
الرسوم والعموالت
أسعار العموالت والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية المقدمة لكافة عمالء البنك )باستثناء الخدمات المصرفية التي تم تحديد سعر مختلف لها ضمن جدول أسعار العموالت والرسوم المطبقة على 

الخدمات المصرفية المقدمة لعمالء الشركات الكبيرة والمتوسطة(

السعر المعتمد لدى البنكالخدمة / العمولة

رسوم إصدار دفاتر الشيكات للعمالء العاديين

10 ورقات:               2.5   دينار
3.5   دينار 20 ورقة بدون كعب:  
25 ورقة:               4.5   دينار
7.5   دينار 50 ورقة حجم صغير:  

رسوم إصدار دفاتر الشيكات لعمالء النخبة وسيدتي

3      دنانير 10 ورقات:  
4      دينار 20 ورقة:  
5      دنانير 25 ورقة:  
8       دينار 50 ورقة:  

من 75 دينار إلى 300 دينار وحسب حجم الصندوقتأجير الصناديق الحديدية اإليجـــــار:  
250 دينار التأمينات:  

1 دينار عن أول ثالثة رواتب شهرياً من نفس الجهة مع استيفاء 1 دينار عن كل راتب إضافي بعد ذلكتحويل راتب

الشيكات المعادة على حسابات عمالء البنك
20 دينار / شيك لعدم كفاية الرصيد ألول مرة:  
40 دينار / شيك لعدم كفاية الرصيد مرتين فأكثر:  

1 دينار / شيكإيداع شيكات محلية برسم التحصيل
7 دنانير / شيكإيداع شيكات محلية برسم التحصيل خارج جلسة المقاصة )صادرة / واردة(

تعليمات ثابتة
)ضمن حساب العميل( بدون 

)لحسابات أخرى ضمن نفس البنك( 1 دينار لكل أمر 
10 دنانير / شهادةعمولة شهادة رصيد

5 دنانيرإصدار كتاب اقتطاع لجهات أخرى
5 دنانيرشهادة التزامات

5 دنانيرشهادة فوائد
بدون عمولةشيكات معادة من البنوك األخرى )مودعة في حساب العميل(

2 دينار / مصادقةالمصادقة على التوقيع
7 دنانير / شيكعمولة تحصيل الشيكات المسحوبة على الفروع الخارجية

بدل تصوير مستندات أو شيكات
1 دينار / مستند 6 شهور من تاريخ الطلب:  

3 دنانير / مستند أكثر من 6 شهور من تاريخ الطلب:  
10 دنانير / شيكتسوية شيكات معادة

2 دينار شهرياً بغض النظر عن رصيد الحسابعموالت الحسابات الجامدة

سحب نقدي على الكاونتر في حال امتالك العميل لبطاقة الفيزا إلكترون
500 فلس / حركة للمبالغ التي تعادل 300 دينار فأقل:  

1 دينار / حركة للمبالغ التي تزيد عن 300 دينار وحتى 1000 دينار:  
بدون عمولة للمبالغ التي تزيد عن 1000 دينار:  

1 دينارسحب نقدي على الكاونتر للعمالء المؤهلين للحصول على بطاقة الدفع المباشر وغير حاصلين عليها   
 بدون عمولة  سحب نقدي على الكاونتر للعمالء غير المؤهلين للحصول على بطاقة الدفع المباشر    

2 دينار / شيكالشيكات المعادة على حسابات عمالء البنك ألسباب فنية

شهادة براءة ذمة
5 دنانير في حال عدم وجود تسهيالت:  

10 دنانير في حال وجود تسهيالت:  
10 دنانير / شيكإيقاف صرف شيك

5 دنانير / شيكأجور بريد حجز الشيكات بين فروع األردن وفلسطين
5 دنانير / شيكتأجيل او تقديم موعد او استرداد شيك برسم التحصيل

15 دنانير/ شهادةعمولة كتب صادرة لصالح وزارة الداخلية ألغراض االقامة لغير األردنيين

كشف للشيكات المحلية المودعة برسم التحصيل
250 فلس لكل صفحة لفترة أقل من سنة من تاريخ الطلب:  
500 فلس لكل صفحة لفترة أكثر من سنة من تاريخ الطلب:  

