
 

 

 

 

 

 

 

 

 تعرفة الخدمات المصرفية

 2019/  08 /15اعتبارا من 

  



 تعرفة الخدمات المصرفية

 العموالت الموافق عليها الصادرة  االعتمادات المستندية

 أشهر 3تستوفى كل  -المستندي الصادر االعتمادعمولة فتح 
% سنوي  على ان ال تقل عن 1% سنوي وحد ادنى 2حد اقصى 

 دينار  75

الصادر باستثناء زيادة القيمة أو المدة  لالعتمادعمولة التعديل 

 فتخضع لعمولة الفتح

 حسب طبيعة التعديل   دينار  50دينار و حد أدنى  100حد أقصى  

 باستثناء زيادة المدة واو المبلغ وعندئذ تخضع لعمولة فتح االعتماد

الصادرة  تستوفى كل  االعتماداتعمولة كفالة السحوبات على 

 أشهر 3

%  سنوي على ان ال تقل 1% سنوي وحد ادنى 2.5حد اقصى 

 دينار  60عن 

 ال تعاد العمولة االعتمادإعادة العمولة في حالة إلغاء 

 خالل فترة صالحية االعتماد دينار  50مقطوعة  صادر  اعتمادعمولة إلغاء 

 دينار  10المطالبة +  سدادها تأخررسوم التأمين على البضائع العائدة لبوالص 

 لكل مجموعة مستندات$ 200 ما يعادل  االعتمادعمولة المستندات المخالفة لشروط 

عمولة االحتفاظ بالمستندات غير المقبولة والمخالفة وتكون 
على حساب المستفيد اال في حالة موافقة عميلنا على 

  شطبها من شروط االعتماد فتقيد على حساب عميلنا

دينار  لكل شهر او اي جزء منه تحتسب اعتبارا من نهاية الشهر  50

 يوم  15االول اذا مضى عليها اكثر من 

 عمولة االحتفاظ بالمستندات المطابقة وغير المستلمة
دينار  لكل شهر او اي جزء منه تحتسب اعتبارا من نهاية الشهر  15

 يوم  15االول اذا مضى عليها اكثر من 

     عمولة اصدار اعتماد ضمان 
 دينار 100% سنوي على ان ال تقل عن 4-% 2مدفوعات : ضمان

 دينار 100% سنوي على ان ال تقل عن 2-%1ضمان األداء: 

   االعتمادات المستندية الواردة

 دينار 120على ان ال تقل عن  باأللف 1وحد ادنى  باأللف 2حد اقصى  الوارد  لعمالء البنك االعتمادعمولة تبليغ 

 دينار200باأللف على ان ال تقل عن 1باأللف وحد ادنى  3حد اقصى  عمالء البنك  لغير   الوارد االعتمادعمولة تبليغ 

   لعمالء البنك   الوارد لالعتمادعمولة التعديل 
دينار مقطوعة باستثناء زيادة المدة واو المبلغ وعندئذ تخضع  50 

    تعزيز  االعتمادلعمولة 

   لغير عمالء البنك    الوارد لالعتمادعمولة التعديل 
ينار مقطوعة باستثناء زيادة المدة واو المبلغ وعندئذ تخضع د 60

    لعمولة تعزيز  االعتماد

 الواردة لعمالء البنك االعتماداتعمولة تداول مستندات 
% تحتسب على قيمة المستندات المتداولة على 0.5عمولة بواقع 

 دينار 120أن ال تقل عن 

 الواردة لغير عمالء البنك االعتماداتعمولة تداول مستندات 
% تحتسب على قيمة المستندات المتداولة على 0.5عمولة بواقع 

 دينار 200أن ال تقل عن 

على طلب المستفيد في حال  عمولة تدقيق المستندات بناء

 كون مصرفنا غير متداول للمستندات 

 180% على ان ال تقل عن 0.125% وحد ادنى 0.375 حد اقصى

 دينار

 ال تعاد االعتمادإعادة العمولة في حالة إلغاء 

 دينار خالل فترة صالحية االعتماد 35مقطوعة  وارد اعتمادعمولة إلغاء 

 دينار 200% وبحد ادنى 0.5على قيمة االعتماد المحول بنسبة  Transferable L/Cالمستندي الوارد  االعتمادعمولة تحويل 

