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.1

االعتمادات المستندية الصادرة
الخدمة

عمولة فتح االعتماد المستندي الصادر ( تحتسب على أساس فترات ربع

العموالت
 %2سنويا ً ( ال تقل عن  70دينار )

سنوية او جزء منها
عمولة التعديل لالعتماد الصادرة ( زيادة المبلغ او تمديد المدة ( نفس

 35دينار للتعديل الواحد

عمولة االصدار )
عمولة كفالة السحوبات على االعتمادات الصادرة ( تحتسب على أساس

 %2سنويا ً ( ال تقل عن  70دينار )

فترات ربع سنوية او جزء منها )
إعادة العمولة في حالة الغاء االعتماد

 %05في حال رفض االعتماد من المستفيد بشرط ان يتم فتح اعتماد اخر بديل لنفس العقد ويتم
استيفاء عمولة اصدار.
في حال رفض االعتماد من البنك المراسل ال يتم اعادة العمولة ويتم اصدار اعتماد بديل بدون
عمولة اصدار.

رسوم التأمين على البضائع العائدة لبوالص تأخر سدادها
اذن تجيير
عمولة الخالفات لمستندات االعتماد
اعادة المستندات المرفوضة الى البنك المراسل
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 %155من قيمة رسوم التأمين
 20دينار مقطوعة
ما يعادل  $115لكل مجموعة مستندات
 05دينار لكل مجموعة مستندات
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.2

االعتمادات الواردة
الخدمة

عمولة تبليغ االعتماد الوارد
عمولة تعزيز االعتماد الوارد
تحتسب على أساس فترات ربع سنوية أو جزء منها
عمولة التعديل لالعتماد الوارد
باستثناء زيادة المبلغ أو تمديد المدة وعندئذ تخضع لعمولة تبليغ االعتماد
الوارد وعمولة تعزيز االعتماد الوارد
عمولة (تداول المستندات) االعتمادات الواردة للتصدير
عمولة كفالة السحوبات على االعتمادات الواردة المعززة
تحتسب على أساس فترات ربع سنوية أو جزء منها
عمولة السحوبات اآلجلة على االعتمادات الواردة غير المعززة
إعادة العمولة في حالة إلغاء االعتماد
عمولة تحويل االعتماد المستندي الوارد Transferable L/C
عمولة التعهد بالتغطية IRU
تحتسب على أساس فترات ربع سنوية أو جزء منها
عمولة تغطية االعتماد بدون مسؤولية
عمولة Handling
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العموالت
( )%5.2لعمالء البنك و ( )%5.20لغير عمالء البنك أال تقل عن  70دينار
( )%2سنويا أال تقل عن  155دينار
( )30دينار لكل لتعديل
( )%5.3.0أال تقل عن  255دينار
( )%2سنويا أال تقل عن  155دينار
 05دينار مقطوعة
ال تعاد العمولة
( )%5.0مقطوعة أال تقل عن  155دينار
 %2سنويا اال تقل عن  155دينار
 05دينار مقطوعة
 255دينار لكل مجموعة مستندات
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.2

االعتمادات الواردة
الخدمة

عمولة حواالت الحق الصادرة على االعتمادات الواردة

.3

 %5.1على اال تقل عن  155دينار
 05دينار مقطوعة

حوالة حق واردة

البوالص برسم

العموالت

التحصيل ( الصادرة والواردة )

الخدمة

العموالت

عمولة البوالص

( )%5.3.0أال تقل عن  05دينار

عمولة قبول سحوبات التحصيل من المشترين

( )%5.120أال تقل عن  05دينار

عمولة تسليم مستندات بدون دفع

( )05دينار مقطوعة

عمولة تحويل البوالص بين البنوك

( )05دينار مقطوعة

عمولة كفالة السحوبات على بوالص التحصيل الواردة
تحتسب على أساس فترات ربع سنوية أو جزء منها
إعادة المستندات المرفوضة الى البنك المراسل
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( )%2سنويا أال تقل عن  155دينار
( )05دينار لكل مجموعة مستندات
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.4

