الرقم

1

الخدمة

عمولة رصيد متدني

العمولة

1

* حساب جاري رواتب بدون.
* حساب جاري وتحت الطلب  1دينار /شهريا لرصيد أٌقل من  200دينار.
* حساب توفير  1دينار /شهريا لرصيد أٌقل من  100دينار.

2

عمولة الشيكات المعادة (دينار :اجنبي)

 20دينار/شيك ,لعدم كفاية رصيد الول مرة
 40دينار /شيك في حالة اعادة نفس الشيك للمرة الثانية سواء كان نفسه او شيك اخر
 2دينار  /شيك السباب فنيه

3

عمولة الشيكات المرتجعة (دينار :اجنبي)

بدون عمولة .

4

عمولة تصوير المستندات والشيكات من األرشيف
 /صورة طبق االصل

*  1دينار /مستند لفترة  6شهر من تاريخ الطلب.
*  3دنانير /مستند لفترة أكثر من  6شهور من تاريخ الطلب.

5

اجور بريد كشوفات حساب دورية

 1دينار عن كل شهر

6

كشف حساب كطلب العميل

*  0.25دينار /صفحة للكشف االضافي لفترة أقل من سنة من تاريخ الطلب.
*  0.5دينار /صفحة لكشف اضافي تاريخي لفترة أكثر من سنة من تاريخ الطلب.

7

عمولة تحويل الرواتب

 1دينار شهريا بغض النظر عن عدد مرات التحويل من جهة العمل خالل الشهر

8

عمولة فتح الحساب

بدون عمولة .

9

عمولة صرف الشيكات الداخلية

بدون عمولة .

10

عمولة الحسابات الجامدة

 2دينار شهريا بغض النظر عن رصيد الحساب

11

عمولة المصادقة على صحة تواقيع العمالء

 2دينار

12

عمولة السحب نقداً بالعملة األجنبية من الحساب وبنفس العمله بدون عمولة .
 1.5باأللف ( )0.0015على كافة المبالغ المودعة بالدوالر من فئة  100دوالر ،على أن يتم
احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من تاريخ اإليداع.
 5باأللف ( )0.005على كافة المبالغ المودعة بالدوالر األمريكي من فئة  50دوالر فما دون،
على أن يتم احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من تاريخ اإليداع.

الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

 1.5باأللف ( )0.0015على كافة المبالغ المودعة باليورو من فئة  500يورو ،على أن يتم
احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من تاريخ اإليداع.
 5باأللف ( )0.005على كافة المبالغ المودعة باليورو من فئة  200يورو فما دون ،على أن
يتم احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من تاريخ اإليداع.
 1باأللف ( )0.001على كافة المبالغ المودعة بالجنيه اإلسترليني من فئة  50جنيه ،على أن
يتم احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من تاريخ اإليداع.
 5باأللف ( )0.005على كافة المبالغ المودعة بالجنيه اإلسترليني من فئة  20جنيه إسترليني
فما دون ،على أن يتم احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من تاريخ اإليداع.

13

عمولة إيداع نقدي بالعملة األجنبية

14

عمولة إصدار شهادة رصيد لعميل (مالئة مالية)

 10دنانير

15

عمولة إصدار شهادة فوائد وعموالت

 5دنانير

العمالت األجنبية األخرى ( باستثناء الدوالر األمريكي واليورو والجنيه االسترليني)  5باأللف
( )0.005على كافة المبالغ ولجميع الفئات ،على ان يتم احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من
تاريخ االيداع.
• العمالت الخليجية 5 :باأللف ( )0.005على كافة المبالغ ولجميع الفئات ،على ان يتم
احتساب حق الفائدة بعد يومي عمل من تاريخ االيداع.

ـــــــــــــــــــــــــابات

2

16

إنشاء التعليمات الثابتة

(بدون)ضمن حسابات العميل
 1دينار /أمر لحسابات أخرى ضمن نفس البنك.
 2دينار /أمر لجهات أخرى.

