تعريفـة أسعـار
الخدمـات المصرفيـة

تطبق كافة الشروط و األحكام

مصاريف الحســــــــاب

مع برامج األهلى مرتبات
تمتع بمزايا متعددة وعروض خاصة

قرض سيارة

الحساب الجاري
مصاريف فتح الحساب (فردى,
أشخاص متعددين)

 25جم

الحــــــد األدنى لفتح الحساب

 500جم $100,وما يعادلها
بالعمالت االجنبية أو  5000جم
للشركات وما يعادلها بالعمالت
االجنبية

المصاريف الشهرية في حالة
نزول الرصيد عن الحد االدني
المسموح به

 10جم شهريًا

حساب التوفيـر
قرض نقدى

مصاريف فتح الحساب

 25جم

الحد األدنى المطلوب لفتح
الحساب  /احتساب الفائدة

 1000جم $100 ,و  100يورو و 100
جنيه استرليني

حساب توفير المستقبل
بطاقات ائتمان متنوعة

 10جم

مصاريف فتح الحساب
الحد االدنى لفتح الحساب/
احتساب الفائدة
كشف الحساب الربع سنوي

خدمة الراتب المقدم

إستخدام محلي ودولي
نقدًا ومشتريات

 80سنويا ( تخصم  20جم كل 3
شهور)

الودائع ألجل

الحـــد األدنى لرصيد الفتــــــــح
www.nbe.com.eg

 500جم

الودائع بالعملة المحلية:
للودائع التى تزيد مدتها عن
شهر ١٠٠٠:جم
للودائع التى تقل مدتها عن
شهر ١٠٠٠٠٠:جم
الودائع بالعملة األجنبية:
 ١٠٠٠دوالر  ٧٠٠ ،يورو  ٥٠٠ ،جنيه
استرلينى

تطبق كافة الشروط و األحكام
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مصاريف وخدمــات أخــــــــــــرى

كشف الحساب

الدورية
يومى

المصاريف
 5جم للكشف

اسبوعي

 10جم للكشف

اسبوعين
شهري

 10جم للكشف
 15جم للكشف

ربع سنوي

 30جم للكشف

أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

مصاريف كشوف الحسابات
للعمالء خارج مصر

المصاريف
الدورية
20جم للكشف
يومى
 20جم للكشف
اسبوعي
 20جم للكشف
شهري
 30جم للكشف
ربع سنوي
أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

نسخة إضافيـــــــة لكشف
الحساب  /كشف استثنائى

 5جم للورقة

بيانات يطلبها العمالء
(عن السنة الجارية)

 35جم

بيانات يطلبها العمالء
(عن سنة سابقة)

 50جم

مصاريف على عمليات سحب
مبالغ اقل من  10000جم من
خالل الشبابيك

 10جم عن كل عملية

عمولة شهرية على أعلى رصيد
مدين للتسهيل بدون ضمانات
نقدية

 1٫5في األلف بحــــــد أدنى  5جم
للمحـلى و  2دوالر و ١،٥يورو و ١،٣
جنيه استرليني

مصاريف خدمة الحسابات
الجارية المدينة

 5في األلف وبحد أقصى 100
جم من قيمة العوائد المدينـــة
المحتسبة على الحســـــاب

شـــــهادة األرصــــــــدة

 35جم

االطالع على مستند يخص سنه
مالية سابقه

 20جم
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التوكيــــــــــــل

 35جم

شهادات الشركات تحت
التأسيس وزيادة رأس المال

وفقا لقطاع أمناء االستثمار

حفظ المراسالت

 250جم سنويًا

طلب التحقق من صحة التوقيع

 15جم عن كل محرر

تقسيم موجودات التركات لدى
البنــــــــــــــــك

 3في األلف بحد أدنى  25جم
وأقصى  1000جم

مصاريف تحويل المعاش

مصاريف فتح الحساب 25 :جم
عمولــــة شهرية لتحويل المعاش:
 1جم
مصاريف سنوية :ال يوجد
مصاريف السحب على الشباك
للعمليات اقل من  10000جم 10 :جم
مصاريف كشف حساب ربع سنوي:
 80جم ( تخصم  20جم كل  3شهور)
اصدار خطاب لتحويل المعاش:
 50جم

تحويل المرتبات إلضافتها
لحسابات العمالء او لصرفهـا

 10جم شهريًا

اصدار بدل فاقد للشيكات
المصرفية

 25جم

إصدار بدل فاقد للشهادات
االدخاريــــــة

25جم

طباعة مركز ودائــــــــــــع عميل
بصفــــــة استثنائيــــــــــــــــة

تعليمات مستديمة

 5جم للورقــة
 15جم مصاريف أشتراك
بالخدمة  20 +جم  $3/لكل عملية
(بخالف المصاريف المقررة
لتنفيذ العملية سواء تحويل أو
دفع)
5

القرض الشخصي

إصدار دفتر شيكات

 3جم عن كل ورقــــــــة

ابرام عقود اجله

 %0.75بحد أدنى $15

صناديق اإليداع فى الخزائن المؤجرة

أكبر تمويل وأطول فترة سداد

حجم صغيره  50 :جم
حجم متوسطه  100 :جم
حجم متوسطه اكبر  150 :جم
حجم كبيره  200 :جم
يعادل ضعف قيمة ايجار
الخزينــــــــة

الخـــــــزائــــن (شهريًا)

تأمين إيجار خزينـــــــــة

التكلفة الفعلية للكالون 50 +جم

تغيير كالون الخزينــــــة

يكون لكل عميل خزينه واحده وما زاد عن ذلك يتم مضاعفه
التعريفة

أمناء الحفظ
أتعاب أمين الحفظ

نوع الخدمة

 10جنيهات

فتح الحساب

إصدار كشوف الحسابات
مجانًا
 3جم
 75جم سنويًا
 250جم سنويًا
 5جم

سنوي
عند الطلب
شهري بالفاكس
أسبوعي بالفاكس
عند الطلب بالفاكس

إيداع األسهم
عند اإليداع وفي نهاية كل سنة
مالية

 1٫5في األلف بحد أدني 10
جم وحد أقصي  20000جم
لكل ورقة مالية

بيع أو شراء أوراق مالية

www.nbe.com.eg

لألفراد

 1٫5في األلف

للمؤسسات

 1في األلف بحد أقصي
 10000جم

تحصيل الكوبونات

 5في األلف (بحد أدني  2جم
وبحد أقصي  500جم)

