
رسوم ومصاريف بطاقات الخصم 
المباشر والمدفوعة مقدًما

بطاقات الخصم المباشر

 PrimePrime MeYouth CardLoan Debitنوع البطاقة
Card

بدون مصاريف25 جم٦٠ جم٦٠ جمرسوم اإلصدار

بدون مصاريف25 جم٦٠ جم٦٠ جمالرسوم السنوية

5٠ جم25 جم٦٠ جم٦٠ جمرسوم إصدار بدل فاقد/تالف للبطاقة

ال يوجد25 جم٦٠ جم٦٠ جمرسوم البطاقة اإلضافية

رسوم السحب النقدي من ماكينات 
CIBالصراف اآللي التابعة لـ

بدون مصاريفبدون مصاريفبدون مصاريفبدون مصاريف

رسوم السحب النقدي من ماكينات 
الصراف اآللي األخرى داخل مصر

5 جم5 جم5 جم5 جم

رسوم السحب النقدي من ماكينات 
الصراف اآللي األخرى خارج مصر

 %١٠" 
)بحد أدنى 2٠ جم("

 %١٠" 
)بحد أدنى 2٠ جم("

 %١٠" 
)بحد أدنى 2٠ جم("

%١٠" 
 )بحد ادنى 2٠ جم("

الهامش على أسعار صرف العمالت 
األجنبية

%١٠%١٠%١٠%١٠

حد االستخدام اليومي للسحب النقدي 
داخل مصر

2٠,٠٠٠ جم2٠,٠٠٠ جم2٠,٠٠٠ جم2٠,٠٠٠ جم

الحد األقصى لعدد عمليات السحب 
النقدي اليومي

١٠١٠١٠١٠

١٠٠,٠٠٠ جم١٠٠,٠٠٠ جم ١٠٠,٠٠٠ جم١٠٠,٠٠٠ جمحد االستخدام اليومي للشراء داخل مصر

١٠٠,٠٠٠ جم١٠٠,٠٠٠ جم١٠٠,٠٠٠ جم١٠٠,٠٠٠ جمالحد اليومي لإليداع باستخدام البطاقة

2,5٠٠ جم2,5٠٠ جم2,5٠٠ جم2,5٠٠ جمالحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر

حد االستخدام الشهري للشراء خارج مصر 
و الشراء عبر اإلنترنت بالعملة األجنبية

2٠,٠٠٠ جم2٠,٠٠٠ جم2٠,٠٠٠ جم2٠,٠٠٠ جم

الحد الشهري المحلي للشراء عبر
اإلنترنت

5٠,٠٠٠ جم5٠,٠٠٠ جم5٠,٠٠٠ جم5٠,٠٠٠ جم

بطاقات الخصم المباشر

 Plus TitaniumWealthنوع البطاقة
PlatinumPrivate Visa Business 

Platinum 

١٠٠ جمبدون مصاريفبدون مصاريف٧5 جمرسوم اإلصدار

5٠ جمبدون مصاريف ١5٠ جم٧5 جمالرسوم السنوية

5٠ جمبدون مصاريف ١5٠ جم٧5 جمرسوم إصدار بدل فاقد/تالف للبطاقة

ال يوجدبدون مصاريفبدون مصاريف٧5 جمرسوم البطاقة اإلضافية

رسوم السحب النقدي من ماكينات 
CIBالصراف اآللي التابعة لـ

بدون مصاريفبدون مصاريفبدون مصاريفبدون مصاريف

رسوم السحب النقدي من ماكينات 
الصراف اآللي األخرى داخل مصر

5 جم5 جم5 جم5 جم

رسوم السحب النقدي من ماكينات 
الصراف اآللي األخرى خارج مصر

 %١٠" 
)بحد أدنى 2٠ جم("

%١٠" 
 )بحد أدنى 2٠ جم("

%١٠" 
 )بحد أدنى 2٠ جم("

%١٠" 
 )بحد أدنى 2٠ جم("

الهامش على أسعار صرف العمالت 
األجنبية

%١٠%١٠%١٠%١٠

حد االستخدام اليومي للسحب النقدي 
داخل مصر

2٠,٠٠٠ جم2٠,٠٠٠ جم2٠,٠٠٠ جم2٠,٠٠٠ جم

الحد األقصى لعدد عمليات السحب 
النقدي اليومي

١٠١٠١2١2

225,٠٠٠ جم١,١25,٠٠٠ جم 3٠٠,٠٠٠ جم2٠٠,٠٠٠ جمحد االستخدام اليومي للشراء داخل مصر

١٠٠,٠٠٠ جم١٠٠,٠٠٠ جم١٠٠,٠٠٠ جم١٠٠,٠٠٠ جمالحد اليومى لإليداع باستخدام البطاقة

2,5٠٠ جم ١٠,٠٠٠ جم ٧,5٠٠ جم 5,٠٠٠ جم الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر

حد االستخدام الشهري للشراء خارج مصر 
و الشراء عبر اإلنترنت بالعملة األجنبية

٧5,٠٠٠ جم١٠٠,٠٠٠ جم٧5,٠٠٠ جم5٠,٠٠٠ جم

الحد الشهري المحلي للشراء عبر
اإلنترنت

3٠٠,٠٠٠ جم١5٠,٠٠٠ جم١5٠,٠٠٠ جم١٠٠,٠٠٠ جم

 البطاقات المدفوعة مقدًما

نوع البطاقة
Charge & 

Go
ISICميزة كارتي

 ميزة
 للمرتبات
الحكومية

Payroll MCDR 

بدون ١5 جم *2٠٠ جم٧5 جم *رسوم اإلصدار
بدون 2٠ جم **مصاريف

مصاريف

رسوم إصدار بدل فاقد/تالف 
للبطاقة

١٠ جم 2٠ جم 2٠ جم١5 جم2٠٠ جم35 جم

رسوم السحب النقدي من 
ماكينات الصراف اآللي 

CIBلـ التابعة 

بدون 
مصاريف

بدون 
مصاريف

بدون 
مصاريف

بدون 
مصاريف

بدون 
مصاريف

بدون 
مصاريف

رسوم السحب النقدي من 
ماكينات الصراف اآللي األخرى 

داخل مصر
5 جم5 جم5 جم5 جم5 جم5 جم

رسوم السحب النقدى من 
ماكينات الصراف اآللى خارج 

مصر

%١٠"
)بحد أدنى 2٠ جم("

%١٠" 
 "١٠%ال يوجدال يوجد )بحد أدنى 2٠ جم("

 )بحد أدنى 2٠ جم("
 %١٠" 

)بحد أدنى 2٠ جم("

الهامش على أسعار صرف 
العمالت األجنبية

١٠%١٠%ال يوجدال يوجد١٠%١٠%

 حد االستخدام اليومي
للسحب النقدي داخل مصر

٧,٠٠٠ جم

3,٠٠٠ جم 
يوميا

٦,٠٠٠ جم 
اسبوعيا

١٠,٠٠٠ جم
2٠,٠٠٠

جم
١5,٠٠٠ جم١٠,٠٠٠ جم

الحد األقصى لعدد عمليات 
السحب النقدي اليومي

5٧١٠5 5١٠

حد االستخدام اليومي للشراء 
داخل مصر و عبر االنترنت 

بالجنيه المصرى
١5,٠٠٠ جم

١5,٠٠٠ جم 
يوميا

١9,٠٠٠ جم 
اسبوعيا

2٠,٠٠٠ جم
 ١٠,٠٠٠

جم
١5,٠٠٠ جم١5,٠٠٠ جم

الحد األقصى لعدد عمليات 
الشراء اليومي باستخدام البطاقة

١٠٧١٠١٠١٠5

-٦٠,٠٠٠ جمأقصى رصيد للبطاقة 
 ١٠٠,٠٠٠

جم
 2٠٠,٠٠٠

جم
5٠,٠٠٠ جم5٠,٠٠٠ جم

الحد الشهري للسحب النقدي 
خارج مصر

٦25 جم 2,5٠٠ جم
ال يوجد-ال يوجدال يوجداسبوعيا

حد االستخدام الشهري 
للشراء خارج مصر والشراء عبر 

اإلنترنت بالعملة األجنبية
5,٠٠٠ جم 5,٠٠٠ جم

ال يوجد5,٠٠٠ جمال يوجدال يوجداسبوعيا

* تصدر مجاًنا حتى 3١ ديسمبر 2٠23
** تصدر مجاًنا حتى 3١ مارس 2٠23

في حالة الشراء بالعملة األجنبية، يتم خصم قيمة المعاملة وفًقا لسعر الصرف في تاريخ تسوية المعاملة وليس في تاريخ 
تنفيذها، علًما بأن تاريخ التسوية يتم تحديده من قبل التاجر أو البنك المستقبل للمعاملة، وعليه، يرجى التأكد من وجود 

رصيد كافي بالحساب/ البطاقة في تاريخ تسوية المعاملة.


