الئحة أسعار الخدمات المصرفية
الخاصة بالبنك األهلى المتحد – مصر

ديسمبر 2019

 -1إرشادات عامة واإلستثناءات:
(أ) يراعىاأللتزامبتنفيذماجاءبتعريفةالخدماتالمصرفيةالمعتمدةمنالبنكاألهلىالمتحد-مصروأيةتعديالتتطرأعليها.
ب) اليجوزتقريرأيةعموالتلمينصعليهابالالئحةقبلالعرضعلىلجنةأسعارالخدماتإالفىحاالتالضرورةوبعداعتمادهامنالرئيس
( 
التنفيذيواخطاراللجنةالمذكورةالتخاذالالزم.
ت) أىاستناءاتمنالالئحةيتماعتمادهاوفقاًللصالحياتالتالية:
( 

لغير عمالء االئتمان:
األستثناءفىحدود%15




 مديرالمنطقة األستثناءفىحدود %40



 رئيسقطاعالمناطقوالفروعاألستثناءفىحدود%50



 نائبالرئيسالتنفيذى 

االستثناءأكثرمن%50معحقاالعفاءالكامليكونمنخالللجنةمكونةمن :
.1
.2
.3
.4

الرئيسالتنفيذي.
أحدنائبيالرئيسالتنفيذي.
مديراالئتمانالمسئولعنعملياتالـ Trade Finance
مديرعاماولاالئتمان(عمالءاالئتمان).

يعتمداإلستثناءبتوقيعينعلياألقل.
عمالء االئتمان  :
  األستثناءفىحدود %20



 مديرعاماالئتماناألستثناءفىحدود%50



 مديرعامأولاالئتمان 
 الحداألقصىلمدةاالعفاءهوسنهلآلستثناءاتفيحدود%50علىأنتراجعاالعفاءاتالتىتتجاوز%50كل 6شهورويتمبعدهاالتجديدبالحصولعلىالموافقاتالالزمة .
 حتىفىحالةاالعفاءيتمتحميلالعميلبالمصروفاتالفعليةالتىيتحملهاالبنك. تعفىالعملياتالخاصةبالعاملينمنالعموالتعلىأنيتحملالموظفالمصاريفالفعليةبشرطأنتكونهذهالعملياتغيرتجارية.



-

تتمجميعاالستثناءاتبموافقةكتابيةبناءعلىالطلبالمقدممنالمختصموضحاًبهسبباالستثناءوالتكلفةالفعليةالتىسيتحملهاالبنك
فىمقابلأداءهذاالخفض.
االستثناءاتال ممنوحةلعمالءاالئتمانيجبانتتمفيحدودالموافقاتاالئتمانيةبحيثيراعيعدممنحاستثناءاتلعمالءاالئتمانتتعدي
حدودالموافقاتاالئتمانيةاالبعدالحصولعليموافقةممنسبقلهمالموافقةعليالمذكرةاالئتمانية .
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-2

الشيكات  /الكمبياالت /التحويالت
 1/2تحصيل الشيكات
شيكات مسحوبة علي بنوك محلية مقدمة للتحصيل داخل غرفة
المقاصة.
شيكات مسحوبة علي بنوك محلية مقدمة للتحصيل خارج غرفة
 20جم عن كل شيك بخالف عمولة المراسل.
المقاصة.
 15جم عن كل شيك.
شيكاتأجلةسواءخارجأوداخلالمقاصة.
 10جم عن كل شيك.

( % 0.3ثالثة في االلف) حد ادني  10دوالر واقصي  100دوال ر 1 +
شيكات مسحوبة بالعملة األجنبية او بالعملة المحلية علي بنوك
دوالر مصاريف بريد للبنوك المحلية  +لمصاريف الفعلية لـ DHLفي
خارجيةومحليةتخصممنالبنكالمراسلبخالفعمولةالمراسل.
حالة الشيكات المسحوبة خارج مصر.
شيكاتبالجنيهالمصريمسحوبةعليعمالءالبنكومقدمةمنبنوك  ( % 0.1واحد في االلف) حد ادني  10جم وحد اقصي  100جم 15 +
جم مصاريف سويفت.
اخريللتحصيلخارجغرفةالمقاصة.
شيكات بالعملة األجنبية مسحوبة علي عمالء البنك ومقدمة من بنوك ( % 0.1واحد في االلف) حد أدني  5دوالر وحد أقصي  50دوالر +
مصاريف السويفت  15دوالر  +مصاريف بريد.
أخرياجنبيةأومحليةخارجغرفةمقاصةالمصرفالعربي.
شيكاتمشتراةبالجنيهالمصري.

