دلــيل التعــرفة 2021
.

أنواع المعامالت

رسوم خدمات االفراد

رسوم خدمات الشركات

الشروط:
*أي رسوم حكومية أو ضرائب محلية يتحملها
العميل.
*يتم تطبيق جميع الرسوم أو التوجيهات
الصادرة من قبل بنك السودان المركزي قبل أو
بعد صدورهذا الدليل وتحميلها على العميل.

السحب واإليداع والتحاويل
الداخلية بالعمالت المحلية
واألجنبية
1

فتح حسابات العمالء
( الجارية  /ادخارية /ودائع استثمارية)

2

رسوم ترتيبات مسبقة للنقدية

3

إيداع نقدي عن طريق طرف ثالث (جنيه)

4

إيداع نقدي بالعملة األجنبية

مجانًا

مجانًا

%0.10

%3.00 - %0

 250( %0.1جنيه كحد أدنى )

 250( %0.1 to %0جنيه كحد أدنى)

مجانًا

مجانًا

5

سحب نقدي بالعملة األجنبية

مجانًا (البنك المركزي)

 %2 - %0بالعملة األجنبية

6

تحويل من حساب إلى حساب

 %0.45كحد أدنى  100جنيه

مجانًا

تحويل من حساب فردي إلى حساب شركات

 %0.45كحد أدنى  100جنيه

مجانًا

 10جنيه  /للمعاملة

N/A

 %1.5كحد أدنى  250جنيه

 % 2كحد أدنى  250جنيه

 250جنيه

 250جنيه

 150جنية باإلضافة إلى رسوم الدمغة

 200جنية باإلضافة إلى رسوم الدمغة

7

تحويل مرتبات /معاشات داخل البنك

8

تحويل إلى طرف ثالث /دفعيات عبر الكاونتر
( بالجنيه)

9

إلغاء تحويل إلى طرف ثالث أو دفعية عبر
الكاونتر
( بالجنيه)

10

تحويل عبر نظام سراج

تحويالت بالعملة األجنبية/
المحلية
11

تحويل وارد بالعملة األجنبية عبر سويفت من
داخل البنك

مجانًا

مجانًا

12

تحويل صادر من موارد العميل بالنقد األجنبي

 ( %3 -%1حد أدنى  200جنيه )

 %4 - %0.5حد أدنى  200جنيه

13

تحويل خارجي بالنقد األجنبي من موارد البنك

غير مسموح  -في حال وجود استثناء يكون  %10بالجنيه

 %15 - %0.75حد أدنى 500جنيه

14

إلغاء تحويل نقد أجنبي )( TT

 $5 + $10رسوم سويفت  +رسوم مراسلين

$20

15

تكلفة سويفت MT103

 $3او  1500جنيه

 $3او  1000جنيه

16

استفسارات بخصوص عدم استالم التحويل
بالنقد األجنبي في حال تنفيذ البنك للمعاملة
بصورة سليمة من جانبه(عملة اجنبية)

 2000 + $10جنيه رسوم مراسلين

 2000 + $10جنيه رسوم مراسلين

17

تعديل تحويل

عمولة مراسلين $25 +

عمولة مراسلين $25 +

الشيكات المعتمدة /المصرفية
 500جنيه

 500جنيه

18

طلب إصدار شيك معتمد بالعملة المحلية

$5

19

طلب إصدار شيك معتمد بالعملة األجنبية داخل
السودان

$5

20

طلب إصدار شيك معتمد بالعملة األاجنبية خارج
السودان

$5

$5

21

طلب إلغاء شيك مصرفي بالعملة األجنبية

 500جنيه  -داخلية
 - USD 10خارجية

 250جنيه  -داخلية
 - USD 5خارجية

22

إعادة إصدار شيك مصرفي  -بالجنيه

 500جنيه

 250جنيه

23

إعادة إصدار شيك مصرفي  -بالعملة األجنبية

 500جنيه -داخلية
 - USD 10خارجية

 500جنيه  -داخلية
 - USD 10خارجية

الخزن الخاصة /صناديق األمانات
24

صغيرة

 5000جنيه

 5000جنيه

25

متوسطة

10000جنيه

10000جنيه

26

كبيرة

20000جنيه

20000جنيه

27

رسوم المفاتيح

 3000جنيه

 3000جنيه

28

رسوم كسر األقفال

 5000جنيه إضافة إلى تكلفة الخزنة

 5000جنيه إضافة إلى تكلفة الخزنة

29

رسوم تأخير (في حال تأخر تسليم الخزنة لفترة
تتجاوز الشهر )

