
*أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

كافة المصاريف اإلدارية بحد أدنى ٢٥٠ جم و بحد أقصى ٣٠
الف جم

*٥٠٪ تخفيض لعمالء ماجنيفيكا وبرايفت

*كافة المصاريف اإلدارية بحد أدنى ٢٥٠ جم و بحد أقصى 
٤٠ الف جم

*٥٠٪ تخفيض لعمالء ماجنيفيكا وبرايفت

كافة المصاريف اإلدارية بحد أدنى ٢٥٠ جم و بحد أقصى ٣٠
الف جم

*٥٠٪ تخفيض لعمالء ماجنيفيكا وبرايفت

*باإلضافة إلى العمولة المقررة حسب نوع التعليمات 
المستديمة

* يمكن للعمالء الغاء االشتراك في الخدمة عن طريق مركز 
االتصاالت

*تطبق فقط علي البرامج خارج مبادرة البنك المركزي
**كافة المصاريف اإلدارية بحد أقصي ٢٥ ألف جم

الشيكات

عمالء 
التمويل 
متناهي 
الصغر 

الخدمات 
االلكترونية

برامج 
التمويل

بطاقات 
الخصم 
المباشر 
واألئتمان

عمالء 
المشروعات 

الصغيرة

عمالء 
المشروعات 
الصغيرة و 
المتوسطة

مصاريف 
أخرى

الئحة األسعار

الئحة اسعار منتجات و خدمات التجزئة 
المصرفية و عمالء المشروعات 

الصغيرة و المتوسطة و عمالء الميكرو 

الحسابات
الشخصية

* تطبق مصاريف باقة الحسابات والمنتجات للعمالء 
األفراد علي الحساب الجاري اليكس جو، وحساب التوفير، 

وحساب توفير بلس بالعملة المحلية و علي الحساب الجاري 
بريميوم

* تحتوي الباقة على حساب، بطاقة الخصم المباشر، خدمة 
االنترنت البنكي وخدمة محفظتي

*يدفع تأمين نقدى سنتين مقدًما من قيمة اإليجار ويتم 
رده عند إنهاء التعاقد

*مصاريف تأجير الخزائن الحديدية تدفع سنويا

قد تختلف العموالت المحصلة من بعض شركات 
الصيارفة العرب 

خزائن حديدية

الحواالت 
السريعة الواردة 

من الخارج

جم

التحويالت

الحساب الجاري اليكس جو*

الحد األدنى لفتح الحساب
٥٠٠ جم للعمالء االفراد

١٠٠٠ جم لعمالء 
الماجنيفيكا  والبرايفت

مصاريف فتح حساب

العملة المحلية: ٥٠ جم 
عمالت أجنبية: دوالر 
أمريكي/ يورو/ جنيه 

استرليني  ٥

مصاريف التشغيل

العملة المحلية: ٣٥ جم (ربع 
سنويا)

عمالت أجنبية: دوالر 
أمريكي/ يورو/ جنيه 

استرليني ٣ (ربع سنويا)

حساب صغار المدخرين

الحد األدنى لفتح الحساب
٥٠٠ جم للعمالء االفراد

١٠٠٠ جم لعمالء 
الماجنيفيكا  والبرايفت

٥٠ جممصاريف فتح حساب

٢٥ جم (ربع سنويا)مصاريف التشغيل

حساب توفير بلس*

الحد األدنى لفتح الحساب
٥٠٠ جم للعمالء االفراد

١٠٠٠ جم لعمالء 
الماجنيفيكا  والبرايفت

مصاريف فتح حساب

العملة المحلية: ٥٠ جم
عمالت أجنبية: دوالر 
أمريكي / يورو/ جنيه 

استرليني ٥

مصاريف التشغيل

العملة المحلية: ٢٠ جم
(شهريا)

عمالت أجنبية: دوالر 
أمريكي / يورو/ جنيه 
استرليني ٢ (شهريا)

