البطاقات التجارية 
 

 البيان
 بطاقة الشركة

 درهم إماراتيبال

 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 إماراتي 400 الرسوم السنوية للبطاقة

 %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

رسوم السلفة النقدية / شبه 

 النقدية *

درهم  100٪ أو 2.7

 )كحد أدنى( إماراتي

دوالر  27٪ أو 2.7

 أمريكي )كحد أدنى(

جنيه  30٪ أو 2.7

 إسترليني )كحد أدنى(

لاير  100٪ أو 2.7

 سعودي )كحد أدنى(

)كحد يورو  35٪ أو 2.7

 أدنى(

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

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

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

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

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

رسوم االعتراض على معاملة يثبت 

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

 المعامالت بعمالت أجنبية

)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 

 درهم إماراتيبال

البطاقة االفتراضية 

 بالدوالر األمريكي

البطاقة االفتراضية 

 بالجنيه اإلسترليني

البطاقة االفتراضية 

 بالريال السعودي

البطاقة االفتراضية 

 باليورو

 - - - - - الرسوم السنوية للبطاقة

 %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

رسوم السلفة النقدية / شبه 

 النقدية *

درهم  100٪ أو 2.7

 )كحد أدنى( إماراتي

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 )كحد  35٪ أو 2.7

 أدنى(

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

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

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

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

 يورو 25 لاير سعودي 100 جنيه إسترليني 20 أمريكيدوالر  27 درهم إماراتي 100 الشيك المرتجع

رسوم االعتراض على معاملة يثبت 

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

 المعامالت بعمالت أجنبية

)سيتم تحويل معامالت البطاقة 

التي ال تكون بعملة الفاتورة 

بسعر سوق الجملة الخاصة بك 

 الذي ينطبق عليه رسوم المعالجة(

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

 بطاقة الضيافة بطاقة الشراء البيان
  

 درهم إماراتي 50 درهم إماراتي 400 الرسوم السنوية للبطاقة
  

 %1.5 %1.75 رسوم التمويل شهرياً 
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 رسوم تمويل السلفة النقدية /

 النقدية * لكل شهرشبه 
2.7% 2.7% 

  

 %100 %100 الحد األدنى للدفع
  

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

 إماراتي )كحد أدنى(

درهم  100٪ أو 2.7

 إماراتي )كحد أدنى(

  

 درهم إماراتي 150 درهم إماراتي 150 غرامة التأخر في الدفع
  

 درهم إماراتي 150 درهم إماراتي 150 رسوم تجاوز حد االئتمان
  

 درهم إماراتي 25 درهم إماراتي 25 نسخة من قسيمة المبيعات
  

 درهم إماراتي 25 درهم إماراتي 25 صورة من كشف حساب البطاقة
  

 درهم إماراتي 100 درهم إماراتي 100 الشيك المرتجع
  

 درهم إماراتي 100 درهم إماراتي 100 رسوم االعتراض على معاملة يثبت الحقاً صحتها
  

 المعامالت بعمالت أجنبية

)سيتم تحويل معامالت البطاقة التي ال تكون بعملة 

الفاتورة الخاصة بك بسعر سوق الجملة الذي ينطبق عليه 

 رسوم المعالجة(

 

    

   %2.8حتى  %2.8حتى 

 رسوم أخرى:

االفتراضية تكامل واجهة برمجة التطبيقات لبرنامج البطاقة 

 # )قياسية(

 دوالر أمريكي 10,000

تغذية ملف بيانات البطاقة القياسية في برامج تخطيط 

 موارد منشآت العميل )مرة واحدة( #

 دوالر أمريكي 1,000

 
معامالت مثل تحويل األموال بموجب أمر تحويل  اً أيضيشير إلى المعامالت التي تمثل شراء عملة أجنبية أو مواد قد تكون قابلة للتحويل إلى نقد. قد يشمل ذلك  -* شبه نقدي 

 إلكتروني، وتمويل الحسابات والمعامالت األخرى على النحو الذي يحدده اتحاد البطاقات ذي الصلة من وقت آلخر.
 # ستختلف تكلفة التكامل الفعلية بناًء على مستوى التخصيص 

( مشتريات 4( السلف النقدية المفوترة، 3( الرسوم، 2( أرصدة أسعار الفائدة الترويجية، 1االئتمانية بالترتيب التالي: مالحظة: سيتم تطبيق المدفوعات على حساب بطاقتك 
 ( المشتريات غير المفوترة7( السلف النقدية غير المفوترة، و 6( الرسوم غير المفوترة، 5الفواتير، 
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 الخصم للشركات -البطاقات التجارية 
 

 البيان
 خصمبطاقة ال

 للشركات
 بطاقة الخصم

 االفتراضية للشركات

 - - الرسوم السنوية للبطاقة

إعادة إصدار رقم التعريف الشخصي 

 لبطاقة الخصم
 ال يوجد درهم إماراتي 50

 ال يوجد درهم إماراتي 50 رسوم استبدال بطاقة الخصم

رسوم معالجة العمالت األجنبية 

سيتم تحويل معامالت البطاقة التي )