تصوير شيك محلي برسم التحصيل
1 دينار / شيك لفترة 6 شهور من تاريخ الطلب:  

3 دنانير لكل شيك لفترة أكثر من 6 شهور من تاريخ الطلب:  
5 دنانير/ شيك )قيدا على الحساب / نقدا على ان يكون المستفيد جهات حكومية فقط(إصدار شيك مدير )مصدق(

من 0.1 دينار الى دينار لكل فاتورةتسديد فواتير الخدمات

عمولة الحد االدنى لرصيد حسابات الودائع
بدون عمولة حساب الرواتب:  

1 دينار / شهريا للرصيد الذي يقل عن 200 دينار الحساب الجاري:  
1 دينار شهريا للرصيد الذي يقل عن 100 دينار حساب التوفير:  

كشوفات الحساب
بدون عمولة كشوفات الحساب للفترة المتفق عليها:  

0.25 دينار / صفحة كشف إضافي لفترة اقل من سنة من تاريخ الطلب:  
0.5 دينار / صفحة كشف إضافي لفترة أكثر من سنة من تاريخ الطلب:  

5 دنانير لكل وكالةعمولة تثبيت الوكالة العدلية

)%1( من قيمة االئتمان تستوفى لمرة واحدة عند المنح، وتستوفى سنويا عند التجديد للسقوف )الجاري مدين، القروض عمولة منح االئتمان
الدوارة، الكمبياالت(

= ) المبلغ المسحوب * %2 * المدة المتبقية من الوديعة ( / 365 شريطة ان ال يخسر العميل أي مبلغ من اصل الوديعة.معادلة تغريم السحب من وديعة ألجل قبل استحقاقها
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أسعار العموالت والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية المقدمة لكافة عمالء البنك )باستثناء الخدمات المصرفية التي تم تحديد سعر مختلف لها ضمن جدول أسعار العموالت والرسوم المطبقة على 
الخدمات المصرفية المقدمة لعمالء الشركات الكبيرة والمتوسطة(

السعر المعتمد لدى البنكالخدمة / العمولة
5 دنانيرطلب تعديل شروط التمويل آو الضمانات بناء على طلب العميل

10 دنانيرفك رهن )عقار، سيارة، أخرى(

10 دنانيرتأجيل سداد قسط

السداد المبكر
بدون الفترة المتبقية على استحقاق أخر قسط سنة فاقل:  

1% الفترة المتبقية على استحقاق أخر قسط أكثر من سنة:  

300 فلس / قسطأجور البريد على السلف

%1 من قيمة التجاوزعمولة تجاوز الجاري مدين

1 دينار / كمبيالةكمبياالت برسم التحصيل

واحد باأللف بحد أدنى 3 دنانير وبحد أقصى 100 ديناراإليداعات النقدية من قبل شركات الصرافة

فائدة استحقاق اقساط

1% للقروض المختلفة 

11% لقروض السيارات 

13% للسلف الشخصية 

%1فائدة تأخير على تجاوز السقوف على االئتمان التجاري

10 دنانير / حسابعمولة فتح حساب العامالت في المنازل

%15فائدة تجاوز سقف الجاري مدين

فائدة فرق الحقوق على الحسابات الجارية المكشوفة
%15الحسابات الجارية بالدينار

%8الحسابات الجارية بالعمالت االجنبية

اذا كانت قيمة القرض لغاية 15 الف دينار: 1 دينار شهرياًعمولة التأمين على الحياة لقروض االفراد والشركات الصغيرة
اذا كانت قيمة القرض اكبر من 15 الف دينار: 2 دينار شهرياً

لكل زيارة للعميل : 1 دينار)لكل ثالثة فواتير او جزء منها لصالح العميل(عمولة تحصيل الفواتير من خالل نظام فواتيركم / كاونتر الفروع

