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عموالت ورسوم الخدمات المصرفية (الشركات ) /فروع االردن () 0202
المـوضـوع
.1

الحد االدنى للعمولة

الحد االقصى
للعمولة

فترة االحتساب

االعتمادات الصادرة والواردة
ع مةةةةةةة

عمول ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة

 %1/4أن

يقل عن  44ين ر

%3/8

كل ثالث شهور و أي جزء منه

لبريد  3 :ن نير

لمس ندي لص ر
عمول تبليغ

عم

لو ر

عمول تعزيز

عم

لو ر

و حد ب أللف أن
 %1/4أن

يقل عن  44ين ر

يقل عن  57ين ر

2ب لف
%1/2

كة ة ةةل ثالث ة ة ة شة ة ةةهور أو جة ة ةةزء منه ة ة ة ويم ة ة ةةن
مض عف لعمول بعد مرور ع م.

عمولة ة ل ع ةةديل لالع مة ة
لص رة و لو ر ة
عمولة ة ة

ت ة ةةد و لمسة ة ة ند

عم

 24ين ة ة ة ر ب ز ة ة ة ين ء وي ة ة ة ة ل يم ة ة ة و

زويفت :تبليغ

تمديد لمدة

زويفت:أجور تغطي أو أي مرزل تعديل  8ن نير

 %1/4أن

يقل عن  44ين ر

%3/8

لو ر ة

عمولة اف لة لسةةعوى
عم

علة

 %1أن

يقل عن  44ين ر

 %2زنوي

كل ثالث شهور أو أي جزء منه

لص رة

عمولة اف لة لسةةعوى
عم

لبري ة ةةد لس ة ة ةري لإع م ة ة ة
ين ر.

ي ح ل لغ ء
علة

 %1أن يقل عن  34ين ر

 %1.7زنوي

عم

لة ة ةةو ر ة و لص ة ة ة رة 34 :
ي م ع ة لعمو

كل ثالث شهور أو أي جزء منه

لو ر ة

عمولة ة ة ة

 $ 144 Handlingو م يع له

Charges
عمول ة ة ة لغ ة ة ة ء

ع م ةةة

 $ 74و م يع له

ل ة ة ة ة ةةو ر ة ي ة ة ة ة ةةر لمسة ة ة ة ة ة غل

و لمن هي لصالحي
عمول ة ة مس ة ة ند
عم

ع م  18ين ر

ص رة

م لف ة ة  $ 144 /مقطوع و م يع له

للمس ند

ل ي ي م تد وله م بنوك خرى

2

عمول ة صةةد ر ا ة

عة ة ة ةةن مس ة ة ة ة عق

تن ة و

ع مة ة ة ة

 $ 144مقطوع و م يع له

لو ر
عمول تبليغ وتعةديل

ع مة

 2ب لف وىعد ن  34ين ر

لو ر بين لبنوك
عمول ة ة ة ة ة تعوية ة ة ة ةةل

ع مةةةةة

 %1/2مقطوع بعد أ ن  37ين ر

لمس ندي لو ر
عمول تغطي

 %1/8بعد أ ن  27ين ر

عم

تس و

أجور زويفت  /عمول حسب  $ 24مقطوع و م يع له

من لبنك لمرزل

طلبه من لبنك ل رجي
عمولة ةةي
سل م

ةة

 /AWBاذن  14ن نير
لكلف ة %1/2ز ةةنوي علة ة

عمول ت زين لبض ئ

منه .
عموالت بنك برقان تركيا  /االعتمادات
 1ب أللف وىعد ني  74و ر

 744و ر

عمول تبليغ

عم

عمول

 17ب أللف بعد ن  74و ر

 744و ر

عمول تعزيز

 8ب أللف بعد ن  174و ر

عمول امبي ل

 8ب أللف بعد ن  174و ر

عمول تمديد /لغ ء

 74و ر

أجة ة ة ة ة ةةور لم لف ة ة ة ة ة ة

عل ة ة ة ة ة ة

 144و ر

لمس ند
عمولة ة إعة ة ة مسة ة ند

ي ةةر  74و ر

مقبول وعليه خال
عمول تمرير ع م

 74و ر

ةةر

رىة ة ز ةةنوي أو ج ةةزء
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الحد االدنى للعمولة

المـوضـوع

الحد االقصى
للعمولة

فترة االحتساب

 .0البـــــوالـــص برســــــم التحصيل (الصــــــــادرة والـــواردة )
 عمولة البوالص عمولة قبول سحوبات التحصيل من المشترين عمولة تسليم مستندات بدون دفع عمولة تحويل البوالص بين البنوك -عمولة كفالة السحوبات على بوالص التحصيل الوارده

 %1/4ان ال يقل عن  44دينار
 %1/8بحد أدنى  24دينار
 04دينار مقطوعة
 04دينار مقطوعة
 %1سنويا بحد ادنى  20دينار

 عمولة اعادة مستندات بوالص واردة بدون دفع لمصدرهاعمولة اجور ارسال المستندات بالبريد السريع للبوالص  /ارامكس -عمولة اجور ارسال المستندات بالبريد السريع للبوالص  /شركات اخرى

