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شـــــــــــــــــــــــروط اإلصـــــــــــــــــــــــــــدار
أوالً  :شروط اإلصدار
-1
-2
-3
-4

مدددا الشدد ادا منددت نددنوات و تجدددد تلقائيددا مددا لددم يخطددر البنددك بخددالف ذلددك قبددل تدداريخ إسددتحقاقها  ،وعنددد طلددب ال ميدد
كتابت (عدم التجديد) يقوم البنك بإلغائ ا تلقائيا عند إنت اء مدت ا وإضافت قيمت ا إلي الحناب الجاري .
تصدر الش ادا بالجنيه المصري بقيمت 1000جم ومضاعفات ا بدون حد أقصي .
حدددل الشدددراء مكفدددو للمصدددريين ونيدددرام مدددن الجننددديات ا دددر – أفدددراد طبي يدددين وأشددد ا إعتباريدددت بددددون
حد أقصى .
يجدددول الشدددراء باندددماء القصدددر بددددون حدددد أقصدددي وفدددي حالدددت الشدددراء علدددي حندددابات مفتوحدددت بقدددرار مدددن المحكمدددت
الم تصت يت ين الحصو علي موافقت اذه المحكمت علي شراء الش ادات .

ثانياً :مـ ــد ال ـائـد:
 -1يبدأ إحتناب ال ائد إعتبارا ً من اليوم التالي ليوم الشراء.
 -2ال ائدددد متغيدددر ويدددتم صدددرفه تحدددت التندددويت ددده ا ندددبول ا و مدددن الشددد ر التدددالي للشدددراء وبمدددا ي ددداد أقدددرب
عائددد مددولل علددي أصددحاب شدد ادات اإلد ددار الثهثيددت علددي أنددان شدد ري ولحددين ل ددور نتددائ ا عمددا الف ليدددت
في ن ايت الربع وصرف الفرق لل مي إن وجد و إضافته إلي الحناب الجاري .
 -3يق ال ائد المولل لألش ا االعتباريين عن ال ائد المولل لألفراد الطبي يين بننبت اإلحتياطي القانوني لدي البنك
المركلي المصري ل دم إعفائ م كا فراد الطبي يين.
ثالثا ً  :القواعد المنلمت لهنترداد
 -1يجدددول اإلندددترداد كليدددا ً أو جلئيدددا ً للشددد ادات بقيمدددت 1000جدددم ومضددداعفات ا وذلدددك ب دددد مضدددي ندددتت شددد ور علدددي
ا ق من تاريخ اإلصدار .
 -2قبددل تدداريخ االسددتحقاق  :يددتم إعددادا حندداب المبلددت الددذي يددتم صددرفه دوريددا ً علددي أنددان أندد ار ال ائددد علددي حندداب
اإلنتثمار ال ام ناقصا  %0.5ننويا و صم الفرق من قيمت الش ادات .
 -1أمددا بالننددبت لل ائددد الددذي تددم نددحبه تحددت التن دويت قب د ل ددور ال ائددد الف لددي فددي حالددت السددحب خددالل الربددع سددنة فيددتم
صدددمه مدددن أصددد المبلدددت المنصدددرف لل ميددد لحدددين ل دددور نتدددائ ا عمدددا الف ليدددت فدددي ن ايدددت الربدددع علدددي أن يدددتم
إعادا إحتناب ال ائد علي المبلت الذي تم صرفه وفقا ً لقواعد إحتناب ال ائد علي حناب اإلنتثمار ال ام .
 -2فدددي حالدددت وفددداا صددداحب الشددد ادا تندددتمر الشددد ادا قائمدددت حتدددى ن ايدددت مددددت ا مدددع قيدددام البندددك بإيقددداف تجديدددداا  ،وفدددي
حالت رنبت الورثت إن اء الش ادا وإنترداد قيمت ا قب حلو أجل ا  ،يللم موافقت م جمي ا على اإلنترداد.
راب اً :الــتــــداو
الشددد ادات إندددميت وت ضدددع فدددي ت امل دددا حكدددام ال شدددري ت اإلندددهميت وال يجدددول التصدددرف في دددا للغيدددر بدددالبيع أو التندددال
أو الحوالت أو أيت طريقت أ ري.
امناً :الملايا ا

ر

 -1إجددراء عمليدددات إندددتثماريت مدددع البندددك بضدددمان ا بالشدددروط وا وضددال التدددي يحددددداا البندددك علدددي أن تجددددد الشددد ادات
تلقائيا ً في حالت منح إئتمان بضمان ا .
 -2صدددحاب ا لشددد ادات فرصدددت داء ال مدددرا فدددي الندددحب الدددذي يجريددده البندددك مدددرتين فدددي ال دددام بشدددرط مدددرور ندددتت
أش ر وأال تق قيمت الش ادات عن 5000جم.
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