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ع ألجلالرسوم و المصاريف المطبقة تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةالودائ ال

جارية يوميحساب جاري حد أدنى 5000 جم/ 1000 دوالر / يورو لألفرادالحسابات ال

حد أدنى10000 جم/ 1000 دوالر / يورو للشركات100 جم100 جم - 5 دوالر لألفراد

شهادات300 جم - 15 دوالر للشركات تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةال ال

 5000 جم - 1000 دوالر / يورو  لألفراد

5000 جم10000جم / 2500 دوالر للشركات

شهري35 جم 35 جم  - 5 دوالر لألفراد  / 50 جم - 2 دوالر للشركاتمصاريف خدمة الحساب الجارى

شيكاتشهري40 جم   40جم - 5 دوالر لألفراد  / 75 جم - 5 دوالر للشركاتمصاريف تجاوزالحد االدنى تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةال ال

بالطلب    100 جم - 10 دوالر لألفراد  / 200 جم - 12 دوالر للشركاتإصدار دفتر شيكات )24 شيك(ال شىءال شىءمصاريف إغالق الحساب

الرسوم و المصاريف المطبقة

حساب النهاردة )Business(حساب النهاردة

مرة واحدةال شىء100 جممصاريف فتح الحساب

بطلب المستفيد  50 جم - 3 دوالرمصاريف الدفع الجزئي للشيك-3000 جم10000 جمالحد األدنى لرصيد فتح الحساب

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةخزائن العمالءشهري35 جم35 جممصاريف خدمة الحساب ال

سنويًا جم  1500صغيرةشهري40 جم40 جممصاريف تجاوز الحد االدنى

سنويًا جم  1750متوسطة-ال شىءال شىءمصاريف إغالق الحساب

سنويًا جم  2500كبيرةالرسوم و المصاريف المطبقة

)+ Tawfeer( توفير توفير )Speed Up(حساب ال سنويًا جم  2750كبيرة متميزة )إكس الرج(حساب ال

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةرسوم و مصاريف أخرىمرة واحدة75 جم  75 جم - 7 دوالرمصاريف فتح الحساب ال

سنويًا120 جمبنك ابو ظبي التجاري – لحظة )خدمة الرسائل النصية(-ال شىء5000جم/ 1000 دوالر / يوروالحد األدنى لرصيد فتح الحساب

لكل شيك  75 جم - 25 دوالرالشيكات المرتدةشهري35 جم  35 جم - 5 دوالرمصاريف خدمة الحساب

بالطلب  5 جم للصفحة الواحدة بحد أدنى 50 جم - 5 دوالرصورة من كشف الحسابشهريال شىء  40 جم - 5 دوالرمصاريف تجاوز الحد األدنى

شهري350 جم لألفراد / 500 جم للشركاتاإلحتفاظ بالمراسالت طرف البنك-ال شىءال شىءمصاريف إغالق الحساب

بالطلب  50 جمالتحقق من صحة التوقيعالرسوم و المصاريف المطبقة

بالطلب 100 جم - 10 دوالرالتوكيل الداخلي علي الحساباتحساب توفير شهري

بالطلب50 جم لنفس السنة / 100جم لسنة سابقةصورة من المستنداتمرة واحدة75 جممصاريف فتح الحساب

شهري )للحساب الواحد(100 جم - 5 دوالر لألفراد  150 جم - 10 دوالر للشركاتمصاريف حساب راكد-5000 جمالحد األدنى لرصيد فتح الحساب

شهري35 جممصاريف خدمة الحساب الجارى يومي

شهري40 جممصاريف تجاوز الحد األدنى

ر العمالء المستديمة-ال شىءمصاريف إغالق الحساب تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةأوام ال

مرة واحدة  200 جم - 20 دوالررسوم اإلشتراكالرسوم و المصاريف المطبقة

بالتنفيذ  50 جم - 5 دوالررسوم التنفيذ "لكل معاملة" بالتينمكالسيك

بالتنفيذتكلفة شركة نقل االموال + 50%تجميع النقدية من العمالءمرة واحدةجم 250جم 60مصاريف إصدار البطاقة

