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Tariff Book 2 نشرة الرسوم والعموالت

Service Pricing الرسوم/العموالت اخلدمة 
1 Import Letters of Credit (LC) االعتمادات املستندية الصادرة   1
1.1 Import LCs Issuance Commission 2% of LC amount per annum with a minimum value 

of JOD 70 (payable per quarter or part thereof )
2% سنويًا من قيمة االعتماد وبحد أدنى 70 دينار )حتتسب على 

أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها( 
عمولة فتح االعتماد املستندي الصادر  1.1

1.2 Non-Financial Amendment Commission 
under Import LC

JOD 35 per amendment 35 دينار للتعديل الواحد عمولة تعديل غري مايل العتماد صادر   1.2

1.3 Financial Amendment Commission under 
Import LC (increment or extension) 

Same as import LC issuance commission نفس عمولة اإلصدار اعتماد صادر عمولة تعديل مايل العتماد صادر )زيادة قيمة أو 
متديد فرتة(  

1.3

1.4 Acceptance, Deferred Payment 
Commission under Import LC

2% of acceptance/payment amount per annum with 
a minimum value of JOD 70 (payable per quarter or 
parts thereof )

2% سنويًا من قيمة السحب/املستندات وبحد أدنى 70 دينار 
)حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها(

عمولة كفالة السحوبات اآلجلة على االعتمادات 
الصادرة

1.4

1.5 Reversing LC Issuance Commission in 
Case of Cancellation

 50% in case the LC was rejected by the beneficiary, 
subject to re-issuance of the same LC and collecting 
issuance commission 
 
In case of rejection by the correspondent bank, no 
commission to be collected upon re-issuance of the 
same LC 

 50% يف حال رفض االعتماد من قبل املستفيد بشرط أن يتم 
إصدار اعتماد آخر بديل لنفس االعتماد ويتم استيفاء عمولة إصدار 

 جديدة

يف حال رفض االعتماد من قبل البنك املراسل، ال يتم إعادة العمولة 
ويتم إصدار اعتماد بديل بدون عمولة 

إعادة عمولة اإلصدار يف حالة إلغاء االعتماد 1.5

1.6 Bill Endorsement/ Issuance of Shipping 
Guarantee Commission

JOD 50 flat إذن جتيري و/أو إصدار كفالة تخليص  50 دينار مقطوعة  1.6

1.7 Discrepant Documents Fees JOD 78 (or equivalent in LC currency) for each set of 
documents

78 دينار )أو ما يعادلها بعملة االعتماد( لكل جمموعة مستندات عمولة اخلالفات ملستندات االعتماد  1.7

1.8 Return Documents to Correspondent 
Banks

JOD 50 per set of documents 50 دينار لكل جمموعة  إعادة مستندات إىل البنك املراسل  1.8

2 Export Letters of Credit (LC) االعتمادات املستندية الواردة   2
2.1 Export LC Advising Fees 0.2% flat of LC amount for clients and 0.25% for non-

clients with a minimum value of JOD 70
0.2% مقطوعة من قيمة االعتماد لعمالء البنك و0.25% لغري عمالء 

البنك وبحد أدنى 70 دينار
رسوم تبليغ االعتماد الوارد 2.1

2.2 Export LC Confirmation Comission 2% per annum with a minimum value of JOD 100 
(payable per quarter or parts thereof )

2% سنويًا وبحد أدنى 100 دينار )حتتسب على أساس فرتات ربع 
سنوية أو جزء منها(

عمولة تعزيز االعتماد الوارد  2.2

2.3 Non-Financial Amendment Commission 
under Export LC

JOD 35 per amendment 35 دينار لكل تعديل عمولة تعديل غري مايل لالعتماد الوارد 2.3

2.4 Financial Amendment Commission under 
Export LC (increment or extension) 

Same as export LC confirmation commission and/or 
export LC advising fees

نفس عمولة التعزيز العتماد وارد و/أو رسوم تبليغ اعتماد وارد عمولة تعديل مايل العتماد وارد )زيادة قيمة أو 
متديد فرتة(  

