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االعتمادات املستندية الصادرة
اخلدمة

عمولة فتح االعتماد املستندي الصادر ( حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية

العموالت
احلد االدنى

احلد االعلى

 %1سنوياً ( ال تقل عن 70دينار )

 %2سنوياً ( ال تقل عن  70دينار )

او جزء منها
عمولة التعديل لالعتماد الصادرة ( زيادة املبلغ او متديد املدة ( نفس عمولة
االصدار )
عمولة كفالة السحوبات على االعتمادات الصادرة ( حتتسب على أساس
فرتات ربع سنوية او جزء منها )
إعادة العمولة يف حالة الغاء االعتماد

 35دينار للتعديل الواحد
 %1سنوياً ( ال تقل عن  70دينار )

 %2سنوياً ( ال تقل عن  70دينار )
 %50يف حال رفض االعتماد من املستفيد بشرط ان يتم فتح
اعتماد اخر بديل لنفس العقد ويتم استيفاء عمولة اصدار .
يف حال رفض االعتماد من البنك املراسل ال يتم اعادة العمولة
ويتم اصدار اعتماد بديل بدون عمولة اصدار

رسوم التأمني على البضائع العائدة لبوالص تأخر سدادها

 %100من قيمة رسوم التأمني

اذن جتيري

 25دينار مقطوعة

عمولة اخلالفات ملستندات االعتماد

ما يعادل  $ 110لكل جمموعة مستندات

اعادة املستندات املرفوضة اىل البنك املراسل

 50دينار لكل جمموعة مستندات
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االعتمادات الواردة
اخلدمة

عمولة تبليغ االعتماد الوارد
عمولة تعزيز االعتماد الوارد
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها
عمولة التعديل لالعتماد الوارد
باستثناء زيادة املبلغ أو متديد املدة وعندئذ ختضع لعمولة تبليغ االعتماد
الوارد وعمولة تعزيز االعتماد الوارد
عمولة (تداول املستندات) االعتمادات الواردة للتصدير
عمولة كفالة السحوبات على االعتمادات الواردة املعززة
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها
عمولة السحوبات اآلجلة على االعتمادات الواردة غري املعززة
إعادة العمولة يف حالة إلغاء االعتماد
عمولة حتويل االعتماد املستندي الوارد Transferable L/C
عمولة التعهد بالتغطية IRU
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها
عمولة تغطية االعتماد بدون مسؤولية
عمولة Handling
عمولة حواالت احلق الصادرة على االعتمادات الواردة
حوالة حق واردة

العموالت
احلد االدنى

احلد االعلى

( )%0.1أال تقل عن 70دينار

( )%0.2لعمالء البنك و ( )%0.25لغري عمالء البنك أال تقل
عن  70دينار

( )%1.2سنويا أال تقل عن  100دينار

( )%2سنويا أال تقل عن  100دينار
( )35دينار لكل لتعديل

( )%0.25أال تقل عن 200دينار

( )%0.375أال تقل عن  200دينار

( )%1سنويا أال تقل عن  100دينار

( )%2سنويا أال تقل عن  100دينار

 %1سنويا اال تقل عن  100دينار

 50دينار مقطوعة
ال تعاد العمولة
( )%0.5مقطوعة أال تقل عن  100دينار
 %2سنويا اال تقل عن  100دينار
 50دينار مقطوعة
 200دينار لكل جمموعة مستندات
 %0.1على اال تقل عن  100دينار
 50دينار مقطوعة
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البوالص برسم التحصيل ( الصادرة والواردة )

اخلدمة
عمولة البوالص

العموالت
احلد االدنى

احلد االعلى

( )%0.125أال تقل عن  50دينار

( )%0.375أال تقل عن  50دينار
( )%0.125أال تقل عن  50دينار

عمولة قبول سحوبات التحصيل من املشرتين
عمولة تسليم مستندات بدون دفع

( )50دينار مقطوعة

عمولة حتويل البوالص بني البنوك

( )50دينار مقطوعة

عمولة كفالة السحوبات على بوالص التحصيل الواردة
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها
إعادة املستندات املرفوضة اىل البنك املراسل

