
بطاقة وايت نوع البطاقة
االئتمانية

بطاقة  كالسيك 
االئتمانية

بطاقة جولد 
االئتمانية

بطاقة كاش باك 
االئتمانية

 E-com بطاقة
االئتمانية

50 جم45 جم٩5 جم75 جم45 جمرسوم اإلصدار/ رسوم تجديد

25 جم25 جم50 جم50 جم25 جمرسوم إصدار بدل فاقد/تالف للبطاقة

25N/A جمبدون مصاريفبدون مصاريف25 جمرسوم البطاقة اإلضافية

2.٩٩%2.6٩%2.٩٩%2.٩٩%2.6٩%سعر العائد

رسوم التأمين علي الحياة لعمالء 
N/AN/AN/AN/AN/Aبطاقات "هي"

شهرًيا 0.5% على الرصيد المدين بحد أدنى  2 جم رسوم درع الحماية في حالة االشتراك

10 جم10 جم10 جم10 جم10 جمرسوم التٔامين على الرصيد المدين

فترة السماح
 "حتى 55 يوم

 على المشتريات 
فقط"

 "حتى 55 يوم
 على المشتريات 

فقط"

 "حتى 55 يوم
 على المشتريات 

فقط"

 "حتى 55 يوم
 على المشتريات 

فقط"

 "حتى 55 يوم
 على المشتريات 

فقط"

50 جم50 جم50 جم50 جم50 جمرسوم تجاوز الحد االئتماني

75 جم75 جم75 جم75 جم75 جمرسوم التأخير في السداد

 "رسوم السحب النقدي من 
ال يوجدمجاًنامجاًنامجاًنامجاًناماكينات الصراف اآللي داخل مصر*"

رسوم السحب النقدى من ماكينات 
الصراف اآللي خارج مصر

%4" 
 )بحد أدنى 20 جم("

%4" 
 )بحد أدنى 20 جم("

%4" 
 )بحد أدنى 20 جم("

%4" 
ال يوجد )بحد أدنى 20 جم("

الهامش على أسعار صرف العمالت 
3%3%3%3%3%األجنبية

ال يوجد20,000 جم20,000 جم6,000 جم4,000 جمحد االستخدام اليومي للسحب النقدي** 

ال يوجد60,000 جم45,000 جم12,000 جم7,000 جمحد االستخدام األسبوعي للسحب النقدي  

بطاقة تيتانيوم نوع البطاقة
االئتمانية

بطاقات »هي« 
االئتمانية

بطاقة بالتينوم 
االئتمانية

 World بطاقة
االئتمانية

 World Elite بطاقة
االئتمانية

4,000 جم1,500 جم445 جم200 جم1٩5 جمرسوم اإلصدار/ رسوم تجديد

500 جم300 جم100 جم75 جم75 جمرسوم إصدار بدل فاقد/تالف للبطاقة

بدون مصاريفبدون مصاريفبدون مصاريفبدون مصاريفبدون مصاريفرسوم البطاقة اإلضافية

2.4٩%2.4٩%2.5٩%2.6٩%2.6٩%سعر العائد

رسوم التأمين علي الحياة لعمالء 
5N/AN/AN/A جمN/Aبطاقات "هي"

شهرًيا 0.5% على الرصيد المدين بحد أدنى  2 جمرسوم درع الحماية في حالة االشتراك

10 جم10 جم10 جم10 جم10 جمرسوم التٔامين على الرصيد المدين

فترة السماح
 "حتى 55 يوم

 على المشتريات 
فقط"

 "حتى 55 يوم
 على المشتريات 

فقط"

 "حتى 55 يوم
 على المشتريات 

فقط"

 "حتى 45 يوم
 على المشتريات 

فقط"

 "حتى 55 يوم
 على المشتريات 

فقط"

5000 جم50 جم50 جمرسوم تجاوز الحد االئتماني

75 جم75 جم75 جم75 جم75 جمرسوم التأخير في السداد

 "رسوم السحب النقدي من 
مجاًنامجاًنامجاًنامجاًنامجاًناماكينات الصراف اآللي داخل مصر*"

رسوم السحب النقدى من ماكينات 
الصراف اآللي خارج مصر

%4" 
 )بحد أدنى 20 جم("

%4" 
 )بحد أدنى 20 جم("

%4" 
 )بحد أدنى 20 جم("

%4" 
 )بحد أدنى 20 جم("

%4" 
 )بحد أدنى 20 جم("

الهامش على أسعار صرف العمالت 
0%2.75%3%3%3%األجنبية

20,000 جم20,000 جم20,000 جم20,000 جم20,000 جمحد االستخدام اليومي للسحب النقدي** 

140,000 جم140,000 جم140,000 جم80,000 جم80,000 جمحد االستخدام األسبوعي للسحب النقدي  

بطاقة Mileseverywhere نوع البطاقة
ستاندرد

  Mileseverywhere بطاقة
تيتانيوم

  Mileseverywhere بطاقة
بالتينوم

600 جم400 جم200 جمرسوم اإلصدار/ رسوم تجديد

150 جم100 جم50 جمرسوم إصدار بدل فاقد/تالف للبطاقة

بدون مصاريفبدون مصاريفبدون مصاريفرسوم البطاقة اإلضافية

2.7٩%2.8٩%3.1٩%سعر العائد

N/AN/AN/Aرسوم التأمين علي الحياة لعمالء بطاقات "هي"

شهرًيا 0.5% على الرصيد المدين بحد أدنى  2 جم رسوم درع الحماية في حالة االشتراك

10 جم10 جم10 جمرسوم التٔامين على الرصيد المدين

 "حتى 55 يومفترة السماح
 على المشتريات فقط"

 "حتى 55 يوم
 على المشتريات فقط"

 "حتى 55 يوم
 على المشتريات فقط"

50 جم50 جم50 جمرسوم تجاوز الحد االئتماني

75 جم75 جم75 جمرسوم التأخير في السداد

 "رسوم السحب النقدي من 
مجاًنامجاًنامجاًناماكينات الصراف اآللي داخل مصر*"

رسوم السحب النقدى من ماكينات الصراف اآللي خارج 
مصر

%4" 
 )بحد أدنى 20 جم("

%4" 
 )بحد أدنى 20 جم("

%4" 
 )بحد أدنى 20 جم("

3%3%3%الهامش على أسعار صرف العمالت األجنبية

20,000 جم20,000 جم20,000 جمحد االستخدام اليومي للسحب النقدي** 

140,000 جم140,000 جم80,000 جمحد االستخدام األسبوعي للسحب النقدي  

مدة التقسيطنظام البطاقات األساسىتحويل واالحتفاظ بالرصيدتحويل واالحتفاظ بالرصيد

سعر العائد
25.50%6-11 شهر

%1٩.5 21.50%12-23 شهر
1٩.50%24-36 شهر

5% على المبلغ المتبقىرسوم السداد المعجل

5% على المبلغ المتبقىرسوم اإللغاء

*يسري اإلعفاء حتى 2021/12/31
**يسري على المعمالت السحب النقدي داخل مصر فقط

رسوم ومصاريف البطاقات االئتمانية
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