
 :Islamic certificates of deposit شهادات االدخار اإلسالمية: 

ي استثمار  -
 
عيا عن صاحب الحساب ف يعتبر البنك وكيال شر

ي توجيهها طبقا 
 
امه ف األموال المودعة بالبنك ويصبح الب  

يعة ال  سالمية وذلك وفقا لعقد المضاربة لمبادئ الشر
 المطلقة

- The bank acts as a legal representative of the 
account owner in determination of investment 
fields for the money deposited, and commits to 
direct them in compliance with the Islamic Sharia 
law, according to the absolute mudaraba contract 

ي حساب الشهادة  -
 
يشمل االستثمار كامل المبلغ المودع ف

 باستثناء نسبة السيولة واالحتياطي 
- The investment involves the total amount 

deposited in the certificate account except for the 
liquidity and reserve ratios 

-  
 
( من الرب  ح %  )( عىل نسبة يحصل البنك )بصفته مضاربا

ي للعميل بالضافة اىل أي نسبة يمنحها البنك للعميل 
 
والباف

عىل سبيل الحافز طبقا لسياسة البنك، مع تحمل العميل 
ط عدم تقصبر البنك  الخسارة و بشر

- The bank receives (as a Mudarib) a percentage (  %) 
of the profit and the remainder goes to the 
customer, in addition to any percentage granted by 
the bank to the customer as an incentive according 
to the bank policy, with the customer bearing the 
loss provided that it is not a result of the bank’s 
shortcomings 

ارية ما لم يقم البنك ان النسبة المدونة عند فتح الحساب س -
 بتعديلها واعالم العميل من خالل صاالت التعامل بفروع

ي صورة من صور العالن أالبنك للمعامالت السالمية او ب
اض العميل عىل ذلك  اءى للبنك دون اعب  ي تب 

عن ذلك والت 
ي الحال او االستقبال

 
 ف

- The percentage stated at the opening of the 
account is valid unless the bank adjusts it, and 
informs the customer about this through the 
bank's branches for Islamic transactions or any 
other way seems suitable for the bank without any 
immediate or future objection by the client 

ي نظام شهادات االدخار للمعامالت السالمية  -
 
اك ف االشب 

بالعملة المحلية قارص عىل األشخاص الطبيعيير  )المرصيير  
أما شهادات االدخار للمعامالت والعرب واألجانب( 

ي النظام 
 
اك ف السالمية بالعملة األجنبية فيتم االشب 

 ألشخاص الطبيعيير  )المرصيير  والعرب واألجانب(ل
 االعتباريةواألشخاص 

- Subscription to the Islamic transactions saving 
certificates system in the local currency is 
restricted to individuals (Egyptians, Arabs and 
foreigners). As for Islamic transactions savings 
certificates in foreign currency, subscription is 
available for both individuals (Egyptians, Arabs, 
Foreigners) and corporates 

الشهادات اسمية وال يجوز التنازل عنها وقابلة للتجديد  -
 
 
مدد أخرى ما لم يرد من العميل ما يفيد للمدة او  تلقائيا

ي تاري    خ التجديد
 
 خالف ذلك ويطبق سعر العائد الساري ف

- The Certificates are nominal and may not be 
reassigned, and are automatically renewable for a 
tenor(s) unless the customer indicates differently, 
and the valid return rate at the date of renewal 
applies 

 للقوانير  وتعليمات  -
 
اء شهادات بأسماء القرص وفقا يمكن شر

 البنك المنظمة لهذا الشأن
- Certificates may be purchased in the name of 

minors in compliance with the laws and the 
relevant bank instructions 



اء شهادات بأسماء الغبر وعند التعامل عىل  - يمكن شر
داد او رصف العائد يجب ان يتم ذلك من  الشهادات باالسب 
خالل صاحب الشهادة ما لم يكن طلب العميل الخاص 

وط أو تحفظات   شر
 
اء الشهادات متضمنا   وذلكبشر

 
وفقا

 للقوانير  وتعليمات البنك المنظمة لهذا الشأن

- Certificates may be purchased in the name of 
others, given that transactions for these 
certificates in terms of redemption and receiving 
returns can only be performed by the certificate 
owner unless the customer’s certificate purchasing 
request included other terms or concerns, which 
must be in accordance with the laws and the 
relevant bank instructions 

داد -  The issuance date is the basis for calculating return - يعتبر تاري    خ الصدار اساس الحتساب العائد واالسب 
and redemption 

يتم رصف العائد لجميع المدد طبقا لدورية الرصف تبدأ من  -
تاري    خ الصدار من خالل أي فرع من فروع البنك خالل 

 مواعيد العمل الرسمية

- The return for all frequencies shall be disbursed 
according to the payment periodicity that begins 
from the date of issuance, through any of the bank 
branches during the official working hours 

يمكن رصف عائد شهادات االدخار المصدرة بالجنيه  -
المرصي باستخدام إحدى بطاقات بنك مرص من خالل االت 
ي أي 

 
ة بجميع محافظات الجمهورية ف الرصاف االىلي المنتشر

 وقت عىل مدار أيام األسبوع

- The return on savings certificates issued in the 
Egyptian pound can be withdrawn 24/7 using one 
of the Banque Misr cards through Our vast ATM 
network across Egypt. 

داد قيمة الشهادة او جزء منها من أي فرع من فروع  - يجوز اسب 
البنك وفقا للحد األدن  لفئة اصدار الشهادة ومضاعفاتها 
وط  وفقا للتوقيتات المحددة والمعلنة بالبنك طبقا لشر

وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك  حديار كل نوع عىل اصد
ي أي وقت بناء عىل 

 
داد الشهادات المجددة ف كما يجوز اسب 

 رغبة العميل

- The value of the certificate can be partially or fully 
redeemed from any of the bank branches 
according to the minimum purchase amount and 
its multiples, and according to the specific timings 
announced in the bank in compliance with the 
terms of issuance of each type separately, and the 
relevant regulatory instructions. In addition, 
renewed certificates may be redeemed at any time 
upon the customer’s request 

يقر العميل بأنه اطلع عىل كافة العموالت والمرصوفات  -
ويوافق عىل خصم قيمة المرصوفات والرسوم المقررة 

ي هذا الشأن
 
 والصادرة ف

- The customer declares that he/she has reviewed 
all the commissions and expenses and agrees to 
the deduction of the prescribed expenses and fees 
issued in that regard 

ي تعديل كل أو بعض القواعد العامة أو الخاصة  -
 
للبنك الحق ف

لصدار شهادات االدخار ويقوم البنك بإخطار العميل بأي 
ي يراها مناسبة ويعتبر اعالن البنك عن 

تعديل بالطريقة الت 
بما تعديل أو إضافة أي بنود بأي وسيلة من وسائل العالم 

ي تتم بمقار فروعه بمثا
بة اخطار رسمي فيها االعالنات الت 

 للعميل

- The bank has the right to amend all or some of the 
general or specific rules for the issuance of saving 
certificates, and the bank notifies the customer 
about any amendment in the manner it deems 
appropriate. The bank announcement of any 
amendment or addition of any clause via any 
media is considered a formal notification to the 
customer 

ية يكون  - ي حاله اختالف النص بير  اللغتير  العربية والنجلبر 
 
ف

 التفسبر للنص الوارد باللغة العربية
- In case of discrepancies between the Arabic and    

English text, Arabic text is to be used as main 
reference  

 


