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جدول الرسوم واألسعار

خطة السداد السهلة
الرسومنوع الرسوم

صفر درهمرسوم اإلعداد

حتى ١٫٥ ٪ شهريًا بمعدل ثابت )ما يعادل حتى ٣١.٧٢٪ سنويًا من الرصيد المتناقص(الفائدة

 ١٫٥ ٪ من أساسي الرصيد المتبقي أو ٢٦٢٫٥ درهم أيهما أعلى.رسوم اإلغالق المبكر
)ما يعادل ١٪  من أساسي الرصيد المتبقي أو ٢٥٠ درهم أيهما أعلى + ٥٪ ضريبة(

3٫١٥ ٪ من مبلغ السحب النقدي أو 105 درهم، أيهما أكثررسوم السحب النقدي
)ما يعادل ٣٪ من مبلغ السحب  النقدية أو ١٠٠ درهم إماراتي، أيهما أعلى + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(

٣٫١٣٩ ٪ من مبلغ المعاملة )ما يعادل ٢٫٩٩٪ درهم من مبلغ المعاملة + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(رسوم المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية / المعامالت الخارجية

341٫25 درهم )ما يعادل 325 درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(رسم تجاوز حد االئتمان

241٫5 درهم )ما يعادل 230 درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(رسم الدفعات المتأخرة

78٫75 درهم )ما يعادل ٧٥ درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(رسم استبدال بطاقة االئتمان

٢٦،٢٥ درهم )ما يعادل 25 درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة( صورة عن قسيمة المبيعات )تتوفر لألشهر الثالثة األخيرة فقط(

٥٢،٥ درهم )ما يعادل ٥٠ درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(شهادة براءة الذمة

٥٢،٥ درهم )ما يعادل ٥٠ درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(شهادة المديونية

26.25 درهم )ما يعادل 25 درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(رسوم اعادة دفع رصيد االئتمان

مجانًا للدورة المتفق عليها كشف حساب إلكتروني

مجانًا للدورة المتفق عليها كشف حساب  ورقي

1٫04 ٪ من الرصيد المستحق شهريًااألمان المزدوج من ديم
)ما يعادل ٠٫٩٩٪ من الرصيد الشهري المستحق + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة( 

رسوم وتعريفات إضافية ُتطّبق على بطاقات االئتمان

رسوم كشف الحساب
 كشف الحساب على االنترنت )الخدمة الذاتية من

خالل ديم أون الين( 
مجانًا )ال محدود(

مجانًا )مرة في الشهر(كشف الحساب الشامل عن طريق البريد اإللكتروني

مجانًاالمعامالت و رصيد الحساب عن طريق رسائل التنبيه النصية القصيرة

 رصيد الحساب و الكشف عبر تطبيق ديم موبايل آب
)خدمة ذاتية من خالل موبايل ديم(

مجانًا )ال محدود(

 طلب نسخة ورقية لكشف الحساب أو نسخة إلكترونية من خالل مركز
خدمة عمالء ديم أو البريد اإللكتروني

 ٢٦،٢٥ درهم
)ما يعادل 25 درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة( 

بطاقات ائتمان ديم 
عالميةبالتينيةتيتانيوم

 ٢١٠ درهمالرسوم السنوية للبطاقة األساسية
)ما يعادل ٢٠٠ درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(

 ٣١٥ درهم
)ما يعادل ٣٠٠ درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(

  ٥٢٥ درهم
)ما يعادل ٥٠٠ درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(

مجانا حتى ٥ بطاقاتالرسوم السنوية للبطاقة )البطاقات( اإلضافية

٢٫٩٩ ٪۳٫٢٥ ٪۳٫۳۳ ٪سعر الفائدة الشهرية )للمشتريات(*

٣٫٣٣ ٪سعر الفائدة الشهرية )للمعامالت النقدية(*

تاريخ االستحقاق
يحين تاريخ استحقاق الدفعات بعد ٢١ يومًا من تاريخ إصدار كشف الحساب، لذا فإن المعامالت المالية تبقى بدون فوائد 

حتى فترة أقصاها ٥١ يومًا من تاريخ إنجازها. وبعد ذلك يتم احتساب الفوائد على الحساب في حال عدم دفع المبلغ 
كامالً )مع الفائدة المترتبة السابقة( في تاريخ الدفع المحدد.

إلى ٢٥ ٪السلف النقدية )٪ من الحد االئتماني(*

الحد األدنى المستحق للدفع

٥٪ مبلغ مستحق + إجمالي ضريبة القيمة المضافة + القسط الشهري الكامل لخطة السداد السهلة )عند الحاجة( 
+ إجمالي قيمة الدفعة الشهرية للتأمين الممتاز )عند الحاجة( + قيمة ما فوق الحد األقصى إذا دفع العميل الحد األدني 

من الرسوم حتى الدورة التالية أو 100 درهم إماراتي أيهما كانت قيمته أكبر.

 ٥٪ مبلغ مستحق + إجمالي ضريبة القيمة المضافة + القسط الشهري الكامل لخطة السداد السهلة )عند الحاجة(
 + إجمالي قيمة الدفعة الشهرية للتأمين الممتاز )عند الحاجة( + الدفعة المتأخرة + قيمة ما فوق الحد األقصى إذا لم

يدفع العميل الحد األدنى من المتأخرات للدورة السابقة أو 100 درهم إماراتي أيهما كانت قيمته أكبر. 

