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 »التجارى الدوىل« يرفع الحد األدىن ملنح فائدة إىل 50 ألف جنيه.. و5 آالف جنيه لفائدة حسابات توفري املرتبات

 »األهىل« و»مصر« و»قناة السويس« تقدم أقل حد أدىن لفتح حساب و5 آالف جنيه حًدا أدىن لصرف العائد لدى »العربى األفريقى الدوىل« و»اإلسكندرية«

»بنوك وتمويلبنوك وتمويل« يرصد تفاصيل حسابات التوفير والفائدة عليها فى 24 بنًكا

أظهر مسح أجراه »بنوك ومتويل« على خريطه 
تفاصيل حسابات التوفير فى القطاع املصرفى، 
تعديل بعض البنوك ألسعار الفائدة واحلد األدنى 
لــصــرف فــائــدة عــلــى املـــدخـــرات فــى احلــســاب 

وكذلك شرائح وأنواع حسابات التوفير.
قائمة  على  الــدولــى  الــتــجــارى  البنك  وجـــاء 
التوفير  حسابات  تفاصيل  عدلت  التى  البنوك 
فائدة  الحتساب  األدنــى  احلد  رفع  حيث  لديه، 
على حسابات التوفير من 20 ألف جنيه إلى 50 
ألف جنيه حًدا   20 البنك  ويشترط  ألف جنيه، 

أدنى لفتح حساب توفير لديه.
املتعددة حلسابات  الشرائح  البنك  قلص  كما 
التوفير إلى 5 شرائح فقط تتراوح بني 50 ألف 
الفائدة عليها  وتتراوح  و10 ماليني جنيه،  جنيه 
بني 3.5% و7.25% باختالف قيمة كل شريحة.
لقيمة  أدنــى  حــًدا  البنك  يحتسب  حــني  فــى 
آالف   5 املرتبات  توفير  حساب  فى  املــدخــرات 
جنيه بفائدة 2% شهرًيا، وأظهر املسح احتفاظ 
بنكى األهلى ومصر بأقل حد أدنى لفتح احلساب 
و1000  الشباب  جنيه حلسابات   500 من  يبدأ 
 3000 توافر  ويشترط  األهلى  البنك  فى  جنيه 
جنيه فى احلساب لصرف فائدة تصل إلى %3 
ولدى  سنوًيا،  تصرف  فائدة  و%5.25  شهرًيا 
3 آالف إلى  أيًضا عدد من الشرائح بني  البنك 
أكثر من 500 ألف جنيه، بيبنما حدد بنك مصر 
للعميل  القيمة لصرف فائدة  1500 جنيه نفس 
تتراوح بني 1500 جنيه و500 ألف جنيه بفائدة 

3% شهرًيا إلى 5.75% سنوًيا. 
أدنى  5 آالف جنيه حًدا  القاهرة  بنك  وحدد 

بالبنك،  التوفير  حسابات  ألصحاب  فائدة  ملنح 
ولكنه سمح بفتح احلساب بحد أدنى ألف جنيه، 
وتراوحت الفائدة على شرائح حسابات العمالء 
بني 2.25% يومى، و9.5% تراكمى على حساب 

السيدات.
ــدد بــنــكــا الــعــربــى األفـــريـــقـــى الـــدولـــى  ــ وحـ
لفتح  أدنـــى  حـــًدا  جنيه  آالف   5 واإلســكــنــدريــة 
بفائدة  عليه  عــائــد  واحــتــســاب  توفير  حــســاب 
حدد  بينما  ســنــوًيــا،  و%9   %5 بــني  تــراوحــت 
بنك املؤسسة العربية املصرفية حًدا أدنى لفتح 
جنيه  آالف   10 عليه  فائدة  وصــرف  احلساب 
البنوك  اشترطتها  التى  األرصــدة  أكبر  من  وهو 
 %4 بني  تتراوح  بفائدة  التوفير  حسابات  لفتح 