2.4

2.5 Negotiation of Documents Commission 0.375% per each set of documents with a minimum 
value of JOD 200

0.375% من قيمة كل جمموعة مستندات وبحد أدنى 200 دينار عمولة تداول مستندات االعتمادات الواردة  2.5

2.6 Acceptance, Deferred Payment 
Commission under Confirmed Export LC

2% of acceptance/payment amount per annum with 
a minimum value of JOD 100  (payable per quarter or 
parts thereof )

2% سنويًا من قيمة السحب/املستندات أو بحد أدنى 100 دينار 
)حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها(

عمولة السحوبات اآلجلة على االعتمادات الواردة 
املعززة 

2.6

2.7 Acceptance, Deferred Payment 
Commission under Un-Confirmed Export 
LC

JOD 50 flat 50 دينار مقطوعة عمولة كفالة السحوبات على االعتمادات الواردة 
غرياملعززة 

2.7

2.8 Export LC Transfer Commission 0.5% flat of transferred LC amount with a minimum 
value of JOD 200

0.5% مقطوعة من قيمة االعتماد احملول وبحد أدنى 200 دينار عمولة حتويل االعتماد املستندي الوارد  2.8
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Service Pricing الرسوم/العموالت اخلدمة 
2.9 Document Handling Commission JOD 200 per set of documents 200 دينار لكل جمموعة مستندات عمولة إدارة املستندات برسم التحصيل 2.9
2.10 Outward Assignment of Proceeds  

Commission under Export LC
0.1% of assigned amount with a minimum value of 
JOD 100

0.1% من قيمة حوالة احلق وبحد أدنى 100 دينار عمولة حواالت احلق الصادرة على االعتمادات 
الواردة

2.10

2.11 Inward Assignment of Proceeds 
Commission

JOD 50 flat 50 دينار مقطوعة عمولة حوالة حق واردة 2.11

2.12 Reimbursement Fees without 
Undertaking

JOD 50 flat 50 دينار مقطوعة عمولة تغطية االعتمادات بدون مسؤولية 2.12

2.13 Irrevocable Reimbursement  Undertaking 
(IRU) Commission

2% of IRU amount per annum with a minimum value 
of JOD 100 (payable per quarter or part thereof )

2 % سنوي من قيمة التعهد على ان التقل عن 100 دينار اردين 
)حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها( 

  )IRU( عمولة التعهد بالتغطية 2.13

3 Bills for Collection (BC) البوالص برسم التحصيل  3
3.1 Inward BC Payment Commission 0.375% flat of BC amount with a minimum value of 

JOD 50
0.375% مقطوعة من قيمة البوليصة وبحد أدنى 50 دينار  عمولة دفع بوليصة حتصيل واردة  3.1

3.2 Outward BC Commission 0.375% flat of BC amount with a minimum value of 
JOD 50

0.375% مقطوعة من قيمة البوليصة وبحد أدنى 50 دينار  عمولة بوليصة حتصيل صادرة  3.2

3.3 Inward BC Acceptance Commission 0.125% of acceptance/payment amount with a 
minimum value of JOD 50

0.125% من قيمة السحب/املستندات وبحد أدنى 50 دينار عمولة قبول سحوبات التحصيل للبوالص الواردة 3.3

3.4 Fees for Documents Release on Free of 
Payment Basis under Inward BC

JOD 50 flat 50 دينار مقطوعة رسوم تسليم مستندات بدون دفع لبوالص 
التحصيل الواردة

3.4

3.5 Transfer of Inward BC Between Banks JOD 50 flat 50 دينار مقطوعة عمولة حتويل بوالص التحصيل الواردة بني البنوك  3.5
3.6 Inward BC Undertaking (Aval) 

Commission
2% of BC amount per annum with a minimum value 
of JOD 100 (payable per quarter or parts thereof )

2% سنويًا من قيمة البوليصة وبحد أدنى 100 دينار )حتتسب على 
أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها(

عمولة كفالة السحوبات على بوالص التحصيل 
الواردة 

3.6

3.7 Return Documents to Correspondent 
Banks

JOD 50 per set of documents 50  دينار لكل جمموعة  إعادة مستندات إىل البنك املراسل  3.7

