
الخدمة حساب جاري  حساب تحت الطلب

٢٠٠ جم

الحد األدنى لفتح الحساب

رسوم إغالق الحساب

تاريخ حق اإليداع النقدي

التحويل الخارجي

التحويل الخارجي عبر سويفت (إلكترونيًا)

 ٥٠ جم أو المقابل بالعملة األجنبية أو الرصيد المتاح

الحسابات

النسبة      الحد األدنىالخدمة

الرسومعدد الورقات

١٠٠ جم أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

٥٠ جم أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

الحد األقصى

الخدمة

داخل غرفة المقاصة 

داخل غرفة المقاصة 

خارج غرفة المقاصة

داخل البنك

خارج غرفة المقاصة 

داخل البنك 

النسبة      الحد األدنى        الحد األقصى

الحد األقصىالحد األدنىالنسبةالخدمة

التحويل الخارجي
(متعلقة بمتطلبات العمليات التجارية و / أو 

باألعمال بالعملة األجنبية)
٪١٫٢٥

غير متوفر ةرسوم سويفت (إلكترونيًا)
(مصاريف سمارت بيزنس فقط)

التحويالت داخل بنك اإلمارات دبي الوطني
مجانًا

إيداع تحويالت واردة لغير عمالء البنك في 
حسابتهم ببنوك أخرى

١٠ جم للشيكالتحصيل من بنوك أخرى داخل غرفة المقاصة

٢٥ جم للشيكالرفض من بنوك أخرى داخل غرفة المقاصة

 التحصيل من عمالء آخرين داخل بنك اإلمارات 
مجانًادبي الوطني 

٣٠٠ جم

التحصيل من بنوك أخرى خارج غرفة المقاصة 
(FIN COPY)

٣٥٠ جم٢٠ جم٠٫٢٠٪

AIB ١٠٠ دوالر أمريكي١٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪التحصيل من بنوك أخرى داخل غرفة المقاصة

١٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪التحصيل من بنوك أخرى خارج غرفة المقاصة

٥ دوالر أمريكيالرفض من بنوك أخرى خارج مصر

التحصيل من عمالء آخرين داخل بنك اإلمارات 
دبي الوطني 

مجانًا

٢٥ دوالر أمريكيتتبع سويفت
أو ما يعادلها بالعملة األجنبية 

١٥٠ دوالر أمريكي

١٥٠ دوالر أمريكي١٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪

الرفض من بنوك أخرى داخل غرفة المقاصة 
AIB

١٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪
+ ٥ دوالر أمريكي

١٠٠ دوالر أمريكي
+ ٥ دوالر أمريكي

الرفض من بنوك أخرى خارج غرفة المقاصة

التحصيل من بنوك أخرى خارج مصر

١٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪
+ ٥ دوالر أمريكي

١٥٠ دوالر أمريكي
+ ٥ دوالر أمريكي

الرفض من بنوك أخرى خارج غرفة المقاصة
(FIN COPY)

٣٥٠ جم٢٠ جم٠٫٢٠٪

رسوم سويفت (داخل الفرع)
 ٢٥ دوالر أمريكي أو ما يعادلها من العملة األجنبية

اإلستعالم عن تحويالت خارجية
٥٠ جم

 ١٠دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

تعديل أو إلغاء الطلب 

١٠ ورقات

داخل الفرع

إلكترونيًا

٢٠٠ جم أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

١٠٠ جم أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

داخل الفرع

إلكترونيًا

٢٥ ورقات

٥٠ جم

 ١٠دوالر أمريكي أو  ما يعادلها بالعملة األجنبية

الدفع النقدي لتحويالت واردة لغير عمالء البنك
غير متوفرة

٥٠ دوالر أمريكي

٣٥٠ دوالر أمريكي

٢٥ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪

التحويالت الواردة
٢ دوالر أمريكي

١٧٥ دوالر أمريكي

تحويالت

الشيكات

 إصدار دفتر الشيكات

تحصيل الشيكات لعمالء بنك اإلمارات دبي الوطني بالجنيه المصري  

الخدمة

داخل غرفة المقاصة 

خارج غرفة المقاصة 

الحد األقصىالحد األدنىالنسبة

مجانًاالتحصيل من عميلنا لبنوك أخرى

٣٠ جمالرفض من عميلنا  لبنوك أخرى

تحصيل الشيكات لعمالء بنك اإلمارات دبي الوطني بالجنيه المصري

اإليداع الفوري

تعريفة الخدمات المصرفية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تحصيل الشيكات لعمالء بنك اإلمارات دبي الوطني بالعملة األجنبية 