بالطلب  50 جم - 5 دوالرتعديل و إيقافسنويًاجم 250جم 60مصاريف تجديد البطاقة

شهادات البنكيةمرة واحدةجم 125جم 50مصاريف بطاقة إضافية للبطاقة تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةال ال

بالطلبجم 1000شهادة للشركات تحت التأسيس )رأس مال أكبر من 250 ألف جم(سنويًاجم 125جم 50مصاريف تجديد البطاقة  الضافية

بالطلب جم 100شهادة للشركات تحت التأسيس )رأس مال أقل من 250 ألف جم(بالطلبجم 300جم 100مصاريف تجديد البطاقة  االساسية و اضافية

بالطلب 150 جم  لألفراد  / 200 جم للشركاتشهادة باألرصدةبالطلبجم 300جم 100مصاريف إستبدال البطاقة االساسية و اضافية

بالطلب 500 جم )لشراء القروض( / 250 جم لالخريشهادة مخالصةبالتنفيذجم 6 - مجانا بناًء علي تعليمات البنك المركزيجم 6 - مجانا بناًء علي تعليمات البنك المركزيسحب نقدي من ماكينة بنك ّاخر

بالطلب250 جم لألفراد / 500 جم للشركاتشهادة بااللتزاماتبالتنفيذجم 40جم 40سحب نقدي خارج مصر

شهريا15جم شهريااألرصدة الشهريةبالتنفيذال شىءال شىءإستعالم عن الرصيد من ماكينة البنك

سنوى150 جم خطاب تجديد السيارةبالتنفيذجم 4جم 4إستعالم عن الرصيد من ماكينة بنك ّاخر

بالطلب150 جمخطاب فك حظر البيعبالتنفيذجم 30جم 30إستعالم عن الرصيد خارج مصر

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةشيكات المقاصة الصادرةبالتنفيذجم 125جم 125مصاريف إعتراض مرفوض ال

بالتقديم10 جمرسوم كل شيكبالتنفيذ0.030.03هامش على اإلستخدام بالعملة األجنبية

بالتقديم0.003  بحد أدنى 5 دوالر - بحد أقصي 100 دوالررسوم غرفة المقاصة االجنبىبالتنفيذ6 جم  للسحب / 3 جم لإلستعالم عن الرصيد6 جم  للسحب / 3 جم لإلستعالم عن الرصيداستخدام البطاقة فى شبكة 123

  50 جم - 20 دوالرالشيكات المرتدةالرسوم و المصاريف المطبقة

ةالذهبيةكالسيك تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةشيكات المقاصة الوارد ال

ال شىءجنيه مصرىمرة واحدةجم 300جم 150مصاريف إصدار البطاقة

ال شىءالمقاصة الداخليةسنويًاجم 300جم 150مصاريف تجديد البطاقة

بالتقديم50 جم - 20 دوالرالشيكات المرتدةمرة واحدةجم 150جم 75مصاريف بطاقة إضافية للبطاقة

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةشيكات التحصيل الصادرةسنويًاجم 150جم 75مصاريف تجديد البطاقة  الضافية ال

بالتقديم0.002  بحد أدنى 20 جم - بحد أقصى 400 جمجنيه مصرىبالطلبجم 200جم 100مصاريف تجديد البطاقة  االساسية و اضافية

بالتقديم0.004  بحد أدنى 5 دوالر - بحد أقصى 100 دوالرعملة أجنبيةبالطلبجم 200جم 100مصاريف إستبدال البطاقة االساسية و اضافية

بالطلب 0.006   بحد أدنى 35 جمشراء الشيكات بالجم - المقاصة

بالطلب0.025 بحد أدنى   35جمشراء / تحصيل الشيكات بالجم

بالطلب0.01 بحد أدنى 10 دوالرشراء الشيكات  بالعملة االجنبيةبالتنفيذ%5 بحد أدنى 50 جم%5 بحد أدنى 50 جمسحب نقدي خارج مصر

ةبالتنفيذال شىءال شىءإستعالم عن الرصيد من ماكينة البنك تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةشيكات التحصيل الوارد ال

بالتقديم0.001  بحد أدنى 20 جم - بحد أقصى 400 جمجنيه مصرىبالتنفيذال شىءال شىءإستعالم عن الرصيد من ماكينة بنك ّاخر