17

رسوم حفظ المراسالت بالفرع (حفظ البريد في الفروع )

 1دينار شهريا

18

عمولة طلب إيقاف صرف شيكات بناءا ً على طلب العميل

 معفى من العمولة في حال كان السبب فقدان شيكات شريطة قيام العميل بإحضار بالغ امنييفيد فقدانها.
 في حال كان السبب خالف بين الساحب والمستفيد 10دنانير عمولة ايقاف الدفتر للشيكات المتسلسلة (داخل الدفتر الواحد) بغض النظر .
 10دنانير لكل شيك للشيكات الغير متسلسلة

19

كتاب براءة ذمه للعميل

*  10دنانير في حال وجود تسهيالت
*  5دنانير في حال عدم وجود تسهيالت

20

إصدار كتاب اقتطاع إلى جهات معنية

 5دنانير

21

إصدار كتاب لبيان التزامات العميل اتجاه البنك

 5دنانير( مع اعفاء المتقاعدين لغاية الحصول على سلفة من الضمان االجتماعي)

22

عمولة تسوية الشيك المعاد لعدم كفاية رصيد

 10دنانير  /شيك

23

ثمن دفاتر شيكات فئة ( )10ورقات

 4دنانير

24

ثمن دفاتر شيكات فئة ( )20ورقة

 6دنانير

25

ثمن دفاتر شيكات فئة ( )40ورقة

 8دنانير

26

عمولة السحب النقدي من الكاونتر

بدون في حال عدم امتالك العميل بطاقة صراف آلي
وفي حال امتالك العميل بطاقة صراف آلي:
  0.5دينار للمبالغ التي تعادل  300دينار فأقل.  1دينار للمبالغ التي تزيد عن  300دينار وحتى  1,000دينار. -بدون للمبالغ التي تزيد عن  1,000دينار.

27

عمولة تسديد فواتير من خالل موظفي الفرع (التلر)

 1دينار مقطوعة

28

عمولة اصدار كتب اخرى

 5دنانير

29

حسابات توفير سنابل /مارثون

خمسة دنانير في حال عدم نمو الرصيد ضمن البرنامج للفترة المحددة ( 60يوم)
 25دينار عمولة الخروج المبكر من البرنامج وعدم االلتزام بالشروط ,وتعفى الحسابات
المجددة من عمولة الخروج من الحساب.

30

كسر الوديعة

المبلغ المسحوب (كامل الوديعة) *  * %2عدد االيام من تاريخ السحب الى تاريخ االستحقاق
 360/يوم شريطة عدم خسارة العميل من مبلغ الوديعة االصلي

31

عمولة وفوائد الحساب المكشوف

العمولة  -:اعلى مبلغ مكشوف خالل الشهر*عدد ايام الشهر*(360 / )%1
الفائدة  -:الرصيد المكشوف *عدد ايام الكشف * (360 / )%15.5

الرقم

الخدمة

العمولة

32

أجور بريد كمبياالت مخصومة

 1.5دينار لكل كمبيالة .

33

أجور البريد على السلف الشخصية وقروض السيارات

( )15دنانير مقطوعة .

34
35

السلف والقروض والكمبياالت

36

عمولة فك رهن عقارات(اخرى)
عمولة فك رهن السيارات المرهونة لصالح البنك
عمولة مقابل التزام منح التسهيالت لحين استخدامها من قبل
العميل

 10دنانير
 10دنانير
بدون عمولة

عموالت تأخير على األقساط المستحقة

 10دنانير (عمولة تحويل القسط /الدفعة الى مستحقة(عمولة تاخير تسديد قسط/دفعة)

38

عمولة تأجيل اقساط

 10دنانير

39

عمولة منح ائتمان

 1%من قيمة االئتمان ولمرة واحد عند المنح

السداد المبكر

بدون في حال كانت الفترة المتبقية على استحقاق آخر قسط سنة وأقل
 1%في حال كانت الفترة المتبقية على استحقاق آخر قسط أكثر من سنة

37

40

3

رسوم تخمين العقارات

على حساب البنك في حال تنفيذ القرض وللمرة األولى فقط ،واجور التقدير العقاري لغايات
االنشاء على المقترض لدفعات القرض الالحقة.