( )%1.2سنويا أال تقل عن  100دينار

( )%2سنويا أال تقل عن  100دينار
( )50دينار لكل جمموعة مستندات
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الكفاالت
العموالت

اخلدمة
احلد االدنى

احلد االعلى

عمولة الكفاالت الصادرة بالعملة احمللية عدا كفاالت الدفع
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها

( )%1.2سنويا أال تقل عن  25دينار

( )%3سنويا أال تقل عن  25دينار

عمولة الكفاالت الصادرة إىل اخلارج عدا كفاالت الدفع
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها

( )%1.5سنويا أال تقل عن  50دينار

( )%2سنويا أال تقل عن  50دينار

عمولة الكفاالت الصادرة بضمانة كفاالت بنكية مقابلة
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها( مع مراجعة دائرة
املؤسسات املالية )
عمولة تأخري إعادة الكفالة بعد انتهاء سريانها
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها
عمولة كفاالت الدفع
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها
عمولة تأخري إعادة الكفالة بعد انتهاء سريانها

( )%1سنويا أال تقل عن  50دينار

( )%1.5سنويا أال تقل عن  50دينار

عمولة كفاالت ختليص البضائع /عمولة اصدار تعهدات مالحية (اعتمادات و
بوالص)
تعديل الكفاالت باستثناء زيادة املبلغ او متديد املدة  ،عندئذ ختضع لنفس
عمولة االصدار
عمولة اعتماد جهوز Standby LC
حتويل الكفاالت
عمولة تعهدات أعمال العراق
عمولة تبليغ كفالة واردة
عمولة تعديل  /كفالة واردة مبلغة

مع وجود مطالبة :نفس عمولة اإلصدار
( )%1.2سنويا أال تقل عن  50دينار

( )%4سنويا أال تقل عن  50دينار
 25دينار مقطوعة
(بدون وجود مطالبة)
( )50دينار مقطوعة
( )25دينار للكفاالت احمللية
( )25دينار للكفاالت االجنبية

 %1.2على اال تقل عن  50دينار
%1

 %4على اال تقل عن  50دينار
 %0.5مقطوعة أال تقل عن  100دينار
%2
70دينار مقطوعة
( )25دينار
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احلواالت اخلارجية والداخلية
اخلدمة

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

العموالت
احلد االدنى

احلد االعلى

( )%8/1أال تقل عن  10دنانري وال تزيد

(¼ )%أال تقل عن  15دينار ال تزيد عن  70دينار

عن  50دينار

حواالت العراق بالعملة األجنبية

حسب االتفاقيات

عمولة احلواالت الصادرة بني البنوك احمللية  )RTJS(/بالدينار األردني

 5دنانري مقطوعة

عمولة احلواالت الصادرة بني البنوك احمللية ( )RTJSبالعملة األجنبية
عمولة استفسار /تعديل /إلغاء حوالة صادرة

 30دينار مقطوعة
$ 15
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الشيكات االجنبية واحمللية
العموالت

اخلدمة
احلد االدنى
عمولة إصدار دفاتر شيكات بالدينار األردني

احلد االعلى

عمولة الشيكات املعادة (لعدم كفاية الرصيد) للمرة االوىل

 10أوراق :دينارين
 25ورقة3 :دنانري
 40ورقة 5:دنانري
 10أوراق$2 :
 25ورقة$3 :
 50ورقة$5 :
أو ما يعادهلا
 20دينار  /للشيك

عمولة الشيكات املعادة (لعدم كفاية الرصيد) للمرة الثانية او اكثر

 40دينار  /للشيك

عمولة شيك معاد ألسباب فنية ( تعود على العميل )

 2دينار  /للشيك

عمولة تسوية الشيك املعاد

 25دينار  /للشيك

عمولة إيقاف صرف شيك بالدينار
بناء على معارضة الساحب( يف حال وجود نزاع ما بني الساحب واملستفيد )
عمولة إيقاف صرف شيك مصريف صادر بالعملة األجنبية

