
 
 

 
 

 ــاباتالحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيان / العمولة او المرصوف

 قيمة العمولة

الحساب ذو  مالحظات
  اليوم  العائد 

 الجاريالحساب 
كات  للشر

باقة المنتجات 
كات  األساسية للشر

)بدون دفتر 
 شيكات(

باقة المنتجات 
األساسية بلس 

كات  للشر
 شيكات()دفتر  

جم سنويا بواقع 300 جم مرة واحدة عند الفتح 60 فتح الحساب
 88جم سنويا بواقع 350 شهور 3جم كل  75

 شهور 3جم كل 

  

   جم100 اصدار كارت خصم فورى 

 جم لكل شيك 3 اصدار دفتر شيكات 
باقة المنتجات األساسية بلس  -شيك  12/24/48الدفتر 

كات تشمل اصدار دفتر   شيك لمرة واحدة  24للشر

الحد األدنى لفتح الحساب/ رصيد 
 الحساب

   وحدة من العملة االجنبية  1000جم او 5000 جم1000000

   بدون عائد جم1000000 األدنى الحتساب العائدالحد 

عمولة انخفاض الرصيد عن الحد 
 األدنى 

   جم/شهريا25 ال يوجد

 جم/شهريا20 ال يوجد عمولة الحسابات الراكدة
  مر عليها عام دون اجراء أي سحوبات

 . التر
جم أو ما يعادلها بالعملة األجنبية  100. رصيد الحساب 

 فأقل

/ تعديل     جم50 توقيعتغيتر

 داخىل
ى
   جم40 اصدار توكيل مرصف

 داخىل/خارج  
ى
 الغاء توكيل مرصف

 
 
 جم30

  

  



 
 

 
 

 كشوف الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

كشف الحساب الدوري بالجنيه 
المرصي أو بالعملة األجنبية )جاري 

( داخل دائن/جاري  مدين/توفتر
 خارج الجمهورية /الجمهورية

ج او ما يعادلها بالعملة األجنبية عن 50
جم م مطبوعات + 25حساب )كل 
 داخل الجمهورية  بريد(جم 25
ج او ما يعادلها بالعملة األجنبية عن 85

جم م كشف حساب + 50كل حساب )
جم م خدمة الحساب( خارج  35

 الجمهورية 

___ 
هذه التعريفة طبقا لدورية إصدار  عىل أن يتم تطبيق

شهور  6شهور/  3كشوف الحساب يوميا/ أسبوعيا/شهريا/ 
 بغض النظر عن عدد الصفحات

  غتر 
ى
إصدار كشوف حسابات ف

دورية الكشف عن السنة المالية 
 الحالية

   جم او ما يعادلها بالعملة األجنبية70

  غتر 
ى
إصدار كشوف حسابات ف
مالية دورية الكشف عن كل سنة 

 سابقة يتم إصدار الكشف عنها
   جم او ما يعادلها بالعملة األجنبية120

كشف حساب دوري بالسويفت 
 (MT940 /MT950)رسالة 

   دوالر عن كل صفحة1 

 حفظ المراسالت
 جم80

 
عىل كل حساب  وتحصلطبقا لدورية كشف الحساب 
 للعميل

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

  

 النقدية والسحوباتااليداعات 

  االلف  نقدي حق نفس اليوم إيداع
ى
جم5لكل عملية بحد ادنى %0.1واحد ف  

  من ذلك: 
 يستثتى

-   
ى
اعتماد شيك مقبول  –اإليداع مقابل إصدار شيك مرصف

 الدفع
اإليداعات كغطاء نقدي إلصدار )خطابات ضمان /  -

 فتحصيل( ومصارياعتمادات مستنديه / تنفيذ مستندات 
 -كل هذه العمليات سواء مغطاة بالكامل أو بتسهيالت 

 إيداعات الكمبياالت المعززة سواء مغطاة )كليا / جزئيا(. 
اإليداعات الخاصة بمصاريف وعموالت جميع الخدمات  -

مع  -إلخ( م. فتح الحساب م. إصدار توكيل ....... المرصفية(
، ليصبح   جنيها 1جت  كش مبلغ العمولة ألعىل 

