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انمىاعد انعامت

( )1تلتزـ الفروع وكافة إدارات البنك ابحلدود الدنيا والقصوى الواردة هبذه الالئحة 0

( - )2تضاؼ إىل أسعار اخلدمات ادلصرفية الواردة فيما بعد كافة ادلصاريف الفعلية على اختالؼ
أنواعها اليت يدفعها البنك لتأدية اخلدمات وىى على سبيل ادلثاؿ ال احلصر على النحو التايل-:

 عموالت ومصاريف البنك ادلركزي ادلصري 0

 عموالت ومصروفات ادلراسلني ابلداخل واخلارج 0
 رسوـ الدمغة 0

 رسوـ الربوتستو 0
 مصاريف الربيد الفعلية (وفقاً دلا يتم حتديده من ىيئة الربيد) ( % 50+دلقابلة ادلصروفات
اإلدارية وادلصروفات األخرى) " سواء مت اإلرساؿ عن طريق ىيئة الربيد أو اجلهات ادلرخص ذلا
بتقدمي اخلدمة "

 مصروفات الربقيات والتلكسات والفاكسميلى والسويفت  ،وغرفة ادلقاصة وادلدفوعات النقدية (
( %50+) A.C.Hدلقابلة ادلصروفات اإلدارية وادلصروفات األخرى ) 0

 أقساط ورسوـ التأمني على البضائع ادلخزنة وادلقومات ادلادية للرىوف التجارية والسيارات

ادلتحفظ على ملكيتها لصاحل البنك مع استفادة البنك من التخفيضات اليت دتنحها بعض

الشركات للبنك 0

 رسوـ ومصاريف جتديد الرىوف العقارية .

 رسوـ استخراج الشهادات من اجلهات الرمسية نيابة عن العمالء  +ادلصروفات الفعلية اليت يتم
صرفها إلمكاف أتدية اخلدمة حبد أدى  100جم 0

 أية مصروفات أخرى يتحملها البنك نظري أداء خدمات بناءا على طلب العمالء 0
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( )3تؤخذ ىف االعتبار االستثناءات التالية -:
أ .تعفى من العموالت الواردة ابلتعريفة العمليات غري التجارية للعاملني ببنك فيصل اإلسالمي ادلصري احلاليني
مبا فيهم ادلعارين وادلنتدبني واحلاصلني على أجازة بدوف مرتب والعاملني ابلبنك ادلركزي ادلصري والبنوؾ
ادلسجلة لديو والعاملني ابحتاد بنوؾ مصر وكذا زوجاهتم وأزواجهم وأوالدىم القصر.
ب .تعفى من العموالت الواردة ابلتعريفة العمليات غري التجارية (للعاملني السابقني الذين تركوا اخلدمة لغري سبب
أتدييب شرط أف يكونوا قد امضوا يف خدمة بنك فيصل اإلسالمي ادلصري وخدمة البنك ادلركزي ادلصري
والبنوؾ ادلسجلة لديو واحتاد بنوؾ مصر مدة ال تقل عن  10سنوات ) وكذا زوجاهتم وأزواجهم وأوالدىم
القصر وكذا العاملني هبا الذين استشهدوا أثناء أتدية اخلدمة العسكرية أو الذين توفوا أثناء اخلدمة مهما كانت
مدة اخلدمة 0
ج .يتم ختفيض قيمة إجيار اخلزائن احلديدية إىل النصف وذلك ابلنسبة للعاملني احلاليني ببنك فيصل اإلسالمي
ادلصري والبنك ادلركزي ادلصري والبنوؾ ادلسجلة لديو واحتاد بنوؾ مصر والعاملني السابقني الذين تركوا
اخلدمة لغري سبب أتدييب بشرط أف يكونوا قد أمضوا يف خدمة أي من ىذه اجلهات مدة ال تقل عن 10
سنوات 0
د .تعفي من العموالت الواردة هبذه الالئحة احلساابت اجلماعية (للعاملني ببنك فيصل اإلسالمي ادلصري والبنك
ادلركزي ادلصري والبنوؾ ادلسجلة لدية واحتاد بنوؾ مصر) مثل حساابت صندوؽ التأمني واالدخار وادلعاشات
واجلمعيات التعاونية ومجاعات النشاط االجتماعي والعمليات اخلاصة بنشاط مجعيات الرعاية االجتماعية
وادلؤسسات اخلاصة وصناديق إعانة ىذه اجلهات (ادلشهرة) ومجعيات اإلسعاؼ .

( )4يف حال ػػة مش ػػاركة مص ػػرفنا لبن ػػك خ ػػر يف أداء خدم ػػة مص ػػرفية لص ػػاحل عمي ػػل ي ػػتم اقتس ػػاـ العمول ػػة ب ػػني
مص ػػرفنا والبن ػػك األخ ػػر عل ػػى أس ػػاس احل ػػد األقص ػػى ادلق ػػرر وذل ػػك ابس ػػتثناء احل ػػاالت ال ػػيت ي ػػنص فيه ػػا
عل ػػى خ ػػالؼ ذل ػػك ب ػػني مص ػػرفنا والبن ػػك االخ ػػر (عل ػػى اال تق ػػل حص ػػة مص ػػرفنا عم ػػا ى ػػو مق ػػرر ىف ى ػػذه

الالئحة) .
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( )5العمولة على أوامر اثبتة ابلدفع أو التحويل-:

تعفى من ىذه العمولة التربعات و أوامر الدفع ادلستدمية ادلتعلقة مبا يلي-:
 -التربعات للمؤسسات اخلريية وغريىا 0

 -أوامر الدفع الصادرة من ادلؤسسات اخلريية وغريىا 0

– التحويل من حساب ألخر ابسم نفس العميل داخل البنك 0

( )6يتم التعامل ابدلثل مع البنوؾ األخرى اليت ختتلف نسبة عموالهتا عما ورد هبذه التعريفة

( )7دلدير الفرع إقًتاح ختفيض سعر خدمة مصرفية معينو (عمولة/مصاريف) أو اإلعفاء منها لعميل زلدد بناء

على أسباب مدروسة توضح السبب ورأى الفرع فيو مدعماً ابدلربرات ويرسل إىل السيد/رئيس القطاع أو

مدير اإلدارة العامة ادلختص وادلعين ابدلوضوع إلختاذ القرار ادلناسب وإبالغ الفرع بو كتابياً  ..أما ىف حالة
التعميم على ابقي الفروع يتم أخذ موافقة السيد االستاذ/مساعد الرئيس التنفيذى والتعميم بو عن طريق

اإلدارة العامة لنظم العمل 0

( )8ال جيوز حتصيل عموالت مل ينص عليها هبذه الالئحة ويكوف تعديل أايً من قيمة اخلدمات ادلصرفية أو
الشروط الواردة هبذه الالئحة أو استحداث عموالت خلدمات مصرفية جديدة أو تعديل الشروط يكوف
مبوجب إخطار كتايب للفرع الطالب أو الفروع وإدارات ادلركز الرئيسي 0

( )9يتم حتديد ادلعادؿ للدوالر اآلمريكي من العمالت األجنبية األخرى على أساس األسعار الثابتة ادلبلغو

دلصرفنا من البنك ادلركزى ادلصرى ىف التواريخ اآلتية  3/31و  6/30و  9/30و  12/31من

كل عاـ .

