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 .1الشيكات  /الكمبياالت /التحويالت
 .1.1تحصيل الشيكات
شيكات مسحوبة على بنوك محلية مقدمة للتحصيل داخل غرفة
المقاصة.
شيكات مسحوبة على بنوك محلية مقدمة للتحصيل خارج غرفة ( % 0.2اثنان في االلف) حد ادني  10جنيه واقصي  400جنيه عن كل
شيك بخالف عمولة المراسل
المقاصة.
 10جم عن كل شيك.

شيكات أجلة سواء خارج أوداخل المقاصة.

 15جم عن كل شيك.

( % 0.3ثالثة في االلف) حد ادني  10دوالر واقصي  100دوال ر 1 +
شيكات مسحوبة بالعملة األجنبية او بالعملة المحلية على بنوك خارجية
دوالر مصاريف بريد للبنوك المحلية  +لمصاريف الفعلية لـ DHLفي
ومحلية تخصم من البنك المراسل بخالف عمولة المراسل.
حالة الشيكات المسحوبة خارج مصر.
شيكات بالجنيه المصري مسحوبة على عمالء البنك ومقدمة من بنوك ( % 0.1واحد في االلف) حد ادني  10جم وحد أقصى  100جم 15 +
جم مصاريف سويفت.
اخري للتحصيل خارج غرفة المقاصة.
شيكات بالعملة األجنبية مسحوبة على عمالء البنك ومقدمة من بنوك ( % 0.1واحد في االلف) حد أدني  5دوالر وحد أقصي  50دوالر +
مصاريف السويفت  15دوالر  +مصاريف بريد.
أخري اجنبية أو محلية خارج غرفة مقاصة المصرف العربي.
شيكات مشتراة بالجنيه المصري.

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

شيكات مشتراة بالعملة األجنبية .

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

شيكات مرتدة واردة بالعملة المحلية.

 40جم عن كل شيك.

شيكات مرتدة واردة بالعملة األجنبية.

 5دوالر عن كل شيك.

 .1.2تحصيل كمبياالت
كمبياالت مقدمة من عمالء البنك للتحصيل بالعملة المحلية ومسحوبة ( % 0.2اثنان في االلف) حد ادني  10جم وحد أقصى  500جم  10 +جم
مصاريف بريد.
على بنوك محلية أخري.
كمبياالت مقدمة من عمالء البنك للتحصيل بالعملة المحلية ومسحوبة
( %0.1واحد في االلف) حد أدني  5جم وحد أقصي  50جم.
على فروع مصرفنا (نقدا أو خصم من الحساب).
طلب سحب أو تأجيل استحقاق كمبياالت  /شيكات أجلة.

 10جم عن كل كمبيالة.

كمبياالت مقدمة من بنوك أخري خصما على عمالئنا.

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

مصاريف البروتستو وعمولة البروتستو.

 20جم بروتستو  5 +جم عمولة بروتستو.
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 .1.3التحويالت الصادرة والواردة
تحويالت من حساب الي حساب داخل البنك

 30جم

تحويالت صادرة محلية بالجنيه المصري عن طريق السويفت.

( % 0.2اثنين في االلف) حد ادني  25جم وحد اقصي  300جم  +مصاريف
سويفت  20جم.

تحويالت صادرة بالعملة االجنبية عن طريق السويفت.

( % 0.3ثالثة في االلف) حد ادني  10دوالر وحد أقصى  100دوالر +
مصاريف سويفت  25دوالر او ما يعادلها.

تحويالت صادرة محلية بالجنيه المصري عن طريق ACH

( % 0.2اثنين في االلف) حد ادني  10جم وحد أقصى  300جم

تحويالت صادرة بالعملة االجنبية عن طريق ACH
تحويالت واردة – يعفى منها عمالء My Global
تحويالت واردة من البنك المركزي المصرى عن طريق ACH

( % 0.2اثنين في االلف) حد ادني  10جم وحد اقصي  300جم أو ما يعادلها
بالعملة األجنبية
 3جم لكل تحويل بالجنيه المصري و 2دوالر لكل تحويل بالعملة األجنبية او ما
يعادلها.
 2جم لكل تحويل بالجنيه المصري

حواالت واردة لغير عمالء البنك اضافة لحساباتهم لدي بنوك ( % 0.3ثالثة في االلف( حد ادني 15جم وحد اقصي 300جم  10 +جم
مصاريف سويفت.
اخري بالعملة المحلية.
حواالت واردة لغيرعمالء البنك اضافة لحساباتهم لدي بنوك ( % 0.3ثالثة في االلف( حد ادني  10دوالر وحد اقصي  100دوالر 10 +
دوالر مصاريف سويفت.
اخري بالعملة األجنبية.
 .1.4اصدار شيكات مصرفية
اصدار شيك مصرفي بالعملة المحلية.

( % 0.2اثنين في االلف) حد ادني  30جم وحد أقصى  300جم.

اصدار شيك مصرفي بالعملة األجنبية.

( % 0.3ثالثة في االلف) حد ادني  7دوالر وحد أقصى  100دوالر.

 .2اإلعتمادات المستندية
 .2.1مستندات برسم تحصيل
باإلطالع : Sight
مستندات شحن برسم التحصيل (مستندات برسم تحصيل استيراد).
مستندات محولة لبنوك محلية.
كمبياالت مقبولة من المستورد ومضمونة من البنك.
Aval/Undertaking/Guaranteed
كمبياله آجله  /كمبيالة مقبولة من المستورد
Deferred / Acceptance
مستندات شحن برسم التحصيل

( %1واحد في المائة) حد أدنى  30دوالر أو ما يعادلها  5 +دوالر أو ما
يعادلها مصاريف الطباعة  25 +دوالر مصاريف سويفت.
 300جم  +مصاريف بريد  25 +دوالر مصاريف سويفت أو ما يعادلها.
( % 1.25واحد وربع في المائة) حد أدني  40دوالر عن كل  3شهور أو
كسورها تحصل من تاريخ القبول حتي تاريخ االستحقاق  5 +دوالر أو ما
يعادلها مصاريف الطباعة  25 +دوالر مصاريف سويفت باإلضافة لعمولة
مستندات الشحن برسم التحصيل %1
( %1واحد في المائة) حد أدني  40دوالر أو ما يعادلها  5 +دوالر أو ما
يعادلها مصاريف الطباعة  25 +دوالر مصاريف سويفت

تسليم مستندات للمسحوب عليهم بدون مقابل (مستندات برسم
التحصيل مرسلة للخارج تصدير).

