
تعريف المصاريف والعموالت
لعمالء الشراكت



الحسابات

مصاريف فتح حساب 

تدفع مرة واحدة100جمحساب جاري

شهريًا30جمحساب جاري

الدوريةالمصروف / العمولةالعملة

الدوريةالمصروف / العمولةالعملةمصاريف تشغيل الحسـاب

شهريًا30 حساب جاري
أقل من 10,000 جم أو ما يعادلها

جم

30
باإلضافة إلى مصاريف/عموالت لك عملية

للك ختم جمتصديق خارجي علي التوقيعات 

للك دورية	75 جمإصدار كشف حساب

شهريًا25 جممصاريف حسابات راكدة 

إصدار شهادة

إعادة إصدار كشف حساب ( عن أعوام سابقة )

شهريًا100حفظ المراسالت بالفرع جم

 إعادة إصدار كشف حساب ( عن العام الحالي )

100 جم

200 وفقأ لطلب العميلجم

50مصاريف إصدار شهادة إبراء ذمة مالية للك شهادةجم

للك ورقة

وفقأ لطلب العميل100 جم

الدوريةالمصروف / العمولةالعملةعمولة اإلنخفاض عن الحد األدنى لرصيد الحسـاب

الدوريةالمصروف / العمولةالعملةعموالت و مصروفات آخري

Société Arabe Internationale de Banque
بـنك الـشركـة الـمصـرفيـة الـعربية الـدوليـة

تعريفة المصاريف و العموالت لعمالء الشراكت



إعادة إصدار إشعار خصم أو إضافة

تصديق البنك المركزي (شهادة أرصدة)

الخزائن الحديدية للمستأجرين الحاليين فقط

التلكفة الفعلية للاكلون/مصروفات تغيير قفل الخزينة / مصروفات تغيير مفاتيح
وفقًا لطلب العميل للمفتاح + 200 جم

عمولة إيداع تاريخ حق نفس اليوم بالعملة المحلية ( للحساب الجاري الدائن فقط )

التعليمات المستديمة 
100جم اشتراك 

75جم تجديد سنوي
30جم للك عملية

للك عملية جم

وفقًا لطلب العميل75إصدار / إلغاء توكيالت مصرفية أو تفويضات  جم

إنشاء كود بالبورصة

عمولة إيداع تاريخ حق نفس اليوم بالدوالر و اليورو و االسترليني
 ( للحساب الجاري الدائن فقط )

إستعالم إئتماني (أي- سكور)
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عمولة إيداع تاريخ حق نفس اليوم عمالت اخرى ( للحساب الجاري الدائن فقط )

وفقًا لطلب العميل25 جم

 %0.05  بحد ادنى
للك عملية50 و بدون حد اقصى

للك عملية

جم

-

للك إشعار10 جم

مجانًا جم

للك شهادةإصدار شهادة رأسمال (تأسيس / زيادة) 600 جم

%0.02 بحد ادنى
20 و بدون حد اقصى دوالر

50جم لعمالء البنك
وفقًا لطلب العميل100جم لغير عمالء البنك جم

 %0.05  بحد ادنى
للك عملية 20 و بدون حد اقصى وفقًا لعملة العملية

الخزائن الحديدية (خزائن خاصة) 

الدوريةالمصروف / العمولةالعملةمصروفات إيجار الخزائن و مصاريف أخرى



سنويًا650خزينة أقل من الصغيرة  -  حجم (47*27*5)  جم

خزينة أقل من المتوسطة - حجم (47*27*10)
خزينة صغيرة  -  حجم (47*2785) 

خزينة متوسطة - حجم (47*27*15) 

خزينة أقل من الكبيرة (حجم 47*27*30)

5 $ تحويل وارد عن طريق ACH/ السويفت - بالعملة األجنبية

التحويالت الصادرة  بالسويفت - بالعملة األجنبية

خزينة كبيرة جدًا (حجم 47*27*45)

