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الحساب الجاري ذو العائد اليومي

عائدمعدل الائحالشر

%5.00جم100,000جم الى 50,000من 

%5.25جم500,000جم الى 100,001من 

%5.50جم الى اقل من مليون جم500,001من 

%6.00مليون جم2جم الى اقل من من مليون

%6.25مليون جم10الى اقل من مليون جم2من 

%6.75مليون جم30مليون جم الى اقل من 10من 

%7.00جممليون100مليون جم الى اقل من 30من 

%7.125فاكثرمليون جم100من 
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الحساب الجاري ألصحاب المعاشات ذو العائد الشهري

العائدمعدلالشريحة

6.00%جم فأكثر1000من



حسابات التوفير بالجنيه المصري 

عائد سنويعائد نصف سنوي عائد ربع سنويعائد شهريالبيان/الشريحة

3.50%3.375%3.25%3.00%جنيه 5,000جنيه حتى 3,000من 

3.75%3.625%3.50%3.25%جنيه 50,000جنيه حتى  5,000أكثر من 

4.25%4.125%4.00%3.75%جنيه250,000جنيه حتى  50,000أكثر من 

4.75%4.625%4.50%4.25%جنيه500,000جنيه حتى  250,000أكثر من 

5.25%5.125%5.00%4.75%جنيه 500,000أكثر من 

جنيه مصري1,500الحد األدنى لفتح الحساب

جنيه مصري3,000الحد األدنى الحتساب العائد

عائد سنويعائد نصف سنوي عائد ربع سنويعائد شهريالبيان/الشريحة

5.25%5.125%5.00%4.75%جنيه 20,000جنيه الي 500من

جنيه مصري500الحد األدنى لفتح الحساب واحتساب العائد

(YOUTH 1 & YOUTH 2)حسابات التوفير للشباب 

.جنيه مصري يحتسب عائد وفقاً لشرائح حسابات التوفير المعلنة في حينه20,000و ما يزيد عن *
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معدل العائدعملة الحساب

%0.2500اليورو

0.3500%الجنيه االسترليني

وحدة 200احتساب العائد/ األدنى لفتح حسابالحد

حسابات التوفير بالعمالت األجنبية االخرى

عائد سنويعائد نصف سنويعائد ربع سنويشهريعائدالبيان /الشريحة

1.10000%1.00000%0.48600%0.10000%$ 5,000الي 1من 

1.20000%1.10000%0.58600%0.15000%$50,000الي  5,000اكثر من

1.30000%1.20000%0.68600%0.20000%$250,000ى ال 50,000اكثر من

1.40000%1.30000%0.78600%0.25000%$500,000ى ال 250,000اكثر من

1.50000%1.40000%0.88600%0.30000%$500,000اكثر من 

دوالر امريكي200األدنى لفتح حسابالحد

دوالر امريكي1الحد األدنى الحتساب العائد

حسابات التوفير بالدوالر االمريكي
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شهادات االدخار بالجنيه المصري

المضاعفات/ فئة الشهادة معدل العائدصرف العائدالتجديدقابلية المدةالشهادة

1000%14شهريتجددسنوات3ذات العائد الشهري الثابتالقمــــةشهادة 

500عائد متغير يوميا  شهريتجددال سنوات3الشهادة الثالثية ذات العائد المتغير الشهري

1000عائد متغير%11.50ربع سنويتجددسنوات3الشهادة الثالثية ذات العائد المتغير الربع سنوي

1200%9.00شهريتجددسنوات5سنوات5شهادات العائد الشهري الثابت 

1000%9.50سنويتجددسنوات5سنوات5شهادات العائد السنوي الثابت 

750%9.75شهريتجددسنوات7سنوات7شهادات العائد الشهري الثابت 

681مركب% 8في نهاية المدةال تجددسنوات5سنوات5شهادة االختيار ذات العائد التراكمي لمدة 

453مركب% 8.25في نهاية المدةال تجددسنوات10سنوات10شهادة االختيار ذات العائد التراكمي لمدة 

%13في نهاية المدة(فقطمدتين)تجددسنوات3شهادة امان المصريين

1000 / 500

2000 / 1500

2500
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لدوالر األمريكيدخار باشهادات اال

