
تعريفة اخلدمات املصرفية

 ضوابط إيضاحية خاصة بالئحة أسعار اخلدمات املصرفية:
أواًل: فيما يخص اإلعتمادات املستندية:

ميكن رد عمولة الفتح إذا مت رفض اإلعتماد من املراسل أو من السلطات النقدية في البلد أو البالد املشتركة في العملية. 	
نفاذاً ملبدأ اإلستحقاق احملاسبي وحتميل كل فترة مبا يخصها من مصروفات وإيرادات فعلية، وفيما يخص عمولة القبول احملصلة عن فترة تسهيالت املوردين يتم إدارجها وتسويتها وفقاً ملا جاء باجراءات العمل املقررة فى هذا الشأن. 	

ثانيًا : فيما يخص خطابات الضمان :
-نفاذاً ملبدأ اإلستحقاق احملاسبي بالنسبة للعموالت التي تخص فترات الحقه يتم إدارجها و تسويتها وفقاً ملا جاء باجراءات العمل املقررة فى هذا الشأن. 	
ال يتم إصدار خطاب ضمان الدفعة )غير الساري( إال لفترة واحدة ) 3 شهور( حتى ال تتعارض مع الفقرة الواردة بالضمان التي جاء نصها )إذا لم يرد الشيك الدفعة سيتم إلغاء الضمان خالل 90 يوم من تاريخ اإلصدار( 	

ثالثًا: صندوق إستثمار البنك الوطني املصري )إشراق(
يقوم الفرع بخصم املصاريف الشهرية للحساب اخلاص بالصندوق )ح / إشراق( عن طريق خصمها من احلساب اجلاري / التوفير أو حساب ) 1026 ( املرتبط بحساب )إشراق( بإستخدام خاصية التعليمات املستدمية بالنظام اآللي.

ضوابط إيضاحية خاصة باملصاريف والعموالت الواجب حتصيلها عند طلب تقارير اإلستعالم:
أواًل: بالنسبة للفروع / مناطق اإلئتمان / قطاع اإلئتمان :

عمالء التسهيالت اإلئتمانية يتم حتصيل مصاريف إستعالمات منهم كاآلتي:- 	
بالنسبة لإلستعالمات اجلديدة :- يتم حتصيل مبلغ 250 جم )مائتان وخمسون جنيهاً( باإلضافة إلى 75 جم )خمسون وسبعون جنيهاً( عن كل شريك بالشركة / أو من له حق التوقيع في الشركات األخرى أو الكفالء. 	
مثال:- شركة بها عدد 2 شريك يصبح قيمة اإلستعالم في هذه احلالة 250 جم قيمة اإلستعالم اجلديد + 150 جم )75 جم عن كل شريك( ، لتصبح قيمة مصاريف اإلستعالم الواجب حتصيلها من العميل 400 جم. 	

 بالنسبة لتجديد اإلستعالم :- يتم حتصيل مبلغ وقدره 100 جم )مائة جنيهاً ال غير( باإلضافة  إلى 75 جم عن كل شريك أو كفيل أو من له حق التوقيع في الشركات األخرى ، وكما في املثال السابق لتصبح قيمة اإلستعالم 250 جم  	
)مائتان وخمسون جنيهاً الغير(

بالنسبة لألفراد عمالء التجزئة املصرفية فيتم إعفائهم من مصاريف اإلستعالم فيما عدا القروض املرفوضة فقط ويتم حتصيل مبلغ 50 جم مع اعفاء العميل املميز والعميل فائق التميز من مصاريف االستعالم. 	
ثانيًا: بالنسبة للقطاعات األخرى:

أ   - إذا كان اإلستعالم عن مورد مطلوب قيده بسجل املوردين للبنك يتم معاملته كما في حالة عمالء االئتمان في بند رقم )1(
ب - إذا كان اإلستعالم  جلهة خارجية يتم حتصيل القيمة باملعادل كما ورد في بند )1( وخصم القيمة مبعرفة اجلهة الطالبة.

ج  - إذا كان اإلستعالم عن )مدين الكمبياالت - البضائع - جهات االسناد - تقارير زيارة( يتم إستيفاء مصاريف إستعالم عنها 75 جم.
ثالثًا : يتم اإللتزام  بتحصيل مصاريف اإلستعالمات مقدمًا من العمالء ويكون ذلك مسئولية الفرع / اجلهة طالبة اإلستعالم.

التعريفة اخلدمة / املنتج املصرفىم
عمولة الرهن أو رفع الرهن:-

%0.2 )إثنان بااللف( بحد ادنى 250جم وأقصى 5000جم.أفراد 	
%0.2 )اثنان بااللف( بحد أدنى 250جم وأقصى 5000جم.شركات 	
يتم حتصيل عمولة بواقع %0.01 )واحد من عشرة آالف( سنوياً من القيمة السوقية مصاريف احليازة السنوية 	

لألوراق املالية في 12/31 من كل عام بحد ادنى 10جم.
وفقاً للرسوم التي تسدد للصندوق.رسوم صندوق تامني املخاطر 	
يتم حتصيل عمولة بواقع %0.3 )ثالثة بااللف( من قيمة االكتتاب بحد ادنى 50جم االكتتاب 	

)خمسون جنيه( وحد أقصى 3000جم )ثالثة آالف جنية(.
يتم حتصيل عمولة بواقع %0.05 )نصف بااللف( من قيمة االكتتاب بحد اقصى 1000جم عمولة عطاءات اذون اخلزانة 	

 )الف جنية( وفى حالة عدم قبول العطاء يتم حتصيل
 25جم )خمسة وعشرون جنيه(. 

 50جمعمولة إصدار شهادة ألذون اخلزانة أو سندات اخلزانة املصرية 	
33-:)SMS( خدمة الرسائل البنكية للعمالء واملوظفون بالبنك باستخدام الهاتف احملمول 

اعفاء العميل املميز وفائق التميز من املصروفات بالكامل مع اعفاء العميل الذهبي بنسبة 50%
 20 جم سنوياً خلدمة الرصيد الشهري.العمالء )حاملي هواتف نقالة مصرية( 	

40 جم سنوياً خلدمة القيود الدائنة واملدينة.
العمالء حاملى الهواتف النقالة لدول )الكويت ، السعودية  	

، قطر ، البحرين ، عمان ، االمارات ، أمريكا ، كندا ، 
استراليا ، اململكة املتحدة ، املانيا ، فرنسا ، ايطاليا(

 40 جم سنوياً خلدمة الرصيد الشهري.
80 جم سنوياً خلدمة القيود الدائنة واملدينة.

عمولة خدمة الرسائل النصية SMS عن تعامالت البطاقات 
الدائنة Visa )للهواتف النقالة املصرية والكويتية(

 مجاناً

Mastercard مجاناًالعمالء حائزي البطاقات اإلئتمانية 

البطاقات 34
Visa classicVisa Goldاالئتمانية

 Mastercard
 Platinum
Thahabi

 Mastercard
 Platinum
Privilege

 Titanium
Cashback

 Mastercard
World

World Elite

مصاريف اصدار 
البطاقة االساسية  

3000 جم1500 جم250 جم500 جم 300 جم200 جم150 جم

يتم تطبيق %50 من املصاريف املقررة شريطة تفعيلها أوالً للعميل املميز - والعميل فائق التميز معفى شريطة وصول استخدامات العميل الى 10 االف جم

املصاريف السنوية 
للبطاقة األساسية

100 جم وفى حالة 
وصول استخدامات 
العميل السنوية ملبلغ 
 10 االف جم فأكثر 

يتم اعفاؤه من 
املصاريف السنوية .

