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  مبسم اهللا الرمحن الرحي

  مصرف االدخار والتنمية االجتماعية

  دارة الشئون المصرفية وتطوير النظمإ
  

  م2014للعام  التعریفة المصرفیة
  

  :الفصل االول 
  : الحسابات الجاریة واألخرى بالعملة المحلیة والحرة

 انالبی الحد االدنى الحد االعلى

 فتح الحسابات الجاریة/ 1 اً مجان

 فتح حسابات االدخار / 2 مجاناً 

 فتح حسابات ودائع االستثمار / 3 مجاناً 

 حفظ الحسابات الجاریة للعاملین بالجھاز المصرفى / 4 مجاناً 

 االجابة على استفسارات العمالء عن رصید الحساب الجارى / 5 مجاناً 

 )مرات في السنة 4(كشف الحساب الدورى / 6 مجاناً 

 دید توقیعاتاعتماد او تج/ 7 مجاناً 

 طلب حجز رصید/ 8 مجاناً 

  االستفسار عن عمالء المصرف وغیرھم بواسطة المراسلین شھادة المقدرة المالیة و/ 9 یورو 35 یورو 100

 شھادة المقدرة المالیة / 10  جنیھ 100 جنیھ 200

 شھادة رصید الحساب الى غرض/ 11 جنیھ 10 جنیھ 30

 كشف الحساب عند الطلب  /12 جنیھ للصفحة 5 جنیھ للكشف 20

 )للقید الواحد(االستفسار عن قیود بعینھا مضى علیھا اقل من سنة / 13 جنیھ 5 جنیھ 25

 )للقید الواحد( االستفسارعن قیود بعینھا اذا مضى علیھا اكثر من سنة / 14 جنیھ 25 جنیھ 50

 دفع الرواتب و المعاشات / 15 مجاناً  جنیھ 3

 وامر الدفع المستدیمة أ/ 16 جنیھ 10 جنیھ 25

 حفظ األمانات بالخزینة / 17 جنیھ سنویاً  100 جنیھ سنویاً  250

  
  جنیھ 125

  جنیھ   75
 جنیھ   30

  دفاتر الشیكات / 18
  ورقة 50فئة                         
  ورقة 25فئة                         
 أوراق 10فئة                         

 )لكل الوسائل ماعدا اإلسویفت(عموالت وسائل االتصال / 19  مجاناً  جنیھ 5

  
  جنیھ 50
 جنیھ 100

  
  جنیھ 25
 جنیھ 50

  اعادة فتح حساب جارى/ 20
  للمرة األولى            
 للمرة الثانیة واألخیرة            
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 خطاب الموافقة على تحویل معاش أو مرتب/ 21 مجاناً  جنیھ 5

 ل بادارة حسابالتوكی/ 22 مجاناً  جنیھ 25

 قفل حساب / 23  مجاناً  جنیھ 50

 جنیھ 25 جنیھ  500
الحسابات ذات الطبیعة الخاصة و التى أما   –) یستثنى الحسابات الخاصة ( مسك دفاتر / 24

تتطلب جھد اضافى لحفظھا تؤخذ عنھا رسوم اضافیة  حسب اتفاق مسبق بین الفرع 
 .مذكور الدون التقید بالحد األعلى وصاحب الحساب 

 شیك الحاجز/ 25 جنیھ 5 جنیھ 10

 الدخاراأو بطاقة سحب بدون دفتر / 26 مجاناً 

  الدخاراأو بطاقة دفتر  / 27 مجاناً 

  

  :الفصل الثانــــــى 
  : الشیكــــــات

 البیان الحد االدنى الحد االعلى

  )بما فیھ مرتبات و معاشات (تحصیل الشیك داخل المصرف /1 اً مجان

 تحصیل الشیك بنفس المدینة / 2 لمقاصة فقطبرسم ا

  
  جنیھ 10

 عمولة التحویل

  
  مجاناً 

 جنیھ 10

  : السحب من حساب بفرع آخر/ 3
  للعمیل شخصیاً بموجب اثبات ھویتھ و مضاھاة توقیعھ -   
  لمستفید غیر صاحب الحساب -   

