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الحد األدنى / عمولة الحد األدنى لرصيد الحساب
Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

الحساب 
مجاناًمجاناًمجاناًاحلساب اجلاري/ احلساب اجلاري )راتب(الجاري

حساب 
التوفير

احلد األدنى ملتطلب الرصيد الشهري 
للحساب

ال ينطبق100 دينار أردني100 دينار أردني

انخفاض رصيد احلساب عن احلد 
االدنى

ال ينطبق1 دينار أردني1 دينار أردني

حساب
الوديعة
اآلجلة

احلد األدنى ملبلغ فتح الوديعة اآلجلة

5,000 دينار أردني
5,000 دوالر أمريكي 
5,000  جنيه  إسترليني

5,000 يورو

5,000 دينار أردني
5,000 دوالر أمريكي 
5,000  جنيه  إسترليني

5,000 يورو

5,000 دينار أردني
5,000 دوالر أمريكي 
5,000  جنيه  إسترليني

5,000 يورو

كسر الوديعة

يتم تخسير العملية بإتباع املعادلة التالية:
)اجلزء املسحوب من الوديعة x  احلد األعلى لسعر الفائدة املعلن 

بتاريخ السحب على األجل املماثل ألجل الوديعة املسحوب 
مضافاً اليه )x )%2 املدة املتبقية من أجل الوديعة املسحوبة(

الحد األدنى / عمولة الحد األدنى لرصيد الحساب البنكي األساسي أهاًل

الحساب 
البنكي 

األساسي 
أهاًل

احلد األدنى / عمولة احلد األدنى لرصيد 
احلساب البنكي األساسي أهالً

مجاناً
وبسقف أعلى 700 دينار

AdvantagePrestige

شروط 
التأهل

70,000 دينار أردني20,000 دينار أردنيمعدل الرصيد األدنى الشهري املطلوب

AJIB ٣,000 دينار أردني700 دينار أردنياحلد األدنى املطلوب لصافي الراتب احملول لبنك

جدول التعرفة والرسوم للخدمات املصرفية لألفراد
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* تستوفى عند التنفيذ وملرة واحدة

عموالت خدمات الحساب
Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

الحساب 
الشخصي

مجانا1ً دينار أردني1 دينار أردنيعمولة حتويل الراتب

عمولة اخلدمات املصرفية اآللية
0,5 دينار أردني 

شهرياً
0,5 دينار أردني 

شهرياً
مجاناً

عمولة جتاوز سقف )احلساب اجلاري 
املكشوف( 

1% حتتسب على أقل رصيد خالل الشهر وبحد أدنى 0,5 دينار أردني

كشف
الحساب

كشف حساب ورقي للفترة الدورية 
املطلوبة من العميل 

مجاناًمجاناًمجاناً

مجاناًمجاناًمجاناًكشف حساب إلكتروني

عمولة تسوية شيكات معادة
10 دينار أردني لكل 

شيك
10 دينار أردني لكل 

شيك
10 دينار أردني لكل 

شيك

القروض
Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

عموالت
اإل قتراض

1% من مبلغ القرض1% من مبلغ القرض1% من مبلغ القرضعمولة منح قرض بدون ضمان*

1% من مبلغ القرض1% من مبلغ القرض1% من مبلغ القرضعمولة منح قرض مقابل وديعة*

1% من مبلغ القرض1% من مبلغ القرض1% من مبلغ القرضعمولة جتديد قرض*

رسم سداد مبكر للقرض في 
حال كانت الفترة املتبقية على 

استحقاق آخر قسط سنة وأقل
%0%0%0

رسم سداد مبكر للقرض في 
حال كانت الفترة املتبقية على 

استحقاق آخر قسط أكثر من سنة
1% من املبلغ املسدد1% من املبلغ املسدد1% من املبلغ املسدد