داخل غرفة المقاصة 

الحد األقصىالحد األدنىالنسبةالخدمة

النسبةالخدمة العملة

محلية

أجنبية

الحد األقصىالحد األدنى

AIB مجانًاالتحصيل من عميلنا  لبنوك أخرى داخل غرفة المقاصة

AIB ١٠ دوالر أمريكيالرفض من عميلنا  لبنوك أخرى داخل غرفة المقاصة

خارج مصر 

التحصيل من عميلنا لبنوك أخرى خارج غرفة 
AIB المقاصة

٢٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪

١٠ دوالر أمريكي

١٠٠ دوالر أمريكي

١٠٠ دوالر أمريكي٢٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪

ال يوجد حد أقصى٣٠ جم٠٫٦٠٪

٢٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪

DHL ١٠ دوالر أمريكي + ٥٠  دوالر أمريكي +

١٠٠ دوالر أمريكي

الرفض من عميلنا  لبنوك أخرى خارج غرفة 
AIB المقاصة

خارج مصر 

التحصيل من عميلنا  لبنوك أخرى

الرفض من عميلنا  لبنوك أخرى

الشيكات المشتراة

تحصيل الشيكات لعمالء بنك اإلمارات دبي الوطني بالعملة األجنبية بالعملة األجنبية

محلية

أجنبية

ال يطبق
الشيكات المخفضة

ال يطبق

الشيك المصرفي والشيك المعتمد

النسبةالخدمة العملة

محلية و 
أجنبية

أجنبية

الحد األقصىالحد األدنى

٢٥٠٠ جم٣٥٠ جم٠٫٥٠٪

 إصدار شيك مصرفى (داخل مصر)

١٠٠ دوالر أمريكي٢٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪

١٠٠ دوالر أمريكي١٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪

محلية
أجنبية

اعتماد الشيك

وقف دفع الشيك

العملةالخدمة

محلية

أجنبية

الحد األقصىالحد األدنى

٥٠٠ جم٥٠ جم

٣٠٠ جم٢٠ جم

وقف الدفع لكل شيك
١٠ دوالر أمريكي

 أو ما يعادله بالعملة األجنبية

محلية

أجنبية
إلغاء وقف الدفع لكل شيك

الشيكات واألوراق التجارية المؤجلة

بطاقات ماستركارد للخصم الفوري للشركات

النسبةالخدمة العملة

محلية

أجنبية

الحد األقصىالحد األدنى

الرسومالخدمة

١٥٠ جمرسوم اإلصدار - شركات

١٥٠ جم رسوم التجديد (سنويًا) 

١٠٠ جمرسوم استبدال البطاقة 

PIN ٢٠ جمرسوم تغيير رقم التعريف الشخصي
السحب النقدي / االستعالم عن الرصيد عبر ماكينات الصراف 

مجانًااآللي الخاصة ببنك اإلمارات دبي الوطني 

السحب النقدي عبر ماكينات الصراف اآللي المحلية
 (ماكينات الصرف اآللي ١٢٣)

السحب عبر ماكينات الصراف اآللي المحلية 
(ماكينات الصراف اآللي ١٢٣)

٣٥٠ جم٢٠ جم٠٫٣٠٪

٢٥ جم

 عموالت تحصيل الشيكات المؤجلة 
١٥٠ دوالر أمريكي٢٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪(عهدة)

١٥٠ دوالر أمريكي٢٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪

٥ دوالر أمريكي

محلية

أجنبية
عموالت رفض األوراق التجارية

محلية
٣٥٠ جم٢٠ جم٠٫٢٠٪

+ عمولة المراسلعموالت تحصيل األوراق التجارية

أجنبية

ال يطبق

محلية
٣٥٠ جم٢٠ جم٠٫٢٠٪

+ ١٠ جنيه مصري رسوم الرفضعموالت رفض األوراق التجارية

أجنبية

الرسومالخدمة

٣٠٠ جمرسوم اإلصدار

٣٠٠ جمرسوم التجديد 

١٧٥ جمرسوم استبدال البطاقة 

PIN ٤٠ جمرسوم تغيير رقم التعريف الشخصي 

١٠٠ جنيه مصري عند تخطى  ١٠ ٪رسوم تجاوز حد االئتمان
من الحد األقصى للرصيد

السحب النقدي داخل مصر

يتم إصدار البطاقة االئتمانية للشركات لعمالء الشركات المميزين فقط مع موافقة من إدارة البنك حسب 
سياسة البطاقة االئتمانية للشركات.

