
الخدمات البنكية للشركات-تحصيل الشيكات

 Business Bankingالقسم الفرعيقسم التعرفةالتعريفة

تحصيل الشيكات وحفظ 
الشيكات اآلجلة

تحصيل الشيكات
لصالح عمالء البنك

الشيكات المسحوبة
بدون عمولة  على فـــروع البنــك 

 شيكات بالجنيه المصرى مقدمة للتحصيل
 داخل مقاصة البنك المركزى

 )يتم خصم 50 % من العمولة في حالة األيداع 
عن طريق ماكينات الصرف االلى(

20 جم

شيكات بالجنيه المصرى مقدمة للتحصيل
 خارج مقاصة البنك المركزى 

)يتم خصم 50 % من العمولة في حالة األيداع عن 
طريق ماكينات الصرف االلى(

 %0.2"
 )اثنين في األلف( 

 حد أدنى 20 جم / حد أقصى 400 جم
 + مصاريف المراسل
+ مصاريف البريد"

 شيكات بالعملة األجنبية مقدمة للتحصيل
 داخل مقاصة البنك المركزي 

%0.3"
 )ثالثة في األلف(

حد أدنى 10 دوالر / حد أقصى
 75 دوالر"

 شيكات بالعملة األجنبية مقدمة للتحصيل
 خارج مقاصة البنك المركزي 

%0.3"
 )ثالثة في األلف(

حد أدنى 10 دوالر/ حد أقصى
  100 دوالر  + مصاريف المراسل

+ مصاريف البريد"

شيكات هيئة
ميناء دمياط

 تحصيل شيكات 
هيئة ميناء دمياط 

 "شيكات بالجنية المصري:
%0.2

  )اثنين في األلف( 
 حد أدنى 10 جم / حد أقصى 150 جم

 شيكات بالدوالر األمريكي:
 0.25% )اثنين ونصف في األلف( 

حد أدنى 5 دوالر / حد أقصى 
100 دوالر"

تحصيل الشيكات لصالح   
عمالء البنك

)الشيكات المشتراة(

 شيكات بالجنيه المصري مقدمة للتحصيل 
داخل مقاصة  البنك المركزي

%0.3"
 )ثالثة في األلف( 

حد أدنى 35 جم / بدون حد أقصى"

 شيكات بالجنيه المصري مقدمة للتحصيل 
خارج مقاصة  البنك المركزي

%0.9"
 )تسعة في األلف(

 حد أدنى 35 جم/ بدون حد أقصى
 + مصاريف المراسل
+ مصاريف البريد"

 شيكات بالعملة األجنبية مقدمة للتحصيل
 داخل مقاصة  البنك المركزي 

 "1 % )واحد في المائة(
حد أدنى 10 دوالر/ بدون حد أقصى"

 شيكات بالعملة األجنبية مقدمة للتحصيل
خارج مقاصة  البنك المركزي 

% 1.2"
 )واحد واثنين من عشرة في المائة(
 حد أدنى 10 دوالر / بدون حد أقصى

 + مصاريف المراسل
+ مصاريف البريد"

الشيكات المرتدة

شيكات مقدمة للتحصيل لصالح عمالء البنك
 "يكتفي بعمولة التحصيل

+ مصاريف المراسل
 )إن وجدت("

شيكات مسحوبة
على عمالء البنك 

 50 جم /
7 دوالر 

أخرى

استخراج صورة من شيكات التحصيل
 بناًءًً على طلب العميل )مسحوبة لصالح 

العميل أو خصًما من حساب العميل(
10 جم

سحب شيكات قبل إرسالها للتحصيل
بناًءًً على طلب العميل

25 جم /
 3 دوالر

الشيكات 
اآلجلة

شيكات آجلة مودعة
 برسم التحصيل 

10 جم /
1 دوالر

تحصل سنوًيا 

25 جم /سحب شيكات آجلة 
3 دوالر

20 جم /تأجيل تحصيل شيكات 
2 دوالر 

إصدار بيان بالشيكات المحفوظة طرفنا
أو الشيكات تحت التحصيل 

10جم /
2 دوالر 

عن كل طلب

إصدار بيان بالشيكات اآلجلة المحفوظة طرفنا
 كملف إلكتروني

100 جم
عن كل طلب

 تعديل رقم حساب المستفيد للشيكات اآلجلة 
المودعة برسم التحصيل

5 جم /
0.25 دوالر 

مالحظات وإرشادات عامة:

ــا عـــن  ــا لعملـــة الشـــيك حـــال اختالفهـ ــابها بالمعـــادل وفًقـ العمـــوالت والمصاريـــف المحـــددة بعملـــة الـــدوالر األمريكـــي يتـــم احتسـ

الـــدوالر األمريكـــي ويتـــم تحصيلهـــا وفًقـــا لعملـــة الشـــيك.

رسوم البريد السريع

داخل مصر:

شيكات بالجنيه المصري: 50 جنيه )المناطق الحضرية( / 100 جنيه )المناطق النائية( 

شيكات بالعملة األجنبية: 5 دوالر  

خارج مصر:

35 دوالر منطقة الشرق األوسط / 50 دوالر خارج منطقة الشرق األوسط

25 دوالر للشيكات بالعمالت األجنبية التي يتم تحصيلها من خالل المراسلين