( )10ما مل يرد ذكره ابلتحديد يف ىذه التعريفة يتم الرجوع بشأنو إىل اإلدارة العامة لنظم العمل 0

( )11تسرى أسعار اخلدمات ادلصرفية الواردة هبذه الالئحة على العقود والعمليات اعتباراً من اتريخ إقرارىا.
مهحىظــــت  :األشخاص ادلعنوية  :ادلقصود ابألشخاص ادلعنوية يف ىذه الالئحة مجيع شركات األمواؿ
واألشخاص واجلمعيات واذليئات على اختالؼ نشاطها وكذا ادلنشآت الفردية اليت ذلا سجل جتارى.
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انباب االول  :حضاباث انعمالء
انعمىنت

انبىد
فتح الحسـاب لالفراد ألول مرة

06جم شاملة كارت فٌزا بالمجان ورسوم الدمغة الممررة
الحساب التابع بالعمالت االجنبٌة  $1و 4لاير سعودى و ٌ 1ورو و 1جنٌة استرلٌنً و 1فرنن سوٌسري و
ٌ 06ن ٌابانً و  1دٌنار كوٌتً و  4درهم إماراتً و  1دوالر كندى (عن كل حساب)

فتح الحساب لالشخاص المعنوٌة الول مرة

066جم بدون كارت الفٌزا شاملة رسوم الدمغة الممررة
الحساب التابع بالعمالت االجنبٌة  SR16 - $0أو ما ٌعادلها من بالً العمالت (عن كل حساب)

فتح الحساب للطلبة والمصر

06جم شامل رسوم الدمغه الممررة وبدون كارت فٌزا أو 06جم شامله كارت الفٌزا

خدمةةة الحسةةاب السةةنوٌة وكشةةوا الحسةةابات الدورٌةةة
شاملة مصارٌا البرٌد

06جم أو $0لالفراد (ربع سنوى)
06جم أو $4لال شخاص المعنوٌة (ربع سنوي)

المصارٌا الشهرٌة فى حالة نةزول الرصةٌد عةن الحةد
االدنً المسموح به لحساب االستثمار

16جم شهرٌا

دفاتر الشٌكات
(16شٌن –  02شٌن – 26شٌن)

0جم لكل شٌن (لالفراد)
4جم لكل شٌن (لالشخاص المعنوٌة)

طلب كشا حساب بخالا الكشوا الدورٌة
السنة الجارٌة

02جم لالفراد46/جم لالشخاص المعنوٌة

السنة السابمة

46جم لالفراد06/جم لالشخاص المعنوٌة

إصدار الشهادات البنكٌة 6
السنة الجارٌة
السنة السابمة

02جم لكل شهادة
26جم لكل شهادة

التوكٌل المصرفى

46جم لكل توكٌل

إلغاء التوكٌل المصرفً

 06جم

إٌماا صرا الشٌـن

06جم فى حالة تجنٌب المٌمة
26جم كتعلٌمات العمٌل /فمد شٌكات على بٌاض (بدون تجنٌب المٌمة)

رفض شٌن (على الشبان)
رفض شٌن من غرفة المماصة

26جم لكل شٌن تحصل من المستفٌد
02جم عن كل شٌن (تخصم على حساب العمٌل)

المصادلة على صحة تولٌع العمٌل

02جم للختم الواحد (على مستندات البنن)
26جم للختم الواحد (على غٌر مطبوعات البنن)

التعلٌمات المستدٌمة

02جم لكل طلب  +عمولة العملٌة المطلوبة وٌستثنً الحسابات الخٌرٌة (صندوق الزكاة – حسابات االستثمار
الخٌري أو ماشابه ذلن)

تعلٌمات مؤلته

06جم وٌستثنً الحسابات الخٌرٌة (صندوق الزكاة – حسابات االستثمار الخٌري أو ما شابه ذلن)

تحوٌالت المرتبات
تحوٌالت المعاشات

46جم عن كل طلب16+جم شهرٌة لالفراد
األشخاص األعتبارٌة والمجموعات (الطلب مجانا) 2+جم عن كل تحوٌل مرتب أو ما ٌتعلك به
06جم عن كل طلب 2 +جم شهرٌا أو عمولة ACH

تنشٌط الحساب الراكد

02جم

6

تابع انباب االول :حضاباث انعمالء
انعمىنت

انبىد

01جْ كٓ ًَ ٠رح ٣ودّ ُِج٘ي
اُظرف ثز( َ٤ًٞاُشٜر اُؼوبر)ٟ
0جْ ٌَُ ػِٔ٤خ
طرف ٓجبُؾ ٗود٣خ أهَ ٖٓ 0111جْ ٖٓ طبالد اُلرٝع
( %10ثالثةةخ كةةة ٠االُةةةق) ةةةد أ ٗةة001 ٢جةةةْ أ $01 ٝأٓ ٝةةةب ٣ؼب ُٜةةةب ٓةةةٖ
روس ْ٤اُزرًبد
اُؼٔالد االخرٟ
طرف ٗظ٤ت أ د اُٞرثخ ك ٠ررً ٖٓ ٚكرع آخر ثخالف أُٞج ٞث ٚأُِق 50جْ ٌَُ ػِٔ٤خ طرف
ٝ( %10ا د ك ٠االُق) د أ ٗ011 ٢جْ
ػُٔٞخ رحظ َ٤أُسزخِظبد
011جْ ػٖ ًَ شٜب ح ٓزضٔ٘ب ً ارؼبة ٓراهت اُحسبثبد
إطدار شٜب اد شرًبد رحذ اُزأس٤س
501جْ اطدار شٜب اد ُجٔؼ٤بد رحذ اُزأس٤س الرٜدف اُ ٠اُرثح
ا٣داع ػِٔةخ ٓحِ٤ةخ ٝسةحجٜب أ ٝرحِٜ٣ٞةب إُة ٠سةبة آخةر اخةَ اُج٘ةي كة50 ٠جْ د أ ٗ ٝ ٢د أهظ0011 ٢جْ
ٗلس  ّٞ٣اإل٣داع
ا٣داع ػِٔخ أج٘ج٤ةخ ٝسةحجٜب أ ٝرحِٜ٣ٞةب إُة ٠سةبة آخةر اخةَ اُج٘ةي كة $5 ٠ثحد أ ٗ ٝ ٢د أهظ $011 ٢أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ
ٗلس  ّٞ٣اإل٣داع
رحُٔ َ٣ٞسزل٤د ٖٓ ؿ٤ر ػٔالء اُج٘ي ُِظرف ٗودا ً

( %10ثالثخ ك ٠االُق) ثحد أ ٗ51 ٢جْ أ $0 ٝأٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ

إسزخراج طٞرح ٓسز٘د ٖٓ اُحلع ُالطالع ًطِت اُؼَٔ٤
ُٔدح 6شٜٞر كأهَ
أًثر ٖٓ 6شٜٞر  ٝز ٠س٘زٖ٤
أًثر ٖٓ س٘ز ٝ ٖ٤ز0 ٠س٘ٞاد
أًثر ٖٓ 0س٘ٞاد
لع ٓراسالد اُؼٔ َ٤ثبُج٘ي

50جْ
01جْ
011جْ
511جْ
01جْ ُالكرا (رثغ س٘)ٟٞ
011جْ ُالشخبص أُؼ٘٣ٞخ (رثغ س٘)١ٞ

رـ٤ر رٞه٤غ اُؼٔ َ٤ث٘ب ًء ػِ ٠طِجٚ

50جْ ُالكرا
011جْ ُالشخبص أُؼ٘٣ٞخ

إرسبٍ ًشٞف سبة ثبُجر٣د االٌُزر٢ٗٝ

51جْ

رس ّٞسدا كٞار٤ر اُٜبرق (ػب )٢ُٝ /ٟ

0جْ

رس ّٞسدا كٞار٤ر أُحٍٔٞ

0جْ

طجبػخ ث٤بٕ ثرط٤د اُؼٔ ٖٓ َ٤اُشجبى ثظل ٚإسزث٘بئ٤خ

5جْ




اسزخداّ طبالد اُلرٝع ك ٠رحر٣ر ػو ٞث٤غ
ػٔالء اُج٘ي
ُـ٤ر ػٔالء اُج٘ي
مهحىظت

ٖٓ 011جْ إُ0011 ٠جْ
ٖٓ 0011جْ إُ0111 ٠جْ

٣ضةةبف اُةةٛ ٠ةةم ٙاُؼٔةةٞالد أُظةةبر٣ق اُلؼِ٤ةةخ اُزةة٣ ٠ةةدكؼٜب اُج٘ةةي ٗ٤بثةةخ ػةةٖ اُؼٔةةالء ٝأُشةةبر إُٜ٤ةةب ثبُج٘ةةد رهةةْ ()5
ثبُوٞاػد اُؼبٓخ ُالئحخ ُٔ %01 +وبثِخ أُظرٝكبد اإل ار٣خ ٝأُظرٝكبد األخر.ٟ
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انباب انثاوٍ  :انتحىَالث (انصادرة  -انىاردة)