اإليداعات النقدية لحسابات 
 بالجنيه االعتباريةاألشخاص 

 جامعات(/ المرصي )مدارس 
  االلف

ى
ج25ج و حد اقص  10لكل عملية بحد ادنى   %0.1واحد ف  

  حالة اإليداع عن طريق 
ى
  عمولة التوريد ف

عدم تقاضى
 مندوب الجهة

 10,000السحب النقدي أقل من 
 جم عىل  الشباك

 
 

 
 

 جم عن كل عملية 30
 
 

 
 

 
  

من حسابات العملة  النقدييستثتى من ذلك السحب 
 األجنبية



 
 

 
 

 الشيكات
الشيكات المقدمة من العمالء 

)سواء الذين لهم حسابات لدى 
مرصفنا أو عمالء الشباك( 

عىل فروع أخرى ويتم  والمسحوبة
إضافة قيمتها لحسابات عمالء 

 
ً
البنك أو رصف قيمتها نقدا

رصف ايصاالت  للمستفيدين و كذا 
السحب خصما من حسابات عمالء 

 طرف فروع أخرى

   عدم تقاضى عمولة 

شيكات يتم تحصيلها عن طريق 
ونية  غرفة المقاصة االلكتر

  االلف 
ى
جم بريد10جم +  40جم و حد اقص 10بحد ادنى %0.1واحد ف    

شيكات يتم تحصيلها خارج غرفة 
 المقاصة

  االلف
ى
جم 600جم و حد اقص 50بحد ادنى  %0.3ثالثة ف    

الشيكات المسطرة اآلجلة المقدمة 
 للتحصيل

  االلف
ى
عمولة حفظ  جم 5جم لكل شيك +  350جم و حد اقص 15بحد ادنى  %0.1واحد ف

شهور او كسورها 3لكل شيك عن كل    
  

   جم30 شيكات مرتدة مقاصة صادرة

يدية والحواالت    االلف  الشيكات الت 
ى
جم 150جم و حد اقص 10بحد ادنى %0.1واحد ف    

  بالعملة 
ى
إصدار شيك مرصف

 المحلية مقابل إيداع نقدي 
  األلف 

ى
إيرادات  جم 10جم +  750جم و حد أقص  30بحد أدنى %0.2اثنان ف      

  بالعملةإصدار شيك 
ى
 مرصف

 المحلية خصم من حساب عميل 
  األلف

ى
مطبوعات جم 10جم +  400جم و حد أقص  30بحد أدنى  %0.2اثنان ف      

  بالعملة 
ى
أصدار شيك مرصف

االجنبية مقابل إيداع نقدي / 
 خصم من الحساب

  االلف
ى
دوالر 100دوالر و حد اقص  5بحد ادنى  %0.3ثالثة ف    



 
 

 
 

 التحويالت 
تحويالت صادرة لبنوك محلية 

 المرصيبالسويفت بالجنية 
  األلف

ى
السويفت $ مصاريف 10جم +  300جم وحد أقص  50بحد أدنى  %20.اثنان ف     

تحويالت صادرة لبنوك محلية ب 
ACH  المرصيبالجنية 

ACH   األلف 
ى
مصاريف  جم 20جم +  100جم وحد أقص  50بحد أدنى %0.2اثنان ف     

تحويالت صادرة بالعملة األجنبية 
 لبنوك محلية

+ مصاريف السويفتأو ما يعادلها    150$ وحد أقص 20بحد أدنى  0.3%   االلف  
ى
ثالثة ف      

تحويالت صادرة بالعملة األجنبية 
 لعمالء البنك لبنوك خارجية

  االلف
ى
أو ما يعادلها + مصاريف السويفت  $ 200$ وحد أقص 40بحد أدنى  %0.3ثالثة ف    

  حالة رد طلب تحويل كطلب 
ى
ف

  بيانات 
ى
المراسل أو نتيجة خطأ ف

 المستفيد
   $ + مصاريف السويفت 20يتم رد القيمة بعد خصم 

كات نت البنكي للشر  التحويالت من خالل االنتر
تحويالت صادرة لبنوك محلية ب 

ACH  من خالل  المرصيبالجنية
نت  كات  البنك  االنتر  للشر

  االلف   0.15
ى
جنية مرصي  75جنيه مرصي وحد اقص  37.5من مبلغ العملية بحد ادنى ف

 ACH جنيه مرصي مصاريف تحويل 20باإلضافة اىل 
ى بخصم   % عند التنفيذ من 25العمولة المطبقة تتمتر

