
دليل الرسوم والعموالت



الحسـابــات
العمولة الخدمة

عمولة رصيد متدني 

حساب جاري رواتب بدون  *

حساب جاري وتحت الطلب 1 دينار/ شهريًا لرصيد ٌأقل من 200 دينار  *

حساب توفير 1 دينار/ شهريًا لرصيد ٌأقل من 100 دينار  *

ــل عمولة تحويل الرواتب  ــة العم ــن جه ــل م ــرات التحوي ــدد م ــن ع ــر ع ــض النظ ــهريًا بغ ــار ش 1 دين
ــهر ــال الش خ

بدون عمولةعمولة فتح الحساب

2 دينار شهريًا بغض النظر عن رصيد الحسابعمولة الحسابات الجامدة 

 عمولة المصادقة على صحة
2 دينارتواقيع العماء

عمولة السحب نقدًا بالعملة األجنبية من 
بدون عمولةالحساب وبنفس العملة

عمولة إيداع نقدي بالعملة األجنبية

فئة  من  األمريكي  بالدوالر  المودعة  المبالغ  كافة  على   )0.0015( باأللف   1.5
100 دوالر، على أن يتم احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من تاريخ اإليداع

 50 األمريكي من فئة  بالدوالر  المودعة  المبالغ  )0.005( على كافة  باأللف   5
تاريخ  من  عمل  يومي  بعد  الفائدة  حق  احتساب  يتم  أن  على  دون،  فما  دوالر 

اإليداع

يورو،   500 فئة  من  باليورو  المودعة  المبالغ  كافة  على   )0.0015( باأللف   1.5
على أن يتم احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من تاريخ اإليداع.

200 يورو فما  باليورو من فئة  المودعة  المبالغ  )0.005( على كافة  باأللف   5
دون، على أن يتم احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من تاريخ اإليداع

1 باأللف )0.001( على كافة المبالغ المودعة بالجنيه اإلسترليني من فئة 50 
جنيه، على أن يتم احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من تاريخ اإليداع

5 باأللف )0.005( على كافة المبالغ المودعة بالجنيه اإلسترليني من فئة 20 
جنيه إسترليني فما دون، على أن يتم احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من 

تاريخ اإليداع

والجنيه  واليورو  األمريكي  الدوالر  )باستثناء  األخرى  األجنبية  العمات 
5 باأللف )0.005( على كافة المبالغ ولجميع الفئات، على أن يتم  االسترليني( 

احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من تاريخ االيداع

العمات الخليجية: 5 باأللف )0.005( على كافة المبالغ ولجميع الفئات، على   •
أن يتم احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من تاريخ اإليداع

إنشاء التعليمات الثابتة

)بدون(ضمن حسابات العميل 

1 دينار/ أمر لحسابات أخرى ضمن نفس البنك

2 دينار/ أمر لجهات أخرى

 رسوم حفظ المراسات بالفرع
1 دينار شهريًا )حفظ البريد في الفروع(



الحسـابــات
العمولة الخدمة

عمولة السحب النقدي من الكاونتر

بدون في حال عدم امتاك العميل بطاقة صراف آلي

وفي حال امتاك العميل بطاقة صراف آلي:

0.5 دينار للمبالغ التي تعادل 300 دينار فأقل  -

1 دينار للمبالغ التي تزيد عن 300 دينار وحتى 1,000 دينار  -

بدون للمبالغ التي تزيد عن 1,000 دينار  -

حسابات توفير سنابل/ مارثون
خمسة دنانير في حال عدم نمو الرصيد ضمن البرنامج للفترة المحددة )60 يوم( 

وتعفى  بالشروط,  االلتزام  وعدم  البرنامج  من  المبكر  الخروج  عمولة  دينار   25
الحسابات المجددة من عمولة الخروج من الحساب