نصف عمولة التحصيل.

عمليات تصدير  /عمليات أخري.

( %0.25اثنين ونصف في االلف) حد أدني  20دوالر  25 +دوالر مصاريف
سويفت  +مصاريف طباعة  5دوالر  +مصاريف بريد دولى  80دوالر
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 .2.2اعتمادات استيراد
تحصل عمولة ( % 1.25واحد وربع في المائة) بحد أدني  50دوالر او ما
اعتمادات باإلطالع ( Sight L/Cالدفع مقابل المستندات) محلية يعادلها عن كل  3شهور او كسورها  100 +دوالر مصاريف سويفت
وخارجية.
بتفاصيل االعتماد.
عند الفتح نفس عمولة االطالع وعند ورود المستندات تحصل عمولة %0.5
اعتمادات القبول (القبول مقابل كمبيالة/مستندات) أو اعتمادات (خمسة فى االلف) عن كل  3شهور أو كسورها تحصل عن مدة التسهيل وذلك
الدفع اآلجل Deferred Payment LC
علي قيمة المستندات المقدمة للقبول.
عند الفتح تحصل عمولة االطالع علي المبلغ االصلي زائد عمولة إضافية 0.6
( %ستة في االلف) تحصل علـي مبلغ كل دورة (المبالغ الزائدة عن المبلغ
اعتمادات دائرية Revolving L/C
االصلي) ،كما تحصل عمولة الفتح فقط عن المبالغ التي تدفع خالل الفترة زيادة
علي المبلغ القابل لالستعمال.
تحصل علي مبلغ الزيادة ذات العمولة الخاصة بفتح االعتمادات عن المدة الباقية
الزيادة Increase
من سريان االعتماد.
تحصل علي الرصيد المتبقي من االعتماد عمولة جديدة قدرها ( %0.25اثنين
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
مد االجل Extension
كل ثالثة شهور أو كسورها وفي حالة مد األجل لفترة ال تجاوز الثالثة شهور
السابق تحصيل العمولة عنها تحصل عمولة ( % 0.2اثنين في االلف).
(عدا زيادة القيمة او مد االجل) يتم تحصيل عمولة  10دوالر او ما يعادلها عن
التعديل Amendments
كل بند من بنود االعتماد يتم تعديله.
مالحظات وإرشادات عامة
 يتم تحصيل العموالت عند فتح االعتماد او عند زيادة قيمته او مد اجله او إجراء اية تعديالت أخري عليه وذلك عن كل مدة سريان مفعول االعتماد،اي عن المدة من تاريخ فتح االعتماد (او تعديله) الي تاريخ انتهاء مدة سريانه (وليس الي التاريخ المحدد للشحن فقط).
 يتم تحصيل مطبوعات  $5في االصدار. تعد العمولة المدفوعة حقا مكتسبا للبنك ،ومن ثم ال يجوز له إعادة جزء منها للعميل إذا استعمل االعتماد كليا او جزئيا قبل استحقاقه ،او لم يستعملعلى االطالق ،او ألغي بناء على طلب العميل علي انه يمكن رد العمولة نظرا الن العملية تعتبر ملغاة دون اي ارتباط على البنك في الحالتين التاليتين:
• 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 وفقا لعموالتالكمبياالت والمستندات الواردة من الخارج.
 في حالة ورود مستندات شحن وبها خالفات يتم تحصيل عمولة قدرها  150دوالر يتم استقطاعها من المبالغ المحولة للمستفيد باالضافة الي مصاريفالتلكس 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. مصاريف إصدار نموذج 100 :4جم باإلضافة للمصاريف اإلدارية -مصاريف تعديل نموذج 50 :4جم.
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 .2.3اعتمادات تصدير – اعتمادات باإلطالع
 30دوالر او مايعادلها  +مصاريف السويفت  +مصاريف بريد  5دوالر
ابالغ اعتماد بدون اضافة التعزيز
 +مصاريف طباعة  5دوالر
)(Advising without adding confirmation
ذات عمولة ومصاريف األبالغ بعاليه  +عمولة التعزيز وتحدد من ادارة
ابالغ اعتماد مع اضافة التعزيز او ابالغ مع تعهد بالدفع
 (Advising with adding our confirmation/advising withالمؤسسات المالية لكل عملية على حده بحد أدني  50.00دوالر عن كل
) undertakingفترة.
 ( %0.3ثالثة فى االلف) عن كل دفعة مستندات حد ادنى  20دوالر او
عمولة دفع عن االعتمادات غي المعززة
مايعادلها
عمولة دفع عن االعتمادات المعززة تحدد من ادارة المؤسسات المالية تحدد من ادارة المؤسسات المالية لكل عملية على حده بحد أدني 20.00
دوالر عن كل دفعة مستندات
لكل عملية على حده
 .2.4اعتمادات القبول او الدفع األجل ()Deferred Payment / Acceptance
 30دوالر او مايعادلها  +مصاريف السويفت  +مصاريف بريد  5دوالر
ابالغ اعتماد بدون اضافة التعزيز
 +مصاريف طباعة  5دوالر
)(advising without adding confirmation
ذات عمولة ومصاريف األبالغ بعاليه  +عمولة التعزيز والقبول وتحدد
ابالغ اعتماد مع اضافة التعزيز او ابالغ مع تعهد بالدفع
 (Advising with adding our confirmation/advising withمن ادارة المؤسسات المالية لكل عملية على حده بحد أدني  50.00دوالر
) undertakingعن كل فترة
( % 0.3ثالثة فى االلف) عن كل دفعة مستندات حد ادنى  20دوالر او
عمولة دفع عن االعتمادات غير المعززة
مايعادلها
عمولة دفع عن االعتمادات المعززة تحدد من ادارة المؤسسات المالية تحدد من ادارة المؤسسات المالية لكل عملية على حده بحد أدني 20.00
دوالر عن كل دفعة مستندات
لكل عملية على حده
 .2.5اعتمادات دائرية Revolving L/C
ابالغ اعتماد بدون اضافة التعزيز
)(Advising without adding confirmation

ابالغ اعتماد مع اضافة التعزيز او ابالغ مع تعهد بالدفع
(Advising with adding our confirmation/advising with
)undertaking
عمولة دفع عن االعتمادات غير المعززة

30دوالر او مايعادلها  +مصاريف السويفت  +مصاريف بريد  5دوالر
 +مصاريف طباعة  5دوالر
باالضافة ل  %0.2من قيمة الرصيد القائم عن كل  3شهور وكذا عن
المبالغ الزائدة على مبلغ االعتماد االصلى وعن المبالغ الزائدة على المبلغ
االصلى فى كل فترة
تحدد من ادارة المؤسسات المالية لكل عملية على حده .