٣٪ (٥٠ جم على األقل)

١,٢٥ ٪ (٢٠٠٠ جنيه مصري على األقل أو إصدار اعتماد (باإلطالع)
ما يعادلها بالعملة األجنبية ربع سنويًا)

١,٢٥ ٪ (٢٠٠٠ جنيه مصري على األقل أو إصدار اعتماد (آجل)
ما يعادلها بالعملة األجنبية ربع سنويًا)

٠,٥٠ ٪ (١٥٠٠ جنيه مصري على األقل أو قبول مستندات العتماد آجل 
ما يعادلها بالعملة األجنبية ربع سنويًا)

١,٢٥٪ (٢٠٠٠ جنيه مصري على األقل أو ما يعادلها زيادة القيمة
بالعملة األجنبية ربع سنويًا) من المبلغ الزائد فقط 

مد األجل (المد لفترة جديدة 
حتى سنة واحدة (إطالع/آجل))

٠,٢٥٪ (٢٠٠٠ جنيه مصري على األقل أو ما يعادله 
بالعملة األجنبية ربع سنوًي ا للسنة الواحدة( ويعاد 

للسنة التالية 

٠,٢٥٪ (١٠٠٠ جنيه مصري على األقل أو ما مد األجل خالل الفترة
يعادله بالعملة األجنبية)

الخالفات على حساب المستفيد أو 
 ١٥٠ دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة األجنبيةالعميل على حسب  الحالة

١٠٠٠ جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة األجنبيةإصدار مسودة اعتماد

٣٠٠ جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة األجنبيةمسودة اعتماد

٥٥٠ جنيه مصرينموذج ٤ - مشروعات صغيرة و متوسطة

التعديل بخالف زيادة القيمة أو مد 
٢٥٠ جنيه مصري للبند ما يعادله بالعملة األجنبيةاألجل

٢٠٠ جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة األجنبيةالرسوم اإلدارية

١٠٠ دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعملة األجنبية أو الجنيه المصريرسوم سويفت (كامل)

رسوم سويفت (قصير)

تظهير بوليصة الشحن أو بوليصة 
٢٠٠  جنيه مصريالشحن الجوي 

١٥٠ دوالر أمريكي أو ١٥٠ يورو أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى

٧٥  دوالر أمريكي أو ٧٥ يورو أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى البريد خارج مصر

٢٥ دوالر أمريكي أو ٢٥ يورو أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى البريد داخل مصر

مد األجل (فترة جديدة تزيد عن 
نفس رسوم اإلصدارسنة (إطالع/آجل))

االستعالم عن الرصيد عبر ماكينات الصراف اآللي الخاصة 
٢ جمببنوك أخرى

حسب التعرفةطلب كشف حساب

حسب التعرفةكشف حساب شهري

جميع رسوم الحسابات سوف تضاف على حساب الشركة

البطاقة االئتمانية للشركات

التمويل التجاري (خطابات االعتماد)

اعتماد مستندي أستيراد

الرسومالخدمة

حسب مخاطر البلدالتعزيز

حسب مخاطر البلدمد األجل (لالعتمادات المعززة)

نفس رسوم التبليغ أو التعزيزالتعديل بخالف زيادة القيمة

٠٫٢٠٪ (٥٠ دوالر أمريكي على األقل)تحويل خطاب االعتماد القابل للتحويل 

٠٫٢٥٪ من مبلغ التكليف (١٠٠ دوالر أمريكي على األقل عمولة التنازل عن الحصيلة
أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى أو الجنيه المصري)

٧٥ دوالر أمريكي أو ٧٥ يورو أو ما يعادله بعملة أجنبية البريد خارج مصر
أخرى أو الجنيه المصري

البريد بين فروع بنك اإلمارات دبي 
الوطني

٥ دوالر أمريكي أو ٥ يورو أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى أو 
الجنيه المصري

٣٥ دوالر أمريكي أو ٣٥ يورو أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى أو الرسوم اإلدارية
الجنيه المصري

٢٥٠ جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة األجنبية شهادة التصدير

٥٠ دوالر أمريكي أو ٥٠ يورو أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرىالتبليغ

اعتماد مستندي تصدير

رسوم اإلصدار
١٫٢٥٪ (١٣٥٠ جنيه مصري على األقل أو ما يعادله 

بالعملة األجنبية ربع سنويًا) 
الرسوم المتبقية مطابقة لرسوم خطاب االعتماد.

