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 رسوم، حدود وعموالت استخدام بطاقات الدفع
 

 عميلنا العزيز،

 .والعائد المدين لبطاقات بنك مصرستخدام االحدود وعموالت رسوم، نورد لكم فيما يلي بيان ب

  البطاقات االئتمانية
 رسوم اإلصدار للبطاقات االئتمانية  .1

 

 كالسيك االئتمانية البيان / نوع البطاقة
كالسيك 
 االسالمية

 الذهبية
الذهبية 
 االسالمية

التجار 
 )بيزنس(

 التيتانيوم الشركات
التيتانيوم 
 االسالمي

 وورلد إيليت وورلد signatureفيزا  لبالتينيةا
 التقسيط

 العربي(-)قّسطها

 سنتان ثالث سنوات سنة سنتان ثالث سنوات مدة صالحية البطاقة 

 جم 250 جم 250 جم 150 جم 150 رسوم االصدار للسنة االولي 
جم تشمل رسوم  200

 االستعالم االئتماني
جم تشمل رسوم  300

 االستعالم االئتماني
جم تشمل رسوم  500

 االستعالم االئتماني
 جم 5000 جم 2000 جم 2000

 )قسطها(جم  150
 جم )العربي( 100

 جم 5000 جم 2000 جم 2000 جم 500 جم 300 جم 300 جم 100 جم 250 جم 250 جم 150 جم 150  رسوم السنوات التالية 
 جم )قسطها( 75
 جم )العربي( 50

رسوم اصدار البطاقات 
اإلضافية للسنة االولي 
 والسنوات التالية 

 جم 50 جم 5000 جم 1500 جم 1500 جم 300 جم 200 ال يوجد جم 150 جم 100 جم 100

رسوم إصدار بطاقة بدل فاقد 
 تالفبدل /

 
 جم 75 جم 500 جم 500 جم 500 جم 150 جم 150 ال يوجد جم 100 جم 100
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 حدود استخدام البطاقات االئتمانية داخل وخارج الجمهورية .2

 

 كالسيك االئتمانية البيان / نوع البطاقة
كالسيك 
 االسالمية 

 الذهبية االسالمية   الذهبية
التجار 
 )بيزنس(

 التيتانيوم الشركات
التيتانيوم 
 االسالمي

   البالتينية
فيزا 

signature 
 وورلد

وورلد 
 إيليت

 التقسيط
 العربي(-)قّسطها

  في حدود الحد االئتماني للبطاقة الشراء داخل الجمهورية

 شهريا" $4,000 شهريا" $ 1,500 شهريا" $ 500 شهريا" $ 100 شهريا" $ 200 شهريا" $ 100 الشراء خارج الجمهورية
 

 ال يوجد

 السحب النقدي داخل الجمهورية
   ATM الـآالت 

16,000 
 جم 
آالت  يوميا"

 بنك مصر،
 جم  4,000
آالت  يوميا"

 بنوك أخرى 

% من الحدددد 50
وبحدددد  االئتمددداني

االف  10 أقصى
 شهريا" جم

 جم  16,000
آالت بنك  يوميا"

 مصر، 
 جم  4,000

آالت بنوك  يوميا"
 أخرى

% مددن الددحددددد 50
وبحددددد  االئتمدددداني
االف  15 أقصددددددى

 شهريا" جم

16,000 
 جم 
آالت  يوميا"

 بنك مصر،
 جم  4,000
آالت  يوميا"

 بنوك أخرى

40 %
من الحددد 
 االئتماني
وبددددددحددددددد 
 أقصددددددددى

10 
 االف جم
 شهريا"

16,000 
 جم 
آالت  يوميا"

 بنك مصر،
 جم  4,000
آالت  يوميا"

 بنوك أخرى

% من 50
 الحد االئتماني
 وبحد أقصى

 جم ألف 50
 شهريا"

 جم 16,000
 آالت بنك مصر، يوميا"

 جم 4,000
 آالت بنوك أخرى يوميا"

