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رسوم إدارية شهرية:ال يوجد
 ال شيء (تصل إلى 150 درهم إماراتي

لحسابات الفئات ا�على)

رسوم التحويل المحّلي:
5 درهم إماراتي (مجاني لحسابات

 الفئات ا�على)

التحويالت الدولية:
50 درهم إماراتي

غبر إلزامي

 الخطوة 1:مقبولة
10 دقائق

(للحصول على حساب غير نشط #)

الخطوة 2: 
2-3 أيام (للتفعيل والمعامالت المحلية)

الخطوة 3:
6 أيام (للمعامالت الدولية)

حساب بالدرهم ا�ماراتي فقط 
(العمالت ا�جنبية ممكنة لحسابات 

الفئات ا�على)

ل�ستمارة الرقمية بالكامل فقط

www.rakbank.ae

رسوم إدارية شهرية:ال يوجد
149 درهم إماراتي

رسوم التحويل المحلي (عبر ا�نترنت):
1 درهم إماراتي

التحويالت الدولية:
 30 درهم إماراتي (بعد ا�ول 4 تحويالت)

غبر إلزامي

4 - 7 أيام عملمقبولة
(قد يحصل التأخير بسبب طبيعة النشاط 

أو �سباب متعّلقة بأحداث سابقة

ل�ستمارة الرقمية بالكامل فقط
(يسّرع نظام اعرف عميلك)

www.mashreqneo.com

رسوم إدارية شهرية:ال يوجد
200 درهم إماراتي (يتم التنازل عنها إذا كان

الحد ا�دنى للرصيد 50 ألف درهم إماراتي)

رسوم تحويل ا�موال محلّي�
بالدرهم ا�ماراتي:

2 درهم إماراتي
(بعد أول 10 تحويالت مجانية)

رسوم التحويل الدولية والمحلية
بغير الدرهم ا�ماراتي:

20 درهم إماراتي

غبر إلزامي

3 - 5 أيام عملمقبولة
(قد يحصل التأخير بسبب طبيعة

النشاط أو �سباب متعّلقة بأحداث 
سابقة

ل�ستمارة الرقمية بالكامل فقط
(يسّرع نظام اعرف عميلك)

إخالء المسؤولية: إّن هذا المخطط البياني إعالمي بحت وال ُيقصد به التوصية بأي منتج
أو مصرف على غيره.

فاتورة الكهرباء مطلوبة

عروض الحسابات المصرفية المصّممة خصيًصا
للشركات الصغيرة والمتوسطة

والشركات الناشئة وحاملي تراخيص "تاجر"

www.adib.com

رسوم إدارية شهرية:5،000 درهم إماراتي
 300 درهم إماراتي

رسوم تحويل ا�موال
محلي� بالدرهم ا�ماراتي:

10 درهم إماراتي

رسوم التحويل الدولية والمحلية
بغير الدرهم ا�ماراتي:

30 درهم إماراتي

غبر إلزامي

~ 5 أيام عملمقبولة
(قد يحصل التأخير بسبب طبيعة

النشاط أو �سباب متعّلقة
بأحداث  خلفية)

ل�ستمارة الغير رقمية فقط

الحساب العملي

www.adcb.com

الحد ا�دنى
للرصيد

إثبات
 الرسوم والتكاليف الرئيسيةبالعنوان

الحساب المصرفي المتوّفر للمساهم
(مع البنك أو داخل ا�مارات

العربية المتحدة)

المطلوب
( عنوان المنزل مقبول

مساحات العمل المشتركة
مقبولة حسب الحالة)

رسوم إدارية شهرية:
 100 درهم إماراتي

رسوم التحويل المحلي
بالدرهم ا�ماراتي (عبر ا�نترنت):

مّجاًنا

التحويالت الدولية:
ال يوجد

غبر إلزامي

المعامالت
عبر الحدود

المستندات ا�ساسية المطلوبة
(بخالف إثبات العنوان)

• الرخصة التجارية 
• مذكرة التفاهم 

• السجل التجاري
• شهادة عضوية الغرفة التجارية 

• التأشيرة وبطاقة الهوية ا�ماراتية للمخول    
      بالتوقيع

• الرخصة التجارية 
• مذكرة التفاهم 

• السجل التجاري
• شهادة عضوية الغرفة التجارية 

• التأشيرة وبطاقة الهوية ا�ماراتية للمخول    
      بالتوقيع

غير مقبولة
(ولو كانت 

بالدرهم ا�ماراتي)

