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 القواعد العامة

 

وتحقيقا لمبدأ الشفافية فى التعامل يتعين ضرورة إبالغ العمالء بالعمولة والمصاريف  2020لسنة  194رقم  المركزيطبقا لقانون البنك  .1

 تنفيذ العمليات المختلفة لهم. المطبقة للخدمة المصرفية المقدمة لهم قبل

 . صرفية التى تنفذ بالمصرف المتحدتم اعداد ابواب الالئحة ليشمل كافة المنتجات والخدمات الم .2

 االلتزام التام بما ورد بالالئحة وما ورد بها من مالحظات مختلفة التي يتعين األخذ بها عند التطبيق . .3

 . حيث تحمل كل فترة بنصيبها من العموالت والمصاريفتطبيق مبدأ االستحقاق للعموالت والمصاريف ب .4

في حالة وجود أية توجيهات من البنك المركزي أو اتحاد بنوك مصر يتم دراستها بواسطة لجنة أسعار الخدمات المصرفية واعتمادها  .5

 من السلطة المختصة تمهيدًا لتعميمها على الفروع / اإلدارات المعنية بالمصرف للعمل بها. 

 :  األتيةالواردة بهذه الالئحة العمليات  والمصاريف  من العموالتتعفى  .6

 والمنتدبين والحاصلين على اجازة بدون  بما فيهم المعارين إلي جهات أخرى -لعمليات غير التجارية للعاملين الحاليين بالبنك ا

 و زوجاتهم و أوالدهم القصر.ك مصر المصرى والبنوك المسجلة لديه والمعهد المصرفى واتحاد بنو بالبنك المركزى  -اجر 

  العمليات غير التجارية للعاملين السابقين الذين تركو الخدمة لغير سبب تأديبي بعد ان يكونوا قد امضوا في خدمة البنك المركزى

هم المصرى والبنوك المسجلة لديه والمعهد المصرفى المصرى واتحاد بنوك  مدة التقل عن عشر سنوات وزوجاتهم او ازواج

واوالدهم القصر وكذا الزوجات واالزواج واالوالد القصر للعاملين الذين استشهدوا اثناء تأديتهم الخدمة العسكرية او الذين توفوا 

 اثناء خدمتهم مهما كانت مدة الخدمة .

 ن العموالت الخاصة اعفاء الزوجات واالزواج واالوالد القصر الفراد الجيش والشرطة الذين استشهدوا اثناء تأديتهم لعملهم م

 بالعمليات غير التجارية تكريما السرهم على ما بذلوه من تضحيات في خدمة الوطن .

  ) سن الرشد . لحين البلوغالقصر ) نيابة حسبية 

  الحسابات الجماعية للعاملين بالبنك المركزى المصرى والبنوك المسجلة لديه والمعهد المصرفى المصرى واتحاد بنوك مصر

 ات صندوق التأمين واالدخار والمعاشات والجمعيات التعاونية وجماعة الكشافة وجماعة النشاط االجتماعى .مثل حساب

  واتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفى المصرى  اإلعانةوجمعيات اإلسعاف وصناديق  االجتماعيةالجمعيات الخيرية و الرعاية

 عفاء .شرط التحقق من العملية مع موافقة مدير الفرع على اإل

 . البنك الذى يقوم بعمليات التحصيل نيابة عن البنك المركزي المصري 

  الشيكات الصادرة او المظهرة لصالح هيئات ومصالح حكومية والمسحوبة على جهات ليس للبنوك القائمة بعمليات التحصيل نيابه

 عن البنك المركزى فروع فيها .

 الحديدية المحدد لعمالء البنك وذلك بالنسبة للعاملين الحاليين بالبنك المركزى  تخفض الى النصف على االقل قيمة ايجار الخزائن

المصرى والبنوك المسجلة لديه واتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفى والعاملين السابقين بهم الذين تركوا الخدمة لغير سبب 

مدة التقل عن عشر سنوات في ضوء مدى توافر  تأديبى على ان يكونوا قد امضوا في خدمة كل او اى من الجهات الموضحة انفا

 هذه الخزائن .

 : اآلتيالقتراح أية تعديالت في ضوء   قطاع النظمبواسطة  ستة شهور يتعين المراجعة الدورية لهذه الالئحة كل  .7

 .الوضع التنافسي للبنك وموقف المنافسين 

 صروفات المحصلة عنها.لتكلفة العمليات ومدى مناسبة العموالت و الم القيمةالمستجدات ب 

 . العموالت والمصاريف عن منتجات أو خدمات جديدة ومدى تقبل السوق لها 

  .أية مالحظات أخرى 
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  -:يتم منح االستثناءات على العموالت  كاآلتى  .8

  (:غير عمالء االئتمان  /ائتمان ) لكافة العمالء 

 %  40تثناء فى حدود االس: نائب العضو المنتدب المشرف على قطاع االئتمان   -

 

 لغير عمالء االئتمان : 

 % . 40االستثناء فى حدود : رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية والصيرفة االسالمية  -

 للمصرف دون كشف لحسابات العمالء. المستحقةالعموالت والمصروفات  ضرورة استيداء  .9

 100بحد أقصى (  المائةفي  ) إثنان  %2 بنسبةللعاملين بالمصرف  نسبة العائد الموزع على حساب فرعى واحدزيادة  ميزة منحيتم  .10

  وذلك بالشروط التالية :بالميزة من اى بنك اخر بشرط عدم االستمتاع  ألف جنيه )مائة ألف جنيه(

 يتم تطبيق هذه الميزة على العاملين الذين تركوا الخدمة بغير سبب تأديبي. 

  سنوات 10عن  تقلالخدمة مده البأن يكون قد امضوا . 

  ادخارية اخرى .هذه الميزة على أى اوعية ال يتم تطبيق 

  االستمتاع بالميزة من اى بنك اخر .يتم اعداد اقرار بعدم 

بالعمليات المصرفية لعمالء الديون المتعثرة وعدم يتم مراعاة القواعد المعتمدة بشأن قيد العموالت والمصاريف المستحقة الخاصة  .11

 نك .قيدها بأرباح الب
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  عمليات الخزينةأوال :  
 

 الحالية لعموالت والمصاريفا البند #

 الفئة

 حد أقصى حد أدنى القيمة

   دوالر 10او  جم 30 شيكات مرتدة على الشباكعمولة  1

 %  ATM 1.5حد السحب على لسحب على الشباك اقل من ا عمولة  2

 
  جم 30

اقل من حساب االستثمار  /مول المالى حساب الشل سحب على الشباكال عمولة  3

 ATMحد السحب على 

   جم  5

جم القل من  30 عمولة ايداع من خالل الخزينة بالفرع 4

  جم10000

  

جم القل من  5 لحساب شمول مالى / حساب استثمار عمولة ايداع من خالل الخزينة بالفرع 5

 جم10000

  

   % 1.5 عمولة االيداع النقدى بالريال السعودى  6

 :االيداع  /مبالغ اقل من حد السحب لل وااليداع  يتم اعفاء الفئات التالية من مصاريف السحب -

   المكفوفين وذوى االحتياجات الخاصة 

 االميين 

  فى حالة تعطلATM 

  ايداعات العمالء لسداد اقساط القروض 

  ايداعات العمالء فى بطاقات االئتمان 

 يداع النقدى كالتالى :* يتم تنفيذ حق عمليات اال

 يوم االيداع.قيد عمليات االيداع النقدى بالجنية المصرى فى الحسابات التى يحتسب لها عائد دائن أو عائد مدين او يدون عائد حق يوم العمل التالى ل 

 . قيد عمليات االيداع النقدى بالعمالت االجنبية حق يومين عمل 

  ليصبح حق نفس اليوم يتم احتساب عمولة حق اليوم من خالل في حالة طلب العميل تعديل حق االيداعRate sheet  : كالتالى 

 طبقا للمعادلة التالية : EGP Corridor :من خالل  بالنسبة للجنية المصرى .1

 جنيه  50بحد ادني  x  ) %2  + (Overnight Lending Rateعدد االيام الفعلية 360 /

 طبقا للمعادلة التالية : Libor rate : من خالل  بالنسبة للعمالت االجنبية .2

جم                  100حد ادنى   O/N ( USD/ EUR/ GBP) +%3 ) x عدد االيام الفعلية  / 360                                                           

 اع النقدى بالنسبة لاليداعات بالجنية المصرى والعمالت االجنبية وذلك في الحاالت االتية :التجزئة من عمولة حق االيد / يتم اعفاء عمالء قطاع االئتمان وتمويل الشركات -  

 مطلوب سدادها . / التجزئة عمالء تمويل الشركاتسداد اقساط للقروض ل 
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 لعكس صحيح في حالة توفير العملةتنفيذ عمليات تدبير عملة من خالل المصرف وتوفيرالجنية المصرى من العمالء وا  

 ثانيا : التحويالت الصادرة 

 العموالت والمصاريف الحالية البند 

   