4 Guarantees الكفاالت  4
4.1 Guarantee Issuance Commission, excl. 

Payment Guarantee 
2% of guarantee amount per annum with a 
minimum value of JOD 25 (payable per quarter or 
parts thereof )

2% سنويًا من قيمة الكفالة وبحد أدنى 25 دينار  )حتتسب على 
أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها(

عمولة إصدار الكفاالت عدا كفاالت الدفع 4.1

4.2 Payment Guarantee Issuance Commission 4% of guarantee amount per annum with a 
minimum value of JOD 50 (payable per quarter or 
parts thereof ) 

4% سنويًا من قيمة الكفالة وبحد أدنى 50 دينار )حتتسب على 
أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها(

عمولة إصدار كفاالت الدفع  4.2

4.3 Guarantee Issuance Commission against 
Counter Guarantee

On a case-by-case basis كل حالة على حدى عمولة الكفاالت الصادرة بضمانة كفاالت بنكية 
مقابلة 

4.3

4.4 Delay Commission for Guarantee Return 
after Expiry with an Existing  Claim

Same as guarantee issuance commission نفس عمولة اإلصدار الكفالة عمولة تأخري إعادة الكفالة بعد انتهاء سريانها 
مع وجود مطالبة

4.4

4.5 Delay Commission for Guarantee Return 
after Expiry without a Claim

JOD 25 flat 25 دينار مقطوعة  عمولة تأخري إعادة الكفالة بعد انتهاء سريانها 
دون وجود مطالبة 

4.5

4.6 Non-Financial Amendment Commission 
under all Guarantee Types

JOD 25 flat 25 دينار مقطوعة  تعديل غري مايل للكفاالت بكافة أنواعها 4.6
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Service Pricing الرسوم/العموالت اخلدمة 
4.7 Financial Amendment Commission 

under all Guarantee Types (extension or 
increment)

Same as guarantee issuance commission نفس عمولة إصدار الكفاالت تعديل مايل للكفاالت بكافة أنواعها  )زيادة قيمة 
أو متديد فرتة(

4.7

4.8 Issuance of Standby LC 4% of LC amount with a minimum value of JOD 50 
(payable per quarter or parts thereof )

4% من قيمىة االعتماد وبحد أدنى 50 دينار )حتتسب على أساس 
فرتات ربع سنوية أو جزء منها(

Standby LC عمولة اعتماد جهوز 4.8

4.9 Guarantee Transfer Commission 0.5% flat of transferred guarantee amount with a 
minimum value of JOD 200

0.5% مقطوعة من قيمة الكفالة احملولة وبحد أدنى 200 دينار  حتويل الكفاالت 4.9

4.10 Inward Guarantee Advising Commission JOD 70 flat عمولة تبليغ كفالة واردة 70 دينار مقطوعة 4.10
4.11 Advising Commission for Amended 

Inward Guarantee
JOD 25 flat 25 دينار مقطوعة  عمولة التعديل لكفاالت التبليغ الواردة 4.11

5 Outward Remittances احلواالت الصادرة 5
5.1(a) Overseas Foreign Currency Transfer - 

Charge type  SHA 
0.25% of transfer amount with a minimum value of 
JOD 15 and maximum value of JOD 70 (or equivalent)

0.25% مقطوعة من قيمة احلوالة وبحد أدنى 15 دينار وحد أقصى 
70 دينار )أو ما يعادلها(

عمولة احلوالة اخلارجية الصادرة بالعملة 
 SHA  األجنبية - نوع العمولة

5.1)أ(

5.1(b) Overseas Foreign Currency Transfer - 
Charge type  OUR 

0.25% of transfer amount with a minimum value 
of JOD 15 and maximum value of JOD 70 (or 
equivalent), plus correspondent bank and beneficiary 
bank charges with a minimum value of JOD 35

0.25%  مقطوعة من قيمة احلوالة وبحد أدنى 15 دينار وحد أقصى 
70 دينار )أو ما يعادلها(، باإلضافة إىل عموالت بنوك مراسلة والبنك 