من ١٥،٩٩٪ إلى ٣٤.٩٩٪ سنويامعدل الفائدة يصل++

١٪ من قيمة القرض، بحد أدنى ٥٠٠ درهم، وبحد أقصى ٢٫٥٠٠ درهمرسوم اإلعداد
)ما يعادل ٠٫٩٥٪ من مبلغ القرض بحد ادنى ٥٠٠ درهم و حد اقصى ٢،٥٠٠ درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(

 ١٫٠٥٪ من قيمة الرصيد المتبقي بحد اقصى ١٠،٠٠٠ درهمرسوم تسوية مبكرة لقرض السيارة
 )ما يعادل ١٪ من قيمة الرصيد المتبقي + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(

١٠٥ درهم )ما يعادل ١٠٠ درهم+ ٥٪ضريبة القيمة المضافة(رسوم إعادة جدولة القرض

100 درهم )ما يعادل ٩٥٫٢٤ درهم+ ٥٪ضريبة القيمة المضافة(شهادة براءة الذمة

100 درهم )ما يعادل ٩٥٫٢٤ درهم+ ٥٪ضريبة القيمة المضافة(شهادة المديونية

 ١٫٠٥٪ من قيمة الدفعة الجزئية، وبحد أقصى ١٠٫٠٠٠ درهم رسوم الدفع الجزئي
)ما يعادل ١٪ من الدفعة الجزئية+ ٥٪ضريبة القيمة المضافة بحد اقصى ١٠،٠٠٠ درهم(

١٪ من قيمة القرض، بحد أدنى ٥٠٠ درهم، وبحد أقصى ٢٫٥٠٠ درهمالزيادة على القرض األصلي
)ما يعادل ٠٫٩٥٪ من الدفعة الجزئية+ ٥٪ضريبة القيمة المضافة بحد اقصى ٢،٥٠٠ درهم(

 ٢٫١٪ من قيمة المبلغ المتأخر، بحد أدنى ٥٢٫٥٠ درهم، وبحد أقصى ٢١٠ درهمفائدة جزائية على السداد المتأخر
)ما يعادل ٢٪ من قيمة المبلغ المتأخر بحد ادنى ٥٠ درهم و حد اقصى ٢٠٠ درهم ،+ ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(

١٠٥ درهم )ما يعادل ١٠٠ درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(رسوم إلغاء القرض

٢٢٫٠٥ درهم )ما يعادل ٢١ درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(ديم كريدت اليف بالس

القرض الشخصي

             ++ملحوظة: • سعر الفائدة على أساس مبلغ القرض الكلي  المتناقص شهريًا
                    • قد تختلف األسعار اعتمادًا على التسهيالت وبشرط الحصول على الموافقات االئتمانية

                    • سيتم تحديد سعر الفائدة الفعلية التي سيكون العميل مؤهالً للحصول عليها ضمن نطاق سعر الفائدة عن 
                     طريق  التقييم الكلي لالئتمان وسجل المخاطر الخاص بالعميل.

)ينطبق على القروض المحجوزة من ١ أغسطس ٢٠١٨(

نظام حماية األجور
الرسوم الشهرية لكل ملف تحويل راتبعدد الموظفين

٧٨٫٧٥ درهم )ما يعادل ٧٥  درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(١ – ٢٥ 

١٥٧٫٥ درهم )ما يعادل ١٥٠  درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(٢٦ – ٥٠

٢٦٢٫٥ درهم )ما يعادل ٢٥٠ درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(٥١ فما فوق

الرسوم الشهرية لكل موظفعدد الموظفين

١٠٫٥ دراهم )ما يعادل ١٠  درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(أقل من ١٠٠

٩٫٤٥ دراهم )ما يعادل ٩  درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(١٠٠ – ٥٠٠

٧٫٣٥ دراهم )ما يعادل ٧  درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(٥٠١ – ١٫٠٠٠

٥٫٢٥ دراهم )ما يعادل ٥  درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(١٫٠٠٠ موظف فيما فوق

رسوم السحب

مجانًاأول سحب كل شهر

من السحب الثاني فصاعدًا

١٠٫٥ درهم لكل معاملة )ما يعادل ١٠  درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(من ماكينات الصراف اآللي

١٥٫٧٥ درهم لكل معاملة )ما يعادل ١٥  درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(من فروع ديم

١٠٥ درهم )ما يعادل ١٠٠  درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(رسم استبدال البطاقة

١٠٥ درهم )ما يعادل ١٠٠  درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(خطاب تحويل الراتب

الوديعة الثابتة
رسم سحب الوديعة المبكر

١٪ من الفائدة المطبقة والتي يتم تحديدها حسب مدة اإليداع ابتداًء  سيعطى المودع فائدة أقل بنسبة 

من تاريخ بدء الوديعة وحسب سعر فائدة الوديعة المعمول به.ً

ضمان العمال

      ٢٥ درهم لكل عامل*رسوم الضمان اإللكتروني

      ٣ دراهم لكل ضمان صادر الى حد ٩٩ موظف* رسوم الدرهم اإللكتروني

       )على النحو المنصوص عليه من قبل وزارة المالية(

مفردات أخرى 

             +ملحوظة:  ١( هذه الرسوم الشهرية قابلة للتطبيق إذا لم يتم تقديم المستند في خالل ٦٠ يوما من انتهاء  أحدث رخصة تجارية سارية المفعول؛                 
               ٢( سيتم خصم هذه الرسوم الشهرية المطبقة من مبلغ اإليداع و الفائدة المستحقة ، إن وجدت 

               

٥ درهم )ما يعادل ٤٫٧٦ درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة( رسم التحويل اإللكترونى لألموال

٢١٠ درهم عن كل شهر تأخيررسوم غرامة تأخير تقديم الرخص التجارية المجددة+
 )ما يعادل ٢٠٠ درهم + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة(

	