 ال يوجد

 السحب النقدي داخل الجمهورية
 POSآالت 

وفقا للحد 
االئتماني 

بحد  للبطاقة
أقصى 

150,000 
  جم يوميا 

وفقا للحد 
 االئتماني للبطاقة
بحد أقصى 
جم  150,000
  يوميا 

وفقا للحد 
االئتماني 

بحد  للبطاقة
أقصى 

150,000 
  جم يوميا 

وفقا للحد 
االئتماني 

بحد  للبطاقة
أقصى 

150,000 
  جم يوميا 

 جم يوميا 150,000بحد أقصى  وفقا للحد االئتماني للبطاقة

 السحب النقدي خارج الجمهورية
& ATM  آالت POS 

 ال يوجد اشهري$  400 اشهري$ 250 اشهري$  100

الحد االقصى للشراء باستخدام ال 
contactless بدون رقم سرى 

  فيما عدا بطاقة العربي مرات 10بحد أقصى  االجنبيةجم للحركة او ما يعادلها بالعملة  600حتى 
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 االئتمانيةللبطاقات  عموالت االستخدام واالستعالم عن الرصيد .3
  

 الذهبية كالسيك االئتمانية البيان / نوع البطاقة
التجار 
 )بيزنس(

 التيتانيوم الشركات
 الكالسيك اإلسالمية -
 الذهبية اإلسالمية -
 التيتانيوم االسالمي -

  البالتينية
فيزا 

signature 
 وورلد إيليت وورلد

 التقسيط
 العربي(-)قّسطها

 ببنك مصر P.O.Sوآالت  ATMمن آالت  النقديالسحب 

 جم 15% من قيمة العملية بحد أدنى 2 جم  50% بحد أدني 5 جم 15% من قيمة العملية بحد أدنى 2

 ال يوجد 

بالبنوك األخرى داخل  P.O.Sوآالت  ATMمن آالت  النقديالسحب 
 مصر

بالبنوك األخرى خارج  P.O.Sوآالت  ATMمن آالت  النقديالسحب 
 مصر

 جم من قيمة العملية 50% + 3 جم من قيمة العملية 50% + 5 جم من قيمة العملية %50 + 3

 مجانا" ببنك مصر ATMستعالم عن الرصيد المتاح بالبطاقة من آالت اال

 االخرىبنوك بال ATMستعالم عن الرصيد المتاح للبطاقة من آالت اال
 داخل مصر

 جم عن الحركة الواحدة 1

 جم عن الحركة الواحدة 3 خارج مصر ATMبطاقة من آالت بالستعالم عن الرصيد المتاح اال

 % من قيمة العملية10 (نقديسحب  –)شراء  االستخدام خارج الجمهوريةعمولة 
 

 
 

 للبطاقات االئتمانية العائد المدين )المحتسب ببيان العمليات الشهري( .4
 

 الكالسيك -
 الذهبية -
 تيتانيوم -
 البالتينية -
- signature 
 وورلد  -
  وورلد إيليت  -

 بطاقة التجار )بيزنس( -
 بطاقة الشركات -

 العربي -
 البطاقات الكالسيك اإلسالمية -
 البطاقات الذهبية اإلسالمية -
 اإلسالمية التيتانيومالبطاقات  -

 بطاقة التقسيط )قّسطها( -

 % سنويا  )متناقصة(20.4 % سنويا )ثابتة(11.39 % سنويا  )ثابتة(10 بضمان وبدون ضمان  % شهريا  2.5
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 للبطاقات االئتمانية سحب نقدي( –تقسيط العمليات )شراء  .5

 
 معدل العائد المدين فترة التقسيط نوع التقسيط نوع البطاقة

 كالسيك  -
 جولد -
 تيتانيوم -
 بالتينيوم -
- Signature 
 وورلد -
 وورلد إليت -

 شراء -
 جم للعملية والواحدة( 1,000 أدني)بحد سحب نقدي  -

 شهر 36&  24&  12&  6
 % سنويا  )متناقصة( لعمليات الشراء25.2 -
 % سنويا  )متناقصة( لعمليات السحب النقدي30 -

 
 
 
 

 -التالي: على النحو  االئتمانية للبطاقات المدينالعائد احتساب يتم  •
 

 العائد المدين البيان

 يتم احتساب العائد المدين وفقا  لنوع العائد المطبق لكل منتج وذلك من تاريخ تنفيذ عملية السحب النقدي  عمليات السحب النقدي

 يتم احتساب العائد المدين من تاريخ تنفيذ عملية الشراء على الجزء غير المسدد فقط  عمليات المشتريات
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 المدفوعة مقدما   –المرتبات  –الخصم الفوري بطاقات 
 

