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الحساباترسوم 

و 

المصرفيةالخدمات 



الشركات األفراد التكرار العملة الحساباترسوم

جم 100

جنية إسترليني /يورو/أمريكيدوالر 5

العملة المحليةما يعادل : األخرىالعمالت 

مجانا

جم 100

جنيه إسترليني/يورو/أمريكيدوالر 5

ةالعملة المحليما يعادل : العمالت األخرى

مرة واحدة
عملة محلية

أجنبيةعملة 
مصاريف فتح الحساب

جم5,000

او ما يعادلها$ 250: الحسابات بالعملة األجنية

جم500,000

العملة المحليةيعادل او ما 

جم2,000: الحساب الجارى

جم5,000: حساب التوفير

أو ما يعادلها$ 100: الحسابات بالعملة األجنية

شهري
عملة محلية

عمالت أجنبية
الحد األدنى لفتح الحساب

جم30

جنيه استرليني/ يورو/ دوالر أمريكي2
ما يعادل العملة المحلية: األخرىالعمالت 

مجانا

جم15

ياسترلينجنيه / يورو/ أمريكيدوالر 2

ةما يعادل العملة المحلي: األخرىالعمالت 

شهري
عملة محلية

عمالت أجنبية
مصاريف تشغيل الحساب

بالعملة المحليةيعادلها جم أو ما 30 بالعملة المحليةيعادلها جم أو ما 250 لعملة المحليةيعادلها باجم أو ما 20 شهري
عملة محلية

عمالت أجنبية

مصاريف النزول عن الحد 

*للحساباألدنى 

يعادلها بالعملة يعادلها جم أو ما 5,000

المحلية

يعادلها بالعملة يعادلها جم أو ما 500,000

المحلية
بالعملة المحليةيعادلها جم أو ما 2,000

عملة محلية

عمالت أجنبية
الحد األدنى للحساب

جم و تطبع ربع سنوى35

جنيه استرليني/ يورو/ دوالر أمريكي2

العملة المحليةما يعادل : العمالت األخرى

مجانا

جم و تطبع ربع سنوى20

ياسترلينجنيه / يورو/ أمريكيدوالر 2

ةالعملة المحليما يعادل : العمالت األخرى

شهري
عملة محلية

عمالت أجنبية
كشف الحساب

جم و بدون حد أقصى20بحد أدنى % 0.1

2,000و بحد أقصى $ 15بحد أدنى % 0.3

جم و بدون حد أقصى20بحد أدنى % 0.1

2,000و بحد أقصى $ 15بحد أدنى % 0.3

أقصىجم و بدون حد 20بحد أدنى % 0.1

$2,000و بحد أقصى $ 15بحد أدنى % 0.3

على كل 

معاملة

عملة محلية

عمالت أجنبية
ايداع حق نفس اليوم

يعادلها بالعملة المحليةجم أو ما 30 يعادلها بالعملة المحليةجم أو ما 30 يعادلها بالعملة المحليةجم أو ما 30
على كل 

معاملة

عملة محلية

عمالت أجنبية

عمولة السحب النقدي اقل من

ألف جنيه مصري20

ال تطبق مصاريف النزول عن الحد األدنى للحساب على عمالء الفروع اإلسالمية *



الشركات األفراد التكرار العملة الخدماترسوم

جم50: ورقات10

جم125: ورقة25

جم250: ورقة50

جم50: ورقات10

جم125: ورقة25

جم250: ورقة50

جم50: ورقات10

جم125: ورقة25

جم250: ورقة50

حسب الطلب
عملة محلية

عمالت أجنبية
اصدار دفتر شيكات

أو ما يعادله بالعملة المحليةجم 25 أو ما يعادله بالعملة المحليةجم 25 جم أو ما يعادله بالعملة المحلية25 على كل ختم
عملة محلية

عمالت أجنبية
صحة توقيع

بالعملة المحليةيعادله جم أو ما 100 بالعملة المحليةيعادله جم أو ما 100 بالعملة المحليةيعادله جم أو ما 100 حسب الطلب
عملة محلية