 2000جنيه

 2000جنيه

معامالت مصرفية عامة
30

تعليمات مستديمة

 500جنيه

 500جنيه

31

تعديل /إلغاء تعليمات مستديمة

 300جنيه

 300جنيه

32

حسابات االدخار :سحب اكثر من  3مرات خالل
الشهر

 300جنيه

 300جنيه

33

إغالق الحساب

مجانًا

مجانًا

34

خدمة توصيل (داخل المدينة)

 250جنيه  +التكلفة الفعلية

 250جنيه  +التكلفة الفعلية

35

خدمة توصيل (خارج المدينة)

 500جنيه  +التكلفة الفعلية

 500جنيه  +التكلفة الفعلية

36

مصاريف فاكس

 250جنيه

 250جنيه

37

رسوم شيك مرتد
(بسبب عدم كفاية الرصيد)

 500جنيه

 500جنيه

38

تعليمات بحجب بريد

 700جنيه

 700جنيه

39

نسخ إضافية من كشف الحساب

 50جنيه /للصفحة

 50جنيه /للصفحة

40

رسوم طلب استرجاع مستندات
(خالل سنة واحدة)

 500جنيه

 500جنيه

41

رسوم طلب استرجاع مستندات
لفترة اكثر من عام) )

 1000جنيه

 1000جنيه

42

رسوم إصدار دفتر شيكات  10-ورقات

 250جنيه باإلضافة إلى رسوم الدمغة

 250جنيه باإلضافة إلى رسوم الدمغة

43

رسوم إصدار دفتر شيكات  25-ورقة

 500جنيه باإلضافة إلى رسوم الدمغة

 500جنيه باإلضافة إلى رسوم الدمغة

44

رسوم إصدار دفتر شيكات  50-ورقة

 1000جنيه باإلضافة إلى رسوم الدمغة

 700جنيه باإلضافة إلى رسوم الدمغة

45

إيقاف دفع شيك مصرفي بالعملة االجنبية

$3

$3

46

إيقاف دفع شيك مصرفي بالعملة المحلية

 300جنيه

 300جنيه

47

إيقاف دفع من دفتر شيكات مفقود

 500جنيه عن الصفحة 1000 /جنيه لكامل الدفتر

 500جنيه عن الصفحة 1000/جنيه لكامل
الدفتر

48

رسوم مسك دفاتر
( جاري و توفير مميز )

 50جنيه شهريًا

 100جنيه شهريًا

49

رسوم الحد األدنى لرصيد حساب التوفير المميز

 50جنيه شهريًا

 100جنيه شهريًا

50

السحب عبر الكاونتر لمبلغ أقل من أو يساوي
 2000جنيه سوداني

 50جنيه  /للمعاملة

 100جنيه  /للمعاملة

51

رسوم تفويض بإدارة الحساب

 500جنيه

 500جنيه

52

رسوم إدارة الحسابات الراكدة

 50جنيه شهريًا

 50جنيه شهريًا

تقرير خالي رمز البنك المركزي

( 500البنك المركزي)

( 500البنك المركزي)

التقرير المتقدم معه التصنيف االئتماني

( 800البنك المركزي)

( 800البنك المركزي)

رسوم الخدمات المصرفية
اإللكترونية
53

إصدار بطاقة صراف آلي للمستفيد األساسي

جنيه 200

 500جنيه

54

استبدال بطاقة صراف آلي أو إصدار بطاقة
إضافية

جنيه 200

 500جنيه

مجانًا (فقط رسوم الدمغة)

مجانًا (فقط رسوم الدمغة)

