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الحسابات 
بدون رسومرسوم فتح الحساب

 رسوم إغالق الحساب
100 درهم إماراتي )لكل حساب()إذا تم إغالقة خالل 6 أشهر(

الحد األدنى للرصيد المطلوب 
5,000 درهم إماراتيلحساب الشركات

الرسوم الشهرية اذا قل رصيد 
الحساب التجاري عن الحد االدنى 

المطلوب
100 درهم إماراتي )لكل حساب(

3,000 درهم إماراتيحساب التوفير )الحد األدنى للرصيد(
الحساب الجاري )الحد األدنى 

3,000 درهم إماراتيللرصيد(

حساب 2in1 )الحد األدنى للرصيد(
25 درهم إماراتي يتم تحصيلها على انها أقل من الرسوم مرة 

واحدة في الشهر اذا لم يتم تحويل الحد االدنى للراتب 
5,000 درهم إماراتي إلى الحساب المعني

الرسوم الشهرية اذا كان رصيد 
الحساب اقل من الحد االدنى 

المطلوب )فقط بالنسبة للحساب 
الجاري والتوفير( درهم/دوالر/يورو/

جنيه استرليني

25 درهًما إماراتًيا أو ما يعادلها بالعمالت األخرى
)لكل حساب(

انشاء تعليمات مستديمة / تعليمات 
الخصم المباشر )للمعامالت خارج 

مصرف عجمان(
50 درهم إماراتي )لكل طلب(

رسوم عدم توافر رصيد للتعليمات 
المستديمة / تعليمات الخصم 

المباشر
25 درهم إماراتي )لكل معاملة(

50 درهم إماراتي )لكل طلب(شهادة رصيد الحساب

بدون رسومرسوم تفعيل حساب غير متحرك
بدون رسومكشف الحساب اإللكتروني الشهري
كشف حساب اضافي عن كل دورة

25 درهم إماراتي) شهريا"(

رسوم استخدام الصندوق أو الصّراف
10 دراهم إضافية لكل معاملة)6 معامالت مجانية شهريا"( 

إيداع وسحب نقدي بالجملة لدى 
بدون رسومالصراف )درهم إماراتي(

%1 من المبلغ إيداع وسحب العمالت األجنبية 

%1 سنويا من رصيد الحساب  الشهريرسوم الصيانة لحساب اليورو

الحد االدنى للرصيد على الحسابات
الحد االدنى للرصيد لحسابات 

جنيه استرلينييورودوالر أمريكيدرهم إماراتيالمضاربة

5,0001,000800800حساب التوفير

10,0005,0005,0005,000الودائع االجلة

2in1 غير متوفرغير متوفرغير متوفر5,000حساب
غير متوفرالحسابات الجارية

الشيكات

أول شيك مجاني / 1 درهم لكل ورقة شيك إضافيةإصدار دفتر شيكات 
شيك مرتجع مسحوب على 
100 درهم إماراتيالحساب  )لكل صك / شيك( 

شيك مستحق الدفع في حال عدم 
بدون رسومتوافر مقاصة المصرف المركزي

شيك مرتجع مودع في حساب 
بدون رسومالعميل

بدون رسومشيك / سحب نقدي لدى الصراف

بدون رسومشيك للتحصيل داخل الدولة
شيك للتحصيل خارج الدولة

% 0.125 أو 200 درهم إماراتي أيهما أعلى )لكل صك / شيك(

أمر وقف دفع للشيك
50 درهم إماراتي)لكل صك / شيك( 

أقل من سنة يحتسب 10 دراهم إماراتية، أكثر من سنة صورة عن الشيك )لكل صك / شيك(
يحتسب 20 درهم إماراتي

