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القواعــد العامـــة
 .1تلتزم كافة فروع البنك ووحداته بتطبيق أسعار الخدمات المصرفية والمصرروفات الععليرة الترت تتااارانا مر
عمالئها فت معامالتها المحلية والخارجية فت إطار الحدود الماررر فرت نرال التعريعرة  ...بحير يكرو المبردأ
العام نو األلتزام بالحدود المارر للعمولة الوارد بهال التعريعرة لكافرة العمرال والنرزو عنهرا نرو اثسرت نا
الاى يجب أ يكو له مبررات مواوعية م

أنميرة وحجرم تعرامالت العمير وتنوعهرا واايررادات المحاارة

م التعام معه وعلت أ يطبرق نراا اثسرت نا فرت أاريق الحردود لوللسراد مرديرى العرروع سرلطة تخعري
العموثت المارر وفاا ً للنسب المواحة فيما بعد
أ.

لمررديرا العررروع ) س ط سررلطة النررزو عر الحررد المارررر فررت حرردود  ) %10عشررر فررت المائررة ط مر
العمولة الوارد بالتعريعة ل وما زاد علت الك يعر

يمررة

علت السيد  /رئيس طاع المنطاة المختصة أو السيد

األستاا  /رئيس طاع العمليات المصرفية ) فت حالة عدم وجود منطاة ط.
ب.

لمديرى العروع ) ب ط سلطة النزو ع الحد المارر فت حدود  ) %15خمسة عشر فت المائة ط م
العمولة الوارد بالتعريعة ل وما زاد علت الك يعر

يمرة

علت السيد األستاا  /رئيس طاع المنطاة المختصرة

أو السيد األستاا /رئيس طاع العمليات المصرفية ) فت حالة عدم وجود منطاة ط.
س.

لمديرى العروع ) أ ط سلطة النزو ع الحد المارر فت حردود  ) %25خمسرة وعشررو فرت المائرة ط مر
يمة العمولة الوارد بالتعريعة أو  %100م
جنيها ط ل وما زاد علت الك يعر

يمرة العمولرة الترت ثتتجراوز يمتهرا  15جرم )خمسرة عشرر

علت السيد  /رئيس طاع المنطاة المختصة أو السريد األسرتاا /رئريس

طاع العمليات المصرفية ) فت حالة عدم وجود منطاة ط.
د.

للساد رؤسا

طاعات المناطق سلطة النزو ع الحد المارر فت حدود  ) %40أربعو فت المائرة ط مر

يمة العمولة الوارد بالتعريعة .
نـ.

للسادة مديروا االقاليم سلطة النزول عن احلد املقرر ىف حدود ( %50مخسون ىف املائة ) من قيمة
ابلتعريفة
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و.

للسيد  /رئيس طاع العمليرات المصررفية سرلطة النرزو عر الحرد الماررر فرت حردود  ) %50خمسرو فرت
المائة ط م

يمة العمولة والمصاريف الوارد بالتعريعة بشرط عدم تجاوز المصاريف الععلية التي يتكبدنا

البنك لتأدية الخدمة .
ى.

للسادة مساعدو العضو املنتدب سلطة النزول عن احلد املقرر ىف حدود ( %60ستون ىف املائة ) منن قيمنة العمولنة واملصناري
الواردة ابلتعريفة بشرط عدم جتاوز املصاري الفعلية اليت يتكبدها البنك لتأدية اخلدمة
 يعررو

السرريد  /رئرريس مجلررس اادار والعاررو المنترردب والسرريد  /نائررب رئرريس مجلررس اادار والعاررو

المنترردب فررت ااععررا م ر العمولررة الرروارد بالتعريعررة كليررا أو فيمررا زاد ع ر السررلطات السرراباة وتخعرري
المصاريف فيما يزيد ع السلطة الساباة بشرط عدم تجراوز المصراريف الععليرة التري يتكبردنا البنرك لتأديرة
الخدمة والك بموجب ماكر مبرر م العروع بكافة مستوياتها التنظيمية ـ معزز م المنطاة المختصة ـ
وتعر

م خال

طاع العمليات المصرفية .

 -2يكو تسعير وتحصي العموثت والمصاريف بالعملة المحلية فيما عدا العمليات الخارجية حي تسعر
بالدوثر األمريكت وتحص باات العملة أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية التت يابلهرا البنرك ويجروز فرت
حالة طلب العمي تحصي العموثت والمصاريف المستحاة للبنك بالمعاد بالجنيه المصرى بإسرتخدام
سعر الصرف )بيع تحويالت ط المعل بالبنك فت يوم التنعيا .
 -3تااف إلت أسعار الخدمات المصرفية الوارد بهال التعريعة المصاريف الععلية التت يتحملها البنك فت
سربي تأديرة خردمات أخررى ولرم يررد اكرنرا بالتعريعرة بعرد إارافة  ) %50خمسرو فرت المائرة ط مر
تكلعتها الععلية .
والك فيما عدا ما يلت فيتم تحصي المبالغ الععلية التت يدفعها البنك  :ـ
أ

ـ

عموثت ومصاريف البنك المركزا المصرا

ب

ـ

عموثت ومصاريف المراسلي

س

ـ

رسوم الدمغة

د

ـ

مصاريف البروتستو

نـ

ـ

أ ساط ورسوم التأمي علت الباائع المخزنة دو إجرا التخعيارات الترت رد تمنحهرا بعر

و

ـ

رسوم استخراس شهادات م الجهات الرسمية نيابة ع العمال

ح

ـ

أية مصاريف أخرى يتحملها البنك نظير أدا الخدمات الوارد فت البنود ) م أ إلت و ط بنا

الشركات للبنك .

علت طلب العمي .
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علت أ يراعت بالنسبة للعموثت التت يتااسمها البنك المركزا المصررا ـ وفارا ً ألسرعار الخردمات المصررفية
العمليات عدم تحمي العمال بنصيب البنك المركزا المصرا فرت

الخاصة به ـ مع البنوك التجارية ع بع
نال العموثت بوصعها مصاريف فعلية .

 -4فت حالة اشرتراك فررع أو أك رر مر فرروع البنرك فرت أدا خردمات مصررفية لصرالم عمير يرتم إ تسرام
العمولة بي العروع المشتركة فت أدا الخدمة .
 -5فت حالة مشاركة بنك آخرر فرت أدا خردمات مصررفية لصرالم عمير يرتم ا تسرام العمولرة علرت أسراس
الحد األ صت المارر والرك بإسرت نا الحراثت الترت يرن
اللجنة العنية اتحراد بنروك مصرر والترت ترن

فيهرا علرت خرالف الرك ـ أو األخرا بتوصريات

علرت أ يرتم إ تسرام العمولرة مناصرعة بري البنكري فرت

العمليات المشتركة مع األخا فت ااعتبار عند تحديد األسعار ااسترشادية أنها ث تتارم المصراريف
الععلية المتعلاة بها م مصاريف البريد ل العاكس ل السويعت ل  ..إلخ والتت يمك تحصيلها لك بنك
علررت حررد دو أ تسررام حي ر أنهررا تم ر تكلعررة فعليررة يتحملهررا البنررك نظيررر تأديررة الخدمررة المصرررفية
المطلوبة بشرط المعاملة بالم

.

 -6تععررت م ر العمرروثت الرروارد بت عريعررة أسررعار الخرردمات المصرررفية ) فاررط ط دو المصررروفات الععليررة
العمليات األتية :
أ ـ العمليات غير التجارية للعاملي الحاليي ـ بما فيهم المعاري والمنتدبي والحاصلي علت أجاز بردو
أجر ـ بالبنك المركزا المصرا والبنوك المسجلة لديه وإتحراد بنروك مصرر وزوجراتهم أو أزواجهرم
وأوثدنم الاصر .
ب ـ العمليات غير التجارية للعاملي السراباي الراي تركروا الخدمرة لغيرر سربب ترأديبي بعرد أ يكونروا رد
أماوا فت خدمة البنك المركزا المصرا أو البنوك المسجلة لديه أو أتحاد بنوك مصر مرد ث تار
ع عشر سنوات ) ويست نت م شرط مارت عشرر سرنوات العراملي الراي تركروا الخدمرة بالبنرك
بارار سيادى ط و يسرى ااععا أياا ً علت زوجاتهم أو أزواجهم وأوثدنرم الاصرر وكراا الزوجرات
وأوثدنم الاصر للعاملي الاي استشهدوا أ نا تأديتهم الخدمة العسكرية أو الاي توفوا أ نا مرد
خدمتهم مهما كانت مد الخدمة .
س -إععررا الز وجررات واألزواس واألوثد الاصررر ألفررراد الجررية والشرررطة الرراي أستشررهدوا أ نررا تررأديتهم
لعملهم م العموثت الخاصة بالعمليات غير التجارية تكريما ألسرنم علت مابالول م تاحيات فت
خدمة الوط .
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د رـ الحسررابات الجماعيررة للعرراملي بالبنررك المركررزا المصرررا والبنرروك المسررجلة لديرره والمعهررد المصرررفت
المصرررى وإتحرراد بنرروك مصرررم

حسررابات صررندوت التررأمي واادخررار والمعاش رات والجمعيررات

التعاونية وجماعة الكشافة ل وجماعات النشاط ااجتماعت .
نررـ ـ العمليررات الخاصررة بنشرراط جمعيررات الرعايررة ااجتماعيررة ) مؤسسررات ث تهرردف للررربم والمؤسسررات
الخاصررة وصررناديق إعانررة نررال الجهررات ) المشررهر ط وجمعيررات ااسررعاف وإتحرراد بنرروك مصررر
والمعهد المصرفت المصرى .
و -البنك الاى ياوم بعمليات التحصي نيابة ع البنك المركزى المصرى .
ز -الشيكات الصادر او المظهر لصالم نيئات ومصرالم حكوميرة والمسرحوبة علرت جهرات لريس للبنروك
الاائمة بعمليات التحصي نيابة ع البنك المركزى المصرى فروع فيها .
أسعار الخدمات المصرفية إلت النصف بالنسبة للعمليات التت ترتم بري البنرك والبنروك األخررى

 -7تخع

فت حالة ما إاا كانت العمليات ترؤدى لحسراب البنروك ااتهرا ولريس لحسراب عمالئهرا وبشررط المعاملرة
بالم

.

 -8يععت البنك الاا ياوم بعمليات التحصري نيابرة عر البنرك المركرزا المصررا مر تطبيرق أسرعار الخردمات
المصرفية عند إجرا تلك العمليات إاا لم يك له فرع فت منطاة التحصي 0
تسرى أسعار الخدمات المصرفية علت العمليات والعاود التت أبرمت فت ظلها  00كما تسرى علت العارود
الاائمة التت أبرمت ب صدورنا عند التجديد .
 -9تحص المصاريف التالية عند تنعيا العمليات الخارجية وفاا ً لما يتم الايام به م خدمات :ـ
مصررررررررررررررررررررررررررررررررررراريف سرررررررررررررررررررررررررررررررررررويعت مصررراريف تلكرررس كامررر أو سرررويعت ) عنرررد فرررتم إعتمررراد
مستندا ط  40دوثر أمريكي ) أربعو دوثر أمريكيا ً ط –
صرررعحة واحرررد و  75دوثر أمريكررري ) خمسرررة وسررربعو
دوثر أمريكي ط – أك ر م صعحة .
مصاريف سويعت مختصر

أ 10 -دوثر أمريكرت ) عشرر دوثرت أمريكيرة ط أو
مررا يعادلهررا بالجنيرره المصرررا أو العمررالت ا خرررى
علررررت الشرررريكات المادمررررة للتحصرررري مرررر البنررررك
المركزى المصرا لحساب جهات حكومية .
ب 20 -دوثر أمريكرري ) عشرررو دوثر أمريكرري ط أو
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مررا يعادلهررا بالجنيرره المصرررا أو العمررالت ا خرررى
علت سائر العمليات الخارجية األخرى .
س – يتم تحصي مصاريف سويعت ماطوعة درنا
 15جنيه مصرا)خمسة عشر جنيها ً مصرياط
ع ك سويعت محلي صادر .
تحصرررر المصرررراريف الععليررررة باااررررافة إلررررت  %50مرررر

مصاريف بريد سريع

يمتها.
مصاريف بريد سريع
خارس جمهورية مصر العربية

يتم تحصيل مصاريف بريد سريع فيما يخص معامالت
اإلدارة العامة لخدمات التجارة قدرها  150دوالر

مصاريف مراسالت خدمات التجار

(فقط مائة وخمسون دوالر امريكي) او ما يعادلها من
العمالت األجنبية االخري
يتم تحصيل مصاريف مراسالت لكافة معامالت اإلدارة
العامة لخدمات التجارة قدرها  100جنية
(فقط مائة جنية الغير) او ما يعادلها من العمالت األجنبية
االخري

مصاريف بريد عادى وفاكس وتصوير

 25جنيه مصرا ) خمسة وعشرو جنيه ط .

 . 10يتولت طاع العمليات المصرفية المركزية ) كجهرة أختصرا

ط ااشرراف علرت تنعيرا بنرود الالئحرة إلرت

جانب دراسة وأتخاا الارار المناسب بشأ أية أستعسارات أو ماترحرات أو طلبرات تتاردم بهرا العرروع أو
عمال البنك فت ناا الشأ .

 . 11يتررولت طرراع نظررم المعلومررات بالبنررك إجرررا التعررديالت المزمررة علررت برررام الحاسررب ا لررت فيمررا يتعلررق
بأحتساب بع
بع

العموثت والمصاريف وتو يت تحصيلها فت او التعديالت التت تمت علت أسلوب أدا

خردمات البنرك ) كخدمرة تحصري الشريكات ط وكراا أيرة تعرديالت يرتم إ رارنرا مسرتابالً علرت تعريعرة

الخدمات المصرفية .
تعريفة الخدمات المصرفية HDB -
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 .12تحص مصاريف إستعالم درنا  100جنيه مصرا ) مائة جنيها ً مصرريا ً ط علرت كافرة أنرواع ااسـرـتعالم
) المصرفية  /ااسكانية ط .
 – 13تخع

إلت النصف علت األ

يمة إيجار الخزائ الحديدية المحدد لعمال البنك والك بالنسبة للعاملي

الحرراليي بالبنررك المركررزى المصرررى والبنرروك المسررجلة لديرره وإتحرراد بنرروك مصررر والمعهررد المصرررفت
المصرى والعاملي الساباي بهم الاي تركوا الخدمة لغيرر سربب ترأديبت علرت أ يكونروا رد أماروا فرت
خدمررة كر أو أى مر الجهررات المواررحة آنعررا مررد ثتار عر عشررر سررنوات فررت اررو مرردى ترروافر نررال
الخزائ .
ال ا  :العموثت :
 -1الكمبياثت :
يحق للبنك الاى ياوم بتحصي الكمبيالرة مر المردي عمولرة ردرنا  %01مر

يمتهرا بحرد أدنرت 10جرم وحرد

أ صت  150جنيره سروا مر الحصريلة عنرد تحصريلها أو مر البنرك مرسر الكمبيالرة فرت حالرة إعادتهرا بردو
تحصي ل مع تطبيق مبدأ المعاملة بالم

مالم ين

بي البنكي علت شروط أفا .

إتعات المعاملة بالم

 – 2الشيكات :
تحص عمولة معتدلة تراعت أوااع السوت بوا ع  %01بحد أ صت  100جنيه أو مايعادلها بالعملة األجنبية
فيما عدا الشيكات المادمة للتحصي داخ غرفة المااصة والشيكات المسحوبة علت بنوك داخر المدينرة وكراا
الشيكات المصرفية و الشيكات المعتمد .
رابعا  :التحويالت سوا بالعملة المحلية أو األجنبية
ث يحق للبنك المحلت الاى ياوم بدفع و /أو إاافة يمة التحوي للمسرتعيد طرفره المطالبرة ب يرة عمروثت مر
البنك المحلت مصدر التعليمات .
خامسا  :ااعتمادات المستندية
 -1ااعتمادات المستندية ) تصدير ط :
"فررت حالررة إشررتراك بنكرري محليرري فررت تاررديم خدمررة للعمير بخصررو

إعتمرراد مسررتندى تصرردير يررتم تحصرري

العمولة وفاا للخدمة التت يادمها ك بنك بمعرفته وفت حالة إشتراك بنكي فت تاديم نعس الخدمة للعمير يرتم
إ تسام العمولة فيما بينهما ل مالم يوجد إتعات بينهما علت خالف الك " .
تعريفة الخدمات المصرفية HDB -
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 -2ااعتمادات المستندية أو مستندات تحصي ) إستيراد ط
"فرت حالررة تحوير مسررتندات عر عمليررة إسررتيراد مر بنررك محلرت إلررت بنررك محلررت آخررر بنررا علررت طلررب البنررك
الخارجت مرسر المسرتندات او المسرتورد المحلرت ) مسرتندات التحصري ط فإنره يحرق للبنرك المحلرت الراى رام
بعملية التحوي تحصي المصاريف الععلية وفاا للخدمة المادمة وفت نرال الحالرة يسرتحق للبنرك المحرو إليره
المسررتندات كامر العمولررة نظيررر يامرره بإتخرراا كافررة ااجرررا ات المتعلاررة بعمليررة تسررليم المسررتندات للمسررتورد
المحلت " .
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الباب األول
الحسابات المختلفة المفتوحة
بالعمــالت المحليـة واألجنبيـة
أوالً  :الحسابات الجارية الدائنة
*** الحد األدنت لعتم الحساب  :ـ
ـ فيمااع ااالح حباتااعجعر حبلععيااي بباااعمبيع جعبجراام اماال جعرااعم أا يااا حبمعأجااعر
حبمفأ اااي بأيةيااي متااأابعر حبجراام حببااع أ
فبع ً بمأةبجعر رظ حباما حبلحفبيي جعبجرم ..
توحيد الحد اثدني لعتم الحسابات لألشخا
التنظيمي للعرع

ج ااعة ع أسا ع مف

اااع حبماع ااعر أباام

ااي بلتااأفلح فا

الطبيعية والمعنوية )اعتباريةط بغ

ا ح حبيااعأ

النظر ع المستوا

اشخا معنوية )اعتباريهط
اشخا طبيعية ) أفراد ط مشروعات صغير ومتوسطة
 5000جنية أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
 500جنية
 2500جنية
وفي حالة نزو الرصيد ع الحد األدني المسموح به تحص مصاريف شهرية درنا 10جنيه ) عشر
جنيهات ط شهريا .

وللساد مديرى العروع سلطة تخعي

الحدود المشار إليها بنسبة  %50ألسباب تاديرية .

** ويجوز للسيد  /رئيس مجلس اادار است نا بع

الحاثت طباا ً لظروف الحالة وما يرال مناسبا ً لها .