 44دينار او ما يعادلها
 $ 44مقطوعة او ما يعادلها
 04دينااااار مقطوعااااة او حساااا
فاتورة الشركة

%3/8

 %2سنويا

عموالت بنك برقان تركيا  /بوالص
عمولة بوالص تحصيل (صادر – وارد)
عمولة بوالص تحصيل مؤجلة
عمولة اعادة مستندات بوالص تحصيل غير معروضة على المسحو عليه
عمولة عدم قبول بوالص تحصيل سواء غير المدفوعة وغير مقبولة من المسحو
عليه
عمولة بوالص ()free of payment
عمولة تعديل بوليصة تحصيل
عمولة تجيير

 10بااللف بحد ادنى  04دوالر
 10بااللف بحد ادنى  04دوالر
 0بااللف بحد ادنى  04دوالر
 14بااللف بحد ادنى  04دوالر
 04دوالر
 04دوالر لكل تعديل
 04دوالر

 104دوالر
 104دوالر

 بريد  3دنانيركل  3شهور او جزء  -سويفت  18دينار
منها
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 .3الحواالت الصادرة
عمولة الحواالت الصادرة بالدوالر من حسا
دينار

 1بااللف بحد ادنى  14دنانير

%1/4

عمولة الحوالة الصادرة باليورو والعم ت
االجنبية من حسا بالدينار

 1بااللف بحد أدنى 14دنانير

%1/4

عمولة تعديل حوالة صادرة

 10دوالر مقطوعااااااة او مااااااا
يعادلها

عمولة الغاء حوالة صادرة

 10دوالر مقطوعااااااة او مااااااا
يعادلها

عمولة التحقم في حوالة صادرة

 10دوالر مقطوعاااااة او ماااااا
يعادلها

عمولة الحوالة الصادرة بالدوالر من حسابات المقيماين وغيار  1بااللف بحد أدنى  14دنانير
المقيمين بالعم ت االجنبية

 50دينار

عمولااة الحااواالت الصااادرة باااليورو والعم ا ت االجنبيااة ماان  1بااللف بحد أدنى  14دنانير
حسابات المقيمين وغير المقيمين بالعم ت االجنبية

 50دينار

عمولااااة البنااااك المراساااال  $ 14أو مااااا يعادلها سااااواء كاناااات
( )BENاو ( )SHRو $ 24للحاااواالت الصاااادرة مااان خااا ل
( )OUR(Wells Fargo
عماااااوالت ساااااااااويفت  8برياااااااااااااد  1.0فرق عملة
%1/2
اخرى
دينار
دنانير
عمولااااة البنااااك المراساااال  $ 14أو مااااا يعادلها سااااواء كاناااات
( )BENاو ( )SHRواما في حال كانت الحوالة ( )OURيتم
قيدها الحقا على حساا العميال حسا مطالباة البناك المراسال
بعموالته
عماااااوالت ساااااااااويفت  8برياااااااااااااد  1.0فرق عملة
%1/2
اخرى
دينار
دنانير
فيمااا بتعلاام بعمااوالت البنااك المراساال يااتم خصاامها ماان حسااا
العميل عند ورود المطالبة من البنك المراسل
اجور سويفت  8دنانير او ما يعادلها
فيمااا بتعلاام بعمااوالت البنااك المراساال يااتم خصاامها ماان حسااا
العميل عند ورود المطالبة من البنك المراسل
اجور سويفت  8دنانير او ما يعادلها
فيمااا بتعلاام بعمااوالت البنااك المراساال يااتم خصاامها ماان حسااا
العميل عند ورود المطالبة من البنك المراسل
اجور سويفت  8دنانير او ما يعادلها
عمولة البنك المراسل  $14او ما يعادلها سواء كانت ()BEN
او ( )SHAو  24دوالر للحاااااواالت الصاااااادرة مااااان خااااا ل
)OUR( Wells Fargo
عموالت اخرى سويفت  8دنانير بريد  1.0دينار
عمولة البنك المراسل  $14او ما يعادلها سواء كانت ()BEN
او ( ،)SHAاما في حال كانت الحوالة الصادرة ( )OURياتم
قيدها الحقا على حساا العميال حسا مطالباة البناك المراسال
بعموالته
عموالت اخرى سويفت  8دنانير بريد  1.0دينار

0

عمولاااة الحاااواالت الصاااادرة الخارجياااة بالااادوالر مااان خااا ل  1بااللف بحد ادنى  0دنانير
القنوات االلكترونية بغض النظر عن عملة الحسا
اعفاء موظفي البنك من  50دينار
العمولة
عمولااااة الحااااواالت الصااااادرة الخارجيااااة باااااليورو والعماااا ت  1بااللف بحد ادنى  0دنانير
االخاارى ماان خ ا ل القنااوات االلكترونيااة بغااض النظاار عاان
اعفاء موظفي البنك من  50دينار
عملة الحسا
العمولة
الحواالت الصادرة
عمولة الحواالت الصاادرة بالادينار والادوالر والياورو والجنياه نظام ()RTGS
االسترليني بين البنوك المحلية والفروع الخارجية من خ ل  8دنانير لغاية سقف ()ACH
والمحدد من قبل البنك
الفروع
المركزي
 31دينار ما زاد عن السقف
المحدد من البنك المركزي
نظام ()ACH
 2دينار لغاية الف دينار
 1دنانير من  3003لغاية
خمسة االلف دينار
 4دنانير للمبلغ التي تزيد عن
خمسة االف دينار
للحااواالت الصااادرة بالاادينار والاادوالر واليااورو واالسااترليني
بين البنوك المحلية من خ ل القنوات االلكترونية