املستفيد بحد أدنى 35 دينار

عمولة احلوالة اخلارجية الصادرة بالعملة 
 OUR  األجنبية - نوع العمولة

5.1)ب(

5.1(c) Overseas Foreign Currency Transfer - 
Charge type  BEN 

0.25% of transfer amount with a minimum value of 
JOD 15 and maximum value of JOD 70 (or equivalent)

0.25%  مقطوعة من قيمة احلوالة وبحد أدنى 15 دينار وحد أقصى 
70 دينار )أو ما يعادلها(

عمولة احلوالة اخلارجية الصادرة بالعملة 
 BEN  األجنبية - نوع العمولة

5.1)ج(

5.2(a) Domestic Transfer (RTGS) - Charge type  
SHA 

JOD 5 (or equivalent) 5 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة احلواالت احمللية الصادرة )RTGS( - نوع 
 SHA  العمولة

5.2)أ(

5.2(b) Domestic Transfer (RTGS) - Charge type  
OUR 

JOD 5 (or equivalent) plus beneficiary bank charges 
with a total minimum value of JOD 12

5 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله(، باإلضافة إىل عموالت البنك 
املستفيد وبقيمة عمولة إجمالية 12 دينار

عمولة احلواالت احمللية الصادرة )RTGS( - نوع 
 OUR  العمولة

5.2)ب(

5.2(c) Domestic Transfer (RTGS) - Charge type  
BEN 

JOD 5 (or equivalent) 5 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة احلواالت احمللية الصادرة )RTGS( - نوع 
 BEN  العمولة

5.2)ج(

5.3(a) Domestic Transfer (ACH) - Charge type  
SHA 

JOD 5 (or equivalent) 5 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة احلواالت احمللية الصادرة )ACH( - نوع 
  SHA  العمولة

5.3)أ(

5.3(b) Domestic Transfer (ACH) - Charge type  
OUR 

JOD 5 (or equivalent) plus beneficiary bank charges 
with a total minimum value of JOD 12

5 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله(، باإلضافة إىل عموالت البنك 
املستفيد وبقيمة عمولة إجمالية 12 دينار

عمولة احلواالت احمللية الصادرة )ACH( - نوع 
  OUR  العمولة

5.3)ب(

5.3(c) Domestic Transfer (ACH) - Charge type  
BEN 

JOD (or equivalent) 5 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة احلواالت احمللية الصادرة )ACH( - نوع 
  BEN  العمولة

5.3)ج(

5.4 Book Transfer (Internal within Capital 
Bank- Own Account)

Free جمانًا عمولة حتويل داخلي )فيما بني حسابات لدى 
كابيتال بنك- العميل نفسه(

5.4

5.5 Book Transfer (Internal within Capital 
Bank- Other Client)

Free جمانًا عمولة حتويل داخلي )فيما بني حسابات لدى 
كابيتال بنك- عميل آخر(

5.5

5.6 Payroll via Book Transfer (Internal within 
Capital Bank)

Free جمانًا عمولة حتويل راتب - حتويل داخلي )فيما بني 
حسابات كابيتال بنك(

5.6

5.7 Payroll via Domestic Transfer On a case-by-case basis كل حالة على حدى عمولة حتويل راتب- حوالة حملية  5.7
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5.8 Remittance Inquiry/Investigation, 
Amendment or Cancellation  

JOD 10 (or equivalent) 10 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة استفسارأو تعديل أو إلغاء حوالة صادرة 5.8

5.9 eFawateercom Payments  Client: JOD 0.5 for each set of 3 bills 
Non-client: JOD 1 for each set of 3 bills 

  لعمالء البنك: 0.5 دينار لكل ثالث فواتري تدفع مرة واحدة
لغري عمالء البنك: 1 دينار لكل ثالث فواتري تدفع مرة واحدة 

دفعات إي فواتريكم 5.9

6 Inward Remittances احلواالت الواردة 6
6.1(a) Overseas Foreign Currency Transfer - 

Charge type  SHA 
JOD 5 (or equivalent) 5 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة احلوالة اخلارجية الواردة بالعملة األجنبية 

