
رسوم و تكاليف 
Business Banking

معامالت تتم بواسطة خدمة العمالء

»25 جم عن كل شيك  ) جنيه مصري ( 5 دوالر أو ما يعادلها عن كل شيـك ) عملة أجنبية ( إيقاف صرف الشيكات 

2 جنيه عن كل شيك بحد أقصى 75 جنيه أو ما يعادلها* فقدان شيك أو دفتر شيكات

100 جم أو ما يعادلها لكل توكيل  مصاريف إصدار التوكيل المصرفي

75 جم عن كل شهادة إصدار شهادة بالرصيد أو حجم التعامل )عن السنة الحالية( 

إصدار شهادة بالرصيد أو حجم التعامل )عن سنوات سابقة( 75 جم عن كل شهادة 

7 جنيه عن كل ورقة بحد أقصى 300 جنيه أو ما يعادلها عن كل حساب إصدار كشف حساب )إضافي( بناًءا على طلب العميل )عن السنة الحالية(

15 جنيه عن كل ورقة بحد أقصى  600 جنيه أو ما يعادلها عن كل حساب إصدار كشف حساب )إضافي( بناًءا على طلب العميل )عن سنوات سابقة(

 700 جنيه عن كل شهادة 
)متضمنة أتعاب مراقب الحسابات(

إصدار شهادات شركات تحت التأسيس أو زيادة رأس مال شركات قائمة
)فى حالة رأس مال الشركة يزيد عن 250 ألف جم(

 250 جنيه عن كل شهادة
)متضمنة أتعاب مراقب الحسابات(

إصدار شهادات شركات تحت التأسيس أو زيادة رأس مال شركات قائمة 
)إذا كان رأس مال الشركة 250 ألف جم أو أقل(

140 جم مصاريف سنوية كشف حساب - ربع سنوًيا 

420 جم مصاريف سنوية كشف حساب - شهرًيا 

1000 جم مصاريف سنوية كشف حساب - أسبوعًيا

3300 جم مصاريف سنوية كشف حساب - يومًيا

إصدار دفتر شيكات - شيك 48 ورقة 312 جم أو مايعادلها بالدوالر 

إصدار دفتر شيكات - شيك 24 ورقة 156 جم أو مايعادلها بالدوالر 

إصدار دفتر شيكات - شيك 12 ورقة  78 جم أو مايعادلها بالدوالر

25 جم عن كل مستند اعتماد صحة التوقيعات على مستندات

تكاليف/مصروفات أخرى

100 جم 

 القروض الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
يتم إجراء بحث الملكية واستخراج الشهادات للمشروعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في 

 الحصول على قروض عن طريق القطاع القانوني  
 ملحوظة: يتم دفع تلك العموالت أثناء مباشرة العمل القانونى بخالف أية مصاريف أو 

رسوم 

بطاقات اإليداع للشركات

بدون عمولة  إصدار بطاقات اإليداع للشركات

بدون عمولة تجديد بطاقات اإليداع للشركات

البطاقات االئتمانية للشركات

250 جم  رسوم اإلصدار

250 جم  رسوم التجديد

100 جم رسوم إصدار بدل فاقد/تالف للبطاقة

%3.16 سعر العائد الُمطّبق على معامالت الشراء و السحب النقدي

10 جم شهريًا رسوم التٔامين على رصيد المدين

حتى 45 يوم على المشتريات التي تتم 
باستخدام بطاقات الشركات الصغيرة و المتوسطة  

فترة السماح

75 جم رسوم تجاوز الحد االئتماني

100 جم ر في السداد رسوم التأخُّ

2 % بحد أدني 20 جم CIB رسوم السحب النقدي من   ماكينات الصراف اآللي  التابعة لـ

5 جم رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف اآللي األخرى داخل مصر

10% )بحد أدنى 20 جم( رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف اآللي خارج مصر

%10 الهامش على أسعار صرف العمالت األجنبية

)Visa Platinium( بطاقات الخصم المباشر  للشركات

100 جم رسوم اإلصدار

50 جم رسوم التجديد

50 جم رسوم إصدار بدل فاقد/تالف للبطاقة

بدون مصاريف CIB رسوم السحب النقدي من   ماكينات الصراف اآللي التابعة لـ

5 جم
 رسوم السحب النقدي من 

ماكينات الصراف اآللي األخرى داخل مصر

10% )بحد أدنى 20 جم( رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف اآللي خارج مصر

%10 الهامش على أسعار صرف العمالت األجنبية

العموالت /المصاريف نوع الخدمة

حسابات الشركات

حساب بداية بيزنس حساب بداية الجاري Super Business حساب جاري المعايير/نوع الحساب

ال يوجد ال يوجد 200 جم 300 جم رسوم االشتراك

- ال يوجد ال يوجد
للشركات الصغيرة : 20,000 جم

للشركات المتوسطة : 50,000 جم
الحد األدنى لرصيد الحساب

- - ال يوجد 300 جم  مصاريف الحد األدنى لرصيد الحساب

20 جم 5 جم

"200 جم ُمعفاه في الشهر 
األول وُمعفاه للعمالء الذين 

تتجاوز متوسط أرصدة 
حساباتهم 150 ألف جم"

ال يوجد الرسوم الشهرية

ال يوجد ال يوجد -
30 جم أو ما يعادلها كل 3 

اشهر
المصاريف اإلدارية السنوية 

100 جم للزيارة 100 جم للزيارة ال يوجد ال يوجد مصاريف المعامالت داخل الفروع

 -  -
ُتطّبق على الحسابات التي 

تتجاوز 500 ألف جم
- سعر العائد

مجانا مجانا ال يوجد 100 جم ATM رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

مجانا مجانا 150 جم شهرًيا 150 جم شهرًيا CIB Business Online خدمات

داخل البنك: مجانا
خارج البنك: خصم 50% على 
مصاريف السويفت الخاصة 

CIB  ب

داخل البنك: مجانا
خارج البنك: خصم 50% على 
مصاريف السويفت الخاصة 

CIB  ب

ُيطّبق خصم 50% على
الرسوم المعلنة

ُتطّبق الرسوم المعلنة مصاريف المعامالت اإللكترونية

التعريفة المعلنة -
دفتر شيكات مجًانا )24 ورقة( 

مرة واحدة سنويا
ُتطّبق الرسوم المعلنة إصدار دفتر شيكات

250 جم 250 جم 250 جم 250 جم   مصاريف إصدار البطاقة االئتمانية  

%3 %3 %3 %3   POS رسوم على متحصالت الـ  

%2.5 %2.5 %2.5 %2.5 MPOS رسوم على متحصالت الـ 

عمولة شهرية 30 دوالر
أمريكي ورسوم على 

المعامالت %3

عمولة شهرية 30 دوالر
أمريكي ورسوم على   

المعامالت %3

عمولة شهرية 30 دوالر 
أمريكي ورسوم على 

المعامالت  %3 

عمولة شهرية 30 دوالر 
أمريكي ورسوم على 

المعامالت  %3
بوابة الدفع اإللكتروني

مصاريف شهرية 150 جنيه للماكينة الثابتة و 230 جنية للماكينة المحمولة 


