
التصديق عىل خطابات المرور خطابات موجهة إلدارات المرور تفيد رفع الحظر أو التجديد للسيارات بعد التصديق عىل توقيعات البنك المصدر  جم25
مصاريف طباعة مستخرج حديث للسجل التجارى بسعر التكلفة  جم210

التصديق عىل شهادات األرصدة كشوف حساب تصدر من البنوك لعمالئهم للتصديق عليها من وزارة الخارجية وتعتمد من جانبنا بخاتم شعار الجمهورية بعد التصديق عىل توقيعات البنك المصدر  جم25

التصديق عىل المخالصات شهادات لجهات مختلفة تفيد مخالصة بسداد القروض  جم25

التصديق عىل المصالحات شهادات موجهة للمحاكم تفيد مديونيات وتعتمد من جانبنا بخاتم شعار الجمهورية بعد التصديق عىل توقيعات البنك المصدر  جم25

التصديق عىل خطابات ضمان الصادرة لصالح جهات حكومية وتعتمد من جانبنا بخاتم شعار الجمهورية بعد التصديق عىل توقيعات البنك المصدر  جم50

التصديق عىل العقود ن البنوك وعمالئها عقود تسوية مديونيات بي   جم50

ي التعامل معهم
ن
عمولة االستعالم لصالح عمالء بالبنك عن عمالء يرغبون ف

  جم عن كل عميل عىل حدة من العمالء المطلوب االستعالم عنهم عىل أن تقوم إدارة االستعالمات بتحديد المبلغ الواجب خصمه350جم كحد أدنن بحد أقىص 250

ط موافقة المدير اإلئتمانن المختص أو مدير الفرع المختص .عىل العميل طالب االستعالم بشر

مدفوعات شركات الطيران باستخدام البوابة اإللكترونية

عمولة اشتراك في خدمة مدفوعات شركات الطيران باستخدام البوابة اإللكترونية    سيتم اإلعفاء من تلك العمولة حتى)جم، تدفع مرة واحدة ويمكن دفعها عىل أربعة أقساط   1000   ( 31/12/2005)    

 عملية200حتى -   جم لكل عملية    2

 عملية500حتى –   جم لكل عملية  1.5

 عملية 500أكثر من –  جم لكل عملية  1

 جم عن كل شهادة لعمالء البنك30

 جم عن كل شهادة لغير عمالء البنك50

عمولة إجراء عمليات عقود الخيار لصالح عمالء البنك     من أصل مبلغ العقد على األقل (خمسة في األلف) % 0.5 

والمحفوظة بخزائن  (شركة مصر المقاصة والتسوية وااليداع المركزي ) بالحفظ المركزي األسهم  الغير  مقيدة

بإدارة أمناء الحفظ– البنك 
.  جم أو ما يعادلها لكل عملية500 جم او ما يعادلها وبحد أقصي 20بحد ادني   (واحد في األلف ) % 0.1

(شركة مصر المقاصة والتسوية وااليداع المركزي ) بالحفظ المركزياألسهم المقيدة .  جم أو ما يعادلها لكل عملية500 جم او ما يعادلها وبحد أقصي 20بحد ادني   (واحد في األلف ) % 0.1

بحث الملكية جم 100

استخراج شهادة ترصفات عقارية أو إفالس أو بروتستو أو أحوال شخصية جم 100

ن)إتمام الرهن واستخراج المستندات الالزمة  يخصم ما سبق تحصيله بالبندين السابقي   جم3000 جم وحد أقصى 1500بحد أدنى % ر5

ي حسابات التوكيالت المالحيه
 
عمولة إيداع نقدى ف

ي حسابات التوكيالت المالحية 
ن
ي التوكيالت المالحية -عمولة عىل كل إيداع ف

بفروع البنك -باستثناء موظفن

ط وجود رصاف مستقل بالفرع لقبول االيداعات النقدية للتوكياالت المالحيه- خارج الموانن  شر
 دوالر امريىك عن كل إيداع بالدوالر االمريىك1 عن كل إيداع بالجنيه المرصى و 20جم 

كة المرصية للتخصيم   +Egypt Factorsإصدار شهادة بالرصيد أو حجم التعامل للعمالء المتعاملي   مع الشر

عموالت أخرى

التعريفة المرصفية بالبنك المركزى المرصى

ي التعامل معهم
 
عمولة االستعالم لصالح عمالء بالبنك عن عمالء يرغبون ف

عمولة عن العمليات التي تتم خالل الشهر   

التفاصيل نوع الخدمهالتعريفه

 ***Cash Management &Advisory servicesعمولة  
عبء وتكلفه إدارة البنكنوت لكبار العكالء من الشركات                                                                                       (1: لمواجهة اآلتى% 2تطبق عمولة 

تقديم االستشارات للعمالء الدارة وتوجيه فوائض أموالهم (2                                           

Cash Management &Advisory servicesعمولة  

Options Contractsعقود الخيار 

إدارة مستندات وضمانات االئتمان 

 أعمال تؤدى عن طريق القطاع القانونى فيما يتعلق بأعمال التمويل العقارى

ن)إتمام التسجيل والرهن واستخراج المستندات الالزمة  يخصم ما سبق تحصيله بالبندين السابقي   جم5000 جم وحد أقىص 2500بحد أدنن % ر5

إلغاء أو شطب رهن األسهم لصالح البنك/ الرهن 

كة المرصية للتخصيم  ن مع الشر Egypt Factorsإصدار شهادة بالرصيد أو حجم التعامل للعمالء المتعاملي 