كات   نت البنك  للشر  خالل االنتر

رسوم خدمة المدفوعات اللحظية 
IPN 

  االلف
ى
  لكل عملية  جم150جم و حد اقص 70بحد ادنى  %0.2اثنان ف

 المدفوعات الحكومية
   الجمارك

ى
جم150جم و حد اقص 10بحد ادنى  %0.2االلفاثنان ف    

  االلف التأمينات
ى
جم150جم و حد اقص 10بحد ادنى  %0.2اثنان ف    

ائب    عدم تقاضى عمولة  الرصى

 النافذة الموحدة

 

  االلف
ى
جم25جم و حد اقص 10بحد ادنى  %0.2اثنان ف  

  
  



 
 

 
 

 المدفوعات المجمعة
   خارج بنك مرص داخل بنك مرص  

  عمولة  تحويل لحساب
 عدم تقاضى

0. 1%   االلف بحد ادنى 
ى
جم و حد 10واحد ف

جم75اقص   
  

   5 3 تحويل مرتب عىل حساب

   5 3 تحويل معاش عىل حساب 

   10 3 تحويل عىل بطاقة

   5 3 تحويل مرتب عىل بطاقة

   5 3 تحويل معاش عىل بطاقة

ونية    5 5 تحويل لمحفظة الكتر

 داخل القوم  تحويل عىل الرقم 
 

75 
 

__ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 

 
 

 
 عمليات تمويل التجارة

 أوال: عمليات االعتمادات المستندية

 : فتح/اصداروالقبولاإلصدار 
  المائة كل  ورب  ع% واحد  1.25تطبيق عمولة 

ى
   3ف

جم  1000شهور او كسورها بحد أدنى
ة الحقة حتر سنة 0.25و  % عن كل فتر

 االستثناءات: 
االعتمادات المغطاة بالعملة المحلية بدون عائد يتم -

  االلف عن كل ‰ 0.3تطبيق عمولة 
ى
شهور او  3ثالثة ف

ة الحقة  0.25وجم  600كسورها بحد أدنى  % عن كل فتر
 حتر سنة

االعتمادات المغطاة بالعملة المحلية بعائد او عملة اجنبية -
  المئة بحد أدنى يتم 

ى
جم  750تطبيق عمولة نصف ف

ة الحقة حتر سنة 0.25و  % عن كل فتر

: عمولة القبول أو والقبولاإلصدار 

  
ى
الدفع اآلجل أو الدفع بتعليمات وف

 خالل مدة معينة

  المائة بحد 
ى
ام عن وانشاءشهور او كسورها  3عن كل  جم 600 أدنى نصف ف ى ة  كل  االلتر فتر

 تسهيل المورد عىل مبلغ القبول/الدفع اآلجل

 :االستثناءات*
  تطبيقاالعتمادات المغطاة بالعملة المحلية بدون عائد يتم 

جم  500أدنى % بحد  0.1    عمولة 
ى
االلف واحد ف  

االعتمادات المغطاة بالعملة المحلية بعائد او عملة اجنبية 
  األلف بحد 0.3عمولةيتم تطبيق 

ى
جم 500أدنى % ثالثة ف  

  حالة ورود تعليمات التحويل قيمة المستندات عىل  قوة 
ى
ف

صالحية االعتماد تحصل عمولة  االعتماد بعد انتهاء
  االلف‰  0.2إضافية 

ى
ى ف اثنير  

اإلصدار او القبول: اعتمادات 
 دائرية

+ عمولة إضافية  عىلعمولة الفتح    االلف تحصل مرة 0.05قيمة الدائرية األوىل 
ى
% نصف ف

ال قيمة الدائرية األوىل  وتحصل عمولة الفتح عىل كل وا
ى حدة عىل إجماىل  المبالغ بعد استتى

ة    تدفع خالل الفتر
دائرية عند إتاحتها لالستخدام كما تحصل عمولة الفتح فقط عن المبالغ التر