10 دينار أردني10 دينار أردني10 دينار أردنيعمولة دفعة متأخرة

عمولة تأجيل قسط
10 دينار أردني / 

للتأجيل
10 دينار أردني / 

للتأجيل
10 دينار أردني / 

للتأجيل

1% من مبلغ القرض1% من مبلغ القرض1% من مبلغ القرضعمولة منح قرض عقاري*

مجانا10ً دينار أردني10 دينار أردنيعمولة فك الرهن

طلب تعديل شروط التمويل أو 
الضمانات بناء على طلب العميل 

)قروض األفراد فقط(
5 دينار أردني5 دينار أردني5 دينار أردني
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* جميع البطاقات اإلضافية مجانية باستثناء بطاقات وورلد ايليت ماستر كارد و Visa إنفينيت

* جميع البطاقات اإلضافية مجانية باستثناء بطاقات Visa إنفينيت

البطاقات االئتمانية الدوارة Revolving )الرئيسية والتابعة(
Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

الرسوم 
السنوية          

بطاقة وورلد إيليت ماستركارد 
الرئيسية

* مجانية للسنة األولى
120 دينار أردني120 دينار أردني120 دينار أردني

بطاقة وورلد إيليت ماستركارد 
التابعة

* مجانية للسنة األولى

60 دينار أردني60 دينار أردني60 دينار أردني

بطاقة Visa إنفينيت الرئيسية  
* مجانية للسنة األولى 

50 دينار أردني100 دينار أردني100 دينار أردني 

بطاقة Visa إنفينيت التابعة
* مجانية للسنة األولى

25 دينار أردني50 دينار أردني50 دينار أردني

بطاقة Prestige وورلد 
ماستركارد 

مجاناًال ينطبقال ينطبق

بطاقة Visa / ماستركارد 
البالتينية

مجاناًمجاناًال ينطبق

مجاناًمجاناًمجاناًبطاقة Visa / ماستركارد الذهبية

مجاناًمجاناًمجاناًبطاقة Visa الكالسيكية

Standard مجاناًمجاناًمجاناًبطاقة ماستركارد

البطاقات االئتمانية Charge )الرئيسية والتابعة(

Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

الرسوم 
السنوية

بطاقة Visa إنفينيت  الرئيسية
* مجانية للسنة األولى

50 دينار أردني100 دينار أردني100 دينار أردني

بطاقة Visa إنفينيت التابعة
* مجانية للسنة األولى

25 دينار أردني50 دينار أردني50 دينار أردني

50 دينار أردني70 دينار أردنيال ينطبقبطاقة Visa البالتينية

50 دينار أردني50 دينار أردني50 دينار أردنيبطاقة Visa الذهبية

25 دينار أردني25 دينار أردني25 دينار أردنيبطاقة Visa الكالسيكية

فائدة تأخير سداد سحوبات بطاقة 
15% على كامل الرصيد الغير مسدد عن شهر كاملCharge  / الدفعة املتأخرة
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البطاقات االئتمانية )الرئيسية والتابعة(
Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

عموالت
أخرى  

10 دينار أردني10 دينار أردني10 دينار أردنياستبدال البطاقة االئتمانية

1 دينار أردني1 دينار أردني1 دينار أردنياصدار رقم سري للبطاقة 

15 دينار أردني15 دينار أردني15 دينار أردنيعمولة دفعة متأخرة

15 دينار أردني15 دينار أردني15 دينار أردنيجتاوز احلد االئتماني

كشف حساب ورقي للبطاقة 
االئتمانية

مجاناًمجاناًمجاناً

اعتراض على حركة متت على 
البطاقات االئتمانية

*تعاد للعميل في حال ثبت صحة 
االعتراض

5* دينار أردني5* دينار أردني5* دينار أردني

تسليم البطاقات عن طريق الناقل 
السريع

5 دينار أردني5 دينار أردني5 دينار أردني

معدل فائدة على املشتريات / 
السحب النقدي )شهرياً(

حتى 1,75%حتى 1,75%حتى %1,75

عمولة السحب النقدي للبطاقة 
االئتمانية

4% بحد أدنى
4 دينار أردني

4% بحد أدنى
4 دينار أردني

4% بحد أدنى
4 دينار أردني

رسوم تنفيذ املعامالت بالعملة 
األجنبية

حتى ٣,5%حتى ٣,5%حتى 5,٣%
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الشيكات
Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