( % 0.3ثالثة فى االلف) عن كل دفعة مستندات حد ادنى  20دوالر او
مايعادلها
عمولة دفع عن االعتمادات المعززة تحدد من ادارة المؤسسات المالية تحدد من ادارة المؤسسات المالية لكل عملية على حده بحد أدني 20.00
دوالر عن كل دفعة مستندات
لكل عملية على حده
 .2.6اعتمادات قابلة للتحويل ()Transferable L/C
عمولة دفع عن االعتمادات المعززة تحدد من ادارة المؤسسات المالية ذات العموالت السابقة عن االبالغ والتعزيز باألضافة لعمولة تحويل 0.2
( %اثنين فى االلف) عن كل تحويل.
لكل عملية على حدهاعتمادات قابلة للتحويل ()Transferable L/C
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 .2.7التعديالت
 30دوالر او مايعادلها  +مصاريف السويفت  +مصاريف بريد  5دوالر
ابالغ تعديالت اعتماد بدون اضافة التعزيز
) + (advising without adding confirmationمصاريف طباعة  5دوالر
ذات عمولة ومصاريف األبالغ بعاليه  +عمولة (مد اجل او زيادة) ذات
المحدده من ادارة المؤسسات المالية عن العملية بحد أدني  50.00دوالر

ابالغ مد اجل او زيادة اعتماد مع اضافة التعزيز او ابالغ مع تعهد
بالدفع
(Advising with adding our confirmation/advising with
)undertaking
عدا مد األجل او الزيادة 10 :دوالر او ما يعادلها عن كل بند من بنود
ابالغ تعديالت اعتماد مع اضافة التعزيز او ابالغ مع تعهد بالدفع عدا
التعديل
مد األجل او الزيادة
(Advising with adding our confirmation/advising with
)undertaking
 .2.8التنازل الجزئى او الكلى عن الحصيلة
 %0.1عن المبلغ المتنازل عنه بحد أدني  30دوال او ما يعادلها.
 .2.9فحص المستندات على قوة اعتماد غير معزز
 75دوالر او ما يعادلها
.3

خطابات الضمان (العمولة عن كل  3شهور أوكسورها)
 .3.1خطابات الضمان االبتدائية

مقابل ضمانات صادرة من بنوك أجنبية
Counter Guarantee to issue a local guarantee
ضمانات محلية  /خارجية صادرة لحساب عمالء محليين Local
Guarantee or issue Counter Guarantee

تحدد العمولة والمصروفات بالنسبة لكل عملية علي حدة.
( 0.3 %ثالثة في االلف) حد أدني  50جم او ما يعادلها.

 .3.2خطابات الضمان النهائية والدفعة المقدمة
مقابل ضمانات صادرة من بنوك أجنبية
Counter Guarantee to issue a local guarantee
ضمانات محلية  /خارجية صادرة لحساب عمالء محليين Local
Guarantee or issue Counter Guarantee

تحدد العمولة والمصروفات بالنسبة لكل عملية علي حدة.
 % 0.6سته في االلف  -حد أدني  100جم او ما يعادله.

 .3.3أبالغ خطاب ضمان للمستفيد
بدون مسئولية او التزام علي البنك
Advising L/G

 50دوالر او ما يعادلها باإلضافة الي مصاريف البريد او السويفت25 ،
دوالر عن كل سويفت

 .3.4خطابات ضمان لسحب بضائع
لحين وصول المستندات من الخارج (خطابات ضمان مالحية)
تحصل عمولة موحدة  200جم أو ما يعادلها  -يتم تحصيل عمولة قدرها
فتح بشأنها اعتماد مستندي أو تظهير مستندات الشحن الواردة من 20جم عن كل شهر لحين إعادة الضمان االصلي.
العمالء تحت اعتماد مستندي.
 .3.5خطابات الضمان الصادرة
لحساب او مقابل ضمان صادر من بنوك محلية

تحصل عمولة ( % 0.3ثالثة في االلف) حد أدني  100جم أو ما يعادلها
وذلك عن كل  3شهور أو كسورها.
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 .3.6تعديالت خطاب الضمان
زيادة قيمة الضمان

مد األجل

التعديل (باستثناء حاالت زيادة القيمة ومد األجل(

تحصل عمولة اإلصدار علي قيمة الزيادة عن المدة الباقية من صالحية
خطاب الضمان.
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.

مالحظات وإرشادات عامة:
 تعفي خطابات الضمان المغطاه نقدا بنسبة  %100و مودعة في حساب مخصص بدون عائد من عموالت خطابات الضمان سابق األشارة اليها  ،عليان يتم إصدارها و تجديدها مقابل عمولة موحدة كما يلي:
•  100جم خطاب الضمان اإلبتدائي.
•  150جم خطاب الضمان النهائي والدفعة المقدمة.
• على ان تحصل مرة واحدة عند االصدار وعند كل تجديد وذلك مهما كانت مدة خطاب الضمان.
• يتم تحصل مطبوعات  15جم  15 +جم بريد محلي مع كل عملية تتم تحت خطاب الضمان.
 يتم تحصيل العمولة عن الفترة من تاريخ إصدار الخطاب حتى انتهاء صالحيته وتعتبر عمولة خطاب الضمان حق مكتسب للبنك. -خطابات الضمان االبتدائي  /النهائي  /الدفعة المقدمة الغير سارية المفعول يتم تحصيل  75جم لحين تسرية خطاب الضمان.

 .4القروض 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.
حسابات البنوك المحلية( .
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئه المصرفية.

( % 0.15واحد ونصف في االلف) وبالنسبة للقروض بضمان ودائع أو
شهادات تحصل عمولة ( %0.1واحد في االلف) بحد أدني  5جم أو 2
دوالر.

