
 
 

 2023 / 2 / 28 التاریخ :   
 ـالتیأسعار الفوائد على الودائـــــع و التسھ

 :  بالدینار االردني التوفیـــــــر حسابات - 1
 

 سعر الفائدة  المبلغ بالدینار األردني 
0  -  01000 10.0 % 

 % 10.0 فما فوق 10001
 

 :بالدینار األردني جـــــــــــــلألودائع  - 2
 

 اعلى سعر فائدة  أدني سعر فائدة  اجل الودیعة
 % 5.50 % 1.75 شھر

 % 5.75 % 1.80 أشھر  3
 % 6.00 % 1.85 شھر أ 6

 % 6.35 % 1.90 سنة
 على بحسب المبالغ المودعة *یتم تحدید الفائدة بین الحد األدنى والحد األ 
 

 :) یورو / جنیھ إسترلیني / دوالر بالعمالت األجنبیة ( جـــــــــــــلألودائع  - 3
 

 / اعلى سعر فائدة اجل الودیعة
 دوالر امریكي  

 / اعلى سعر فائدة
 یورو 

 / اعلى سعر فائدة
 جنیھ استرلیني

 % 1.00 % 0.10 % 3.50 شھر
 % 1.25 % 0.25 % 3.75 أشھر  3
 % 1.50 % 0.65 % 4.00 شھر أ 6

 % 1.75 % 1.00 % 4.25 سنة
 على بحسب المبالغ المودعة  دید فائدة الحد األ*یتم تح 

 -:یوم كما یلي 365یتم احتساب الفوائد على حسابات الودائع على أساس السنة 
 .: تحتسب شھریاً على أساس الرصید الیوميالحسابات الجاریة -
 .: حسب مدة الودیعة وتضاف بتاریخ االستحقاقالودائع اآلجلة -

 
 -:التسھیــــالت - 4

 
 %سعر الفائدة نوع التسھیالت االئتمانیة

 الحد االعلى  الحد االدنى  
 % 16.00 % 6.679 تستحق خالل مدة أقصاھا سنـــة

 % 16.00 % 6.679 سنـوات 3تستحق خالل مدة أقصاھا 
 % 16.00 % 5.990 سنوات 3تستحق خالل مدة تزید عن 

 -:یوم كما یلي 360یتم احتساب الفوائد على حسابات القروض على أساس السنة 
 . ) أیام5إلیھا ( ا: تحتسب الفائدة والعمولة وتستوفى مقدماً على أساس عدد األیام مضافالكمبیاالت المخصومة -
 .یة كل شھرعلى أساس الرصید الیومي: تحتسب الفائدة وتضاف في نھاالجاري مدین -
 . قسط إستحقاق كل : تحتسب الفوائد على أساس مدة إستحقاق األقساط وتدفع عندالقروض مضافة الفائدة -
وتقتطع مقدماً   إلجماليلرصید ا: تحتسب الفوائد على أساس مدة إستحقاق األقساط على االقروض المخصومة  -

 .عند المنح
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