
 
 

وط واألحكام العامة للشهادات   والدوالر االمريك   بالجنيه المرصي "التقليدية"الشر

1-  . ن  الشهادة متاحة لألفراد الطبيعيي 

ها.  -2  الشهادة أسمية وال يجوز تداولها أو تظهي 

وط  -3 ي لقيمة الشهادة قبل مرور ستة أشهر عل تاري    خ اصدارها )مع اتباع الشر
داد الكلي أو الجزئ 

داد بعد التجديد(. ال يجوز االسير ي حالة االسير
 واالحكام الخاصة بكل شهادة فن

وط واألوضاع المذكورة أد -4 ي لقيمة الشهادة من أي فرع من فروع المرصف المتحد وفقا للشر
داد كلي أو جزئ 

 ناه لكل نوع من أنواع الشهادات. يحق لمالك الشهادة أو وكيله اسير

ام با -5 ن ط االلير ي يشير
داد الجزئ  ي حالة االسير

دة فقط. فن داد عل القيمة المسير داد لفئة الشهادة ومضاعفاتها )ال يسمح بالكسور لفئة الشهادة( كما يتم تطبيق غرامة االسير  السير

ي الحصول عل تسهيالت ائتمانية بضمان هذه الشهادة ب  -6
وط والقواعد المقررة واألسعار المعلنة من المرص  %90لمالك الشهادة الحق فن فوق سعر العائد  %3ف وبسعر عائد ال يقل عن من قيمتها وفقا للشر

 الساري عل الشهادة. 

داد قبل الشهادة بضمان للمرصف المستحقة المديونيات كافة تسديد يتم -7  .الشهادة قيمة اسير

ن عمل قبل تاري    خ االستحقاق وفن حالة عدم تقدمه بطلب التجديد ال لفرع المصدر لها بطلب التجديد قبل تاري    خ استحقاقها بوقت مناسب وبحد أدئن يخطر اعل مالك الشهادة حفاظا عل حقه أن  -8 يومي 

ي المطالبة بع
 . ائد الحق لتاري    خ استحقاق الشهادةتجدد الشهادة ويسقط حقه فن

وط )مكتفيا باإلعالن عن التعديالت داخل فروعه المختلفة(.  -9 ط من هذه الشر ي أي وقت يشاء تعديل أي شر
 للمرصف الحق فن

 .ضدنا القانونية اإلجراءات اتخاذ عند الشهادة بهذه الخاصة المستندات وتقديم بيانات عن بالكشف تحدالم للمرصف يرصح -10

وط والقواعد المقررة بالمرصف حينها.  -11  يمكن تغيي  العائد عل الشهادة عند التجديد طبقا للشر

   :الشهادة الماسية ذات العائد الرب  ع سنوي الثابت 
اء.  مدة الشهادة ثالث سنوات يبدأ  -1 ن عمل من تاري    خ الشر  احتساب العائد عنها بعد يومي 

 دورية رصف العائد )رب  ع سنوي(.  -2

 جنيه مرصي ومضاعفاتها.  500فئة الشهادة  -3

ي حالة  -4
داد فن :  أشهر  6بعد  االسير داديه كالتالي

ي السنة الثانية.  %1.5/  خالل السنة األول.  %2 يتم تطبيق غرامة اسير
ي السنة الثالثة.  %1/  فن

 فن

  :الشهادة الذهبية 
اء.  -1 ن عمل من تاري    خ الشر  مدة الشهادة ثالث سنوات يبدأ احتساب العائد عنها بعد يومي 

ي نهاية المدة.  -2
 العائد تراكمي يرصف فن

 جنيه مرصي ومضاعفاتها. 1.000فئة الشهادة  -3

 جم وبالمثل للمضاعفات. 816.33جم قيمة أسمية"  1.000القيمة الشرائية للشهادة بقيمة " -4
 في السنة الثالثة.% 1في السنة الثانية. / % 1.5خالل السنة األولى. / % 2أشهر يتم تطبيق غرامة استرداديه كالتالي:  6في حالة االسترداد بعد  -5

ي للشهادة.  -6
داد الجزئ   ال يجوز االسير

  :الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري الثابت بالجنيه المرصي 
اء. مدة الشهادة خمس سنوات يبدأ  -1 ن عمل من تاري    خ الشر  احتساب العائد عنها بعد يومي 