 10دنانري  /للشيك

عمولة إصدار دفاتر شيكات بالدوالر األمريكي

عمولة إيداع شيكات برسم التحصيل بالدينار األردني
ال ينطبق يف حالة املوافقة االئتمانية
عمولة حتصيل الشيكات بالدينار الواردة من البنوك احمللية خارج جلسة
املقاصة أو الصادرة للبنوك احمللية خارج املقاصة
عمولة حتصيل الشيكات بالعملة األجنبية داخل األردن
عمولة حتصيل الشيكات بالعملة األجنبية خارج األردن
عمولة الشيكات الصادرة بالعملة األجنبية
يتضمن سعر العملة األجنبية على الدينار األردني قيمة فرق العملة

10دينار أو ما يعادهلا
( )250فلسا لكل شيك

( )500فلس لكل شيك
 5دنانري مقطوعة لكل شيك
 1باأللف أال تقل عن  10دنانري  +عمولة البنك املراسل إن
وجدت
 1.5باأللف أال تقل عن  5دنانري  +أجور الربيد السريع ( 20
دينار )
 5دنانري مقطوعة  +السويفت (  10دنانري ) إذا كان مبلغ
الشيك اكرب من $10000
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الشيكات االجنبية واحمللية
العموالت

اخلدمة
احلد االدنى
عمولة إصدار شيك بنكي بالعملة احمللية
شيكات مشرتاة بالعملة األجنبية
قيد الشيكـات بتاريـخ حـق
واألفضل عدم شراء شيكات مشرتاة
تصوير شيكات بناء على طلب العميل
عمولة تعزيز الشيكات املصرفية بالعمالت األجنبية
عمولة سحب/تعديل شيكات برسم التحصيل

احلد االعلى
 5دنانري
 1.5باأللف أال تقل عن  5دنانري +عمولة البنك املراسل إن
وجدت
1دينار/السنة احلالية
5دنانري/للسنوات السابقة
 15دوالر أمريكي
 .500فلس لكل شيك
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 .7احلسابات
العموالت

اخلدمة
احلد االدنى
التعليمات الدورية الثابتة لطرف ثالث
عمولة تزويد العميل بكشف حساب خبالف الدورية املعتمدة

احلد االعلى
 5دنانري مقطوعة
 1دينار لكل كشف شهري ألي يوم سابق خالل السنة
احلالية .
 2دينار لكل كشف شهري عن السنوات السابقة
 2دينار شهريا
أو ما يعادهلا
 1دينار شهريا

عمولة احلسابات اجلامدة
للحسابات اليت تقل أرصدتها عن  500دينار أو ما يعادهلا
عمولة صيانة احلسابات
" يستثنى من ذلك احلسابات املمنوحة قروض ،يتم اإلعفاء من العمولة بشرط
وجود وديعة ألجل/شهادة إيداع مقابل احلسابات"
للحسابات اليت يقل متوسط رصيدها الشهري عن  200دينار أو ما يعادهلا
عمولة السحب نقدا بالعملة األجنبية من احلساب وبنفس العملة

مبوجب تعليمات خاصة من قبل دائرة اخلزينة

عمولة إيداع النقد األجنيب  /فئات صغرية

مبوجب تعليمات خاصة من قبل دائرة اخلزينة

عمولة اإليداع النقدي دوالر أمريكي للمبالغ اليت تزيد عن $100000

.001

عمولة اإليداع النقدي دوالر أمريكي للمبالغ اليت تقل عن $100000

.001
تكون صالحية اإلعفاء من قبل مدير الفرع
 10دنانري

عمولة إصدار شهادات
 مالءة مالية
 شهادة رصيد
 املقدرة على اإلنفاق
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 .7احلسابات
العموالت

اخلدمة
احلد االدنى

احلد االعلى

 العالقة املالية
 شهادة فوائد وعموالت
 عمولة تأسيس شركة

 50دينار

 عمولة كتاب رفع رأس مال شركة

 50دينار

 شهادة التزامات

25دينار

 شهادة براءة ذمة
عمولة املصادقة على صحة التواقيع

 15دنانري
 5دنانري
عمولة كسر الوديعة
ختصم من الفائدة اجملمعة للعميل ويف حال كسر الوديعة بالكامل ختصم الفائدة اجملمعة
بالكامل
شريطة أن ال خيسر العميل أي مبلغ من أصل الوديعة
( على أن ال تتجاوز قيمة العمولة مبلغ الفائدة اجملمعة )

براءة الذمة عند نقل املديونية
حفظ املراسالت داخل البنك (بدون مراسالت )

