
Tariff Subsection Prime Plus Wealth Private /Wealth Exclusie

تحويل محىل  بالتلكس او السويفت/ امر دفع

 تحويل خارجى  بالتلكس او السويفت

WealthExclusive - (بالعمله المحلية  ) تحويل خارجى  بالتلكس او السويفت

ي  % + 50خصم  + مصاريف المراسل الخارجى

مصاريف السويفت مع مراعاه من عدم االعفاء 

الحد األدنى للمصاريف والعمالت

CIBPrivate-  تحويل خارجى  بالتلكس او السويفت 

ي  % + 100خصم  + مصاريف المراسل الخارجى

مصاريف السويفت مع مراعاه من عدم االعفاء 

الحد األدنى للمصاريف والعمالت

نت البنىك تحويل محىل خالل خدمه االنتر
ي االلف ) 0.1%

ى
 جم 15+ مصاريف  السويفت%50+  جم 250 جم وحد اقىص 10حد ادنى  (واحد ف

مصاريف مراسل البنك المركزى

ي االلف ) 0.1%
ى

 جم وحد اقىص 10حد ادنى  (واحد ف

 جم مصاريف 8+ مصاريف  السويفت%50+  جم 250

مراسل البنك المركزى

ي االلف ) 0.1%
ى

 جم وحد اقىص 10حد ادنى  (واحد ف

 جم 8+ مصاريف  السويفت%50+  جم 250

مصاريف مراسل البنك المركزى

نت البنىك  الموبيل البنىك/ تحويل خارجىى بالتلكس او السويفت من خالل خدمه االنتر
ي االلف ) 0.15%

ى
مصاريف % 50+ دوالر او مايعادله 100 دوالر وحد اقىص 10حد ادنى  (واحد ونصف ف

مصاريف المراسل+ التلكس او السويفت  

ي االلف ) 0.15%
ى

 دوالر 10حد ادنى  (واحد ونصف ف

مصاريف % 50+ دوالر او مايعادله 100وحد اقىص 

التلكس او السويفت

ي االلف ) 0.15%
ى

 دوالر 10حد ادنى  (واحد ونصف ف

مصاريف % 50+ دوالر او مايعادله 100وحد اقىص 

التلكس او السويفت

كات نت البنىك للشر تحويل محىل خالل خدمه االنتر
ي االلف ) 0.1%

ى
  جم 15+مصاريف  السويفت%50+  جم 250 جم وحد اقىص 20حد ادنى  (واحد ف

مصاريف مراسل البنك المركزى

كات نت البنىك للشر تحويل خارجىى بالتلكس او السويفت من خالل خدمه االنتر
ي االلف ) 0.15%

ى
مصاريف % 50+ دوالر او مايعادله 100 دوالر وحد اقىص 10حد ادنى  (واحد ونصف ف

مصاريف المراسل+ التلكس او السويفت 

(اإلضافة لحساب العميل  )لحساب عمالء البنك  (تخصم مصاريف المراسل طبقا لالتفاقيات  )بدون عمولة 

لغتر عمالء لبنك بالعملة المحلية

RAD)لحسابهم لدي بنوك اخري او التحويالت المدفوعة لمستفيد من غتر عمالء البنك 

ي حالة رصف المعاشات)
ى

(تخفض للنصف ف

ي االلف ) 0.2%
ى

ى ف مصاريف التلكس او السويفت+  جم 250جم وحد اقىص  20 حد ادنى (اثنير

لغتر عمالء لبنك بالعملة االجنبية

RAD)لحسابهم لدي بنوك اخري او التحويالت المدفوعة لمستفيد من غتر عمالء البنك 

ي حالة رصف المعاشات)
ى

(تخفض للنصف ف

ي االلف ) 0.3%
ى

مصاريف التلكس او +  دوالر او مايعادله 100 دوالر وحد اقىص 10حد ادنى  (ثالثه ف

السويفت

لحساب عمالء البنك لتدبتر الدفع بالجنيه المرصي مقابل عملة اجنبية (تحصل من البنك المراسل )مصاريف التلكس او السويفت +  دوالر 5