كسر الوديعة )الكلي + الجزئي( 

)قيمة الوديعة * سعر الفائدة المتفق عليه * مدة الوديعة( مطروحًا منه 
بتاريخ  المعلن  الفائدة  األعلى لسعر  الحد   * الوديعة  المسحوب من  )الجزء 
 *  )%2( إليها  المسحوبة مضافًا  الوديعة  المماثل ألجل  األجل  السحب على 
المدة المتبقية من أجل الوديعة المسحوبة( شريطة أن ال يخسر العميل 

أي مبلغ من أصل الوديعة المربوطة

عمولة وفوائد الحساب المكشوف
العمولة:-  أعلى مبلغ مكشوف خال الشهر*عدد أيام الشهر*)%1(/ 360

الفائدة:- الرصيد المكشوف *عدد أيام الكشف * )%15.5(/ 360

عمولة فرق العملة

تستوفى عمولة حدها األقصى 0.5% وذلك على عمليات بيع العمات األجنبية 
للعماء، والتستوفى أي عمولة مماثلة على شراء العمات األجنبية أو على 
عمليات التحويل التي تغطى من حسابات بالعمات األجنبية كما ال تستوفى 

على العمليات التي تتم بين البنوك المرخصة مع بعضها البعض



القروض
العمولة الخدمة

1.5 دينار لكل كمبيالةأجور بريد كمبياالت مخصومة

أجــور البريــد علــى الســلف الشــخصية وقــروض 
15 دينار مقطوعةالســيارات

10 دنانيرعمولة فك رهن عقارات )أخرى(

عمولة فك رهن السيارات المرهونة لصالح 
10 دنانيرالبنك 

عمولــة مقابــل التــزام منــح التســهيات لحيــن 
بدون عمولةاســتخدامها مــن قبــل العميــل

10 دنانير )عمولة تحويل القسط/ الدفعة إلى مستحقة )عمولة تأخير تسديد عموالت تأخير على األقساط المستحقة
قسط/ دفعة(

10 دنانيرعمولة تأجيل أقساط

1% من قيمة االئتمان ولمرة واحدة عند المنحعمولة منح ائتمان

السداد المبكر
بدون في حال كانت الفترة المتبقية على استحقاق آخر قسط سنة وأقل

1% في حال كانت الفترة المتبقية على استحقاق آخر قسط أكثر من سنة

على حساب البنك في حال تنفيذ القرض وللمرة األولى فقط، وأجور التقدير رسوم تخمين العقارات
العقاري لغايات اإلنشاء على المقترض لدفعات القرض الاحقة

عمولة تأمين على الحياة

القروض الشخصية  10 آالف دينار فأكثر: مبلغ القرض باآلالف ألقرب أعلى ألف 
* 0.25 دينار* عدد األشهر )تؤخذ مقدمًا(

10 آالف دينار: مبلغ القرض باآلالف ألقرب  القروض الشخصية  التي تقل عن 
أعلى ألف * 0.5 دينار* عدد األشهر )تؤخذ مقدمًا(