تحويل وارد عن طريق ACH/ السويفت - بالعملة المحلية

تحويل صادر عن طريق ACH - بالعملة المحلية

للك عملية دوالر أمريكي

3 فى األلف بحد ادنى
 10 و حد أقصى 100 

ACH /مصاريف سويفت +
للك عملية دوالر أمريكي

للك عملية مجانًاجم

2 فى األلف بحد ادنى 
20 و حد أقصى 350 

ACH /مصاريف +
للك عملية جم

Société Arabe Internationale de Banque
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التحويالت

الدوريةالمصروف / العمولةالعملةمصروفات و عموالت 

سنويًا1,200 جم
سنويًا800 جم

سنويًا1,500 جم

سنويًا2,200 جم

سنويًا3,000 جم

ملحوظة : تم إيقاف تأجير خزائن جديدة لغير عمالء االفراد و العمل بالتعريفة الجديدة للعمالء الحاليين

للك عملية
تحويل صادر عن طريق السويفت - بالعملة المحلية

3 فى األلف حد أدنى
 50 وأقصى 400 جم

swift مصاريف +

1 فى األلف حد أدنى
 10 وأقصى 250 جم

ach مصاريف  +
للك عملية جمتحويل صادر عن اإلنترنت البنكي - بالعملة المحلية

جم

دوالر أمريكي
2 فى األلف حد أدنى 5 

وأفصى 75$ 
swift مصاريف +

للك عملية تحويل صادر عن اإلنترنت البنكي - بالعملة األجنبية



للك عملية50 جمتعديل/ إصدار سويفت - بالعملة المحلية ( شاملة مصاريف إلغاء الدفع ) 

للك عملية100 جماوامر دفع بالعملة المحلية 

شهريًا للك حساب50 (MT940)دوالر أمريكيمصاريف اإلشتراك في خدمة كشف حساب سويفت التلقائي

للك شيك دوالر أمريكيتحصيل شيك  / شيك مصرفي داخل غرفة المقاصة - بالعملة األجنبية

للك شيك3.5 / للشيك جمطباعة دفتر شياكت

للك عملية25 دوالر أمريكيتعديل / إصدار سويفت  - بالعملة األجنبية  ( شاملة مصاريف إلغاء الدفع ) 

للك عملية6 دوالر أمريكياوامر دفع بالعملة الدوالر االمريكي

للك شيك10 جمتحصيل شيك / شيك مصرفي داخل غرفة المقاصة - بالعملة المحلية

3 فى األلف بحد ادنى
 8 و حد أقصى 100 

للك شيك 3 فى األلف بحد ادنى 10 و حددوالر أمريكيتحصيل شيك آجل داخل غرفة المقاصة - بالعملة األجنبية
 أقصى 100 + مصاريف سويفت

للك شيك %0.3 بحد ادنى 10 و حددوالر أمريكيتحصيل شيك خارج غرفة المقاصة - بالعملة األجنبية
 أقصى 100 + مصاريف سويفت

2 فى األلف بحد ادنى
 10 و حد أقصى 300 

للك شيك جمتحصيل شيك آجل داخل غرفة المقاصة - بالعملةالمحلية

2.5 في االلف بحد ادني 
10 و حد اقصي 400 

للك شيك جمتحصيل شيك خارج غرفة المقاصة - بالعملة المحلية

للك شيك30 جمرفض شياكت مسحوبة علي عمالئنا - بالعملة المحلية 

للك شيك20 جمشياكت ّاجله مقدمة للتحصيل علي عمالئنا - بالعملة المحلية

للك شيك5 دوالر أمريكيرفض شياكت مسحوبة علي عمالئنا - بالعملة األجنبية

للك شيك2.5 دوالر أمريكيشياكت ّاجله مقدمة للتحصيل علي عمالئنا - بالعملة األجنبية

الشياكت و الكمبياالت 

الدوريةالمصروف / العمولةالعملةمصروفات و عموالت 

Société Arabe Internationale de Banque
بـنك الـشركـة الـمصـرفيـة الـعربية الـدوليـة



