
تعريفة أسعار  
اخلدمات املصرفية



تعريفة أسعار اخلدمات املصرفية
دفع عموالت خاصة بالعمليات املصرفية ونظم ال

ية عموالت خاصة بالعمليات املال

االئتمان 

يات التحصيل وتسوية املديون



أوامرًالدفعًالإلكتروني:ًأولا ً

عمولاتًخاصةًبالعملياتًالمصرفيةًونظمًالدفعً:ًالبابًالأول

مصروفات إدارية البند

1

2

3

4

5

مالحظــــــــات عمولة

جنيــه عن كل رسالة 50

سويفت صادرة

جنيه عن 25

كل امر دفع 

:يتحملها المستفيد وتعفى
جنيه200أوامر الدفع أقل من -

ينات مستحقات العاملين والباحثين والسلف والتأم-

والضرائب والجمارك وما في حكمهم

أوامر الدفع اإللكتروني 

(تحويالت بنوك محلية)

جنيــه عن كل رسالة 50

تتحملها الجهة طالبة التحويلسويفت صادرة
أوامر الدفع اإللكتروني 

(تحويالت بنك مركزي)

جنيه عن 10يتم خصم 

كلللللل املللللر دفلللللع حتلللللى 

50جنيللللللللللللله و5000

جنيه عما زاد عن ذلك

يتحملها المستفيد

ين ويعفى مستحقات العاملين والباحث

والسلف وما في حكمهم

أوامر الدفع اإللكتروني التي

تصرف نقدا من خزينة بنك 

االستثمار القومي 

فلللي 3% )0,3عموللللة

50بحلللد ادنلللى( االللللف

300جنيه وحد اقصى 

جنيه

من تتحملها الجهة طالبة اإليقاف ويعفى

جنيه200ذلك أوامر الدفع أقل من  إيقاف أمر الدفع اإللكتروني 

جنيه25
ب تتحملها الجهة أو المستفيد وفقا لخطا

ند الجهة بخالف العموالت والمصاريف بالب

األول بذات الباب

تصحيح بيانات أمر الدفع 

نوك االلكتروني قبل إرسالها للب

بموجب خطاب الجهة 



ديةالتحويلاتًوالاعتماداتًالمستن:ًثانياً 

عمولاتًخاصةًبالعملياتًالمصرفيةًونظمًالدفعً:ًالبابًالأول

مصروفات إدارية البند

1

2

3

4

مالحظــــــــات عمولة

جنيــه عن كل رسالة 50

سويفت صادرة

ة يتم تحصيل عمول

مقابل تحويالت عن

%  0,3كل حافظة 

بحد ( في االلف3)

جنيه 100أدني 

500وحد اقصى 

جنيه 

اء التحويالت الصادرة من البنك بن

على طلب العمالء المتقدمين طرف

البنوك المحلية أو البنك المركزي

: سواء 

مقابل نقد حر 

مقابل نقد محلى 

جنيــه عن كل رسالة 50

سويفت صادرة

تخصم من الجهة

أوامر الدفع اإللكتروني 

(تحويالت بنك مركزي)

ال يوجد
تخصم من المستفيد وتعفى منها مستحقات

الجهات الحكومية والطبية المتعاقدة مع البنك

وفواتير أداء الخدمات اإللكترونية 

التحويالت الصادرة من البنك

لسداد مستحقات الموردين 

وجهات التعاقد

ة يتم تحصيل عمول

في %2 )0,2

بحد أدنى ( االلف

جنيه500

تتحملها الجهة عند إصدار التعهد
فيذ إصدار تعهدات بالتغطية لتن

عمليات خارجية

تتحملها الجهةجنيه50



عمولاتًخاصةًبالعملياتًالمصرفيةًونظمًالدفعً:ًالبابًالأول

مصروفات إدارية البند

5

6

7

مالحظــــــــات عمولة

جنيه عن 200

ف السنة الحالية وضع

العمولة عن السنوات

السابقة

تتحملها الجهة
حب تحليل رصيد الحسابات حد الس

نقد حر والغطاء الخارجي

جنيــه عن كل رسالة 50

سويفت صادرة

تتحملها الجهة عند التعزيز 

قط في ويتم تحصيل قيمة مصاريف السويفت ف

حالة الرفض

فت تعزيز أو رفض مطالبات السوي

نك الواردة من البنوك التجارية والب

المركزي

هد طلب تعديل بيانات في التع

للبنوكالمصرفي الصادر 

(  مستحدث)