 3 , 500-10جنيه
 6 , 1000-510جنيه
 9 , 1500-1010جنيه
 12 , 2000-1510جنيه
باإلضافة إلى رسوم الدمغة()0.10

 3 , 500-10جنيه
 6 , 1000-510جنيه
 9 , 1500-1010جنيه
 12 , 2000-1510جنيه
باإلضافة إلى رسوم الدمغة()0.10
 2جنيه /للمعاملة

 55رسوم معامالت الصراف اآللي
(داخل شبكة البنك)
56

رسوم معامالت الصراف اآللي
عبر ) \ (EBSأو صرافات بنك آخر

57

عملية تحويل نقدي عبر ماكينة الصراف اآللي

 2جنيه /للمعاملة

58

عمليات نقاط البيع

 5جنيه /للمعاملة

5جنيه /للمعاملة

59

إصدار بطاقة صراف إضافية

200

N/A

60

رسوم رسائل نصية SMS

 100جنيه سنويًا

 100جنيه سنويًا

61

الخدمات البنكية عبر الهاتف الجوال ( رسوم
سنوية )

 100جنيه سنويًا

 100جنيه سنويًا

62

الخدمات البنكية عبرالهاتف الجوال (دفعيات أو
تحويالت داخلية)

 2جنيه /للمعاملة

 2جنيه /للمعاملة

63

الخدمات البنكية عبر االنترنت ( رسوم سنوية )

 100جنيه سنويًا

بحسب المنتج

64

اإليداع النقدي عبر ماكينات الصراف اآللي

مجانًا

مجانًا

65

طلب إصدار دفتر شيكات من خالل مركز
االتصال

نفس الرسوم االعتيادية لطلب اإلصدار  200 +جنيه

نفس الرسوم االعتيادية لطلب اإلصدار +
 200جنيه

التقارير والشهادات
66

شهادات تأكيد الرصيد

 500جنيه

 500جنيه

67

إصدار شهادات المقدرة المالية بغرض التعامل
مع جهات أخرى

 500جنيه

 500جنيه

68

شهادات أخرى

 500جنيه

 500جنيه

التحصيل
 25جنيه ( البنك المركزي )

 25جنيه

69

تحصيل شيك مقاصة

 1000جنيه

 1000جنيه

70

شيكات مسحوبة على مدن بها فروع للبنك
المركزي ( خارج المقاصة)

$20

71

شيكات بالنقد األجنبي مسحوبة على دول أخرى

$20

72

رسوم تحصيل شيكات مرتدة لعدم كفاية
الرصيد المسحوبة على دول أخرى

$20

$20

73

خدمة تحصيل خاص للشيكات

%0.10

%0.10

رسوم أخرى
خطابات الضمان
74

إصدار خطاب ضمان بالعملة المحلية

 % 5-1كل ربع سنة –  1000كحد أدنى

 % 5-1كل ربع سنة –  1000كحد أدنى

75

إصدار خطاب ضمان بالعملة األجنبية

 %2 -%0.75كل ربع سنة تحصل بالعملة األجنبية 500 +
عموالت سويفت سنويا

 %1.50 - %0.50كل ربع سنة تحصل بالعملة
األجنبية

76

رسوم إصدار خطاب ضمان مقابل خطاب ضمان
صادر من بنك آخر

 %1.50 - %0.50بالعملة األجنبية  500 +عموالت سويفت سنويا

 %1.50 - %0.50بالعملة األجنبية  500 +عموالت
سويفت +رسوم التوصيل

77

تبليغ ضمان بدون مسؤولية على البنك

 $150لتحصل بالعملة األجنبية

 $150لتحصل بالعملة األجنبية

78

ضمان شحن (لتخليص البضاعة قبل وصول
المستندات)

 $30تحصل بالعملة األجنبية

 7000 - 5000تحصل بالعملة المحلية

79

تعديل خطاب الضمان بخالف المبلغ أو فترة
السريان

 $20تحصل بالعملة األجنبية

داخلي 2000 :جنيه
خارجي $20 :تحصل بالعملة المحلية

80

تمديد خطاب ضمان ألي وقت خالل الفترة ( 3
شهور)

