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تعريفة الخدمات المصرفية
او ً
ال  :أنواع وشرائح (حسابات األفراد) عند فتح الحساب

الحد االدنى لرصيد الحسابات
نوع الحساب  /الحد
األدنى

Elite

Personal Banking

500,000 EGP

لكل حساباته
أو ما يعادلها
بالعمالت

أقل من
100,000 EGP

لكل حساباته
2,000 EGP

الحد األدنى لحساب التوفير

1,000 USD
1,000 EUR
1,000 GBP
5,000 EGP

الحد األدنى للحساب
الجارى بدون عائد

1,000 USD
1,000 EUR
1,000 GBP

الحد األدنى لحساب جارى
يوم بيوم

25,000 EGP

الحد األدنى لحساب جارى
يوم بيوم Plus

50,000 EGP
10,000 EGP

الحد األدنى للودائع بآجل

2,000 USD
2,000 EUR
2,000 GBP

حساب توفير الشباب

بدون حد أدنى

والحد األقصى إلحتساب العائد  100ألف EGP
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تعريفة الخدمات المصرفية
ثانيًا  :مصاريف خدمة الحساب (حسابات األفراد)

البيان

مصاريف فتح الحساب وكافة
مسلسالت الحساب الفرعية
تطبق مرة واحدة عند الفتح وال
تكرر بفتح المسلسالت الفرعية

التعريفة
Elite

Personal Banking

إعفاء

 40 EGPبخالف مصاريف
اإلستعالم عن الرقم القومى
ويعفى عمالء قروض التجزئة
من مصاريف الفتح

مصاريف فتح حساب للشباب من
 16الى  21عام
مصاريف خدمة الحساب

إعفاء

إعفاء

 45 EGPكل  3أشهر على
حسابات الجنيه المصرى
أو ( 3 USDأو ما يعادلها
بالعمالت االجنبية االخرى)

مصاريف كشف حساب شهرى

15 EGP

مصاريف كشف حساب ربع
سنوى

35 EGP

عمولة عدم تحديث البياناتKYC

إعفاء

عمولة عدم تنشيط حساب راكد

إعفاء

 5 EGPشهريًا

الرسوم المطلوبة اذا كان رصيد
الحساب اقل من الحد األدنى
المعلن لكل حسابات العميل

150 EGP
او ما
يعادلها
مرة كل
شهر

30 EGP
او ما يعادلها لكل حساب
على حدى مرة كل شهر

رسوم تصفية تركة لكافة
حسابات العميل

تعليمات مستديمة ( لكل عملية
واحدة )

عمولة تعليمات إليقاف صرف
شيك أو دفتر شيكات

 5 EGPشهريًا

( 0,002%أثنين فى األلف )
بحد أدنى  50 EGPوبحد أقصى 1000 EGP
أو ما يعادلها

إعفاء

 100 EGPرسوم االشتراك
بالخدمة +
 100 EGPتجديد سنوى بخالف
المصاريف والعموالت المقررة
عن كل عملية

 25 EGPللشيك الواحد  50 EGP /للدفتر
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تعريفة الخدمات المصرفية
تابع  :مصاريف خدمة الحساب (حسابات األفراد)

البيان
مصاريف إغالق حسابات

التعريفة
Elite

Personal Banking

 50 EGPأو الرصيد المتاح أقل من 50 EGP

مصاريف طباعة كشف حساب
بناءًا على طلب العميل عن
السنة الجارية

إعفاء

مصاريف طباعة كشف حساب
بناءًا على طلب العميل عن
سنوات سابقة

 / 10 EGPللصفحة بحد ادنى 50 EGP

مصاريف اصدار شهادة عن
أرصدة بناءًا على طلب العميل
( السنة الجارية  /السابقة )

50 EGP

مصاريف التصديق على
توقيعات
مصاريف التصديق على
توقيعات من البنك المركزى

إعفاء

 / 5 EGPللصفحة
بحد أدنى 15 EGP

 25 EGPعن كل توقيع

 50 EGPعن كل مصادقة بخالف
مصاريف البنك المركزى

اصدار توكيل مصرفى

إعفاء

 100 EGPبخالف الدمغات

مصاريف إلغاء توكيل مصرفى

إعفاء

50 EGP

مصاريف تنفيذ تعليمات على
البريد اإللكترونى

مجانًا

عمولة استعالم I-SCORE

 100 EGPعن كل استعالم

عمولة استعالم عن الرقم
القومى

10 EGP
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تعريفة الخدمات المصرفية
تابع  :مصاريف خدمة الحساب (حسابات األفراد)