 .5المخازن
عمولة مالحظة مخازن مفتوحة.

 250جم شهريا على مخازن إدارة القروض.

عمولة على مخازن مغلقة.

مجاناً.

السحب أو البيع من المخزن المغلق.

( %0.5خمس في األلف) على قيمة السلع المخزنة  /المباعة.

السلع المرتهنة التي تجاوز مدة تخزينها المدة المتفق عليها.

( % 0.2اثنين في االلف) شهريا للسنة االولي ويتم زيادتها ( % 0.1واحد
في االلف) شهريا كل سنة تالية.
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 .6خدمة العمالء
 .6.1رسوم متنوعة
فتح حسابات التوفير – باستثناء حسابات )(Payroll
الحد األدنى لفتح حساب توفير بالعملة المحلية هو  5000جم أو ما
يعادلها بالعمالت األجنبية
الحد األدنى لفتح حساب توفير بالدوالر االمريكى هو  1000دوالر
الحد األدنى لفتح حساب توفير باليورو هو  1000يورو
الحد األدنى لفتح حساب توفير بالجنيه استرلينى هو  1000جنيه
استرلينى
يعفى منها العمالء ذوي الهمم
فتح الحسابات الجارية لالفراد – باستثناء حسابات )(Payroll
الحد األدنى لفتح حساب جارى بالعملة المحلية هو  5000جم أو ما
يعادلها بالعمالت األجنبية
الحد األدنى لفتح حساب جارى بالدوالر االمريكى هو  1000دوالر
الحد األدنى لفتح حساب جارى باليورو هو  1000يورو
الحد األدنى لفتح حساب جارى بالجنيه استرلينى هو  1000جنيه
استرلينى
يعفى منها العمالء ذوي الهمم
فتح الحسابات للشركات
الحد األدنى لفتح حساب جارى بالعملة المحلية هو  5000جم أو ما
يعادلها بالعمالت األجنبية
الحد األدنى لفتح حساب جارى بالدوالر االمريكى هو  1000دوالر
الحد األدنى لفتح حساب جارى باليورو هو  1000يورو
الحد األدنى لفتح حساب جارى بالجنيه استرلينى هو  1000جنيه
استرلينى
مصاريف إدارية على كل حساب ويتم تحصيلها كل شهر يعفي منها:
 -1عمالء األصول الخاصة او الذين اتخذ ضدهم إجراءات قانونية
 -2اصحاب المعاشات
 -3العمالء ذوي الهمم

 50جم  -عمولة فتح الحساب.

 50جم  -عمولة فتح الحساب.

 100جم  -عمولة فتح الحساب.

 15جم أو ما يعادلها بالعمالت االخرى و تحصل عن كل حساب كل
شهر.

تقسيم التركات

( % 0.3ثالثة في األلف) حد أدني  50جم حد أقصي  500جم.

إيقاف صرف الشيكات (جنيه مصري) عملة أجنبية .

 200جم عن كل شيك بالجنيه المصري  20دوالر أو ما يعادلها عن كل
شيك بالعملة األجنبية

فقدان شيك أو دفتر شيكات.

 10جم عن كل شيك بحد أقصي  100جم أومايعادلها

طلب التحقق من صحة التوقيع الخارجي.

 25جم.

التعليمات المستديمة.

 1000جم رسوم اشتراك سنويا  50 +جم لكل عملية

كشوف حسابات ترسل كل  3شهور /سنويا (تحصل كل  3شهور) يعفى
منها:
 -1العمالء الذين يتم ارسال كشوف الحسابات لهم الكترونيا
 -2العمالء ذوى الهمم
كشوف حسابات ترسل شهريا (تحصل كل شهر) يعفى منها:
 -1العمالء الذين يتم ارسال كشوف الحسابات لهم الكترونيا
 -2العمالء ذوي الهمم

 50جم او ما يعادلها تحصل كل ثالث شهور

 20جم أو ما يعادلها تحصل شهريا

طلب صورة مستند  /قيد بالحساب عن السنة الحاليـة.

 30جم عن كل مستند.

طلب صورة مستند  /قيد بالحساب عن سنوات سابقة.

 75جم عن كل مستند.
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إصدار شهادات شركات تحت التأسيس أوزيادة رأس مال شركات قائمة.
إصدار شهادات شركات ذات مسئولية محدودة تحت التأسيس (يقل
رأسمالها عن  250ألف جم).
إصدار كشف حساب (إضافي) بناءعلي طلب العميل
مصروفات استعالم ائتماني لألفراد I- score
يعفى منها العمالء ذوى الهمم
مصاريف اصدار شهادة باألرصدة
يعفى منها العمالء ذوى الهمم
مصاريف اصدار شهادة ابراء الذمة المالية
االفراد
الشركات
عمولة إيداع حق نفس اليوم
يعفى منها العمالء ذوي الهمم
مصاريف شهرية مقابل إدارة الحسابات الراكدة تطبق على كل الحسابات
الفرعية الراكدة
يعفى منها العمالء ذوي الهمم
مصروفات تحويل مرتبات
إصدار دفتر شيكات
يعفى منها العمالء ذوى الهمم
إعتماد صحة التوقيعات على مستندات لم تصدر عن البنك
يعفى منها العمالء ذوى الهمم

 500جم عن كل شهادة (متضمنة أتعاب مراقب الحسابات) بخالف
الضرائب
 100جم عن كل شهادة (متضمنة أتعاب مراقب الحسابات) بخالف
الضرائب.
 50جم أو ما يعادلها عن كل حساب
 100جم
 100جم
 25جم
 50جم
( % 0.3ثالثة فى األلف) بدون حد أقصى.
 25جم شهريا او ما يعادلها لكل حساب فرعى
مجانا ً
 5جم لكل ورقة.
 25جم عن كل مستند.

