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 مالحظات العموالت الخدمة

 -:االعتمادات المستندية الصادرة -أ

 دينار 35( بحد أدنى 0(00375. عتماد المستندي الصادر. عمولة فتح اال1
اي جزء  تحتسب على اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شهور او

 منها (

 تستوفى عند اصدار االعتماد دينار 30 ) إصدار االعتماد (اجور سويفت . 2

 تستوفى عند اصدار االعتماد دينار 4 اجور بريدية. 3

 تستوفى لمرة واحدة فقط دينار 5 لشروط العامة لالعتمادات.ات على اطوابع وارد .4

 .عمولة التعديل لالعتماد الصادر .5

 .عمولة اإلصدارنسبة : نفس  زيادة المبلغ أو تمديد المدة
 دينار 25

في حال زيادة قيمة االعتماد و / أو تمديد المدة تيم احتساب العمولة كما 

 تندي الصادرعمولة فتح االعتماد المسورد في بند 

 ال يوجد مالحظات دينار مقطوعة 15 عمولة تعديل غير مالي .6

 تستوفى عند اصدار تعديل االعتماد بواسطة السويفت دينار 10 ( االعتماد) تعديل اجور سويفت  .7

 دينار 30بحد أدنى  ((0.005 عمولة كفالة سحوبات االعتماد الصادر .8
مؤجل الدفع على اساس فترات ربع تستوفى العمولة اذا كان االعتماد 

 سنوية ) لكل ثالثة شهور او اي جزء منها (

 .تستوفى العمولة عند تسديد االعتماد بعملة مختلفة عن عملة االعتماد 0.005 عمولة فرق العملة .9

 طوابع واردات. 10
0.003 

 

تستوفى الطوابع في حال االعتمادات المؤجلة فقط )مقابل توقيع العميل 

سعر تحويل العملة (  xكمبيالة ( وتحتسب كما يلي ) قيمة المستندات على 

 ثالثة باأللف (  xدينار ثم ) الناتج المقرب  1000والناتج يقرب ألقرب 

 دينار 70 عمولة مستندات مخالفة.11
تستوفى العمولة على المستندات المخالفة ويتم استيفائها من المستفيد من 

 المستندات عند دفعها للمستفيداالعتماد / تخصم من قيمة 

 دينار 15 . اجور سويفت ) المراسالت الخاصة بالمستندات (12
تستوفى اجور السويفت على قبول المستندات المخالفة، ويتم استيفائها من 

 المستفيد من االعتماد / تخصم من قيمة المستندات عند دفعها للمستفيد.

 ر البريدية عند تسليم المستندات للعميل.تستوفى االجو دينار 4 . أجور بريدية13

 دينار 25 . عمولة كفالة تخليص البضائع14
تستوفى عمولة مقطوعة على كل كفالة تخليص في حال اصدارها 

 للتخليص على البضائع قبل ورود المستندات للبنك.

 ء االعتماد الصادر او عدم استغالله.ال تعاد العمولة في حال الغا ال تعاد . اعادة عموالت ومصاريف االعتماد الصادر15
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 مالحظات العموالت الخدمة

 -االعتمادات الواردة: -ب

 العمولة مقطوعة بغض النظر عن المدة دينار 25( بحد أدنى (0.002 عمولة تبليغ االعتماد الوارد. 1

 دينار 35( بحد أدنى (0.005 . عمولة تعزيز االعتماد الوارد2
حسب   نوية ) لكل ثالثة شهور او اي جزء منها (على اساس فترات ربع س

 موافقة إدارة المؤسسات المالية.