Emirates NBD Corporate Tariff (1 of 2)

خطاب اعتماد الضامن

 جم + ١ يوم/ دوالر أمريكي  
+ ٢يوم / عمالت أجنبية أخرى 

+ ٣ يوم
 جم + ١ يوم/ دوالر أمريكي

+ ٢ يوم

بدون حد أقصى
١٠٠٠ جم أو ما 
يعادلها بالعملة 

األجنبية  

٥٠ جم٠,١٠٪

٣٥٠ جم ٢٠ جم ٪٠,٣٠ (FIN Copy) دفع الشيك من عميلنا لبنوك أخرى

 ال يوجد حد أقصى١,٠٠ ٪ 

٣٠ دوالر أمريكي

٢٠ دوالر أمريكي ٢ دوالر أمريكي

٥ جم

مجانًا

٪ ٣,١٥
(شهريًا علي الرصيد المستحق) معدل الفائدة (نقاط البيع والنقد)

رسوم سويفت (قصير)
٣٥ دوالر أمريكي أو ٣٥ يورو أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى أو 

الجنيه المصري

٣٠ دوالر أمريكي أو ٢٥ يورو أو ما يعادلها بالعملة األجنبية التعديل بخالف زيادة القيمة أو مد 
األجلا

 ٢٠٠دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعملة األجنبية أو الجنيه المصري

٠,٣٠% من قيمة الوثيقة (٧٥ دوالر أمريكي أو ٧٥ يورو على الدفع / التداول
األقل أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى أو الجنيه المصري)

 ٢٥ دوالر أمريكي أو ٢٥ يورو على األقل أو ما يعادله بعملة البريد داخل مصر
أجنبية أخرى أو الجنيه المصري

 DHL + ٥٠ دوالر أمريكي (لكل مجموعة من 
الشيكات لنفس العميل)

٥٠ جم
رسوم عدم قبول النزاع على السحب النقدي عبر ماكينات الصراف 

اآللي المحلية (ماكينلت الصرف اآللي ١٢٣)

سحب البطاقة بسبب خطأ العميل في إحدى ماكينات الصراف اآللي 
١٠٠ جم (مثل اإلستبدال)الخاصة ببنك اإلمارات دبي الوطني

٢ جم

 ٥٠ دوالر أمريكي٠,٦٠٪

مصاريف مطالبة (مراسل)

١٠٠ جم أو ما يعادلها بالعملة رسوم فتح الحساب
األجنبية

١٠ دوالر أمريكي 

٥٠٠٠ جم / ١٠٠٠ دوالر أمريكي 
أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

٢٥٠,٠٠٠ جم / ٥٠,٠٠٠ دوالر أمريكي

مجانًا إصدار شيك مصرفى - برنامج اإلقراض 
محليةللمشروعات الصغيرة و المتوسطة

التحويل الخارجي عن طريق غرفة المقصة اآللية 
(ACH)

٣٠٠ جم ٥٠ جم٠,٢٠٪

١٥٠ جم٠,١٠٪ ٢٥ جم

٣٠٠ جم٠,٢٠٪ ٥٠ جم

٥٠ جم

رسوم إصدار ضمان مالحي 

١٥٠ جم أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

شركات
مشروعات 
صغيرة و 
متوسطة

 ٢٠٠ جم أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

٣٠٠ جم أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

شركات
مشروعات صغيرة  

و متوسطة

شركات
مشروعات صغيرة  

و متوسطة

٣٠٠ جمرسوم اإلصدار - مشروعات صغيرة و متوسطة

٣٠٠ جنيه مصرينموذج ٤ - شركات 

 إصدار شيك مصرفى (خارج مصر)

٪٠,٢٠

الشركات: ٥٠ جم أو ما 
يعادلها بالعملة األجنبية
المشروعات الصغيرة و 

المتوسطة: ١٥٠ جم أو ما 
يعادلها بالعملة األجنبية

الشركات: ٣٠٠ جم أو ما 
بالعملة األجنبية يعادلها
المشروعات الصغيرة و 

المتوسطة: ٤٠٠ جم أو ما 
يعادلها بالعملة األجنبية

١٠ ٪رسوم الزيادة (نقاط البيع أو النقد)

٣٠ دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعملة األجنبية أو الجنيه المصري

١٠٠ دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعملة األجنبية أو الجنيه المصريرسوم سويفت (كامل)

شركات
مشروعات صغيرة  

و متوسطة

مشروعات صغيرة  
و متوسطة

شركات

٢٠٠ جم أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

١٠٠ جم أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

٦٪ (٥٠ جم على األقل)السحب النقدي خارج مصر



• يحق لبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.م تغيير المصاريف وأسعار العائد في أي وقت.
يتم تطبيق تعريفة الخدمات البنكية على جميع العمالء القدماء / الجدد ما لم ينص على  خالف ذلك.  • 

• قد تضاف رسوم / عموالت إضافية في حال طلب البنك المركزي أو المراسلين ذلك.
• يتم خصم الرسوم / عموالت بذات عملة المعاملة.
 • يتم تحصيل ضريبة دمغة وفقًا للقوانين السارية.

