اإلعتمادات المستندية
فتح االعتماد المستندي الصادر
تبلٌغ االعتماد الوارد
تعزٌز االعتماد الوارد
تعدٌل االعتماد الصادر والوارد

( )%8/3( -) %4/1على أن ال تقل عن ( 44دٌنارا) ولكل ثالثة شهور أو أي جزء منها.
( )%14/2( – )%14/1للفتـرة علـى أن ال تقل عن ( 44دٌنارا)
( )%2/1( – )%4/1على أن ال تقل عن ( 44دٌنارا) ولكل ثالثة شهور أو أي جزء منها.
الصادر ( 02دٌنار) للتعدٌل الواحد باستثناء زٌادة المبلغ أو تمدٌد المدة.
الوارد ( 02دٌنار) للتعدٌل الواحد باستثناء زٌادة المبلغ أو تمدٌد المدة.

تداول مستندات االعتماد الوارد للتصدٌر
عمولة كفالة السحوبات على االعتماد الصادر
كفالة السحوبات على االعتماد الوارد
إعادة العمولة فً حالة إلغاء االعتماد
تبلٌغ االعتماد الوارد بٌن البنوك
تحوٌل االعتماد الوارد
تغطٌة االعتماد
تمدٌد سرٌان بولٌصة التأمٌن على البضائع العائدة لبوالص تأخر تسدٌدها

( )%8/3( – )%4/1على أن ال تقل عن ( 44دٌنارا)
( )%2( – )%1سنوٌا على أن ال تقل عن ( 44دٌنارا) وعلى أساس فترات ربع سنوٌة أو أي جزء منها.
من ( )%2(–)% 1سنوٌا على أن ال تقل عن ( 44دٌنارا) وعلى أساس فترات ربع سنوٌة أو أي جزء منها
ال تعاد العمولة
المعاملة بالمثل
( )% 2/1وبحــد أدنــى ( 54دٌنارا)
( )% 4/1وبحـد أدنـــى (34دٌنارا)
( 14دنانٌر) مقطوعة إذا كان االعتماد ذاتٌا

بوالص التحصيل
( )%8/3( -)%4/1على أن ال تقل عن ( 44دٌنارا)
( )%8/1وبحــد أدنى ( 25دٌنارا)
 34دٌنار مقطوعة
 34دٌنار مقطوعة
( )% 2( – )% 1سنوٌا على أن ال تقل عن ( 35دٌنارا) ،وعلى أساس فترات ربع سنوٌة أو أي جزء منها
( 44دٌنار).
( 35دٌنار).
حسب طلب البنك المراسل

عمولة بوالص التحصٌل الواردة
قبول سحوبات التحصٌل من المشترٌن
تسلٌم مستندات بدون دفع
تحوٌل البوالص بٌن البنوك
كفالة السحوبات على بوالص التحصٌل الواردة
اعادة بوالص تحصٌل لعدم الدفع  /القبول
تحصٌل بوالص تحصٌل نظٌفة
عموالت ومصارٌف البنك المراسل

الحواالت الخارجية
الحوالة الصادرة بالعملة األجنبٌة والمباعة مقابل دٌنار أُردنً
الحوالة الصادرة بالعملة األجنبٌة وتقٌد على حساب العمٌل بالعملة األجنبٌة
الحوالة الواردة بالعملة األجنبٌة ولحساب العمٌل بالعملة األجنبٌة لدٌنا أو لدى بنك محلً آخر .
الحوالة الواردة بالعملة األجنبٌة لحساب العمٌل بالدٌنار األردنً لدى مصرفنا أو لدى بنك محلً آخر
شٌكات مباعة بالعملة األجنبٌة مقابل دٌنار أُردنً
الشٌكات الصادرة بالعملة األجنبٌة من حسابات بعمالت أجنبٌة
شٌكات مشتراة بالعملة األجنبٌة ومحولة للدٌنار األردنً
شٌكات بالعملة األجنبٌة ومودعة بحسابات العمالء بالعملة األجنبٌة (مشتراه بالعملة األجنبٌة)
تحصٌل شٌك بالعملة األجنبٌة

