
نوع الخدمة

ي
الكىل المعجل/عمولة السداد الجزئ 

اة رسوم السداد المعجل عىل القروض المشتر

مرصوفات إجراءات الحصول عىل القرض

مرصوفات نظتر تقديم الخدمة

Private Wealth Plus Prime المنتج/الفئة

1.25% 1.50% 1.75% 2.00% قرض شخصي بضمانات

1.50% 1.75% 2.00% 2.00% قرض شخصي بدون بضمان

 سنة12 سنوات وحتر 8مرصوفات إدارية أكتر من 

 سنة12مرصوفات إدارية أكتر من 

نت حتر  ي حالة طلب قرض بدون ضمان من خالل اإلنتر
 
 8مرصوفات إدارية ف

سنوات

ي حالة طلب قرض بدون ضمان حتر 
 
تمويل - تعليم) سنوات 8مرصوفات إدارية ف

اء سيارة (الخ......عضوية نادي-سلع معمرة- شر

جواب مخالصة

شهادة أرصدة أو حجم التعامل

**عمولة إعادة الجدولة  

 السداد  
 
**عمولة التأختر ف

يبة الدمغة النسبية تدفع كل   شهور3ض 

تأمير  عىلي الحياة

رسوم تجديد خطاب رخصة السيارة

رسوم خطاب رفع الحظر عن رخصة السيارة

( شهور 3تدفع كل )عمولة الدمغة النسبية 

ي لحساب 0.04% 
ي حالة التسهيل االئتمائ 

 
ي الشهر ف

 
 شهرًيا عىل أعىل رصيد إقفال مدين ف

اكمي جاري مدين بضمان الشهادات االدخارية ذات العائد التر

ي بدون 0.15%
ي حالة التسهيل االئتمائ 

 
ي الشهر ف

 
 شهريا عىل اعىل رصيد اقفال مدين ف

ضمانات

ي لحساب جاري مدين
 
التسهيل االئتمان

ي الرب  ع السنوي0.05%
 
 عىلي أعىل رصيد إقفال مدين ف

ي حالة0.1% 
 
ي الشهر ف

 
:- شهريا عىل أعىل رصيد إقفال مدين ف

ي  لحساب جارى مدين بضمان الشهادات االدخارية- 
ماعدا الشهادة -التسهيل االئتمائ 

اكمي االدخارية ذات العائد التر

ي لحساب جارى مدين بضمان أذون الخزانة- 
التسهيل االئتمائ 

ي لحساب جارى مدين بضمان الودائع ألجل- 
التسهيل االئتمائ 

(تدفع شهريا)عمولة أعىل رصيد مدين 

ي حالة0.05%
 
ي الشهر ف

 
:-  شهريا عىل أعىل رصيد إقفال مدين ف

ي لحساب جارى مدين بضمان حسابات التوفتر - 
(للعمالء األفراد فقط)التسهيل االئتمائ 

ي لحساب جارى مدين بضمان حسابات الجارية - 
 Businessلعمالء )التسهيل االئتمائ 

Bankingفقط )

السيارة ض قر

 جم150

 جم150

 السداد5%
 
 تضاف إىل سعر العائد المطبق عىل القرض وتطبق عىل المبلغ المتأخر ف

ي الرب  ع السنوي0.05%
 
 عىلي أعىل رصيد إقفال مدين ف

ي حالة القرض الشخصي بدون ضمانات
 
إلزامي ف

 جم50

 جم50

 من رصيد القرض المستحق2%

 من مبلغ القرض3.00%

 من مبلغ القرض1.00%

 من مبلغ القرض1.00%

 جم تدفع شهريا طوال مدة القرض50

 سنوات8مرصوفات إدارية تدفع مرة واحدة مقدما حتر 

 من مبلغ القرض2.50% 

 من المبلغ المسدد7%

 من المبلغ المسدد10%

 جم تدفع مرة واحدة عند ضف قيمة القرض200 

القروض

المصاريف/  العموالت 

الشخصية القروض


