


 

 دنانٌر( أو ما ٌعادلهما 5دٌنار( وال تقل عن ) 15ن )ــى أن ال تزٌد عــعل (% 1/14) األجنبٌةتحوٌل الحواالت الواردة بٌن البنوك بنفس العملة 

 دنانٌر 3 األردنًتحوٌل الحواالت الواردة بٌن البنوك بالدٌنار 

 دنانٌر 3 لقٌدها لحساباتهم أو لدفعها نقداً على الحاجز الواردة للعمالء بالدٌنار األردنً الحواالت

 حسب البنك المراسل البنك المراسل عمولة ومصارٌف

 الحواالت الداخلية

 تعلٌمات ثابتة 
 

 ضمن حسابات العمٌل  
 لحسابات أخرى ضمن نفس البنك  
 لجهات خارجٌة  

 
 

 بدون عمولة 
 / أمر  دٌنار 1 

 دٌنار / أمر  2 

 (RTGS)( دٌنار عمولة للبنك المركزي 1دنانٌر( ، منها ) 5) الحوالة الصادرة بالدٌنار لبنوك محلٌة

 خطابات الضمان

 فترات ربع سنوٌةدٌنارا ( ، وعلى أساس  25ى )ـــسنوٌا  وبحد أدن (%2) – (%1) )دخول عطاء ، حسن تنفٌذ ، صٌانة(الصادرة بالعملة المحلٌة  لةالكفا

 دٌنارا ( ، وعلى أساس فترات ربع سنوٌة 44سنوٌا  وبحد أدنى ) (%2) – (%1) الخارجإلى الصادرة لة الكفا

 ، وعلى أساس فترات ربع سنوٌة (دٌنار 54ى )ـسنوٌا  وبحد أدن (%1) – (% 1/2) بنكٌة مقابلة لةالصادرة بضمانة كفا لةكفاال

 دٌنار( 34)أدنى على أساس فترات ربع سنوٌة وبحد  سنوٌا   (%4-%2) الدفع كفالة

 دٌنار 25 تخلٌص البضائع ةكفال

 البنك المراسل طلبحسب  عموالت ومصارٌف البنك المراسل

 األجنبٌةنصف دٌنار وتستوفى على عملٌات بٌع العمالت أدنى وبحد  (% 1/2) – (% 1/4) فرق العملةعمولة 

 دٌنارا ( ، وعلى أساس فترات ربع سنوٌة 25ى )ـــسنوٌا  وبحد أدن (%2) – (%1) عمولة تمدٌد الكفاالت

 دٌنار 24 عمولة تأخٌر إعادة الكفالة بعد إنتهاء سرٌانها

 دنانٌر 14 عمولة إجراء تعدٌل غٌر مالً على الكفالة

 الحسابات والشيكات

 دفاتر الشٌكات :
 ورقات(  02) 
 ورقة(  02) 
 ورقة(  02)  

 
 دٌنار( ,25) 
 دٌنار(  3) 
 دنانٌر( 4) 

 فتح حساب
 فتح حساب شركات تحت التأسٌس

 بدون عمولة
 دٌنار 54

 الشٌكات المرتجعةعمولة 
 لعدم كفاٌة رصٌد / عدم وجود رصٌد 

 مرة ألولدٌنار / شٌك  24
 (ك آخرٌك أو شٌاعادة نفس الشدٌنار/ شٌك ) 44

 تزوٌد العمٌل بكشف دوري 
 العمٌل بكشف حساب ورقً غٌر دوري لفترة أقل من سنة من تارٌخ الطلب تزوٌد 

 بدون عمولة 
 دٌنار/ صفحة 45254 

 دٌنار / صفحة  45544 تزوٌد العمٌل بكشف حساب ورقً غٌر دوري ألكثر من سنة من تارٌخ الطلب

 بدون عمولة داخلٌة صرف شٌكات

 دنانٌر 5 شٌك مدٌر(إصدار شٌك مقبول الدفع بالدٌنار )شٌك مصدق و/أو 





 