 حد أقصى حد أدنى القيمة  #

عمولةةة حوالةةه صةةةةةةةادره للخةةارج بةةالعملةةة  1

 األجنبية

0.3% 25 $ 150 $ 

عمولة حواله صةةةةادره لبنوك محليه بالجنيه  2

 أو عملة أجنبية

 جم 50 في االلف 2 

 أو

5 $ 

 جم 300

 أو

60  $ 

مولة المراسل للحواالت الصادرة للخارج ع 3

"on us " 

25 $ 

 يورو 60

 استرلينى35

 درهم اماراتى 95

 $25اى عمله بخالف ذلك يخصم ما يعادل 

  

 $ أو30 مصاريف السويفت للخارج 4

 ما يعادلها

  

  مصاريف السويفت المحلى 5

 

 

   $ او ما يعادلها5

عمولة إصةةةةدار شةةةةيك مصةةةةرفي أو معتمد  6

 عملة اجنبية -الدفع

 

 

 

 

عمولة إصةةةةدار شةةةةيك مصةةةةرفي أو معتمد 

 عملة محلية -الدفع

 

 

 في األلف 3

10 $ 

 

 

 

 

 

 جم 20

100$ 

 

 

 

 

 

 جم 300

عمولة المراسةةةةةةل للشةةةةةةيكات المصةةةةةةرفية  7

 المسحوبة على المراسلين

   التكلفة الفعلية
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وتعديل تعليمات  تنفيذالعميل  طلبعمولة  8

واحدة  مسةةتديمة على حسةةابه ) تحصةةل مره

 عند الطلب (

   $ 10جم /  50

كل تنفيذ تعليمات العميل المسةةةتديمه عمولة  9

  دورية

   جم  20

1

0 

 $ او ما يعادلها + 10  حواله بالسويفتتعديل  /إلغاء عمولة  

 م سويفت

 م. مراسل +

  

1

1 

   جم25 إلغاء شيك مصرفي

1

2 

   جم 15 الغاء ايقاف صرف شيك

1

3 

و تعليمات إللغاء إيقاف شةةةةةيك مصةةةةةرفي أ

 إيقافه

   جم أو ما يعادلها30

1

4 

 او مايعادلها جم 300 او مايعادلها جم 20 في االلفACH  2عمولة تحويل صادر من خالل 

1

5  

   جم م. لشركة بنوك مصر( 2جم )  ACH  15مصاريف 
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 ثالثا : التحويالت الواردة

 

  البند 

   العموالت والمصاريف الحالية 

#   

 حد اقصى حد ادنى القيمة 

   $ 3جم /  10 عمولة تحويالت وارده مضافة لحسابات العمالء 1

مصةةةاريف السةةةويفت الصةةةادرة عن تحويل وارد  2

 لبنك محلى

   $ او ما يعادلها 10

عمولة تحويالت مضةةةةةةةافة لبنك مسةةةةةةتفيد محلى  3

 بالسويفت

$ أو مةةةةةا  10 في األلف 3

 يعادلها

 $ او ما يعادلها 100

عمولة تحويالت وارده بالسةةةةةةويفت لغير العمالء  4

 مدفوعة نقدا 

 $ 5 في األلف 3

 أو

 جم 15

100 $ 

 أو

 جم 300

$ م. سويفت  او 5 عمولة حواالت مرتدة  5

 ما يعادلها

جم  م. ادارية  30+ 

 البنك المحلى

 

$ م. سةةةويفت +  20

$ م. اداريةةةةةة  20

 الخارجى البنك

  

مصاريف عن معاشات ومرتبات واردة من نظام  6

ACH 

   جم  5

   جم 10 مصاريف تحويالت  منظومة دعم الخبز 7

   جم  5 مصاريف مرتبات العاملين بالدولة ) بطاقات ( 8

   او ما يعادلهاجم  2 التحويالت الواردة من البنك المركزى 9

   و مايعادلهااجم  ACH 5التحويالت الواردة من  10
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  خدمة الخصم المباشر   المدفوعات الخاصة بغرفة المقاصة االلية 
 

 العموالت والمصاريف الحالية البند 

  

  القيمة   #

  

  جم10 تحويل بالخصم  1

  جم10 تفعيل التفويض 2

  جم10 الغاء التفويض 3
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 ا : الحسابات ابعر            

 العموالت والمصاريف الحالية البند 

   

 حد اقصى حد ادنى القيمة   

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 مصاريف فتح حساب جارى / استثماري )افراد (

 

 ذو عائد ) افراد (جارى مصاريف فتح حساب 

 

 جارى / استثماري ) افراد (حساب مصاريف خدمة 

 

 

 

 اري  افراد الحد األدنى لفتح الحساب الجاري/ استثم

 

 دوالر أو ما يعادلها بالعمالت االجنبية 5جم /  50

  

 جم  100

 

40 LE/5 USD /4 GBP/5 CHF / 19 SAR /5 
EUR /19 AED /578 JPY/2 KWD /19 QAR  

 رب  ع سنوي

  

 جم 1000

 دوالراو مايعادلها 500

   

4 

 

 

5 

 

 

6 

 ) شركات ( / استثمارى  مصاريف فتح حساب جارى

 

 

 ) شركات ( / استثمارى حساب جارى مصاريف خدمة

 

 

 الحد األدنى لفتح الحساب الجاري

 جم 100

 

 

 ) ربع سنوى (  جم 55

 

 

 $ وما يعادلها 1000جم او  3000

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

7 

 

8 

 

 

9 

  مصاريف فتح حساب توفير

 

 الحد األدنى لفتح حساب التوفير 

 

 

 

  مصاريف خدمة حساب التوفير

 ما يعادلها بالعمالت االجنبية دوالر أو  5جم /  50

 

 دوالر أو  ما يعادلها  500جم أو2500
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 40 LE/5 USD /4 GBP/5 CHF / 19 SAR /5 
EUR /19 AED /578 JPY/2 KWD /19 QAR 

 رب  ع سنوي

   جم 25 مصاريف اغالق الحساب 10

11 

 مصاريف كشف الحساب الربع سنوية

120 LE/15 USD /11 GBP/14 CHF / 57 SAR 
/14 EUR /56 AED /1735 JPY/5 KWD /55 

QAR 

  

12 

 مصاريف كشف الحساب الشهرية

200 LE/25 USD /19 GBP/24 CHF / 94 SAR 
/22 EUR /92 AED /2888 JPY/8 KWD /91 

QAR 

  

13 

 مصاريف كشف الحساب االسبوعية

300 LE/35 USD /26 GBP/33 CHF / 132 
SAR /31 EUR /129 AED /4042 JPY/11 

KWD /128 QAR 

  

ي  5للسنة الحالية  مصاريف طباعة نسخة من كشوف الحساب 
 جم 60جم للورقة بحد أدن 

ي  7للسنوات السابقة 
 جم 80جم للورقة بحد أدن 

  

   للشركات 200جم لالفراد/  100 مصاريف اصدار شهادة بالرصيد او افادة  الى جهة 

   وحدة للسنوات الحالية والسابقةجم م50 مصاريف طباعة صورة من اى مستند للعميل 14

  م. اصدار توكيل مصرفى داخلى  15

 جنيه100

  

 شيك 12جم /  50 مصاريف إصدار دفاتر الشيكات 16

 شيك 24جم / 100

 شيك 48جم /  200

  

مصاريف إيقاف صرف شيكات ) للشيك الواحد أو لمجموعة الشيكات في طلب   17

 واحد ( 

   جم 75

   جم 25 صحه التوقيعالتصديق على   18

   جم 30 عمولة شيكات مرتدة مسحوبة على حسابات عمالؤنا 19

   جم 30 مصاريف إلغاء إيقاف الشيكات 20

   جم 750 إصدار شهادات التأسيس وزيادة رأس المال  21
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 ملحوظة : 

o وحسابات التسهيالت ) المرتبطة بحد سحب علي المكشوف (  والقروض  تعفى الحسابات المفتوحة لصرف المرتبات  والمعاشات 

 من عمولة تجاوز الحد األدنى . المربوط  لها ودائع وشهادات وكذا الحسابات 

o  يتم خصم العموالت والمصاريف المقررة على كل حساب فرعىsfx  .على حدة 

 

 
 

 العموالت والمصاريف لحساب الشمول المالى / حساب االستثمار 

 

 القيمة البند م

 جم لالفراد  20 مصاريف فتح الحساب 1

 جم للشركات  50

 ا ( ) سنوي
 مصاريف خدمة الحساب السنوية 2

 مصاريف الرسائل النصية 3

 مصاريف كشف الحساب الربع سنوى 4

 اليوجد مصاريف اغالق الحساب  5

 اليوجد     عمولة تجاوز الحد االدني للرصيد  6

 