تكون بعملة الفاتورة الخاصة بك ال 

بسعر سوق الجملة الذي ينطبق 

 (عليه رسوم المعالجة

2.8% 2.8% 

نسخة من قسيمة المبيعات 

 )معاملة التجزئة لبطاقات الخصم(
 %100 درهم إماراتي 25

رسوم االعتراض على معاملة يثبت 

 الحقاً صحتها
 درهم إماراتي 100 درهم إماراتي 100

 العربية المتحدة في اإلمارات HSBCرسوم االستخدام في أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك 

 ال يوجد بدون رسوم السحب / اإليداع النقدي

 ال يوجد بدون رسوم االستعالم عن الرصيد

 ال يوجد بدون رسوم كشف موجز

في  HSBCالتحويل داخل حسابات 
 دولة اإلمارات

 ال يوجد بدون رسوم

 ال يوجد بدون رسوم سداد فواتير المرافق

 ال يوجد بدون رسوم HSBCمدفوعات بطاقة االئتمان من 

 )السعر لكل معاملة(العربية المتحدة اإلمارات في  Switchالتي تحمل عالمة في أجهزة الصراف اآللي 

    ال يوجد درهم إماراتي 2 السحب النقدي

    ال يوجد درهم إماراتي 1 االستعالم عن الرصيد

 )السعر لكل معاملة( يالخليجمجلس التعاون في دول  HSBCفي أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك 

    ال يوجد درهم إماراتي 6 السحب النقدي

    ال يوجد درهم إماراتي 3 االستعالم عن الرصيد

 )السعر لكل معاملة( يالخليجمجلس التعاون في دول  GCC NETالتي تحمل عالمة في أجهزة الصراف اآللي 

     ال يوجد درهم إماراتي 6 السحب النقدي

     ال يوجد درهم إماراتي 3 االستعالم عن الرصيد

 )السعر لكل معاملة( HSBCدولياً في أجهزة الصراف اآللي األخرى التابعة لبنك 

  ال يوجد درهم إماراتي 10 السحب النقدي

  ال يوجد يوجدال  االستعالم عن الرصيد

 )السعر لكل معاملة( Visa / Plusدولياً في أجهزة الصراف اآللي التي تحمل عالمة 

  ال يوجد درهم إماراتي 20 السحب النقدي

  ال يوجد ال يوجد االستعالم عن الرصيد
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 حلول السيولة العالمية
 

 واحدة لمرة حل السيولة )ينطبق على جميع المنتجات(

 درهم إماراتي 9,000دوالر أمريكي /  2,500 األوليرسم اإلعداد 

 درهم إماراتي 900دوالر أمريكي /  250 رسوم التعديل )تشمل أي تغيير في الحل الحالي و/أو اإلنهاء(

 شهرياً  حسابلكل  تركيز النقد المحلي

 درهم إماراتي 360 / أمريكي دوالر 100 شهريةرسوم 

 شهرياً  حسابلكل  التركيز النقدي عبر الحدود

 درهم إماراتي 540أمريكي /  دوالر 150 شهريةرسوم 

 شهرياً  حسابلكل  التركيز النقدي متعدد البنوك

 درهم إماراتي 540دوالر أمريكي /  150 الشهرية رسوم الخدمة

 لكل حساب شهرياً  التجميع االسمي بعملة محلية واحدة

 درهم إماراتي 540أمريكي /  دوالر 150 الشهرية رسوم الخدمة

 لكل حساب شهرياً  تسهيل تعزيز الفائدة

 درهم إماراتي 540أمريكي /  دوالر 150 الشهرية رسوم الخدمة

 لكل حساب شهرياً  تسهيل تحسين الفائدة

 درهم إماراتي 540أمريكي /  دوالر 150 الشهرية رسوم الخدمة
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 1الواردات 
 

 2اعتماد مستندي لالستيراد
 المستلمة عبر نماذجالطلبات 

 الطلبات اليدوية من الفرع
 HSBCNetالطلب المستلم من خالل 

 عمولة اإلصدار والتعديل.

 أشهر على األقل(. 3)الرسوم المطبقة شهريا لمدة 

 ٪0.20بنسبة  درهم إماراتي 100,000أول 

قيمة االعتماد المستندي المتبقية فوق 

 ٪0.125بنسبة  درهم إماراتي 100.000

 درهم إماراتي 750رسوم: لاألدنى ل الحد

 ٪0.15بنسبة  درهم إماراتي 100,000أول 

قيمة االعتماد المستندي المتبقية فوق 

 ٪0.125بنسبة  درهم إماراتي 100.000

 درهم إماراتي 600: للرسومالحد األدنى 

 رسوم اإللغاء 

 رسوم معالجة التعديل 
        لكل رسم منطبق درهم إماراتي 200

  