 دورية رصف العائد )شهري(.   -2

 جنيه مرصي ومضاعفاتها.  750فئة الشهادة  -3

داد  -4 ي حالة االسير
:  أشهر  6بعد  فن داديه كالتالي

ي السنة الثانية. % 1.5/  خالل السنة األول.  %2 يتم تطبيق غرامة اسير
ي السنة الثالثة وحتر تاري    خ االستحقاق.  %1/  فن

 فن

  :)الشهادة الثالثية ذات العائد المدفوع مقدما )الشهادة التقليدية 
اء.  3 الشهادةمدة  -1  يوم العمل التالي لتاري    خ الشر

ً
 سنوات ويرصف العائد مقدما

 عائد الشهادة ثابت.  -2

ي بداية مدة الشهادة.   -3
 يرصف العائد دفعة واحدة فن

اء  1.000فئة الشهادة  -4  جنية مرصي.  5.000جم ومضاعفاتها والحد االدئن للشر

داد  -5 ي حالة االسير
داد  يتم تطبيق أشهر  6بعد  فن ي السنة الثانية. % 5/  . خالل السنة األول% 6 التالية: غرامة االسير

ي السنة %  4/  فن
 الثالثة. فن

ي للشهادة -6
داد الجزئ   . ال يجوز االسير

  :الشهادة الثالثية ذات العائد المتغير الشهري 
اء  -1  . مدة الشهادة ثالث سنوات يبدأ احتساب العائد عنها بعد يوم عمل من تاري    خ الشر

 منه هامش  -2
ً
 %. 1.75عائد الشهادة متغي  مرتبط بسعر الكوريدور لإليداع مطروحا

 دورية رصف العائد )شهري(.   -3

 ا. جنيه مرصي ومضاعفاته 5.000فئة الشهادة  -4

 يتم تجديد الشهادة تلقائيا ما لم يخطرنا العميل غي  ذلك.  -5

داد  -6 ي حالة االسير
:  أشهر  6بعد  فن داديه كالتالي

ي السنة الثانية. % 4/  . خالل السنة األول% 5 يتم تطبيق غرامة اسير
ي السنة الثالثة. %  3/  فن

 فن

  :)ايد ز  الشهادة الثالثية ذات العائد المتغير / "شهري" )هامش مي 
اء  مدة -1  . الشهادة ثالث سنوات يبدأ احتساب العائد عنها بعد يوم عمل من تاري    خ الشر

2-  :  منه هامش كما يلي
ً
 عائد الشهادة متغي  مرتبط بسعر الكوريدور لإليداع مطروحا

 (. %1.50: عائد الكوريدور لإليداع ناقص )نة الثالثةالس/  (. %1.00: عائد الكوريدور لإليداع ناقص )السنة الثانية. / (%0.5د الكوريدور لإليداع ناقص ): عائالسنة االول   -

 دورية رصف العائد )شهري(.   -3

 جنيه مرصي ومضاعفاتها. 1.000فئة الشهادة  -4

 يتم تجديد الشهادة تلقائيا ما لم يخطرنا العميل غي  ذلك.  -5

داد  -6 ي حالة االسير
: يتم  أشهر  6بعد فن داديه كالتالي

ي السنة الثانية. % 4/  . خالل السنة األول% 5 تطبيق غرامة اسير
ي السنة الثالثة. %  3/  فن

 فن

 

 

 



 
 

 

  :)ايد ز  الشهادة الثالثية ذات العائد المتغير / "رب  ع سنوي" )هامش مي 
اء  -1  . مدة الشهادة ثالث سنوات يبدأ احتساب العائد عنها بعد يوم عمل من تاري    خ الشر

 منه  -2
ً
: عائد الشهادة متغي  مرتبط بسعر الكوريدور لإليداع مطروحا  هامش كما يلي

 %(. 1.25: عائد الكوريدور لإليداع ناقص )السنة الثالثة/  %(. 0.75: عائد الكوريدور لإليداع ناقص )السنة الثانية/  %(. 0.25: عائد الكوريدور لإليداع ناقص )السنة االول   -