البيان لجميع العمالء

Elite - Personal Banking

عمولة إصدار دفاتر شيكات
بالعملة المحلية

عمولة إصدار دفاتر شيكات
بالدوالر األمريكى

عمولة إصدار دفاتر شيكات
باليورو

عمولة إصدار دفاتر شيكات
بالجنية اإلسترلينى

عمولة إصدار دفاتر شيكات
بالفرانك السويسرى

عمولة إصدار دفاتر شيكات
بالريال السعودى

التعريفةg

فئة  10شيك

20 EGP

فئة  20شيك

40 EGP

فئة  50شيك

100 EGP

فئة  10شيك

1.5 USD

فئة  20شيك

3 USD

فئة  50شيك

7.5 USD

فئة  10شيك

1.5 EUR

فئة  20شيك

3 EUR

فئة  50شيك

7.5 EUR

فئة  10شيك

1.5 GBP

فئة  20شيك

3 GBP

فئة  50شيك

7.5 GBP

فئة  10شيك

1.5 CHF

فئة  20شيك

3 CHF

فئة  50شيك

7.5 CHF

فئة  10شيك

5 SAR

فئة  20شيك

10 SAR

فئة  50شيك

25 SAR
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تعريفة الخدمات المصرفية
ثالثًا  :تأجير الخزائن للعمالء ( أفراد )

البيان

العمولة

خزينة مقاس  10سم

 / 1000 EGPسنويا

خزينة مقاس  15سم

 / 1400 EGPسنويا

خزينة مقاس  20سم

 / 1800 EGPسنويا

خزينة مقاس  30سم

 / 2200 EGPسنويا

تامين للخزائن بكافة مقاساته
يرد للعميل عند إنتهاء التعاقد

ثالثة أضعاف القيمة اإليجارية
لكل خزينة

تغيير كالون

التكلفة الفعلية  50% +من
التكلفة الفعلية

تغير مفتاح

التكلفة الفعلية  50% +من
التكلفة الفعلية
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تعريفة الخدمات المصرفية
رابعًا :حسابات الشركات

البيان

الحد االدنى لرصيد الحسابات
10,000 EGP

الحد األدنى للحساب الجارى بدون عائد

1,000 USD
1,000 EUR
1,000 GBP

الحد األدنى للحساب الجارى
يوم بيوم Plus

50,000 EGP
10,000 EGP

الحد األدنى للودائع بآجل

2,000 USD
2,000 EUR
2,000 GBP
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تعريفة الخدمات المصرفية
خامسًا :مصاريف خدمة الحساب (عمالء الشركات)

البيان

العمولة

مصاريف فتح الحساب وكافة
مسلسالت الحساب الفرعية
تطبق مرة واحدة عند الفتح وال
تكرر بفتح مسلسالت فرعية

 200 EGPبخالف مصاريف االستعالم
عن الرقم القومى ويعفى عمالء
القروض المشتركة من مصاريف
فتح الحساب

مصاريف خدمة الحساب

 45 EGPكل  3أشهر على حسابات
بالجنيه المصرى أو ( )3 USDأو (ما
يعادلها بالعملة االجنبية األخرى)

الرسوم المطلوبة اذا كان رصيد
الحساب اقل من الحد األدنى
المعلن لفتح الحساب لغير

 100 EGPشهريا او ما يعادلها

( عمالء القروض والتسهيالت اإلئتمانية )

تعليمات مستديمة

 100 EGPرسوم االشتراك بالخدمة
 100 EGP +تجديد سنوى بخالف المصاريف
والعموالت المقررة عن كل عملية

عمولة تعليمات إليقاف صرف
شيك أو دفتر شيكات

 50 EGPلكل شيك 100 EGP ،للدفتر

مصاريف طباعة كشف حساب بناءًا
على طلب العميل عن السنة الجارية

 5 EGPللصفحة بحد أدنى 25 EGP

مصاريف طباعة كشف حساب
بناءًا على طلب العميل عن
سنوات سابقة

 10 EGPللصفحة بحد أدنى 50 EGP

مصاريف اصدار شهادة أرصدة
بناءًا على طلب العميل عن السنة
الجارية

 50 EGPأو ما يعادلها

مصاريف اصدار شهادة ارصدة
بناءًا على طلب العميل عن سنة
سابقة

 100 EGPاو مايعادلها

مصاريف التصديق على توقيعات

 25 EGPعن كل توقيع

مصاريف التصديق على توقيعات
من البنك المركزى

 50 EGPعن كل مصادقة
بخالف مصاريف البنك المركزى

مصاريف إلغاء توكيل مصرفى

50 EGP

مصاريف إصدار توكيل مصرفى
مصاريف تنفيذ تعليمات على
البريد اإللكترونى

 100 EGPبخالف الدمغات
مجانًا
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تعريفة الخدمات المصرفية
تابع :مصاريف خدمة الحساب (عمالء الشركات)