 المدفوعة مقدما –المرتبات  –رسوم اإلصدار للبطاقات الخصم الفوري  .1
  

 البيان

 المرتبات الخصم الفوري
 البطاقات المدفوعة مقدما  

 
 فيزا انترنت 
 المدفوعة مقدما  

 للخصم الفوري VIPبطاقات 

-كالسيك 
 بطاقة الشباب

 جولد
تحيا 
مصر 
 الذهبية

الخصم 
الفوري 
 للشركات

 بالتينية تيتانيوم
بطاقة ميزة 

 للخصم الفوري 
 

 

 وورلد  
وورلد 
 إيليت

 البالتينية
 (Teens-حياتي–)هدية 

تحيا 
 مصر  

- حوالتي
Genaric 

مدة صالحية 
 البطاقة

 سنتان وال تجدد  N/A سنوات  5
ثالث 
 سنوات

 سنوات 5 سنتان وال تجدد

رسوم االصدار 
 للسنة االولي

 N/A جم  70 جم  200 جم  150 جم  100 معفي جم  80 جم  70
 جم  50للعمالء :

 جم  10لطلبة الجامعات: 
 معفي جم 5000 جم 1500 جم  50 مجانا  جم  40

رسوم السنوات 
 التالية

 معفي جم 5000 جم 1500 ال تجدد N/A جم 50 جم 200 جم 100 جم 75 جم 30 جم 50 جم سنويا 50

رسوم اصدار 
البطاقات 

اإلضافية للسنة 
 االولي 

 N/A جم  70 جم  200 جم  150 ال يوجد  جم  30 جم  80 جم  70
 ال يوجد 
 

 معفي جم 5000 جم 1500

رسوم اصدار 
البطاقات 
 اإلضافية

 للسنوات التالية

 N/A جم  50 جم  200 جم  100 ال يوجد  جم  30 جم  50 جم  50
 ال يوجد 
 

 معفي جم 5000 جم 1500

رسوم إصدار 
بطاقة بدل فاقد 

 تالفبدل /
 

 معفي جم 3000 جم 1500 جم  30 جم  20 جم  20 جم  N/A 35 جم  70 جم  200 جم  150 جم  50 جم  20 جم  80 جم  70
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 المدفوعة مقدما –المرتبات  –لبطاقات الخصم الفوري  حدود االستخدام داخل وخارج الجمهورية .2

         

 البيان

 الخصم الفوري

 المرتبات

 البطاقات المدفوعة مقدما  

 فيزا انترنت 
 المدفوعة مقدما  

 للخصم الفوري VIPبطاقات 

بطاقة -كالسيك 
 الشباب

 جولد
تحيا 
مصر 
 الذهبية

الخصم الفوري 
 للشركات

 بالتينية تيتانيوم

بطاقة 
ميزة 
للخصم 
 الفوري

- حياتي –)هدية  البالتينية وورلد إيليت وورلد 
Teens) 

 –تحيا مصر 
 - حوالتي

Genaric 

 في حدود رصيد الحساب المتاح الشراء داخل الجمهورية
50000 
 جم يوميا 

في حدود رصيد 
 الحساب المتاح

طبقا  للرصيد 
 المتاح 
 10وبحد أقصى 

 ألف جم شهريا"

طبقا  للرصيد 
 المتاح 
 50وبحد أقصى 

 شهريا" ألف جم

طبقا  الرصيد 
 بطاقةالمتاح بال

 في حدود رصيد الحساب المتاح

 شهريا"$  1500 شهريا"$  4,000 شهريا"$  100 شهريا"$  100 شهريا"$  100 شهريا"$  100 ال يوجد  شهريا"$  1500 شهريا"$  500 شهريا"$  100 شهريا"$  200 شهريا"$  100 الشراء خارج الجمهورية

