تحصيالت الشيكات
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بدون عمولة

بدون عمولة

بدون عمولة

بدون عمولة

الشيكات المسحوبة عىل عمالء مرصفنا

بدون عمولة

بدون عمولة

بدون عمولة  +مصاريف تحصيل فعلية لكل شيك
 15جم

بدون عمولة  +مصاريف تحصيل فعلية لكل شيك
 15جم

الشيكات المسحوبة عىل بن ــوك محليــة والمقدمة
للتحصيل داخل المقاصة .
ملحوظة  :يف حالة اإليداع عن طريق ماكينات الرصف
االىل يتم خصم  %50عىل مصاريف التحصيل الفعلية.

بدون عمولة

إعفــاء % 50

( % 0.1واحد يف األلف)
بحد أدن 10جم وحد أقىص 400جم  +مصاريف المراسل أو
(البنك المسحوب عليه الشيك)+مصاريف تحصيل فعلية لكل
شيك  50جم

إعفــاء % 50

إعفــاء % 50

( % 0.3ثالثة يف األلف) بحد أدن  5دوالر وحد أقىص  100دوالر
أو ما يعادلها  +مصاريف المراسل( أو البنك المسحوب عليه
للييد العادى أو
الشيك)  10 +دوالر أو ما يعادلها مصاريف ر
 (DHL ) 35دوالر منطقة ر
الشق األوسط و  50دوالر خارج
ر
الشق األوسط.

إعفــاء % 50

إعفــاء % 50

( %0.3ثالثة يف األلف) بحد أدن  5دوالر أو مايعادلها بالعمالت
( 0.3%ثالثة يف األلف) بحد أدن  5دوالر أو مايعادلها بالعمالت
األجنبية وحد أقىص  100دوالر أو مايعادلها بالعمالت األجنبية
األجنبية وحد أقىص  100دوالر أو مايعادلها بالعمالت األجنبية +
 +مصاريف المراسل  +مصاريف تحصيل فعلية لكل شيك 5
مصاريف المراسل  +مصاريف تحصيل فعلية لكل شيك  5دوالر.
دوالر.

الشيكات المسحوبة عىل بنوك محلي ــة **
( % 0.1واحد يف األلف)
غي ر
مشيكة يف المقاصة (داخل  /خارج القاهرة )
بحد أدن 10جم وحد أقىص 400جم  +مصاريف المراسل أو
ر
(البنك المسحوب عليه الشيك)+مصاريف تحصيل فعلية لكل ملحوظة  :يف حالة اإليداع عن طريق ماكينات الرصف
شيك  50جم
االىل يتم خصم  %50عىل مصاريف التحصيل الفعلية.
( % 0.3ثالثة يف األلف) بحد أدن  5دوالر وحد أقىص 100

شيكات مسحوبة بالعملة األجنبية عىل بنوك خارجية
دوالر أو ما يعادلها  +مصاريف المراسل( أو البنك المسحوب
والت يتم تحصيلها ر
ر
للييد العادى أو
مباشة من البنك المسحوب عليه
عليه الشيك)  10 +دوالر أو ما يعادلها مصاريف ر
 (DHL ) 35دوالر منطقة ر
الشق األوسط و  50دوالر خارج
الشيك
ر
الشق األوسط.

( %.3ثالثة يف األلف) حد أدن  5دوالر وحد أقىص  100دوالر ( % 0.3ثالثة يف األلف) حد أدن  5دوالر وحد أقىص  100دوالر ( % 0.3ثالثة يف األلف) حد أدن  5دوالر وحد أقىص  100دوالر
أومايعادلها  3 +دوالر او مايعادلها مصاريف المراسل  1 +دوالر أو أومايعادلها  3 +دوالر او مايعادلها مصاريف المراسل  1 +دوالر أو أومايعادلها  3 +دوالر او مايعادلها مصاريف المراسل  1 +دوالر
أو ما يعادله مصاريف بريد
ما يعادله مصاريف بريد
ما يعادله مصاريف بريد

إعفــاء % 50

( %.3ثالثة ف األلف) بحد أدن  5دوالر وحد أقىص  100دوالر او ( %.3ثالثة ف األلف) بحد أدن  5دوالر وحد أقىص  100دوالر
او مايعادلها  3 +دوالر او مايعادلها مصاريف تحصيل فعلية لكل
مايعادلها  3 +دوالر او مايعادلها مصاريف تحصيل فعلية لكل
شيك  +مصاريف المراسل.
شيك  +مصاريف المراسل.