عمولة إصدار 
دفتر شيكات

مجانا٨ً دينار أردني٨ دينار أردنيإصدار دفتر شيكات )40 ورقة(

مجانا6ً دينار أردني6 دينار أردنيإصدار دفتر شيكات )25 ورقة(

مجانا4ً دينار أردني 4 دينار أردنيإصدار دفتر شيكات )10 ورقات(

الشيكات 
بالعملة 
املحلية 

واألجنبية 
القابلة 
للصرف 

املرسلة للتحصيل
)إضافة إلى عموالت البنك املراسل(

0,10% من املبلغ
)احلد األدنى ٣5 دينار 
أردني خلارج األردن و 
7 دينار أردني لداخل 

األردن( + عمولة 
سويفت

)٣ دينار أردني للبنوك 
داخل األردن(

)7 دينار أردني للبنوك 
خارج األردن(

0,10% من املبلغ
)احلد األدنى ٣5 دينار 
أردني خلارج األردن و 
7 دينار أردني لداخل 

األردن( + عمولة 
سويفت

)٣ دينار أردني للبنوك 
داخل األردن(

)7 دينار أردني للبنوك 
خارج األردن(

0,10% من املبلغ
)احلد األدنى ٣5 دينار 
أردني خلارج األردن و 
7 دينار أردني لداخل 

األردن( + عمولة 
سويفت

)٣ دينار أردني للبنوك 
داخل األردن(

)7 دينار أردني للبنوك 
خارج األردن(

الشيكات الواردة بالدينار األردني 
من بنوك داخل األردن )خارج جلسة 

املقاصة(
5 دينار أردني5 دينار أردني5 دينار أردني

5 دينار أردني5 دينار أردني5 دينار أردنيإصدار شيك بالدينار األردني

الشيكات 
املصرفية

5 دينار أردني5 دينار أردني5 دينار أردنيإصدار شيك بالعملة االجنبية 

اإللغاء )كل شيك مع استعادة 
األصل(

مجاناًمجاناًمجاناً

الشيكات املعادة من بنوك أخرى 
)املودعة في حساب العميل(

مجاناًمجاناًمجاناً

شيكات معادة على حساب عمالء 
البنك لعدم كفاية الرصيد ألول مرة

20 دينار أردني20 دينار أردني20 دينار أردني

شيكات معادة على حساب 
عمالء البنك لعدم كفاية الرصيد 

مرتني فأكثر
40 دينار أردني40 دينار أردني40 دينار أردني

مقاصة داخلية لشيك مرجتع 
ألسباب فنية

2 دينار أردني2 دينار أردني2 دينار أردني

إيقاف صرف شيك بناًء على طلب إيقاف الدفع
الساحب

10 دينار أردني / 
الشيك

10 دينار أردني / 
الشيك

10 دينار أردني / 
الشيك

الشيكات 
املؤجلة

عمولة إيداع شيك مؤجل
0.25 دينار أردني / 

الشيك
0.25 دينار أردني / 

الشيك
0.25 دينار أردني / 

الشيك

عمولة تعديل أو استرجاع شيك 
مؤجل مودع مسبقاً

0.5 دينار أردني / 
الشيك

0.5 دينار أردني / 
الشيك

0.5 دينار أردني / 
الشيك
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التحويالت الواردة بالعملة املحلية واألجنبية من بنوك داخل األردن
Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