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

ي 
ي االلف حد ادنى

ى
            (بالعملة االجنبية )% 0.3 دوالر100 دوالرو حد اقىصي 5ثالثة ف

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر تخصم من المستفيد 3

                                 (بالجنيه المرصي ) جنيه 40 تخصم من المستفيد 

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر 6 تخصم من المستفيد 

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر تخصم من المستفيد 4

                                 (بالعملة االجنبية ) يورو تخصم من المستفيد 4

                                 (بالجنيه المرصي ) جنيه 40

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر 6 

SHA/BENعمولة تحويالت واردة بالعملة األجنبية مشار بها بأن العمولة المستخدمة  دوالر او ما يعادلها بالعملة األجنبية 4

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر تخصم من المستفيد 3

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر تخصم من المستفيد 4

NREعمولة تحويالت واردة عن طريق البنك التجاري بقطر باستخدام نظام  ريال قطري 10

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

  (بالعملة االجنبية ) دوالر تخصم من المستفيد 3

كة االنصاري للرصافة لصالح العميل لالضافة لحسابه مع البنك التجاري الدولي رصف حواالت واردة من شر بدون عمولة

ى  ي خالل ساعتير
ى

كة االنصاري للرصافة (RAD)رصف حوالة واردة شيعة ف من شر بدون عمولة

 (بالجنيه المرصي ) جنيه 40

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر 6 

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر تخصم من المستفيد 3

ي للرصافة  لصالح العميل لالضافة لحسابه بالبنك التجاري الدولي
كة توماس كوك الروستمانى حواالت واردة من شر بدون عمولة

                                 (بالجنيه المرصي ) جنيه 40 

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر 6 

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) بدون عمولة 

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) بدون عمولة 

                                 (بالجنيه المرصي ) جنيه 40

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر 6 

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر2

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) بدون عمولة 

                                 (بالجنيه المرصي ) جم12

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر 3

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر 3

                                 (بالجنيه المرصي ) جنيه 40

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر 6 

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) بدون عمولة 

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر 2

                                 (بالجنيه المرصي ) جنيه 40

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر 6 

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) بدون عمولة 

 يورو                                4 يورو5000 الي 1 من BANCA POPOLARE DI SONDRIO (BPS)-ITALYمن بنك  (RAD)رصف حواالت واردة 

 يورو                                5 يورو10000 الي 5000 من BANCA POPOLARE DI SONDRIO (BPS)-ITALYمن بنك  (RAD)رصف حواالت واردة 

 داخل القاهرة BANCA POPOLARE DI SONDRIO (BPS)-ITALYرصف و توصيل الحواالت الواردة للمستفيد من 

 يورو5000 الي 1من  (Door To Door) ساعة 48 ساعة او خارجها خالل 24خالل 
 يورو                                4

 1  لصالح العميل لالضافة لحسابه مع البنك التجاري الدولي من BANCA POPOLARE DI SONDRIO (BPS)-ITALYرصف حوالة واردة من 

 يورو5000الي 
 يورو                                3

  لصالح العميل لالضافة لحسابه مع البنك التجاري الدولي من BANCA POPOLARE DI SONDRIO (BPS)-ITALYرصف حوالة واردة من 

 يورو10000 الي 5000
 يورو                                4

 يورو                                4 يورو5000 الي 1 من BANCA POPOLARE DI SONDRIO (BPS)-ITALYالغاء حواالت واردة من 

 يورو                                4 يورو10000 الي 5000 من BANCA POPOLARE DI SONDRIO (BPS)-ITALYالغاء حواالت واردة من 

 يورو4باليورو 

 يورو4بالجنيه المرصي 

 يورو4باليورو 

 يورو4بالجنيه المرصي 

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر 2

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) بدون عمولة 

                                 (بالجنيه المرصي ) جنيه 40

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر 6 

ي الدولي لالضافة لحساب المستفيدين طرف البنوك المحلية  تنفيذ حواالت من خالل حساب مرصفنا بالدوالر لدي المرصف العرنى