انتحىَالث داخم انبىك وانتحىَالث احملهُت عه طرَك ACH

انعمىنت

انبىد
أً ٝال  :اُزح٣ٞالد اُظب رح
رح٣ٞالد طب رح – ث٘ٞى ٓحِ٤خ
 ج٘٤خ ٓظر١


ػِٔخ اج٘ج٤خ

( %15اث٘ ٖ٤ك ٠االُق) ثحد ا ٗ00 ٠جْ  ٝد أهظ011 ٠جْ  +أُظبر٣ق
اُلؼِ٤خ .
( %10ثالثخ ك ٠االُق) ثحد ا ٗ ٝ $0 ٠د اهظٓ $01 + $011 ٠ظبر٣ق
س٣ٞلذ آ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االج٘ج٤خ االخرٟ

رح٣ٞالد طب رح  -ث٘ٞى خبرج٤خ

( %10ثالث ٚك ٠االُق) ثحد أ ٗ ٝ $01 ٢د أهظ $001 ٢أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب +
أُظبر٣ق اُلؼِ٤خ ثبالضبكخ آُ $00 ٠ظبر٣ق س٣ٞلذ
ثبإلضبكخ إُ: ٠
ٝ( %10ا د ك ٠االُق) ػُٔٞخ اال٣داع اُ٘ودُِٔ ١جبُؾ اًثر ٖٓ  $01111آ ٝب
٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االج٘ج٤خ االخر ٟخالٍ اُرثغ هجَ طِت اُزح. َ٣ٞ

اُـبء ٞاُخ طب رح خبرج٤خ

 $0آ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٓ + ٟظبر٣ق اُس٣ٞلذ ٓ +ظبر٣ق
أُراسَ

رحظ َ٤شٌ٤بد (طب ر ُج٘ٞى خبرج٤خ)

( %10ثالث ٚك ٠االُق) ثحد أ ٗ ٝ $01 ٢د أهظ $001 ٢أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب +
أُظبر٣ق اُلؼِ٤خ ثبالضبكخ آُ $00 ٠ظبر٣ق س٣ٞلذ

ثبٗ٤ب ً  :اُزح٣ٞالد اُٞار ح ٝاُشٌ٤بد اُخبرج٤خ


ُحسبة اُؼٔ َ٤ثبُج٘ي

 $0أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخر ٟز$0111 ٠
 $5أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخر ٟالًثر ٖٓ $0111



ُِظرف ٗودا ً

( %10ثالث ٚك ٠االُق) ثحد أ ٗ $0 ٢أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ



ٞاالد ٝار ح ُحسبة ػُٔ َ٤د ٟث٘ي ٓحِ ٠أخر

ٝ( %10.0ا د ٗٝظق ك ٠االُق) ثحد أ ٗٝ $5٢ثحد أهظ$01 + $011 ٢
ٓظبر٣ق س٣ٞلذ طب ر أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ

إُـبء ٞاُخ ٝار ح
 ثبُؼِٔخ االج٘ج٤خ
 ثبُؼِٔخ أُحِ٤خ

 $01أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ
001جْ

إ٣وبف طرف ش٤ي ًطِت أُراسَ

 $0أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ

ثبُثب ً:اُزح٣ٞالد اخَ اُج٘ي
اُلرع
لس
ٗ
ك٠
أخر
ػَٔ٤
سبة
اُ٠
اُلرع
ػَٔ٤
سبة
 رحٖٓ َ٣ٞ
ٓجبٗب ً
 رح ٖٓ َ٣ٞسةبة ػٔ٤ةَ اُلةرع اُة ٠سةبة ٗلةس اُؼٔ٤ةَ اخةَ اُج٘ةي أٓ ٝجبٗب ً
األهبرة ٖٓ اُدرجخ األ٢ُٝ
 رح ٖٓ َ٣ٞسبة ػٔ َ٤اُلرع اُ ٠سبة ػٔ َ٤أخر ك ٠كةرع أخةر اخةَ ٓجبٗب ً
اُج٘ي
مهحىظت

٣ضةةبف اُةةٛ ٠ةةم ٙاُؼٔةةٞالد أُظةةبر٣ق اُلؼِ٤ةةخ اُزةة٣ ٠ةةدكؼٜب اُج٘ةةي ٗ٤بثةةخ ػةةٖ اُؼٔةةالء ٝأُشةةبر إُٜ٤ةةب ثبُج٘ةةد رهةةْ ()5
ثبُوٞاػد اُؼبٓخ ُالئحخ ُٔ %01 +وبثِخ أُظرٝكبد اإل ار٣خ ٝأُظرٝكبد األخر.ٟ

8

انتحىَالث احملهُت عه طرَك ACH

انعمىنت

انبىد
اُزح٣ٞالد اُظب رح ُج٘ٞى ٓحِ٤خ ػٖ طر٣ن ACH

( %15اث٘ ٖ٤ك ٠االُق) ثحد أ ٗ50 ٢جْ  ٝد أهظ011 ٢جْ

اُزح٣ٞالد اُٞار ح ٖٓ ث٘ٞى ٓحِ٤خ ػٖ طر٣ن ACH

0جْ ػٖ ًَ رحٝ َ٣ٞار ثٔب كٜ٤ب أُؼبشبد ٝأُررجبد

اُزح٣ٞالد اُٞار ح أُحِ٤خ ػٖ طر٣ن  ACHثٔجِؾ 011جْ ٝأهَ

ثد ٕٝػُٔٞخ

مهحىظت

٣ضةةبف اُةةٛ ٠ةةم ٙاُؼٔةةٞالد أُظةةبر٣ق اُلؼِ٤ةةخ اُزةة٣ ٠ةةدكؼٜب اُج٘ةةي ٗ٤بثةةخ ػةةٖ اُؼٔةةالء ٝأُشةةبر إُٜ٤ةةب ثبُج٘ةةد رهةةْ ()5
ثبُوٞاػد اُؼبٓخ ُالئحخ ُٔ %01 +وبثِخ أُظرٝكبد اإل ار٣خ ٝأُظرٝكبد األخر.ٟ

9

انباب انثانث  :انشُكاث ادلصرفُت وادلعتمدة
انبىد
اطدار ش٤ي ٓظركٓ / ٠ؼزٔد اُدكغ ٓسحٞة ػِ٘٤ب



ج٘ٓ ٚ٤ظرٟ



ػِٔخ أج٘ج٤خ

اطدار ش٤ي ٓظركٓ / ٢سحٞة ػِ ٠ث٘ٞى خبرج٤خ

إ٣وبف  /إُـبء ش٤ي ٓظركٓ / ٢ؼزٔد اُدكغ

انعمىنت
( %15أث٘بٕ ك ٢االُق)

د أ ٗ50٢جْ  /د أهظ011 ٢جْ

( %10ثالثخ ك ٢االُق) د أ ٗ $0 ٢أ01 ٝلاير سؼ ١ ٞأ 4 ٝجي أٞ٣ 4 ٝر ٝأ 0 ٝكراٗي
س٣ٞسر /١د أهظ $011٢أ 033 ٝلاير سؼ ١ ٞأ 31 ٝجي أٞ٣ 00 ٝر ٝأ011 ٝكراٗي
س٣ٞسر١
( %10ثالثخ ك ٢االُق) د أ ٗ $01 ٢أ00 ٝلاير سؼ ١ ٞأ 0 ٝجي أٞ٣ 1 ٝر ٝأٝ
01كراٗي س٣ٞسر /١د أهظ $001 ٢أ 066 ٝلاير سؼ ١ ٞأ 000 ٝجي أٞ٣ 000 ٝرٝ
أ 001 ٝكراٗي س٣ٞسر +١أُظبر٣ق اُلؼِ٤خ
50جْ أ $5 ٝأ 0ٝلاير سؼ ١ ٞأ0 ٝجي أٞ٣ 5 ٝر ٝأ 5 ٝكراٗي س٣ٞسرٟ
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انباب انرابع  :انتحصُم
انعمىنت

