
2022اغسطس - جدول العموالت 

ف المطبقةخطابات الضمان على الرصيد المعجل سداده0.02عمولة السداد المعجلالتنفيذالرسوم و المصاري

ن ف المطبقةالمخاز التنفيذالرسوم و المصاري

شهريمصاريف الحراسة+ جم 150مصاريف اإلشراف

لكل معاملةجم50بحد أدنى 0.005عمولة السحبربع سنوي شهور3دوالر كل 100 بحد أدنى 0.006-  شهور 3جم كل 300 بحد أدنى 0.006 دفعة مقدمة/ عمولة إصدار خطاب ضمان نهائى 

شهري لكل فترة تالية0.001+للسنة االولى0.002عمولة تجاوز مدة التخزينربع سنويشهور3 دوالر كل 15بحد أدنى 0.125- شهور 3جم كل 200بحد أدنى 0.125خطابات ضمان مغطاة بالكامل

ف المطبقةالحفظ المركزيربع سنوي دوالر100عمولة تبليغ بدون مسئولية التنفيذالرسوم و المصاري

جم10بحد أدنى 0.001بيع وشراء حفظ مركزىلكل معاملة دوالر100عمولة تبليغ بدون مسئولية بإستخدام مراسل

 جم150جم وحد أقصى 10بحد أدنى 0.001بيع وشراء حفظ طرف أمين حفظ البنكلكل معاملة دوالر50/  جم 150عمولة تعديل

ألف جم حسب رصيد نهاية العام100جم لكل 7.5مصاريف الحفظ السنويةلكل معاملةنفس عمولة اإلصدارعمولة زيادة

جم100+ جم 3000بحد أقصى 0.00075عمولة الرهن وفك الرهنلكل معاملةمصاريف سويفت+  دوالر 50عموله تسييل خطاب ضمان خارجى

جم10بحد أدنى 0.005عمولة تحصيل الكوبوناتلكل معاملةمصاريف اصدار شيك مصرفى/ مصاريف سويفت +  جم 100عموله تسييل خطاب ضمان محلى

 دوالر40/  جم 200عمولة اإلكتتاب فى رأس المال أو الزيادةلكل معاملة دوالر60 مصاريف البريد السريع الموثق

سنوى جم50مصاريف حفظ سندات الخزانةلكل معاملة دوالر10/  جم 150مصاريف بريد

شهرى دوالرEgypt EURO5المصاريف السنوية لحفظ لكل معاملة دوالر50مصاريف سويفت

ة ف المطبقةمستندات تحصيل وارد  دوالر500 دوالر وحد أقصى 5بحد أدنى0.0005عمولة تحصيلEURO Bondsالتنفيذالرسوم و المصاري

ف المطبقةقرض الدكتورلكل معاملة دوالر أو مايعادلها متضمنة مصاريف الدفعة المقدمة80  بحد أدنى  0.75%عمولة مستند تحصيل وارد التنفيذالرسوم و المصاري

مرة واحدةإكسالنسي%  1.5  افراد و %1.5 مصاريف إداريةلكل معاملة دوالر35مصاريف قبول دفع

مرة واحدة جم150مصاريف بنكيةلكل معاملة جم4150مصاريف إصدار نموذج 

 على رصيد القرض القائم%7مصاريف سداد معجللكل معاملة دوالر75تظهير بوليصة/ مصاريف إصدار خطاب ضمان مالحى 

 على الرصيد القائم%10مصاريف سداد معجل بطريق الشراء من بنك آخرربع سنويشهور من تاريخ التعهد3 كل 0.5%عمولة تعهد البنك بالدفع

300جم مصاريف تأجيل قسط قرضلكل معاملة  دوالر25 مصاريف تعديل تعليمات مستند التحصيل

شهرى%2مصاريف تأخير سداد االقساطلكل معاملة  دوالر50مصاريف سويفت

ف المطبقةقرض نقدىلكل معاملة  دوالر100 مصاريف رد كمبيالة بدون دفع بعد تاريخ اإلستحقاق التنفيذالرسوم و المصاري

مرة واحدة(إكسالنسي & اصحاب الحرف & اصحاب المهن الحرة  ) %2مصاريف إداريةلكل معاملة  دوالر10 مصاريف بريد