  جم  1000  جم  100 في االلف 3 عمولة تصفية تركه لكافة حسابات العميل 22

   جم شهريا 20 لحسابات الراكدةمصاريف شهريه ل 23

   جم شهريا 60سنوياً وتخصم 720 حفظ بريد العمالء  24

 للعمالء  SMS 10 مصاريف رسائل 25
ً
 جم شهريا

 

 

  

   شهريا جم 30 للحساب الجارى عمولة تجاوز الحد األدنى للرصيد  26

   جم شهريا 40            عمولة تجاوز الحد االدني للرصيد للحسابات الجارية ذو عائد 27

   جم شهريا  30       عمولة تجاوز الحد االدني للرصيد لحسابات التوفير 28

جم عن كل توقيع لحسابات االفراد20 تعديل توقيع عميل بناء على طلبه ) عدا حسابات القصر عند بلوغ سن الرشد ( 29    

   جم 75 الغاء توكيل داخلى 30

 جم 100 جم  5 في االلف  3 ر العمالء للتحصيل من فرع اخرتحويل لمستفيد من غي 31

   جم  100  البريد االلكتروني أو الفاكسمصاريف اقرار بالتعامل ب 32



    
 

 

 12 إعداد قطاع النظم واجراءات العمل           

 

 خامسا : التحصيالت الصادرة و الواردة

 

 العموالت والمصاريف الحالية البند 

     

 حد أقصى حد ادنى القيمة  لشيكات الصادرةا #

 جم 10 تحصيل الشيكات الصادرة من خالل غرفه المقاصة 1

 
  

2 

 

تحصيل شيكات مسحوبة على بنوك محليه خارج المقاصة بالجنية 

 المصري .

 

 في االلف 2

 

 

 

 جم 25

 

 

 

 جم 400

 

 

 

 

3 

 

تحصيل شيكات مسحوبة على بنوك محليه خارج المقاصة بالعملة 

 األجنبية 

 

 

 في االلف 3

 

 دوالر أو ما يعادلها 100 دوالر أو ما يعادلها 15

تحصةةةةةةيل شةةةةةةيكات بالعملة االجنبية من خالل غرفة مقاصةةةةةةةة  4

 المصرف العربي الدولي
 3في األلف

 دوالر 10

 أو ما يعادلها
 دوالر أو ما يعادلها 100

 شةةيكات مشةةتراة غير  جلة مسةةحوبة على بنوك خارج المقاصةةة أو 5

يوم وما زاد  15داخلها ) طبقاً للموافقة االئتمانية (  بحد أقصةةةةةةي 

عن هذه الفترة يتم احتسةةةةةاب سةةةةةعر اإلقراض باإلضةةةةةافة لعمولة 

 التحصيل.

1 %  
5$ 

 او مايعادلها
 بدون

6 

 

عمولة شيكات مرتدة وارده من المقاصة او خارج الغرفة مسحوبة 

 على بنوك أخرى المر عمالء المصرف
 جم للشيك 30

 $ للعملة االجنبية 5و ا
  

الشةةةيكات المصةةةرفية والمعتمدة المسةةةحوبة على بنوك محليه غير  7

   نفس عمولة التحصيل مشتركه فى غرفة المقاصة )داخل وخارج المدينة(

 الشيكات الواردة  
   

عمولة شيكات مرتدة مسحوبة على حسابات عمالء بالبنك  8

  لمستفيدألسباب تتعلق بحساب العميل وليس بنك ا
   جم أو ما يعادلها 30
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سابات   9 سحوبة على ح شيكات وارده من الخارج م صيل  عمولة تح

 عمالء بالبنك بالعملة االجنبية.

  

 ما يعادلها  دوالر أو 100 ما يعادلها  دوالر أو      10 في األلف 3

 تحصيل شيكات وارده عن مستخلصات العمليات المتنازل عنها 10

 جم 3000 جم 25 فى االلف 5

عمولة تحصةةةةيل شةةةةيكات وارده من بنوك محليه خارج المقاصةةةةة  11

 ومسحوبة علينا 
 ثالثة في األلف 

 )بالعملة المحلية 

اثنان بااللف   للعملة 

 األجنبية

 جم 25

 

 

 

 دوالر 5

 جم 350

 

 

 

 دوالر 100

 جم محلى30 مصاريف السويفت 12

 دوالر خارجي 20
  

 
 ملحوظة  : 

 يف السويفت في حالة استخدامه مع العملية المنفذة .يتم تحصيل مصار .1

 يتم تحصيل عمولة ومصاريف المراسل ) تكلفة فعلية ( في حالة خصمها أو المطالبة بها من المراسل خصماً من حصيلة الشيك . .2
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 سادسا : خطابات الضمان المحلية

 والمصاريف الحاليةالعموالت   

   

  حد ادنى القيمة  #

دار خطاب ضةةةةةمان ابتدائي عمولة إصةةةةة 1

 بغطاء جزئي أو بدون غطاء

 

 

عمولة إصةةةةدار خطاب ضةةةةمان ابتدائي  

 بضمان أوعيه استثماريه بكامل القيمة

شهور أو  3في األلف كل  3

 كسورها

 

 

 في األلف 1.5

 جم  150

 

 

 

 جم  100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

*** 

عمولة إصةةةةدار خطاب ضةةةةمان نهائي / 

 دفعه مقدمه ) سةةةةةاري او غير سةةةةةارى( 

 بغطاء جزئي أو بدون غطاء

 

 

 

 

عمولة إصةةةةدار خطاب ضةةةةمان نهائي / 

 دفعة مقدمة بضمان أوعيه استثماريه

 

 

 

 

 

 

 

في األلف لكل ثالث شهور  او  6  

 جم  150كسورها وعند السريان 

 

 

 

 

 

 في األلف 3

 جم  250

 

 

 

 

 

 

 جم  150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمولة إصةةةةدار خطابات ضةةةةمان مغطاة   3

 بدون عائد على الغطاء بالكامل نقدا

   جم 150
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مان خالل  4 عمولة مد أجل خطاب ضةةةةةة

 نفس الفترة المحتسب عنها العمولة

   جم  150

عمولة مد أجل خطاب ضةةةةةةمان خارج  5

 نطاق الفترة السابقة

عمولة االصدار  نفس    

6 

   

   عمولة االصدار  نفس عمولة زيادة قيمة خطاب الضمان

أو أية  عمولة تخفيض خطاب ضةةةةةةمان 7

 تعديالت أخرى

   $ 10جم عن كل تعديل او  100

مصةةةاريف البريد للتحصةةةيل مره واحده  8

 عند اإلصدار

جم تجدد كل سنة 20    

   جم للمرة الواحدة25 مصاريف البريد لكل تعديل  9

مصةةةاريف السةةةويفت إلصةةةدار خطابات  10

 ضمان لصالح مستفيد خارجي 

$ او مايعادلها 75    

   $ او مايعادلها 20 لسويفت لكل سويفت خارجيمصاريف ا 11
 

 

  -ملحوظة  : 

 

  عند االلغاء و رده أثناء سريانه وذلك عن الفترة المتبقية )للمدد الكاملة( . عند طلب العميل ( ) *  يمكن رد عمولة خطابات الضمان

شهور بغض النظر عن مدة  3يادة ما عدا عمولة خطاب الضمان / الدفعة فيتم االحتساب والخصم عن كل **  تحتسب العمولة عن كامل مدة خطاب الضمان عند اإلصدار أو التجديد أو الز 

 خطاب الضمان .  
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 خطابات الضمان الخارجيةسابعا : 

 العموالت والمصاريف الحالية  

   

 حد أقصى حد أدنى القيمة   #

   $ 100 عمولة تبليغ خطاب ضمان بدون مسئوليه  1

عمولة إصدار خطاب ضمان ابتدائى مقابل خطاب  2

 ضمان وارد بضمان المراسل 

 شهور أو كسورها 3في األلف كل  3

 

100  $  

عمولة إصدار خطاب ضمان نهائي / دفعه مقدمه  3

 مقابل خطاب ضمان وارد بضمان المراسل

 شهور أو كسورها 3في األلف كل  6

 

100  $  

ل نفس الفترة عمولة مد أجل خطاب ضمان خال 4

 المحتسب عنها العمولة

50  $   

عمولة مد أجل خطاب ضمان خارج نطاق الفترة  5

 السابقة

   نفس عمولة اإلصدار

نفس عمولة اإلصدار على مبلغ  عمولة زيادة خطاب الضمان  6

 الزيادة للمدة بدءاً من تاريخ الزيادة

  

   $ 50 عمولة تخفيض / تعديالت أخرى لخطاب الضمان      7

جم تجدد كل سنة ميالدية 20 مصروفات البريد ) تحصل مره واحده( 8    

   جم للمرة الواحدة5 مصاريف البريد للتعديالت   9

   $ أو ما يعادلها 25 مصروفات السويفت لكل سويفت خارجي 10

   نفس العمولة السابقة خطابات الضمان مقابل ضمانات من بنوك محلية 11
 

 :   ملحوظة 

 . $ 200$ + عمولة المراسل اما بغطاء نقدى بعائد العمولة تكون  100بدون عائد عمولة خطاب ضمان صادر من المصرف الى مستفيد خارج مصر بغطاء نقدى  .1