 دينار 35 . عمولة تعديل االعتماد الوارد3

في حال زيادة قيمة االعتماد  وتمديد المدة،  يتم احتساب العمولة كما ورد 

وحسب  عمولة تبليغ االعتماد الوارد، عمولة تعزيز االعتماد الواردفي بند 

 لحالة.ا

 تحتسب على قيمة المستندات المتداولة دينار 35( بحد أدنى  (0.00375 . عمولة تداول المستندات لالعتماد الوارد4

. عمولة تحويل / دفع قيمة المستندات لحساب المستفيد 5

 لدى بنك اخر بموجب حوالة
 مقطوعة بغض النظر عن قيمة الحوالة دينار 25

 على اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شهور او اي جزء منها ( دينار 35( بحد أدنى (0.005 عتماد الوارد. عمولة كفالة سحوبات اال6

 ر.تحتسب مقطوعة على قيمة التعهد الصاد دينار 100( بحد أدنى (0.002 . عمولة اصدار كتاب تعهد / تنازل عن مستحقات7

 على قيمة تغطية االعتمادتحتسب مقطوعة  Back to Back 0.01. عمولة ادارة 8

 تحتسب مقطوعة على قيمة االعتماد المحول دينار 50بحد أدنى  ((0.005 . عمولة تحويل االعتماد الوارد9

 تحتسب مقطوعة على قيمة تغطية االعتماد دينار 25بحد أدنى  ((0.00125 . عمولة تغطية االعتمادات10

 كل رسالة سويفت الى البنوك المراسلة تستوفى مقابل ارسال دينار 15 . اجور سويفت11

 تستوفى مقابل ارسال كل ارسالية بريدية للعميل دينار 4 . اجور بريد داخلي / بريد عادي12

 تستوفى مقابل ارسال كل ارسالية بالبريد السريع دينار 50 . اجور بريد / البريد السريع13

 دينار مقطوعة أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 125 . دفع قيمة مستندات تم تداولها لدى بنك آخر 14
تستوفى عند تداول مستندات لدى بنك آخر ودفعها يتم عن طريق البنك 

 االستثماري
 -بوالص التحصيل الواردة والصادرة: -ج

 

 التحصيل تحتسب مقطوعة على قيمة بوليصة دينار 25( بحد أدنى 0.00375) . عمولة بوليصة التحصيل الصادرة + الواردة1

 العمولة مقطوعة بغض النظر عن قيمة البوليصة دينار 20مقطوعة  . عمولة تسليم مستندات بوليصة واردة بدون دفع2

 العمولة مقطوعة بغض النظر عن قيمة البوليصة دينار 50 عمولة ارسال بوليصة تحصيل صادرة بدون دفع .3

 ولة مقطوعة بغض النظر عن قيمة البوليصةالعم دينار 50 . عمولة تحويل البوالص بين البنوك4

 جزء منها (أو أي على اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شهور  دينار 35( بحد أدنى (0.005 عمولة كفالة سحوبات البوالص الواردة المكفولة. 5

 (دينار 25بقيمة )تستوفى عمولة مقطوعة على كل كفالة تخليص  مقطوعة دينار 25 عمولة كفالة تخليص البضائع. 6
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 مالحظات العموالت الخدمة

 0.005 عمولة فرق العملة. 7
تستوفى العمولة عند تسديد بوليصة التحصيل بعملة مختلفة عن عملة 

 بوليصة التحصيل

طوابع واردات على بوالص التحصيل الواردة المؤجلة . 8

 الدفع والمكفولة من البنك
0.003 

فقط  المكفولة التحصيل الواردة المؤجلةتستوفى الطوابع في حال بوالص 

 ) مقابل توقيع العميل على كمبيالة ( وتحتسب كما يلي :

دينار ثم  1000سعر تحويل العملة( والناتج يقرب ألقرب  x)قيمة السحب 

 .(ثالثة باأللف  x) الناتج المقرب 

 تسويف رسالة تستوفى مقابل ارسال كل دينار 15 ) لإلصدار ( اجور سويفت. 9

 تستوفى مقابل ارسال كل ارسالية بريدية للعميل دينار 4 اجور بريد داخلي / بريد عادي. 10

 تستوفى مقابل ارسال كل ارسالية بالبريد السريع دينار 50 اجور بريد / البريد السريع. 11

 عن قيمة الحوالة العمولة مقطوعة بغض النظر دينار 25 .عمولة دفع بوليصة التحصيل الواردة بموجب حواله. 12

 عمولة مقطوعة دينار 25بحد أدنى  0.001 عمولة اعادة المستندات لعدم القبول دون دفع قيمتها. 13