 SHA  نوع العمولة -
6.1)أ(

6.1(b) Overseas Foreign Currency Transfer - 
Charge type  OUR 

JOD 5 (or equivalent) 5 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة احلوالة اخلارجية الواردة بالعملة األجنبية 
 OUR  نوع العمولة -

6.1)ب(

6.1(c) Overseas Foreign Currency Transfer - 
Charge type  BEN 

JOD 5 (or equivalent) 5 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة احلوالة اخلارجية الواردة بالعملة األجنبية 
 BEN  نوع العمولة -

6.1)ج(

6.2(a) Domestic Transfer (RTGS) - Charge type  
SHA 

JOD 3 (or equivalent) 3 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة احلواالت احمللية الواردة )RTGS( - نوع 
  SHA  العمولة

6.2)أ(

6.2(b) Domestic Transfer (RTGS) - Charge type  
OUR 

JOD 3 (or equivalent) 3 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة احلواالت احمللية الواردة )RTGS( - نوع 
  OUR  العمولة

6.2)ب(

6.2(c) Domestic Transfer (RTGS) - Charge type  
BEN 

JOD 3 (or equivalent) 3 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة احلواالت احمللية الواردة )RTGS( - نوع 
  BEN  العمولة

6.2)ج(

6.3(a) Domestic Transfer (ACH) - Charge type  
SHA 

JOD 3 (or equivalent) 3 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة احلواالت احمللية الواردة )ACH( - نوع 
  SHA  العمولة

6.3)أ(

6.3(b) Domestic Transfer (ACH)- Charge type  
OUR 

JOD 3 (or equivalent) 3 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة احلواالت احمللية الواردة )ACH( - نوع 
  OUR  العمولة

6.3)ب(

6.3(c) Domestic Transfer (ACH)- Charge type  
BEN 

JOD 3 (or equivalent) 3 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة احلواالت احمللية الواردة )ACH( - نوع 
  BEN  العمولة

6.3)ج(

6.4 Book Transfer (Internal within Capital 
Bank- Other Client)

Free جمانًا عمولة حتويل داخلي )فيما بني حسابات لدى 
كابيتال بنك- عميل آخر(

6.4

6.5 Remittance Return- Domestic Transfer JOD 5 (or equivalent) 5 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة إعادة حوالة واردة - حوالة حملية 6.5
6.6 Remittance Return- Overseas Transfer JOD 20 (or equivalent) 20 دنانري مقطوعة )أو ما يعادله( عمولة إعادة حوالة واردة - حوالة خارجية 6.6
7 Cheques الشيكات 7
7.1 Cheque Book Issuance Fee JOD 0.5 per leaf 0.5 دينار للورقة عمولة إصدار دفاتر شيكات 7.1
7.2 Returned Cheque Due to Insufficient 

Fund- First Time
JOD 20 per cheque 20 دينار للشيك عمولة الشيكات املعادة لعدم كفاية الرصيد - 

املرة االوىل
7.2

7.3 Returned Cheque Due to Insufficient 
Fund- Second Time

JOD 40 per cheque 40 دينار للشيك عمولة الشيكات املعادة لعدم كفاية الرصيد - 
املرة الثانية

7.3

7.4 Returned Cheque Due to Technical 
Reasons

JOD 2 per cheque 2 دينار للشيك عمولة شيك معاد ألسباب فنية  7.4

7.5 Returned Cheque Settlement JOD 25 per cheque 25 دينار للشيك عمولة تسوية الشيك املعاد 7.5
7.6 Stop Cheque JOD 10 per cheque 10 دنانري للشيك عمولة إيقاف صرف شيك   7.6
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7.7 Local Currency Outward Cheque Deposit 
- ECC