قواعد عامة

الخدمة

الخدمة

٢٠٠٠ جنيه مصريسنويًا٧,٥ سم في ١٠ سمخزينة صغيرة

٣٠٠٠ جنيه مصريسنويًا١٥ سم في ٢٠ سمخزينة متوسطة

١٥٠ جنيه مصري

 ١٠دوالر أمريكي أو ما يعادله 
بالعملة األجنبية

خزينة كبيرة

كشف الحساب الدوري

٤٠٠٠ جنيه مصريسنويًا٣٠ سم في ٦٠ سم

٢٠٠٠ جنيه مصريمرة واحدة-تأمين مفتاح الخزينة

المدةالحجم
تحصيل مستندات االستيراد

الرسوم

الرسوم

عمولة تحصيل الدفع باإلطالع / دفعة 
مقدمة

دفع آجل (الشركات)

٣٠٠ جنيه مصرينموذج ٤ - شركات

٢٠٠ جنيه مصريالرسوم اإلدارية 
تعديل أو مد مستندات التحصيل

٣٠ دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعملة األجنبية أو الجنيه رسوم سويفت
المصري

٧٥ دوالر أمريكي أو ٧٥ يورو أو ما يعادله البريد خارج مصر 
بعملة أجنبية أخرى أو الجنيه المصري

٢٥ دوالر أمريكي أو ٢٥ يورو أو ما يعادله البريد داخل مصر 
بعملة أجنبية أخرى أو الجنيه المصري

٢٥ دوالر أمريكي أو ٢٥ يورو أو ما يعادله البريد داخل مصر 
بعملة أجنبية أخرى أو الجنيه المصري

٣٥ دوالر أمريكي أو ٣٥ يورو أو ما يعادله رسوم سويفت (قصير)
بعملة أجنبية أخرى أو الجنيه المصري

٢٥٠ جنيه مصري شهادة التصدير
أو ما يعادله بالعملة األجنبية

٧٥ دوالر أمريكي أو ٧٥ يورو أو ما يعادله البريد خارج مصر
بعملة أجنبية أخرى أو الجنيه المصري

عمولة دفع
٠,٣٪ (بحد أدنى ٧٥ دوالر أمريكي أو ٧٥ يورو 

أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى 
أو الجنيه المصري)

الرسوم اإلدارية
٣٥ دوالر أمريكي أو ٣٥ يورو أو ما يعادله 

بعملة أجنبية أخرى أو الجنيه المصري 
(مرة واحدة في التحصيل)

تظهير بوليصة الشحن أو بوليصة الشحن 
الجوي

عمولة التعزيز
٠,٥٠٪ (بحد أدني ١٠٠٠ جنيه مصري أو ما يعادله 

بالعملة األجنبية ربع سنويًا)
+ عمولة نقل جميع مستندات االستيراد

تحصيل مستندات

الخدمة

تحصيل مستندات التصدير

الرسوم

الرسوم

تحصيل مستندات

إصدار خطاب ضمان إبتدائي
٠٬٣٪ (بحد أدنى ١٥٠ جنيه مصري أو ما يعادله 

بالعملة األجنبية - ربع سنويًا) 
نصف عمولة للهامش النقدي المضمون 

بالكامل مع نفس الحد األدنى

إصدار خطاب الضمان النهائي -
دفعة مقدمة

٠٫٦٪ (بحد أدنى ٢٠٠ جنيه مصري أو ما يعادله
بالعملة األجنبية - ربع سنويًا) 

نصف عمولة للهامش النقدي المضمون 
بالكامل مع نفس الحد األدنى

نفس رسوم اإلصدار زيادة القيمة

نفس رسوم اإلصدار مد األجل

٢٠٠ جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة األجنبيةالتعديل

١٠٠ جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة األجنبيةرسوم التبليغ

١٠٠ جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة األجنبيةالرسوم اإلدارية