*** ويكو تارير منـم فائـد علـت الحســابات الجاريــة تحـت الطلب مــ اختصا
)  ALCOط بالبنك علت او الماكر التت يتادم بها العرع مشعوعة بالمبررات .
*** مصاريف فتم الحساب الجارا والحسابات المخصصة لخدمة الارو
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لجنة األصو والخصوم

والمصاريف السنوية  :ن

قطاع العمليات المصرفية المركزية

المصاريف السنوية
المصروفات الدورية
الدورية
ربع سنوي
ربع سنوي
ربع سنوي
ربع سنوي
سنوي
ربع سنوي
ربع سنوي
ربع سنوي
شهري

اسم الحساب
حساب جارى افراد
حساب جارى شخصيات اعتباريه
حساب جارى اراضى مميز
حسابات جاريه شقق متوسطى الدخل
حسابات جاريه تحويل مرتبات
حسابات اتحاد مالك
حساب جارى الصفوه  /افراد
جارى مستورد سلع اساسيه  /غير اساسيه
حسابات جاريه خدمة عقود

التعريفة المقترحة
40
80
40
40
40
40
40
40
10

المصاريف السنوية
مشروعات صغيرة ومتوسطة
 20لريي هعيع
 25لريي عجع تر ي
ملعرع

بباتع حبلحئع
بباتع حبمليع
بباتع حبمليع حقا مع تري

نال المبالغ غير شاملة الدمغات وتزاد نال المصاريف بأى زياد تطرأ علت يمة الدمغات .
ويععت عمال برنامجت تحوي المرتبات والمعاشات وكاا الشخصيات ااعتبارية المو ع معها بروتوكوثت
تعاو بشأ تحوي رواتب عليها م مصاريف فتم الحساب الجارا .
الحسابات الراكد
البند
الحسابات الراكدة
مصاريف سنوية على
الحساب الجارية
مصاريف كشف الحساب
الدورى حسابات جارية
مصروفات المصادقات
السنوية حسابات جارية

مصاريف خدمة حساب
سنوية حسابات التوفير

النص بعد التعديل

النص قبل التعديل
اشخاص طبيعية
(افراد)
30جنية ربع سنوي

اشخاص معنوية
(اعتبارية)
 25جنية ربع سنوي

اشخاص طبيعية
(افراد)
 25جنية ربع سنوي

اشخاص معنوية
(اعتبارية)
 20جنية ربع سنوي

 35جنية ربع سنوي

50جنية ربع سنوي

 25جنية ربع سنوي

 40جنية ربع سنوي

 35جنية سنويآ

كشف حساب
يومي  1040جنية سنويآ
اسبوعي  520جنية سنويآ
شهري  200جنية سنويآ
ربع سنوي120جنية
سنويآ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25جنية سنويآ

كشف حساب
يومي  780جنية سنويآ
اسبوعي  390جنية سنويآ
شهري  150جنية سنويآ
ربع سنوي 90جنية سنويآ

 30جنية سنويآ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 40جنية سنوي
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*** إصدار دفاتر الشيكات  :ـ
 ي أعة إل لحع لفعأع يسعر بامل حباتعجعر حبلععيي حبلحئري ال يبا ع يل حباتع اع مجبغ 5000
لريه فمتي آالف لريهع


يععت عمال المشروعات الصغير والمتوسطة م الحد اثدنت الواجب اثحتعاظ به كرصيد بالحساب
.

 ياما اتع حباميا جم ععيف إ لحع حب يسعر ج حقع  3لريه فبة ثلثي لريهعر اع سا يم
جعإلضعفي إب حبلميعر حبمبععة ط
 ياما اتع حباميا جمجبغ  25لريه

فمتي ا ع ع لريهع ً م عيع ً في اعبي فبلحع لفأع حب يسعر

حبتعجق إ لحعه بباميا .
 ام بي جلا فعقل يسعر م عفيي 30لريي ثلث ع لريهع بب يم
الشركات الكبرى
يحم حساب العمي بمصاريف اصدار الشيكات بوا ع  2جنية )ا نا جنيهاط ع ك شيك باثاافة
الت الدمغات المارر
*** مصاريف كشف الحساب الدورى  :ـ
مصروفات كشوف الحساب الدورية طبقا لما يلي -:
اسم الحساب
حساب جارى افراد
حساب جارى شخصيات اعتباريه
حساب جارى اراضى مميز
حسابات جاريه شقق متوسطى الدخل
حسابات جاريه تحويل مرتبات
حسابات اتحاد مالك
حساب جارى الصفوه  /افراد
جارى مستورد سلع اساسيه  /غير
اساسيه
حسابات جاريه خدمة عقود

التعريفة
المقترحة
40
80
40
40

الدورية
ربع سنوي
ربع سنوي
ربع سنوي
ربع سنوي
نصف
20
سنوي
ربع سنوي 40
ربع سنوي 40
ربع سنوي 50
ربع سنوي 0

مع امل حبم ع اعر حب ييعة حبمأ تةي فه مع ضمع حبم ععيف حبتر يي .
 م ع فعر حبم علقعر حبتر يي  35لريي فمتي ثلث ع لريي أف معة حالة سا تري مع حبامل
حب يع يأ ةجعاي م علقه به
تعريفة الخدمات المصرفية HDB -
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الشركات الكبرى :
س ف ي مي  1040لريي تر يع ً
س ف تج اي  520لريي تر يع ً
س ف هعي  200لريي تر يع ً
س ف عجع تر ي  120لريي تر يع ً
 م ع فعر س ف حباتع حبييع ل عيي جرع اب ةب حباميا اع حباع حباعبي  8لريه ثمعريي لريهع ً
اع سا

فاي جال لر  20لريه ا ع ع لريهع ً .

 م ع فعر س ف حباتع حبييع ل عيي جرع اب ةب حبامياا ااع تار حر تاعجبي  10لرياه ا اعة
لريهعر اع سا

فاي جال لر  50لريه فمت ع لريهع ً .

*** الشيكات المرتد  :ـ
يف ا مجباغ  50لرياه فمتا ع لريهاع ً ام باي ابا ساا ايم معأاال ن تاج ماع تاجع عفاأ حب اايسعر
بام ااع ساا ماعة يبال فيهاع ج اعة لا ل ع ايل جعباتاع يتام
أاما اب اتع حبامياا حبتاعا
جف حبام بي .
ف اعبي أسعحع ال سفعيي ع يل حباتع بف مجبغ حبام بي يف أ حبتعلة مليع حبفع ع ف
حباتع جف حبع يل حبمأعح إضعفأه باتع حبام بي .

مسعرياي إقفاعا

الشيكات المرتد لعمال المشروعات الصغير والمتوسطة الحاصلة علرت تسرهيالت إئتمانيرة مر مصررفنا  :ـ
يف مجباغ  20لرياه ا اع ع لريهاع ً ام باي ابا ساا ايم معأال ن تاج ماع تاجع عفاأ حب ايسعر
بام ااع ساا ماعة يبال فيهاع ج اعة لا ل ع ايل جعباتاع يتام
أاما اب اتع حبامياا حبتاعا
جف حبام بي
الشيكات المرتد لعمال الشركات الكبرى
يف ا مجبااغ  25لريااه فمتااي ا ااع ع لريهاع ً ام بااي ابا سااا اايم معأاال ن تااج مااع تااجع عفااأ
بم اع سا ماعة يبال فيهاع ج اعة لا ل ع ايل جعباتاع
حب يسعر أاما اب اتع حباميا حبتعا
يتم جف حبام بي
*** الشيكات المو وف صرفها  :ـ
يف اب اتع حبامياا حبا
حإللعح حر حبم عفيي حنفع .

اعف ايم مجباغ  100لرياه معئاي لريهاع ً ماع حأفاع

يأبال جةبا إليباعف

يخصم مبلغ  30جنية عمولة الغا ايااف صرف شيك
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الشريكات المو روف صررفها لعمرال المشرروعات الصرغير والمتوسرطة الحاصرلة علرت تسرهيالت إئتمانيرة مر
مصرفنا :
يف اب اتع حباميا حب
حإللعح حر حبم عفيي حنفع

يأبل جةب

يف مجبغ  10لريي ام بي حبيع إيبعف
أتهيلر إئأمعريي مع م عفرع

إليبعف

اعف ايم مجباغ  30لرياه ثلثا ع لريهاع ً ماع حأفاع

عف يم بامل حبم ع اعر حب ييعة حبمأ تةي حباع ابي ابا

الشيكات المو وف صرفها للشركات الكبرى :
يأبل جةب

عف يم مجبغ  50لريه فمت ع لريهاع ً ماع حأفاع

إليبعف

يف اب اتع حباميا حب
حإللعح حر حبم عفيي حنفع
*** التوكيالت الداخلية  :ـ
إ ح عغ ا حباميااا ف ا أ سيااا اافل آفااع ف ا حبأاعمااا اب ا حباتااع جم ل ا أ سيااا اب ا حبرم ا ي حباالحفبي
حبمتأفل جعبجرم يف  100لرياه معئاي لريهاع ً ابا اتاعجه جفالف حبالميعر حبمتاأابي ابا حبأ سياا ماع
معحاعة ألليله سا فمس تر حر
يف  500لريي فمتمعئي لريهع ً في اعبي حالاأفعظ جأ سيا عتمي علع مع حب هع حبابععي
يف  50لريي فمت ع اريهع ً حبيع أ سيا لحفبي ح فععلي

*** طلب شهاد أو بيا  :ـ
يا ا مجبغ  50لريه فبة فمتا ع لريهاع ً ااع ساا اهعلة جياعع يةبجاه حبامال يأاباق جعبتاري
حبلععيي حبتر حر حبتعجبي .
م ععيف ح لحع هعلة جضمعع ح ع فزحري  200لريي معئأعع لريه
طلب اصدار شهاد بنكية )ابرا امةط او المخالصة.
ف اعبي ةب حباميا هعلة جرسيي حجعح مي ح مفعب ي يأ أا يا حبمجعبغ حبأعبيي:
مجبغ  25.00لريي فمتي ا ع ع لريهع بلفعحل مجبغ 50.00لريي فمت ع لريهع بب عسعر
 طلب شهاد او بيا لعمال المشروعات الصغير والمتوسطة
هعلة جعبع يل اع حبتري حباعبيي
يا ا مجبغ  35لريي اع سا هعلة جيعع
هعلة جعبع يل اع تر حر تعجبي
يا ا مجبغ  50لريي اع سا هعلة جيعع
يا ا مجبغ  20لريي اع حإلةلع اب متأرل يفل تري معبيي تعجبي
طلب شهاد او بيا لعمال الشركات الكبرى
يا ا مجبغ  50لريي فمت ع لريهع اع سا هعلة ح جيعع.
تنشيط الحسابات الراكد
ال فعأ حي عت ابي حاعلة أر ية حباتعجعر ح حغلقهع.
*** طلب أصدار شهاد اايداع الخاصة باجرا ات تأسيس الشركات  :ـ
االحع ااهعلحر حإلياالحع حبفع ااي جااعلعح حر
يا ااا مجبااغ  100لريااه فبااة معئااي لريه اع ً سعأاااع
أعتيس حب عسعر .
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*** المصاد ة علت صحة التو يعات  :ـ
ااي أ قياعأاه
يف مجباغ  25لرياه فمتاي ا اع ع لريهاع ً ارال ةبا حبامياا حبم اعلقي ابا
اب حبماععحر حب يسعر حبمتا جي جماعفأه بم في اعبه حتأفلح مةج اعر حبجرم
 50لريي فمت ع لريهع في اعبه حتأفلح مةج اعر غيع مةج اعر حبجرم
ال يل ز حبم علقي اب يسعر آلبي
*** طلب تعدي نمواس تو يع  :ـ
ياأ أا اايا ام بااي مبة اااي قاالع ع  10لريااه ا ااعة لريهااعر اراال ةبا حباميااا أاااليا رما ي
أ قياه ةعف حبجرم .
*** التأشير علت الشيكات بااعتماد  :ـ
أا اااا ام باااي ج حقاااع  %01.5حاااال ر اااف فااا حنباااف مع قيماااي حب ااايم جاااال لرااا 30لرياااه
ثلث ع لريهع ً اال ق ا 150لريه معئاي فمتا ع لريهاع ً ماع معحااعة رظاع حباماا ج اعة لا ل
مبعجااا حب فااع باال حبجراام أجب ا قيمااي حب اايم ملماالة باال حبجراام بم ااباي اعمااا حب اايم بااايع إرأهااع
م حايل أبلي حب يم بب فع
*** إصدار الشيكات المصرفية  :ـ
 األفراد
أا ا امــ بي ج حقع  % 03ثلثي ف حنبف مع قيمي حب يم حبم اعفي حبم الع جاال لرا  30لا
10
فمتمعئي لريهع ً مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع
 500ل
ثلث ع لريهع ً جال ق
لريي بب يسعر ببلهعر حباس ميي جعبامبي حبمابيي حب يسعر حب علعة ب عسعر ماععأ حبتيععحر
قع أ حبتيععحر
تحص عمولة  25جنية )خمسة وعشرو جنيهاط الغا شيك مصرفي معتمد
 المشروعات الصغير والمتوسطة
أا ا امــ بي ج حقع  % 03ثلثي ف حنبف مع قيماي حب ايم حبم اعفي حبم الع جاال لرا  15لا
 400ل عجامعئي لريهع ً
فمتي ا عة لريهع ً جال ق
 الشركات الكبرى
أا ا امــ بي ج حقع  % 02إثرعع ف حنبف مع قيمي حب يم حبم عفي حبم لع جال لر  20ل
ا ع ع لريهع ً

جال ق

 400ل

عجامعئي لريهع ً

إست نا ات :
أا ا ام بي قلع ع  10لريه ا عة لريهعر اع سا يم مع حب يسعر حب اعلعة بلهاعر اس مياي جعبامباي
حبمابيي ت ح سعع حب يم م عفي ماأمل أاف حب يسعر حب علعة جعبامبي حبمابيي نماع لهاعر اس مياي ماع
تعريفة الخدمات المصرفية HDB -
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ام بااي حإلاأمااعل فااي اعبااي حب اايم حبماأماال
مبة اي قلع ع  10لريه ا عة لريهعر .

ام بااي إ االحع حب اايسعر حبم ااعفيي يسأف ا جأا اايا ام بااي

عمولة تحوي األموا محليا ً  :ـ
أوث ً  :بي مصرفنا والبنوك ا خرى  :ـ
التحوي بالسويعت
أا ا ام بي قلع ع  %02ثريع ف حنبف مع قيمي حبأا يا جال حلري  25لريه فمتي ا عع لريهع ً
ال حق ي 300لريي ثلثمعئي لريهع ً .
 التحوي بالسويعت للشركات الكبرى
أا ا ام بي  %0.1حال في حنبف مع قيمي حبأا يا جال لر  30لريي ثلث ع لريهع ال ق ا
 300لريي ثلثمعئي لريهع .
التحويل داخل غرفة المقاصة اآللية للمدفوعات ()EG-ACH
معامالت خدمة االضافة المباشرة
*** خدمة اإلضافة المباشرة افراد
 -1حواالت صادرة(بالعملة المحلية)
تحصل عمولة قدرها ( %01واحد في األلف ) من قيمة التحويل بحد ادني  15جنية ( خمسة عشر جنيها)
وحد اقصي  75جنية (خمسة وسبعون جنيها)
حواالت صادرة (بالعمالت االجنبية)
تحصل عمولة قدرها ( %01واحد في االلف) بحد ادني  5دوالر (فقط خمسة دوالر امريكي الغير)
وحد اقصي  100دوالر (فقط مائة دوالر امريكي الغير) او ما يعادلها من العمالت االجنبيةاالخري.
حواالت صادرة (بالعمالت االجنبية)
تحصل عمولة قدرها ( %01واحد في االلف) بحد ادني  5دوالر (فقط خمسة دوالر امريكي الغير)
وحد اقصي  100دوالر (فقط مائة دوالر امريكي الغير) او ما يعادلها من العمالت االجنبيةاالخري.
 -2حواالت واردة :
 2.50 PENGجنية
 معاشات الحكومة معاشات نقابات ومرتبات  4.00 PENSجنية 4.00 SSBEجنية
 الدعم الحكومي مدفوعات البنك المركزي  4.00 CBETجنية 4.00 SALAجنية
 مرتبات حكومية 10.00 SUPPجنية
 موردين حكومية اعفاء عمالء حجز األراضي والوحدات السكنية من عمولة الحواالت الواردة .تعريفة الخدمات المصرفية HDB -
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*** منظومة االضافة المباشرة للشركات CorPay
 جهاز  ( Tokenجهاز التوقيع االلكتروني )  1000جنية لكل جهاز تدفع مرة واحدةوتحمل علي حساب الشركة
 خدمة اإلضافة المباشرة ( مرتبات ) PENSمجانا
عمالء مصرفنا
وتحمل علي حساب الشركة
 3.00جنية لكل معاملة
عمالء البنوك األخرى
 خدمة اإلضافة المباشرة ( تجاري ) CASHمجانا
عمالء مصرفنا
وتحمل علي حساب الشركة

عمالء البنوك األخرى  35.00جنية لكل معاملة

معامالت خدمة الخصم المباشرة

*** الخصم علي حسابات االفراد طرفنا
 قبول التفويض بالخصم المباشرCASH
 متحصالت تجاريمتحصالت حكومية

GOVT

 50.00جنية
 5.00جنية
5.00

جنية

انيا  :بي فروع مصرفنا -:
لميع حاليلحاعر حبربليي بامل م عفرع لععي  /أ فيع مع فلا ي فعع ااق يا
اعسي حإليلحع جعبفعع حبمفأ ح جه حباتع ح جفعع حفع

حباماا حبأاعبي تا ح أمار

حمااع جعبرتااجي الياالحاعر حبربليااي جاتااعجعر حبأتااهيلر ح حببااع أ ح حباتااعجعر حبلععيااي حبمعأجةااي جتاالحل قتااعة
حببع أ أس ع اق رفس حبي
في اعبي عغجي حباميا في أعسيل حباعسي في حر حبأععيخ أا ا ام بي قلع ع  %02إثرايع فاي حنباف ماع
اـل ق ي  250لريـه معئأعع فمت ع لريهع
قيمي حبأا يا جال لرـي  15لريـه فمتي ا ع لريهع

تعريفة الخدمات المصرفية HDB -
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 التحوي بي فروع مصرفنا للشركات الكبرى
أا ا ام بي  100لريي معئي لريهع .