( )% 4/1وعلى أن ال تقل عن ( 7دنانٌر) وال تزٌد عن ( 54دٌنارا)
( )%14/1على أن ال تقل عـن ( 5دنانٌر) وال تزٌد عن ( 54دٌنارا)
( 3دنانٌر) مقطوعة
( 3دنانٌر) مقطوعة
( )% 8/1( – )% 14/1على أن ال تقل عن ( 14دنانٌر) وال تزٌد عن ( 54دٌنارا)
( )%14/1علـى أن ال تقل عن ( 5دنانٌر) وال تزٌد عن ( 52دٌنار)
( )% 14/2على أن ال تقل عن ( 14دنانٌر) وال تزٌد عن ( 35دٌنار)
( )%14/1على أن ال تقل عن ( 14دنانٌر) وال تزٌد على ( 52دٌنار)
( )%8/1على أن ال تقل عن ( 14دنانٌر) وال تزٌد علـى ( 35دٌنار)

تحوٌل الحواالت الواردة بٌن البنوك بنفس العملة األجنبٌة
تحوٌل الحواالت الواردة بٌن البنوك بالدٌنار األردنً
ً
الحواالت الواردة للعمالء بالدٌنار األردنً لقٌدها لحساباتهم أو لدفعها نقدا على الحاجز
عمولة ومصارٌف البنك المراسل

( )% 14/1علــى أن ال تزٌد عــن ( 15دٌنار) وال تقل عن ( 5دنانٌر) أو ما ٌعادلهما
 3دنانٌر
 3دنانٌر
حسب البنك المراسل

الحواالت الداخلية

تعلٌمات ثابتة
ضمن حسابات العمٌل
لحسابات أخرى ضمن نفس البنك
لجهات خارجٌة
الحوالة الصادرة بالدٌنار لبنوك محلٌة

بدون عمولة
 1دٌنار  /أمر
 2دٌنار  /أمر
( 5دنانٌر)  ،منها ( )1دٌنار عمولة للبنك المركزي )(RTGS

خطابات الضمان
الكفالة الصادرة بالعملة المحلٌة (دخول عطاء  ،حسن تنفٌذ  ،صٌانة)
الكفالة الصادرة إلى الخارج
الكفالة الصادرة بضمانة كفالة بنكٌة مقابلة
كفالة الدفع
كفالة تخلٌص البضائع
عموالت ومصارٌف البنك المراسل
عمولة فرق العملة
عمولة تمدٌد الكفاالت
عمولة تأخٌر إعادة الكفالة بعد إنتهاء سرٌانها
عمولة إجراء تعدٌل غٌر مالً على الكفالة

( )%2( – )%1سنوٌا وبحد أدنـــى ( 25دٌنارا)  ،وعلى أساس فترات ربع سنوٌة
( )%2( – )%1سنوٌا وبحد أدنى ( 44دٌنارا)  ،وعلى أساس فترات ربع سنوٌة
( )%1( – )% 2/1سنوٌا وبحد أدنـى ( 54دٌنار)  ،وعلى أساس فترات ربع سنوٌة
( )%4-%2سنوٌا على أساس فترات ربع سنوٌة وبحد أدنى ( 34دٌنار)
 25دٌنار
حسب طلب البنك المراسل
( )% 2/1( – )% 4/1وبحد أدنى نصف دٌنار وتستوفى على عملٌات بٌع العمالت األجنبٌة
( )%2( – )%1سنوٌا وبحد أدنـــى ( 25دٌنارا)  ،وعلى أساس فترات ربع سنوٌة
 24دٌنار
 14دنانٌر

الحسابات والشيكات

دفاتر الشٌكات :
( 02ورقات)
( 02ورقة)
( 02ورقة)
فتح حساب
فتح حساب شركات تحت التأسٌس
عمولة الشٌكات المرتجعة
لعدم كفاٌة رصٌد  /عدم وجود رصٌد
تزوٌد العمٌل بكشف دوري
تزوٌد العمٌل بكشف حساب ورقً غٌر دوري لفترة أقل من سنة من تارٌخ الطلب
تزوٌد العمٌل بكشف حساب ورقً غٌر دوري ألكثر من سنة من تارٌخ الطلب
صرف شٌكات داخلٌة
إصدار شٌك مقبول الدفع بالدٌنار (شٌك مصدق و/أو شٌك مدٌر)