عمالت أجنبية
داخليتوكيل 

جم على كل 20+ جم مصاريف االنشاء 100

بالعملة المحليةيعادلها معاملة أو ما 

جم على كل 20+ جم مصاريف االنشاء 100

بالعملة المحليةيعادلها معاملة أو ما 

جم على 20+ اإلنشاء جم مصاريف 100

بالعملة المحليةيعادلها كل معاملة أو ما 

على كل 

معاملة

عملة محلية

عمالت أجنبية
تعليمات مستديمة

جم أوما يعادلها 50جم لكل ورقة بحد أدنى 5

بالعملة المحلية

جم أوما يعادلها 50جم لكل ورقة بحد أدنى 5

بالعملة المحلية

أوما يعادلها جم 50جم لكل ورقة بحد أدنى 5

بالعملة المحلية
حسب الطلب

عملة محلية

عمالت أجنبية

طباعة كشف حساب للسنة 

الحالية

جم أو ما يعادلها 100جم لكل ورقة بحد أدنى 10

بالعملة المحلية

جم أو ما 100جم لكل ورقة بحد أدنى 10

يعادلها بالعملة المحلية

ما أو جم 100جم لكل ورقة بحد أدنى 10

يعادلها بالعملة المحلية
حسب الطلب

عملة محلية

عمالت أجنبية

طباعة كشف حساب للسنة 

الماضية

جم2,000: الخزنة الصغيرة

جم3,000: الخزنة المتوسطة

جم4,000: الخزنة الكبيرة

جم2,000: تغيير المفتاح

جم5,000: التأمينوديعة 

جم2,000: الخزنة الصغيرة

جم3,000: الخزنة المتوسطة

جم4,000: الخزنة الكبيرة

جم2,000: تغيير المفتاح

جم5,000: التأمينوديعة 

جم2,000: الخزنة الصغيرة

جم3,000: الخزنة المتوسطة

جم4,000: الخزنة الكبيرة

جم2,000: تغيير المفتاح

جم5,000: التأمينوديعة 

حسب الطلب
عملة محلية

عمالت أجنبية
الخزن الحديدية

يعادلها جم أو ما 300: شهادة أرصدة

جم أو ما يعادلها350: مخالصة/ شهادة مديونية

جم أو ما يعادلها1,000: رأس المالزيادة شهادة 

200: مخالصة/ شهادة مديونية/شهادة أرصدة

بالعملة المحليةجم أو ما يعادلها 

200: مخالصة/ شهادة مديونية/شهادة أرصدة

بالعملة المحليةجم أو ما يعادلها 
حسب الطلب

عملة محلية

عمالت أجنبية
شهادة بنكية



الشركات األفراد التكرار العملة الحساباترسوم

1,500جم  و حد أقصى 100بحد أدنى % 0.3

بالعملة المحليةجم أو ما يعادلها 

1,500جم و حد أقصى 100بحد أدنى % 0.3

بالعملة المحليةجم أو ما يعادلها 

1,500و حد أقصى جم 100بحد أدنى % 0.3

بالعملة المحليةيعادلها جم أو ما 

عملة محلية

عمالت أجنبية
توزيع التركة

جم150 جم100 جم150 حسب الطلب عملة محلية

رسوم إجراء االستعالم من 

خالل الشركة المصرية 

Score-Iلالستعالم االئتماني 

جم300 جم300 جم300 حسب الطلب عملة محلية
االستعالم عن مصاريف

(جديد)السجل التجاري 

ميل نقاط اساسية من سعر العائد المقدم من الع5

للبنك

نقاط اساسية من سعر العائد المقدم من 5

العميل للبنك

ن نقاط اساسية من سعر العائد المقدم م5

العميل للبنك
على كل 

معاملة
عملة محلية

طلب شراء أذون خزانة 

للعمالء من السوق االولى

ميل اساسية من سعر العائد المقدم من العنقطة2

للبنك

اساسية من سعر العائد المقدم من نقطة2

العميل للبنك

اساسية من سعر العائد المقدم من نقطة 2

العميل للبنك

على كل 

معاملة
عملة محلية

طلب شراء سندات خزانة 

للعمالء من السوق االولى



الحواالت



الرسوم التكرار العملة (دولية/ محلية/داخلية)تحويالت نقدية 

مجانا على كل تحويل
عملة محلية

عمالت أجنبية
التحويالت الواردة

السويفتمصاريف + جم 250جم وبحد أقصى 20بحد أدنى % 0.2

السويفتمصاريف + $ 125وبحد أقصى $ 20بحد أدنى % 0.3
على كل تحويل

عملة محلية

عمالت أجنبية
بالسويفتتحويالت محلية للبنوك االخرى 

السويفتمصاريف + $ 125وبحد أقصى $ 20بحد أدنى % 0.3 على كل تحويل عمالت أجنبية تحويالت للخارج