 دينار مقطوعة  Reimbursement Commission 125 االعتماداتعمولة تغطية 

 عمولة حوالة الحق )مقطوعة( 
     بااللف الحد االدنى وبحيث ال يقل عن 1حد اقصى و  باأللف 2 

  دينار  150

 ال يوجد عمولة تخزين بضائع البوندد والمنطقة الحرة 

 مقطوعة  200JODما يعادل  (Handling Fee) عمولة ارسال المستندات برسم القبول



عمولة تعزيز االعتماد الوارد / عمولة كفالة السحوبات على 

 االعتمادات الواردة المعززة

دينار  360على أن ال تقل عن  سنويا   %1% وحد أدنى 2حد أقصى 
وتحتسب على فترات ربع سنوية )لكل ثالثة أشهر أو أي جزء 

منها(،  حيث يعتمد التسعير على عدة عوامل منها )نوع وطبيعة 
نوع البضاعة، المدة  العملية "اعتماد مؤجل الدفع أو باالطالع"

 الزمنية، مخاطر البنك ومخاطر البلد(

تنطبق على االعتمادات الواردة من بعض مالحظة: هذه العمولة ال 
 البلدان مرتفعة المخاطر.

 تبليغ رسالة سويفت عمولة
    دينار    30مقطوعة 

 

 دينار لكل مجموعة من المستندات         50 المسبق   عمولة  التدقيق

 دينار        25مقطوعة  عمولة تحويل مستحقات اعتماد لبنك اخر

   الحواالت الصادرة 

 أفراد –عمولة اصدار الحوالة بالعملة األجنبية 
 

 
 شركات   -عمولة اصدار الحوالة بالعملة األجنبية

 

  
 كطلب العمالء -

 كطلب البنوك المراسلة -
 مقابل شيكات مسحوبة على مصرفنا و او بنوك محلية اخرى -

دوالر أو ما يعادلها من  100% بحيث ال تزيد عن 0.25حد اقصى ـ 
دوالر أو ما يعادلها من العمالت  10جنبية وال تقل عن العمالت اال

 االجنبية.

 
دوالر أو ما يعادلها من  125% بحيث ال تزيد عن 0.25حد اقصى  ـ

دوالر أو ما يعادلها من العمالت  10العمالت االجنبية وال تقل عن 
 االجنبية.

دوالر او ما يعادلها من العمالت االجنبية  15اجور سويفت  بقيمة 
دوالر أو ما  5للحواالت حق يومي عمل الصادرة للبنوك الخارجية و 

 يعادلها من العمالت األخرى للبنوك المحلية .

حق نفس اليوم او حق يوم العمل التالي يتم استيفاء  تللحواالـ 
 دنانير للحوالة   10عمولة اضافية بواقع 

 دوالر + مصاريف البنك المراسل ان وجدت  30مقطوعة  عمولة إيقاف أو تعديل حوالة صادرة بالعملة االجنبية 

 عمولة مراسالت واو متابعات على الحواالت الصادرة االجنبية 
دوالر على كل متابعة بعد إصدار  10و  دوالر 15مقطوعة 

 السويفت الثاني 

 دنانير  5مقطوعة  عمولة  اصدار الحواالت بالدينار بين البنوك )مقطوعة( 

عمولة التحويل  الداخلي الصادرة من العمالء ولحساب عمالء 
 لدى نفس البنك بالعملة األجنبية أو المحلية

بدون عمولة مع مراعاة استيفاء عمولة فرق عملة في حال بيع 
 عملة اجنبية 

   الحواالت الواردة

عمولة الحواالت الواردة بالعملة األجنبية 

(Charges=Ben+share) 

دنانير  باستثناء حواالت ارباح االسهم التي تقل  5مقطوعة 

 دينار بدون عمولة  20قيمتها عن 

 دوالر  30مقطوعة  (Charges=Ourعمولة الحواالت الواردة بالعملة األجنبية )