التحويالت 
الواردة 
بالعملة 
املحلية 

واألجنبية من 
بنوك داخل 

األردن

مجانا1ً* دينار أردني1* دينار أردنيالتحويالت الواردة للرواتب

التحويالت الواردة  ACH  لغاية 
1000 دينار أردني

1 دينار أردني1 دينار أردني1 دينار أردني

التحويالت الواردة  ACH  اكثر من 
1000 دينار أردني

2 دينار أردني2 دينار أردني2 دينار أردني

التحويالت الواردة  RTGS بالدينار 
أردني

2 دينار أردني2 دينار أردني2 دينار أردني

عمولة حوالة واردة بالعملة 
األجنبية في حال كان حساب 

املستفيد لدى بنك AJIB بالعملة 
األجنبية

5 دوالر أمريكي أو 
ما يعادله بالعمالت 

األخرى

5 دوالر أمريكي أو 
ما يعادله بالعمالت 

األخرى

5 دوالر أمريكي أو 
ما يعادله بالعمالت 

األخرى

0.100 دينار أردني0.100 دينار أردني0.100 دينار أردنيإرجاع حوالة ACH حلواالت الرواتب

0.250 دينار أردني0.250 دينار أردني0.250 دينار أردنيإرجاع حوالة ACH للحواالت االخرى

1 دينار أردني1 دينار أردني1 دينار أردنيإرجاع حوالة RTGS حلواالت الرواتب

إرجاع حوالة RTGS للحواالت 
االخرى

2 دينار أردني2 دينار أردني2 دينار أردني

* 1 دينار أردني عمولة البنك ألول ٣ حواالت راتب لنفس الشهر ويتم استيفاء 1 دينار أردني لكل حوالة راتب اضافيه لنفس الشهر.
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التحويالت املصرفية الصادرة بالعملة املحلية واألجنبية داخل االردن
Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

التحويالت 
املصرفية 
بالعملة 
املحلية 
واألجنبية

داخل األردن
ACH +
RTGS

التحويالت الصادرة ACH  لغاية 
1000 دينار أردني

2 دينار أردني2 دينار أردني2 دينار أردني

التحويالت الصادرة  ACH  للمبالغ 
التي تتراوح من 1001 دينار أردني 

ولغاية 5000 دينار أردني 
٣ دينار أردني٣ دينار أردني٣ دينار أردني

التحويالت الصادرة ACH  التي تزيد 
عن 5000 دينار أردني

4 دينار أردني4 دينار أردني4 دينار أردني

التحويالت الصادرة RTGS التي ال 
تتجاوز سقوف  ACH بالدينار األردني 

٨ دينار أردني٨ دينار أردني٨ دينار أردني

التحويالت الصادرة RTGS التي 
تتجاوز سقوف ACH بالدينار األردني

1٣ دينار أردني1٣ دينار أردني1٣ دينار أردني

التحويالت املصرفية لكافة البنوك 
احمللية بالعملة األجنبية

0.10% من مبلغ 
احلوالة )بحد أدنى 

15 دينار أردني وبحد 
أعلى 150 دينار 

أردني(*

0.10% من مبلغ 
احلوالة )بحد أدنى 

15 دينار أردني وبحد 
أعلى 150 دينار 

أردني(*

0.10% من مبلغ 
احلوالة )بحد أدنى 

15 دينار أردني وبحد 
أعلى 150 دينار 

أردني(*

* أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

اإلستعالم عن حتويالت صادرة  
بالعملة احمللية والعملة األجنبية  

٣ دينار أردني ٣ دينار أردني ٣ دينار أردني 

-التحويالت الصادرة بالعملة احمللية : في حال طلب العميل حتمل كافة العموالت على احلواالت الصادرة مبا فيها عمولة البنك 
املستفيد، يتم تطبيق عموالت احلواالت الواردة )حسب تصنيف احلوالة( باإلضافة الى عمولة احلواالت الصادرة.