داخل  السحب النقدي
 الجمهورية

   ATM الـ آالت
البنوك -)بنك مصر 

 األخرى(

االف جم كحد اقصى في  20مرات يوميا  وبقيمة اجمالية  5
 اليوم الواحد

مرات يوميا   10
وبقيمة اجمالية 

االف جم  20
كحد اقصى في 
 اليوم الواحد

مرات يوميا   12
وبقيمة اجمالية    

االف جم كحد  20
اقصى في اليوم 

 الواحد

مرات  5
يوميا بحد 
أقصى 
20000 
جم يوميا 
وبحد 
أقصى 
100,00

جم  0
 شهريا 

مرات يوميا   5
وبقيمة اجمالية 

ألف جم  20
كحد اقصى في 
 اليوم الواحد

 15مرات يوميا  وبقيمة اجمالية  5
 االف جم كحد اقصى في اليوم الواحد 

 ألف جم شهريا" 50وبحد أقصى 
 ال يوجد

مرات يوميا  وبقيمة  15
ألف جم كحد  20اجمالية 

 اقصى في اليوم الواحد

مرات يوميا  وبقيمة  12
االف جم كحد  20اجمالية 

 اقصى في اليوم الواحد

السحب النقدي داخل 
 الجمهورية

 POSآالت 
البنوك  -)بنك مصر 

 األخرى(

 جم يوميا 150,000
جم  50,000
 يوميا

 50حسب المتاح بالبطاقة وبحد أقصى 
 ألف جنيه شهريا

 ال يوجد

 جم يوميا 150,000

السحب النقدي خارج 
 الجمهورية

& ATM آالت POS 
 شهريا" $ 400 شهريا" $ 100 شهريا"$  100 ال يوجد  شهريا"$  400 شهريا"$  250 شهريا"$  100

الحد االقصى للشراء 
باستخدام ال 

contactless 
 بدون رقم سرى

 فيزا انترنت المدفوعة مقدما  مرات متتالية باستثناء بطاقات  3بحد أقصى  االجنبيةجم للحركة او ما يعادلها بالعملة  600حتى 
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 المدفوعة مقدما –المرتبات  –لبطاقات الخصم الفوري عموالت االستخدام واالستعالم عن الرصيد  .3

 

 البيان
-المرتبات -ميزة للخصم الفوري( –بطاقة الشباب -بالتينية  –تيتانيوم  –جولد -بطاقات الخصم الفوري: )كالسيك 

 البطاقات المدفوعة مقدما  
 ATMمن آالت  النقديالسحب 
 ببنك مصر P.O.Sوآالت 

 مجانا  

  ATMمن آالت  النقديالسحب 
 بالبنوك األخرى داخل مصر

 جنية  5

  P.O.Sالسحب النقدي من آالت 

 بالبنوك األخرى داخل مصر 

 % )فيزا & ماستركارد(0.33جم +  10
 جم لكل عملية فيما يخص بطاقة ميزة للخصم الفوري 5

  ATMمن آالت  النقديالسحب 
 بالبنوك األخرى خارج مصر P.O.Sوآالت 

 ماستركارد(–لكل عملية )فيزا جم  50% من قيمة العملية + 3

 االستخدام الخارجي عمولة 
 سحب نقدي( –)شراء 

 ماستركارد(-)فيزا % من قيمة العملية10

 ستعالم عن الرصيد المتاح اال
 ببنك مصر ATMمن آالت 

 مجانا  

 االستعالم عن الرصيد المتاح

 بالبنوك األخرى داخل مصر ATMمن االت 
 جم على العملية الواحد 2

 االستعالم عن الرصيد المتاح

 خارج مصر ATMمن االت الصراف اآللي 
 ماستركارد(-)فيزا جم عن الحركة الواحدة 3

 % من قيمة عملية المشتريات ويتم التبرع بها لصالح صندوق تحيا مصر 1 الخصم الفوري/المدفوعة مقدما( )تبرع بطاقات تحيا مصر 

 

 مشتريات(–يقتصر استخدام بطاقة ميزة للخصم الفوري داخل مصر فقط )سحب نقدي  •
 .2023-03-05بدا من تاريخ  رسوم اإلصدار والتجديدتعديل و ،2023-01-23وتعديل معدل العائد المدين بتاريخ ، 2022-12-27علما بانة تم تطبيق حدود السحب والعموالت بدا من تاريخ  •
 فقط للمستخدم الواحد، وذلك بعيدا عن البطاقات االضافية لمستخدمين اخرين فئةيرجى العلم انه سيتم اتاحة بطاقة ائتمانية واحدة من البطاقات االساسية لالستخدام خارج مصر لتكون البطاقة األعلى   •

 

 تطبق الشروط واألحكام  •
 