( %0.6ستة في االلف) حد أدني  20جم وبدون حد أقصي.

شيكاتمشتراةبالعملةاألجنبية .

( %0.6ستة في االلف) حد أدني  5دوالر وبدون حد أقصي.

شيكاتمرتدةواردةبالعملةالمحلية.

 25جم عن كل شيك.

شيكاتمرتدةواردةبالعملةاألجنبية.

 5دوالر عن كل شيك .

 2/2تحصيل كمبياالت
كمبياالت مقدمة من عمالء البنك للتحصيل بالعملة المحلية ومسحوبة ( % 0.2اثنان في االلف) حد ادني  10جم وحد اقصي  500جم 10 +
جم مصاريف بريد.
عليبنوكمحليةأخري.
كمبياالت مقدمة من عمالء البنك للتحصيل بالعملة المحلية ومسحوبة
عليفروعمصرفنا(نقداأوخصممنالحساب).

( %0.1واحد في االلف) حد أدني  5جم وحد أقصي  50جم.

طلبسحبأوتأجيلاستحقاقكمبياالت/شيكاتأجلة .

 10جم عن كل كمبيالة.

كمبياالتمقدمةمنبنوكأخريخصماعليعمالئنا.

( %0.1واحد في االلف) حد أدني  10جم وحد أقصي  100جم 10 +
جم مصاريف سويفت.

مصاريفالبروتستووعمولةالبروتستو.

 20جم بروتستو  5 +جم عمولة بروتستو.
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 3/2مستندات برسم تحصيل

مستنداتشحنبرسمالتحصيل(مستنداتبرسمتحصيلاستيراد).

 ( %1واحد في المائة) حد أدني  15دوالر أو ما يعادلها  3 +دوالر أو
ما يعادلها مصاريف البريد  20 +دوالر مصاريف سويفت.

مستنداتمحولةلبنوكمحلية.

 100جم  +مصاريف بريد.

كمبياالتمقبولةمنالمستوردومضمونةمنالبنك.

 ( %1.25واحد وربع في المائة) حد أدني  20دوالر عن كل  3شهور
أو كسورها تحصل من تاريخ القبول حتي تاريخ االستحقاق 3 +
دوالرمصاريف البريد  20 /دوالر مصاريف سويفت باالضافة لعمولة
مستندات الشحن برسم التحصيل.

تسليممستنداتللمسحوبعليهمبدونمقابل(مستنداتبرسمالتحصيل
مرسلةللخارجتصدير).

نصف عمولة التحصيل.

عملياتتصدير/عملياتأخري.

( %0.25اثنين و نصف في االلف) حد أدني  20دوالر  +مصاريف
السويفت.

 4/2التحويالت الصادرة والواردة
تحويالتمنحساباليحسابداخلالبنك
تحويالتصادرةمحليةبالجنيهالمصري.
تحويالتصادرةبالعملةاالجنبية .
تحويالتواردة–يعفىمنهاعمالءMy Global
تحويالتواردةمنالبنكالمركزيالمصرىعنطريق ACH

 20جم
( % 0.2اثنين في االلف) حد ادني  15جم وحد اقصي  300جم +
مصاريف سويفت  20جم.
( % 0.3ثالثة في االلف) حد ادني  5دوالر وحد اقصي  100دوالر +
مصاريف سويفت  20دوالر خارج مصر و 10دوالر داخل مصر او ما
يعادلها.
 3جم لكل تحويل بالجنيه المصري و 2دوالر لكل تحويل بالعملة
األجنبيةاومايعادلها.
2جملكلتحويلبالجنيهالمصري

حواالت واردة لغير عمالء البنك اضافة لحساباتهم لدي بنوك اخري ( % 0.3ثالثة في االلف(حدادني15جموحداقصي300جم10+
بالعملةالمحلية.
جممصاريفسويفت.
حواالت واردة لغيرعمالء البنك اضافة لحساباتهم لدي بنوك اخري ( % 0.3ثالثة في االلف(حدادني10دوالروحداقصي100دوالر
بالعملةاألجنبية.
10+دوالرمصاريفسويفت.
 5/2اصدار شيكات مصرفية
اصدارشيكمصرفيبالعملةالمحلية.

( % 0.2اثنين في االلف) حد ادني  15جم وحد اقصي  300جم.

اصدارشيكمصرفيبالعملةاألجنبية.