انبىد
شٌ٤بد اخَ ؿركخ أُوبطخ ثبُج٘ ٚ٤أُظر١

ٝ ( %10ا د ك ٢األُق) ثحد أ ٗ01 ٢جْ  ٝد أهظ 011 ٢جْ

شٌ٤بد اخَ ؿركخ أُوبطخ (آجِخ) ٓزضٔ٘خ ػُٔٞخ اُحلع

( %15اث٘بٕ ك ٢األُق) ثحد أ ٗ50 ٢جْ  ٝد أهظ 501 ٢جْ

شٌ٤بد خبرج ؿركخ أُوبطخ ثبُج٘ ٚ٤أُظر١

(% 15أث٘بٕ ك ٢األُق) ثحد أ ٗ01 ٢جْ  ٝد أهظ011 ٢جْ

رحظ َ٤اُشٌ٤بد ثبُؼِٔخ األج٘ج٤خ ٓسحٞثخ ػِ ٢ث٘ٞى ٓحِ٤خ

( %10ثالثخ ك ٢األُق )ثحد أ ٗ$0 ٢اأ00 ٝلاير سةؼ ١ ٞا 5 ٝجةي أ٣ 0 ٝةٞرٝ
أ 0 ٝكراٗي س٣ٞسر ٝ ١ةد أهظة $011 ٢أ 033ٝلاير سةؼ ١ ٞا31 ٝجةي اٝ
ٞ٣00ر ٝا011 ٝكراٗي س٣ٞسر١

رحظ َ٤اُشٌ٤بد ثبُؼِٔخ األج٘ج٤خ ٓسحٞثخ ػِ ٢ث٘ٞى خبرج٤خ

( %10ثالثخ ك ٢األُق) ثحد أ ٗ $0 ٢أ00 ٝلاير سةؼ ١ ٞا 5 ٝجةي أ٣ 0 ٝةٞرٝ
أ 0 ٝكراٗةةي س٣ٞسةةر ٝ ١ةةد أهظةة $011 ٢أ 033ٝلاير سةةؼ ١ ٞا31 ٝجةةي اٝ
ٞ٣00ر ٝا011 ٝكراٗي س٣ٞسر ١ثبإلضبكخ إُة ٢ػُٔٞةخ أُراسةَ  +أُظةبر٣ق
اُلؼِ٤خ

ر٘ل٤م رؼِٔ٤بد اُؼٔ( َ٤اُزح٣ٞةَ ٓةٖ سةبة إُة ٢سةبة أ ٝرح٣ٞةَ
اُؼٔالد األج٘ج٤خ ُزـط٤خ هٔ٤خ اُش٤ي)

 01جْ ٌَُ ش٤ي

اُشٌ٤بد اُٞار ح أُرردح ٖٓ ؿركخ أُوبطخ

01جْ ٌَُ ش٤ي ( رخظْ ػِ ٢سبة اُؼٔ)َ٤

اُشٌ٤بد اُظب رح أُرردح ٖٓ ؿركخ أُوبطخ

01جْ ٌَُ ش٤ي

أٌُج٤بالد أُحِ٤خ
رحظةة َ٤أٌُج٤ةةبالد  ٝاُسةة٘داد األاٗ٤خ(طةةب رح ُحسةةبثبد ػٔةةالء
ٓظرك٘ب)

( %15اث٘ةةبٕ كةةة ٢األُةةق ) ثحةةةد أ ٗةة51 ٢جةةةْ  ٝةةد أهظةةة011 ٢جةةْ  0 +جةةةْ
ٓظبر٣قACH

رحظ َ٤أٌُج٤بالد  ٝاُس٘داد األاٗ٤خ (خظٔب ٖٓ سبثبد ػٔةالء
ٓظرك٘ب ٓزضٔ٘خ ٓظبر٣ق ACH

( %10ثالثةةخ كةةة ٢األُةةةق) ثحةةةد أ ٗةةة 0 ٢جةةْ ٝ
ٓظبر٣ق كؼِ٤خ

رحظ َ٤أٌُج٤بالد  ٝاُس٘داد األاٗ٤خ ُؼٔالء اإلئزٔبٕ

0جْ ٌَُ ٝرهخ ثخالف ٓظبر٣ق اُجر٣د  ٝػُٔٞخ ٓظبر٣ق أُراسَ

لع أٌُج٤بالد اُؼب ٣خ ٝاإلسزٜالً٤خ

ةةةد أهظةةة501 ٢جةةةْ  51+جةةةْ

0جْ ػٖ ًَ ًٔج٤بُخ س٘٣ٞب ٝثحد أهظ ٢س٘زُِ ٖ٤حلع

رأج َ٤رحظًٔ َ٤ج٤بُخ

50جْ اُحلع ػٖ ًَ رأجَ٤

ًٔج٤بُخ ٓرردح أٓ ٝؼب ح ُؼدّ اُدكغ

ػُٔٞخ اُزحظٓ + َ٤ظبر٣ق اُجررسز ٞإٕ ٝجدد

إػب ح ٝرهخ رجبر٣خ هجَ اإلسزحوبم ًطِت اُؼَٔ٤

ٌ٣زل ٠ثؼُٔٞخ اُزحظ َ٤اُز ٠سجن رحظِٜ٤ب ػ٘د اُزودْ٣

إجراء اُجررسزٞ

ٓظبر٣ق اُجررسز50 + ٞجْ  +أُظبر٣ق اُلؼِ٤خ

مهحىظت

٣ضةةبف اُةةٛ ٠ةةم ٙاُؼٔةةٞالد أُظةةبر٣ق اُلؼِ٤ةةخ اُزةة٣ ٠ةةدكؼٜب اُج٘ةةي ٗ٤بثةةخ ػةةٖ اُؼٔةةالء ٝأُشةةبر إُٜ٤ةةب ثبُج٘ةةد رهةةْ ()5
ثبُوٞاػد اُؼبٓخ ُالئحخ ُٔ %01 +وبثِخ أُظرٝكبد اإل ار٣خ ٝأُظرٝكبد األخر.ٟ

00

انباب اخلامش  :خطاباث انضمان
انعمىنت

انبىد
خطةةبة ضةةٔبٕ ٓال ةة( ٢ػةةٖ اػزٔةةب ٓلزةة )ٞطةةرف ٓظةةرك٘ب) ُسةةحت اُجضةةبػخ ُحةةٖ٤
ٝط ٍٞأُسز٘داد

 $01أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ

خطبثبد ضٔبٕ اثزدائ٤خ  +ز٣ب ح اُؤ٤خ ٓ +د األجَ

(%10ثالثخ ك ٠االُق) ػٖ ًَ  0شٜٞر أً ٝسٞرٛب ثحد أ ٗ30 ٢جْ أ $0 ٝأٓ ٝب
٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ

خطبثبد ضٔبٕ ٜٗبئ٤خ ٝ ،اُدكؼخ أُودٓخ

( %16سزخ ك ٠االُق) ثحد أ ٗ011 ٢جْ أ $3 ٝأٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ

خطبثبد اُضٔبٕ أُـطبح ثٞػبء ا خبر ١ثبٌُبَٓ ثؼبئد

ٗلس ػُٔٞخ ثد ٕٝؿطبء

خطبثبد ضٔبٕ ٓـطبح  % 011ثبُحسبة أُخظض ُمُي

011جْ أ $0 ٝأٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخر ٟػ٘د االطدار ٣ٝجد ٓجبٗب ً

رؼدٓ َ٣ب ػدا ز٣ب ح اُؤ٤خ أٓ ٝد األجَ

011جْ أ $0 ٝأٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخر ٟػٖ ًَ رؼدَ٣

مهحىظت :

 ميكن للفروع تقاضى عمولة خطاابت الضماف عن ادلدة كلها أو عن كل 3شهور أو كسورىا وفقاً لظروؼ كل حالة
والضماانت اليت حتت يد الفرع .

 ميكن للسادة مديري الفروع عند رد أو إلغاء خطاابت الضماف قبل اتريخ االستحقاؽ النظر حنو رد جزء من العمولة
احملصلة  ،وذلك عن الفًتات الكاملة التالية للفًتة اليت مت فيها رد خطاب الضماف أو إلغائو وحىت اتريخ

االستحقاؽ.
 تعترب عمولة خطاب الضماف حقاً مكتسباً للبنك حىت اتريخ إعادتو أو إلغائو .

