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تحويالت صادرة

تحويالت واردة

تحويالت صادرة بالسويفت 
بالعملة المحلية

تحويالت واردة بالسويفت 
بالعملة المحلية

تحويالت واردة بالسويفت 
مدفوعة نقدًا بالعملة األجنبية

حواالت مقاصة واردة

تحويالت صادرة بالعملة األجنبية

حواالت مقاصة صادرة

2 في االلف بحد ادنى 5 جم 
وحد اقصى 75 جم 

2 جم + مصاريف ادارية 5 
جم + مصاريف فاكس 5 جم

3 في االلف بحد ادنى 4 دوالر 
وحد اقصى 50 دوالر

 12جم

2 فى األلف بحد أدنى 5 دوالر 
وحد أقصى 300 دوالر

ا في األلف بحد أدني 5جم 
وحد أقصي 75جم

التحويالت

حساب التوفير*

توفير بلس

حساب توفير الشباب

حساب صغار المدخرين

حساب التوفير للمعاشات

الخدمة

الحد األدنى لفتح الحساب

الحد األدنى لفتح الحساب

الحد األدنى لفتح الحساب

الحد األدنى لفتح الحساب

الحد األدنى لفتح الحساب

مصاريف التشغيل

مصاريف فتح حساب

مصاريف فتح حساب

مصاريف  التشغيل

مصاريف التشغيل

شهادة رفض شيك

تحصيل الكمبياالت و الشيكات 
بالعملة المحلية

الشيكات السياحية 
بالعملة األجنبية

تحصيل شيكات مسحوبة على 
بنوك أخرى بالعملة المحلية 

داخل المقاصة

شيكات مسحوبة على بنوك 
أخرى بالعملة األجنبية

تحصيل الشيكات المسحوبة 
على بنك اإلسكندرية

عمولة طلب إيقاف صرف شيك*

مصاريف شيك مرتد*

*مصاريف الحسابات بالعملة األجنبية تدفع بما يعادل العملة المحلية

*يدفع تأمين نقدى سنتين مقدًما من قيمة اإليجار ويتم رده عند إنهاء التعاقد
*مصاريف تأجير الخزائن الحديدية تدفع سنويا

مصاريف فتح حساب

مصاريف فتح حساب

مصاريف فتح حساب

مصاريف إصدار شيك

1000 جم

1000 جم

250 جم

1000 جم

3000 جم

25 جم )ربع سنويا(

25 جم  )ربع سنويا(

5 جم ) شهريـًا (

15 جم ) وفقًا لطلب العميل (

2 جم عن كل عملية

1دوالر + 1% بحد أدنى 3 دوالر 
أو ما يعادلها من عمالت أخرى

2 فى األلف بحد أدنى 
5 جم وحد أقصى 250 جم

3 فى األلف بحد أدنى 5 دوالر 
وحد أقصى 125 دوالر

مجانًا

30 جم

40 جم

مجانًا

50 جم

50 جم

2 جم / شيك

10جم

2 جم

الحد األدنى لفتح الحساب

الحد األدنى لفتح الحساب

مصاريف التشغيل

مصاريف التشغيل

مصاريف فتح حساب

مصاريف فتح حساب

1000 جم

1000 جم

25 جم )ربع سنويا(

مجانًا

مجانًا

مجانًا

الحسابات الشخصية

الشيكات

الحساب الجاري اليكس جو*

الحساب الجاري اليكس بلس

مصاريف التشغيل

مصاريف التشغيل

15 جم  )شهريًا(

5 جم  )شهريًا(

كافة المصاريف اإلدارية بحد أدنى 250 جم و بحد أقصى 25 الف جم
*50% تخفيض لعمالء ماجنيفيكا وبرايفت