عمولة خدمة الراتب المقدم )تحتسب على أساس قيمة السقف الممنوح(

50 – 100 دينار : 2 دينار

101 – 500 دينار : 3 دنانير

اكثر من 500 دينار : 4 دنانير

لكل حوالة : 5 دنانير باإلضافة الى أجور سويفت البالغة 5.5 دينارعمولة تعديل حوالة

عمولة تأخير سداد القسط
10 دنانير شهرياًالعمالء أصحاب الرواتب المحولة، تستحق الغرامة بعد 7 أيام من تاريخ استحقاق الدفع

العمالء أصحاب الدخول الحرة، تستحق الغرامة بعد 3 أيام من تاريخ استحقاق الدفع
1 ديناررسوم إيداع نقدي على أقساط شركات اإلقراض الصغيرة من قبل العمالء

10 دنانيرعمولة اصدار كتب المواقف المالية السنوية لعمالء الشركات

تأجير صناديق االمانات اآللية لدى الفرع اآللي
االيجار من 260 دينار الى 700 دينار

التأمينات من 300 دينار الى 750 دينار

عموالت الخدمات المصرفية )الشيكات المصرفية الصادرة، شراء الشيكات االجنبية او ايداعها برسم التحصيل، الحواالت، ايداع العمالت االجنبية النقدية(

السعر المعتمد لدى البنكالخدمة / العمولة
5 دنانير + %0.5 عمولة فرق عملة + عمولة البنك المراسل حسب التكلفة + اجور بريد 10 دنانيرإصدار شيك مصرفي بالعملة االجنبية والتغطية على حساب العميل بالدينار األردني

5 دنانير + عمولة البنك المراسل حسب التكلفة + اجور بريد 10 دنانيرإصدار شيك مصرفي بالعملة االجنبية والتغطية على حساب العميل بالعمالت االجنبية بنفس العملة او بعملة اجنبية مغايرة

5 دنانيرإصدار شيك بدل تالف/ فاقد )استبدال(

اجور بريد 10 دنانير + عمولة البنك المراسل حسب التكلفة.إلغاء شيك وإعادة تسليمه للبنك

10 دنانير + أجور بريد 10 دنانير + عمولة البنك المراسل حسب التكلفة.وقف صرف شيك مرسل للمستفيد

اجور بريد 10 دنانير + عمولة البنك المراسل حسب التكلفة.االستفسار عن شيك يقل تاريخ إصداره عن سنة

اجور بريد 10 دنانير + عمولة البنك المراسل حسب التكلفة.استفسار عن شيك يزيد تاريخ إصداره عن سنة

%0.25 )حد أدنى 20 دينار وحد اقصى 100 دينار( + اجور البريد السريع 10 دنانير + عمولة البنك المراسل حسب شراء الشيكات بالعمالت األجنبية
التكلفة. )تستوفى اجور البريد لكل شيك او مجموعة شيكات مسحوبة على مصدر واحد(.

%0.1 )حد أدنى 10 دنانير وحد اقصى 35 دينار( + اجور البريد السريع 30 دنانير + عمولة البنك المراسل حسب ايداع الشيكات االجنبية برسم التحصيل
التكلفة. )تستوفى اجور البريد لكل شيك او مجموعة شيكات مسحوبة على مصدر واحد(.

 10 دنانير + عمولة البنك المراسل حسب التكلفة.الشيكات المرسلة للتحصيل والتي تم إعادتها

للمرة الثانية وأكثر: 40 دينارالشيكات المرفوضة على حسابات العمالء بالعملة األجنبية ألول مرة: 20 دينار،  

 5 دنانير + اجور السويفت 5 دنانيرالحواالت الصادرة بالدينار و/ أو بالعمالت األجنبية إلى الضفة الغربية ومناطق الحكم الذاتي

الحواالت الصادرة بالعملة االجنبية خارج المملكة والتغطية نقدا او قيدا على حساب بالدينار األردني

قيمة العمولةمبلغ أمر الدفع

6 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبيةلغاية خمسمائة دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

أكثر من خمسمائة دينار ولغاية خمسة آالف دينار أو ما 
10 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبيةيعادلها بالعمالت األجنبية

%0.25 من المبلغ وبحيث ال تتجاوز قيمتها سبعين ديناراً أكثر من خمسة آالف دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
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عموالت الخدمات المصرفية )الشيكات المصرفية الصادرة، شراء الشيكات االجنبية او ايداعها برسم التحصيل، الحواالت، ايداع العمالت االجنبية النقدية(