رسوم ايداع الشيكات االجلة
10 درهم إماراتي لكل شيك)لكل صك / شيك(

رسوم سحب الشيكات االجلة
10 درهم إماراتي لكل شيك)لكل صك / شيك(

خزائن األمانات 
200 درهم إماراتيخزانة مقاس صغير xx )سنويا( 

250 درهم إماراتيخزانة مقاس صغير x )سنويا( 

300 درهم إماراتيحجم صغير )سنويًا(

600 درهم إماراتيحجم متوسط )سنويًا(

900 درهم إماراتيحجم كبير )سنويًا(
الضمان النقدي المطلوب للحصول 

 على خزائن اآلمانات
)لكل خزانة - لمرة  واحدة(

3,000 درهم إماراتي

الحواالت
تحويالت المصرف المركزي لألفراد 

25 درهم إماراتيداخل الدولة )لكل طلب(

تحويالت المصرف المركزي 
 للشركات داخل الدولة

)لكل طلب(
45 درهًما إماراتًيا )ال توجد رسوم على تحويل الراتب(

حوالة تلكس )عمالت أخرى داخل 
وخارج اإلمارات وبالدرهم اإلماراتي 

خارج اإلمارات( )لكل طلب(
80 درهم إماراتي

20 درهم إماراتينسخ إشعارات )لكل إعالم(

10 دراهم لكل حساب كحد أقصىتحويل المرتبات

100 درهم إماراتيرسوم تنفيذ الملف - مرة واحدة 
 خدمات التحويل عبر االنترنت

)لكل طلب( والهاتف المتحّرك 
رسم تحويل األموال المحلية هي 1 درهم إماراتي و30 

درهم إماراتي للتحويل الدولي
رسوم نسخة السويفت

15 درهم إماراتي)لكل طلب(

إصدار أو إلغاء الشيك البنكي / حوالة 
بدون رسومتحت الطلب / أمر الدفع )لكل طلب(

بطاقة الخصم
بدون رسوماصدار بطاقة صراف آلي

 استبدال بطاقة الصراف اآللي
25 درهم إماراتي)لكل بطاقة(

استبدال رقم التعريف الشخصي 
25 درهم إماراتيالسري )لكل طلب(

 نسخة من قسيمة المبيعات
25 درهم إماراتي)لكل طلب(

 إصدار بطاقة صراف آلي
25 درهم إماراتي)الحساب المشترك( )لكل بطاقة(

استخدام اجهزة الصراف االلي 
التابعة لمصرف عجمان

بدون رسومأيداع / سحب
بدون رسوماستفسار عن الرصيد

بدون رسومتحويل لحساب داخلي
استخدام اجهزة الصراف االلي 

التابعة لبنك آخر
2 درهم إماراتيسحب )لكل معاملة(

1 درهم إماراتياستفسار عن الرصيد )لكل معاملة(
 رفض بسبب عدم توفررصيد

1 درهم إماراتي)لكل معاملة(

استخدام اجهزة الصراف االلي في 
دول الخليج

6 درهم إماراتيسحب )لكل معاملة(

3 درهم إماراتياستفسار عن الرصيد )لكل معاملة(
استخدام اجهزة الصراف االلي 

خارج الدولة
حسب الدولة المضيفة أو 20 درهم إماراتي )أيهما أعلى(سحب )لكل معاملة(

حسب البلد المضيفاستفسار عن الرصيد )لكل معاملة(
رسوم معامالت اضافية فوق سعر 

صرف العمالت األجنبية
)لكل معاملة(

%2 لكل معاملة كمية

خدمات أخرى
شهادة مديونية موجهة إلى 

60 درهم إماراتيالمؤسسات المالية )لكل طلب(

شهادة مديونية موجهة إلى 
الجهات الحكومية والسفارات 

)لكل طلب(
60 درهم إماراتي

رسوم المعامالت المصرفّية من 
بدون رسومخالل الرسائل النصية القصيرة

دفع الفواتير ) من خالل الصراف 
10 دراهم إماراتية للدفع المقابلاآللي واإلنترنت مجانا"( )لكل طلب(