تطبق كافة الشروط و األحكام
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الرهن وفك الرهن

 1٫5في األلف بحد أدني 2
جم وحد أقصي  5000جم

التحويل ألمين حفظ آخر

 50جم

توزيعات األسهم المجانية للمقاصة

 10جم

األسهم العينية
إيداع األسهم (عند اإليداع وفي
نهاية كل سنة مالية)
تحصيل الكوبونات

 3في األلف
٪ 0٫5

خدمة األهلى فون
اإلشتراك فى خدمة «األهلي فون» مجانًا
اإلستعالم عن أرصدة الحسابات
مجانًا
والبطاقات االئتمانية
التحويل من وإلى حسابات
مجانًا
العميل
سداد مدفوعات بطاقات اإلئتمان

مجانًا

كافة اإلستفسارات العامة

مجانًا

إيقاف بطاقات العميل المفقودة

مجانًا

إصدار بدل فاقد لبطاقة االئتمان
إصدار دفتر شيكات

 ٥٠جنيه
 3جنيه لكل ورقة

إرسال كشف حساب مختصر (العمليات الحالية)
مجانًا
مجانًا
مصاريف البريد

بالبريد اإللكترونى
بالفاكس
بالبريد

إرسال كشف حساب عن فترة سابقة
 ٥جنيه لكل ورقة

بالبريد اإللكترونى

 ٥جنيه لكل ورقة  +م .فاكس:
 5جنيه
 5جنيه لكل ورقه  +مصاريف
البريد

بالفاكس
بالبريد

الراتب المقدم
رسوم االشتراك

مجانا

سعر العائد المدين شهريًا

 % 2,05فائدة شهرية على
الرصيد المدين

مصاريف تجاوز الحد االئتماني

مجانا
9

تحويل األموال بأستخدام ماكينات الصراف اآللي
بمصرفنا Money Transfer

قرض السيارة ..

مش محتاج تفكر فى عربيتك القديمة

رسوم االشتراك
الحد األقصى اليومي  /الشهري
للتحويل
مصاريف التحويل

مجانا
 2000جم يومي  5000 /جم
شهري
 10جم لكل تحويل

خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول
"خدمة الفون كاش"
مصاريف التسجيل بالخدمة *
مصاريف التجديد السنوي *
مصاريف االيداع في محفظة
الفون كاش
مصاريف االيداع من خالل كارت
البنك االهلي
مصاريف تحويل االموال
مصاريف السحب النقدي من
محفظة الفون كاش ( من خالل
فروع البنك/منافذ فوري) *
مصاريف السحب النقدي من
محفظة الفون كاش من خالل
الصراف االلي *
خدمات فوري علي الخدمة

 20جم
 10جم
ال يوجد
ال يوجد
 % 1بحد ادني 2جم
 % 2بحد ادني 2جم

 %1بحد ادني  2جم

تختلف وفقا للتاجر

*مجانا لفترة محدودة

قروض التجزئة المصرفية

اطول فترة سداد تصل الى  84شهر
اكبر تمويل يصل الى %100

عموله اصدار مخالصات
ابراء الذمة
*خطابات تحديد رصيد
المديونية القائمة و انها
ساريه الصالحية

 25جم للخطاب الواحد

القرض الشخصى النقدى
رسوم إدارية تدفع مقدمًا

رسوم تأخير القسط

 % 2من مبلغ القرض بحد أدنى  250جم
حال سداد القرض على  7سنوات.
 % 3من مبلغ القرض بحد أدنى  250جم
حال سداد القرض على أكثر من  7سنوات.
20جم شهريًا  % 2 +من المبلغ المستحق
ولم يدفع ولحين تمام السداد
 % 3من المبلغ المدفوع حال السداد نقدا.

رسوم السداد المعجل
(الكلي/الجزئي)

 % 10من المبلغ المدفوع حال السداد
بشيك أو بأي وسيلة اخرى غير السداد
النقدي.

التأمين على الحياة

مجانًا

www.nbe.com.eg
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القرض الشخصي النقدي بضمانات نقدية
المصاريف االدارية
عمولة السداد المعجل الجزئي /
الكلي
غرامة التأخير

بطاقات البنك األهلى المصرى
للخصم المباشر

الدمغة النسبية

%1
 % 3
% 2 من المبلغ المستحق و لم
يدفع.
تخصم من المصاريف االدارية

على ان يتم التطبيق على الشهادات ذات عائد  % 15فاكثر كمرحلة
مبدئية

منتج قرض السيارة المالكي
المصاريف االدارية

 % 1٫5حتى  5سنوات
و% 2حتى  7,6سنوات وبدون حد
أقصى او ادنى

رسوم السداد المعجل (الكلي)

 % 3من مبلغ التمويل القائم

رسوم السداد المعجل (الجزئي)

 % 3من المبلغ المدفوع مقدما

غرامة التأخير

 % 2من المبلغ المستحق

مصاريف حساب القرض

مجانا

مصاريف االستعالم االئتماني

مجانا

البطاقات
عمولة االستخدام لجميع البطاقات بالعمالت االجنبية % 3
بطاقات الخصم المباشر ( فيزا  -ماستر كارد )
رســــــوم اصدار

 25جم

رســــــوم التجديد

 25جم

رســــــوم االستبدال

 15جم

www.nbe.com.eg
تطبق كافة الشروط و األحكام
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اآلن تســــوق بأمـــان

