
الخصائص الرئيسية لشهادات اإليداع بالدينار األردني

البيانالبند
الدينار األردني.العملة 

12 شهر ،18   شهر ، 24 شهراآلجال

25،000 دينار أردني وبمضاعفات 5،000.الحد األدنى لالكتتاب

قابلية التداول 
قابل للتداول داخليا من قبل حاملي الشهادات بموجب قيود دفترية، سواء بشكل جزئي أو كلي وبحد أدنى 25 ألف دينار أردني، 

وكما تنص عليه اتفاقيات نقل الملكية المعمول بها لدى البنك .

تدفع الفائدة بشكل نصف سنوي، ربع سنوي، شهري، و يتم احتسابها على أساس عدد األيام الفعلية مقسومًا على 365 يومُا.دفع الفائدة 

حق االسترداد المسبق
ال يجوز تنفيذ أي عملية إطفاء على الشهادات قبل تاريخ االستحقاق، حيث يمكن كبديل أن يتم إقراض العميل مقابل هذه الشهادة 

بهامش %2 في حال رغبته بإطفاء أي مبلغ، وعلى أن ال تتجاوز مدة التسهيالت أجل الشهادة المتبقي حتى تاريخ االستحقاق.

دورية الفائدة
اجل الشهادة

24 شهر18 شهر12 شهر

5.00 %4.75 %4.75 %نصف سنوية

4.95 %4.70 %4.70 %ربع سنوية

4.90 %4.65 %4.65 %شهرية 

شهادات اإليداع بالدينار األردني و الدوالر االمريكي

إصدار اب 2022

الخصائص الرئيسية لشهادات اإليداع  بالدوالر االمريكي

البيانالبند
الدوالر االمريكي.العملة

24 شهر18 شهر12 شهر6 أشهراجل الشهادة

2.75 %2.75 %2.625 %2.50 %سعر الفائدة

25,000 - دوالر امريكي، وبمضاعفات 5,000. الحد األدنى لالكتتاب

نقل ملكية الشهادات
يحق للمكتتب نقل ملكية شهادات اإليداع التي يمتلكها للغير سواء بشكل جزئي أو كلي وبحد أدنى 25 ألف دوالر امريكي بموجب 

قيود دفترية، ووفق النماذج المعتمدة في البنك لهذه الغاية.

تدفع الفائدة بشكل شهري وتحتسب على أساس عدد األيام الفعلي لكل فترة فائدة على اعتبار السنة لهذه الغاية 360 يوما.دفع الفائدة

حق االسترداد المسبق

بالدينار األردني  تاريخ االستحقاق، حيث يمكن كبديل أن يتم منح تسهيالت  ال يجوز تنفيذ أي عملية إطفاء على الشهادات قبل 

المتبقي  الشهادة  التسهيالت اجل  تتجاوز مدة هذه  أن ال  الشهادات وبسعر فائدة يحدد في حينه، وعلى  لمالكها مقابل هذه 

حتى تاريخ االستحقاق، وبحيث يتم توقيع كافة المستندات المعتمدة من قبل البنك لهذه الغاية و وفقا لشروط وتعليمات البنك 

الخاصة بمنح التسهيالت