و%7.5. 
واستبعد طارق متولى رئيس مجموعه اخلزانة 
أسعار  تغيرات  يكون  أن  بلوم،  بنك  فى  السابق 
تأثير  له  املاضية  الفترة  خالل  املتعدد  الفائدة 
سلبى كبير على تكلفة األموال بالبنوك، موضًحا 
أن جلان حتديد أسعار الفائدة بكل بنك تدرس 
تكلفة األموال لديها وكيفية إداراتها بشكل يحقق 

األرباح املستهدفة.
تأخذها  عــديــدة  معايير  هناك  أن  وأضـــاف 
البنوك فى االعتبار عند تعديل سعر الفائدة على 
منتجاتها األدخارية، مشيًرا إلى أن بنكى األهلى 
ومصر حافًظا على سعر فائدة شهادات االدخار 
طويلة األجل ولم تتغير بعد قرار اخلفض األخير 

وظلت عند معدالتها الطبيعية %12.
خفض  يفرضها  التى  الضغوط  جانب  وعلى 
أن  متولى  استبعد  البنوك  ربحية  على  الفائدة 

تتأثر أرباح البنوك بتراجع سعر الفائدة، خاصة 
فى  استباقية  إجراءات  تتخذ  البنوك  أغلب  وأن 
إدارة هيكل مدخراتها حلماية نفسها من تقلبات 

تكلفة األموال.
منتجات  أصــدرت  البنوك  أغلب  أن  وأضــاف 
متغيرة العائد أى مربوطة تلقائًيا بقرارات تسعير 

الفائدة التى يتخذها البنك املركزى، وقال متولى 
السنوات  خاصة  البنوك  فى  ــاح  أرب حتقيق  إن 
القليلة املاضية يتوقف على جودة القائمني على 

إدارة البنك ورؤيتهم وقراءتهم للسوق ومتغيراته، 
احلالى  العام  ستحقق  بنوًكا  هناك  أن  موضًحا 
بنوك  ربحية  ستتراجع  حني  فى  كبيرة  أربــاًحــا 
السوق  نفس  فــى  أنها  مــن  الــرغــم  على  أخــرى 

ومتطلباته.
اخلزانة  قطاع  رئيس  عبدالفتاح  هيثم  وقــال 
أسعار  تغيرات  إن  الصناعية،  التنمية  ببنك 
لن  بــالــبــنــوك  االدخــــار  منتجات  عــلــى  الــفــائــدة 
تنعكس سريًعا على أرباح البنوك العام احلالى، 
مشيًرا إلى أن كل بنك يسعر منتجاته االدخارية 
األمــوال  وتكلفة  السيولة  من  ملستهدفاته  وفًقا 

ومتطلبات قنوات التوظيف لديه.
وأشار إلى أن األوعية االدخارية متغيرة العائد 
حتافظ على تكلفة أموال البنوك وتسهل تفادى 
حدوث ضغوط مفاجئة على الربحية، مشيًرا إلى 
التنمية الصناعية بصدد طرح منتجات  أن بنك 

ادخار جديدة للعمالء نهاية الشهر اجلارى.
ويتيح عدد كبير من البنوك حسابات التوفير 
العمالء،  من  قاعداتها  لتدعيم  للعمالء  مجاًنا 
ونــشــر الــشــمــول املـــالـــى، فــى املــنــاســبــات التى 
األسبوع  مثل  املــالــى  الشمول  تعزيز  تستهدف 
املناسبات  مــن  وغــيــره  املــالــى  للشمول  العربى 

املشابهة.
عــامــني حتديد  قبل  ــرر  ق املــركــزى  البنك  وكـــان 
تهدف  العام  مــدار  على  املالى  للشمول  فعاليات   4
للعمالء  توفير  حسابات  فتح  على  البنوك  لتحفيز 
اجلدد مجاًنا دون مصاريف إدارية، وإصدار محافظ 
إلكترونية من أجل حتفيز أكبر عدد من فئات املجتمع 

للتعامل مع القطاع املصرفى الرسمى.
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