Free جمانًا عمولة إيداع شيكات بالدينار األردين من خالل 
املقاصة االلكرتونية

7.7

7.8 Local Currency Outward Cheque Deposit 
- Manual

JOD 5 per cheque 5 دينار للشيك عمولة إيداع شيكات بالدينار األردين - خارج 
مقاصة

7.8

7.9 Inward Cheque Clearing - Manual 
(Domestic)

JOD 5 per cheque 5 دينار للشيك عمولة تسديد/تسوية الشيكات حمليًا - خارج 
املقاصة

7.9

7.10 Inward Cheque Clearing - Manual 
(International)

JOD 20 per cheque 20 دينار للشيك عمولة تسديد/تسوية الشيكات ملستفيد خارج 
اململكة - خارج املقاصة

7.10

7.11 Foreign Currency Outward Cheque 
Deposit in Jordan

0.1% of cheque amount with a minimum value 
of JOD 10 + correspondent banking charges if 
applicable

0.1% من قيمة الشيم وبحد أدنى 10 دنانري للشيك + عمولة البنوك 
املراسلة إن وجدت

عمولة إيداع شيكات بالعملة األجنبية داخل 
األردن - خارج املقاصة

7.11

7.12 Foreign Currency Outward Cheque 
Deposit outside Jordan

0.15% of cheque amount with a minimum value of 
JOD 5 + courier charges

0.15% من قيمة الشيك وبحد أدنى 5 دنانري للشيك + أجور الربيد 
السريع 

عمولة إيداع شيكات بالعملة األجنبية خارج 
األردن

7.12

7.13 Post Dated Cheque Deposit JOD 0.5 per cheque or equivalent 0.5 دينار للشيك أو ما يعادله عمولة إيداع شيكات مؤجلة برسم التحصيل 7.13
7.14 Post Dated Cheque Withdrawal/ 

Amendment
JOD 0.5 per cheque 0.5 دينار للشيك عمولة سحب/تعديل شيكات مؤجلة برسم 

التحصيل
7.14

7.15 Local Bank Cheque Issuance (Cashier 
Order)

JOD 5 per cheque 5 دنانري للشيك عمولة إصدار شيك بنكي )شيك مدير( بالدينار 
األردين

7.15

7.16 Deposit of Foreign Currency International 
Cheque Drawn on Correspondent Bank

JOD 10 or equivalent 10 دنانري مقطوعة أو ما يعادله عمولة إيداع وتعزيز الشيكات املصرفية 
بالعمالت األجنبية املسحوبة على بنوك مراسلة

7.16

8 Accounts احلسابات 8
8.1 Standing Orders Setup Free جمانًا التعليمات الدورية الثابتة 8.1
8.2(a) Account Statement Ad-hoc Request 

(outside usual frequency)
JOD 1 per monthly statement for periods within 
current year

1 دينار لكل كشف شهري خالل السنة احلالية عمولة تزويد العميل بكشف حساب )بخالف 
الدورية املعتمدة(

8.2)أ(

8.2(b) Account Statement Ad-hoc Request 
(outside usual frequency)

JOD 2 per monthly statement for prior years 2 دينار لكل كشف شهري عن السنوات السابقة عمولة تزويد العميل بكشف حساب )بخالف 
الدورية املعتمدة(

8.2)ب(

8.3 Dormant Account JOD 2 per month 2 دينار شهريًا عمولة احلسابات اجلامدة 8.3
8.4 Minimum Account Balance (excluding 

accounts relating to facilities) - applicable 
to accounts with average monthly 
balance below JOD 200 or equivalent

JOD 1 per month per account 1 دينار شهريًا للحساب  عمولة احلد األدنى لرصيد احلسابات )تستثنى 
احلسابات املرتبطة بتسهيالت( - للحسابات 