في اعبي حإليلحع اق رفس حبي

*** العمولة علت المرتبات وما فت حكمها والمعاشات المحولة للبنك ااافتها لحسابات العمال أو لصرفها:ـ
أاف مع حبام بي حبمعأجعر مع ف اسمهع حبماع عر حبما بي ببجرم تلحلح ً بببع أ حبممر اي مع حبجرم سا بم
بتلحل

متأابعر آفع ببجرم سا ح حبمعأجاعر حبماع اعر حبما باي فا إةاعع جعراعم أا ياا حبمعأجاعر سا ح

حبمعأجعر حبماع عر حبما بي ج

عة فعليي ل ع إ أعحة ل ل إأفعقيعر متجبي مع لهعر حباما .

*** العمولة علت تاسيم موجودات التركات  :ـ
تاعس أباليعحر حبلهاي حبمفأ اي جاعإلفعحي ااع حبأعساي

أا ا ام بي ابا م لا لحر حبأعساي بال حبجرام ابا

ج حقع  %03ثلثي ف حنبف جال لر 100لريه معئي لريهع ً

ال ق

 1000لريه حبف لريهع ً .

*** عمولة استالم عملة معاونة ايداعات حسابات العمال  :ـ
أا ا ام بي ج حقع  % 0.5ر ف ف حبمعئي اع ساا امبياي إيالحع إ ح لاع زر قيماي حبامالر حبماع راي 5
لريه فمتي لريهعر

جال لر  2لريه

ثريع لريه .

*** العمولة علت إنكشاف الحسابات الجارية الدائنة  :ـ
أا ااا ام بااي ج حقااع %1

اباا ع اايل مااليع يظهااعه حباتااع حبلااعع حباالحئع

حااال فاا حبمعئااي اباا

تا اب حبمس ف جم حفبي حبتبةي حالئأمعريي حبمفأ ي فلا حب هع ـ يأ إاأتعجهع أابيأهع اب حباتع
ف رهعيي سا هع جعإلضعفي إب %1
ف رهعيي حباع حبمعب ببجرم

حال ف حبمعئي أاأت ابا

ابا ع ايل ماليع فالا حبااع

أا اا

ارل قفا حباتع إب لعر حبفعئلة حبتععيي .

في اعبي حرس عف حباتعجعر حبلععيي حبلحئري بب عسعر حباع بي ابي ال ل حئأمعرياي ياأ أةجياق تااع حبفعئالة فباع
بلعلي حبللحعة
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*** العمولة علت إنكشاف الحسابات الجارية الدائنة باما تحوي مرتبات  :ـ
أا ا ام بي اب س ف حباتعجعر حبلععيي حبلحئري جضمعع أا يا معأجعر ج عة -:
قةعع اع

 -1ع أس ع لهعر حبأا يا لهعر اس ميي

قةعع امعا

لهعر فع ي اتري حبتماي

ب يتجق إعألحل ي مع حب يسعر حب حعلة مرهع ببجرم .
 -2ال أزيل رتجي حإلرس عف اع  %80مع حبعحأ حب هع .
 -3م حفبي لهي حباما اب إرس عف حباتع .
فبع ببماعلبي حبأعبيي - :
 x %18الل يع إرس عف حباتع  xحبمجبغ جال لر قلعة  10لريه ا عة لريهعر .
*** العمولة علت األوامر المستديمة للدفع أو التحوي  :ـ
أا ا ام بي ج حقع  25لريه م عي فباة فمتاي ا اع ع لريهاع ً
إ االحع حبأابيمااعر

ف ا اعبااي أاااليبهع جعإلضااعفي إب ا م ااععيف

حبت يفر حبمبععة اع حبامبيي حبم عفيي حبمةب

ماع ياعلبهاع جاعباملر حنلرجياي ارال

حبفااعسس

ااجسي حبااعجة حالبيسأع ريااي

أرفي ع .

 المشروعات الصغير والمتوسطة
أا اا ام باي قاالع ع  15لرياه م ااعي فمتاي ا اع لريهاع ً م اععيف إ ااأعحم جعبفلماي
ل الع بسا امبيي جفلف حبم ععيف حبمبععة بأرفي حبامبيي ت ح أا يا

 20لريااي 3 /

لفع .

*** است نا ات  :ـ
تععت م نال العمولة التبرعات وأوامر الدفع المستديمة المتعلاة بما يلت -:


حمع حبلفع حبفع ي جعبأجعاعر ببمؤتتعر حبفيعيي .

 حبأا يا مع اتع آلفع جعت رفس حباميا ت ح ةعف حبفعع
 حبامبيعر حبأ أأابق جتلحل حنقتعة

حبفع ع حنفع .

حبلفاعر حبمتأابي حبأ يأ أا يبهع اع ةعيق حبجرم .

*** العمولة نظير حعظ المراسالت بالبنك  :ـ
ااهعيع ً رظيااع افااظ حبمعحتالر جعبجراام جرااع ابا ةبا

أا اا ام بااي ج حقااع  100لريهاع ً فبااة معئاي لريهاع ً
حباميا بايع حتألمهع جماعفأه.
تعريفة الخدمات المصرفية HDB -
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*** خدمات السداد األلكتروني للمدفوعات الحكومية -:
عمولة سداد مستحقات مصلحة الضرائب شركة e-finance
 رسوم مركز الدفع والتحصيل اآللكتروني
يحصل عمولة ( %01واحد في اآلف) بحد ادني  10جنيهات (عشرة جنيهات) وحد اقصي  100جنيه
(مائة جنية ) بخالف ضريبة القيمة المضافة
 مع األخذ في االعتبار بتحويل المبلغ لحساب مركز الدفع والتحصيل اإللكتروني بعد يومين عمل .
عمولة سداد مستحقات مصلحة الجمارك شركة e-finance
قيمة رسوم االفراج الجمركي للرسائل االستيرادية
 رسوم مركز الدفع والتحصيل اآللكتروني
يحصل عمولة ( %01واحد في اآلف) بحد ادني  10جنيهات (عشرة جنيهات) وحد اقصي  100جنيه
(مائة جنية) بخالف ضريبة القيمة المضافة
 عمولـــــــــة البنـــك
تحصل عمولة ( %0.2اثنين في اآللف) بحد ادني  50جنيها (خمسون جنيها) وبحد اقصي 300جنيها (ثالثمائة
جنيها) عن كل دفعة
عمولة سداد مستحقات التأمينات االجتماعية شركة e-finance
 رسوم مركز الدفع والتحصيل اآللكتروني
يحصل عمولة ( %01واحد في اآلف) بحد ادني  10جنيهات (عشرة جنيهات) وحد اقصي  100جنيه
(مائة جنية) بخالف ضريبة القيمة المضافة
 عمولـــــــــة البنـــك
تحصل عمولة ( %0.2اثنين في اآللف) بحد ادني  50جنيها (خمسون جنيها) وبحد اقصي 300جنيها
(ثالثمائة جنيها) عن كل دفعة
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عمولة سداد مصاريف الطالب بالجامعات شركة e-finance
 جامعات حكومية
رسوم مركز الدفع والتحصيل اآللكتروني
تحصل عمولة  5جنيها (خمسة جنيها) عن كل دفعة
عمولـــــــــة البنـــك
تحصل  5جنيها (خمسة جنيها) عن كل دفعة
 جامعات خاصة
رسوم مركز الدفع والتحصيل اآللكتروني
تحصل عمولة  10جنيها (عشرة جنيها) عن كل دفعة
عمولـــــــــة البنـــك
تحصل  10جنيها (عشرة جنيها) عن كل دفعة

رسوم إعادة االستعالم لعمالء صندوق التمويل العقاري شركة
e-finance
رسوم مركز الدفع والتحصيل اآللكتروني
تحصل عمولة  5جنيها (خمسة جنيها) عن كل دفعة
عمولـــــــــة البنـــك
تحصل  5جنيها (خمسة جنيها) عن كل دفعة
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ثانيا ً  :الحسابات الجارية المدينة
** عمولة أعلت رصيد مدي  :ـ
 أا ا ام بي ج حقع %01.5
حب هع

ابا ع ايل يظهاعه ساا اتاع فالا

حاال ر اف فا حنباف ابا

بم سمع يب :
أاب اب حبع يل هعيع ً .

 .1اتعجعر لععيي مليري أتهيلر حئأمعريي  :أات
 .2قااـع أ ملل بااـي فاالا فأااعة حبتااا
حب هع أاب

حبتاامعح  :أاتا ابا

ابا ع اايل مااليع فاالا

هعيع ً اب حبع يل .

وتععت م نال العمولة  :ـ
 .1حببع أ حبملل بي اأجععح ً مع أععيخ جل حبلل بي
 .2اتعجعر حبجر م حبمابيي .
 .3حنع لة حبمليري حب علع ج عرهع قعحعحر أ فيي .
 .4حباتاعجعر حبمليراي حبمضاام ري ج لحئاع ربلياي يااع ساعع ر اهااع أا فيع  /اهعلحر إياالحع  /ثاعئق

اارعليق

حإلتأثمعع  ...حبخ
 عمولة اعلت رصيد مدي للمشروعات الصغير والمتوسطة
أا ا ام بي ج حقع %01.5

حال ر ف ف حنبف اب

ابا ع ايل يظهاعه ساا اتاع فالا حب اهع

بم سمع يب :
أاب اب حبع يل هعيع ً .

 .1اتعجعر لععيي مليري أتهيلر حئأمعريي  :أات
 . 2قـع أ ملل بـي فلا فأعة حبتا

حبتامعح  :أاتا

هعيع اب حبع يل .
وتععت م نال العمولة  :ـ
 .1حببع أ حبملل بي اأجععح ً مع أععيخ جل حبلل بي.
 .2اتعجعر حبجر م حبمابيي .
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عمولة األرتباط ع عدم استخدام حدود مصرح بها ع
أوث:ـ تععي كافة الارو

رو

وسلعيات وتسهيالت إئتمانية بكافة أنواعها:ـ

والتسهيالت الممنوحة باما أوعية إدخارية م عمولة اثرتباط

انيا:ـ تحص عمولة اثرتباط وفاا لما يلي -:

المشروعات الصغير والمتوسطة

) يععي م العمولة العمال الاي بلغ نسبة المستخدم م الحدود المصرح بها لهم بكافة أنواعها
نسبة  %75فاك ر ط
 -1أا اا ام بااي ج حقاع  %0.5تاار يع ر ااف فاي حبمعئااي ابااي حبلاز حبييااع متااأفل ماع حبااال ح حبااال ل
حبفعايي حبم عح جهع جعبرتجي بببع أ ق يعة حآللا حبأتهيلر جسعفي ر حاهع أاأت ابي حبفعق جيع حاباي
ع يل مليع حبال حبم عح جه فلا ملة حبابل
 -2أا ااا ام بااي ج حقااع  %0.5تاار يع ر ااف فااي حبمعئااي ابااي حببااع أ مأ تااةي ة يبااي حاللااا حبأااي
أاأت حبام بي في رهعيي فأعة حالتأفلح
أأضمع فأعة حتأفلح تا
-3أا ا ام بي ج حقع  %03تار يع ثلثاي فاي حالباف اباي حبلاز حبيياع متاأفل ماع حباال ح حباال ل
حبفعايي حبم عح جهع بفأ حاأمعلحر متأرليه ح ح لحع فةعجعر ضمعع جسعفي ر حاهع
التجزئة المصرفية
أ افي سعفاي مرألاعر حبألزئاي حبم اعفيي ماع ام باي حالعأجاعة حبباع أ جعر حاهاع – حبجةعقاعر حالئأمعرياي –
حبلععي مليع حفعحل
التموي العاارى
 -1أافي حببع أ حبملل بي مع ام بي حالعأجعة
 -2أا ا ام بي قلع ع  %1حال ف حبمعئاي ابا حبلاز حبيياع متاأفل ماع حبأتاهيا حبممرا ح ببامياا
فلا فأعة حالتأفلح ببأ ةي حبمجعري قجا لل بي حبع يل حبمليع
 -3أاف مع ام بي حالعأجعة أتهيلر حبأ ةي حبمجعري حبممر اي جضمعرعر ربليي
التسويق المصرفي للشركات والارو
أةجق حبام بي سا اعبي اب الة ف ض

المشتركة

الل مع حبمالحلحر جرع اب لعحتي أال جماعفي حببةعع حبماري
الشركات الكبرى

أا ااا ام بااي حعأجااعة قاالع ع %1
 %70تجا ع ف حبمعئي
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عمولررة سررداد معجر للارررو
والمتوسطة.

متوسررطة وطويلررة األج ر

سررداد كلرري أو جزئرري لعمررال المشررروعات الصررغير

أا ااا ام بااي قاالع ع  %0.2إثرااعع فااي حنبااف مااع حبمجبااغ حبمتاالل مااع اماال حبم ااع اعر حب ااييعة
حبمأ تةي حباع بي اب أتهيلر إئأمعريي مع م عفرع .
** عموثت التخزي  :ـ
** عمولة السحب أو البيع م الباائع المخزنة  :ـ
أا ا ام بي ج حقع  %010ا عة في حنبف مع قيمي حبجضعئع حبمفعي ارهع جعتم حبضمعع
أاف حبجضعئع حبأ ال ألفا ايعزة حبجرم مر حبجلحيي مع ام بي حبتا

حنمعري .

حبجيع .

الباائع المرتهنة التت تجاوز مد تخزينها المد المتعق عليها  :ـ
أا ا ام بي ج حقع  %02ثريع ف حنبف مع قيمه حبجضعئع هعيع ً بم اع حبتري حن با حبأعبياي إلرأهاع
ملة حبأفزيع حبمأفق ابيهع اب ع أ ج حبام بي ج حقع  %03ثلثاي فا حنباف اهعيع ً ااع ساا تاري أبا
حبتري حن ب .
مع حبأعسيل اب حنبأزح جعبض حجة حالئأمعريي ج عع ال ألع ز ملة حبأفزيع حبم عح جهع .
عمولة المالحظة :
هعيع ً

أا ا ام بي ملاظي اب حبمفعزع حبميببي حبمفأ اي ج حقع  150لريه فبة معئي فمت ع لريه
بسا مفزع بم جفلف معأ مراع حبمفاعزع حبففاعح سعفاي حبمجاعبغ حبأا يأامبهاع حبجرام فا حبااعالر حبأا
أأةب بم .
العمولة ع الشيكات الوارد ع العمليات المتناز عنها  :ـ
أا ا ام بي ج حقع %0.5
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الخزائ الشخصية  :ـ
أا ا حببيمي حإليلععيي حبتر يي ببفزحئع حب ف يي فبع ً نجاعل ع اب حب له حبأعب -:
فزيري
فزيري
فزيري
فزيري
فزيري
فزيري

1
2
3
4
5
6

ت
8
11
16
22
33
66

إعأفعع
إعأفعع
إعأفعع
إعأفعع
إعأفعع
إعأفعع

لريه م عي
600
700
900
1200
1800
2400

سمع يأ أا يا أعميع مفأعح ج حقع  500لريه فمتمعئي لريهع ً ارال ةبا حتاأئلعع فزيراي أاعل ببامياا ارال
إرأهع حبأاعقل في اعبي فبل مفأعح حباميا يأ أاميا حباميا حبأسبفي حبفابيي
تخع

 300لريي ثلثمعئي لريهع .

الايمة اثيجارية للخزائ الشخصية للعاملي الحالي والساباي بمصرفنا الي النصف.

أا ا ام بي  100لريي ارل أيييع ح أاليا أ قيع حباميا جرع ابي ةبجه اباي مااععحر أاعقال أاعليع حبفازع
حب ف يي
أا ا غعحمي أعفيع تلحل حببيمي حاليلععياي جرتاجي  %2حثراعع فاي حبمعئاي ماع حببيماي حاليلععياي ااع ساا اهع
أعفيع ح ستعه جال حلري  50لريي فمت ع لريهع ً .
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ال ا ً  :دفاتر التوفير ااسكانية والتوفير االكتروني والدفاتر او الجوائز
بالنسبة لدفاتر التوفير ااسكانية والتوفير االكتروني والح والعمر والسياحة  :ـ
 يس ع حبال حنلر بفأ حبالفأع  500لرياه م اعي فباة فمتامعئي لريهاع ً

معياعلبهاع جاعباملر حنلرجياي

فا اعبااي راز ا حبع اايل ااع حبااال حاللرا حبمتاام ح جاه أا ااا م اععيف ااهعيه قالع ع  10لريااه ا ااعة
لريهعر

هعيع .

 يا ا م ععيف فأ اتاع قالع ع مجباغ  60لريهاع فباة تاأ ع لريهاع ارال فاأ لفأاع حبأا فيع حإلتاسعر
حإلبسأع ر

حبا

حبامعة حبتيعاي .

تحصل مصاريف خدمة حساب سنوية في ميعاد استحقاق الفائدة او عند
االغالق في أي وقت خالل العام ايهما اقرب طبقا لما يلي - :
التعريفة المقترحة
الدورية
اسم الحساب
120
سنوي
حساب توفير اسكانى
120
سنوي
حساب توفير الكترونى
120
سنوي
حساب توفير اسكانى موظفين
120
سنوي
حساب توفير الكترونى موظفين
60
سنوي
حساب توفير ذو الجوائز
60
سنوي
حساب توفير جوائز الكترونى
60
سنوي
دفتر توفيراطفال ذو الجوائز -موظفين
60
سنوي
توفير اطفال الكترونى موظفين
120
سنوي
حساب ادخار السياحه
120
سنوي
حساب ادخار الحج و العمره
120
سنوي
حساب توفير ذو العائد الشهرى
120
سنوي
حساب التوفير ذو العائد الربع سنوى
120
سنوي
حساب التوفير ذوالعائد النصف سنوى
120
حساب توفير ذو العائد الشهرى موظفين سنوي
120
سنوي
حساب التوفير ذو العائد الربع سنوى
120
سنوي
التوفيرذوالعائد النصف سنوى موظين
120
سنوي
حساب توفير بيزنس
120
سنوي
حساب ادخار مصريه
120
سنوي
حساب ادخار مصريه موظفين
120
سنوي
حساب توفير بيزنس موظفين
120
سنوي
حساب توفير سوبر

 ال اأتع

ا حئل لحئري اب حبال ل حبلريع بلفعأع حبأ فيع حنتسعريي حنبسأع ريي حبا

جايث يأ حاأتع

ا حئل حبأ فيع اب مع زحل اع مجبغ  1000لريي حبف لريهع .

 ارل إغلق حبلفأع يأ أا يا م ععيف إغلق قلع ع 60لريهع ً تأ ع لريهع ً .
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بالنسبة لدفاتر توفير األطعا والشباب او الجوائز  :ـ
 يس ع حبال حنلر بفأ حبالفأع  100لرياه معئاي لريهاع ً
ع يل حبلفأع اع

ح حبال ف

معياعلبهاع جاعباملر حنلرجياي

قر .

