
الرسوم المقررةزمن تقدیم الخدمةالوثائق اوالمستندات المطلوبةاالجراءات المتبعةالخدمة

خدمات التمویل االصغر

 35-130جنیھ حسب تكلفةطلب العمیل موضحا بھ نوع المشروع وتكلفتھدراسة المشروع المقدم للتمویل

دفتر الشیكات المستخرج21یومصورة فتوغرافیة (اذا دعت الضرورة)الزیارة المیدانیة

رسوم االستعالم ١٠جكحد اقصيدراسة جدوي مبسطةفتح الحساب

رسوم الدمغات الحكومیةفاتورة مبدئیة للسلعة المراد الحصول علیھا ترمیز العمیل والضامن 

او عقد مبایعة مبدئيفي حالة الضمان الشخصي

شھادة سكن حدیثةاالستعالم عن العمیل 

المستندات الثبوتیة:(أي من المستندات أدناه)في الجھاز المصرفي والضامن

الجنسیة +البطاقة القومیة او البطاقة الشخصیةفي حالة الضمان الشخصي

البطاقة الشخصیةطلب استخراج دفتر الشیكات

جواز السفرتنفیذ العملیة التمویلیة

رخصة القیادة ساریة المفعول

البطاقة العسكریة

الترخیص (الرخصة التجاریة اوالترخیص (الرخصة التجاریة او

تصدیق السلطات المحلیة لقیام المشروع او

شھادة مزاولة المھنة

شھادة بحث للمالك

عقد ایجار ساري (للمؤجر)

مستندات الضمان(شیك من طرف ثالث 

في حالة الضمان الشخصي)

توفیر ضمان آخر



حساب االدخار

فتح الحساب مجانآتقدیم طلب فتح حساب ادخارملء استمارة بیانات االفراد

رسوم بطاقة الصراف االليساعةصورة فتوغرافیة ملونة حدیثة ان تطلب االمرملء استمارة فتح الحساب

 20جنیھشھادة سكن حدیثةوضع نموذج التوقیع

المستندات الثبوتیة :ملء طلب استخراج بطاقة الصراف االلي 

البطاقة القومیة او الجنسیة +اي من المستنداتتورید مبلغ بدون تحدید حد ادني

ادناه

البطاقة الشخصیة

جواز السفر

رخصة القیادة

البطاقة العسكریة

الحساب الجاري

فتح الحساب مجاناساعةتقدیم طلب فتح حسابملء استمارة بیانات االفراد

رسوم دفتر الشیكاتشھادة سكن حدیثةملء استمارة فتح الحساب

10ورقةـــــــــــــ٣٥جالمستندات الثبوتیة :وضع نموذج التوقیع

25ورقةـــــــــــ٧٥جالبطاقة القومیة اوملء طلب استخراج بطاقة الصراف االلي 

50ورقةــــــــــــ١٣٠جالبطاقة الشخصیة+الجنسیةملء طلب استخراج دفتر الشیكات

رسوم بطاقة الصراف االليجواز السفر +الجنسیةتورید مبلغ مالي الیقل عن ٥٠٠٠ج

 20جنیھالبطاقة العسكریة +الجنسیة

رخصة تجاریة ساریة المفعول او سجل تجاري

الرقم الضریبي

شھادة مرتب اومعاش

خطاب تزكیة



المحفظة االلكترونیة

10جاصدار فورياثبات شخصیةبطاقة اساسیةتستخدم في نقاط البیع

الرقم الوطني (تصدر من غیر اسم)والصرافات االلیة

15ج3ایامتطلب من جھات او مؤسسات ویرفق مع الطلببطاقة فضیة

اسماء العمالء

تصدر معرفة باسم صاحب البطاقة

20ج3ایامتصدر للوكالء ویشترط وجود حساب مصرفي بطاقة ذھبیة

تصدر معرفة باسم صاحب البطاقة

االعتمادات

من ١% الي ٢.٥%3ایاماورنیك ٧ ش شركاتاستالم الطلب من العمیل

لفتح االعتمادشھادة تسجیل للشركات واسماء االعمالعمل استعالم الكترونى

من ٧٥ج الي ١٥٠ج شھادة المصدرین والمستوردینالتحقق من االطلب وفقا لمنشورات بنك السودان