االجنبية المعادة للبنك عمولة الحواالت الواردة  بالعملة 
 المراسل

للبنوك داخل األردن،  $10دوالر للبنوك خارج األردن،  75مقطوعة 
 دينار لحواالت الرواتب 2

الى  باإلضافةعمولة دفع الحوالة الواردة  نقدا بالعملة االجنبية )
 الرواتب بالعملة االجنبية(

 دوالر  5مقطوعة 

عمولة الحواالت الواردة للعمالء بالدينار االردني من البنوك 

 المحلية 

  دينار. 2ـ مقطوعة 

 لحواالت الرواتب  دينارـ مقطوعة  

عمولة الحواالت الواردة للعمالء بالدينار االردني من البنك 

  لألفرادوالمتعلقة بسندات االدخار األردني المركزي 
 مقطوعة ديناران 

 دينار  3مقطوعة  الحوالة الواردة نقدا بالدينار االردنيعمولة دفع 

عمولة الحواالت أو أوامر الدفع الواردة من البنوك بالدينار 

 ولحساب البنوك بالدينار
 بدون عمولة

 أو اقل $15اذا كانت قيمة الحوالة الواردة  $3 عمولة الحواالت الواردة 

   الشيكات الواردة



بالدينار األردني )واردة أو صادرة خارج عمولة تحصيل الشيكات 

 جلسة المقاصة(
 دينار لكل شيك  5مقطوعة 

 عمولة تحصيل شيكات بالعملة األجنبية )بنوك محلية وخارجية(
وحد  دينار  15دنى أوبحد   باأللف 1% وحد ادنى 0.25حد اعلى 

 الى اجور البريد السريع والبنك المراسل  باإلضافةدينار  35اقصى 

 فلس لكل شيك 500 عمولة ايداع شيكات مؤجلة /برسم التحصيل بالعملة االجنبية 

 الى عمولة البنك المراسل ان وجدت  باإلضافةدنانير  10 عمولة الشيكات المرسلة للتحصيل والتي تم اعادتها 

 نفقات البريد السريع

الشيكات االجنبية المسحوبة على البنوك المحلية والشيكات 

 أجنبياالجنبية المسحوبة على بنوك خارجية والتي تقل كل شيك 
الشيكات  شيك.دينار لكل  20$ يستوفى اجور مقدارها 1000عن 

$ 1000االجنبية المسحوبة على بنوك خارجية والتي تزيد عن 

 .شيكدينار لكل  30تستوفى اجور مقدارها 
اما بالنسبة لباقي المعامالت المرسلة بواسطة البريد السريع  

 لكل معاملة لعمالء البنك   دينار 50فيتم استيفاء عمولة مقدارها 
 .لكل معاملة عمالء البنك  لغير دينار 60مقدارها و عمولة 

   الشيكات الصادرة 

 دنانير لكل شيك 7بواقع  عمولة اصدار  شيكات بالعملة األجنبية )شيك مدير/مصدق( 

 دنانير لكل شيك 5بواقع  عمولة اصدار  شيكات بالعملة المحلية )شيك مدير/مصدق( 

عمولة  إيقاف صرف الشيكات الصادرة  بالعملة االجنبية  )عمولة 
وجود نزاع إيقاف صرف شيك بناء على طلب الساحب في حال 

 ما بين الساحب و المستفيد(

دنانير + كلفة البنك  7دنانير  +اجور السويفت  15مقطوعة 
يتم الحصول على كلفة البنك المراسل  ثالمراسل ان وجدت  )بحي

 من دائرة العمليات المركزية عند االيقاف(

عمولة ايقاف صرف شيك بالدينار)عمولة إيقاف صرف شيك بناء 
ي حال وجود نزاع ما بين الساحب ف على طلب الساحب

 المستفيد(و

دنانير عن كل شيك أو مجموعة متسلسلة من الشيكات/ مع  10
عدم استيفاء عمولة االيقاف في حال فقدان الشيك مع تزويد البنك 