ستنديةالتحويلاتًوالاعتماداتًالم:ًتابعًثانياً 

جنيه عن 75

كل مطالبة

تتحملها الجهةجنيه100



المتنوعةًالشيكاتًوالعملياتًالمصرفية:ًثالثاً 

عمولاتًخاصةًبالعملياتًالمصرفيةًونظمًالدفعً:ًالبابًالأول

مصروفات إدارية البند

1

2

3

4

5

مالحظــــــــات عمولة

جنيه تكلفة استعالم30
فللي 3% )0,3عمولللة

50بحللد أدنللي ( االلللف

جنيللللله وحلللللد اقصلللللى 

جنيه500

ل من يتحملها المستفيد وتعفى الشيكات أق

جنيه من العمولة200

د صرف الشيكات المسحوبة عللى احل

ار اللللوكالء المحليلللين لبنلللك االسلللتثم

ية القومي ملن خلالل الخزينلة الرئيسل

بالبنك

جنيــه عن كل رسالة 50

يتحملها المستفيدسويفت صادرة

المسلللطرة)تحويلللل قيملللة الشللليكات 

لصلللللللالح المسلللللللتفيدين ( والعاديلللللللة

ي بحسلللاباتهم فلللي البنلللوك بنلللاء علللل

طلبهم

تتحملها الجهة طالبة االعتماد الشيكات المعتمدة

تخصم من الجهة طالبة اإليقاف ايقاف صرف الشيكات

يخصم من الجهة المستفيدة-

جنيه من العمولة200يتم إعفاء الشيكات أقل -

ء تحصيل الشيكات المقدمة من عمال

ك البنللك والمسللحوبة علللى أحللد البنللو

التجاريللة أو البنللك المركللزي مقابللل

إضافتها لحسابهم بالبنك

فللي 3% )0,3عمولللة

50بحللد أدنللي ( االلللف

جنيللللله وحلللللد اقصلللللى 

جنيه500

فللي 3% )0,3عمولللة

50بحللد أدنللي ( االلللف

جنيللللله وحلللللد اقصلللللى 

جنيه500

فللي 3% )0,3عمولللة

50بحللد أدنللي ( االلللف

جنيللللله وحلللللد اقصلللللى 

جنيه500

جنيه مطبوعات10

جنيهلللللللللا  50

عن كل شيك



متنوعةالشيكاتًوالعملياتًالمصرفيةًال:ًتابعًثالثاً 

عمولاتًخاصةًبالعملياتًالمصرفيةًونظمًالدفعً:ًالبابًالأول

مصروفات إدارية البند

6

7

8

9

مالحظــــــــات عمولة

جنيــه عن كل رسالة 50

سويفت صادرة

تتحملها الجهة المستفيدة
لللى شلليكات مقدمللة للتحصلليل بنللاء ع

طلللب الجهللة وتللم رداللا مللن البنللوك 

المسحوب عليها دون تحصيل

جنيــه عن كل رسالة 50

سويفت صادرة

:تخصم من البنوك المقدمة للشيكات وتعفى

شيكات المرتبات وما في حكمها-

جنيه200الشيكات أقل من -

ثمار شيكات مسحوبة على بنك االست

يل ومقدمه للبنلك ملن البنلوك للتحصل

خارج غرفة المقاصة االلكترونية

تتحملها الشركة
إصدار شهادة إيداع بقيمة  

رؤوس األموال المودعة 

للشركات تحت التأسيس 

جنيه1000

تتحملها الجهة

فلللللتح أو تعزيلللللز اعتملللللادات صلللللرف 

للهيئلللات والوحلللدات االقتصلللادية للللدي

(لة البنوك المراس) الوكالء المحليين 

جنيه150
تتحملها الجهة

وتعفى الجهات التابعة للخزانة العامة فتح حساب  10