القروض الشخصية )ذات العائد الثابت و المتغير(

المصاريف اإلدارية للعمالء 
2%الموظفين وأصحاب المعاشات*

مصاريف التأمين علي الحياة

شهادة أرصدة بمديونية/
خطاب مخالصة

السداد المعجل )شيك مصرفي(

مصاريف التأخير

السداد المعجل )أموال العميل(

مجانا

200 جم  )وفقًا لطلب العميل(

5% بحد ادني 200 جم
2% فوق سعر العائد المطبق على 
الجزء الغير مسدد بحد ادنى 30 جم

3% بحد أدنــى 200 جم

برامج التمويل

المصاريف االدارية للعمالء  %2.5
أصحاب األعمال والمهن الحرة*

30 جممصاريف استعالم 

الحساب الجاري للمشروعات الصغيرة

حساب بيزنس بلس

مصاريف فتح حساب 

مصاريف التشغيل 

الحد األدني لفتح الحساب

مصاريف فتح الحساب

مصاريف التشغيل 

مجانًا

20 جم )شهريًا(

ال يوجد

مجانا

100 جم )شهريًا(

الخدمة

مجانًامصاريف فتح الحساب الجاري

عمالء الميكرو قروض متناهية الصغر

2 % بحد ادنى 35 جم )تدفع مرة واحدة(

عمالء المشروعات الصغيرة

مصاريف فتح الحســاب

مصاريف تشغيل الحساب

25 جم )تدفع مرة واحدة(

2 جم )شهريًا(

حساب توفير الميكرو
الحد االدنى لفتح الحساب

غرامة تأخير

500 جم

1% من قيمة أصل القرض المتبقىالسداد المعجل
 بحد ادني 20 جنية

2% فوق سعر العائد المطبق على 
الجزء الغير مسدد 

السداد المعجل )شيك مصرفي(

مصاريف استعالم 

السداد المعجل )اموال العميل(

5% بحد ادني 200 جم

30 جم

3% بحد أدنــى 200 جم

قروض السيارات

المصاريف االدراية للعمالء 
الموظفين والمعاشات*

المصاريف االدارية للعمالء 
اصحاب األعمال والمهن 

الحرة*

%2

%2.5

2% فوق سعر العائد المطبق علي مصاريف التأخير
الجزء الغير مسدد بحد أدني 30 جم

شهادة أرصدة بمديونية/خطاب 
مخالصة

200 جم )وفقًا لطلب العميل(

*50% تخفيض لعمالء ماجنيفيكا وبرايفت
كافة المصاريف اإلدارية بحد أدني 250 جم وبحد أقصى 25 ألف جم

مصاريف تغيير مفتاح 
الخزينة 

حجم متوسط

حجم كبير

حجم كبير جدًا

حجم صغير

100 جم ) تدفع مرة واحدة (

600 جم

800 جم

1,000 جم

400 جم

خزائن حديدية

الخدمة

االحتفاظ بتوكيل رسمى على 
الحساب مصدر من الشهر العقارى

عمولة تحويل المرتبات / 
معاش شهرى عن طريق الفرع 

إعادة طبع كشف الحساب - 
السنة الجارية

إعادة طبع كشف الحساب - 
سنوات سابقة

مصاريف كشف حساب

إصدار شهادة أو بيان عن أرصدة 
العمالء السنة الجارية

تقسيم موجودات التركات 
لدى البنك

عمولة السحب من علي الشباك 
لمبالغ أقل من 10000 جم

إصدار توكيل بنكى

التصديق على توقيع

التعليمات المستديمة *

20 جم

5 جم )عن كل تحويل(

5 جم / الورقة

10 جم / الورقة

10 جم / لكل كشف حساب

25 جم

إصدار شهادة أو بيان عن أرصدة 
العمالء السنوات السابقة

حفظ مراسالت العميل 
بالبنك بفرع العميل )سنويـًا(

30 جم 

100 جم

3 في االلف بحد ادنى 100 جنية 
+ 15جم )عن كل ملف تركه تزيد 

قيمته عن ألف جنيه(

15 جم )عن كل عملية(

30 جم

20 جم

20 جم

مصاريف أخرى

عمولة الحق علي االيداعات 
النقدية للعملة المحلية

عمولة الحق علي االيداعات 
النقدية للعملة االجنبية

1.5 في االلف

1.5 في االلف

*باإلضافة إلى العمولة المقررة حسب نوع التعليمات المستديمة

حفظ المراسالت بغير فرع العميل 
200 جم)سنويـًا(

الحواالت التى يتم صرفها نقدًا على 
الشباك طرف بنك األسكندرية

الحواالت التي يتم إضافة قيمتها 
لحساب المستفيد طرف بنك 

اإلسكندرية

بدون عمولة

بدون عمولة

الحواالت السريعة الواردة من الخارج
أوامر الدفع المسحوبة بعملة الجنيه المصري

أوامر الدفع المسحوبة بعملة الدوالر األمريكي

حتى 10,000 دوالر أمريكي 

أكثر من  10,000 دوالر أمريكي 

الحواالت التى يتم إضافة قيمتها 
لحساب المستفيد طرف بنك 

اإلسكندرية

تحصل عمولة بواقع 2 دوالر 
أمريكي عن كل حوالة 

تحصل عمولة بواقع %0.05 
 )نصف فى األلف( بحد أقصى

25 دوالر عن كل حوالة

تحصل عمولة بواقع 2 دوالر 
أمريكي عن كل حوالة.