( 25,دٌنار)
( 3دٌنار)
( 4دنانٌر)
بدون عمولة
 54دٌنار
 24دٌنار  /شٌك ألول مرة
 44دٌنار /شٌك (اعادة نفس الشٌك أو شٌك آخر)
بدون عمولة
 45254دٌنار /صفحة
 45544دٌنار  /صفحة
بدون عمولة
 5دنانٌر

وقف صرف شٌك بنا ًء على طلب الساحب
تسوٌة الشٌكات المعادة
التعمٌم على شٌك مفقود
تنفٌذ أوامر قضائٌة على أرصدة الحسابات

 14دنانٌر
 14دنانٌر  /شٌك
 2دٌنار  /شك
بدون عمولة

عمولة الحسابات الجامدة

 2دٌنار  /شهرٌا لحسابات الجاري  /رواتب  /تحت الطلب (بغض النظر عن رصٌد الحساب) .
 2دٌنار  /شهرٌا لحسابات التوفٌر وتحت إشعار (إذا قل الرصٌد عن  144دٌنار) .
 2دٌنار  /شهرٌا لحسابات األجل (إذا قل الرصٌد عن  544دٌنار) .
حسابات الرواتب بدون عمولة .
حسابات تحت الطلب والجاري ٌستوفى دٌنار إذا قل الرصٌد عن ( 244دٌنار) أو ما ٌعادلها بالعملة األجنبٌة .
الحسابات االستثمارٌة (توفٌر  ،ألجل  ،إلشعار) ٌستوفى دٌنار واحد إذا قل الرصٌد عن ( 144دٌنار) أو ما ٌعادلها
 1دٌنار شهرٌا بغض النظر عن عدد مرات التحوٌل من جهة العمل خالل الشهر
 14دنانٌر
 2دٌنار
 5دنانٌر
 2دٌنار  /شٌك (جمٌع األسباب الفنٌة)

الرصٌد المتدنً
تحوٌل الرواتب
إصدار شهادة رصٌد حساب  /مالءة مالٌة
المصادقة على صحة توقٌع
إصدار كتاب إقتطاع لجهات أخرى
عمولة الشٌكات المعادة (على حسابات متعاملً مصرفنا) ألسباب فنٌة

أمر دفع ثابت
ضمن حسابات العمٌل
لحسابات أخرى ضمن نفس البنك
لجهات أخرى
عمولة تثبٌت وكاالت عدلٌة وبنكٌة
اعتراض على حركة تمت على بطاقة الصراف اآللً أو البطاقة االئتمانٌة
حفظ المراسالت بالفرع
إٌداع نقدي بالعملة األجنبٌة فً حسابات العمالء بالعملة األجنبٌة

إرسال  /قبول رسائل بالفاكس :
خارجٌة
داخلٌة

إرسال البرٌد العادي:
داخلً
خارجً  /البرٌد السرٌع
السحب النقدي

بدون عمولة
 1دٌنار /شهر
 2دٌنار /شهر
 5دنانٌر
ُ
 5دنانٌر وتعاد للعمٌل فً حال ثبت صحة االعتراض
بدون عمولة (لألفراد ) و  2دٌنار شهرٌا ( للشركات)
( 1باأللف) تستوفى عند اإلٌداع
( 2دٌنار)  /المستند
( 40544دٌنار)  /المستند
( 40544دٌنار)  /للمغلف الواحد
( 14دنانٌر)  /للمغلف الواحد
 أقل من  344دٌنار  ،تستوفى عمولة  45544دٌنار (للمتعاملٌن الذٌن ٌملكون بطاقة صراف آلً)
 من  1444- 341دٌنار تستوفى عمولة  1دٌنار (للمتعاملٌن الذٌن ٌملكون بطاقة صراف آلً)
 من  1441دٌنار فما فوق بدون عمولة