02

انباب انضادس  :االعتماداث ادلضتىدَت
انعمىنت

انبىد
أوال  :اعتمادات االستٌراد واالعتمادات المحلٌة الصادرة

 - 1الفتح
أ  -اعتمادات باالطالع
عمولة ػتح االعتماد

ٝ( %0, 50ا د ٝرثغ ك ٠أُبئُِ )ٚؼِٔ٤بد أُُٔٞخ ٖٓ ٓٞار اُج٘ي زٝ ٕٞ٤ِٓ0 ٠الر أٓر. ٢ٌ٣
ٝ( %0ا د ك ٠أُبئُِ )ٚؼِٔ٤بد أُُٔٞخ ٖٓ ٓٞار اُج٘ي أًثر ٖٓ ٝ ٕٞ٤ِٓ0الر أٓر. ٢ٌ٣
( % 10ثالثخ ك ٠االُق) ُِؼِٔ٤بد أُُٔٞخ ٖٓ ٓٞار اُؼٔ َ٤اُمار٤خ زٝ ٕٞ٤ِٓ0 ٠الر أٓر. ٢ٌ٣
( %15أث٘ ٖ٤ك ٠االُق) ُِؼِٔ٤بد أُُٔٞخ ٖٓ ٓٞار اُؼٔ َ٤اُمار٤خ ألًثر ٖٓ ٝ ٕٞ٤ِٓ0الر أٓر. ٢ٌ٣

ة -اػزٔب اد اُوج ٍٞأ ٝاُدكغ األجَ

رحظةةَ ػُٔٞةةخ كةةزح اػزٔةةب اد ثةةبالطالع أُٞضةةحخ أػةةالًٔ ٙةةب ٣ةةزْ رحظةة َ٤ػُٔٞةةخ ٗ( %10ظةةق كةة٢
أُبئخ)ػٖ ًَ 0شٜٞر أً ٝسٞرٛب ثحد أ ٗ $66٠أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخر ٟػٖ كزرح اُزسَ٤ٜ
ػُٔٞخ االطالع ػِ ٠أُجِؾ األطِ( %1, 50 + ٢رثغ ك ٢أُبئخ) رحظَ ٓرح ٝا د ػِ ٠إجٔةبُ ٢أُجةبُؾ
اُسائدح ػٖ أُجِؾ األطِ٢
ٝرحظَ ػُٔٞخ اُلزح ػٖ ًَ شر٣حخ ػ٘د أرب زٜب ُالسزخداّ
رحظَ ػُٔٞخ اُلزح ػِٓ ٠جِؾ اُس٣ب ح
ػُٔٞخ كزح جد٣دح ػِ ٠اُرط٤د أُزجو ٖٓ ٢االػزٔب ًَ 0شٜٞر أً ٝسٞرٛب ٝك ٢بُخ أُد أُزداخِخ
( %10ثالثخ ك ٢األُق) ثحد أ ٗ $01 ٠أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ
 $05أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخر ٟػٖ ًَ ث٘د ٣زْ رؼدِٚ٣

 -0رظ٤ٜر ث٤ُٞظخ شحٖ ٓودٓخ ٖٓ اُؼٔ َ٤ػِ ٠اػزٔب ُْ رر ٓسز٘داد
اُشحٖ اُخبطخ ثٜب
 - 6ػُٔٞخ اُخالكبد ك ٠أُسز٘داد اُٞار ح ثشإٔ اػزٔب اد ٓسز٘د٣خ

ػُٔٞخ رظ٤ٜر 511جْ

ج  -االػزٔب اد اُدائر٣خ
-5اُس٣ب ح
ٓ -0د األجَ
 -4اُزؼدَ٣
(ػدا ز٣ب ح اُؤ٤خ أٓ ٝد األجَ )

 $011أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخر ٟػٖ ًَ كؼٓ ٚسز٘داد ٓخبُل٘٣ٝ ، ٚض ػِ ٠اُي ك ٢االػزٔب
ٓب ُْ ٣طِت اُؼٔ َ٤ػدّ اُ٘ض ػِ ٠اُي

 -3رود ْ٣أُسز٘داد ُِٔراسَ ثؼد طال ٤خ االػزٔب

 ( %10خٔسخ ك ٢األُق) ثحد أ ٗ $01 ٠أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ

 - 0ػُٔٞخ رـط٤خ

 $01أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ػٖ ًَ كؼخ ٓسز٘داد

ثبٗ٤ب ً  :اػزٔب اد اُزظد٣ر ٝاالػزٔب اد أُحِ٤خ ٝاُٞار
.1
.2
.3
.4

ػُٔٞخ رسِ( ْ٤إثالؽ )
ػُٔٞخ اُزؼس٣س
ػُٔٞخ ردآ ٍٝسز٘داد
ػُٔٞخ رؼدَ٣

 $ 01أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ
 ( %10ثالثخ ك ٢األُق) ػٖ ًَ 0شٜٞرأً ٝسٞرٛب1
( %10ثالثخ ك ٢اُ٥ق) ثحد أ ٗ $01 ٠أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ
 $51أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخر ٟػٖ ًَ رؼدَ٣

.5

ػُٔٞخ ٓد أجَ :
اخَ ٓدح اُؼُٔٞخ أُحظِخ
أ-

-

ٓؼسزح ٝ( %10ا د ك ٠االُق) د أ ٗ $51 ٠أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ
ؿ٤ر ٓؼسزح  $51أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ

ة -خبرج ٓدح اُؼُٔٞخ أُحظِخ

-

ٓؼسزح ( %10ثالثخ ك ٠االُق) د أ ٗ $01 ٠ػٖ ًَ  0شٜٞر أً ٝسٞرٛب أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ
اُؼٔالد االخرٟ
ؿ٤ر ٓؼسزح  $01أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ

.6

ػُٔٞخ هجٍٞ

.7

اػزٔب اد ائر٣خ ٓؼسزح

.8

االػزٔب اد اُوبثِخ ُِزحَ٣ٞ

.9

ٓوبثِخ ٓسحٞثبد ث٘ٞى ٓحِ٤خ

 ٓؼسزح ٗ( %ٝ0 :ظق ك ٢أُبئخ) ػٖ ًَ 0شٜٞر أً ٝسٞرٛب ٖٓ رةبر ٣اُوجةٝ ٍٞاُزؼٜةد ثبُةدكغ زة٠ربر ٣االسزحوبم ثحد أ ٗ $01 ٠أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ
 ؿ٤ر ٓؼسزح  $01 :أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخر0 ًَ ٟشٜٞر( ّ 1إ ار٣خ )ػُٔٞخ رؼس٣س (%10ثالثخ ك ٠االُق) ًَ 0شٜٞر أً ٝسٞرٛب ٓةٖ رةبر ٣سةر٣بٕ االػزٔةب ػِة ٠أُجِةؾ
األطُِ ٢الػزٔب اد ًٝمُي ػِ ٠أُجبُؾ اُسائدح ػِ ٠أُجِؾ األطِ ٢ك ًَ ٢كزرح
ػُٔٞخ رؼس٣س  +ػُٔٞخ إضبك٤خ ٝ( %10ا د ك ٢األُق) ك ٢بُخ اُزح٣ٞةَ ٓةٖ ٓسةزل٤د إُةٓ ٠سةزل٤د أخةر
ثحد أ ٗ $01 ٠أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ
رحظَ ػُٔٞخ ٝ ( %10 ,0ا د ٗٝظق ك ٢األُق) ثحد أ ٗ $01 ٠أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ

03

انعمىنت

انبىد
 .10اُز٘بزٍ ًِ٤ب ً أ ٝجسئ٤ب ً ُٔسزل٤د أخر ػٖ أُوبثَ ُحظِ٤خ اُظب راد

ٝ ( %10ا د ك ٠األُق) د أ ٗ $01 ٠أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ

 .11ػُٔٞخ كحض ٓسز٘داد ٓودٓخ ػِ ٠اػزٔب ؿ٤ر ٓؼسز1
ث٘ب ًء ػِ ٠طِت أُسزل٤د (ثدٓ ٕٝسئ٤ُٞخ ػِ ٠اُج٘ي)
ثبُثب ً ٓ :سز٘داد اُزحظ َ٤اسز٤را

ٗظق ػُٔٞخ اُزؼس٣س ثحد أ ٗ $01 ٠أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ

ًٔ .0ج٤بالد ػب ٣خ أًٔ ٝج٤بالد ٓسز٘د٣خ أٓ ٝسز٘داد رحظة َ٤ثةدٕٝ
ًٔج٤بالد (ٝار ح ُٔظرك٘ب ٖٓ ث٘ي أٞٓ ٝر أ ٝرسبُخ ٓسز٘د٣خ ٓةٖ
اُؼٔٓ َ٤جبشرح)