على كل تحويل ACHمصاريف + جم 250جم وبحد أقصى 20بحد أدنى % 0.2 عملة محلية ACHتحويالت محلية للبنوك االخرى من خالل 

جم30

25$
على كل تحويل

عملة محلية

عمالت أجنبية
السويفتمصاريف 



الشيكات

و

التحصيلمستندات 



الرسوم التكرار العملة الشيكات

جم10 للشيك عملة محلية عمولة الشيكات تحت التحصيل شيكات باالطالع

جم500جم و حد أقصى 50بحد أدنى % 0.2 للشيك عملة محلية عمولة الشيكات تحت التحصيل شيكات آجلة

جم1,250جم و بحد أقصى 100بحد أدنى % 0.3 للشيك عملة محلية
تحصيل"تحصيل شيكات مسحوبة على بنوك داخل مصر خارج غرفة المقاصة 

"سريع

$50و حد أقصى $ 10بحد أدنى % 2 للشيك عمالت أجنبية
الل عمولة جميع أنواع الشيكات تحت التحصيل مسحوبة على بنوك داخل مصر من خ

غرفة المقاصة اإللكترونية

السويفتمصاريف + $ 100و حد أقصى $ 20بحد أدنى % 0.3 للشيك عمالت أجنبية تحصيل شيكات مسحوبة على بنوك من الخارج

مصاريف البريد+ جم 350جم وبحد أقصى 10بحد أدنى % 0.3 للشيك عملة محلية تحصيل الكمبياالت

يعادله بالعملة جم أو ما 500جم عن كل شيك  بحد أقصى 50

المحلية
للشيك

عملة محلية

عمالت أجنبية
شيكصرف ايقاف / عمولة فقد شيك

جم15 للشيك عملة محلية الشيكات اآلجلة/ رسوم حفظ الكمبياالت 

جم30 للشيك عملة محلية شيكات مرتدة على الشباك

بالعملة األجنبيةمايعادلهاجم أو 30 يالةالكمب/ للشيك
عملة محلية

عمالت أجنبية
رسوم تأجيل الكمبياالت أو الشيكات

جم30 يالةالكمب/ للشيك عملة محلية الكمبياالت أو الشيكاترسوم سحب 

جم 350جم وبحد أقصى 20بحد أدنى % 0.2

مصاريف السويفت+ $150وبحد أقصى $ 10بحد أدنى % 0.3
للشيك

عملة محلية

عمالت أجنبية
معتمدة الدفع/ اصدار شيكات مصرفية

للشيكجم40

للشيك$ 50
للشيك

عملة محلية

عمالت أجنبية
شيكات مرتدة واردة



الرسوم
مستندات الشحن الواردة :  مستندات التحصيل

لمصرفنا غير مغطاة باعتمادات مستنديه

يعادلها بالعملة المحليةأو ما $ 20
تحصل على)مستندات إستالممصاريف سويفت إخطار 

(المستندات الواردة من المراسلين فقط

مصاريف مطبوعات $ 10+مصاريف سويفت $ 30+ $ 100بحد أدني % 1.25 تحويالت الدفع المقدم بغرض االستيراد السلعي 

4مصاريف اصدار نموذج $ 15+مصاريف مطبوعات $ 10+مصاريف سويفت $ 30+ $ 100بحد أدني % 1.25 مستندات برسم التحصيل واردة لمصرفنا باالطالع 

عمولة $ 15+ 4مصاريف اصدار نموذج $ 15+ مصاريف مطبوعات $ 10+مصاريف سويفت $ 30+ $ 100بحد أدني % 1.25

(  الواردة من المراسلين فقطالمستندات تحصل على )مصاريف سويفت إخطار قبول مستندات $ 30+ شهور  3متابعة سداد كل 
على مصرفناإلتزاممستندات آجلة السداد بدون 

مصاريف $ 10+مصاريف سويفت $ 30+ شهور3كل $ 100أدنى عموله مستند بالتزام بحد % 1+ $ 100عمولة بحد أدني % 1.25

مصاريف سويفت إخطار قبول مستندات $ 30+ شهور  3عمولة متابعة سداد كل $ 15+ 4مصاريف اصدار نموذج $ 15+ مطبوعات 