 .6.2رسوم الحد األدني للرصيد
المصاريف الشهرية إذا إنخفض الرصيد عن الحد المسموح به
يعفي من هذه العمولة حسابات () Payroll/Borrowers
يعفى منها العمالء ذوى الهمم
الحد األدنى لرصيد حساب التوفير بالعملة المحلية هو  5000جم أو ما
يعادلها بالعمالت األجنبية
الحد األدنى لرصيد حساب توفير بالدوالر األمريكي هو  1000دوالر
الحد األدنى لرصيد حساب توفير باليورو هو  1000يورو
الحد األدنى لرصيد حساب توفير بالجنيه األسترليني هو  1000جنيه
إسترليني
يعفى منها العمالء ذوى الهمم
الحد األدنى لرصيد الحسابات الجارية ( -أفراد وشركات)
الحد األدنى لرصيد الحسابات الجارية بالعملة المحلية هو  5000جم أو
ما يعادلها بالعمالت األجنبية
الحد األدنى لرصيد الحساب جاري بالدوالر األمريكي هو  1000دوالر
الحد األدنى لرصيد الحساب جاري باليورو هو  1000يورو
الحد األدنى لرصيد الحساب جاري بالجنيه األسترليني هو  1000جنيه
إسترليني
يعفى منها العمالء ذوي الهمم

 35جم شهريا او ما يعادلها

 35جم شهريا او ما يعادلها
 3دوالر امريكي شهريا
 3يورو شهريا
 3جنيه استرليني شهريا

 35جم شهريا او ما يعادلها
 3دوالر امريكي شهريا
 3يورو شهريا
 3جنيه استرليني شهريا
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 .7تأجير الخزائن
 30سم

 3600جم سنويا  -تخصم كل  3شهور.

 22سم

 2400جم سنويا  -تخصم كل  3شهور.

 20سم

 2400جم سنويا  -تخصم كل  3شهور.

 16.50سم

 2200جم سنويا  -تخصم كل  3شهور.

 15سم

 1800جم سنويا  -تخصم كل  3شهور.

 11.25سم

 1700جم سنويا  -تخصم كل  3شهور.

 10سم

 1500جم سنويا  -تخصم كل  3شهور.

 8.25سم

 1200جم سنويا  -تخصم كل  3شهور.

تأمين الخزائن

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

في حالة فقد مفتاح العميل

التكلفة الفعلية  500 +جم.

 .8أسعار خدمات إدارة امناء الحفظ
فتح حساب أوراق مالية
إيداع أوراق مالية لدي الحفظ المركزي
عمولة تحويل الي أمين حفظ اخر

مجاني.
( %0.05نصف في االلف) لكل نوع ورقة مالية من القيمة السوقية محتسبة
بسعر اقفال اليوم السابق لإليداع بحد ادني  10جم.
 ( % 0.05نصف في االلف) من القيمة السوقية للورقة المالية محتسبة بسعر اقفال
اليوم السابق للتحويل بحد ادني  50جم.

عمولة ضم من كود الي كود

 25جم

تكويد  /تعديل كود عميل

 25جم

عمولة أمين الحفظ عن عمليات الشراء والبيع (عقود شركات
السمسرة)

 ( %0.05نصف في األلف) من قيمة البيع والشراء بحد ادني  3ج تقسم كاآلتي:
 %20للبنك بدون حد ادني والباقي للشركة مقابل قيامها بالتسويق والترويج للبنك.

عمولة تحصيل كوبونات أوراق مالية لدي الحفظ المركزي

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

كشف حساب سنوي

مجاني.

كشف حساب بالطلب

 10جم.

كشف حركة /تجميد/حضور جمعية/اخر

 10جم للورقة الواحدة.

عمولة حفظ سنوية لألوراق المالية المودعة لدي الحفظ
المركزي

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

عمولة شراء وبيع

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

إيداع أوراق مالية لدي خزائن البنك

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

عمولة تحصيل كوبونات أوراق مالية لدي خزائن البنك

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

عمولة حفظ سنوية ألوراق مالية لدي خزائن البنك

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

مقابل صندوق تأمين المخاطر

طبقا للمطالبة الواردة من الصندوق.

الرهن وفك الرهن

مجاني.
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 .9البطاقات
 .9.1جدول الرسوم والمصاريف للبطاقات االئتمانية

مصاريف اصدار البطاقة األساسية
يعفى منها العمالء ذوى الهمم

البطاقة الفضية 150 :جم.
البطاقة الذهبية 200 :جم.
البطاقة البالتينية 300 :جم.

مصاريف سنوية (البطاقة االساسية(
يعفى منها العمالء ذوى الهمم

البطاقة الفضية 125 :جم.
البطاقة الذهبية 150 :جم.
البطاقة البالتينية 300 :جم.

مصاريف اصدار  /مصاريف سنوية (البطاقة التابعة(
يعفى منها العمالء ذوى الهمم

البطاقة الفضية 75 :جم.
البطاقة الذهبية 100 :جم.
البطاقة البالتينية 200 :جم

مصاريف اعادة اصدار البطاقة االساسية  /التابعة (بدل فاقد  /تالف(
يعفى منها العمالء ذوى الهمم

مصاريف السحب النقدى من ماكينة الصراف اآللى

البطاقة الفضية  /الذهبية  125جم.
البطاقة البالتينية 150 :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 Back
تطبيق فى حالة عدم احقية العميل فى المبلغ المعترض عليه

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

عمولة على العمليات المنفذة بالجنيه المصرى خارج مصر

( %3ثالثة فى المائة).

غرامة تأخير

 100جم .

غرامة تجاوز الحد االئتمانى

 100جم .

مصاريف اعادة اصدار الرقم السرى
يعفى منها العمالء ذوى الهمم

 75جم.

عمولة التامين (ضد الوفاة)

%0.06

•  %50خصم على مصاريف اصدار البطاقات االئتمانية (للبطاقة األساسية فقط) في حالة اصدار بطاقات ائتمانية مجمعة لموظفي نفس
الشركة ( بحد ادنى  10بطاقات خالل نفس الشهر).
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 .9.2جدول الرسوم والمصاريف للبطاقات المدينة
البطاقة العادية 50 :جم.
البطاقة الذهبية 75 :جم عند اإلصدار 50 -جم سنويا
مصاريف اصدار  /مصاريف سنوية (البطاقة االساسية(
يعفى منها العمالء ذوى الهمم

مصاريف اصدار  /مصاريف سنوية (البطاقة التابعة(
يعفى منها العمالء ذوى الهمم

مصاريف اعادة اصدار البطاقة االساسية  /التابعة (بدل فاقد  /تالف(
يعفى منها العمالء ذوى الهمم

البطاقة البالتينية 150 :جم .
البطاقة البالتينية على حساب عملة اجنبية :
مجانا للسنة األولى  10 -دوالر امريكى سنويا
(مجانا ً للسنة األولى لعمالء "العالمى" وتحويل المرتبات).
البطاقة العادية 50 :جم.
البطاقة الذهبية75 :جم
البطاقة البالتينية 150 :جم.
البطاقة البالتينية على حساب عملة اجنبية 10 :دوال امريكى
البطاقة العادية 50 :جم.
البطاقة الذهبية 75 :جم
البطاقة البالتينية 150 :جم.
البطاقة البالتينية على حساب عملة اجنبية 10 :دوالر امريكى
البنك األهلى المتحد (مصر) :مجانا ً.
سحب نقدى من بنك آخر داخل مصر 5 :جم (بطاقة المرتبات معفاة من
خمس عمليات بنكية شهريا).