ٝ( % 0, 50ا د ٝرثغ ك ٠أُبئُِ )ٚؼِٔ٤بد أُُٔٞخ ٖٓ ٓٞار اُج٘ي زٝ ٕٞ٤ِٓ0 ٠الر أٓر. ٢ٌ٣
ٝ( %0ا د ك ٠أُبئُِ )ٚؼِٔ٤بد أُُٔٞخ ٖٓ ٓٞار اُج٘ي أًثر ٖٓ ٝ ٕٞ٤ِٓ0الر أٓر. ٢ٌ٣
( % 10ثالثخ ك ٠االُق) ُِؼِٔ٤بد أُُٔٞخ ٖٓ ٓٞار اُؼٔ َ٤اُمار٤خ زٝ ٕٞ٤ِٓ0 ٠الر أٓر. ٢ٌ٣
( %15أث٘ ٖ٤ك ٠االُق) ُِؼِٔ٤بد أُُٔٞخ ٖٓ ٓٞار اُؼٔ َ٤اُمار٤خ ألًثر ٖٓ ٝ ٕٞ٤ِٓ0الر أٓر. ٢ٌ٣

ًٔ.5ج٤بالد ثرسْ اُوج: ٍٞ
أًٔ.ج٤بالد ُِوجٝ ٍٞاإلػب ح
ةًٔ.ج٤بالد ُِوجٝ ٍٞاُزحظ ٖٓ َ٤اُج٘ي

 $50أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ
ٗ( %,0ظق ك ٠أُبئ )ٚثحد أ ٗ $01 ٢أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ

جًٔ.ج٤بُةةةةخ ٓوجُٞةةةةخ ٓةةةةٖ أُسةةةةزٞر ٓٝضةةةةٔٓ ٚٗٞةةةةٖ اُج٘ةةةةي
(ٓؼسز)ٙ

 %0, 50ثحد أ ٗ $01 ٠أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔةالد االخةر + ٟػُٔٞةخ ضةٔبٕ ٗ ( %ٝ0ظةق كة٢
أُبئخ) ػٖ ًَ 0شٜٞر أً ٝسٞرٛب ثحد أ ٗ $01 ٠أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ
أٌُج٤بالد أُـطب %011 ٙرؼل ٖٓ ٠ػُٔٞخ اُضٔبٕ
 ( %15اث٘ ٖ٤ك ٢األُق) ثحد أ ٗ001 ٠جْ

ٛـ ًٔ -ج٤بالد ٓٞهٞكخ ُْ رس ٞبُزٜب خالٍ 6شٜٞر

ٝ( %10ا د ك ٢األُق) ثحد أ ٗ001 ٠جْ ػٖ ًَ 0شٜٞر (ػُٔٞخ إضبك٤خ)

 - ٝاُدكغ األجَ ًٔ /ج٤بالد ؿ٤ر ٓضٔٗٞخ

ػُٔٞخ اُزحظ $01 + َ٤أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخر 1ّ ( ٟإ ار٣خ ) ًَ 0شٜٞر

ًٔ -ج٤بالد ٓؼب ح ثد ٕٝكغ

راثؼب ً ٓ :سز٘داد اُزحظ / َ٤رظد٣ر
( %15أث٘ ٖ٤ك ٢األُق) ثحد أ ٗ $01 ٠أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ
ّ 1إ ار٣خ 0 ًَ $01شٜٞر أٓ ٝب٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخرٟ

ػُٔٞخ رحظ٤ـَ
اُدكغ األجَ
خبٓسب ً :خطبثبد اُضٔبٕ اُخبرج٤خ
ػُٔٞخ إطدار خطبثبد اُضٔبٕٓ /د األجَ
أ .خطبثبد اُضٔبٕ اُظب رح

( %10ثالثخ ك ٠االُق) ػٖ ًَ 0شٜٞر أً ٝسٞرٛب ُخطبثبد اُضٔبٕ أُـطبح  %011ثد ٕٝػبئد 1
ٗ( % ,0ظةةق كةة ٠أُبئةةخ) ثحةةد أ ٗةة $01 ٠أٓ ٝب٣ؼب ُٜةةب ٓةةٖ اُؼٔةةالد االخةةرً ٟةةَ  0شةةٜٞر أً ٝسةةٞرٛب
ػِ ٠جٔ٤غ خطبثبد اُضٔبٕ (اثزدائٜٗ /٢بئ /٢كؼٓ ٚودٓ )ٚأُـطبح ثضٔبٕ  ٝائغ أٓ ٝراثحبد

ة .خطبثبد اُضٔبٕ اُٞار ح

ٗ( %,0ظق ك ٠أُبئخ) ثحد أ ٗ $01 ٢أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخر0 ًَ ٟشٜٞر أً ٝسٞرٛب

أٓ .د االجَ أ ٝز٣ب ح اُؤ٤خ
ة .اُزؼدَ٣

رحظَ ٗلس ػُٔٞخ االطدار
 $05أٓ ٝب ٣ؼب ُٜب ٖٓ اُؼٔالد االخر ٟػٖ ًَ ث٘د

كيفية تحصيل عمولة االعتمادات  /ادتيراد :

 تعد العمولة ادلدفوعة حقاً مكتسباً للبنك  ،ومن مث ال جيوز إعادة جزء منها للعميل إذا استعمل االعتماد كلياً أو جزئياً قبل
استحقاقو أو مل يستعمل على اإلطالؽ أو ألغى بناءاً على طلب العميل  ،إال أنو ميكن رد العمولة يف احلالتني اآلتيتني نظراً ألف
العملية تعترب ملغاة دوف اى ارتباط على البنك :





إذا رفض االعتماد من ادلراسل أو من السلطات النقدية يف البلد أو البالد ادلشًتكة يف العملية( عمولة الفتح ) 0



إذا مل يبلغ ادلستفيد مبد األجل ومت استعماؿ االعتماد يف ادلوعد ادلنصوص عليو قبل ادلد (عمولة مد األجل ) 0

٣ضبف اُٛ ٠م ٙاُ ؼٔةٞالد أُظةبر٣ق اُلؼِ٤ةخ اُزة٣ ٠ةدكؼٜب اُج٘ةي ٗ٤بثةخ ػةٖ اُؼٔةالء ٝأُشةبر إُٜ٤ةب ثبُج٘ةد رهةْ ()5
ثبُوٞاػد اُؼبٓخ ُالئحخ ُٔ %01 +وبثِخ أُظرٝكبد اإل ار٣خ ٝأُظرٝكبد األخر1ٟ

04

انباب انضابع  :االوراق ادلانُت وأمىاء احلفظ
انعمىنت

انبىد
أوالً :االوراق المالية :
احلفظ ( أوراؽ مالية )

( %03ثالثة ىف االلف) من القيمة السوقية (حد أدى  30جم) فإف مل تكن األسهم مدرجة يف بورصة

حتصيل أرابح (حتصيل كوبوانت االسهم الورقية)

( %1واحد ىف ادلائة) حد أدى 30جم

عمولة اكتتاب عاـ

( % ,05نصف ىف االلف) من أسهم احملفظة حبد أدى 50جم

عمولة اكتتاب مغلق

( %1واحد ىف ادلائة) حد أدى  25جم  /حد أقصى 20000جم

عمولة الشراء أو البيع

( %0 ,25ربع ىف ادلائة) حد أدى 20جم أو  $2أو ما يعادذلا من العمالت االخرى

األوراؽ ادلالية حتتسب العمولة على القيمة االمسية ذلا

ثانياً:أمناء الحفظ
عمولة حتصيل إرابح لغري عمالء البنك

( % 1واحد ىف ادلائة) حد أدى 5جم

فتح احلساب (ملف)

 25جم لالفراد  ،ورلاانً لعمالء شركات السمسرة

عمولة إيداع أسهم (أمني حفظ مصر ادلقاصة)

( % 02أثنني ىف االلف) حبد أدى 40جم للشركة الواحدة
25جم ىف حالة تعدد الشركات

عموالت تخص العمالء وغير العمالء

عمولة توزيع أسهم رلانية

رلاانً

عمولة قيد رىن أو شطب رىن

( %01واحد ىف االلف) لصغار العمالء

عمولة قيد زايدة رأس ادلاؿ

رلاانً

عمولة حفظ سنوية

طبقاً دلطالبة شركة مصر ادلقاصة (%05 +مخسة ىف االلف)