عمولة اصدار الحواالت من خ ل ويسترن يونيون

( )1دينار واحد فقط

يتم استيفاء عمولة حواالت
صادرة و واردة بناء على
تعليمات شركة ويسترن
يونيون

عمولاااة البناااك المراسااال  $ 14أو ماااا يعادلهاااا ساااواء كاناااات
( )BENاو ( )SHAو $ 24للحواالت الصادرة من خ ل
)OUR(Wells Fargo
 % 1/2فرق عملة للحواالت الصادرة من حسا بالدينار
سويفت  4دنانير
عموالت اخرى
عمولاااة البناااك المراسااال  $ 14أو ماااا يعادلهاااا ساااواء كاناااات
( )BENاو ( ، )SHAامااا فااي حااال كاناات الحوالااة الصااادرة
( )OURيااتم قياادها الحقااا علااى حسااا العمياال حس ا مطالبااة
البنك المراسل بعموالته
 % 1/2فرق عملة للحواالت الصادرة من حسا بالدينار
سويفت  4دنانير
عموالت اخرى
فرق العملة %1/2للحواالت الصادرة بالعم ت االجنبية من
حسا بالدينار

6

الموضوع

الحد االدنى للعمولة

فترة االحتساب

الحد االقصى
للعمولة

 .4الحواالت االواردة
عمولة الحواالت الداخلية بالدينار بدون عمولة
و الواردة للعم ء لدى نفس البنك
 10دوالر مقطوعة او مايعادلها
عمولة تعديل حوالة واردة

اجور سويفت  8دنانير او مايعادلها

عمولة الحواالت الاواردة بالعملاة  14دوالر
االجنبية
أ -لحساااااااا العميااااااال بالعملاااااااة  14دوالر
االجنبية وبنفس البنك أو فروعه
ب -لحسااا العمياال ماان االجنبااي  14دوالر
للدينار وبنفس البنك أو فروعه
 14دينار
ج -تحويلها لبنك اخر بالدينار
عمولااة الحااواالت الااواردة والتااي  1بااللف بحد أدنى  14دنانير
يشاااااااترط البناااااااك المراسااااااال ان
العمولاة  OURساواء واردة مان
بنك محلي او بنك اجنبي
عمولة تحويال الحاواالت الاواردة  1بااللف بحد أدنى 14دنانير
بااااااين البنااااااوك باااااانفس العملااااااة
االجنبية
.5الكفـــــــاالت
عمولة الكفااالت الصاادرة بالعملاة  %1سنويا بحد ادنى  44دينار
المحلية
عمولااااااااة الكفاااااااااالت الصااااااااادرة  %1سنويا بحد ادنى  04دينار
االخارجية
عمولة تعديل كفاالت محلياة بادون  20دينار
اثر مالي
عمولة الكفاالت الصادرة بضامانه  %1/2سنويا بحد ادنى  04دينار او ما
يعادلها بالعم ت االجنبية
كفاالت بنكية واردة
 عمولة تاأخير إعاادة الكفالاة بعادانتهاااااااء سااااااريانها (الكفاااااااالت
 %1سنويا بحد أدنى  24دينار
المحلية)
 14دنانير
 اذا كان هناك مطالبه بدون مطالبه%2سنويا
عمولة كفاالت الدفع

 34دينار

سويفت  8دنانير
سويفت  8دنانير

 34دينار

سويفت  8دنانير

 %2سنويا
على اساس فترات ربع سنويه
 %2سنويا

على أساس فترات ربع سنوية

-

-

 %1سنويا

على أساس فترات ربع سنوية

 %2سنويا

على أساس فترات ربع سنوية

 %4سنويا

على فترات ربع سنوية

البريد  3 :دنانير للكفاالت الخارجية
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عمولااة كفاااالت تخلاايص البضااا ع  04دينار مقطوعة
(كفالة بواخر)
عماااااااوالت ومصااااااااريف البناااااااك حس ما هو وارد من البنك المراسل
المراسل
 %1سنويا بحد أدنى  24دينار
تمديد الكفاالت المحلية
 80دوالر مقطوعة
عمولة تمرير كفالة واردة
اجور ساويفت  /حسا
البنك الخارجي