صرف/ تحصيل شياكت  SAIB الداخلية من شباك الصرف
(من حساب إلى حساب داخل البنك ) 

استرداد شيك 

تأجيل شيك

تحصيل كمبيالة - بالعملة المحلية

حفظ كمبيالة - بالعملة المحلية

رفض كمبيالة

ايقاف دفع شيك

Société Arabe Internationale de Banque
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شياكت مشتراه - بالعملة المحلية  

إصدار شيك مصرفي - بالعملة المحلية 
(اإلستبدال يعامل معاملة اإلصدار الجديد)

تحصيل كمبيالة - بالعملة األجنبية

حفظ كمبيالة - بالعملة األجنبية

سحب كمبيالة قبل تاريخ اإلستحقاق 

تأجيل دفع كمبيالة

شياكت مشتراه - بالعملة األجنبية 

إصدار  شيك مصرفي - بالعملة األجنبية
(اإلستبدال يعامل معاملة اإلصدار الجديد)

50

-مجانًا جم/ دوالر امريكي

1.5$ / 25 جم/ دوالر امريكي

للك شيك50/ 2.5$ جم/ دوالر امريكي

%0.25 بحد ادنى 30 
و حد اقصى 400جم

للك شيك جم/ دوالر امريكي

للك شيك10 جم

50/10$

للك شيك جم

للك شيك

6 فى األلف بحد ادنى 
100 و بدون حد أقصى للك شيكجم

2 فى األلف بحد ادنى 50 
و  حد أقصى 300 للك شيكجم

3 فى األلف بحد ادنى 5 و حد
للك شيكدوالر أمريكي أقصى 100 + مصاريف سويفت

1$ للك كمبيالة / السنةدوالر أمريكي

25 للك كمبيالةجم

للك كمبيالة

20 للك كمبيالةجم

1 فى المائة بحد ادنى 10 
و بدون حد أقصى للك شيكدوالر أمريكي

3 فى األلف بحد ادنى 10 
و  حد أقصى 100  للك شيكدوالر أمريكي

جم/ دوالر امريكي



إلغاء شيك مصرفي او معتمد

مصاريف بروتستو

Société Arabe Internationale de Banque
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للك كمبيالة

10 للك شيكجم

5 في االلف بدون حد ادنيعموله شياكت متنازل عنها لصالح البنك
 وحد اقصي 600

جم

80 جم

اإلعتمادات المستندية (إستيراد)

الدوريةالمصروف / العمولةالعملةإعتمادات مستندية  غير مغطاة (لكيا / جزئيا)

الدوريةالمصروف / العمولةالعملةمصاريف و عموالت إعتمادات مستندية مغطاة بالاكمل

عمولة إصدار إعتماد مستندي

عمولة إصدار إعتماد مستندي آجل / قبول 

ربع سنويًا

ربع سنويًا

1.25 فى المائة بحد أدنى 75 دوالر أمريكي

%1.25 من قيمة االعتماددوالر أمريكي
 المستندي بحد أدنى 75 + 0.75 %

إصدار إعتماد مستندي دائري

إصدار إعتماد مستندي (بدون إحتساب فوائد) للك األنواع

إصدار إعتماد مستندي (بفوائد)  للك األنواع

ربع سنويًا

ربع سنويًا

للك عملية

للك عملية

4 فى األلف بحد ادنى 75

6 فى األلف بحد ادنى 75

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.25 فى المائة بحد أدنى
 75 + 1.5 فى

 المائة للك دورة إضافية



 مصاريف و عموالت أخرى

للك عملية زيادة إعتماد مستندي

مد أجل - فترة جديدة

Société Arabe Internationale de Banque
بـنك الـشركـة الـمصـرفيـة الـعربية الـدوليـة