البيان

العمولة

عمولة عدم تحديث البيانات KYC

 5 EGPشهريا

عمواة عدم تنشيط حساب راكد

 5 EGPشهريا

مصاريف كشف حساب شهرى

20 EGP

مصاريف كشف حساب ربع سنوى

60 EGP

مصاريف إغالق حساب

 50 EGPأو الرصيد المتاح أقل من 50 EGP

عمولة استعالم I-SCORE

 100 EGPللشركات الغير مقترضة
 50 EGPللشركات المقترضة ولكل طرف
من األطراف المرتبطة

عمولة استعالم عن الرقم القومى

10 EGP

عمولة إصدار دفاتر شيكات
بالعملة المحلية

عمولة إصدار دفاتر شيكات
بالدوالر األمريكى

عمولة إصدار دفاتر شيكات اليورو

عمولة إصدار دفاتر شيكات
الجنية اإلسترلينى

عمولة إصدار دفاتر شيكات
بالفرانك السويسرى

عمولة إصدار دفاتر شيكات
بالريال السعودى

فئة  10شيك

40 EGP

فئة  20شيك

80 EGP

فئة  50شيك

200 EGP

فئة  10شيك

3 USD

فئة  20شيك

6 USD

فئة  50شيك

15 USD

فئة  10شيك

3 EUR

فئة  20شيك

6 EUR

فئة  50شيك

15 EUR

فئة  10شيك

3 GBP

فئة  20شيك

6 GBP

فئة  50شيك

15 GBP

فئة  10شيك

3 CHF

فئة  20شيك

6 CHF

فئة  50شيك

15 CHF

فئة  10شيك

10 SAR

فئة  20شيك

20 SAR

فئة  50شيك

50 SAR
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تعريفة الخدمات المصرفية
سادسًا  :عموالت التحويالت ( أفراد  /شركات)

البيان

تحويالت صادرة SWIFT

بالعملة المحلية

تحويالت صادرة SWIFT

بالعمالت االجنبية

تحويالت صادرة ACH

بالجنيه المصرى

العمولة
 ( 0,002أثنين فى األلف)
بحد ادنى 25 EGP
وبـحــد أقصى 350 EGP
 35 EGP +مصاريف سويفت
أو مصاريف RTGS
( 0,003ثالثة فى األلف)
بحد أدنى 10 USD
وبحد أقصى 100 USD
او ما يعادلها
 35 USD +مصاريف سويفت
 ( 0,002أثنين فى األلف )
بحد أدنى 25 EGP
وبـحـد أقـصـى 250 EGP
 10 EGP +مصاريف إدارية

تحويالت واردة لعمالء مصرفنا

بدون عمولة  +مصاريف مراسل
( إن وجدت )

الخصم المباشر ( )Mandate

عمولة  2 EGP + 5 EGPمصاريف
وفى حالة الرفض  50قرش
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تعريفة الخدمات المصرفية
سابعًا :البطاقات
أ -البطاقات اإلئتمانية

العمولة
البيان

بطاقات

Golden

بطاقة

SIGNATURE

مصاريف إصدار

150 EGP

250 EGP

1500 EGP

مصاريف تجديد سنوية
( أصلية )

150 EGP

250 EGP

1500 EGP

مصاريف إصدار أو
تجديد بطاقة إضافية

75 EGP

150 EGP

750 EGP

مصاريف إصدار بدل
تالف  /فاقد للبطاقة

75 EGP

150 EGP

750 EGP

Classic

بطاقة

رسوم تأخير السداد

( 1,75%واحد وخمسة وسبعون فى المائة)
بحد أدنى 50 EGP

طلب كشف حساب
بناءًا على طلب العميل

20 EGP

إعادة إصدار
الرقم السرى

50 EGP

مصاريف كشف
حساب شهرى

10 EGP

رسوم السحب النقدى
( محلى )

( 2%أثنين فى المائة)
بحد ادنى 15 EGP

( 2%أثنين فى المائة)
بحد ادنى 20 EGP

رسوم السحب النقدى
( خارجى )

( 5,5%خمسة ونصف فى المائة) بحد ادنى 50 EGP

تجاوز حد السحب

( 1,75%واحد وخمسة وسبعون فى المائة)
بحد أدنى 100 EGP

رسوم اإلعتراض فى
حالة الرفض

100 EGP

هامش الربح على صرف
العملة األجنبية

( 3%ثالثة فى المائة)

رسوم المعاملة
القائمة على تحويل
العملة الديناميكى

( 1,15%واحد وخمسة عشر فى المائة )
(تطبق على أى معاملة بالعملة األجنبية أو آى
معاملة دولية يتم إختيار دفعها بالجنية المصرى)

رسوم توصيل
البطاقات (داخل مصر)

مجانًا  )100 EGP( /للشحن المميز

رسوم توصيل
البطاقات (خارج مصر)

التكلفة الفعلية لشركات الشحن
 50% +من التكلفة الفعلية
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تعريفة الخدمات المصرفية
سابعًا :البطاقات
ب -بطاقات الخصم المباشر

البيان

العمولة

إصدار  /تجديد  /إستبدال (بطاقة الخصم
المباشر -أصلية أو إضافية (ميزة))

40 EGP

رسوم اإلعتراض فى حالة الرفض
لبطاقة ميزة

50 EGP

رسوم توصيل البطاقات داخل مصر

مجانًا

يتم إعفاء عمالء  Eliteمن عمولة اإلصدار والتجديد
يتم إعفاء مصاريف إصدار بطاقة ميزة لحساب توفير الشباب
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تعريفة الخدمات المصرفية
ثامنًا  :تعريفة خدمات قطاع اإلستثمار
( أفراد  /شركات)