الكفاالت
الخدمة

العموالت

عمولة الكفاالت الصادرة بالعملة المحلية عدا كفاالت الدفع
تحتسب على أساس فترات ربع سنوية أو جزء منها

( )%3سنويا أال تقل عن  20دينار

عمولة الكفاالت الصادرة إلى الخارج عدا كفاالت الدفع
تحتسب على أساس فترات ربع سنوية أو جزء منها

( )%2سنويا أال تقل عن  05دينار

عمولة الكفاالت الصادرة بضمانة كفاالت بنكية مقابلة
تحتسب على أساس فترات ربع سنوية أو جزء منها( مع مراجعة دائرة
المؤسسات المالية )
عمولة تأخير إعادة الكفالة بعد انتهاء سريانها
تحتسب على أساس فترات ربع سنوية أو جزء منها
عمولة كفاالت الدفع
تحتسب على أساس فترات ربع سنوية أو جزء منها
عمولة تأخير إعادة الكفالة بعد انتهاء سريانها
عمولة كفاالت تخليص البضائع /عمولة اصدار تعهدات مالحية (اعتمادات
و بوالص)
تعديل الكفاالت باستثناء زيادة المبلغ او تمديد المدة  ،عندئذ تخضع لنفس
عمولة االصدار
عمولة اعتماد جهوز Standby LC
تحويل الكفاالت
عمولة تعهدات أعمال العراق
عمولة تبليغ كفالة واردة
عمولة تعديل  /كفالة واردة مبلغة
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( )%1.0سنويا أال تقل عن  05دينار
مع وجود مطالبة :نفس عمولة اإلصدار
( )%4سنويا أال تقل عن  05دينار
 20دينار مقطوعة
(بدون وجود مطالبة)
( )05دينار مقطوعة
( )20دينار للكفاالت المحلية
( )20دينار للكفاالت االجنبية

 %4على اال تقل عن  05دينار
 %5.0مقطوعة أال تقل عن  155دينار
%2
.5دينار مقطوعة
( )20دينار
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.5

الحواالت الخارجية والداخلية
الخدمة

عمولة الحوالة الصادرة بالعملة األجنبية
يتضمن سعر العملة األجنبية على الدينار األردني قيمة فرق العملة

العموالت
(¼ )%أال تقل عن  10دينار ال تزيد عن  .5دينار

حواالت العراق بالعملة األجنبية

حسب االتفاقيات

عمولة الحواالت الصادرة بين البنوك المحلية  )RTJS(/بالدينار
األردني
عمولة الحواالت الصادرة بين البنوك المحلية ( )RTJSبالعملة
األجنبية
عمولة استفسار /تعديل /إلغاء حوالة صادرة

 0دنانير مقطوعة
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.6

الشيكات االجنبية والمحلية
الخدمة

عمولة إصدار دفاتر شيكات بالدينار األردني
عمولة إصدار دفاتر شيكات بالدوالر األمريكي

عمولة الشيكات المعادة (لعدم كفاية الرصيد) للمرة االولى
عمولة الشيكات المعادة (لعدم كفاية الرصيد) للمرة الثانية او اكثر
عمولة شيك معاد ألسباب فنية ( تعود على العميل )
عمولة تسوية الشيك المعاد
عمولة إيقاف صرف شيك بالدينار
بناء على معارضة الساحب (في حال وجود نزاع ما بين الساحب
والمستفيد)
عمولة إيقاف صرف شيك مصرفي صادر بالعملة األجنبية
عمولة إيداع شيكات برسم التحصيل بالدينار األردني
ال ينطبق في حالة الموافقة االئتمانية
عمولة تحصيل الشيكات بالدينار الواردة من البنوك المحلية خارج جلسة
المقاصة أو الصادرة للبنوك المحلية خارج المقاصة
عمولة تحصيل الشيكات بالعملة األجنبية داخل األردن
عمولة تحصيل الشيكات بالعملة األجنبية خارج األردن
عمولة الشيكات الصادرة بالعملة األجنبية
يتضمن سعر العملة األجنبية على الدينار األردني قيمة فرق العملة
عمولة إصدار شيك بنكي بالعملة المحلية
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العموالت
 15أوراق :دينارين
 20ورقة 3 :دنانير
 45ورقة 0:دنانير
 15أوراق$2 :
 20ورقة$3 :
 05ورقة$0 :
أو ما يعادلها
 25دينار  /للشيك
 45دينار  /للشيك
 2دينار  /للشيك
 20دينار  /للشيك
 15دنانير  /للشيك
 10دينار أو ما يعادلها
( )055فلس لكل شيك
 0دنانير مقطوعة لكل شيك
 1باأللف أال تقل عن  15دنانير  +عمولة البنك المراسل إن وجدت
 1.0باأللف أال تقل عن  0دنانير  +أجور البريد السريع (  25دينار )
 0دنانير مقطوعة  +السويفت (  15دنانير) إذا كان مبلغ الشيك اكبر من $15555
 0دنانير
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.6