شهادة عدم وجود إلتزامات
60 درهم إماراتي)لكل طلب(

50 درهم إماراتيشهادة براءة ذمة )لكل طلب(

التمويل الشخصي

%1 من مبلغ التمويل، 500 درهم كحد أدنى - 2,500 درهم رسوم االعداد )لكل طلب(
كحد أقصى

%1 من مبلغ التمويلرسوم تكافل )لكل طلب(

رسوم السداد المبكرمن بنك آخر 
)لكل طلب(

 %1 من المبلغ المستحق أو 10,000 درهم إماراتي
أيهما أقل

رسوم التسوية النهائية من كافة 
المصادر االخرى )لكل طلب(

 %1 من المبلغ المستحق أو 10,000 درهم إماراتي
أيهما أقل

رسوم التأخير في السداد
%2 من المبلغ المتأخر بحد أقصى 200 درهم إماراتي- تبرع إلزامي )لكل حالة(

60 درهم إماراتيشهادة التزامات )لكل طلب(

السحب اإلسالمي المغّطى
200 درهم إماراتي)لكل طلب(

رسوم الغاء التسهيالت
100 درهم إماراتي)لكل طلب(

تأجيل سداد القسط رسوم الخدمة
100 درهم إماراتي لكل تأجيل)لكل طلب(

رسوم خدمة الراتب المقدم
300 درهم إماراتي)لكل طلب(

اخرى )نسخة التمويل، إصدار كشف 
الحساب، تأكيد التدقيق وغيرها.( 

)لكل طلب(
25 درهم إماراتي

تمويل سيارة

%1 من مبلغ التمويل، 500 درهم كحد أدنى - 2,500 درهم رسوم االعداد )لكل طلب(
كحد أقصى

%1 من المبلغ المستحقرسوم السداد المبكر )لكل طلب(

شهادة عدم ممانعة الى إدارة 
بدون رسومالمرور

استبدال الشيكات اآلجلة الحالية 
بشيكات جديدة مؤجلة الدفع / 

تعليمات الخصم المباشر
بدون رسوم

تغيير تاريخ االستحقاق في 
التعليمات المستديمة/ تعليمات 

الخصم المباشر )لكل طلب(
25 درهم إماراتي

رسوم التأخير في السداد - تبرع 
%2 من المبلغ المتأخر بحد أقصى 200 درهم إماراتيإلزامي )لكل حالة(

تأجيل سداد القسط رسوم الخدمة
100 درهم إماراتي)لكل طلب(

دفعة مقدمة من القسط رسوم 
%1 من قيمة القسطالخدمة )لكل طلب(

إصدار رسالة مديونية موجهة لبنك 
60 درهم إماراتيآخر )لكل طلب(

رسوم الغاء التسهيالت
100 درهم إماراتي)لكل طلب(

بطاقات االئتمان

 رود مايلزبطاقات مع رسوم 
كالسك

 رود مايلز
بريميوم

 رود مايلز
 باورباور جولدبالتينيوم

بالتينيوم
باور

وورد

رسوم شهرية 
350

درهم 
إماراتي

650
درهم 
إماراتي

1000
درهم 
إماراتي

650
درهم 
إماراتي

850
درهم 
إماراتي

1,500
درهم 
إماراتي

أول بطاقتين مجانيتين، ثم 50 درهًما إماراتًيا سنوًيا / بطاقةالرسوم السنوية للبطاقة اإلضافية
رسوم التأخير في السداد - تبرع 