 تراعي أية ترتيبات خاصة مع المراسلين بشأن العموالت . .2
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 األعتمادات المستنديه استيرادامنا : ث

 

 صاريف الحاليةالعموالت والم البند 

 اقصى ادنى  القيمة  

     

 او كسورها شهور 3% لكل  1.25 عمولة اصدار اعتمادات باالطالع 1

 % عن الفترات التالية 1و 

  دوالر او ما يعادلها 100

 عمولة اصدار اعتمادات الدفع االجل/القبول 2

 

  ع.م اطالع% عمولة اصدار  1.25

+ 

شهور  3عن كل % عمولة تسهيالت موردين  0.75

 أو كسورها من مدة التسهيل

 

  دوالر او ما يعادلها 100

   عن كل بنداو المعادل دوالر  15 عمولة التعديل عدا المد والزيادة 3

  دوالر او ما يعادلها100 نفس عمولة االصدار عمولة المد لفترة صالحية جديدة 4

عمولة مد أجل فترة صالحية اإلعتماد خالل فترة  5

 ريان األصلية و المحصل عنها عمولةالس

  دوالر او ما يعادلها 100 في االلف من الرصيد القائم 2

   نفس عمولة االصدار عن مبلغ الزيادة عمولة زيادة قيمة اإلعتماد 6

   فى االلف 2.5عمولة االصدار + االعتمادات الدائرية  7

   جم 100 ( 4مصاريف اصدار نموذج رقم  8

   دوالر او ما يعادلها75 سويفت التفصيلىمصاريف ال 9

   دوالر او ما يعادلها 25 مصاريف السويفت المختصر 10

   $ او مايعادلها 10 مصاريف البريد لمرة واحدة عند اإلصدار 11

عمولة إصةةةةةةدار خطاب ضةةةةةةمان مالحي / تظهير  12

 المستندات

 دوالر    أو ما يعادلها50

 

  

   جم 50 معتمده  استخراج نسخة مستندات   13

   جم 35 مصاريف فاكس دولي  14

   جم 10 مصاريف فاكس محلى 15

عمولة تحصةةيل مسةةتندات عن مبالغ اكبر من قيمة  16

 االعتماد

  $او مايعادلها10 عن القيمة الزائدة 0.5%
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تحتسب العمولة على كامل قيمة االعتماد بما فيها  " aboutاعتماد "  17

 النسبة المضافة

  

عمولة إصةةدار األعتمادات المسةةتنديه بغطاء كامل  18

بدون عائد على الغطاء ) تطبق أيضةةةا على الزيادة 

ومةةةد صةةةةةةالحيةةةة االعتمةةةاد وال تطبق على فترة 

 تسهيالت الموردين ( 

 $ او 100 شهور أو كسورها 3العمولة المقررة عن كل ½ 

 ما يعادلها

 

 

   التكلفة الفعلية عمولة  المراسلين 19

أعتمادات مسةةةةةتنديه في نطاق الصةةةةةفقات المتكافئة  20

 وعمليات المبادلة

   نفس عمولة إصدار

األعتمادات المسةةةةةةتنديه المغطاة بالكامل بضةةةةةةمان  21

وديعة أو أوعيه ادخارية ) بذات عملة االعتماد أو 

 بعمله مخالفه(

  $ او ما يعادلها100 او كسورها شهور 3% لكل  1

  ما يعادلها $ او100 نفس عمولة تسهيالت الموردين ل موردين جديدةعمولة المد لفترة تسهي 22

   ما يعادلها أو التكلفة الفعلية أيهما أكبر او $ COURIER 65مصاريف  23

  $ 100 فى االلف 5 صالحية االعتماد مستندات شحن واردة بعد 24

   بعملة االعتماد من المراسلدوالر أو المعادل  100 عمولة خالفات على مستندات الشحن الواردة 25
 

 

 

 

 :  اآلتية الحاالت في العمولة رد يمكن انه على للبنك مكتسب حق تعتبر العمولة :ملحوظة

 إذا رفض االعتماد من المراسل أو السلطات النقدية لبلد المستفيد . .1

 إذا أستخدم االعتماد في الفترة قبل مد األجل ) بالقيمة لعمولة مد األجل(  .2

 لرد بموافقة مدير عام العمليات المصرفية .ويكون ا .3

 ** يتم ذكر العمولة فى الشروط اإلضافية عند فتح االعتماد .
 

 استيراد  األعتمادات المحليهتاسعا : 

 

 والمصاريف الحاليةالعموالت  البند 

   

 حد ادنى القيمة   #

 $ 75 شهور أو كسورها 3لكل  %1.25 عمولة اصدار اعتمادات  باالطالع 1
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  $ 25 مصاريف سويفت محلى مختصر  2

 شهور أو كسورها 3لكل  %1.25 عمولة اصدار اعتمادات  الدفع اجل/ القبول 3

+ 

شهور او  3في االلف عن كل  6

 كسورها من مدة التسهيل.

 

  $ او مايعادلها 25 مصاريف البريد و تحصل مرة واحدة عند االصدار 4

  $ او مايعادلها 25 زيادةعمولة التعديل عدا المد و ال 5

  نفس عمولة االصدار عمولة المد لفترة صالحية جديدة 6

عمولة مد أجل فترة صالحية اإلعتماد خالل فترة   7

 السريان األصلية و المحصل عنها عمولة

0.002  100 $ 

عمولة مد أجل فترة تسهيالت الموردين خالل فترة  8

 ةالسريان األصلية و المحصل عنها عمول

  % عن كل شهر 0.25

نفس عمولة االصدار عن مبلغ  عمولة زيادة قيمة اإلعتماد 9

 الزيادة

 

عمولة تحصيل عن مستندات واردة بمبالغ اكبر من  10

 قيمة االعتماد

  في االلف عن القيمة الزائدة 5

تحتسب العمولة على كامل قيمة  ABOUT اعتماد 11

 االعتماد بما فيها النسبة المضافة

 

في االلف   تحصل على قيمة  1 عمولة إعتماد/تظهير مستندات شحن  12

مستندات الشحن الواردة و المطلوب 

 تسليمها أو تظهيرها للعميل

50 $ 

  جم 5 مصاريف البريد عن كل بريد بعد اإلصدار 13

  $ 75 مصاريف سويفت محلى تفصيلى  14

  جم 50 استخراج نسخة مستندات معتمدة 15

  جم 35 ف فاكس دولىمصاري 16

  جم 10 مصاريف فاكس محلى 17

عمولة اصدار االعتمادات المستندية بغطاء كامل  18

بدون عائد على الغطاء )تطبق ايضا على الزيادة و 

مد صالحية اإلعتماد و ال تطبق على فترة تسهيالت 

 الموردين(

شهور أو  3عن كل  0.5%

 %0.25+  كسورها)ع.م.اطالع(

شهور  3ت عن كل عمولة تسهيال

او كسورها لفترة التسهيل )ع.م اجل 

 قبول(/

75 $ 
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االعتمادات المستندية المغطاة بالكامل بضمان وديعه  19

أو أوعية إدخارية ) بذات عملة االعتماد أو بعملة 

 مخالفة (

 $ 75 من  العمولة المقررة 1%

عمولة اعتماد دفع اجل +  %1.25 عمولة اصدار دفع اجل 20

 شهور 3اللف عن كل في ا 6

75 $ 

 

 : ملحوظة 

قيمته او مد اجله او اجراء ايه تعديالت  تحصل عموالت اعتماد االستيراد من العمالء المحليين ) سواء العمولة على حساب المستورد أو المصدر ( عند اصدار االعتماد او عند زيادة

 اخرى عليه وذلك 

( الى تاريخ انتهاء مدة سريانه ) وليس الى التاريخ المحدد للشحن فقط ( وترد العمولة الى العميل المحلى بعد  تعديلهاريخ فتح االعتماد ) او عن كل مدة سريان االعتماد اى عن المدة من ت

 تحصيلها من 

 المراسل طبقا لشروط االعتماد
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 الواردةمستندات التحصيل عاشرا : 
 

   العموالت والمصاريف الحالية البند 

    