 فواتير االستيراد

عمولة استخدام لفواتير االعتماد المستندي لالستيراد 

 )لمدة الفاتورة(

 ٪ شهرياً 0.2

 (درهم إماراتي 300)الحد األدنى للرسوم 

 

 عمولة االستفادة )من القبول حتى االستحقاق(

 ٪ شهريا0.2

 (درهم إماراتي 750)الحد األدنى للرسوم 

 

 المستندي لالستيراد رسوم معالجة فاتورة االعتماد 

  رسوم معالجة التعديل لجميع فواتير االستيراد

 )فاتورة االعتماد المستندي والتحصيل(

  رسوم معالجة القبول لفواتير تحصيل الواردات 

 لكل رسم منطبق درهم إماراتي 200

 

 

 3فواتير تحصيل الواردات معالجةعمولة 
 ٪ من قيمة الفاتورة0.125

 (درهم إماراتي 350)الحد األدنى للرسوم 

 

 ضمانات الشحن وأوامر التسليم

عمولة على ضمانات الشحن وأوامر التسليم على 

 أساس قيمة الفاتورة

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

 الجوي

 (درهم إماراتي 750)الحد األدنى للرسوم 

 4تمويل الواردات 

العمولة على قرض المشتري )لمعامالت الحساب 

 المفتوح فقط(

٪ من مبلغ التحويل )الحد األدنى 0.0625

 (درهم إماراتي 200للرسوم 

 

  درهم إماراتي 250 رسم معالجة لتمديد فترة قرض المشتري

 :مالحظات

يعادله في حالة العمالت األجنبية( من المتحصالت المدفوعة إلى المستفيد مقابل فواتير االستيراد درهم إماراتي )أو ما  275سيتم خصم رسوم السداد البالغة  .1

 باعتماد مستندي/ بدون اعتماد مستندي.

مستندات . في الحاالت االستثنائية التي يلزم فيها إرسال HSBCال ينبغي إرسال بوالص الشحن أو أي شكل من أشكال مستندات النقل ألمر مكاتب مجموعة  

 .HSBC، يجب االتفاق مسبقاً على ذلك مع مكتب مجموعة HSBCالنقل إلى مكتب بمجموعة 

حمر، واالعتمادات المستندية يشمل االعتماد المستندي غير القابل لإللغاء االعتمادات المستندية القياسية غير القابلة لإللغاء، واالعتماد المستندي ذات الشرط األ .2

 ت المستندية المتقابلة. سيتم تطبيق عمولة التعديل بناًء على الزيادة في مبلغ االعتماد المستندي و/أو التمديد في تاريخ االنتهاء.المتجددة واالعتمادا

  يتم اقتضاء عمولة معالجة بغض النظر عما إذا كانت المستندات قد تم اإلفراج عنها مقابل الدفع / القبول أو اإلفراج عنها بدون دفع. .3
بقاً تمثيل قروض المشتري بقرض المشتري قبل الشحن )المعروف سابقاً باسم تمويل االستيراد قبل الشحن(، وقرض المشتري بعد الشحن )المعروف سايتم  .4

 باسم قرض االستيراد النظيف(، والتمويل مقابل االعتمادات المستندية والتمويل مقابل الفواتير التي تم االستفادة منها.
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التجارة العالمية والذمم المدينة الخاصة بالعروض المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية تمويل تعرفة 

 1إطار الوارداتضمن 
 

 2اعتماد مستندي لالستيراد
 الطلبات المستلمة عبر 

 نماذج الطلبات اليدوية من الفرع
 HSBCNetالطلب المستلم من خالل 

 عمولة اإلصدار والتعديل.

 أشهر على األقل(. 3شهريا لمدة )الرسوم المطبقة 

 ٪0.20بنسبة  درهم إماراتي 100,000أول 

قيمة االعتماد المستندي المتبقية فوق 

 ٪0.125بنسبة  درهم إماراتي 100.000

 درهم إماراتي 750الحد األدنى للرسوم: 

 ٪0.15بنسبة  درهم إماراتي 100,000أول 

قيمة االعتماد المستندي المتبقية فوق 

 ٪0.125بنسبة  درهم إماراتي 100.000

 درهم إماراتي 600الحد األدنى للرسوم: 

 رسوم اإللغاء 

 رسوم معالجة التعديل 
 لكل رسم منطبق درهم إماراتي 200

 

 فواتير االستيراد

عمولة استخدام لفواتير االعتماد المستندي لالستيراد 

 )لمدة الفاتورة(

 ٪ شهرياً 0.2

 (إماراتيدرهم  300)الحد األدنى للرسوم 

 

 عمولة االستفادة )من القبول حتى االستحقاق(

 ٪ شهريا0.2

 (درهم إماراتي 750)الحد األدنى للرسوم 

 

 رسوم معالجة فاتورة االعتماد المستندي لالستيراد 

  رسوم معالجة التعديل لجميع فواتير االستيراد

 )فاتورة االعتماد المستندي والتحصيل(

  رسوم معالجة القبول لفواتير تحصيل الواردات 

 لكل رسم منطبق درهم إماراتي 200

 

