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الباب األول : الحسابات والودائع

مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

تحويل الراتب1.
دينار واحد شهريًا  أو ما يعادلها للرواتب المحولة 

بالعملة األجنبية بغض النظر عن عدد مرات 
التحويل من جهة العمل الواحدة خالل الشهر

في حال ورود رواتب من أكثر   -
من جهة عمل، تكون العمولة 

على كل راتب على حدة
يستثنى من العمولة   -

االقتطاعات والمكافآت 

الحد األدنى لرصيد الحسابات2.

حسابات الجاري 
وتحت الطلب

1 دينار/ شهريًا للرصيد الذي 
يقل عن 200 دينار أو ما 

يعادلها بالعمالت األجنبية
يستثنى من هذه العمولة 

حسابات الجاري رواتب
حسابات التوفير

1 دينار/ شهريًا للرصيد 
الذي يقل عن 100 دينار 
أو ما يعادلها بالعمالت 

األجنبية

2 دينار شهريًا أو ما يعادلها بالعمالت األخرى الحسابات الجامدة3.
بغض النظر عن رصيد الحساب

يستثنى منها حسابات الودائع 
ألجل الثابتة والمتحركة 

وشهادات اإليداع

فتح حساب شركة تحت 4.
100 دينارالتأسيس

كشوف الحسابات5.

كشف إضافي 
لفترة أقل من سنة 

من تاريخ الطلب
0.25 دينار عن كل صفحة

تستثنى كشوف الحساب الدورية 
حسب الفترات المتفق عليها عند 

فتح الحساب
كشف إضافي 

تاريخي ألكثر من 
سنة من تاريخ 

الطلب

0.50 دينار عن كل صفحة

شهادة براءة ذمة في حال 6.
عن كل نسخة من الشهادة5 دنانيرعدم وجود تسهيالت

شهادة براءة ذمة في حال 7.
عن كل نسخة من الشهادة10 دنانيروجود تسهيالت

شهادة رصيد حساب/ شهادة 8.
عن كل نسخة من الشهادة10 دنانيرمالءة مالية

عن كل نسخة من الشهادة5 دنانيرشهادة التزامات9.

عن كل نسخة من الشهادة5 دنانيرشهادة اقتطاع من الراتب10.

15 دنانيرشهادة حجز لوزارة الداخلية11.

عن كل نسخة من الشهادة5 دنانيرشهادة فوائد وعموالت12.

المصادقة على التوقيع لعمالء 13.
لكل مستند 2 دينارالتجزئة

المصادقة على التوقيع لعمالء 14.
لكل مستند5 دنانيرالشركات 
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مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

تصوير المستندات15.

لفترة 6 أشهر من تاريخ 
الطلب

1 دينار لكل 
مستند

لفترة أكثر من 6 أشهر من 
تاريخ الطلب

3 دنانير  لكل 
مستند

0.5%فرق عملة16.

1.5 دينارًا شهريًا أو ما يعادلها بالعمالت األجنبيةعمولة إدارة حسابات جارية17.
تطبق هذه العمولة على 

حسابات الشركات وتستثنى منها 
حسابات األفراد

عمولة إيداع نقدي بالدوالر 18.
تطبق هذه العمولة على عملية 0.002 على المبلغ المودعللفئات 100 دوالر

الشراء لهذه الفئات

عمولة إيداع فئة 50 دوالرًا أو 19.
0.005 على المبلغ المودعأقل

عمولة إيداع نقدي باليورو 20.
تطبق هذه العمولة على عملية 0.002 على المبلغ المودعللفئات 500 يورو

الشراء لهذه الفئات

عمولة إيداع فئة 200 يورو أو 21.
تطبق هذه العمولة على عملية 0.005 على المبلغ المودعأقل

الشراء لهذه الفئات

.22
عمولة اإليداع النقدي لكافة 

العمالت األجنبية األخرى بغض 
النظر عن الفئات

تطبق هذه العمولة على عملية 0.005 على المبلغ المودع
الشراء لهذه الفئات

عمولة شراء الفئات التي تقل 23.
0.005 على المبلغ المشترىعن 50 دوالرًا أو 50 يورو

عمولة السحب النقدي على 24.
كاونتر الفرع

 مجانًا
تطبق هذه العمولة  في حال 

عدم امتالك العميل بطاقة 
صراف آلي

0.5 دينار للمبالغ التي ال تتجاوز  300 دينار
1 دينار للمبالغ التي تزيد عن 300 دينار ولغاية 

1000 دينار
مجانًا للمبالغ التي تزيد عن 1000 دينار

تطبق هذه العمولة  في حال 
امتالك العميل بطاقة صراف آلي

إيداع مسكوكات نقدية في 25.
1 دينار/ لكل 100 دينار أو جزء منها الحساب

يتم قبول المسكوكات النقدية 
مقسمة إلى فئات 10 دنانير وال 

يتم قبول أقل من 10 دنانير

التعليمات الثابتة  26.