( رسم حيازة وأتمني ادلخاطر )
كشف حساب استثنائي

10جم لالفراد (رلاانً للشركات) ومسامهي بنك فيصل

عمولة سحب أو حتويل األسهم

( %01واحد ىف االلف) حبد أدى 25جم لالفراد

عمولة استبداؿ أو جتزئة

رلاانً

مهحىظت

٣ضةةبف اُةةٛ ٠ةةم ٙاُؼٔةةٞالد أُظةةبر٣ق اُلؼِ٤ةةخ اُزةة٣ ٠ةةدكؼٜب اُج٘ةةي ٗ٤بثةةخ ػةةٖ اُؼٔةةالء ٝأُشةةبر إُٜ٤ةةب ثبُج٘ةةد رهةةْ ()5
ثبُوٞاػد اُؼبٓخ ُالئحخ ُٔ %01 +وبثِخ أُظرٝكبد اإل ار٣خ ٝأُظرٝكبد األخر.ٟ

05

انباب انثامه  :خزائه انعمالء
انعمىنت

انبىد
أ٣جبر اُخسائٖ س٘٣ٞب ً :
طـ٤ــــــــــــرح
ٓزٞسطـــــــــخ
ًج٤ـــــــــــــرح
ٓغ ٓؼبِٓخ اُخسائٖ كٞم أُزٞسطخ ٓؼبِٓخ اُخسائٖ اٌُج٤رح
 -رـ٤٤ر ًبُـــــــــــــٕٞ

411جْ
311جْ
0111جْ
ٓغ ٓؼبِٓخ اُخسائٖ كٞم أُزٞسطخ ٓؼبِٓخ اُخسائٖ اٌُج٤رح
طجوب ً ُِزٌِلخ اُلؼِ٤خ ٓ %01 +ظبر٣ق إ ار٣خ ثحد أ ٗ001٢جْ

رأٓٓ ٖ٤سزر

011جْ ٣ؼب ُِؼٔ َ٤ػ٘د اٗزٜبء اُؼود ٝرسِٓ ْ٤لزب) اُخس٘٣خ ُِج٘ي

اسزخداّ اُ٘سخخ اُثبٗ٤خ ُٔلزب) اُخس٘٣خ ك ٢كزح اُخس٘٣خ ُٔرح ٝا دح

511جْ

ًـَ ٓطبُجـخ ُِؼٔ٤ــَ ثبإل٣جــبر اُس٘ـُ( ١ٞؼدّ ًلب٣خ اُرط٤د )

اُزٌِلخ اُلؼِ٤خ  %01 +ثحد أ ٗ01 ٢جْ

ر َ٤ًٞاخِ ٢خبص ثبُخس٘٣خ

41جْ

رـ٤٤ر أ ٝرؼد َ٣رٞه٤غ اُؼٔ َ٤ث٘ب ًء ػِ ٠طِجخ

50جْ

ػُٔٞخ ز٣برح خس٘٣خ اُؼٔالء

أُرح اال ٠ُٝك ٠اُشٜر ٓجبٗب ً
أُرح اُثبٗ٤خ خالٍ ٗلس اُشٜر 01جْ رسْ ٌَُ ز٣برح

انباب انتاصع  :بطالاث اندفع

06

انعمىنت

انبىد
خدمة بطاقه سشهية

21جم سشهيا

الدحب الشقدى من صارفات البشك

مجانا

الدحب الشقدى من صارفات بشهك أخرى

5جم عن كل عسمية سحب فى حالة الحركة عمى شبكة 021

ايداع نقدى برارفات البشك

مجانا

رسم كارت بدل فاقد  /تجديد

11جم

رسم إعادة الرقم الذخري (تغيير رقم سرى داخل الفرع)

01جم

االطالع عمى رصيد الحداب من صارفات البشك

مجانا

االستعالم عن رصيد الحداب من صارفات البشك مطبهع

مجانا

استعالم عن رصيد الحداب من صارفات بشهك أخرى

1جم

كذف حداب مرغر من صارفات البشك

مجانا

التحهيالت من حدابات العسيل داخل الفروع

مجانا

تحهيالت داخمية داخل نفس الفرع

مجانا

عسهلة عن كل مشاقزة إذا أثبت أنه ليس لمعسيل الحق فى السشاقزة-:



عمى صارفات البشك

عمى صارفات بشهك أخرى

5,25جم عن كل عسمية سحب فى حالة الحركة عمى شبكة في از

عسيل البشك عمى صارفات البشك-:
05جم إذا كانت الحركة عمى صارفات البشك

عسيل البشك عمى صارفات بشهك أخرى-:

11جم فى حالة الحركة عمى شبكة 021

 $05أو ما يعادلها إذا كانت الحركة عمى شبكة VISA
العسميات خارج مرر



الدحب الشقدى
السذتريات

فى حالة حداب العسيل بالجشيه السرري-:
الدحب الشقدى ( 1%عسهلة  %1 +مراريف تدبير21 +جم)

( %1عسهلة 21 +جم)

فى حالة حداب العسيل عسمة أخرى-:

الدحب الشقدى (1%عسهلة 21 +جم)
السذتريات (1%عسهلة 21 +جم)

اإلستعالم خارج مرر
فى حالة صدور حكم تحكيم ضد البشك كطمب العسيل

 $2أو ما يعادلها من العسالت االخرى
فى حالة الحركة عمى شبكة  021مراريف التحكيم 511جم يتحسمها العسيل
لرالح شركة بشهك مرر

فى حالة الحركة عمى شبكة الفي از مراريف التحكيم  $511أو ما يعادلها من
العسالت االخرى يتحسمها العسيل لرالح شركة في از
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تابع انباب انتاصع :بطالاث اندفع
انعمىنت

انبىد
عسهلةةةةة اإلطةةةةالع عمةةةةى صةةةةهرة القةةةةاام بالدةةةةحب لعسيةةةةل البشةةةةك عمةةةةى صةةةةارفات 51جم لالطالع
البشك

011جم لطباعة الرهرة

طمب العسيل إستخراج رقم شفرى جديد ويرسل له بالبريد

21جم+السراريف الفعمية
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اخلدماث اإلنكرتووُت األخري
انبىد

انعمىنت

أٝالً :خدٓبد االٗزرٗذ ٝأُٞثب َ٣اُجٌ٘٢
أ .اُخدٓبد أُظرك٤خ أُزب خ كٗ ٠ظبّ االٗزرٗذ
-

االسزؼالّ ػٖ اُرط٤د.

-

االسزؼالّ ػٖ اُ ٞائغ أُجٔدح.

-

االسزؼالّ ػٖ رؼبٓالد اُحسبة.

-

االسزؼالّ ػٖ رؼبٓالد اُحسبة ُلزرح بُ٤خ .

-

اُزح َ٣ٞث ٖ٤سبثبد اُؼٔٓ( َ٤جبٗبً) .

رس ّٞاإلشزراى ك ٠اُخدٓخ 01جْ أٝ 0 ٝالر أٓر٢ٌ٣
أ 00 ٝلاير سؼ ١ ٞأ 5.0 ٝج٘ ٚ٤أسزرُ٢٘٤
أٞ٣ 5.0 ٝر ٝأ 0 ٝكراٗي س٣ٞسر١

 رثظ سبة آخر ٓغ اُؼٔ. َ٤011جْ أٝ 6 ٝالر أٓر ٢ٌ٣أ 55ٝلاير سؼ ١ ٞأ 0ٝج٘ٚ٤
ة .اُزؼِٔ٤بد ٝاُخدٓبد أُظرك٤خ اُزٌٔ٣ ٠ةٖ طِجٜةب ٓةٖ إسزرُ ٢٘٤أٞ٣ 0 ٝر ٝأ 6 ٝكراٗي س٣ٞسر ٌَُ ١سبة
خالٍ خدٓخ االٗزرٗذ.
-

طِت كزر شٌ٤بد .

-

طِت اطدار شٌ٤بد ٓظرك٤خ.