الخدمة

الضمان المحلي

الرسوم

الخدمة

الضمان الدولي

الرسوم

الخدمة

 الضمان الخارجي

الرسوم

إصدار خطاب ضمان إبتدائي
٠٬٣٪ (بحد أدنى ٦٠ دوالر أمريكي أو ما يعادله 

بالعملة األجنبية - ربع سنويًا) 
نصف عمولة للهامش النقدي المضمون 

بالكامل مع نفس الحد األدنى

إصدار خطاب الضمان النهائي - 
دفعة مقدمة

٠٫٦٪ (بحد أدنى ٨٥ دوالر أمريكي أو ما يعادله
بالعملة األجنبية - ربع سنويًا) 

نصف عمولة للهامش النقدي المضمون 
بالكامل مع نفس الحد األدنى

نفس رسوم اإلصدار زيادة القيمة

نفس رسوم اإلصدار 

٢٠٠ جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة األجنبيةالتعديل

١٠٠ جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة األجنبيةالرسوم اإلدارية

١٠٠ دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعملة األجنبية أو الجنيه رسوم سويفت (كامل) 
المصري

٥٠ دوالر أمريكي أو ٥٠ يورورسوم سويفت (قصير)

٥٠ دوالر أمريكي أو ٥٠ يورو (عند اإلصدار فقط)الرسوم اإلدارية

٥٠ دوالر أمريكي أو ٥٠ يوروسويفت 

٢٥ دوالر أمريكي أو ٢٥ يورورسوم توصيل داخل مصر

 DHL ٧٥ دوالر أمريكي أو ٠٧٥يوروالبريد عبر

٧٥ دوالر أمريكي أو ٧٥ يورورسوم توصيل خارج مصر

خطابات الضمان

الخزائن الحديدية

خدمات أخرى

حفظ األوراق المالية

العملةالخدمة

الوصفالرسوم العملةالخدمة

محلية

شركات: ٥ جم للصفحة (حد أقصى ٣٠٠ جم)
مشروعات صغيرة و متوسطة: ١٠ جم 

للصفحة (حد أقصى ٥٠٠ جم) 
+ ٥٠ جنيه مصري للختم حسب الطلب 

وليس ورقي (إذا لزم الحاجة)

محليةنسخة إضافية من كشف الحساب

أجنبية

٦٠ جنيه مصري + الرسوم الفعلية

٢٠ دوالر أمريكي + الرسوم الفعلية

إصدار شهادة أرصدة الحساب 
(لسنوات سابقة)

محلية

أجنبية

٣٠٠ جنيه مصري شهريًا

٢٠ دوالر أمريكي حفظ البريد
محلية

شركات: ١٥٠ جم
مشروعات صغيرة و متوسطة: ٣٠٠ جم محليةإصدار شهادة أرصدة الحساب

غير مطبق I-Scoreمحلية

غير مطبق محليةخطاب توصية

غير مطبق محليةخطاب تحويل المعاش

غير مطبق محليةخطاب تحويل الراتب

٥٠ جنيه مصري محليةرسوم تسجيل الرهن

١,٠٠٠ جنيه مصري ECRمحليةعمولة الـ

أجنبية

٥٠ جنيه مصري للتوقيع الواحد

 ٣ دوالر أمريكي أو ما يعادلها 
بالعملة األجنبية للتوقيع الواحد

صحة التوقيع
محلية

١٠ جنيه مصري للبند الواحد + 
المصاريف االعتيادية للخدمة المقدمة محليةمذكرة

أجنبية

٥٠ جنيه مصري

٥ دوالر أمريكي
توكيل داخلي

توزيع الميراث

محلية

أجنبية

مجانًا

مجانًا
تحصيل شيكات عبر مصرفنا داخل الفرع

محلية

أجنبية

٥٠ جنيه مصري

١٠ دوالر أمريكي 
أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

رفض شيكات عبر مصرفنا داخل الفرع

GDR

محلية

أجنبية

١٠ دوالر أمريكي 
غير عمولة سوق المال، 
بنك اإليداع المحلي، 
بنك اإليداع الدولي

محلية

دولية

٠٫٠٥٪ شهريًامصاريف الحفظ
(بحد أدنى ٥ دوالر أمريكي)

بناًء على القيمة االسمية 
لوعاء األوراق المالية 

بنهاية الشهر
دولية

١ دوالر أمريكي طلب كشف حساب
لكشف الحساب الواحد دولية

٠٫٥٠٪ (حد أدنى ٥ دوالر أمريكيتحصيل الكوبونات
من قيمة الكوبونوحد أقصى ٥٠٠ دوالر أمريكي) دولية