 إصدار كتاب عدم ممانعة من إٌقاف تحوٌل الراتب
 

 فً حال وجود تسهٌالت  
 عدم وجود تسهٌالت  

 
 

 دنانٌر 14 

 دنانٌر 5 

 دنانٌر 5 إصدار كتاب إقتطاع لجهات أخرى

 عمولة فك رهن
 (عقار ، سٌارة ، أخرى)

 دٌنار 14
 

 دنانٌر 5 األرباح  التزاماتإصدار شهادة  عمولة

 بطاقات اإلعتماد

 (عمالءاإلصدار والتجدٌد ) 

 
 
 

 (عمالءرسوم إعادة اإلصدار ) 
 

 البطاقة المحلٌة البطاقة الفضٌة البطاقات الذهبٌة

 تابعة أساسٌة تابعة أساسٌة تابعة أساسٌة

05 05 50 55 50 55 

 

 البطاقة المحلٌة البطاقة الفضٌة البطاقات الذهبٌة

 تابعة أساسٌة تابعة أساسٌة تابعة أساسٌة

50 50 55 55 0 0  
 دٌنار 1 إعادة إصدار رقم سري / بدل فاقد

 دنانٌر 5 رسوم إعادة إصدار بطاقة فٌزا إلكترون )بدل فاقد أو تالف(

 ن عمولةوبد رسوم إصدار / تجدٌد بطاقة فٌزا إلكترون

 
 (/ طبقاً لنظام الشرائحCharge Cardبطاقات )عموله السحب النقدي على 

 
 

 فئة المبلغ المسحوب بالدٌنار

 

 دٌنار مبلغ العمولة /

 

 5.0 05ولغاٌه                      1من
 0.0 155 ولغاٌة            05اكثر من

 5.0 055ولغاٌه          155اكثر من 
 55 055ولغاٌه          055اكثر من 
 50 055ولغاٌه          055اكثر من 

 55 055ولغاٌه          055اكثر من 

 50 055ولغاٌه          055اكثر من 

 00 1555ولغاٌه           055اكثر من

 50 0555ولغاٌه        1555اكثر من 
 550 0555ولغاٌه        0555اكثر من 
 555 دٌنار 0555              اكثر من  

 

 دٌنار( شهرٌا   40254) تقدٌم خدمة بطاقة فٌزا إلكترون لغٌر العمالء المحولة رواتبهم 

 الكمبياالت
 دٌنار( / شٌك  40544) تحصٌل شٌكات مسحوبة على بنوك محلٌة )خارج جلسة المقاصة(

 العمولة المعتمدة نوع الخدمة



 

 

 تتطلب بعض المعامالت البنكٌة استٌفاء رسوم طوابع حسب تعلٌمات وزارة المالٌة. 

 
  

 دٌنار( / كمبٌالة 2) تحصٌل كمبٌاالت مودعة برسم التحصٌل

 دٌنار( / كمبٌالة 2) قبول كمبٌاالت تأمٌن

 دٌنار( / شٌك  40544) تأجٌل توارٌخ / سحب شٌكات مودعة برسم التحصٌل

 دٌنار( لكل شٌك  40254) عمولة إٌداع شٌكات برسم التحصٌل 

 خدمات أخرى
 كبٌر جداً  كبٌر وسط صغٌر أجرة صنادٌق األمانات

50- 55 
 دٌنار

00- 50  
 دٌنار

05- 555 
 دٌنار

505- 555  
  دٌنار

 دٌنار( للرسائل المطولة 24) المختصرة،دنانٌر( مقطوعة للرسائل  6) السوٌفترسائل 

 دٌنارا ( 2التكلفة + ) البرقٌاتإرسال 

 الشٌكاتوتصوٌر المستندات 
 شهور( من تارٌخ الطلب  6لفترة ) 
 شهور( من تارٌخ الطلب  6لفترة أكثر من ) 

 
 

 دٌنار / مستند 1 
 دنانٌر / مستند 3 

 دنانٌر 14  طلب مشاهدة فٌدٌو محدد لجهاز الصراف االلً