(  تحصيل على المستندات الواردة من المراسلين فقط)

ضمونة كمبيالة م)على مصرفنابإلتزاممستندات آجلة السداد 

(  أو تعهد بنكي بالسداد

مصاريف مطبوعات $ 10+ 4مصاريف إصدار نموذج $ 15 مستندات مدفوعة مقدماً من خالل مصرفنا 

4مصاريف اصدار نموذج $ 15+ مصاريف مطبوعات $ 10+$  100بحد أدني %  1.25
م دفع وت(  طبقا لقرارات البنك المركزى ) مستندات بدون دفع 

القيمة من خالل العميل مباشرة

مصاريف مطبوعات $ 10+ مصاريف سويفت  $ 30+ الفعلية DHLمصاريف+ $  60 إعادة مستند الى البنك الخارجي 

مصاريف مطبوعات $ 10+ مصاريف سويفت $ 30 إعادة تحويل سويفت مرتد 



الرسوم
تمادات مستندات الشحن الواردة لمصرفنا غير مغطاة باع:  مستندات التحصيل

مستنديه

مصاريف مطبوعات $ 10+ مصاريف سويفت $ 30+ $  15 مستندات مرسله لبنوك محلية 

مصاريف مطبوعات $ 10+ الفعلية DHLمصاريف + $  60 إرسال مستندات التصدير  للتحصيل

$50تستقطع من الحصيلة بحد أدنى % 0.3 شهادة ( /تحتسب من قيمة المستند)عمولة على الحصيلة الواردة لمستند التصدير  

15$ اصدار شهادات التصدير 

$100بحد أدني % 0.1 (عدم ورود حصيلة أو ورود بضاعة بدالً من الحصيلة )اصدار شهادة  

مصاريف مطبوعات $ 10+ الفعلية DHLمصاريف + $ 60+ $ 50بحد أدنى % 0.3
تحتسب من )التصدير المدفوع مقدماً لدى مصرفنا أو ورود مستند استيراد إلى مصرفنا 

(قيمه المستند 

مصاريف مطبوعات $ 10+ الفعلية DHLمصاريف + عمولة $ 100بحد أدنى % 0.1 مستندات تصدير مدفوعة مقدماً لدى بنك آخر 

5$ 4مصاريف تعديل نموذج 

شهور 3كل $ 15 مصاريف متابعة مستندات 

االقتصادالخاص بوزارة 4يتم خصم مصاريف إدارية عند اصدار نموذج *

يتم خصم العموالت والمصاريف بالعملة أو ما يعادلها **



اإلعتمادات المستندية

و 

الضمانخطابات 



الرسوم المستنديةاإلعتمادات 

بخطاباإلعتماد بريد و مطبوعات  في حالة إصدار $ 20+ $ 50بحد أدني التالية المدد الثالثة من عن كل مدة تالية % 0.25/عن المدة األولى % 1.25

أو ما يعادلها $ 100+ أو ما يعادلها عن كل مدة $ 100عن كل مدة تالية من المدد الثالثة التالية بحد أدنى % 0.25و عن المدة األولى من العام % 1.25

مصاريف بريد ومطبوعات$ 10+ مصاريف سويفت 

بالعملة األجنبيةاطالع إعتمادات 

بخطابإصدار اإلعتماد حالة في بريد و مطبوعات $ 20+$ 50بحد ادني التالية المدد الثالثة من كل مدة تالية عن %0.25/ األولىعن المدة % 1.25 المحليةإعتمادات اطالع بالعملة 

مصاريف بريد ومطبوعات$ 10+ أو ما يعادلها مصاريف سويفت $  100+ عن كل مدة تسهيل مورد % 0.75+ عمولة اإلطالع  (مقابل كمبيالة )إعتمادات القبول 

شهور أو کسورها عن مدة التسهيل وذلك على قيمة المستندات المقدمة للقبول3عند ورود المستندات عن كل % 0.5+عمولة اإلطالع  يالةإعتمادات الدفع اآلجل مقابل تعهد بنکی بدون كمب

$  10+أو ما يعادلها مصاريف سويفت $ 100+ عن كل دورة لمرة واحدة بغض النظر عن صالحية اإلعتماد % 0.75+ عمولة اإلطالع : بشكل تلقائی

مصاريف بريد ومطبوعات

(مصاريف بريد ومطبوعات$ 10أو ما يعادلها مصاريف سويفت $ 100+ عن الدوران األول اإلطالععمولة ( عند الفتح): بتصريح من مصرفنا