مصاريف استخدام ماكينة الصراف اآللى

سحب نقدى من بنك آخر خارج مصر %2 :بحد ادنى  30جم.
استعالم عن الرصيد من بنك آخر داخل مصر 3 :جم.
استعالم عن الرصيد من بنك آخر خارج مصر 10 :جم للبطاقات العادية و
 10جم للبطاقات البالتينية.

مصاريف اعادة اصدار الرقم السرى
يعفى منها العمالء ذوى الهمم

البطاقة العادية 50 :جم.
البطاقة البالتينية 50 :جم.

مصاريف االعتراض )(Charge Back
تطبق فى حالة عدم احقية العميل فى المبلغ المعترض عليه
يعفى منها العمالء ذوى الهمم

 50جم.

عمولة على العمليات المنفذة بالجنيه المصرى خارج مصر

( %3ثالثة فى المائة).

• ترقية بطاقة الفيزا الكترون الى بطاقة الخصم الفوري الذهبية معفاة من مصاريف اإلصدار للسنة األولى.

تطبق شروط وأحكام البنك االهلى المتحد – مصر ،وكذلك تطبق كافة أعفاءات البنك المركزى المصرى
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 .9.3جدول الرسوم والمصاريف للبطاقات مدفوعة القيمة مقدما
مصاريف اإلصدار

مجانا ً

مصاريف سنوية  /تجديد
يعفى منها العمالء ذوى الهمم

مرتبات مجانا  -بطاقة الشباب  50جم  -بطاقة مطبوعة مقدما  20جم -
بطاقة االنترنت  20جم.

مصاريف بدل فاقد
يعفى منها العمالء ذوى الهمم

مرتبات  20جم  -بطاقة هدايا  50جم  -بطاقة الشباب  50جم  -بطاقة
مطبوعة مقدما  20جم  -بطاقة االنترنت  20جم.
البنك األهلى المتحد (مصر) :مجانا ً

مصاريف استخدام ماكينة الصراف اآللى

سحب نقدى من بنك آخر داخل مصر 5 :جم (بطاقة المرتبات معفاة من
خمس عمليات بنكية شهريا).
سحب نقدى من بنك آخر خارج مصر( %2 :اثنين فى المائة) بحد ادنى
 30جم.
استعالم عن الرصيد من بنك آخر داخل مصر 3 :جم.

مصاريف اعادة اصدار الرقم السري
يعفى منها العمالء ذوى الهمم
مصاريف االعتراض )(Charge Back
تطبق فى حالة عدم احقية العميل فى المبلغ المعترض عليه
يعفى منها العمالء ذوى الهمم
عمولة على العمليات المنفذة بالجنيه المصرى خارج مصر

 25جم.
 50جم.
%2

.10القروض الشخصية
مصاريف إدارية للقروض الشخصية وقروض السيارات

( % 2اثنين فى المائة)

مصاريف إدارية للقروض الشخصية للعمالء ذوي الهمم

( % 1واحد فى المائة)

مصاريف إدارية للقروض الشخصية (قطاع البترول)

( % 1واحد فى المائة)

مصاريف إدارية لقرض عضوية األندية

( % 1.5واحد ونصف فى المائة)

رسوم السداد المبكر  /السداد الجزئي

( % 5خمسة فى المائة)

عمولة أعلي رصيد مدين

( % 0.01واحد فى االلف)

دمغة نسبية

( % 0.02اثنين فى االلف)

رسوم التأخير للقسط الشهري الغير مدفوع

 %5شهريا على عدد أيام التأخير

تطبق شروط وأحكام البنك االهلى المتحد – مصر ،وكذلك تطبق كافة أعفاءات البنك المركزى المصرى
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.11خدمات القنوات اإللكترونية
كشف الحساب االلكترونى

مجانا ً.

خدمة الرسائل النصية على البطاقات

مجانا ً

خدمة الرسائل النصية على الحسابات

مجانا

مصاريف السحب النقدي داخل الفرع لحسابات االفراد لمبلغ  20ألف جنيه
مصري أواقل
مصاريف اإليداع النقدي داخل الفرع لحسابات االفراد لمبلغ  20ألف جنيه
مصري أواقل

 30جم
 30جم

خدمات الموبايل البنكى  /اإلنترنت
رسوم التسجيل

مجانا ً.

التحويل بين حسابات البنك األهلى المتحد

مجانا ً.

التحويل إلى بنك محلى أخر بالجنيه المصرى

مجانا ً.

تحويالت التعليمات المستديمة (المضافة عن طريق األنترنت البنكى)

مجانا ً.

المحفظة البنكية – e-pocket
رسوم التسجيل

مجاناً.

تغذية المحفظة البنكية من خالل الحساب بالبنك األهلى المتحد

مجاناً.

تغذية المحفظة البنكية من خالل فروع فورى

 %1.5من المبلغ

تغذية المحفظة البنكية من خالل ماكينة الصراف اآللى لدى البنوك
األخرى

مجانا ً.

السحب من خالل ماكينات الصراف اآللى التابعة للبنك األهلى المتحد

مجاناً.

السحب من خالل فروع فورى

 %2من المبلغ بحد أدنى  2جم

السحب من خالل ماكينات الصراف اآللى التابعة للبنوك األخرى

مجانا ً.

التحويل بين محافظ الهاتف المحمول

أول عملية تحويل في الشهر مجانا

التحويل إلى محفظة تابعة للبنك األهلى المتحد

 1جم (واحد جنيه)

التحويل إلى محفظة تابعة لبنك أخر

 % 0.5من المبلغ بحد أقصي  10جم

عمليات الشراء

مجاناً.