بين حسابات العميل نفسه 
  مجانًا)داخل البنك(

لحسابات عمالء البنك 
1 دينار لكل أمرالتجاري »داخل البنك«

لحسابات عمالء البنوك 
2 دينار لكل أمراألخرى »خارج البنك« 
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مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

تطبيق بالخصوص أحكام تعليمات الفوائد على الودائع والتسهيالت رقم )14/2002( كسر وديعة 27.
تاريخ 2002/12/15 وأي تعديالت تطرأ عليها

عمولة تثبيت وكاالت عدلية 28.
5 دنانير لكل وكالةوبنكية

عمولة فتح حساب للعامالت 29.
10 دنانير لكل حساب أساسيفي المنازل

عمولة السحب النقدي على 30.
1% بحد أدنى 4 دنانيربطاقات ناشونال إكسبرس



6

الباب الثاني: صناديق األمانات
أ . صناديق األمانات الحديدية

مالحظاتالتأمين النقدي )مسترد(السعر/ حد العمولةحجم الصندوق

75 دينارصغير

180 دينار

يتم استيفاء رسوم الطوابع 
على عقد إيجار الصناديق 

الحديدية وختمها بقيمة دينار 
واحد

120 ديناروسط

150 ديناركبير

250 ديناركبير جدا

ب.  صناديق األمانات اآللية

قيمة الطوابع  على عقد اإليجارالتأمين النقدي )مسترد(السعر/ حد العمولةحجم الصندوق
1 دينار200 دينار200 دينارصغير جدا

1 دينار300 دينار300 دينارصغير
1.200 دينار400 دينار400 ديناروسط
1.500 دينار500 دينار500 ديناركبير

2.100 دينار700 دينار700 ديناركبير جدا
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الباب الثالث : الشيكات

مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

إصدار دفتر شيكات1.

3 دنانير10 ورقات 

5 دنانير25 ورقة

7 دنانير40 ورقة 

إصدار دفاتر شيكات بتصميم 2.
حد أدنى 1000 ورقة 20 دينارًا  لكل 40 ورقة خاص

.3
إصدار دفاتر شيكات بتصميم 

 A4 خاص مع سند صرف قياس
A5 و

حد أدنى 1000 ورقة25 دينارًا  لكل 40 ورقة

.4
شيكات مودعة برسم 

التحصيل مسحوبة على فروع 
البنك أو فروع البنوك المحلية

500 فلس عن كل شيك

.5

شيكات مودعة برسم 
التحصيل كمصدر لسداد 

مقابل تسهيالت مسحوبة 
على فروع البنك أو فروع 

البنوك المحلية

500 فلس عن كل شيك

إيقاف شيك مسحوب على 6.
تضاف أجور سويفت وعمولة 15 دينارًا  مقطوعةبنوك خارجية

البنك المراسل “إن وجدت” 

.7

الشيكات المعادة بالدينار 
أو بالعمالت األجنبية على 

حسابات عمالء البنك بسبب 
عدم وجود/ كفاية الرصيد

للشيك األول المعاد على 
- تنطبق هذه العمولة على 20 دينارًا/ شيكحساب العميل

كافة الشيكات المعروضة 
من خالل المقاصة اإللكترونية 

أو على كاونتر الفرع أو خارج 
جلسة المقاصة

- في حال عدم توفر الرصيد في 
حساب العميل يتم كشف 

الحساب وقيد العمولة عليه 

للشيك الثاني المعاد على 
حساب العميل سواء كان 

نفس الشيك األول أو أي 
شيك آخر

40 دينارًا/ شيك

عمولة شيك معاد ألسباب 8.
2 دينار/ شيكفنية

تستوفى هذه العمولة في 
حال كان العميل هو المتسبب 

باإلعادة فقط
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مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

10 دنانير/ شيك تسوية الشيكات المرتجعة9.

إيقاف صرف شيك بناًء على 10.
10 دنانير/ شيك طلب الساحب 

تنطبق هذه العمولة في حال   -
إيقاف صرف شيك بناًء على 

طلب الساحب في حال وجود 
نزاع بين الساحب والمستفيد 

فقط
ال تنطبق هذه العمولة في حال   -

فقدان الشيك/ دفتر الشيكات

.11
إصدار شيك )بنكي/ شيك 

مصدق/ مدير/ مقبول الدفع( 
بالدينار األردني

لعمالء البنك فقط5 دنانير / شيك

.12

إلغاء/ إعادة شراء شيك 
)بنكي/ شيك مصدق/ مدير/ 

مقبول الدفع( بالدينار األردني 
أو بالعمالت األجنبية

5 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية بالنسبة 
لشيكات العمالت األجنبية 

.13
الشيكات الصادرة بالعملة 

األجنبية من حساب العميل 
بالدينار

0.125% بحد أدنى 5 دنانير + أجور سويفت + 5 
دنانير في حال التعزيز + عمولة فرق العملة

.14
الشيكات الصادرة بالعملة 

األجنبية من حساب العميل 
وبنفس العملة

0.125%  بحد أدنى 5 دنانير أو ما يعادلها بالعملة 
األجنبية + أجور سويفت + 5 دنانير في حال 