بطاقة
البالتينية”
المصرىDebit Card
األهلىالمباشر ”
البنك الخصم
فيزاببطاقة
االنترنت
عبر
مع خدمة ””MasterCard SecureCode
و خدمة ” ”Verified by Visaمن البنك األهلى المصرى

كشف حساب مختصر من
ماكينات الصراف األلى الخاصة
بمصرفنا
عمولة السحب النقدي من
ماكينات الصراف األلى الخاصة
بمصرفنا
عمولة السحب النقدي من
ماكينات الصراف األلى الخاصة
بالبنوك المحلية   داخل مصر
عمولة السحب النقدي من
ماكينات  POSالخاصة بالبنوك
المحلية داخل مصر

مجانا

مجانا

 5جم عن كل عملية سحب

 % 1٫5بحد ادنى  15جم

عمولة السحب النقدي من
ماكينات الصراف األلى الخاصة
بالبنوك االجنبية خارج مصر

 % 3من قيمة المبلغ  30 +جم عن
كل عملية سحب

رسم اإلستعالم عن رصيد
الحساب من ماكينات مصرفنا

مجانًا

رسم اإلستعالم عن رصيد
الحساب من ماكينات بنوك
محلية

 1٫5جم لكل عملية إستعالم

رسم االستعالم عن الرصيد من
ماكينات بنوك اجنبية خارج
مصر

 5جم لكل عملية استعالم

بطاقه الخصم المباشر البالتينية
( ماستركارد بالتينم )

تطبق كافة الشروط و األحكام

تطبق كافة الشروط و األحكام
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رسوم اصدار

مجانا

رسوم التجديد

 50جم

رسوم االستبدال

 50جم

كشف حساب مختصر من
ماكينات الصراف األلى الخاصة
بمصرفنا

مجانا

عمولة السحب النقدي من
ماكينات الصراف األلى الخاصة
بمصرفنا

مجانا
15

عمولة السحب النقدي من
ماكينات الصراف األلى الخاصة
بالبنوك المحلية داخل مصر

 5جم عن كل عملية سحب

عمولة السحب النقدي من
ماكينات ال ATMالخاصة
بالبنوك المحلية االخرى

 5جم /للعملية الواحدة

عمولة السحب النقدي من
ماكينات  POSالخاصة بالبنوك
المحلية داخل مصر

 % 1٫5بحد ادنى  15جم

عمولة االستفسار عن الرصيد
من خالل ال ATMالخاصة
بمصرفنا

مجانا

عمولة السحب النقدي من
ماكينات الصراف األلى الخاصة
بالبنوك االجنبية خارج مصر

 %3من قيمة المبلغ  30 +جم عن
كل عملية سحب

عمولة االستفسار عن الرصيد
من خالل ال ATMالخاصة
بالبنوك االخرى المحلية

رسم االستعالم عن رصيد
الحساب من ماكينات مصرفنا

مجانًا

رسم االستعالم عن رصيد
الحساب من ماكينات بنوك
محلية

 1٫5جم لكل عملية استعالم

رسم االستعالم عن الرصيد من
ماكينات بنوك اجنبية خارج
مصر

 5جم لكل عملية استعالم

 2جم

بطاقة الدفع للحواالت
رسم االصدار

مجانا

رسم االشتراك السنوي

 15جم

رسم االستبدال

 15جم

البطاقة المدفوعة مقدما
الحد االقصى لرصيد البطاقة

وفقا و قيمة الحوالة

البطاقة المدفوعة مقدما لالستخدام العام
رسم االصدار

 15جم

رسم االشتراك السنوي

 10جم

رسم االستبدال

 10جم

الحد االقصى لرصيد البطاقة

 5000جم

خدمة الرسائل النصية

متاحة مجانا

عمولة السحب النقدي من
ماكينات ال ATMالخاصة
بمصرفنا

 2جم /للعملية الواحدة

16

خدمة الرسائل النصية

متاحة مجانا

عمولة السحب النقدي من
ماكينات ال ATMالخاصة
بمصرفنا

مجانا

عمولة السحب النقدي من
ماكينات ال ATMالخاصة
بالبنوك المحلية االخرى

 5جم /للعملية الواحدة

عمولة االستفسار عن الرصيد
من خالل ال ATMالخاصة
بمصرفنا

مجانا

عمولة االستفسار عن الرصيد
من خالل ال ATMالخاصة
بالبنوك االخرى المحلية

 1.5جم
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بطاقات االئتمان
سعر العائد المدين الشهري
للبطاقات المضمنة

%1.75

سعر العائد المدين الشهري
للبطاقات الغير مضمنة

%2.10

بطاقات (فيزا الذهبية  -ماستر كارد الذهبية)
رسوم االصدار للبطاقة االصلية

 200جم

رسوم التجديد للبطاقة االصلية

 100جم

رسوم إصدار وتجديد البطاقة
اإلضافية

بطاقه واحده مجانا و  50جم لما
يزيد عن ذلك

رسوم االصدار للبطاقة االصلية

 150جم

رسوم إصدار بدل فاقد  /تالف

 50جم

رسوم التجديد للبطاقة االصلية

 75جم

رسوم السحب النقدى من آالت
مصرفنا

 % 1.5بحد أدنى  5جم  +فوائد
من تاريخ السحب النقدى

رسوم اصدار وتجديد البطاقة
االضافية

 25جم

رسوم السحب النقدى من آالت
البنوك المحلية

 % 1.5بحد أدنى  15جم  +فوائد
من تاريخ السحب النقدى

رسوم اصدار بدل فاقد او تالف

 50جم

رسوم السحب النقدى من آالت
فى الخارج

 30 + % 3جم لكل حركة سحب +
فوائد من تاريخ السحب النقدى

رسوم السحب النقدى من
ماكينات مصرفنا

 % 1٫5بحد ادنى  5جم  +فوائد
من تاريخ السحب

رسوم التأخير

 30جم شهريًا

رسوم السحب النقدى من
ماكينات البنوك المحلية

 % 1٫5بحد ادنى  15جم  +فوائد
من تاريخ السحب

رسوم تجاوز الحد اإلئتمانى

 30جم شهريًا

رسوم السحب النقدى من
ماكينات فى الخارج

 30 + % 3جم لكل حركة سحب
 +فوائد من تاريخ السحب

بطاقات ( فيزا كالسيك  -ماستر كارد استاندرد )

