اصدار سندات االدخار لألفراد
تزامنا مع احتفاالت المملكة االردنية الهاشمية بمئوية الثورة العربية الكبرى
والعيد السبعين الستقالل المملكة ،يعلن البنك المركزي األردني نيابة عن حكومة
المملكة االردنية الهاشمية عن طرح اإلصدار االول من السندات الحكومية الموجهة
لألفراد "سندات االدخار لألفراد" لالكتتاب العام وذلك بهدف توفير أدوات ادخار
لألفراد تمكنهم من توظيف وإدارة مدخراتهم بأمان وبعائد ثابت وآلجال متوسطة
وطويلة  ،ووفق الشروط التالية:
 )1ضمان السندات
تضمن حكومة المملكة االردنية الهاشمية السندات ضماناً مباش اًر وغير مشروط
وتعتبر هذه السندات ورقة مالية مقبولة كضمانة لغايات الحصول على االئتمان من
البنوك.
 )2أجل السندات
تصدر السندات أللجل خمس سنوات بتاريخ  2016/7/3وتستحق بتاريخ
.2021/7/3
 )3سعر الفائدة
تصدر السندات بسعر فائدة ثابت يبلغ  %4.25في السنة.

 )4الجهات المستهدفة:

لجميع األفراد الطبيعيين من داخل وخارج المملكة شريطة امتالكهم حساب بنكي لدى
أحد البنوك المرخصة العاملة بالمملكة ويلجوز ألولياء االمور االكتتاب لصالح ابنائهم
القُصر.
 )5فئات السندات المطروحة والحد االدنى واألعلى لالكتتاب:
تصدر السندات بالقيمة االسمية بفئة مائة دينار أردني ( 100دينار أردني)
ومضاعفات المائة دينار أردني ،ويكون الحد االدنى لالكتتاب خمسمائة دينار أردني
( 500دينار أردني) والحد االعلى لالكتتاب مائة الف دينار أردني ( 100,000دينار
أردني) للشخص الواحد.
 )6فترة االكتتاب وآليته:
يفتح باب االكتتاب وتقديم الطلبات بتاريخ  2016/5/25ويغلق بتاريخ
 2016/6/25ويتم تقديم طلبات االكتتاب من خالل البوابة االلكترونية التي يتيحها
البنك المركزي على موقعه االلكتروني ( )www.cbj.gov.joاو من خالل زيارة اي
بنك عامل في المملكة للمساعدة في تعبئة طلب االكتتاب مقابل عمولة رمزية.
 )7دفع قيمة طلبات االكتتاب:
تدفع قيمة الطلبات ضمن فترة االكتتاب المحددة في البند ( )6أعاله الكترونيا من
خـالل نظام الدفع ( efawateercomاي فواتيركم) للمشتركين بهذه الخدمة ،اضافة
الى الدفع من خالل البنوك او من خالل حواالت بنكية (رسائل  )SWIFTوالتي
ستتيح لكافة االفراد وبخاصة المغتربين االردنيين الراغبين باالكتتاب االستفادة من
هذه االداة االدخارية.
 )8إغالق باب االكتتاب وتسجيل السندات بأسماء مالكيها:
سيتم إغالق باب االكتتاب بتاريخ  2016/6/25والبدء بعملية حصر الطلبات
المستوفية لشروط اإلصدار وتسلجيل وحفظ تفاصيل السندات المخصصة بأسماء
مالكيها في سلجالت البنك المركزي بتاريخ  ،2016/7/3وللبنك المركزي الحق
للمكتتب خالل مدة
برفض اي طلب اكتتاب (دون ابداء االسباب) واعادة االموال ُ
اقصاها ثالثة ايام عمل من تاريخ االصدار.
 )9دفع قسط الفائدة

يبدأ إحتساب الفائدة اعتبا ار من تاريخ االصدار وتدفع على قسطين متساويين في
 1/03و  7/03من كل عام وحتى تاريخ االستحقاق الى الحساب البنكي لمالك
السند والمحدد في طلب االكتتاب ،وتحسب الفائدة على اساس  365يوما في السنة.
 )11سداد قيمة السندات
في تاريخ االستحقاق يتم سداد قيمة السندات (االسمية) في حسابات مالكي السندات
لدى البنوك والمحددة في طلب االكتتاب.
 )11استرداد قيمة السندات قبل تاريخ االستحقاق
يمكن لألفراد الراغبين بتسييل السندات قبل تاريخ استحقاقها بيعها حص اًر لمحفظة
البنك المركزي من خالل تقديم طلب بيعها على البوابة االلكترونية والمتاحة على
الموقع االلكتروني للبنك المركزي ودون اية عموالت ،وسيتم قيد قيمتها والفوائد
المتراكمة على فترة احتفاظهم بها لدى حساب مالك السند والمحدد في طلب االكتتاب
خالل يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب.

لمزيد من التفاصيل والحصول على دليل اجراءات االكتتاب والدفع
يرجى زيارة البوابة االلكترونية والمتاحة على الموقع االلكتروني
للبنك المركزي ()www.cbj.gov.jo
او االتصال بدائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام  /البنك
المركزي االردني على األرقام التالية خالل ايام العمل الرسمي من
الساعة  8صباحا ولغاية  4مساءا:
00962– 792359131
00962-776457557

00962- 792359141
00962- 775149699

00962- 781648747
00962– 6 4630301