$  10+ أو ما يعادلها مصاريف سويفت $ 30+ عمولة اإلطالع على رصيد اإلعتماد عند قيام مصرفنا بالتصريح بتدوير اإلعتماد به : تدوير اإلعتماد

مصاريف بريد ومطبوعات 

اإلعتمادات الدائرية

مصاريف بريد و مطبوعات$ 10+ او ما يعادلها مصاريف سويفت $ 30+ نفس عموالت اإلصدار على مبلغ الزيادة  زيادة االعتماد

على رصيد االعتماد % 0.2( : عمولة متداخلة)تحصل نفس عموالت اإلصدار على مد األجل في حالة مد األجل خالل فترة سبق تحصيل عمولة عليها 

مصاريف بريد ومطبوعات$  10+ أو ما يعادلها مصاريف سويفت  $ 30+ $ 100وبحد اقصى $ 50بحد أدني 
مد األجل

مصاريف مطبوعات$ 10+ أو ما يعادلها مصاريف سويفت $ 30+أو ما يعادلها لكل بند يتم تعديله $ 10 التعديل بخالف الزيادة أو مد األجل

أو ما يعادلها في حالة وجود خالفات أخرى غير انتهاء $ 150+أو ما يعادلها وبدون حد أقصی $ 100بحد أدني % 0.2(  اإلعتماد منتهي الصالحية)

او ما يعادلها مصاريف سويفت$ 30+ أو ما يعادلها $ 120أية خالفات أخرى بخالف ذلك + الصالحية 

قبول خالفات واردة بمستندات الشحن على قوة 

إعتمادات مستنديه



الرسوم االعتمادات المستندية

مصاريف تظهير $  25

4اصدار نموذج $  15

مصاريف مطبوعات$ 10

ي لم مستندإعتماد تظهير بوليصة شحن مقدمة من العميل على 

ترد مستندات الشحن الخاصة بها

+ سدادها تحتيب من تاريخ ورود المستندات و تستحق في تاريخ السداد كنسبة من القيمة التي تم( شهور3)عن المدة $ 50بحد أدنى % 0.25

مصاريف سويفت$ 30

مادات على تعليمات المستورد عن اعتبناءاً سداد مبالغ محتجزة 

انتهت صالحيتها

شهور3تصدير عن كل 

بريد و طباعة$ 10+ سويفت $ 30+ عمولة اإلبالغ$ 50 اعتماد تصدير بدون تعزيزتسليماخطار البالغ أو 

مع الرجوع إلدارة عالقات المراسلين عن كل عملية يتم تعزيزها % 0.25 اإلعتمادتعزيز 

مع الرجوع إلدارة عالقات )ما يعادلها أو $ 100عن كل مدة من الرصيد القائم لالعتماد في تاريخ التعزيز بحد ادنى % 0.25+ عمولة اإلخطار 

(المراسلين
(إعتماد إطالع)مع تعهد أو إخطار تعزيز 

عن كل مدة تعزيز تسهيل مصدرين تستحق عند ارسال المستندات البنك المصدر% 0.25+ اإلطالععمولة اعتمادات 
مقابل -إعتماد القبول)تعزيز أو إخطار مع تعهد 

(بيالةمقابل تعهد بنكي بدون كم–اعتماد الدفع اآلجل (/)كمبيالة

أو ما يعادلها $ 100في تاريخ التعزيز بحد أدنى لإلعتمادعن كل مدة من الرصيد القائم % 0.25+عمولة اإلخطار  (اعتمادات دائرية)تعزيز او اخطار مع تعهد 

مطبوعات$ 10+او ما يعادلها مصاريف سويفت $ 100+$ 500أقصیأو ما يعادلها و حد $ 100بحد أدنى % 0.25 تحويل اعتماد مستندی

او ما يعادلها$ 75
اً عمولة فحص مستندات مقدمة على اعتمادات غير معززة بناء

على طلب العميل و بدون أدنى مسؤولية على البنك

مع الرجوع إلدارة عالقات )او ما يعادلها $ 100عن كل مدة من الرصيد القائم لالعتماد في تاريخ التعزيز بحد ادنى % 0.25+ عمولة اإلخطار 

