
  الحدود القصوى للرسوم والعمو��ت على الخدمـــات المقدمة للعم��ء ا��فراد

رسوم فتح حساب
 الحد ا��دنى للرصيد – حساب جاري
الحد ا��دنى للرصيد – حساب توفير

الرسوم المفروضة إذا قّل الرصيد عن الحد ا��دنى (شهري)
الحد ا��دنى للرصيد – حساب جاري – رسوم ع��قة

الحد ا��دنى للرصيد – حساب جاري –عدم وصول الراتب إلى الحساب
دفع فواتير الخدمات (ا��نترنت وال��اف ا��لي مجانًا) 

اغ��ق حساب (اذا تم اغ��ق الحساب خ��ل ستة أشهرمن فتحه)
وضع طلب أمر دفع

غرامة عدم وجود رصيد كافي لتنفيذ أمر الدفع
شهادة رصيد حساب
شهادة عدم مديونية

شهادة براءة ذمة
شهادة  مديونية موجهة الى الجهات الحكومية والسفارات

شهادة  مديونية موجهة الى المؤسسات المالية
رسوم للحسابات غير المتحركة

كشف حساب دوري (مجانًا للدورة المتفق عليها) 
رسوم استخدام شباك ال��اف (6 معام��ت مجانية شهريًا)

     ا��يداع والسحب للمبالغ الكبيرة عند إستخدام شباك ال��اف

دفتر الشيكات (دفتر مجاني 25 ورقة)
إصدار شيك بنكي/ إصدار أمر الدفع

رسوم الشيكات المرتجعة المسحوبة على الحساب (للشيك/ ا��داة الواحدة)
الشيكات المدفوعة في المراكز التي ��توجد بها مقاصة للم��ف المركزي

الشيكات المرتجعة المودعة في حساب العميل
الشيكات للتحصيل داخل الدولة
الشيكات للتحصيل خارج الدولة

أمر وقف دفع (للشيك/ا��داة الواحدة)
شيكات/سحب نقدي لدى شباك ال��اف 

 صورة عن الشيك 

إصدار بطاقة الخصم
إصدار بطاقة خصم إضافية

استبدال رمز التعريف الشخ��
استبدال بطاقة الخصم المفقودة أو الم��وقة

رسوم استخدام جهاز ��اف آلي تابع للبنك
رسوم استخدام جهاز ��اف آلي تابع لبنك آخر داخل الدولة

 رسوم استخدام ��اف آلي خارج الدولة
رسوم معالجة اضافية فوق سعر ��ف العم��ت ا��جنبية

صورة عن قسيمة المبيعات

رسوم اجراء معاملة
تأمين على الحياة ائتماني

فائدة جزائية على السداد المتأخر
زيادة على القرض ا��صلي

تأجيل سداد القسط
السداد المبكر لقروض من بنك آخر

تسوية نهائية من مصادر أخرى / مكافأة نهاية الخدمة
سداد جزئي من كافة المصادر ا��خرى، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة

رسوم إعادة جدولة القرض
رسوم سحب على المكشوف متجدد

رسوم إلغاء القرض
رسوم ع��قة

  غير ذلك ( نسخة القرض, وإصدار بيانات ا��سترداد , و تأكيد التدقيق, الخ)
قسط التأمين الشهري على رصيد أصل الدين

 رسوم اجراء معاملة
رسوم السداد المبكرة لقرض السيارة
شهادة عدم ممانعة من قسم المرور

استبدال شيكات آجلة بشيكات آجلة أخرى
سداد مقدم لقسط

 تغيير تاريخ ا��ستحقاق ��مر مستديم
رسوم تأجيل القسط

رسوم إعادة جدولة القرض
فائدة جزائية على السداد المتأخر

                                                                      إصدار شهادة مديونية إلى البنوك أخرى
    رسوم ا��لغاء

                                                                                                   قسط التأمين الشهري على رصيد أصل الدين

قروض السيـــارات

القروض الشخصية

الحد ا��ق��

بدون رسوم
3,000 درهم

500 درهم
26.25 درهم
بدون رسوم
بدون رسوم

10.50 درهم عند الدفع على شباك ال��اف
105 درهم

52.50 درهم
26.25 درهم

52 درهم
63 درهم

52.50 درهم
63 درهم
63 درهم

بدون رسوم
خارج الدورة 26.25 درهم

10.50 درهم لكل معاملة إضافية
بدون رسوم

26.25 درهم لكل دفتر إضافي مكون من 25 ورقة
31.50 درهم

105 درهم
بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم

0.131 % من مبلغ الشيك بحد أدنى 52.50 درهم
52.50 درهم
بدون رسوم

10.50 درهم أقل من سنة ، 21 درهم أكثر من سنة

بدون رسوم
26.25 درهم
26.25 درهم
26.25 درهم
بدون رسوم
2.10 درهم

حسب نظام الدولة المضيفة
 %2.10 

26.25 درهم

1.05٪ من قيمة القرض بحد أدنى 525 درهم، و بحد أق�� 2,625 درهم
يطبق

2.10 ٪ للدفعة المتأخرة بحد أدنى 52.50 درهم ، و بحد أق�� 210 درهم
1.05 ٪ من قيمة الزيادة بحد أدنى 525 درهم، و بحد أق�� 2,625 درهم

