
التعريفةالبند

التعريفةالبند

ا�ستيراد

التصدير

فتح اعتماد باالطالع عن كل ٣ شهور أو جزء منها ( غطاء نقدي ١٠٠%)
تسهيالت موردين (قبول)١٠٠ % غطاء نقدي

تسهيالت موردين (قبول) (تسهيالت ائتمانية أو ودائع)
تعديل

المد لفترة جديدة
عمولة المد لفترة متداخلة (خالل نفس المدة)

زيادة القيمة
اصدار خطاب ضمان مالحي

عمولة خالفات
عمولة تداول بعد الصالحية

تبليغ ا�عتماد بدون تعزيز
اضافة التعزيز(عن كل ٣ شهور أو جزء منها) مع بنك محلي

اضافة التعزيز(عن كل ٣ شهور أو جزء منها) مع بنك خارجي

عمولة مد اجل اعتمادات غيرمعززة
عمولة مد اجل اعتمادات معززة لفترة جديدة

عمولة مد اجل اعتمادات معززة لفترة متداخلة (خالل نفس المدة)
التداول (فحص و دفع)

تعديالت
تنازل عن الحصيلة لصالح طرف ثالث

تحويل ا�عتماد لمستفيد ثاني
القبول أو الدفع ا©جل ل¨عتمادات المعززة

١٫٢٥% بحد أدنى ٧٥$
٠٫٥% بحد ادنى ٥٠$

نفس عمولة الفتح

$٢٥
٥٠$ عن كل دفعة
٠٫١% بحد أدنى ٥٠$

٥٠$ مقطوعة
٠٫١% بحد أدنى ٧٥$

٥٠$ مقطوعة
نفس عمولة اضافة التعزيز

٠٫١% بالحد ا�دنى المقرر

٠٫١% بحد أدنى ٥٠$
٠٫١% بحد أدنى ٥٠$

٢٥$ عن كل عملية تعديل

٠٫١% بحد أدنى ٥٠$

٢٥$ عن كل عملية تعديل

١% سنويا عن مدة التسهيل بحد أدنى ٥٠$
٢٫٥% سنوي° عن مدة التسهيل بحد أدنى ٧٥$

نفس عمولة الفتح على مبلغ الزيادة

 يتم رجوع إدارة العمليات المركزية إلى إدارة
لكل العمولة  لتحديد  المالية   المؤسسات 

إعتماد على حدى

٢٫٥% سنويا عن مدة التسهيل بحد أدنى ٧٥$

تعريفة الخدمات التجارية

تعريفة الخدمات المصرفية بالجنيه المصري و الدوالر ا�مريكي - الخدمات التجارية

دفع: ٠٫١% فحص: ٠٫١% بحد أدنى ٥٠$
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 ا�عتمادات المستندية

فتح اعتماد باالطالع عن كل ٣ شهور أو جزء منها (تسهيالت ائتمانية أو ودائع)
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2 تعريفة الخدمات المصرفية بالجنيه المصري و الدوالر ا�مريكي - الخدمات التجارية

 تحصيالت مستندية باالطالع
العمولة تخفيض  يتم   - ا�جنبية  بالعملة  ائتمانية  تسهيالت  طريق  عن  التمويل  حالة   في 

 لتصبح (%0٫5
 في حالة تغطية القيمة (100 % نقدا) بالعملة ا�جنبية - يتم تخفيض العمولة لتصبح ( %0٫25)

 ١% بحد أدنى ٥٠$

٠٫٥% بحد أدنى ٥٠$

$٢٠
 ٠٫٠٥% بحد أدنى ١٠$
  ٠٫١% بحد أدنى ٥٠$

٠٫٢٥% بحد أدنى ٥٠$
$٢٥

٠٫٢٥% بحد أدنى ٢٠$

 ٠٫٥% بحد أدنى ٣٠$

نفس عمولة االصدار

$١
$٢

$٩٠
$٥٠
$٣٠
$٥

٧٠$ أو طبقا �يصال السداد إذا زاد عن ذلك

٥٠$ للخارجي أو ٢٠ $ مقطوعة

٢٥ $ للخارجي أو ١٠$ للمحلي
٠٫٠١% بحد أدنى ٥٠$ للخارجي أو ٢٠ $ للمحلي

الدفع ا©جل او قبول الكمبيالة بدون مسئولية

تسهيالت موردين مضمونة السداد (تسهيالت ائتمانية او ودائع)

تسهيالت موردين مضمونة السداد (١٠٠% غطاء نقدى)

اعادة الكمبيالة أو تأجيل ميعاد ا�ستحقاق
كمبياالت لم تسوى حالتها (عن كل ٣ شهور او جزء منها)

تحويل كمبياالت غير مضمونة

عمولة تحصيالت التصدير
تعديل تعليمات التحصيل

Standby L/C (محلي) (عن كل ٣ شهور أو جزء منها)

مراسلين تعليمات  على  بناء  انواعه  بجميع  ضمان  خطاب   اصدار 
خارجين (عن كل ٣ شهور او جزء منها

عمولة المد لفترة جديدة
تخفيض القيمة او تعديالت أخرى

مصادرة او دفع قيمة خطاب الضمان
تبليغ الضمان بدون مسئولية

مصاريف بريد محلي
مصاريف بريد سريع محلي
مصاريف بريد سريع خارجي

مصاريف سويفت فتح االعتماد
مصاريف سويفت تفصيلي
مصاريف سويفت مختصر

مصاريف نموذج ٤

+  $٧٥ أدنى  بحد  المدة  عن  سنويًا   %٢٫٥ 
 عمولة ٠٫٥% عند ا�ستالم

 ١% سنوي° عن المدة بحد أدنى ٥٠$ +
عمولة ٠٫٢٥% عند ا�ستالم

التحصيالت المستندية

خطابات الضمان

المصاريف المتعلقة بالعمليات التجارية

 نفس عمولة خطاب الضمان المحلي على
غطاء نقدي أو تسهيالت أو ودائع

إدارة إلى  المركزية  العمليات  إدارة   رجوع 
 المؤسسات المالية لتحديد العمولة لكل

خطاب ضمان على حدى
(

(

(

 اصدار خطاب ضمان محلي (عن كل ٣ شهور او جزء منها) (تسهيالت
ائتمانية أو ودائع

اصدار خطاب ضمان محلي (عن كل ٣ شهور او جزء منها) ١٠٠% غطاء نقدي