شيكات مسحوبة عىل بنوك محلية غي ر
مشيكة ف
ر
المقاصة
تحصيل الشيكات لحساب عمالء مرصفنا

الشيكات المسحوبة عىل بنوك محلية داخل
المقاصة()AIB

الشيكات المسحوبة عىل بنوك خارجية ر
والت يتم
اسلي
تحصيلها من خالل االتفاقيات مع المر ر

شيكات بالجنية المرصى
اثني ف األلف) بحد أدن  10جم وحد أقىص  150جم
 ( 0.2%ر
شيكات بالدوالر األمريىك
اثني ونصف ف األلف) بحد أدن  5دوالر وحد أقىص
 ( % 0.25ر
 100دوالر

شيكات بالجنية المرصى
اثني ف األلف) بحد أدن  10جم وحد أقىص  150جم
 ( % 0.2ر
شيكات بالدوالر األمريىك
اثني ونصف ف األلف) بحد أدن  5دوالر وحد أقىص
 ( % 0.25ر
 100دوالر

شيكات بالجنية المرصى
اثني ف األلف) بحد أدن  10جم وحد أقىص  150جم
 ( % 0.2ر
شيكات بالدوالر األمريىك
اثني ونصف ف األلف) بحد أدن  5دوالر وحد أقىص
 ( % 0.25ر
 100دوالر

تحصيل شيكات هيئة ميناء دمياط

 10جم عن كل شيك بالعملة المحلية
2دوالر او مايعادلها عن كل شيك بالعملة األجنبية

 10جم عن كل شيك بالعملة المحلية
2دوالر او مايعادلها عن كل شيك بالعملة األجنبية

 10جم عن كل شيك بالعملة المحلية
2دوالر او مايعادلها عن كل شيك بالعملة األجنبية

سحب شيكات قبل ارسالها للتحصيل بناء عىل طلب
العميل

 10جم عن كل صورة شيك

 10جم عن كل صورة شيك

 10جم عن كل صورة شيك

استخراج صورة من شيكات التحصيل بناء عىل طلب
العميل
(مسحوبة لصالح العميل او خصما من حساب العميل)

يكتف بعمولة التحصيل مع تحصيل مصاريف المراسل
ي
إن وجدت ( تخصم أو تحصل من مقدم الشيك )

يكتف بعمولة التحصيل مع تحصيل مصاريف المراسل
ي
إن وجدت ( تخصم أو تحصل من مقدم الشيك )

يكتف بعمولة التحصيل مع تحصيل مصاريف المراسل
ي
إن وجدت ( تخصم أو تحصل من مقدم الشيك )

شيكات مرتدة مسحوبة عىل بنوك أخرى

أقىص 350
 ( 0.1%واحد يف األلف ) بحد أدن  40جم وحد
ي
جم 10 +جم مصاريف السويفت

عىل مرصفنا ومقدمة
شيكات بالجنية المرصى مسحوبة ي
من بنوك محلية خارج المقاصة وليس لها حساب
طرفنا

أقىص 100
 ( 0.1%واحد يف األلف ) بحد أدن  5دوالر وحد
ي
دوالر أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية  20 +دوالر أو ما يعادلها
بالعمالت األجنبية مصاريف السويفت.
يف حالة تسوية قيمة الشيك محليا بموجب سويفت محىل يتم
تحصيل  5دوالر فقط أو ما يعادلها (مصاريف سويفت محىل )

شيكات مقدمة بالعملة األجنبية من بنوك محلية خارج
المقاصة

أقىص  350جم
أقىص  350جم  ( 0.1%واحد يف األلف ) بحد أدن  40جم وحد
 ( 0.1%واحد يف األلف ) بحد أدن  40جم وحد
ي
ي
10 +جم مصاريف السويفت
10 +جم مصاريف السويفت

أقىص 100
 ( 0.1%واحد يف األلف ) بحد أدن  5دوالر وحد
ي
دوالر أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية  20 +دوالر أو ما يعادلها
بالعمالت األجنبية مصاريف السويفت.
يف حالة تسوية قيمة الشيك محليا بموجب سويفت محىل يتم
تحصيل  5دوالر فقط أو ما يعادلها (مصاريف سويفت محىل )

أقىص 100
 ( 0.1%واحد يف األلف ) بحد أدن  5دوالر وحد
ي
دوالر أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية  20 +دوالر أو ما يعادلها
بالعمالت األجنبية مصاريف السويفت.
يف حالة تسوية قيمة الشيك محليا بموجب سويفت محىل يتم
تحصيل  5دوالر فقط أو ما يعادلها (مصاريف سويفت محىل )

Tariff

Tariff Section

شيكات عادية

شيكات مرتدة مسحوبة عىل بنوك أخرى

شيكات مسحوبة عىل مرصفنا

شيكات مسحوبة عىل مرصفنا

أقىص 100
اثني يف األلف ) بحد أدن  10دوالر وحد
 ( 0.2%ر
ي
دوالر  20 +دوالر أو ما يعادلها مصاريف السويفت.

أقىص 100
اثني يف األلف ) بحد أدن  10دوالر وحد
 ( 0.2%ر
ي
دوالر  20 +دوالر أو ما يعادلها مصاريف السويفت.