مرة واحدة جم150مصاريف بنكيةلكل معاملة  دوالر60مصاريف البريد السريع الموثق

ة ف المطبقةمستندات تحصيل صادر التنفيذالرسوم و المصاري

لكل معاملةدوالر فى حال تسهيل الموردين10+ دوالر 35 بحد أدنى 0.00225عمولة تحصيل مستند

 على الرصيد القائم%10مصاريف سداد معجل بطريق الشراء من بنك آخرلكل معاملة دوالر50مصاريف سويفت

ف المطبقةإعتمادات مستندية إستيراد  جم300مصاريف تأجيل قسط قرضالتنفيذالرسوم و المصاري

شهرى%2مصاريف تأخير سداد االقساط

ف المطبقةقرض السيارة التنفيذالرسوم و المصاري

مرة واحدةإكسالنسي% 1.50,اصحاب المهن الحرة % 2, افراد  % 1.5مصاريف إدارية

مرة واحدة جم150مصاريف بنكية

ربع سنوينفس عمولة اإلصدارعمولة إصدار تعهد بنكى بالدفع

لكل معاملةفقرة معدلة/  دوالر 20عمولة تعديل

 على الرصيد القائم%10مصاريف سداد معجل بطريق الشراء من بنك آخرلإلعتماد دوالر75إنتهاء صالحية بدون إستخدام/ عمولة إلغاء إعتماد 

ال شىءخطاب توصية بالسيارةلكل معاملة دوالر100 من مبلغ التجاوز بحد أدنى %1.25 عمولة تداول مستندات شحن على قوة االعتماد تتجاوز قيمة االعتماد

 جم200خطاب تجديد و اصدار  الرخصةللدفعة دوالر100بحد أدنى %1.25عمولة الدفع على قوة إعتماد بعد إنتهاء الصالحية

 جمSwift25مصاريف ؤ دوالر10مصاريف خطاب إخطار

شهرى%2مصاريف تأخير سداد االقساطربع سنويدوالر100بحد أدنى 0.75%عمولة قبول و مؤجل الدفع

بالطلب جم150خطاب فك حظر البيعلكل معاملةفائدة الخصم+ دوالر 150عمولة خصم كمبيالة مقبولة

ار إكسيلينسيشهريجم300عمولة إحتفاظ بالكمبيالة ف المطبقةقرض بضمان شهادة إدخ التنفيذالرسوم و المصاري

مرة واحدة%1.5مصاريف إداريةفى الشهر دوالر35مصاريف تحضير مسوده اعتماد

 من شهادات اإلدخار%90الحد اإلئتمانىللورقةجم15مصاريف تصوير مستندات

 فوق سعر عائد شهادات اإلدخار%4سعر العائدلكل معاملة جم4150مصاريف إصدار نموذج 

تطبق الرسوم والعموالتمصاريف السداد المعجللكل معاملة دوالر75مصاريف تظيهر بوليصة

راتبلكل معاملة دوالر100مصاريف إصدار خطاب ضمان مالحى ف المطبقةقرض بضمان ال التنفيذالرسوم و المصاري

مرة واحدةإكسالنسي %  1.5افراد و  %  1.5 مصاريف إداريةلكل معاملة دوالر100مصاريف سويفت كامل

مرة واحدة جم150مصاريف بنكيةلكل معاملة دوالر50مصاريف سويفت

 على رصيد القرض القائم%7مصاريف سداد معجللكل معاملة دوالر60مصاريف البريد السريع الموثق

 على الرصيد القائم%10مصاريف سداد معجل بطريق الشراء من بنك آخرلكل معاملة دوالر10مصاريف بريد

ر ف المطبقةإعتمادات مستندية تصدي EGP 200مصاريف تأجيل قسط قرضالتنفيذالرسوم و المصاري

شهرى%2مصاريف تأخير سداد االقساطلكل معاملة دوالر50مصاريف سويفت

سكانلكل معاملة دوالر100مصاريف إخطار ف المطبقةقرض اإل التنفيذالرسوم و المصاري

لكل معاملة دوالر50 بحد أدنى 0.002عمولة تعزيز فى حالة الخصم على المستفيد

لكل معاملة دوالر75 بحد أدنى 0.002عمولة تعزيز فى حالة الخصم على المراسل

جم1000مصاريف تقديم طلبلكل معاملة دوالر75 بحد أدنى 0.0025عمولة القبول فى حاله االعتماد المعزز