السعر المعتمد لدى البنكالخدمة / العمولة

الحواالت الصادرة بالعملة االجنبية خارج المملكة والتغطية نقدا او قيدا على حساب بنفس العملة او بعملة اجنبية مغايرة

قيمة العمولةمبلغ أمر الدفع
6 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبيةلغاية خمسمائة دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

أكثر من خمسمائة دينار ولغاية خمسة آالف دينار أو ما 
10 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبيةيعادلها بالعمالت األجنبية

%0.25 من المبلغ وبحيث ال تتجاوز قيمتها سبعين ديناراً أكثر من خمسة آالف دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

5 دنانير باإلضافة الى أجور سويفت البالغة 5.5 دينارتعديل حوالة صادرة للعمالء األفراد

3 دنانير + عمولة البنك المراسل )إذا وجدت( حسب التكلفة.الحواالت الواردة بالدينار / بالعملة األجنبية وتقيد لحساب مستفيد لدى البنك
الحواالت الواردة بالدينار/ بالعملة االجنبية )من خالل RTGS( بناء على طلب شركة صرافة محلية وتقيد لحساب شركة 

صرافة محلية لدى البنك
0.05%

5 دنانيرالحواالت الواردة والتي تدفع نقدا على الكاونتر

)%0.1( على فئات )50+100( دوالر و )50+100++200 500( يورو.اصدار حوالة حق نفس يوم االيداع او يوم العمل التالي ليوم االيداع فيتم استيفاء عمولة فئات النقد األجنبي

االيداعات النقدية للعمالت االجنبية

دائما . 1 تستوفى  باأللف   )5( بواقع  يورو( عمولة  الصغيرة )1،5،10،20 $ و 5،10،20  واليورو  الدوالر  فئات 
وبغض النظر عن الغاية من اإليداع.

تستوفى عمولة )2( باأللف على ايداعات نقد الدوالر واليورو فئات كبيرة.. 2
تستوفى عمولة ايداع نقدي بواقع )5( باأللف على اإليداعات النقدية لكافة العمالت العربية واألجنبية واألخرى.. 3

عمولة فرق عملة %0.5عمولة بيع العمالت االجنبية مقابل الدينار

عمولة أوامر الدفع الدائنة المتكررة لنفس الغرض من 
Bulk Payments التحويالت كثيرة العدد

قيمة العمولة على كل ملف بالدينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرىعدد أوامر الدفع في الملف المستلم من العميل

يتم تطبيق أسعار حواالت ACH الصادرة وحسب ما وردت ضمن هذه النشرةأقل من 10 أوامر دفع

10 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األخرىمن 10 أوامر دفع ولغاية 29 أمر دفع

20 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرىمن 30 أمر دفع ولغاية ألف أمر دفع

30 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرىأكثر من ألف أمر دفع ولغاية خمسة آالف أمر دفع

40 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرىأكثر من خمسة آالف أمر دفع ولغاية عشرة آالف أمر دفع

50 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرىأكثر من عشرة آالف أمر دفع ولغاية مائة ألف أمر دفع

60 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرىأكثر من مائة ألف أمر دفع

2 دينار عن كل رسالة سويفت + عمولة البنك المراسل حسب التكلفةعمولة متابعة الحواالت من خالل رسالة سويفت بناء على طلب أصولي من العميل

عموالت الخدمات المصرفية )الشيكات المصرفية الصادرة، شراء الشيكات االجنبية او ايداعها برسم التحصيل، الحواالت، ايداع العمالت االجنبية النقدية(

العموالت من خالل القنوات االلكترونيةالعموالت من خالل الفروعالشروحاتنوع الحوالة

  RTGS حواالت صادرة على نظام 
ACH 5 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األخرى8 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األخرىضمن السقف المحدد على نظام

ACH 10 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األخرى13 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرىاكثر من السقف المحدد على نظام

RTGS حواالت واردة على نظام
-2 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرىأوامر الدفع الواردة من خالل النظام