القروض العقارية : على حساب البنك لغاية 100 ألف دينار

البطاقات االئتمانية : على حساب البنك

جاري مدين رواتب: 10 دنانير مقطوعة تؤخذ عند منح السقف وعند التجديد



البطاقات
العمولة الخدمة

Revolving الرئيسية 75 دينار والتابعة  بدون عمولةاصدار وتجديد البطاقة الباتينية

 Revolving الرئيسية 30 دينار والتابعة 15 دينارإصدار وتجديد البطاقة الذهبية

 Revolving الرئيسية 20 دينار والتابعة 10 دنانيرإصدار وتجديد البطاقة الفضية

رسوم اصدار wearable pay / )الشريحة 
مجانًاالمتواجدة داخل االسوارة الذكية(

رسوم تجديد wearable pay/ )الشريحة 
10 دنانير المتواجدة داخل األسوارة الذكية(

رسوم استبدال wearable pay/ )الشريحة 
5 دنانيرالمتواجدة داخل األسوارة الذكية(

15 دينارثمن )األسوارة الذكية(

Junior Card 5 دنانيررسوم استبدال

Junior card مجانيرسوم إصدار

Junior card 20 ديناررسوم تجديد

 ATM رسوم إصدار/ تجديد البطاقة المدينة
بدون والستيكر الذكية )بطاقة مدينة الصقة(

بدل فاقد للبطاقة الذهبية، الباتينية 
Revolving10 دنانير

 Revolving 5 دنانيربدل فاقد بطاقة الفضية

رسوم إصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف 
 للبطاقة المدينة والستيكر الذكية

)بطاقة مدينة الصقة(
5 دنانير

رسوم إصدار رقم سري جديد للبطاقة 
1 دينارالمدفوعة مسبقًا

رسوم إصدار رقم سري جديد للبطاقة 
 المدينة والستيكر الذكية

)بطاقة مدينة الصقة(
1 دينار 

 2% بحد أدنى 10 دنانير وليس لها حد أعلىرسوم تجاوز سقف البطاقة االئتمانية

عمولة خدمات مصرفية آلية )عمولة 
البطاقة المدينة والستيكر الذكية »بطاقة 

مدينة الصقة«(
0.5 دينار/ شهريًا 

5 دنانير وتستوفى من العميل في حال ثبت عدم صحة االعتراضرسوم اعتراض على عملية  

10 دنانيررسوم تأخير سداد قسط البطاقات االئتمانية

5 دينارنسخة من فواتير مشتريات البطاقات

عمولة السحب النقدي من البطاقة 
4% وبحد أدني 4 دنانيراالئتمانية

1 ديناررسم  استخدام شبكة »جونت« المحلية



البطاقات
العمولة الخدمة

رسوم إصدار البطاقة )بطاقة اإلنترنت – 
)Prepaid(8 دنانير

الرسم السنوي للبطاقة )بطاقة اإلنترنت – 
)Prepaid(8 دنانير

رسوم استبدال البطاقة )بطاقة اإلنترنت – 
)Prepaid(5 دنانير

عمولة شحن البطاقة )بطاقة اإلنترنت – 
)Prepaid(3 دنانير مقطوعة عن كل عملية شحن

رسم إصدار رقم سري جديد )بطاقة اإلنترنت 
)Prepaid( –1 دينار

رسوم االعتراض على عملية )بطاقة اإلنترنت 
)Prepaid( –5 دنانير و تستوفى من العميل في حال عدم ثبوت صحة االعتراض

طلب نسخة عن قسيمة المشتريات )بطاقة 
)Prepaid( – 5 دنانيراإلنترنت

أجور بريد كشف حساب دوري )بطاقة 
)Prepaid( – 1 دينار شهريًااإلنترنت

عمولة تبديل عملة للبطاقات االئتمانية 
والبطاقة المدينة والستيكرز الذكية )بطاقة 

مدينة الصقة(
تصل لغاية %4

 1 دينار/ شهريًاعمولة نسخة عن كشف الحساب 

100 ديناررسوم إصدار/ تجديد بطاقة world رئيسية

World 10 دينارعمولة التجاوز/ بطاقة

World 0.03عمولة تبديل عملة/ بطاقة

World 10 دنانيرعمولة استبدال بطاقة

رسوم إصدار/ تجديد بطاقة World تابعة 
معفىأولى 

رسوم إصدار/ تجديد بطاقة World تابعة 
45 دينارثانية وأكثر

إصدار دفتر شيكات على البطاقة االئتمانية  
2.5 دينار)5 ورقات(

عمولة خصم على المبلغ المحول لحساب 
0.005دفتر الشيكات الخاص بالبطاقة االئتمانية 

المبلغ الفائض المحول من البطاقات 
1% على المبلغ الفائض المحول من حساب البطاقة إلى الحساب الرئيسياالئتمانية