150 جم وفى حالة 
وصول استخدامات 
العميل السنوية ملبلغ 
 20 الف جم فأكثر 

يتم اعفاؤه من 
املصاريف السنوية .

300 جم وفى حالة 
وصول استخدامات 
العميل السنوية ملبلغ 
50 الف جم فأكثر 

يتم اعفاؤه من 
املصاريف السنوية.

500 جم وفى حالة 
وصول استخدامات 
العميل السنوية ملبلغ 
20 الف جم فأكثر 

يتم اعفاؤه من 
املصاريف السنوية .

250 جم وفى حالة 
وصول استخدامات 
العميل السنوية ملبلغ 
30 الف جم فأكثر 

يتم اعفاؤه من 
املصاريف السنوية .

1500 جم وفى حالة 
وصول استخدامات 
العميل السنوية ملبلغ 
150 الف جم فأكثر 

يتم اعفاؤه من 
املصاريف السنوية .

3000 جم وفى حالة 
وصول استخدامات 
العميل السنوية ملبلغ 
250 الف جم فأكثر 

يتم اعفاؤه من 
املصاريف السنوية .

500 جم500 جم150 جم250 جم150 جم100 جم80 جممصاريف اعادة االصدار

مصاريف اصدار 
بطاقة اضافية

البطاقة األولى 
 مجاناً

بعدها يتم احتساب 
80 جم لكل بطاقة 

اضافية جديدة

البطاقة األولى 
 مجاناً

بعدها يتم احتساب 
150 جم لكل بطاقة 

اضافية جديدة

البطاقة األولى 
 والثانية مجاناً

بعدها يتم احتساب 
250 جم لكل بطاقة 

اضافية جديدة

البطاقة األولى 
 والثانية مجاناً

بعدها يتم احتساب 
250 جم لكل بطاقة 

اضافية جديدة

البطاقة األولى 
 والثانية مجاناً

بعدها يتم احتساب 
250 جم لكل بطاقة 

اضافية جديدة

البطاقة األولى 
 والثانية مجاناً

بعدها يتم احتساب 
500 جم لكل بطاقة 

اضافية جديدة

البطاقة األولى 
 والثانية مجاناً

بعدها يتم احتساب 
3000 جم لكل بطاقة 

اضافية جديدة

مصاريف جتديد 
البطاقة اضافية 

»سنوياً«
150 جم80 جم

250 جم وفى 
حالة وصول 
استخدامات 

العميل السنوية 
ملبلغ 50 الف جم 
فأكثر يتم اعفاؤه 
من املصاريف السنوية.

250 جم وفى 
حالة وصول 
استخدامات 

العميل السنوية 
ملبلغ 20 الف جم 
فأكثر يتم اعفاؤه 
من املصاريف السنوية.

250 جم وفى 
حالة وصول 
استخدامات 

العميل السنوية 
ملبلغ 30 الف جم 
فأكثر يتم اعفاؤه 
من املصاريف السنوية.

500 جم وفى 
حالة وصول 
استخدامات 

العميل السنوية 
ملبلغ 150الف جم 
فأكثر يتم اعفاؤه 
من املصاريف السنوية.

3000 جم وفى 
حالة وصول 
استخدامات 

العميل السنوية 
ملبلغ 250 الف جم 
فأكثر يتم اعفاؤه 
من املصاريف السنوية.

عمولة التأخير 
الشهرية

%1 بحد ادنى 
50 جم

%1 بحد ادنى 
50 جم

%1 بحد ادنى 
50 جم

%1 بحد ادنى 
50 جم

%1 بحد ادنى 
50 جم

%1 بحد ادنى 
50 جم

%1 بحد ادنى 
50 جم

عمولة السحب النقدى 
من ماكينة الصارف اآللي 

اخلاصة مبصرفنا 
 والبنوك الزميلة 

)داخل وخارج( البالد

 %3.5 بحد ادنى 
50 جم

 %3.5 بحد ادنى 
50 جم

 %3.5 بحد 
ادنى 50 جم

 %3.5 بحد 
ادنى 50 جم

 %3.5 بحد 
ادنى 50 جم

 %3.5 بحد 
ادنى 50 جم

 %3.5 بحد 
ادنى 50 جم

50 جم50 جم50 جم50 جم50 جم50 جم50 جمعمولة جتاوز حد السحب

35»NBK - HSC«  بطاقة عضوية نادي هليوبوليس
50 جممصاريف اصدار بدل فاقد / تالف لبطاقات العضوية 	
مصاريف اصدار رقم سري »PIN« جديد  	

اخلاص ببطاقات العضوية
25 جم

قروض السيارات36
50 جم )ترد للعميل في حالة قبول التعامل معه واعفاء العميل املميز وفائق التميز(مصاريف االستعالم 	
%2 )تخصم مرة واحدة( - اعفاء العميل املميز وفائق التميز بنسبة %50املصاريف االدارية 	
%5غرامة التأخير الشهرية 	
غرامة التأخير الشهرية لقروض السيارات  	

املمنوحة فى اطار مبادرة البنك املركزي املصري 
اخلاصة بدعم احالل املركبات املتقادمة 

1.5%

مصاريف السداد املعجل 	
 فى حالة السداد النقدي .. يتم احتساب  	

العمولة وفقاً للنسب واملدد التالية
%10 للقروض التي لم مير على انشائها عام فأقل. 	
%7 للقروض التي مر على انشائها أكثر من عام وأقل من ثالث سنوات  	
%5 للقروض التي مر على انشائها ثالث سنوات فأكثر  	

فى حالة السداد مبوجب )حتويل / شيك  	
مصرفي / شيك معتمد الدفع( يتم احتساب 

العمولة وفقاً للنسب واملدد التالية

%12 للقروض التي لم مير على انشائها عام فأقل. 	
%11 للقروض التي مر على انشائها أكثر من عام وأقل من ثالث سنوات  	
%10 للقروض التي مر على انشائها ثالث سنوات فأكثر 	

القروض الشخصية37
50 جم )ترد للعميل في حالة قبول التعامل معه واعفاء العميل املميز وفائق التميز(مصاريف االستعالم 	

 %2 )تخصم مرة واحدة( للقروض الغير املضمنة و%1 )تخصم مرة واحدة( للقروض املضمنةاملصاريف االدارية 	
اعفاء العميل املميز وفائق التميز بنسبة 50%

%5غرامة التأخير الشهرية 	
مصاريف السداد املعجل 	
 فى حالة السداد النقدي .. يتم احتساب  	

العمولة وفقاً للنسب واملدد التالية
%10 للقروض التي لم مير على انشائها عام فأقل. 	
%7 للقروض التي مر على انشائها أكثر من عام وأقل من ثالث سنوات  	
%5 للقروض التي مر على انشائها ثالث سنوات فأكثر  	

فى حالة السداد مبوجب )حتويل / شيك  	
مصرفي / شيك معتمد الدفع( يتم احتساب 

العمولة وفقاً للنسب واملدد التالية

%12 للقروض التي لم مير على انشائها عام فأقل. 	
%11 للقروض التي مر على انشائها أكثر من عام وأقل من ثالث سنوات  	
%10 للقروض التي مر على انشائها ثالث سنوات فأكثر 	