-1 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرىأوامر الدفع الواردة الخاصة بالرواتب

RTGS حواالت معادة على نظام
-2 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرىألسباب فنية

-1 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرىالرواتب المعادة

ACH حواالت صادرة على نظام

1 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرى2 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرى1,000 وحدة فأقل

2 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرى3 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرى1,001 – 5,000 وحدة

3 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األخرى4 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األخرى5,001 وحدة فأكثر

ACH حواالت واردة  على نظام
-1 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األخرى1,000 وحدة فأقل

-2 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األخرىاكثر من 1,000 وحدة

أسعار العموالت والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية المقدمة حصرا لعمالء الشركات الكبيرة والمتوسطة
السعر المعتمد لدى البنكالخدمة / العمولة

 %15 تستوفى على قيمة التجاوزفائدة تجاوز الجاري مدين

%1فائدة تأخير على تجاوز سقف الجاري مدين

%15فائدة تأخير على األقساط المستحقة ضمن االئتمان التجاري

%15فائدة تأخير على التمويالت المستحقة ضمن القروض الدوارة

%15فائدة كشف الحساب الجاري

10 دنانيرعمولة تأخير سداد أقساط مستحقة

عمولة إدارة وصيانة ملفات لعمالء الشركات المتوسطة
100 دينار للتسهيالت غير المباشرة

150 دينار للتسهيالت المباشرة

عمولة إدارة وصيانة ملفات لعمالء الشركات الكبيرة
200 دينار للتسهيالت غير المباشرة

250 دينار للتسهيالت المباشرة

عمولة مقطوعة %1 - %1.5 على قيمة التجاوز أو الكشف و تحدد وفقا للقرار االئتمانيعمولة تجاوز الجاري مدين

Escrow Account مبلغ مقطوع وحسب ما نصت عليه االتفاقيةعمولة فتح حساب

100 دينارعمولة فتح حساب شركات تحت التأسيس

%2 على كافة القروض والتسهيالت بشرط انتهاء الفترة المحددة للسحبالمبالغ غير المسحوبة / المستغلة
)سواء للقرض كامال أو للدفعات مبرمجة الصرف( 

الغاء التسهيالت
%2 على كافة القروض والتسهيالت

)تفرض العمولة في حال طلب العميل الغاء جزء او كل التسهيالت الممنوحة له وبعد توقيع العقود(
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%0.5 )وبحد اقصى 25,000 دينار(عمولة هيكلة التسهيالت العاملة

اصدار كتب لتأهيل العمالء المقاولين
20 دنانير لغايات التصنيف

150 دينار لغايات التأهيل للعطاءات

تعديل قرار / موافقة ائتمانية )بناء على طلب العميل(

200 دينار لعمالء الشركات الكبيرة

100 دينار لعمالء الشركات المتوسطة

)تتضمن تعديل شروط السداد، الضمانات، التسعير، ... الخ وتستوفى قبل صرف التسهيالت(

اعادة تفعيل القرار / الموافقة االئتمانية )في حال كان التأخر من العميل(

200 دينار لعمالء الشركات الكبيرة

100 دينار لعمالء الشركات المتوسطة

)بعد مرور 90 يوم من تاريخ القرار االئتماني وتستوفى قبل صرف التسهيالت(

1 باأللف وبحد أدنى 100 دينار وبحد أقصى 1000 ديناركفالة القروض والتسهيالت الممنوحة من خالل برامج واتفاقيات التمويل

رسوم إصدار دفاتر الشيكات للعمالء العاديين والنخبة

4 دينار 10 ورقات:                  

6 دينار 20 ورقة بدون كعب:  

7 دينار 25 ورقة:                

14 دينار 50 ورقة حجم صغير:  

25 دينارشهادة التزامات

25 دينار لكل سند فك رهن )بغض النظر عن عدد السيارات/ قطع االراضي الواردة على متن سند فك الرهن(فك رهن

%1عمولة السقوف غير المستغلة للجاري مدين

25 دينارعمولة الحصول على كتاب افراز

عمولة عقد ملحق
50 دينار في حاالت الزيادة / التعديل

25 دينار في حاالت الهيكلة والجدولة

200 دينار لكل طلب )تستوفى في حال كان التمديد المؤقت بناء على طلب العميل فقط(عمولة تمديد سقف مؤقت