الشيكات
العمولة الخدمة

عمولة الشيكات المعادة )دينار: أجنبي(

20 دينار/ شيك، لعدم كفاية رصيد ألول مرة

40 دينار/ شيك  في حالة إعادة نفس الشيك للمرة الثانية سواء كان نفسه 
أو شيك آخر

2 دينار/ شيك ألسباب فنية
بدون عمولةعمولة الشيكات المرتجعة )دينار: أجنبي(

بدون عمولةعمولة صرف الشيكات الداخلية

ــاًء  ــيكات بن ــرف ش ــاف ص ــب إيق ــة طل عمول
ــل  ــب العمي ــى طل عل

السبب فقدان شيكات شريطة قيام  حال كان  العمولة في  - معفى من 
العميل بإحضار باغ أمني يفيد فقدانها

- في حال كان السبب خاف بين الساحب والمستفيد 

- 10 دنانير عمولة ايقاف الدفتر للشيكات المتسلسلة )داخل الدفتر الواحد( 
بغض النظر

- 10 دنانير لكل شيك للشيكات الغير متسلسلة
عمولــة تســوية الشــيك المعــاد لعــدم كفاية 

صيد  10 دنانير / شيكر

4 دنانيرثمن دفاتر شيكات فئة  )10( ورقات 
6 دنانير ثمن دفاتر شيكات فئة  )20( ورقة 
8 دنانير ثمن دفاتر شيكات فئة  )40( ورقة 

)0.001( وبحد أدنى 5 دنانير وبحد أقصى 30 دينار أو ما يعادلهاإصدار شيك أجنبي
2.5 باأللف بحد أدنى 5 دنانير وبدون حد أقصىشراء الشيكات بالعملة األجنبية  

ملغاةبيع شيكات المسافرين
عمولــة الشــيكات الــواردة للتحصيــل بالعملة 

األجنبية
1 باأللــف بحــد أدنــى 5 دنانيــر وبحــد أقصــى 15 دينــار أو مــا يعادلهــا لجميــع 

الحسابات
)البنكيــة/  الشــيكات   تحصيــل  عمولــة 

األجنبيــة بالعملــة  الشــخصية( 
ــا  ــا يعادله ــار أو م ــى 100 دين ــد أقص ــر وبح ــى 5 دناني ــد أدن ــف بح 2.5 باألل

ــابات ــع الحس لجمي
عمولــة تحصيــل شــيك/ شــخصي )عمولــة 

ــل( ــك مراس 100 دينار أو ما يعادلها بالعماتبن

برســم  مؤجلــة/  شــيكات  إيــداع  عمولــة 
األجنبيــة بالعملــة  750 فلس عن كل شيكالتحصيــل 

750 فلس عن كل شيكعمولة إيداع شيكات مؤجله بالدينار 
750 فلس عن كل شيكعمولة تعديل الشيك المؤجل

عمولة سحب الشيكات خال 3 أيام عمل من استحقاقها 20 دينار عن كل عمولة إلغاء الشيك المؤجل
معاملة، دون ذلك استيفاء عمولة 750 فلس عن كل شيك

مقبــول  مصرفــي  شــيك  إصــدار  عمولــة 
الحســاب مــن  أو  نقــدًا  بالدينــار  5 دنانيرالدفــع 

ــن  ــل م ــيكات التحصي ــل ش ــد تحصي ــور بري أج
)DHL/ARAMEX( المراســلة  قيد عمولة 15 دينار تكون مقطوعة تقّيد على حساب المستفيد البنــوك 

جلســة  خــارج  شــيكات  تحصيــل  عمولــة 
صــة لمقا 5 دنانير باستثناء الشيكات المسحوبة على البنك المركزيا

البنــوك  مــن  الــواردة  الشــيكات  عمولــة   
جلســة  خــارج  األردنــي  بالدينــار  المحليــة 