:الموضحة فيما يىلي  
1- AHLI UNITED BANK

2- AL WATANY BANK OF EGYPT

3- ARAB AFRICAN INTERNATIONAL BANK

4- ARAB BANKING CORPORATION

5-ARAB INVESTMENT BANK

6-BANK OF ALEXANDRIA

7- BANK AUDI

8- BANKQUE DU CAIRE

9-BANQUE MISR OVERSEAS BRANCH

10-BNP PARIBAS LE CAIRE

11-CREDIT AGRICOLE EGYPT

12-EGYPTIAN ARAB LAND BANK

13-EGYPTIAN GULF BANK

14-EGYPTIAN SAUDI FINANCE BANK

15-EXPORT DEVELOPMENT BANK

16-FAISAL ISLAMIC BANK

17-HOUSING AND DEVELOPMENT BANK

18-INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 

19- MISR IRAN DEVELOPMENT BANK

20-NATIONAL BANK FOR DEVELOPMENT

21-NATIONAL BANK OF OMAN

22-NATIONAL SOCIETE GENERAL BANK

23- SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE

24- SUEZ CANAL BANK

25-UNION NATIONAL BANK

26- THE UNITED BANK

                                 (بالجنيه المرصي ) دوالر2

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر 2

                                 (بالجنيه المرصي ) دوالر 3

                                 (بالعملة االجنبية ) دوالر 3

                                 (بالجنيه المرصي ) بدون عمولة 

                                 (بالعملة االجنبية ) بدون عمولة 

.BANK OF NEW YORK MELLON- U.S.Aمن بنك  (RAD)رصف حوالة واردة                                   (بالعملة االجنبية ) دوالر 4

لصالح العميل لالضافة لحسابه بالبنك التجاري الدولي. BANK OF NEW YORK MELLON- U.S.Aحواالت واردة من بالدوالر األمريىكي بدون عمولة

ي بيانات التحويل
ى

طلب تعديل ف  جم50 دوالر أو 25 جم50 دوالر أو 25 جم50 دوالر أو 25

طلب تعزيز إضافه مبلغ التحويل لحساب المستفيد  جم50 دوالر أو 25 جم50 دوالر أو 25 جم50 دوالر أو 25

طلب إلغاء التحويل دوالر أو  80

(تخصم العمولة من مبلغ التحويل)رد مبلغ التحويل قبل التنفيذ بناء عىل طلب البنك المراسل أو بعد التنفيذ بناء عىل طلب المستفيد   جم50 دوالر أو 25 جم50 دوالر أو 25 جم50دوالر أو 25 

.غتر متوفره/ استفسار من البنك المراسل عن بيانات تحويل غتر صحيحه  جم50دوالر أو 20 جم50دوالر أو 20 جم50دوالر أو 20

.(تخصم من مبلغ التحويل)تعديل بيانات تحويالت وارده   جم30 دوالر أو 5 جم30 دوالر أو 5 جم30دوالر أو 5 

إرسال تعزيز بإضافة مبلغ التحويل إل المستفيد  جم50 دوالر أو 25 جم50 دوالر أو 25 جم50دوالر أو 25 

.الرد عىل استفسارات عن عمليات تحويل مر عىل تنفيذها اكتر من عام  دوالر50 دوالر50 دوالر50  

حواالت واردة لإلضافة لحساب مستفيد 

طرف بنك محلي اخر
حواالت واردة لإلضافة لحساب مستفيد طرف بنك محىلي اخر

ي االلف ) 0.2%
ى

ى ف  جم 15+ مصاريف التلكس او السويفت+  جم 250 جم وحد اقىص 20حد ادنى  (اثنير

مصاريف مراسل البنك المركزى

التحويالت

ي للرصافة  لصالح العميل لالضافة لحسابه بالبنك التجاري الدولي
كة المزيىىى حواالت واردة من شر

 دوالر امريىكي تتضمن مصاريف السويفت10

 داخل القاهرة ARAB NATIONAL BANK - SAUDI ARABIAرصف و توصيل الحواالت الواردة للمستفيد من 

(Door To Door) ساعة 48 ساعة او خارجها خالل 24خالل 

 لصالح العميل لالضافة لحسابه بالبنك التجاري الدوليARAB NATIONAL BANK - SAUDI ARABIAحواالت واردة من

كة البحرين للرصافة   الكويت  لصالح العميل لالضافة لحسابه مع البنك التجاري الدولي- رصف حوالة واردة من شر

كة البحرين للرصافة   الكويت للرصافة داخل القاهرة- رصف و توصيل الحواالت الواردة للمستفيد من شر