30 دينار للخصم الواحدتأجيل عرض شيك مستوفى مقابل كمبيالة / التزام على العميل

10 دينار )او ما يعادلها بالعمالت األجنبية(شهادة فوائد وعموالت

5 دينار / مصادقة )او ما يعادلها بالعمالت األجنبية(المصادقة على صحة التوقيع

عمولة منح ائتمان
%1 من قيمة االئتمان

تستوفى مرة واحدة عند المنح وتستوفى سنويا عند التجديد وذلك لسقوف الجاري مدين والقروض الدوارة وحسب قرار 
اللجنة صاحبة الصالحية.

10 دنانيرعمولة اصدار شيك مصدق

يستوفي البنك بدل خدمات على الكفاالت حسب الجدول التالي :-

البيان
أسعار العموالت

مالحظات
الحد االعلىالحد األدنى

على أن ال تقل العمولة عن )50( دينار.%2%1عمولة الكفاالت الصادرة المحلية )باستثناء كفالة الدفع(

على أن ال تقل العمولة عن )75( دينار وتحسب على أساس فترات ربع سنوية.%2%1عمولة الكفاالت الصادرة الخارجية

على أن ال تقل العمولة عن )50( دينار وتحسب على أساس فترات ربع سنوية.%1%0.5عمولة الكفاالت الصادرة مقابل كفاالت واردة

على أن ال تقل العمولة عن )60( دينار وتحسب على أساس فترات ربع سنوية.%4%2عمولة كفاالت الدفع

30 دنانير مقطوعة--عمولة كفاالت تخليص البضائع

25 دنانير مقطوعةعمولة التعديالت غير المالية على الكفاالت

من  أسبوع  خالل  اعادتها  تتم  لم  )اذا  سريانها  انتهاء  بعد  الكفالة  إعادة  تأخير  عمولة 
انهائها( :

أ .   إذا كان هنالك مطالبة
الكفاالت الصادرة المحلية	 
الكفاالت الصادرة الى الخارج	 

حسب سعر العمولة عند 
المنح)تعامل معاملة 

التمديد(

20 دينار عن كل ربع--ب .   اذا لم يكن هنالك مطالبة لجميع أنواع الكفاالت

100 دوالر مقطوعة--ج.   تمرير الكفاالت بدون مسؤولية على بنك االسكان

سعر الاليبور + هامش بواقع 3 % وبحد ادنى 10 %--د.   الفائدة على الكفاالت المدفوعة وغير مسددة بالعملة االجنبية

بواقع 13% +1 % --ه.   الفائدة على الكفاالت المدفوعة وغير مسددة بالدينار االردني

30 دينار لإلصدار/ للتبليغ + 15 دينار لكل رسالة سويفت الحقة/ اخرى.--ز.   رسائل السويفت  

يتم استيفاء أجور بريد بواقع )5( دنانير عند كل اصدار/ تمديد/ تعديل الكفالة.

يستوفي البنك بدل خدمات على بوالص التحصيل الصادرة والواردة حسب الجدول التالي :-

عمولة فرق سويفتبريدالحد األدنى للعمولةنسبة العمولةالبيان
مالحظاتعمله

15 دينار لكل 5 دنانير50 دينارالحد األعلى 8/3 % الحد األدنى 1/4 %بوالص التحصيل الواردة
األصل ان تحصل العمولة من المستورد %0.5رسالة

واال فيتم قيدها على البنك المراسل

15 دينار لكل 5 دنانير50 دينار مقطوعة-تحويل بوالص  برسم التحصيل
--رسالة

كفالة السحوبات على بوالص التحصيل الواردة
الحد األعلى %2 سنويا 

الحد األدنى %1 سنويا وتحسب على فترات 
ربع سنوية

15 دينار لكل -50 دينار
تستوفي طوابع حسب الجدول%0.5رسالة

بـــــوالص التحصيل الصادرة
8/3 % الحد األعلىبالبريد العادي

15 دينار لكل 5 دنانير50 دينار¼ % الحد االدنى
--رسالة

8/3 %الحد األعلى بالبريد السريع
15 دينار لكل 30 دينار50 دينار¼ % الحد االدنى

--رسالة
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15 دينار لكل -50 دينار مقطوعة-تسليم المستندات بدون رفع بوالص واردة  او صادرة
--رسالة