متوسط مّدة ا�فتتاح

4 - 9 أيام عمل
(قد يحصل التأخير بسبب طبيعة النشاط 

أو �سباب متعّلقة بأحداث سابقة)

التعليقات

حساب بالدرهم ا�ماراتي فقط

ل�ستمارة الغير رقمية فقط

حساب ا�نطالق الذكي

• الرخصة التجارية 
• مذكرة التفاهم 

• التأشيرة وبطاقة الهوية ا�ماراتية للمخول    
      بالتوقيع (غير مطلوبة مرة أخرى في حال     
     تّم تقديمها مباشرة من قبل هيئة الترخيص)

• الرخصة التجارية 
• مذكرة التفاهم 

• كشوفات البنك (البيانات الدولية مقبولة)
• التأشيرة وبطاقة الهوية ا�ماراتية للمخول    

      بالتوقيع

• الرخصة التجارية 
• مذكرة التفاهم 

• كشوفات البنك (البيانات الدولية مقبولة)
• التأشيرة وبطاقة الهوية ا�ماراتية للمخول    

      بالتوقيع

ال يوجد

تشّكل عملية فتح الحساب المصرفي  
المتكّررة تحٍد من قبل أصحاب ا�عمال المقيمين في ا�مارات العربية المتحدة.

إال أّن المصارف قد بدأت في تقديم عروض تسّهل على الشركات الناشئة 
والشركات الصغيرة والمتوسطة وحاملي تراخيص "تاجر" بالقيام بذلك.

الحد ا�دنى
للرصيد

إثبات
 الرسوم والتكاليف الرئيسيةبالعنوان

الحساب المصرفي المتوّفر للمساهم
(مع البنك أو داخل ا�مارات

العربية المتحدة)

المعامالت
عبر الحدود

المستندات ا�ساسية المطلوبة
(بخالف إثبات العنوان) التعليقاتمتوسط مّدة ا�فتتاح

الحد ا�دنى
للرصيد

إثبات
 الرسوم والتكاليف الرئيسيةبالعنوان

الحساب المصرفي المتوّفر للمساهم
(مع البنك أو داخل ا�مارات

العربية المتحدة)

المعامالت
عبر الحدود

المستندات ا�ساسية المطلوبة
(بخالف إثبات العنوان) التعليقاتمتوسط مّدة ا�فتتاح

الحد ا�دنى
للرصيد

إثبات
 الرسوم والتكاليف الرئيسيةبالعنوان

الحساب المصرفي المتوّفر للمساهم
(مع البنك أو داخل ا�مارات

العربية المتحدة)

المعامالت
عبر الحدود

المستندات ا�ساسية المطلوبة
(بخالف إثبات العنوان) التعليقاتمتوسط مّدة ا�فتتاح

الحد ا�دنى
للرصيد

إثبات
 الرسوم والتكاليف الرئيسيةبالعنوان

الحساب المصرفي المتوّفر للمساهم
(مع البنك أو داخل ا�مارات

العربية المتحدة)

المعامالت
عبر الحدود

المستندات ا�ساسية المطلوبة
(بخالف إثبات العنوان) التعليقاتمتوسط مّدة ا�فتتاح

*

*

المطلوب
( عنوان المنزل مقبول

مساحات العمل المشتركة
مقبولة حسب الحالة)

*

المطلوب
( عنوان المنزل مقبول

مساحات العمل المشتركة
مقبولة حسب الحالة)

*

المطلوب
( عنوان المنزل مقبول

مساحات العمل المشتركة
مقبولة حسب الحالة)

*

المطلوب
( عنوان المنزل مقبول

مساحات العمل المشتركة
مقبولة حسب الحالة)

*

هل أنت رائد أعمال يوّد إطالق 
مشروعه التجاري في ا�مارات؟ 

نقّدم لك بعض الخيارات التي
يجب مراعاتها عند إعداد حسابك 
المصرفي. (بدء§ من مارس 2021)