( % 0.3ثالثة في االلف) حد ادني  5دوالر وحد اقصي  100دوالر.
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 -3اإلعتمادات المستندية
 1/3اعتمادات استيراد
اعتماداتباإلطالع ( Sight L/Cالدفعمقابلالمستندات)محلية
وخارجية.

تحصل عمولة  ( % 1.25واحد وربع في المائة) بحد أدني  35دوالر او
ما يعادلها عن كل  3شهور او كسورها  60 +دوالر مصاريف سويفت
بتفاصيل االعتماد.

اعتماداتالقبول(القبولمقابلكمبيالة/مستندات)أواعتماداتالدفع
اآلجل Deferred Payment LC

عند الفتح نفس عمولة االطالع وعند ورود المستندات تحصل عمولة
( %0.5خمسة فى االلف) عن كل  3شهور أو كسورها تحصل عن مدة
التسهيل وذلك علي قيمة المستندات المقدمة للقبول.

اعتماداتدائريةRevolving L/C

عند الفتح تحصل عمولة االطالع علي المبلغ االصلي زائد عمولة إضافية
( % 0.6ستة في االلف) تحصل علـي مبلغ كل دورة (المبالغ الزائدة عن
المبلغ االصلي)  ،كما تحصل عمولة الفتح فقط عن المبالغ التي تدفع خالل
الفترة زيادة علي المبلغ القابل لالستعمال.

الزيادة Increase

مداالجلExtension

التعديل Amendments

تحصل علي مبلغ الزيادة ذات العمولة الخاصة بفتح االعتمادات عن المدة
الباقية من سريان االعتماد.
تحصل علي الرصيد المتبقي من االعتماد عمولة جديدة قدرها %0.25
(اثنين ونصف فى االلف) عن كل  3شهور او كسورها عن كل فترة تأجيل
حتى نهاية السنة االولى وبعد ذلك تحتسب عمولة ( %1.25واحد وربع
فى المائة) عن كل ثالثة شهور أو كسورها وفي حالة مد األجل لفترة ال
تجاوز الثالثة شهور السابق تحصيل العمولة عنها تحصل عمولة % 0.2

(اثنين في االلف)
(عدا زيادة القيمة او مد االجل) يتم تحصيل عمولة  10دوالر او ما بعادلها

عن كل بند من بنود االعتماد يتم تعديله.

مالحظات و إرشادات عامة
 يتم تحصيل العموالت عند فتح االعتماد او عند زيادة قيمته او مد اجله او إجراء اية تعديالت أخري عليه و ذلك عن كل مدة سريان مفعولاالعتماد  ،اي عن المدة من تاريخ فتح االعتماد (او تعديله) الي تاريخ انتهاء مدة سريانه ( وليس الي التاريخ المحدد للشحن فقط).
 تعد العمولة المدفوعة حقا مكتسبا للبنك ،ومن ثم ال يجوز له إعادة جزء منها للعميل إذا استعمل االعتماد كليا او جزئيا قبل استحقاقه ،او لميستعمل علي االطالق ،او ألغي بناء علي طلب العميل علي انه يمكن رد العمولة في الحالتين اآلتيتين نظرا الن العملية تعتبر ملغاة دون اي
ارتباط علي البنك:
 إذا رفض االعتماد من المراسل او من السلطات النقدية في البلد او البالد المشتركة في العملية (عمولة الفتح).
 اذا تم استعمال االعتماد في الموعد المنصوص عليه قبل المد (عمولة مد األجل) و ذلك بناء علي طلب العميل.
 في حالة الدفع بعد ميعاد استحقاق االعتماد تعتبر العملية مستندات برسم التحصيل (نظرا النعدام التعهد وقت إجرائها) وتحصل العمولة وفقالعموالت الكمبياالت و المستندات الواردة من الخارج.
 في حالة ورود مستندات شحن وبها خالفات يتم تحصيل عمولة قدرها  100دوالر يتم استقطاعها من المبالغ المحولة للمستفيد باالضافة اليمصاريف التلكس او السويفت.
 يتم تخفيض العمولة الي النصف لالعتمادات المغطاه بالكامل نقدا ومودعة بحساب مخصص لذلك واليؤدي عائد عن الغطاء النقدي. -مصاريف تحضير اعتماد مستندى استيراد  50دوالر امريكى او مايعادله باى عملة ويتم خصمها من عمولة فتح االعتماد الحقا.
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 2/3اعتمادات تصدير – اعتمادات باإلطالع
إبالغخطاباعتمادبدونتعزيز Advising without adding
confirmation

 30دوالر او ما يعادلها0

تعزيزخطاباالعتماد Confirmation fees

تحدد العمولة والمصروفات بالنسبة لكل عملية علي حدة0

تداولمستنداتالينوعمنالبضائعالمصدرة.