البيان

العمولة

توقيع عقد امناء الحفظ

20 EGP

عمولة شراء وبيع االوراق المالية

( 0,0005نصف فى االلف)
بحد ادنى  5 EGPللفاتورة

عمولة حفظ سنوية

وفقا للعقد

عمولة صرف الكوبونات

( 0,001واحد فى االلف )
من قيمة الكوبون

عمولة ايداع اوراق مالية بالحفظ
المركزى

( 0,001واحد فى االلف )
بحد أدنى  50 EGPللورقة المالية

ايداع اوراق مالية بخزائن البنك

( 0,003ثالثة فى األلف )
بحد أدنى  50 EGPللورقة المالية

تحصيل كوبونات اوراق مالية بالخزائن

( 1%واحد فى المائة)
بحد ادنى 50 EGP

تحويل اوراق مالية الى امين حفظ اخر

( 0,0025أثنين ونص فى االلف)
بحد ادنى  50 EGPللورقة المالية

توزيع االسهم المجانية

مجانا

رسوم الحيازة

وفقًا للرسوم المحددة من شركة
مصر للمقاصة

تكويد جديد  /تعديل كود  /ضم
االكواد

عمولة مماثلة رسوم البورصة المصرية
بحد أدنى 100 EGP
وبحد أقصى  10آالف EGP

استخراج كشف حساب  /كشف
حركة ورقة مالية

 10 EGPلكل ورقة بكشف حساب

عمولة رهن االسهم

 100 EGPعن كل ورقة مالية
(بخالف مصروفات مصر للمقاصة)

عمولة فك رهن االسهم

 100 EGPعن كل ورقة مالية
(بخالف مصروفات مصر للمقاصة)

عمولة حفظ االسهم المرهونة

 ( 0.00025ربع فى االلف ) عند الرهن
( 0.00025وربع فى اآللف) فى تاريخ
1يوليو من كل عام
( 0.00025وربع فى اآللف) فى تاريخ
1يناير من كل عام
من قيمة األسهم المرهونة

عمولة شراء وبيع اوراق مالية نيابة
عن العمالء

( 0,003ثالثة فى االلف)
بحد ادنى  50 EGPعلى الفاتورة
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تعريفة الخدمات المصرفية
تابع  :تعريفة خدمات قطاع اإلستثمار
( أفراد  /شركات)

البيان

العمولة

خطاب عدم ممانعة حفظ ارصدة
للعمالء

 50 EGPعن كل عميل

االكتتاب لصالح العمالء

( 0,003ثالثة فى االلف)
بحد ادنى  50 EGPللعميل

تأسيس وزيادة رؤوس أموال شركات
مغلقة

( 0,005نصف فى المائة)
بحد ادنى 2500 EGP
وبحد اقصى 10000 EGP

تلقى اكتتاب زيادة رؤوس أموال
شركات مفتوحة

( 0,005نصف فى المائة)
بحد ادنى 25000 EGP
وبحد اقصى 100000 EGP

تجميد لحضور جمعية

50 EGP

عمولة تجميد  /فك أرصدة عميل لدى
مصرفنا

 100 EGPعن كل عميل

عمولة فك أرصدة اوراق مالية راكده

 100 EGPعن كل عميل

عمولة حفظ  /تحصيل  /سندات خزانة

( 0,000125ثمن فى االلف)
بحد ادنى  5 EGPحفظ  /تحصيل
وبحد ادنى لإلسترداد 25 EGP

شهادة عدم ممانعة لتوزيع تركات

 100 EGPلكل شهادة

تحويل اوراق مالية إلى أمين حفظ
مصرفنا

مجانًا
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تعريفة الخدمات المصرفية
تاسعًا  :تعريفة خدمات التحصيل ( أفراد  /شركات)
 -1الشيكات

البيان

العمولة

الشيكات المشتراه

( 1%واحد فى المائة) بحد أدنى 50 EGP

تحصيل شيكات مسحوبة على حسابات
عمالء البنك خارج المقاصة debit

( ( )0,003ثالثة فى األلف)  +مصاريف
السويفت أو مصاريف  ACHمن قيمة
الشيك فى حالة طلب تحويل القيمة

تحصيل شيكات مسحوبة على حسابات
عمالء البنك داخل المقاصة debit

بدون

تحصيل شيكات مسحوبة على حسابات
عمالء بنوك اخرى لصالح عمالء البنك
داخل المقاصة (مســتحق)

5 EGP

تحصيل شيكات مسحوبة على حسابات
عمالء بنوك اخرى ولصالح عمالء البنك
داخــل المـقـاصة (آجـل)

 ( 0,002أثنين فى اآللف)
بحد ادنى  10 EGPوبحد أقصى 400 EGP

تحصيل شيكات آجلة  /مستحقة على
حسابات عمالء بنوك اخرى لصالح عمالء
البنك خارج المقاصة بالجنية المصرى (بحد
أدنى خمسمائة ألف جنيه للشيك)