 ببالغ امني 

 فلس لكل شيك 500  عمولة إيداع شيكات برسم التحصيل بالدينار األردني

الشيكات المودعة للتحصيل بالدينار عمولة تعديل واو سحب 

 األردني
 فلس لكل شيك 500

   البوالص الصادرة 

 عمولة البوالص 
% على 0.25% وحد ادنى  0.5على قيمة البوليصة حد اقصى 

 دينار 70ان ال تقل عن 

 عمولة تعزيز كفالة السحوبات

%  سنوي على ان ال تقل 1% سنوي وحد ادنى 2حد اقصى  

دينار وتحتسب على فترات ربع سنوية )لكل ثالثة أشهر  360عن 

أو أي جزء منها(،  حيث يعتمد التسعير على عدة عوامل منها 
 )نوع البضاعة، المدة الزمنية، مخاطر البنك ومخاطر البلد(

  تعديل  عمولة
 

 دينار 35مقطوعة 

 عمولة ارسال مستندات بدون دفع
 

 دينار 50مقطوعة 

   البوالص الواردة

 عمولة البوالص 
% وحد ادنى  0.5تستوفى على مبلغ البوليصة حد اقصى 

 دينار  60 % على ان ال تقل عن0.25

 عمولة قبول سحوبات التحصيل من المشترين 
% وحد ادنى  0.25تستوفى على قيمة السحب حد اقصى 

 دينار  60% على ان ال تقل عن0.125

 دينار مقطوعة 50 عمولة تسليم مستندات بدون دفع مقطوعة

 عمولة تحويل البوالص بين البنوك 
% على ان ال  0.125تستوفى على قيمة البوليصة حد اقصى 

 دينار 50تقل عن 



عمولة كفالة السحوبات على بوالص التحصيل الواردة تستوفى 

 أشهر 3كل 

% سنوي على ان ال تقل عن 1سنوي وحد ادنى  2حد اقصى %

 دينار  50

 دوالر  100مقطوعة  )مقطوعة(  مستندات لعدم الدفع / عدم القبولالعمولة  إعادة 

 حسب ما هي واردة من البنك المراسل  عموالت ومصاريف البنك المراسل

 دنانير لكل متابعة خطية 5 عمولة متابعة بوالص التحصيل 

   الكفاالت الصادرة

  .دينار 75 % بحيث ال تقل عن2 أدني% وحد 4حد اقصى  أشهر 3عمولة  كفاالت الدفع  بالعملة المحلية تستوفى كل 

عمولة الكفاالت األخرى بالعملة المحلية باستثناء كفاالت الدفع 
 ( أشهر3تستوفى كل )

 دينار  50% على ان ال تقل عن 1% وحد ادنى2حد اقصى 

 دينار  75% على ان ال تقل عن 1% وحد ادنى3حد اقصى  أشهر 3عمولة الكفاالت الصادرة إلى الخارج تستوفى كل 

سريانها )من اسبوع الى  انتهاءعمولة تأخير إعادة الكفالة بعد 
 شهر( 

يوم من تاريخ االستحقاق                              15 لغاية  دينار 25مقطوعة 

يوم من تاريخ  15تأخير بعد في حال وجود مطالبة و/او و 
 عمولة  اصدار الكفالة نفس  االستحقاق تكون العمولة 

 دينار مقطوعة  50 عمولة كفاالت تخليص البضائع

 دينار 150مقطوعة  عمولة تمرير كفاالت بدون مسؤولية 

 عمولة تعديالت غير مالية على الكفاالت القائمة
دينار عدا تعديالت المبلغ والمدة  فتكون نفس عمولة  35مقطوعة 

 االصدار

 حسب ما هو وارد من البنك المراسل  عمولة مصاريف البنك المراسل

عمولة إصدار كتاب تعهد لوزارة الداخلية مقابل تأمينات نقدية 

100% 
 دينار مقطوعة 30

 دينار مقطوعة لكل معاملة + اجور االتصال  10 المتابعات

عمولة الكفاالت الصادرة بضمان كفاالت بنكية / عمولة تعزيز 

 كفالة

دينار  360% على ان ال تقل عن 1% وحد ادنى 2حد اقصى 

)لكل ثالثة أشهر أو أي جزء منها( ، حيث يعتمد التسعير على 

طبيعة  عدة عوامل منها )نوع وطبيعة الكفالة، المدة الزمنية،
 لد(البنك ومخاطر الب مخاطر ،المشروع