الرقم

الخدمة

العمولة

42

 6دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ لغاية  500دينار أو ما يعادلها
بالعمالت األجنبية
حوالة خارجية صادرة بالعملة األجنبية إذا كان حساب العميل  10دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ أكثر من 5000 - 500دينار أو ما
يعادلها بالعمالت األجنبية
بالعمالت األجنبية
 0.25%من المبلغ وبحد أقصى  70دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ أكثر
من  5000دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

43

الحوالة خارجية الواردة بالعملة األجنبية لحساب العميل

 3دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ لغاية  1000دينار أو ما يعادلها
بالعمالت األجنبية
 5دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ أكثر من 5000- 1000دينار أو ما
يعادلها بالعمالت األجنبية
 7دنانير من المبلغ أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ أكثر من  5000دينار أو ما
يعادلها

44

 6دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ لغاية  500دينار أو ما يعادلها
بالعمالت األجنبية
حوالة خارجية صادرة بالعملة األجنبية إذا كان حساب العميل  10دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ أكثر من 5000- 500دينار أو ما
يعادلها بالعمالت األجنبية
بالدينار
 0.25%من المبلغ وبحد أقصى  70دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ أكثر
من  5000دينار أو ما يعادلها

41

الحواالت الخارجية

45

عمولة الحواالت الواردة بالدينار األردني RTGS

 2دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

46

عمولة الحوالة الواردة معادة بالدينار /العمالت األجنبية

 2دينار بحد أقصى أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

47

عمولة ومصاريف البنك المراسل( عمولة اصدار الحوالة
/العمولة على البنك طالب االصدار) وخارجية

 1%باأللف وبحد ادنى  7دنانير وحد اقصى  30دينار او ما يعادلها.

48

عمولة إيقاف او تعديل حوالة صادرة بالعملة األجنبية

 2دينار أجور سويفت

49

عمولة مراسالت و /او متابعات على الحواالت الصادرة
بالعملة األجنبية

 2دينار أجور سويفت

الرقم

الخدمة

العمولة

50

حوالة داخلية صادرة بالعملة األجنبية إذا كان حساب العميل
بالعملة األجنبية RTGS

51

حوالة داخلية صادرة بالعملة األجنبية إذا كان حساب العميل
بالدينار االردني RTGS

52

حوالة داخلية صادرة بالدينار األردني إذا كان حساب العميل
بالدينار أو العملة األجنبية RTGS

53

عمولة الحواالت الواردة بالعمالت األجنبية RTGS

 2دينار بحد أقصى أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

الرقم

الخدمة

العمولة

54

اصدار وتجديد البطاقة البالتينية Revolving

الرئيسية ( )75دينار و التابعة بدون عمولة

55

إصدار وتجديد البطاقة الذهبية Revolving

الرئيسية ( )30دينار و التابعة ( )15دينار .

56

إصدار وتجديد البطاقة الفضية Revolving
رسوم اصدار ( / wearable payالشريحة المتواجدة
داخل االسوارة الذكية)

الرئيسية ( )20دينار و التابعة ( )10دينار .

 7دنانير اذا كان المبلغ أقل من  50000دوالر –يورو-جنيه (المبالغ ال تتجاوز سقف )ACH
باإلضافة الى  1دينار عمولة البنك المركزي.
 12دينار اذا كان المبلغ أكثر من  50000دوالر –يورو-جنيه (المبالغ تتجاوز سقف )ACH
أو ما يعادلها باإلضافة الى  1دينار عمولة البنك المركزي.

الحواالت الداخلية

 7دنانير اذا كان المبلغ أقل من  50000دوالر –يورو-جنيه (المبالغ ال تتجاوز سقف )ACH
باإلضافة الى  1دينار عمولة البنك المركزي.

57

 12دينار اذا كان المبلغ أكثر من  50000دوالر –يورو-جنيه (المبالغ تتجاوز سقف )ACH
أو ما يعادلها باإلضافة الى  1دينار عمولة البنك المركزي.
 7دنانير اذا كان المبلغ أقل من  50000دوالر –يورو-جنيه (المبالغ ال تتجاوز سقف )ACH
باإلضافة الى  1دينار عمولة البنك المركزي.
 12دنانير اذا كان المبلغ أكثر من  50000دوالر –يورو-جنيه (المبالغ تتجاوز سقف )ACH
أو ما يعادلها باإلضافة الى  1دينار عمولة البنك المركزي.