125 درهم إماراتيإلزامي )لكل حالة( 

رسوم سحب نقدي عن كل عملية 
150 درهم إماراتيالى 5000 درهم

رسوم إستبدال البطاقة
75 درهم إماراتي)لكل طلب(

45 درهمًا في الشهركشف طبق األصل )لكل طلب(
نسخة من سند المبيعات 

65 درهم إماراتي)لكل طلب(

الرسوم السنوية للبطاقة األساسية
200

درهم 
إماراتي

250
درهم 
إماراتي

300
درهم 
إماراتي

300
درهم 
إماراتي

400
 درهم
 إماراتي

500
درهم 
إماراتي

رسوم معاملة العمالت األجنبية
ماستر كارد - %3.5 و فيزا - %4)لكل معاملة( 

%0.95 دراهم شهرياالدرع اإلئتماني
شهادة التزامات/عدم وجود 

50 درهم إماراتيإلتزامات )لكل طلب(

رسوم عامة لبطاقات اإلئتمان
تاريخ استحقاق الدفعة اعتبارا من 

حتى 22 يوًماتاريخ الكشف

%5 من أصل المبلغ المستحق و%100 من جميع الرسوم أو 100 المبلغ االدنى المستحق
درهم إماراتي )أيهما أعلى(

5,000 درهم إماراتيالحد االقصى للسحب )لكل عملية(

%100السحب النقدي )% من حد االئتمان(
انشاء خصم مباشر لدفع 

مستحقات البطاقة االئتمانية
)لكل طلب(

50 درهم إماراتي

رسوم خدمة التقسيط الميّسر - 
%5 من مبلغ المعاملةمشتريات التجزئة )لكل طلب(

رسوم خدمة التقسيط الميّسر- 
%4 من مبلغ المعاملةلتحويل الرصيد )لكل طلب(

رسوم خدمة التقسيط الميّسر - 
%4 من مبلغ المعاملةنقدي )لكل طلب(

رسوم اإللغاء المبكر للتقسيط 
200 درهم إماراتيالميّسر )لكل طلب(

 بطاقة BRightبطاقة إسالمية مغطاة 

 ULTRACASHنوع البطاقات
 البالتيني

BRight 
 وورد BRight بالتينيوم BRight تيتانيوم

%3.50%3.50%3.50%3.50نسبة األرباح للمرابحة )شهريا"(

الرسوم السنوية للبطاقة األساسية

للمواطنين: 
500 درهم 

إماراتي
للمقيمين: 
300 درهم 

إماراتي

 مجاني
مدى الحياة

 1,000
 درهم إماراتي

1,500 
درهم إماراتي

الرسوم السنوية للبطاقة اإلضافية

أول 
بطاقتين 
مجانيتين، 

ثم 50 
درهًما 
إماراتًيا 

سنوًيا / 
بطاقة

أول 
بطاقتين 
مجانيتين، 

ثم 50 
درهًما 
إماراتًيا 

سنوًيا / 
بطاقة

50
درهم إماراتي

50
درهم إماراتي

رسوم التأخير في السداد  - تبرع 
125 درهم إماراتيإلزامي )لكل حالة(

رسوم السلفة النقدية لكل 
150 درهم إماراتيمعاملة تصل إلى 5000

رسوم إستبدال البطاقة
75 درهم إماراتي)لكل طلب(

45 درهمًا في الشهركشف طبق األصل )لكل طلب(
نسخة من سند المبيعات 

65 درهم إماراتي)لكل طلب(

رسوم معاملة العمالت األجنبية 
)لكل معاملة(

 3.5%
من مبلغ 
المعاملة

%2 من 
مبلغ 

المعاملة
0.00%0.00%

%0.95 في الشهرالدرع اإلئتماني

عام للبطاقات المغطاة
تاريخ استحقاق الدفعة اعتبارا من 

حتى 25 يوًماتاريخ الكشف

%5 من المبلغ المستحق وجميع الرسوم والمصاريفالمبلغ االدنى المستحق

%90السحب النقدي  )% من حد االئتمان(
رسوم إغالق خطة الدفع الميسرة 

200 درهم إماراتي)لكل طلب(

 رسوم الخدمات 
تمويل العقارات / األراضي

رسوم المعاملة

رسوم الموافقة لتمويل 
3,000 درهم إماراتيالمنازل

رسوم الموافقة لتمويل 
5,000 درهم إماراتياألراضي

رسوم االعداد لتمويل المنازل 
واألراضي

)لكل طلب(

مبلغ تمويل يصل إلى 5 
 مليون - %1 من مبلغ التمويل
مبلغ التمويل من 5 مليون 
إلى 10 مليون - %0.80 من 