 )ة الفعلیة للتحصیلبعد تحصیل التكلف( تحصیل الشیك خارج القطررسوم / 4 یورو 25یورو   10

 التحصیل الخاص للشیك/ 5 جنیھ 10 جنیھ 25

 اصدار شیك مصرفى/ 6  جنیھ  50

 الشیك المرتد لعمالء المصرف/ 7 جنیھ 30

 شیك المقاصة المرتد بین البنوك/ 8 جنیھ 30

 للمعاملة الواحدة  –) المنزوع-المفقود–العادى (الشیكات الموقوفة / 9 جنیھ 30

  ایقاف الشیك المصرفى  /10  جنیھ 30

  )شاملة رسوم شركة الخدمات المصرفیة(رسوم مسح الشیك / 11  جنیھ 2

  جنیھ 25  عمولة التحویل
للمستفید األول فقط (الصرف النقدى لشیكات المصارف األخرى بمدینة أخرى / 12

  )بموجب اثبات ھویتھ

  
  :الفصل الثالث 

  : الكمبیاالت

 نالبیا الحد االدنى الحد االعلى

  ) :النظیفة والمستندیة(الكمبیاالت بالعملة المحلیة 

 تحصیل كمبیالة داخل المدینة / 1  مجاناً   في األلف 3

 الة بین مدینتینیتحصیل كمب/ 2 في األلف 5 في األلف 7.5

 كمبیاالت ضد القبول واالعادة/ 3 جنیھ 10+  تكلفة اإلعادة
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 بول والتحصیل كمبیاالت ضد الق/ 4 جنیھ 10+ عمولة التحصیل 

 تمدید مدة الكمبیالة/ 5 جنیھ لكل تمدید 15

 اعادة تقدیم الكمبیالة للدفع / 6 جنیھ لكل تقدیم بعد األول 10

 كمبیاالت معادة غیر مدفوعة بدون اتخاذ اجراءات قانونیة/ 7 جنیھ 10+ عمولة التحصیل 

 ة غیر مدفوعة بعد اتخاذ اجراءات قانونیة كمبیاالت معاد/ 8 جنیھ 15+تكلفة االجراءات + عمولة التحصیل 

 ایقاف االجراءات القانونیة / 9 جنیھ 25 جنیھ 50

 اعادة الكمبیالة قبل تقدیمھا او سحبھا قبل تاریخ االستحقاق/ 10 جنیھ 15

 :الكمبیاالت بالعملة االجنبیة 

 )یكاتش(النظیفة   –كمبیاالت االطالع والقبول / 1 جنیھ 25+ التكلفة الفعلیة 

2.5 %  
  )CAD(المستندیة  -كمبیاالت االطالع والقبول / 2
 %)  1-% 0.75عمولة التحویل من موارد العمیل بالنقد االجنبى ( 

2 % 
  )D/A(المستندیة  –كمبیاالت االطالع و القبول / 3
  %)1- % 0.75عمولة التحویل من موارد العمیل بالنقد االجنبى (

2.5 % 
  )A/P(المستندیة  –القبول كمبیاالت االطالع و/ 4
  %)1- % 0.75عمولة التحویل من موارد العمیل بالنقد االجنبى(

 كمبیاالت القبول مع االعادة / 5 جنیھ 25+ تكلفة البرید 

 اعادة تقدیم المستندات بعد التقدیم االول/ 6 جنیھ 10 جنیھ 30

 بدون اتخاذ اجراءات قانونیة  كمبیاالت معادة غیر مدفوعة / 7  في األلف 5+ التكلفة الفعلیة 

 كمبیاالت معادة غیر مدفوعة بعد اتخاذ االجراءات القانونیة / 8 في األلف 7.5+ تكلفة االجراءات + التكلفة الفعلیة 

 طرد البرید/ 9 جنیھ 50+ التكلفة الفعلیة 

 اعادة تصدیر البضاعة / 10 في األلف 7.5+ التكلفة الفعلیة 

یالة المستحقة غیر المتحصلة و الكمبیالة التى لم تدفع خالل ستة شھور من الكمب/ 11 جنیھ 100
 تاریخ االستحقاق