بالتقديم0.003  بحد أدنى 10  دوالر - بحد أقصي 100 دوالرعملة أجنبيةبالتنفيذجم 30جم 30إستعالم عن الرصيد خارج مصر

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةإصدار شيكات مصرفية ومعتمدةبالتنفيذ%3%3هامش على اإلستخدام بالعملة األجنبية ال

بالطلب0.002 بحد أدنى 35 جم - بحد أقصي 350 جمجنيه مصرىشهريجم 100جم 100مصاريف تجاوز الحد االئتمانى للبطاقة

بالطلب0.003 بحد أدنى 20  دوالر - بحد أقصي 100 دوالرعملة أجنبيةشهريجم 100جم 100غرامة التأخر فى السداد

بالطلب20 جم - 3 دوالرطلب اإللغاءشهري2.80 % شهري2.80 % شهريعمولة الكرت

بالطلب60 جم / 15 دوالرإيقاف صرف%5 بحد أدنى  50 جم%5 بحد أدنى  50 جمالحد األدنى للسداد

ية / شيكات آجلة(بالتنفيذجم 125جم 125مصاريف إعتراض مرفوض تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةكمبياالت واردة للتحصيل ) محلية / سندات إذن ال

بالتقديم0.015 بحد أدنى 35جم /5دوالر - حد أقصى 350جم/50 دوالركمبياالت مسحوبة من بنوك أخرىبالطلب20 جم لصورة – 50 جم لألصل20 جم لصورة – 50 جم لألصلنسخة من كشف حساب البطاقة االئتمانية

بالطلب 5جم /  دوالر 35سحب كمبياالت / شيكاتالرسوم و المصاريف المطبقة

عند اإلحتياج0.001 بحد أدنى 50 جممصاريف بروتستوانفنتيبالتنيم

بالطلب  5جم /  دوالر 35تأجيلمرة واحدةجم 1200جم 450مصاريف إصدار البطاقة

بالطلب 15جممصاريف حفظسنويًاجم 1200جم 450مصاريف تجديد البطاقة

بالتنفيذ 50جم / 10 دوالرمرتد بدون تحصيلمرة واحدةجم 500جم 200مصاريف بطاقة إضافية للبطاقة

ية / شيكات آجلة(سنويًاجم 500جم 200مصاريف تجديد البطاقة  الضافية تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةكمبياالت صادرة للتحصيل ) محلية / سندات إذن ال

بالطلب0.003 بحد أدنى 35 جم وحد أقصى 500جمكمبياالت مسحوبة على بنوك أخرىبالطلبجم 500جم 300مصاريف تجديد البطاقة  االساسية و اضافية

 0.003بحد أدنى 35 جم وحد أقصى 500جمكمبياالت مرفوضةبالطلبجم 500جم 300مصاريف إستبدال البطاقة االساسية و اضافية

بالتنفيذجم 30بريد

بالطلبجم 50بيان باالرصدة القائمة

بالتنفيذ 35جم / 5 دوالرمرتدة بدون تحصيلبالتنفيذ%5 بحد أدنى 50 جم%5 بحد أدنى 50 جمسحب نقدي خارج مصر

ةبالتنفيذال شىءال شىءإستعالم عن الرصيد من ماكينة البنك تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةالتحويالت الوارد ال

بالتنفيذال شىءرسوم التحويالت الداخلية بين حسابات عمالء البنكبالتنفيذال شىءال شىءإستعالم عن الرصيد من ماكينة بنك ّاخر

بالتنفيذ  5 جم - 1 دوالرالحواالت الواردة لحساب عمالء البنكبالتنفيذجم 30جم 30إستعالم عن الرصيد خارج مصر

بالتنفيذ0.003  بحد أدنى 15  دوالر و حد أقصى 100 دوالرغير عمالء البنكبالتنفيذ%3%3هامش على اإلستخدام بالعملة األجنبية

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةالتحويالت الصادرةشهريجم 100جم 100مصاريف تجاوز الحد االئتمانى للبطاقة ال

بالتنفيذال شىءتحويل داخلى بين حسابات عمالء البنكشهريجم 100جم 100غرامة التأخر فى السداد