٠٫٨٠٪ للمعاملة بيع أو شراء األوراق المالية
(بحد أدنى ٥٠ دوالر أمريكي) دولية

محلية

أجنبية

٥٠ دوالر أمريكي MT940 أجنبيةكشف يومي عبر

غير مطبق

مجانًا محلية وأجنبيةكشف الحساب (عبر اإلنترنت)

٢٠٠ جنيه مصري محليةخطاب المرور (اإلصدار)

األوراق المالية والحفظ

عموالت الحفظ (بالجنيه المصري)

الخدمة
الحد األدنى

العمولة

الحد األقصى

الرسوم السنوية لحفظ األوراق المالية 
(MCSD لكل ورقة مالية إلى جانب عمولة)٢٥ جنيه مصري١ في ال١٠ آالف

نقل الحساب ألمين حفظ آخر 
١٠٠ جنيه مصري١ في األلف(تحويل الحساب لكل ورقة مالية)

اإليداع الفعلي لألوراق المالية 
( في خزينة البنك)

١٠ جنيه مصري١ في األلفبيع أو شراء األوراق المالية

١ في ال ١٠ آالف إيداع األوراق المالية (لكل ورقة مالية)

١٠ جنيه مصري١ في ال ١٠ آالفتحصيل الكوبونات (من قيمة الكوبون)

٥ جنيه مصريإصدار كشف حساب

الوصف الرسومالخدمة النوع

١٠٠ جنيه  مصري  للمعاملةشراء أذون الخزانة محلية

التحصيل بنهاية يونيو ٤٪ للمليون سنويًارسوم حفظ أذون الخزانة
من كل عام محلية

عائد ضريبة الدخل 
وفقًا لقانون ضرائب الدخل ٢٠٪ سنويًاعلى أذون الخزانة

رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ محلية

١٠ جنيه مصري١ في ال١٠ آالفالرهن وإلغاء رهن األوراق المالية

خطابات حضور الجمعية العمومية 
٥ جنيه مصريللشركات المصدرة

رسوم فتح حساب لحفظ األوراق

رسوم تحصيل كوبونات السندات 
الحكومية (من قيمة الكوبون)

تقسيم األسهم

األسهم المجانية

إستالم تحويل الحساب من أمين 
حفظ أخر

١٥ جنيه مصري

رسوم صندوق المخاطر (بكامل قيمة 
األوراق المالية) سنويًا من الرصيد الفعلي

بنهاية ديسمبر من كل عام

١١ في
المائة ألف

مجانًا

١٠٠ جنيه مصري
للعميل الواحد 

 ٢٠٦٠٠ جنيه مصري٣ في األلف
جنيه مصري

األوراق المالية الحكومية
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نصف سنوي مجانًا دولية

مجانًا

مجانًا

مد األجل

٢٠٠ جنيه مصري

 ١٠٠جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

 ١,٢٥٪ (بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه مصري أو ما يعادلها 
بالعملة األجنبية)

 ١,٢٥٪ (بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه مصري 
أو ما يعادلها بالعملة األجنبية)

١٠٠ جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة األجنبيةرسوم سويفت (محلي)

١٥٠ دوالر أمريكي أو ١٥٠ يورو 

٢٢٥ جنيه مصريمحليةخطاب المرور (التجديد/اإلعفاء)

 ١,٢٥٪ (بحد أدنى ٣٠٠٠ جنيه مصري أو ما يعادلها دفع آجل (المشروعات الصغيرة و المتوسطة)
بالعملة األجنبية)

 ١٠ جنيه مصري

نصف في األلف

شركات كبيرة

سداد الرواتب

قطاع المعامالت المصرفية

خدمات بيزنس اونالين النقدية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخدمة

الرسوم

شيكات شخصية

شيكات شخصية

٥ جم لكل شيك (٥٠٠ شيك على األقل)

رسوم التحصيل

تحصيل إلكتروني باستخدام فوري
الرسوم الخدمة

حسب الحالة و بناًء على الكمية و المكان (رسوم فوري + 
هامش تكلفتنا يساوي ٠,٢٥٪ على األقل)

النافذة الموحدة

خدمات حكومية

٠,٢٠٪ (٥٠ جم على األقل و ٣٠٠ جم 
على األكثر) + عموالت الشبكة 

(E-Finance) اإللكترونية

رسوم العموالت للعمالء رسوم العموالت لغير العمالءالخدمة

أمر توريد

ضرائب العقار

ضرائب

جمارك

تأمين إجتماعي

مدفوعات المواطن

رسوم شهرية

ACH/Corpay غرفة المقاصة اآللية

الرسوم الخدمة

١٥٠ جم

رسوم العملية

 ١٠٠ جم

٠,٤٠٪ (١٠٠ جم على األقل و ٦٠٠ جم 
على األكثر) + عموالت الشبكة 

(E-Finance) اإللكترونية

٢٠ جم + عموالت الشبكة 
(E-Finance) اإللكترونية

٩٠ جم + عموالت الشبكة 
(E-Finance) اإللكترونية

 ٢٠جم + عموالت الشبكة 
(E-Finance)اإللكترونية 

٩٠ جم + عموالت الشبكة 
(E-Finance) اإللكترونية

٩٠ جم + عموالت الشبكة 
(E-Financeاإللكترونية )