لكل تأجيل 105 درهم
1.05 ٪ من الرصيد القائم، بحد أق�� 10,500 درهم
1.05 ٪ من الرصيد القائم، بحد أق�� 10,500 درهم
1.05 ٪ من الرصيد القائم، بحد أق�� 10,500 درهم

262.50 درهم
210 درهم
105 درهم

بدون رسوم
26.25 درهم

0.00924٪ درهم شهريًا

1.05٪ من قيمة القرض بحد أدنى 525 درهم، و بحد أق�� 2,625 درهم
1.05 ٪ من الرصيد القائم، بحد أق�� 10,500 درهم

بدون رسوم
بدون رسوم

1.05 ٪من الدفعات
26.25 درهم

لكل تأجيل 105 درهم
262.50 درهم

2.10 ٪ فوق سعر الفائدة المتفق عليه بحد أدنى 52.50 درهم و بحد أق��525 درهم
63 درهم

105 درهم
0.00924٪ درهم شهريًا

الحد ا��ق��

الحد ا��ق��

الحد ا��ق��

الحد ا��ق�� الشيكـــــــــــــــــات

الحسابات الجارية وحسابات التوفير

بطاقــــة خصم
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بنك أم القيوين الوطني (ش. م. ع) هو بنك مرّخص من قبل م��ف ا��مارات العربية المتحدة المركزي
 

سيتــــم إخطـــار المتعـــامـليـــن بشـــكــــل مسبــق قبـــل 60 يـــوم من فـــرض أي تغييـــر في الـــرســــوم

الرســـوم والمصـــاريف أعـــ��ه تشمـــل ��يبـــة القيمـــة المضـــافـــة بنسبـــة 5 ٪ حيثمـــا ينطبـــق ذلك
تطبـــق ضـــريبــــة القيمــــــة المضـــافة بنسبـــــة 5 ٪ على جميـــع رســـوم البنـــك ورســـوم الخـــدمـــات

https://nbq.ae/ar/general/terms-and-conditions تتوفــر الشـــروط وا��حكـــام التفصيليـــة على
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رسوم إعادة طلب الخصم المبا��
 (فقط بالنسبة لمبلغ الخصم ا��ول من المطالبة الجديدة)

بسبب عدم كفاية ا��موال

 التحوي��ت

 الخصم المبا��

26.25 درهم

الحد ا��ق��

الحد ا��ق��

الحد ا��ق��ودائع العم��ء

الحد ا��ق�� القروض السكنية

1.05% من قيمة القرض بحد أدنى 525 درهم، و بحد أق�� 2,625 درهم
بحد أق�� 735 درهم

1.05 ٪ من الرصيد القائم، بحد أق�� 10,500 درهم
89 درهم

78.75 درهم
105 درهم

بحد أق�� 1386 ( يشمل التقييم)
157.50 درهم

1.05 ٪ من الرصيد القائم، بحد أق�� 10,500 درهم
99.75 درهم
94.50 درهم

 رسوم اجراء معاملة
                                   رسوم السداد المتأخر
                                                                                             رسوم السداد المبكر

                               إصدار شهادة مديونية
                                            شهادات أخرى

                                                            إنتاج اصدار كشف حساب غيرعادي/ نسخة من الوثائق ا��صلية
                                           رسوم إصدار مبادلة الممتلكات

                            إصدار شهادة عدم الممانعة
                                     رسوم تسوية جزئية

                                        شهادة براءة ذمة
                                   طلب خطابات أخرى

التكلفة (بحد أق�� 2.10 ٪)                                                                  رسوم إدارية ��غ��ق حساب الوديعه

15.75 درهم
52.50 درهم

يطبق حسب رسوم البنك المراسل

                                                                                            رسوم النسخ ال��يعة
    اصدار حوالة تحت الطلب/التحوي��ت البرقية الصادرة / ا��لغاء

 رسوم إضافية للتحوي��ت البرقية إلى الخارج مع رسوم
                                                           للمدفوعات بالعم��ت ا��جنبية