دوالر أمريكي
 نفس العمولة المطبقة عند 

اإلصدار للمبلغ الزائد

للك عملية دوالر أمريكي
 نفس العمولة المطبقة عند 

اإلصدار للمبلغ المتبقي

للك عمليةمد أجل ( فترات متداخلة ) 2 فى األلف بحد ادنى 35دوالر أمريكي

للك عمليةإصدار خطاب ضمان مالحي دوالر أمريكي

للك بندتعديل 15دوالر أمريكي

30دوالر أمريكيتظهير مستندات شحن

30

للك عملية

للك عملية3 فى األلف بحد ادنى 60دوالر أمريكيدفع بعد إنتهاء الصالحية

مصاريف سويفت إصدار إعتماد مستندى

إصدار مسودة إعتماد مستندي : يتم خصم 600 جنيه من رسوم اإلصدار في حالة إصدار االعتماد المستندي (ال يمكن استردادها في حالة عدم اإلصدار أو ترحيلها لمدة تزيد شهرين من تاريخ تقديم الطلب)

للك عملية75دوالر أمريكي

7.5 في األلف لفترة األجل و يتم دوالر أمريكيكمبيالة تحت إعتماد مستندي غير مغطى (لكيا / جزئيا)
ربع سنويًاإعتبار كسر الفترة فترة اكملة 

دوالر أمريكيكمبيالة تحت إعتماد مستندي مغطى بالاكمل
5 في األلف لفترة األجل و يتم 
ربع سنويًاإعتبار كسر الفترة فترة اكملة 



اإلعتمادات المستندية تصدير

الدوريةالمصروف / العمولةالعملةإعتمادات تصدير باإلطالع

الدوريةالمصروف / العمولةالعملةإعتمادات تصدير آجلة أو بالقبول

Société Arabe Internationale de Banque
بـنك الـشركـة الـمصـرفيـة الـعربية الـدوليـة

عمولة إبالغ

عمولة تعزيز

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

40

3 فى األلف بحد ادنى 60 
 قابلة للزيادة وفقا لمخاطر 

البنك  أو للبلد الذي يتم تعزيز 
تعهده و العمولة المذكورة هي 

الحد األدني 

للك عملية

للك دفعة مستندات3 فى األلف بحد ادنى 60دوالر أمريكيعمولة دفع 

ربع سنويًا
أو كسورها

عمولة إبالغ

عمولة تعزيز

عمولة قبول/ دفع آجل إلعتمادات معززة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

40
3 فى األلف بحد ادنى 60 

 قابلة للزيادة وفقا لمخاطر 
البنك  أو للبلد الذي يتم تعزيز 

تعهده و العمولة المذكورة هي 
الحد األدني 

0.25 في االلف عن فترة االجل 
شهريًا(في حالة تحصيلها ال يتم 

تحصيل عمولة الدفع)

للك عملية

دوالر أمريكيعمولة إعتمادات دائرية

0.25 فى األلف بحد أدنى 
60 من اصل المبلغ +  أي 

عمولة أخرى مستحقة 
للدورات الالحقة

ربع سنويًا  أو كسورها

ربع سنويًا  أو كسورها2 في االف بحد ادنى 150دوالر أمريكيعمولة تحويل إعتماد

ربع سنويًا
أو كسورها

شهريا
أو كسورها



مستندات تحصيل 

الدوريةالمصروف / العمولةالعملة

Société Arabe Internationale de Banque
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عمولة تعزيز إن وجد علي دوالر أمريكيعمولة تعديل بالزيادة 
مبلغ الزيادة  + عمولة إبالغ 

للك عملية

للك عملية40دوالر أمريكيعمولة إبالغ (فيما عدا الزيادة و مد األجل)

للك عملية25دوالر أمريكيحفظ مستندات

دوالر أمريكيتعزيز كمبيالة من مستورد كمبيالة معززة من مصرفنا
8 فى األلف بحد أدنى 50 