التعزيز

.15

ورود شيك من بنك محلي 
للتحصيل وقيد قيمة الشيك 

من خالل نظام التسويات 
المحلية )RTGS( سواء بالعملة 

المحلية أو األجنبية وكان 
الشيك مرفق بتعليمات خطية 

تنص بأنه خاضع لألعراف 
الدولية لبوالص التحصيل

0.25% حد أدنى و 0.375% حد أعلى وبما ال يقل 
عن 25 دينار ًا+ عموالت البنك المراسل

.16

ورود شيك من بنك محلي 
للتحصيل وقيد قيمة الشيك 

من خالل نظام التسويات 
المحلية )RTGS( سواء بالعملة 

المحلية أو األجنبية ولم يكن 
الشيك مرفق بتعليمات خطية 

تنص بأنه خاضع لألعراف 
الدولية لبوالص التحصيل

5 دنانير )1 دينار + 4 دنانير عمولة نظام التسويات 
))RTGS( المحلية

.17

تحصيل شيكات خارج جلسة 
المقاصة بالدينار األردني 
ومسحوبة على البنوك 

المحلية

5 دنانير / شيك 

.18

تحصيل شيكات خارج جلسة 
المقاصة بالعمالت األجنبية 

ومسحوبة على البنوك 
المحلية

0.5% بحد أدنى 5 دنانير وحد أعلى 50 دينارًا
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مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

.19

تحصيل شيكات بالعملة 
األجنبية مسحوبة على بنوك 

خارجية »ليست خاضعة 
للقواعد الدولية لبوالص 

التحصيل«

0.375% بحد أدنى 50 دينارًا  و بحد أعلى 150 دينارًا  
أو ما يعادلها بالعملة األجنبية + أجور البريد 

السريع + عموالت البنك المراسل “إن وجدت”

.20

عمولة سحب أو تأجيل شيكات 
أو كمبياالت مودعة برسم 

التحصيل أو مقابل تسهيالت 
باستثناء حاالت “التسديد 

الجزئي/ الكامل والهيكالت 
والجدوالت”

1 دينار عن كل شيك 

.21

إعادة شيكات واردة من 
بنوك خارجية مسحوبة على 

حساباتهم لدينا وفي حال 
وجود خطأ ما في الشيك

مجانًا، تستوفى مصاريف البريد فقط 
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الباب الرابع: الحواالت
أ. الحواالت الصادرة

مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

الحواالت المحلية الصادرة 1.
RTGS من خالل نظام

في حال طلب العميل 
الخدمة من خالل 

القنوات اإللكترونية

في حال طلب العميل 
الخدمة من فروع البنك

5 دنانير أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية

8 دنانير أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية

تطبق هذه العمولة للمبالغ 
التي تقل أو تساوي السقف 

 100( ACH المحدد على نظام
ألف للدينار و 50 ألف للعمالت 

األخرى(

10 دنانير أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية

13 دينار أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية

تطبق هذه العمولة للمبالغ 
التي تزيد عن السقف المحدد 

على نظام ACH ) 100 ألف 
للدينار و50 ألف للعمالت 

األخرى(

الحواالت المحلية الصادرة  2.
ACH من خالل نظام

في حال طلب العميل 
الخدمة من خالل 

القنوات اإللكترونية

في حال طلب العميل 
الخدمة من فروع البنك

1 دينار أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية

2 دينار أو ما يعادلها بالعمالت 
األجنبية

تطبق هذه العمولة للمبالغ 
التي تقل أو تساوي ألف وحدة 

من عمالت النظام

2 دينار  أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية

3 دنانير أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية

تطبق هذه العمولة للمبالغ 
التي تزيد عن ألف وحدة من 
عمالت النظام ولغاية 5 آالف 

وحدة من عمالت النظام

3 دنانير أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية

4 دنانير  أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية

تطبق هذه العمولة للمبالغ 
التي تزيد عن 5 آالف وحدة من 

عمالت النظام

.3

ملفات الحواالت المحلية 
المجمعة الصادرة من 
خالل نظام ACH )مثل 

حواالت الرواتب، حواالت 
أرباح األسهم(

10 دنانير  أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
تطبق هذه العمولة للملفات 

المتضمنة 10 أوامر دفع ولغاية 
29 أمر دفع

20 دينار  أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
تطبق هذه العمولة للملفات 

المتضمنة 30 أمر دفع ولغاية 
ألف أمر دفع

30 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
تطبق هذه العمولة للملفات 

المتضمنة أكثر من ألف أمر 
دفع ولغاية 5 آالف أمر دفع

40 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
تطبق هذه العمولة للملفات 
المتضمنة أكثر من 5 آالف أمر 
دفع ولغاية 10 آالف أمر دفع

50 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
تطبق هذه العمولة للملفات 

المتضمنة أكثر من 10 آالف أمر 
دفع ولغاية 100 ألف أمر دفع

60 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
تطبق هذه العمولة للملفات 

المتضمنة أكثر من 100 ألف أمر 
دفع 

يطبق البند )2( أعاله في حال كان الملف المرسل من العميل يتضمن أقل من 10 أوامر 
دفع

