


نوع الحساب الشریحة/ دوریة العائد  العائد السنويالمعدل 

"أموالي"ادخاریةشھادة 
) سنوات۳(بالجنیھ المصرى ذات عائد ثابت

شھري 10.25%
ربع سنوي 10.50%

سنویا 10.50%

) سنوات٥(بالجنیھ المصرى ذات عائد ثابتشھادة ادخاریة 
شھري 8.00%

ربع سنوي 8.25%

) سنوات۷(بالجنیھ المصرى ذات عائد ثابتشھادة ادخاریة 
شھري 8.00%

ربع سنوي 8.25%

) سنوات۱۰(بالجنیھ المصرى ذات عائد ثابتشھادة ادخاریة 
ربع سنوي 7.00%

سنویا 7.50%

"دایموند"شھادة ادخاریة 
)سنوات۳(بالجنیھ المصرى تناقصي ذات عائد 

ربع سنوي
:العام األول 8.50%
ي 
:العام الثاين 7.50%

:العام الثالث 6.50%

"برایم"ادخاریةشھادة 

)سنوات۳(دوالر أمریكي ذات عائد ثابت

ربع سنوي 2.25%

مصريھجنیبال) سنوات۳(شھادة ادخاریة متغیرة 
شھري 7.75%

ربع سنوي 8.00%

مصريھجنیبال) سنوات٥(ادخاریة متغیرة شھادة 
شھري 8.00%

ربع سنوي 8.25%
مصريھجنیبال) سنوات۷(شھادة ادخاریة متغیرة  شھري 8.25%



نوع الحساب الشریحة/ دوریة العائد  العائد السنويالمعدل 

)مصريھجنی(الودائع ألجل 

اسبوع 5.00%

اسبوعان 5.00%

شھر 5.50%

ثالثة اشھر 5.75%

ستة أشھر  6.25%

شھر۱۲ 6.50%

)دوالر أمریكي(الودائع ذات العائد المدفوع مقدما  
"جرینرست یف"  ً مقدما 1.00%

)دوالر أمریكي(الودائع ألجل 
المعلنةراجع أقرب فرع لمعرفة األسعار 



نوع الحساب الشریحة/ دوریة العائد  العائد السنويلمعدل ا
التوفیر الشھرىحساب  الفائد تحتسب  على اقل رصید دائن فى الشھر و تضاف شھریا 8.00%

الیوميالجاريحساب 

الفائدة تحتسب یومیا على رصید االقفال الیومي و تضاف شھریا

0 – 1k
1k-50k

50k-100k
100k-500k
500k-1MN

1MN -3MN
Over 3MN

0.00%
3.00%
4.00%
6.00%
6.50%
7.25%
7.50%

حساب توفیر بلس

شھریا

راجع أقرب فرع لمعرفة 
المعلنةاألسعار 

ربع سنوي 
نصف سنوي

سنویا

Speedupحساب التوفیر سبید أب 

0 : 5k 0.75%
5k : 50 k 1.75%

50k : 250k 2.75%
250k : 500 k 3.75%
500k : 1 MN 4.75%

1 MN + 5.75%

حساب النھاردة

10kابتداء 0.25%
10k : 50 k 0.75%
50k : 100k 1.75%

100k : 250 k 2.75%
250k : 500 k 3.00%
500k : 1 MN 3.50%
1 MN : 2 MN 4.00%
2 MN : 3 MN 4.50%
3 MN : 4 MN 5.00%
4 MN : 5 MN 5.50%

5 MN + 5.75%
3K : 50k 0.00%

50k : 100 k 0.00%
100k : 250k 0.25%
250k  500 k 0 75%
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