 ( % 0.3ثالثة في االلف) عن كل دفعة حد أدني  15دوالر او ما يعادلها

اعتماداتالقبولأواعتماداتالدفعألجل.

_

إبالغخطاباعتمادبدونتعزيز.

ذات عموالت اعتمادات التصدير.

إبالغخطاباعتمادمعإضافةالتعزيز.

ذات عموالت اعتمادات التصدير.

 3/3اعتمادات دائرية Revolving L/C
اعتماداتدائريةمعاضافةالتعزيز.

تعرض علي إدارة المؤسسات المالية كل حالة علي حدة.

( %0.2اثنين في االلف) عن كل  3شهور او كسورها (تعزيز او
إخطار مع تعهد) من تاريخ سريان االعتماد علي المبلغ االصلي لالعتماد،
اعتماداتدائريةبدونتعزيز.

وكذا علي المبالغ الزائدة علي المبلغ االصلي لالعتماد ،وكذا علي المبالغ
الزائدة علي المبلغ االصلي في كل فترة كما تحصل ذات العمولة عن
المبالغ المدفوعة زيادة علي المبلغ القابل لالستعمال (حد أدني  20دوالر

او ما يعادلها).

اعتماداتقابلةللتحويل.

العموالت سالفة الذكر  +عمولة إضافية عن أي تغيير في شروط اإلعتماد
 ( % 0.15واحد ونصف في االلف) من المبلغ المسحوب.

 4/3التعديالت
زيادةاعتماداتالتصدير

تحصل علي مبلغ الزيادة ذات العموالت الخاصة باالبالغ والتعزيز.

تعديلاعتماداتالتصدير(عدازيادةالقيمةاومداالجل)

عمولةموحدةقدرها10دوالراومايعادلهالكلبندمنبنودالتعديلفي
حالةقيامالبنكبتعزيزاالعتماداوتداولمستنداته.أمافيحالةقيامالبنك
بإبالغ االعتماد بدون تعزيز فيتم تحصيل  10دوالر او ما يعادلها لكل
تعديل .

التنازلكليااوجزئياعناعتماداتالتصديرلمستفيدآخرعنالمقابل بدونعمولةبالجنيهالمصري ،بالعملةاألجنبيةتحصلعمولة% 0.1
(واحدفيااللف)منقيمةالمبلغالمتنازلعنه .
لحصيلةالصادرات
اقتسامالعموالتمعالبنوكالمحلية

في حالة قيام البنك بفحص المستندات ومطابقتها علي شروط االعتماد
المبلغ الينا من بنك محلي آخر يتم تحصيل عمولة ( % 0.15واحد
ونصففيااللف)منقيمةالمستندات .
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 -4خطابات الضمان -

العمولة عن كل  3شهور أوكسورها

 1/4خطابات الضمان االبتدائية

مقابلضماناتصادرةمنبنوكأجنبية )(Counter Guarantee

تحدد العمولة والمصروفات بالنسبة لكل عملية علي حدة.

ضماناتمحليةصادرةلحسابعمالءمحليين ) (Local Guarantee

( % 0.3ثالثة في االلف) حد أدني  50جم او ما يعادلها.

 2/4خطابات الضمان النهائية والدفعة المقدمة

مقابلضماناتصادرةمنبنوكأجنبية)(Counter Guarantee

Local L/Gلحسابعمالءمحليين.

تحددالعمولةوالمصروفاتبالنسبةلكلعمليةعليحدة .
( % 0.6سته في االلف) حد أدني  75جم او ما يعادله.

 3/4ابالغ خطاب ضمان للمستفيد
بدونمسئوليةاوالتزامعليالبنك Advising L/G

 35دوالر او ما يعادلها باإلضافة الي مصاريف البريد او السويفت.

 4/4خطابات ضمان لسحب بضائع


لحينوصولالمستنداتمنالخارج(خطاباتضمانمالحية(

_

فتحبشأنهااعتمادمستنديأوتظهيرمستنداتالشحنالواردةمن
العمالءتحتاعتمادمستندي.

تحصلعمولةموحدة 50جمأومايعادلها -يتمتحصيلعمولةقدرها
10جمعنكلشهرلحينإعادةالضماناالصلي .