المضاعفات/ فئة الشهادة معدل العائدصرف العائدالتجديدقابلية المدةالشهادة

100%2.25شهريتجددسنوات3سنوات عائد ثابت شهري3الثبات الدوالرية شهادة 

100%2.25ربع سنويتجددسنوات3سنوات عائد ثابت ربع سنوي3الثبات الدوالرية شهادة 

100%2.25سنوينصفتجددسنوات3سنوات عائد ثابت نصف سنوي3الثبات الدوالرية شهادة 

100%2.25سنويتجددسنوات3سنوات عائد ثابت سنوي3الثبات الدوالرية شهادة 

100%2.25شهريتجددسنوات5سنوات عائد ثابت شهري5الثبات الدوالرية شهادة 

100%2.25ربع سنويتجددسنوات5سنوات عائد ثابت ربع سنوي5الثبات الدوالرية شهادة 

100%2.25سنوينصفتجددسنوات5سنوات عائد ثابت نصف سنوي5الثبات الدوالرية شهادة 

100%2.25سنويتجددسنوات5سنوات عائد ثابت سنوي 5الثبات الدوالرية شهادة 

936مركب% 2.25في نهاية المدةال تجددسنوات3بالدوالر االمريكيسنوات3شهادة االختيار ذات العائد التراكمي لمدة 

895مركب% 2.25في نهاية المدةال تجددسنوات5سنوات بالدوالر االمريكي5شهادة االختيار ذات العائد التراكمي لمدة 

سنةشهادة بالدي الدوالرية لمدة سنة
تجدد

(حسب رغبة العميل)
100%2.1000نصف سنوي

سنوات3سنوات3شهادة بالدي الدوالرية لمدة 
تجدد 

(حسب رغبة العميل)
100%2.1500نصف سنوي

سنوات5سنوات5شهادة بالدي الدوالرية لمدة 
تجدد 

(حسب رغبة العميل)
100%2.2000نصف سنوي

2022مايو 31تطبق األسعار اعتباراً من 



شهادات االدخار باليورو

المضاعفات/ فئة الشهادة معدل العائدصرف العائدقابلية التجديدالمدةالشهادة

100%0.75ربع سنويتجددسنوات3سنوات عائد ثابت ربع سنوي3يورو الثبات شهادة 

100%0.85ربع سنويتجددسنوات5سنوات عائد ثابت ربع سنوي5يورو الثبات شهادة 

500عائد متغير% 0.0725نصف سنويتجددسنوات3باليوروشهادات االدخار ذات العائد المتغير

100%0.5000نصف سنوي(حسب رغبة العميل)تجدد سنةشهادة بالدي باليورو لمدة سنة

100%0.7500نصف سنوي(حسب رغبة العميل)تجدد سنوات3سنوات3شهادة بالدي باليورو لمدة 

100%0.8500نصف سنوي(حسب رغبة العميل)تجدد سنوات5سنوات5شهادة بالدي باليورو لمدة 
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المضاعفات/ فئة الشهادة معدل العائدصرف العائدالتجديدقابلية المدةالشهادة

300عائد متغير%1.1177نصف سنويتجددسنوات3بالجنيه اإلسترلينيشهادات االدخار ذات العائد المتغير

سنةلمدة سنةاإلسترليني شهادة بالدي بالجنيه
تجدد

(حسب رغبة العميل)
100%0.5000نصف سنوي

سنوات3سنوات3لمدة اإلسترليني شهادة بالدي بالجنيه
تجدد

(حسب رغبة العميل)
100%0.7500نصف سنوي

سنوات5سنوات5لمدة اإلسترليني شهادة بالدي بالجنيه
تجدد

(حسب رغبة العميل)
0.8500100%نصف سنوي

شهادات االدخار بالجنيه االسترليني

المضاعفات/ فئة الشهادة معدل العائدصرف العائدالتجديدقابلية المدةالشهادة

سنةشهادة بالدي بالدوالر األسترالي لمدة سنة
تجدد

(حسب رغبة العميل)
100%1.2500نصف سنوي

سنوات3سنوات3شهادة بالدي بالدوالر األسترالي لمدة 
تجدد

(حسب رغبة العميل)
100%1.3500نصف سنوي

سنوات5سنوات5بالدوالر األسترالي لمدة شهادة بالدي 
تجدد

(حسب رغبة العميل)
100%1.4500ينصف سنو

شهادات االدخار بالدوالر االسترالي
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مليون جنيهالىالفمن البيان
ر من مليونثأك