حساب التوفير للمعاشات

٣٠٠٠ جمالحد األدنى لفتح الحساب

٥٠ جممصاريف فتح حساب

٥ جم (شهريًا)مصاريف التشغيل

حساب توفير الشباب

٥٠ جمالحد األدنى لفتح الحساب

مجانًامصاريف فتح حساب

٥ جم (شهريًا)مصاريف التشغيل

الحساب الجاري بريميوم*

١٠٠٠ جمالحد األدنى لفتح الحساب

٥٠ جممصاريف فتح حساب

٣٠ جم  (ربع سنويًا)مصاريف التشغيل

حساب اليكس اليومي

١٠٠٠ جمالحد األدنى لفتح الحساب

مجانًامصاريف فتح حساب

مجانًامصاريف التشغيل

الحساب الجاري اليكس بلس

١٠٠٠ جمالحد األدنى لفتح الحساب

مجانًامصاريف فتح حساب

مجانًامصاريف التشغيل

باقة الحسابات والخدمات البنكية 

١٥٠ جمالعمالء الجدد عمالء األفراد:
١٦٥ جم  عمالء بريميوم:

عمالء األفراد: ١٠٠ جمالعمالء الحاليين
١١٥ جم عمالء بريميوم:

حساب توفير الحواالت

الحد األدنى لفتح الحساب
٥٠٠ جم للعمالء االفراد

١٠٠٠ جم لعمالء 
الماجنيفيكا  والبرايفت

مصاريف فتح حساب

العملة المحلية: ١٥٠ جم
عمالت أجنبية: دوالر 
أمريكي / يورو / جنيه 

استرليني ٥

مصاريف التشغيل

 العملة المحلية: ٢٠ جم
(شهريا)

عمالت أجنبية: دوالر 
أمريكي / يورو / جنيه 

استرليني ٢ (شهريا)

تحويالت صادرة

تحويالت صادرة 
بالسويفت بالعملة 

المحلية

٠٫٢٪ بحد ادنى
٥ جم وحد اقصى 

٧٥ جم

تحويالت صادرة بالعملة 
األجنبية

٠٫٢٪ بحد أدنى 
٥ دوالر وحد أقصى

٣٠٠ دوالر

حواالت مقاصة صادرة
٠٫١٪ بحد أدني

٥ جم وحد أقصي 
٧٥ جم

أوامر الدفع المسحوبة 
بعملة الجنيه المصري

الحواالت التى يتم صرفها 
نقدًا على الشباك طرف 

بنك اإلسكندرية
بدون عمولة

الحواالت التي يتم إضافة 
قيمتها لحساب المستفيد 

طرف بنك اإلسكندرية
بدون عمولة

أوامر الدفع المسحوبة 
بعملة الدوالر األمريكي

الحواالت التي يتم صرفها 
نقدًا على الشباك طرف 

بنك اإلسكندرية

أمريكي حتى ١٠,٠٠٠ دوالر
تحصل عمولة بواقع

٢ دوالر أمريكي عن كل 
حوالة 

أكثر من  ١٠,٠٠٠ دوالر
أمريكي

تحصل عمولة بواقع ٠٫٠٥٪
(نصف فى األلف) بحد 

أقصى
٢٥ دوالر عن كل حوالة

الحواالت التى يتم إضافة 
قيمتها لحساب المستفيد 

طرف بنك اإلسكندرية

تحصل عمولة بواقع
٢ دوالر أمريكي عن كل 

حوالة.

