
حدود اإلنفاق الدولية لبطاقات 
الخصم المباشر والبطاقات االئتمانية

بطاقات الخصم المباشر

 PrimePrime MeYouthLoanPlusنوع البطاقة
Titanium

Wealth 
PlatinumPrivate

Visa 
Business 
Platinum

 الحد الشهري
 للسحب النقدي

خارج مصر
2,500 جم10,000 جم7,500 جم5,000 جم2,500 جم2,500 جم2,500 جم2,500 جم

 حد االستخدام
 الشهري للشراء

 خارج مصر
 و الشراء عبر

 اإلنترنت بالعملة
األجنبية

75,000 جم100,000جم75,000 جم50,000 جم20,000 جم20,000 جم20,000 جم20,000 جم

البطاقات االئتمانية

ورلد بالتينوم هي تيتانيومكاش باك جولدكالسيكوايتنوع البطاقة

الحد الشهري 
للسحب النقدي 

10,000 جم7,500 جم5,000 جم5,000 جم2,500 جم2,500 جم2,500 جم2,500 جمخارج مصر

الحد الشهري 
للشراء خارج 

مصر
100,000 جم75,000 جم50,000 جم50,000 جم25,000 جم25,000 جم25,000 جم25,000 جم

 Mileseverywhere ورلد ايليتنوع البطاقة
ستاندارد

Mileseverywhere 
تيتانيوم

 Mileseverywhere 
بالتينوم

Visa 
Business

MC-
Corporate

 الحد الشهري
 للسحب النقدي

خارج مصر
2,500 جم2,500 جم7,500 جم5,000 جم2,500 جم10,000 جم

 الحد الشهري
للشراء

خارج مصر
100,000 جم50,000 جم75,000 جم50,000 جم25,000 جم100,000 جم

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

الهامش على أسعار صرف العمالت األجنبية لجميع البطاقات )10%( ماعدا بطاقة World Elite االئتمانية )%6( 	 

فــي حالــة الشــراء بالعملــة األجنبيــة، يتــم خصــم قيمــة المعاملــة وفًقــا لســعر الصــرف فــي تاريــخ تســوية المعاملــة وليــس فــي تاريــخ 

تنفيذهــا، علًمــا بــأن تاريــخ التســوية يتــم تحديــده مــن قبــل التاجــر أو البنــك المســتقبل للمعاملــة، وعليــه، يرجــى التأكــد مــن وجــود رصيــد 

كافــي بالحســاب/ البطاقــة فــي تاريــخ تســوية المعاملــة.

مالحظة حول حدود اإلنفاق الدولي باستخدام البطاقات االئتمانية )المشتريات - معامالت البيع بالتجزئة(:

الحــد األقصــى الســتخدام البطاقــة بالعملــة األجنبيــة خــالل 30 يــوم هــو حــد الشــراء الدولــي الشــهري المحــدد فــي الجــدول أعــاله، مــع 

العلــم أنــه ســيتم احتســاب الـــ 30 يــوم مــع أول معاملــة شــراء للبطاقــة بالعملــة األجنبيــة علــى أســاس متجــدد. 

مثـــال: إذا كان حـــد الشـــراء الدولـــي الشـــهري للبطاقـــة هـــو 40,000 جنيـــه مصـــري واســـتخدمت مـــا يعـــادل 20,000 جنيـــه مصـــري بالعملـــة 

األجنبيـــة فـــي يـــوم 1 مـــن الشـــهر، ومـــا يعـــادل 15,000 جنيـــه مصـــري بالعملـــة األجنبيـــة فـــي يـــوم 15 مـــن الشـــهر، ومـــا يعـــادل 5,000 جنيـــه 

مصـــري بالعملـــة األجنبيـــة فـــي يـــوم 20 مـــن الشـــهر، فســـيصل حـــد االســـتخدام الخـــاص بالبطاقـــة فـــي يـــوم 1 مـــن الشـــهر التالـــي إلـــى 

ـــه فـــي يـــوم ـــى 40,000 جني ـــم إل ـــوم 15، ث ـــه مصـــري فـــي ي ـــى 35,000 جني ـــة، وســـيزيد إل ـــة األجنبي ـــه مصـــري بالعمل  مـــا يعـــادل 20,000 جني

20 من نفس الشهر.

مالحظة حول اإلنفاق الدولي على بعض الفئات التجارية:

سيتم تقييد أو تحديد اإلنفاق الدولي لفئات تجار معينة على بطاقات االئتمان و الخصم المباشر	 

تم تقييد المشتريات الدولية على المجوهرات	 