- سقوف حواالت ACH  : 100,000 بالعملة احمللية ، 50,000 بالعمالت األجنبية )دوالر أمريكي ، يورو ، جينيه استرليني( .
.RTGS حتول عن طريق  ACH اذا كانت احلوالة الصادرة اعلى من سقوف حواالت -

- التحويالت الصادرة بالعملة األجنبية : في حال طلب العميل حتمل كافة العموالت على احلواالت الصادرة مبا فيها عمولة البنك 
املستفيد يتم قيد 20 دينار أردني للحواالت احمللية مع احتفاظ البنك بحق الرجوع على العميل أن كانت قيمة العمولة املطلوبة تزيد 

عن ما مت اقتطاعة.

التحويالت الواردة بالعملة املحلية واألجنبية من خارج األردن
Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

التحويالت 
الواردة 
بالعملة 
املحلية 

واألجنبية من 
خارج األردن

عمولة حوالة وارد ة بالدينار األردني 
في حال كان حساب املستفيد لدى 

بنك AJIB  بالدينار األردني 
٣ دينار أردني٣ دينار أردني٣ دينار أردني

عمولة حوالة وارد ة بالعملة 
األجنبية في حال كان حساب 

املستفيد لدى بنك AJIB  بالعملة 
األجنبية

5 دوالر أمريكي أو 
ما يعادلة بالعمالت 

األخرى

5 دوالر أمريكي أو 
ما يعادلة بالعمالت 

األخرى

5 دوالر أمريكي أو 
ما يعادلة بالعمالت 

األخرى

رسم التصحيح )بإستثناء التعديل 
ألسباب تقنية(

7 دينار أردني7 دينار أردني7 دينار أردني
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- في حال طلب العميل حتمل كافة العموالت على احلوالة الصادرة مبا فيها عموالت البنك/البنوك املراسلة يتم قيد 70 دينار 
أردني باإلضافه الى عموالت احلواالت الصادرة وحلواالت البلوك تشني 10 دوالر أمريكي أو مايعادلها بالعمالت األخرى على حساب 

عميلنا.
- يحتفظ البنك بحق الرجوع إلى العميل إن  كانت العمولة املطلوبة تزيد عن ما مت اقتطاعه سابقاً.

عمولة الحواالت الواردة للحساب البنكي األساسي أهاًل
Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