الشيكات االجنبية والمحلية
الخدمة

شيكات مشتراة بالعملة األجنبية
قيد الشيكـات بتاريـخ حـق
واألفضل عدم شراء شيكات مشتراة
تصوير شيكات بناء على طلب العميل
عمولة تعزيز الشيكات المصرفية بالعمالت األجنبية
عمولة سحب/تعديل شيكات برسم التحصيل
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العموالت
 1.0باأللف أال تقل عن  0دنانير +عمولة البنك المراسل إن وجدت
 1دينار/السنة الحالية
 0دنانير/للسنوات السابقة
 10دوالر أمريكي
 .055فلس لكل شيك
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 .7الحسابات
الخدمة
التعليمات الدورية الثابتة لطرف ثالث
عمولة تزويد العميل بكشف حساب بخالف الدورية المعتمدة
عمولة الحسابات الجامدة
للحسابات التي تقل أرصدتها عن  055دينار أو ما يعادلها
عمولة صيانة الحسابات
" يستثنى من ذلك الحسابات الممنوحة قروض ،يتم اإلعفاء من العمولة
بشرط وجود وديعة ألجل/شهادة إيداع مقابل الحسابات"
للحسابات التي يقل متوسط رصيدها الشهري عن  255دينار أو ما يعادلها
عمولة السحب نقدا بالعملة األجنبية من الحساب وبنفس العملة
عمولة إيداع النقد األجنبي  /فئات صغيرة
عمولة اإليداع النقدي دوالر أمريكي للمبالغ التي تزيد عن $155555
عمولة اإليداع النقدي دوالر أمريكي للمبالغ التي تقل عن $155555
عمولة إصدار شهادات
 مالءة مالية

العموالت
 0دنانير مقطوعة
 1دينار لكل كشف شهري ألي يوم سابق خالل السنة الحالية .
 2دينار لكل كشف شهري عن السنوات السابقة
 2دينار شهريا
أو ما يعادلها
 1دينار شهريا

بموجب تعليمات خاصة من قبل دائرة الخزينة
بموجب تعليمات خاصة من قبل دائرة الخزينة
.001
.001
تكون صالحية اإلعفاء من قبل مدير الفرع
 15دنانير

 شهادة رصيد
 المقدرة على اإلنفاق
 العالقة المالية
 شهادة فوائد وعموالت
 عمولة تأسيس شركة
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 .7الحسابات
الخدمة
 عمولة كتاب رفع رأس مال شركة
 شهادة التزامات
 شهادة براءة ذمة
عمولة المصادقة على صحة التواقيع
براءة الذمة عند نقل المديونية
حفظ المراسالت داخل البنك (بدون مراسالت )
تصوير المستندات والشيكات لكل صفحة عند طلب العميل
عمولة كتاب مجموع الحركات الدائنة و المدينة
إصدار مفاتيح بديلة لصناديق البريد الداخلي
عمولة قبول تعليمات بالفاكس/هاتف/بالبريد االلكتروني
عمولة التفويض البنكي/الوكالة العامة/الوكالة الخاصة
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العموالت
 05دينار
 20دينار
 10دنانير
 0دنانير
 25دينار
 0دنانير شهريا
دينار للسنة الحالية
 0دنانير سنوات السابقة
 15دنانير
 15دنانير عن كل مفتاح
 20دينار لمرة واحدة 05دينار للصرافين سنويا
15دنانير
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 .8البطاقات
الخدمة

