
سنوية مصاريف عملية كل نظير تشغيل مصاريف التشغيل مصاريف شهرية مصاريف عماية كل عن تحصيل عمولة الخدمه نوع

- - -
الثابتة للماكينة مصريا جنيها 150

المتحركة للماكينة مصريا جنيهها 230
3.00% POS االلكترونية البيع نقاط

- - - الثابتة للماكينة مصريا جنيها 150 2.50% MIniPOS االلكترونية البيع نقاط

- - - -
 البنك عمولة الي باإلضافة 1%

(األموال تكلفة)
أكثر أو اشهر 6 فترة-  فائدة بدون التقسيط

- - - -
 البنك عمولة الي باإلضافة 2%

(األموال تكلفة)
أشهر 6 من أقل فترة-  فائدة بدون التقسيط

- - - - 2.00% بفائدة التقسيط

- يعادلها ما أو ا دوالرا 0.14 يعادلها ما أو ا دوالرا 150 يعادلها ما أو دوالرا 30 3.00% االلكتروني الدفع بوابة

يعادلها ما أو ا دوالرا 100 يعادلها ما أو ا دوالرا 0.20 يعادلها ما أو ا دوالرا 150 يعادلها ما أو ا دوالرا 80 3.00% التشفير نظام مع االلكتروني الدفع بوابة

 يعادلها ما أو ا دوالرا 375

(مستخدمين خمسة حتي)
يعادلها ما أو ا دوالرا 0.24 يعادلها ما أو ا دوالرا 5270 يعادلها ما أو ا دوالرا 30 3.00% االحتيال منع نظام مع االلكتروني الدفع بوابة

يعادلها ما أو ا دوالرا 475 يعادلها ما أو ا دوالرا 0.30 يعادلها ما أو ا دوالرا 5270 يعادلها ما أو ا دوالرا 80 3.00% االحتيال منع نظام  و التشفير نظام مع االلكتروني الدفع بوابة

يعادلها ما أو ا دوالرا 500 يعادلها ما أو ا دوالرا 0.14 يعادلها ما أو ا دوالرا 150 يعادلها ما أو دوالرا 30 3.00% التاجر تسجيل برنامج مع االلكتروني الدفع بوابة

- - - -
 مصاريف متوسط الي باإلضافة 1%

وفيزا ماستركارد
وفيزا كارد ماستر قبل من مميزة أسعار لها التي األنشطة

- - - - استرداد 0.5% للعملة الديناميكي التحويل خدمة

سنوية مصاريف عملية كل نظير تشغيل مصاريف التشغيل مصاريف شهرية مصاريف عماية كل عن تحصيل عمولة الخدمه نوع

- - - - 1.65% POS االلكترونية البيع نقاط

- - - - 1.65% MIniPOS االلكترونية البيع نقاط

- مصريا جنيها 1.5 - مصريا جنيها 50 1.90% االلكتروني الدفع بوابة

1.20% ميزة قبل من مميزة أسعار لها التي األنشطة

التاجر خدمة رسوم الخدمة/المنتج

اليوجد

 Mobile App    for المحمول التليفون حالة في تطبق

Merchant with no account , light KYC ,Wallet to 

wallet          حتى يطبق ان التجار عالقات لمدير يحق ملحوظه 

المتاحة للفرص طبقا حدة على حالة كل على خدمة رسوم 1%

1.50%

 الدفع بوابة ,POS/MPOS االلكترونى نقاطالبيع حالة في تطبق

 ,  Mobile App المحمول التليفون / e-Commerce االلكترونى

                                                               for   Merchant 

with account held in CIB /full KYC

QR Code-  السريع االستجابة خدمة رسوم

المدفوعات قبول ومنتجات للخدمات والمصاريف الرسوم

ميزة ببطاقات الخاصة والمصاريف الرسوم