   الكمبياالت 

 دينار واحد لكل كمبيالة عمولة كمبياالت التحصيل 

 دينار واحد لكل كمبيالة عمولة كمبياالت تأمين 

 فلس لكل كمبيالة 500بواقع  أجور بريد كمبياالت مخصومة

   قروض التجزئة

 % من قيمة االئتمان مقطوعة ولمرة واحدة عند المنح1 عمولة منح قرض 

 السداد المبكرغرامة 

% إذا كانت الفترة المتبقية على استحقاق آخر 1بحد أقصى  

قسط أكثر من سنة. صفر إذا كانت الفترة المتبقية على 

 استحقاق آخر قسط سنة وأقل.

 دينار . 60مقطوعة  أجور بريد ومراسالت للقروض

 دنانير 5 عمولة إصدار كتاب اقتطاع لجهات أخرى

الدفعة إلى مستحقة )عمولة تأخير عمولة تحويل القسط / 

 تسديد قسط / دفعة(
 دنانير 10

 دنانير 10 عمولة تأجيل سداد قسط

عمولة رسوم التأمين على الحياه للقروض الشخصية و قروض 

 السيارات

 3دينار، و  10,000دينارين في حال ان مبلغ القرض اقل من  

 4دينار، و  19,999-10,000دنانير في حال ان مبلغ القرض من 
 دينار فأكثر شهريا   20,000دنانير في حال أن مبلغ القرض 



 عمولة رسوم التأمين على الحياه للقروض السكنية 

دنانير    3ودينار,  12000بلغ القرض اقل من  دينارين في حال ان م

دنانير   4دينار، و  19,999 -12000في حال كانت مبلغ القرض من 
 6دينار، و  49,999 - 20,000بين  في حال ان مبلغ القرض ما

 دينار  فاكثر شهريا   50,000دنانير في حال أن مبلغ القرض 

عمولة طلب تعديل شروط التمويل أو الضمانات بناء على طلب 

 العميل
 دنانير 5

البطاقات االئتمانية والمدفوعة مسبقاً والفيزا الخصم 

 (  Debitالمباشر )
  

رسوم إصدار و أو تجديد بطاقات فيزا االئتمانية  دولية_ 

CLASSIC 
 دينار للسنوات الالحقة  25معفى من السنة االولى وتستوفى 

رسوم إصدار و أو تجديد بطاقات فيزا االئتمانية دولية_ 

CLASSIC تابعة 
 دينار 15

 دينار للسنوات الالحقة  50معفى من السنة االولى وتستوفى  GOLDئتمانية _ اال رسوم إصدار وأو تجديد بطاقات فيزا

 دينار  30 تابعة  GOLDرسوم إصدار وأو تجديد بطاقات فيزا االئتمانية_ 

رسوم إصدار وأو تجديد بطاقات فيزا االئتمانية بالتينوم_ 
PLATINUM   

 دينار للسنوات الالحقة 75معفى من السنة االولى وتستوفى 

رسوم إصدار وأو تجديد بطاقات فيزا االئتمانية بالتينوم_ 

PLATINUM  تابعة 
 دينار 45

 دينار للسنوات الالحقة 100معفى من السنة االولى وتستوفى   INFINITEرسوم إصدار وأو تجديد بطاقات فيزا االئتمانية_ 

  INFINITEرسوم إصدار وأو تجديد بطاقات فيزا االئتمانية _ 

 تابعة
 دينار 50

 دينار لكل بطاقة  15 رسوم اصدار بطاقة بدل تالف 

رسوم اصدار بطاقة بدل فاقد فيزا  )بطاقة جديدة مع رقم 

 سري(
 دينار لكل بطاقة  16

عمولة خدمات مصرفية الكترونية )على بطاقات الخصم 

 المباشر(
 فلس شهريا 500مقطوعة 

 واحد دينار رسوم اصدار رقم سري جديد بدل فاقد

 بدون عمولة (  Debitرسوم إصدار وأو تجديد بطاقات فيزا الخصم المباشر )