قروض التمويل العقارى38
50جم )ترد للعميل في حالة قبول التعامل معه واعفاء العميل املميز وفائق التميز(مصاريف االستعالم 	
%2 اعفاء العميل املميز وفائق التميز بنسبة %50املصاريف االدارية 	
%5غرامات التأخير للتمويل العقاري لألفراد 	
%2غرامات التأخير للتمويل العقاري للمبادرات 	
مصاريف السداد املعجل 	
 فى حالة السداد النقدي .. يتم احتساب  	

العمولة وفقاً للنسب واملدد التالية
%10 للقروض التي لم مير على انشائها عام فأقل. 	
%7 للقروض التي مر على انشائها أكثر من عام وأقل من ثالث سنوات  	
%5 للقروض التي مر على انشائها ثالث سنوات فأكثر  	

فى حالة السداد مبوجب )حتويل / شيك  	
مصرفي / شيك معتمد الدفع( يتم احتساب 

العمولة وفقاً للنسب واملدد التالية

%12 للقروض التي لم مير على انشائها عام فأقل. 	
%11 للقروض التي مر على انشائها أكثر من عام وأقل من ثالث سنوات  	
%10 للقروض التي مر على انشائها ثالث سنوات فأكثر 	

2000 جم - 3000 جم للمصريني باخلارجمصاريف التقييم الهندسى 	

يتم تطبيق %50 من العمولة املقررة للعمالء املميزين وفائقي التميزاملصاريف االدارية اخلاصة بقروض التجزئة املصرفية39
40Mastercard  البطاقات املدينةStandardPlatinum Thahabi Platinum Privilege

& upper Privilege
مجانا40ً جم50 جممصاريف اصدار البطاقة االساسية 	
مجانا20ً جم30 جماملصاريف السنوية للبطاقة االساسية 	
مجانا40ً جم50 جممصاريف اصدار البطاقة االضافية 	
مجانا20ً جم30 جماملصاريف السنوية للبطاقة االضافية 	
مجانا40ً جم50 جممصاريف اعادة االصدار للبطاقة االساسية واالضافية 	
عمولة استخدام البطاقة للسحب واالستعالم  	

مجاناًمجاناًمجاناًعلى ماكينات مصرفنا
عمولة استخدام البطاقة للسحب النقدى من ماكينات  	

5 جم5 جم5 جمالصراف اآللى اخلاصة بالبنوك الزميلة داخل البالد
عمولة استخدام البطاقة للسحب النقدى من ماكينات  	

%3 بحد أدنى %3 بحد أدنى 50 جمالصراف اآللى اخلاصة بالبنوك خارج البالد
50 جم

%3 بحد أدنى 
50 جم

عمولة االستعالم عن الرصيد من ماكينات الصراف  	
3 جم3 جم3 جماآللى اخلاصة بالبنوك الزميلة داخل البالد

عمولة االستعالم عن الرصيد من ماكينات الصراف  	
10 جم10 جم10 جماآللى اخلاصة بالبنوك الزميلة خارج البالد

اخلدمات املصرفية املقدمة من خالل الوطني آون الين41
%0.15 بحد آدنى 10 جم وحد أقصى 200 جم + 15 جم مصاريف سويفتحتويالت صادرة باجلنيه املصري 	
%0.15 بحد آدنى 10 $ وحد أقصى 75 $ + 15 $ مصاريف سويفتحتويالت صادرة بالعمالت االجنبية داخل مصر 	
%0.15 بحد آدنى 10 $ وحد أقصى 75 $ + 15 $ مصاريف سويفتحتويالت صادرة بالعمالت االجنبية خارج مصر 	
10جم عن كل شهر حتى 12 شهر سابق ، 25جم عن كل شهر ملا زاد على 12 شهر سابق.عمولة طباعة كشف حساب 	
%0.15 بحد آدنى 10 جم وحد أقصى 200 جمعمولة اصدار شيك مصرفي باجلنيه املصري 	
عمولة اصدار شيك مصرفي بالدوالر األمريكي أو  	

%0.15 بحد آدنى 5 $ وحد أقصى 50 $ أو ما يعادلهماالعمالت األخرى

300 جمعمولة جتديد رخصة السيارة42
300 جمعمولة رفع احلظر عن السيارة43
150 جم لعمالء األفراد و 350 جم لعمالء الشركاتعمولة اصدار شهادة مديونية44

45
عمولة اصدار شهادة مخالصة »ابراء ذمة« )متضمنة 

 100 جم لعمالء األفراد و 50 جم لعمالء الشركاتمصاريف التوثيق من البنك املركزى املصرى(

46
مصاريف ارسال كشوف حسابات العمالء عن 

300 جم شهرياً لكود احلساب الواحدطريق رسائل السويفت

47
عمولة تنشيط احلساب الراكد للحاالت التي 

ترد من خالل وحدة منسقي عمالء دولة الكويت 
)سواء كانوا مصريني أو من اجلنسيات األخرى(

25 جم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية.

48
عمولة االيداعات النقدية لكافة العمالت 

األجنبية فيما عدا »الدوالر األمريكى واليورو«
%1.5 من قيمة املبلغ املودع بالعملة األجنبية أو ما يعادلها باجلنيه املصري أو 

بالعمالت األجنبية األخرى .
49

عمولة تسجيل الضمانات بسجل اشهار 
  »ECR« 500 جم بخالف ضريبة القيمة املضافةالضمانات املنقولة

50
عمولة اجراء تعديل على بيانات الضمانات 

»ECR« 500 جم لكل بند يتم تعديله بخالف ضريبة القيمة املضافةاملسجلة بسجل الضمانات املنقولة

عمولة السداد االلكتروني للجمارك أو التأمينات51
%0.35 )ثالثة ونصف في األلف( .. يتم توزيعها على النحو التالي:  	
%0.2 )اثنان فى األلف( بحد أدنى 15 جم وأقصى 150 جم )لصالح مصرفنا( 	
%0.15 )واحد ونصف في األلف( بحد أدنى 10 جم وأقصى 200 جم بخالف  	

)e-finance ضريبة القيمة املضافة )لصالح شركة
عمولة السداد االلكتروني حلاالت اجلمارك التي 

يتم سدادها من خالل النافذة املوحدة )املدفوعات 
اخلاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات - مصلحة اجلمارك املصرية (

%0.35 )ثالثة ونصف في األلف( .. يتم توزيعها على النحو التالي:  	
%0.2 )اثنان فى األلف( بحد أدنى 25 جم وأقصى 250 جم )لصالح مصرفنا( 	
%0.15 )واحد ونصف في األلف( بحد أدنى 25 جم وأقصى 250 جم بخالف  	

)e-finance ضريبة القيمة املضافة )لصالح شركة
%0.15 )واحد ونصف في األلف( بحد أدنى 10 جم وأقصى 200 جم بخالف عمولة السداد االلكتروني للضرائب :52

)e-finance ضريبة القيمة املضافة )لصالح شركة
خدمة مدفوعة مواطن للجهات احلكومية 53

مجاناً)املدفوعه التي تزيد قيمتها عن مبلغ 10000جم(       
20 جم شهرياً لألفراد  و  50 جم شهرياً للشركاتاملصاريف الشهرية لصندوق اشراق54