 حد أدنى القيمة   #

عمولة إخطار بورود مستندات تحصيل من  1

 دالمراسل /المور

  جم 50

عمولة مسةةتندات تحصةةيل مسةةتندات واردة  2

من المراسةةةل/المورد تسةةةلم مقابل الدفع  أو 

 القبول

 دوالر او ما يعادلها 50  0.005

عمولة مستندات مقابل القبول من المستورد  3

 وضمان البنك

عةة إدارة االئتمةةان للموافقةة * يراعى مراج

وتقرير مناسةةبة عمولة القبول أو تعديلها إذا 

 ما تطلب األمر

 في االلف   5

شهور أو كسورها حتى  3عن كل  0.75%+ 

 تاريخ االستحقاق

 دوالر او ما يعادلها 100

  $ أو ما يعادلها 25 مصاريف سويفت  4

  جم20 مصاريف البريد 5

( بخالف 4مصاريف اعتماد نموذج ) 6

 عمولة مستندات التحصيل

  جم100

تسليم المستندات الوارة من  7

المراسل/المورد أو المقدمة من العميل 

 دون دفع قيمة )القيمة مدفوعة مقدماً(

 $ او ما يعادلها 25 في االلف 5

مستندات/كمبياالت معاده يتم التحصيل من  8

 المراسل )عند رفض العميل(

  نفس عمولة التحصيل

كمبياالت أو مستندات من المراسل موقوفة  9

شهور 3و لن تسوى لمدة   

تعاد للمراسل مع تحصيل عمولة اإلخطار و 

مصاريف السويفت و البريد وتحصل من 

 المراسل

 

 

10 

  تأجيل سداد دفع مستندات تحصيل

فقط   Avalization  

شهور او  3فى االلف عن كل  0.0075

 كسورها

 دوالر او ما يعادلها50
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 مستندات التحصيل الصادرةالحادي عشر : 
 

  العموالت والمصاريف الحالية البند 

    

 ادنىحد  القيمة  #

عمولةةةة دفع الحصةةةةةةيلةةةة الواردة عن  1

 عمليات التصدير 

 دوالر أو ما يعادلها50 في االلف  2.25

  دوالر  أو ما يعادلها 25 مصاريف سويفت 2

  $ courier  60ف مصاري  3

 في حالة خصم قيمة الكمبيالة يتم الحصول على موافقة االئتمان ويحتسب عائد بمعدل سعر العائد المدين عن الفترة بين -

 .تطبيقهتاريخ الخصم وتاريخ اضافة الحصيلة لحساب البنك القائم بالخصم على ان تقوم ادارة االئتمان بإبالغ سعر العائد الواجب  
 

 أعتمادات التصديرعشر : الثاني 
 

 العموالت والمصاريف الحالية البند                

   

 حد أدنى القيمة  #

  ما يعادلها أو $100 عمولة إخطار مبدئي 1

  او مايعادلها $100 عمولة إخطار عن اعتماد غير معزز من جانبنا 2

$ 100 ( FIشهور) ما لم يتم تحديده من  3في االلف عن كل  2 عمولة تعزيز أعتماد سبق تبليغه أو إخطار إعتماد معزز 3  

 شهور )اوكسورها( عن المبلغ االصلى و المفتوح به االعتماد + 3في االلف  كل  2 عمولة إعتماد دائريه محلى / خارجى   4

 . فى االلف عن قيمة مبلغ كل دورة فى االعتماد زيادة عن مبلغ االعتماد االصلى 2

 

 دوالر او ما يعادلها 100 في االلف 3 سحب مستندات دفع/ خصم / 5

 دوالر او ما يعادلها 100 الشهر لمدة االجل في االلف لكل شهر أو كسر 3 الدفع األجل )عمولة القبول(  6

   نفس عمولة االبالغ أو التعزيز عمولة المد لفترة جديدة 7

  ما يعادلها $أو50 عمولة المد ضمن فترة سابقه 8

  نفس عمولة االبالغ أو التعزيز لة الزيادةعمو 9

  ما يعادلها $أو 25 التعديل عدا المد أو الزيادة لكل بند تعديل 10

  لكل بريد ما يعادلها أو $51 مصاريف البريد 11

  لكل سويفت ما يعادلها $أو25 مصاريف السويفت 12
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  ما يعادلها $أو courier  60إرسال مستندات  13

لتحويةةل لتعتمةةادات القةةابلةةة للتحويةةل عنةةد تنفيةةذ عمولةةة ا 14

 التحويل 

 دوالر او ما يعادلها 100 في االلف لكل مستفيد 0.003

 دوالر او ما يعادلها 50 الشهر عن فترة الصالحية في االلف لكل شهر أو كسر 2.5 عمولة قبول مستندات   15

 $ او مايعادلها  100 في االلف 2 رالتنازل عن الحصيلة ) كلياً أو جزئياً  ( لمستفيد أخ 16
 

 

   .كمبياالت وشيكات آجلة لثالث عشر : االوراق التجارية اآلجلة/ ا

 

 

 العموالت المقترحة  البند 

   

 حد أقصى حد أدنى القيمة   #

 جم 500 جم 10 في األلف 3 عمولة تحصيل أوراق تجاريه محليه  1

عمولةةة تحصةةةةةةيةةل أوراق تجةةاريةةه  2

 أجنبية

 $ 100 $ 10 ي األلفف 3

   جم 50 مصاريف بروتستو 3

 جم 15 عمولة تأجيل  4

 لكل ورقة

  

مصةةةةةةةةاريف ارسةةةةةةةةال الشةةةةةةيكةةات  5

 والكمبياالت الى المراسلين

جم للشيكات  +  10

 جم للكمبياالت  40

  

   جم 15 عمولة حفظ سنوية 6

   جم 50 عمولة المرتد 7

عمولة تحصةةيل كمبياالت واردة من  8

 ما على عمالئنا .بنوك خص

 جم + م. السويفت 300 جم  20 في االلف 3

   جم لكل كمبيالة 20 مصاريف سحب شيك / كمبيالة 9
 

 البنكين  طبيق المعاملة بالمثل بينالكمبيالة المقدمة للتحصيل واردة للخصم على عمالئنا يتم تحصيل نفس عمولة التحصيل من البنك المراسل في حال اعادتها بدون تحصيل مع ت -
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 خدمة خزائن الحفظ للعمالء الرابع  عشر : 
 

 العموالت والمصاريف الحالية البند 

 الفئة  

حد  القيمة  #

 أدنى

 حد أقصى

   جم 1000 سم 10.5 – 6إيجار خزائن صغيره من  1

 – 15إيجار خزائن متوسطه من  2

 سم 21، 5 

 جم 1500

 

  

   جم  2000 سم  63 – 30إيجار خزائن كبيرة  3

 200التكلفة الفعلية +  تغيير كالون الخزينة  4

 جم 

  

تأمين نقدى لكل الخزائن تسةةةترد عند إنهاء  5

 التعاقد

ضةةةةةةعف القيمة االيجارية 

 السنوية

  

الخزن ) فقد المفتاح/مصاريف تغيير 6

 (الحديدية
 جم 400

  

 

 سم المزود بها بعض الفروع فتكون للعمالء األكثر ربحيه.  63للخزائن  القيمةحية المرتفعة والمعامالت مع الفرع وبتتاح الخزائن لكبار العمالء ذوى الرب * :    ملحوظة

 تخصم قيمة اإليجار سنوياً بدءاً من تاريخ التعاقد  .*               

 .لى طبقا للعقد الحاالقيمة االيجارية  ضعفبواقع * تحصيل التأمين مرة واحدة               
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 القروض والحسابات المكشوفة والمخازن الخامس  عشر : 
 

 العموالت والمصاريف الحالية البند 

 

 حد ادنى القيمة   

  في األلف شهريا 1.5 عمولة اعلى رصيد مدين ** 1

 جم شهريا + مرتب امين المخزن والخفراء 100 عمولة مالحظة للمخازن المفتوحة أو المغلقة 2

 

 

عمولة سحب وإيداع بضائع / بيع على السلع المخزنة  3

 برسمي الضمان و األمانة عن المرة الواحد

 في األلف  تعفى السلع التي ال تدخل حيازة البنك 5

 

 جم 150

في األلف شهريا للسنة األولى ثم يتم زيادتها بمعدل واحد في األلف شهريا بعد  2 السلع التي تتجاوز فترة التخزين  4

 عن كل سنه تاليه .سنة األولى ال

 

عمولة ارتباط عن عدم اسةةةةةةتخدام قروض متوسةةةةةةطه  5

 وطويلة اآلجل ) أكثر من سنه(

  .% سنويا على الرصيد الغير مستخدم اخر المدة  1

  طبقاً لما هو وارد في العقود عمولة تدبير قروض متوسطة او طويلة األجل 6

  هو وارد في العقودطبقاً لما  عمولة إعادة جدولة القرض 7

  % 2 عمولة السداد المعجل للقرض المتوسط أو الطويل 8

إعداد توكيل بغرض الرهن مع اسةةةةةةتيفاء المسةةةةةةتندات  9

 الالزمة للرهن بمعرفة القطاع القانوني بالمصرف

  التكلفة الفعلية

1

0 

قانوني  طاع ال فة الق يل بغرض الرهن يتم بمعر تسةةةةةةج

 بالمصرف

  التكلفة الفعلية

1

1 

أجراء رهن تجةةارى أو عقةةاري أو تجةةديةةده بمعرفةةة 

القطاع القانوني بالمصرف ) فيما عدا الرهون المتعلقة 

 بالحسابات المشكوك في تحصيلها(

  التكلفة الفعلية

1

2 

  IScoreيحصل م . استعالم عن كل استعالم أو تجديده بخالف  إعداد االستعالم عن عميل أو تجديد استعالم