 دينار  6مقطوعة  رسوم إصدار بطاقة فيزا الخصم المباشر  بدل فاقد / تالف

 Signatureرسوم إصدار والرسوم السنوية لبطاقات فيزا 

 )الخصم المباشر(  الرئيسية
 دينار 25

 Signatureرسوم إصدار و الرسوم السنوية لبطاقات فيزا  
 )الخصم المباشر(  التابعة

 دينار 30

الخصم المباشر  بدل فاقد  Signatureرسوم إصدار بطاقة فيزا  
 تالف /

 دنانير 9

 دنانير Signature 3رسوم اصدار رقم سري جديد بدل فاقد لفيزا 

 دنانير 5مقطوعة  رسوم إصدار بطاقة مدفوعة مسبقا  

 دنانير 5مقطوعة  رسوم تجديد بطاقة مدفوعة مسبقا  

 دنانير 5مقطوعة  رسوم إصدار بطاقة مدفوعة مسبقا  بدل تالف

 دينار 2مقطوعة  رسوم تعبئة بطاقة مدفوعة مسبقا  

 فلس 500مقطوعة  رسوم إصدار كشف حساب بطاقة مدفوعة مسبقا  

بطاقة الصراف أو البطاقة رسوم اعتراض على حركة تمت على 

 أو المدفوعة مسبقا    االئتمانية
 دنانير تقيد على العميل في حال ثبوت عدم صحة اعتراضه 5

 دنانير 4من قيمة السحب وبحد أدنى  4% عمولة السحب النقدي للبطاقات االئتمانية 

 عمولة تجاوز سقف البطاقة
 دنانير شهريا ايهما اكبر 5% او 0.5سيتم استيفاء عمولة بواقع 

 على تجاوز سقف البطاقة  



 دينار 20دنانير و حد أعلى  10وبحد أدنى  1% عمولة التأخير في السداد

 دينار Jonet 1عمولة السحب النقدي من خالل شبكة 

 فلس Jonet 250عمولة االستفسار من خالل شبكة 

 عمولة سحب نقدي بطاقة مدفوعة مسبقا
 500 % على أن ال تقل عن1حدها األدنى تستوفى عمولة 

 دينار 4% على أن ال تزيد عن 2فلس و حدها األعلى 

 دينار مقطوعة 2 عمولة الغاء بطاقة مدفوعة مسبقا

عمولة السحب النقدي على بطاقات الخصم المباشر 

(Signature ,Classic خارج البالد ) 
 دنانير مقطوعة 4

عمولة إضافية للحركات الدولية )للبطاقات االئتمانية، بطاقات 
 optional feesالخصم المباشر، البطاقات المدفوعة مسبقا( 

3% 

   ABC  Digitalخدمة 

 –عمولة  اصدار الحواالت بالدينار بين البنوك )مقطوعة( 
 شركات

 دينار 3

 دوالر أجور سويفت 10دوالر +  50 شركات – بالعملة األجنبيةعمولة  اصدار الحواالت 

 دينار لكل ملف بنك 5 شركات – عمولة تحويل الرواتب لبنوك أخرى

 -(OTP Hard Tokenسعر جهاز إصدار رقم سري مؤقت )
   شركات و أفراد

 دينار 25

 الودائع

   ثمن دفتر الشيكات

 دينار لكل دفتر 3 ورقة 12

 دنانير لكل دفتر 4 ورقة 24

 دنانير لكل دفتر 5 ورقة 36

   أجرة صندوق حديدي

 دينار 300دينار+ تامين  50مقطوعة  حجم صغير

 دينار 300دينار+ تامين  70مقطوعة  حجم متوسط

 دينار  300دينار + تامين  100مقطوعة  حجم فوق المتوسط 

 دينار 300دينار+ تامين  150مقطوعة  حجم كبير

 دينار 300دينار+ تامين  180مقطوعة  حجم فوق الكبير

عمولة الشيكات المعادة على حساب عمالء البنك لعدم كفاية 
 الرصيد

 دينار لكل شيك 40دينار لكل شيك ، مرتين فأكثر  20ألول مرة 

 دينار لكل شيك 10 عمولة تسوية الشيكات المعادة

 عمولة إصدار كشف حساب بغير دوريته ولسنوات سابقة
فلس لكل صفحة ،  250لفترة أقل من سنة من تاريخ الطلب 