جم1000(الرهن)مصاريف الضمان لكل معاملة دوالر75 بحد أدنى 0.002عمولة تنازل عن حصيلة

 جم6000فيال - جم 3000شقة مصاريف التسجيللكل معاملةدوالر75بحد أدنى 0.005عمولة تحويل

لكل معاملة دوالر75بحد أدنى  0.003 عمولة تداول

لكل معاملة دوالر25إخطار بالخالفات

  على الرصيد القائم%10مصاريف سداد معجل بطريق الشراء من بنك آخرلكل معاملة دوالر25إخطار بالقبول

ف المطبقةE-Financeتعامالت لكل معاملة دوالر75 بحد أدنى 0.001عمولة حصيلة بدون تقديم مستندات التنفيذالرسوم و المصاري

لكل معاملة جم250جم وحد أقصى 50بحد أدنى 0.001مدفوعات الجماركلكل معاملة دوالر150زيادة االعتماد

لكل معاملةحق يوم العمل التالى-  بدون عموالت مدفوعات الضرائبلكل معاملةفقرة معدلة/  دوالر 20تعديل

لكل معاملة    جم5مدفوعات الجامعات الحكوميةلكل معاملة دوالر150مد أجل

لكل معاملة    جم10مدفوعات الجامعات الخاصةلكل معاملة دوالر50إنتهاء صالحية دون إستخدام/ إلغاء 

تمانية ف المطبقةتسهيالت ائ لكل معاملة    جم15مدفوعات أكاديميه كينج ماريوطالتنفيذالرسوم و المصاري

لكل معاملة جم250جم وحد أقصى 50بحد أدنى 0.001مدفوعات التأمينات للشركاتشهري جم150 الحد األدنى الشهرى لمصاريف الحساب المكشوف

لكل معاملةالشئالتبرع لصندوق تحيا مصرسنويجم500من إجمالى قيمة التسهيل بحد أدنى 0.005المحدثة/ مصاريف التسهيالت االئتمانيه الجديدة 

لكل معاملةالشئالتبرع لبيت الزكاة والصدقات المصرىسنوي جم30 بحد أدنى %4 جم30 بحد أدنى 4%

لكل معاملةحق يوم العمل التالى-  بدون عموالت (الضرائب ، الجمارك ، الوحدات الحسابية)مدفوعات الصراف ااّللي لكل تجاوزيوم/  جم  100مصاريف تشغيل حساب مكشوف مؤقتا

لكل معاملة    جم10مدفوعات جامعة حلوانشهري  على أعلى رصيد مدين0.0015عمولة أعلى رصيد مدين

لكل معاملة( االف جنيه10تعفي في حالة المبالغ اعلي من )    جم 20مدفوعة مواطنمن قيمة الشيك0.005عمولة شيكات على قوة عقود متنازل عنها

لكل معاملة    جم20مدفوعة الضرائب العقاريهربع سنوىعلى الرصيد القائم0.005عمولة عدم التوافق مع شروط و نسب الموافقة

لكل معاملة جم250جم وحد أقصى 50بحد أدنى 0.001مدفوعة النافذة الواحدةربع سنوىعلى الرصيد القائم0.01اإلخفاق فى تقديم الضمانات طبقا لشروط الموافقة

لكل معاملةحق يوم العمل التالى-  بدون عموالت مدفوعة الصرافعلى الرصيد المخصص0.01عمولة إدارة القروض بالعملة االجنبية

ف المطبقةالتعامالت النقدية مع شباك الخزينةعلى الرصيد القائم0.01رسوم إعادة جدوله القروض التنفيذالرسوم و المصاري

لكل معاملةدوالر  للشركات10جنية أو 100 حد أدنى 0.002/ دوالر لألفراد  10جنية أو 100حد أدنى 0.005عملة/ إيداع نقدي حق يوم تاريخ اإليداع مصري  جمi-Score100مصاريف إستخراج تقرير

Page 2 of 2 لكل معاملة جنيه مصرى20بحد أدنى %1.5 جنية10,000السحب النقدى على الشباك  أقل من

لكل معاملة جم50أو أقل/  جنية 20,000اإليداع النقدى على الشباك  

ية صغيرة  داع بفئات ورق ف المطبقة(يعفى فى حالة شراء عملة  )رسوم اي التنفيذالرسوم و المصاري

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

 دوالر100
ربع سنوي

ربع سنوي شهور3 دوالر كل 100 بحد أدنى 0.003خارجى -   شهور3 جم كل 300بحد أدنى0.003محلىعمولة إصدار خطاب ضمان إبتدائى