عمولة اسویفتاسماء لمفوضین بادارة الحسابملء طلب او استمارة االعتمادات

الفاتورة المبدئیة تتضمن الشروط االتیةالتاكد من حساب العمیل والھوامش والضمانات

طلب العمیل موضحا فیھ اسم المستفید وعنوانھ 

والمبلغ

والمستندات المطلوبة

الرقم الضریبى

توفیر الضمانات المطلوبة

من ١٠یورو الي ٢٥یورو3ایاماستالم الطلب من العمیلالتحاویل الخارجیة

للمبالغ حتي ٥٠٠٠یورواورنیك ٧ ش شركاتعمل استعالم الكترونىصادر/وارد

المبالغ اكثر من ٥٠٠٠یوروشھادة تسجیل الشركات واسماء االعمالالتحقق من االطلب وفقا لمنشورات بنك السودان

العمولة ٠.٤%شھادة المصدرین والمستوردینملء طلب او استمارة التحاویل

المفوضین بادارة الحسابالتاكد من حساب العمیل 

طلب العمیل موضحا فیھ اسم المستفید وعنوانھ  

والمبلغ والغرض

الرقم الضریبى



رسوم الدمغات الحكومیةفورآالمستندات الثبوتیة :استالم الطلب من العمیلالتحاویل الداخلیة

العمولة حسب المبلغ المحولالرقم الوطنيملء طلب او استمارة التحاویلصادر/وارد

مابین ٠٢, % الي ٠٥,%البطاقة الشخصیةالخصم من الحساب

البطاقة القومیةاستالم النقد

جواز السفراستالم شیك

الرقم الوطني

رخصة القیادة ساریة المفعول

البطاقة العسكریة

خطابات الضمان

استالم الطلب من العمیل

من ١% الي ١.٥%یوماناورنیك ٧ ش شركاتعمل استعالم الكترونى

من ٥٠ج الي ٣٠٠جشھادة تسجیلالتحقق من االطلب وفقا لمنشورات بنك السودان

حسب نوع المعاملةشھادة صادر ووارد ملء طلب او استمارة اخطاب الضمان

المفوضین بادارة الحسابالتاكد من حساب العمیل والھوامش والضمانات

مستندات الضمان 

طلب العمیل موضحا فیھ اسم المستفید وعنوانھ 

والمبلغ

والمستندات المطلوبة

اسم العمل

الرقم الضریبى

الضمانات المطاوبة رھن عقارى / عربات

خطاب ضمان/ اوراق مالیة



استالم الطلب من العمیلاالستثمار

دمغة حمایة الوطن ١ج 3اسابیعاورنیك ٧ ش شركاتعمل استعالم الكترونىحتي ١٠٠٠٠٠التمویل االصغر

دمغة متحصلة اخري ١.٥% كحد اقصيشھادة تسجیلالتحقق من االطلب وفقا لمنشورات بنك السودانحتي ١٠٠٠٠٠٠التمویل المتوسط

من مبلغ التمویلشھادة المصدرین والمستوردینملء طلب او استمارة  أ  بمازاد عن ١٠٠٠٠٠٠ التمویل الكبیر

دمغة اتحاد اصحاب العمل(االعمال الخارجیة)التاكد من حساب العمیل والھوامش والضمانات

50جنیھالمفوضین بادارة الحسابملء طلب الشراء

رسوم االستعالم للفرد ٢٥جنیھاالوراق الثبوتیة

شھادة سكن حدیثة

الرخصة التجاریة

شھادة مزاولة العمل

الفاتورة المبدئیة

دراسة الجدوي 

الرقم الضریبي

تحدید صیغة التمویل