صــة لمقا ا
)RTGS 5 دنانير عمولة بنك األردن + 1 دينار عمولة(



الحواالت
العمولة الخدمة

حوالة خارجية صادرة بالعملة األجنبية إذا 
كان حساب العميل بالعمات األجنبية

6 دنانير أو ما يعادلها بالعمات األجنبية إذا كان المبلغ لغاية 500 دينار أو 
ما يعادلها بالعمات األجنبية

 -  500 المبلغ أكثر من  إذا كان  بالعمات األجنبية  أو ما يعادلها  10 دنانير 
5000 دينار أو ما يعادلها بالعمات األجنبية

%0.25 من المبلغ وبحد أقصى 70 دينار أو ما يعادلها بالعمات األجنبية إذا 
كان المبلغ أكثر من 5000 دينار أو ما يعادلها بالعمات األجنبية

حوالة خارجية واردة بالعملة األجنبية لحساب 
العميل

3 دنانير أو ما يعادلها بالعمات األجنبية إذا كان المبلغ لغاية 1000 دينار أو 
ما يعادلها بالعمات األجنبية

 -  1000 المبلغ أكثر من  إذا كان  بالعمات األجنبية  أو ما يعادلها  5 دنانير 
5000 دينار أو ما يعادلها بالعمات األجنبية

7 دنانير من المبلغ أو ما يعادلها بالعمات األجنبية إذا كان المبلغ أكثر من 
5000 دينار أو ما يعادلها

حوالة خارجية صادرة بالعملة األجنبية إذا 
كان حساب العميل بالدينار

6 دنانير أو ما يعادلها بالعمات األجنبية إذا كان المبلغ لغاية 500 دينار أو 
ما يعادلها بالعمات األجنبية

 -  500 المبلغ أكثر من  إذا كان  بالعمات األجنبية  أو ما يعادلها  10 دنانير 
5000 دينار أو ما يعادلها بالعمات األجنبية

0.25% من المبلغ وبحد أقصى 70 دينار أو ما يعادلها بالعمات األجنبية إذا 
كان المبلغ أكثر من 5000 دينار أو ما يعادلها

عمولة الحواالت الواردة بالدينار األردني 
RTGS2 دينار أو ما يعادلها بالعمات األجنبية

عمولة الحوالة الواردة معادة بالدينار/ 
2 دينار بحد أقصى أو ما يعادلها بالعمات األجنبيةالعمات األجنبية

عمولة ومصاريف البنك المراسل )عمولة 
إصدار الحوالة / العمولة على البنك طالب 

اإلصدار( وخارجية
1 باأللف وبحد أدنى 7 دنانير وحد أقصى 30 دينار أو ما يعادلها

عمولة إيقاف أو تعديل حوالة صادرة 
2 دينار أجور سويفتبالعملة األجنبية

عمولة مراسات و/ أو متابعات على 
2 دينار أجور سويفتالحواالت الصادرة بالعملة األجنبية

حوالة داخلية صادرة بالعملة األجنبية إذا كان 
RTGS حساب العميل بالعملة األجنبية

جنيه   - يورو   – دوالر   50000 يساوي  أو  من  أقل  المبلغ  كان  إذا  دنانير   7
)المبالغ ال تتجاوز سقف ACH( باإلضافة إلى 1 دينار عمولة البنك المركزي

12 دينار إذا كان المبلغ أكثر من 50000 دوالر – يورو - جنيه )المبالغ تتجاوز 
سقف ACH( أو ما يعادلها  باإلضافة إلى 1 دينار عمولة البنك المركزي



الحواالت
العمولة الخدمة

حوالة داخلية صادرة بالعملة األجنبية إذا 
RTGS كان حساب العميل بالدينار األردني

جنيه   - يورو   – دوالر   50000 يساوي  أو  من  أقل  المبلغ  كان  إذا  دنانير   7
)المبالغ ال تتجاوز سقف ACH( باإلضافة إلى 1 دينار عمولة البنك المركزي