 %2سنويا

على فترات ربع سنوية

 3دنانير أجور بريد

طلبهاا مان  24دوالر مقطوعة او ما يعادلها
تستوفى من البنك المراسل

عموالت بنك برقان تركيا  /كفاالت
عمولة تمرير كفالة دون مساؤولية  1بااللف بحد ادنى  04دوالر
على البنك
عمولة اصدار كفالة
 8بااللف بحد ادنى  304دوالر
 دخول عطاء 8بااللف بحد ادنى  144دوالر
 حسن تنفيذ  /دفعة مقدما 8بااللف بحد ادنى  104دوالر
عمولة تعزيز كفالة
عمولة تعديل  /الغاء الكفالة
 .6الشيكات المشتراة
شيكات مشتراة بالعملة
االجنبية مقيدة بالدينار

 104دوالر
على فترات ربع سنوية

 04دوالر
العملة وبشكل تعرفة مقطوعة

عمولة البنك المراسل حس
لكل شيك كما يلي:
 بالدوالر االمريكي  4دوالر باليورو أو بالعم ت االوروبية  10يورو أو ما يعادلها الجنيه االسترليني  11جنيه استرليني بريد  3دنانيركلفة التحصيل
 عمولة البنك المراسل حس الكلفة وتقتطع من صافيالقيمة قبل دفعها للعميل

 1.0بااللف بحد أدنى 14دنانير +
كلفة التحصيل المؤجل
 44دينار

شيكات مشتراة بالعملة
االجنبية مقيدة بنفس العملة

واحد بااللف بحد أدنى  14دنانير

عمولة تحصيل الشيكات بالعملة واحد بااللف بحد ادنى  24دينار
االجنبية
شيكات معادة من الخارج لعدم  14دوالر او ما يعادلها
الدفع
البنك
ومصاريف
عمولة
المراسل
 .7الشيكات المباعـــــــــــة
شيكات مباعة بالعملة االجنبية  /واحد باأللف بحد أدنى  14دنانير
من حسا عمله محلية

 04دينار

حس ما هو وارد من البنك المراسل
%1/8

بريد  3دنانير
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عمولة الشيكات الصادرة بالعملة واحد بااللف بحد أدنى  14دنانير
بالعملة
االجنبية من حسا
االجنبية
شيكات مباعة مسحوبة على
جمهورية مصر العربية

أجور سويفت ( )8دنانير تعزيز للشيكات الصادرة التي
تزيد عن  $14444او ما يعادلها او اكثر
 34يورو للشيكات المسحوبة على ()Commerzbank
العمولة 044فلس قيمة الشيك يضاف اليه  2فلس عن كل
دوالر+أجور سويفت تعزيز للمبالغ التي تزيد عن $0444

 24دينار

عمولة مقدارها  34دوالر أو ما يعادلها  +مصاريف أجور
إيقاف صرف الشيك المفقود
والمسحو على البنك المراسل
السويفت
 0دنانير عمولة مقطوعة +اجور سويفت تعزيز للمبالغ التي
شيكات مباعة مسحوبة على
تزيد عن $3444
سيرالنكا
 0دنانير عمولة مقطوعة +أجور سويفت تعزيز للمبالغ التي
شيكات مباعة مسحوبة على
تزيد عن $3444
اندونيسيا
تستوفى عمولة حدها االقصى  %1/2وذلك على عمليات بيع العم ت االجنبية للعم ء وال تستوفى أية عمولة مماثلة على شراء العم ت االجنبية أو على
عمولة فرق العملة
عمليات التحويل التي تغطى من حسابات بالعم ت االجنبية كما ال تستوفى على العمليات التي تتم بين البنوك المرخصة مع بعضها البعض
 -8الكمبياالت
دينار مقطوعة لكل كمبيالة
كمبياالت التحصيل
 044فلس لكل كمبيالة
أجور بريد كمبياالت
 2دينار لكل كمبيالة
عمولة تحصيل أوراق الفروع والبنوك
 -9الخدمات
بدل تصوير مستندات او شيكات
 1دينار  /مستند
 لفترة  6شهور من تاريخ الطل 3دينار  /مستند
 لفترة اكثر من  6شهور من تاريخ الطل 044فلس
عمولة فواتير الكهرباء والمياه والخلوي (للعم ء وغير العم ء)
 044فلس لكل فاتورة
عمولة تسديد الفواتير من خ ل الكاونتر نظام مدفوعاتكم ()E-Fawateercom
 10دينار
شهادة الرصيد –شهادة الفوا د -شهادة لمن يهمه االمر – براءة الذمه
 0دنانير
المصادقة على صحة التوقيع
تعليمات ثابتة
بدون عمولة
 ضمن حسابات العميل 3دينار  /امر
 لحسابات اخرى ضمن نفس البنك 2دنانير  /امر
 لجهات اخرىعمولة شهادة تثبيت الرصيد (عم ء والبنوك االجنبية)
 دينار اردني
 دوالر
 استرليني
 يورو

 15.0للعم
 20للعم
 15.0للعم
 24للعم

ء  30للبنوك
ء  04للبنوك
ء  30للبنوك
ء  44للبنوك
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عمولة إصدار كت لتأهيل العم ء المقاولين
عمولة شهادة اصدار شركة تحت التاسيس
عمولة تحوي ت ( ال تمثل روات )
عمولة احضار النقد من العم ء (ايرادات نقل نقد)