 

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

 (درهم إماراتي 350)الحد األدنى للرسوم 

 

 ضمانات الشحن وأوامر التسليم

عمولة على ضمانات الشحن وأوامر التسليم على 

 قيمة الفاتورةأساس 

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

 الجوي

 (درهم إماراتي 750)الحد األدنى للرسوم 

 تمويل الواردات 

العمولة على قرض المشتري )لمعامالت الحساب 

 المفتوح فقط(

٪ من مبلغ التحويل )الحد األدنى 0.0625

 (درهم إماراتي 200للرسوم 

 

  درهم إماراتي 250 رسم معالجة لتمديد فترة قرض المشتري

 مالحظات:

درهم إماراتي )أو ما يعادله في حالة العمالت األجنبية( من المتحصالت المدفوعة إلى المستفيد مقابل فواتير االستيراد  275سيتم خصم رسوم السداد البالغة  .1

 مستندي.باعتماد مستندي/ بدون اعتماد 

. في الحاالت االستثنائية التي يلزم فيها إرسال مستندات HSBCال ينبغي إرسال بوالص الشحن أو أي شكل من أشكال مستندات النقل ألمر مكاتب مجموعة  

 .HSBC، يجب االتفاق مسبقاً على ذلك مع مكتب مجموعة HSBCالنقل إلى مكتب بمجموعة 

لإللغاء االعتمادات المستندية القياسية غير القابلة لإللغاء، واالعتماد المستندي ذات الشرط األحمر، واالعتمادات المستندية يشمل االعتماد المستندي غير القابل  .2

 هاء.ي تاريخ االنتالمتجددة واالعتمادات المستندية المتقابلة. سيتم تطبيق عمولة التعديل بناًء على الزيادة في مبلغ االعتماد المستندي و/أو التمديد ف

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

 

حيثما يتم عرضها، ويجب قراءة التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة الخاصة بالعروض المتوافقة مع الشريعة،  تنطبق التعريفات القياسية المذكورة أعاله على منتجات

 .التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة القياسية، وملحق التجارة اإلسالمية وتمويل الذمم المدينة "الشروط والتعريفات" جنباً إلى جنب مع شروط

 

 ٪ باإلضافة إلى المبلغ المذكور5لقيمة المضافة بنسبة مالحظة: الرسوم المذكورة أعاله ال تشمل ضريبة القيمة المضافة، وعند االقتضاء، سيتم فرض ضريبة ا
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 الصادرات
 

 اإلشعار باالعتماد المستندي
الشرق األوسط  HSBCلعمالء بنك 

 المحدود
 لغير العمالء

 عمولة اإلشعار باالعتمادات المستندي

 

لإلشعار باالعتمادي  درهم إماراتي 500

 المستندي للتصدير

 لإلشعار بالتعديالت درهم إماراتي 300

لإلشعار باالعتمادي  درهم إماراتي 800

 المستندي للتصدير

 لإلشعار بالتعديالت درهم إماراتي 600

 

 تأكيد االعتماد المستندي وتمويل الصادرات

فواتير التصدير وتأكيد االعتماد المستندي وتأكيد 

  1التصدير المستندي الصامت

العالقات على النحو المتفق عليه مع مدير 

 الخاص بك.

 (درهم إماراتي 600)الحد األدنى للرسوم 

 

 رسوم معالجة قرض البائع
 ٪ من مبلغ المعاملة0.15

 (درهم إماراتي 500)الحد األدنى للرسوم 

 

  رسوم معالجة قرض البائع قبل الشحن بموجب

 ائتمان مستندي

  رسوم المعالجة لتمديد فترة قرض البائع بعد

 الشحن وقبل الشحن 

 

 لكل رسوم مطبقة درهم إماراتي 200

 

 االعتماد المستنديتحويل 

 التحويلعمولة 
 ٪ من قيمة االعتماد المستندي0.125

 (درهم إماراتي 800)الحد األدنى للرسوم 

 

عمولة التعديل )في حالة زيادة قيمة االعتماد 

 المستندي و/أو تمديد صالحيته(

٪ من قيمة االئتمان المستندي 0.125

 الذي تم زيادته و/أو تمديده

 (درهم إماراتي 800)الحد األدنى للرسوم 

 

 2فواتير التصدير 

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

 (درهم إماراتي 500)الحد األدنى للرسوم 

 

  رسوم معالجة قبول وثيقة االستخدام لجميع فواتير

 التصدير
 لكل رسم مطبق درهم إماراتي 150

 

 4رسوم التعديل 
 ٪ من الزيادة في قيمة الفاتورة0.15

 (درهم إماراتي 200)الحد األدنى للرسوم 

 

 CILE5 )الصرف( العمولة بدالً من 
 ٪ من قيمة الدفع0.25

 (درهم إماراتي 200)الحد األدنى للرسوم 

 

 التنازل عن المتحصالت

عمولة التنازل عن متحصالت االعتماد المستندي 

 للتصدير و/أو فاتورة التصدير 
 درهم إماراتي 500

 

 مالحظات:

الية سوف تستند أسعار تأكيد االعتمادات المستندية للتصدير وفواتير التصدير )عندما يتم تمويلها على أساس مخاطر البنك( على التقييمات الح .1

عند التعامل مع بنوك معينة في بلدان محددة. سيتمكن مدير العالقات الخاص بك من تزويدك باألسعار المحدثة ألي لمخاطر التخلف عن السداد 

 بنك معين في بلد معين.