مصاريف اإلعتراض على أى عملية

 10جم

تطبق شروط وأحكام البنك االهلى المتحد – مصر ،وكذلك تطبق كافة أعفاءات البنك المركزى المصرى
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.12المصاريف و العموالت الخاصة بعمالء ()Private Banking
فتح الحساب

مجانا ً

إصدار وتجديد بطاقات الخصم المباشر ()Platinum

مجانا ً

إصدار وتجديد بطاقات الخصم المباشر الفرعية ()Platinum

مجانا ً

إصدار وتجديد بطاقات اإلئتمان ()Platinum

مجانا ً

إصدار وتجديد بطاقات اإلئتمان الفرعية ( )Platinumحتى بطاقتان

مجانا ً

إعادة إصدار الرقم السري

مجانا ً

تحويالت صادرة محلية بالجنيه المصري.

 %0.1حد أدنى  10جم والحد األقصى  150جم

تحويالت صادرة بالعملة االجنبية .
إصدار دفتر شيكات

 %0.1حد أدنى  5دوالر والحد األقصى  50دوالر  20 +دوالر
مصاريف تحويل
مجانا ً

تحصيل الشيكات تحت التحصيل بالجنية المصرى من خالل المقاصة

مجانا ً

إصدار شيك مصرفى بالعملة المحلية

 %0.1حد أدنى  10جم والحد األقصى  150جم

إصدار شيك مصرفى بالعملة األجنبية

 %0.1حد أدنى  5دوالر و الحد األقصى  50دوالر

شهادات األرصدة

مجانا ً

كشوف الحساب

مجانا ً

فتح حساب خارجى جديد

 100دوالر

الشيكات األجلة تحت التحصيل

 5جم  /شيك

التعليمات المستديمة

 100جم  5 /جم للعملية

مصاريف إدارية للقروض

إعفاء  %50من المصاريف اإلدارية

المصادقة على توقيع خارجى

مجانا ً

تحويالت واردة ()ACH & Swift

مجانا ً

خدمة الرسائل على جميع أنواع البطاقات

مجانا ً

خدمة الرسائل على الحساب

مجانا ً

مصاريف الحد أدنى للرصيد الشهرى

 250جم

اصدار خطاب ضمان مقابل رهن وديعة
()Provisional ,Advance payment and performance
اصدار اعتماد مستندي مقابل رهن وديعة  /شهادة
( ) Sight, deferred and revolving

 %0.125ربع سنوى بحد أدنى  75جم
 %0.625ربع سنوى

تطبق شروط وأحكام البنك االهلى المتحد – مصر ،وكذلك تطبق كافة أعفاءات البنك المركزى المصرى
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 .13الئحة أسعار العمالء المميزين Premium
مصاريف اصدار البطاقة المدينة البالتينية األساسية (مصري ودوالر)
مصاريف اصدار /مصاريف سنوية (لعدد بطاقتين تابعتين بالتينية)
مصري و دوالر
مصاريف سنوية (البطاقة المدينة البالتينية االساسية(
مصاريف اعادة اصدار البطاقة المدينة البالتينية االساسية (بدل فاقد /
تالف(
مصاريف اعادة اصدار الرقم السري للبطاقة البالتينية المدينة

مجانا ً
مجانا ً
مجانا ً
مجانا ً
مجانا ً
مجانا ً

مصاريف اصدار البطاقة االئتمانية البالتينية األساسية
مصاريف اصدار /مصاريف سنوية (لعدد بطاقتين ائتمانية تابعتين مجانا ً
بالتينية)
مصاريف اعادة اصدار البطاقة االئتمانية البالتينية االساسية (بدل فاقد  /مجانا ً
تالف(
مجانا ً
إصدار دفتر شيكات
مجانا ً

شيكات مسحوبة علي بنوك محلية مقدمة للتحصيل داخل غرفة المقاصة
فتح الحسابات – جاري أو توفير (مصاريف فتح الحساب للعميل و مجانا ً
زوجة و ابن أو ابنة مجانا)
المصاريف الشهرية
إذا إنخفض الرصيد عن متوسط مجموع الحد األدنى المسموح به
 250جم شهريا
لحسابات التوفير و الجاري و الودائع و الشهادات لحساب Premium
القائم على أساس الرصيد هو  500,000جم
مجانا ً
تحويالت واردة Swift
تحويالت واردة من البنك المركزي المصرى عن طريق ACH

مجانا ً

خدمة الرسائل النصية على البطاقات

مجانا ً

خدمة الرسائل النصية على الحسابات

مجانا ً

كشف الحساب االلكترونى

مجانا ً

بنكى االلكترونى

مجانا ً

مصاريف إدارية على القروض الشخصية

%50

 .14المصاريف و العموالت الخاصة بعمالء ()My Global
فتح الحساب

مجانا ً

التحويالت داخل مجموعة البنك االهلى المتحد بالعمله األجنبية

مجانا ً

التحويالت الوارده بالعمله المحلية و األجنبية

مجانا ً

أول إصدار لبطاقة الخصم المباشر
( األساسية  /الفرعية )

مجانا ً

حد أدنى للرصيد

مجانا ً

مصاريف البريد

مجانا ً

تطبق شروط وأحكام البنك االهلى المتحد – مصر ،وكذلك تطبق كافة أعفاءات البنك المركزى المصرى
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 .15المصاريف و العموالت الخاصة بعمالء الشمول المالى
حسابات األفراد)(Individual
فتح الحساب

مجانا ً

إصدار بطاقات الخصم المباشر

مجانا ً

إعادة إصدار  /تجديد بطاقات الخصم المباشر

 50جم
مجانا ً

إعادة إصدار  /تجديد البطاقات المدفوعة مقدما ً

 50جم
مجانا ً

المصاريف اإلدارية

مجانا ً

مصاريف البريد

مجانا ً

مصاريف الحد األدنى للرصيد

مجانا ً

خدمة الرسائل

مجانا ً

خدمة اإلنترنت و الموبايل البنكى

مجانا ً

خدمة كشف الحساب اإللكترونى

مجانا ً

إصدار البطاقات المدفوعة مقدما
إعادة إصدار الرقم السرى

حسابات الشباب ()Youth 16
فتح حساب الشباب ( من  16الى  21سنة )