.4
أوامر الدفع المدينة 

المحلية  الصادرة من 
ACH خالل نظام

تطبق هذه العمولة على كل 1 دينار  أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
تحويل من حساب العميل
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مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

الحواالت الخارجية 5.
الصادرة

6 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
تطبق هذه العمولة للمبالغ 

التي تقل أو تساوي 500 دينار أو 
ما يعادلها بالعمالت األجنبية

10 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

تطبق هذه العمولة للمبالغ 
التي تزيد عن 500 دينار ولغاية 

5 آالف دينار أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية

بنسبة 0.25% من مبلغ الحوالة وبحد أعلى 70 دينار أو 
ما يعادلها بالعمالت األجنبية

تطبق هذه العمولة للمبالغ 
التي تزيد عن 5 آالف دينار أو ما 

يعادلها بالعمالت األجنبية

.6

الحواالت المحلية الصادرة 
 RTGS من خالل نظام
مقابل حوالة خارجية 

)Transit Transfer( واردة
8 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

تطبق هذه العمولة للمبالغ 
التي تقل أو تساوي السقف 

 100 ( ACH  المحدد على نظام
ألف للدينار و 50 ألف للعمالت 

األخرى(

13 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

تطبق هذه العمولة للمبالغ 
التي تزيد عن السقف المحدد 

على نظام  ACH ) 100 ألف 
للدينار و 50 ألف للعمالت 

األخرى(

.7

الحواالت المحلية الصادرة 
 ACH من خالل نظام

مقابل حوالة خارجية 
)Transit Transfer( واردة

2 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
تطبق هذه العمولة للمبالغ 

التي تقل أو تساوي ألف وحدة 
من عمالت النظام

3 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

تطبق هذه العمولة للمبالغ 
التي تزيد عن ألف وحدة من 
عمالت النظام ولغاية 5 آالف 

وحدة من عمالت النظام

4 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
تطبق هذه العمولة للمبالغ 

التي تزيد عن 5 آالف وحدة من 
عمالت النظام

.8

المراسلة لمتابعة حوالة 
صادرة )محلية أو خارجية 

لغايات التعديل أو 
االستفسار( 

2 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية + عموالت البنك 
المراسل

اصدار حوالة بحق نفس 9.
اليوم

تستوفى عمولة إضافية بنفس قيمة عمولة اصدار 
الحوالة

بحد أدنى 10دنانير أو ما يعادلها 
بالعمالت األجنبية
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ب. الحواالت  الواردة

مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

.1
الحواالت المحلية 

الواردة من خالل 
 RTGS نظام

تطبق هذه العمولة على حواالت الرواتب*1 دينار أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

2 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

.2
الحواالت المحلية 

الواردة من خالل 
ACH نظام

1 دينار  أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 
-تطبق هذه العمولة للمبالغ التي تقل أو تساوي 

ألف وحدة من عمالت النظام
-تطبق هذه العمولة على حواالت الرواتب*

تطبق هذه العمولة للمبالغ التي تزيد عن ألف 2 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 
وحدة من عمالت النظام

.3

الحواالت المحلية 
الواردة  من خالل 
نظام RTGS التي 
تنص بأن عموالت 

البنك التجاري 
تكون على البنك 

المرسل للحوالة

تطبق هذه العمولة على حواالت الرواتب1 دينار أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

2 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

.4

الحواالت المحلية 
الواردة  من خالل 
نظام ACH التي 

تنص بأن عموالت 
البنك التجاري 

تكون على البنك 
المرسل للحوالة

1 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 
-تطبق هذه العمولة للمبالغ التي تقل أو تساوي 

ألف وحدة من عمالت النظام
-تطبق هذه العمولة على حواالت الرواتب

تطبق هذه العمولة للمبالغ التي تزيد عن ألف 2 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 
وحدة من عمالت النظام

.5
أوامر الدفع المدينة  
المحلية الواردة من 

ACH خالل نظام
تطبق هذه العمولة على كل تحويل إلى حساب 1 دينار  أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

العميل

.6

الحواالت المحلية 
الواردة  من خالل 

 RTGS نظام
والمعادة بسبب 

خطأ فني 

 2 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 

تقتطع العمولة من أصل مبلغ الحوالة
1 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية في 

حالة حواالت الرواتب المعادة 

.7

الحواالت المحلية 
الواردة من خالل 

 ACH نظام
والمعادة بسبب 

خطأ فني 

مجانًا

.8

الحواالت الخارجية 
الواردة لحساب 

عميل البنك 
التجاري

تطبق هذه العمولة للمبالغ التي تقل أو تساوي 3 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
ألف دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

5 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
تطبق هذه العمولة للمبالغ التي تزيد عن ألف 

دينار ولغاية 5 آالف دينار أو ما يعادلها بالعمالت 
األجنبية

تطبق هذه العمولة للمبالغ التي تزيد عن 5 آالف 7 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