م باإلضافة إلى رسومنا، يجوز للبنوك المراسلة استقطاع الرسوم الخاصة بها من متحصالت الفواتير. سوف نحدد لك تلك الرسوم على أنها "رسو .2

درهم إماراتي على جميع التحويالت العابرة  275الطرف المقابل". باإلضافة إلى تلك الرسوم، سيتم فرض رسوم مصرفية للسداد بقيمة بنك 

 الحدود.

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

 .طبيق الحد األدنى للرسوم على جميع التعديالت بخالف الزيادة في قيمة الفاتورةسيتم ت .4

 التي يتم تحميلها على مدفوعات العمالت األجنبية التي ال تنطوي على تحويلها إلى العملة المحلية. .5
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ضمن التجارة العالمية والذمم المدينة الخاصة بالعروض المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية تمويل تعرفة 

    إطار الصادرات

 

 اإلشعار باالعتماد المستندي
الشرق األوسط  HSBCلعمالء بنك 

 المحدود
 لغير العمالء

 عمولة اإلشعار باالعتمادات المستندي

 

لإلشعار باالعتمادي  درهم إماراتي 500

 المستندي للتصدير

 لإلشعار بالتعديالت درهم إماراتي 300

لإلشعار باالعتمادي  درهم إماراتي 800

 المستندي للتصدير

 لإلشعار بالتعديالت درهم إماراتي 600

 

 تمويل الصادرات

 رسوم معالجة تمويل البائع
 .٪ من قيمة المعاملة0.15

 (درهم إماراتي 500)الحد األدنى للرسوم 

 

  المعالجة للتمديد إلى أجل تمويل ما بعد رسوم

 الشحن
 لكل رسم مطبق درهم إماراتي 200

 

 االعتماد المستنديتحويل 

 تحويلعمولة ال
 ٪ من قيمة االعتماد المستندي0.125

 (درهم إماراتي 800)الحد األدنى للرسوم 

 

عمولة التعديل )في حالة زيادة قيمة االعتماد 

 صالحيته(المستندي و/أو تمديد 

٪ من قيمة االئتمان المستندي 0.125

 الذي تم زيادته و/أو تمديده

 (درهم إماراتي 800)الحد األدنى للرسوم 

 

 2فواتير التصدير 

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

 (درهم إماراتي 500)الحد األدنى للرسوم 

 

  االستخدام لجميع رسوم معالجة قبول وثيقة

  فواتير التصدير
 لكل رسم مطبق درهم إماراتي 150

 

 4رسوم التعديل 
 ٪ من الزيادة في قيمة الفاتورة0.15

 (درهم إماراتي 200)الحد األدنى للرسوم 

 

 CILE5 )العمولة بدالً من الصرف( 
 ٪ من قيمة الدفع0.25

 (درهم إماراتي 200)الحد األدنى للرسوم 

 

 المتحصالتالتنازل عن 

عمولة التنازل عن متحصالت االعتماد المستندي 

 للتصدير و/أو فاتورة التصدير 
 درهم إماراتي 500

 

 مالحظات:

عامل مع بنوك معينة سوف تستند أسعار فواتير التصدير )عندما يتم تمويلها على أساس مخاطر البنك( على التقييمات الحالية لمخاطر التخلف عن السداد عند الت .1

 في بلدان محددة. سيتمكن مدير العالقات الخاص بك من تزويدك باألسعار المحدثة ألي بنك معين في بلد معين.

م بنك الطرف باإلضافة إلى رسومنا، يجوز للبنوك المراسلة استقطاع الرسوم الخاصة بها من متحصالت الفواتير. سوف نحدد لك تلك الرسوم على أنها "رسو .2

 درهم إماراتي على جميع التحويالت العابرة الحدود. 275لى تلك الرسوم، سيتم فرض رسوم مصرفية للسداد بقيمة المقابل". باإلضافة إ

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

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

 التي يتم تحميلها على مدفوعات العمالت األجنبية التي ال تنطوي على تحويلها إلى العملة المحلية. .5

 

مع الشريعة، حيثما يتم عرضها، ويجب قراءة  التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة الخاصة بالعروض المتوافقة تنطبق التعريفات القياسية المذكورة أعاله على منتجات

 .التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة القياسية، وملحق التجارة اإلسالمية وتمويل الذمم المدينة "الشروط والتعريفات" جنباً إلى جنب مع شروط

 