55
 »SMS« عمولة خدمة الرسائل النصية

للعمالء والعاملون مبصرفنا مشتركي في باقات 
التحويالت )حاملى هواتف نقالة مصرية(

جميعها مجاناً

56»Visa Corporate« البطاقات االئتمانية لعمالء الشركات
300 جممصاريف االصدار                                                                                                                                         	

300 جماملصاريف السنوية                                                                                                                                      	

150 جممصاريف اعادة االصدار                                                                                                                                 	

%1 بحد أدنى 50 جمعمولة التأخير الشهرية                                                                                                                                  	
عمولة السحب النقدى من ماكينة الصارف اآللي  	

البالد  50 جماخلاصة مبصرفنا والبنوك الزميلة )داخل وخارج( 
57»Meeza Cards« بطاقات ميزة

مجاناًرسوم اصدار البطاقة 	
15 جماملصاريف السنوية للبطاقة 	
10 جممصاريف اعادة اصدار البطاقة 	
10 جممصاريف اعادة اصدار الرقم السري للبطاقة 	
10 جممصاريف اصدار كشف حساب البطاقة 	
10 جممصاريف استبدال البطاقة 	
عمولة السحب النقدى واالستعالم باستخدام البطاقة  	

مجاناًمن ماكينات الصارفات اآللية اخلاصة مبصرفنا
عمولة السحب النقدى باستخدام البطاقة من  	

5 جمماكينات الصارفات اآللية اخلاصة بالبنوك الزميلة
عمولة االستعالم عن رصيد البطاقة من ماكينات  	

2 جمالصارفات اآللية اخلاصة بالبنوك الزميلة

التعريفة اخلدمة / املنتج املصرفىم
الكمبياالت واملستندات الواردة من اخلارج25

 حتصيل كمبياالت عادية واردة من اخلارج  	
)غير مصحوبة مبستندات جتارية(

عمولة التحصيل %0.3 )ثالثة باأللف( + 30 $ مصاريف سويفت

مستندات شحن واردة برسم التحصيل والدفع  	
عنها مقدم أو باالطالع )للعمالء احلاصلني 

والغير حاصلني على تسهيالت ائتمانية(
عمولة التحصيل %0.3 )ثالثة فى األلف( بحد أدنى 100 $ أو ما يعادلها. 

مع مراعاة أي استثناءات واردة باملوافقة االئتمانية أو استثناءات مستوفاة للموافقات الالزمة

مستندات شحن برسم التحصيل والدفع عنها  	
آجل )سواء كانت مصحوبة بكمبيالة »غير 

معززة من مصرفنا« أو غير مصحوبة( للعمالء 
احلاصلني والغير حاصلني على تسهيالت 

ائتمانية

عمولة التحصيل %0.4  )أربعة فى األلف( بحد أدنى 120 $ أو ما يعادلها + عمولة 
اضافية الستيفاء توقيع العميل على الكمبيالة املرفقة )للحاالت املصحوبة بكمبيالة( 

بواقع %0.2  )اثنان فى األلف( بحد أقصى 100 $
مع مراعاة أي استثناءات واردة باملوافقة االئتمانية أو استثناءات مستوفاة للموافقات 

الالزمة .
مستندات شحن واردة برسم التحصيل والدفع  	

عنها آجل )معززة بتعهد غير قابل لاللغاء أو 
مبوجب كمبيالة مقبولة من املستورد ومضمونة 

الدفع من مصرفنا(

 عمولة التحصيل بواقع %0.5 )خمسة فى االلف( بحد أدنى 120 $ + عمولة 
تسهيالت معززة بواقع %0.5 )خمسة فى االلف( لكل 3 شهور أو كسورها بحد أدنى 
120 $ )للتسهيالت املعززة مبوجب تعهد دفع غير قابل لاللغاء صادر بالسويفت أو 

. ) »AVAL« تعزيز الكمبيالة
وحتصل عمولة تعزيز الكمبيالة مرة أخرى فى حالة طلب مد أجل الدفع للكمبيالة 

املذكورة ملدة ثالثة شهور أخرى. 
مصاريف السويفت اخلاصة بعمليات التحصيل  	

املستندى )يتم حتصيلها عن كل سويفت يتم اصداره(
$ 20

حتصل نصف عمولة املستندات + مصاريف البريد وفقاً للوسيلة املستخدمة في ارسال مستندات أو كمبياالت محولة لبنوك اخرى 	
املستندات او الكمبياالت

كمبياالت أو مستندات مرسلة للخارج لكل من العمليات الدولية واحمللية )للتصدير دوليًا أو للبيع محليًا(26
%0.25 )اثنان ونصف في األلف( بحد أدنى 50 $مستندات شحن برسم التحصيل »تصدير« . 	
%0.3 )ثالثة بااللف(عن عمليات دولية أخرى “انشاءات وخدمات دولية” 	
%0.2 )اثنان بااللف(بدون دفع 	

عمليات االعتمادات املستندية »LC’s« لالستيراد أو الشراء لكل من العمليات الدولية واحمللية :-27
	 LC’s Sight عمليات استيراد باالطالع
)لالعتمادات الدولية واحمللية( 	

%1.25 )واحد وربع في املائة( عمولة فتح بحد أدنى 100 $ أو ما يعادلها 
للعمليات الدولية ، 1000 جم للعمليات احمللية )عن املدة األولى أو كسورها( 

باالضافة الى %0.25 )اثنان ونصف في األلف( لكل ثالثة شهور تالية ملدة الفتح 
األولى من العام األول ، مع مراعاة احلدود الدنيا املقررة عند خصم هذه املدد 

التالية باالضافة الى 100 $ أو ما يعادلها كمصاريف  سويفت.
- في حالة مد أجل االعتماد أكثر من عام يعاد حتصيل العمولة ومصاريف السويفت 
بنفس الكيفية السابق ذكرها. )مع مراعاة أي استثناءات مستوفاه املوافقات الالزمة(

اعتمادات استيراد قبول / آجلة  	
)لالعتمادات الدولية واحمللية( 	

%1.25 )واحد وربع في املائة( عمولة فتح بحد أدنى 100 $ أو ما يعادلها 
للعمليات الدولية ، 1000 جم للعمليات احمللية )عن املدة األولى أو كسورها( 

باالضافة الى %0.25 )اثنان ونصف في األلف( لكل ثالثة شهور تالية ملدة الفتح 
األولى من العام األول ، مع مراعاة احلدود الدنيا املقررة عند خصم هذه املدد 

التالية باالضافة الى 100 $ أو ما يعادلها كمصاريف سويفت.
- في حالة مد أجل االعتماد أكثر من عام يعاد حتصيل العمولة ومصاريف 

السويفت بنفس الكيفية السابق ذكرها.
- باالضافة الى حتصيل عمولة قبول بواقع %0.5 )خمسة فى األلف( عن كل 

ثالثة شهور أو كسورها من مدة تسهيالت املوردين بحد أدنى 50 $
 )مع مراعاة أي استثناءات مستوفاه املوافقات الالزمة (

اعتمادات مغطاه بنسبة %100 نقداً )وليست مغطاه  	
بأوعية ادخارية “ودائع / شهادات / صناديق/...”(