 ( 0,002أثنين فى اآللف)
بحد أدنى  750 EGPوبحد أقصى 2000 EGP

تحصيل شيكات بعمالت أجنبية لصالح
عميل مصرفنا (داخل المقاصة)

( 0,003ثالثة فى األلف)
بحد ادنى  10USDوبحد أقصى 100USD

مصاريف سحب شيك

عمولة التحصيل المقررة

شيكات مرتدة مسحوبة على بنوك داخل
مصر أجله  /اطالع

عمولة التحصيل المقررة

شيكات مرتدة مسحوبة على عمالئنا
(مرتد شباك)

30 EGP

مصاريف حفظ شيكات اجله (تحصل عند
إيداع الشيكات)

 / 5 EGPالشيك

مصاريف اصدار شيك مصرفى بالعملة
المحلية

 ( 0,002أثنين فى اآللف)
بحد أدنى  25 EGPوبحد أقصى 400EGP
 10 EGP +مصاريف ادارية

مصاريف اصدار شيك مصرفى بالعملة
االجنبية

( 0,003ثالثة فى اآللف)
بحد أدنى  10 USDوبحد أقصى
 100 USDأو ما يعادلها 10 EGP +
مصاريف ادارية

عمولة إلغاء شيك مصرفي

 / 25 EGPالشيك
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تعريفة الخدمات المصرفية
تاسعًا  :تعريفة خدمات التحصيل ( أفراد  /شركات)
 -2الكمبياالت

البيان

العمولة

عمولة تحصيل داخل  /خارج
المدينة

( 0,0025أثنين ونصف فى اآللف)
بحد أدنى  20 EGPوبحد أقصى
 500 EGPبخالف عمولة
ومصاريف المراسل

كمبياالت محل التقديم داخل
البنك

 ( 0,002أثنين فى اآللف )
بحد أدنى 20 EGP
وبحد أقصى 500 EGP

عمليات التأجيل

50 EGP

مصاريف سحب كمبيالة

عمولة التحصيل

عمولة حفظ كمبياالت آجله
(تحصل عند إيداع الكمبياالت)

 /5 EGPللكمبيالة عــن فــتــرة  6شهور
أو كسورها

كمبياالت مرتدة لصالح عميل
مصرفنا

عمولة التحصيل

كمبياالت مرتدة مسحوبة على
عميل مصرفنا

 + 50 EGPمصاريف البروتستو والبريد

كمبيالة معاد تقديمها
للمسحوب عليه

عمولة التحصيل
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تعريفة الخدمات المصرفية
عاشرًا تعريفة الخدمات  -قطاع الخزانة
( أفراد  /شركات)

البيان

العمولة
طلب اكتتاب لالفراد الطبيعيين في السوق االولي

اذون
خزانة

 ( 0,001واحد فى اآللف ) من القيمة االسمية
بحد ادني  50 EGPو بحد اقصي 200 EGP

سندات
خزانة

 ( 0,001واحد فى اآللف ) من القيمة االسمية
بحد ادني  50 EGPو بحد اقصي 200 EGP
طلب اكتتاب للمؤسسات في السوق االولي

اذون
خزانة

 ( 0,001واحد فى اآللف ) من القيمة االسمية
بحد ادني  100 EGPو بحد اقصي 300 EGP

سندات
خزانة

 ( 0,001واحد فى اآللف ) من القيمة االسمية
بحد ادني  100 EGPوبحد اقصي 300 EGP
طلب اكتتاب لالفراد الطبيعيين في السوق الثانوي

اذون
خزانة

 ( 0,001واحد فى اآللف ) من القيمة االسمية
بحد ادني  50 EGPو بحد اقصي 200 EGP

سندات
خزانة

 ( 0,001واحد فى اآللف ) من القيمة االسمية
بحد ادني  50 EGPو بحد اقصي 1000 EGP
طلب اكتتاب للمؤسسات في السوق الثانوي

اذون
خزانة

 ( 0,001واحد فى اآللف ) من القيمة االسمية
بحد ادني  100 EGPوبحد اقصي 300 EGP

سندات
خزانة

 ( 0,001واحد فى اآللف ) من القيمة االسمية
بحد ادني  100 EGPوبحد اقصي 1000 EGP
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تعريفة الخدمات المصرفية
الحادى عشر  :عمليات تمويل التجارة
( أ ) إعتمادات إستيراد

البيان

اعتمادات باالطالع
(الدفع مقابل
المستندات)

اعتمادات القبول
( القبول مقابل
مستندات )
او اعتمادات الدفع
االجل

L/C DEFERRED
PAYMENT

العمولة
 ( 1%واحد فى المائة )
على اإلعتمادات الخارجية كـل 3شهور أو كسورها
بحد أدنى  50 USDأو ما يعادلها
 (0,008ثمانية فى اآللف )
على اإلعتمادات المحلية كـل  3شهور أو كسورها
بحد أدنى  50 USDأو ما يعادلها
 ( 1%واحد فى المائة )
على اإلعتمادات الخارجية كـل  3شهور أو كسورها
( 0,005 +خمسة فى األلف ) عمولة القبول عن كل  3شهور
أو كسورها بحد أدنى  50 USDأو ما يعادلها
 ( 0,009تسعة فى اآللف )
على اإلعتمادات المحلية عـن كـل  3شهور أو كسورها
 ( 0,005 +خمسة فى االلف )
عمولة قبول بحد أدنى  50 USDأو ما يعادلها