 ال يأ أا يا يي م ععيف إلحعيي ارل فأ لفعأع أ فيع حنةفعا
 يل ز بعئيس ملبس حإللحعة إتأثرع جاأ حباعالر مع
 يأ لف ا حبلفأع حبتا

ال يلا ز ع يباا

اب حبل حئز

حب جع

حبل حئز .

ه حبب حال ةجبع ً بظع ف حباعبي .

عف حباعئل ببلفأع جال لر  100لريه .

 ارل إغلق حبلفأع يأ أا يا م ععيف إغلق قلع ع 50لريهع ً فمت ع لريهع ً .
يحص مبلغ  50جنية ) خمسو جنيهاًط كمصاريف مااب الرد علي استعسارات الور ة ع وجود ارصرد حسرابات او
خز حديديةل...الخ باسم مور ونم طرف البنك م عدمه
يتم تحصي مبلغ  150جنية ) مائة وخمسو جنيهاًط كمصاريف مااب اصدار دفتر توفير ور ي
يتم تحصي مبلغ  150جنية ) مائة وخمسو جنيهاًط كمصاريف تجديرد دفترر تروفير ور ري منتهري او اصردار برد فا رد
لدفتر توفير ور ي
بالنسبه لدفاتر التوفير ذات االرصده الراكده -:
يتم تحصيل رصيد الدفتر الذى يساوى او يقل عن المصاريف السنوية ويتم غلق الحساب وذلك بشرط ان يكون قد مر
على عدم تحريك الرصيد عامين متتاليين .
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الباب الثانى
عمليات الكمبياالت والشيكات بالعملة المحلية
أوالً  :الكمبياالت المحلية
 .1أس ع حبام بي حبمبععة جعبرتجي بسا امبيي م عفيي أأابق جأا يا حبسمجيعالر حبترلحر حإل ريي حبمابيي
 %02حثرعع ف حنبف جال لر  20لريه ا اع ع لريهاع
لريهع ً

أا ا حبام بي جال إأمع امبيي حبأا يا أف

جاال ق ا  300لرياي ثلأمعئاي

مع قيمي حبسمجيعبي حبما بي .

 .2امبيااااااااعر أعليااااااااا حبأا اااااااايا جرااااااااع اباااااااا م حفبااااااااي حباميااااااااا أساااااااا ع ام بأهااااااااع  25لريااااااااه
فمتي ا ع ع لريهع ً اع سا أعليا ببسمجيعبي حب حالة ال ة اب ام بي حبأا يا حبمبععة .
 .3امبيعر افظ سمجيعالر ياأ أبعضا  20لرياه ا اع ع لريهاع ً بساا سمجيعباي ااع ساا تاري افاظ ال
يل ز عل قيمي ام بي حبافظ ف اعبي ال أبلي حبسمجيعبي ببأا يا .

انيا ً  :الشـــيكات
أوث  :الشيكات المادمة للتحصي داخ غرفة المااصة -:
 .1يأ أا يا م ععيف فابيي قلع ع  25لريي فمتي ا ع ع لريهع ً ااع ساا ايم فا اعباي
حب اايسعر حبملماااي حبمتااأفيل سثااع مااع اافل يا ااا مجبااغ 5لريااه فمتااي لريهاع ً اااع سااا
متأفيل جال لر  25ل

فمتي ا ع ع لريهع ً اع سا يم .

 .2أففيأ حبم ععيف حبفابيي حب  5ل

فمتي لريهعر اع سا يم قيمأه  100لريه فعقا .

 .3حافع امل الز حالعحض مع م ع فعر أا يا حب يسعر.
 عمال المشروعات الصغير والمتوسطة
يأ أا يا م ععيف فابيي قلع ع  5لريي فمتي لريهع ً اع سا يم
ماع حالفا فااي حالاأجاعع أا ايا ام بااي قالع ع  5لريهااعر فمتاي لريهاعر ابااي حب ايسعر حبمبلمااي
ببأا يا مع حب عسعر حباع بي ابي أتهيلر حئأمعريه مع م عفرع
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انيا ً  :الشيكات المادمة للتحصي خارس غرفة المااصة -:
أا ا ام بي  %02ثرعع ف حنبف اع حب يسعر حبا حالر حب يسعر حبجعيلياي
فععي غعفي حبمبع ي جال لر  25ل

فمتي ا ع ع لريه

جال ق

حماع حبالفع حبما ابي

 350لريه ثلثمعئي فمت ع

لريهع ً .
ال ا ً  :الصرف النادى للشيكات الداخلية بي فروع البنك -:
ال أبعض ح م ععيف اع حب يسعر حبأا أ اعف ربالآ ماع حاال فاع ع م اعفرع ماع اال أا ايا ام باي
أا يا م حا اب حب يسعر حبلحفبيي حبأ أ عف ربلح ً جيع فع ع م عفرع .
رابعا :ـ عمولة حعظ شيكات اجلة
ياأ أا ايا ام باي افااظ ايسعر حلباي قاالع ع 50لرياي فمتا ع لريهااذ
حبأ أمثاا جاعق ثماع حب االحر حبمف

حبامل

بام بسعفاي حب اايسعر حاللباي حبمبلماي مااع

اي بها حعحضا – االحر تاسريي

حبممب ساي بهيئاي حبملأمااعر

حبامعحريي حبلليلة
ـ ااست نا ات  ) :يععت م عمولة تحصي الشيكات ما يلت ط  :ـ
 حب اايسعر حب ااعلعة

حبمظهااعة ب ااعب

يئااعر اس ميااي حبمتااا جي اب ا لهااعر باايس ببجر ا م حببعئمااي

جامبيعر حبأم يا ريعجي اع حبجرم حبمعسزي حبم عي فع ع فيهع .
 حب يسعر حبأ أعل ببجرم تالحلح ً نقتاعة حإلتاسعع حبمتاأبةاي ماع معأجاعر حبامال جماعفاي لهاعر امبها
ج عة ع ل

ه حب يسعر فلا هع حالتأابعق .

 حب يسعر حبأ أعل ببجرم تلحلح ً ببلفاعر

حنقتاعة حبمتاأابي ابا حبباع أ حبملل باي حبممر ااي بامال

حبجرم .
 حب يسعر حب علعة مع حبهيئي حباعمي ببأعميع حبماع عر حبهيئاي حباعماي ببأعميراعر حإللأمعاياي حبأا أمثاا
ماع ــعر مسعفذر مع ف اسمهع مع متأابعر إ ح سعرر قيمأهع  50لريه فبة فمت ع لريهع ً فعقا .
 حب يسعر حبمتا جي اب اتع جرم رع ع حإللأمعا

فعع متعالة ةل حبلعماعر حبماع ل حبابيع

س ح حب يسعر حب علعة ب عباه .
 حب يسعر حبمتا جي اب فع ع حبجرم حبمبلمي ببأا يا مع ال امل حبفعع .
 جعبرتجي بب يسعر حبمعألة بال حبأا يا يأ أةجيق حبام الر حبمبععة ججرل حب يسعر حبمعألة جعبلئاي


يسعر حباتعجعر حبلععيي حبأ ال يبا لر ع يل بهع فلا حب هع اع مجبغ  5مبيا ع لرياه ج اعة اال
إاأتع

فعئلة لحئري بأبم حباتعجعر .
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ال اً :الكمبياثت والمستندات الوارد م الخارس
أا ا حبام الر حبأعبيي اع حبسمجيعالر حبمتأرلحر غيع حبميةعة جعاأمعلحر متأرليي حب حعلة مع حبفععي
ببأتبي بباميا مبعجا حبتلحل

حببج ا

أا ا اع ي امبيي مأاببي جعبسمجيعالر

ام بي قلع ع  10ل الع معيسي ا عة ل الع معيسي

حبمتأرلحر ب يعل جهع رل

مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .

*** كمبياثت أو مستندات برسم التحصي :ـ
أا ا ام بي  %.2حثرعع في حنبف جال لر 20

 -سمجيعالر اعليي

ل الع معيسي

ا ع ع ل العح ً معيسيع ً

مع

ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .
 سمجيعالر متأرلييسمجيعالر

 -سمجيعالر اعليي

متأرلحر جعت حبأا يا جل ع أا ا ام بي  %03ثلثي ف حالبف اع سعما قيمي
حبفعأ عة حبألععيي جال لر 50ل الع معيس فمت ع
معياعلبه مع حباملر حاللرجيي
ل العح معيسيع
يتع بم ف اعبي أتبي سمجيعالر
حالفع
متأرلحر إب حبييع جل ع لفع حببيمي .
المشروعات الصغير والمتوسطة :
حال عجع ف حالبف
أا ا ام بي %01.25
اع سعما قيمي حبفعأ عة حبألععيي جال لر  50ل الع
معياعلبه مع
معيس فمت ع ل العح معيسيع
يتع بم ف اعبي أتبي
حباملر حاللرجيي حالفع
متأرلحر إب حبييع جل ع لفع حببيمي .
سمجيعالر
الشركات الكبرى :
عمبي
أا ا ام بي  %0.5ر ف في حنبف
رم ي  4جال لر  30ل الع معيسي ثلث ع ل العح ً
حمعيسيع ً
متأرلحر جعت أا ا ام بي  %01.5حال ر ف في حنبف جال
متأرليي

حبأا يا جل ع سمجيعالر في رةعق حب فبعر حبمأسعفئي لر  20ل الع معيسي ا ع ع ل العح ً معيسيع ً
امبيعر حبمجعلبي

تعريفة الخدمات المصرفية HDB -
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*** كمبياثت أو مستندات برسم الابو :ـ
حبأاهلحر حبمتبمي مبعجا حببج ا أاأجع في اس حبسمجيعالر جعت حببج ا
أا ا ام بي  20ل الع معيسي ا ع ع ل العح ً
معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .

 سمجيعالر بببج ا حإلاعلة -سمجيعالر بببج ا حبأا يا

 سمجيعالر بببج ا مع حبمتاحبتلحل مع حبجرم
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ابيه

أا ا ام بي حبأا يا جعإلضعفي إب ام بي إضعفيي
 20ل الع معيسي ا ع ع ل العح ً معيسيع ً
مع
ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .
مضم ري أا ا ام بي حبأا يا جعإلضعفي إب ام بي ضمعع
 %1حال في حبمعئي اع سا  3ه ع ست ع ع
أاأت اع مجبغ سا سمجيعبي مضم ري بم اع حبملة
مع أععيخ حببج ا اأ أععيخ حإلتأابعق .أاف مع
ام بي حبضمعع حبسمجيعالر حبميةعة جرتجي
%100م لاي ف اتع غةع سمجيعالر متأرليي
مضم ري جل ع اعئل.
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*** حاثت أخرى :ـ
-

-

أا ا ام بي حبأا يا جال لر

 -سمجيعالر ماعلة جال حتأابعقهع غيع ملف اي

معيسي ثلث ع ل العح ً معيسيع ً

 30ل الع
مع ياعلبهع مع

حباملر حنلرجيي حنفع .
اعبأهع في ملة  6ه ع أا ا ام بي إضعفيي %01

 -سمجيعالر م ق في ب أت

سا  3ه ع

مع أععيخ حتألمهع

حال في حنبف اع

ست ع ع

حإلرأعي أا ا ام بي  %01حال في حنبف اع سعما
 حاأمعل رم ي أم يا حعلحر بلألععمباق عق  4اع متأرلحر اع حعلة جعت قيمي حبفعأ عة حبألععيي جال حلر 50ل الع معيس
معياعلبهع مع حباملر
فمت ع ل العح حمعيسيع
حعلة اب حباميا مجع عة.
حبأا يا حببج ا
حاللرجيي حالفع .

رابعاً :الكمبياثت والمستندات المرسلة للخارس

أا ا حبام الر حبأعبيي اع حبسمجيعالر حبمتأرلحر غيع حبميةعة جعاأمعلحر متأرليي حبمتبمي ببجرم إلعتعبهع
ببفععي ببأتبي ببمتا
ببمتا

ابيه مبعجا حبتلحل

ابيه جل ع مبعجا

جعت حبف

حببج ا

ابيه مع ضمعع جرسه

قج ا حبمتا

حبأتبي

.
أا ا ام بي  %01.5حال ر ف في حنبف
جال لر  15ل الع معيسي فمتي ا ع ل العح ً
معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي
حنفع .
أا ا ام بي  %0.5ر ف في حنبف جال لر

 -امبيعر أ ليع

 -امبيعر أ ليع في رةعق حب فبعر حبمأسعفئي

 20ل الع معيسي

امبيعر حبمجعلبي

ا ع ع ل العح معيسيع ً

مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .
أا ا ام بي  %03ثلثي في حنبف جال لر

 -امبيعر فع

 20ل الع معيسي

ا ع ع ل العح معيسيع ً

مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .
في اعبي ف
أععيخ ف

حبمتأرلحر ياأت

اعئل جمالا حبتاع حبمليع جاتع

حباميا اع حبفأعة حبأي أربضي فيمع جيع

حبمتأرلحر أععيخ إضعفي حبا يبي باتع حبجرم حببعئ جعبف

تعريفة الخدمات المصرفية HDB -
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الباب ال ال
عمليات اثعتمادات المستندية
أوث :اعتمادات اثستيراد

ارور الحصو علت أ رار م العمي ع تاديم طلب التحوي أو فتم
األعتماد المستندى يعيد أنه اطلع علت تعريعة أسعار الخدمات المصرفية
بالبنك والتعديالت التت تمت عليها حتت اخر تعدي .

تُحص العموثت ع ك  3شهور أو كسورنا ع اثعتمادات المحلية والخارجية .
 .1العتم
أا ا ام بي فأ  %1حال في حبمعئي جال
لر  100ل الع معيسي معئي ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .
أففيأ حبام بي إب  %.5ر ف ف حبمعئي ف
اعبي أيةيي حإلاأمعل ربلح جرتجي %100ارل حبفأ
اعتمادات باثطالعم لاي ف اتع غةع إاأمعلحر متأرليي جل ع
اعئل جال لر 100ل الع معيس معئي ل العح
معيسيع ح معياعلبهع مع حباملر حاللرجيي
حنفع .

 -اعتمادات الابو أو اعتمادات الدفع ا ج
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أا ا ام بي فأ  %1حال في حبمعئي جال لر
 100ل الع معيسي معئي ل العح ً معيسيع ً
مع
ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .
أففيأ حبام بي إب  %.5ر ف ف حبمعئي ف
اعبي أيةيي حإلاأمعل ربلح جرتجي %100ارل حبفأ
م لاي ف اتع غةع إاأمعلحر متأرليي جل ع
اعئل جال لر 100ل الع حمعيس معئي ل العح
حمعيسيع ً
معياعلبهع مع حباملر حاللرجيي
حنفع .
جعنضعفي حب ام بي قج ا  %0.75ثلثي عجعع ف
حبمعئي أا ا اع ملة أتهيا حبم عل بم اب
حبع يل حببعئ مأضمرع حباعئل ارل حاأتعجي مع معحاعة
مع يب  :ـ أا ا ام بي حببج ا ج حقع  %0.5ر ف
ف حبمعئي ف اعبي أيةيي ع يل أتهيا حبم عل جرتجي
 %100ج لحئع ململة ةعف جر م فع .
أا ا ام بي حببج ا ج حقع  %0.25عجع ف حبمعئي
ف اعبه أيةيي ع يل أتهيا حبم عل جرتجي %100
ج لحئع ململة ةعف حبجرم.
ياف مع ام بي حببج ا جعبسعما ف اعبه أيةيي ع يل
أتهيا حبم عل جرتجي  %100ربلح م لاي ف اتع
غةع حاأمعلحر متأرليي جل ع اعئل.
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أا ا ام بي فأ  %1حال في حبمعئي جال لر
 100ل الع معيسي معئي ل العح ً معيسيع ً
مع
 اعتمادات دائريةأففأ
ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع
حبام بي إب  %0.5ر ف في حبمعئي جال لر
 100ل الع معيسي معئي ل العح ً معيسيع ً
مع
ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع في اعبي أيةيي
حالاأمعل ربلح ً جرتجي  %100ارل حبفأ م لاي في
اتع غةع حاأمعلحر متأرليي جل ع اعئل أاأت
حبام بي ارل حبفأ اب حبمجبغ حن بي بلاأمعل
جعإلضعفي حب ام بي إضعفيي  %0.25عجع في حبمعئي
أا ا معة حالة اب إلمعبي حبمجعبغ حبزحئلة اع
حبمجبغ حن بي سمع أا ا ام بي حبفأ فبة اع حبمجعبغ
حبأي ألفع فلا حبفأعة زيعلة اب حبمجبغ حببعجا
بلتأامعا.
 اعتمادات معتوحة علت و تسهيالت مصرفية أا ا ام بي فأ  %1حال في حبمعئي جال لر 100ل الع معيسي معئي ل العح ً معيسيع ً
مع
ممنوحة للبنك م مراسليه
جعإلضعفي إب
ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع
ام بي أتهيلر م عفيي  %0.75ثلثي عجعع في
حبمعئي اع حبثلثي ه ع حن ب  %3/8ثلثي ثمعع
في حبمعئي اع سا هع إضعفي أا ا ام بي
حبأتهيلر حبم عفيي معة حالة ارل فأ حالاأمعل اع
ملة حبأتهيا جعبسعما.
ام بي فأ  %1حال في حبمعئي جال لر 100
 اعتمادات معتوحة في نطات اتعا ات الارول الع معيسي معئي ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع
المبرمة مع الحكومات ونيئات التموي الدولية
جعإلضعفي حب ام بي
حباملر حنلرجيي حنفع
إضعفيي  %01حال في حنبف تر يع ً أا ا معة
حالة ارل حبفأ اع حبفأعة مع أععيخ جل تلحل
بم اع
حنقتعة اأ أععيخ أمع تلحل حالبأزح حببعئ
حالبأزح حب علع مع حبجرم قجا حبجرم حبمعسزي
قيمي حنقتعة في أ حعيخ
حبم عي جبج ا ف
حتأابعقهع مع معحاعة حتأجاعل فأعحر حبتمعح إع
للر.
 اعتمادات معتوحة في نطات الصعاات المتكافئة أو ام بي فأ  %1حال في حبمعئي جال لر 100ل الع معيسي معئي ل العح ً معيسيع ً
عمليات المبادلة
مع ياعلبهع مع
جعإلضعفي حب ام بي
حباملر حنلرجيي حنفع
إضعفيي  %0.25عجع في حبمعئي أا ا معة حالة
ارل حبفأ .
أا ا اب مجبغ حبزيعلة حر حبام بي حبفع ي جفأ
.2زياد يمة اثعتماد
حالاأمعل.