العموالت

 VISAالذهبيــة Charge

مجانية

 VISA Revolvingالذهبيــة

مجانية

 VISA Revolvingعادية

مجانية

 MasterCard Revolvingذهبيــة

مجانية

 MasterCard Revolvingعاديــة

مجانية

فيزا بالتينية Revol

مجانية

ماستر بالتينية Revol.

مجانية

إصدار رقم سري بديل أو بطاقة بديلة ماستر كارد أو فيزا

 1دينار

الفائدة على المشتريات للبطاقات الكالسيكية الدوارة

 %1..0شهريا

الفائدة على السحب النقدي للبطاقات الكالسيكية الدوارة

 %1..0شهريا

عمولة السحب النقدي

 %4وبحد أدنى  4دنانير

عمولة التأخر في السداد

 10دينار شهريا

عمولة تجاوز السقف

 15دنانير شهريا

نسخة عن كشف الحساب بخالف الكشوفات الدورية
رسوم تسليم البطاقة أو الرقم السري من خالل شركة ناقلة
رسوم اعتراض على حركات بطاقة (الماستر كارد /الفيزا)
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نفس كشوفات الحسابات
 25دينار خارج األردن لكل إرسالية
 0دنانير
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 .8البطاقات
الخدمة
Master Card Prepaid

إصدار بطاقة فيزا إلكترون بديلة أو رقم سري لبطاقات الفيزا إلكترون
عمولة السحب النقدي لبطاقات الفيزا إلكترون على أجهزة الصراف
اآللي لدى البنوك األخرى
االستفسار عن الرصيد من خالل بطاقات الفيزا إلكترون على أجهزة
الصراف اآللي لدى البنوك األخرى
عمولة شهرية رسوم بطاقة Visa Electron
عمولة إصدار  Emergency cardفيزا االئتمانية
الخدمة

العموالت
إصدار 15 :دنانير
تجديد  0 :دنانير
تغذية  2 :دينار
سحب نقدي من خالل الصراف  2 :دينار
فرق عملة  %1سعر التحويل 5..10
 0دنانير
 5.055دينار لكل حركة
 5.105دينار لكل حركة

5.500
 3.دينار
العموالت

تسديد فواتير الكهرباء
تسديد فواتير شركة زين

 لغير العمالء دينار واحد لعمالء البنك 5.055دينار
 تعليمات ثابتة 5.205دينار

فواتير شركة Orange

 5.1دينار  /فاتورة بالتعليمات الثابتة
 5.105دينار  /فاتورة بخالف التعليمات الثابتة
تستوفى من الشركة

" تستوفى من الشركة وليس من العمالء "
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 .9أخرى
الخدمة

العموالت

عمولة فك رهن عقار

 20دينار

عمولة فك رهن سيارة

 20دينار

أجور السويفت

إصدار اعتمادات 25 :دينار مقطوعة
إصدار كفـاالت 25 :دينار مقطوعة
حواالت صـادرة 15 :دنانير مقطوعة
بخالف أعــاله 15 :دنانير مقطوعة

أجور فاكس

 1دينار داخل األردن
 0دنانير خارج األردن

نفقات البريد السريع

 0دنانير داخل األردن
 25دينار خارج األردن

عمولة ومصاريف البنك المراسل
خدمة تأجير صناديق األمانات
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حسب ما هي واردة من البنك المراسل
صندوق حجم صغير  05 -دينار سنويا ً
صندوق حجم وسط –  05دينار سنويا ً
صندوق حجم كبير –  155دينار سنويا ً
يتم استيفاء تأمين نقدي بقيمة  05دينار أول مرة وعند االستئجار.

