أسعار خدمات إدارة أمناء الحفظ
العموالت  /المصاريف

نوع الخدمة

مصاريف الحفظ لألوراق المالية المودعة لدى الحفظ المركزي

 15جم باإلضافة إىل مرصوفات الدمغة الفعلية.
( 0.05%نصف يف األلف) لكل نوع ورقة بحد أدن  20جم (سعر إقفال اليوم السابق) وبحد أقىص
 5000جم.
ً
ُ
َّ
َ
( 0.1%واحد يف األلف) سنويا بحد أدن  20جم تستقطع يف  31/12عىل أن يحصل عن كل ورقة مالية.

فتح حساب للعميل (أفراد  /مؤسسات)

التحويل إىل أمي حفظ آخر

( 0.1%واحد يف األلف) بحد أدن  100جم (سعر إقفال اليوم السابق للتحويل) لكل نوع ورقة مالية.

التحويل من أمي حفظ آخر
ً
كشوف حسابات ترسل أرب ع مرات سنويا (رب ع سنوي)
مرصوفات إصدار كشف حساب

تلق االكتتاب  /بيع ر
وشاء أوراق مالية مودعة لدى الحفظ المركزي
ي
تلق عمليات بيع  /رشاء أوراق مالية محفوظة بخزائن البنك
ي
إيداع وسحب لألوراق المالية المحفوظة بخزائن البنك

بدون عمولة.
ً
 90جم  5 /دوالر سنويا أو ما يعادلها.
 20جم عند الطلب.
صاف قيمة الكوبونات
(
جم
500
أقىص
وحد
جم
2
أدن
بحد
)
( 1%واحد يف المائة
ي
المحصلة بعد استقطاع الرصائب).
( 0.1%واحد يف األلف) بحد أدن  10جم وحد أقىص  3000جم.
( 0.1%واحد يف األلف) بحد أدن  50جم وحد أقىص  150جم.
( 0.1%واحد يف األلف) بحد أدن  20جم وحد أقىص  150جم لكل نوع ورقة مالية.
ً
ً
( 0.2%إثني يف األلف) سنويا بحد أدن  5جم شهريا (سعر إقفال اليوم السابق يف نهاية كل شهر)
ً
وتحصل شهريا لكل نوع ورقة مالية.
 20جنيه عند كل طلب.
ً
( 0.05%نصف يف األلف) سنويا تحصل كل ستة أشهر بحد أدن  12.5دوالر نصف سنوي.

تحصيل قيمة سندات مستهلكة

إجماىل قيمة السندات بحد أدن  50جم بحد أقىص  500جم.
( 0.25%إثني ونصف يف األلف) من
ي

إيداع أوراق مالية لدى الحفظ المركزي

عملية رصف الكوبونات

مصاريف حفظ األوراق المالية المودعة لدى خزائن البنك

مصاريف إصدار شهادة
مصاريف حفظ أوراق مالية مودعة لدى مراسلي خارجيي
الرهن  /إلغاء أو شطب الرهن لصالح الغي عىل األوراق المالية المحفوظة
( 0.1%واحد يف األلف) بحد أدن  20جم أو ما يعادلها وحد أقىص  500جم أو ما يعادلها لكل عملية.
بخزائن البنك
أو لدى المراسلي الخارجيي

 20جم عن كل طلب كل سنة أو كسورها.
إعداد كشف بيان عوائد األوراق المالية المحصلة
 20جم لكل نوع ورقة بحد أقىص  200جم.
ضم أرصدة العمالء
 20جم عن كل حساب.
إعادة تشغيل حساب حفظ أوراق مالية
 ( 0.00001ر
عشة يف المليون) تحسب عىل القيمة اإلسمية للرصيد القائم يف  30يونيو من كل عام بحد
مصاريف حفظ أذون الخزانة المرصية (سنوية)
أدن  20جم.
ر
( 0.000125واحد ورب ع يف العشة آالف) تحسب عىل القيمة اإلسمية بحد أدن  150جم وبحد أقىص
مصاريف التسوية ألذون الخزانة ف السوق ّ
األو يىل
ي
 1000جم لكل رشيحة.
 75جم عىل كل عملية بيع او رشاء.
مصاريف التسوية ألذون الخزانة يف السوق الثانوي
الت يتم تحصيلها من بنك
 60دوالر يف حالة اإلصدار أو اإللغاء عن كل عملية باإلضافة إىل العموالت ي
( )GDRشهادات اإليداع الدولية
الخارج و اية عموالت اخري تدفع لجهات خارجية التمام التسوية.
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حفظ و إدارة حسابات محافظ التوريق
تستقطع و تسدد شهريا
العشة آالف) من رأس مال ر
( 0.0005خمسة ف ر
مصاريف تسجيل ر
الشكة المصدر بحد أقىص  25000جم
كزي
المر
الحفظ
الشكات المصدرة يف
ي
أجنبية
مالية
تسويات أوراق
األمريك
بالدوالر
عملية
لكل
المصاريف
ي
تسويات أوراق مالية أجنبية (أسهم)  ،تسليم مقابل الدفع  ،إستالم مقابل ( 0.00025رب ع يف األلف) من القيمة السوقية للعملية  ،حد ادن  60دوالر و حد أقىص  250دوالر
لكل عملية
الدفع
تسويات أوراق مالية أجنبية (أسهم)  ،تسليم بدون دفع  ،إستالم بدون
 60دوالر لكل عملية
دفع
تسويات أوراق مالية أجنبية (سندات)  ،تسليم مقابل الدفع  ،إستالم
 60دوالر لكل عملية
مقابل الدفع  ،تسليم بدون دفع  ،إستالم بدون دفع
العمليات المقررة عىل األوراق المالية  ،رصف (كوبونات  ،فوائد ،
 60دوالر لكل كوبون
إستحقاقات)

أسعار خدمات إدارة عمليات الخزانة
العموالت  /المصاريف

نوع الخدمة
عمليات رشاء سندات الخزانة المرصية (السوق الألوىل)

 bps 1.25بحد أدن  150جم و حد أقىص  1000جم مع أعطاء العاملي بالبنك خصم قدرة %50

عمليات رشاء سندات الخزانة المرصية (السوق الثانوي) من خالل البنك بدون عمولة.