 زيادة عن المبلغ القائم لالستخدام
  

  



 
 

 
 

: اعتمادات والقبولاإلصدار 

ى    نطاق التمويل بير
ى
مستندية ف

 وهيئاتالحكومات  وبعضج.م.ع 
 التمويل الدولية

ة السماح إن وجدت0.1عمولة الفتح +    األلف سنويا بعد استبعاد فتر
ى
   % واحد ف

: اعتمادات والقبولاإلصدار 

  نطاق الصفقات 
ى
مستندية ف
 المبادلة وعملياتالمتكافئة 

  المائة من قيمة االعتماد تحصل مرة واحدة عند الفتح % رب  ع 4/1عمولة الفتح + 
ى
   ف

: عمولة تنفيذ والقبولاإلصدار 

ية )  (Draftنسخة تحضتر
ية معدلة تالية 50جم وتحتسب عمولة 100    جم عن كل عن كل نسخة تحضتر

   شهور أو كسورها.  3يحصل عىل مبلغ الزيادة نفس العمولة الخاصة بالفتح كل  الزيادة 

  من االعتماد عمولة فتح جديدة كما هو موضح سابقا عىلتحصل  االجلمد 
 الرصيد المتبقر

ة ال    حالة مد األجل لالعتماد خالل فتر
ى
شهور السابق  3ف

  عمولة عنها )مدة متداخلة(: 
 تقاضى
  ) %. 125تحصل عمولة متداخلة قدرها  

ى
المائة( ثمن ف

   بحد 
 جم 500 أدنى

أو مد  التعديل باستثناء زيادة القيمة
 األجل

   دوالر أو ما يعادلها بالجنيه عن كل بند يتم تعديله10 

 عىلمستندات الشحن الواردة 
المستندية بخالفات  االعتمادات

ى بالخارج   والغتر من المراسلير
وط فتع االعتماد  مطابقة لشر

 بالنسبة لعمولة الخالفات:  
  حالة تقديم المستندات خالل صالحية االعتماد يتم تحصيل  

ى
دوالر امريك  او ما  150اوال: ف

  االعتماد  وينصيعادلها عن كل تقديم مخالف 
ى
  عىل ذلك ف

ى
حالة رغبة العميل عدم النص  وف

  صلب االعتماد يتحملها العميل. 
ى
 عليها ف

 
  حالة تقديم المستندات بعد انتهاء تاري    خ صال 

ى
 حية االعتماد: ثانيا: ف

  ألف بحد أدنى  % اثنان0.2يتم تحصيل عمولة 
ى
 جم.  650ف

  



 
 

 
 

تظهتر بوليصة شحن مقدمة من 
مستندي لم ترد  اعتماد العميل عىل  

 مستندات الشحن الخاصة بها
   جم عمولة تظهتر  250يحصل 

نموذج تمويل واردات  اعتماد 
 لالتجار أو اإلنتاج

   المستندي االعتماد جم بخالف عمولة 100

خطابات ضمان مالحية لسحب 
 اعتماد بضائع مفتوح بشأنها 

ى  مستندي بواسطة البنك لحير
 وصول المستندات من الخارج

   جم 360

اد : التحصيالت المستندية استتر
ً
 ثانيا

مستندات شحن برسم التحصيل 
واردة لمرصفنا باالطالع أو دفعة 

 مقدمة

   1.25تطبيق عمولة 
ى
  % واحد ورب  ع ف

 جم 750المائة بحد أدنى

 االستثناءات
أذا كان الخصم بالعملة األجنبية من موارد العميل يتم 

 ثالثة‰(  0.3تطبيق عمولة 
  االلف بحد أدنى 

ى
 جم 600ف
 

ام  ى مرصفنا ومغط   عىلأذا كان المستند أجل بدون التر
 بالكامل سلع غتر 

  األلف بحد ‰  3أساسية بدون عائد تطبيق عمولة 
ى
ثالثة ف

 جم 600نى أد
 

ام  ى مرصفنا ومغط   عىلأذا كان المستند أجل بدون التر
‰  7.50بالكامل سلع غتر أساسية بعائد تطبيق عمولة 