بالتنفيذ0.002  بحد ادنى 20 جم - بحد أقصي 350 جمرسوم التحويالت الصادرة بالجم ACHشهري2.30 % شهري2.50 % شهريعمولة الكرت

بالتنفيذ0.003  بحد ادنى 30  دوالر  - بحد أقصي 100 دوالررسوم التحويالت الصادرة بالعملة االجنبية بالسويفت%5 بحد أدنى  50 جم%5 بحد أدنى  50 جمالحد األدنى للسداد

بالتنفيذ0.002  بحد ادنى 50 جم - بحد أقصي 350 جمرسوم التحويالت الصادرة بالجم بالسويفتبالتنفيذجم 125جم 125مصاريف إعتراض مرفوض

  50 جم - 50 دوالررسوم سويفتبالطلب20 جم لصورة – 50 جم لألصل20 جم لصورة – 50 جم لألصلنسخة من كشف حساب البطاقة االئتمانية

بالتنفيذ  50 جم - 50 دوالررسوم تعديل تحويل صادر

مرة واحدةجم 10تعهدات بالدفع من خالل غرفة الدفع االلكترونى

بالتنفيذجم 5تعليمات الخصم الواردة من خالل غرفة الدفع االلكترونى

)الحد األدنى للمبلغ و مضاعفاته وفقا لشروط المنتج(

مصاريف تعدد ربط الشهادات عن العدد المسموح به

من خالل الفروع : 

- حتى 5 شهادات : مجانا

 - أكثر من 5 شهادات : 25 جم / شهادة

عن طريق خدمة االنترنت البنكى : مجانا

-

-الحد األدنى

تسوية حسابات الورثة

0,003 بحد أدنى 250 جم/ 15 دوالر و حد أقصى3 االف جم / 175 دوالر للمبالغ 

أقل من 3 مليون جم

0,003 بحد أقصى10 االف جم / 555 دوالر للمبالغ أكثر من 3 مليون  جم

بالطلب

طلب إيقاف السداد

  100 جم - 6 دوالر لألفراد  / 200 جم بحد أقصي 1000 جم- 12 دوالر بحد أقصي 

55 دوالر للشركات

 )فى حاله تسلسل أرقام الشيكات يتم تحصيل التعريفه مرة واحدة عدا ذلك يتم 

التحصيل عن كل شيك(

بالطلب

%4 بحد أدنى 30 جم - مجانا بناًء علي تعليمات البنك 

المركزي

جارية الحسابات ال

تمان بطاقات االئ

%4 بحد أدنى 30 جم - مجانا بناًء علي تعليمات البنك 

المركزي

سحب نقدي من ماكينة بنك ّاخر
%4 بحد أدنى 30 جم - مجانا بناًء علي تعليمات البنك 

المركزي

%4 بحد أدنى 30 جم - مجانا بناًء علي تعليمات البنك 

المركزي

بطاقات الخصم  المباشر

حسابات النهاردة

توفير حسابات ال

توفير حسابات ال

تمان بطاقات االئ

سحب نقدي من ماكينة بنك ّاخر

بالتنفيذ

تنفيذ ال

بالتنفيذ

تنفيذ ال

تنفيذ ال

تنفيذ ال

تنفيذ ال

تنفيذ ال

تنفيذ ال

مرة واحدةمصاريف فتح الحساب الجارى

-الحد األدنى لرصيد فتح الحساب الجارى
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تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةخطابات الضمان ربع سنوى0.005على الرصيد القائمعمولة عدم التوافق مع شروط و نسب الموافقةال

ربع سنوى0.01على الرصيد القائماإلخفاق فى تقديم الضمانات طبقا لشروط الموافقة

0.01على الرصيد المخصصعمولة إدارة القروض بالعملة االجنبية

0.01على الرصيد القائمرسوم إعادة جدوله القروضربع سنوي0.006بحد أدنى 300جم كل 3 شهور - 0.006 بحد أدنى 100دوالر كل 3 شهورعمولة إصدار خطاب ضمان نهائى / دفعة مقدمة

100 جممصاريف إستخراج تقريرi-Scoreربع سنوي0.125بحد أدنى 200جم كل 3شهور - 0.125بحد أدنى 15 دوالر كل 3شهورخطابات ضمان مغطاة بالكامل