1

3 

  + م. بر وتستو ) إن وجدت ( IScoreيحصل م. استعالم  عن كل استعالم بخالف  ن مديني المتعاملاالستعالم ع

 

 والقروض قصيرة االجل التى يعاد استخدامها . الحساب الجارى المدين ** يتم احتساب عمولة اعلى رصيد مدين على 
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 المرابحات - تمويل السيارات  - التمويل الشخصيالسادس عشر : 
 

 المرابحات بضمانات نقدية   تمويل السيارات التمويل الشخصى البند م

  القيمة القيمة  

1 

 % من قيمة التمويل 2.5 المصاريف اإلدارية

 % من قيمة التمويل 2

%  2.5للسيارات الجديدة و 

 للسيارات المستعملة

 

2 

 السداد المعجل  مصاريف

5% 

تطبق للتسهيالت المضمنه و الغير مضمنه 

  رىتجا

5% 

تطبق للتسهيالت المضمنه و 

 تجارىالغير مضمنه 

5  % 

التمويالت مصاريف السداد المعجل علي  3
اه  سيارات  –) تمويل شخىص المشتر

 مستعملة (

10% 10% 

 

4 

 التأخير غرامة

شهريا ( من قيمة   %4.2يوميا )  0,14

المبالغ المتأخرة , ويتم تحصيلها من اقرب 

  إيداع بالحساب 

شهريا (   %4.2يوميا )  0,14

من قيمة المبالغ المتأخرة , ويتم 

تحصيلها من اقرب إيداع 

  بالحساب 

 

5 
  تجديد خطاب المرور  /اصدار 

 جم250 االصدار
 جم 200التجديد 

 

  جم 200 جم 200 اعادة الجدولة /رسوم تأجيل االقساط  6

لجميع انواع التسهيالت )المخالصة النهائية  7

 ( الئتمانية والبطاقات ا
جم150 جم150  جم150   

جم150 خطاب مديونية/شهادة بانتظام السداد  8 جم150  جم150   

  جم200  خطاب فك حظربيع 9
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 الودائع و الشهادات لسادس  عشر : ا
 

 العموالت والمصاريف الحالية البند 

 الفئة  

 حد أقصى حد أدنى القيمة  #

وع من الودائع على طبقا لسةةةةةياسةةةةةة كل ن كسر الوديعة 1

 حدة .

  

   تم إيقاف اصدار الصكوك حفظ الصك / الشهادة 2

   تم إيقاف اصدار الصكوك إصدار بدل فاقد / تالف  3

اصدار بدل لشهادة  4

 المليونير
 جم 20

  

  

 

 

 خدمة البطاقات المدينة السابع عشر : 
 

 العموالت والمصاريف الحالية البند 

 الفئة  

 حد أقصى حد أدنى القيمة  #

   جم 50 مصاريف إصدارالبطاقة االساسية 1

   جم50 مصاريف إصدار البطاقة االضافية . 2

   جنيه50 مصاريف إصدار بطاقة بديلة 3

   جنيه 50 مصاريف تجديد سنوية  4

ضات ) فى حالة ثبوت عدم أحقية  6 صاريف المتناق م

 العميل فى المبلغ  

   جم100

 دى من ماكينات صرف  لى بخالفعمولة سحب نق 7

 )ماكينة البنك( داخل مصر 

   جم 6

 عمولة سحب نقدى من ماكينات صرف  لى بخالف 8

 ) ماكينة البنك( خارج مصر 

 دوالر وما يعادلها 25جم وهو المعادل ل  393 جم  40 4%

عمولة استعالم عن الرصيد من ماكينات الصراف  9

 اخل مصرااللى بخالف ) ماكينة البنك ( د

   جم 5

عمولة استعالم عن الرصيد من ماكينات الصراف  10

 االلى بخالف )ماكينة البنك( خارج  مصر

   جم 15
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    بطاقات االئتمان: الثامن عشر

 بطاقة فيزا كالسيك -1

 الحاليةالعموالت والمصاريف  البند 

 حد أقصى حد أدنى القيمة  #

   جم150 ساسية مصاريف إصدار البطاقة اال 1

   جم100 مصاريف إصدار البطاقة االضافية 2

   جم100 مصاريف إصدار بطاقة بديلة 3

   جم150 مصاريف سنوية للبطاقة االساسية  4

   جم100 مصاريف سنوية للبطاقة االضافية 5

عمولة سةةحب نقدى من ماكينات صةةرف  لى داخل  6

 مصر

4%  
 

  جم30

ينات صةةرف  لى خارج عمولة سةةحب نقدى من ماك 7

 مصر

 دوالر وما يعادلها 25جم وهو المعادل ل  393 جم 50 4%

  جم 50 % 1 غرامة تجاوز الحد االئتمانى 8

  جم 100  %1 غرامة التأخير عن السداد 9

مصةةاريف المناقضةةات ) فى حالة ثبوت عدم أحقية  10

 العميل فى المبلغ (

   جم 20

 يوم على 55تصل  فترة السماح 11

المشتريات وللسحب 

النقدي يتم احتساب العائد 

 من اول يوم

  

   جم شهريا للبطاقات  3 تأمين رخاء التكافلى 12

   جم شهريا SMS 5 مصاريف رسائل 13

   جم150 لبطاقات االئتمانية لالمخالصة النهائية  14

15 

 مصاريف كشف الحساب 

10  ً  جم شهريا

وفي حالة كشوف الحسابات 

 يةااللكترون

 E-Statement يتم تطبيق 

 جم 5 
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 بطاقة فيزا الذهبية : -2

 

 الحاليةالعموالت والمصاريف  البند 

 حد أقصى حد أدنى القيمة  #

   جم 200 مصاريف إصدار البطاقة االساسية  1

   جم 150 مصاريف إصدار البطاقة االضافية 2

   جم 150 مصاريف إصدار بطاقة بديلة 3

ديةةد سةةةةةةنويةةة للبطةةاقةةة مصةةةةةةةةاريف تجةة 4

 االساسية 

   جم 200

مصةةةةةةةةاريف تجةةديةةد سةةةةةةنويةةة للبطةةاقةةة  5

 االضافية

   جم 150

صرف  6 سحب نقدى من ماكينات  عمولة 

  لى داخل مصر

  جم30 4%

صرف  7 سحب نقدى من ماكينات  عمولة 

  لى خارج مصر

 دوالر وما يعادلها 25جم وهو المعادل ل  393 جم50 4%

  جم 50 % 1 االئتمانىغرامة تجاوز الحد  8

  جم 100 %1 غرامة التأخير عن السداد 9

مصةةاريف المناقضةةات ) فى حالة ثبوت  10

 عدم أحقية العميل فى المبلغ (

   جم 100

سحب ولليوم على المشتريات  55تصل  فترة السماح 11

 يتم احتساب العائد من اول يوم  النقدي

  

   لبطاقات جم شهريا ل 3 تأمين رخاء التكافلى 12

   جم شهريا SMS  5 مصاريف رسائل 13

   جم150 ( لبطاقات االئتمانية لالمخالصة النهائية  14

15 

 مصاريف كشف الحساب 

10  ً  جم شهريا

 وفي حالة كشوف الحسابات االلكترونية

 E-Statement يتم تطبيق 

 جم 5 

  

 

 

 

 فيزا البالتينية  -3
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 ليةالعموالت والمصاريف الحا البند 

 الفئة  

 حد أقصى حد أدنى القيمة  #

   جم 400 مصاريف إصدار البطاقة االساسية  1

   جم 200 مصاريف إصدار البطاقة االضافية 2

   جم 200 مصاريف إصدار بطاقة بديلة 3

   جم 400 مصاريف تجديد سنوية للبطاقة االساسية  4

   جم 200 مصاريف تجديد سنوية للبطاقة االضافية 5

عمولة سحب نقدى من ماكينات صرف  لى  6

 داخل مصر

  جم30 4%

عمولة سحب نقدى من ماكينات صرف  لى  7

 خارج مصر

جم  393 جم50 4%

وهو المعادل 

دوالر  25ل 

 وما يعادلها

  جم 50 % 1 غرامة تجاوز الحد االئتمانى 8

  جم 100  %1 غرامة التأخير عن السداد 9

يوم على  55تصل  فترة السماح 10

المشتريات وللسحب 

النقدي يتم احتساب 

 العائد من اول يوم

  

   جم شهريا SMS  5 مصاريف رسائل 11

   جم150 ( لبطاقات االئتمانية لالمخالصة النهائية  12

13 

 مصاريف كشف الحساب 

10  ً  جم شهريا

وفي حالة كشوف 

 الحسابات االلكترونية

 E-Statement  يتم

 تطبيق

 جم 5 

  