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

دوالر100
ربع سنوي

على رصيد القرض القائم% 5القروض بضمان وعاء ادخاري 

على رصيد القرض القائم% 7القروض بدون ضمان وعاء ادخاري 

فئات الجنيه المصرى

 0.015       5 و 1لفئات 

0.0075           10لفئات 

0.006           20لفئات 

لكل معاملة

مرة واحدة

مصاريف سداد معجل
إذا كان السداد خالل الخمس سنوات االولى10% 

 إذا كان السداد بعد الخمس سنوات االولى5%

مصاريف إدارية
مليون جم1.5من قيمة القرض حتى 3.2%

مليون جم1.5من قيمة القرض الذى يزيد عن 2%

مصاريف سداد معجل

فئات العملة االجنبية

0.02          2 و 1لفئات 

0.005                 5لفئات 

0.002     20 و 10لفئات 

لكل معاملة

مصاريف سداد معجل
على رصيد القرض القائم% 5القروض بضمان وعاء ادخاري 

على رصيد القرض القائم% 7القروض بدون ضمان وعاء ادخاري 



ف المطبقة ع ألجلالرسوم و المصاري ف المطبقةالودائ التنفيذالرسوم و المصاري

ي ة يوميحساب جار -الحد األدنى للمبلغ ومضاعفاته وفقا لشروط المنتجالحد األدنىالحسابات الجاري

ف المطبقةالشهادات جم100 دوالر لألفراد5-  جم 100 التنفيذالرسوم و المصاري

 دوالر للشركات15-  جم 300

يورو  لألفراد/  دوالر 1000-  جم 5000 

 جم5000 دوالر للشركات2500/ جم 10000

ف المطبقةالشيكاتشهري جم35 دوالر للشركات2-  جم 50/  دوالر لألفراد  5-  جم  35 مصاريف خدمة الحساب الجارى التنفيذالرسوم و المصاري

بالطلب دوالر للشركات12-  جم 200/  دوالر لألفراد  10-  جم 100    ( شيك24)إصدار دفتر شيكات شهري جم40 دوالر للشركات5-  جم 75/  دوالر لألفراد  5- جم 40   مصاريف تجاوز الحد االدنى

ال شىءال شىءمصاريف إغالق الحساب

ف المطبقة ر60 الرسوم و المصاري  دوال

ة (Business)حساب النهاردة حساب النهارد

بطلب المستفيد دوالر3-  جم 50  مصاريف الدفع الجزئي للشيكمرة واحدةال شىء جم100مصاريف فتح الحساب

ف المطبقةخزائن العمالء- جم3000 جم10000الحد األدنى لرصيد فتح الحساب التنفيذالرسوم و المصاري

سنويًا1500 جم  صغيرةشهري جم35 جم35مصاريف خدمة الحساب

سنويًا1750 جم  متوسطةشهري جم40 جم40مصاريف تجاوز الحد االدنى

سنويًا2500 جم  كبيرة-ال شىءال شىءمصاريف إغالق الحساب

ف المطبقة سنويًا2750 جم  (إكس الرج)كبيرة متميزة الرسوم و المصاري

ف أخرى(Speed Up)حساب التوفير ( +Tawfeer)حساب التوفير  ف المطبقةرسوم و مصاري التنفيذالرسوم و المصاري

سنويًا جم120خدمة الرسائل النصيةمرة واحدة جم75 دوالر7-  جم 75  مصاريف فتح الحساب

لكل شيك جم شركات50/  دوالر  لالفراد 25-  جم 75  الشيكات المرتدة-ال شىءيورو/  دوالر 1000/ جم5000الحد األدنى لرصيد فتح الحساب

بالطلب دوالر5-  جم 50 جم للصفحة الواحدة بحد أدنى 5  صورة من كشف الحسابشهري جم35 دوالر5-  جم 35  مصاريف خدمة الحساب

شهري جم للشركات300/  جم لألفراد 350اإلحتفاظ بالمراسالت طرف البنكشهريال شىء دوالر5-  جم 40  مصاريف تجاوز الحد األدنى

بالطلب جم50  التحقق من صحة التوقيع-ال شىءال شىءمصاريف إغالق الحساب

ف المطبقة بالطلب دوالر10-  جم 100 التوكيل الداخلي علي الحساباتالرسوم و المصاري

بالطلبجم لسنة سابقة100/  جم لنفس السنة 50صورة من المستنداتحساب توفير شهري

(للحساب الواحد)شهري  دوالر للشركات10-  جم 150 دوالر لألفراد  5-  جم 100مصاريف حساب راكدمرة واحدة جم75مصاريف فتح الحساب