فللي 3% )0,3عمولللة

50بحللد أدنللي ( االلللف

جنيللللله وحلللللد اقصلللللى 

جنيه500

فللي 3% )0,3عمولللة

عللن كللل شلليك ( االلللف

جنيللله 50بحلللد أدنلللي 

500وحلللللللد اقصلللللللى 

جنيه



عمولاتًخاصةًبالعملياتًالمصرفيةًونظمًالدفعً:ًالبابًالأول

مالحظــــــــاتالبند عمولة

تتحملها الجهة اصدار دفاتر شيكات

مصروفات إدارية

جنيه علي صحة 50

التوقيعات عن كل مستند
تتحملها الجهة الطالبة وتعفى 

وما في حكمهااإلذنيةالسندات  التصديق علي صحة التوقيعات 12

11

متنوعةالشيكاتًوالعملياتًالمصرفيةًال:ًتابعًثالثاً 

الف التكلفة الفعلية بخ

المصروفات اإلدارية



6

7

عمولاتًخاصةًبالعملياتًالماليةً:ًالبابًالثاني

مصروفات إدارية البند

1

2

3

4

5

مالحظــــــــات عمولة

جنيه50

يةبخالف المصروفات البريد

إصدار مصادقة سنه حاليه أو 

شهادة رصيد شركات

جنيه15

جنيه30

يةبخالف المصروفات البريد

إصدار مصادقة سنوات سابقة

إصدار كشف حساب في غير 

دورية الكشف سنه حاليه

ةكشوف الحساب األسبوعي-

كشوف الحساب الشهرية-

ين مناقضات  الجهات التي  يتب

كبعد الفحص صحة موقف البن

إصدار كشف حساب في غير 

دورية الكشف سنه سابقه

شهادة انقضاء دين وإبراء ذمة

للجهات 

جنيه50

يةبخالف المصروفات البريد

جنيه50

يةبخالف المصروفات البريد

جنيه50

يةبخالف المصروفات البريد

جنيه50

يةبخالف المصروفات البريد

جنيه2000

تتحملها الجهة

تتحملها الجهة

تتحملها الجهة

تتحملها الجهة

تتحملها الجهة

تتحملها الجهة

تتحملها الجهة



الائتمانً:ًالبابًالثالث

مالحظــــــــاتالبند عمولة

تتحملها الجهة

على أن تقسم مناصفة بين بنك 

االستثمار القومي ووزارة التخطيط 

والمتابعة واإلصالح اإلداري

التمويل المتاح في حساب 

جهات اإلسناد مقابل كافة 

ة المصاريف المتعلقة بالدراس

التمويلية بناء على طلب 

التمويل المقدم من الجهة

مصروفات إدارية

0,05  %

(نصف في االلف)

*

داريقرر المجلس توزيع العائد من تلك العمولة مناصفة بين بنك االستثمار القومي ووزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإل*



التحصيلًوتسويةًالمديونياتً:ًالبابًالرابع

مصروفات إدارية البند

1

2

3

مالحظــــــــات عمولة

1عمولة ارتباط بواقع 

من قيمة الرصيد % 

الغير مستخدم بحد أدنى 

جنيه 2000

تتحملها الجهة تمويل القروض الخاصة

جنيه على كل شهادة10 %5شهادات رصيد 

التسويات 
من قيمة التسوية % 0,5

األف جنيه 10بحد أدنى 

مليون جنيه10وحد أقصى 

تتحملها الجهة

أتعاب دراسة ومصروفات إدارية 

من قيمة العقد % 1,5بواقع 

جنيه وبحد 3000المبرم بحد أدنى 

جنيه 30000أقصى 

تتحملها الجهة