 %1 - %0.50كل ربع سنة تحصل بالعملة األجنبية لخطاب
الضمان

 %1 - %0.50كل ربع سنة تحصل بالعملة
األجنبية لخطاب الضمان

81

طلب إلغاء أو تمديد متأخر

 $20تحصل بالعملة األجنبية

 $20تحصل بالعملة األجنبية

82

رسوم سويفت MT 760

 $20تحصل بالعملة األجنبية

 $20تحصل بالعملة األجنبية

خطابات اعتماد استيراد
 %2.5 - %1كل ربع سنة بحسب العملة األجنبية لالعتماد

 %2.5 - %0.5كل ربع سنة بحسب العملة
األجنبية لالعتماد

83

رسوم فتح خطاب اعتماد استيراد ( آجل أو فوري
)

$20

84

مصاريف سويفت MT 700

$20

85

طلب تعديل خطاب االعتماد بخالف المبلغ أو
فترة السريان

$20

$20

86

استمارة استيراد IM Form

التكلفة

التكلفة

87

رسوم دفعيات آجلة

 %2.5 - %1كل ربع سنة بالعملة األجنبية

 %2.5 - %0.5بالعملة األجنبية

خطابات اعتماد تصدير
 %0.3 - %0.05تحصل بالعملة األجنبية

 %0.2 - %0.1من المجموع (ال تقل عن 10,000
جنيه)

88

رسوم تبليغ خطاب اعتماد تصدير

$20

 5,000جنيه

89

تبليغ تعديل في اعتماد تصدير

 + %0.1عموالت سويفت بالعملة األجنبية

كحد أقصى  10,000 + %0.3جنيه  +رسوم
التوصيل +رسوم سويفت

90

تحصيل مستندات اعتماد تصدير

بحسب االتفاق المبرم بين البنك والعميل

91

رسوم تأكيد

بحسب االتفاق المبرم بين البنك والعميل

التكلفة

92

استمارة صادر

التكلفة

رسوم تحصيل اعتمادات واردة
93

الدفع مقابل المستندات

 2.5 -%0.75تحصل بالعملة األجنبية  500 +جنيه تكلفة
سويفت

 %5 - %0.50تحصل بالعملة المحلية +تكلفة
سويفت

94

القبول المستندات مقابل

 %2.5 - %1تحصل بالعملة األجنبية  500 +جنيه تكلفة
سويفت

 %5 - %0.50تحصل بالعملة المحلية +تكلفة
سويفت

95

تحصيل مستندات ( قبول وتعزيز)

 %2.5-%1كل ريع سنة تحصل بالعملة األجنبية

 %2.5-%1كل ريع سنة تحصل بالعملة
األجنبية

96

تحصيل مستندات ( قبول وإعادة )

$20

$20

97

دفع مقدم

 %3 - %1.25بالعملة األجنبية  500 +جنيه  +تكلفة سويفت

 %5 - %0.50بالعملة المحلية  +تكلفة
سويفت

98

عموالت تعديل

$20

 10,000 - 5,000جنيه باإلضافة إلى تكلفة
سويفت

99

تحويل مستندات إلى طرف ثالث

$20

$20

100

إعادة مستندات تحصيل

$20

 10,000 - 5,000جنيه باإلضافة إلى تكلفة
سويفت

رسوم تحصيل مستندات صادرة
101

متحصالت رسوم مستندات صادرة مقابل
الدفعيات

بالعملة األجنبية %0.75

 %2 - %0.5بالعملة المحلية

102

متحصالت رسوم مستندات صادرة مقابل
التعزيز

 %1بالعملة األجنبية  500 +عموالت سويفت  250 +رسوم
البريد

 %2 - %0.5بالعملة المحلية  500 +عموالت
سويفت  250 +رسوم البريد

103

دفع مقدم

 %1تحصل بالعملة األجنبية  500 +رسوم سويفت 250 +
رسوم البريد

 %0.3تحصل بالعملة المحلية

104

عموالت تعديل

$20

 10,000 - 5,000جنيه  +تكلفة سويفت

105

رسوم إعادة تحصيل مستندات

$20

 10,000 - 5,000جنيه  +تكلفة سويفت