٧٠٠ جمحجم صغير

١٠٠٠ جمحجم متوسط 

١٥٠٠ جمحجم كبير

١٨٠٠ جمحجم كبير جدًا

٥ جم / شيكمصاريف إصدار شيك

٥٠ جمشهادة رفض شيك
( وفقًا لطلب العميل )

عمولة طلب إيقاف صرف 
٣٠  جمشيك*

٣٠ جممصاريف شيك مرتد*

تحصيل الكمبياالت و 
٢ جم عن كل عمليةالشيكات بالعملة المحلية

تحصيل شيكات مسحوبة 
على بنوك أخرى بالعملة 

المحلية داخل المقاصة

٢ فى األلف بحد أدنى 
١٠ جم وحد أقصى

٢٥٠ جم

عمولة السحب من علي 
الشباك لمبالغ أقل من 

٢٠,٠٠٠ جم

٣٠ جم 
(عن كل عملية)

٥٠ جمإصدار توكيل بنكى

االحتفاظ بتوكيل رسمى 
على الحساب مصدر من 

الشهر العقارى
٥٠ جم

تقسيم موجودات التركات 
لدى البنك

٣ في االلف بحد ادنى ١٠٠
جم + ١٥جم (عن كل ملف 

تركه تزيد قيمته عن ألف 
جم)

٤٠ جمالتصديق على توقيع

٤٠ جمالتعليمات المستديمة *

عمولة تحويل المرتبات / 
معاش شهرى عن طريق 

الفرع

٥ جم
(عن كل تحويل)

٢٠ جم / لكل كشف حسابمصاريف كشف حساب

إعادة طبع كشف الحساب 
٥٠ جم- السنة الجارية / السابقة

إصدار شهادة أو بيان عن 
أرصدة العمالء السنة 

الجارية
٥٠ جم

إصدار شهادة أو بيان عن 
أرصدة العمالء السنوات 

السابقة
١٠٠ جم

حفظ مراسالت العميل 
بالبنك بفرع العميل 

(سنويـًا)
١٥٠ جم

حفظ المراسالت بغير فرع 
العميل (سنويـًا)

٢٥٠ جم

عمولة الحق علي 
االيداعات النقدية للعملة 

المحلية
في االلف ١٫٥

عمولة الحق علي 
االيداعات النقدية للعملة 

االجنبية
١٫٥ في االلف

شيكات مسحوبة على 
بنوك أخرى بالعملة 

األجنبية

فى األلف بحد أدنى  ٣
٥ دوالر وحد أقصى 

١٢٥ دوالر

الشيكات السياحية 
بالعملة األجنبية

١دوالر + ١٪ بحد أدنى 
٣ دوالر أو ما يعادلها من 

عمالت أخرى

تحصيل الشيكات 
المسحوبة على بنك 

اإلسكندرية
مجانًا

مصاريف تغيير مفتاح
 الخزينة 

١٠٠ جم
( تدفع مرة واحدة )

تحويالت واردة

تحويالت واردة بالسويفت 
بالعملة المحلية

٢ جم + مصاريف ادارية ٥
جم + مصاريف 

فاكس ٥ جم

تحويالت واردة بالسويفت 
مدفوعة نقدًا بالعملة 

األجنبية

٠٫٣٪ بحد ادنى 
٤ دوالر وحد اقصى

٥٠ دوالر

١٢جمحواالت مقاصة واردة

الخدمة

الخدمة

حساب التوفير*

الحد األدنى لفتح الحساب
٥٠٠ جم للعمالء االفراد

١٠٠٠ جم لعمالء 
الماجنيفيكا  والبرايفت

مصاريف فتح حساب

العملة المحلية: ٥٠ جم
عمالت أجنبية: دوالر 
أمريكي / يورو / جنيه 

استرليني ٥

مصاريف التشغيل

 العملة المحلية: ٣٥ جم
(ربع سنويا)

عمالت أجنبية: دوالر 
أمريكي / يورو / جنيه 

(ربع سنويا) استرليني ٣

برامج التمويل

مصاريف فتح الحساب 
مجانًاالجاري

١٥٠ جم مصاريف استعالم 

٢ ٪ بحد ادنى ٣٥ جم (تدفع مصاريف إدارية
مرة واحدة)

السداد المعجل

جميع منتجات التمويل 
المتناهي الصغر ماعدا 

(مشاريع اإلنتاج الحيواني و 
المبادرات)    