(المراسلين
زيادة او مد صالحية االعتمادات المعززة

او ما يعادلها$ 30
الغير / األخطار التعديالت األخرى على االعتمادات المعززة

معززة



الرسوم المستنديةاإلعتمادات 

او ما يعادلها$ 100أدني من المبلغ المتنازل عنه بحد % 0.1 لمستفيد آخر عن حصيلة االعتماد المستنديجزئياً أو كلياً التنازل 

األصلعن كل شهر لحين وصول $ 10+أو ما يعادلها $ 100 مصدرة عن طريق مصرفنامستندية خطابات ضمان مالحية على قوة اعتمادات 

ما يعادلها و أ$ 75
ل على طلب العميبناءاً عمولة فحص مستندات مقدمة على اعتمادات تصدير غير معززة 

(بدون أدنى مسئولية على البنك)

$50بحد أدنى % 0.3 حصائل التصدير 

الرسوم
شهور 3عن كل )على تعليمات عمالئنا أو مراسلينا بناءاً خطابات ضمان صادرة 

(أو كسورها

اإلبتدائيجم خطاب الضمان 250

جم مصاريف 35+ مدته أو جم خطاب الضمان النهائي و الدفعة المقدمة بغض النظر عن قيمة خطاب الضمان 500

بريد

(Cash margin)خطابات الضمان المغطاة نقدا 

جم مصاريف بريد 35+ جم عن قيمة خطاب الضمان او مدته 100 خطابات الضمان الدفعة المقدمة غير المفعلة 

جم مصاريف بريد 35+ جم عن المدة 100شهور بحد أدنى 3لكل % 0.3 اإلبتدائية خطابات الضمان 

جم مصاريف بريد 35+ جم عن المدة 150شهور بحد أدنى 3لكل % 0.6 خطابات الضمان النهائية 

جم مصاريف بريد 35+ جم عن المدة 150شهور بحد أدنى 3لكل % 0.6 خطابات الضمان الدفعة المقدمة مفعلة من تاريخ إصدارها 

جم مصاريف بريد 35+ جم عن المدة 150شهور من تاريخ التفعيل بحد أدنى 3لكل % 0.6 تفعيل خطابات ضمان دفعة مقدمة الغير سارية

مصاريف سويفت او ما يعادلها $ 25+ او ما يعادلها بالعمالت $ 35 نامسئولية على مصرفأدنى ابالغ خطابات ضمان مصدرة من مراسلينا بالخارج دون 

بحد أشهر 3خطاب الضمان الدفعة المقدمة كل / لخطاب الضمان النهائي%  0.6لخطاب الضمان االبتدائي أو % 0.3

مصاريف سويفت أو ما يعادلها $ 100+أو ما يعادلها $ 25أدنى 

خطاب إصدار ألحد مراسلينا أو صادرة counter guaranteesمقابلة خطابات ضمان 

لينا ضمان خارجى وابالغه ألحد مراسلينا لتبليغه للمستفيد بدون التزام على مراس



الرسوم
شهور 3عن كل )خطابات ضمان صادرة بناءا على تعليمات عمالئنا أو مراسلينا 

(أو كسورها

أشهر  بحد 3خطاب الضمان الدفعة المقدمة كل / لخطاب الضمان النهائي%  0.6لخطاب الضمان االبتدائي أو % 0.3

سويفتأو ما يعادلها مصاريف % 25+عن المدة $ 75أدنى 

صادرة من Counter Guaranteeمقابلاصدار خطابات ضمان على قوة خطابات ضمان 

مصرفنامراسلينا لصالح 

بحد شهور3خطاب الضمان الدفعة المقدمة كل / لخطاب الضمان النهائي%  0.6لخطاب الضمان االبتدائي أو % 0.3

جم لخطاب الضمان النهائي و الدفعة المقدمة150جم لخطاب الضمان االبتدائي و 100أدنى 
مد األجل او زيادة القيمة 

جم 150 ا صادر بناء على طلب عمالؤنمحلي أو الزيادة على خطاب ضمان األجل تعديل بخالف مد 

او ما يعادلها  مصاريف سويفت $ 25+ جم 150 نا صادر بناء على طلب عمالؤخارجي تعديل بخالف مد االجل أو الزيادة على خطاب ضمان 

او ما يعادلها  مصاريف سويفت $  25+ $ 30
أو الزيادة على خطاب ضمان  صادر على قوة كفالة واردة من األجل تعديل بخالف مد 

counter guaranteesمراسلينا 

أو ما يعادلها  مصاريف سويفت $ 25+ $ 30
صادرة من  Counter Guaranteeاصدار خطابات ضمان على قوة خطابات ضمان مقابل 

