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مصاريف فتح حساب توفير

٢٥ جم
٥٠ جم

٢٥ جم
 ٤٠ جم

 $٢
$١٠

$٢
$٢

تعريفة الخدمات المصرفية
خدمات العمالء - عمليات غير نقدية
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خدمات العمالء
الجنيه  ) المحلية  بالعملة   التعريفة 

التعريفة بالدوالر ا�مريكيالمصري (

@ مصاريف فتح حساب جاري

@ مصاريف فتح حساب توفير ( أفراد - شركات)

التوكيالت الداخلية

اصدار دفاتر شيكات

إصدار شهادة أرصدة

إصدار شهادة بنكية (شهادات خاصة بشركات تحت التأسيس)

رسوم صحة توقيع

 مصاريف كشوف الحساب (شهري£) بناءا
على طلب العميل

٣٥ جم

٨٠ جم للنسخة ا»ضافية

٤٠ جم (شهريًا )
١٠$ عن الصفحة ا�ولى ثم ٥$ لكل صفحة٣٠ جم الصفحة ا�ولى ثم ١٠ جم لكل صفحة

$٢

$٢

٤$ للنسخة ا»ضافية

 ٣$ (شهريًا

م نسخة اضافية لكشف الحساب
  كشوف حساب لسنة سابقة

 مصاريف حفظ مراسالت

التوكيالت الداخلية

دفتر ١٢ ورقة
دفتر ٢٤ ورقة
دفتر ٤٨ ورقة

مصاريف إصدار شهادة أرصدة

مصاريف إصدار شهادة بنكية

مجانا

٥٠ جم
١٠٠ جم
٢٠٠ جم

٥٠ جم

٢٫٥ في ا�لف من المبلغ المودع

١٥ جم

مجانا

$٣

$٣

--

$٥
$١٠

(

رسوم صحة توقيع

   @ الحد ا�دنى لفتح الحساب : حساب جاري افراد ١٠٠٠ دوالر أو ٥٠٠٠ جنيه مصري  
   @ يتم خصم مصاريف فتح الحساب مرة واحدة لكل عملة ( أي يتم احتساب المصاريف بعدد العمالت ) 

٦/٣ كل    ) الحساب  كشوف    مصاريف 
)شهور
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التعريفة بالدوالر ا�مريكيالبند

التعريفة بالدوالر ا�مريكيالبند

الجنيه  ) المحلية  بالعملة   التعريفة 
)المصري

خدمات العمالء

عمليات غير نقدية

التركات

التحويالت

الحواالت الصادرة

تحويالت بين فروع المصرف

 مصاريف سويفت

 إلغاء حوالة بالسويفت

مجانا

٤٠ جم

٤٠ جم

نفس عمولة الخدمة المقدمة للعميلنفس عمولة الخدمة المقدمة للعميل

مجانا

خزائن ا�مانات للعمالء

عمولة التركات

مقاس الخزانة
٦٠$١٠٠٠ جم٧٫٥ سم 

$٩٠
$١٢٠
$١٤٥
$١٨٠٠

٥٠٠٠ دوالر وديعة

١٥٠٠ جم
٢٠٠٠ جم
٢٥٠٠ جم
٣٠٠٠ جم

١٠٠٠٠٠ جم وديعة/شهادة

١٠٠٠ جم
١٥٠٠ جم
١٨٠٠ جم
٢٢٠٠ جم
٣٥٠٠ جم

١٠ سم 
١٥ سم
٢٠ سم
٣٠ سم

@ تم تفعيل تعريفة خزائن ا�مانات (الموضحة أعاله) على النظام ا½لي إعتباًرا من تاريخ ٠٢-٠٤-٢٠١٩

القيمة ا»يجارية السنوية

بدون عمولةبدون عمولة

مقابل عليه  المتحفظ   المبلغ 
إستئجار خزائن أمانات

 ٣ في االلف بحد ادنى ١٠ جنيه و حد اقصى
 ٣٠٠ جنيه

 ٣ في االلف بحد ادنى ١٠ دوالر وحد اقصى
١٥٠ دوالر أو ما يعادلها بالعمالت االخرى

٣ $ سويفت محلي
٢٠ دوالر سويفت خارجي

أو ما يعادلها بالعمالت االخرى
٣ $ محلي

٢٠ دوالر سويفت خارجي
أو ما يعادلها بالعمالت االخرى

المستديمة التعليمات   تنفيذ 
بالدفع/التحويل

الجنيه  ) المحلية  بالعملة   التعريفة 
)المصري

$٦٠
$٩٠
$١٠٠
$١٣٠
$٢٠٠

قيمة التأمين السنويالقيمة ا»يجارية السنويةقيمة التأمين السنوي
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التعريفة بالدوالر ا�مريكيالبند

عمليات غير نقدية

٢٠ جم

 ١$٥ جم

٥ دوالر

التحويالت الواردة لصالح عمالء المصرف

الشيكات المصرفية

تحصيل الشيكات

 إصدار شيك مصرفي

إلغاء شيك مصرفي / معتمد

١ دوالر للشيك في السنة أو كسر السنة٣ جم للشيك في السنة أو كسر السنةعمولة حفظ شيكات آجلة

١$ / شيك٢٠ جم / شيك

عمالء لصالح  الواردة   التحويالت 
المصرف

 عمولة الحواالت الواردة بمبلغ ١٠٠ $
فأقل أو ٢٠٠٠ جم فأقل

الجنيه  ) المحلية  بالعملة   التعريفة 
)المصري

وحد ١٠جم  ادنى  بحد  ا�لف  في   ٣ 
أقصى ٣٠٠ جم

وحد جم   ١٠ ادنى  بحد  ا�لف  في   ٣ 
اقصى ٣٠٠ جم

لمعايير وفقا   %١ إلى  ا�لف  ٦ في   من 
قبولها االئتمانية

لمعايير وفقا   %١ إلى  ا�لف  ٦ في   من 
قبولها االئتمانية

١٠ جم

 ٣ في ا�لف بحد أدنى ٥$ وحد أقصى
$١٥٠

(

 ٣ في ا�لف بحد أدنى ٥$ وحد أقصى ١٥٠$
+

٣$ عن كل شيك (عمولة غرفة المقاصة

بنوك على  مسحوبة   شيكات 
محلية داخل غرفة المقاصة

أقصى وحد  ادنى٥$  بحد  ا�لف  في   ٣
$١٥٠

التحصيل من  المرتدة   الشيكات 
بدون دفع

الشيكات المشتراه
شراؤها على  الموافقة   تعتمد 

 حسب صالحيات منح االئتمان

أقصى٣٠ جم وحد  أدنى٥$  بحد  ا�لف  في   ٣
$٢٠

عمولة سحب / تأجيل شيك
عمولة إيقاف صرف شيك

عمولة إلغاء إيقاف صرف شيك

١٠ جم للشيك
٣٠ جم
١ دوالر٢٥ جم

٢ دوالر
١ دوالر للشيك

 شيكات مسحوبة على بنوك محلية
شيكات أو  المقاصة  غرفة   خارج 
 مسحوبة على بنوك محلية بالعملة

ا�جنبية