-

طِت شراء شٜب اد إ خبر ثأٗٞاػٜب

-

طِت إطدار ثطبهخ ث٘ي ك٤ظَ ُِظبرف ا.٢ُ٥

-

طِت شراء ٝإسزر ا ٝثبئن ط٘دٝم االسزثٔبر .
ثبٗ٤بً :خدٓبد اُرسبئَ اُوظ٤رح

رس ّٞاالشزراى 51جْ أٝ 0ٝالر أٓر ٢ٌ٣أ 4 ٝلاير سؼ١ ٞ
أ 0ٝج٘ ٚ٤إسزرُ ٢٘٤أٞ٣ 0 ٝر ٝأ 0 ٝكراٗي س٣ٞسر ١ػٖ ًَ
 0شٜٞر رزضٖٔ  00رسبُخ شٜر٣ب ً ٓٝب ٣س٣د ػٖ اُي ٣زْ
ا زسبثٜب ثسؼر اُزٌِلخ اُلؼِ٤خ ُِرسبُخ اُٞا دح .
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انباب انعاشر  :أمىاء االصتثمار
انبىد
أوال:بيع وشراء العقارات لحداب العسالء

انعمىنت

-

البيع بالسزاد العمشي

( %5خسدة فى السااة) (تذسل السرروفات واتعاب الخبير السثسن)

مهضهعات مقدمة من الخبراء السثسشين

من  %1إلى  %5بشدبة  %11لمبشك و %11لمخبير(دون تحسل البشك ألي أعباء مالية)

-

عسميات بيع لرالح شركات قطاع االعسال

يتم إقتدام العسهلة التى يتم اإل تفاق عميها مشاصفة

-

البيع بشظام أسبقية الحجز

من  %0إلى  %2من البااع

إدارة األمالك

 %01من قيسة اإليراد بحد أدني 0111جم سشهيا

-

فى حالة إيجاد البشك لطرفي العسمية

ثانيا  :تحرير العقهد لغير عسالء البشك
عقد االيجار

%2,5مذترى  %2,5 ،البااع بحد أدني 2111جم لكال مشهسا

مع الخبير السثسن (دون تحسل البشك ألي أعباء مالية)

عسهلة من 111جم إلى 0511جم حدب نهع العقد

عقد البيع

( %0واحد فى السااة) بحد أدني 2111جم  /حد قري 01111جم

عقد الرهن العقارى وتدجيمه

( %2أثشان فى السااة) مع تحسل العسيل السراريف الفعمية

عقد الرهن التجارى وتدجيمه

( %2أثشان فى السااة) مع تحسل العسيل السراريف الفعمية

إجراءات تدجيل وشهر وتهثيق العقهد

(%1ثالثة فى السااة)  +مع تحسل العسيل السراريف الفعميه

الهفاء باإل لتزامات نيابة عن الغير

عسهلة (%2أثشان فى السااة) لمسرة الهاحدة

تحريل الحقهق نيابة عن العسالء -:

 بدون اتخاذ إجراءات
 باتخاذ إجراءات

من  %0إلى %2
من %5إلى %05

ثالثا  :مجال السذروعات اإلستثسارية
إعداد الدراسات والقيام كهكيل مؤسدين

 %25تحرةةةةل اإلدارة عميهةةةةا مةةةةن قيسةةةةة األ تعةةةةاب السحرةةةةمة لرةةةةالح السكاتةةةةب اإلستذةةةةارية

الدراسات فقط

 %25تحرةةةةل اإلدارة عميهةةةةا مةةةةن قيسةةةةة األ تعةةةةاب السحرةةةةمة لرةةةةالح السكاتةةةةب اإلستذةةةةارية

اقترار الخدمة عمى تقديم الطمبات لمجهات السخترة

من 0111جم إلى 5111جم بخالف السراريف الفعمية

السدشد إليها األعسال بدون حد أدني وبحد أقري  011111ألف جم .

السدشد إليها األعسال بدون حد أدني وبحد أقري51ألف جم .

روةةد ْ٣اإلسزش ةبراد اُوبٗ٤ٗٞةةخ ٝرحر٣ةةر اُؼوةة ٞاإلثزدائ٤ةةخ ٝاُ٘ظةةبّ ( %0, 5واحد ونرف فى السااة) بحد أدني 5111جم وبدون حد أقري
األسبس٢

-

رابعا  -:تقدير قيسة األصهل :
تقدير العقارات وأصهل العسالء بسعرفة

السكاتب اإلستذارية

تحرل اإلدارة عمى  %25كحد أدنى من إجسالي قيسة األتعاب السحرمة من العسيل

مع مراعاة :
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(األتعاب السحددة بسعرفة الخبراء السثسشين عن كل عسمية تقييم)

التأمين بسعرفة البشك عمى السخازن السرههنه لمبشك
مهحىظت

إلغاء حرة اإلدارة فى أتعاب الخبراء فى الحاالت اآلتية:

-

عسميات تقييم ضسانات العسالء الستعثرين والستهقفين عن الدداد.

السحالين لمذئهن القانهنية والغير مهجهدين ويتحسل الفرع أو البشك أتعاب الخبراء
األصهل والعقارات التي آلت ممكيتها لمبشك.

أسعار شركات التأمين والحرهل عمى الخرم السسشهح من شركات التأمين لرالح البشك 1

٣ضةةبف اُةةٛ ٠ةةم ٙاُؼٔةةٞالد أُظةةبر٣ق اُلؼِ٤ةةخ اُزةة٣ ٠ةةدكؼٜب اُج٘ةةي ٗ٤بثةةخ ػةةٖ اُؼٔةةالء ٝأُشةةبر إُٜ٤ةةب ثبُج٘ةةد رهةةْ ()5
ثبُوٞاػد اُؼبٓخ ُالئحخ ُٔ %01 +وبثِخ أُظرٝكبد اإل ار٣خ ٝأُظرٝكبد األخر.ٟ
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انباب احلادي عشر  :االصتعالماث ادلركزَت
انعمىنت

انبىد

أوال  :طمبات اإلستعالم
 اإلستعالمات عن االفراد (عسالء التجزاة السررفية) االفالس .

051جم لالفرد

 البروتدته .
 الذركة السررية لالستعالم االاتساني ". "I-Score
 اإلستعالمات عن األشخاص السعشهية (الذركات –السشذأت الفردية)

251جم  +السراريف الفعمية بحد أدني51جم

 االفالس .
 البروتدته .
 الذركة السررية لالستعالم االاتساني ". "I-Score

ثانيا:طمبات شهادات االفالس والبروتدته

 -شهادة فردية مطبهعة إستالم فهرى

11جم

 شةةةةةةةةةةةةهادة فرديةةةةةةةةةةةةة تدةةةةةةةةةةةةةميم اليةةةةةةةةةةةةهم التةةةةةةةةةةةةةالي 01جم(خالل21ساعة)

 شةةةةةةهادة مطبهعةةةةةةة مجسعةةةةةةه تدةةةةةةميم اليةةةةةةهم التةةةةةةالي 01جم(خالل 21ساعة)

 طمةةةةةةب اسةةةةةةتعالم ااتسةةةةةةةاني (ذاتةةةةةةي) مةةةةةةن الذةةةةةةةركةالسررية لالستعالم االاتساني ". "I-Score

تكمفة الذركة  %51 +مراريف إدارية
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انباب انثاوٍ عشر  :عمهُاث انتىظُف احملهً
انعمىنت

انبىد
أُظبر٣ق اإل ار٣خ ػٖ ًَ ػِٔ٤خ إئزٔبٗ٤خ
ػِٔ٤بد ُٔدح س٘خ كأهَ

 %1 ,30ثحد أ ٗ511 ٢جْ

ػِٔ٤بد أًثر ٖٓ س٘خ  ٝز0 ٠س٘ٞاد

 %0 ,50ثحد أ ٗ501 ٢جْ

ػِٔ٤بد أًثر ٖٓ 0س٘ٞاد  ٝز0 ٠س٘ٞاد

 %0 ,0ثحد أ ٗ011 ٢جْ

ػِٔ٤بد أًثر ٖٓ  0س٘ٞاد

 %0, 30ثحد أ ٗ001 ٢جْ
ِٓحٞظخ :
أُظةةبر٣ق اإل ار٣ةةخ ُجٔ٤ةةغ اُؼِٔ٤ةةبد اُزةة ٠ر٘لةةم ثضةةٔبٕ  ٝائةةغ أ ٝشةةٜب اد اإل خةةبر رخلة
اُ٘ظق

ػُٔٞخ إررجبط ػٖ ػدّ إسزخداّ اُحد ٝأُظر) ثٜب

( %15أث٘ ٖ٤ك ٠االُق) س٘٣ٞب ً ػِ ٠اُجسء اُـ٤ر ٓسزخدّ ٖٓ اُحد أُظر) ُِؼَٔ٤

إُةة٠