حتصل نصف العموالت املطبقة من عموالت الفتح او القبول

	 Revolving L/C’s  يتم حتصيل %0.25 )ربع باملائة( لكل دورة إضافية تالية على دورة الفتح األولي و اعتمادات دائرية
يتم حتصيلها  عند الفتح مع حتصيل كافة العموالت + املصاريف السابق ذكرها سواء 

باعتمادات االطالع او القبول.
)ويتم مراعاة أي استثناءات مقررة باملوافقة االئتمانية او بأي مذكرات صادرة عن قطاع االئتمان(

200 جممصاريف متنوعة “تخصم عند االصدار” 	
20 $ عن تعديل البند الواحد + مصاريف سويفت 20 $تعديل االعتماد 	
يتم حتصيل %0.25 )اثنان ونصف في األلف( عن كل ثالثة شهور أو كسورها تالية مد أجل االعتماد 	

للمدة االولى بحد أدنى 50 $ ، وإذا زاد مد االجل عن مدة عام يتم حتصيل 1.25% 
)واحد و ربع باملائة( عن الثالثة شهور االولي من العام الثاني و %0.25 )اثنان ونصف 
في األلف( عن كل ربع اضافى للربع االول من العام الثاني ، مع مراعاة احلدود الدنيا 

السالف ذكرها عند الفتح عن خصم عمولة مد أجل .) ويتم مراعاة أي استثناءات واردة 
باملوافقة االئتمانية او استثناءات مستوفاه للموافقات الالزمة(

حتصل ذات العموالت السابق تطبيقها على مبلغ الزيادة.زيادة االعتماد 	
عند زيادة مدة التسهيل عن الثالثة شهور السابق حتصيل عمولة عنها يتم احتساب عمولة قبول زيادة أجل الدفع / مدة القبول 	

عن املدة الزائدة بواقع %0.5 )خمسة باأللف( عن كل 3 شهور أو كسورها بحد أدنى 100 $
إذا مت دفع االعتماد بعد ميعاد استحقاقه )انتهاء صالحية االعتماد( فتعتبر العملية الدفع بعد ميعاد استحقاق االعتماد 	

مستندات برسم التحصيل )نظراً النعدام التعهد وقت إجرائها( ويتم حتصيل العمولة 
وفقاً لعموالت املستندات والكمبياالت برسم التحصيل الواردة من اخلارج.

إصدار خطاب ضمان مالحي أو تظهير أصل  	
بوليصة شحن قبل ورود أصل مستندات االعتماد 
من املراسل )للعمالء احلاصلني والغير حاصلني 

على تسهيالت ائتمانية(

$ 50

اصدار خطابات ضمان قابلة للتنفيذ مقابل تقدمي مستندات  	
شحن )التعهدات املصرفية الغير قابلة لاللغاء الصادرة 

)Irrevocable undertaken to pay( )للدفع

تطبق ذات العموالت واملصاريف الواردة باالعتمادات املستندية وبذات قواعدها.

مستندات محولة لبنوك أخرى )عن اعتمادات 
استيرادية / مستندات حتصيل(

يتم حتصيل املصاريف الفعلية فقط )املتمثلة في مصاريف البريد أو السويفتات 
التي مت اصدارها(.. وفقاً لبنود مذكرة تعليمات احتاد بنوك مصر الصادر في هذا 

الشأن والوارد ذكرها مبستهل تعريفة اخلدمات املصرفية .
اعتمادات التصدير للبيع لكاًل من العمليات الدولية واحمللية :-28

اعتمادات التصدير اطالع :-
100 $تسليم خطابات اعتماد مباشر بأسم املستفيد 	
100 $اخطار أو اشعار بدون تعهد 	
يراجع قطاع أسواق املال حالة بحالةتعزيز أو اخطار مع تعهد 	
يراجع قطاع أسواق املال حالة بحالةدفع أو خصم أو سحب مستندات عن عمليات أخرى 	
%0.25 )اثنان ونصف في االلف( على قيمة احلصيلة الواردة بحد أدنى 50 $عمولة حتصيل تخصم عند ورود حصيلة املستندات 	

اعتماد التصدير )قبول مستندات أو دفع آجل(:-
100 $تسليم خطابات اعتماد مباشر بأسم املستفيد 	
100 $اخطار أو اشعار بدون تعهد 	
يراجع قطاع أسواق املال حالة بحالةتعزيز أو اخطار مع تعهد 	
يراجع قطاع أسواق املال حالة بحالةقبول )في حالة قيام البنك بتعزيز االعتماد( 	
%0.25 )اثنان ونصف في االلف( على قيمة احلصيلة الواردة بحد أدنى 50 $عمولة حتصيل تخصم عند ورود احلصيلة 	

L/C’s  اعتمادات التصدير
يراجع قطاع أسواق املال حالة بحالةتعزيز أو اخطار مع تعهد 	
%0.3 )ثالثة فى األلف( عمولة حتويل على املبلغ احملول من قيمة االعتماد بحد أدنى 50 $حتويل اعتمادات تصدير قابلة للتحويل 	
يراجع قطاع أسواق املال حالة بحالةالزيادة 	
يتم حتصيل عمولة بواقع 20 $ عن البند الواحدالتعديل 	
%0.25 )إثنان ونصف باأللف( من قيمة املستنداتتقسيم العموالت بني البنوك احمللية 	
مصاريف بريد خاصة بإرسال مستندات عن إعتمادات  	

مستندية من خالل شركة البريد املتعاقد معها
 داخل القاهرة 200 جم

خارج القاهرة 300 جم، خارج البالد 75 $ أو ما يعادلها أو التكلفة الفعلية أيهما أكبر
إصدار خطابات الضمان29

خطابات الضمان االبتدائية 	
يتم حتصيل عمولة خطاب الضمان عند  	

اإلصدار عن كامل مدة سريانه املفتوح بها، 
فيما عدا خطابات الضمان التي يبدأ سريانها 

في تاريخ الحق لتاريخ صدورها.

%0.3 )ثالثة باأللف( عن كل 3 شهور أو كسورها

في حالة طلب العمالء إصدار خطاب ضمان  	
ابتدائي على أال يسري إال بعد تاريخ الحق 

)تاريخ جلسة املناقصة(.
في هذه احلالة يتم حتصيل 100 جم عن فترة عدم

السريان على ان يتم حتصيل العمولة املقررة اعتباراً من تاريخ سريانه.
خطابات الضمان الصادرة حلساب او مقابل  	

ضمان صادر من بنوك محلية او أخرى.
تبعاً لنوع خطاب الضمان )يراجع قطاع أسواق املال حالة بحال(

%0.6 )ستة باأللف( عن كل 3 شهور أو كسورها وهذا عند اإلصدار ويتم خصم 100جم خطابات الضمان النهائية والدفعة املقدمة 	
عمولة ومصاريف تسرية خطاب الضمان الدفعة املقدمة عند حتصيل الشيك.