.9

الحواالت الخارجية 
الواردة التي تنص 

بأن عموالت البنك 
التجاري تكون على 

البنك المرسل 
للحوالة

15 دينار للحواالت بعملة الدينار

20 دوالر للحواالت بعملة الدوالر

20 يورو للحواالت بعملة اليورو

20 جنيه إسترليني للحواالت بعملة الجنية 
اإلسترليني
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مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

.10
الحواالت الخارجية 

الواردة والمعادة 
بسبب خطأ فيها

15 دوالر أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

.11

الحواالت الخارجية 
الواردة من 

البنوك لقيدها 
لحساباتهم لدينا

20 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 

*يتم استيفاء مبلغ دينار واحد من العميل كحد أقصى عن أول ثالثة حواالت رواتب واردة من نفس جهة العمل خالل الشهر الواحد، ويتم استيفاء مبلغ دينار واحد عن 
أي راتب إضافي بعد ذلك، وينطبق هذا على كافة الحواالت التي تحمل رمز الغرض Purpose code  ضمن مجموعة Salaries & wages المعتمدة من البنك المركزي 

 األردني.

ج. الحواالت السريعة

مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولة

حواالت ويسترن يونيون
Western Union

بحسب ما يتم تحديده من قبل شركة ويسترن يونيون 
على نظام الحواالت الخاص بها
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الباب الخامس: االعتمادات والبوالص
أ. االعتمادات الصادرة

مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

إصدار / تمديد / زيادة اعتماد 1.
مستندي

الحد األدنى 1% سنوي والحد األعلى %2.5 
سنوي وتحسب لفترات ربع سنوية أو جزء منها 

باإلضافة إلى أجور السويفت

ال تقل عن 50 دينار للفترة الربع 
سنوية

35 دينارًا  باإلضافة إلى أجور السويفتتعديل االعتماد الصادر 2.

يستثنى من ذلك:
الزيادة بالقيمة أو تمديد الصالحية 
حيث تنطبق عليها تسعيرة إصدار 

االعتماد

كفالة السحوبات على االعتماد 3.
الصادرة

الحد األدنى 1%  سنوي والحد األعلى %2.5 
سنوي وتحسب لفترات ربع سنوية أو جزء منها 

باإلضافة إلى أجور السويفت

ال تقل عن 50 دينار للفترة الربع 
سنوية

.4

فوائد تسديد قيمة 
المستندات الواردة على 

االعتمادات الصادرة باالطالع 
بالدينار وبالعملة األجنبية

تعامل معاملة فائدة الحساب الجاري طلب 
المكشوف

.5

فوائد السحوبات المستحقة 
تحت االعتمادات الصادرة 

المؤجلة بالدينار وبالعملة 
األجنبية

تعامل معاملة فائدة الحساب الجاري طلب 
المكشوف

إلغاء اعتماد صادر قبل انتهاء 6.
الصالحية

50 دينارًا أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية ويضاف 
لها أجور سويفت

شريطة الحصول على موافقة 
المستفيد

100 دينار ، 150 دوالر أو ما يعادلها بالعمالت ورود مستندات مخالفة7.
األجنبية يضاف لها أجور سويفت

إصدار كفاالت التخليص 8.
50 دينارًا مقطوعةالجمركي 
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ب. االعتمادات الواردة

مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

تبليغ االعتماد الوارد 1.
الحد األدنى 0.1% و الحد األعلى 0.2% مقطوعة 

وبحد أدنى 75 دينار، يضاف إليها أجور السويفت/
البريد

يتم احتساب العموالت سواء كان 
االعتماد متاح للتداول مع البنك 

التجاري أو مع بنك آخر

تعزيز االعتماد الوارد2.

الحد األدنى 1% سنوي والحد األعلى 2.5 % سنوي 
وتحسب لفترات ربع سنوية أو أي جزء منها 

باإلضافة إلى أجور السويفت
أو بحسب توصية دائرة المؤسسات المالية

ال تقل عن 100 دينار  للفترة الربع 
سنوية

75 دينار، يضاف اليها أجور السويفت/البريدتعديل االعتماد الوارد3.

يستثنى من ذلك:
- زيادة االعتمادات غير المعززة

حيث ينطبق عليها تسعيرة تبليغ
االعتماد

- زيادة أو تمديد صالحية
االعتمادات المعززة حيث ينطبق

عليها تسعيرة تعزيز االعتماد

عمولة دفع / تداول مستندات4.

 الحد األدنى 0.25 % والحد األعلى %0.375 
مقطوعة من قيمة المستندات وبحد أدنى 200 
دينار باإلضافة إلى أجور السويفت + أجور البريد 

السريع 

تحويل االعتماد المستندي 5.
الوارد 

0.5% من قيمة التحويل باإلضافة إلى أجور 
السويفت

 ال تقل عن 150 دينار
يتم استيفاء أجور سويفت لكل 

تحويل اعتماد

0.25% من قيمة مبلغ التغطية باإلضافة إلى تغطية االعتماد6.
أجور السويفت

ال تقل عن 150 دينار
يتم استيفاء أجور سويفت لكل 

عملية تغطية

.7
التنازل عن عوائد اعتماد وارد 
لصالح البنك التجاري أو بنك 

آخر

الحد األدنى 1 باأللف والحد األعلى 2 باأللف 
ال تقل عن 100دينارًاباإلضافة إلى أجور السويفت