الحساب 
البنكي 

األساسي 
أهاًل

عمولة احلواالت الواردة للحساب 
البنكي األساسي أهالً من 

الديوان امللكي،صندوق املعونة 
الوطنية،جهات حكومية أو 

عسكرية،أو مؤسسة معونة 
دولية معتمدة لدى وزارة التنمية  

اإلجتماعية

ً ًمجانأ ًمجانأ مجانأ

Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

التحويالت 
عن طريق 
البلوك تشني

التحويالت عن طريق البلوك تشني 
)Blockchain(

4 دينار أردني6 دينار أردني٨ دينار أردني

التحويالت 
الصادرة 
بالعملة 
املحلية 

واألجنبية إلى  
خارج األردن

كافة الدول /العمالت الى أي بنك 
للمبالغ التي تقل عن 1000  دوالر 

أمريكي

15 دينار أردني
+ أجور سويفت 

7 دينار أردني 
للتحويالت اخلارجية  

أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية  

15 دينار أردني
+ أجور سويفت 

7 دينار أردني 
للتحويالت اخلارجية  

أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية  

15 دينار أردني
+ أجور سويفت 

7 دينار أردني 
للتحويالت اخلارجية  

أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية  

كافة الدول /العمالت الى أي بنك 
للمبالغ التي تزيد عن 1000  دوالر 

أمريكي

0.10 % من مبلغ 
احلوالة )بحد أدنى 

20 دينار أردني وبحد 
أعلى 150 دينار 

أردني*(
+ أجور سويفت 

7 دينار أردني 
للتحويالت اخلارجية  

أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية  

0.10 % من مبلغ 
احلوالة )بحد أدنى 

20 دينار أردني وبحد 
أعلى 150 دينار 

أردني*(
+ أجور سويفت 

7 دينار أردني 
للتحويالت اخلارجية  

أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية  

0.05 % من مبلغ 
احلوالة )بحد أدنى 

10 دينار أردني وبحد 
أعلى 75 دينار

 أردني*(
+ أجور سويفت 

7 دينار أردني 
للتحويالت اخلارجية  

أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية  

50 دينار أردني50 دينار أردني50 دينار أردنياسترداد قيمة احلوالة

اإلستعالم عن حتويالت  صادرة  
بالعملة احمللية والعملة األجنبية 

7 دينار أردني7 دينار أردني7 دينار أردني

وأي عموالت قد يطالب بها البنك املراسل

التحويالت الصادرة بالعملة املحلية واألجنبية إلى خارج األردن
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)Visa Debit/Mastercard Debit(  بطاقات الخصم املباشر 
Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

بطاقات 
الخصم 
املباشر
)Visa 

Debit/
Mastercard 

Debit(

إصدار / جتديد بطاقة اخلصم املباشر
 Visa Debit/Mastercard(

)Debit
ً مجاناًمجاناًمجانا

إصدار بطاقة اخلصم املباشر بدل 
فاقد أو تالف

5 دينار أردني5 دينار أردني5 دينار أردني

1 دينار أردني1 دينار أردني1 دينار أردنيإصدار رقم سري للبطاقة 

إعتراض على حركة متت على 
بطاقات اخلصم املباشر

* تعاد للعميل في حال ثبت صحة 
االعتراض

5 دينار أردني*5 دينار أردني*5 دينار أردني*

استخدام
أجهزة

الصراف اآللي 
التابعة

AJIB لبنك

مجاناًمجاناًمجاناًالسحب النقدي

مجاناًمجاناًمجاناًاإليداع )نقداً / شيكات(

مجاناًمجاناًمجاناًطلب دفتر شيكات

مجاناًمجاناًمجاناًاالستفسار عن رصيد احلساب

مجاناًمجاناًمجاناًكشف حساب مصغر

التحويالت املالية بني احلسابات 
 AJIB لدى

مجاناًمجاناًمجاناً

مجاناًمجاناًمجاناًسداد دفعات البطاقة االئتمانية

عمولة السحب النقدي لبطاقات 
البنوك األخرى احمللية على أجهزة 

AJIB الصراف اآللي لبنك
1 دينار أردني1 دينار أردني1 دينار أردني

عمولة تغيير/ فك الرقم السري 
حلملة بطاقات البنوك احمللية األخرى
 على أجهزة الصراف اآللي التابعة 

AJIB لبنك

 0.15 دينار أردني 0.15 دينار أردني 0.15 دينار أردني

عمولة االستفسار عن الرصيد 
لبطاقات البنوك االخرى احمللية

 على أجهزة الصراف اآللي التابعة 
AJIB لبنك

0.10 دينار0.10 دينار0.10 دينار

استخدام
أجهزة

الصراف اآللي 
التابعة

لبنوك أخرى

عمولة سحب نقدي / استفسار عن 
 AJIB الرصيد عند استخدام بطاقة
للخصم املباشر  على أجهزة البنوك 

األخرى املرتبطة بالشبكة األردنية 
)JONET(

حسب العمولة املقررة من قبل البنك املقدم للخدمة

استخدام بطاقة AJIB للخصم 
املباشر على أجهزة بنوك محلية 

غير مرتبطة بالشبكة األردنية 
)JONET( أو بنوك اجنبية

2,5 دينار أردني على 
كل حركة

2,5 دينار أردني على 
كل حركة

2,5 دينار أردني على 
كل حركة

عمولة استخدام بطاقة اخلصم 
املباشر خارج األردن

2,5 دينار أردني على 
كل حركة

2,5 دينار أردني على 
كل حركة

2,5 دينار أردني على 
كل حركة
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أجور الصناديق الحديدية