 ٪ باإلضافة إلى المبلغ المذكور5م فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة مالحظة: الرسوم المذكورة أعاله ال تشمل ضريبة القيمة المضافة، وعند االقتضاء، سيت
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 1الكفاالت واالعتمادات المستندية الضامنة

 
الكفاالت واالعتمادات المستندية الضامنة 

 اإلصدار والتعديل -
الطلبات المستلمة عبر نماذج 

 الطلبات اليدوية من الفرع
الطلب المستلم من خالل 

HSBCNet 

 بتاريخ انتهاء ثابت غير مالي عمولة فتح ضمان 

 أشهر(  3)تُطبق رسوم سنوية بحد أدنى 

2% 

درهم  750)الحد األدنى للعمولة 

 لكل سنة( إماراتي

2% 

درهم  500)الحد األدنى للعمولة 

 لكل سنة( إماراتي

 بتاريخ انتهاء ثابت  مالي عمولة فتح ضمان

 أشهر(  3)تُطبق رسوم سنوية بحد أدنى 

2.8% 

درهم  750)الحد األدنى للعمولة 

 لكل سنة( إماراتي

2.8% 

درهم  750)الحد األدنى للعمولة 

 لكل سنة( إماراتي

 2غير مالي مفتوح اآلجلعمولة فتح ضمان 

 أشهر(  3)تُطبق رسوم سنوية بحد أدنى 

3% 

درهم  750)الحد األدنى للعمولة 

 لكل سنة( إماراتي

3% 

درهم  500)الحد األدنى للعمولة 

 لكل سنة( إماراتي

 2فتح ضمان مالي مفتوح اآلجلعمولة 

 أشهر(  3)تُطبق رسوم سنوية بحد أدنى 

4.75% 

درهم  750)الحد األدنى للعمولة 

 لكل سنة( إماراتي

4.75% 

درهم  750)الحد األدنى للعمولة 

 لكل سنة( إماراتي

  شهرياً  %0.20 عمولة فتح اعتماد مستندي غير مالي

  (درهم إماراتي 750)الحد األدنى  أشهر(  3)تُطبق رسوم سنوية بحد أدنى 

  شهرياً  %0.25 فتح اعتماد مستندي ماليعمولة 

  (درهم إماراتي 750)الحد األدنى  أشهر(  3)تُطبق رسوم سنوية بحد أدنى 

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

 مجاناً  درهم إماراتي 150 عمولة معالجة إصدار الكفاالت

   اإلشعار بالكفاالت

 رسوم إلخطار البنك المراسل بالضمانات

 لإلشعار بالضمان درهم إماراتي 800

لإلشعار  درهم إماراتي 600

 بالتعديالت
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 المدينةتمويل الذمم 
 

 تمويل الذمم المدينة

 ٪ من قيمة الذمم المدينة المخطر بها0.25 رسوم الخدمة

 خصم الشيكات اآلجلة

 ٪ من قيمة الشيك0.125 رسوم الخدمات

 استرجاع الشيك المخصوم 
 استبدال الشيك المخصوم 
 

 لكل رسوم مطبقة درهم إماراتي 50

 مالحظات:

الضمانات و/أو مطالبات الضمان عبر بنك مراسل، سيتم أيضاً تطبيق رسوم البنك المراسل الفعلية. ال ينبغي إعادة إجراء معامالت في حالة إعادة إصدار / دفع  .1

ر الضمان" القسمين "إصداالضمان أو نقلها إلى حسابات بديلة. في الحاالت االستثنائية التي يُطلب فيها القيام بذلك، يتم تطبيق التعرفة على النحو المذكور في 

 درهم إماراتي على جميع التحويالت عبر الحدود. 275و"تعديالت الضمان والمصروفات األخرى". سيتم فرض رسوم سداد مصرفية بقيمة 

 

 يمكن أيضاً تطبيق العموالت للفترة المسموح خاللها تقديم المطالبات حتى يتم إلغاء الكفالة أو االعتماد المستندي الضامن.

 

 التعديل على الزيادة في مبلغ الكفالة أو االعتماد المستندي الضامن و/أو التمديد في تاريخ انتهاء الصالحية.تنطبق رسوم 

 

 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 
 

 سويفت رسالة برقية /
الطلبات المستلمة عبر نماذج 

 الطلبات اليدوية من الفرع
 HSBCNetالطلب المستلم من خالل 

رسوم اإلرسال لالعتمادات المستندية لالستيراد 

واالعتمادات المستندية للتصدير برسالة سويفت / 

 برقية

 لإلصدار  درهم إماراتي 500

 

 لإلصدار  درهم إماراتي 200

 

 للتعديالت درهم إماراتي 150 للتعديالت إماراتيدرهم  250

  درهم إماراتي 100 التغييرات على رسالة البرقية / سويفت

 رسوم االختالف لفواتير االستيراد والتصدير

  درهم إماراتي 500 رسوم االختالف )مستردة من المصدر(

عمولة السحب الزائد لالعتماد المستندي  -االختالف 

عمولة تقديم فاتورة االعتماد المستندي لالستيراد أو 

 1لالستيراد بعد تاريخ انتهاء الصالحية

 أشهر كحد أدنى( 3)تطبق رسوم شهرية لمدة 

٪ حتى تاريخ استحقاق فاتورة 0.2

 االعتماد المستندي لالستيراد 

 (درهم إماراتي 375)الحد األدنى للرسوم 

 