بطاقات ( فيزا البالتينية  /ماستر كارد البالتينية )

رسوم التاخير

 30جم شهريًا

رسوم االصدار للبطاقة االصلية

 500جم

رسوم تجاوز الحد االئتمانى

 30جم شهريًا

رسوم التجديد للبطاقة االصلية

 250جم

رسوم اصدار وتجديد البطاقة
االضافية

بطاقه مجانيه و 250جم لما يزيد
عن ذلك

رسوم اصدار بدل الفاقد  /التالف

 50جم
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رسوم السحب النقدى من
ماكينات البنك

 % 1٫5بحد ادنى  5جم  +فوائد
من تاريخ السحب

شيكات مشتراة

رسوم السحب النقدى من
ماكينات البنوك المحلية

 % 1٫5بحد ادنى  15جم  +فوائد
من تاريخ السحب

للمقاصة بالجنيه المصرى

 3في األلف بحد أدنى  20جم
وبدون حد أقصى

رسوم السحب النقدى من
ماكينات فى الخارج

 30 + % 3جم لكل حركة سحب +
فوائد من تاريخ السحب

خارج المقاصة بالجنيه المصرى

 3في األلف بحد أدنى  20جم
وبدون حد أقصى

رسوم التأخير

 30جم شهريًا

بعمله أجنبيـــــــه

رسوم تجاوز الحد االئتمانى

داخل الجمهورية  %1بحد أدنى
$5
خارج الجمهورية  %1بحد أدنى
$10

 30جم شهريًا

فترة السماح للمشتريات

تصل الى  57يوم

شــيكات مرتــدة
 20جم

شيكات واردة

الشــيكات
20جم

شيكات صادرة

المقاصة الخارجية (الصادرة)
 1في األلف بحد ادنى 5جم وحد
أقصى 20جم

بالجنيه المصري

إيقـاف صـرف الشيكات
طلب إيقـاف صـرف الشيكات

30جم

التحصيــل خارج غرفة المقاصة
محلى
بالجنيه المصري

 2في األلف بحد أدنى 5جم
وأقصى 400جم  5 +جم

بالعمالت األجنبية

بنوك أخرى داخل الجمهورية
 3في األلف بحد أدنى $ 5
وأقصى $100
بنوك خارج الجمهورية
 3في األلف بحد أدنى $10
وأقصى  + $100المصاريف
المحصلة من قبل المراسل

20
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مصاريف البريد

التحاويــــل
التحاويـل الصـادرة
دوليـة

 3في األلف بحد ادنى $5
واقصى  $15+ $125مصاريف
السويفت

محلــى

محلية ( بالجنيه المصرى)
للبنوك األخرى من خالل ACH
محليـة بالعملـة األجنبية

 1في األلف بحد ادنى  $2وحد
اقصى  $10 + $100مصاريف
السويفت

تحويل من حساب عميل الفرع
إلى حساب نفس العميل فى
أى فرع

ال توجد اى مصاريف

تحويل من حساب عميل الفرع
إلى حساب عميل آخر فى نفس
الفرع

ال توجد اى مصاريف

تحويل من حساب عميل الفرع
لحساب عميل آخر فى فرع آخر
من فروع البنك

ال توجد اى مصاريف

لمستفيد من غير العمالء
للتحصيل فى أى فرع

 1في االلف بحد ادنى  5جم
واقصى  400جم  5 +جم
مصاريف

من خالل السويفت  /نوع
المصاريف (: )Our

 1في االلف بحد ادنى $ 30
واقصى  $ 75او ما يعادلها
بالعمالت االخرى ( جنيه مصرى او
عمالت اجنبية اخرى)

 $ 10أو ما يعادلها بالعمالت
الغاء أمر الدفع (من خالل المحول)
االجنبيه االخرى
تعديل بيانات أمر الدفع (من
خالل المحول أو المرسل)

 $10أو مايعادلها بالعمالت
األجنبية األخرى

اوامر الدفع الصادرة كطلب
الوكالء إلوامر دفع واردة لصالح
عمالء بنوك اخرى

وفقا واالتفاقيات المبرمة مع
الوكالء
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المصاريف الفعلية  ٪25 +من
قيمتها

خارجـى

محلية ( بالجنيه المصرى)للبنوك  2في األلف بحد ادنى 5جم
واقصى 300جم  5 +جم سويفت
االخرى بالسويفت
 1في األلف بحد أدنى  2جم وحد
أقصى  75جم 2 +جم مصاريف
ACH

المصاريف الفعلية  ٪25 +من
قيمتها

مصاريف السويفت
محلــى

$ 10

دولي

$ ١٥

الشيكات المصرفية والشيكات المعتمدة
 2في األلف بحد أدنى20جم وحد
أقصى 300جم

بالجنيه المصرى

 3في األلف بحد ادنى  $5واقصى
$100

بعملـة أجنبيـة

التحاويـل الــواردة
التحويالت الواردة من وكالء
مصرفنا بدول الخليج

يتم تحديد العمولة وفقا
والتعاقدات المبرمة مع كل وكيل

بالعملــة المحليــة
تضاف لحساب العميل لدى
البنك األهلى (من فرع اخر  ,من
بنك اخر محلى)

ال توجد اي مصاريف

تضاف لحساب العميل لدى بنك  2في األلف بحد ادنى 5جم
واقصى 300جم 5 +جم
مصرى آخر
( من بنك مصرى آخر )
تصرف لمستفيد ليس لديه
حساب

 2في األلف بحد ادنى 5جم
واقصى 300جم 5 +جم
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(واردة من الخارج بالسويفت)
تدفــع للمستفيد فى الشباك