إلغاء اعتماد وارد ضمن فترة 8.
25 دينارًا باإلضافة إلى أجور السويفتالصالحية

.9
تعزيز السحوبات المقبولة 
المكفولة على االعتمادات 

الواردة

 الحد األدنى 1% سنوي والحد األعلى %2.5 
سنوي وتحسب لفترات ربع سنوية أو جزء منها  

باإلضافة إلى أجور السويفت 
أو بحسب توصية دائرة المؤسسات المالية

 ال تقل عن 100دينار  للفترة الربع 
سنوية

خصم االعتمادات الواردة10.
فوائد الخصم تكون بحسب قرار الجهة صاحبة 

الصالحية + عمولة خصم تحدد من اللجنة 
صاحبة الصالحية

 ال تقل عن 100دينار  للفترة الربع 
سنوية

.11
عمولة مستندات مخالفة )تم 

تدقيقها وإعادتها للجهة 
المقدمة(

 75 دينار لكل تقديم

اصدار حوالة حق12.
الحد األدنى 0.5% والحد األعلى 1% من قيمة 

حوالة الحق مقطوعة باإلضافة إلى أجور 
السويفت

ال تقل عن 200 دينار
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ج. بوالص التحصيل

مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

الحد األدنى 0.25% والحد األعلى 0.375% من تسديد البوالص الواردة1.
ال تقل عن 50 دينارًا  قيمة البوليصة، باإلضافة إلى أجور السويفت

الحد األدنى 0.25% من قيمة السحب باإلضافة قبول سحوبات غير مكفولة2.
ال تقل عن 75 دينارإلى أجور السويفت

50 دينارًاتسليم مستندات بدون دفع 3.

70 دينارًا يضاف لها أجور السويفت وأجور بريدتحويل البوالص بين البنوك4.

كفالة سحوبات بوالص 5.
التحصيل الواردة

الحد األدنى 1% سنوي والحد األعلى %2.5 
سنوي وتحسب لفترات ربع سنوية أو جزء منها 

باإلضافة إلى أجور السويفت

ال تقل عن 50 دينار للفترة الربع 
سنوية

إصدار البوالص الصادرة6.
الحد األدنى 0.25% والحد األعلى 0.375% من 
قيمة البوليصة، باإلضافة إلى أجور السويفت 

والبريد
ال تقل عن 50 دينارًا 

.7
إعادة مستندات بوالص 

تحصيل واردة لعدم القبول أو 
الدفع

70 دينار مقطوعة أو ما يعادلها بالعمالت 
األجنبية، باإلضافة ألجور السويفت وأجور البريد 
السريع )تطلب من البنك المراسل عند اإلعادة(

.8
تعديل تعليمات الدفع 

لبوليصة تحصيل واردة أو 
صادرة

35 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
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الباب السادس: الكفاالت

مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

اصدار/  تمديد / زيادة مبلغ 1.
كفالة صادرة محلية

 الحد األدنى 1% سنوي والحد األعلى 4% سنوي 
وتحسب لفترات ربع سنوية أو جزء منها

يكون الحد األدنى بحسب التالي:
* الكفاالت لغاية 1000دينار:

- 25 دينار لغاية 3 شهور
- 50 دينار ألكثر من 3 شهور ولغاية 

سنة واحدة
* الكفاالت التي تزيد عن 1000دينار:

-35 دينار عن كل ربع من السنة

.2
إصدار/ تمديد/ زيادة مبلغ 

الكفالة الصادرة للخارج )لصالح 
غير مقيم( 

الحد األدنى 1% سنوي والحد األعلى 2% سنوي 
وتحسب لفترات ربع سنوية أو جزء منها يضاف 

إليها عموالت السويفت والبنك المراسل )إن 
وجد(

الحد األدنى 50 دينار للفترة الربع 
سنوية

.3
إصدار/تمديد/ زيادة مبلغ 
الكفالة الصادرة بضمانة 
كفاالت مصرفية مقابلة

الحد األدنى 1% سنوي والحد األعلى %2.5 
سنوي وتحسب لفترات ربع سنوية أو جزء منها 

أو حسب ما تحدده دائرة المؤسسات المالية 
يضاف إليها عموالت السويفت والبنك المراسل 

)إن وجد(

الحد األدنى 100دينار للفترة الربع 
سنوية

.4

 إلغاء الكفالة بعد إنتهاء مدة 
سريانها ووردت عليها مطالبة 

خالل مدة سريانها أو كفالة 
تجدد تلقائيا

الحد األدنى 1%  سنوي والحد األعلى 4% سنوي 
وتحسب لفترات ربع سنوية أو جزء منها

)تحتسب من تاريخ اإلنتهاء إلى تاريخ اإللغاء(
تطبق نفس عموالت االصدار

.5

 إلغاء الكفالة بعد إنتهاء 
مدة سريانها ولم ترد عليها 

مطالبة خالل مدة سريانها وال 
تجدد تلقائيا

15 دينارًا مقطوعة

تعديل الكفالة )باستثناء زيادة 6.
المبلغ والتمديد(

 - 25 دينار للكفاالت المحلية
 - 75 دينار للكفاالت بضمانة كفالة أو حسب 

توصية  دائرة  المؤسسات المالية

تمرير كفالة بدون مسؤولية7.
 100دينار مقطوعة أو ما يعادلها بالعمالت 
األجنبية يضاف إليها أجور السويفت والبريد