وفقاً للموافقة االئتمانية )حالة بحالة(خطابات ضمان متويلية 	
خطابات الضمان املغطاة بنسبة %100 )وليست  	

مغطاة بأوعية ادخارية “ودائع – شهادات - 
توفير - ...إلخ” ( إصدار– جتديد

تطبق نصف العمولة املقررة لكل حالة وبحد أدنى 100جم لكل ربع على حده أما 
بالنسبة للضمانات املصدرة بالعمالت األجنبية فيتم خصمها بذات العملة أو ما يعادلها 

باجلم بحد أدنى 100جم لكل ربع.
تطبق عمولة اإلصدار على الزيادة أو املدزيادة القيمة أو مد االجل 	
عمولة موحدة بواقع 70جم أو 10 $التعديل )باستثناء حاالت الزيادة ومد األجل( 	
حالة بحالة وبشرط توافر املوافقة االئتمانيةخطابات ضمان خارجية 	

- يتم حتصيل 100 دوالر مصاريف سويفت عند اإلصدار – وفي حالة التعديل – عدا 
التجديد والزيادة – فيتم خصم 100جم عمولة وكذا 20 $ مصاريف سويفت- فيتم 

خصمها في كل احلاالت
بالنسبة خلطابات الضمان املبلغة دون ادنى  	

مسئولية على البنك
 - بالنسبة لعمالء مصرفنا يتم خصم 50 دوالر

- بالنسبة لغير عمالئنا يتم خصم 75 دوالر
احلد االدنى لعمولة خطابات الضمان املغطاه جزئياً 100 جنيه مصري.خطابات الضمان املغطاه جزئياً 	
في حاالت مد االجل ملدة ال جتاوز الشهور الثالثة التي سبق ومت حتصيل العمولة املقررة العمولة املتداخلة 	

عنها فيتم حتصيل 70جم أو 10 $ كحد أقصى )املدة املتداخلة(
400جممصاريف بريد خارجي 	
60جممصاريف اإلدارية عند اإلصدار والتجديد 	
مصاريف اإلدارية متنوعة عند ورود طلب  	

من اجلهه املستفيدة بتجديد خطاب الضمان 
االبتدائي/الدفعة املقدمة الغير ساري

30 جم

مصاريف بريد خاصة بإرسال مستندات عن إعتمادات  	
مستندية من خالل شركة البريد املتعاقد معها

 داخل القاهرة 200جم
خارج القاهرة 300جم، خارج البالد 75 $ أو ما يعادلها

البضائع30
50جم شهرياً لكل مخزن بخالف مرتب امني املخازن واخلفراء وكذلك املبالغ التى عمولة املالحظة )مخزن العميل( 	

يتحلمها البنك بالنسبة لهم فى حالة انتدابهم من العاملني بالبنك.
%1/2 )نصف باملائة( على قيمة البضائع املنصرفة.السحب  	
%0.3 )ثالثة بااللف( شهرياً، وتزاد %0.1 سنوياً في حالة استمرار التجاوزالبضائع املتجاوزة فترة التخزين 	

عمليات متنوعة 31
%0.15 )واحد ونصف بااللف( على اعلى رصيد مدين خالل الشهر.العمولة الشهرية على احلسابات املدينة  )اعلى رصيد مدين( 	
العمولة عن الشيكات الواردة عن مستخلصات  	

العمليات املتنازل عنها
%0.5 )خمسة بااللف( من قيمة الشيكات بخالف عمولة التحصيل املقررة.

%2 )أثنان باملائة( + سعر العائد املدين املطبق.غرامات التأخير أو التجاوز)بدون موافقة ائتمانية مسبقة( 	
يطبق سعر االقراض + %3احلسابات اجلارية التى مت كشفها بدون موافقات ائتمانية 	
املصاريف االدارية اخلاصة باملرابحات االسالمية  	

لعمالء الشركات                                                                    
1000 جم لكل مرابحة

عموالت االوراق املالية:-32
يتم حتصيل عمولة بواقع )نصف بااللف( من القيمة السوقية بحد ادنى 20جم  إيداع االوراق املالية العينية باحلفظ املركزي 	

)عشرون جنية( وأقصى 10000جم )عشرة آالف جم(.
يتم حتصيل عمولة بواقع %0.5 )نصف في االلف( من قيمة الفاتورة بحد ادنى 10 جم احلفظ املركزي عن عمليات الشراء او البيع 	

)عشرة جنيهات( ويجوز التعاقد مع شركات االوراق املالية بعمولة ال تقل عن 0.125% 
)ثمن في املائة( بحد أدنى 5 جم لكل فاتورة على حده.

35 جم لكل حالة ضم على حدىعمولة ضم أكواد 	
مصاريف طباعة كشف حساب ألرصدة العميل  	

طرف شركة مصر املقاصة
10 جم لكل كشف حساب

10 جمرسوم استخراج كشف حضور جمعية مقابل جتميد األسهم 	
عمولة حتويل احملفظة من مصرفنا ألمني حفظ آخر.

%0.1 )واحد في االلف( من احملفظة مقومة على أساس سعر السوق للمحفظة أفراد  	
في اليوم السابق بحد أدنى 20 جم.

%0.1 )واحد في االلف( من احملفظة مقومة على أساس سعر السوق للمحفظة شركات 	
في اليوم السابق بحد أدنى 50 جم.

مجاناًحتويل احملفظة ملصرفنا من امني حفظ آخر 	
عمولة حتويل 40 $ )اربعون دوالر امريكي( عن كل عمليةحتويل شهادات االيداع الدولية GDR الى اسهم محلية 	

عمولة حتصيل كوبونات:-
%0.5 )خمسة بااللف( بحد ادنى 10جم أو 1 $ وأقصى 500جم أو ما يعادلها بـالدوالرأفراد 	
%0.5 )خمسة بااللف( بحد ادنى 10جم أو 1 $ وأقصى 1000جم أو ما يعادلها بـالدوالرشركات 	

التعريفة اخلدمة / املنتج املصرفىم
50جم مع اعفاء العميل املميز وفائق التميز من املصروفات - اعفاء العميل الذهبي بنسبة %50 مصاريف فتح احلساب »لكافة العمالء«  1
رسم خدمة لكافة العمالء »Maintenance Fees«  »يتم احتسابه اقفال كل ربع عام« مع اعفاء العميل األفراد املميز وفائق التميز2

40 جم 	أفراد 	
80 جم 	شركات 	

5 جم للشيك الواحد )الورقة(  	عمولة اصدار دفاتر الشيكات )يتم خصمها آليًا(3
اعفاء عمالء منتجات التجزئة املصرفية املدينة من )مصاريف اصدار  	

شيكات املديونية التي يتم طباعتها بالفروع(
اعفاء العميل الذهبي بنسبة %50 ، واعفاء العميل املميز وفائق التميز من مصروفات االصدار 	

عمولة اصدار شهادة للعمالء بــ )أرصدة - وجود حساب قائم طرف مصرفنا - .....(4
75 جم 	أفراد 	
250 جم 	شركات 	

حتتسب العمولة على الشهادات التي يتم اصدارها بقيمة االكتتاب في رأسمال الشركات  	عمولة اصدار شهادة لشركات حتت التأسيس52
حتت التأسيس وكذا زيادة و/أو إستكمال رأسمال الشركات القائمة بنسبة %1/8 من 

قيمة رأس املال املدفوع.
 اصدار شهادة بقيمة أقل من 250 ألف جم )أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية( وفقاً للنسبة  	

املقررة بحد أدنى 500 جم )أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية( .
يتم حتويل قيمة العمولة احملصلة بالكامل حلساب االدارة العامة التى تقوم باستكمال  	

القيمة لسداد أتعاب مراقب احلسابات عن كل شهادة .
اصدار شهادة بقيمة أكثر من 250 ألف جم )أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية(  	

يتم تطبيق النسبة املقررة بحد أدنى 1500 جم وأقصى 5000 جم )أو ما 
يعادلها بالعمالت األجنبية( ويتم تقسيمها وفقاً ملا يلي :.