¼ %الحد األعلىبوالص تحصيل واردة تجارية نظيفة )سحب زمني(
15 دينار لكل 5 دنانير30 دينار1/8 % الحد االدنى

--رسالة

بوالص تحصيل واردة نظيفة )شيكات( خاضعة لألعراف الدولية 
15 دينار لكل 5 دنانير20 دنانير1/%8 وبحد اقصى 50 دينارلبوالص التحصيل

--رسالة

15 دينار لكل -30 دينار مقطوعة-تعديل بوالص التحصيل الواردة
--رسالة

15 دينار لكل -50 دينار حد ادنى¼ %قبول سحوبات التحصيل من المشترين )غير المكفولة(
--رسالة

15 دينار لكل -30 دينار مقطوعة-تعديل بوالص التحصيل الصادرة
--رسالة

بوالص تحصيل واردة نظيفة )شيكات( غير خاضعة لألعراف 
حد أدني 10 دنانير وحد اعلى 1 باأللفالدولية لبوالص التحصيل

15 دينار لكل -35 دينار
--رسالة

يستوفي البنك بدل خدمات على االعتمادات المستندية الصادرة المفتوحة لدى البنك حسب جدول األسعار التالي:-

عمولة فرق سويفتبريدالحد األدنى للعمولةنسبة العمولةالبيان
مالحظاتعمله

فتح اعتماد مستندي او زيادة 
مبلغه او تمديد مدته

8/3 % الحد األقصىبالبريد العادي
الحد االدنى

%0.25 % لكل 3 اشهر او جز ء منها

5 دنانير -
30 دينار 
لإلصدار+

15 دينار لكل 
رسالة سويفت 

الحقة.

%0.5 سداد 
االعتماد فقط 

اذا سدد بالدينار 
االردني

- تستوفي في عمولة البنك المراسل حسب 
اشعاره الوارد

- تستوفي طوابع للشروط العامة بواقع 5 
دنانير ولمرة واحدة

بالبريد السريع
30 دينار50 دينار

15 دينار لكل ---
--رسالة 

تعديل اعتماد صادر ما 
عدا زيادة مبلغة او تمديد مدته

بريد عادي
5 دنانير 30 دينار للتعديل الواحد-بريد السريع

30 دينار
15 دينار لكل 

--رسالة 

الحد األقصى 0.5 % لكل 3 أشهر او جز ء منهاكفالة السحوبات الواردة على االعتمادات الصادرة
الحد األدنى 0.25% 

50 دينار للسحب الواحد عند 
15 دينار لكل -كل ربع او جز منها

تستوفي طوابع حسب جدول المالية-رسالة 

15 دينار لكل ---الغاء اعتماد صادر
تستوفي عمولة البنك المراسل حسب -رسالة 

اشعاره الوارد

15 دينار لكل -110 دوالر مقطوعة-عمولة الخالفات
تستوفي من المستفيد من االعتماد عند -رسالة 

تقديم مستندات مخالفة لشروط االعتماد

OVERDRAWN الحد األقصى   8/3 % عمولة
15 دينار لكل -50 دينارالحد األدنى 0.25% 

رسالة 
تستوفي اذا وردت المستندات بقيمة اكبر 

من قيمة االعتمادات االصلية

 L/C EXPIREDالحد األقصى 0.5 % لكل 3 أشهر او جز ء منهاعمولة
15 دينار لكل -50 دينارالحد األدنى 0.25%

رسالة 
تستوفي اذا وردت المستندات بعد تاريخ 

سريان االعتماد وتم قبولها من قبل العميل 
على اعتبار ان االعتماد تم تمديده داخليا

يتم تطبيق سعر فائدة بواقع 13 % + عموله 1% بالنسبه للجاري مدين مستندي والسحوبات المستحقة والكفاالت المدفوعة وغير مسدده بالدينار االردني وذلك من تاريخ قيد المستندات على حسابنا لدى البنك المراسل / تاريخ استحقاق / تاريخ دفع الكفالة.