 04دينار حد أدنى و  204دينار حد أعلى
 04دينار
دينار واحد عن كل مبلغ محول تقيد على حسا الشركة تحويل مبالغ مالية (ال تمثل روات )
حس االتفاقيات الموقعة مع العم ء

ايرادات توزيع أرباح أسهم الشركات ودعوات الهي ات العامة للشركات

حس االتفاقيات الموقعة مع الشركات

 -02الشيكات
عمولة شيكات برسم التحصيل
أسعار دفاتر الشيكات

( ) 1دينارلكل شيك
العملة
الدينار االردني
الدوالر االمريكي
الجنيه االسترليني
اليوريو

عمولة الشيكات المرتجعة (المودعة بحسابات العم ء)




 2دينارين
 3دوالر
 2.204جنيه
 2.044يورو

 3دنانير
 4.504دوالر
 3.504جنيه
 4.444يورو

 4.044دينار
 6.044دوالر
 0.44جنيه
 0.044يورو

بدون عمولة
 0 -دنانير

 عمولة تحصيل شيكات خارج جلسة المقاصة يرسل للبنوك المحلية عمولة أي شيك وارد من البنوك المحلية خارج جلسة المقاصةعمولة الشيكات الموقوفة
عمولة تسوية الشيكات المعادة والشيكات التي يتم مخاطبة البنك المركزي بشأنها

فئة  5ورقات

فئة  02ورقات فئة  05ورقة




عمولة سح شيك من التحصيل /تعديل تاريخ االستحقاق

 دينار واحدالمعاملة بالمثل مع البنوك
شيك واحد  14دنانير
مجموعة شيكات بأرقام متسلسلة  24دينار ضمن كتا واحد
14دنانير
تستوفى عمولة بواقع دينارين عن كل شيك مودع بالتحصيل يطل
كتا خطي موقع من العميل

الشيكات المعادة على حسا عم ء البنك
 لعدم كفاية الرصيد الول مرة لعدم كفاية الرصيد مرتين فاكثر الي شيك يعاد بعد اول شيك -السبا فنية

 24دينار  /شيك
 44دينار  /شيك
دينارين  /شيك

 -00شيكات مقبولة الدفع
عمولة اصدار شيك مقبول الدفع من الحسا
عمولة اصدار شيك مقبول الدفع مقابل الدفع النقدي

 0دنانير
 10دينار شريطة ان المستفيد بالشيك هي ة حكومية




العميال ساحبه او تأجيلاه بموجا
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 -00الحسابات
فا دة كشف الحسا الجاري بالمحلي
فا دة كشف الحسا الجاري بالدوالر

تستوفى فا دة ثابتة بواقع  %14سنويا ً على المبلغ المكشوف للحسابات التي ليس لها حدود تسهي ت
تستوفى فا دة ثابتة بواقع  %14سنويا ً على المبلغ المكشوف للحسابات التي ليس لها حدود تسهي ت

عمولة كشف الحسا الجاري

 %1على أعلى رصيد مكشوف خ ل الشهر
 2دينار شهريا  ،تستثنى حسابات الودا ع الجل من العمولة

عمولة الحسابات الجامدة
عمولة الحد االدنى لرصيد حسابات الودا ع
 حسا جاري روات حسا جاري وتحت الطل -حسا توفير

بدون عمولة
 1دينار  /شهريا للرصيد الذي يقل عن  244دينار
 1دينار  /شهريا للرصيد الذي يقل عن  144دينار

عمولااة السااح النقاادي ماان الحسااابات الجاريااه والتااوفير ولمبلااغ اقاال ماان 044
دينار
عمولة السح النقدي للشركات بالعملة االجنبية


 1دينار

عمولة تثبيت وكاالت عدلية وبنكية
عمولة طل شروحات

-

كشف حسا فوري مطبوع داخل الفرع
عمولة كشوفات الحسا الشهريعمولة كشوفات الحسا عن فترات سابقة
عمولة اإليداع النقدي (المعدني)
االيداع النقدي االجنبي  -بالدوالر والعم ت االجنبية االخرى

االيداعات النقدية بالريال السعودي

-

0.0015
 0دنانير  /وكالة عمولة السحب بموجب وكالةة يرةم بتة ةة فة جةت ا الة ة بقرمةة  ) 0دنةانرم لكال عملياة
سح
تستوفى عمولة بواقع  14دنانير على طل الشروحات التي يتم طلبهاا بواساطة االساتدعاء المقادم عان طريام
المحكمة
 2دينار لكافة العم ء
بدون عمولة
من شهر  6 -شهور  044فلس لكل ورقة
 504فلس لكل ورقة
 6شهور – سنه
 1.204دينار لكل ورقة
سنه  -فما فوق
 %2بحد أدنى  0دنانير لكل عملية ايداع بما يزيد عن  20دينار
 1.0بااااللف للف ااات الكبياارة و  0بااااللف للف ااات الصااغيرة بحااد ادنااى  0دوالر لكاال عمليااة ايااداع بالاادوالر
للمبااالغ التااي تزيااد عاان  044دوالر او مااا يعادلهااا ماان العماا ت االجنبيااة االخاارى ويسااتثنى ماان العمولااة
االيداعات الخاصة بتسديد وفتح اعتمادات ومدين مستندي  ,تساديد باوالص وساحوبات  ,وحاواالت الويساترن
يونيون تسديد التزامات او حسابات مكشوفة او متجاوزة
 0بااللف لعمليات االيداع التي تتم مان قبال شاركات الصارافة وشاركات الساياحة والشاركات االخارى بغاض
النظر عن الكمية
ايااداعات االفااراد وعما ء البنكيااة الخاصااة والمااوظفين ياتم الحصااول علااى نساابة العمولااة بالتنساايم مااع دا اارة
الخزينة واالستثمار ولكل حاله على حدة
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عمليات الصرافة