 100جم – ماعدا أيام المبادرات تصبح مجانا ً

إصدار بطاقات الخصم المباشر

مجانا ً

إعادة إصدار  /تجديد بطاقات الخصم المباشر

 50جم
مجانا ً

إعادة إصدار  /تجديد البطاقات المدفوعة مقدما ً

 50جم
مجانا ً

المصاريف اإلدارية

مجانا ً

مصاريف البريد
مصاريف الحد األدنى للرصيد لحسابات الشباب
( من  16الى  21سنة )
خدمة الرسائل

مجانا ً

إصدار البطاقات المدفوعة مقدما
إعادة إصدار الرقم السرى

خدمة اإلنترنت و الموبايل البنكى
خدمة كشف الحساب اإللكترونى

 35جم شهريا ً
الحد األدنى للرصيد  500جم
مجانا ً
مجانا ً
مجانا ً

حسابات الشركات متناهية الصغر ()Micro Finance
فتح الحساب

مجانا ً

إصدار دفتر الشيكات

مجانا ً

المصاريف اإلدارية

مجانا ً

مصاريف البريد

مجانا ً

مصاريف الحد األدنى للرصيد

مجانا ً

تطبق شروط وأحكام البنك االهلى المتحد – مصر ،وكذلك تطبق كافة أعفاءات البنك المركزى المصرى
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 .16مصاريف و عموالت منتجات و خدمات ادارة المعامالت المصرفية الدولية للشركات
المصاريف والعموالت الخاصة بالتحويالت المحلية بالجنيه المصرى والدوالر عبر االنترنت البنكى للشركات عن طريق ACH
عموالت الحواالت المطبقة "حاليا"عن طريق الفروع  %0.2حد أدني  10جم وحد اقصى  300جم
المصاريف والعموالت

 %50تخفيض من مصاريف التحويالت فى حال تمت عن طريق األنترنت البنكى للشركات

خدمة الدفع المباشر لمعامالت مدفوعات
الموردين عن طريق ACH

 %0.1حد أدني 10جم وحد اقصى  150جم

تكلفة االعمال الفنية
مصاريف التشغيل (مرة واحدة)

معفاة

مصاريف جهاز ” “Software Tokenللمستخدم الواحد

 350جم

مصاريف جهاز ” “Hardware Token B2Bللمستخدم الواحد

 550جم

خدمة طباعة الشيكات ذات التصميم الخاص
عدد الشيكات

سعر الشيك

 1000شيك

 3.5جم

 2000شيك

 2.7جم

 3000شيك

 2.5جم

 4000شيك او اكثر

 2.25جم

خدمة استالم ونقل االموال النقدية وو الشيكات من مقر عمالء البنك
تحدد العمولة والمصاريف طبقا لكل حالة على حدة بناء على طبيعة النشاط والتوزيع الجغرافى

خدمة متحصالت الحكومة المصرية ()e-finance
مدفوعات جمارك

 ‰ 1.5حد ادنى 20جم وحد اقصى  200جم

مدفوعات ضرائب

معفاة

مدفوعات التأمينات للشركات

 ‰ 1.5حد ادنى 20جم وحد اقصى  200جم

مدفوعات مواطن

معفاه

مدفوعات الفاتوره الموحده للسفن العابره لقناة السويس

 ‰ 1.5حد ادنى 20جم وحد اقصى  200جم
مقابل رسوم التعامل بالدوالر األمريكي  10دوالر أمريكي

مدفوعات الضرائب العقاريه

 15جم

مدفوعات النافذه الموحده للجمارك

 ‰ 1.5حد ادنى 20جم وحد اقصى  200جم

تطبق شروط وأحكام البنك االهلى المتحد – مصر ،وكذلك تطبق كافة أعفاءات البنك المركزى المصرى
18 | P a g e

تخصيص أراضي الفرص االستثماريه الصناعيه
(أالراضى الصناعية)

 100جم

صندوق إعانات الطوارئ للعمال

 ‰ 1حد أدنى  20جم وحد أقصى  100جم

مدفوعة الخدمات االكترونية للمحافظات

 ‰ 2حد ادنى 20جم وحد اقصى  200جم

خدمة المدفوعات و التحصيالت المباشرة باستخدام نظام ( )Corpayمن خالل غرفة المقاصة االلكترونية ()ACH
المصاريف والعموالت لخدمة المدفوعات والتحصيالت المباشرة باستخدام نظام ( )Corpayمن خالل غرفة المقاصة االلكترونية ()ACH
الرسوم والمصاريف
مصاريف خدمة الدفع المباشر

 5جم

مصاريف خدمة الخصم المباشر لصالح عمالء البنك األهلى المتحد

 3جم

مصاريف خدمة الخصم المباشر من البنوك األخرى المسحوبة على
عمالء البنك األهلى المتحد

 3جم

تكلفة االعمال الفنية لخدمة المدفوعات والتحصيالت المباشرة باستخدام نظام ( )Corpayمن خالل غرفة المقاصة االلكترونية ()ACH
مصاريف االعداد لخدمة الخصم المباشر (مرة واحدة)

 5000جم

مصاريف التفويض لخدمة الخصم المباشر

من  10جم الى  12جم بناء على عدد المعامالت

مصاريف التشغيل (مرة واحدة)

 1000جم

للمستخدم الواحد  Tokenمصاريف جهاز

 200جم

المصاريف والعموالت لخدمة المدفوعات والتحصيالت المباشرة لشركات الصرافة الخاصة بتحويالت العاملين من الخارج من خالل غرفة
المقاصة االلكترونية ( )ACHسواء عن طريق اإلنترنت البنكى للشركات أو نظام CORPAY
الرسوم والمصاريف
مصاريف خدمة الدفع المباشر

معفاه

تكلفة االعمال الفنية لخدمة المدفوعات والتحصيالت المباشرة باستخدام نظام ( )Corpayلشركات الصرافة الخاصة بتحويالت العاملين من
الخارج من خالل غرفة المقاصة االلكترونية ()ACH
مصاريف التشغيل (مرة واحدة)

 500دوالر أمريكي أو ما يعادله

مصاريف جهاز  Tokenللمستخدم الواحد

 30دوالر أمريكي أو ما يعادله

تطبق شروط وأحكام البنك االهلى المتحد – مصر ،وكذلك تطبق كافة أعفاءات البنك المركزى المصرى
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