 دورية رصف العائد )رب  ع سنوي(.   -3

 جنيه مرصي ومضاعفاتها.  1.000فئة الشهادة  -4

 هادة تلقائيا ما لم يخطرنا العميل غي  ذلك. يتم تجديد الش -5

داد  -6 ي حالة االسير
:  أشهر  6بعد فن داديه كالتالي

ي السنة الثانية. % 4/  . خالل السنة األول% 5 يتم تطبيق غرامة اسير
ي السنة الثالثة. %  3/  فن

 فن

 

 بالدوالر الثابت العائد ذات تقليدية ثالثية ايداع شهادة  :  األمريك 
ن  بعد عنها العائد احتساب يبدأ سنوات ثالث الشهادة مدة -1 اء تاري    خ من عمل يومي   .الشر

 سنوي(.  رب  ع (العائد رصف دورية -2

 .ومضاعفاتها أمريكي  دوالر 500 الشهادة فئة -3

ي  -4
داد حالة فن داديه غرامة تطبيق يتم أشهر 6بعد  الشهادة اسير ي السنة الثانية. % 2خالل السنة األول. / % 2.25 : كالتالي  اسير

ي السنة الثالثة.  %1.5/  فن
 فن

 

وط واألحكام العامة للشهادات  يعة مع المتوافقة"الشر  والدوالر األمريك   بالجنيه المرصي "اإلسالمية الشر

ن )الشهادة متاحة لالفراد الطبي -1 ن فيما عدا الشهادة الدوالرية ذات العائد التصاعدى فإنه يجوز اصدارها لالشخاص االعتبارين عي   . (والطبيعيي 

 .الشهادة مدة طوال الفعلية للنتائج وفقا التسوية وتتم الحساب، تحت رصفه ويتم متغي   العائد -2

عية، الهيئة من المعتمدة للضوابط طبقا الشهادة بضمان إسالمي  تمويل عل الحصول للعميل يمكن -3 وط وحسب الشر  .المتحد بالمرصف المقررة واألحكام الشر

ي  يستثمر الذي االسالمي  الوعاء ضمن تدخل الشهادات انواع كافة -4
يعة احكام مع المتوافقة التمويل صيغ فن عية الهيئة من فقط والمجازة الشر  . الشر

ة اإلسالمية الشهادة   المرصي:  بالجنيه الشهري العائد ذات المتغير
ن  بعد عنها العائد احتساب يبدأ سنوات ثالث الشهادة مدة -1 اء.  تاري    خ من عمل يومي   الشر

 . ) شهريا (العائد رصف دورية -2

 .ومضاعفاتها مرصي جنيه 1.000 الشهادة فئة -3

ي  -4
داد حالة فن داديه تطبيق يتم أشهر  6 بعد  الشهادة اسير ي السنة الثانية. % 0.75خالل السنة األول. / % 1 : كالتالي  غرامة اسير

ي السنة الثالثة.  %0.50/  فن
 فن

 المرصي:  بالجنيه المتغير  سنوي الرب  ع العائد ذات الثالثية اإلسالمية الشهادة 
ن  بعد عنها العائد احتساب يبدأ سنوات ثالث الشهادة مدة -1 اء تاري    خ من عمل يومي   .الشر

 . ) سنوي رب  ع (العائد رصف دورية -2

 .ومضاعفاتها مرصي جنيه 5.000 الشهادة فئة -3

ي  -4
داد حالة فن داديه غرامة تطبيق يتم االستحقاقتاري    خ  وقبل اصدارها تاري    خ من أشهر  6بعد  الشهادة اسير  %. 6 اسير

اكم   العائد ذات الثالثية اإلسالمية الشهادة   .المرصي بالجنيه المتغير  الي 
ن  بعد عنها العائد احتساب يبدأ سنوات ثالث الشهادة مدة -1 اء تاري    خ من عمل يومي   .الشر

ي  العائد يرصف -2
 .الشهادة مدة نهاية فن

 .ومضاعفاتها مرصي جنيه 1.000 الشهادة فئة -3

ي  -4
داد حالة فن داديه تطبيق يتم أشهر 6بعد  الشهادة اسير ي السنة الثانية. % 0.75خالل السنة األول. / % 1 : كالتالي  غرامة اسير