12 دينار إذا كان المبلغ أكثر من 50000 دوالر – يورو - جنيه )المبالغ تتجاوز 
سقف ACH( أو ما يعادلها باإلضافة إلى 1 دينار عمولة البنك المركزي

حوالة داخلية صادرة بالدينار األردني إذا كان 
حساب العميل بالدينار أو العملة األجنبية 

RTGS

7 دنانير إذا كان المبلغ أقل من أو يساوي 100000 دينار )المبالغ ال تتجاوز 
سقف ACH( باإلضافة إلى 1 دينار عمولة البنك المركزي

 )ACH 12 دينار إذا كان المبلغ أكثر من 100000 دينار )المبالغ تتجاوز سقف
أو ما يعادلها باإلضافة إلى 1 دينار عمولة البنك المركزي

عمولة الحواالت الواردة  بالعمات األجنبية 
RTGS2 دينار بحد أقصى أو ما يعادلها بالعمات األجنبية

عمولة الحواالت الواردة التي يكون فيها 
طلب قيد العمولة على طالب التحويل 

)Charges = OUR( في أوامر الدفع المحلية 
)RTGS/ACH(

2 دينار أو ما يعادلها من العمات األجنبية 

عمولة حوالة واردة - راتب ضمان اجتماعي 
20 دوالر مقطوعة من أصل الحوالة الواردةأمريكي

عمولة الحواالت الصادرة المنفذة من الفرع 
ACH بالدينار األردني

2 دينار أو ما يعادلها بالعمات األجنبية إذا كان المبلغ لغاية 1000 دينار أو 
ما يعادلها بالعمات األجنبية

3 دنانير أو ما يعادلها بالعمات األجنبية إذا كان المبلغ أكثر من 1000 دينار 
ولغاية 5000 دينار أو ما يعادلها بالعمات األجنبية

4 دنانير أو ما يعادلها بالعمات األجنبية لمبالغ أكبر من 5000 دينار أو ما 
يعادلها بالعمات األجنبية

عمولة الحواالت الصادرة المنفذة من الفرع 
ACH بالعمات االجنبية

2 دينار أو ما يعادلها بالعمات األجنبية إذا كان المبلغ لغاية 1000 دينار أو 
ما يعادلها بالعمات األجنبية

3 دنانير أو ما يعادلها بالعمات األجنبية إذا كان المبلغ أكثر من 1000 دينار 
ولغاية 5000 دينار أو ما يعادلها بالعمات األجنبية

4 دنانير أو ما يعادلها بالعمات األجنبية لمبالغ أكبر من 5000 دينار أو ما 
يعادلها بالعمات األجنبية

ACH 1 دينار إذا كان المبلغ اقل من 1000 دينار او ما يعادلها، و 2 دينار إذا كان عمولة الحوالة الواردة
المبلغ اكبر من 1000 دينار او ما يعادلها

عمولة الراتب المحول بموجب حوالة واردة 
1 دينار عن أول ثاثة رواتب ومن ثم 1 دينار عن كل راتب يليه خال نفس الشهرللحساب



الحواالت
العمولة الخدمة

عمولة الحواالت الصادرة المنفذة من 
ACH القنوات اإللكترونية بالدينار األردني

1 دينار أو ما يعادلها بالعمات األجنبية إذا كان المبلغ لغاية 1000 دينار أو 
ما يعادلها بالعمات األجنبية

2 دينار وما يعادلها إذا كان المبلغ أكثر من 1000 دينار أو ما يعادلها ولغاية 
5000 دينار

3 دنانير أو ما يعادلها لمبالغ أكبر من 5000 دينار أو ما يعادلها

عمولة الحواالت الصادرة المنفذة من  
ACH القنوات اإللكترونية بالعمات االجنبية

1 دينار أو ما يعادلها بالعمات األجنبية إذا كان المبلغ لغاية 1000 دينار أو 
ما يعادلها بالعمات األجنبية

2 دينار وما يعادلها إذا كان المبلغ أكثر من 1000 دينار أو ما يعادلها ولغاية 
5000 دينار