 10جم

الشركـــــــات
أوراق تجـــاريــــــة

(واردة من الخارج بالسويفت)
تضاف لحساب المستفيد

 10جم

سحب كمبيالة أو شيك
(المجموعات الشهرية)

 1جم لكل كمبيالة أو شيك

 Refundمن خالل السويفت أو
ACH

 10جم

اى عملية مصرفية تتعلق
بالكمبياالت والسندات االذنية
( حفظ  -تحصيل  ...-الخ)

 2في األلف بحد أدنى  10جم
بالعملة المحلية أو $٢بالعملة
األجنبية  10 +جم

عمليات حفظ الكمبياالت
المجموعات الشهرية

 2جم لكل كمبيالة

حفظ الشيكات اآلجلة

 5جم لكل شيك

تحصيل الشيكات اآلجلة

تطبق عموالت ومصاريف
تحصيل الشيكات العادية

بالعملــة األجنبيــة
تضاف لحساب المستفيد لدى
البنك األهلى (من فرع اخر ,من
بنك اخر محلى)

ال توجد اى مصاريف

تضاف لحساب المستفيد لدى
بنك مصرى آخر

 1في األلف بحد ادنى  $2وحد
اقصى  $10 + $100سويفت (أو
ما يعادلها بالعمالت االجنبية
االخري)

(من بنك مصري اخر)
تصرف لمستفيد ليس لديه
حساب

 %01بحد ادني  2دوالر امريكي و
حد اقصي  100دوالر امريكي او ما
يعادلها من العمالت األخرى

عمليات تأجيل الكمبياالت

5جم للكمبيالة بالعملة المحلية
 $1للكمبيالة بالعملة األجنبية

الشيكات الواردة على
مستخلصات عمليات المقاوالت
المتنازل عنها

 %0.5عن قيمة الشيكات
المستخلصات

اخــــــــــــــرى
(واردة من الخارج بالسويفت)
تدفــع للمستفيد فى الشباك

 2في االلف بحدادنى $5وبدون
حد أقصى (او مايعادلها
بالعمالت االجنبية االخرى)

(واردة من الخارج بالسويفت)
تضاف لحساب المستفيد

( $4او مايعادلها بالعمالت
االجنبية االخرى)

 Refundمن خالل السويفت

 $20أو ما يعادلها بالعمالت
االجنبية االخري
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تطبق على القروض متوسطة
عمولـــة ارتباط عن عدم استخدام وطويلة األجل وتحصل عمولة
بحد أقصى  ٪1سنويًا على
حدود مصـــرح بها عن قروض
الرصيد الغير مستخدم آخر المدة
وسلفيات او خصم
المصرح بها للسحب منه

تحصيل أتعاب اإلدارة القانونية

 %0.5بحد أدنى  100جم ,وحد
أقصى  5000جم
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مع األهلـى نت للشركــات ..
أسرع و أسهل متابعة لمعامالتك البنكية ...

الكمبياالت الواردة من الخارج
واالعتمادات المستندية
الكمبياالت الواردة من الخارج
 -1كمبياالت أو مستندات برسم التحصيل

كمبياالت مستندية
او مستندات
تحصيل بدون
كمبيـــــــاالت

 %1.25بحد ادنى  $ 30او مايعادلها

عمولة تحصيل قدرها $ 10

كمبياالت عادية
(بدون مستند)

 2في االلف بحد ادنى $ 10

 -2كمبياالت برسم القبول

كمبياالت القبول
والتحصيل

عمولة التحصيل  +عمولة أضافية
قدرها $10

كمبياالت مقبولة من
عمولة التحصيل  +عمولة ضمان
المستورد ومضمونة
قدرها %1
من البنك

عمولة تحصيل قدرها $ 10

كمبياالت القبول
واالعاده

$ 10

الكمبياالت المرسلة للخارج

www.nbe.com.eg

عمليات التصدير

 2.25في االلف

عمليات أخــــــــــرى

 3في االلف

تطبق كافة الشروط و األحكام
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)عمليات تمويل التجارة(
قواعد عامة
1.1يتم تحصيل العمولة بالعملة األجنبية أو بالمعادل لها بالجنيه
المصري  ،بسعر بيع التحاويل المعلن بقائمة أسعار مصرفنا رقم
« « 1ليوم تنفيذ العملية .
2.2تحصل عمولة قدرها  30.00جم مقابل اصدار أي بيان أو
شهادات للعمالء أو نسخة من االعتماد قبل االصدار أو بعده .
3.3بخصوص اعتمادات الجهوز ()Stand By Letters Of Credit
يتم تحصيل العموالت الخاصة بخطابات الضمان حال
االعتداد بها كخطاب ضمان أو العموالت الخاصة باالعتمادات
المستندية حال االعتداد بها كاعتماد مستندي .

المصروفات التي تحصل كإيرادات منوعة
.1مصاريف السويفت
اصدار اعتماد مستندي أو خطاب
ضمان أو تحويل اعتماد أو اعادة
اخطار عن كل رسالة

 $ 50أو ما يعادلها

تعديل اعتماد أو خطاب ضمان

 $ 25أو ما يعادلها

رسائل تمويل التجارة األخرى

 $ 15أو ما يعادلها

االعتمادات المستندية (استيراد)
عن كل  3شهور أو كسورها
1.1عمولة فتح ( اصدار )
االعتماد المستندي
تحصل العمولة الموضحة
باإلضافة الي العموالت التالية
طبقا لنوع االعتماد

 %1.25عن الفترة األولي لالعتماد
كل عام و  %0.25عن الفترات
الثالثة االخرى بحد ادنى  $50أو
ما يعادلها عن كل فتره وبحد
أقصى  %2طوال العام

أ .اعتمادات االطالع

ال تحصل عموالت أخري

ب .اعتمادات القبول (مقابل
 %2تحصل عند تداول
المستندات عن مدة التسهيل
كمبيالة)
باأليام مقسوما على %0.5 ( 360
ت .اعتمادات الدفع اآلجل
مقابل تعهد بنكي بدون كمبيالة للفترة)
ث .االعتمادات الدائرية

 % 0.75عن كل دورة لمرة واحدة
بغض النظر عن صالحية االعتماد

ج .اعتمادات مستنديه
في نطاق القروض المبرمة
بين جمهورية مصر العربية
والحكومات وهيئات التمويل
الدولية .