من تاريخ القبول وحتى تاريخ 
اإلستحقاق

ربع سنويًا 
 أو كسورها

3 فى األلف بحد ادنى 25دوالر أمريكيمستندات تحصيل تصدير

عمولة إبالغ + عمولة تعزيز دوالر أمريكيعمولة مد أجل
إن وجد

للك عملية

للك عملية1 فى األلف بحد ادنى 25دوالر أمريكيعمولة التنازل عن الحصيلة (جزئبا أو لكيا)

للك عملية3 فى األلف بحد ادنى 40دوالر أمريكيتحصيل (إصدار نموذج 4)

للك عملية3 فى األلف بحد ادنى 40دوالر أمريكيكمبيالة مقبولة بدون مسئولية على مصرفنا

للك عملية$20دوالر أمريكيتأجيل كمبيالة

للك بند معدل10 دوالر للبنددوالر أمريكيتعديل تعليمات تحت مستندات تصدير مرسلة للتحصيل 

للك عملية

2 فى األلف بحد ادنى 250  جمفواتير محلية
للك فاتورةبدون حد أقصى



خطابات الضمان 

الدوريةالمصروف / العمولةالعملة

الدوريةالمصروف / العمولةالعملة

Société Arabe Internationale de Banque
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للك نموذج5دوالر أمريكيإصدار نموذج 4

عن لك طلب وفقا لتعليمات 50دوالر أمريكيتحويل مستندات إستيراد لبنك محلي آخر
البنك المرسل للمستندات أو 

لتعليمات عمالئنا

إصدار خطاب ضمان نهائى أو دفعة مقدمة / مد أجل خطاب 
ضمان نهائي أو دفعة مقدمة - فترة جديدة

6 فى األلف بحد ادنى 20  أو دوالر أمريكي
ما يعادلها

6 فى األلف بحد ادنى 20  أو 
ما يعادلها

للك طلب40دوالر أمريكيإصدار شهادة تصدير

3 فى األلف بحد ادنى 20  أو دوالر أمريكيإصدار خطاب ضمان إبتدائي / مد أجل خطاب ضمان إبتدائي - فترة جديدة
ربع سنويُاما يعادلها

للك طلب20  أو ما يعادلهادوالر أمريكيمد أجل خطاب ضمان (فترات متداخلة)

للك بند20دوالر أمريكيتعديل خطاب ضمان (فيما عدا مد األجل / الزيادة)

دوالر أمريكيتعديل بزيادة مبلغ خطاب الضمان النهائي أو الدفعة المقدمة

3 فى األلف بحد ادنى 20  أو دوالر أمريكيتعديل بزيادة مبلغ خطاب الضمان اإلبتدائي
ما يعادلها

ربع سنويُا

ربع سنويُا

ربع سنويُا

مد أجل خطاب ضمان

الدوريةالمصروف / العمولةالعملة تعديل خطاب ضمان
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 0.25 فى المائة بحد ادنى دوالر أمريكيإصدار خطاب ضمان إبتدائي مغطي بالاكمل بحساب بدون فوائد
20  أو ما يعادلها

ربع سنويُا

3 فى األلف بحد ادنى 20  أو دوالر أمريكيإصدار خطاب ضمان إبتدائي مغطي بالاكمل بحساب بفوائد
ما يعادلها