3 دنانير أو ما يعادلها للمبالغ أكبر من 5000 دينار أو ما يعادلها

 Bulk Payment عمولة ملفات الحواالت
العدد أقل من 10 

يتم اقتطاع العمولة حسب عمولة الحواالت الصادرة المحلية  ويعتمد على 
مجموع كل كتاب

 Bulk Payment عمولة ملفات الحواالت
أن يتم استيفاء 10 دنانير أو ما يعادلها بالعماتالعدد من 10 إلى 29 

 Bulk Payment عمولة ملفات الحواالت
أن يتم استيفاء 20 دينار أو ما يعادلها بالعماتالعدد من 30 إلى 1000 

 Bulk عمولة ملفات الحواالت
أن يتم استيفاء 30 دينار أو ما يعادلها بالعماتPayment العدد  من 1000 لغاية 5000 

عمولة ملفات الحواالت Bulk Payment العدد 
أن يتم استيفاء 40 دينار أو ما يعادلها بالعماتأكثر من 5000 لغاية 10000 

 Bulk عمولة ملفات الحواالت
Payment العدد أكثر من 10000 لغاية 100 

ألف
أن يتم استيفاء 50 دينار أو ما يعادلها بالعمات

 Bulk Payment عمولة ملفات الحواالت
أن يتم استيفاء 60 دينار أو ما يعادلها بالعماتالعدد أكثر 100 ألف

1 دينار لكل عملية تحويل من حسابات المحاكم لدى بنك األردن إلى حساب عمولة تحويل مستحقات من وزارة العدل
المستفيد لدى بنك األردن »مخصومًا من قيمة التحويل«

أوامر التحويل الصادرة عن البنك المركزي 
2 دينار للحواالت الواردة تستوفى من حساب المستفيد من الحوالةالمتعلقة بسندات اإلدخار



شهادات
العمولة الخدمة

عمولة تصوير المستندات والشيكات من 
األرشيف

/ صورة طبق االصل 

* 1 دينار/ مستند لفترة 6 أشهر من تاريخ الطلب

* 3 دنانير/ مستند لفترة أكثر من 6 أشهر من تاريخ الطلب

1 دينار عن كل شهرأجور بريد كشوفات حساب دورية

 كشف حساب كطلب العميل
* 0.25 دينار/ صفحة للكشف اإلضافي لفترة أقل من سنة من تاريخ الطلب

* 0.5 دينار/ صفحة لكشف إضافي تاريخي لفترة أكثر من سنة من تاريخ الطلب

عمولة إصدار شهادة رصيد لعميل )مائة 
10 دنانيرمالية(

5 دنانيرعمولة إصدار شهادة فوائد وعموالت 

كتاب براءة ذمه للعميل 
* 10 دنانير في حال وجود تسهيات

* 5 دنانير في حال عدم وجود تسهيات

5 دنانيرإصدار كتاب اقتطاع إلى جهات معنية 

إصدار كتاب لبيان التزامات العميل اتجاه 
5 دنانير )مع إعفاء المتقاعدين لغاية الحصول على سلفة من الضمان االجتماعي(البنك 

5 دنانيرعمولة إصدار كتب أخرى

طلب كشف حساب أو ملخص ألرصدة 
الحسابات يرسل بالفاكس  من خال البنك 

الناطق 
غير مفعلة حاليًا

بدون عمولةطلب كشف حساب يرسل بالبريد اإللكتروني



متفرقات
العمولة الخدمة

عمولة تسديد فواتير من خال موظفي 
1 دينار مقطوعةالفرع )التلر(

ملغاةشراء عملة أجنبية ) فقط $ (

 )صغير 100 دينار(،  )وسط 125 دينار(، )كبير 150 دينار( )وفوق الكبير 200 أجرة الخزائن الحديدية 
دينار(/ وتأمين 100 دينار