ي السنة الثالثة.  %0.50/  فن
 فن

 المرصي:  بالجنيه المتغير  سنوي النصف العائد ذات الخماسية اإلسالمية الشهادة 
ن  بعد عنها العائد احتساب يبدأ سنوات خمس الشهادة مدة -1 اء تاري    خ من عمل يومي   .الشر

 . ) سنوي نصف (العائد رصف دورية -2

 .ومضاعفاتها مرصي جنيه 1.000 الشهادة فئة -3

ي  -4
داد حالة فن داديه تطبيق يتم أشهر  6بعد  الشهادة اسير :  غرامة اسير ي السنة الثانية. % 0.75خالل السنة األول. / % 1 كالتالي

ي السنة الثالثة.  %0.50/  فن
 فن

 الشريعة: احكام مع المتوافق كنوز صك 

اء تاري    خ من التالي  العمل يوم عنها العائد احتساب يبدأ سنوات ثالث الصك مدة -1  .الشر

 .شهريا العائد يرصف -2

 .ومضاعفاتها مرصي جنيه 1.000 الصك فئة -3

 ذلك غي   مالكها يطلب لم ما تلقائيا الشهادة تجدد -4

ي  -5
داد حالة فن داديه غرامة تطبيق يتم أشهر  6بعد  اسير ي السنة الثانية. % 5خالل السنة األول. / % 5 : كالتالي  اسير

ي السنة الثالثة.  %3/  فن
 فن

 : سنوي رب  ع العائد ذات السنوية الدوالرية اإلسالمية الشهادة
ن  بعد عنها العائد احتساب يبدأ واحدة سنة الشهادة مدة -1 اء تاري    خ من عمل يومي   .الشر

 سنوي(.  رب  ع (العائد رصف دورية -2

 .ومضاعفاتها أمريكي  دوالر 100 الشهادة فئة -3

داد للعميل يجوز -4 داديه غرامة تطبيق ويتم إصدارها تاري    خ من أشهر ثالثة بعد الشهادة اسير  %. 0.50 اسير

 



 
 

 

 

 التصاعدي:  العائد ذات الدوالرية اإلسالمية الشهادة
ن  لألشخاص إصدارها يجوز -1 .  االعتباريي  ن  والطبيعيي 

ن  بعد عنها العائد احتساب يبدأ سنوات ثالث الشهادة مدة -2 اء تاري    خ من عمل يومي   .الشر

 سنوي(.  رب  ع (العائد رصف دورية -3

 .ومضاعفاتها أمريكي  دوالر 1.000 الشهادة فئة -4

ي  -5
داد حالة فن داديه غرامة تطبيق يتم أشهر 6بعد  الشهادة اسير ي السنة الثانية. % 2خالل السنة األول. / % 2.25 : كالتالي  اسير

ي السنة الثالثة.  %1.5/  فن
 فن

  



 

 

 

وط  األجنبية والعمالت المرصي بالجنيه للودائع "التقليدية" العامة واألحكام الشر

 متنوعة:  ألجال التقليدية الودائع 

وط عامة :   شر
ي  -1

ي  الترصف كيفية عن تعليمات ذكر عدم حالة فن
  بتجديدها يقوم أن للمرصف فيحق االستحقاق عند الوديعة فن

ً
ي  المعلن بالسعر مماثلة لمدد  تلقائيا

 .التجديد تاري    خ فن

ي  تغيي   أي -2
 .الوديعة استحقاق تاري    خ من األقل عل ساعة 48 قبل لمرصفيخطرا يجب المبلغة التعليمات فن

ي  -3
وط طبقا بذلك المتعلقة المصاريف يخصم أن للمرصف فيحق االستحقاق تاري    خ قبل الوديعة من مبلغ أي سحب طلبكم حالة فن ي  المرصف بواسطة المحددة والقواعد للشر

 .السحب طلب تاري    خ فن

ي  -4
ي  بالمرصف الساري العائد سعر منح فسيتم أخري لمدد أو لمدة الوديعة تجديد طلب حالة فن

 .التجديد تاري    خ فن

 .القانونية لإلجراءات طبقا الودائع بهذه الخاصة المستندات وتقديم البيانات عل بالكشف المتحد للمرصف يرصح -5