التمويل واالستثمار
تجدٌد مخصصات
تعدٌل شروط التموٌل أو الضمانات المتفق علٌها بعد توقٌع طلب الشراء من العمٌل

بدون عمولة
 5دنانٌر

إصدار كتاب عدم ممانعة من إٌقاف تحوٌل الراتب
فً حال وجود تسهٌالت
عدم وجود تسهٌالت
إصدار كتاب إقتطاع لجهات أخرى
عمولة فك رهن
(عقار  ،سٌارة  ،أخرى)
عمولة إصدار شهادة التزامات األرباح

 14دنانٌر
 5دنانٌر
 5دنانٌر
 14دٌنار
 5دنانٌر

بطاقات اإلعتماد
اإلصدار والتجدٌد (عمالء)

البطاقات الذهبٌة
تابعة
أساسٌة
05
05

البطاقة الفضٌة
تابعة
أساسٌة
55
50

البطاقة المحلٌة
تابعة
أساسٌة
55
50

رسوم إعادة اإلصدار (عمالء)

البطاقات الذهبٌة
تابعة
أساسٌة
50
50

البطاقة الفضٌة
تابعة
أساسٌة
55
55

البطاقة المحلٌة
تابعة
أساسٌة
0
0

إعادة إصدار رقم سري  /بدل فاقد
رسوم إعادة إصدار بطاقة فٌزا إلكترون (بدل فاقد أو تالف)
رسوم إصدار  /تجدٌد بطاقة فٌزا إلكترون

 1دٌنار
 5دنانٌر
بدون عمولة

عموله السحب النقدي على بطاقات ( /)Charge Cardطبقا ً لنظام الشرائح

فئة المبلغ المسحوب بالدٌنار
من1
اكثر من05
اكثر من 155
اكثر من 055
اكثر من 055
اكثر من 055
اكثر من 055
اكثر من055
اكثر من 1555
اكثر من 0555
اكثر من

تقدٌم خدمة بطاقة فٌزا إلكترون لغٌر العمالء المحولة رواتبهم

( 40254دٌنار) شهرٌا

تحصٌل شٌكات مسحوبة على بنوك محلٌة (خارج جلسة المقاصة)
نوع الخدمة

( 40544دٌنار)  /شٌك
العمولة المعتمدة

الكمبياالت

ولغاٌه 05
ولغاٌة 155
ولغاٌه 055
ولغاٌه 055
ولغاٌه 055
ولغاٌه 055
ولغاٌه 055
ولغاٌه 1555
ولغاٌه 0555
ولغاٌه 0555
 0555دٌنار

مبلغ العمولة  /دٌنار
5.0
0.0
5.0
55
50
55
50
00
50
550
555

تحصٌل كمبٌاالت مودعة برسم التحصٌل
قبول كمبٌاالت تأمٌن
تأجٌل توارٌخ  /سحب شٌكات مودعة برسم التحصٌل
عمولة إٌداع شٌكات برسم التحصٌل
أجرة صنادٌق األمانات

( 2دٌنار)  /كمبٌالة
( 2دٌنار)  /كمبٌالة
( 40544دٌنار)  /شٌك
( 40254دٌنار) لكل شٌك

خدمات أخرى

رسائل السوٌفت
إرسال البرقٌات

تصوٌر المستندات والشٌكات
لفترة ( 6شهور) من تارٌخ الطلب
لفترة أكثر من ( 6شهور) من تارٌخ الطلب
طلب مشاهدة فٌدٌو محدد لجهاز الصراف االلً

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

صغٌر
55 -50
دٌنار

وسط
50 -00
دٌنار

كبٌر
555 -05
دٌنار

( 6دنانٌر) مقطوعة للرسائل المختصرة 24( ،دٌنار) للرسائل المطولة
التكلفة  2( +دٌنارا)
 1دٌنار  /مستند
 3دنانٌر  /مستند
 14دنانٌر

كبٌر جداً
555 -505
دٌنار