تعريفة الخدمات المصرفية HDB -
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أا ا اب حبع يل حبمأجبي مع حالاأمعل حر حبام بي حبفع ي
3
جفأ حالاأمعل اع سا ملة لليلة  3ه ع ست ع ع مع
معحاعة ع سا مل لا ال يمل تعيعع حالاأمعل إب سثع مع ملة
حبـ  3ه ع حبأي تجق أا يا حبام بي حباعليي ارهع يفضع
 .مد األج
بام بي  %.2.5حثرعع ر ف في حنبف جال لر  25ل الع
معيسي فمتي ا ع ع ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع
حباملر حنلرجيي حنفع .
أا ا ام بي  10ل الع معيسي ا عة ل العحر معيسيي
 .4التعدي )عدا زياد الايمة أو مد األج ط
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع اع سا جرل مع جر ل
حالاأمعل يأ أاليبه .
أا ا ام بي  %.1حال في حنبف اع أازيز حاأمعل بجرم
 .5التعزيز )لبنك محليط
مابي جال لر  20ل الع معيسي ا ع ع ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .
 .6سداد يمة مستندات وارد بعد انتها أا ا ام بي  %.2.5حثرعع ر ف في حنبف جال لر 50
ل الع معيسي فمت ع ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع
صالحية اثعتماد لتاديم المستندات
حباملر حنلرجيي حنفع .
 .7بو مستندات مخالعة لشروط اثعتماد أا ا ام بي  100ل الع معيسي معئي ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع أا ا مع حبمتأفيل
المستندا
مع حالاأمعل حبمتأرلي .
أا ا ام بي  10ل الع معيسي ا عة ل العحر معيسيي
 .8إلغا اثعتماد
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .
 .9اعتماد نمواس تمويـ واردات لالتجار أو أا ا ام بي  %01حال ف حالبف اع سعما قيمي حبفعأ عة
اانتـاس )ملحق ر م 4ط ع مستندات شح حبألععيي
مادمة علت و اعتماد مستندا
شروط عامة:
 .1ت ُحص العموثت عند فتم اثعتماد أو زياد يمته أو مد أجله أو إجرا أية تعديالت أخرى عليه ل والك ع المد م تاريخ فتم
اثعتماد )أو تعديلهط وحتت تاريخ انتها صالحيته لالستخدام.
وتعد العمولة المحصلة حاا ً مكتسبا ً للبنكل وم

م ث يجوز إعاد جز منها للعمي إاا استعم اثعتماد كليا ً أو جزئيا ً ب تاريخ

انتها صالحيته لالستخدامل أو لم يستعم علي ااطالت أو ألغي بنا علي طلب العمي .
 .2ث يجوز رد العمولة المحصلة إث في الحاثت ا تية:ـ
 -إاا ُرف

اثعتماد م المراس أو السلطات النادية في البلد أو البالد المشتركة في العملية )عمولة العتمط .

 -إاا لم يُبلغ المستعيد بمد ا ج وتم استعما اثعتماد في الموعد المنصو

عليه ب المد )عمولة مد ا ج ط.

 إاا تم تغيير شروط الدفع الوارد باثعتماد م الدفع ا ج إلت الدفع مااب المستندات ت ُرد العمولة المحصلة )العمولة ع مدالتسهي ط ع العرت بي رصيد التسهي

ب التعدي والرصيد بعد التعدي .

 . 3تعتبر المستندات المتداولة بعد تاريخ انتها صالحية اثعتماد لالستخدام مستندات مادمة برسم التحصي تحص عنها عمولة
"كمبياثت مستندية أو مستندات برسم التحصي بدو كمبياثت" الوارد بالباب ال اني تحت عنوا "الكمبياثت والمستندات
الوارد م الخارس"ل والك ثنعدام التزام البنك المرتبط باثعتماد و ت تداو المستندات.
 .4تطبق العموثت الخاصة باثعتمادات المستندية )استيرادط علت خطابات الاما الصادر مااب مستندات شح .
تعريفة الخدمات المصرفية HDB -
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انياً :اعتمادات التصدير
 .1اعتمادات باثطالع :ـ
ح -أتبي فةع حاأمعل مجع ع جعت حبمتأفيل
 إفةععي -أازيز

إ اعع جل ع أاهل
إفةعع مع أاهل

ل -لفع  /ف

 /تا متأرلحر

 .2اعتمادات الابو أو اعتمادات الدفع ا ج :ـ
ح -أتبي فةع حاأمعل مجع ع جعت حبمتأفيل
 إفةعع إ اعع جل ع أاهلي -أازيز إفةعع مع أاهل
ل -قج ا في اعبي قيع حبجرم جأازيز حالاأمعل
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أا ا ام بي  15ل الع معيسي فمتي ا ع
ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي
حنفع .
أا ا ام بي  30ل الع معيسي ثلث ع ل العح ً
معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع
أا ا ام بي  %02حثرعع في حنبف اع سا 3
ست ع ع جال لر  30ل الع معيسي
ه ع
ً
ً
مع ياعلبهع مع حباملر
ثلث ع ل العح معيسيع
بم اع حبملة مع أععيخ فأ
حنلرجيي حنفع
لايأه بلتأفلح .
حالاأمعل اأ أععيخ حرأهع
ال يل ز عل حبام بي حبما بي بباميا إ ح ب يتأاما
حالاأمعل ابي حإلةلق بيي جرع ابي م حفبأه .
في اعبي مل لا حالاأمعل -:
 أا ا حر حبام بي اب حبع يل حبمأجبي معحالاأمعل جل ع حتأفلح في اعبي مل لبه نسثع مع
حبثلثي ه ع حبتعجق أا يا ام بي حبأازيز حبأاهل
ارهع.
 أا ا ام بي  20ل الع معيسي ا ع ع ل العح ًمعيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع
في اعبي مل حآللا بفأعة ال أألع ز حبثلثي ه ع
حبتعجق أا يا ام بي حبأازيز حبأاهل ارهع.
أا ا ام بي  %03ثلثي في حنبف اع سا لفاي
متأرلحر جال لر  30ل الع معيسي ثلث ع
ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي
حنفع .
حر حبام الر حب حعلة جعبجرل عق . 1
حر حبام الر حب حعلة جعبجرل عق . 1
حر حبام الر حب حعلة جعبجرل عق . 1
أا ا ام بي  %02حثرعع في حنبف اع سا هع
ست عه جال لر  30ل الع معيسي ثلث ع
ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي
حنفع اع حبمجبغ حبمؤلا حبلفع بسا لفاي متأرلحر
أاأت مع أععيخ حببج ا اأ أععيخ حالتأابعق مع
 /تا
ال أا يا ام بي لفع  /ف
متأرلحر.
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 .4إعتمادات دائرية :ـ
ح -أتبي فةع حاأمعل مجع ع جعت حبمتأفيل
 إفةعع إ اعع جل ع أاهلي -أازيز إفةعع مع أاهل

 /تا متأرلحر
ل -لفع  /ف
ـ -قج ا في اعبي قيع حبجرم جأازيز حالاأمعل
 .4اعتمادات ابلة للتحوي
ح -أتبي فةع حاأمعل مجع ع جعت حبمتأفيل
 إفةعع إ اعع جل ع أاهلي -أازيز إفةعع مع أاهل
ل -أا يا بمتأفيل أعب
 /تا متأرلحر
ـ -لفع  /ف
 قج ا في اعبي قيع حبجرم جأازيز حالاأمعل .5الزياد
 .6التعدي )عدا زياد الايمة أو مد ا ج ط
 .7التناز كليا ً أو جزئيا ً لمستعيد آخر ع المااب
بالجنيه المصرا لحصيلة الصادرات

حر حبام الر حب حعلة جعبجرل عق . 1
حر حبام الر حب حعلة جعبجرل عق . 1
أا ا ام بي  %02حثرعع في حنبف اع سا هع
ست عه جال لر  30ل الع معيسي ثلث ع
ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي
حنفع اع حبمجبغ حن بي بلاأمعل بم اع حبملة
لايأه
مع أععيخ فأ حالاأمعل اأ أععيخ حرأهع
بلتأفلح سمع أا ا حر حبام بي اب -:
 حبمجعبغ حبزحئلة اب حبمجبغ حن بي في سا فأعة. حبمجعبغ حبزحئلة حبملف اي اب حبمجبغ حببعجابلتأامعا.
حر حبام الر حب حعلة جعبجرل عق . 1
حر حبام الر حب حعلة جعبجرل عق . 2
حر حبام الر حب حعلة جعبجرل عق . 1
حر حبام الر حب حعلة جعبجرل عق . 1
حر حبام الر حب حعلة جعبجرل عق . 1
أا ا ام بي  %01حال في حنبف جال لر
 20ل الع معيسي ا ع ع ل العح ً معيسيع ً
مع
ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .
حر حبام الر حب حعلة جعبجرل عق . 1
حر حبام الر حب حعلة جعبجرل عق . 2
أا ا اب مجبغ حبزيعلة حر حبام الر حبفع ي
جعإلفةعع حبأازيز.
أا ا ام بي  20ل الع معيسي ا ع ع ل العح ً
معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع
.
أا ا ام بي  %01حال في حنبف جال لر
 20ل الع معيسي ا ع ع ل العح ً معيسيع ً
مع
ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع مع قيمي حبمجبغ
حبمأرعزا اره .

تاسيم العموثت مع البنوك المحلية
أفضع بلأفعقعر حبمجعمي مع حبجر م حبماريي.
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تابع الباب ال ال
عمليات ااعتمادات المستندية للمشروعات الصغير والمتوسطة والشركات الكبرى الحاصلة
علي تسهيالت م مصرفنا
أا ا حبام الر حبم ضاي بفأ إ لحع
أوث :اعتمادات اثستيراد
حإلاأمعلحر حبمتأرليي حبم ضاي اع سا ثلثي
ه ع ست ع ع اع حإلاأمعلحر حبمابيي
حبفععليي جعإلضعفي حب حبام الر حبأعبيي :
 %1.25اع حبفأعة حن ب  3ه ع
بإلاأمعل سا اع  %0.25اع حبفأعحر حبثلثي
حنفع جال لر  25ل الع جال ق
 %2ة حا حباع .
أا ا ام بي فأ  %1حال في حبمعئي جال
لر  100ل الع معيسي معئي ل العح ً
معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي
حنفع .
أففيأ حبام بي إب  %.5ر ف ف حبمعئي
ف اعبي أيةيي حإلاأمعل ربلح جرتجي
%100ارل حبفأ م لاي ف اتع غةع
إاأمعلحر متأرليي جل ع اعئل جال لر
100ل الع حمعيس معئي ل العح حمعيسيع ً
معياعلبهع مع حباملر حاللرجيي حنفع .
جعنضعفي حب ام بي قج ا  %0.5ر ف ف
حبمعئي أا ا اع ملة أتهيا حبم عل بم
 اعتمادات الابو أو اعتمادات الدفع ا جاب حبع يل حببعئ مأضمرع حباعئل ارل حاأتعجي
مع معحاعة مع يب  :ـ
أا ا ام بي حببج ا ج حقع  %0.5ر ف
ف حبمعئي ف اعبي أيةيي ع يل أتهيا
حبم عل جرتجي  %100ج لحئع ململة ةعف
جر م فع .
أا ا ام بي حببج ا ج حقع  %0.25عجع ف
حبمعئي ف اعبه أيةيي ع يل أتهيا حبم عل
جرتجي  %100ج لحئع ململة ةعف حبجرم.
ياف مع ام بي حببج ا جعبسعما ف اعبه
أيةيي ع يل أتهيا حبم عل جرتجي %100
ربلح م لاي ف اتع غةع حاأمعلحر
متأرليي جل ع اعئل.
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إعتمادات دائرية

اعتمادات معتوحة علت و تسهيالت
مصرفية ممنوحة للبنك م مراسليه

مد األج

سداد يمة مستندات وارد بعد انتها
صالحية اثعتماد لتاديم المستندات
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الشركات الكبرى
أا ا ام بي فأ  %1حال في حبمعئي
عجع تر ي جال لر  100ل الع معيسي
معئي ل الع معيسيع ً .
أا ا ام بي فأ  %1حال في حبمعئي جال
لر  100ل الع معيسي معئي ل العح ً
معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي
أففأ حبام بي إب %0.5
حنفع
ر ف في حبمعئي جال لر  100ل الع
معيسي معئي ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع
مع حباملر حنلرجيي حنفع في اعبي أيةيي
حالاأمعل ربلح ً جرتجي  %100ارل حبفأ م لاي
في اتع غةع حاأمعلحر متأرليي جل ع
اعئل أاأت حبام بي ارل حبفأ اب حبمجبغ
حن بي بلاأمعل جعإلضعفي حب ام بي إضعفيي
 %0.75ثلثي عجعع في حبمعئي أا ا معة
حالة اب إلمعبي حبمجعبغ حبزحئلة اع حبمجبغ
حن بي سمع أا ا ام بي حبفأ فبة اع
حبمجعبغ حبأي ألفع فلا حبفأعة زيعلة اب
حبمجبغ حببعجا بلتأامعا.
الشركات الكبرى
أا ا ام بي فأ  %1.25حال عجع في
حبمعئي جال لر  75ل الع معيسي فمتي
تجا ع ل العح ً معيسيع ً  .جعإلضعفي حب
ام بي أتهيلر م عفيي  %0.25عجع في
حبمعئي سا عجع جال حلر  75ل الع معيسي
فمتي تجا ع ل الع معيسيع ً .
الشركات الكبرى
أا ا ام بي  %0.5فمتي في حنبف
جال لر  25ل الع حمعيسي فمتي ا ع ع
ل العح ً معيسيع ً
أا ا ام بي  %.2.5حثرعع ر ف في
حنبف جال لر  10ل الع معيسي ا عة
 125ل الع
ل العح ً معيسيع ً ال ق
معيسي معئي ا ع ع ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .
40

قطاع العمليات المصرفية المركزية

بو مستندات مخالعة لشروط اثعتماد
المستندا

اعتماد نمواس تمويـ واردات لالتجار أو
اانتـاس )ملحق ر م 4ط ع مستندات شح
مادمة علت و اعتماد مستندا
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أا ا ام بي  %.2حثرعع في حنبف جال
لر  50ل الع معيسي فمت ع ل العح ً
 200ل الع معيسي
معيسيع ً ال ق
معئأعع ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع
حباملر حنلرجيي حنفع أا ا مع حبمتأفيل
مع حالاأمعل حبمتأرلي
الشركات الكبرى
أا ا ام بي  %.2حثرعع في حنبف جال
 200ل الع معيسي معئأعع ل العح ً
ق
معيسيع ً .
أا ا ام بي  20ل الع معيسي ا ع ع
ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر
حنلرجيي حنفع .
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الباب الرابع
الشيكات والتحاوي المختلعة مع الخارس
والتعام علت الحسابات المعتوحة بالعمالت األجنبية
أوث ً  :إبرام عاود آجلة )عمليات آجلةط:ـ
في اعبي قيع حبجرم جإجعح اب ل آلبي أالل حبام بي حبأي يأبعضع ع في ض أ قاعأه بمفعةع أببجعر تاع
حب عف.
انيا ً  :خطابات اثعتماد والتحاوي والشيكات مع الخارس وتحاوي وشيكات محلية بالعمالت األجنبية:ـ
 .1خطابات اثعتماد )دورية أو عاديةط :ـ
أ -إصردار:اـ أا ااا ام باي  %03ثلثااي فاي حنبااف جاال لرا  5ل الع معيساي فمتااي ل العحر
ماع ياعلبهاع ماع
 10ل الع معيسي ا عة ل العحر معيسيي
معيسيي جال ق
حباملر حنلرجيي حنفع .
ب -دفعات:ـ اب فةعجعر حاأمعل م لعة في حبفععي.
أا ا ام بي  %03ثلثي في حنبف جال لر  5ل الع معيسي فمتي ل العحر
مع ياعلبهع مع
 10ل الع معيسي ا عة ل العحر معيسيي
معيسيي جال ق
حباملر حنلرجيي حنفع اع سا لفاي.
 .2التحاوي مع الخارس :ـ
أا اـا ام اـ بي  %03ثلثااي جااعآلبف جا اـل لر اـ  30ل الع معيس اـي
أ -تحاوي صادر للخارس
ثلث ع ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفاع جاال
ق ي 200ل الع ميعسي معئأعع ل الع معيسيع ً
أا ا ام بي إضعفيي ج حقع  %01حال في حنبف جال لر  15ل الع
 100ل الع معيسي
معيسي فمتي ا ع ل العح ً معيسيع ً جال ق
معئي ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع اب
حبي حبأعبي إل لحع حبأا يا .
حبأاع يا حبمةب أرفي ع اق رفس حبي
ب -تحاوي وارد م الخارس عند الصرف نادا ً باات عملة الحوالة الوارد أو عند إاافة يمة الحوالرة
الوارد لحساب المستعيد طرف بنك أخر :ـ
تحص عمولة  ) %03ال رة فري األلرفط بحرد أدنرت  15دوثر أمريكري )خمسرة عشرر
دوثرا ً أمريكي را ً ط وبحررد أ صررت  50دوثر أمريكرري )خمسررو دوثراً أمريكيررا ً ط أو مررا
يعادلها م العمالت األجنبية األخرى .