 فلس لكل صفحة. 500لفترة أكثر من سنة من تاريخ الطلب 

عمولة الشيكات المعادة على حساب عمالء البنك ألسباب 

 فنية
 دينار لكل شيك 2

الشيكات المعادة من بنوك أخرى )المودعة في حساب 
 العميل(

 بدون عمولة

 عمولة أوامر الدفع الثابتة 
دينار لكل أمر دفع  1بدون عمولة ضمن حسابات العميل ، 

 دينار لكل أمر دفع لجهات أخرى. 2لحسابات أخرى ضمن البنك ، 

 شهريا ديناران عمولة حفظ المراسالت

 دنانير  لكل شهادة 10 عمولة إصدار شهادات المالءة المالية

 عمولة اصدار شهادة براءة ذمة 
دنانير في  5دنانير لكل شهادة في حال وجود تسهيالت ، و 10

 حال عدم وجود تسهيالت

 لكل شهادة دنانير 10 عمولة إصدار شهادات األرصدة  



 لكل شهادة دنانير 5 عمولة إصدار شهادات فوائد

 لكل شهادة دنانير 5 عمولة إصدار شهادة التزامات

 عمولة تحويل الرواتب
واحد شهريا  بغض النظر عن عدد مرات التحويل من جهة  دينار

 العمل خالل الشهر.

 دينار من المستفيد 3مقطوعة  عمولة تحويل الرواتب لبنوك أخرى

 دنانير 10 عمولة فك رهن )السيارات ، عقار ، أخرى(

 دينار لكل مصادقة 2 عمولة المصادقة على صحة التوقيع 

 بدون عمولة للفترة المتفق عليهاعمولة إصدار كشف حساب دوري 

عمولة كشف حساب إضافي لفترة أقل من سنة من تاريخ 
 الطلب

 فلس لكل صفحة 250

عمولة كشف حساب إضافي تاريخي ألكثر من سنة من تاريخ 

 الطلب
 فلس لكل صفحة 500

شهور من  6عمولة بدل تصوير مستندات أو شيكات لفترة 

 تاريخ الطلب
 دينار لكل مستند  1

شهور  6عمولة بدل تصوير مستندات أو شيكات لفترة أكثر من 
 من تاريخ الطلب

 دنانير لكل مستند  3

 عمولة إيداع النقد األجنبي كافة العمالت االجنبية 
% بغض 0.5%  وحد أعلى 0.1تستوفى عمولة حدها األدنى 

 النظر عن مبلغ االيداع النقدي

 العمالت األجنبية( عمولة تصريف عمالت أجنبية )عمليات بيع
% من سعر بيع 0.5%  وحد أعلى 0.1يضاف عمولة حدها األدنى 

 العملة األجنبية الى سعر البيع

 بدون عمولة عمولة إيداع مسكوكات نقدية

 ديناران بغض النظر عن الرصيد عمولة الحسابات الجامدة 

 عمولة سحب نقدي على كاونتر الفرع

بدون عمولة.                                                                       -في حال عدم امتالك العميل لبطاقة صراف آلي 

فلس للمبالغ  500 -في حال امتالك العميل لبطاقة صراف آلي 
 300دينار ، دينار واحد للمبالغ التي تزيد عن  300التي تقل عن 

ينار ، بدون عمولة للمبالغ التي تزيد عن د 1000دينار وحتى 

 دينار. 1000

 بدون عمولة عمولة الحد األدنى لرصيد حسابات الرواتب

 دينار  200شهريا اذا قل الرصيد عن  دينار واحديستوفى  عمولة الحد األدنى لرصيد الحسابات الجارية وتحت الطلب