أقل من ١٠,٠٠٠ جم: ٢٠ جم + عموالت 
اإللكترونية (E-Finance) الشبكة

أكثر من ١٠,٠٠٠: مجانًا

E-Finance) عموالت الشبكة اإللكترونية
فقط

(E-Finance) عموالت الشبكة اإللكترونية
فقط

٠,٢٠ ٪ (٥٠ جم على األقل و ٣٠٠  جم 
على األكثر) + عموالت الشبكة 

(E-Finance) اإللكترونية

٠,٤٠ ٪  (١٠٠ جم على األقل و ٦٠٠  
جم على األكثر) + عموالت الشبكة 

(E-Finance) اإللكترونية

٠,٢٠ ٪ (٥٠ جم على األقل و ٣٠٠  جم 
على األكثر) + عموالت الشبكة 

(E-Finance) اإللكترونية

٠,٤٠ ٪   (١٠٠ جم على األقل و ٦٠٠  
جم على األكثر) + عموالت الشبكة 

(E-Finance) اإللكترونية

٠,٢٠ ٪ (٥٠ جم على األقل و ٣٠٠  جم 
على األكثر) + عموالت الشبكة 

(E-Finance) اإللكترونية

٠,٤٠ ٪ (١٠٠ جم على األقل و  ٦٠٠ 
جم على األكثر) + عموالت الشبكة 

(E-Finance) اإللكترونية

١٠ جم لكل عملية

ضرائب

خدمات الدفع للشركات
رسوم البنك الخدمة

جمارك

رسوم الشبكة

تأمين إجتماعي

النافذة

٠,١٥ ٪ جم (٥٣ جم على 
األقل و ٢٠٠ جم على األكثر) 

+ ضريبة القيمة المضافة

غير مطبقمجانًا
توقيع إلكتروني

الخدمة

٢٥٥ جم سنوية

رسوم

رسوم تجديد الشهادة
 ٥٠٠ جم

(MT101) خدمة قنوات سويفت للمدفوعات
رسومالخدمة

رسوم العملية

٣٠٠٠ جم

رسوم شهرية
محلية

أجنبية

١٠٠٠ جم (٥٠ جم على األقل و ٣٠٠ جم على األكثر)
١٠٠٠ جم (٥٠ دوالر أمريكي على األقل و ٢٥٠ دوالر أمريكي على األكثر)

تحويل داخل بنك اإلمارات 
٢٠ جمدبي الوطني

رسوم التنفيذ

الهيئة العامة للرقابة 
على اإلستيراد و التصدير

النسخة الكاملة (مدفوعات + 
استعالم)

رسوم تحويالت (جم)

• سيتم خصم ٥٠,٠٠ ٪ من جميع العمليات التي تمت عبر سمارت بزنس و لن يتم تحصيل رسوم سويفت. 

لن  يطبق هذا الخصم على عمليات سملرت تريد.

تطبيق رمز األمان

شركات تجارية

رسوم تحويالت (عملة أجنبية)

الخدمة

٥٠ جم٥٠ جماستعالم / كشف الحساب

كشف حساب

استفسار
خدمات سمارت تريد

الخدمة
٥٠٠ جم تدريب العميل في مقر الشركة

١٥٠ جم٣٠٠ جمرسوم اشتراك (شهرية)
غير مطبق إنشاء كلمة سر لتطبيق رمز األمان

الرسوم

٥٠ جنيه مصري

٠,١٥ ٪  (١٠٥,٢ جم على األقل و  
٤٣٨,٦ جم على األكثر) + ضريبة القيمة 

المضافة

رسوم التعديل

٥٥٠ جنيه مصرينموذج ٤ - مشروعات صغيرة و متوسطة

٧٥ جم

١٠٠ جم

١٥٠  جم ١٥٠ جم

٥٠ جم

١٥٠ جم

١,٨٠٠ جم

١٥٠ جم

٩٤٠ جم

٥٠ جم

٤٧٠ جم

مجانًا مجانًامجانًا