الحواالت  التي  يتم  صرفها نقدًا على 
الشبا ك  طرف بنك اإلسكندرية

*أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

قد تختلف العموالت المحصلة من بعض شركات الصيارفة العرب 

مصاريف إدارية
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عموالت و مصاريف متنوعة

خطابات ضمان )عمولة ربع سنوي(

خطابات ضمان ابتدائية محلية

خطابات ضمان مراسلين

خطابات الضمان النهائية والدفعة 
المقدمة المحلية

خطابات الضمان النهائي  مقابل 
ضمان صادر من بنوك خارجية

شهادات و التقارير األرصدة )فيما 
عدا كشوف الحسابات(

شهادة تأسيس أو زيادة
رأس المال

3 في األلف بحد ادني 20 جنية  أو 6 
دوالر أو ما يعادله  

2.5 في األلف بحد أدني 15 دوالر

 6 في األلف  حتى مبلغ 50 ألف 
جنية مصري  5 في ألف علي ما يزيد 
عن 50 ألف جنية مصري  و بحد ادني 

30 جنية أو 9 دوالر

3 في األلف بحد ادني 25 دوالر 

25 جم عن كل شهادة أو تقرير

500 جنية أو ما يعادله 

إعتمادات استيراد و التصدير

إعتمادات اإلطالع 

إعتمادات الدفع األجل

تحصيالت مستنديه

نموذج 4 )تحصيالت مستندية (

نموذج 4 )الدفع االجل(

تسليم خطاب اعتماد بدون تعزيز

تعزيز االعتماد

1.5% بحد ادني 25 دوالر أو  ما 
يعادله ) عمولة عن كل 3 أشهر أو 

كسورها(

0.75 %عمولة قبول مستندات 
)عمولة عن كل 3 أشهر

أو كسورها(

7.5 في األلف بحد ادني 30 دوالر

18 دوالر ) تدفع مرة واحدة (

18 دوالر ) تدفع مرة واحدة (

35 جنية أو ما يعادله  ) تدفع مرة 
واحدة (

1 في األلف بحد ادني 70 جم / 20 
دوالر أو ما يعادله 

خدمات فوري

الدفع عبر اإلنترنت

اشتراك النقابات

التبرعات

الجامعات

0 جم إلى 12 جم

0 جم الي 10 جم

0 جم الي 5 جم

0 جم إلى 6 جم

الخدمات االلكترونية

التأمين

شراء التذاكر

5 جم إلى 10 جم

0 جم إلى 15 جم

اتصاالت و انترنت

شحن المحمول

4 جم إلى 5 جم

مجانًا

*50% تخفيض لعمالء ماجنيفيكا وبرايفت

*50% تخفيض لعمالء ماجنيفيكا وبرايفت

كافة المصاريف اإلدارية بحد أدني 250 جم وبحد أقصى 25 ألف جم

التمويل بضمان ارصدة دائنة 

المصاريف االدارية*

مصاريف السداد المعجل

%1.5

3% بحد ادني 200 جم

مصاريف التأخير
2% فوق سعر العائد المطبق 

على الجزء الغير مسدد بحد 
ادنى 30 جم

3 جم إلى 5 جمالمرافق العامة

مصاريف اصدار البطاقة األساسية

مصاريف تجديد البطاقة األساسية 

مصاريف بدل البطاقة األساسية

مجانا

30 جم

30 جم

بطاقة فيزا للشباب للخصم المباشر

مصاريف اصدار/تجديد/بدل البطاقة 
االضافية

30 جم

بطاقات الخصم المباشر واألئتمان

تسهيالت بضمان ارصدة دائنة

عمولة أعلي رصيد مدين*

مصاريف تعدى الحد االئتمانى

1.5فى األلف )شهريًا(

2% فوق سعر العائد المطبق على 
القيمة المتخطيه للحد االئتمانى

30 جممصاريف استعالم

التغيير من جهاز مفتاح األمان 
إلى تطبيق مفتاح األمان )لألفراد 

والشركات(
25 جم

اإلستعالم والتحويالت بإستخدام  
تطبيق/ جهاز مفتاح األمان 

)للشركات(*

تغيير جهاز مفتاح األمان )لألفراد 
والشركات(

100 جم

إعادة إصدار كلمة السر )لألفراد  
والشركات(

10 جم

100 جم

خدمة اإلنترنت البنكي

 اإلستعالم والتحويالت بإستخدام 
تطبيق مفتاح األمان )لألفراد(*

اإلستعالم فقط )للشركات( *

اإلشتراك )لألفراد والشركات(

اإلستعالم والتحويالت بإستخدام 
