عموﻻت أخرى
التع فه

ن ع الخدمه

التفاص ل
التع فة الم

ف ة البنك المركزى الم

ى

 25جﻢ
 25جﻢ
 25جﻢ
 25جﻢ

خطا ات موجهة ﻹدارات المرور تف د رفع الحظر أو التجد د للس ارات عد التصديق ع توق عات البنك المصدر
كشوف حساب تصدر من البنوك لعمﻼئهﻢ للتصديق عليها من وزارة الخارج ة وتعتمد من جان نا خاتﻢ شعار الجمهورة عد التصديق ع توق عات البنك المصدر
شهادات لجهات مختلفة تف د مخالصة سداد القروض
شهادات موجهة للمحا ﻢ تف د مديون ات وتعتمد من جان نا خاتﻢ شعار الجمهورة عد التصديق ع توق عات البنك المصدر

التصديق ع خطا ات المرور
التصديق ع شهادات اﻷرصدة
التصديق ع المخالصات
التصديق ع المصالحات

 50جﻢ

الصادرة لصالح جهات حكوم ة وتعتمد من جان نا خاتﻢ شعار الجمهورة عد التصديق ع توق عات البنك المصدر

التصديق ع خطا ات ضمان

عقود س ة مديون ات ب

 50جﻢ

التصديق ع العقود

البنوك وعمﻼئها
عمولة Cash Management &Advisory services

تطبق عمولة  %2لمواجهة اﻵتﻰ(1 :عبء وتكلفه إدارة البنكنوت لكبار العكﻼء من الشركات
 (2تقديم اﻻستشارات للعمﻼء ﻻدارة وتوجيه فوائض أموالهم

عمولة *** Cash Management &Advisory services

عمولة اﻻستعﻼم لصالح عمﻼء البنك عن عمﻼء يرغبون
250جﻢ كحد أد

التعامل معهم

حد أق  350جﻢ عن ل عم ل ع حدة من العمﻼء المطلوب اﻻستعﻼم عنهﻢ ع أن تقوم إدارة اﻻستعﻼمات بتحد د الم لغ الواجب خصمه
.ع العم ل طالب اﻻستعﻼم ط موافقة المدير اﻹئتما المختص أو مدير الف ع المختص
مدفوعات شركات الطيران باستخدام البوابة اﻹلكترونية
1000جﻢ ،تدفع مرة واحدة و مكن دفعها ع أر عة أقساط )س تﻢ اﻹعفاء من تلك العمولة ح ) (31/12/2005
عمولة اشتراك في خدمة مدفوعات شركات الطيران باستخدام البوابة اﻹلكترونية
 2جم لكل عملية  -ﺣتﻰ  200عملية
عمولة عن العمليات التي تتم خﻼل الشهر
 1.5جم لكل عملية – ﺣتﻰ  500عملية
 1جم لكل عملية – أكثر من  500عملية
إصدار شهادة الرص د أو حجم التعامل للعمﻼء المتعامل مع ال كة الم ة للتخص م + Egypt Factors
عمولة اﻻستعﻼم لصالح عمﻼء البنك عن عمﻼء يرغبون

 30جم عن كل شهادة لعمﻼء البنك

إصدار شهادة الرص د أو حجﻢ التعامل للعمﻼء المتعامل

مع ال كة الم

التعامل معهﻢ

ة للتخص ﻢ Egypt Factors

 50جم عن كل شهادة لغير عمﻼء البنك
عقود الخيار Options Contracts
) % 0.5خمسة في اﻷلف( من أصل مبلغ العقد على اﻷقل
إدارة مستندات وضمانات اﻻئتمان
الرهن  /إلغاء أو شطب رهن اﻷسهم لصالح البنك

عمولة إجراء عمليات عقود الخيار لصالح عمﻼء البنك

اﻷسهم الغير مقيدة بالحفظ المركزي )شركة مصر المقاصة والتسوية واﻻيداع المركزي ( والمحفوظة
بخزائن البنك – بإدارة أمناء الحفظ
اﻷسهم المقيدة بالحفظ المركزي) شركة مصر المقاصة والتسوية واﻻيداع المركزي(

) % 0.1واحد في اﻷلف ( بحد ادني  20جم او ما يعادلها وبحد أقصي  500جم أو ما يعادلها لكل عملية.
) % 0.1واحد في اﻷلف ( بحد ادني  20جم او ما يعادلها وبحد أقصي  500جم أو ما يعادلها لكل عملية.
أعمال تؤدى عن طريق القطاع القانونى فيما يتعلق بأعمال التمويل العقارى
جﻢ 100
جﻢ 100
5ر %حد أد  2500جﻢ وحد أق

حث المل ة
استخراج شهادة ت فات عقارة أو إفﻼس أو برو ستو أو أحوال شخص ة
 5000جﻢ

إتمام ال سج ل والرهن واستخراج المس ندات الﻼزمة ) خصﻢ ما سبق تحص له البندين السا ق
إتمام الرهن واستخراج المس ندات الﻼزمة ) خصﻢ ما سبق تحص له البندين السا ق

5ر %بحد أدنى  1500جم وحد أقصى  3000جم
عمولة إ داع نقدى
جﻢ  20عن ل إ داع الجن ه الم

ى و  1دوﻻر ام

عن ل إ داع الدوﻻر اﻻم

حسا ات التوك ﻼت المﻼح ه
عمولة ع ل إ داع حسا ات التوك ﻼت المﻼح ة  -اس ثناء موظ التوك ﻼت المﻼح ة  -فروع البنك
خارج الموا  -ط وجود اف مستقل الف ع لقبول اﻻ داعات النقد ة للتوك اﻻت المﻼح ه