 جم 750سبعة ونصف األلف بحد أدنى 

مستندات تحصيل آجلة بدون 
ام  ى مرصفنا مقابل تعهد من  عىلالتر

 العميل/كمبيالة مقبولة من العميل



 
 

 
 

اد  مقابل مستندات تحصيل استتر
كمبيالة معززة او تعهد بالدفع من 

 مرصفنا
   ورب  ع% واحد  1.25تطبيق عمولة 

  المائة كل بحد أدنى
ى
 جم عن كل شهور او كسورها 1000ف

 االستثناءات
أذا كان المستند مغط بالكامل بدون عائد تطبيق عمولة  

  األلف بحد أدنى ‰ 0.3
ى
 جم 750ثالثة ف

لجنيه المرصي بعائد أو أذا كان المستند مغط  بالكامل با
   سبعة ونصف‰ 0.75بعملة أجنبية تطبق عمولة 

ى
 ف

 جم 750األلف بحد أدنى 

إعادة كمبياالت عن مستندات 
اد لم يتم تحصيل  تحصيل استتر

ردها للمراسل بناء  ومطلوبقيمتها 
 طلبه عىل

يد الفعىل  +     دوالر أمريك   50% بحد أدنى  50مصاريف الت 

   جم100 واردات اعتماد نموذج تمويل

تأجيل السداد أو إعادة تقديم 
تعليمات  عىلالمستندات بناء 

ى   المراسلير
   دوالر أمريك  او ما يعادلها عن كل مرة تحصل عند تنفيذ التأجيل او تحويل القيمة20

بنك محىل   إىلتحويل مستندات 
آخر بناء عىل تعليمات المراسل أو 

 العميل
يد الفعىل  +     % 50مصاريف الت 

   دوالر أمريك   40بحد أدنى

 عىلرد / إعادة مستندات بناء 
 طلب العميل أو المراسل

 
 
 

يد الفعىل  +     50مصاريف الت 
 دوالر أمريك   60% بحد أدنى

 
 
 
  

  



 
 

 
 

 ثالثا: عمليات التصدير
 مرة أو ابالغ اعتماد تصدير ألول 

ة أو من  عند كل دائرية للعميل مباشر
 خالل أحد البنوك المحلية

   دوالر أمريك  او ما يعادلها30

 تعزيز أو إخطار مع تعهد
  األلف

ى
   بحد % 0.15 واحد ونصف ف

أو كسورها باإلضافة  شهور  3عن كل  أمريك  دوالر  30أدنى
   اىل عمولة اإلبالغ

ألف دوالر أمريك  أوما يعادله  150ألي اعتماد تتعدى قيمته 
األموال  وإدارةيجب الرجوع ألداره منتجات التجارة 

ى لتحديد عمولة التعزيز  والمراسلير

جم عن كل دفعة إطالع 80أدنى  بحد    عن عمليات تصدير أقطان 0.15%   أو أجل    
ى
األلف واحد ونصف ف    

  األلف   عن عمليات أخرى
ى
ى ف    دوالر أمريك  عن كل دفعة 20بحد أدنى %0.2اثنير

قبول المستندات من مرصفنا 
  وإصدار تعهد بالدفع 

ى
للمستفيد ف

  حالة 
ى
تاري    خ االستحقاق ف

 االعتمادات المعززة من بنك مرص

  األلف  سحب واحد عمولة دفع أو      
ى
 دوالر أمريك  عن كل 30بحد أدنى %0.15ونصف ف

     عمولة دفع او سحب ( دون تحصيل)او كسورها  شهور 3

ألف دوالر أمريك  أو ما  150ألي اعتماد أجل تتعدى قيمته 
منتجات التجارة وإدارة األموال  إلدارةيعادله يجب الرجوع 

ى لتحديد عمولة التعزيز أو القبول  والمراسلير

 اعتمادات قابلة للتحويل

  
ى
 األلفعمولة ابالغ + عمولة التعزيز إذا كان االعتماد معزز + عمولة إضافية واحد ونصف ف

