جدول الرسوم  -الخدمات المصرفية لألعمال

جدول الرسوم

إدارة ثروات األفراد
إدارة ثروات األفراد

رسوم والمصاريف على حسابات المحافظ والسارية المفعول من ديسمبر 2021
القيمة المتداولة بالدوالر األمريكي

أقل من
100,000

 100,000إلى
249,999

 250,000إلى
499,999

 500,000إلى
999,999

 1000,000وأكثر

المنتجات المصرفية ذات الدخل الثابت
والصكوك

% 3.15

% 2.625

% 2.625

% 2.3625

% 2.10

األسهم المباشرة
صناديق االستثمار
صناديق االستثمار المتداولة
المنتجات المهيكلة
شهادات الذهب من بنك
اإلمارات دبي الوطني
الحفظ اآلمن*
الخدمات اإلدارية
االستثمارات مزدوجة العمالت

% 0.525

% 0.7875
% 1.05
% 1.3125
% 1.575
سيتم فرض رسوم بحدّ أدنى  200دوالر أمريكي على كل عملية تداول للطلبات
التي يتم تقديمها مباشرة عبر مكتب التداول عندما تكون قيمة التداول الواحد أقل
من أو تساوي  20,000دوالر أمريكي - /
% 1.50
% 1.75
% 2.00
% 2.50
% 3.00
% 0.7875
% 1.05
% 1.3125
% 1.575
% 1.8375
ّ
المتعلقة بذلك
يرجى مراجعة صفحة الشروط
% 1.05
% 1.3125
% 1.575
% 2.10
% 2.10
الحد األدنى للرسوم بما يعادل  200دوالر أمريكي.
سيتم تطبيق رسم ثابت  52.5درهم كرسوم إصدار الشهادة.
سيتم تطبيق رسم ثابت  0.1575فلس للجرام الواحد عند االشتراك.
ً
ً
ً
اعتمادا على قيمة
يوميا ،وذلك
سنويا تحسب
سيتم فرض رسوم حماية % 0.2625
المحفظة اإلجمالية ،وتخصم على أساس ربع سنوي من حساب العميل.
أي تكاليف إضافية سيتم فرضها من قبل المسؤولين عن خدمة الحفظ واإليداع عند االستالم
أو التسليم ،سيتم خصمها من حساب العميل.

أقل من 100,000
% 3.675 - % 2.625

4,999,999 - 1,000,000
% 3.675 - % 2.3625

5,000,000
% 3.675 - % 2.1

رسوم اإلنهاء
الدخل الثابت  /الصكوك
األسهم

%0.5250
%0.5250

صناديق االستثمار

حسب هيكلية الصندوق

المنتجات المهيكلة

تطبّق حسب ورقة الشروط

شهادات الذهب من بنك اإلمارات دبي الوطني

سيتم تطبيق رسم خروج قدره  % 0.5250عند االسترداد.
سيتم فرض رسوم عهدة وتأمين بنسبة  % 0.315في وقت االسترداد
قبل  5سنوات.
سيتم فرض رسوم عهدة وتأمين بنسبة  % 1.05وقت االسترداد بعد
 5سنوات.

النقل من األصول

%0.5250

* تعفى المنتجات المهيكلة ،إصدارات بنك اإلمارات دبي الوطني من األوراق المالية متوسطة األجل وأسهم دول مجلس التعاون الخليجي من رسوم العهدة.
تسري الرسوم المذكورة أعاله على األوراق المالية المحتفظ بها لدى البنك وتتضمن جميع الرسوم واألتعاب المدفوعة لتنفيذ المعاملة من خالل األطراف األخرى المعترف بها من البنك .سيتم
فرض الضرائب والرسوم األخرى الخاصة باألطراف األخرى بشكل منفصل حيثما تتطبق.
اعتبارا من  1يناير  ،2018لن تشمل جميع األجور ،العموالت والرسوم على ضريبة القيمة المضافة ( )VATأو على أي ضريبة مبيعات مماثلة أخرى .إذا كانت ضريبة القيمة المضافة سارية
المفعول ،فسيتم تحميلها ودفعها باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله وفي نفس الوقت.

ديسمبر 2021

بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع).

