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العموالت الخاص بخدمات إدارة عمليات االستثمار، خدمات سوق المال واألوراق المالية – أمناء الحفظ

العموالت / المصاريف نوع الخدمة

١٥ جم باإلضافة إلى مصروفات الدمغة الفعلية فتح حساب للعميل (أفراد / مؤسسات) 

العمليات حتى 5 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العمالت االخرى: 
0.1%  (واحد في األلف) من قيمة العملية بحد أدنى 10 جنيهات و بدون حد أقصى

قيمة العمليات أكثر من 5 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العمالت االخرى:
0.05%  ( نصف في األلف) بحد أدنى 10 جنيهات و بدون حد أقصى

تلقي اإلكتتاب / بيع وشراء أوراق مالية مودعة لدى الحفظ المركزي

٠٫١٪ (واحد في األلف) بحد أدنى ٥٠ جم وحد أقصى ١٥٠ جم تلقي عمليات بيع / شراء أوراق مالية محفوظة بخزائن البنك

٠٫١٪ (واحد في األلف) بحد أدنى ٢٠ جم وحد أقصى ١٥٠ جم لكل نوع ورقة مالية إيداع وسحب لألوراق المالية المحفوظة بخزائن البنك

٢٠ جم لكل نوع ورقة بحد أقصى ٢٠٠ جم ضم أرصدة العمالء

٢٠ جم عن كل حساب إعادة تشغيل حساب حفظ أوراق مالية

٠٫٠٠٠٠١ (عشرة في المليون) تحسب على القيمة االسمية للرصيد القائم في ٣٠ يونيو 
من كل عام بحد أدنى ٢٠ جم مصاريف حفظ أذون الخزانة المصرية (سنوية)

٠٫٠٠٠١٢٥ (واحد وربع في العشرة آالف) تحسب على القيمة االسمية بحد أدنى ٢٥٠ جم 
وبحد أقصى ١٠٠٠ جم لكل شريحة مصاريف التسوية ألذون / سندات الخزانة في السوق األولى

يتم  التي  العموالت  إلى  باإلضافة  عملية  كل  عن  اإللغاء  أو  اإلصدار  حالة  في  دوالر   ٦٠
تحصيلها من بنك اإليداع الخارجي وأية عموالت أخرى تدفع لجهات خارجية إلتمام التسوية (GDR) شهادات اإليداع الدولية

٠٫٠٥٪ (نصف في األلف) لكل نوع ورقة بحد أدنى ٢٠ جم (سعر إقفال اليوم السابق) حد إيداع أوراق مالية لدى الحفظ المركزي
أقصى ٥٠٠٠ جم

٠٫١٪ (واحد في األلف) سنويًا بحد أدنى ٢٠ جم تستقطع في ١٢/٣١ على أن ُيحّصل عن مصاريف الحفظ لألوراق المالية المودعة لدى الحفظ المركزي
كل  ورقة مالية

٠٫٢٥٪ (إثنين ونصف في األلف) من إجمالي قيمة السندات بحد أدنى ٥٠ جم بحد أقصى تحصيل قيمة سندات مستهلكة
٥٠٠ جم

الكوبونات عملية صرف الكوبونات قيمة  (صافي  جم   ٥٠٠ أقصى  وحد  جم   ٢ أدنى  بحد  المائة)  في  (واحد   ٪١
المحصلة بعد إستقطاع الضرائب)

0٫2 ٪ (إثنين في األلف) سنويًا بحد أدنى 5 جم شهريًا (سعر  إقفال اليوم السابق في مصاريف حفظ األوراق المالية المودعة لدى خزائن البنك
نهاية كل شهر) وتحصل شهريًا لكل نوع ورقة مالية

لالستفسار أو الشكوى برجاء االتصال بمركز خدمة العمالء ٧/٢٤ على رقم ١٩٦٦٦ من داخل مصر ومن خارج مصر على رقم ١٩٦٦٦ ٢٠٢+ أو الدخول على موقع البنك التجاري الدولي 

بدون عمولة التحويل من أمين حفظ آخر

٩٠ جم سنويًا / ٥ دوالر أو ما يعادلها كشوف حسابات ترسل أربع مرات سنويًا (ربع سنوي)

٢٠ جم عند الطلب مصروفات إصدار كشف حساب

١٥٠ جم على كل عملية بيع أو شراء مصاريف التسوية ألذون/ سندات الخزانة في السوق الثانوي 

نصف  دوالر   ١٢٫٥ أدنى  بحد  أشهر  ستة  كل  تحصل  سنويًا  األلف)  في  (نصف   ٪٠٫٠٥
سنوي

مصاريف حفظ أوراق مالية مودعة لدى مراسلين خارجيين

٢٠ جم عند الطلب مصاريف إصدار شهادة

٠٫١٪ (واحد في األلف) بحد أدنى ١٠٠ جم (سعر إقفال اليوم السابق للتحويل) لكل نوع التحويل إلى أمين حفظ آخر
ورقة مالية

الرهن / إلغاء أو شطب الرهن لصالح الغير على األوراق المالية المحفوظة بخزائن البنك 
أو لدى المراسلين الخارجيين

٠٫١٪ (واحد في األلف) بحد أدنى ٢٠ جم أو ما يعادلها وحد أقصى ٥٠٠ جم أو ما يعادلها 
لكل عملية

٢٠ جم عن كل طلب كل سنة أو كسورها إعداد كشف بيان عوائد األوراق المالية المحصلة


