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الشيكات . 4
العموالت اخلدمة عن طريق الفرع

5 دنانري اصدار شيك مدير بالدينار االردين اصدار شيك مصريف

5 دنانري + )10 دنانري سويفت اذا كان مبلغ الشيك اكرب من 
10000 دوالر(

الشيكات الصادرة بالعملة االجنبية

15 دوالر تعزيز الشيكات املصرفية بالعملة االجنبية

0.50 دينار للشيك ايداع شيك برسم التحصيل بالدينار االردين حتصيل الشيكات

5 دنانري / للشيك حتصيل الشيكات بالدينار الواردة من البنوك احمللية خارج جلسة 
املقاصة او الصادرة خارج جلسة املقاسة

1 باأللف على ان ال تقل عن 10 دنانري + عمولة البنك املراسل 
ان وجدت

حتصيل شيكات بالعملة االجنبية داخل االردن

1.5 باأللف على ان ال تقل عن 5 دنانري + اجور الربيد السريع )20 
دينار(

حتصيل شيكات بالعملة االجنبية خارج االردن

0.50 دينار /للشيك سحب / تعديل شيكات برسم التحصيل

1.5 باأللف على ان ال تقل عن 5 دنانري + عمولة البنك املراسل 
ان وجدت

شيكات مشرتاه بالعملة االجنبية )قيدت بتاريخ حق(

20 دينار/ للشيك لعدم كفاية رصيد للمرة االوىل الشيكات املعادة

40 دينار/ للشيك لعدم كفاية رصيد مرتني وأكرث

2 دينار/ للشيك ألسباب فينة

10 دنانري / للشيك تسوية شيك معاد

10 دنانري / للشيك ايقاف صرف شيك على حساب العميل )يف حال وجود نزاع ما بني 
الساحب واملستفيد( 

ايقاف شيكات

10 دينار او ما يعادلها ايقاف صرف شيك مصريف صادر بالعملة االجنبية

2 دينار 10 ورقات  اصدار دفرت شيكات 
بالدينار االردين

3 دينار 25 ورقة

5 دنانري 40 ورقة

2 دوالر 10 ورقات  اصدار دفرت شيكات 
بالدوالر االمريكي

3 دوالر 25 ورقة

5 دوالر 40 ورقة

 العمولة من خالل كابتيال اون الين، كابيتال موبايل،
الصراف اآليل

العمولة عن طريق الفرع اخلدمة

1 دينار 10 ورقات  اصدار دفرت شيكات 
بالدينار االردين

2 دينار 25 ورقة

3 دنانري 40 ورقة

1 دوالر 10 ورقات  اصدار دفرت شيكات 
بالدوالر االمريكي

2 دوالر 25 ورقة

3 دوالر 40 ورقة

السحب/ االيداع النقدي . 1
العموالت اخلدمة

اعفاء سحب نقدي على حاجز امني الصندوق يف حال عدم امتالك العميل بطاقة صراف

0.50 دينار على حاجز امني 
الصندوق

جماين من خالل الصراف اآليل

لغاية 300 دينار سحب نقدي يف حال امتالك العميل بطاقة صراف

1 دينار من 301 دينار لغاية 1000 دينار

اعفاء أكرث من 1000 دينار

1 باأللف ايداع / تصريف نقدي بالعمالت االجنبية

الشهادات . 2
العموالت اخلدمة

10 دينار شهادة براءة ذمة يف حال وجود تسهيالت

5 دنانري شهادة براءة ذمة يف حال عدم وجود تسهيالت

10 دينار شهادة رصيد حساب / مالءة مالية

5 دنانري شهادة التزامات

5 دنانري شهادة فوائد

5 دنانري اصدار كتاب اقتطاع جلهات اخرى

احلسابات . 3
العموالت اخلدمة

2 دينار مصادقة على توقيع

اعفاء كشف دوري للفرتة املتفق عليها كشف حساب

0.25 دينار للصفحة كشف اضايف لفرتة أقل من سنه من تاريخ الطلب

0.5 دينار للصفحة كشف اضايف ألكرث من سنه من تاريخ الطلب

1 دينار للمستند لفرتة 6 شهور من تاريخ الطلب تصوير مستندات

3 دينار للمستند  لفرتة أكرث من 6 شهور من تاريخ الطلب

اعفاء حساب جاري رواتب احلد االدنى للرصيد

1 دينار للرصيد الذي يقل عن 200 دينار شهريا  حساب جاري وحتت الطلب

1 دينار شهريًا للرصيد الذي يقل عن 100 دينار  حساب توفري

2 دينار شهريًا بغض النظر عن الرصيد حساب خامد

اعفاء ضمن حسابات العميل تعليمات دورية ثابته

1 دينار / أمر حلسابات اخرى ضمن نفس البنك 

2 دينار / أمر جلهات اخرى

5 دنانري / وكالة تثبيت وكاالت عدلية وبنكية 

x %2 املبلغ املسحوب من الوديعة x عدد األيام املتبقية
لتاريخ االستحقاق / 360

كسر وديعة 

5 دنانري شهريًا حفظ املراسالت داخل البنك )بدون مراسالت( املراسالت

10 دنانري عن كل مفتاح  اصدار مفاتيح بديلة لصناديق الربيد الداخلي
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احلواالت. 7
5 دوالر او ما يعادلها حوالة واردة ) باستثناء الرواتب (