دوالر أمريك  عند التحويل من مستفيد إىل مستفيد آخر مع تحصيل  25أدنى  بحد  0.15%
  
  ‰  0.2+ عمولة التداول / الدفع  أمريك  دوالر  25عمولة إخطار المستفيد الثانى

ى
ى ف اثنير

 االلف

  

 الزيادة / مد األجل
العموالت الخاصة تحصل مد األجل لمدة لم يحاسب عليه العميل وعىل مبلغ الزيادة نفس 

 حسب الحالة –باإلخطار أو التعزيز 
  

التعديل باستثناء زيادة القيمة أو مد 
 األجل

   دوالر أمريك  عمولة أخطار تعديل25 

 آخر التنازل كليا أو جزئيا لمستفيد 
 عن حصيلة الصادرات

أمريك   دوالر  25من قيمة المبلغ المتنازل عنه بحد أدنى    األلف  %0.1 
ى
واحد ف    

عمولة فحص مستندات مقدمة عىل  
 عىل طلب 

ً
اعتماد غتر معزز بناءا

 البنك عىل  مسئولية  وبدونالعميل 

  األلف 
ى
 دوالر أمريك   20بحد أدنى % 0.1واحد ف

  
  



 
 

 
 

ي 
 
 2022-11-17وفقا آلخر تحديث ف

: خطابات الضمان 
ً
 رابعا

خطابات الضمان المحلية االبتدائية 
)
ً
 )غتر مغطاة بالكامل نقدا

كسورهاشهور أو   3جم عن كل  50بحد أدنى    األلف %0.3  
   ثالثة فى

خطابات الضمان المحلية النهائية 
 والدفعة المقدمة وأخرى

 )
ً
 )غتر مغطاة بالكامل نقدا

 
شهور أو كسورها 3جم عن كل  100بحد أدنى      األلف %0.6 

 ستة فى
  

  

خطابات الضمان المحلية بأنواعها 
 
ً
   100المختلفة المغطاة نقدا

% فى
 عائد حساب تأمينات بدون

   جم مرة واحدة عند كل إصدار أو تجديد30 

تبليغ خطابات ضمان أجنت   بدون 
 مسئولية عىل البنك

   $ أو ما يعادلها بالعمالت األخرى 50تحصل مصاريف إبالغ 

زيادة القيمة بالنسبة لخطابات 
 الضمان المحلية

  األلف
  عن كل  %0.3 ثالثة فى

جم 50شهور بحد ادنى  3لالبتدان   
  والدفعة المقدمةستة 

  األلف للنهان 
جم100عن قيمة الزيادة بحد ادنى شهور  3عن كل  %0.6 فى  

  

مد األجل فيما عدا خطابات الضمان 
 
ً
  حساب  100المغطاة نقدا

% فى
 مودع  تأمينات بدون عائد

   اإلصدار و ذات عمولة 
  سبق أن  3حالة مد أجل خطابات الضمان لمدة ال تجاوز ال  فى

شهور التر
 جم.  50حصلت عنها العمولة المقررة يحصل مبلغ 

  

خطابات ضمان خارجية صادرة لصالح 
  الخارج بناء عىل تعليمات 

مستفيد فى
 عمالء بنك مرص

  األلف 
كسورها  شهور أو  3$ أو ما يعادلها عن كل  30بحد أدنى %0.6ستة فى      

التعديل باستثناء زيادة القيمة ومد 
 األجل

$ أو ما يعادلها من العمالت األخرى عن كل بند يتم تعديله بالنسبة  10وجم عن كل بند يتم تعديله 50
 للضمانات الخارجية

  

خطابات الضمان األجنبية الصادرة من 
ى  عىلبنك مرص بناء  تعليمات مراسلير

ى   بالخارج لصالح مستفيدين محليير

ى والمؤسسات المالية وذلك بعرض حالة بحالة  يتم تحديد العمولة بمعرفة اإلدارة العامة للمراسلير
$ أو ما يعادلها بالعمالت األخرى عن كل بند  15يتم تحصيل  والزيادةوتشي ذات العمولة عىل التجديد 

 تعديل
  

خطابات ضمان صادرة لصالح بنك أو 
 Standby /LCمستفيد خارج   

   0.6% شهور أو كسورها  3عن كل  $  30 أدنى   بحد 
ى
األلفستة ف    