أو بحسب توصية دائرة المؤسسات المالية

35 دينارا مقطوعة أو ما يعادلها بالعمالت تعديل كفالة تمرير8.
األجنبية يضاف إليها أجور السويفت والبريد
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الباب السابع: التسهيالت

مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

.1

عمولة مقطوعة لمنح 
التسهيالت ألول مرة )عند قرار 

الموافقة وإدراج التسهيالت 
في حساب العميل(

عمالء الشركات المتوسطة 25 دينارًا للمبالغ التي تزيد عن 50 ألف دينار
والصغيرة

.2
عمولة إعادة هيكلة/ جدولة 

التسهيالت بناًء على طلب 
العميل 

عمالء الشركات1% مقطوعة 

عمولة منح ائتمان لقروض 3.
التجزئة

1% مقطوعة من قيمة االئتمان تحتسب لمرة 
عمالء التجزئةواحدة عند المنح

عمولة تجاوز سقف الجاري 4.
عمالء الشركات1% مقطوعة مدين

فائدة تجاوز سقف الجاري 5.
عمالء الشركاتنسبة فائدة التسهيالت + 2%مدين

.6
فائدة رصيد الحساب الجاري 

طلب المكشوف بالدينار 
والعمالت األجنبية 

17% وبحد أدنى 1 دينار

فائدة تأخير ألقساط مستحقة 7.
)2% + الفائدة المعلنة( X عدد أيام التأخير / 360للقروض بأنواعها

10 دينار/ كمبيالةكمبياالت التأمين8.

1%عمولة السداد المبكر للقروض 9.

تستوفى العمولة في حال   -
كانت الفترة المتبقية على 

استحقاق آخر قسط أكبر من 
سنة

ال يتم استيفاء عمولة سداد   -
مبكر في حال كانت الفترة 

المتبقية على استحقاق آخر 
قسط سنة وأقل

10 دنانيرتأجيل أقساط10.

.11
تحويل القسط/ الدفعة إلى 

مستحقة )عمولة تأخير 
تسديد قسط أو دفعة(

10 دنانير لكل قسط »تستوفى لمدة 12 شهرًا 
عمالء التجزئةمن تاريخ التوقف عن الدفع« للعمالء المتعثرين

.12
طلب تعديل شروط التمويل 
أو الضمانات بناء على طلب 

العميل »إعادة هيكلة قرض«
5 دنانير  لكل طلب

عموالت فك الرهن/ إعادة 13.
10 دنانيرالرهن )عقار، مركبة، أخرى(

إصدار كتب عدم ممانعة 14.
15 دينارًالدوائر األراضي والترخيص

عمولة تجديد تسهيالت 15.
عمالء الشركاتحسب قرار اللجنة صاحبة الصالحيةلعمالء الشركات
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الباب الثامن: البطاقات والخدمات اإللكترونية

نوع العمولة/ الخدمةت.

نوع البطاقة

الخصم 
المباشر

  Yelo بطاقة
المدفوعة 

مسبقًا

البطاقة االئتمانية

U Worldالكالسيكية
MasterCard

رسوم إصدار البطاقة 1.
مجانًامجانًامجانًا5 دنانيرمجانًاالرئيسية

رسوم إصدار البطاقة 2.
مجانًامجانًامجانًا5 دنانيرمجانًاالتابعة

الرسوم السنوية للبطاقة 3.
100 دينار50 دينارًامجانًاال ينطبقمجانًاالرئيسية

الرسوم السنوية للبطاقة 4.
70 دينارًا30 دينارًامجانًاال ينطبقمجانًاالتابعة

.5
رسوم إعادة إصدار بطاقة 
بدل تالف/ فاقد )رئيسية 

أو تابعة(
50 دينارًا10 دنانير5 دنانير5 دنانير5 دنانير

رسوم إعادة إصدار رقم 6.
مجانًا1 دينار1 دينار1 دينار1 دينارسري

عمولة تجاوز سقف 7.
10 دنانير10 دنانير10 دنانيرال ينطبقال ينطبقالبطاقة

عمولة التأخر في السداد 8.
10 دنانير10 دنانير10 دنانيرال ينطبقال ينطبق»تقتطع شهريًا«