الحد ا��ق��رســــوم بطـــاقـــات ا��ئتمــــان

 سعر الفائدة  على المبلغ الغير مدفوع أو المبلغ المدفوع مسبقًا (النسبة المئوية لكل شهر)
رسم السحوبات النقدية

رسم تجاوز حد ا��ئتمان او رسم السداد المتأخر
نسبة رسوم معاملة العم��ت ا��جنبية
 نسبة الحد ا��ئتماني  / رسوم التأمين 
 رسوم ارتجاع شيك / أمر خصم مبا��

 رسوم اغ��ق البطاقة
رسوم استبدال/ إعادة إصدار البطاقة انفينت

   رسوم استبدال/ إعادة إصدار البطاقة الذهبية و الب��تينية
رسوم استبدال/ إعادة إصدار رقم التعريف الشخ�� في الفرع لبطاقة انفينت

رسوم استبدال/ إعادة إصدار رقم التعريف الشخ�� في الفرع للبطاقات الذهبية و الب��تينية
نسخة إيصا��ت المبيعات لبطاقة انفينت

نسخة إيصا��ت المبيعات للبطاقات الذهبية و الب��تينية
 رسوم مطالبات النزاعات على البطاقة

 رسوم كشف حساب ورقي
رسوم النسخة طبق ا��صل عن كشف الحساب لبطاقة انفينت

رسوم النسخة طبق ا��صل عن كشف الحساب للبطاقات الذهبية و الب��تينية
رسوم احتفاظ البنك بكشف الحساب (شهريًا) لبطاقة انفينت

رسوم احتفاظ البنك بكشف الحساب (شهريًا) للبطاقات الذهبية و الب��تينية
الرسوم السنوية للبطاقة انفينت

الرسوم السنوية للبطاقة الب��تينية
الرسوم السنوية للبطاقة الذهبية
عدد البطاقات ا��ضافية المجانية

رسوم اصدار بطاقة  إضافية للبطاقة انفينت
رسوم اصدار بطاقة  إضافية للبطاقة الب��تينية
رسوم اصدار بطاقة  إضافية للبطاقة الذهبية

عدد أيام ا��ئتمان من تاريخ الكشف وحتى استحقاق الدفعة للبطاقة
 معام��ت غير فعالة متنازع عليها

رسوم الزيادة المؤقتة لحد ا��ئتمان للبطاقة انفينت
رسوم الزيادة المؤقتة لحد ا��ئتمان للبطاقات الذهبية و الب��تينية

رسوم البريد الدولي ال��يع
 شهادة ممانعة / عدم ممانعة

 رسوم اجراء معاملة القرض الفوري للبطاقات ا��ئتمانية
رسوم ا��لغاء / رسوم السداد المبكر للقرض الفوري للبطاقات ا��ئتمانية

معدل الفائدة (سعر ثابت شهرًيا) للقرض الفوري للبطاقات ا��ئتمانية
رسوم اجراء معاملة  لخطة الدفع المي��

رسوم ا��لغاء / رسوم السداد المبكر لخطة الدفع المي��
معدل الفائدة (سعر ثابت شهرًيا) لخطة الدفع المي��

   

   2.49%
21 + 3.15%

157.5
2.49%

بدون رسوم
131.25

بدون رسوم
مجانا   
78.45    
مجاناً
52.5

مجانا  
68.25
157.5

بدون رسوم
مجانا  
47.25
مجانا  

52.5
2100

787.50
مجانا  

1
1050
525
315
25

157.5
مجانا  

52.5
157.5
52.5

1.05%  
1.05% 

0.50 % 
بدون رسوم

210
0.7 % 

درهم
درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم
درهم

درهم

درهم
درهم

درهم

درهم
درهم
درهم

يوم
درهم

درهم
درهم
درهم

من مبلغ القرض
من المبلغ ا��سا�� المتبقي

فما فوق

paفما فوق
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"OUR" 

بنك أم القيوين الوطني (ش. م. ع) هو بنك مرّخص من قبل م��ف ا��مارات العربية المتحدة المركزي
 

سيتــــم إخطـــار المتعـــامـليـــن بشـــكــــل مسبــق قبـــل 60 يـــوم من فـــرض أي تغييـــر في الـــرســــوم

الرســـوم والمصـــاريف أعـــ��ه تشمـــل ��يبـــة القيمـــة المضـــافـــة بنسبـــة 5 ٪ حيثمـــا ينطبـــق ذلك
تطبـــق ضـــريبــــة القيمــــــة المضـــافة بنسبـــــة 5 ٪ على جميـــع رســـوم البنـــك ورســـوم الخـــدمـــات

https://nbq.ae/ar/general/terms-and-conditions تتوفــر الشـــروط وا��حكـــام التفصيليـــة على
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