2 دينار امر التحويل الصادر عن البنك املركزي املتعلق بسندات االدخار لألفراد

1 دينار شهريًا - بغض النظر عن عدد مرات التحويل من جهة العمل خالل الشهر حتويل راتب

اعفاء حواالت بنك الدوحة الواردة حلساب عميل البنك 

5 دنانري حواالت بنك الدوحة الواردة حلساب مستفيد لدى البنوك احمللية

5 دنانري حواالت بنك الدوحة التي تدفع نقدًا

العموالت اخلدمة عن طريق كابيتال اونالين/موبايل

3 دنانري احلوالة  الصادرة بني البنوك احمللية بالدينار األردين 

20 دينار  احلوالة الصادرة بني البنوك احمللية بالعملة االجنبية 

15 دينار احلوالة الدولية الصادرة بالعملة األجنبية ) لغاية 10,000 دينار أردين(

0.25% على ان ال تقل عن 15 دينار وال تزيد عن 70 دينار احلوالة الدولية الصادرة بالعملة األجنبية ) ألكرث من 10,000 دينار أردين(

جمانية احلوالة بني عمالء كابيتال بنك

الفواتري . 8
العموالت اخلدمة

1 دينار الستخدام كاونرت الفرع عن طريق كاونرت الفرع  تسديد الفواتري من خالل نظام اي فواتريكم

جمانًا عن طريق القنوات اإللكرتونية

متفرقات. 9
العموالت اخلدمة

1 دينار داخل االردن اجور فاكس

5 دنانري خارج االردن

5 دنانري داخل االردن بريد سريع 

20 دينار خارج االردن

حسب ما هو وراد من البنك املراسل عمولة ومصاريف بنك مراسل

 يتم استيفاء تأمني نقدي بقيمة
60 دينار عند االستئجار ألول مرة 

60 دينار سنويًا حجم صغري صناديق أمانات

80 دينار سنويا حجم وسط

100 دينار سنويا حجم كبري

10 دنانري اجور سويفت

البطاقات. 5
العموالت اخلدمة

اعفاء اصدار / جتديد بطاقة فيزا الدفع املباشر

5 دنانري اصدار بطاقة فيزا الدفع املباشر، بطاقة ائتمانية بدل فاقد او تالف

1 دينار اصدار رقم سري لبطاقة فيزا الدفع املباشر، بطاقة ائتمانية بدل فاقد

5 دنانري )تعاد يف حال ثبت صحة االعرتاض( اعرتاض على حركة متت على البطاقة )بطاقة الدفع املباشر أو االئتمانية(

10 دنانري مشاهدة فيديو حمدد جلهاز الصراف اآليل

37 دينار اصدار بطاقة Emergency لبطاقة فيزا

4% وبحد ادنى 2 دينار سحب نقدي من خالل بطاقات فيزا أو ماسرتكارد االئتمانية

%3 سحب نقدي /املشرتيات من خارج البلد )بعملة خمتلفة عن الدينار األردين(

%1.75 فائدة على رصيد البطاقة االئتمانية )فيزا أو ماسرتكارد( املستغل

10 دنانري  جتاوز سقف

15 دينار أو 3% ايهما اكرب تأخر سداد

Signature/World 75 دينار 
Platinum 50 دينار

Gold 25 دينار

االصدار والتجديد للبطاقة ااالئتمانية)أساسية/تابعة(

إصدار: 10 دنانري
جتديد : 5 دنانري
تغذية : 2 دينار 

فرق عملة 1% سعر التحويل 0.715

بطاقات ماسرتكارد املدفوعة مسبقًا

1 دينار  السحب النقدي من خالل فيزا الدفع املباشر،على الصرافات اآللية للبنوك األخرى
Jonet ضمن شبكة

0.15 دينار االستفسار عن الرصيد من خالل فيزا الدفع املباشر،على الصرافات اآللية للبنوك األخرى 
Jonet ضمن شبكة

5 دنانري  السحب النقدي من خالل البطاقات االجنبية  للبنوك االخرى خارج نطاق شبكة  Jonet على 
صرافات  كابيتال بنك

قروض األفراد . 6
العموالت اخلدمة

1% من قيمة القرض ملرة واحدة عند املنح منح قرض

10 دنانري تأخري سداد قسط / دفعة 

10 دنانري تأجيل سداد قسط

5 دنانري تعديل شروط التمويل او الضمانات بناء على طلب العميل

اعفاء الفرتة املتبقية على استحقاق اخر قسط )سنة وأقل( السداد املبكر

%1 الفرتة املتبقية على استحقاق اخر قسط )اكرث من سنة(

10 دنانري فك رهن عقار فك رهن

10 دنانري فك رهن سيارة 

احلواالت. 7
العموالت اخلدمة عن طريق الفرع

5 دنانري احلوالة  الصادرة بني البنوك احمللية بالدينار االردين 

30 دينار احلوالة الصادرة بني البنوك احمللية بالعملة االجنبية 

0.25% على ان ال تقل عن 15 دينار وال تزيد عن 70 دينار احلوالة الدولية الصادرة بالعملة االجنبية 

حسب االتفاقيات حواالت العراق بالعملة االجنبية

15 دوالر استفسار / تعديل / الغاء حوالة صادرة 