اعتمادات دائرية

 ( 1%واحد فى المائة ) عن كل  3شهور
أو كسورها على المبلغ االصلى لالعتماد
 ( 0,005 +خمسة فى اآللف ) عمولة اضافية تحصل مرة
واحدة على اجمالى المبالغ الزائدة عن المبلغ االصلى

مد االجل

تحصل عمولة فتح على الرصيد المتبقى من االعتماد
عن كل فترة تأجيل  3شهور أو كســورها
وتحصل عمولة ( ( )0,004أربعة فى اآللف)
عن الفترة المتداخلة بحد أدنى  50 USDأو ما يعادلها

الزيادة

يحصل على مبلغ الزيادة عمولة الفتح
بحد ادنى  50 USDأو ما يعادلها

التعديل (عدا الزيادة
او مد االجل)

تحصل عمولة عن كل بند من بنود االعتماد يتم تعديله
 10 USDأو ما يعادلها

تعزيز اعتماد بنك
محلى اخر

 ( 0,005خمسة فى اآللف ) عن كل  3شهور او كسورها
بحد ادنى  50 USDأو ما يعادلها

االعتمادات المغطاة
( 100%بدون فائدة)

نصف عمولة الفتح بحد أدنى  50 USDأو ما يعادلها

إعداد مسودة إعتماد
كطلب العميل
( بدون اإلصدار )

 10 USDأو ما يعادلها

STANDBY L.C

 ( 1%واحد فى المائة ) بحد أدنى  50 USDأو ما يعادلها

الدفع بعد ميعاد
استحقاق االعتماد

 ( 1%واحد فى المائة ) عمولة مستندات برسم التحصيل
بحد أدنى  50 USDأو ما يعادلها

ورود مستندات بها
خالفات على قوة
اعتماد مستندى
(تم فحصها)

 ( 0,000125ثمن فى اآللف) عمولة عن كل دفعة مستندات
واردة على اعتماد ووجد بها خالفات
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تعريفة الخدمات المصرفية
الحادى عشر  :عمليات تمويل التجارة
(ب) اعتمادات التصدير

العمولة

البيان
اعتمادات باالطالع  /قبول
اخطار او اشعار بدون تعهد

 50 USDاو ما يعادلها

تعزيز

( 0,003ثالثة فى اآللف) عن كل  3شهور
أو كسورها من تاريخ سريان االعتماد
وذلك على المبلغ الكلى لالعتماد سواء
أستعمل أم ال وفى حالة مد االجل
لفترة متداخلة يتم تحصيل عمولة بحد
أدنى  50 USDأو ما يعادلها

عمولة تداول مستندات

( 0,003ثالثة فى اآللف) عن كل دفعة
مستندات بحد ادنى 50 USD
او ما يعادلها

الزيادة  /مد االجل

 50 USDبحد أدنى أو ما يعادلها

التعديل (عدا زيادة القيمة او مد
االجل)

عمولة موحدة 20 USD
او ما يعادلها عن كل ابالغ لتعديالت

قبول (فى حالة قيام البنك
بتعزيز اإلعتماد)

( 0,003ثالثة فى اآللف)
عن كـــل شهر أو كسر الشهر
بحد أدنى  50 USDأو ما يعادلها

اعتماد دائرية (تعزيز او اخطار
مع تعهد)

( 0,002اثـنـيـن فـى اآللف)
كـــل  3شهور أو كسورها
بحد أدنى  50 USDأو ما يعادلها

اعتمادات قابلة للتحويل (عمولة
تحويل)

( 0,004أربعة فى اآللف)
بحد أدنى  100 USDاو ما يعادلها

التعديل (عدا زيادة القيمة  /مد
االجل)

 20 USDاو مايعادلها
عن كل بند تعديل

التنازل كليا او جزئيا لمستفيد
اخر عن المقابل بالجنيه المصرى
لحصيلة الصادرات

( 0,001واحد فى اآللف)
تحصل عمولة من قيمة المبلغ المتنازل
عنه بحد أدنى  50 USDأو ما يعادلها

أى بند غير وارد بعاليه يتم تطبيق عمولة موحدة  20 USDأو ما يعادلها .
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تعريفة الخدمات المصرفية
الحادى عشر  :عمليات تمويل التجارة
( ج ) مستندات التحصيل :
 -1استيراد :

البيان

العمولة

فى حالة
تحصيل العمولة
على مستندات
محلية

مستندات تحصيل بدون كمبياالت أو كمبياالت مستندية
( 1%واحد فى المائة) بحد ادنى  20USDاو ما يعادلها
مستندات تحصيل بدون كمبياالت أو كمبياالت مستندية
( 1%واحد فى المائة)  35 USD +مصاريف سويفت
كمبياالت برسم القبول تنقسم الى -:

فى حالة تحصيل
العمولة على
مستندات
خارجية

 - ١كمبياالت للقبول واالعادة  20USDاو ما يعادلها
 - ٢كمبياالت للقبول والتحصيل (1%واحد فى المائة)  +عمولة
اضافية  50USDأو ما يعادلها
 - ٣كمبياالت مقبولة من المستورد ومضمنه مــن البنك
( 1%واحد فى المائة)  +عمولة ضمان ( 0,005خمسة فى
اآللف) عن كل  3شهور أو كسورها تحصل من تاريخ القبول
حتى تاريخ اإلستحقاق بحد أدنى 20USD
 (1%واحد فى المائة) تحصل عند إتمام التحويل أو
عند إعتماد نموذج ( )4إيهما أسبق

إعتماد نموذج ()4

 -2تصدير :

البيان

العمولة

عمليات التصدير

 ( 0.003ثالثة فى األلف ) بحد ادنى  20 USDوبدون حد أقصى

( د) حاالت خاصة :

البيان

العمولة

 -1تسليم كمبياالت او مستندات الى الغير
بدون دفع القيمة

 + 50 USDالمصاريف الفعلية

 -2كمبياالت معادة بعد استحقاقها غير
مدفوعة

عمولة اضافية بواقع ( 0,001واحد فى
اآللف) عن كل  3شهور او كسورها +
المصاريف الفعلية

 -3كمبياالت موقوفة لم تسوا حالتها فى
مــــدة  6شهور من تاريخ استالمها

عمولة اضافية بواقع ( 0,001واحد فى
اآللف) عن كل ثالثة شهور او كسورها
 +المصاريف الفعلية

 -4تسرى على كل كمبيالة او مجموعة
مستندات غير مغطاه باعتمادات مستندية
يتسلمها البنك المحلى برسم التحصيل او
الضمان او الخصم او لتسليمها للمسحوب
عليهم بدون مقابل

(0,003ثالثة فى اآللف)
بحد ادنى  20 USDاو ما يعادلها
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تعريفة الخدمات المصرفية
الحادى عشر  :عمليات تمويل التجارة
( هــ ) اصدار خطابات ضمان

البيان

العمولة

خطابات الضمان االبتدائية
المحليه  /الخارجيه

( 0,003ثالثة فى اآللف) مــن قـيمة
الخـطاب لـكــل  3شهور او كسورها
بحد ادنى 250 EGP

خطابات ضمان مغطاه 100%
(غطاء بدون فائدة)

 250 EGPعن كل  3شهور أو كسورها

خطابات الضمان النهائية والدفعة
المقدمة

( 0,006ستة فى اآللف) من قيمة الخطاب
لكل ثالثة شهور أو كسورها
بحد أدنى 250 EGP
لسحب بضائع فتح بشأنها اعتماد
مستندى عمولة موحدة + 250 EGP
تأمين 2000 EGP

خطابات ضمان لسحب بضائع
لحين وصول المستندات من الخارج
(خطاب ضمان مالحى)

لسحــب بـضائـع لـم يـفـتح بـشأنها
اعـتـماد مستــندى عـمـولـة  ( 1%واحد
فى المائة ) من قيمة البضائع عـن كــــل
 3شهور او كسورها بشرط قيام العميل
بتغطية العملية بنسبة 100%
بحد أدنى  250 EGPأو ما يعادلها

خطابات ضمان صادرة لحساب او
مقابل ضمان صادر من بنوك محلية

( 0,005خمسة فى اآللف) عن كل  3شهور
او كسورها بحد ادنى 250 EGP

خطابات ضمان صادرة لحساب
بنوك اجنبية دون التزام من جانبنا

 30 USDاو ما يعادلها

خطابات ضمان صادرة لحساب
بنوك اجنبية مقابل تعهد او ضمان
صادر منهم

( 0,006ستة فى اآللف) عن كل  3شهور او
كسورها بحد أدنى  30 USDاو ما يعادلها

زيادة القيمة

عمولة االصدار على قيمة الزيادة

مد االجل

تحصل عمولة االصدار عن الفترة من تاريخ
انتهاء خطاب الضمان وحتى التاريخ الجديد
(كل  3شهور او كسورها)
وفى حالة مد االجل خالل الفترة التى تم
تحصيل عمولة عنها يتم تحصيل 250 EGP
(فترة متداخلة)

التعديل (باستثناء حاالت زيادة
القيمة ومد االجل)

 250 EGPأو ما يعادلها عن كل تعديل
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تعريفة الخدمات المصرفية
الثانى عشر :تعريفة خدمات قروض التجزئة المصرفية