 .عوائدهاو  الوديعة هذه قيمة من عليكم قائمة مديونيات أية وتسوية حقوق أية استيداء للمرصف يحق -6

 .ضدنا القانونية االجراءات اتخاذه عند الودائع بهذه الخاصة المستندات وتقديم بيانات عن بالكشف المتحد للمرصف يرصح -7

 بالعملة المحلية والدوالر  
ً
: الوديعة ذات العائد المدفوع مقدما  األمريك 

وط العامة:   الشر
ً
 أوال

 يحتسب العائد بالقيمة المحلية الحالية ويرصف يوم العمل التالي لتاري    خ ربط الوديعة.  .1
ي نفس يوم احتساب العائد للوديعة.  .2

 فن
ً
 الوديعة تمنح عائد يرصف مقدما

 ال يجوز تعلية العائد عل أصل الوديعة.  .3
 الوديعة. ال يجوز التخفيض او الزيادة عل أصل مبلغ  .4
5.  .

ً
وط واألوضاع المذكورة بالبند رابعا داد قيمة الوديعة بالشر ي اسير

 لمالك الوديعة او وكيله الرسمي الحق فن
د قيمة الوديعة من أي فرع من فروع المرصف المتحد.  .6  تسير
ي يقرها المرصف المت .7

وط واألوضاع التر  فوق سعر العائد الساري عل الوديعة.  % 2حد وبسعر عائد ال يقل عن يمكن لمالك الوديعة الحصول عل تسهيالت ائتمانية بضمانها وبالشر
 باإلعالن عن التعديالت داخل كافة فروعه(.  .8

ً
وط )مكتفيا ط من هذه الشر ي أي وقت يشاء تعديل أي شر

 الحق فن
ً
 للمرصف المتحد بإرادته منفردا

9.  . ن  الوديعة متاحة لألفراد الطبيعيي 

 :
ز
 الحد االدن

ً
 ثانيا

 جم.  5,000جم ومضاعفات ال   20,000بط وديعة بالعملة المحلية الحد األدئن لر  .1
 دوالر امريكي ومضاعفاتها.  1,000الحد األدئن لربط وديعة بالعملة الدوالرية  .2

 

داد:   قواعد االسي 
ً
 ثالثا

1.  : داد المقررة بالمرصف المتحد كما يلي  لغرامة االسير
ً
ي أي وقت طبقا

داد الوديعة بالعملة المحلية فن  يجوز اسير
  .داد من يوم وحتر اقل من شهرين من تاري    خ ربط الوديعة ال يستحق أي عائد ي حالة االسير

 فن
  داد بعد شهرين من تاري    خ ربط الوديعة وقبل تاري    خ االستحقاق يخصم ي حالة االسير

داد، كما يخصم كامل قيمة  %3فن من عائد الوديعة عن المدة من تاري    خ ربطها وحتر طلب االسير
ي م

 دة الوديعة. العائد عن بافر
2.  : داد المقررة بالمرصف المتحد كما يلي  لغرامة االسير

ً
ي أي وقت طبقا

داد الوديعة بالعملة الدوالرية فن  يجوز اسير
  .داد من يوم وحتر اقل من ثالثة شهور من تاري    خ ربط الوديعة ال يستحق أي عائد ي حالة االسير

 فن
 داد بعد ثالثة أشهر منالوديعة لمدة عام ي حالة االسير

داد، كما  %0.75تاري    خ ربط الوديعة وقبل االستحقاق يخصم  : فن من عائد الوديعة عن المدة من تاري    خ ربطها وحتر طلب االسير
ي مدة الوديعة. 

 يخصم كامل قيمة العائد عن بافر
  داد بعد ثالثة أشهر من تاري    خ ربط الوديعة وقبل االستحقاق يخصم شهر 18الوديعة لمدة ي حالة االسير

داد، كما من عائ% 2: فن د الوديعة عن المدة من تاري    خ ربطها وحتر طلب االسير
ي مدة الوديعة. 