يخصم من قيمة العمولة احملصلة مبلغ 250 جم قيمة أتعاب مراقب احلسابات عن كل  	
شهادة ويتم ارسالها الى االدارة العامة التى تتولى التعامل مع مراجع احلسابات طبقاً 

لتعليمات البنك املركزي املصري فى هذا اخلصوص.
الباقي من قيمة العمولة احملصلة بعد خصم أتعاب مراجع احلسابات يتم اقتسامها بني  	

الفروع واالدارة العامة بالتساوي وفقاً لالجراءات املتبعة فى هذا الشأن.
عمولة اصدار توكيل مصرفي / توكيل عن خزائن أمانات للعمالء األفراد 6

التميز 	األفراد 	 وفائق  املميز  العميل  اعفاء  مع  50 جم 
250 جم 	الشركات 	

7
عمولة السحب النقدي لعمالء مصرفنا مببلغ 

10000 جم فيما أقل مبوجب إيصاالت سحب من 
خالل احلاجز النقدي بالفروع »الكونتر«

العمليات خالل  تكررت  »وإن  اليوم  تتم خالل  30جم عن كل عملية سحب 
الواحد« اليوم 

8
عمولة السحب النقدي من حسابات عمالء 

مصرفنا مبوجب اوامر الدفع من خالل احلاجز 
النقدي بالفروع »الكونتر«

%0.2 )اثنان باأللف( بحد ادنى 10جم وحد اقصى 250جم 	

9NBK 0.4 )اربعة بااللف( بحد ادنى 5 دينار كويتى وحد اقصى 50 دينار كويتىعمولة السحب النقدى من عمالء%
%0.3 )ثالثة بااللف( بحدأقصى 3000 جم.  	عمولة تقسيم التركات10
100جم + 35 جم )عن كل عملية تنفذ( إضافة إلى العموالت املعتادة للعملية ذاتها. مع عمولة قبول تعليمات مستدمية من عميل11

اعفاء العميل املميز وفائق التميز من مصاريف االشتراك باخلدمة فقط.
عمولة طلب مصادقة بنكية على صحة توقيعات العمالء12

30 جم لكل مصادقة توقيع مع اعفاء العميل املميز وفائق التميز 	األفراد 	
50 جم لكل مصادقة توقيع 	الشركات 	

مصاريف طباعة كشف حساب للعمالء حفظ املراسالت من خالل ال«Laserfiche« املتواجد بفرع احلساب )تخصم عند 13
كل طلب طباعة يتم من جانب العميل( »للسنة أو كسورها« :-

100 جم 	أفراد 	
250 جم 	شركات 	

مصاريف كشف احلساب لعمالء التجزئة 14
املصرفية حسب دورية سداد اقساط القروض

5 جم القسط الشهري 	
15 جم القسط الربع سنوي 	
30 جم القسط النصف سنوي 	
60 جم القسط السنوي 	

مصاريف اصدار كشف احلساب الدورى لكافة أنواع عمالء مصرفنا 15
30 جم لكشف احلساب الشهري لكل كود حساب 	أفراد 	

50 جم لكشف احلساب الربع سنوي لكل كود حساب 	
70 جم لكشف احلساب  النصف سنوي لكل كود حساب 	
اعفاء العميل املميز وفائق التميز 	

40 جم لكشف احلساب الشهرى - »لكل كود حساب«  	 شركات 	
60 جم لكشف احلساب الربع سنوي - »لكل كود حساب«  	
100 جم لكشف احلساب النصف سنوي - »لكل كود حساب«  	
200 جم لكشف احلساب السنوي - »لكل كود حساب« 	

300 جم مصاريف كشف احلساب »تخصم سنوياً«                                                                                              	حساب يومي ذو عائد لعمالء الشركات 	
250 جم مصاريف سنوية »تخصم أول كل عام« 	

عمولة إنخفاض الرصيد عن احلد األدنى16
عمولة انخفاض الرصيد عن احلد االدنى لفتح احلساب )5000( للتوفير و )10000( للجارى يتم خصمها الياً 40 جم شهرياً )حال  	

 وصول الرصيد ألقل من 40 جم يتم خصم باقى الرصيد كاماًل ألياً(
باستثناء احلسابات التالية: العميل املميز - العميل فائق التميز - عمالء حتويل الرواتب - عمالء االوعية الدخارية ) شهادات / 

ودائع / .... ( - العمالء احلاصلني على قروض - احلسابات الراكدة - حسابات عمالء الشركات - حساب توفير الشباب - حسابات 
.staff البنوك - احلسابات املجنبة واملجمدة - حسابات العاملني مبصرفنا الــ

عمولة انخفاض متوسط ارصدة شرائح العمالء )العميل املميز - العميل فائق التميز( عن احلدود املقررة لكل شريحة على حدى. 200 جم شهرياً 	
عمولة احلسابات الدائنة الراكدة17

عمولة على احلسابات الدائنة الراكدة لألرصدة التي تزيد عن 200 جم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية »يتم خصمها آلياً « باستثناء احلسابات التالية :-
العميل املميز - العميل فائق التميز - عمالء االوعية الدخارية ) شهادات / ودائع / .... ( - العمالء احلاصلني على قروض  - حساب توفير الشباب - 

احلسابات املجنبة واملجمدة - حسابات العاملني مبصرفنا الــ staff - حسابات القصر.
25 جم شهرياً )أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية(التعريفة املقررة  	

عمولة اغالق احلساب بناء على طلب العميل 18
فى حالة كون احلساب نشط عند االغالق .. يتم خصم 40 جم لكل كود من أكواد احلساب.أفراد 	

فى حالة كون احلساب راكد عند االغالق .. يتم اعفاء العميل.
100 جم لكل كود من أكواد احلسابشركات 	

مصاريف طباعة حركة حساب مبعرفة الفرع  )بناء على طلب العميل(19
 60 جم عن كل شهر حتى 12 شهر سابق - مجاناً للعميل املميز و فائق التميز 	أفراد 	

 100 جم عن كل شهر ملا زاد على 12 شهر سابق - مجاناً للعميل املميز و فائق التميز  	
 50 جم عن كل شهر حتى 12 شهر سابق 	شركات 	

100 جم عن كل شهر ملا زاد على 12 شهر سابق 	
عمولة تنفيذ تعليمات اليقاف صرف شيك لكافة العمالت20

75 جم عن كل شيك فى حالة النزاع 	أفراد 	
75 جم عن واقعة الفقد أو السرقة »وان تعددت الشيكات« 	

250 جم عن كل شيك فى حالة النزاع 	شركات 	
250 جم عن واقعة الفقد أو السرقة »وان تعددت الشيكات« 	

 عمولة إلغاء تعليمات إليقاف صرف شيك21
50 جمأفراد 	
250 جمشركات 	

ايجار خزائن االمانات احلديدية :22
 ال يقل رصيد حساب العميل عن 100000جم عند طلبه تاجير خزائن االمانات 	

