
  
  

  قطاع الخدمات المصرفية لألعمال

  ١/١١/٢٠١٩الئحة المصروفات والعموالت للحسابات اعتباراً من 

، وذلك CIB Business Bankingيؤكد البنك التجاري الدولي مصر التزامه المتواصل بتطوير قطاع الخدمات المصرفية لألعمال 

من خالل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والمزايا التي تالئم مختلف شرائح العمالء، كما قام البنك بتعديل الئحة المصروفات 

 والعموالت. 

الجدول التالي يوضح الفرق بين مميزات كل حساب على حدة وكذلك المصروفات والعموالت وأسعار الخدمات الجديدة لكل باقة 

  ١/١١/٢٠١٩طبيقها على كل الحسابات اعتبارا من والتي سيتم ت

 المعايير/نوع الحساب  حساب جاري  سوبر بيزنس  ايزي بيزنس 

 رسوم االشتراك جم ٣٠٠ جم ٢٠٠ جم ١٠٠

 جم ١٠٠ ال يوجد ال يوجد
المصاريف السنوية إلدارة 

 الحساب

 الحد األدنى جم ٢٠.٠٠٠ ال يوجد ال يوجد

 مصاريف الحد األدنى جم ٣٠٠ ال يوجد ال يوجد

 جم معفاة في الشهر االول ١٠٠

ومعفاة للعمالء الذين تتجاوز متوسط 

 ألف جم  ٥٠أرصدة حساباتهم 

 جم معفاة في الشهر االول ٢٠٠

ومعفاة للعمالء الذين تتجاوز متوسط  

 ألف جم ١٥٠أرصدة حساباتهم 

 الرسوم الشهرية ال يوجد

 جم في اليوم الواحد ألي عدد من ١٠٠

المعامالت داخل الفرع باإلضافة إلى 

 الرسوم المعلنة

 ال يوجد ال يوجد
مصاريف المعامالت داخل 

 الفروع

- 
 ٥٠٠٪ للحسابات التي تتجاوز ٢.٥

 ألف جم
 العائد -

 جم ٥٠ ال يوجد ال يوجد
رسوم إصدار بطاقة الخصم 

 المباشر

ً  ١٥٠ ال يوجد ً  ١٥٠ جم شهريا  جم شهريا
CIB Business  

 Online خدمات 

٪ على المعامالت ٥٠خصم 

 اإللكترونية

٪ على المعامالت ٥٠خصم 

 اإللكترونية
 الرسوم المعلنة

مصاريف المعامالت 

 اإللكترونية

 إصدار دفتر شيكات الرسوم المعلنة ورقة( ٢4دفتر شيكات مجانا ) الرسوم المعلنة

 جم ١٢٠ جم ١٢٠ جم ١٢٠
مصاريف كشف حساب 

 يربع سنو –



 جم ٢4٠ جم ٢4٠ جم ٢4٠
مصاريف كشف حساب 

 يشهر –

 جم ٥٠٠ جم ٥٠٠ جم ٥٠٠
مصاريف كشف حساب 

 اسبوعي -

 جم ٢.٥٠٠ جم ٢.٥٠٠ جم ٢.٥٠٠
مصاريف كشف حساب 

 يومي -

 الئحة أسعار ومصروفات الخدمات المصرفية أعاله قابله للتعديل والتغيير طبقا إلرادة المنفردة   

لتغيير حسابك الجاري الحالي إلى أحد الباقات الجديدة مع االحتفاظ بنفس رقم الحساب، يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك وسيقوم أحد 

 مسئولي خدمة عمالء قطاع الخدمات المصرفية لألعمال بمساعدتك.  

 تطبق الشروط واألحكام.  


