
سعر العمولةالبياناسم الخدمةسعر العمولةالبياناسم الخدمةسعر العمولةالبياناسم الخدمة

رسوم إصدار دفاتر الشيكات للعمالء 
العاديين

2.5 دينار 10 ورقات
باستثناء الشيكات الموقوفة بسبب ايقاف صرف شيك

10 دنانير / شيك الفقدان أو السرقة بموجب بالغ امني
تصوير شيكات محلية مودعه برسم 

التحصيل
) بدل تصوير مستندات أو شيكات(

1 دينار لكل شيكلفترة 6 شهور من تاريخ الطلب

3 دنانير لكل شيك لفترة أكثر من 6 شهور من تاريخ الطلب3.5 دينار 20 ورقة بدون كعب

السحب النقدي على الكاونتر في حال 
امتالك العميل لبطاقة فيزا الكترون

500 فلس لكل حركةللمبالغ التي تعادل 300 دينار فأقل 3 دنانيرلكل كشفعمولة أجور البريد على كشف الحساب الدوري4.5 دينار25 ورقة

للمبالغ التي تزيد عن 300 دينار وحتى 7.5 دينار 50 ورقة حجم صغير
1 % من قيمة االئتمانتستوفى مرة واحدة عن المنحعمولة منح ائتمان1 دينار لكل حركة1000 دينار

رسوم إصدار دفاتر شيكات لعمالء النخبة / 
سيدتي

طلب تعديل شروط التمويل او الضمانات بدون عمولةللمبالغ التي تزيد عن 1000 دينار3 دنانير10 ورقات
بناءا على طلب العميل

بدون عقد ملحق أو بموجب عقد 
5 دنانير ملحق

4 دنانير20 ورقة 
سحب نقدي على الكاونتر في حال 
عدم امتالك العميل لبطاقة الدفع 

المباشر
1 دينارلكل عملية سحب

فائدة استحقاق أقساط

1 % القروض المختلفة

تأجيل أو تقديم موعد أو استرداد شيك 5 دنانير25 ورقة 
11 % قروض السيارات5 دنانيرلكل شيكبرسم التحصيل 

13 % السلف الشخصية2 دينارلكل مصادقةالمصادقة على التواقيع8 دنانير50 ورقة حجم صغير

تاجير الصناديق الحديدية
عمولة أوامر التحويل الصادرة عن البنك 10 دنانير) عقار ، سيارة(فك رهنمن 75 دينار الى 300 دينار االيجار

2 دينارلكل أمرالمركزي المتعلقة بسندات اإلدخار لألفراد

250 دينار لكافة األحجامالتأمينات

تعليمات ثابتة )التحويالت الدورية(

10 دنانيرلكل قسطتأجيل سداد قسطبدون عمولة ضمن حسابات العميل

السداد المبكر 1 دينار لكل أمر لحسابات أخرى ضمن نفس البنك1 دينار شهريابغض النظر عن عدد مرات التحويل من جهة العملتحويل الراتب
" ال يتم استيفاء عمولة سداد مبكر في 

حال تسديد قرض من قرض ممنوح لنفس 
العميل من نفس البنك".

الفترة المتبقية على استحقاق آخر 
بدون عمولة قسط سنة فأقل

الشيكات المعادة 
على حسابات عمالء البنك

الفترة المتبقية على استحقاق آخر 2 دينار لكل أمر لجهات أخرى خارجية20 دينار / شيكألول مرة 
1 %قسط أكثر من سنة

40 دينار / شيك سواء كان نفس الشيك او مرتين فأكثر
300 فلسلكل قسطأجور بريد على السلف10 دنانير لكل شهادةشهادة رصيد حساب / مالءة مالية اي شيك اخر

شهادة مالءة لغير األردنيين ألغراض 2 دينار / شيك ألسباب فنية
االقامة

عمولة تجاوز السقف لحساب الجاري 10 دنانير لكل شهادة
1 % على المبلغ المتجاوزبغض النظر عن فترة التجاوزمدين فقط

لعمالء البنك فقط قيدًا على حساباتهم ونقدًا إذا كان إصدار شيك مدير )مصدق(
1 دينار لكل كمبيالةكمبياالت برسم التحصيل5 دنانيرلكل وكالةعمولة تثبيت وكالة عدلية5 دنانير لكل شيك المستفيد من الشيك جهات حكومية

أجور بريد حجز شيكات بين فروع األردن 1 دينارلكل شيكإيداع شيكات محلية برسم التحصيل
وفلسطين

