
التعريفةالبند

التعريفةالبند

إعتمادات صادرة (استيراد)م

اعتمادات واردة (تصدير)م

 فتح اعتماد (عن كل ٣ شهور أو جزء منها) ١٠٠% غطاء نقدي
إعداد مشروع اعتماد (ثم ال يتم تنفيذه خالل ١٥ يوم)م

مد ا�جل فترة جديدة (عن كل ٣ شهور أو جزء منها)م
مد ا�جل مدة متداخلة (خالل نفس الفترة السابقة)م

تعديل االعتماد
دفع آجل / قبول كمبيالة (١٠٠ % غطاء نقدي)م

دفع آجل / قبول كمبيالة (تسهيل ائتماني / بضمان ودائع)م

زيادة القيمة

عمولة تقديم مستندات بها خالفات
اصدار خطاب ضمان مالحي / تظهير بوليصة شحن

عمولة تقديم مستندات بعد انتهاء الصالحية

تبليغ االعتماد 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

مد اجل اعتماد غير معزز
مد اجل اعتماد معزز لفترة جديدة (عن كل ٣ شهور أو جزء منها)م
مد اجل اعتماد معزز لفترة متداخلة (خالل نفس الفترة السابقة)

زيادة قيمة اعتماد غير معزز
زيادة قيمة اعتماد معزز

التداول (فحص ودفع)م
التداول (دفع فقط)م

تعديل

٠٫٧٥ % بحد أدنى ٧٥$
٠٫٥ % بحد ادنى ٥٠$

نفس عمولة الفتح (عن مبلغ الزيادة)م
$٢٥

$٢٥

١ % سنويًا (عن المدة الفعلية) بحد أدنى ٥٠$
٢٫٥% سنويًا (عن المدة الفعلية) بحد أدنى ٧٥$

٥٠$ عن كل تقديم
٠٫١% بحد أدنى ٥٠$

$٥٠ 
٠٫١% بحد أدنى ٧٥$

$٥٠

$٥٠

$٢٥

نفس عمولة اضافة التعزيز بالحد ا�دنى المقرر لعمولة التعزيز

نفس عمولة التعزيز (عن مبلغ الزيادة) بحد أدنى ٧٥$

٠٫١% بالحد ا�دنى المقرر لعمولة التعزيز

٠٫٢% بحد أدنى ٥٠$
٠٫١% بحد أدنى ٥٠$

٠٫١% بحد أدنى ٥٠$

 $٥٠
نفس عمولة الفتح

إدارة إلى  المركزية  العمليات  إدارة   ترجع 
لكل العمولة  لتحديد  المالية   المؤسسات 

حالة على حدى بحد أدنى ٧٥$

تعريفة الخدمات التجارية

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

 االعتمادات المستندية

فتح اعتماد (عن كل ٣ شهور أو جزء منها) تسهيل ائتماني/ بضمان ودائع



التعريفةالبند

تحصيالت واردة (استيراد) / مدفوعات مباشرة

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

 ٠٫٢٥ % بحد أدنى ٥٠$
٠٫٥ % بحد أدنى ٥٠$
٠٫٥ % بحد أدنى ٥٠$

$٢٥
 ٠٫٠٥ % بحد أدنى ١٠$
  ٠٫١ % بحد أدنى ٥٠$
  ٠٫٢ % بحد أدنى ٥٠$

تحصيل با¼طالع / تحويل دفعة مقدمة (١٠٠ % نقدا)م
تحصيل با¼طالع / تحويل دفعة مقدمة (تسهيل إئتماني)م

تحصيل دفع آجل / قبول كمبيالة «بدون مسئولية»م

تسهيالت موردين مضمونة السداد (تسهيل إئتماني / بضمان ودائع)

تسهيالت موردين مضمونة السداد (١٠٠% غطاء نقدى)

تعديل تعليمات التحصيل / تأجيل موعد االستحقاق / إعادة الكمبيالة
كمبياالت لم تسوى حالتها (عن كل ٣ شهور أو جزء منها)

تحويل كمبياالت «بدون مسئولية» (١٠٠ % نقدا)م
تحويل كمبياالت «بدون مسئولية» (تسهيل ائتماني)م

 ١ % سنويًا (عن المدة  الفعلية) بحد أدنى
 ٥٠$ + عمولة تحصيل ٠٫٢٥%

بحد الفعلية)  المدة  (عن   Âسنوي  %  ٢٫٥ 
أدنى ٧٥$ + عمولة تحصيل ٠٫٥%

التحصيالت المستندية

التعريفةالبند

اعتمادات واردة (تصدير)م

تنازل عن حصيلة لصالح طرف ثالث
تحويل االعتماد لمستفيد ثاني

دفع آجل / قبول كمبيالة تحت اعتماد معزز

٠٫١ % عن قيمة الحصيلة بحد أدنى ٥٠$
٠٫١ % عن قيمة الشريحة المحولة بحد أدنى ٥٠$
٢٫٥ % سنويا (عن المدة الفعلية) بحد أدنى ٧٥$

التعريفةالبند

تحصيالت صادرة (تصدير)م

٠٫٢٥ % بحد أدنى ٥٠$
$٢٥

تحصيل تصدير
تعديل تعليمات التحصيل



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

 ٠٫٢٥ % بحد أدنى ٢٠$

 ٠٫٥ % بحد أدنى ٣٠$

نفس عمولة االصدار
نفس عمولة االصدار ( عن مبلغ الزيادة)م

$١
$٣

$٩٠
$٥٠
$٣٠
$٥

$٧٠ 

$٥٠

١٠ $ للعمالء - ٢٥$ للمراسلين
٠٫١ % بحد أدنى ٢٥$ للعمالء - ٥٠$ للمراسلين

زيادة القيمة
مد ا�جل (عن كل ٣ شهور أو جزء منها)م

تخفيض القيمة أو تعديالت أخرى
مصادرة / دفع القيمة أو جزء منها

تبليغ الضمان بدون مسئولية

مصاريف بريد محلي
مصاريف بريد سريع محلي

مصاريف بريد سريع دولي
مصاريف سويفت فتح االعتماد

مصاريف سويفت اصدار خطاب ضمان
مصاريف سويفت (تعديل/ أمر دفع/ إخطار/ استعالم)م

مصاريف نموذج ٤

خطابات الضمان

المصاريف المتعلقة بعمليات تمويل التجارة

المؤسسات إدارة  إلى  المركزية  العمليات  إدارة   ترجع 
المالية لتحديد العمولة لكل حالة على حدى

التعريفةالبند

التعريفةالبند

 اصدار خطاب ضمان /                    بناء على طلب عميل (عن كل ٣ شهور أو
جزء منها) ١٠٠ % غطاء نقدي

Standby LC

 اصدار خطاب ضمان /                    بناء على طلب عميل (عن كل ٣ شهور أو
جزء منها) تسهيل ائتماني / بضمان ودائع

Standby LC

 اصدار خطاب ضمان /                      بناء على طلب مراسل (عن كل ٣ شهور
أو جزء منها)م

Standby LC