تسااتوفى عمولااة علااى عمليااات الصاارافة باانفس نساابة العمولااة المسااتوفاة علااى االيااداعات النقديااة بااالعم ت
االجنبية والدوالر للمبالغ التي تزيد عن  044دوالر او ما يعادلها من العم ت االجنبية وبنفس الشروط

تحوي ت وزارة العدل

 2دينارين عن كل عملية تحويل

 -03التسهيالت




عمولة السداد المبكر التسهي ت الكبرى والمتوسطة والصغرى
 الفترة المتبقية على االستحقاق /استحقاق آخر قسط سنة أو أقل الفترة المتبقية على االستحقاق /استحقاق آخر قسط اكثر من سنة عموالت القروض التجمع البنكيعمولة فك رهن سيارة وعقار

صفر %
 %1بحد اقصى
عمولة ادارة التزام مشاركة
 14دنانير

عمولة تأجيل قسط

تخضع للموافقات الخاصة لكل عميل

عمولة منح وتجديد التسهي ت

تستوفي عمولة  %1سنويا على التسهي ت الممنوحة

عمولة االستع م اال تماني كريف

 0دنانير مبلغ مقطوع في حالة المنح الجديد و/أو الزياادة و  /أو تجدياد مانح اال تماان فاي حاال الموافقاة علاى
المنح فقط

أتعا

من مبلغ  044444دينار ولغاية  1444444دينار تستوفي عمولة بمبلغ  1444دينار
من مبلغ  1444444دينار ولغاية  0444444دينار تستوفي عمولة بمبلغ  3444دينار
ما زاد عن  0444444دينار تستوفي عمولة بمبلغ  0444دينار

استشارا ت قانونية

.04البطاقات البالستيكية
بطاقة فيزا االئتمانية ()charge
نوع البطاقة
البطاقة الذهبية
البطاقة الكالسيكية
البطاقة فيزا انفينيت

الخ وفقا ل تفاقية المبرمة

االساسية
 022دينار
 52دينار
 052دينار

التجديد
 022دينار
 52دينار
 052دينار

التابعة
 62دينار
 32دينار
 52دينار

التجديد
 62دينار
 32دينار
 52دينار
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بطاقة الفيزا الدوارة ( )visa revolvingرسوم االصدار والتجديد
االساسية
نوع البطاقة
 32دينار
البطاقات الذهبية
 05دينار
البطاقة الكالسيكية
 02دينار
بطاقة كوزمو
بطاقة ماستر كارد رسوم االصدار والتجديد
االساسية
نوع البطاقة
 322دينار
البطاقة وورلد ليت
 022دينار
البطاقة الوورلد
 75دينار
البطاقة البالاتينيوم
 32دينار
البطاقة التيتانيوم
 05دينار
البطاقة الكالسيك
بطاقة ماستر كارد ( )FLY PLUSالمشتركة رسوم االصدار والتجديد
االساسية
نوع البطاقة
 75دينار
البطاقة البالتينية
 52دينار
البطاقة الذهبية
 05دينار
البطاقة الكالسيكية

التجديد
 32دينار
 05دينار
 02دينار

التابعة
 05دينار
 7.5دينار
 02دنانير

التجديد
 05دينار
 7.5دينار
 02دنانير

التجديد
 322دينار
 022دينار
 75دينار
 32دينار
 05دينار

التابعة
 052دينار
 52دينار
 52دينار
 05دينار
 7.5دينار

التجديد
 052دينار
 52دينار
 52دينار
 05دينار
 7.5دينار

التجديد
 52دينار
 32دينار
 02دينار

التابعة
 52دينار
 35دينار
 05دينار

التجديد
 02دينار
 05دينار
 02دنانير


بطاقة امريكان اكسبرس رسوم االصدار والتجديد
االساسية
نوع البطاقة
 4االف دوالر
البطاقة سنتوريون

التجديد
 4االف دوالر

البطاقة الب اتينية

 504دوالر

 504دوالر

البطاقة الذهبية
البطاقة الخضراء

 150دوالر
 90دوالر

 150دوالر
 90دوالر

عمولة سحب نقدي بطاقات امريكان اكسبرس
عموالت اخرى
عمولة اصدار البطاقات المدينة
عمولة استخدام بطاقات مدينة والبطاقات المدفوعة مسبقا بنوك اخرى

التابعة
 0بطاقات مجانية
( 1سنتوريون  4 +ب تينيوم)
 0بطاقات مجانية
( 1ب تينيوم  4 +ذهبية)
 50دوالر
 04دوالر