التي يقل متوسط رصيدها الشهري عن 200 
دينار أو ما يعادلها

8.4

8.5 Balance Certificate JOD 10 flat 10 دينار مقطوعة عمولة إصدار شهادة أرصدة 8.5
8.6 Interest and Charges Certificate JOD 10 flat 10 دينار مقطوعة عمولة إصدار شهادة فوائد وعموالت 8.6
8.7 Under Formation Account Certificate JOD 50 flat 50 دينار مقطوعة عمولة إصدار شهادة حساب حتت التأسيس 8.7
8.8 Capital Increase Certificate JOD 50 flat 50 دينار مقطوعة عمولة إصدار شهادة رفع رأس املال 8.8
8.9 Certificate of Outstanding Indebtedness JOD 25 flat 25 دينار مقطوعة عمولة إصدار شهادة التزامات 8.9
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8.10 Clearance Certificate JOD 25 flat 25 دينار مقطوعة عمولة إصدار شهادة براءة ذمة 8.10
8.11 Signature Verification JOD 5 flat 5 دينار مقطوعة عمولة املصادقة على صحة التواقيع 8.11
9 Others 9 أخرى
9.1 Foreign Exchange Rate (all transactions) On a case-by-case basis كل حالة على حدى سعر صرف العملة األجنبية 9.1
9.2 Foreign Exchange Commission (for 

purchase of any foreign currency against 
JOD)

0.25% %0.25 عمولة شراء العملة األجنبية )شراء أي عملة 
أجنبية مقابل الدينار األردين(

9.2

9.3 SWIFT Charges Swift charges may apply to different transactions قد يتم اقتطاع أجور سويفت مقابل بعض املعامالت أجور السويفت 9.3

9.4 Courier Charges Courier charges may apply to different transactions قد يتم اقتطاع أجور بريد مقابل بعض املعامالت أجور بريد 9.4)أ(
9.5 Return Documents to Correspondent 

Banks
JOD 50 per set of documents 50  دينار لكل جمموعة  إعادة مستندات إىل البنك املراسل  9.5

9.6 Postages Postage charges may apply to different transactions قد يتم اقتطاع أجور مراسالت مقابل بعض املعامالت أجور مراسالت  9.6

Disclaimer: 
 
1. Above fees, charges and comissions represent standard pricing for different services rendered by Capital 
Bank of Jordan (the   Bank ). These fees, charges and commissions are subject to amendment at the Bank's 
discretion from time to time with prior notice to clients and in accordance with applicable laws and 
regulations. Amendments may include, without limitation, adjusting charges, fees or comissions, modifying 
basis for calculation, modifying frequency or applicable period or adding new/removing pricing items. 
2. Services not included herein will be charged as per the Bank internal procedures. 
3. Clients may object to any fees, charges or commissions debited from their accounts within 7 calendar 
days and forgo their right to objection after this period. 
4. Different service, product programs or client agreements may dictate pricing. Accordingly, the pricing 
outlined herein would not be applicable.  
5. In case of any queries or objections, please refer to your Relationship Manager or Capital Service Desk 
reachable at +962-6-5100321. 

 مالحظات هامة:

1. تعرض هنا كافة الرسوم والعموالت احملددة من قبل بنك املال األردين )يعرف فيما بعد ب   البنك  ( مقابل اخلدمات املقدمة 
منه، ويحق للبنك تعديل الرسوم والعموالت يف أي وقت من األوقات وحسبما، يراه البنك مناسبًا، مبا يتوافق مع القوانني والتعليمات 

املعمول بها. وقد يتضمن التعديل )على سبيل املثال ال احلصر( أي تغيري يف قيمة الرسوم والعموالت أو تعديل آلية احتسابها أو 
 كيفية استيفائها أو املدة احملتسب عليها أو إضافة أو إلغاء أي رسوم أو عموالت.

2. أي خدمات غري مذكورة ضمن هذه النشرة سيتم حتديدها الحقًا وحتديد أي عموالت أو رسوم متعلقة بها وحسب االجراءات 
 املعمول بها يف البنك.

3. يحق للعميل االعرتاض على الرسوم والعموالت املقيدة على حسابه خالل مدة أقصاها 7 أيام ويسقط حق العميل باالعرتاض بعد 
 انتهاء هذه املدة.

 4. ال تنطبق الرسوم والعموالت املذكورة سابقًا على برامج اخلدمات واملنتجات اخلاصة أو االتفاقيات اخلاصة مع العمالء.
5. يف حال وجود أي استفسارات أو اعرتاضات، نرجو التكرم باالتصال مبدير العالقة أو دائرة خدمة عمالء كابيتال على هاتف

. +962-6-5100321