أقىص 100
اثني يف األلف ) بحد أدن  10دوالر وحد
 ( 0.2%ر
ي
دوالر  20 +دوالر أو ما يعادلها مصاريف السويفت.

شيكات مقدمة بالعملة األجنبية من بنوك خارجية
خارج المقاصة

30جم أو  5دوالر عن كل شيك (تخصم عىل حساب العميل شيكات مرتدة مسحوبة عىل مرصفنا (داخل أو خارج
30جم أو  5دوالر عن كل شيك (تخصم عىل حساب العميل دون 30جم أو  5دوالر عن كل شيك (تخصم عىل حساب العميل
دون كشفه وف حالة عدم كفاية الرصيد المتاح لخصم العمولة دون كشفه وف حالة عدم كفاية الرصيد المتاح لخصم العمولة غرفة المقاصة)  Home Checkأو مقدمة عن طريق
كشفه وف حالة عدم كفاية الرصيد المتاح لخصم العمولة يتم
ر
ر
ر
يتم خصم الرصيد المتاح ومتابعة تحصيل باف العمولة مع اتباع يتم خصم الرصيد المتاح ومتابعة تحصيل باف العمولة مع اتباع
خصم الرصيد المتاح ومتابعة تحصيل باف العمولة مع اتباع
شباك الرصف
)التعليمات الصادرة يف حالة التكرار

)التعليمات الصادرة يف حالة التكرار

)التعليمات الصادرة يف حالة التكرار

25جم عن كل شيك أو  3دوالر أو ما يعادلها

25جم عن كل شيك أو  3دوالر أو ما يعادلها

25جم عن كل شيك أو  3دوالر أو ما يعادلها

سحب شيكات

20جم عن كل شيك أو  5دوالر أو ما يعادلها

20جم عن كل شيك أو  5دوالر أو ما يعادلها

20جم عن كل شيك أو  2دوالر أو ما يعادلها

تأجيل تحصيل شيكات

10جم عن كل شيك أو  1دوالر أو ما يعادلها

10جم عن كل شيك أو  1دوالر أو ما يعادلها

10جم عن كل شيك أو  1دوالر أو ما يعادلها

10جم عن كل طلب أو  2دوالر أو ما يعادلها

10جم عن كل طلب أو  2دوالر أو ما يعادلها

10جم عن كل طلب أو  2دوالر أو ما يعادلها

شيكات آجلة مودعة برسم التحصيل
اصدار بيان بالشيكات المحفوظة طرفنا اوالشيكات
تحت التحصيل
اصدار بيان بالشيكات اآلجلة المحفوظةكملف ر
الكيون

100جم عن كل طلب عميل

100جم عن كل طلب عميل

( 0.3%ثالثة يف األلف) بحد أدن 20جم  +وبدون حد أقىص +
مصاريف تحصيل فعلية لكل شيك  15جم.

( 0.3%ثالثة يف األلف) بحد أدن 20جم  +وبدون حد أقىص +
مصاريف تحصيل فعلية لكل شيك  15جم.

( 0.3%ثالثة يف األلف) بحد أدن 20جم  +وبدون حد أقىص  +شيكات مسحوبة عىل بنوك محلية ومقدمة للتحصيل
مصاريف تحصيل فعلية لكل شيك  15جم.
داخل المقاصة

( 0.9%تسعة يف األلف) حد أدن 20جم بدون حد أقىص +
مصاريف المراسل (البنك المسحوب عليه الشيك)  +مصاريف
تحصيل لكل شيك  50جم.

( 0.9%تسعة يف األلف) حد أدن 20جم بدون حد أقىص +
مصاريف المراسل (البنك المسحوب عليه الشيك)  +مصاريف
تحصيل لكل شيك  50جم.

( 0.9%تسعة يف األلف) حد أدن 20جم بدون حد أقىص +
مصاريف المراسل (البنك المسحوب عليه الشيك)  +مصاريف
تحصيل لكل شيك  50جم.

( 0.9%تسعة يف األلف) حد أدن  10دوالر بدون حد أقىص 3 +
دوالر أو مايعادلها مصاريف مراسل 1 +دوالر مصاريف بريد أو
مايعادله

( 0.9%تسعة يف األلف) حد أدن  10دوالر بدون حد أقىص ( 0.9% 3 +تسعة ف األلف) حد أدن  10دوالر بدون حد أقىص 3 +
دوالر أو مايعادلها مصاريف مراسل 1 +دوالر مصاريف بريد أو
مايعادله
مايعادله

( 0.9%تسعة يف األلف) حد أدن  10دوالر بدون حد أقىص +
مصاريف المراسل (البنك المسحوب عليه الشيك)  +مصاريف
تحصيل فعلية لكل شيك 5جم.