 5/4خطابات الضمان الصادرة
لحساباومقابلضمانصادرمنبنوكمحلية

تحصل عمولة ( % 0.3ثالثة في االلف) حد أدني  50جم أو ما يعادلها
وذلك عن كل  3شهور أو كسورها.

 6/4تعديالت خطاب الضمان
زيادةقيمةالضمان
مداألجل

التعديل(باستثناءحاالتزيادةالقيمةومداألجل(

تحصل عمولة اإلصدار علي قيمة الزيادة.
تحصل عمولة اإلصدار عن كل  3شهور أو كسورها عن كل فترة مد
أجل الضمان  -كما تحصل عمولة موحدة قدرها  10دوالر او ما يعادلها
عن مد اجل خطابات الضمان لمدة ال تتجاوز الشهور الثالثة التي سبق
ان حصل عنها العمولة المقررة.
تحصل عمولة موحدة  10دوالر او ما يعادلها عن كل تعديل في خطاب
الضمان.
تعفي خطابات الضمان المغطاه نقدا بنسبة  %100ومودعة في حساب
مخصص بدون عائد من عموالت خطابات الضمان سابق األشارة اليها،
علي ان يتم إصدارها وتجديدها مقابل عمولة موحدة كما يلي:
 50جم او ما يعادلها للمبالغ أقل من  10.000جم.
 35جم او ما يعادلها للمبالغ اكثر من  10.000جم.
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مالحظات و إرشادات عامة:
 تعفيخطاباتالضمانالمغطاهنقدابنسبة%100ومودعةفيحسابمخصصبدونعائدمنعموالتخطاباتالضمانسابقاألشارةاليها،عليانيتمإصدارهاوتجديدهامقابلعمولةموحدةكمايلي:
50جماومايعادلهاللمبالغأقلمن 10.000جم .
35جماومايعادلهاللمبالغاكثرمن 10.000جم .
عليانتحصلمرةواحدةعنداالصداروعندكلتجديدوذلكمهماكانتمدةخطابالضمان .
 يتمتحصيلالعمولةعنالفترةمنتاريخإصدارالخطابحتيانتهاءصالحيتهوتعتبرعمولةخطابالضمانحقمكتسبللبنك. -5القروض والحسابات المكشوفة والرهن
قطاع إئتمان الشركات تحصل العمولة علي أعلي رصيد مدين خالل
 ( %0.1واحد في االلف) وبالنسبة للقروض بضمان ودائع أو شهادات
الشهر ويتم تحصيلها في نهاية كل شهر (وتعفي من هذه العمولة
تحصل عمولة  ( % 0.1واحد في االلف) بحد أدني  5جم أو  2دوالر.
حساباتالبنوكالمحلية(
 ( % 0.15واحد ونصف في االلف) وبالنسبة للقروض بضمان ودائع
أو شهادات تحصل عمولة ( %0.1واحد في االلف) بحد أدني  5جم أو
قطاعالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطةوالتجزئهالمصرفية.
 2دوالر.
 -6المخازن
عمولةمالحظةمخازنمفتوحة.
عمولةعليمخازنمغلقة.
السحبأوالبيعمنالمخزنالمغلق.
السلعالمرتهنةالتيتجاوزمدةتخزينهاالمدةالمتفقعليها.