 رسوم شركات البريد السريع

  درهم إماراتي 210 لكل مستند رسوم البريد السريع

 المعامالت غير المدفوعة أو غير المقبولة

    درهم إماراتي 500 رسوم فواتير التصدير واالستيراد المرتجعة بدون دفع

  رسوم فواتير التصدير واالستيراد غير المدفوعة

ألكثر من شهر من تاريخ االستحقاق أو االطالع 

 )حسب المدة(

  التصدير واالستيراد غير المقبولة ألكثر رسوم فواتير

 من شهر من تاريخ التقديم

  رسوم قرض المشتري والبائع غير المسددة ألكثر

 من شهر من تاريخ االستحقاق.

 

 

شهريا لكل رسم  درهم إماراتي 250

 منطبق

 

رسوم ضمانات الشحن وأوامر التسليم المستحقة ألكثر 

 من شهر من تاريخ اإلصدار
 أساس قيمة الفاتورة٪ على 0.30

 

 مالحظات:

 .HSBCة لتقدير ستكون معالجة ما يقدم من فواتير متضاربة تتضمن السحب الزائد و/أو تقديم الفاتورة بعد تواريخ انتهاء صالحية االعتماد المستندي خاضع .1

 

 ٪ باإلضافة إلى المبلغ المذكور.5ضريبة القيمة المضافة بنسبة مالحظة: الرسوم المذكورة أعاله ال تشمل ضريبة القيمة المضافة، وعند االقتضاء، سيتم فرض 
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 التجارة العالمية والذمم المدينة المتوافقة مع الشريعة اإلسالميةتمويل عروض لرسوم متنوعة 
   

 رسالة برقية / سويفت
الطلبات المستلمة عبر نماذج الطلبات 

 اليدوية من الفرع
 HSBCNetالطلب المستلم من خالل 

 رسوم اإلرسال لالعتمادات المستندية لالستيراد
 واالعتمادات المستندية للتصدير برسالة سويفت / برقية

 لإلصدار  درهم إماراتي 500

 

 لإلصدار  درهم إماراتي 200

 

 للتعديالت درهم إماراتي 150 للتعديالت درهم إماراتي 250

  إماراتيدرهم  100 التغييرات على رسالة البرقية / سويفت

 رسوم االختالف لفواتير االستيراد والتصدير

  درهم إماراتي 500 رسوم االختالف )مستردة من المصدر(

 عمولة السححححب الزائد لالعتماد المسحححتندي -االختالف 

لالسححححتيراد أو عمولة تقديم فاتورة االعتماد المسححححتندي 

 1لالستيراد بعد تاريخ انتهاء الصالحية

 أشهر كحد أدنى( 3لمدة )تطبق رسوم شهرية 

٪ حتى تاريخ استحقاق فاتورة االعتماد 0.2

المستندي لالستيراد )الحد األدنى للرسوم 

 (درهم إماراتي 375

 

 رسوم شركات البريد السريع

  درهم إماراتي 210 رسوم البريد السريع لكل مستند

 :مالحظات

 .HSBCة لتقدير ستكون معالجة ما يقدم من فواتير متضاربة تتضمن السحب الزائد و/أو تقديم الفاتورة بعد تواريخ انتهاء صالحية االعتماد المستندي خاضع .1

 

اإلسالمية، متي يتم عرضها، ويجب قراءة عروض التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة المتوافقة مع الشريعة  تنطبق التعريفات القياسية المذكورة أعاله على منتجات

 .التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة المعيارية، وملحق التجارة اإلسالمية الذمم المدينة "الشروط والتعريفات" جنباً إلى جنب مع شروط

 

 ٪ باإلضافة إلى المبلغ المذكور.5ة القيمة المضافة بنسبة مالحظة: الرسوم المذكورة أعاله ال تشمل ضريبة القيمة المضافة، وعند االقتضاء، سيتم فرض ضريب
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 الخدمات المصرفية للشركات
 
المصرفية للشركات الخاصة بنا إلى الشركات العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي ال يتجاوز حجم تعامالتها  HSBCتتوفر حلول 
مليون دوالر أمريكي، والتي يديرها مدير عالقات الخدمات المصرفية للشركات في دولة  50أو ما يعادل  إماراتيدرهم  مليون 180السنوية 

 للخدمات المصرفية للشركات. HSBCاإلمارات كجزء من عرض 
 

 الخدمة المصرفية للشركات نوع المنتج والخدمة

Standard 

 

