القروض والحسابات المكشوفة والرهن
العموالت  /المصاريف

نوع الخدمة

تحصل العمولة عىل أعىل رصيد مدي ــن خالل الشهر ويتم تحصيلها يف
( 0.125%واحد وربــع يف األلف) و بالنسبة للقروض بضمان ودائع أو شهادات تحصل عمولة ( %.1واحد يف األلف) بحد أدن 5جم أو 2دوالر
نهاية كل شهر لكل العمالء( و تعف من هذه العمولة حسابات البنوك
اثني يف االلف )
 ( 0.2%ر
ْ
للهيىات العامة
المحلية بالنسبة
عمولة ارتباط عن عدم استخدام قروض متوسطة و طويلة االجل ( ر
اكث من
غث المستخدم من القروض خالل المدة المرصح بها للسحب منة
 ( 1%واحد يف المائة ) سنويا عىل الرصيد اليوىم ر
سنة )
 ( 1%واحد يف المائة ) عىل كامل قيمة القرض ويتم تحصيلها مرة واحدة عند منح القرض
تدبث قرض متوسط او طويل االجل
عمولة ر
 ( 1%واحد يف المائة ) عىل كامل رصيد القرض الخاضع العادة الجدولة ويتم تحصيلها مرة واحدة عند تنفيذ جدولة القرض
عمولة إعادة جدولة للقرض
اثني يف المائة ) عىل مبلغ القرض المسدد مقدما
عمولة السداد المعجل للقرض المتوس ــط أو طويل األجل
 ( 2%ر
عمولة إدارة قروض ر
مشثكة متوسط ــة وطويلة األجل ( بخالف العموالت
ر
المشثكة يف القرض
طبقا للعمولة المحددة بالموافقات االئتمانية باالتفاق مع البنوك
األخرى )
إعداد عقد قرض ر
( 01%واحد يف األلف) من مبلغ القرض بحد أدن  100000جم وحد أقىص  200000جم
مشثك عن طريق القطاع القانون
إعداد توكيل بغرض الرهن أو البيع مع استيفاء كافة
( 01%واحد يف األلف) من مبلغ القرض بحد أقىص  1000جم
القانون بالبنــك (عند استكمال
المستندات الالزمة للرهن بمعرفة القطاع
ي
إجراءات الرهن يتـم تحصي ــل فرق العمولة المستحقة)
( 01%واحد يف األلف) من مبلغ القرض بحد أقىص  20000جم
القانون بالبنك
تسجيل بغرض الرهن يتم بمعرفة القطاع
ي
( 01%واحد يف األلف) من مبلغ القرض بحد أقىص  20000جم
القانون بالبنك
إجراء رهن تجارى بمعرفـة القطاع
ي
( 01%واحد يف األلف) من مبلغ القرض بحد أقىص 50000جم.
القانون بالبنك
إجراء رهن عقارى بمعرفة القطاع
ي
( 01%واحد يف األلف)من مبلغ القرض بحد أقىص 7500جم
القانون
إجراء رهن تجارى منقول بمعرفه القطاع
ي
 5000جم
تجديد أو شطب الرهن العقارى
 5000جم
تجديد أو شطب الرهن التجارى
ر
ادن  50ألف وحد أقىص  100ألف)  +اتعاب سنوية  25ألف.
يىل
• من  10مليون وحت  100مليون يتم تحصيل عمولة بنسبة ( 0.001حد ي
 Escrow Accountتحدد العموالت طبقا لقيمة العقد كما ي
ر
ر
يف حالة عدم الثام العمالء بتنفيذ شوط الموافقات االئتمانية
( 1%واحد يف المائة) كحد أقىص عىل الرصيد المستخدم من القرض مع إخطار العميل برصورة تقديم الضمانات يف خالل أسبوع و يف حالة عدم قيام العميل بتقديم
للقروض متوسطة األجل تحصل العموالت اآلتية:
لحي قيام العميل بتقديم الضمانات أو سداد رصيد القرض
الضمانات المطلوبة خالل  3شهور من تاري ــخ تحصيل العمولة يتم معاودة تحصيلها مرة أخرى كل  3أشهر ر
 ( 05%خمسة يف األلف) كحد أقىص عىل الرصيد المستخدم من القرض مع إخطار العميل كتابيا ومطالبته بتصحيح الوضع خالل أسبوع وف حالة عدم قيام العميل بتنفيذ عدم قيام العميل بتقديم الضمانات المنصوص عليهــا
ر
ر
ر
لحي قيام العميل بتنفيذ ر
ر
الت سبق وأن الثم العميل
الشوط أو سداد رصيد القرض ما لم ينص عىل
الشوط خالل  3شهور من تاري ــخ تحصيل العمولة ،يتم معاودة تحصيلها مرة أخرى كل  3أشهر ر
بشوط الموافقة االئتمانية ي
بتقديمها
خالف ذلك بالموافقة اإلئتمانية.
ر
ر
عدم تنفيذ العمالء ر
ر
ر
للشوط والنسب المالية المنصوص
الت تم مخالفتها وال يمكن معالجتها (مثل عدم الثام العميل بالحصول عىل موافقة مرصفنا قبل االقثاض من مرصف آخر أو القيام بعمل توسعات
وبالنسبة للشوط ي
الت سبق ر
ر
االلثام بها مـن
رأسمالية) تحصل العمولة مرة واحدة فقط وف حالة تكرار ذات المخالفة يف المستقبل تحصل العمولة مرة أخرى
عليها بالموافقة االئتمانية ي
ر
جانب العمالء
تحصل يف حالة المديونيات بالعمالت األجنبية السابق تقريرها لعمالء وتعثوا يف سدادها لعدم توافر مصادر كافية لديهم بالعملة األجنبية للسداد ويتم سداد هذه
ر
عمولة إدارة قروض بالعمالت األجنبية
تدبث العملة األجنبية لها وتدفع
المديونيات أو جدولة سدادها بالعملة المحلية وقيام البنك
الت يتم ر
ر
بتدبث العملة األجنبية وتحتسب بنسبة  %10من قيمة المديونية ي
المنتدبي.
بالعملة المحلية ويمكن تخفيض هذه العمولة بموافقة أي من السادة األعضاء
ر

المخازن
العموالت  /المصاريف
ً
 *150جم شهريا لكل مخزن
ً
 125جنيه* شهريا عن كل مخزن.
 ( 05%خمسة يف األلف ) عىل قيمة السلع المخزنة برسم الضمان  /األمانة
ً
ً
اثني يف األلف) شهريا للسنة األوىل ويتم زيادتها ( %.1واحد يف األلف) شهريا عن كل سنة تالية
 ( 02%ر

نوع الخدمة
 -1عمولة مالحظة المخازن المغلقة أو المفتوحة
ر
حت ثالثة مخازن للعميل
ما يزيد عن ثالثة مخازن
 -2السحب أو البي ــع
ر
الت تجاوز مدة تخزينها المدة
 -3السلع المرتهنة ي
المتفق عليها