التجديد
 0بطاقات مجانية
(1سنتوريون  4 +ب تينيوم )
 0بطاقات مجانية
( 1ب تينيوم  4 +ذهبية)
 50دوالر
 04دوالر

 %4وبحد ادنى  10دوالر
مجانا ً وتستوفى عمولة  0دنانير في حالة اصدار بطاقة بدل تالف او فقدان البطاقة
االستع م
السح النقدي
البنوك
 150فلس
 1 - 0.5ديناااار حسااا
المحلية
عمولة البنك
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 2دينار

عمولة خدمات مصرفية الية
بدل فاقد بدل تالف للبطاقات اال تمانية جميعها
بدل فاقد بدل تالف بطاقات ماستركارد الوورلد
بدل فاقد بدل تالف بطاقة مساستر كارد وورلد ليت
عمولة اعادة طل رقم سري لجميع انواع البطاقات
بدل فرق عملة للحركات االجنبية (لجميع انواع البطاقات)
عمولاااة الشاااراء خاااارج االردن بعملاااة الااادينار االردناااي (لجمياااع اناااواع
البطاقات)
عمولة تجاوز الحد اال تماني في البطاقات الدوارة
عمولة تأخير سداد الحد األدنى للبطاقات الدوارة
عمولااة سااح نقاادي بطاقااة فياازا /ماسااتر كااارد (الاادوارة و Charge
)cards

الدولية
044فلس شهريا
 14دنانير ويستثنى من العمولة بطاقات اميركان اكسبرس
 24دينار
 64دينار
 1دينار ويستثنى من العمولة بطاقات اميركان اكسبرس
 % 3من قيمة الحركة

 1.5من قيمة الحركة لحركات الشراء بعملة الدينار االردني خارج االردن
 14دنانير
 14دنانير
 % 4بحد ادنى  4دنانير

عمولااة اعتااراض علااى حركااة تماات علااى بطاقااات الخصاام المباشاار او
البطاقات اال تمانية

 0دنانير وتعاد للعميل في حال ثبات صحة االعتراض
ويستثنى من العمولة بطاقات اميركان اكسبرس

طل مشاهدة فيديو محدد لجهاز صراف الي

 14دنانير

فوا د البطاقات اال تمانية شهريا

فوائدددددددددددددددددددددد
البطاقات
شهريا

عمولة شحن البطاقات المدفوعة مسبقا ماساتر كاارد مان خا ل القناوات
االلكترونية

بطاقة ماستر كارد مدفوعة مسبقا

العموالت المقيدة على البطاقات المدفوعة مسبقا المستخدمة خارج االردن

 300فلس

ماسددددددددددددددددددتر
كارد/فيزا
%1.504

فئة البطاقة
لغاية ( )244دينار
من ( )241الى  )1044دينار
من ( )1041الى ( )3444دينار
فئة البطاقة
لغاية ( )244دينار
ماااااااان ( )241الااااااااى
 )1044دينار
ماااااان ( )1041الااااااى
( )3444دينار

فيزا كوزمو

ماسدددتر كدددارد
فدددددددالي اندددددددد
بلس
%1.504

%1.504

عمولة اعادة الشحن
 2دينارين
 3دنانير
 0دنانير

عمولة اإلصدار
( )0دنانير
( )14دنانير

عمولة إعادة الشحن
( )3دينار
( )0دينار

( )10دنانير

( )14دنانير
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بدل فرق عملة للحركات االجنبية
عمولة الشراء خارج االردن بعملة الدينار االردني
الحركات الدا نة التي ترد للبطاقة المدفوعة مسبقا
سعر الصرف
عمولة بطاقات مدفوعة مسبقا تجديد  /بدل فاقد  /بدل تالف
عمولة اصدار رقم سري بطاقات مدفوعة مسبقا
عمولة البطاقات المدفوعة مسبقا منتهية الص حية التي يتوفر بها رصيد

 %3من قيمة الحركة
 1.5لحركات الشراء بعملة الدينار االردني خارج االردن
 % 1.0بحد ادنى دينار
 .710للدوالر
 3دنانير
 1دينار
 1دينار تقيد شهريا

 .05الخزائن الحديديه

أجور الخزا ن الحديدية

الحتم /جم
5,0
8
14
11
10
16
24
22
20
34
33
44
40
64

االجمة  /دي ار
84
84
84
84
114
114
114
114
184
184
184
254
254
254

ال ابرن  /دي ار
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
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 .06عموالت الشفافية  /أسعار خدمات التجزئة واالفراد
اسم العمولة
سح نقدي كاونتر
 في حال عدم امت ك بطاقة صراف الي في حال امت ك العميل لبطاقة صراف اليشهادة براءة ذمة
 في حال وجود تسهي ت عدم وجود تسهي تشهادة رصيد حسا  /م ة مالية
شهادة التزامات
شهادة فوا د
مصادقة على صحة توقيع
اصدار كتا اقتطاع لجهات اخرى
تحويل رات
اصدار شيك مصدق  /مدير
الشيكات المعادة على حسا عم ء البنك
 لعدم كفاية الرصيد الول مرة لعدم كفاية الرصيد مرتين فاكثر الي شيك يعاد بعد اولشيك
 السبا فنيةالشيكات المعادة من بنوك اخرى (المودعة في حسا العميل)
ايقاف صرف شيك
تسوية الشيكات المعادة