الفئات

األجرة السنويةحجم الصندوق

40 دينار أردنيالفئة األولى

65 دينار أردنيالفئة الثانية

90 دينار أردنيالفئة الثالثة

120 دينار أردنيالفئة الرابعة 

150 دينار أردنيالفئة اخلامسة

250 دينار أردني ملرة واحدة تعاد عند انتهاء احلاجةتأمني على الصندوق

الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت
Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

الخدمات 
املصرفية

عبر اإلنترنت

مجاناًمجاناًمجاناًالتسجيل

االستفسارات عن رصيد احلساب 
واملعامالت والشيكات

مجاناًمجاناًمجاناً

التحويالت املالية بني حسابات 
AJIB

ً مجاناًمجاناًمجانا

 ACH التحويالت املصرفية احمللية
للمبالغ لغاية 1000 دينار أردني

1 دينار أردني1 دينار أردني1 دينار أردني

 ACH التحويالت املصرفية احمللية
للمبالغ التي تتراوح من 1001 دينار 

أردني ولغاية 5000 دينار أردني
 2 دينار أردني 2 دينار أردني 2 دينار أردني

 ACH التحويالت املصرفية احمللية
للمبالغ التي تزيد عن 5000 

دينار أردني 
٣ دينار أردني٣ دينار أردني٣ دينار أردني

  RTGS التحويالت املصرفية احمللية
 ACH ضمن سقوف

5 دينار أردني5 دينار أردني5 دينار أردني

التحويالت عن طريق البلوك تشني 
)Blockchain(

4 دينار أردني6 دينار أردني٨ دينار أردني

التحويالت املالية اخلارجية إلى 
كافة الدول / العمالت إلى أي بنك 

بالعملة احمللية أو األجنبية
*سيتم إضافة عمولة بدالً عن 

فرق العملة في حال كان احلساب 
بالدينار األردني

10* دينار أردني12* دينار أردني15* دينار أردني

مجاناًمجاناًمجاناًسداد دفعات البطاقة االئتمانية

مجاناًمجاناًمجاناًاستبدال الرقم السري
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خدمات وعموالت متنوعة
Value BankingAdvantage BankingPrestige Banking

كشف
الحساب

نسخة عن كشف احلساب الورقي 
لسنة واحدة خارج الفترة الدورية 

املطلوبة من العميل

0,25 دينار أردني / 
الورقة

0,25 دينار أردني / 
الورقة

0,25 دينار أردني / 
الورقة

نسخة عن كشف احلساب الورقي 
ملا يزيد عن سنة خارج الفترة الدورية 

املطلوبة من العميل

0,50 دينار أردني / 
الورقة

0,50 دينار أردني / 
الورقة

0,50 دينار أردني / 
الورقة

2 دينار أردني / الشهر2 دينار أردني / الشهر2 دينار أردني / الشهرحساب جامد )شهري(

مجانا5ً دينار أردني5 دينار أردنيخطاب براءة ذمة

مجانا10ً دينار أردني10 دينار أردنيشهادة برصيد احلساب

إستعالم على نظام كريف الكثر 
من مرتني

*يكون إستعالم كريف ألول مرتني 
مجاناً

2 دينار أردني2 دينار أردني2 دينار أردني

مجانا5ً دينار أردني5 دينار أردنيشهادة مديونية

مجانا5ً دينار أردني5 دينار أردنيشهادة فوائد مدفوعة

مجانا2ً دينار أردني2 دينار أردنيمصادقة توقيع )لكل مستند(

السحوبات النقدية عن طريق 
الفرع في حال لم يكن لدى العميل 

 Visa( بطاقة خصم مباشر
 Debit/Mastercard

)Debit

ً مجاناًمجاناًمجانا

السحوبات النقدية عن طريق الفرع 
في حال كان لدى العميل بطاقة 
Visa Debit/( خصم مباشر