ربع سنويُا

دوالر أمريكيمد أجل/ زيادة خطاب ضمان
3 فى األلف بحد ادنى 20  أو 

ما يعادلها /
6 فى األلف بحد ادنى  20  

أو ما يعادلها

ربع سنويُا

إصدار خطاب ضمان نهائي أو دفعة مقدمة  مغطي بالاكمل بحساب
 بدون فوائد

 0.50 فى المائة بحد ادنى دوالر أمريكي
20  أو ما يعادلها

ربع سنويُا

إصدار خطاب ضمان نهائي أو دفعة مقدمة  مغطي بالاكمل بحساب
بفوائد

6 فى األلف بحد ادنى 20  أو دوالر أمريكي
ما يعادلها

ربع سنويُا

للك عملية5دوالر أمريكيإجراء أي عملية اخرى

داخل مصر 50 / خارج مصر دوالر أمريكيبريد ( مثال DHL أو .... )
100

للك عملية

للك عمليةدوالر أمريكيمصروفات سويفت خارج مصر

للك عملية10دوالر أمريكيبريد

25جممصروفات سويفت داخل مصر

25

للك عملية

 Direct Debit للك عملية10جممصروفات قبول الخصم المباشر

 Direct Debit للك عملية20جممصروفات رفض الخصم المباشر

الدوريةالمصروف / العمولةالعملة خطابات الضمان المغطاة بالاكمل 

الدوريةالمصروف / العمولةالعملة مصروفات و عموالت آخري



الخدمات اإللتكرونية

الدوريةالمصروف / العمولةالعملةاإلنترنت البنكي 

الدوريةالمصروف / العمولةالعملةخدمات الدفع اإللكتروني للجهات الحكومية و الغير حكومية
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بـنك الـشركـة الـمصـرفيـة الـعربية الـدوليـة

للك عمليةدوالر أمريكيإبالغ خطاب ضمان (بدون مسئولية)  30 + مصاريف السويفت

وفقًا لطلب العميلجمتصديق البنك المركزي (خطابات الضمان) 25

نصف سنوياجم مصاريف االشتراك بخدمة االنترنت البنكي للك مستخدم 

للك عملية

-جمكشف الحساب االلكتروني   مجانًا

 مجانًا

 مجانًا

(Hard Token) 100    للك جهاز رمز امانجم مصاريف تغير جهاز رموز األمان

جماالشتراك في خدمة مدفوعات الشراكت

جممدفوعات الضرائب من خالل فروع مصرفنا مجانًا

جممدفوعات الضرائب من خالل خدمة مدفوعات الشراكت

2 فى األلف بحد ادنى 50 و 
حد أقصى 300 جممدفوعات الجمارك من خالل فروع مصرفنا

للك عملية 2 فى األلف بحد ادنى 50 و 
حد أقصى 300 جممدفوعات الجمارك من خالل خدمة مدفوعات الشراكت

للك عملية

للك عملية

2 فى األلف بحد ادنى 50 و 
حد أقصى 300

1 فى األلف بحد ادنى 10 و 
حد أقصى 100

جممدفوعات التأمينات االجتماعية من خالل فروع مصرفنا / خدمة مدفوعات الشراكت

للك عمليةدوالر أمريكيمصاريف سويفت إصدار خطاب ضمان خارجي 60

-

-
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للك عملية جممدفوعه الضرائب العقاريه من خالل فروع مصرفنا

1 فى األلف بحد ادنى 50 و 
حد أقصى 250 للك عمليةجممدفوعه النافذه الموحده من خالل فروع مصرفنا  / خدمة مدفوعات الشراكت

30 جنيه مصرى

جممدفوعة  صندوق االساكن االجتماعى من خالل فروع مصرفنا   مجانًا

100 للك عمليةجممدفوعة األراضي الصناعية من خالل فروع مصرفنا

للك عملية

للك عملية

1 فى األلف بحد ادنى 20 و 
حد أقصى 100 جمالهيئه العامه للرقابه علي الصادرات و الواردات – GOEIC من خالل فروع مصرفنا



التعليمات العامة

Société Arabe Internationale de Banque
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1- تنطبق هذه التعريفة علي لك العمالء باإلضافة إلي العموالت والمصروفات المقررة حسب تعليمات البنك المركزي المصري وكذلك المراسلين  
 

2- تنطبق هذه التعريفة علي اكفة الحسابات/العمليات وكذلك العقود سواء الجديدة أوالقديمة طالما لم يتم التصريح بغير ذلك.  
 