(Door To Door) ساعة 48 ساعة او خارجها خالل 24 خالل 

كاه للرصافة (RAD)رصف حوالة واردة  كة عبد الرحمن سيف الغرير و شر االردن -من شر

 UNICREDIT BANCA S.P.A - ITALYمن بنك (RAD)رصف حوالة واردة 

كة الجزيرة للرصافة بقطر (RAD)رصف حواالت واردة  من شر

الحواالت الصادره

عمولة رصف التحويالت الدولية الشيعة

كة الفردان بدولة االمارات العربية المتحدة رصف حواالت واردة من شر

كة الفردان بدولة االمارات  (Door To Door)رصف و توصيل الحواالت الواردة للمستفيد من شر

كة الراجحي بالسعودية لصالح العميل لالضافة لحسابه بالبنك التجاري الدولي حواالت واردة من شر

كة الراجحي بدولة السعودية  (Door To Door)رصف و توصيل الحواالت الواردة للمستفيد من شر

Remittance Investigations

التحويالت الصادره

كات يتم منح خصم  ونية البنكيه للشر ي حاله التنفيذ عن طريق القنوات اإللكتر
 
%50ملحوظه ف

التحويالت الوارده

ARAB NATIONAL BANK - SAUDI ARABIAمن بنك (RAD)رصف حوالة واردة 

الحواالت الواردة

 داخل القاهرة UNICREDIT BANCA S.P.A - ITALYرصف و توصيل الحواالت الواردة للمستفيد من 

(Door To Door) ساعة 48 ساعة او خارجها خالل 24خالل 

NATIONAL COMMERCIAL BANK(NCB) SAUDI ARABIAمن بنك (RAD)رصف حوالة واردة 

 لصالح العميل لالضافة لحسابه بالبنكNATIONAL COMMERCIAL BANK(NCB) SAUDI ARABIAحواالت واردة من 

 التجاري الدولي

 داخل القاهرةNATIONAL COMMERCIAL BANK(NCB) SAUDI ARABIAرصف و توصيل الحواالت الواردة للمستفيد من 

(Door To Door) ساعة 48 ساعة او خارجها خالل 24 خالل 

كة الغرير للرصافة داخل القاهرة رصف و توصيل الحواالت الواردة للمستفيد من شر

(Door To Door) ساعة 48 ساعة او خارجها خالل 24 خالل 

كة الغرير للرصافة  لصالح العميل لالضافة لحسابه بالبنك التجاري الدولي حواالت واردة من شر

كاه للرصافة  كة عبد الرحمن سيف الغرير و شر االردن للرصافة داخل القاهرة-رصف و توصيل الحواالت الواردة للمستفيد من شر

(Door To Door) ساعة 48 ساعة او خارجها خالل 24 خالل 

كاه للرصافة  كة عبد الرحمن سيف الغرير و شر االردن لصالح العميل لالضافة -حواالت واردة من شر

لحسابه بالبنك التجاري الدولي

ي للرصافة داخل القاهرة 
كة المزيىىى رصف و توصيل الحواالت الواردة للمستفيد من شر

(Door To Door) ساعة 48 ساعة او خارجها خالل 24خالل 

كة البحرين للرصافة  (RAD)رصف حوالة واردة  الكويت - من شر

ي االلف ) 0.2%
ى

ى ف  جم مصاريف مراسل البنك المركزى15+ مصاريف التلكس او السويفت+  جم 300جم وحد اقىص 20 حد ادنى (اثنير

ي االلف ) 0.3%
ى

مصاريف التلكس او السويفت جم+  دوالر او مايعادله 125 دوالر وحد اقىص 10حد ادنى  (ثالثه ف

كة الغرير للرصافة بدولة االمارات (RAD)رصف حوالة واردة  من شر

ى  ي خالل ساعتير
ى

كة الجزيرة للرصافة بقطر(RAD)رصف حوالة واردة شيعة ف من شر

كة االنصاري للرصافة رصف حواالت واردة من شر

كة االنصاري للرصافة داخل القاهرة  رصف و توصيل الحواالت الواردة للمستفيد من شر

(Door To Door) ساعة 48 ساعة او خارجها خالل 24خالل 

ي للرصافة
كة توماس كوك الروستمانى رصف حواالت واردة من شر

ي للرصافة داخل القاهرة 
كة توماس كوك الروستمانى رصف و توصيل الحواالت الواردة للمستفيد من شر

(Door To Door) ساعة 48 ساعة او خارجها خالل 24خالل 

ي للرصافة
كة المزيىىى رصف حواالت واردة من شر