الفائدة الشهرية على 9.
1.75%1.75%1.75%ال ينطبقال ينطبقالبطاقات

رسوم شحن البطاقة 10.
ال ينطبقالمدفوعة مسبقًا

- مجانًا من 
خالل القنوات 

اإللكترونية 
)تجاري موبايل، 
اإلنترنت البنكي، 
الصرافات اآللية(

- 3 دنانير من 
خالل كاونتر 

الفرع

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

.11
عمولة السحب النقدي 
لعمالئنا على الصرافات 

اآللية التابعة للبنك
1 دينارمجانًا

 %4
وبحد أدنى

4 دنانير

 %4
وبحد 
أدنى

4 دنانير

 %4
وبحد أدنى

4 دنانير

.12

عمولة السحب النقدي 
لعمالئنا على الصرافات 

اآللية ضمن الشبكة 
المحلية

1 دينار1 دينار
 %4

وبحد أدنى
4 دنانير

 %4
وبحد 
أدنى

4 دنانير

 %4
وبحد أدنى

4 دنانير

.13

عمولة االستفسار عن 
الرصيد لعمالئنا على 

الصرافات اآللية التابعة 
للبنك

مجانًامجانًامجانًامجانًامجانًا

.14

عمولة االستفسار عن 
الرصيد لعمالئنا على 
الصرافات اآللية ضمن 

JONET شبكة

100 فلس100 فلس100 فلس100 فلس100 فلس
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نوع العمولة/ ت.
الخدمة

نوع البطاقة

الخصم 
المباشر

  Yelo بطاقة
المدفوعة 

مسبقًا

البطاقة االئتمانية

UWorldالكالسيكية
MasterCard

عمولة االعتراض على 15.
حركة البطاقة )تعاد 

للعميل في حال 
ثبوت صحة االعتراض(

5 دنانير5 دنانير5 دنانير5 دنانير5 دنانير

عمولة االستفسار  16.
عن رصيد الحساب 
باستخدام بطاقة 

الخصم المباشر من 
خالل صراف آلي خارج 

األردن

350 فلس

عمولة االستفسار 17.
عن رصيد الحساب 
باستخدام بطاقة 

الخصم المباشر من 
خالل صراف آلي داخل 

األردن وخارج الشبكات 
المحلية

150 فلس

عمولة االستفسار 18.
عن رصيد الحساب 
باستخدام بطاقة 

الخصم المباشر من 
خالل صراف آلي خاص 

CSC بشبكة

350 فلس

رسوم السحب 19.
النقدي باستخدام 

بطاقات الخصم 
المباشر من خالل 

صراف آلي داخل 
األردن وخارج الشبكات 

المحلية

500 فلس

عمولة السحب 20.
النقدي باستخدام 

بطاقات الخصم 
المباشر من خالل 

صراف آلي خارج األردن

2 دنانير

رسوم السحب 21.
النقدي باستخدام 

بطاقات الخصم 
المباشر من خالل 

صراف آلي ضمن 
CSC شبكة

2 دنانير
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26. الخدمات االلكترونية

مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

.1 Debit بطاقة الخصم المباشر
Card

0.500 دينار شهري

يتم استيفاء مبلغ 0.500 دينار 
فقط بغض النظر عن عدد 

الخدمات اإللكترونية، بما في ذلك 
بطاقة الخصم المباشر المشترك 

بها العميل

.2Tejari Mobile تجاري موبايل

.3Tejari Connect تجاري كونكت

مجانًاكشف الحساب اإللكتروني 4.

.5SMS مجانًاالرسائل القصيرة

طلب مشاهدة فيديو محدد 6.
10 دنانيرلجهاز الصراف اآللي 

مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

.1
طلب قسيمة/وصل عملية 

شراء/ بيع “Sales Slip” لجميع 
أنواع البطاقات

تخصم من حساب العميل1 دينار 

عمولة كشف حساب ورقي 2.
1 دينار لكافة أنوع البطاقات االئتمانية 
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الباب التاسع: نفقات البريد واالتصال

مالحظاتالسعر/ حد العمولةنوع العمولةت.

2 دينارأجور بريد1.

البريد السريع 2.
كلفة الشحنة مضافا إليها 25 دينار وبما ال يقل 

عن 50 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

5 دنانير  للبريد المحلي

السويفت3.

7 دنانير أو ما يعادلها رسالة مالية )حوالة(
بالعمالت األخرى

رسالة غير مالية 
)حوالة(

7 دنانير أو ما يعادلها 
بالعمالت األخرى

30 دينارًا أو ما يعادلها إصدار اعتماد
بالعمالت األخرى

15 دينارًا أو ما يعادلها تعديل اعتماد
بالعمالت األخرى

أي مراسلة خاصة 
باالعتمادات الواردة

30 دينارًا أو ما يعادلها 
بالعمالت األخرى

30 دينارًا أو ما يعادلها إصدار كفالة خارجية
بالعمالت األخرى

15 دينارًا أو ما يعادلها تعديل كفالة خارجية
بالعمالت األخرى

10 دنانير  أو ما يعادلها بوالص التحصيل
بالعمالت األخرى

30 دينارًا أو ما يعادلها تحويل االعتماد الوارد
بالعمالت األخرى

أية مراسالت أخرى 
بالسويفت

10 دنانير أو ما يعادلها 
بالعمالت األخرى

أجور السويفت للكفاالت المقابلة الواردة )Counter Guarantee( يتم تحديدها من 
قبل دائرة المؤسسات المالية بحسب االتفاق مع البنوك