- جم5000الحد األدنى لرصيد فتح الحساب

شهري جم35مصاريف خدمة الحساب الجارى يومي

شهري جم40مصاريف تجاوز الحد األدنى

ر العمالء المستديمة-ال شىءمصاريف إغالق الحساب ف المطبقةأوام التنفيذالرسوم و المصاري

ف المطبقة مرة واحدة جم  للشركات100 دوالر  لالفراد 20-  جم 200  رسوم اإلشتراكالرسوم و المصاري

بالتنفيذ دوالر5-  جم 50  "لكل معاملة"رسوم التنفيذ  بالتينمكالسيك

بالتنفيذ%50+ تكلفة شركة نقل االموال تجميع النقدية من العمالءمرة واحدة250جم 60جم مصاريف إصدار البطاقة

بالطلب دوالر5-  جم 50  تعديل و إيقافسنويًا250جم 60جم مصاريف تجديد البطاقة

بنكيةمرة واحدة125جم 50جم مصاريف بطاقة إضافية للبطاقة األساسية ف المطبقةالشهادات ال التنفيذالرسوم و المصاري

بالطلب1000جم ( ألف جم250رأس مال أكبر من )شهادة للشركات تحت التأسيس سنويًا125جم 50جم مصاريف تجديد البطاقة  األضافية

بالطلب100 جم ( ألف جم250رأس مال أقل من )شهادة للشركات تحت التأسيس بالطلب300جم 100جم مصاريف تجديد البطاقة  االساسية و األضافية

بالطلب جم للشركات200/  جم  لألفراد  150 شهادة باألرصدةبالطلب300جم 100جم مصاريف إستبدال البطاقة االساسية و األضافية

بالطلب جم لالخري250 / (لشراء القروض) جم 500 شهادة مخالصةبالتنفيذ5جم 5جم سحب نقدي من ماكينة بنك ّاخر

بالطلب جم للشركات500/  جم لألفراد 250شهادة بااللتزاماتبالتنفيذ40جم 40جم سحب نقدي خارج مصر

شهرياجم شهريا15األرصدة الشهريةبالتنفيذال شىءال شىءإستعالم عن الرصيد من ماكينة البنك

ةبالتنفيذ4جم 4جم إستعالم عن الرصيد من ماكينة بنك ّاخر ف المطبقةشيكات المقاصة الصادر التنفيذالرسوم و المصاري

بالتقديم جم10رسوم كل شيكبالتنفيذ30جم 30جم إستعالم عن الرصيد خارج مصر

بالتقديم دوالر100بحد أقصي -  دوالر 5  بحد أدنى 0.003رسوم غرفة المقاصة االجنبىبالتنفيذ125جم 125جم مصاريف إعتراض مرفوض

 دوالر20-  جم 50  الشيكات المرتدةبالتنفيذ0.030.03هامش على اإلستخدام بالعملة األجنبية

ةبالتنفيذ جم لإلستعالم عن الرصيد3/  جم  للسحب 6 جم لإلستعالم عن الرصيد3/  جم  للسحب 1236استخدام البطاقة فى شبكة  ف المطبقةشيكات المقاصة الوارد التنفيذالرسوم و المصاري

ف المطبقة ال شىءجنيه مصرىالرسوم و المصاري

ال شىءالمقاصة الداخليةالذهبيةكالسيك

بالتقديم دوالر20-  جم 50الشيكات المرتدةمرة واحدة300جم 150جم مصاريف إصدار البطاقة

ةسنويًا300جم 150جم مصاريف تجديد البطاقة ف المطبقةشيكات التحصيل الصادر التنفيذالرسوم و المصاري

بالتقديم جم400بحد أقصى -  جم 20  بحد أدنى 0.002جنيه مصرىمرة واحدة150جم 75جم مصاريف بطاقة إضافية للبطاقة األساسية

بالتقديم دوالر100بحد أقصى -  دوالر 5  بحد أدنى 0.004عملة أجنبيةسنويًا150جم 75جم مصاريف تجديد البطاقة  األضافية

بالطلب جم35   بحد أدنى 0.006 المقاصة- شراء الشيكات بالجم بالطلب200جم 100جم مصاريف تجديد البطاقة  االساسية و األضافية