 250 دينارإصدار مفتاح بدل فاقد للخزائن الحديدية

الفائدة التعاقدية + %2 بحد أدنى لسعر ال primeفائدة تجاوز سقف

إرسال رسالة SMS إلى العميل عبر الخلوي 
بدون عمولة– إخبارية أو تسويقية

إرسال رسالة SMS إلى العميل عبر الخلوي 
عند حصول عملية مالية على حسابه 

)تنبيهات(
مجانًا

الرسائل وتشمل، الرصيد الصباحي، إشعار 
3 قروش كشف أو تجاوز الحساب

طلب أي خدمة من الخدمات األخرى 
يتم استيفاء العمولة المقررة من البنك لكل حالة على حده )عمولة الخدمة(إلكترونيًا )شيك، كشف حساب،،، إلخ(

قيمة عمولة تحويل عقد من مستأجر آلخر تخفيض  صاحية  ومنح  دينار   150 تكون  بحيث  العمولة  إضافة 
العمولة  أو اإلعفاء منها لمدير دائرة التأجير التمويلي

5 دنانير باستثناء حسابات الوالية أو الوصاية الخاصة باأليتام كونهم معفين عمولة تثبيت وكاالت عدلية وبنكية
من العمولة

10 دنانيرطلب مشاهدة فيديو الصراف اآللي

طلب تعديل شروط التمويل أو الضمانات بناًء 
5 دنانير على طلب العميل

نقل ملكية مثل: سيارات من شخص آلخر، 
عقارات من شخص آلخر/ أو أشخاص آخرين، 

نقل ملكية/ عقارات تغيير في الحصص 
المثبتة على سند الرهن/ استبدال مركبة، 
أي عملية بناًء على طلب العميل تؤثر على 

سند الرهن،،، إلخ

100 دينار مقطوعة



عموالت الحساب البنكي األساسي
العمولة الخدمة

بدون عمولة إصدار أو عموالت خدمات مصرفية آلية شهريةإصدار بطاقة صراف آلي

خدمات اإليداع )نقدي/ شيكات( من خال 
الفرع : بسقف أعلى 350 دينار أردني 

للعملية الواحدة بحد أقصى عمليتين خال 
الشهر

بدون عمولة باستثناء استيفاء 500 فلس عن كل عملية إيداع بعد تجاوز 
الحد األقصى لعدد العمليات و يصرح عنها للعميل

خدمة السحب النقدي من خال الفرع 
:- حسب الرصيد المتوفر و لغاية عمليتي 

سحب شهريًا كحد أقصى

ال يوجد عموالت يتحملها العميل باستثناء استيفاء 500 فلس عن كل 
عملية سحب بعد تجاوز الحد األقصى من العمليات

خدمة السحب النقدي من خال الصراف 
اآللي:- حسب الرصيد المتوفر و بدون حدود 

على عدد العمليات

بدون عمولة باستثناء العمولة المحددة عند استخدام العميل لصراف 
بنك آخر

خدمة الحواالت البنكية :- حواالت صادرة 
وواردة بحد أقصى عمليتين لكل نوع حوالة

بنفس العموالت المقطوعة من أنواع الحسابات األخرى وفق التعليمات 
النافذة بهذا الخصوص

حواالت واردة من الديوان الملكي العامر 
أو من صندوق المعونة الوطنية أو 

جهة حكومية أو عسكرية أو مؤسسة 
معونة دولية معتمدة لدى وزارة التنمية 

االجتماعية

بدون عمولة

الوصول للخدمات البنكية اإللكترونية إلدارة 
الحساب و الدفع اإللكتروني :- بحسب الرصيد 

المتوفر و بدون حدود على عدد العمليات

بنفس العموالت المقطوعة من أنواع الحسابات األخرى وفق التعليمات 
النافذة بهذا الخصوص

الرصيد:- بالدينار األردني وبدون حد أدنى 
بدون عمولة أرصدة متدنيةوبسقف 700 دينار أردني