عند إاافة مبلغ الحوالة الوارد لحساب المستعيد طرف البنك :ـ
ماع ياعلبهاع
أا ا ام بي  5ل الع معيسي فمتي ل العحر معيسياي
مع حباملر حنلرجيي حنفع .
تُععت التحاوي الوارد م الخارس في حالة -:
 الصرف نادا ً للمعاد بالجنيه المصرا لمبلغ الحوالة الوارد بالعملة األجنبية. اااافة للمعاد بالجنيه المصرا لمبلغ الحوالة الوارد بالعملة األجنبية لحسابالمستعيد بالجنيه المصرا طرف البنك.
 -ربررط يمررة الحوالررة الرروارد بالعملررة األجنبي رة بأحررد األوعيررة اثدخاريررة جااعباملر

حنلرجيي حبأي ي لع ع حبجرم.
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 -3التحاوي المحلية بالعملة األجنبية :ـ
أ -تحاوي محلية صادر بالعملة أا اااا ام باااي  %03ثلثااايفي حنباااف جاااال لرااا  20ل الع معيساااي
ا ااااع ع ل العح ً معيسيااااع ً جااااال ق اااا  150ل الع معيسااااي معئااااي
األجنبية
فمت ع ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .
أا ا ام بي إضعفيي ج حقع  %01حال في حنبف جال لر  15ل الع
 100ل الع معيسي
معيسي فمتي ا ع ل العح ً معيسيع ً جال ق
معئي ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع اب
حبي حبأعبي إل لحع حبأا يا .
حبأاع يا حبمةب أرفي ع اق رفس حبي
ب -تحاوي محلية وارد بالعملة عند الصرف نادا ً باات عملة الحوالة الوارد أو عند إاافة يمة الحوالرة
الوارد لحساب المستعيد طرف بنك آخر :ـ
األجنبية
أا ااا ام بااي  %02إثرااعع فااي حنبااف جااال لراا  15ل الع معيسااي
فمتي ا ع ل العح ً معيسيع ً جال ق ا  50ل الع معيساي فمتا ع
ل العح ً معيسيع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .
عند إاافة مبلغ الحوالة الوارد لحساب المستعيد طرف البنك :ـ
ماع ياعلبهاع
أا ا ام بي  5ل الع معيسي فمتي ل العحر معيسياي
مع حباملر حنلرجيي حنفع .
تُععت التحاوي المحلية الوارد بالعملة األجنبية في حالة -:
 حب عف ربلح ً ببماعلا جعبلريه حبم عي بمجبغ حبا حبي حب حعلة جعبامبيحنلرجيي .
 حإلضعفي ببماعلا جعبلريه حبم عي بمجبغ حبا حبي حب حعلة جعبامبي حنلرجييباتع حبمتأفيل جعبلريه حبم عي ةعف حبجرم .
 عجااة قيمااي حبا حبااي حباا حعلة جعبامبااي حنلرجيااي جعااال حن ايااي حاللفععياايجعباملر حنلرجيي حبأي ي لع ع حبجرم .

 . 4الشيكات المصرفية والشيكات مابولة الدفع بالعمالت األجنبية المسحوبة علت بنوك في الخارس أو علت
بنوك محلية ومادمة للتحصي :ـ
أا ا ام بي  %02حثرعع في حنبف جال لر  10ل الع معيسي ا عة ل العحر معيسيي
 100ل الع معيسي معئي ل العح ً معيسيع ً

جال ق

مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع

.5فت حالة رد طلب تحوي كطلب المراس او نتيجة خطأ فت بيانات المستعيد
يأ عل حببيمي جال ف

 20ل الع ا ع ع ل الع

م ععيف حبت يفر

 .6إصدار الشيكات المصرفية والشيكات مابولة الدفع :ـ
أا ا ام بي  %03ثلثي في حنبف جال لر  15ل الع معيسي فمتي ا ع ل العح ً معيسيع ً
ق

 100ل الع معيسي معئي ل العح ً معيسيع ً
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 .7الشيكات الشخصية بالعملة األجنبية المسحوبة علت بنوك في الخارس أو علت بنوك محلية ومادمة للتحصي :ـ

بنوك محلية:
أا ا ام بي  %02حثرعع في حنبف جال لر  7ل الع معيسي تجاي ل الع معيسي
جال ق

 70ل الع معيسي تجا ع ل العح ً معيسيع ً

مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .

بنوك في الخارس:
أا ا ام بي  %03ثلثي في حالبف جال حلر  10ل الع حمعيساي ا اعة ل الع حمعيساي

جاال حق اي

 100ل الع حمعيسي معئي ل الع حمعيسي ح مع ياعلبهع مع حباملر حاللرجيي حالفعي.
 .8الشيكات السياحية :ـ
أ -شـــرا :ـ
ا اب حبمبعجا جعبامبي حبمابيي أةجق تااعع اعح حبربال حنلرجاي ل ع أبعضا

في اعبي عغجي حباميا حبا
يي ام الر.

فااي اعبااي عغجااي حباميااا حبا ا ا ابا قيمااي حب اايسعر جعبامبااي حنلرجيااي فا ع أبااليمهع يسا ع حبااال حنق ا
ببام بي %01

حال في حنبف

جال لر  3ل الع معيسي ثلثاي ل العحر معيسياي

ماع ياعلبهاع ماع

حباملر حنلرجيي حنفع اع سا امبيي جيأ حبرظع اع الل حب يسعر حبمبلمي في حبمعة حب حالة.
ب -بيـــــع :ـ
أا ااا ام بااي %01

حااال فااي حنبااف

جااال لر ا  3ل الع معيسااي ثلثااي ل العحر معيسيااي

مااع

ياعلبهااع مااع حباماالر حنلرجيااي حنفااع اااع سااا امبيااي جيااأ حبرظااع اااع ااالل حب اايسعر حبمبلمااي فا حبمااعة
حب حالة.
س -تحصـي :ـ
أا ااا ام بااي  %03ثلثااي فااي حنبااف

جااال لر ا  3ل الع معيسااي ثلثااي ل العحر معيسيااي

مااع

ياعلبهااع مااع حباماالر حنلرجيااي حنفااع اااع سااا امبيااي جيااأ حبرظااع اااع ااالل حب اايسعر حبمبلمااي فااي حبمااعة
حب حالة.
 .9الشيكات األوربية : EURO CHEQUESـ
أبعع فبع ً بمع يبض جه حبرظع حبفعل ج عف أبم حب يسعر.
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الباب الخامس
خطابات الاما
أوث ً  :خطابات اما لسحب باائع لحي وصو المستندات م الخارس ) خطابات اما مالحية ط  :ـ
 .1فةعجعر ضمعع ملايي بتا

جضعئع فأ ج عرهع حاأماعل متاأرل ج حتاةي حبجرام

أظهياع رتافي

ابيي

مـع جـ حبل حب اـع حب حعلة ببامل أار حاأمعل متأرل أا ا ام بي م الة ج حقاع  15ل الع معيسا
فمتي ا ع ل الع معيسي

مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع جعإلضعفي حب ام باي  20لرياه

ا ع ع لريهع ً م عيع ً اع سا هع بايع إاعلة حبضمعع حن بي .
 .2فةعجعر ضمعع بتا

جضعئع ب يفأ ج عرهع حاأمعل متأرل

 %05فمتي ف حنبف مع قيمي حبجضعئع اع ساا  3اه ع
فمت ع ل العح ً معيسيع ً

متأرلحر ببأا يا أا ا ام باي ج حقاع
ستا ع ع جاال لرا  50ل الع معيسا

مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي .

انيا ً  :خطابات الاما النهائية والدفعة المادمة الصادر علت و اعتمادات تصدير  :ـ
 .1ااصدار

 %06تأي ف حنبف اع سا ثلثي ه ع أتا ع ي مع ً

 .2الزياد

أا ااا اب ا مجبااغ حبزيااعلة حر حبام بااي حبفع ااي جإ االحع فةااع حبضاامعع
أتا ع ي مع ً
أا ـا حر حبامـ بي حبفع ي جإ لحع فةاع حبضامعع ااع ساا مالة لليالة
 3ااه ع ستا ع ع مااع معحاااعة ع سااا ماال آلااا ال يماال تااعيعع فةااع
حبضمعع سثع مع ملة حبـ  3ه ع أتا ع ي مع ً حبأ تجق أا يا حبام باي
حباعلياااي ارهاااع يفضاااع بام باااي قااالع ع  5ل الع معيسااا فمتاااي ل العحر
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع .
معيسيي
مااع
أا اا ام باي قالع ع  5ل الع معيسا فمتاي ل العحر معيسياي

 .3مد ا ج

 .4التعدي

ست ع ع

ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي حنفع اع ساا جرال ماع جرا ل فةاع حبضامعع
حبمةب
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ال ا ً  :خطابات الاما اابتدائية ) المصاحبة لتاديم العطا ات ط  :ـ
أا ااااااا ام بااااااي ج حقااااااع  %03ثلثااااااي فاااااا حنبااااااف اااااااع سااااااا ثلثااااااي ااااااه ع أتااااااا ع ي مااااااع ً
ست ع ع جال لر  100لريه معئي لريهع ً

اع ملة حإل لحع حبسبيي .

رابعا ً  :خطابات الاما الصادر لحساب أو مااب اما صادر م بنوك محلية  :ـ
أا ا ام بي ج حقع  %03ثلثي ف حنبف ااع ساا ثلثاي اه ع أتاا ع ي ماع ً
 100لريه معئي لريهع ً

ستا ع ع جاال لرا

اع ملة حإل لحع حبسبيي .

يعحاا ااال إامااعا مااع لااع جعبجراال عقا

 4مااع حبب حااال حباعمااي حبا حعلة ج االع ا ه حبلئاااي ج ااعع حقأتااع

حبام بي.

خامسا ً  :خطابات الاما النهائية والدفعة المادمة وأخرى  :ـ
أا ااااااا ام بااااااي ج حقااااااع  %06تااااااأي فاااااا حنبااااااف اااااااع سااااااا ثلثااااااي ااااااه ع أتااااااا ع ي مااااااع ً
ست ع ع جال لر  100لريه معئي لريه اع ملة حإل لحع حبسبيي .

سادسا ً  :حاثت خاصة  :ـ
 1أا ا ام بي فةعجعر حبضمعع حبرهعئيي حبلفاي حبمبلمي اب سفعبي لفع حبسمجيعالر حبترلحر حن ريي تا ح
علر حبسفعبي ف

ب حبسمجيعبي حأهع

ف متأرل متأبا ارهع .

 2أاعما فةعجعر حبضمعع حبأا أ الع مبعجاا متاأرلحر ااع ماعمباي حالاأماعلحر حبمتاأرليي جعبرتاجي بأةجياق
حبام بي .
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(3خطابات الاما المغطا نادا ً بنسبة  : %100ـ
أاف فةعجاعر حبضامعع حبميةاعة ربالح ً جرتاجي  %100م لااي فا اتاع مف ال با بم جال ع اعئال ماع
ام الر فةعجعر حبضامعع تاعبف حإل اععة إبيهاع ابا ع ياأ إ الحع ع ألليال ع مبعجاا ام باي م االة
 100لريه م عي معئي لريهع ً م عيع ً
مع ياعلبهع ع ك سنة عند ااصدار وعند ك تجديد .
(4خطابات الاما التت يبدأ سريانها فت تاريخ ث حق لتاريخ صدورنا  :ـ
أاعما فةعجعر حبضمعع حبأ يرل فيهع اب ع أععيخ تعيعرهع يجل مع أععيخ ال اق بأاععيخ ال ع ع ماعمباه
بم ف حبفأعة مع أععيخ حإل لحع اأ أععيخ
فةعجعر حبضمعع حبميةعة ربلح ً جرتجي  %100معئي ف حبمعئي
جل حبتعيعع ث أا ا حبام بي حبمبععة حاأجععح مع أععيخ جل تعيعع فةع حبضمعع .
سابعا ً  :زياد الايمة  :ـ
أا ا ام بي حإل لحع اب قيمي حبزيعلة جرفس حبرتجي حبال حنلر .
امنا ً  :مد ا ج  :ـ
أا ااا ام بااي م ااالة قاالع ع  75لريااه م ااعي فمتااي تااجا ع لريه اع ً م ااعيع ً اب ا ةبجااعر ماال حآللااا
مااع ياعلبهاااع
بفةعجااعر حبضاامعع حبمابيااي جسعفااي ر حاهاااع  10ل الع معيساا ا ااع ل العحر معيسيااي
جعباملر حنلرجيي حنفع اع مل آلا بفةعجعر حبضمعع حبمعأجةي جأرفي امبيعر فععليي  ..ابا ال يألاع ز
مل حآللا حب ه ع حبثلث أتا ع ي مع ً حبأ تجق ع ا ا ارهع حبام بي حبمباععة فا فةعجاعر حبضامعع
حالجألحئيي .
تاسعا ً  ) :بإست نا حاثت زياد الايمة ومد ا ج ط  :ـ
أا ا ام بي م الة قلع ع  75لريه م عي فمتي تجا ع لريهع ً م اعيع ً ااع ساا أااليا فا فةعجاعر
مع ياعلبهع جعباملر حنلرجيي حنفع
حبضمعع حبمابيي  10ل العحر معيسيي ا عة ل العحر معيسيي
اع سا أاليا ف فةعجعر حبضمعع حبمعأجةي جأرفي امبيعر فععليي .
عاشرا ً  :كيعية تحصي العموثت  :ـ
أا ا ام بي فةع حبضمعع اع حبملة سبهع مع أععيخ تعيعع حبفةع اأ حرأهع ه اع سا ثلثاي اه ع
يل ز ألزئي حبام بي أا يبهع اع سا فأعة ابا اال ااع ساا 3
أتا ع ي مع ً ست ع ع
جال ق
حبألليال
أتا ع ي مع ست ع ع بامل حإلئأمعع فبة إتأرعلح إب حبباعحع حإلئأماعر ببمار
ه ع جال ق
م سعة إئأمعريي مفأ عة أعفع مع حبفعع حبمار إب حبتبةي حإلئأمعريي حبمفأ ي حبم لعة ببم حفبي حإلئأمعريي.
أاأجع ام بي فةع حبضمعع ابع ً مسأتاجع ً ببجرام اأا أاععيخ إاعلأاه
حنتجع .
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الباب السادس
نشاط أمنا األست مار
أوث ً  :إجرا دراسات جدوى مستالة أو تاييم مشروعات لحساب العمال  :ـ
حلعح لعحتعر لل

حالحل أبعيع بأاليل حببيمي حباعلبي بب عسعر :ـ

متأببي أبيي م ع اعر باتع حبامل

 -1أا ااا رتااجي  %02حثرااعع ف ا حالبااف مااع حببيمااي حبأبليعيااي ببم ااع ع جااال حق ا  50000لريااي فبااة
أبيي حبم ع اعر باتع حبييع
فمت ع حبف لريه ارل حالحل لعحتعر حبلل
 -2أا ااا رتااجي  %02حثرااعع فا حالبااف مااع قيمااي ع س حبمااعا حبم االع جااال حق ا  50000لريااي فبااة
فمت ع حبف لريي ف اعبي أبليع حببيمي حباعلبي بته حب عسعر
است نا ات  :ـ
 .1لعحتاااااااعر حبلااااااال

حبأااااااا ياااااااأ أااااااالقيبهع باتاااااااع حبيياااااااع ياااااااأ أففااااااايأ حبرتاااااااجي إبااااااا %01

حاااااااال فاااااااا حنبااااااااف مااااااااع حببيمااااااااي حبأبليعيااااااااي ببم ااااااااع ع جااااااااال ق اااااااا  25 000لريااااااااه
فمتي ا ع ع بف لريه .
 .2أافا ماع أا اايا حبم اععيف حبمباععة لعحتااعر حبلال
حبا

حبأا يااأ أالقيبهع حبمبلماي مااع حبامال جيااعأ

ا اب أتهيلر حئأمعرياي ماع م اعفرع يسأفا جأا ايا أااع حبلعحتاي حالئأمعرياي حبمااللة جعبجاع

حبثعمع يأ أا يبهع جماعفي حبلهي مالة حبلعحتي حالئأمعريي .
انيا ً  :أعما المعاينات  :ـ
أ .بغر

التسويق لحساب الغير  :ـ

لحفا حببع عة حبسجع
جعبملع حبلليلة حبماعفظعر

مع 700لريي تجامعئي لريهع حب  1000لريي حبف لريهع .
مع 2000لريي حبفعع لريهع حب  4000لريي حعجاي حالف لريهع .

ب  -مصاريف اثنتاا
أا ا م ععيف حالرأبعا اع حبامبيعر حب حعلة جعبجرل ح ,

جال لر  300لريه ثلثمعئي لريهع ً .

ف اعبه أ فيع حالرأبعا ج حتةه حباميا أاف م ععيف حالرأبعا .
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ال ا ً  :أعما التسويق العاارى لحساب الغير  :ـ
أا ااا اراال حبأاعقاال حبام ا الر حبأعبيااي مبعجااا امااعا حبأت ا يق جفاالف م ااع فعر حإلااالع

عت ا

آفااع

أفعضهع حبب حريع حبتععيي - :
%1 .1

حاااال فاااا حبمعئاااي مااااع مجيااااعر حنعحضاااا

إب  %0.5ر ف ف حبمعئي م ععيف أا يا أف
%2.5 .2

زعحاياااي ـ تاااسريي ـ

ااارعايي جعإلضااااعفي

مع حبمجعبغ حبما بي .

ثرعع ر ف ف حبمعئي مع مجياعر حبابععحر جبيمي قا مع  10مبيا ع لرياه جعإلضاعفي إبا

 % 0.5ر ف ف حبمعئي م ععيف أا يا أف

مع حبمجعبغ حبما بي .

 %2 .3إثرعع ف حبمعئي مع مجياعر حبابععحر جبيمي مع  10مبي ع لريه فعسثع جعإلضاعفي إبا % 0.5
ر ف ف حبمعئي م ععيف أا يا أف

مع حبمجعبغ حبما بي .

**********
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الباب السابع
عمليات األورات المالية
وشهادات اثست مار واألوعية اادخارية ا خرى
أوثً  :عمليات الحعظ
 .1األورات المالية  :ـ
 يس ع حبال حنق

 %03ثلثي ف حنباف تار يع ً ماع حببيماي حبتا قيي فاإ ح با أساع حن عحق حبمعبياي

ملعلي ف حبج ع ي حاأتجر اب

تعس حببيمي حنتميي أا ا حبام بي ارل حإليلحع ف

ا سا تري

معبيي اع حن عحق حببعئمي ف آفع حباع حبتعجق .
ف اعبي إيلحع حن عحق حبمعبياي بال حبمعحتابيع جعبفاععي أا اا حبام باي جاال ق ا %02

ثرايع فا

حنبف تر يع ً جعإلضعفي إب سا حبم ععيف حبأ يبيل ع حبمعحتا .
 .2شهادات اثست مار وشهادات األوعية اادخارية الصادر م بنوك آخرى  :ـ
 يس ع حبال حنق

ببام بي  %03ثلثي فا حنباف تار يع ً ماع حببيماي حنتاميي بب اهعلحر حبم لااي

بسا مبف أا ا ارل حإليلحع ف

ا سا تري معبيي .

 .3است نا ات  :ـ
 -أاف

ع حبفزحري مع ام بي حبافظ .

 أاف حب هعلحر حب علعة مع حبجرم اع ايي إلفععيي مع ام بي حبافظ .ي ـ أاف

ثعئق

رعليق إتأثمعع جرم حبأاميع حإلتسعع مع ام بي حبافظ .