0.02على الرصيد المعجل سدادهعمولة السداد المعجلربع سنوي100 دوالرعمولة تبليغ بدون مسئولية

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةالمخازنلكل معاملة100 دوالرعمولة تبليغ بدون مسئولية بإستخدام مراسل ال

شهري150جم + مصاريف الحراسةمصاريف اإلشرافلكل معاملة150 جم / 50 دوالرعمولة تعديل

لكل معاملة0.005بحد أدنى 50جمعمولة السحبلكل معاملةنفس عمولة اإلصدارعمولة زيادة

شهري0.002للسنة االولى+0.001 لكل فترة تاليةعمولة تجاوز مدة التخزينلكل معاملة75 دوالرمصاريف البريد السريع الموثق

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةالحفظ المركزيلكل معاملة150 جم / 10 دوالرمصاريف بريد ال

0.001بحد أدنى 10جمبيع وشراء حفظ مركزىلكل معاملة50 دوالرمصاريف سويفت

ة تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةمستندات تحصيل وارد 0.001بحد أدنى 10جم وحد أقصى 150 جمبيع وشراء حفظ طرف أمين حفظ البنكال

7.5جم لكل 100ألف جم حسب رصيد نهاية العاممصاريف الحفظ السنويةلكل معاملة0.0075بحدأدنى 80دوالر أو مايعادلها متضمنة مصاريف الدفعة المقدمةعمولة مستند تحصيل وارد

0.00075بحد أقصى 3000 جم +100جمعمولة الرهن وفك الرهنلكل معاملة35 دوالرمصاريف قبول دفع

0.005بحد أدنى 10جمعمولة تحصيل الكوبوناتلكل معاملة150 جممصاريف إصدار نموذج 4

200 جم / 40 دوالرعمولة اإلكتتاب فى رأس المال أو الزيادةلكل معاملة75 دوالرمصاريف إصدار خطاب ضمان مالحى / تظهير بوليصة

سنوى50 جممصاريف حفظ سندات الخزانةربع سنوي0.005كل 3شهور من تاريخ التعهدعمولة تعهد البنك بالدفع

شهرى5 دوالرالمصاريف السنوية لحفظ Egypt EUROلكل معاملة 25  دوالرمصاريف تعديل تعليمات مستند التحصيل

0.0005بحد أدنى5 دوالر وحد أقصى 500 دوالرEURO Bondsعمولة تحصيللكل معاملة 25  دوالرمصاريف إخطار بالسويفت رسالة 410

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةقرض الدكتورلكل معاملة 100  دوالرمصاريف رد كمبيالة بدون دفع بعد تاريخ اإلستحقاق ال

مرة واحدة%2.20مصاريف إداريةلكل معاملة 10  دوالرمصاريف بريد

مرة واحدة200 جم – 1000 جم وفقا لمواصفات المنتجمصاريف بنكيةلكل معاملة75  دوالرمصاريف البريد السريع الموثق

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةمستندات تحصيل صادرة %5 على الرصيد القائممصاريف سداد معجلال

%10 على الرصيد القائممصاريف سداد معجل بطريق الشراء من بنك آخرلكل معاملة0.00225 بحد أدنى 35دوالر + 10دوالر فى حال تسهيل الموردينعمولة تحصيل مستند

جم 300مصاريف تأجيل قسط قرضلكل معاملة50 دوالرمصاريف سويفت

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةإعتمادات مستندية إستيراد شهرى%2مصاريف تأخير سداد االقساطال

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةقرض نقدى ال

مرة واحدة%تبدأ من 2.20مصاريف إدارية

مرة واحدةمن 200 جم إلى 1000 جممصاريف بنكية

%5 على الرصيد القائممصاريف سداد معجل

%10 على الرصيد القائممصاريف سداد معجل بطريق الشراء من بنك آخر

300 جممصاريف تأجيل قسط قرض

شهرى%2مصاريف تأخير سداد االقساطربع سنوينفس عمولة اإلصدارعمولة إصدار تعهد بنكى بالدفع

)about( سيارةربع سنوينفس عمولة اإلصدارعمولة حوالى تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةقرض ال ال