١٪ من الرصيد القائم بحد 
أدنى ٢٠ جم

مشاريع اإلنتاج الحيواني و 
المبادرات  

٢٪ من الرصيد القائم بحد 
أدنى ٢٠ جم

غرامة تأخير
٢٪ فوق سعر العائد 
المطبق على اجمالي 

متأخرات العميل

القروض الشخصية
(ذات العائد الثابت و المتغير)

المصاريف اإلدارية 
للعمالء الموظفين 

وأصحاب المعاشات*
٪٢

المصاريف االدارية 
للعمالء أصحاب األعمال 

والمهن الحرة*
٪٢٫٥

مصاريف التأمين علي 
مجانًاالحياة

السداد المعجل (اموال 
العميل او شيك مصرفى)

٨٪ بحد ادنى ٢٠٠ جم

مصاريف التأخير
٢٪ فوق سعر العائد 

المطبق على الجزء الغير 
مسدد بحد ادنى ٦٠ جم

١٥٠ جممصاريف استعالم

٢٠٠ جمشهادة أرصدة بمديونية
(وفقًا لطلب العميل)

٢٥ جمخطاب مخالصة
(وفقًا لطلب العميل)

الحساب الجاري للمشروعات الصغيرة

١٠٠٠ جمالحد األدني لفتح الحساب

١٥٠ جممصاريف فتح حساب 

٤٠ جم (شهريًا)مصاريف التشغيل 

قروض السيارات

المصاريف االدراية 
للعمالء الموظفين 

والمعاشات*
٪٢

المصاريف االدارية 
للعمالء اصحاب األعمال 

والمهن الحرة*
٪٢٫٥

السداد المعجل (اموال 
العميل او شيك مصرفى)

٨٪ بحد ادنى ٢٠٠ جم

مصاريف التأخير
٢٪ فوق سعر العائد 

المطبق على الجزء الغير 
مسدد بحد ادنى ٦٠ جم

١٥٠ جممصاريف استعالم

٢٠٠ جمشهادة أرصدة بمديونية
(وفقًا لطلب العميل)

شهادة أرص خطاب 
مخالصة دة بمديونية

٢٥ جم
(وفقًا لطلب العميل)

التمويل بضمان ارصدة دائنة 

المصاريف االدارية*

٣٪ لعمالء األفراد
٢٫٥٪ لعمالء بريميوم

٢٪ لعمالء الماجنفيكا 
١٫٥٪ لعمالء البرايفت 

HNW ٠٫٧٥٪ لعمالء ال

٨٪ بحد ادنى ٢٠٠ جممصاريف السداد المعجل

مصاريف التأخير
٢٪ فوق سعر العائد 

المطبق على الجزء الغير 
مسدد بحد ادنى ٦٠ جم

١٥٠ جممصاريف استعالم 

٢٠٠ جمشهادة أرصدة بمديونية
(وفقًا لطلب العميل)

٢٥ جمخطاب مخالصة
(وفقًا لطلب العميل)

خدمات فوري

٠ جم الي ١٠ جماشتراك النقابات

٠ جم الي ٥ جمالتبرعات

٠ جم إلى ١٢ جمالدفع عبر اإلنترنت

٠ جم إلى ٦ جمالجامعات

٠ جم إلى ١٥ جمشراء التذاكر

٥ جم إلى ١٠ جمالتأمين

٤ جم إلى ٥ جماتصاالت و انترنت

مجانًاشحن المحمول

٣ جم إلى ٥ جمالمرافق العامة

محفظتي

مجانًافتح المحفظة

التحويل من محفظة الي 
محفظة

مجاًنا (حتى نهاية يونيو 
(٢٠٢٢

السحب من خالل
٣ جم فروع البنك ١٪ بحد أدني

السحب من خالل 
٣ جممنافذ فوري ١٪ بحد أدني

االيداع من خالل
مجانًا فروع البنك

ايداع من خالل
مجانًا منافذ فورى

شحن المحفظة من خالل 
مجاناالبطاقة

خدمات فوري  
تطبق نفس الرسوم 

المطبقة بالنسبة لذات 
ATM الخدمات على ال

إصدار بطاقة اونالين 
مجانًا(افتراضية)

