
حسابات االستثمار المشترك ( التوفير ، �جل ، واالستثمار السلعي)

جدول الحد االدنى �رصدة حسابات االستثمار المشترك المشاركة في ا�رباح ومدة االستثمار

يتم االعالن عن النسبة العامة ل�رباح  في نهاية شهري 6 و 12 من كل عام. 

السلعي  االستثمار  حساب  لرصيد  ا�دني  الحد  بأن  علما  بها  خاصة  وأحكام  لشروط  السلعي  االستثمار  حسابات  تخضع 
للمشاركة في االرباح هو  7000  وحدة من العمالت ا�جنبية فقط ( دوالر امريكي / جنيه استرليني / يورو ) .

. الفرع  اخر و�ي استفسارات يرجى مراجعة مدير  2022/1/1  وحتى اشعار  تاريخ  اعتباراً من  يعمل به 

نسب المشاركة في االستثمار من رصيد حسابات االستثمار المشترك :

تمتــع براحـة البال ودع أموالــك تعمـل بالنيابـة عنك مع حسابـات االستثمـار المشتـرك التي تعطيـك عوائد مجزيـة يتم 
احتسابهـا على أســاس نسبــــة الربــح المعلنة من قبل البنك وفقًا لعقد المضاربة المعتمد شرعًا .

نسبة المضاربة العامة لحسابات االستثمار المشترك  �جـــــل  بالدينار ا�ردني وذلك حسب جدول الشرائح التالي :

1 شهر   -   3  أشهر مدة ا±ستثمار لحسابات ا±ستثمار مدة االستثمار
- 6  أشهر  -  12  شهر

الحد ا�دنى / دينار اردني
الحد ا�دنى لرصيد الحساب ا±ستثماري

المشارك في ا�رباح 

 100   دينار 3000   دينار

الحد ا�دنى / عمالت اجنبية
 100   وحدة 3000   وحدة(دوالر امريكي/جنيه استرليني/يورو)
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نسبة المضاربة العامة لجميع العمالت لحسابات االستثمار المشترك  توفير = 30 %  لكافة ا�رصدة المشاركة في ا�رباح .

نسبة مشاركة حسابات ا±ستثمار المشترك توفيـــر في ا�رباح   30 %   من رصيد الحساب.

 90 %   من رصيد الحساب لغاية  مبلغ (5) مليون.
 100 %  من رصيد الحساب للمبالغ التي تزيد عن (5) مليون.

نسبة مشاركة حسابات ا±ستثمار المشترك �جــــــل في ا�رباح للفترة ( شهر ، 3 أشهر ، 6 أشهر ) :

 95 %   من رصيد الحساب لغاية  مبلغ (1) مليون.
 100 %  من رصيد الحساب للمبالغ التي تزيد عن (1) مليون.

نسبة مشاركة حسابات ا±ستثمار المشترك �جــــــل في ا�رباح للفترة ( 12 شهر ) :