يطبق نفس سعر الفائدة المدينة المطبق على التسهيالت على الجاري مدين مستندي والسحوبات المقبولة المكفولة المدفوعة وغير مسدده بالعمالت األجنبية وبحد أدنى )10 %(.

يستوفي البنك بدل خدمات على االعتمادات المستندية الواردة حسب جدول األسعار التالي:-

عمولة فرق سويفتبريدالحد األدنى للعمولةنسبة العمولةالبيان
مالحظاتعمله

5 دينار50 دينار)1( بااللف الحد األدنى و)2(بااللف الحد االقصىتبليغ ال تبليغ االعتماد الوارد اعتماد الوارد
30 دينار للتبليغ+
15 دينار لكل 
رسالة سويفت 

الحقة.
-

تعزيز االعتماد الوارد

خالل السنة األولى ولكل 3اشهر 
او جزء منها

الحد االدنى ¼ % 
15 دينار لكل 5 دينار50 دينارالحد األقصى ½ %

رسالة 

خالل السنوات الالحقة ولكل 
15 دينار لكل 5 دينار50 دينارمضاعفة االسعار3اشهر او جزء منها

--رسالة 

15 دينار لكل 5 دينار30 دينار للتعديل الواحد-تعديل االعتماد الوارد )ما عدا زيادة المبلغ او تمديد المده(
-رسالة 

يستثنى من التعديالت ما يتعلق بزيادة مبلغ 
االعتماد او تمديد فترته وعندئذ يخضع لما 

ورد في الفقرة أ و ب اعاله

15 دينار لكل -75 دوالر مقطوعة-عمولة التغطية
تستوفي اذا تم تعين بنك اإلسكان كبنك -رسالة 

مغطي من البنك المراسل فاتح االعتماد

HANDLING عمولة مناولة مستندات االعتماد الوارد
الحد األدنى ¼ %

15 دينار لكل -50 دينارالحد األقصى 3/8 %
-رسالة 

تستوفي عند تقديم مستندات من العميل 
على اعتماد وارد وال يكون التداول لدى بنك 

االسكان

ASSIGNMENT OF PROCEEDS 15 دينار لكل -50 دينارالحد األدنى 1 بااللف الحد األقصى2 بااللفعمولة تبليغ
تستوفي عند تبليغ ASSIGNMENT -رسالة 

OF PROCEEDS للمستفيد منه

عمولة الدفع على االعتماد 
الوارد

بالبريد العادي
الحد األدنى 0.25%
15 دنانير لكل 5 دنانير50 دينارالحد االقصى3/8%

--رسالة

---30 دينار--بالبريد السريع

كفالة السحوبات الصادرة على االعتمادات الواردة
الحد االدنى%1 سنويا الحد االقصى%2 سنويا 
وتحسب على أساس فترات ربع سنوية او جز 

منها
15 دنانير لكل -50 دينار

--رسالة

يستوفي البنك بدل أجور البريد والتلكس واية مصاريف أخرى تكبدها نتيجة الغاء االعتماد باإلضافة الى ايه عوائد ترتبت للبنك ولم يسبق تحصيلها وال ترد العمولة المستوفاة باي حال لاوحألا نم عمولة الغاء االعتماد
دامتعالا يغلا اذا

Transferable L/C 15 دنانير لكل 5 دنانير50 دينار%0.5مقطوعةتحويل االعتماد المستندي الوارد
--رسالة

الكلفة الفعلية +.%375 سنويا وتحتسب لفترات تخزين البضائع
ربع سنوية او جزء منها

يترك تحديد هذا الرسم وفقا لمطالبة شركة التأمينرسوم التأمين على البضائع العائدة لبوالص تأخر تسديدها

%0.125 من قيمة االعتماد المطلوب تحويل كتب تحويل المستخلصات على االعتمادات الواردة
15 دنانير لكل -50 دينارمستخلصاته

تستوفي العمولة عند اصدار الكتاب-رسالة
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