 1في األلف عن فترة التسهيل
مع استبعاد فترة السماح ان
وجدت .

ح .اعتمادات الصفقات
المتكافئة

 % 0.25من قيمة االعتماد
تحصل مرة واحدة عند اإلصدار

 .٢زيادة االعتماد

تحصل نفس عموالت االصدار
علي مبلغ الزيادة

 .٣مد األجل

تحصل نفس عموالت االصدار
علي مد االجل

 .٤التعديل بخالف الزيادة أو مد
األجل

 $10أو ما يعادلها عن كل بند يتم

 .2مصاريف البريد
ارسال المراسالت محليا عبر
البريد المصري

$2

ارسال المراسالت محليا
باستخدام وسيلة أخري غير
البريد المصري.
ارسال المراسالت خارجيا

 %25زيادة عن التكلفة الفعلية

 .3المطبوعات والتصوير
طلب اصدار اعتماد أو خطاب
ضمان

 $ 2أو ما يعادلها

تصوير مستندات الشحن

 $ 2أو ما يعادلها
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 .5قبول خالفات واردة
بمستندات الشحن علي قوة
اعتمادات مستندية
أ .االعتماد المستندي منتهي
الصالحية
ب .أية خالفات اخري بخالف ما
ذكر بالبند أ

 2في األلف بحد أدني  $ 50وبحد
أقصي  $ 200أو ما يعادلها

 $ 50أو ما يعادلها
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 .6سداد مبالغ محتجزة بناء علي تحصل عمولة  3في األلف بحد
تعليمات المستورد عن اعتمادات أدني  $5وبحد أقصى  $125أو ما
يعادلها
انتهت صالحيتها

 .7إلغاء االعتماد

 $15أو ما يعادلها

 .8اصدار نموذج  4المميكن

 10جم

عمولة اعتمادات االطالع
ب .اعتمادات القبول ( مقابل
باإلضافة الي  % 1عن مدة
كمبيالة )
التسهيل باأليام مقسوما على
ت .اعتمادات الدفع اآلجل
 ، 360تستحق عند تاريخ ارسال
مقابل تعهد بنكي بدون كمبيالة
المستندات لمراسلينا.

ث .االعتمادات الدائرية

* كيفية تحصيل العموالت :
تحصل عموالت اعتمادات االستيراد من العمالء المحليين ( سواء كانت
العمولة علي حساب المستورد أو المصدر ) عند اصدار االعتماد أو عند
زيادة قيمته أو مد أجله أو إجراء أية تعديالت أخرى عليه  ،وذلك عن كل
مدة سريان االعتماد  ،أي عن المدة من تاريخ فتح االعتماد ( أو تعديله )
الى تاريخ انتهاء مدة سريانه ( وليس الى التاريخ المحدد للشحن فقط )0
وتعد العمولة المدفوعة حقًا مكتسبًا للبنك  ،ومن ثم ال يجوز اعادة جزء
منها للعميل اذا استعمل االعتماد كليًا أو جزئيًا قبل استحقاقه  ،أو لم
يستعمل على االطالق أو الغى بناء على طلب العميل.
على أنه يمكن رد العمولة في الحالتين االتيتين نظرًا ألن العملية تعتبر
ملغاه دون أي ارتباط على البنك :
 اذا رفض االعتماد من المراسل أو من السلطات النقدية في البلد أوالبالد المشتركة في العملية (عمولة الفتح).
 اذا لم يبلغ المستفيد بمد اآلجل وتم استعمال االعتماد في الموعدالمنصوص عليه قبل المد ( عمولة مد األجل ).

االعتمادات المستندية تصدير
عن كل  3شهور أو كسورها
 .1اخطار أو تسليم اعتماد
تصدير بدون تعزيز

 $25أو ما يعادلها

 .2تعزيز أو اخطار مع تعهد .
أ .اعتماد التصدير باالطالع

عمولة االخطار
باإلضافة الي  2في األلف بحد
أدني  $25أو ما يعادلها من تاريخ
التزامنا بالتعزيز وعلي الرصيد
القائم وقت التعزيز حتي نهاية
صالحية االعتماد.
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عمولة اعتمادات االطالع
باإلضافة الي  1في األلف عن كل
دورة لمرة واحدة بغض النظر عن
صالحية االعتماد

 .3تحويل اعتماد مستندي

 1في األلف عن كل تغيير في
المستفيد بحد أدني  $25أو ما
يعادلها .

 .4عمولة فحص مستندات
مقدمة علي اعتمادات غير معززة

 $50أو ما يعادلها

 .5زيادة أو مد صالحية
االعتمادات المعززة

تحصل عمولة التعزيز سالفة
الذكر

 .6االخطار بالتعديالت األخرى
علي االعتمادات المعززة.

 $25أو ما يعادلها

 .7االخطار بكافة التعديالت علي
 $25أو ما يعادلها
االعتمادات الغير معززة

 .8التنازل كليًا أو جزئيا لمستفيد
آخر عن حصيلة االعتماد
المستندي.

 1في األلف بحد أدني  $25أو ما
يعادلها
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 .9عمولة دفع مستندات علي
اعتمادات
أ .عن عمليات تصدير أقطان
ب .عن عمليات أخري

 1.5في األلف عن كل دفعة بحد
أدني $10
 2.5في األلف عن كل دفعة بحد
أدني $10

* كيفية تحصيل العموالت
تحصل عموالت اعتمادات التصدير ( سواء كانت العمولة علي حساب
المستورد أو المصدر ) عند أداء الخدمة وليس عند ورود الحصائل  ،وذلك
عن كل مدة سريان االعتماد  ،أي عن المدة من تاريخ االخطار أو تعزيز
االعتماد ( أو تعديله ) الى تاريخ انتهاء مدة سريانه باإلضافة الي مدة
تسهيل المورد ( وليس الى التاريخ المحدد للشحن فقط )0
وتعد العمولة المدفوعة حقًا مكتسبًا للبنك  ،ومن ثم ال يجوز اعادة
جزء منها للعميل أو المراسل اذا استعمل االعتماد كليًا أو جزئيًا قبل
استحقاقه  ،أو لم يستعمل على االطالق أو تم الغاؤه .