مبلغ التمويل
مبلغ التمويل أكثر من 10 
مليون - %0.70 من مبلغ 

التمويل
الحد األقصى - 100,000 

رسوم سداد جزئي
)لكل طلب(

%1 من المبلغ المسدد 
جزئيًا وقدره 10,000 درهم 

أيهما أقل
رسوم التسوية المبكرة أو 

%1 من الرصيد المستحق أو الجزئية )لكل طلب(
10,000 درهم أيهما أقل

رسوم إلغاء
الغاء الموافقة / النهائية من 

غير مستردقبل المتعامل
عدم موافقة الطلب من قبل 

رسوم استرداد المعاملةالمصرف

رسوم التكافل )التأمين(
رسوم التأمين على العقار 

%0.036 سنويا )لكل معاملة()تكافل( 

رسوم التأمين على الحياة 
كما هو محدد من قبل المزود)تكافل(

رسوم الرسالة

85 درهم إماراتيشهادة مديونية
)لكل طلب(

95 درهم إماراتيبراءة ذمة 
)لكل طلب(

90 درهم إماراتيطلب رسائل اخرى 
)لكل طلب(

تجديد رسوم الموافقة

2,500 درهم إماراتيتجديد خطاب العرض
)لكل طلب(

1,000 درهم إماراتيتجديد الموافقة المبدئية
)لكل طلب(

1,000 درهم إماراتيتغير في شروط الموافقة
)لكل طلب(

رسوم أخرى
رسوم التأخير في السداد )تبرع 

إلزامي(
700 درهم إماراتي

كحد أقصى )لكل حالة(
100 درهم إماراتينسخة من اي وثيقة أخرى

)لكل طلب(

رسوم تثمين العقارات
رسوم تقييم العقارات 

)مستحق الدفع لمصرف 
عجمان(

2,500 درهم إماراتي
)لكل طلب(

 رسوم البلدية / رسوم دائرة األراضي
حسب تعرفة إمارة البلديةرسوم التسجيل واألمالك

)لكل طلب(
100 درهم إماراتي )لكل طلب()تأجيل سداد القسط )رسوم الخدمة

%2 إيجار سنوي )لكل طلب( رسوم إدارة العقارات
 رسوم االعداد لإلحتفاظ )ما عدا

1,000 درهم )لجميع الحاالت المعتمدة( )لكل طلب( )الزيادة على التمويل األصلي

100 درهم إماراتي )لكل طلب( تغيير في تاريخ سداد الدفعة

100 درهم إماراتي )لكل طلب(نسخ البيان لتمويل العقارات

75 درهم إماراتي )لكل طلب(شهادة أخرى

1,320 درهم إماراتي )شامل التقييم( )لكل طلب(رسوم إدارية لتبديل العقار

150 درهم إماراتي )لكل طلب(إصدار شهادة عدم ممانعة

الخدمات المصرفية المميزه
الشيكات

بدون رسوماول دفتر شيكات

بدون رسومدفاتر الشيكات االخرى 

بطاقات الخصم

بدون رسوماصدار بطاقة جديدة
سحب نقدي من اجهزة الصراف االلي 

بدون رسومالتابعة لبنك آخر

سحب نقدي من اجهزة الصراف االلي 
بدون رسومفي دول الخليج

سحب نقدي من اجهزة الصراف االلي 
في دول العالم

20 درهًما إماراتًيا )حسب الدولة المضيفة(
)لكل معاملة(

البطاقات االئتمانية

مجاني مدى الحياةالرسوم السنوية للبطاقة اإلئتمانية

تحويالت

بدون رسومشيك بنكي / حوالة تحت الطلب

بدون رسومتحويالت خارجية

خزائن األمانات 

بدون رسومحجم صغير )سنويًا(

300 درهم إماراتيحجم متوسط )سنويًا(