مرة واحدة%2.2 من قيمة القرض بحد أدنى 500 جممصاريف إداريةربع سنوينفس عمولة اإلصدارعمولة فتح إعتماد مستندى مغطى بالكامل بالجم

مرة واحدة200 جم – 1000 جم وفقا لمواصفات المنتجمصاريف بنكية

%5  على الرصيد القائممصاريف سداد معجل

%10 على الرصيد القائممصاريف سداد معجل بطريق الشراء من بنك آخر30دوالر للتعديلعمولة تعديل

ال شىءخطاب توصية بالسيارةنفس عمولة اإلصدارعمولة مد أجل / زيادة

150 جمخطاب تجديد الرخصةلإلعتماد75 دوالرعمولة إلغاء إعتماد / إنتهاء صالحية بدون إستخدام

شهرى%2مصاريف تأخير سداد االقساطلكل مجموعة مستندات125 دوالرمصاريف خالفات

ب %1.25 من مبلغ التجاوز بحد أدنى 100 دوالرعمولة تداول مستندات شحن على قوة االعتماد تتجاوز قيمة االعتماد تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةقرض بضمان الرات ال

%2.2 من قيمة القرض بحد أدنى 500 جممصاريف إداريةللدفعة%1.25بحد أدنى 100 دوالرعمولة الدفع على قوة إعتماد بعد إنتهاء الصالحية

200 جم - 1000جم وفقا لمواصفات المنتجمصاريف بنكية10 دوالرمصاريف خطاب إخطار

%5 على الرصيد القائممصاريف سداد معجلربع سنوي0.75%بحد أدنى 100دوالرعمولة قبول و مؤجل الدفع

%10 على الرصيد القائممصاريف سداد معجل بطريق الشراء من بنك آخرلكل معاملة150دوالر + فائدة الخصمعمولة خصم كمبيالة مقبولة

EGP 200مصاريف تأجيل قسط قرض300جم فى الشهرعمولة إحتفاظ بالكمبيالة

شهرى%2مصاريف تأخير سداد االقساط75 دوالرمصاريف إرسال فاكس محلى

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةقرض اإلسكان15 دوالرمصاريف أرسال فاكس دولى ال

15جم للورقةمصاريف تصوير مستندات

150 جممصاريف إصدار نموذج 4

1000جممصاريف تقديم طلب75 دوالرمصاريف تظيهر بوليصة

1000جممصاريف الضمان )الرهن(لكل معاملة75 دوالرمصاريف إصدار خطاب ضمان مالحى

شقة 3000جم - فيال 6000 جممصاريف التسجيل225 دوالرمصاريف سويفت كامل

50 دوالرمصاريف سويفت صغير

75 دوالرمصاريف البريد السريع الموثق

%10  على الرصيد القائممصاريف سداد معجل بطريق الشراء من بنك آخر10 دوالرمصاريف بريد

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةإعتمادات مستندية تصدير تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةتعامالت E-Financeال ال

لكل معاملة0.001بحد أدنى 50جم وحد أقصى 250 جممدفوعات الجماركلكل معاملة20 دوالرسويفت إخطار رساله 730

لكل معاملةبدون عموالت -  حق يوم العمل التالىمدفوعات الضرائبلكل معاملة100 دوالرمصاريف إخطار

لكل معاملة5    جممدفوعات الجامعات الحكوميةلكل معاملة0.0015بحد أدنى 50 دوالرعمولة تعزيز فى حالة الخصم على المستفيد

لكل معاملة10    جممدفوعات الجامعات الخاصةلكل معاملة0.0015بحد أدنى 75 دوالرعمولة تعزيز فى حالة الخصم على المقدم

لكل معاملة15    جممدفوعات أكاديميه كينج ماريوطلكل معاملة150 دوالرزيادة االعتماد

لكل معاملة0.001بحد أدنى 50جم وحد أقصى 250 جممدفوعات التأمينات للشركاتلكل معاملة30 دوالرتعديل

لكل معاملةالشئالتبرع لصندوق تحيا مصرلكل معاملة150 دوالرمد أجل

لكل معاملةالشئالتبرع لبيت الزكاة والصدقات المصرىلكل معاملة50 دوالرتعديل /إلغاء / إنتهاء صالحية دون إستخدام

