تعر فة الرسوم

نو ع
الخدمة

الخدمة المقدمة

تعر يفة الرسوم لعام 2021

الحسابات والخدمات المصرفية

إعادة فتح الحساب الجار ي
إعادة فتح حساب التوفير

طلب مستند القيد المحاسبي خالل العام الحالي (استرجاع
المستندات)

طلب مستند القيد المحاسبي خالل سنة  -سنوات سابقة
(استرجاع المستندات)
كشف حساب (نسخة ور قية)

 1000جنيه سوداني
 1000جنيه سوداني
 1000جنيه سوداني
 2000جنيه سوداني
 25جنيه سوداني للك
الحد األدنى  100جنيه سوداني

كشف حساب إلكتر وني

مجاناً

قبول التوكيل

مجاناً

دفتر� شياكت مكون من  25ور قة (لألفر اد)

ً
(شامال رسوم
 750جنيه سوداني
الطوابع)

دفتر� شياكت مكون من  50ور قة (للشر اكت)

ً
(شامال رسوم
 1500جنيه سوداني
الطوابع)

أوامر� الدفع المستديمة ( QNBللبنوك المحلية)
شهادة حساب

طلب إنشاء  1000جنيه سوداني،
الحقاً  100جنيه سوداني للك
معاملة
 1000جنيه سوداني

الحصول على شهادة رصيد الحساب

 1000جنيه سوداني

أمر� الدفع المستديم ( QNBإلى )QNB

بناء
التحقق من صحة رصيد حساب عمالء  QNBلطر ف ثالث ً
على موافقة العميل

تجديد المفوضين بالتوقيع

طلب إنشاء  1،000جنيه سوداني

 2000جنيه سوداني  +رسوم
البر يد
مجاناً

تغيير� المفوضين بالتوقيع

 1000جنيه سوداني

رسوم مسك الدفاتر� للمعاشات وأماكن العبادة

مجاناً

عدم اإللتز ام بالحد األدنى للرصيد

 1000جنيه سوداني في الشهر�
بمعادل عملة أخر ى معتمدة
 5000جنيه سوداني في السنة

رسوم مسك الدفاتر�  -حسابات الشر اكت

 100دوالر� أمر يكي في السنة
 100يور و في السنة
 100ر يال قطر ي في السنة
 2000جنيه سوداني

رسوم مسك الدفاتر�  -حسابات األفر اد

 25دوالر� أمر يكي في السنة
 25يور و في السنة
 25ر يال قطر ي في السنة

إصدار� شيك مصر في (ضمان الدفع)

 500جنيه سوداني

إلغاء شيك مصر في مفقود

 500جنيه سوداني

استبدال شيك مصر في ملغى

 500جنيه سوداني

إيقاف الشياكت (عادي  /مفقود  /تالف)

 500جنيه سوداني

وقف دفع دفتر� شياكت العميل

 1000جنيه سوداني

اغالق الحساب

 1500 - 0جنيه سوداني

التحويالت
التحاويل الوار ده لحساب العميل (محلي/أجنبي)

مجاناً

إلغاء التحويل الوار د المخصوم من المبلغ األساسي

 500جنيه سوداني

التحويل الوار د داخل السودان عبر� نظام SRAG
مر اسالت تستند إلى خطأ العميل فيما يتعلق بتحويل صادر�
داخل السودان
تحويل صادر�  -خار ج السودان

 100جنيه سوداني +رسوم بنك
السودان المر كز ي
 500جنيه سوداني
 + %0-1رسوم سويفت

سويفت
تحويل صادر

 500جنيه سوداني

تعديل  /إلغاء التحويل

 500جنيه سوداني

مر اسالت تستند إلى خطأ العميل فيما يتعلق بتحويل خارجي
خار ج السودان

 500جنيه سوداني

تحصيل الشياكت بالمقاصة اإللكتر ونية من البنوك المحلية

 2جنيه سوداني  +رسوم EBS

تحصيل الشياكت الوار دة من خار ج السودان

 1000جنيه سوداني

تحصيل شيك صادر�  /خار ج السودان

رسوم البر يد  1000 +جنيه سوداني

إرجاع الشياكت إلى الساحب

 500جنيه سوداني

السحب النقدي باستخدام أمر� الدفع

 250جنيه سوداني

صر ف الشيك في الشباك

 500جنيه سوداني

دفتر� الشياكت والصراف اآللي

السحب النقدي بالعملة األجنبية

 %1من المبلغ المسحوب بالعملة
األجنبية

إعادة إصدار� رمز�  PINلبطاقة الصر اف اآللي ً
بدال من فقده /
تجديده

 250جنيه سوداني

إعادة إصدار� البطاقة

معاملة الصر اف اآللي بالجنيه السوداني
500-1

 250جنيه سوداني

وفقا ألحدث تعميم من بنك
ً
السودان المر كز ي
2

1,000-510

4

1,500-1,010

6

2,000-1,510

8

معاملة الصر اف اآللي بالدوالر� األمر يكي

 5-1دوالر ات أمر يكية للك معاملة

خطاب الضمان
إصدار� خطاب ضمان محلي  /أجنبي

 % 3 -1من مبلغ التمويل للك ر بع
سنة  +تلكفة سويفت (جنيه سوداني
بما يعادل  250ر يال قطر ي)