            مع اعفاء العميل فائق التميز بالكامل و%50 للعميل املميز و %25 للعميل الذهبي على االيجار السنوي
1000 جم تأمني + 800 جم ايجار سنوىخزائن صغيرة 	
1600 جم تأمني + 1200 جم ايجار سنوىخزائن متوسطة 	
2400 جم تأمني + 2500 جم ايجار سنوىخزائن كبيرة 	

االوراق التجارية:23
اعتماد شيك  أو اصدار شيك مصرفى

%0.3 )ثالثة بااللف( بحد أدنى 20جم وحد اقصى 450جم )فى حالة كون املستفيد باجلنية املصرى 	
جهة حكومية يتم حتصيل 20جم فقط(

%0.3 )ثالثة بااللف( بحد ادنى 10 $ او ما يعادلها وبحد اقصى 100 $ او مايعادلها.بالدوالر االمريكى او العمالت االخرى 	
عمولة الشيكات الواردة عن مستخلصات  	

العمليات املتنازل عنها.
%0.5 )خمسة بااللف( من قيمة الشيكات بخالف عمولة التحصيل     

شيكات مقدمة للتحصيل عن طريق غرفة  	
املقاصة

10جم للشيك )داخل وخارج القاهرة( مع اعفاء العميل املميز وافائق التميز

الشيكات املرتدة )عن طريق غرفة املقاصة( أو  	
الكمبياالت املرتدة اخلاصة بعمالء مصرفنا

10جم للشيك أو الكمبيالة

 5جم لكل شيك أو كمبيالةسحب األوراق التجارية قبل حتصيلها 	
شيكات مقدمة برسم التحصيل خارج غرفة املقاصة

%0.3 )ثالثة بااللف( بحد ادنى 20جم وحد اقصى 400جم باجلنية املصرى 	
%0.3 )ثالثة بااللف( بحد ادنى 10 $ وحد اقصى 100 $ + 5 $ مصاريف ادارية بالعمالت االجنبية  	
%0.1 )واحد بااللف( بحد أقصى 100جم.حتصيل لصالح بنوك أخرى 	

عمليات الكمبياالت والشيكات املقدمة للتحصيل لصالح عمالئنا بالعملة احمللية
الكمبياالت والشيكات اآلجلة بالعملة احمللية

%0.3 )ثالثة بااللف( بحد أدنى 15جم وبحد اقصى 350جمحتصيل 	
%0.2 )اثنان بااللف( بحد اقصى 10جمتأجيل 	

%0.6 )ستة بااللف( بحد ادنى 10جم بشرط احلصول على املوافقة االئتمانية الالزمةعمولة الشيكات املشتراة باجلنية املصرى
%0.1 )واحد بااللف( بحد ادنى 5جم وأقصى 100جمحتصيل لصالح عمالء البنوك االخرى )سحب عمالئنا( 	
2 جم لكل كمبيالة او شيكعمولة حفظ 	
مصاريف حتصيل الكمبيالة )الواردة من البنوك( 	
مصاريف حتصيل كمبيالة واردة من العمالء 	

10جم على كل كمبيالة واردة من البنوك
12جم على كل كمبيالة

يتم حتصيل العمولة مبعرفة الفرع . 15جم على كل شيك مرتدعمولة حتصيل شيك مرتد »مقدم على احلاجز النقدي«  	
عمولة حتصيل شيك مرتد »مقدم عن طريق غرفة  	

املقاصة االلكترونية«
 يتم حتصيل العمولة مبعرفة ادارة املقاصة االلكترونية . 15جم على كل شيك مرتد

الشيكات بالعمالت االجنبية املسحوبة على بنوك في اخلارج أو املسحوبة على بنوك محلية
 %0.6 )ستة بااللف( بحد ادنى 5 $ + 5 $ مصاريف ادارية شراء 	

)بشرط احلصول على املوافقات االئتمانية الالزمة(.
%0.3 )ثالثة بااللف( بحد اقصى 100 $ لصالح البنك مقدم الشيك + 5 $ مصاريف ادارية.حتصيل 	

ملحوظه : يتم حتصيل 25 $ مصاريف بريد سريع للشيكات املسحوبه علي البنوك 
اخلارجيه والتي اليوجد معها اتفاقيه حتصيل شيكات وذلك بخالف عموله البنك املراسل.

الشيكات بالعمالت االجنبية املقدمة للتحصيل عن 
طريق البنوك احمللية / االجنبية )داخل / خارج مصر(

 %0.3 )ثالثة بااللف( بحد أدنى 5 $ وحد أقصى 100 $ 
+ 20 $ مصاريف سويفت.

عمليات التحويالت 24
حتويالت صادرة باجلنيه املصرى من خالل  	

السويفت للعمالء )أفراد - شركات(
 %0.3 ) ثالثة بااللف( بحد ادنى 20جم وحد اقصى 400جم 

+ 35جم مصاريف سويفت.
حتويالت صادرة باجلنيه املصري من خالل ال  	

ACH للعمالء )أفراد - شركات( 
 %0.25 )اثنان ونصف فى األلف( بحد أدنى 20جم وحد أقصى 400جم 

+ 20جم رسوم.
التحويالت الواردة باجلم من خالل نظام ال  	

»ACH«
 2 جم ... للحواالت الواردة لعمالء املعاشات.

2 جم ... للحواالت الواردة كطلب اجلهات احلكومية لصالح مؤدى اخلدمات واجلهات 
املشتركة فى منظومة اخلبز »مثل أصحاب املخابز ، ....«.

التعليمات املستدمية اخلاصة باخلصم على  	
حسابات عمالء مصرفنا لتنفيذ حتويالت 
 »ACH « صادرة باجلم من خالل نظام ال

)اخلاص بشبكة بنوك مصر( لصالح مستفيدى 
البنوك األخرى فى مواعيد محددة.

10 جم

حتويالت صادرة بالعملة األجنبية :-                                                                                          
0.3 % )ثالثة فى األلف( بحد أدنى 20 $ وبحد أقصى 150 $ + 30 $ مصاريف سويفت.حتويالت داخلية أو خارجية: 	
حتوبالت بالدوالر واليورو من خالل غرفة  	

         ACH املقاصة االلكترونية للمدفوعات
0.3 % )ثالثة فى األلف( بحد أدنى 20 $ وبحد أقصى 150 $

الشيكات والتحويالت املختلفة مع النماذج والتعامل على احلسابات بالعمالت االجنبية
حتويالت من اخلارج بالعملة االجنبية

فى حالة اضافة القيمة بحساب العميل لدى مصرفنا ال يتم حتصيل اى عمولة.حتويالت واردة من اخلارج بالعملة األجنبية  	
احلواالت الصادرة التى تنطوى تعليماتها على  	

التصريح بخصم عمولة املراسل من حساب 
العميل طرفنا

25 دوالر  	
60 يورو  	
35 جنيه إسترلينى  	
15 فرنك سويسرى  	
95 درهم إماراتى  	
أى عملة أخرى بخالف ما ذكر يتم خصم ما يعادل 25 $ 	

باجلنيه املصرى 50جم 	عمولة رد حواالت واردة 	
بالدوالر 15 $ وأى عملة أخرى بخالف ما ذكر يتم خصم ما يعادل 15 $ 	

باجلنيه املصرى 50جم  	عمولة تعديل حوالة صادرة 	
بالدوالر 15 $  وأى عملة أخرى بخالف ما ذكر يتم خصم ما يعادل 15 $ 	
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