مجانا ً

58
59
60

رسوم تجديد ( / wearable payالشريحة المتواجدة داخل
االسوارة الذكية)
رسوم استبدال ( / wearable payالشريحة المتواجدة
 5دنانير
داخل االسوارة الذكية)
 15دينار
ثمن (االسوارة الذكية)

 10دنانير

61

رسوم استبدال Junior Card

 5دنانير

62

رسوم اصدار Junior card

مجاني

63

رسوم تجديد Junior card
رسوم إصدار/تجديد البطاقة المدينة  ATMوالستيكر الذكية
(بطاقة مدينة الصقة)
بدل فاقد للبطاقة الذهبية ،البالتينية Revolving

 20دينار

 10دنانير .

66

بدل فاقد بطاقة الفضية Revolving

 5دنانير.

67

رسوم إصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف للبطاقة المدينة
والستيكر الذكية (بطاقة مدينة الصقة)

 5دنانير .

68

رسوم إصدار رقم سري جديد للبطاقة المدفوعة مسبقا

دينار واحد .

69

رسوم إصدار رقم سري جديد للبطاقة المدينة والستيكر
الذكية (بطاقة مدينة الصقة)

دينار واحد

70

رسوم تجاوز سقف بطاقة البطاقة االئتمانية

 2%بحد ادنى  10دنانير وليس لها حد أعلى .

71

عمولة خدمات مصرفية الية (عمولة البطاقة المدينة والستيكر
الذكية (بطاقة مدينة الصقة)

نصف دينار /شهريا

72

رسوم اعتراض على عملية

 5دنانير وتستوفى من العميل في حال ثبت عدم صحة االعتراض

73

رسوم تأخير سداد قسط البطاقة االئتمانية( فضية وذهبية)

 1%والحد االدنى  10دنانير

74

رسوم تأخير سداد قسط البطاقة االئتمانية( بالتينوم)

 1%والحد االدنى  15دنانير

75

نسخة من فواتير مشتريات البطاقات

 5دينار

76

عمولة السحب النقدي من البطاقة االئتمانية

 4%وبحد ادني  4دنانير

77

رسم استخدام شبكة "جونت" المحلية

 1دينار

78

رسوم اصدار البطاقة ( بطاقة االنترنت –() Prepaid

 8دنانير

79

الرسم السنوي للبطاقة ( بطاقة االنترنت – () Prepaid

 8دنانير

80

رسوم استبدال البطاقة ( بطاقة االنترنت –() Prepaid

 5دنانير

81

عمولة شحن البطاقة ( بطاقة االنترنت – () Prepaid

 3دنانير مقطوعة عن كل عملية شحن

82

رسم اصدار رقم سري جديد ( بطاقة االنترنت –
() Prepaid

 1دينار

83

رسوم االعتراض على عملية( بطاقة االنترنت –
() Prepaid

 5دنانير و تستوفى من العميل في حال عدم ثبوت صحة االعتراض

84

طلب نسخة عن قسيمة المشتريات( بطاقة االنترنت –
() Prepaid

 5دنانير

85

اجور بريد كشف حساب دوري ( بطاقة االنترنت –
() Prepaid

 1دينار شهريا

86

عمولة تبديل عملة للبطاقات االئتمانية والبطاقة المدينة
والستيكرز الذكية (بطاقة مدينة الصقة)

تصل لغاية %4

87

عمولة نسخة عن كشف الحساب

 1دينار  /شهر

88

رسوم اصدار /تجديد بطاقة  worldرئيسية

 100دينار

89

عمولة التأخير  /بطاقة World

 15دينار

64
65

بدون

4

البطـــــــــــــــــاقـــــــــــــــات االئتمــــــــــــــانيـــــة

5

90

عمولة التجاوز  /بطاقة World

 10دينار

91

عمولة تبديل عملة  /بطاقة World
عمولة استبدال بطاقة World
رسوم اصدار /تجديد بطاقة  Worldتابعة اولى

3%
 10دنانير
معفى

94

رسوم اصدار /تجديد بطاقة  Worldتابعة ثانية واكثر

 45دينار

95

اصدار دفتر شيكات على البطاقة االئتمانية ( 5ورقات)

 2.5دينار

96

عمولة خصم على المبلغ المحول لحساب دفتر الشيكات
الخاص بالبطاقة االئتمانية

0.50%

الرقم

الخدمة

العمولة

97

إصدار شيك أجنبي

( )0.001و بحد أدنى ( )5دنانير و بحد أقصى ( )30دينار أو ما يعادلها .