 العمولة مناصفة بین المصرفین
بواسطة المصرف و محولة للتحصیل ) النظیفة المستلمة من الخارج (الكمبیالة / 12

 بواسطة مصرف اخر 

 المستندات المستلمة من الخارج و محولة لمصرف اخر نھائیاً / 13 جنیھ 150

 شراء او بیع) منظورة وغیر منظورة (الكمبیاالت االجنبیة الصادرة  / 14 في األلف 5+ التكلفة الفعلیة 

  

  : الفصل الرابع
  :التحاویل 

 البیان الحد االدنى الحد االعلى

 :التحاویل بالعملة المحلیة 

 التحاویل الواردة / 1 ناً مجا جنیھ 10

بحد ( في األلف 5
 )جنیھ 750أقصى 

 5بحد ادنى ( في األف 1
 )جنیھ

 التحاویل الصادرة الى مدینة بھا فرع لبنك السودان المركزى/ 2

بحد ( في األلف 7.5
 )جنیھ 1000أقصى 

 في األلف 3
 التحاویل الصادرة الى مدینة لیس بھا فرع لبنك السودان  المركزى /3
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 :لتحاویل بالعملة االجنبیة ا

 التحاویل الواردة لحساب بالمصرف او لحساب مصرف اخر داخل المدینة /1 مجاناً  یورو 10

للمبالغ حتى (یورو  25 % 0.4
 )یورو 5000

 التحاویل الصادرة/ 2

 :التحاویل الداخلیة 

 التحاویل داخل الفرع / 1 مجاناً  جنیھ 5

  ین فروع المصرف داخل نفس المدینةالتحاویل ب/ 2  جنیھ 5  جنیھ 10

  )الخ.... سداد اقساط التمویل ، التأمین ( رسوم القیود عبر الشبكة/ 3  مجاناً   جنیھ 10

  

  :الفصل الخامس 
  : خطاب الضمان

 البیان الحد االدنى الحد االعلى

 )شھور 3(للفترة  )اجنبى -محلى (اصدار خطاب الضمان / 1 % 1 % 1.5

 قبل وصول مستندات الشحن مغطى بخطاب اعتماد مستندى ) تخلیص بضائع(خطاب الضمان / 2 جنیھ 50 جنیھ 200

 قبل وصول مستندات الشحن غیر مغطى بخطاب اعتماد مستندى ) تخلیص بضائع(خطاب الضمان / 3 جنیھ 150 جنیھ 300

 تبلیغ خطابات الضمان الخارجیة لجھة محلیة/ 4 جنیھ 50 جنیھ 100

 /)1تعدیل القیمة یعامل كما فى (، ) جزء یعتبر فترة كاملة يتعدیل الفترة ال(یل خطاب الضمان تعد/ 5 جنیھ 75

 لغاء خطاب الضمان إ/ 6 جنیھ 50

  )نفس عمولة اإلصدار(تمدید فترة خطاب الضمان لفترة أخرى أو جزء منھا / 7 % 1 % 1.5

  
  : الفصل السادس

  :االعتمادات 

 یانالب الحد االدنى الحد االعلى

 :اعتمادات االستیراد 

 شھور 3فتح خطابات اعتماد االستیراد للفترة / 1 % 1 % 2.5

 اعتمادات مفتوحة بواسطة حسابات مقاصة / 2 1.5%

 ربع سنویة او جزء منھ –) جزء اطالع و جزء قبول(االعتمادات المؤجلة الدفع / 3 % 1 % 1.5

 للسنة االولى%  8
لمدة سنتین فاكثر الستیراد معدات او )   جزء اطالع و جزء قبول(فع االعتمادات المؤجلة الد/ 4

 بضائع رأسمالیة
 للسنة الثانیة%  4

 لكل سنة اضافیة%  2

 ھامش االعتمادات / 5 حسب المنشورات

 عمولة اتصاالت عن طریق االسویفت/ 6 جنیھ 75 جنیھ 150

 )عدا المبلغ والمدة(ب العمیل تعدیل خطاب اعتماد بطل/ 7 جنیھ 50+ عمولة االسویفت 

 :االعتمادات الداخلیة   

 االعتمادات النظیفة/ 1 % 0.75

 االعتمادات المستندیة / 2 % 1
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 مصروفات تعدیل االعتماد/ 3 جنیھ 25