باقات الرسائل النصية 

اليكس اليرتس الغير 
٥ جم (شهريًا)محدودة (للعمالء االفراد)

اليكس اليرتس المجانية 
(للعمالء الماجنيفيكا 

والبرايفت)
مجانًا

الخدمة

١٥٠ جممصاريف فتح حساب 

٤٠ جم (شهريا)مصاريف التشغيل 

إعتمادات استيراد و التصدير

إعتمادات اإلطالع 

١٫٥٪ بحد ادني 
٢٥ دوالر أو  ما يعادله 

(عمولة عن كل ٣ أشهر أو 
كسورها)

إعتمادات الدفع األجل
٠٫٧٥٪ عمولة قبول 

مستندات (عمولة عن كل 
٣ أشهر أو كسورها)

١٨ دوالر (تدفع مرة واحدة)نموذج ٤ (الدفع االجل)

تسليم خطاب اعتماد 
بدون تعزيز

٣٥ جم أو ما يعادله 
(تدفع مرة واحدة)

١ في األلف بحد ادني ٧٠تعزيز االعتماد
جم / ٢٠ دوالر أو ما يعادله

٧٫٥ في األلف بحد ادني تحصيالت مستنديه
٣٠ دوالر

نموذج ٤ (تحصيالت 
مستندية)

١٨ دوالر
(تدفع مرة واحدة)

خطابات ضمان (عمولة ربع سنوي)

خطابات ضمان ابتدائية 
محلية

٣ في األلف بحد ادني ٢٠
جم  أو ٦ دوالر
أو ما يعادله  

٢٫٥ في األلف بحدخطابات ضمان مراسلين
أدني ١٥ دوالر

خطابات الضمان النهائية 
والدفعة المقدمة المحلية

٦ في األلف  حتى مبلغ 
٥٠ ألف جم  ٥ في ألف 
علي ما يزيد عن ٥٠ ألف 

جم و بحد ادني
٣٠ جم أو ٩ دوالر

خطابات الضمان النهائي  
مقابل ضمان صادر من 

بنوك خارجية
٣ في األلف بحد ادني ٢٥

دوالر

عموالت و مصاريف متنوعة

شهادات و تقارير األرصدة 
(فيما عدا كشوف 

الحسابات)