 الخدمة المصرفية للشركات
1Elevate 

 للشركاتالخدمة المصرفية 
1Vantage 

 خدمة مخصصة

 نعم نعم نعم مدير عالقات مخصص

 الحسابات

 نعم نعم نعم حساب جار  

 نعم نعم نعم حساب تحت الطلب

 ال حساب الخدمات المصرفية الشخصية

 12الممتازة ألول  HSBCحالة 

شهراً 
1
 

 12الممتازة ألول  HSBCحالة 

شهراً 
1
 

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

الرسوم الشهرية في حال عدم استيفاء الحد 

 األدنى لرصيد العالقة

 درهم إماراتي 1,500 درهم إماراتي 750 درهم إماراتي 150

 3الدفعات 

 درهم إماراتي 25 درهم إماراتي 35 درهم إماراتي 55 الحوالة الدولية

 درهم إماراتي 20 درهم إماراتي 25 درهم إماراتي 45 الحوالة المحلية

 0 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي 1 حوالة واردة )محلية(

 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي 3 درهم إماراتي 25 حوالة واردة )دولية(

 درهم إماراتي 10 درهم إماراتي 20 درهم إماراتي 30 تحميل الملف

 الرواتبحلول 

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

 درهم إماراتي 2.5 درهم إماراتي 3.5 درهم إماراتي 5 نظام حماية األجور
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HSBCnet 

 HSBCnetإعداد 
 بدون رسوم بدون رسوم بدون رسوم

 درهم إماراتي 100 درهم إماراتي 200 إماراتيدرهم  HSBCnet 300الرسوم الشهرية 

 للشركات HSBCبطاقة 

عدد البطاقات المعفاة من الرسوم 

 السنوية
0 5 10 

 ال 4نقاط األميال الجوية 
5

10,000 5
25,000 

 شهراً. تطبق الشروط واألحكام. لمزيد من التفاصيل، يرجى التحدث إلى مدير العالقات الخاص بك. 12الممتازة ألول  HSBCيتم التنازل عن معايير األهلية لخدمات  .1

 

ئع ألجل ُيحسب متوسط رصيد العالقة اإلجمالي على أساس شهر تقويمي، وهو إجمالي الرصيد الختامي لجميع حسابات الودائع تحت الطلب وحسابات الودا .2

هن في نهاية كل يوم مقسوماً على عدد األيام التقويمية في الشهر. تؤخذ حسابات العمالت األجنبية )بما في ذلك الحسابات تحت الطلب أو والودائع تحت الر

لمحول إلى الدرهم ترة، احسابات الودائع ألجل أو الودائع تحت الرهن( في االعتبار لحساب متوسط رصيد العالقة، بناًء على متوسط رصيد العملة للشهر القابل للفو

 إماراتي اإلماراتي بسعر الصرف الفوري لتاريخ سداد الفائدة.

 

م الشهرية المطبقة ال تؤخذ األرصدة التي تحتفظ بها كيانات قانونية منفصلة ضمن مجموعة شركات في االعتبار عند حساب متوسط رصيد العالقة. سيتم فرض الرسو

أغسطس، سيكون الحساب األول لتحديد  15شتراك. على سبيل المثال، بالنسبة لالشتراك الذي تمت معالجته في بعد شهرين تقويميين كاملين من تاريخ اال

 متوسط رصيد العالقة اإلجمالي عن شهر نوفمبر، مع دفع الرسوم الشهرية )إن وجدت( في ديسمبر.

 

أن رسوم البنوك األخرى فيما يتعلق بالمعاملة التي طلبتها )بمعنى المدفوعات المحولة األسعار أعاله ال تشمل الرسوم التي تفرضها البنوك األخرى. من المتفق عليه  .3

" بما في ذلك المدفوعات OURأو المستلمة( ال تقع ضمن سيطرتنا وسيتم دفعها بواسطتك دون الرجوع إلينا. ال تتعرف بعض أنظمة المقاصة على نوع الرسوم "

"، فقد يتم تغييره إلى النوع OURريكية )وبعض األسواق األخرى(. عندما يتم السداد ولم يتم التعرف على نوع الرسوم "المقاصة من خالل الواليات المتحدة األم

"SHA" أو "BEN.مما يعني أن المبلغ اإلجمالي الذي يرسله المحول سيتم تخفيضه بمبلغ رسوم البنك المراسل المنطبق على استالم الدفعة " 

 

 HSBCميل جوي مقابل كل دوالر أمريكي يتم إنفاقه على بطاقات الدوالر األمريكي( تنفقه باستخدام بطاقة  2درهم إماراتي )أو  2ل ميل جوي مقابل ك 1اكسب  .4

 االئتمانية للشركات الخاصة بك

 

بطاقات الشراء أو بطاقات الضيافة أو البطاقات ستتم إضافة مكافأة لمرة واحدة من األميال الجوية عند إعداد بطاقة الشركة للمرة األولى. ال ينطبق هذا العرض على  .5

 االفتراضية

 

 عاله. : بالنسبة لجميع المنتجات والخدمات األخرى )غير المحددة في جدول تعرفة الخدمات المصرفية للشركات أعاله( يتم تطبيق تعرفة الشركات أمالحظة
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