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةتحويل إعتماد تصدير لكل معاملةبدون عموالت -  حق يوم العمل التالىمدفوعات الصراف ااّللي )الضرائب ، الجمارك ، الوحدات الحسابية(ال

لكل معاملة10    جممدفوعات جامعة حلوانلكل معاملة0.005بحد أدنى 75دوالرعمولة تحويل

تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةتداول إعتماد تصدير لكل معاملة20    جم )تعفي في حالة المبالغ اعلي من 10 االف جنيه(مدفوعة مواطنال

لكل معاملة20    جممدفوعة الضرائب العقاريهلكل معاملة 0.003بحد أدنى  75 دوالرعمولة تدول

لكل معاملة0.001بحد أدنى 50جم وحد أقصى 250 جممدفوعة النافذة الواحدةلكل معاملة25 دوالرإخطار بالخالفات

لكل معاملةبدون عموالت -  حق يوم العمل التالىمدفوعة الصرافلكل معاملة25 دوالرإخطار بالقبول

خزينةشهري0.0025بحد أدنى 50دوالرعمولة الدفع األجل / القبول تعامالت النقدية مع شباك ال تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةال ال

تمانية تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةتسهيالت ائ لكل معاملة0.005حد أدنى 100جنية أو 10دوالرإيداع نقدي حق يوم تاريخ اإليداع مصري / عملةال

لكل معاملة %1.5بحد أدنى 20 جنيه مصرىالسحب النقدى على الشباك  أقل من 10,000جنيةشهري 150 جمالحد األدنى الشهرى لمصاريف الحساب المكشوف

داع بفئات ورقية صغيرة ) يعفى فى حالة شراء عملة (سنوي0.005من إجمالى قيمة التسهيل بحد أدنى 500جممصاريف التسهيالت االئتمانيه الجديدة / المحدثة تنفيذالرسوم و المصاريف المطبقةرسوم اي ال

سنوي 0.01 على المبلغ الغير مسحوبمصاريف إلتزام قروض ألجل

لكل تجاوز100 جم  / يوممصاريف تشغيل حساب مكشوف مؤقتا

شهري0.0015  على أعلى رصيد مدينعمولة أعلى رصيد مدين

0.005من قيمة الشيكعمولة شيكات على قوة عقود متنازل عنها

فئات الجنيه المصرى

لفئات 1 و 5       0.015 

لفئات 10           0.0075

لفئات 20           0.006

لكل معاملة

مرة واحدة

مصاريف سداد معجل
 %10إذا كان السداد خالل الخمس سنوات االولى

%5 إذا كان السداد بعد الخمس سنوات االولى

فئات العملة االجنبية

لفئات 1 و 2          0.02

لفئات 5                 0.005

لفئات 10 و 20     0.002

لكل معاملة

عمولة فتح إعتماد مستندى مغطى بالكامل بعملة اإلعتماد
 %1للربع االول  0.25% + لكل ربع حتى نهاية السنة االولى من عمر االعتماد بحد 

أدنى 100 دوالر
ربع سنوي

مصاريف إدارية
%3.2من قيمة القرض حتى 1.5مليون جم

%2من قيمة القرض الذى يزيد عن 1.5مليون جم

عمولة فتح إعتماد مستندى خارجى
 %1.25للربع االول +%0.25 لكل ربع حتى نهاية السنه االولى من عمر االعتماد  

بحد أدنى 75 دوالر
ربع سنوي

عمولة إعتماد مستندى دائرى
 %1.25للربع االول +%0.25 لكل ربع حتى نهاية السنه االولى من عمر االعتماد  

بحد أدنى 100 دوالر
ربع سنوي

عمولة إصدار خطاب ضمان إبتدائى
محلى0.003بحد أدنى300 جم كل 3 شهور-  خارجى 0.003 بحد أدنى 100 دوالر كل 

3 شهور
ربع سنوي

عمولة فتح إعتماد مستندى محلى
 %1.25للربع االول +%0.25 لكل ربع حتى نهاية السنه االولى من عمر االعتماد  

بحد أدنى 75 دوالر
ربع سنوي