مستندات الشحن الواردة لمصرفنا غير مغطاه باعتمادات
مستندية ( مقدمة بواسطة العمالء – واردة من المصدر – واردة
من المراسل ) ( برسم التحصيل – برسم القبول)
 .1مستندات برسم التحصيل
مقدمة من العمالء – واردة من
المصدر – واردة من المراسل
 .2تحويالت الدفع المقدم
بغرض االستيراد السلعي

 % 1.25بحد أدني  $30أو ما
يعادلها

 .3التحويالت للخارج ألغراض
أخرى منها االستيراد الخدمي

 % 1بحد ادنى  $ 30او ما يعادلها

 .٤مستندات شحن بدون دفع
قيمة

 2في األلف بحد أدني  $30أو ما
يعادلها

 .٥مستندات برسم القبول أو
تسهيالت موردين

مقابلة المسحوبات
الغير مغطاه باعتمادات مستندية طرفنا ( استيراد  /تصدير)
عن كل 3شهور أو كسورها

 .1مقابلة المسحوبات الواردة
لمصرفنا

 $5أو ما يعادلها

 .2مقابلة المسحوبات الصادرة
من مصرفنا -:
أ .اخطار فقط
 $25أو ما يعادلها
ب .غير قابلة لإللغاء ( أو تعزيز  1في األلف بحد أدنى  $25أو ما
اعتمادات مصدره من والي بنوك يعادلها
أخري )
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أ .بدون التزام علي مصرفنا .

ب .بالتزام علي مصرفنا
( كمبياله مضمونة أو تعهد
بنكي بالسداد)

-٦مستندات أو كمبياالت في
نطاق الصفقات المتكافئة أو
عمليات المبادلة
 .7اصدار نموذج  4المميكن

 % 1.25بحد أدني  $30أو ما
يعادلها باإلضافة الي  $10أو ما
يعادلها
 %1.25بحد أدني  $30أو ما
يعادلها
باإلضافة الي  % 4في عدد أيام
االلتزام مقسوما على  360بحد
أدني  $50أو ما يعادلها
 % 0.5بحد أدنى  $10أو ما
يعادلها
 10جم

* كيفية تحصيل العموالت

تحصل عموالت مستندات الشحن الغير مصدر عنها اعتمادات
مستندية من خالل مصرفنا باعتماد نموذج « »4أو تسليم المستندات
للعمالء أيها أقرب مع مالحظة عدم تحصيل عمولة تحويل عند القيام
بعملية التحويل الفعلي لقيمة المستندات إال إذا تم التحويل من خالل
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البنك قبل اعتماد النموذج « »4ولم يتم تحصيل العمولة طبقا للبند رقم
« »2أعاله وانما تم تحصيل العمولة علي أنها عمولة تحويالت خارجية
ففي هذه الحالة يقوم البنك بتحصيل الفرق بين عمولة التحصيل
المستندي وعمولة التحويل .
وتعد العمولة المدفوعة حقًا مكتسبًا للبنك  ،ومن ثم ال يجوز اعادة جزء
منها للعميل أو المراسل

مستندات الشحن المرسلة لمراسلينا غير مغطاه باعتمادات
مستندية ( بدون دفع  -برسم التحصيل – برسم القبول )
 .1ارسال المستندات

 .2عمولة دفع الحصيلة الواردة
أ .عمليات التصدير
ب .عمليات التصدير في
نطاق الصفقات المتكافئة أو
عمليات المبادلة

 $15أو ما يعادلها
( تستقطع من الحصيلة الواردة )
 2.25في األلف بحد أدني  $10أو
ما يعادلها ،
 5في االلف بحد أدني  $10أو ما
يعادلها .

خطابات ضمان صادرة بناء علي تعليمات عمالئنا أو بنوك
محلية (محلية – تصاريح خصم – عكسية – أقساط – كفاالت
علي كمبياالت أو سندات إذنيه) عن كل  3شهور

 .1خطابات الضمان المغطاة
نقدًا
 .2خطابات الضمان الدفعة
المقدمة غير المفعلة

 .3خطابات الضمان االبتدائية
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 $6أو ما يعادلها بالعمالت
االخري أو  30جم
مقطوعه تحصل مره واحده عند
االصدار و ذلك بغض النظر عن
قيمه خطاب الضمان او مدته .

 3في األلف بحد أدني  $6أو ما
يعادلها بالعمالت األخرى
أو 30جم .

 .4خطابات الضمان النهائية
 .5خطابات الضمان الدفعة
المقدمة مفعلة من تاريخ
اصدارها
 .6تفعيل خطابات ضمان دفعة
مقدمة

 6في األلف بحد أدني  $6أو ما
يعادلها بالعمالت األخرى
أو 30جم .

