
 ما هي محفظة بنك مصر وكيف يمكن استخدمها؟
 

  خالل  وأكثر منمحفظة بنك مصر هي محفظة الكترونية سهلة التعامل تتيح لكل عمالئها فرصة عمل معامالتهم المالية
من وألي  باستقبال وتحويل االموالوالقيام أيضا العديد من الخدمات مثل شحن رصيد الهاتف  تيح لهموت المحمول،هاتفهم 
جديدة، استمتع بتجربة دفع QR Code .والشراء من خالل رمز االستجابة السريع ال ودفع الفواتير في مصر محفظة

  سهلة االستخدام وامنة وأسرع من الدفع النقدي وتقدم حلول أكثر ذكاء مما يتيح لك اجراء عمليات الدفع اليومية.
 

 ؟المال في محفظة بنك مصركيف يمكنني إيداع 
 

  بالمحفظة)الخصم المباشر، االئتمان والدفع مقدما( بنك مصر  ربط بطاقاتعن طريق  

  في محفظة بنك مصر  وإيداع المال يمكنك الذهابفي مصر  فذ فوريامنمن  ألف 90من  أكثرمن خالل 

  9أكثر من  خاللمنK اآللي في مصر التي عليها شعار ميزةاف رماكينات الص Meeza  

 ؟من محفظة بنك مصر كيف يمكنني سحب المال

  لسحب المال من محفظتكفي مصر يمكنك الذهاب  فذ فوريامنألف من  90من خالل أكثر من  

  9خالل أكثر من منK اآللي في مصر التي عليها شعار ميزةاف رماكينات الص Meeza  

 ؟كيف يتم ربط بطاقات بنك مصر بالمحفظة
 

  المحفظة على ورقمك السريرقم الهاتف الخاص بك قم بإدخال 

  "اضغط على "محفظتي 

  + بطاقتك إلضافةاضغط على 

 ولقبك  ءاكتب رقم بطاقتك، تاريخ االنتها 

    "اضغط علي "اضف هذه البطاقة 
 "يرجي المالحظة انه يمكنك ربط بطاقة بنك مصر فقط بمحفظة بنك مصر"

 
 

   هل يمكنني الحصول على أكثر من محفظة على نفس رقم الهاتف المحمول؟
 

  كل رقم هاتف محمول يمكنه تسجيل محفظة واحدة فقط , ال 
 

 ما هو الحد األقصى للرصيد المستحق من المحفظة؟
 

 جنيه مصري 30,000أقصى رصيد مستحق للمحفظة هو 
 

 ما هو الحد األقصى للدفع من خالل المحفظة؟
 جنيه مصري في كل حركة  30,000يمكنك القيام بعمليات حتىكل حركه: 

 جنيه مصري يوميا 30,000القيام بعمليات حتى  يمكنكيوميا: 
 جنيه مصري شهريا  100,000 القيام بعمليات حتى شهريا: يمكنك

 
 
 
 

 
 



 ؟SIMالهاتف او بطاقة ماذا افعل إذا فقدت او سرقت

 
 محفظتك  إليقاف 19888 االتصالبمركز  االتصال 

  هاتف جديد / بطاقة علىاحصل SIM  جديدة 

  إلعادة تشغيل المحفظة19888 االتصالاتصل بمركز 

  سرلرصيد وكلمة المع نفس المعلومات / اطبيعي ثم سيتم استخدام المحفظة بشكل 

 
 ؟الهاتف المحمول المسجل عليه المحفظةتغيير رقم ماذا افعل إذا كنت ارغب في 

 

  ي محفظتكف األموالسحب محفظتك جميع  إلىسوف تحتاج  

  محفظتك  إلغالققم بزيارة أقرب فرع 

  الرقم الجديد علىتسجيل محفظة جديدة 
 

 ؟خاطئ عدة مرات رسكلمة ال قمت بإدخال رقمماذا لو 
 

  حظر إللغاء االتصالتتصل بمركز  حتىبطريقة خاطئة  لسركلمة ا تي تقوم بإدخالالخدمة بعد المرة الثالثة ال حظرسيتم 
 .الخدمة بعد التحقق من بياناتك الشخصية

 

 بي؟ الخاصةالسر نسيت كلمة ماذا لو 

  عدة مرات سري الخاطئرقم ال المحفظة إذا قمت بإدخال حظرللتحقق من عدم  االتصالبمركز االتصال 

 سريالرقم ال ضبط قم بطلب إعادة 

  التطبيق جديدة عن طريق سرالخاص بك ويمكنك إنشاء كلمة  لسرا كلمة ضبطبإعادة  االتصالسيقوم ممثل مركز 

 

 

   

 

 

 

 