 250جم شهريا علي مخازن إدارة القروض0
( %0.5خمس في األلف) علي قيمة السلع المخزنة  /المباعة.
( % 0.2اثنين في االلف) شهريا للسنة االولي و يتم زيادتها % 0.1
( واحد في االلف) شهريا كل سنة تالية.
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خدمة العمالء
 1/7رسوم متنوعة
فتحالحسابات–جاريأوتوفير–باستثناءحسابات) (payroll
الحداألدنىلفتححسابتوفيربالعملةالمحليةهو2500جم 
الحداألدنىلفتححسابتوفيربالعملةاألجنبيةهو1000دوالرومايعادله
فتحالحساباتللشركات 
 100جم  -عمولة فتح الحساب.
الحداألدنىلفتححسابشركاتهو5000جمأومايعادلهللحسابات
الجاريةبالعمالتاألجنبية
مصاريفإداريةعليكلحسابويتمتحصيلهاكلثالثشهوريعفيمنها :
 -1الموظفين
 15جم تحصل عن كل حساب كل ثالث شهور.
 -2عمالءاألصولالخاصةاوالذيناتخذضدهمإجراءاتقانونية
 -3اصحابالمعاشات
( % 0.3ثالثة في األلف) حد أدني  50جم حد أقصي  500جم.
تقسيمالتركات
 100جم عن كل شيك بالجنيه المصري  10دوالر أو ما يعادلها عن كل
إيقافصرفالشيكات(جنيهمصري)عملةأجنبية .
شيك بالعملة األجنبية0
 5جم عن كل شيك بحد أقصي  75جم أومايعادلها .
فقدانشيكأودفترشيكات.
 25جم .
طلبالتحققمنصحةالتوقيعالخارجي.
 500جم رسوم اشتراك سنويا  15 +جم لكل عملية.
التعليماتالمستديمة.
كشوفحساباتترسلشهريا(تحصلشهريا)يعفىمنهاالعمالءالذينيتم
 10جم او ما يعادلها تحصل كل شهر.
ارسالكشوفالحساباتلهمالكترونيا 
 25جم او ما يعادلها تحصل كل ثالث شهور.
كشوفحساباتترسلكل3شهور/سنويا(تحصلكل3شهور)يعفى
منهاالعمالءالذينيتمارسالكشوفالحساباتلهمالكترونيا 
 100جم او ما يعادلها تحصل كل ثالث شهور.
االحتفاظببريدالعمالء  Hold Mailتحصلبالكاملنهايةينايرمنكلعام 1.000 .جم سنويا.
 25جم عن كل مستند.
طلبصورةمستند/قيدبالحسابعنالسنةالحاليـة.
 50جم عن كل مستند.
طلبصورةمستند/قيدبالحسابعنسنواتسابقة.
 500جم عن كل شهادة (متضمنة أتعاب مراقب الحسابات) بخالف
إصدارشهاداتشركاتتحتالتأسيسأوزيادةرأسمالشركاتقائمة.
الضرائب
إصدارشهاداتشركاتذاتمسئوليةمحدودةتحتالتأسيس(يقلرأسمالها  100جم عن كل شهادة (متضمنة أتعاب مراقب الحسابات) بخالف
الضرائب .
عن250ألفجم).
 25جم أو ما يعادلها عن كل حساب.
إصداركشفحساب(إضافي)بناءعليطلبالعميل.
 50جم.
مصروفاتاستعالمائتمانيلألفراد I- score
 75جم.
مصاريفاصدارشهادةباألرصدة.
 ( % 0.2إثنان فى األلف ) بدون حد أقصى.
عمولةإيداعحقنفساليوم.
مصاريفشهريةمقابلإدارةالحساباتالراكدة تطبقعلىكلالحسابات
 20جم شهريا او ما يعادلها لكل حساب فرعى
الفرعيةالراكدةماعدا الموظفين 
0
مصروفاتتحويلمرتبات .
 3جم لكل ورقة .
إصداردفترشيكات
 10جم عن كل مستند.
إعتمادصحةالتوقيعاتعليمستنداتلمتصدرعنالبنك
 50جم  -عمولة فتح الحساب .

 2/7رسوم الحد األدني للرصيد

المصاريفالشهريةإذاإنخفضالرصيدعنالحدالمسموحبه 
يعفيمنهذهالعمولةحسابات( )Staff/ Payroll/ Borrowers
الحداألدنىلحسابالتوفيربالعملةالمحليةهو2500جم 
الحداألدنىلحسابالتوفيربالعملةاألجنبيةهو1000دوالرومايعادله 
الحداألدنىلحسابالشركاتهو5000جمأومايعادلهللحساباتالجارية
بالعمالتاألجنبية 

 35جمشهريااومايعادلها .
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 3/7تأجير الخزائن
 22سم

 2.000جم سنويا  -تخصم كل  3شهور.

16.50سم

 1.500جم سنويا  -تخصم كل  3شهور.

 11.25سم

 1.200جم سنويا  -تخصم كل  3شهور.
 1.000جم سنويا  -تخصم كل  3شهور.

8.25سم

يتم خصم تأمين (شامل للخزينة والمفتاح) يعادل ضعف القيمة االيجارية
للخزينة المؤجرة لمدة عام و يرد للعميل مع إنتهاء التعاقد.

فيحالةفقدمفتاحالعميل

التكلفة الفعلية  500 +جم.

 -8أسعار خدمات إدارة امناء الحفظ
فتححسابأوراقمالية

مجاني.

إيداعأوراقماليةلديالحفظالمركزي

( %0.05نصف في االلف) لكل نوع ورقة مالية من القيمة السوقية
محتسبة بسعر اقفال اليوم السابق لإليداع بحد ادني  10جم وحد اقصي
 3.000جم.