مبلغ العمولة
بدون
نصف دينار للمبالغ التي تعادل  344دينا فاقل
دينار واحد للمبالغ التي تزيد عن  344وحتي  1444دينار
بدون للمبالغ التي تزيد عن  1444دينار
 14دنانير
 0دنانير
 14دنانير
 0دنانير
 0دنانير
دينارين
 0دنانير
 1دينار شهريا بغض النظر عن عدد مرات تحويل الرات من جهة العمل خ ل الشهر
 0دنانير
 24دينار  /شيك
 44دينار  /شيك
دينارين  /شيك
بدون
 14دنانير  /شيك (تستوفي فقط في حال ايقاف الشيك بناء على طل الساح في حال وجود نزاع ما بين الساح والمستفيد )
 14دنانير  /لكل شيك
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فك رهن (عقار  ،سيارة  ،اخرى)
كشوفات الحسابات
 الكشوفات الدورية للفترة المتفم عليها كشف اضافي لفترة اقل من سنة من تاريخ الطل كشف اضافي تاريخي الكثر من سنة من تاريخ الطلبدل تصوير مستندات او شيكات
 لفترة  6شهور من تاريخ الطل لفترة اكثر من  6شهور من تاريخ الطلعمولة الحد االدنى لرصيد حسابات الودا ع
 حسا جاري روات حسا جاري وتحت الطل حسا توفيرعمولة الحسابات الجامدة
تعليمات ثابتة
 ضمن حسابات العميل لحسابات اخرى ضمن نفس البنك لجهات اخرىاصدار  /تجديد بطاقات صراف الي (البطاقات المدينة)
اصدار بطاقة صراف الي (البطاقات المدينة) بدل فاقد او تالف
اصدار رقم سري لبطاقة صراف الي (البطاقات المدينة) بدل
فاقد
اعتراض العميل على حركة تمت على بطاقة الصراف
(البطاقات المدينة) او البطاقة اال تمانية
طل مشاهدة فيديو محدد لجهاز صراف الي
عمولة منح ا تمان
تحويل القسط  /الدفعة الى مستحقة (عمولة تسديد قسط  /دفعة)
تاجيل سداد قسط
طل تعديل شروط التمويل او الضمانات بناء على طل
العميل
السداد المبكر
 الفترة المتبقية على استحقاق اخر قسط (سنة واقل) الفترة المتبقية على استحقاق اخر قسط (اكثر من سنة)كسر وديعة
عمولة خدمات مصرفية الية
عمولة تثبيت وكاالت عدلية وبنكية
عمولة فتح حسا للعام ت في المنزل – ادارة حسا
عمولة اعادة رديات ضريبة الدخل

 14دنانير
بدون
 204فلس  /صفحة
 044فلس  /صفحة
 1دينار  /مستند
 3دينار  /مستند
بدون عمولة
 1دينار  /شهريا للرصيد الذي يقل عن  244دينار
 1دينار  /شهريا للرصيد الذي يقل عن  144دينار
دينارين شهريا بغض النظر عن رصيد الحسا

 ،تستثنى حسابات الودا ع الجل من العمولة

بدون عمولة
 1دينار  /امر
 2دنانير  /امر
بدون
 0دنانير
 1دينار
 0دنانير وتعاد للعميل في حال ثبت صحة االعتراض
 14دنانير
 %1من قيمة اال تمان ولمرة واحدة عند المنح
 14دنانير
 14دنانير
 0دنانير
بدون عمولة
%1
تطبم بالخصوص احكام تعليمات الفوا د على الودا ع والتسهي ت رقم ( )2442/14تاريخ ((2442/12/10
نصف دينار  /شهريا
 0دنانير  /وكالة عمولة السحب بموجب وكالة يرم بتة ة ف جت ا الة بقرمة  ) 0دنانرم لكل عملية سح
 14دنانير  ،يتم استثناء الحسا من عمولة الحسا الجامد وعمولة الرصيد االدني
 1دينار عن اي مبلغ يتم ايداعه في حسا المكلفين
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الحساب البنكي االساسي

خدمة االيداع (نقدي /شيكات) من خ ل
الفرع
خدمة السح النقدي من خ ل الفرع
خدمة الحواالت البنكية

استيفاء عمولة ( )500فلس عن كل
بسقف اعلى ( )350دينار للعملية
الواحدة بحد اقصى عمليتين خ ل الشهر ايداع يزيد عن الحد االقصى المسموح
به
استيفاء عمولة ( )500فلس عن كل
حس الرصيد المتوفر ولغاية عمليتين
سح شهريا كحد اقصى
عملية سح يزيد عن الحد االقصى
المسموح به
استيفاء عموالت الحواالت الصادرة
حوالة صادرة ووارد بحد اقصى
والواردة الخاصة يالحسابات االخرى
عمليتين لكل نوع حوالة في الشهر