 دينار  100شهريا اذا قل الرصيد عن  دينار واحديستوفى  لرصيد حسابات التوفير  األدنىعمولة الحد 

   عموالت عامة

 دينار 3مقطوعة  نفقات البريد

 دينار 1 أجور بريد كشف حساب

 دينار 5مقطوعة نفقات الفاكس للخارج )اعتمادات أو بوالص(

   نفقات التلكس / السويفت

 دينار 35 اعتماداتإصدار   -أ     

 دينار35 إصدار كفاالت -ب     

 مراسالت / كفاالت ، بوالص ، اعتمادات ، حواالت -ج     

لعمالء  دينار بغض النظر عن عدد المتابعات بالنسبة للحواالت10
 البنك 

 لغير   دينار بغض النظر عن عدد المتابعات بالنسبة للحواالت 14
 عمالء البنك 

 

 دينار مقطوعة 50 عمولة إصدار إذن تجيير / اعتمادات صادرة ، بوالص تحصيل

 دنانير 10 طلب مشاهدة فيديو محدد لجهاز الصراف اآللي

 فواتير 3واحد لكل  دينار عمولة تسديد فواتير )أي فواتيركم( على كاوتر الفرع



 دنانير لكل وكالة 5 عمولة تثبيت وكاالت عدلية وبنكية

   اتعاب المقدرين العقاريين

 تقدير أرض خالية من البناء
دينار(   المبلغ خارج حدود  45داخل حدود المحافظة  )المبلغ 

 دينار(  50المحافظة  )

 تقدير قطع أراضي متجاورة
دينار(   المبلغ خارج  10+  45المبلغ داخل حدود المحافظة  )

 دينار(  10+  55حدود المحافظة  )

 تقدير أرض مزرعة
دينار(   المبلغ خارج حدود  55المبلغ داخل حدود المحافظة  )

 دينار(  65المحافظة )

 تقدير أرض مقام عليها بناء
دينار(   المبلغ خارج حدود  60المبلغ داخل حدود المحافظة  )

 دينار(  70المحافظة )

 تقدير شقة مستقلة
دينار(   المبلغ خارج حدود  45المبلغ داخل حدود المحافظة  )

 دينار(  55المحافظة )

 تقدير تقدير شقة مع روف 
دينار(   المبلغ خارج حدود  50المبلغ داخل حدود المحافظة  )

 دينار(  60المحافظة )

 تقدير شقة مجاورة
دينار(   المبلغ خارج  10+  45المبلغ داخل حدود المحافظة )

 دينار(  10+  55حدود المحافظة )

 تقدير عمارة طوابق
دينار(   المبلغ خارج  10+  50المبلغ داخل حدود المحافظة  )

 دينار(  10+  60حدود المحافظة  )

 م500تقدير فيال اقل من 
دينار(   المبلغ خارج حدود  80المبلغ داخل حدود المحافظة  )

 دينار(  110المحافظة  )

 م500تقدير فيال اكثر من 
دينار(   المبلغ خارج حدود  100المبلغ داخل حدود المحافظة  )

 دينار(  130المحافظة  )

 تقدير مصنع 
دينار(   المبلغ خارج حدود  100المبلغ داخل حدود المحافظة  )

 دينار(  130المحافظة  )

لمزيد من التفاصيل عن عموالت بنك المؤسسة العربية المصرفية يمكنكم االتصال مع مسؤول حسابكم أو مركز 

  ( 5100010الخدمة الهاتفية على الرقم )

األردني تغيير شروط المنتج/أسعار الفائدة والعموالت مع مراعاة تعليمات البنك المركزي  آلخريجوز للبنك من وقت 
  العنوان المعتمد للعميلبهذا الخصوص على 

  بعض المعامالت البنكية خاضعة لرسوم طوابع الواردات وحسب تعليمات وزارة المالية

إضافة العبارة التالية "بخصوص احكام تعليمات الفوائد على الودائع و التسهيالت يرجى الرجوع الى تعميم البنك 
  "15/12/2002( تاريخ 14/2002رقم ) األردني المركزي

 

 

 