١٠٠ جم عن كل شهادة أو 
تقرير

شهادة تأسيس أو زيادة
٥٠٠ جم أو ما يعادله رأس المال

بطاقة ميزة المدفوعة مقدما

مجانًامصاريف اصدار البطاقة

بطاقة فيزا للشباب للخصم المباشر

مصاريف اصدار البطاقة 
٣٥ جماالساسية / االضافية

مصاريف تجديد / بدل 
البطاقة االساسية

/ االضافية
٥٠ جم

بطاقة فيزا انسبير للخصم المباشر

مصاريف اصدار / تجديد / 
٧٥ جمبدل البطاقة األساسية

مصاريف اصدار/تجديد/
٧٥ جمبدل البطاقة االضافية

بطاقة فيزا بالتينوم للخصم المباشر

مصاريف اصدار/ تجديد 
البطاقة االساسية/ 

االضافية

١٥٠ لعمالء االفراد و مجانا 
لعمالء الماجنيفيكا و 

البرايفت

مصاريف بدل البطاقة 
١٥٠ جماالساسية / االضافية

بطاقة االئتمان الذهبية

مصاريف اصدار/ تجديد 
١٥٠ جمالبطاقة األساسية

مصاريف بدل البطاقة 
٥٠ جماالساسية

مصاريف اصدار/ تجديد/ 
٥٠ جمبدل البطاقة االضافية

بطاقة ليفربول تيتانيوم االئتمانية

مصاريف اصدار/ تجديد 
٢٥٠ جمالبطاقة األساسية

مصاريف بدل البطاقة 
٥٠ جماالساسية

مصاريف اصدار/ تجديد/ 
٥٠ جمبدل البطاقة االضافية

بطاقة االئتمان البالتينية

مصاريف اصدار/ تجديد 
٤٠٠ جمالبطاقة األساسية

مصاريف بدل البطاقة 
٥٠ جماالساسية

مصاريف اصدار/ تجديد/ 
٥٠ جمبدل البطاقة االضافية

بطاقة ليفربول ورلد االئتمانية

مصاريف اصدار/ تجديد 
١٥٠٠ جمالبطاقة األساسية

مصاريف بدل البطاقة 
٣٠٠ جماالساسية

مصاريف اصدار/ تجديد/ 
٣٠٠ جمبدل البطاقة االضافية

بطاقة ائتمان شركات

مصاريف اصدار/ تجديد 
٢٥٠ جمالبطاقة األساسية

مصاريف بدل البطاقة 
٥٠ جماالساسية

مصاريف اخرى

رسوم السحب النقدي من 
ماكينات البنوك األخرى 

لبطاقات الخصم المباشر 

محلي ٥ جم
دولي ٥٪ بحد أدنى ٥٠ جم

(عن كل عملية)

رسوم السحب النقدي من 
ماكينات البنوك األخرى 

لبطاقات ميزة المدفوعة 
مقدما  

٥ جم

مصاريف التأخير في 
٧٥ جمالسداد

رسوم السحب النقدي 
لبطاقات االئتمان

٢٪ بحد أدنى ٢٠ جم (عن 
كل عملية)

رسوم إجراء تعامالت 
بعمالت أجنبية

٦٪  (عن كل عملية لجميع 
البطاقات)

٥٠ جمرسوم تجاوز الحد االئتماني

بطاقة فيزا الخصم المباشر للشركات

مصاريف اصدار/تجديد/
بدل البطاقة األساسية

Business مجانًا لعمالء
Plus و ٢٥٠ جم ألي 

حساب آخر

خدمة اإلنترنت البنكي

اشتراك في تطبيق 
الموبايل واإلنترنت البنكي 

(األفراد)
مجانا

االشتراك في اإلنترنت 
مجاناالبنكي (الشركات)  

اشتراك تطبيق رمز األمان 
  O-Keyمجانا

اشتراك / استبدال جهاز 
رمز األمان لكل جهاز 

(الشركات)  
٣٠٠ جم 

تسهيالت بضمان ارصدة دائنة

٠٫١٥٪ شهرياعمولة أعلي رصيد مدين*

مصاريف تعدى الحد 
االئتمانى

٢٪ فوق سعر العائد 
المطبق على القيمة 

المتخطيه للحد االئتمانى

حساب بيزنس بلس

١٠٠٠ جمالحد األدني لفتح الحساب

مجانًامصاريف فتح الحساب

١٢٥ جم (شهريًا)مصاريف التشغيل 

حساب توفير الميكرو

٢٥٠ جمالحد األدنى لفتح الحساب

مجانًامصاريف فتح حساب

مجانًامصاريف تشغيل الحساب

( اصدار ٢)
*اعتبارا من ديسمبر ٢٠٢٢

برامج التمويل
(المضمنة والغير مضمنة*)

١٪ من قيمة التمويلمصاريف إدارية**

٣٪ من الرصيد المسددالسداد المعجل

غرامة تأخير
٢٪ اعلى من العائد المطبق 

على المبلغ الغير مدفوع، بحد 
أدني ١٠٠جم

عمولة اعلى رصيد مدين 
١٫٥٪ في االلف(حساب جاري مدين)

تجاوز الحد (حساب جاري 
مدين)

٢٪ اعلى من العائد المطبق 
على المبلغ المتجاوز، بحد 

أدني ١٠٠جم