( 0.9%تسعة يف األلف) حد أدن  10دوالر بدون حد أقىص +
مصاريف المراسل (البنك المسحوب عليه الشيك)  +مصاريف
تحصيل فعلية لكل شيك 5جم.

( %.9تسعة يف األلف) حد أدن  10دوالر بدون حد أقىص +
مصاريف المراسل (البنك المسحوب عليه الشيك)  +مصاريف
تحصيل فعلية لكل شيك 5جم.

الشيكات المسحوبة عىل بنوك محلية غي ر
مشيكة ف
ر
المقاصة

( 1%واحد ف المائة) حد أدن  10دوالر بدون حد أقىص +
مصاريف المراسل(البنك المسحوب عليه الشيك)  10+دوالر أو
ما يعادلها مصاريف تحصيل فعلية لكل شيك  35 +دوالر
الشق األوسط و  50دوالر خارج ر
مصاريف  DHLمنطقة ر
الشق
األوسط.

( 1%واحد ف المائة) حد أدن  10دوالر بدون حد أقىص +
( 1%واحد ف المائة) حد أدن  10دوالر بدون حد أقىص +
مصاريف المراسل(البنك المسحوب عليه الشيك)  10+دوالر أو مصاريف المراسل(البنك المسحوب عليه الشيك)  10+دوالر أو
ما يعادلها مصاريف تحصيل فعلية لكل شيك  35 +دوالر
ما يعادلها مصاريف تحصيل فعلية لكل شيك  35 +دوالر
الشق األوسط و  50دوالر خارج ر
الشق مصاريف  DHLمنطقة ر
الشق األوسط و  50دوالر خارج ر
مصاريف  DHLمنطقة ر
الشق
األوسط.
األوسط.

الشيكات المسحوبة عىل بنوك خارجية ر
والت يتم
تحصيلها ر
مباشة من البنك المسحوب عليه الشيك

( 1%واحد ف المائة) حد أدن  10دوالر بدون حد أقىص 3 +
دوالر أو ما يعادلها مصاريف تحصيل فعلية لكل شيك +
مصاريف المراسل

100جم عن كل طلب عميل

شيكات مرتدة مسحوبة عىل مرصفنا

الشيكات اآلجلة

شيكات مسحوبة عىل بنوك محلية غي ر
مشيكة ف
ر
المقاصة

ي
الشيكات المسحوبة عىل بنوك محلية داخل المقاصة (
دوالر أو مايعادلها مصاريف مراسل 1 +دوالر مصاريف بريد أو
) A.I.B

( 1%واحد ف المائة) حد أدن  10دوالر بدون حد أقىص 3 +
دوالر أو ما يعادلها مصاريف تحصيل فعلية لكل شيك +
مصاريف المراسل

( 1%واحد يف المائة) حد أدن  5دوالر بدون حد أقىص +
( 1%واحد يف المائة) حد أدن  5دوالر بدون حد أقىص +
مصاريف المراسل  3 +دوالر أو مايعادلها مصاريف تحصيل (لكل مصاريف المراسل  3 +دوالر أو مايعادلها مصاريف تحصيل (لكل
ايداع إجماىل)
ايداع إجماىل)

( 1%واحد ف المائة) حد أدن  10دوالر بدون حد أقىص 3 +
دوالر أو ما يعادلها مصاريف تحصيل فعلية لكل شيك +
مصاريف المراسل

الشيكات المسحوبة عىل بنوك خارجية ر
والت يتم
اسلي
تحصيلها من خالل اإلتفاقيات مع المر ر

( 1%واحد يف المائة) حد أدن  5دوالر بدون حد أقىص +
مصاريف المراسل  3 +دوالر أو مايعادلها مصاريف تحصيل
(لكل ايداع إجماىل)

الشيكات السياحية

أثني يف المائة) من قيمة الشيكات المباعة
 ( 2%ر

أثني يف المائة) من قيمة الشيكات المباعة
 ( 2%ر

أثني يف المائة) من قيمة الشيكات المباعة
 ( 2%ر

بدون عمولة

بدون عمولة

بدون عمولة

بدون عمولة

بدون عمولة

بدون عمولة

ر
المشياة
( 1%واحد يف المائة) من قيمة الشيكات

ر
المشياة
( 1%واحد يف المائة) من قيمة الشيكات

ر
المشياة
( 1%واحد يف المائة) من قيمة الشيكات

تحصيل الشيكات لحساب عمالء مرصفنا

ر
المشتاه  /المضافة
الشيكات
إضافة فورية بناء عىل طلب
العميل

بيع الشيكات السياحية
الشيكات السياحية الصادرة بالريال السعودي من رشكة الشيكات
السياحية السعودية

رشاء الشيكات السياحية

الشيكات السياحية الصادرة
بالريال السعودي من رشكة
الشيكات السياحية السعودية