انيا ً  :تعوياات األورات المالية
أتبي

حتأل

ببام بي %02

عحق معبيي مع حبتمعتعة مبعجا أا يا
ثريع ف حنبف اب

تعس حببيمي حبت قيي بأل عحق ف أععيخ حبأف يأ

حنتميي إ ح ب أسع حن عحق ملعلي ف حبج ع ي .
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ال ا ً  :تحصي و /أو دفع كوبونات أو يمة سندات مستهلكة
هعلحر حالتأثمعع حب اهعلة حإللفععياي حب اعلعة ماع جرا م آفاع

حبم لااي

 .1جعبرتجي بأل عحق حبمعبيي
بل حبجرم  :ـ
بام بي أا يا س ج رعر أبم حن عحق حب هعلحر قيمي حبتارلحر حبمتاأهبسي ج حقاع
يس ع حبال حنق
 %1حال ف حبمعئي .
 .2جعبرتجي بأل عحق حبمعبيي حبمبلمي ب جعم حبجرم حبمسبف جعبلفع  :ـ
ال يااأ أبعض ا يااي ام ا الر حسأفااع جعبام بااي حب حل ا أبعضاايهع مااع حب ااعسي حبأ ا أسبااف حبجراام جعباالفع
حب حعلة جعبجرل  3لرعه .
قيمااي

 .3حبام بااي حلجااي حبأا اايا مااع حب ااعسي حبأا أسبااف حبجراام جاالفع قيمااي س ج رااعر تااه ع تاامعبهع
س ج رعر ترلحر لعأهع قيمي ترلحر متأهبسي لعأهع  :ـ
 %1حال ف حبمعئي مع قيمي س ج رعر .
 ال ق %0.5ر ف ف حبمعئي مع قيمي حبترلحر حبمتأهبسي .
 ال قج عة ع أس ع رعم اتعجعر قعجبي ببف ابيهع ف أععيخ حبلفع جعبرتجي بمع عل جعبجرل عق . 3

رابعا ً  :األكتتـــــاب
أ  .أكتتاب عام  :ـ
أا ااا ام بااي مااع حب ااعسعر فبااة جااال ق ا  %0.25عجااع فا حبمعئااي ابا حببيمااي حنتااميي بااأل عحق
جايث ال أألع ز إلمعب حبام بي حبما بي  50000ل فمت ع بف لريهع ً
مع ياعلبهاع ماع حبامالر
حنلرجيي ت ح سعع حإلسأأع ف ته حب عسعر حبلليلة ف زيعلة عؤ س م حبهع إ لحع ترلحر .
ألفع عجع

ه حبام بي ببجر م حبأ أب

جعالسأأع ريعجي اع املئهع بل حبجرم حبمف أ .

ب  .أكتتاب مغلق  :ـ
اب حببيمي حالتميي بأل عحق جايث ال أألاع ز إلماعب حبام باي حبما ابي
أا ا حر حبام بي ف حبجرل
 20000ل ا ع ع بف لريهع ً
مع ياعلبهع مع حباملر حنلرجيي .
س  .األكتتاب فت أاو الخزانة لحساب العمال ) وبدو حد أ صت ط  :ـ
يأ أا يا ام بي اع حإلسأأع في ع ترلحر حبفزحري باتع حبامل ةجبع ً بالل حبربعة حبمسأتجي حبأاي
يأ أاليل ع جماعفي حبمأاعما  Dealerجال لر  200لريي معئأعع لريهع ً .
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خامسا ً  :اثستبدا أو التجزئة
أتــااـ ع حباما الر حبم ضاااي لرااعه ابا حتااأجلحا حن عحق حبمعبيااي حببليمااي جااذفع للياالة جا حر حببيمااي

جبااي

مفأبفااي

اب ا حتأج اـ لحا حإلي ااعالر حب ااهعلحر جعنتااه حبمبعجبااي اب ا حتااأجلحا تااه حب ااعسعر ج ااهعلحر

حتأثمعع

اب ألزئي حن عحق حبمعبيي .

 .1العمولة التت تحص م الشركات  :ـ
.ام بي جال ق

%1

حال ف حبمعئي اب حببيماي حنتاميي باأل عحق بساا تاه لليال أازحل حبام باي

ج حقع  %50فمت ع ف حبمعئي ف اعبي إ لحع هعلحر مؤقأه قجا إ لحع حنته حبلليلة .
الً مع

 .يأ أبعض ام بي حبافظ حب حعلة ف حبلز

ح حبجع فا اعباي أاعفيع أتابي حنتاه بمالة

أزيل اب  3ه ع .
 .2العمولة التت تحص م العمال  :ـ
فمتي قع ش اع سا ته لليل جال ق
 .3العمولة التت تحص ع تحوي أسهم بع

 30لريه ثلث ع لريه .
الشركات إلت شهادات است مار:

فمتي قع ش اع سا ته أا ا مع حبامل .

سادسا ً  :تخعي
أا ا ام بي مع حب عسعر فبة جال ق

رأس الما

 %0.25عجع ف حبمعئي اب مجباغ حبأففايأ بساا تاه

ه حبام بي مرع في ف اعبي قيع جرم جأبلي حنته حبم لاي بليه باتع

أبأتا

املئه إب حبجرم حبمفا أ جأففايأ

ع س معا حنته .

سابعا ً  :إصدار كوبونات جديد
أا ا مع حب عسي فبة ام بي ب ق ال عق حبس ج رعر حبلليلة ج حقع  5قع ش فمتي قع ش بسا ته
مهمع سعع ر اه .
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امنا ً  :الخدمات التت تؤدى لغير المايمي عند تعوياهم
ع أموالهم وممتلكاتهم وحاو هم بموجب اتعا يات حكومية
حاال فا حبمعئاي ابا

أا اا ام باي جاال ق ا %1

اعف قيماي حبأاا يأ حبمتااأاق بساا امياا

باام

جفلف حبم ععيف حبفابيي عت حبلميي غيع ع مع حبم ععيف حبمأ بي جه ه حبامبيي يبأت حبجرم حبماب ماع
حبجرم حبمعسزي حبم عي

ه حبام بي .

تاسعا ً  :عمليات أخرى
 . 1إ لحع جلا فعقل ن متاأرل

إاالحل جياعع ااع

س ج راااعر

اااهعلحر اياااي

عحق معبياااي
إلفععيي

أا ا ام بي قلع ع  10لريه ا عة لريهعر اع
سا متأرل

جيعع

لفعأع أ فيع
أا اااااااااا ام باااااااااي جاااااااااال ق ااااااااا  25قاااااااااعش

 .2أتليا حنته حنتميي بل حب عسعر حبم لعة

فمتي ا اع ع قع اع ً ااع ساا تاه ماع ملم ااي
حنته حبمبلمي ببأتليا .
 .3عح

أا ا ام بي جال ق ا  %03ثلثاي فا حنباف

حتأعلحل اهعلحر ااع اياي إلفععياي

مع قيمي حب هعلة .

علعة مع جر م فع

أا ا ام بي جال ق ا  %03ثلثاي فا حنباف

 .4يي امبيعر فع جفلف مع أبل

مع قيمي حب عقي .
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الباب ال ام
أتعاب ومصاريف منم
العاارية والتسهيالت اثئتمانية

الارو

عمال المشروعات الصغير والمتوسطة
حافع امل حبم ع اعر حب ييعة حبمأ تةي مع حبم ععيف حاللحعيي مبعجا لعحتاي ةبا حبأتاهيلر
حببع أ
التجزئة المصرفية  :ـ

د .رو

 .1الارو

الشخصية :ـ

أا ا م ععيف حلحعيي قلع ع  %2حثرعع في حبمعئي ماع قيماي حبباعأ حبمر اعف أف ا مبالمع ارال
أرفي الار اب حع يس ع لايي أففيأ رتجي حبم ععيف حاللحعيي ةجبع بلأي:ـ
االايي حبتاايل حالتااأع  /عئاايس قةااعع حبألزئااي

 اأااي  %50مااع قيمااي حبم ااععيف حاللحعيااي مااعحبم عفيي
 اأي  %100مع قيمي حبم ععيف حاللحعيي مع لايي حبتيل حالتأع  /رعئ عئايس ملباس حاللحعةحباض حبمرأل .
 .2رو

السيارات :ـ

اوث المصاريف اثدارية .
ياأ أا ايا  %2حثراعع فاي حبمعئاي ماع مجباغ حبباعأ حبممرا ح بسعفاي مرألاعر قاع أ حبتايععحر معاالح مراأ
جضمعع ح ايي حلفععيي فيأ أا يا  %1مع مجبغ حببعأ حبممر ح ببتيععة جضمعع ح ايي حلفععيي
انيا تعدي شروط العاد لارو

السيارات فت حالة السداد الجزئت او الكلت

يأ أا يا  %5مع ع يل حببعأ حببعئ ح ماع قيماي حبمجباغ حبمتالل فا اعباي حبتالحل حبلزئا بلمياع مرألاعر
قع أ حبتيععحر معالح مرأ جضمعع ح ايي حلفععيي فيأ أا ايا  %2ماع ع ايل حبباعأ حبباعئ ح ماع قيماي
حبمجبغ حبمتلل في اعبي حبتلحل حبلزئ
يتم تحصي  200جنية )مائتا جنيه ط مااب ك رخصة يتم اصدارنا او مر .
يتم تحصي 200جنيه )مائتا جنيه ط ثصدار
 فةع ألليل أعفيل حبتيععة فةع عفع حباظع اع حبتيععة فةع أيييع عق حبب اعرتعريفة الخدمات المصرفية HDB -
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 فةع أيييع عق حبم أ ع فةع أيييع حلحعة حبمع ع .3رو

التموي العاارا )المتميزط:ـ

 .4تكليف قطاع التمويل العقارى باإلتفاق مع شركات التطوير العقارى التى تتعامل مع البنك باإلستحواذ على
نسبة التقل عن  %2.5من قيمة الوحدة نظير إستخدام إسم البنك فى التسويق وكذا الخدمات المقدمة للشركة
وعمالئها لتيسيير إجراءات التمويل العقارى أسوة بالبروتوكوالت المبرمة مع الشركات (شركة الشمس
والنصر ) بنسبة .%5
 .5تحصيل مصاريف ادارية قدرها  %1.5من قيمة التمويل بدون حد أقصى مع إمكانية منح صالحية تخفيض ال
تزيد عن  %50للسلطة االئتمانية المختصة طبقا ً للدراسة المعدة عن حالة العميل.
 .6تحصيل مصاريف تقييم عقارى 1000جنيه .
 .7تحصيل مصاريف تسجيل من العميل بحد أدنى 500جنيه وأقصى 2500جنيه أو وفقا لتقدير القطاع القانونى
المختص .
انيا ً  :كيعية تحصي المصاريف اادارية لدراسة طلب التسهيالت والارو
ال يأ أا يا ح م ععيف مع حبامل قجا أرفي حببعأ يأ ف

-:

رتجي حبم ععيف حاللحعيي مع حببعأ قر حبأرفي

 عاد الرن المنعرد  :ـ
يأ أا يا أااع

أاعياع حبابا ل ج حقاع %02

ثرايع فا حنباف ابا حبباع أ حبأا الأألاع ز قيمأهاع

10000لريه فبة ا عة الف لريه جال لر  100لريه فبة معئي لريه .
أا اااااا أااااااع ج حقاااااع  %03ثلثاااااي فااااا حنباااااف ابااااا ماااااع يزيااااال ااااااع مجباااااغ  10 000لرياااااه
فبة ا عة الف لريه مع قيمي حببعأ
ال لر 150ل

بم جاال ق ا قالعه  3000لرياه فباة ثلثاي حآلباف لرياه

معئي فمت ع لريهع ً .

عاد الرن المزدوس  :ـ
ف اعبي قيع حبجرم جأاعيع اب ل فع مبأعري جابل حبع ع سابل حبجيع

هع ااق حإلعث

حببتامي

حبجالا

ابل ة ع ع تعجق أا ا أاع إضاعفيي ااع ساا ابال إضاعف ج حقاع  %100معئاي فا حبمعئاي ماع
حنأاع حبمبععة بأاعيع ابل حبع ع حبمرفعل .


بح طلبات اثستبعاد والتجزئة والشطب الجزئت والحلو ومد األج  :ـ
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ف اعبي أبل حباميا جةب حتأجاعل لعر مع حبع ع

ألزئي

أااع قاالع ع  300لريااه فبااة ثلثمعئااي لريهاع مبعجااا جاااث

ابا ا

ة لزئ

مال لاا أا اا

مااع ا ه حبةبجااعر جعإلضااعفي ببم ااع فعر

حبفابيي .

 تحرير عاود آخرى  :ـ
 .1عاد تعدي شروط الار

:ـ

تحص اتعاب تحرير عاد تعدي شروط الار

يمرة العارد بحرد ادنرت  550جنيرة

بوا ع ) %0.5نصف في اثلفط مر

)خمسمائة وخمسو جنيهاط وبحد ا صت )1100الف ومائة جنيهاط

تحصي اتعاب تحرير عاد تعدي شروط الار
يستجد وفا لما يلت

وفا لمحرددات منتجرات ررو

التجزئرة المصررفية الاائمرة او مرا

رو موظعت الحكومة يتم تحصي نسبة  %7فت حالة السداد النادى )المروارد الااتيرةط ونسربة  %10فرت حالرة
السداد بأى وسيلة اخرى.
رو

المعاشات يتم تحصي نسبة %3

الارو الشخصية ثصحاب اثعما والمه الحر يتم تحصي نسبة  %5وفارا لمرا نرو مطبرق بمنتجرات ررو
التجزئة المصرفية
الار
الارو

الشخصي لموظعي الاطاع الخا

يتم تحصي نسبة  %5وفاا لما نو مطبق بمنتجات التجزئة المصرفية

الشخصية باما شهادات يام تحصي نسبة %2

علت ا يراعي احتساب النسب المشار اليها بعالية م رصيد الار
علت المبلغ المسدد فت حالة السداد الجزئت

الاائم و ت السداد فت حالة السداد الكلرت او

 .2اعاد تحرير عاد البيع  :ـ
أا ااااا أاااااع قاااالع ع %0.1
تجامعئي فمت ع لريهع

ال ق

حااااال فاااا حنبااااف مااااع قيمااااي حباباااال جااااال لراااا  750لريااااه
قلعه  1500لريه حبف فمتمعئي لريهع .

 .3اتعاب شطب الرن العاارى والتجارى واتعاب شطب يد الاما العاارى لعمال )المشرروع الارومت
 /اثسكا اثجتماعت  /التموي العاارى افرادط:ـ
األتعاب

الشطب
ع ع ابععي لزئـــي

 1500ل

حبف فمتمعئي لريهع ً

ع ع ابــععي سبــي

 1000ل

حبف لريهع ً
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 1000ل

ع ــــع ألــععي

حبف لريهع ً

األست نا ات :ـ
أاف اب ل حبأم يا حبابععي مع أا يا أاع حبأاعيع .

 فح

طلب رد العاارات الراست مزادنا علت البنك  :ـ

أا ا أاع قلع ع  800لريه ثمرمعئي لريهع مبعجا فال ةب عل حبابععحر حبعحتي مزحل ع اب حبجرم
 أتعاب المعاينة الهندسية لألعما المنعا  :ـ
أا ا أاع جرتجي قلع ع  % 0.5ر ف ف حبمعئي مع قيمي حنامعا حبمرف ة جسا متأفبل .
 أتعاب تحصي اايجارات أو األ ساط :ـ
أا ا أاع ج حقع  %3ثلثي ف حبمعئي مع قيمي مع أ أا يبه
حنقتعة

بم ف اعبي قيع حبجرم جأا يا

حإليلععحر ريعجي اع حبمبأعأ .

ال ا ً  :مصاريف الارو

المجدولة والحسابات ااسكانية -:

يأ فعأ م ععيف تر يي اب حببع أ حبملل بي حباتعجعر حإلتسعريي وفقا ً لما يلى -:
م

مصاريف

بيان

 1قروض مجدولة قيمتها أقل من  300000جم

 20جم

 2قروض مجدولة قيمتها أكبر من  300000جم

 50جم

 3حسابات إسكان ملك البنك ( أقل من الفاخر )

 20جم

 4حسابات إسكان ملك البنك ( إسكان فاخر )

 100جم

 5حسابات إسكان ملك الغير ( أقل من الفاخر )

 20جم

 6حسابات إسكان ملك الغير ( إسكان فاخر )

 100جم

مالحظات

تطبقققققق فقققققى حالقققققة عقققققدم وجقققققود
بروتوكول مبقرم بقين البنقك والجهقة
يحققققققققدد المصققققققققاريف والرسققققققققوم
والعموالت المستحقة للبنك

يراعى تطبيق ما سبق بالنسبة للقروض المجدولة المصرفية التى يتم السداد فيها عن طريق
تحويل الراتب  ،أما القروض المجدولة المصرفية التى يتم السداد فيها عن طريق تحويل القسط
الشهرى أو بشيكات مصرفية فيتم الخصم فى حالة وجود أرصدة دائنة للعميل  ،ويكتفى بتسجيل
رسالة على حساب العميل لسداد هذه المصاريف فى حالة عدم وجودها .
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اعفاء عمالء قروض التجزئة المصرفية المجدولة من المصاريف السنوية على الحساب.

اصدار مخالصة للقرض
يتم تحصيل  50جنية (خمسون جنيها) الول مرة.
يتم تحصيل  100جنية (مائة جنيها) للمرة الثانية وما يليها
مصاريف i.score
يتم تحصيل مصاريف قدرها
 60جنية (ستون جنيها) لعميل ائتمان التجزئة المصرفية
100جنية (مائة جنيها) لعميل الشباك والشكاوى.

تعريفة الخدمات المصرفية HDB -

58

قطاع العمليات المصرفية المركزية

الباب التاسع
المصاريف والعموثت
المتعلاة بنشاط الخدمات ااسكانية
ل ع حبأاااععأ مااع جرا ل حبلئاااي حبابععيااي ببجراام مااع عل جهااع يااأ أةجيااق حبم ااععيف حبأعبيااي جعبرتااجي ببفاالمعر
حإلتسعريي حبمبلمي إب امل حبجرم .
م

يمة

بيــا الخدمات ااسكانية المادمة

المصاريف
1
2

 60ل
 175ل

3
4
5
6
7
8
9
10
11

 350ل
 175ل
 250ل
 35ل
 25ل
15ل
 1200ل
 1200ل
50ل

12

5ل

عت حتأفعحي هعلة جيعرعر إتسعريي
عجاع تار ي إبا اهعي ماثلً جراع ابا ةبا
أاليا رظاع حبتالحل ماع تار
حباميا
عت إاعلة لل به سةب حباميا بمتأابعر إتسعريي
قيمي م ععيف إلحعيي بمعحلاي اتع حببع أ حإلتسعريي سةب حباميا
جلا فعقل ن متأرل
في اعبي أاليث أععيخ متأرل
عت فعسس مرع في جيع حبفعايع
م ععيف جعيل امل حإلتسعع
جلا فعقل بابل الة تسريي
ةب حباميا ابل جيع تلحل سعما حبثمع.
م ععيف حعتعا فةعجاعر متالبي جابا حب ا ا ببامال ح ااع حب ايسعر حاللباي
حبأ يأ أبليمهع ببأا يا حعألر ببجرم بم جفلف حبأسبفي حبفابيي ب عسي حبجعيل
اب حع يب حبفاعع حبمفاأل جم حفاعة لهاعز حبمليراي حبمفاأل جعببيماي حبمةب جاي قجاا
حبجل ف حعتاعا حبفةعجاعر الاأماعل حببيماي حبفع اي جأسبفاي حعتاعا حبفةاع حبمتالا
ا حبأ يأ تلحل ع بهيئي حبجعيل ببتعلة حبامل ح اع حب يسعر حبمعألة
جاب حب
أا ا م ععيف إلحعيي قلع ع  5لريه فمتي لريهعر اع حبامبيعر حبأي أأ جيع
فع ع م عفرع حبأي أأابق جتلحل ي قتعة متأابعر إتسعريي جعبجرم
ببلهعر حبأي ير ارهع بم بسا قتة ابي الة ت ح قتة هعي ح عجع
تر ي تر ي .