98

شراء الشيكات بالعملة األجنبية

 2.5باأللف بحد أدنى  5دنانير وبدون حد أقصى .

99

بيع شيكات المسافرين

ملغاه

100

عمولة الشيكات الواردة للتحصيل بالعملة األجنبية

 1باأللف بحد أدنى  5دنانير وبحد أقصى  15دينار أو ما يعادلها لجميع الحسابات .

101

عمولة تحصيل الشيكات (البنكية /الشخصية) بالعملة األجنبية  2.5باأللف بحد أدنى  5دنانير وبحد أقصى  100دينار أو ما يعادلها لجميع الحسابات .

92
93

الشيكات األجنبية

103

عمولة إيداع شيكات مؤجلة /برسم التحصيل بالعملة األجنبية

 750فلس عن كل شيك .

الرقم

الخدمة

العمولة

104

عمولة إيداع شيكات مؤجله بالدينار

 750فلس عن كل شيك .

105

عمولة تعديل الشيك المؤجل

 750فلس عن كل شيك.

106

عمولة إلغاء الشيك المؤجل

عمولة سحب الشيكات خالل  3ايام عمل من استحقاقها  20دينار عن كل معاملة ,دون ذلك
استيفاء عمولة  750فلس عن كل شيك.

107

عمولة إصدار شيك مصرفي مقبول الدفع بالدينار نقدا ً أو من
الحساب

 5دنانير .

الرقم

الخدمة

العمولة

فرق العملة

108

عمولة فرق العملة

تستوفى عمولة حدها االقصى  %0.5وذلك على عمليات بيع العمالت االجنبية للعمالء ،
والتستوفى اية عمولة مماثلة على شراء العمالت االجنبية او على عمليات التحويل التي تغطى
من حسابات بالعمالت االجنبية كما التستوفى على العمليات التي تتم بين البنوك المرخصة مع
بعضها البعض .

شراء
عملة$

109

شراء عملة أجنبية ( فقط ) $

ملغاة

الرقم

الخدمة

العمولة

110

أجرة الخزائن الحديدية

(صغير  100دينار)( ،وسط  125دينار)( ،كبير  150دينار) (وفوق الكبير  200دينار)/
وتأمين  100دينار .

111

إصدار مفتاح بدل فاقد للخزائن الحديدية

 250دينار .

الرقم

الخدمة

العمولة

112

فائدة تجاوز سقف

الفائدة التعاقدية  %2 +بحد ادنى لسعر ال prime

الرقم

الخدمة

العمولة

الشيكات المحلية

102

عمولة تحصيل شيك  /شخصي (عمولة بنك مراسل)

 100دينار او ما يعادلها بالعمالت

الخزائن
الحديدة
جاري
مدين

113
114

الخدمات اإللكترونية

115

إرسال رسالة  SMSإلى العميل عبر الخلوي – إخبارية أو
تسويقية
إرسال رسالة  SMSإلى العميل عبر الخلوي عند حصول
مجانا
عملية مالية على حسابه (تنبيهات)
الرسالئل وتشمل  ,الرصيد الصباحي ،اشعار كشف أو تجاوز
 3قروش
الحساب ,تجديد وديعه

بدون عمولة .

6

التاجير
التمولي
اخرى
اخرى

116

طلب كشف حساب أو ملخص ألرصدة الحسابات يرسل
بالفاكس من خالل البنك الناطق

غير مفعلة حاليا

117

طلب كشف حساب يرسل بالبريد اإللكتروني

بدون عمولة .

118

طلب أي خدمة من الخدمات األخرى إلكترونيا (حوالة،
شيك،كشف حساب...الخ)

يتم استيفاء العمولة المقررة من البنك لكل حالة على حده (عمولة الخدمة) .

