
 كشف املنتجات اإلقراضيھ 

ف��ة السداد  الفائدة السنو�ة قيمة التمو�ل ا سم املنتج

 املعتمدة

 رسوم الطلب العمولة 

 0 0 16 %21 599-400 وط�ي(أ)

 0 0 22 %21 1,000-600 وط�ي(ب)

 0 0 26 %20.4 1,999 -1,001 مشرو�� (أ)

 0 0 34 %19.2 2,999 -2,000 مشرو�� (ب)

 0 0 40 %18 3,999-3000 مشرو�� (ج)

 0 0 40 %16.8 5,000 -4000 مشرو�� (د)

 % للعميل ا�جديد1 • 48 %11 50,000 - 5,001 استثماري 

 % للمعاد0.5 •

دينار للعميل 40 •

 ا�جديد

دينار للعميل 30 •

 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 

 ال��اث

400- 1,000 16% 20 0 0 

1,001-2000 24 0 0 

اقتطاعات( بلدية 

 املنشية)

مالحظة (ا�حد 

األع�� لف��ة السداد 

 شهر  36

400-1,200 18% 36 0 0 

 �علي�ي

400-3,000 

400-599 21% 15 0 0 

600-1,000 21% 20 0 0 

 0 0 24 %20.4 1,999-1,001 �علي�ي (أ)

 0 0 30 %19.2 3,000-2,000 �علي�ي (ب)

أ�اديمية فنون 

 الط�ي

للفصل دينار كحد أع��  2,500لغاية 

 الواحد

أشهر  5 0

 كحد أق�ىى 

  

-400�شار�ي(

3,000( 

 �شار�ي  ( أ)

400-699 21% 16  

0 

 

 

0 

 22 1000-700 �شار�ي  (ب)

 0 0 26 2000-1001 �شار�ي (ج)

 0 0 36 %19.2 3,000-2,001 ار�ي (د)�ش

 0 0 40 %18 4,000-3,001 )هـار�ي (�ش



  

  

 2022 دليل العمليات واإلئتمان                         1                       

صديق البيئة ( 

لتمو�ل األجهزة 

 الكهر�ائية)

 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 ( 

 ا�خاليا الشمسية )

  2,000 -1,000 شمس ( أ )

 

6% 

 

30 0 0 

 %6  3,000 -2,001 شمس ( ب )

 

36 

 40 %6  4,000-3,001  شمس ( ج)

 �عا��منتج 

 دينار 400-3000

 

 ش0 0 15 %19.8 600 -400 �عا�� من��� (أ)

601- 1,000 19.8% 20 

 24 %19 2,000 -1,001 �عا�� من��� (ب)

�� مشروع (أ)�عا  1,001- 2,000 18.9% 24 

�عا�� 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   

   30 %20 2,000 -1,000 منتج سكوتر

2,001- 3,000  19% 36   

 %9  25,000- 1,000 منتج ��وض

% 5و�� �اآل�ي  (

 الفائدة 
ً
سنو�ا

املتناقصة كحد 

أع�� يتحملها 

 العميل ، 

% الفائدة  4و

املتناقصة كحد 

أع�� تتحملها 

اململكة ح�ومة 

األردنية 

 الهاشمية).

كحد أق�ىى 

42  

 12ف��ة سماح تصل ا�� 

شهر كحد أق�ىى من 

 ضمن ف��ة السداد 

يفضل اإلس��شاد بف��ات 

السداد ا�خاصة بمنتج 

مشرو�� �جميع قيم 

 التمو�ل.
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 العموالت املستوفاة ع�� الطلبات ا�خاصة بالعمالء  

ا�خاصة بالعمالء وغ��ها من ا�خدمات ال�ي يقدمها البنك وذلك ع�� النحو التا��: أما بما يخص العموالت املستوفاة ع�� الطلبات  

 دنان�� 5 عمولة عمولة شيك مرتجع

 دنان��  3 براءة ذمة 

 دنان�� 5 عمولة كتاب �سو�ة 

 دنان�� 5 عمولة شيك م�حوب

 دنان�� 5 شهادة مديونية

 دنان�� 5 عمولة استن�اف ( استن�اف الشيك ) �عد صدوره 

عمولة استبدال كفيل( بحال �ان التغي�� بناء ع�� طلب 

 العميل)

 دنان�� 5

 من قيمة القســـــــط و/أو األقســـــــاط املســـــــتحقة عن �ل يوم  0.003تصـــــــل النســـــــبة ا��  عمولة التأخر بالسداد
ً
يوميا

 عن �ل يوم تأخ�� عن دفع أي قســــــــــط
ً
أو جزء من قســــــــــط ��   تأخ�� و�حد أد�ى دينار يوميا

 موعد استحقاقھ. 

 وتنطبق السياسة ع�� جميع املنتجات ( الفردية، ا�جماعية). 

 دينار. 2.5)+  %01.*  (رصيد القرض عمولة تأجيل دفعة قرض منتج وط�ي

 دينار. 5) +  %01.*  (رصيد القرض القائم عمولة تأجيل دفعة قرض منتج مشرو�� واستثماري 

عمولة السماح ( يتم خصمها من الشيك �جميع املنتجات 

 ا�خاصة بالبنك)

فائدة * مبلغ القرض*�سبة ال 360عدد االيام (منذ تار�خ اصدار الشيك لتار�خ السماح ) /

. 

 % من قيمة القرض للعميل ا�جديد 1  • يتم خصهما من الشيك) (عمولة منتج استثماري 

 من قيمة القرض للعميل املعاد  % 0.5  •

 دينار . 40عمالء منتج استثماري للعميل ا�جديد  • يتم خصهما من الشيك )  (رسوم طلب 

 دينار. 30عمالء منتج استثماري للعميل املعاد  •

 دنان��   5 إعادة إصدار شيك بدل تالف 

 دينار. 1 عمولة إصدار بطاقة للعميل بدل تالف أو فاقد

 دنان�� عمولة البنك التجاري. 10 • إيقاف شيك مفقود و�عادة إصدار شيك بديل

 دنان�� عمولة إصدار شيك. 5 •

 رسوم منح القرض  

 تخصم من قيمة الشيك منذ تار�خ صرف القرض ع�� قيمة القرض مفصلة حسب ا�جدول    
ً
 يتقا�ىى البنك رسوم منح قرض شهر�ا

 العمولة املقطوعھ ل�ل قسط شهري  قيمة القرض

 دينار  1 200-2,000

5,000ـــ  2,001  دينار  2 

 دنان��  5 5,001-50,000
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