 20دينار
 5دنانري شهريا

تصوير املستندات والشيكات لكل صفحة عند طلب العميل

دينار للسنة احلالية
 5دنانري سنوات السابقة
10دنانري

إصدار مفاتيح بديلة لصناديق الربيد الداخلي

 10دنانري عن كل مفتاح

عمولة كتاب جمموع احلركات الدائنة و املدينة
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 .7احلسابات
العموالت

اخلدمة
احلد االدنى

احلد االعلى

عمولة قبول تعليمات بالفاكس/هاتف/بالربيد االلكرتوني

25دينار ملرة واحدة 50دينار للصرافني سنويا

عمولة التفويض البنكي/الوكالة العامة/الوكالة اخلاصة

10دنانري
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 .8البطاقات
العموالت

اخلدمة
احلد االدنى

احلد االعلى

 VISAالذهبيــة Charge

جمانية

 VISA Revolvingالذهبيــة

جمانية

 VISA Revolvingعادية

جمانية

 MasterCard Revolvingذهبيــة

جمانية

 MasterCard Revolvingعاديــة

جمانية

فيزا بالتينية Revol

جمانية

ماسرت بالتينية Revol.

جمانية

إصدار رقم سري بديل أو بطاقة بديلة ماسرت كارد أو فيزا

 1دينار

الفائدة على املشرتيات للبطاقات الكالسيكية الدوارة

 %1.75شهريا

الفائدة على السحب النقدي للبطاقات الكالسيكية الدوارة

 %1.75شهريا

عمولة السحب النقدي

 %4وحبد أدنى  4دنانري

عمولة التأخر يف السداد

 15دينار شهريا

عمولة جتاوز السقف

 10دنانري شهريا

نسخة عن كشف احلساب خبالف الكشوفات الدورية
رسوم تسليم البطاقة أو الرقم السري من خالل شركة ناقلة

نفس كشوفات احلسابات
 20دينار خارج األردن لكل إرسالية
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 .8البطاقات
العموالت

اخلدمة
احلد االدنى
رسوم اعرتاض على حركات بطاقة (املاسرت كارد /الفيزا)

احلد االعلى
5دنانري
إصدار 10 :دنانري
جتديد  5 :دنانري
تغذية  2 :دينار
سحب نقدي من خالل الصراف  2 :دينار
فرق عملة  %1سعر التحويل 0.715
 5دنانري
 0.500دينار لكل حركة

Master Card Prepaid

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

 0.150دينار لكل حركة

0.500

عمولة إصدار  Emergency cardفيزا االئتمانية
اخلدمة

 37دينار
العموالت
احلد االدنى

احلد االعلى

تسديد فواتري الكهرباء
تسديد فواتري شركة زين

 لغري العمالء دينار واحد لعمالء البنك 0.500دينار
 تعليمات ثابتة 0.250دينار

فواتري شركة Orange

 0.1دينار  /فاتورة بالتعليمات الثابتة
 0.150دينار  /فاتورة خبالف التعليمات الثابتة
تستوفى من الشركة

" تستوفى من الشركة وليس من العمالء "

قائمة الرسوم والعموالت ( لعمالء الشركات )

 .9أخرى
العموالت

اخلدمة

احلد االعلى

احلد االدنى
عمولة فك رهن عقار

25دينار

عمولة فك رهن سيارة

25دينار

أجور السويفت

إصدار اعتمادات 20 :دينار مقطوعة
إصدار كفـاالت 20 :دينار مقطوعة
حواالت صـادرة 10 :دنانري مقطوعة
خبالف أعــاله 10 :دنانري مقطوعة

أجور فاكس

 1دينار داخل األردن
 5دنانري خارج األردن

نفقات الربيد السريع

 5دنانري داخل األردن
 20دينار خارج األردن

عمولة ومصاريف البنك املراسل

حسب ما هي واردة من البنك املراسل

خدمة تأجري صناديق األمانات

صندوق حجم صغري  60 -دينار سنويًا
صندوق حجم وسط –  80دينار سنوياً
صندوق حجم كبري –  100دينار سنوياً
يتم استيفاء تأمني نقدي بقيمة  60دينار أول مرة وعند االستئجار.

