
 
 

 كشف ملخص املنتجات اإلقراضية :  

 

 ا سم املنتج
فترة السداد  الفائدة السنوية قيمة التمويل

 املعتمدة

 رسوم الطلب العمولة 

 0 0 16 %21 599-400 وطني)أ(

 0 0 22 %21 1,000-600 وطني)ب(

 0 0 26 %20.4 1,999 -1,001 مشروعي )أ(

 0 0 34 %19.2 2,999 -2,000 مشروعي )ب(

 0 0 40 %18 3,999-3000 مشروعي )ج(

 0 0 40 %16.8 5,000 -4000 مشروعي )د(

 استثماري 

5,001 - 50,000 11% 48 

 1للعميل الجديد % 

 0.5للمعاد % 

 40 دينار للعميل

 الجديد

 30 دينار للعميل

 املعاد

 اقتطاعات ) البوتاس(

 

 

 

 

400-5,99 20% 15 0 0 

600- 1,000 20% 20 0 0 

1,001- 1,999 18% 24 0 0 

3,000- 2,000 18% 36 0 0 

3,001-5,000 

 

15% 48 
0 0 

 اقتطاعات احياء التراث

400- 1,000 16% 20 0 0 

1,001-2000 24 0 0 

اقتطاعات) بلدية 

 املنشية(

مالحظة )الحد األعلى 

 شهر  36لفترة السداد 

400-1,200 18% 36 

0 0 

 تعليمي

400-3,000 

 

400-599 21% 15 
0 0 

600-1,000 21% 20 
0 0 

 )أ(تعليمي 
1,001-1,999 20.4% 24 

0 0 



 0 30 %19.2 3,000-2,000 عليمي )ب(ت
0 

 

 (3,000-400تشاركي)

 تشاركي  ) أ(
400-699 

21% 

 

16 
 

0 

 

 

 

0 

 تشاركي  )ب(
700-1000 22 

 تشاركي )ج(

 

1001-2000 26 
0 0 

 0 36 %19.2 3000-2001 )د( اركيتش
دينار عن كل قسط  2

 شهري 

 0 36 % 18 4000-3001 (ه) اركيتش
دينار عن كل قسط  2

 شهري 

صديق البيئة ) لتمويل 

 األجهزة الكهربائية(

 دينار 400-3,000

 

400 – 599  

6% 

18 

0 0 

600 – 1,000 24 

1,001 – 1,999 30 

2,000- 3,000 

 

36 

صديق البئية ) الخاليا 

 الشمسية (

  2,000 -1,000 شمس ) أ (

 

6% 

 

30 

) ب ( شمس 0 0  2,001- 3,000  6% 

 

36 

 40 %6  4,000-3,001  شمس ) ج(

 منتج تعافي

 دينار 400-3000

 

 600 -400 تعافي منزلي )أ(

 

19.8% 15 

 

 ش0 0

601- 1,000 

 

19.8% 20 

 24 %19 2,000 -1,001 تعافي منزلي )ب(

تعارفي مشروع 

 )أ(

1,001- 2,000 18.9% 24 

تعافي مشروع 

 )ب(

2,001- 3,000 18% 30 

 منتج بذار

 دينار 500-3,500

500-1,000 19.8% 20   

1,001- 2,000 19% 26   



2,001- 3,500  18% 36   

 منتج سكوتر
1,000- 2,000 20% 30   

2,001- 3,000  19% 36   

 منتج نهوض

1,000 -25,000  9% 

% 5وهي كاآلتي  )

 
 
الفائدة  سنويا

املتناقصة كحد 

أعلى يتحملها 

 العميل ، 

الفائدة %  4و

املتناقصة كحد 

أعلى تتحملها 

حكومة اململكة 

األردنية 

 الهاشمية(.

كحد أقص ى 

42  

 12فترة سماح تصل الى 

شهر كحد أقص ى من 

 ضمن فترة السداد 

يفضل اإلسترشاد بفترات 

السداد الخاصة بمنتج 

مشروعي لجميع قيم 

 التمويل.

 

  



 

 

 

 

 .العموالت املستوفاة على الطلبات الخاصة بالعمالء 

الخاصة بالعمالء وغيرها من الخدمات التي يقدمها البنك وذلك على النحو أما بخصوص العموالت املستوفاة على الطلبات 

 -التالي:

 دنانير 5 عمولة شيك مرتجع

 دنانير 3 براءة ذمة

 دنانير 5 كتاب تسوية

 دنانير 5 شيك مسحوب

 دنانير 5 شهادة مديونية 

 دنانير 5 عمولة استنكاف )استنكاف الشيك( بعد صدوره

 من قيمة القسط و/أو األقساط املستحقة عن كل  0.003تصل النسبة إلى  عمولة التأخر بالسداد
 
يوميا

 عن كل يوم تأخير عن دفع أي قسط أو جزء من 
 
يوم تأخير وبحد ادنى دينار يوميا

 استحقاقه.قسط في موعد 

 وتنطبق السياسة على جميع املنتجات ) الفردية، الجماعية(.

 دينار 2.5%( + 0.01)رصيد القرض * منتج وطنيقرض عمولة تأجيل دفعة 

 دينار 5%( + 0.01)رصيد القرض * عمولة تأجيل دفعة قرض منتج مشروعي واستثماري 

للمنتجات االخرى التي يطرحها البنك تخضع أحكام تأجيل االقساط املتبعة  املنتجات األخرى 

 حسب سقوف املنح املعتمدة  كما في منتج وطني ومشروعي واستثماري 

عمولة السماح ) يتم خصمها من الشيك لجميع املنتجات 

 الخاصة بالبنك(

*مبلغ القرض*نسبة 360عدد األيام ) منذ تاريخ إصدار الشيك لتاريخ السماح(/

 الفائدة

 % من قيمة القرض للعميل الجديد 1 ي ) يتم خصمها من الشيك( عمولة منتج إستثمار 

 0.5من قيمة القرض للعميل املعاد % 

 دينار. 40عمالء منتج إستثماري للعميل الجديد   رسوم طلب ) يتم خصمها من الشيك(

  دينار. 30عمالء منتج إستثماري للعميل املعاد 

على طلب عمولة استبدال كفيل ) بحال كان التغغير بناء  

 العميل(

 دنانير 5 

 دنانير 5  إعادة إصدار شيك بدل تالف

 دنانير/ عمولة البنك التجاري  10  إيقاف شيك مفقود وإعادة إصدار شيك بديل

 دنانير/ عمولة إعداة إصدار شيك 5 

 دينار 1  عمولة فقدان البطاقة الخاصة بالعمالء

 القرض القائم % من رصيد5 -% 1عمولة من  رسوم إعادة الجدولة

 



 

 