إصدار� خطاب ضمان على قوة خطاب ضمان خارجي مقابل

 % 3 -1باإلضافة إلى  1500جنيه
سوداني رسوم سويفت

تبليغ خطاب ضمان أجنبي لجهة محلية

 1000جنيه سوداني

رسوم إدار يه /مستندات

 % 2 - 0.5من مبلغ التمويل

تعديالت على خطاب الضمان (بخالف المبلغ أو تار يخ انتهاء
الصالحية)

 1500جنيه سوداني  +رسوم
سويفت حسب البنك المر اسل

خطاب ضمان بحر ي

 3000جنيه سوداني

إلغاء خطاب الضمان

 1000جنيه سوداني

خطابات االعتماد لالستيراد
إصدار� اعتماد مستندي

 % 3 - 0.5من مبلغ خطاب
االعتماد للك ر بع سنة

رسوم إدار يه /مستندات

 % 2 - 0.5من مبلغ خطاب
االعتماد عن لك ر بع سنة

التعديل (باستثناء المبلغ وفترة انتهاء الصالحية)
عمولة تداول المستندات

 100دوالر� أمر يكي  +رسوم
سويفت (جنيه سوداني بما
يعادل  250ر يال قطر ي)

%45 - 0

تحويل خطاب االعتماد

 50دوالر� أمر يكي

تبليغ مستندات مخالفه

 50دوالر� أمر يكي

إلغاء االعتماد المستندي
تعز يز� خطاب االعتماد

 100دوالر� أمر يكي  +رسوم
سويفت

حسب االتفاق مع البنك المر اسل

رسوم تحويل بغرض االستير اد

%45 - 0

عمولة إعتماد آجل الدفع

 %3 - 0.5من مبلغ خطاب االعتماد
للك ر بع سنة

رسوم خطاب االعتماد -قبول

 %3 -1من مبلغ خطاب االعتماد
للك ر بع سنة

رسوم تبليغ خطاب اعتماد (صادر)

 100دوالر� أمر يكي

رسوم تبليغ تعديل خطاب اعتماد (صادر)

 50دوالر� أمر يكي

خطابات االعتماد للتصدير

تبليغ خطاب اعتماد (صادر)

 50دوالر� أمر يكي

تحويل خطاب اعتماد التصدير� إلى مستفيد آخر

%1

تعز يز� خطاب اعتماد(صادر)

حسب اتفاقية البنك المر اسل

رسوم استمارة صادر

مجاناً

فحص وتداول المستندات

%0.15

عمولة نموذج عقد العبور

 5000جنيه سوداني

التحصيالت
تحصيل المستندات مقابل الدفع
تحصيل المستندات مقابل القبول
متوفر�  /مضمون للدفع
تحصيل
ّ
دفعه مقدمه
إرجاع الكمبيالة

 + %3 - 1رسوم سويفت +
 500جنيه سوداني
 + %3 - 1رسوم سويفت +
 500جنيه سوداني

 + %3 - 1رسوم سويفت +
 500جنيه سوداني
 + %3 - 1رسوم سويفت +
 500جنيه سوداني

 500جنيه سوداني  +تلكفة البر يد

عمولة التعديل (بخالف المبلغ)

 1000جنيه سوداني

تحصيل مستدات بدون تحويل قيمه

 1000جنيه سوداني

رسوم تحويل بغرض االستير اد

%45 - 0

نقل التحصيل المستندي إلى الغير
إعادة تصدير� البضائع (إصالح  -إعادة تصدير� نهائي)
إعادة مستندات التحصيل

 1000جنيه سوداني  +سوم
سويفت  500 +جنيه سوداني
 %0.03ثابت

 1000جنيه سوداني  +سوم
سويفت  500 +جنيه سوداني

عمولة تداول المستندات
حوالة تحصيل مستندي صادر� مقابل دفع
حوالة تحصيل مستندي صادر� مقابل قبول
دفعه مقدمه
عمولة التعديل (بخالف المبلغ)

%45 - %0

 500 + %1 - 0.03جنيه سوداني +
رسوم سويفت
 500 + %1 - 0.03جنيه سوداني +
رسوم سويفت
 500 + %1 - 0.03جنيه سوداني +
رسوم سويفت
 1000جنيه سوداني  +رسوم
سويفت  500 +جنيه سوداني

المستندات التي يتم إرجاعها

 1000جنيه سوداني  +تلكفة
البر يد

رسم الدمغه للمعامالت المصر فيه

حسب اللوائح التنظيمية المحلية

الدمغات الحكوميه

بنك قطر� الوطني (ش.م.ع.ق).
qnb.com