 يخصم كامل قيمة العائد عن بافر
 

وط يعة اإلسالمية" ةللودائع "المتوافق العامة واألحكام الشر  األجنبية والعمالت المرصي بالجنيه مع احكام الشر

ن  لألفراد متاحة الودائع -1  االعتبارية.  واألشخاص الطبيعيي 

 .الوديعة ربط لتاري    خ التالي  العمل يوم حق العائد احتساب يتم -2

ي  -3
ي  بالمرصف المضاربة أرباح توزي    ع نسب تطبيق فيتم أخرى لمدد أو لمدة الوديعة تجديد حالة فن

 .التجديد تاري    خ فن

 .الفعلية للنتائج وفقا التسوية تتم ان عل الحساب، تحت رصفه ويتم للتغي   قابل العائد -4

ي  تلقائيا الوديعة تجدد -5
وط وفقا االستحقاق تاري    خ فن ن  أقىص بحد االستحقاق تاري    خ قبل ذلك غي   العميل يطلب لم ما حينها المتاحة واالسعار للشر  .عمل يومي 

عية، الهيئة من المعتمدة للضوابط طبقا بضمانها إسالمي  تمويل عل الحصول الوديعة لصاحب يمكن -6 وط وحسب الشر  .العملة نوع وبنفس المتحد، بالمرصف المقررة واألحكام الشر

داد قبل الوديعة بضمان للمرصف المستحقة المديونيات كافة تسديد يتم -7  .الوديعة قيمة اسير

ي  -8
وط طبقا بذلك المتعلقة المصاريف يخصم ان للمرصف فيحق وديعة كل لسياسة طبقا االستحقاق تاري    خ قبل الوديعة من مبلغ اي سحب طلبكم حالة فن  .حينها بالمرصف المطبقة والقواعد للشر

ي  الحق للمرصف -9
ط أي تعديل وقت أي فن وط من شر اض للعميل يحق ان دون فروعه داخل باإلعالن مكتفيا الوديعة شر  .ذلك عل االعير

 ضدنا القانونية اإلجراءات اتخاذ عند الودائع بهذه الخاصة المستندات وتقديم بيانات عن بالكشف المتحد للمرصف يرصح -10

ي  يستثمر الذي اإلسالمي  العام الوعاء ضمن تدخل الودائع أنواع كافة -11
يعة مع المتوافقة التمويل صيغ فن عية الهيئة من فقط والمجازة الشر  .الشر

 المرصي:  بالجنيه السنوية الوديعة
 .مماثلة أخرى لمدد للتجديد قابلة عام الوديعة مدة -1

داد يجوز وال الوديعة أصل علي  العائد تعلية يجوز ال -2 .  االسير ي
 الجزئ 

 .أقىص حد وبدون ومضاعفاتها جم 100,000 أدئن  بحد الوديعة مبلغ -3

ي  ويرصف يضاف متغي   عائد تمنح -4
ي  ويتم ،الوديعة مدة نهاية فن

 المدة نهاية التسوية فن

ي  -5
داد حالة فن  :يلي  ما يتم االستحقاق تاري    خ قبل الوديعة مبلغ اسير

 الربط عند الممنوحة المليوني   قيمة شهادة الي  باإلضافة بالكامل العائد يخصم :األول شهور ثالثة خالل. 

 اء تاري    خ من أشهر ثالثة بعد  .عند الربط الممنوحة المليوني   شهادة قيمة الي  باإلضافة% 3 نسبة من العائد يخصم :االستحقاق تاري    خ وقبل الشر

 

 

 

 



 
 

 

  :متنوعة ألجال الودائع 
 .الوديعة ربط بطلب الربط ومدة الوديعة قيمة تحديد يتم -1

ي  مبلغ الوديعة ألصل الجزئية والتعلية الوديعة أصل علي  العائد تعلية امكانية -2
 طلبكم.  حالة فن

ي  جنيه 1.000 /  يورو  5.000/ دوالر 5.000 / جم 5.000 أدئن  بحد الوديعة مبلغ -3
ليتن  . أقىص حد وبدون ومضاعفاتها اسير

 للمرصف.  عوائد توزي    ع نسبة ألخر طبقا العوائد احتساب يتم -4

ي  التسوية ويتم) الحساب تحت (سنوي رب  ع العائد يرصف -5
 .المدة نهاية فن

ي  -6
داد حالة فن ي  أو الكلي  االسير

 بذلك.  المتعلقة الغرامة خصم يتم تاري    خ االستحقاق قبل الوديعة لمبلغ الجزئ 