119

عمولة تحويل عقد من مستاجر الخر

اضافة العمولة بحيث تكون  150دينار ومنح صالحية تخفيض قيمة العمولة او االعفاء منها
لمدير دائرة التاجير التمويلي

120

عمولة تثبيت وكاالت عدلية وبنكية

 5دنانير باستثناء حسابات الوالية او الوصاية الخاصة بااليتام كونهم معفين من العمولة

121

طلب مشاهدة فيديوا صراف االلي

 10دنانير

الرقم

الخدمة

العمولة

122

اجور بريد تحصيل الشيكات التحصيل من البنوك
المراسلة()DHL/ARAMEX

قيد عمولة  15دينار تكون مقطوعة تقيد على حساب المستفيد

123

عمولة الحواالت الواردة التي يكون فيها طلب قيد العمولة
على طالب التحويل ( )Charges = OURفي أوامر
الدفع المحلية ()RTGS/ACH

 2دينار أو ما يعادلها من العمالت األجنبية

124

عمولة تامين على الحياه

125

طلب تعديل شروط التمويل او الضمانات بناءا على طلب
العميل

 5دنانير

126

عمولة تحصيل شيكات خارج جلسة المقاصة

 5دنانير باستثناء الشيكات المسحوبة على البنك المركزي

127

عمولة الشيكات الواردة من البنوك المحلية بالدينار االردني
خارج جلسة المقاصة

( 5دنانير عمولة بنك االردن  1 +دينار عمولة )RTGS

128

نقل ملكية مثل :سيارات من شخص آلخر ,عقارات من
شخص آلخر  /او اشخاص اخرين  ,نقل ملكية  /عقارات
 100دينار مقطوعة
تغيير في الحصص المثبتة على سند الرهن /استبدال مركبة
,أي عملية بناء على طلب العميل يؤثر على سند الرهن ,,,ألخ

القروض الشخصية  10االف دينار فاكثر :مبلغ القرض باالالف القرب اعلى الف * 0.25
دينار* عدد االشهر (تؤخذ مقدما)
القروض الشخصية التي تقل عن  10االف دينار :مبلغ القرض باالالف القرب اعلى الف *
 0.5دينار* عدد االشهر (تؤخذ مقدما)
القروض العقارية  :على حساب البنك لغاية  100الف دينار

اخرى

البطاقات االئتمانية  :على حساب البنك.
جاري مدين رواتب 10 :دنانير مقطوعة تؤخذ عند منح السقف وعند التجديد.

الرقم

عموالت خاصة
بوزارة العدل

129

الخدمة

العمولة

عمولة تحويل مستحقات من وزارة العدل

 1دينار لكل عملية تحويل من حسابات المحاكم لدى بنك االردن الى حساب المستفيد لدى بنك
االردن " مخصوما من قيمة التحويل"

عمولة حوالة واردة -
راتب ضمان اجتماعي
امريكي

7

عمولة ACH
الراتب المحول
بموجب حوالة
واردة للحساب
الصادرة المنفذة من القنوات االلكترونية

130

عمولة حوالة واردة  -راتب ضمان اجتماعي امريكي

 20دوالر مقطوعة من اصل الحوالة الواردة .

131

عمولة الحواالت الصادرة المنفذة من الفرع بالدينار األردني
ACH

 2دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ لغاية  1000دينار أو ما يعادلها
بالعمالت األجنبية
 3دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ أكثر من  1000دينار ولغاية 5000
دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
 4دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية لمبالغ اكبر من  5000دينار أو ما يعادلها بالعمالت
األجنبية

132

عمولة الحواالت الصادرة المنفذة من الفرع بالعمالت
االجنبية ACH

 2دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ لغاية  1000دينار أو ما يعادلها
بالعمالت األجنبية
 3دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ أكثر من  1000دينار ولغاية 5000
دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
 4دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية لمبالغ اكبر من  5000دينار أو ما يعادلها بالعمالت
األجنبية

133

عمولة الحوالة الواردة ACH

 1دينار اذا كان المبلغ اقل من  1000دينار او ما يعادلها ،و  2دينار اذا كان المبلغ اكبر من
 1000دينار او ما يعادلها

134

عمولة الراتب المحول بموجب حوالة واردة للحساب

 1دينار عن أول ثالثة رواتب ومن ثم  1دينار عن كل راتب يليه خالل نفس الشهر

135

عمولة الحواالت الصادرة المنفذة من القنوات االلكترونية
بالدينار األردني ACH

 1دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ لغاية  1000دينار أو ما يعادلها
بالعمالت األجنبية
 2دينار وما يعادلها اذا كان المبلغ أكثر من  1000دينار أو ما يعادلها ولغاية  5000دينار
 3دنانير أو ما يعادلها للمبالغ أكبر من  5000دينار أو ما يعادلها