البيان
غرامة التاخير

المصروفات الفعلية
( 3%ثالثة فى المائة)+ 20EGP +

معدل العائد على القرض على
االقساط المتاخرة

مصاريف السداد المعجل بالنسبة
للسداد من موارد العميل

( 7%سبعه فى المائه)
وفقا لمحددات كل برنامج
من قيمة المبلغ المراد سداده

مصاريف السداد المعجل  -شراء
مديونية من بنوك اخرى

( 10%عشرة فى المائة)
من قيمة المبلغ المراد سداده

شهادة مخالصة للقرض
او شهادة انتظام

100 EGP

شهادة مديونية قرض

200 EGP

مصاريف التامين على الحياه

( 1%واحد فى المائة) فى حالة مبلغ
القرض اكبر من مليون جنية
وطبقا لكل برنامج ويتم تطبيقها
عند تنفيذ القرض

خدمة ترخيص السيارة اول مرة
(خدمة حظر البيع على السيارة)

250 EGP

خدمة تجديد رخصة السيارة

200 EGP

خدمة رفع حظر البيع عن السيارة

200 EGP

عموله اعلى رصيد مدين

( 0,0015واحد ونصف فى االلف) شهريا

مصاريف ECR

500 EGP
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تعريفة الخدمات المصرفية
الثالث عشر تعريفة عمليات االئتمان (شركات)

البيان

العمولة

عمولة اعلى رصيد مدين

( 0,0015واحد ونصف فى االلف)
على أعلى رصيد مدين خالل الشهر

عمولة مالحظة لكل مخزن
على حدى

 50 EGPشهريا بخالف الرواتب واي
مبالغ أخرى يتحملها البنك

عمولة تنازل عن عقود
و أوامر توريد

( 0,005خمسة فى االلف)
من قيمة امر التوريد او العقد

عمولة على البضائع التى تتجاوز
فترة التخزين

( 0,005خمسة فى االلف)
شهرى عن التجاوز خالل  3شهور األولى
( 0,0075سبعة ونصف فى األلف)
شهرى عن التجاوز عما يزيد عن 3شهور

مصاريف سحب بضائع

( 0,005خمسة فى األلف) على إجمالى
المسحوبات الشهرية من المخازن

اذن تسليم بضاعة  /عملية تخزين

 100 EGPللمرة

مصاريف زيارة مخازن

 200 EGPللمرة

مصاريف زيارة مواقع العمليات

التكلفة الفعلية  50 % +من التكلفة
الفعلية كإيراد

عمولة ارتباط (على الرصيد غير
المستخدم)

( 1%واحد فى المائة) سنويا

عمولة تعجيل سداد

( 2%أثنين فى المائة)

عمولة اعادة جدولة

( 1%واحد فى المائة)

عمولة ادارة

( 1%واحد فى المائة)

اتعاب الوكالة

تحدد وفقا لما يتم االتفاق عليه
بين العميل والبنوك المشاركة

اتعاب قانونية

تحدد وفقا لما يتم االتفاق عليه
بين العميل واالدارة القانونية
(حسب طبيعة الخدمات المقدمة)

مصروفات الدراسة االئتمانية
(للشركات الصغيرة والمتوسطة)
(منح عميل جديد فقط)

( 0,005خمسة فى االلف) من قيمة
التمويل بحد اقصى 10,000 EGP
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تعريفة الخدمات المصرفية
الرابع عشر :المصروفات الفعلية على كل من حسابات
( األفراد  /الشركات )

المصروفات الفعلية

البيان
أو ً
ال :البريد
فتح  /تعديل إعتماد مستندى أو
إصدار  /تعديل خطاب ضمان
فى حالة حفظ مراسالت العميل
بالبنك كطلبة

( 15 EGPمحلى) 10 USD -

أو ما يعادلها (خارجى)

 50 EGPشهريًا 150 EGP ،
كل  3شهور (لألفراد)
 100 EGPشهريــًا 300 EGP ،
كــل  3شهور (للشركات)

ثانيًا  :السويفت
سويفت فتح إعتماد  /سويفت
إصدار خطاب ضمان

( 100 EGPمحلى) 100 USD -

سويفت مختصر لتعديل إعتماد/
تعديل خطاب ضمان  /أمر دفع

( 35 EGPمحلى) 35 USD -

أو ما يعادلها (خارجى)

أو ما يعادلها (خارجى)

ثالثًا  :مصروفات متنوعة أخرى
خدمة االضافة المباشرة

 2 EGPتكلفة ACH
 5 EGP +عموله

خدمة مدفوعات CBET

 2 EGPتكلفة فعلية وبدون عموله

مصاريف ادارية خاصة بخدمة دفع
الضرائب عن طريق مصرفنا إلكترونيًا

20 EGP

مستحقات اصحاب المخابز

2 EGP

PENS-PENG
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تعريفة الخدمات المصرفية
الخامس عشر :خدمات الصراف اآللى ATM

البيان

العمولة

رسوم السحب من  ATMبنوك أخرى

8 EGP

رسوم اإلطالع من  ATMبنوك أخرى

5 EGP

رسوم السحب لعميل بنوك أخرى من  ATMمصرفنا

صفر

رسوم اإلطالع لعميل بنوك أخرى من  ATMمصرفنا

صفر
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