30 جمجهاز مفتاح األمان )لألفراد(*

15 جم

50 جم

مجانًا

مصاريف اصدار البطاقة األساسية

مصاريف اصدار/تجديد/بدل البطاقة 
االضافية

مصاريف بدل البطاقة األساسية

مصاريف اصدار/تجديد/بدل البطاقة 
االضافية

بطاقة ليفربول بالتينيوم للخصم المباشر 

بطاقة ليفربول ورلد للخصم المباشر 

100 جم لعمالء األفراد / مجانا 
لعمالء الماجنيفيكا والبرايفت

500 جم

100 جم

100 جم

300 جم

300 جم

مصاريف بدل البطاقة األساسية

مصاريف اصدار/تجديد/بدل البطاقة 
االضافية

مصاريف بدل البطاقة األساسية

مصاريف اصدار/تجديد/بدل البطاقة 
االضافية

بطاقة ليفربول تيتانيوم االئتمانية

بطاقة االئتمان الذهبية
150 جم

250 جم

50 جم

50 جم

50 جم

50 جم

مصاريف بدل البطاقة األساسية

مصاريف اصدار/تجديد/بدل البطاقة 
االضافية

بطاقة االئتمان البالتينية

400 جم

50 جم

50 جم

محفظتي

فتح المحفظة

التحويل من محفظة الي محفظة

السحب من خالل فروع البنك

السحب من خالل منافذ فوري

االيداع من خالل فروع البنك

ايداع من خالل منافذ فورى

شحن رصيد خط موبايل

شحن المحفظة من خالل البطاقة

دفع فواتير من خالل خدمة فوري

مجانًا

0.50 جم

1% بحد أدني 3 جنيه

1% بحد أدني 3 جنيه

مجانًا

مجانًا

تطبق نفس الرسوم المطبقة
بالنسبة لذات الخدمات

ATM على ال

مجانًا

مجانًا

باقات الرسائل النصية 

اليكس اليرتس

اليكس اليرتس بلس

 0.30 جم للرسالة

 باقة الرسائل الغير محدودة
50 جم نصف سنويًا 

مصاريف اصدار البطاقة األساسية

مصاريف تجديد البطاقة األساسية 

مصاريف بدل البطاقة األساسية

مصاريف اصدار/تجديد/بدل البطاقة 
االضافية

50 جم

50 جم

50 جم

50 جم

بطاقة فيزا انسبير للخصم المباشر

مصاريف اصدار/تجديد/بدل البطاقة 
االضافية

بطاقة فيزا بالتينوم للخصم المباشر

مجانا لعمالء الماجنيفيكا 
والبرايفت

مجانا لعمالء الماجنيفيكا 
والبرايفت

رسوم السحب النقدي من ماكينات 
البنوك األخرى لبطاقات الخصم 

المباشر 

رسوم السحب النقدي لبطاقات 
االئتمان

مصاريف التأخير في السداد

رسوم إجراء تعامالت بعمالت أجنبية

مصاريف بدل البطاقة األساسية

مصاريف اصدار/تجديد/بدل البطاقة 
االضافية

رسوم تجاوز الحد االئتماني

بطاقة ليفربول ورلد االئتمانية

بطاقة ائتمان شركات

مصاريف اخري

1000 جم

محلي 10جم دولي 5% بحد أدنى 
50جم )عن كل عملية(

2%بحد أدنى 20 جم )عن كل 
عملية(

50 جنيه

3% )عن كل عملية(

300 جم

300 جم

50 جنيه 

مصاريف بدل البطاقة األساسية

250 جم

50 جم

مصاريف اصدار/ تجديد/بدل البطاقة 
األساسية

مصاريف اصدار/تجديد/بدل البطاقة 
االضافية

بطاقة ليفربول تيتانيوم  للخصم المباشر 

50 جم

50 جم

مصاريف تجديد/بدل البطاقة 
األساسية

مصاريف اصدار/ تجديد البطاقة 
األساسية

مصاريف اصدار/ تجديد البطاقة 
األساسية

مصاريف اصدار/ تجديد البطاقة 
األساسية

مصاريف اصدار/ تجديد البطاقة 
األساسية

مصاريف اصدار/ تجديد البطاقة 
األساسية

مصاريف اصدار/ تجديد البطاقة 
األساسية

مصاريف اصدار/ تجديد/بدل البطاقة 
األساسية

مصاريف فتح حساب 

مصاريف التشغيل 

30 جم

25 جم )ربع سنويا(

عمالء المشروعات الصغيرة و المتوسطة
الخدمة

* مصاريف نصف سنوية

جميع مصاريف معامالت محفظتي مجانًا خالل الفترة من يوليو 2019 
وحتي سبتمبر 2019 