13
في حالة طلرب العمير العارد النهرائي للوحردات السركنية والمحرالت التجاريرة او اخرا
مخالصة نهائية م العرع بسداد كامر الر م للوحرد او التنراز عر الوحرد للغيرر
ياروم العرررع بمخاطبررة طرراع التنعيررا الهندسرري لمعاينرة الوحررد للتاكررد مر عرردم يررام
المالك اثصلي باا مخالعات بالوحد او تغيير الغر م سكني الي انشطة اخررا
ويتم تحصي رسوم معاينة للوحدات السكنية والمحالت التجارية ردرنا  500جنيرة
مناصعة بي العرع المخت و طاع التنعيا الهندسي
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14

 المصروفات المسدد مر مشرتري الوحردات مر البنرك ماابر تسرجي وحرداتهم
وفاا ً لما يلي -:
أوث ً  :الوحدات السكنية :ـ
 األفراد :ـ
 oـاا  %0.12حثرااع ا ااع فاا حنبااف مااع ثمااع حب ااالة جااال لراا
 25000لريي .
 10000لريي جال ق
 الهيئات والشركات :ـ
 oـ  %0.16تأيا عفي حنبف مع ثمع حب الة جال لر 10000
 30000لريي .
لريي جال ق
انيا ً  :المحالت والوحدات اادارية :ـ
 األفراد :ـ
 oـااا  %0.16تاااأي ا اااع فاااي حنباااف ماااع ثماااع حبمااااا حب اااالة
 30000لريي .
حإللحعيي جال لر  10000لريي جال ق
 الهيئات والشركات :ـ
 oـ  %0.20ا ع ع في حنبف مع ثمع حبماا حب الة حإللحعيي
جال لر  10000لريي جال ق  25000لريي .
ال ا ً  :العيالت  /الوحدات المصيعية :ـ
 %0.16تأيا ع في حنبف مع ثمع حب االة جاال لرا  10000لرياي
 30000لريي .
جال ق

 يمة أتعاب تسجي الوحدات بمعرفة البنك وفاا ً لما يلي -:
أوث ً  :الوحدات السكنية :ـ
 األفراد :ـ
 %2إثرعع في حبمعئي مع ثمع حب الة جال لر  10000لريي .
 الهيئات والشركات :ـ
 %5فمتي في حبمعئي مع ثمع حب الة جال لر  15000لريي .
تعريفة الخدمات المصرفية HDB -
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انيا ً  :المحالت والوحدات اادارية :ـ
 األفراد :ـ
 %3ثلثااي فااي حبمعئااي مااع ثمااع حبماااا حب ااالة حإللحعيااي جااال لراا
10000لريي .
 الهيئات والشركات :ـ
) %5خمسة في المائة ط م م المح أو الوحد اادارية بحد أدنت 15000جنيــه .
ال ا ً  :العيالت  /الوحدات المصيعية :ـ


م الوحد  500000جنية فأ
%1



:ـ

حال في حبمعئي مع ثمع حب الة جال لر  20000لريي .

م الوحد يزيد ع  500000جنية وحتت  1000000جنية :ـ
 %0.75فمتي تجا ع مع حبمعئي في حبمعئي مع ثمع حب الة جال لرا
 25000لريي .



 1000000جنية وحتت  10000000جنية :ـ

م الوحد يزيد ع

 %0.5ر ف في حبمعئي في حبمعئاي ماع ثماع حب االة جاال لرا 30000
لريي ال حق


 45000لريي

م الوحد يزيد ع  10000000جنية
 %0.25فمتي ا ع ع مع حبمعئي فا حبمعئاي ماع ثماع حب االة جاال حلرا
 50000لريي ال حق

 80000لريي

جعإلضااعفي حباا حبعتاا

اا حبمجااعبغ حبأااي يااأ تاالحل ع ببلهااعر حباس ميااي

حبمفأ ااي جإي ااعالر عتااميي

ااعلعة مااع ا ه حبلهااعر سمعم عيااي حب ااهع حبابااععي

مسأ حبمتعاي مسأ حبأ ثيق حبضعحئ حبابععيي مسأا حب اهع حباباععي ...حباخ
يأ تلحل

ه حبم ع فعر :ـ
 إمع جماعفي حباميا .-

جفأ حباميا اتع لععي جعال حبفع ع بيأ تلحل حبعت
مراااه جماعفاااي حبمااااعمي مجع اااع حإللاااعح حر ف ااامع ً ابااا
حباتع حبلععي حبمفأ ح به ح حبيعأ .
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فت حالة ام او تاسيم وحدات  /او محالت
 -1فااي اعبااي ع ل ةبجااعر مااع حباماال بضاا
الأيع يأ

ااالأيع

أبتااي

ااالة إباا

ال حبأعسل مع م حفبي حبلهعر حإللحعيي حبمفأ ي في

ح حب اعع

اب أبم حبأاليلر .
 -2مفعةجي حبلهعر حبمفأ ي جعبجرم حبأعسل مع م حفبأهع اب أبم حبأاليلر .
-3

قيع حبفعع حبمفأل جإ الحع فةاع إبا حبامياا يفيال م حفباي حبجرام ابا
مبعجا أا ايا مجباغ  2000.00لرياه فباة بفاعع

إلعح حبأاليا حبمةب
لريهع الغيع .

 -4قيع حبفعع حبمفأل جأاعيع ابل لليل جال أبتاي حب االة

ضا حب االأيع

مبعجا أا يا  2000.00لريه فبة بفعع لريهع الغيع اع سا ابل .
 -5أ قيع حباميا اب إقعحع يأضمع حبأاهل جعبافعظ اب تلمي حبمر عة
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الباب العاشر
العموثت الخاصة بمشروعات الهيئة طرف البنك
يتم تطبيق العموالت والمصاريف التالية في حالة عدم وجود بروتوكوالت موقعة بين البنك والهيئة أو إتفاقات
بموجب خطابات متبادلة تحدد العموالت والمصاريف .
المشروع

العمولة التت يتم تحصيلها

المصاريف التت يتم تحصيلها

م الهيئة

م العمي

 .1م ااااع اعر حبهيئااااي بسعفااااي حبماااالع أا ااااااااايا  %1ماااااااااع قيماااااااااي  %1مع قيمي حب الة ارل
حبتاااعجق حبأاعقااال ابيهاااع ماااع ااااع
1981

حبمأا لر حنقتعة

حبأاعقل

40ي ابل

يااااأ أا اااايا قتااااعةهع

اعبيع ً
 .2م اااااع اعر حب اااااجع

حبمتاااااأبجا أا ااااااااايا  %1ماااااااااع قيماااااااااي  %1مااااع قيمااااي حب ااااالة اراااال

متعاي 100 70 63
 .3ااااالحر حتااااأثمععيي جم ااااع اعر

حبمأا لر مبل

حنقتعة

حبأاعقل

40ي ابل

%2
%1

حب جع متاعاي 135 125

50ي م ععيف ابل

يأ أا يا قتعةهع اعبيع ً
 .4الحر حبم ع ع حببا م بإلتاسعع يضعف  %1مع قيمي حب الة فا
الحر حبهيئي

اعباااي لعحتاااي متاااأرلحر حبامياااا

%1

50ي م ععيف ابل

حبلفا حبتع حبخ
 .5اااالحر حبهيئاااي حبأااا ياااأ حبأاعقااال  %2.5ب عب حبجرام  %0.5ماع
ابيهع ةجباع ً ببجع أ سا ا جايع حبجرام قيمااي حب ااالة أف ا مااع حبمباال
حبهيئي

عسي حبأاميع

 .6حببـع حبتيعايـي
 .7حنعحض
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ب عب حب عسي
%3

 100لريه م ععيف ابل

%2
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الباب الحادي عشر (بعد التعديل)
المصاريف والعموالت الخاصة بالبطاقات البالستيكية
أوال ً  :البطاقات الدائنة
 -1البطاقة االئتمانية البالتينية .
Credit card platinum
محددات وتسعير البطاقات االئتمانية:ـ
بالتينيم (منتج جديد)
تيتانيوم(حاليا)
كالسيك (حاليا)
الحد االئتمانى (جنية
مصري)
مصاريف اصدار
مصاريف تجديد
مصاريف بدل الفاقد /
تالف
اصدار  4بطاقات اضافية
مصاريف البطاقات
االضافية الثالثة والرابعة
السحب والشراء خارج
وداخل مصر
عمولة السحب النقدى
داخل مصر
عمولة السحب النقدي
خارج مصر  +تدبير
العملة

من 19999: 2000
جنية
 150جنية
 100جنية
 100جنية

من 1000000: 70000
جنية
 400جنية
 300جنية
 300جنية

من 69999: 20000
جنية
 300جنية
 200جنية
 200جنية

اعفاء اول بطاقتين اضافيتين من مصاريف االصدار
 300جنية
 200جنية
 100جنية
 %100الحد االئتماني
 %2بحد ادنى  20جنية
 %2بحد ادنى  20جنية  %3+تدبير عملة

30جنية
 50جنية

رسوم تجاوز الحد اإلئتماني
رسوم التاخير
 -2بطاقـــــــات بريميـــــوم
بريميوم كارد أصلي عمالء

125

125

40

اليوجد

بريميوم كارد إضافي عمالء

75

75

40

اليوجد

بريميوم كارد أصلي موظفين

75

75

40

اليوجد

بريميوم كارد إضافى
موظفين

50

50

40

اليوجد
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اـ البطاقات الصادرة لألفراد

ثانياً :البطاقات المدينة

Debit Card titanium
Debit Card platinum
محددات وتسعير بطا ات الخصم المباشر:ـ
م ععيف حال لحع  /ألليل ح جةعقي
حالة حضعفيي
م ععيف جلا فعقل  /أعبف ح جةعقي
حالة حضعفيي
حبال حالق ي ببتا حبربلي حبي مي
" جمع يأمع ي مع أابيمعر حبجرم
حبمعسز حبم عي"
حبال حالق ي ببم أعيعر هعيذ
ام بي حالتأال اع حبع يل /
معسيرعر م عفرع
م ععيف س ف اتع مفأ ع /
معسيرعر م عفرع
ام بي حبتا حبربل  /معسيرعر
م عفرع
ام بي حالتأال اع حبع يل مع
معسيرعر حفعي
ام بي حبتا حبربل  /معسيرعر
حفعي
ام بي حالتأال اع حبع يل مع
معسيرعر فععي م ع
حبال حالق ي ببم أعيعر فععي
م ع ي م
ام بي حبتا حبربل مع حبمعسيرعر
فععي م ع
ام بي حتأفلح حبجةعقعر جعبامبي
حاللرجيي
م ععيف فلمي أ يا حبجةعقي
ببمرزا حفأيععي
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كالسيك )حالياط
 50لريي

تيتانيوم )منت جديدط
 75لريي

بالتنيوم )منت جديدط
 100لريي

 40لريي

 50لريي

 75لريي

 20000لريي

 50000لريي

 50000لريي

 200000لريي
ملعرذ

 500000لريي
ملعرذ

 800000لريي
ملعرذ

ملعرذ

ملعرذ

ملعرذ

ملعرذ

ملعرذ

ملعرذ
مع  3.5لريي حب 4
لريي
مع  5لريي حب  6لريي

مع  3.5لريي حب 4
مع  3.5لريي حب
 4لريي
لريي
مع  5لريي حب  6مع  5لريي حب  6لريي
لريي
مع  0لريي حب  10مع  0لريي حب  10لريي
مع  0لريي حب
 10لريي
لريي
 10000لريي معياعلا  13000لريي معياعلا
 8000لريي
جعبامبي حاللرجيي
جعبامبي حاللرجيي
معياعلا جعبامبي
حاللرجيي
 %2جال حلر  20لريي
 %2جال حلر 20
 %2جال حلر
 %3ألجيع امبي
 20لريي  %3لريي %3ألجيع امبي
ألجيع امبي
 %3ألجيع امبي
 %3ألجيع امبي
 %3ألجيع امبي
 25لريي

 25لريي
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ب ـ البطاقات الصادرة للشركات والمؤسسات
مصاريف
مصاريف
التجديد
اإلصدار
السنوية

البطاقات المدينة

مصاريف بدل الفاقد
والتالف) اعادةاصدار)
بطاقات

أرقام
سرية

عمولة السحب النقدي لغير
ماكينات البنك

بطاقة الشركات والمؤسسات
HDB corporet
100

100

50

 10جم

20

Card

 5جنية شهريا ً

مصروفات الرسائل النصية
مصروفات اإلستعالم على ماكينات البنوك األخرى

 3جنية
محلى
عمولة السحب النقدي على ماكينات البنك

مجانا

مصروفات اإلستعالم على ماكينات البنك

مجانا

***مع األخا فت اثعتبار المالحظات التالية :ـ
 -1أععا بطا ات الزمال بنسبة  % 50م مصروفات ااصدار والتجديد لك أنواع
البطا ات.
 -2أععا عمال تحوي المرتبات م مصروفات ااصدار.
 -3رفع حد السحب اليومت إلت  10000جنيه بدث ً م  4000جنيه لجميع عمال البطا ات
المدينة
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ج -خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول
"خدمة فلوسي فون"
%1

مصاريف االيداع في المحفظة من خالل منافذ فوري

ال يوجد

مصاريف اإليداع من خالل بطاقة بنك التعميرواالسكان

 2جم  +عمولة شبكة تحويل

مصاريف تحويل األموال
مصاريف السحب النقدي من محفظة فلوسي فون (من خالل منافذ فوري) *

% 1.5

مصاريف السحب النقدي من محفظة فلوسي فون من خالل الصراف االلي*

 2جم  +عمولة شبكة تحويل
تختلف وفقا للتاجر

خدمات فوري علي الخدمة

د -البطاقة المدفوعة مقدما لالستخدام العام (ميزة)
مصاريف االصدار
مصاريف التجديد السنوية
مصاريف إعادة االصدار

 15جم
10جم
15جم

الحد اليومي للسحب النقدي

10000جم

الحد اليومي للمشتريات

20000جم

الحد االقصى لرصيد البطاقة شهريا

50000جم

عمولة السحب النقدي من  ATMبنك التعمير واالسكان

ال يوجد

عمولة السحب النقدي من  ATMالبنوك االخرى

 5جم

المعاراة

نـ -عمولة رف
عمولة رف المعاراة علت ماكينات البنك
عمولة رف المعاراة علت ماكينات البنوك
اثخرى
عمولة رف المعاراة الدولية
و -البطا ات مسباة الدفع
البطاقات البالستيكية
بند خدمة الرسائل
للبطاقات مسبقة الدفع

10جم
25جم
100جم

بند جديد
تحصل مصاريف قدرها  2جنية (اثنان جنيها ال غير) شهريا على البطاقات مسبقة
الدفع.
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الباب ال انت عشر
أتعاب التاييم والدراسات والمعاينات
طاع التنعيا الهندست و طاع الشئو العنية
 -1تكون كافة التكليفات المطلوبة لتقييم الوحدات السكنية (لمتوسطى الدخل -وأصحاب
الدخول المرتفعة) بغرض التمويل العقارى من البنك  ..من إختصاص اإلدارة العامة
للتقييم العقارى التابعة لقطاع التمويل العقارى – وفيما عدا ذلك يكون من إختصاص
اإلدارة العامة للتقييم الهندسى – بقطاع التنفيذ الهندسى .
 -2يتم تحصيل أتعاب (التقييم والدراسات والمعاينات) قطاع التنفيذ الهندسى – طبقا للجدول
التالى -:
البند

قيمة األتعاب بالجنيه

معاينة وتقييم وحدة سكنية أو محل تجارى أو إدارى

7جنيه/م 2بحد أدنى 1000جنيه وحد أقصى
2000جنيه

معاينة وتقييم فيال سكنية

7جنيه/م2بحد أدنى 1500جنيه وحد أقصى
3000جنية

معاينة وتقييم عمارة سكنية

7جنيه/م2بحد أدنى 2500جنيه وحد أقصى
5000جنيه

معاينة وتقييم أرض فضاء

5جنيه/م2بحد أدنى 1000جنيه وحد أقصى
10000جنيه للقطعة

معاينة وتقييم مشروع سكنى متكامل

10000جنيه

دراسة المستندات الخاصة بشركة مقاوالت بغرض
الحصول على حد إئتمان عام

2000جنيه

دراسة مستندات عملية مقاوالت مسندة ألحد عمالء
البنك (شركة مقاوالت) لتحديد مدى قدرة الشركة على
تنفيذ العملية فى ضوء أسعار المقايسة والمدة المقررة
بغرض منح تسهيل إئتمانى عن العملية

 2000جنيه

معاينة عملية مقاوالت على الطبيعة وتحديد نسب
اإلنجاز الحالية والمستهدفة

2000جنيه

اتعاب نسخ لوحات هندسية لعمالء مصرفنا

100جنية

رسوم مساحية نظير عمل حدود واطوال الوحدات
السكنية لعمالء مصرفنا لتسهيل اجراءات التسجيل

 250جنية
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وهذه األسعار داخل نطاق القاهرة الكبرى بخالف مصاريف اإلنتقال واإلقامة للحاالت
الكائنة خارج القاهرة الكبرى نظرا لما يتحمله البنك من نفقات نظير بدالت السفر
واإلنتقاالت على أن يتم تحصيل هذه األتعاب فى حساب أتعاب إستشارات فنية وهندسية
حساب رقم( )pL65068المخصص لذلك بالمركز الرئيسى ب.T24
 بخالف األتعاب للتكليفات الصادرة لجهات عامة والبنوك الشقيقة والتى لها لوائحخاصة .
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