عمولةتحويلاليأمينحفظاخر

 ( %0.05نصف في االلف) من القيمة السوقية للورقة المالية محتسبة
بسعر اقفال اليوم السابق للتحويل بحد ادني  50جم.

عمولةضممنكوداليكود

 25جم.

عمولةتحصيلكوبوناتأوراقماليةلديالحفظالمركزي

 ( %0.05نصف في االلف) من قيمة الكوبون بحد ادني  5جم.

كشفحسابسنوي

مجاني.

كشفحساببالطلب

 10جم.

كشفحركة/تجميد/حضورجمعية/اخر

 10جم للورقة الواحدة.

عمولةحفظسنويةلألوراقالماليةالمودعةلديالحفظالمركزي

( % 0.01واحد في العشرة األف) من قيمة األوراق المالية في  31ديسمبر
من كل عام.

عمولةشراءوبيع

 ( %0.05نصف في األلف) من قيمة البيع والشراء بحد ادني  3جم.

إيداعأوراقماليةلديخزائنالبنك

( %0.1واحد في االلف) من قيمة األوراق المالية في نهاية العام بحد ادني
 50جم.

عمولةتحصيلكوبوناتأوراقماليةلديخزائنالبنك

( % 0.3ثالثه فى األلف) لكل نوع ورقه مالية بحد ادني  30جم.

عمولةحفظسنويةألوراقماليةلديخزائنالبنك

( % 0.1واحد في االلف) من قيمة األوراق المالية وتحصل في نهاية العام
بحد ادني  10جم شهريآ.

مقابلصندوقتأمينالمخاطر

طبقا للمطالبة الواردة من الصندوق.

الرهنوفكالرهن

مجاني.
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بطاقات االئتمان
 1/9جدول الرسوم و المصاريف للبطاقات االئتمانية
البطاقة الفضية 150 :جم.
مصاريفاصدارالبطاقةاألساسية

البطاقة الذهبية 200 :جم.
البطاقة البالتينية 300 :جم.
البطاقة الفضية 125 :جم.

مصاريفسنوية(البطاقةاالساسية(

البطاقة الذهبية 150 :جم.
البطاقة البالتينية 300 :جم.
البطاقة الفضية 75 :جم.

مصاريفاصدار/مصاريفسنوية(البطاقةالتابعة(

البطاقة الذهبية 100 :جم.
البطاقة البالتينية 200 :جم

مصاريفاعادةاصدارالبطاقةاالساسية/التابعة(بدلفاقد/تالف(

مصاريفالسحبالنقدىمنماكينةالصرافاآللى

البطاقة الفضية  /الذهبية  100جم.
البطاقة البالتينية 100 :جم.
( %1.5واحد ونصف فى المائة) بحد أدنى  20جم داخل جمهورية مصر
العربية.
( % 2اثنين فى المائة) بحد ادنى  30جم خارج جمهرية مصر العربية.

مصاريف االعتراض ) (Charge Backتطبيق فى حالة عدم احقية
العميلفىالمبلغالمعترضعليه

 50جم على العملية المنفذة على االت الصراف االلى الخاصة بالبنك.
 150جم على العملية المنفذة على االت الصراف االلى الغير تابعة للبنك
والمشتريات.

عمولةعلىالعملياتالمنفذةبالجنيهالمصرىخارجمصر

( %2اثنين فى المائة).

غرامةتأخير

 30جم .

غرامةتجاوزالحداالئتمانى

 30جم .

مصاريفاعادةاصدارالرقمالسرى

 50جم.

عمولةالتامين(ضدالوفاة) 

%0.06



 %50خصم على مصاريف اصدا ر البطاقات االئتمانية (للبطاقة األساسية فقط) في حالة اصدار بطاقات ائتمانية مجمعة لموظفي نفس الشركة ( بحد
ادنى  10بطاقات خالل نفس الشهر)
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 2/9جدول الرسوم والمصاريف للبطاقات المدينة

مصاريفاصدار/مصاريفسنوية(البطاقةاالساسية(

مصاريفاصدار/مصاريفسنوية(البطاقةالتابعة(

مصاريفاعادةاصدارالبطاقةاالساسية/التابعة(بدلفاقد/تالف(

البطاقة العادية 50 :جم.
البطاقة الذهبية:
 75جم عند اإلصدار
 50جم سنويا
البطاقة البالتينية 100 :جم .
البطاقة البالتينية على حساب عملة اجنبية
مجانا للسنة األولى
 6دوالر امريكى سنويا
(مجان ًا للسنة األولى لعمالء "العالمى" وتحويل المرتبات).
البطاقة العادية 50 :جم.
البطاقة الذهبية 50 :جم
البطاقة البالتينية 100 :جم.
البطاقة البالتينية على حساب عملة اجنبية 6 :دوال امريكى
البطاقة العادية 50 :جم.
البطاقة الذهبية 75 :جم
البطاقة البالتينية 100 :جم.
البطاقة البالتينية على حساب عملة اجنبية 6 :دوالر امريكى
البنك األهلى المتحد (مصر) :مجانا ً.
سحب نقدى من بنك آخر داخل مصر 6 :جم.