 مصروفات خصم الرخصة / 4 جنیھ 20

 مصروفات تحویل االعتماد/ 5 جنیھ 20

 مصروفات الغاء االعتماد/ 6 جنیھ 20

 مصروفات تعزیز/ 7 لفة الفعلیةالتك

 :اعتمادات الصادر 

 اعتمادات االطالع،القبول،المجزأة القابلة للتحویل و المعززة باى وسیلة :عمولة التعزیز / 1 % 0.25  % 1

 جنیھ 200 في األلف 3
تؤخذ على كل أنواع االعتمادات المختلفة و تحسب عن كل مبلغ یدفعھ المصرف : عمولة التداول / 2

للمستفید او المصدر على ان تقسم العمولة مناصفة بین المصرف الذى قام بالدفع و الذى قام باالخطار 
 اذا كان معززاً لالعتماد 

 في األلف 0.5 في األلف 1.5
تؤخذ عند تغییر المستفید او اى : العموالت االضافیة على االعتمادات المجزأة و القابلة لتحویل / 3

 یتحملھا المستفید الذى یقوم بتحویل او تجزئة االعتمادجزء من االعتماد و 

 رسوم تبلیغ اعتماد مستندى / 4 جنیھ 50 جنیھ 100

 "تتعلق باالعتماد"رسوم ارسال مستندات / 5 التكلفة الفعلیة

 :متنوعة 

 تسجیل عقد البیع/ 1 جنیھ 75

  )  EX(عمولة تصدیق فورم /2 مجاناً 

  )IM(عمولة تصدیق فورم /3  مجاناً 

  
  :الفصل السابع 

  :التمویل 

 البیان الحد االدنى الحد االعلى

 طلب التمویل /1 مجاناً 

 اصدار وثیقة تأمین نیابة عن العمیل  /2 جنیھ 10 جنیھ 20

 تحضیر العقد و تنفیذه /3 جنیھ 25 جنیھ 50

 الغاء العقد أو تعدیلھ /4 جنیھ 5 جنیھ 50

 متنوعة  /5 جنیھ 10

  سوم االستعالم االئتماني لعمالء التمویل األصغرر/ 6  جنیھ 7.5

  رسوم االستعالم لعمالء التمویل التجاري/ 7  جنیھ 20

  )عن كل استعالم ثاني(إعادة االستعالم مرة أخرى / 8  جنیھ 10

  

  :لثامن الفصل ا
  :البطاقات المصرفیة 

 البیان الحد االدنى الحد االعلى

 اصدار بطاقة صراف آلى / 1 جنیھ 15

 تجدید  بطاقة صراف آلى/ 2 جنیھ 12
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 إعادة إصدار بطاقة صراف آلى/ 3 جنیھ 12

 )التى أصدرت لھا بطاقات تخصم سنویاً من كل الحسابات(إدارة سنویة رسوم / 4 جنیھ 5

  إعادة اصدار رقم سرى / 5  جنیھ 5

  )بناءاً على طلب صاحب البطاقة(تعدیل بیانات البطاقة المصرفیة / 6  جنیھ 2

  )الذھبیة(إصدار بطاقة المحفظة اإللكترونیة / 7  جنیھ 15

  )الفضیة(إصدار بطاقة المحفظة اإللكترونیة / 8  جنیھ 10

  )األساسیة(إصدار بطاقة المحفظة اإللكترونیة / 9  جنیھ  8

  

  :الفصل التاسع 
  :اإلیداع عبر الشبكة 

  البیان  الحد االدنى الحد االعلى

 بفرع آخر للعمیل شخصیاً بموجب اثبات ھویتھ االیداع فى حساب/ 1  مجاناً 

  الحساب بغرض سداد أقساط تمویل في حساب بفرع آخر لغیر صاحباإلیداع / 2  مجاناً 

  الحساب بغرض تغذیة الحساب باإلیداع في حساب بفرع آخر لغیر صاح/ 3  جنیھ 10  عمولة التحویل

  
  
  
  