)Mastercard Debit

ً مجاناًمجاناًمجانا

مجاناًمجاناًمجاناًاإليداع بالدينار األردني

عمولة تصريف عمالت أجنبية
0,5% من املبلغ
بالدينار األردني

0,5% من املبلغ
بالدينار األردني

0,5% من املبلغ
بالدينار األردني

عمولة تصريف عمالت أجنبية لدى 
املراكز احلدودية و املطار

2% بحد أدنى
1 دينار أردني

2% بحد أدنى
1 دينار أردني

2% بحد أدنى
1 دينار أردني

اإليداع بعمالت رئيسية أخرى )في 
حال كانت تزيد قيمة املبلغ عن 

10,000 دوالر أمريكي أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية األخرى(

مجانا%0,10%0,10ً

خدمات
 وعموالت 
متنوعة 
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خدمات
 وعموالت
 متنوعة

نسخة من قسيمة السحب أو 
اإليداع/ الشيك املدفوع / إيصال 

الدفع لألشهر الستة األخيرة

1 دينار أردني / لكل 
مستند

1 دينار أردني / لكل 
مستند

مجاناً

نسخة من قسيمة السحب أو 
اإليداع / الشيك املدفوع / إيصال 
الدفع ملا يزيد عن األشهر الستة 

األخيرة

٣ دينار أردني / لكل 
مستند

٣ دينار أردني / لكل 
مستند

مجاناً

5 دينار أردني / وكالة5 دينار أردني / وكالة5 دينار أردني / وكالةعمولة تثبيت وكاالت عدلية وبنكية

عمولة تسديد فواتير الكهرباء 
AJIB واملياه لعمالء

مجاناًمجاناًمجاناً

عمولة تسديد فواتير الكهرباء 
AJIB واملياه لغير عمالء

1 دينار أردني*1 دينار أردني*1 دينار أردني*

* يتم إستيفاء دينار واحد لكل 1-٣ فواتير

طلب مشاهدة فيديو محدد جلهاز 
الصراف اآللي

مجاناًمجاناًمجاناً

تعليمات
 ثابتة

ضمن حسابات العميل
AJIB داخل بنك

مجاناًمجاناًمجاناً

AJIB حلسابات أخرى ضمن بنك
1 دينار أردني / أمر 
وتستوفى عند 

التنفيذ

1 دينار أردني / أمر 
وتستوفى عند 

التنفيذ

1 دينار أردني / أمر 
وتستوفى عند

 التنفيذ

جلهات أخرى خارج البنك
2 دينار أردني / أمر وتستوفى عند التنفيذ )على أن يتم استيفاء 

عمولة احلوالة وأجور السويفت حسب اجلدول(

خدمات وعموالت متنوعة خاصة بالحساب البنكي األساسي أهاًل
خدمات 
وعموالت

 أخرى خاصة
 بالحساب
 البنكي

 األساسي 
أهاًل

السحب النقدي من احلساب البنكي 
األساسي أهالً من خالل الفرع

مجاناً ألول مرتني 
يتم استيفاء 0.50 دينار أردني بعد جتاوز اول مرتني 

عمولة اإليداع من خالل الفرع حلساب 
البنكي األساسي أهالً )نقدي/

شيكات(
بسقف أعلى ٣50 دينار للعملية 

الواحدة بحد أقصى عمليتني خالل 
الشهر

مجاناً ألول مرتني 
يتم استيفاء 0.50 دينار أردني بعد جتاوز اول مرتني



ملزيد من التفاصيل عن خدماتنا املصرفية، يرجى اإلتصال مبركز اخلدمة الهاتفية املتوفر على مدار الساعة كافة أيام األسبوع 

خلدمتك على الرقم 500٣005-06،أو العمل على حتديد موعداً ملراجعة بياناتك املالية لتلقي نظرة معمقة على وضعك املالي 

وتكتشف فرصك االستثمارية احلالية واملستقبلية.

ajib.com
٠٦ ٥ ٠ ٠ ٣٠ ٠ ٥

ArabJordanInvestmentBank
AJIB_BANK

AJIB خدمات شاملة ومبتكرة مع

الطبعة الثانية
تشرين أول ٢٠١٧