 بطاقة ماستر كارد رخاء كالسيك -4
 

 الحاليةالعموالت والمصاريف  البند 

 الفئة  
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حد  حد أدنى القيمة  #

 أقصى

   جم 150 مصاريف إصدار البطاقة االساسية  1

   جم 100 مصاريف إصدار البطاقة االضافية 2

   جم 100 مصاريف إصدار بطاقة بديلة 3

   جم 150 اسية (مصاريف تجديد سنوية ) بطاقة اس 4

   جم 100 مصاريف تجديد  سنوية ) بطاقة اضافية ( 5

عمولة سةةةحب نقدى من ماكينات صةةةرف  لى  6

 داخل مصر

  جم30 4%

عمولة سةةةحب نقدى من ماكينات صةةةرف  لى  7

 خارج مصر

جم  393 جم50 4%

وهو 

المعادل ل 

25 

دوالر 

وما 

 يعادلها

  جم 50 % 1 غرامة تجاوز الحد االئتمانى 8

  جم 100  %1 عوض المماطلة 9

مصةةةاريف المناقضةةةات ) فى حالة ثبوت عدم  10

 أحقية العميل فى المبلغ ( العميل فى المبلغ (

   جم 100

   النقدييوم على المشتريات والسحب  58تصل  فترة السماح 11

   جم شهريا SMS  5 مصاريف رسائل 12

   ت جم شهريا للبطاقا 3 تأمين رخاء التكافلى 13

   جم150 ( لبطاقات االئتمانية لالمخالصة النهائية  14

15 

 مصاريف كشف الحساب 

10  ً  جم شهريا

 وفي حالة كشوف الحسابات االلكترونية

 E-Statement يتم تطبيق 

 جم 5 

  

 

 بطاقة ماستر كارد رخاء ذهبية -5

 الحاليةالعموالت والمصاريف  البند 

 الفئة  

 د أقصىح حد أدنى القيمة  #
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   جم 200 مصاريف إصدار البطاقة االساسية  1

   جم 150 مصاريف إصدار البطاقة االضافية 2

   جم 150 مصاريف إصدار بطاقة بديلة 3

   جم 200 مصاريف تجديد سنوية للبطاقة االساسية  4

   جم 150 مصاريف تجديد سنوية للبطاقة االضافية 

ف  لى عمولة سحب نقدى من ماكينات صر 5

 داخل مصر

  جم30 4%

عمولة سحب نقدى من ماكينات صرف  لى  6

 خارج مصر

 دوالر وما يعادلها 25جم وهو المعادل ل  393 جم50 4%

  جم 50 % 1 غرامة تجاوز الحد االئتمانى 7

  جم 100  %1 عوض المماطلة 8

مصاريف المناقضات ) فى حالة ثبوت عدم  9

 أحقية العميل فى المبلغ (

   جم100

 فترة السماح 10

 

  

يوم على  58تصل 

المشتريات والسحب 

 النقدى

  

   جم شهريا 3 تأمين رخاء التكافلى 11

   جم شهريا SMS  5 مصاريف رسائل 12

   جم150 ( لبطاقات االئتمانية لالمخالصة النهائية  13

14 

 مصاريف كشف الحساب 

10  ً  جم شهريا

وفي حالة كشوف 

 ونيةالحسابات االلكتر

 E-Statement  يتم

 تطبيق

 جم 5 

  

 

 

 

 ماستر كارد التقليدية :  -6

البطاقات التقليديه ماستر كارد   

     بالتنيوم تيتانيوم كالسيك

 مصاريف اإلصدار االساسى 400جم  300جم  150جم 
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   البطاقات المدفوعة مقدما  -7

 الحاليةالعموالت والمصاريف  البند 

 االضافى 200جم  150جم  100جم 

 االساسى 400جم  300جم  150جم 
 مصاريف التجديد

 االضافى 200جم  150جم  100جم 

 االساسى 200جم  150جم  100جم 
 مصاريف إعادة اإلصدار

 االضافى 200جم  150جم  100جم 

يوم للمشتريات 55  فترة السماح   

 الحد االدنى للسداد   5%

 داخل مصر جم 30حد ادني  4%
 عمولة السحب النقدى 

 خارج مصر دوالر وما يعادلها 25ل  جم وهو المعادل 393جم وبحد أقصي  50حد ادني  4%
 عمولة التاخر فى السداد   جم  100بحد ادنى  1%

   عمولة تجاوز حد السحب  جم 50%بحد ادنى  1

 SMS مصاريف رسائل  جم شهريا  5

 المخالصة النهائية     جم150

10  ً  جم شهريا

 وفي حالة كشوف الحسابات االلكترونية

 E-Statement يتم تطبيق 

 جم 5 

مصاريف كشف الحساب  

 للبطاقات االئتمانية
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 الفئة  

حد  القيمة  #
 أدنى

 حد أقصى

   جم 50  البطاقة مصاريف إصدار 1

   جم 50 المصاريف السنوية 2

   جم 50  بطاقة بديلة مصاريف إصدار 3

عمولة سححححق نقدن ما مااينات صحححرف  4
 آلى بخالف

 )مااينة البنك( داخل مصر 

   جم  6

عمولة سححححق نقدن ما مااينات صحححرف  5
 آلى بخالف

 ) مااينة البنك( خارج مصر 

   جم  25

ستعالم عا الرصيد ما مااينات  6 عمولة ا
الصحححححححراف االلى بخالف ) المصحححححححرف 

 مصرالمتحد ( داخل 

   جم5

ستعالم عا الرصيد ما مااينات  7 عمولة إ
الصحححححححراف االلى بخالف ) المصحححححححرف 

 المتحد ( خارج مصر

   جم 15

   خمسة سنوات صالحية البطاقة 8
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 المدفوعة مقدما بالجنية المصرى  بطاقة ميزه الوطنية

 البيان عمالء المصرف غير عمالء المصرف

 مصاريف اإلصدار جم 25 جم 25

 سنويةمصاريف  جم 25 جم 25

 حد البطاقة جم 100,000 جم 100,000

 وكامل الحد شهرياً  30000السحب النقدي يومياً 

 وكامل الحد شهرياً  30000المشتريات 
 حدود االستخدام

 صالحية البطاقة خمسة سنوات خمسة سنوات

 جم 6 جم 6
السحب من ماكينات الصراف اآللي)غير 

 تابعة للمصرف(

 جم 5 جم 5
االستعالم من ماكينات الصراف اآللي 

 )غير تابعة للمصرف(
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 البطاقات المدفوعة مقدما  بالدوالر األمريكي   -8
 

  حاليةالعموالت والمصاريف ال البند 

 دوالر 3 مصاريف إصدار البطاقة االساسية  1

 دوالر 3 مصاريف إصدار بطاقة بديلة 2

 دوالر 2 مصاريف المناقضات ) فى حالة ثبوت عدم أحقية العميل فى المبلغ ( 3

عمولة السةةحب النقدى من ماكينات صةةراف الى بخالف ) المصةةرف  4

 المتحد ( داخل مصر 

 . دوالر50

 دوالر 2 عمولة السحب النقدى من ماكينات صراف الى خارج مصر 5

 

لصةةةراف االلى بخالف ) عمولة اسةةةتعالم عن الرصةةةيد من ماكينات ا 6

 المصرف المتحد ( داخل مصر

 . دوالر25

 دوالر 1 عمولة استعالم عن الرصيد من ماكينات الصراف االلى خارج مصر 7
 

 

 

 

 البطاقات المدفوعة مقدما  بالريال السعودي   -9
 

  حاليةالعموالت والمصاريف ال البند 

 لاير 11 مصاريف إصدار البطاقة االساسية  1

 لاير 11 صاريف إصدار بطاقة بديلةم 2

 لاير 7 مصاريف المناقضات ) فى حالة ثبوت عدم أحقية العميل فى المبلغ ( 3

 لاير 2 عمولة السحب النقدى من ماكينات صراف الى بخالف ) المصرف المتحد ( داخل مصر  4

 لاير  8 عمولة السحب النقدى من ماكينات صراف الى خارج مصر 5

 

سةةةتعالم عن الرصةةةيد من ماكينات الصةةةراف االلى بخالف ) المصةةةرف المتحد ( داخل عمولة ا 6

 مصر

 لاير 1

 لاير 4 عمولة استعالم عن الرصيد من ماكينات الصراف االلى خارج مصر 7
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 مالحظات : 

 ة بنوك مصر عمولة السحب النقدي لبطاقات المرتبات الحكومية لماكينات بنوك أخرى داخل مصر تعادل قيمة تكلفة شرك -

 عمولة االستعالم عن الرصيد لبطاقات المرتبات الحكومية لماكينات بنوك أخرى داخل مصر تعادل قيمة تكلفة شركة بنوك مصر  -