مصاريفاستخدامماكينةالصرافاآللى

مصاريفاعادةاصدارالرقمالسرى
مصاريفاالعتراض ) (Charge Backتطبيقفىحالةعدماحقية
العميلفىالمبلغالمعترضعليه
عمولةعلىالعملياتالمنفذةبالجنيهالمصرىخارجمصر


سحب نقدى من بنك آخر خارج مصر %2 :بحد ادنى  30جم.
استعالم عن الرصيد من بنك آخر داخل مصر 5 :جم.
استعالم عن الرصيد من بنك آخر خارج مصر 6 :جم للبطاقات العادية و
 10جم للبطاقات البالتينية.
البطاقة العادية 25 :جم.
البطاقة البالتينية 50 :جم.
 50جم.
( %2اثنين فى المائة).

ترقيةبطاقةالفيزاالكترونالىبطاقةالخصمالفوريالذهبيةمعفاةمنمصاريفاإلصدارللسنةاألولى
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 3/9جدول الرسوم والمصاريف للبطاقات مدفوعة القيمة مقدما
مصاريف االصدار

مرتبات مجانا  -بطاقة هدايا  50جم  -بطاقة الشباب  50جم  -بطاقة
مطبوعةمقدما20جم-بطاقةاالنترنت20جم.

مصاريفسنوية/تجديد

مرتباتمجانا -بطاقةالشباب 50جم -بطاقةمطبوعةمقدما 20جم-
بطاقةاالنترنت20جم .

مصاريفبدلفاقد

مرتبات  20جم  -بطاقة هدايا  15جم  -بطاقة الشباب  15جم  -بطاقة
مطبوعةمقدما20جم-بطاقةاالنترنت20جم .
البنكاألهلىالمتحد(مصر):مجانا ً

مصاريفاستخدامماكينةالصرافاآللى

سحبنقدىمنبنكآخرداخلمصر 6:جم(بطاقةالمرتباتمعفاةمن
ثالثعملياتبنكيةشهريا) .
سحبنقدىمنبنكآخرخارجمصر(%2:اثنين فى المائة) بحدادنى
30جم.
استعالمعنالرصيدمنبنكآخرداخلمصر5:جم .

مصاريفاعادةاصدارالرقمالسرى

25جم.

مصاريف االعتراض ( Charge Backتطبيق فى حالة عدم احقية
العميلفىالمبلغالمعترضعليه) 

50جم .

عمولةعلىالعملياتالمنفذةبالجنيهالمصرىخارجمصر 
 -11مصروفات متنوعه

 %2

 1/11مصاريف البريد  /السويفت DHL /

إبالغ تفاصيل خطابات الضمان للخارج بالسويفت

 50دوالر أو ما يعادلها.

مصاريف سويفت محلي سداد لحصيلة شيكات كمبياالت  /سندات اذنية

 10جم  5 +جم مصاريف بريد.

مصاريف سويفت خارجي

 20دوالر او ما يعادلها.

مصاريف سويفت محلي

 5دوالر أو ما يعادلها للعملة األجنبية و 10جم للعملة المحلية.

مصاريف بريد خارجي

 5دوالر أو ما يعادلها.

مصاريف بريد داخلي (عادي)

 10جم.

مصاريف البريد ()DHL

 30دوالر او ما يعادلها.

مصاريف بريد داخلي (عادي)

 3جم.

مصاريف البريد ()DHL

 75دوالر او ما يعادلها.

 2/10خدمات اخري
كشفالحسابااللكترونى
بنكىااللكترونى
خدمةالرسائلالنصيةعلىالبطاقات
خدمةالرسائلالنصيةعلىالحسابات
مصاريفالسحبالنقديداخلالفرعلحساباتاالفرادلمبلغ10االف
جنيهمصريواقل 

مجانا ً.
مجانا ً.
مجانا ً
 10جم شهريا ً (معفى موظفى البنك).
 20جم
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