فائدة تأخير على تجاوز السقوف على 5 دنانيرلكل شيك
1 % -االئتمان التجاري 

ايداع شيكات محلية برسم التحصيل خارج 
االيداعات النقدية من قبل شركات 7 دنانير / شيكصادرة / واردة جلسة المقاصة

الصرافة
عمولة إصدار كتب لتأهيل العمالء 1 باأللف بحد أدنى 3 دنانير وبحد أقصى 100 دينار

100 دينار لكل كتابالمقاولين تخص االئتمان التجاري

عمولة الحد األدنى لرصيد حسابات الودائع

عمولة تحصيل الشيكات المسحوبة بدون عمولة حسابات الرواتب
على الفروع الخارجية

7 دنانير لكل شيك

شهادة براءة الذمة

5 دنانير في حال عدم وجود تسهيالت

1 دينار شهريا للرصيد الذي يقل عن 200 الحساب الجاري
دينار

بدل تصوير مستندات أو شيكات 

10 دنانيرفي حال وجود تسهيالت1 دينار لكل مستند لفترة 6 شهور من تاريخ الطلب 

1 دينار شهريا للرصيد الذي يقل عن 100 حساب التوفير
دينار 

5 دنانير لكل كتاباصدار كتب اقتطاع لجهات أخرى3 دنانير لكل مستندلفترة أكثر من 6 شهور من تاريخ الطلب

كشوفات الحسابات

بدون عمولةالكشوفات الدورية للفترة المتفق عليها

تسوية شيكات معادة 

خالل المدة القانونية 

10 دنانير / شيك

5 دنانير لكل شهادةشهادة التزامات

كشف إضافي لفترة أقل من سنة من تاريخ الطلب بما 
بعد المدة القانونية250 فلس لكل صفحةفيها الكشف الفوري على الكاونتر

5 دنانير لكل شهادةشهادة فوائد

عمولة اصدار كتب المواقف المالية 
10 دنانيرلكل كتابالسنوية لعمالء الشركات

500 فلس لكل صفحةكشف اضافي لفترة أكثر من سنة من تاريخ الطلب
كشف للشيكات المحلية المودعه 

برسم التحصيل

كشف لفترة أقل من سنة من تاريخ 
250 فلس لكل صفحةالطلب

عمولة تأخير سداد قسط

العمالء أصحاب الرواتب المحولة، تستحق 
الغرامة بعد 7 أيام من تاريخ استحقاق 

الدفع
10 دنانير شهريًا 

العمالء أصحاب الدخول الحرة، تستحق 
الغرامة بعد 3 أيام من تاريخ استحقاق 

الدفع

رسوم إيداع نقدي على أقساط شركات 
1 دينارلكل عملية إيداعاإلقراض الصغيرة من قبل العمالء

عمولة التأمين على الحياة لقروض األفراد 
والشركات الصغيرة

1 دينار شهرياًاذا كانت قيمة القرض لغاية 15 ألف دينار
كشف لفترة أكثر من سنة من تاريخ 

500 فلس لكل صفحةالطلب

عمولة التأمين على البطاقات االئتمانية 2 دينار شهرياًاذا كانت قيمة القرض أكبر من  15 ألف دينار
)فيزا، ماستركارد(

تستوفى إذا كان الرصيد المستغل يزيد 
1 دينار شهرياًعن 100 دينار وقت اإلغالق الشهري

5 دنانير باإلضافة إلى أجور لكل حوالةعمولة تعديل حوالة صادرة 
سويفت البالغة 5.5 دينار

عمولة تحصيل الفواتير من خالل نظام 
 1 دينار ) لكل ثالثة فواتير او جزء منها لكل زيارة للعميلفواتيركم / كاونتر الفروع

لصالح العميل(

تصوير شيكات محلية مودعه برسم 
التحصيل

) بدل تصوير مستندات أو شيكات(

1 دينار لكل شيكلفترة 6 شهور من تاريخ الطلب

3 دنانير لكل شيكلفترة أكثر من 6 شهور من تاريخ الطلب
عمولة خدمة الراتب المقدم

)تحتسب على أساس قيمة السقف 
الممنوح(

2 دينار50-100 دينار

فائدة فرق الحقوق على الحسابات 2 دينار شهريابغض النظر عن نوع الحساب أو رصيدهعمولة الحسابات الجامدة
الجارية المكشوفة

3 دنانير101-500 دينار15 % الحسابات الجارية بالدينار

4 دنانيرأكثر من 500 دينار8 % الحسابات الجارية بالعمالت األجنبية

تاجير صناديق االمانات االلية لدى الفرع اآللي
من 260 دينار الى 700 دينارااليجار

من  300 دينار الى 750 دينارالتأمينات

نشرة أسعار العموالت والرسوم على خدمات البنك
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