بالطلبجم35 بحد أدنى   0.025تحصيل الشيكات بالجم/ شراء بالطلب200جم 100جم مصاريف إستبدال البطاقة االساسية و األضافية

بالطلب دوالر10 بحد أدنى 0.01شراء الشيكات  بالعملة االجنبيةشهري10جم 10جم خدمة الرسائل النصية لبطاقات اإلئتمان

ة ف المطبقةشيكات التحصيل الوارد التنفيذالرسوم و المصاري

بالتقديم جم400بحد أقصى -  جم 20  بحد أدنى 0.001جنيه مصرى

بالتقديم دوالر100بحد أقصي -   دوالر 10  بحد أدنى 0.003عملة أجنبيةبالتنفيذ جم50 بحد أدنى %5 جم50 بحد أدنى %5سحب نقدي خارج مصر

ف المطبقةإصدار شيكات مصرفية ومعتمدةبالتنفيذال شىءال شىءإستعالم عن الرصيد من ماكينة البنك التنفيذالرسوم و المصاري

بالطلب جم350بحد أقصي -  جم 35 بحد أدنى 0.002جنيه مصرىبالتنفيذال شىءال شىءإستعالم عن الرصيد من ماكينة بنك ّاخر

بالطلب دوالر100بحد أقصي -   دوالر 20 بحد أدنى 0.003عملة أجنبيةبالتنفيذ30جم 30جم إستعالم عن الرصيد خارج مصر

بالطلب دوالر3-  جم 20طلب اإللغاءبالتنفيذ%3%3هامش على اإلستخدام بالعملة األجنبية

بالطلب دوالر15/  جم 60إيقاف صرفشهري100جم 100جم مصاريف تجاوز الحد االئتمانى للبطاقة

ية / محلية  )كمبياالت واردة للتحصيل شهري150جم 150جم غرامة التأخر فى السداد ف المطبقة(شيكات آجلة/ سندات إذن التنفيذالرسوم و المصاري

عمولة الكارت لسحب النقدي 

عمولة الكارت لمشتريات

شهري  % 3.80

شهري % 2.80

شهري  % 3.80

شهري % 2.80
بالتقديم دوالر50/جم350حد أقصى - دوالر 5/جم 35 بحد أدنى 0.015كمبياالت مسحوبة من بنوك أخرىشهري

بالطلب جم شركات20/ دوالر لالفراد 5/  جم 35 شيكات/ سحب كمبياالت  جم50 بحد أدنى  %5 جم50 بحد أدنى  %5الحد األدنى للسداد

عند اإلحتياج جم50 بحد أدنى 0.001مصاريف بروتستوبالتنفيذ125جم 125جم مصاريف إعتراض مرفوض

بالطلب35دوالر /  جم 5  تأجيلبالطلب جم لألصل50–  جم لصورة 20 جم لألصل50–  جم لصورة 20نسخة من كشف حساب البطاقة االئتمانية

ف المطبقة بالطلبجم15 مصاريف حفظالرسوم و المصاري

نيم فنتيبالت بالتنفيذ دوالر10/ جم 50 مرتد بدون تحصيلان

ية / محلية  )كمبياالت صادرة للتحصيل مرة واحدة1200جم 450جم مصاريف إصدار البطاقة ف المطبقة(شيكات آجلة/ سندات إذن التنفيذالرسوم و المصاري

بالطلبجم500 جم وحد أقصى 35 بحد أدنى 0.003كمبياالت مسحوبة على بنوك أخرىسنويًا1200جم 450جم مصاريف تجديد البطاقة

جم500 جم وحد أقصى 35بحد أدنى 0.003 كمبياالت مرفوضةمرة واحدة500جم 200جم مصاريف بطاقة إضافية للبطاقة األساسية

بالتنفيذ30جم بريدسنويًا500جم 200جم مصاريف تجديد البطاقة  األضافية

بالطلب50جم بيان باالرصدة القائمةبالطلب500جم 300جم مصاريف تجديد البطاقة  االساسية و األضافية

بالتنفيذ دوالر5/ جم 35 مرتدة بدون تحصيلبالطلب500جم 300جم مصاريف إستبدال البطاقة االساسية و األضافية

ةشهري10جم 10جم خدمة الرسائل النصية لبطاقات اإلئتمان ف المطبقةالتحويالت الوارد التنفيذالرسوم و المصاري