.مراسلينا لصالح مصرفنا



المدفوعات الحكومية



الرسوم المدفوعات الحكومية

جم350جم و حد أقصى 20بحد أدنى % 0.2

مدفوعات الجمارك

مدفوعات التأمينات للشركات

النافذة الموحدة

GOEICالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات 
للعمالصندوق إعانات الطوارئ 

تأمينات عمليات المقاوالت

جم150جم و حد أقصى 20بحد أدنى % 0.2 مدفوعات المحافظة

جم100 اإلستثمارية الصناعية األراضي 

جم50 الضرائب العقارية

مجانا مدفوعات الضرائب



التسهيالت اإلئتمانية لألفراد



الغير مضمنة المضمنة المرابحات/ القروض

2% 2% ً )المصاريف اإلدارية  (تخصم مرة واحدة مقدما

7% 3% (نقداً )السداد المعجل 

10% 3% (أي وسيلة أخرى/ بشيك)السداد المعجل 

فوق سعر العائد المطبق% 2 فوق سعر العائد المطبق% 2 فوائد التأخير

الربع السنويفىعلى أعلى رصيد مدين % 0.05 الربع السنويفىعلى أعلى رصيد مدين % 0.05 عمولة الدمغة النسبية

جم250 جم250 مصاريف الترخيص

جم250 جم250 مصاريف تجديد الرخصة

جم250 جم250 مصاريف رفع الحظر

مدينالجارى

تخصم شهريا  % 0.2 عمولة أعلى رصيد مدين 

الربع السنويفىعلى أعلى رصيد مدين % 0.05 عمولة الدمغة النسبية



البطاقات



ً البطاقة المدفوعة  مقدما البالتينية الكالسيكية  ً بطاقات الخصم المباشر و المدفوعة مقدما

مجانا جم50 جم150 جم50 مصاريف االصدار

جم125 جم40 جم125 جم50 مصاريف التجديد

جم125 جم25 جم125 جم50 مصاريف اعادة االصدار البطاقة

جم50 جم35 جم50 جم50 مصاريف إعادة إصدار الرقم السرى

جم5 ماكينات بنوك اخرى-محليا النقدىعمولة السحب 

جم2 استعالم عن الرصيد محليا

 ً بطاقات الخصم المباشر و المدفوعة مقدما



البالتينية التيتانيوم الجولد الكالسيكية البطاقات االئتمانية

مجانا جم500 جم300 جم250 جم200 مصاريف االصدار

جم500 جم500 جم300 جم250 جم200 مصاريف تجديد البطاقة

جم250 جم250 جم150 جم125 جم100 مصاريف اعادة االصدار البطاقة

جم50 مصاريف إعادة إصدار الرقم السرى

جم50أدنى بحد 5% عمولة السحب النقدي محليا

جم10 استعالم عن الرصيد محليا

جم150 مصاريف التأخير عن السداد

جم 200 مصاريف تجاوز الحد االئتماني

30% 30% 30% 32% 32% الفائدة السنوية للبطاقة بعد فترة السماح

يوم58أقصى بحد النقدىمدة السماح على المشتريات و السحب 

البالتينية التيتانيوم الجولد الكالسيكية اإلضافيةالبطاقة 

جم250 جم250 جم150 جم125 جم100 مصاريف االصدار

جم250 جم250 جم150 جم125 جم100 مصاريف تجديد البطاقة

جم250 جم250 جم150 جم125 جم125 مصاريف اعادة االصدار البطاقة

جم50 جم50 جم50 جم50 جم50 مصاريف إعادة إصدار الرقم السرى

البطاقات اإلئتمانية

للبنك الحق في تعديل التعريفة المصرفية في أي وقت*



Easy Payment Plan Balance Transfer Easy Cash برامج التقسيط

18% 18% 22% الفائدة السنوية

شهر60أشهر بحد أقصى 3من  مدة التقسيط

جم500 مبلغ للتقسيطأقل 

من قيمة معاملة المشتريات% 100 من الحد اإلئتماني للبطاقة% 100 من حد السحب النقدى للبطاقة% 100 للتقسيطقصى مبلغ أ

البطاقات اإلئتمانية

للبنك الحق في تعديل التعريفة المصرفية في أي وقت*