3- يتم خصم العموالت والمصاريف بنفس عملة الحساب بناًء على سعر الصرف اليومي الذي يحدده البنك.  
 

4- تطبق المصاريف المشار إليها بعالمة ( * ) ابتداء من 1 يناير 2021 على أن يتم تطبيق التعريفة السابقة في 31 ديسمبر 2019, 600 جم.  
 

5- سيتم تطبيق مصاريف وعموالت على باقات saib لتحويل المرتبات وفقا للك باقة وعقدها.  
 

6- يتم تحصيل رسم دمغة لك ثالثة شهور طبقًا لتعليمات وزارة المالية و القوانين ذات الصلة.  
 

7- تشمل تعريفة المصاريف والعموالت خدمات المدفوعات الحكومية اإللكترونية ضريبة القيمة المضافة وتخضع لرسوم (المدفوعات الحكومية ) و العموالت التي 
     يتعين تطبيقها.   

 
8- تاريخ الحق لإليداعات للحسابات الجارية الدائنة على أن تطبق قاعدة تاريخ الحق على اإليداعات النقدية كما يلي:  

 
     •تاريخ حق اإليداعات للحسابات الجارية الدائنة بالعملة المحلية يحق يوم العمل التالي لإليداع.  

 
     • تاريخ حق اإليداعات للحسابات الجارية الدائنة بالعملة (الدوالر األمريكي/اليورو/اإلسترليني) يحق بعد 2 يوم عمل لتاريخ اإليداع.  

 
     • تاريخ حق اإليداعات للحسابات الجارية الدائنة بالعمالت األخرى يحق بعد 5 أيام عمل لتاريخ اإليداع.  

 
     •وفقًا لقرار البنك يمكن منح العميل إيداع حق نفس اليوم على اإليداعات من الحسابات الجارية الدائنة فقط بعد تطبيق العمولة المقررة.  

 
     •ال تطبق قاعدة تاريخ الحق على التحويالت ( الواردة/الصادرة) / الشياكت ، حسابات المرتبات، أقساط القروض.  

 
9- وفقا لقانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1980 وتعديالته سيتم خصم قيمة الدمغة النسبية بواقع %0.05 من أعلى رصيد مدين للتسهيالت الممنوحة لك ربع 

      سنة أو بالنسبة التي يقررها القانون في أي وقت – مستقبال – وحتي تمام السداد لمبلغ التسهيل بجميع ملحقاته.  
 

10- تطبق تعريفة إيجار الخزائن الحديدية على المستأجرين الحاليين فقط من األشخاص اإلعتباريين وال يتم استئجار خزائن جديدة لغير العمالء االفراد.  
 

11-  فى حالة عدم وجود رصيد اكفي فى أي من الحسابات الدائنة التى تخص العميل، يتم خصم المصاريف و العموالت المستحقة من أي حساب للعميل به رصيد.  
 

12- التعليمات المستديمة تطبق على الحسابات الجارية و التحويالت و ال تطبق على التسهيالت اإلئتمانية.  
 

13-  ال تطبق مصاريف كشف الحساب الدورية فى حالة حفظ المراسالت و يتم خصم تعريفة حفظ المراسالت فقط. 
14- تلغي هذه الالئحة أي إصدار سابق أو مذكرات أو تعليمات داخلية سابقة وتكون هي المرجع الوحيد. 

-15 تحصل عمولة حفظ مستندات التحصيل سواء اكنت باإلطالع أو آجلة أو دفع مختلط أو خالفه إذا لم يقم المسحوب عليه المستندات بإستالمها خالل 60 يوم من 
تاريخ ورودها لمصرفنا.  

و في جميع األحوال يتم تحصيلها حال وجود مستند مالي آجل سيتم حفظه طرفنا لحين اإلستحقاق.  و يراعي تحصيلها لمرة واحدة فقط تحت نفس المستند"