بالتنفيذال شىءرسوم التحويالت الداخلية بين حسابات عمالء البنك

بالتنفيذ دوالر1-  جم 5  الحواالت الواردة لحساب عمالء البنك

بالتنفيذ دوالر100  دوالر و حد أقصى 15  بحد أدنى 0.003غير عمالء البنكبالتنفيذ جم50 بحد أدنى %5 جم50 بحد أدنى %5سحب نقدي خارج مصر

ةبالتنفيذال شىءال شىءإستعالم عن الرصيد من ماكينة البنك ف المطبقةالتحويالت الصادر التنفيذالرسوم و المصاري

بالتنفيذال شىءتحويل داخلى بين حسابات عمالء البنكبالتنفيذال شىءال شىءإستعالم عن الرصيد من ماكينة بنك ّاخر

بالتنفيذ جم350بحد أقصي -  جم 20  بحد ادنى ACH0.002رسوم التحويالت الصادرة بالجم بالتنفيذ30جم 30جم إستعالم عن الرصيد خارج مصر

بالتنفيذ دوالر100بحد أقصي -   دوالر  30  بحد ادنى 0.003رسوم التحويالت الصادرة بالعملة االجنبية بالسويفتبالتنفيذ%3%3هامش على اإلستخدام بالعملة األجنبية

بالتنفيذ جم350بحد أقصي -  جم 50  بحد ادنى 0.002رسوم التحويالت الصادرة بالجم بالسويفتشهري100جم 100جم مصاريف تجاوز الحد االئتمانى للبطاقة

 دوالر50-  جم 50  رسوم سويفتشهري150جم 150جم غرامة التأخر فى السداد

عمولة الكارت لسحب النقدي 

عمولة الكارت المشتريات

شهري  % 3.50

شهري % 2.50

شهري  % 3.30

شهري % 2.30
بالتنفيذ دوالر شركات20- جم 50 دوالر لالفراد 50-  جم 50  رسوم تعديل تحويل صادرشهري

مرة واحدة10جم تعهدات بالدفع من خالل غرفة الدفع االلكترونى جم50 بحد أدنى  %5 جم50 بحد أدنى  %5الحد األدنى للسداد

بالتنفيذ5جم تعليمات الخصم الواردة من خالل غرفة الدفع االلكترونىبالتنفيذ125جم 125جم مصاريف إعتراض مرفوض

بالطلب جم لألصل50–  جم لصورة 20 جم لألصل50–  جم لصورة 20نسخة من كشف حساب البطاقة االئتمانية
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التنفيذ

التنفيذ

التنفيذ

التنفيذ

مرة واحدةمصاريف فتح الحساب الجارى

-الحد األدنى لرصيد فتح الحساب الجارى

5جم 5جم سحب نقدي من ماكينة بنك ّاخر

5جم 

2022اغسطس - جدول العموالت 

ة الحسابات الجاري

تمان بطاقات االئ

سحب نقدي من ماكينة بنك ّاخر

تمان بطاقات االئ

5جم 

بالتنفيذ

التنفيذ

بالتنفيذ

التنفيذ

التنفيذ

(الحد األدنى للمبلغ و مضاعفاته وفقا لشروط المنتج)

مصاريف تعدد ربط الشهادات عن العدد المسموح به

تسوية حسابات الورثة

 3 دوالر للمبالغ أقل من 175/  االف جم 3 دوالر و حد أقصى15/  جم250 بحد أدنى 0,003

مليون جم

 مليون  جم3 دوالر للمبالغ أكثر من 555/  االف جم 10 بحد أقصى0,003

بالطلب

بطاقات الخصم  المباشر

ة حسابات النهارد

حسابات التوفير

حسابات التوفير

: من خالل الفروع 

مجانا:  شهادات 5حتى - 

شهادة/  جم 25:  شهادات 5أكثر من  - 

مجانا: عن طريق خدمة االنترنت البنكى 

-

طلب إيقاف السداد

 دوالر لألفراد  6-  جم 100  

جم او المعادل  للشركات 50 

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

(كل شيك

بالطلب



PLATINUM INFINITE PLATINUM INFINITE

دورية التنفيذ UHNWIإكسيلنسي  دورية التنفيذ إكسيلنسي مصاريف عدم اإلحتفاظ بالحد األدنى

 شهور متتالية3عدم اإلحتفاظ بالحد األدنى للرصيد لمدة  جم250 شهور متتالية3 جم250 شهور متتالية3