 ال يوجد عموالت استعالم عن الرصيد لبطاقات االئتمان داخل و خارج مصر -

 البطاقات المدفوعة مقدما بالعمالت األجنبية% باستثناء  3عمولة االستخدام خارج مصر لجميع البطاقات المشار اليها  -
 
 

 

  بالجنيه االسترلينىالبطاقات المدفوعة مقدما  - 10
 

  الحاليةالعموالت والمصاريف  البند 

 جنيه استرلينى  3 مصاريف إصدار البطاقة االساسية  1

 جنيه استرلينى 3 مصاريف إصدار بطاقة بديلة 2

 ترلينىجنيه اس 3 مصاريف تجديد سنوىة 3

 جنيه استرلينى 0.5 عمولة السحب النقدى من ماكينات صراف الى بخالف ) المصرف المتحد ( داخل مصر  4

 جنيه استرلينى2 عمولة السحب النقدى من ماكينات صراف الى خارج مصر 5

 جنيه استرلينى 0.25 عمولة استعالم عن الرصيد من ماكينات الصراف االلى بخالف ) المصرف المتحد ( داخل مصر 6

 جنيه استرلينى 1 عمولة استعالم عن الرصيد من ماكينات الصراف االلى خارج مصر 7
 

 

 

 

  باليوروالبطاقات المدفوعة مقدما   -11
 

 الحاليةالعموالت والمصاريف  البند 

 يورو 3 مصاريف إصدار البطاقة االساسية  1

 يورو 3 مصاريف إصدار بطاقة بديلة 2

 يورو 3 ديد سنوىةتجمصاريف  3

 يورو 0.5 عمولة السحب النقدى من ماكينات صراف الى بخالف ) المصرف المتحد ( داخل مصر  4

 يورو 2 عمولة السحب النقدى من ماكينات صراف الى خارج مصر 5

 يورو 0.25 عمولة استعالم عن الرصيد من ماكينات الصراف االلى بخالف ) المصرف المتحد ( داخل مصر 6

 يورو 1 عمولة استعالم عن الرصيد من ماكينات الصراف االلى خارج مصر 7
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    التمويل العقاري: تاسع عشرلا
 

  البند 

 العموالت والمصاريف الحالية  

 حد أدنى القيمة  #

  جم  300 مصاريف تقديم طلب التمويل 1

  % من قيمه القسط المتاخر   1يتم تحصيل نسبة  عوض التأخير 4

  % من الرصيد المتبقي  1يتم تحصيل نسبة  عوض سداد معجل 5

  من قيمة التمويل %1.5 مصاريف خدمة التمويل 6

 مصاريف قانونيه  7

 

  جنيه  1000

8 

 

 جنيه 1500الشقة  مصاريف التقييم 

 جنيه 2500الفيال 

 جنيه 3000المحل التجاري 

 

  %2 مصاريف اعادة الجدولة  9
 

 

 

 

 

 

     ناء الحفظأمعشرون : ال

 العموالت والمصاريف الحالية نوع  الخدمة 

    م

 ـــــــــــ ـــــــــــ مجانى فتح حسابات أوراق مالية. 1

 ـــــــــــ ـــــــــــ جم 5 إصدار كشف حساب عميل. 2

 ـــــــــــ ـــــــــــ جم10 شهادة حضور الجمعية العمومية. 3

 ـــــــــــ ـــــــــــ جم60 كشف حساب شهرى. 4

 ـــــــــــ جم 5 نصف فى األلف عمولة شراء وبيع أوراق مالية. 5
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 صالحيات إعفاءات التخفيض طبقاً لما يلى وذلك فيما زاد عن التكلفة التى تدفع لشركة مصر للمقاصة: -1            

 .%50عضو مجلس اإلدارة المشرف على القطاع حتى  -

 .%50جنة التنفيذية أكثر من الل -

 يتم اقتسام عمولة الشراء والبيع التى يتم تحصيلها من العمالء نظير خدمات امناء الحفظ بواقع ) خمسة في االلف (  -2            

 

 

 ن حفظ لعمالئهم د مع المصرف كأمي% للبنك حال التعاق 17% للشركة و  83فيما بين مصرفنا وشركات السمسرة بواقع                  
 

 

  االوراق الماليةوالعشرون :  الواحد
. 

 العموالت المقترحة البند 

     

 حد أقصى حد أدنى القيمة  #

جم 20 في االلف 5 عمليات الحفظ المتعلقة باالسهم ) صكوك (  1 جم 1000   

عموله تحصيل او دفع كوبونات او قيمة  2

 سندات مستهلكه

جم 20 فى االلف 2  م ج 500   

الف جم  10000 ـــــــــــ في االلف 2.5 االكتتاب العام او المغلق 3  

 ـــــــــــ    جم 50 .سحب وايداع اوراق ماليه من المحفظه 4

 ـــــــــــ ـــــــــــ واحد فى العشرة أالف بيع وشراء السندات. 6

 جم 3000 جم 10 واحد فى األلف االكتتابات. 7

 جم 5000     جم 150 واحد فى األلف رهن وفك رهن أوراق مالية. 8

 ـــــــــــ جم لكل ورقة10 ثالثة أرباع فى األلف مصاريف الحفظ والحيازة السنوية. 9

  جم لكل ورقة 100 واحد فى األلف تحويل أسهم إلى إدارة أمناء حفظ أخرى سعر إقفال اليوم السابق. 10

 جم  500 جم 5 واحد فى األلف صرف كوبونات. 11

 ـــــــــــ جم5 نصف فى األلف دات إيداع دولية حسب العملة.تحويل األوراق المالية من وإلى شها 12

  جم20 واحد فى األلف إيداع أوراق مالية  13
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الماليه من  لالوراق تنفيذ اوامر الشراء والبيع  5

  خالل سماسرة االوراق الماليه

   جم  5  واحد في االلف

 

 

 

 :عموالت اخرى 

 

 العموالت والمصاريف الحالية البند 

     

 حد أقصى حد أدنى   #

عمولة شراء عطاءات اذون خزانة لصالح  1

 العمالء  للعطاء

في  5

 االلف

جم 005 ---  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     المحفظة الرقمية : عشرون : والالثالث 

 

 الرسوم المطبقة على خدمات المحفظة الرقمية للمصرف المتحد.

 

 ت والمصاريف العموال البند 

 مجاناً. التسجيل في الخدمة. 1

 مجاناً. اإليداع النقدي عن طريق الصراف االلي. 2

 جم. 3% بحد أدنى  1 للمصرف المتحد.السحب النقدي عن طريق الصراف االلي  3

 السحب النقدي عن طريق الصراف االلي 4

 غير تابعة للمصرف المتحد.
 م.ج 30جم / حد اقصى  3% بحد أدنى  1
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 مجاناً. اإليداع النقدي من خالل منافذ فوري. 5

 جم. 3% بحد أدنى  2 السحب النقدي من خالل منافذ فوري. 6

 (.2022يونية جم. )مجاناً حتى نهاية  2% بحد أدنى  1 تحويل اموال من محفظة الى أي محفظة اخري. 7

 مجاناً. الشراء من التجار. 8

 .خدمات فوري 9

 ن رصيد / حجز تذاكر...()دفع فواتير/ شح

وفقاً للتسعير المعلن قبل تنفيذ عملية الدفع وتختلف على حسب نوع 

 الفاتورة.

 

 

 

 

 

 .الحدود القصوى المطبقة على المحفظة الرقمية للمصرف المتحد

 

 العموالت والمصاريف البند 

 جنيه مصري. 30,000  أقصى رصيد للمحفظة 1

 مصري.جنيه  100,000  معامالت شهرية 2

 جنيه مصري. 30,000  المعامالت اليومية 3

 

 

 

 

 

   ستعالماتعشرون : االرابع وال

 

 

 

 العموالت والمصاريف البند

 EGP 125 افراد - I-score  استعالم 

 I-score - SMEs  EGP 140  استعالم 

 Iscore (Mobil App, ATM, Online)    EGP125استعالم 

 ID App EGP 15 قومي استعالم بطاقه الرقم ال**

 EGP 15 بنك القاهره  -بروتستو و افالس **
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 EGP 300 السجل التجاري استعالم 

 

 **  ماعدا تمويل المشروعات المتناهية الصغر                

 

 

  خدمة تحويل الراتب فقط عشرون :والالخامس 

  
  

 العموالت والمصاريف البند

 مجانا مصاريف فتح الحساب

 مجانا ف اصدار بطاقه مدينه على الحساب للسنه االولىمصاري

 مصاريف كشف الحساب الربع سنوي

 جم / شهرياً  5
 مصاريف الرسائل النصية

 عمولة تجاوز الحد االدني للرصيد

 مصاريف خدمة الحساب السنوية

  البطاقة المصدرة من مصاريف اصدار بطاقة االئتمان وفقا لنوع  %50 مصاريف اصدار بطاقات االئتمان 

 من نسبة المصاريف االدارية %50 المصاريف االدارية للقروض الشخصية وقروض السيارات

 
 

 

 

 