136

عمولة الحواالت الصادرة المنفذة من القنوات االلكترونية
بالعمالت االجنبية ACH

 1دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية اذا كان المبلغ لغاية  1000دينار أو ما يعادلها
بالعمالت األجنبية
 2دينار وما يعادلها اذا كان المبلغ أكثر من  1000دينار أو ما يعادلها ولغاية  5000دينار
 3دنانير أو ما يعادلها للمبالغ أكبر من  5000دينار أو ما يعادلها

137

عمولة ملفات الحواالت  Bulk Paymentالعدد افل من
10

يتم اقتطاع العمولة حسب عمولة الحواالت الصادرة المحلية ويعتمد على مجموع كل كتاب

ملفات الحواالت Bulk Payment

138
139

عمولة ملفات الحواالت  Bulk Paymentالعدد من 10
الى 29
عمولة ملفات الحواالت  Bulk Paymentالعدد من 30
الى 1000

ان يتم استيفاء  10دينار او ما يعادلها بالعمالت
ان يتم استيفاء  20دينار او ما يعادلها بالعمالت

140

عمولة ملفات الحواالت  Bulk Paymentالعدد من
 1000لغاية 5000

ان يتم استيفاء  30دينار او ما يعادلها بالعمالت

141

عمولة ملفات الحواالت  Bulk Paymentالعدد اكثر من
 5000لغاية 10000

ان يتم استيفاء  40دينار او ما يعادلها بالعمالت

142

عمولة ملفات الحواالت  Bulk Paymentالعدد اكثر من
 10000لغاية  100الف

ان يتم استيفاء  50دينار او ما يعادلها بالعمالت

143

عمولة ملفات الحواالت  Bulk Paymentالعدد اكثر
 100الف

ان يتم استيفاء  60دينار او ما يعادلها بالعمالت

8

أوامر التحويل
الصادرة عن البنك
المركزي المتعلقة
عموالت الحساب البنكي األساسي

144

أوامر التحويل الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بسندات
االدخار

 2دينار للحواالت الواردة تستوفى من حساب المستفيد من الحوالة

145

اصدار بطاقة صراف الي

بدون عمولة اصدار أو عموالت خدمات مصرفية الية شهرية

146

خدمات اإليداع (نقدي/شيكات) من خالل الفرع :بسقف أعلى
( )350دينار أردني للعملية الواحدة بحد أقصى عمليتين
خالل الشهر

بدون عمولة باستثناء استيفاء  500فلس عن كل عملية إيداع بعد تجاوز الحد األقصى لعدد
العمليات و يصرح عنها للعميل

147

خدمة السحب النقدي من خالل الفرع  -:حسب الرصيد
المتوفر و لغاية عمليتي سحب شهريا ً كحد أقصى

ال يوجد عموالت يتحملها العميل باستثناء استيفاء  500فلس عن كل عملية سحب بعد تجاوز
الحد األقصى من العمليات

148

خدمة السحب النقدي من خالل الصراف االلي-:حسب
الرصيد المتوفر و بدون حدود على عدد العمليات

بدون عمولة باستثناء العمولة المحددة عند استخدام العميل لصراف بنك اخر

149

خدمة الحواالت البنكية  -:حواالت صادرة و واردة بحد
أقصى عمليتين لكل نوع حوالة

بنفس العموالت المقطوعة من أنواع الحسابات األخرى وفق التعليمات النافذة بهذا الخصوص

150

حواالت واردة من الديوان الملكي العامر أو من صندوق
المعونة الوطنية أو جهة حكومية أو عسكرية أو مؤسسة
معونة دولية معتمدة لدى وزارة التنمية االجتماعية

بدون عمولة

151

الوصول للخدمات البنكية االلكترونية إلدارة الحساب و الدفع
االلكتروني  -:بحسب الرصيد المتوفر و بدون حدود على
عدد العمليات

بنفس العموالت المقطوعة من أنواع الحسابات األخرى وفق التعليمات النافذة بهذا الخصوص

152

الرصيد -:بالدينار األردني وبدون حد أدنى وبسقف ()700
دينار أردني

بدون عمولة أرصدة متدنية