فوق سعر عائد شهادة االدخار % 4 فوق سعر عائد شهادة االدخار % 4 سعر العائد

تطبق الرسوم و العموالت تطبق الرسوم و العموالت مصاريف السداد المعجل

بالطلب 1.5% بالطلب 1.5% مصاريف إدارية

من شهادة اإلدخار % 90 من شهادة اإلدخار % 90 الحد اإلئتمانى

بالطلب خصم % 50 تطبق الرسوم و العموالت مصاريف السداد المعجل

دورية التنفيذ UHNWIإكسيلنسي  دورية التنفيذ إكسيلنسي قرض بضمان شهادات إدخار إكسيلنسي

من شهادة اإلدخار % 95 من شهادة اإلدخار % 90 الحد اإلئتمانى

فوق سعر عائد شهادة االدخار % 4 فوق سعر عائد شهادة االدخار % 4 سعر العائد

دورية التنفيذ UHNWIإكسيلنسي  دورية التنفيذ إكسيلنسي قرض بضمان شهادات إدخارية

بالطلب 1.5% بالطلب 1.5% مصاريف إدارية

سنويًا سنويًا جم2000 كبيرة جم2000

سنويًا سنويًا جم2500 (إكس الرج)كبيرة متميزة  جم2500

سنويًا سنويًا جم1000 صغيرة جم1000

سنويًا سنويًا جم1500 متوسطة جم1500

مصاريف إستبدال البطاقة االساسية و األضافية جم500 جم300 جم500 جم300

دورية التنفيذ UHNWIإكسيلنسي  دورية التنفيذ إكسيلنسي خزائن العمالء

( بطاقات4) جم 200 ( بطاقات4) جم 500 ( بطاقات4) جم 200 ( بطاقات4) جم 500 مصاريف بطاقة إضافية للبطاقة األساسية

مصاريف تجديد البطاقة األضافية جم500 جم200 جم500 جم200

موظفى )خصم  % 50-  جم 450

(تحويالت الراتب/ البنك 

 جم1200

 خصم موظفى البنك50%

موظفى )خصم  % 50-  جم 450

(تحويالت الراتب/ البنك 

 جم1200

 خصم موظفى البنك50%
مصاريف إصدار البطاقة

مصاريف تجديد البطاقة جم1200 جم450 جم1200 جم450

مجانا مجانا مصاريف إستبدال البطاقة االساسية و األضافية

UHNWIإكسيلنسي  إكسيلنسي
بطاقات االئتمان

مجانا مجانا مصاريف تجديد البطاقة األضافية

مجانا مجانا مصاريف إعادة إصدار البطاقة االساسية و األضافية

مجانا مجانا مصاريف تجديد البطاقة األساسية

مجانا مجانا مصاريف بطاقة إضافية للبطاقة األساسية

دورية التنفيذ UHNWIإكسيلنسي  دورية التنفيذ إكسيلنسي بطاقات الخصم المباشر

مجانا مجانا مصاريف إصدار البطاقة األساسية

بالطلب مجانا بالطلب مجانا فئات العمالت

( دفاتر شيكات6بحد أقصى )مجانا  ( دفاتر شيكات4بحد أقصى )مجانا  ( شيك24)إصدار دفتر شيكات 

بالطلب مجانا بالطلب تحصيل الشيكات خصم على المصاريف50%

بالطلب مجانا بالطلب مجانا  جنية10,000السحب النقدى على الشباك أقل من 

دورية التنفيذ UHNWIإكسيلنسي  دورية التنفيذ إكسيلنسي الشيكات

بالطلب مجانا بالطلب مجانا سداد بطاقة اإلئتمان

دورية التنفيذ UHNWIإكسيلنسي  دورية التنفيذ إكسيلنسي التعامالت النقدية مع شباك الخزينة

مجانا مجانا رسوم اإلشتراك فى تعليمات العمالء المستديمة

بالطلب مجانا بالطلب مجانا لكل معاملة من تعليمات العمالء المستديمة"رسوم التنفيذ 

شهرى شهرى جم20 خدمة ®DragonPass جم20

مجانا مجانا مصادقة على التوقيق

مجانا مجانا خدمة الرسائل النصية

مجانا مجانا خدمات كونسيرج

جدول العموالت

2022اغسطس 

دورية التنفيذ UHNWIإكسيلنسي  دورية التنفيذ إكسيلنسي رسوم وعموالت الخدمات العامة

مجانا مجانا مصاريف فتح الحساب