مليون جنيه2الى 

مليون2ر من ثأك

مليون جنيه5الى 

مليون5ر من ثأك

مليون جنيه 10الى 

ر منثأك

مليون جنيه10

3.25%3.125%3.00%2.875%يوم15أيام واقل من 7ودائع لمدة 

ك
بن

 ال
رة

دا
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3.75%3.625%3.50%3.375%يوم واقل من شهر15ودائع لمدة 

البيان
الى       جم 500من 

مليون جنيه

ر من مليونثأك

مليون جنيه2الى 

مليون2ر من ثأك

مليون جنيه5الى 

مليون5ر من ثأك

مليون جنيه 10الى 

4.75%4.625%4.50%4.375%ودائع لمدة شهر واقل من شهرين

4.75%4.625%4.50%4.375%شهور3ودائع لمدة شهرين واقل من 

4.50%4.375%4.25%4.125%شهور6شهور واقل من 3ودائع لمدة 

4.25%4.125%4.00%3.875%شهور وأقل من سنة6ودائع لمدة 

4.50%4.375%4.25%4.125%ودائع لمدة سنة واقل من سنتين

سنوات3ودائع لمدة سنتين واقل من 

%5.625%5.75%5.875%6.00

سنوات5سنوات وأقل من 3ودائع لمدة 

سنوات7سنوات واقل من 5ودائع لمدة 

سنوات فأكثر7ودائع لمدة 

أسعار الودائع بالجنيه المصري 
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سنةستة شهورثالثة شهورشهرينشهرأسبوعالمدة/ العملة 

0.80000%0.70000%0.60000%0.50000%0.40000%0.12500%دوالر امريكي

0.98020%0.92020%0.86020%0.80020%0.74020%0.08000%جنيه إسترليني 

0.04000%0.00400%0.00040%0.00030%0.00020%0.00010%يورو

وحدة من العملة األجنبية  100,000وحدة حتى 25,000أكثر من 

سنةستة شهورثالثة شهورشهرينشهرأسبوعالمدة/ العملة 

0.70000%0.60000%0.50000%0.40000%0.30000%0.06250%دوالر امريكي

0.93020%0.87020%0.81020%0.75020%0.69020%0.07000%جنيه إسترليني 

0.03000%0.00300%0.00030%0.00020%0.00010%0.00005%يورو

وحدة من العملة األجنبية  25,000وحدة حتى500من 

أسعار الودائع بالعمالت األجنبية
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سنةستة شهورثالثة شهورشهرينشهرأسبوعالمدة/ العملة 

1.00000%0.90000%0.80000%0.70000%0.60000%0.25000%دوالر امريكي

1.08020%1.02020%0.96020%0.90020%0.84020%0.10000%جنيه إسترليني 

0.06250%0.01000%0.00060%0.00050%0.00040%0.00030%يورو

العملة األجنبيةوحدة من   500,000وحدة حتى250,000أكثر من 

سنةستة شهورثالثة شهورشهرينشهرأسبوعالمدة/ العملة 

0.90000%0.80000%0.70000%0.60000%0.50000%0.18750%دوالر امريكي

1.03020%0.97020%0.91020%0.85020%0.79020%0.09000%جنيه إسترليني 

0.05000%0.00500%0.00050%0.00040%0.00030%0.00020%يورو

العملة األجنبيةوحدة من  250,000وحدة حتى100,000أكثر من 

أسعار الودائع بالعمالت األجنبية
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سنة شهورستة ثالثة شهور شهرين شهر البيان/الشريحة

%0.0625 %0.0300 0.0300% 0.0200% 0.0200% لاير100,000حتى  2,000من 

%0.0700 %0.0400 0.0400% 0.0300% 0.0300% لاير  300,000حتى  100,000أكثر من 

%0.0800 %0.0500 0.0500% 0.0400% 0.0400% لاير  500,000حتى  300,000أكثر من 

%0.0900 %0.0625 0.0625% 0.0500% 0.0500% لاير  1,000,000ىحت500,000أكثر من 

أسعار الودائع بالريال السعودي

2022مايو 31تطبق األسعار اعتباراً من 