450 درهم إماراتيحجم كبير )سنويًا(

الضمان النقدي المطلوب للحصول 
بدون رسومعلى خزائن األمانات 

إدارة النقد

خدمات ترانس جارد - خدمة تحصيل النقود و الشيكات
عملية جمع النقود والشيكات الدورية 

120 درهمًا عن كل عملية تحصيلالمجدولة

20 درهمًا عن كل عملية تحصيلعملية جمع الشيكات الدورية  المجدولة

طلبات خاصة لجمع النقود أو الشيكات 
120 درهمًا عن كل عملية تحصيل) غير المجدولة (

تبديل األوراق النقدية )عند القيام بكل 
عملية تسليم في وقت واحد مع 

خدمات جمع النقود من ترانس قارد(
14 عن كل عملية تسليم

120 عن كل عملية تسليمتبديل األوراق النقدية لكل عملية  تسليم

جهاز  اإليداع النقدي الذكي من ترانس جارد

12001160 ورقة نقدية

25002525 ورقة نقدية

40003412 ورقة نقدية

100004557 ورقة نقدية

تطبــق جميــع رســوم جهــاز  اإليــداع النقدي الخاص لمدة ال تقل عن 24 شــهرًا من تاريــخ التفعيل، وفي 
حــال إلغــاء الخدمــة قبــل نهاية هذه المدة  ســوف يتوجب دفع رســوم إنهاء الخدمــة المبكر. )والتي 

تعادل رســوم إيجار 12 شهرًا(
100 عن كل عملية تفريغطلب خاص لتفريغ الجهاز

1300 لكل جهازرسوم إزالة الجهاز

1300 لكل جهازرسوم تغيير موقع الجهاز

خدمات إيداع الشيكات عن بعد ) نظام مقاصة الشيكات (
رسوم آلة مسح الشيكات ) لمرة 

7350واحدة (

رسوم تركيب وإعداد الجهاز في مقر 
525الشركة ) عن كل موقع (

رسوم شهرية - خدمة التحصيل 
السريع للشيكات وخدمة جمعها 

وتسليمها للمصرف ) لحد مرتين في 
األسبوع (

367

تسليم الشيكات اآلجلة الدفع الدفع 
التي تم مسحها عبر جهاز إيداع 

الشيكات عن بعد
10

خدمات اخرى

بدون رسومالرسائل النصية

150 درهم إماراتيالرسوم الشهرية للحد األدنى للرصيد

مالحظة: سيتم تطبيق جميع األسعار االخرى للعمالء المميزون وفقًا للجدول اعاله

جميع الرسوم المذكورة أعاله غير شاملة الضريبة على القيمة المضافة )5%(

تم التحديث شهر نوفمبر 2022

يعلن مصرف عجمان بموجب هذا المصرف أنه قد تم ترخيصه وتفويضه من قبل المصرف المركزي اإلماراتي لممارسة األعمال 
والخدمات المصرفية. جميع منتجاتنا وخدماتنا متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية 

.www.ajmanbank.ae الداخلية. للحصول على تفاصيل عن الموافقة، يرجى زيارة الموقع

هر
ش

عرفة 6/3/1 أ
https://w لم

w
w

.ajm
anbank.ae/site/property-finance.htm

l ى زيارة
ج

ي، ير
عقار

ل ال
غير للتموي

جار المت
عدل اإلي

م
ب 

سا
ح

ل
 

ضاء(.
ب االقت

س
ح

ت )
ك اإلمارا

ن بنو
دة بي

ل الفائ
د

ع
ض م

عر

http://www.ajmanbank.ae
https://www.ajmanbank.ae/site/property-finance.html