 .7خطابات ضمان مالحية
 $ 9أو ما يعادلها
أ .علي قوة اعتمادات
مستندية مصدرة عن طريق
مصرفنا .
ب .لسحب بضائع غير مصدر  4في األلف من قيمة البضائع
عنها اعتمادات مستندية عن
بحد أدني  $9أو ما يعادلها
طريق مصرفنا

 .8خطابات الضمان الصادرة بناء
علي تعليمات بنوك محلية

يتم تحصيل نصف العموالت
المذكورة بعاليه

 .9مد األجل أو زيادة القيمة

تحصل عموالت االصدار سالفة
الذكر

 .10تعديل بخالف مد األجل أو
الزيادة

 $6أو ما يعادلها بالعمالت األخرى
أو 30جم

* كيفية تحصيل العموالت
 .1تحصل عموالت خطابات الضمان الصادرة بناء علي تعليمات عمالئنا
أو البنوك المحلية على الوجه اآلتي -:
تحصل العموالت عند إصدارنا لخطاب الضمان أو عند زيادة قيمته أو مد
أجله أو إجراء أية تعديالت أخرى عليه وذلك عن كل مدة سريان خطاب
الضمان  ،أي عن المدة من تاريخ االصدار ( أو تعديله أو زيادته ) الى تاريخ
انتهاء مدة سريانه 0
وتعد العمولة المدفوعة حقًا مكتسبًا للبنك  ،ومن ثم ال يجوز اعادة جزء
منها للعميل سواء تم الغاء خطاب الضمان قبل انتهاء الصالحية أم ال .
على أنه يمكن رد العمولة فى الحالتين االتيتين نظرًا ألن العملية تعتبر
ملغاه دون أي ارتباط على البنك :
 اذا رفض خطاب الضمان من المراسل أو من السلطات النقدية فيالبلد أو البالد المشتركة في العملية .
 اذا لم يبلغ المستفيد بمد اآلجل وتم الغاء خطاب الضمان أو رده قبلانتهاء صالحية خطاب الضمان األصلية .
 .2تحصل عموالت خطابات الضمان المالحية المصدرة لسحب بضائع
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اآلن تســــوق بأمـــان

عبر االنترنت ببطاقة الخصم المباشر ””Debit Card
مع خدمة ””MasterCard SecureCode
و خدمة ” ”Verified by Visaمن البنك األهلى المصرى

غير مصدر عنها اعتمادات مستندية عن طريق مصرفنا كل ثالثة شهور.
 .3تعامل خطابات الضمان التي ينص فيها على أن تاريخ سريانها يبدأ
من تاريخ الحق لتاريخ صدورها معاملة خطابات الضمان المغطاة نقدًا
بنسبة  % 100عن الفترة منذ تاريخ اإلصدار حتى تاريخ بدء السريان ثم
تحصل العمولة المقررة اعتبارًا من تاريخ بدء سريان خطاب الضمان .

خطابات الضمان الخارجية الواردة من مراسلينا
عن كل  3شهور
 .1ابالغ خطابات ضمان مصدرة
من مراسلينا بالخارج دون أدني
مسئولية علي مصرفنا

 $25أو ما يعادلها

 .2اصدار خطاب ضمان علي قوة
 2في األلف بحد أدني  $25أو ما
خطاب الضمان المقابل الوارد
الينا للمستفيد مباشرة « ابتدائي يعادلها
 /نهائي  /دفعة مقدمة
 .3خطابات الضمان المصدرة /
يتم تحصيل نصف العموالت
المبلغة للمستفيد من خالل بنك
المذكورة بعاليه
محلى آخر
 .4مد األجل أو زيادة القيمة

تحصل عموالت االصدار سالفة
الذكر

 .5تعديل بخالف مد األجل أو
الزيادة

 $10أو ما يعادلها بالعمالت
األخرى

* كيفية تحصيل العموالت
تحصل عموالت خطابات الضمان المصدرة على قوة ضمان صادر من
مراسلينا بالخارج كل ثالثة أشهر وعلي الرصيد القائم وقت احتساب
العمولة .

تطبق كافة الشروط و األحكام
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عمليات البضائع
السحب او البيع

السلع المرتهنة التى تجاوز مدة
تخزينها المدة المتفق عليها

ايداع البضائع

 %0.5على قيمة السلع المخزنة
 ٢في االلف شهريا وذلك عن
السنة األولى التالية النتهاء مدة
التخزين المتفق عليها على أن
تحصل عمولة أضافية  ١في
االلف من قيمتها شهريًا كل
سنه تقضيها السلع بعد السنة
األولى
 %0.5من القيمة االجمالية
للبضائع

ألصحاب األعمال /الشركات
ادفــع وانــت فـي مكتبـــــك

كل التزاماتــــك الحكوميــــة (ضرائب/جمارك/هيئــة الموانــئ)
عن طريق خدمة السداد اإللكتروني لمدفوعات الحكومة CPS

خدمات السداد اإللكتروني للمدفوعات الحكومية
(المصاريف و العموله غير شامله الضرائب المقرره )
عمولة سداد مستحقات مصلحة
الضرائب المصــرية العامة
والمبيعات(مصاريف لمركز الدفع
والتحصيل االلكتروني)
سداد مستحقات مصلحة الجمـــارك
المصرية المتمثلة في:
* قيمة رسوم األفراج الجمركي
للرسائل االستيرادية باي من موانئ
مصر
* اإليداع بالحساب الجاري الدفتري
لكبار العمالء بكافه الموانئ المصرية
بمصلحة الجمارك
 عمولة بنكية مصاريف لمركز الدفع والتحصيلااللكتروني

 1فـي االلــف بحـــــد ادنى
 ١٠جم وحد اقصى  ١٠٠جم

 1.5في االلف بحد ادنى 20
جم وحد اقصى  200جم
 1في االلـف بحـــــد ادنـى
 ١٠جم وحد اقصى  ١٠٠جم

 750جم

االشتراك الشهري لخدمه الجمارك
والضرائب C.P.S
االشتراك الشهري للضرائب فقط  500 C.P.Sجم
عموله سداد رسوم هيئه الموانئ
المصريه
عمولة سداد مصاريف الطالب
للجامعات (عمولة بنكية )
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 ٢٠جم عن كل مدفوعة
 ٥جـم عن كل مدفوعة
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* التعريفة سارية ابتداء من يوليو 2017
* البنك يحتفظ بحقة فى تغيير وفرض رسوم إضافية على الخدمات

Like us: www.facebook.com/nbe1898
Follow us: www.twitter.com/nbe1898
Subscribe us: www.youtube.com/nbe

www.nbe.com.eg