 ال يوجد مالحظات مجانا   تعديل بوالص تحصيل. عمولة 14

 -الكفاالت المحلية والخارجية: -د

 دينار 20نى % بحد أعلى وبحد أد4 . عمولة الكفاالت الصادرة بالدينار االردني1
العمولة سنوية تحتسب على اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شهور او 

 اي جزء منها (

 دينار 50% بحد أعلى وبحد أدنى 4 . عمولة الكفاالت الصادرة الى الخارج2
العمولة سنوية تحتسب على اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شهور او 

 اي جزء منها (

 دينار 50بحد أدنى  %4 ت الصادرة بضمان كفاالت بنكية مقابلة. عمولة الكفاال3
العمولة سنوية تحتسب على اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شهور او 

 .اي جزء منها  حسب موافقة إدارة المؤسسات المالية

 دينار 20بحد أدنى  %4 . عمولة كفالة الدفع4
ة ) لكل ثالثة شهور او العمولة سنوية تحتسب على اساس فترات ربع سنوي

 ).اي جزء منها

 .العمولة مقطوعة بغض النظر عن قيمة الكفالة دينار 100 بدون التزام على البنك . عمولة تبليغ كفالة واردة5

. عمولة تأخير اعادة كفالة بعد انتهاء سريانها اذا كان 6

 هنالك مطالبة
 دينار 10

ة الكفاالت الصادرة بضمانة عمول ,كما ورد في البند )عمولة كفالة الدفع

عمولة الكفاالت الصادرة الى الخارج, عمولة الكفاالت  ,كفاالت بنكية مقابلة

 .الصادرة بالدينار االردني ( حسب الحالة

. عمولة تأخير اعادة كفالة بعد انتهاء سريانها بدون 7

 مطالبة
 .العمولة مقطوعة بغض النظر عن قيمة الكفالة دينار 25
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 مالحظات العموالت ةالخدم

حسب نوع  / . عمولة تعديل مالي او تمديد الكفالة8

 الكفاالت أعاله.
4% 

عمولة الكفاالت الصادرة بضمانة  ,كما ورد في بند عمولة كفالة الدفع

عمولة الكفاالت  عمولة الكفاالت الصادرة الى الخارج، كفاالت بنكية مقابلة

 .الصادرة بالدينار االردني حسب الحالة

 العمولة مقطوعة بغض النظر عن قيمة الكفالة. دينار 20 . عمولة تعديل غير مالي9

 0.003 . طوابع واردات على اصدار الكفالة10

دينار تدمغ طوابع بقيمة دينار واحد ، اذا  500اذا كانت قيمة الكفالة اقل من 

ن ، اذا كانت قيمة ي( تدمغ طوابع بقيمة  دينار 999 - 500كانت من )

دينار او اكثر فيتم استيفاء الطوابع كما يلي )قيمة الكفالة  1000 لكفالةا

( على النسخة الثة باأللفث  xدينار ثم )الناتج المقرب  1000مقربة ألقرب 

االولى، اما النسخة الثانية تعامل كما ذكر اعاله وبحد اقصى ) خمسة 

 دنانير(.

 تستوفى لمرة واحدة فقط دينار 5 . طوابع واردات على الشروط العامة للكفاالت11

 تستوفى مقابل ارسال كل رسالة سويفت في حال الكفاالت الخارجية دينار 25 . اجور سويفت ) إصدار الكفالة ( 12

 تستوفى في حال ارسال الكفالة بالبريد العادي دينار 4 . اجور بريد داخلي / بريد عادي13

 تستوفى في حال ارسال الكفالة بالبريد السريع دينار 50 . اجور بريد / البريد السريع14

 تستوفى مقابل ارسال كل رسالة سويفت. دنانير 10 . أجور سويفت ) عدا إصدار الكفالة ( 15

 هـ. الحواالت الخارجية والداخلية:

 الحواالت الخارجية لقطاع الشركات: (أ
لغاية خمسمائة دينار دولية عمولة الحوالة الصادرة حواالت 

 يعادلها بالعمالت األجنبية أو ما

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 األجنبيةستة دنانير أو ما يعادلها بالعمالت    

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 

$ و بحد أعلى 15بحد أدنى  0.125عمولة الحوالة = )%

 Our$ عمولة  50$ أجور سويفت  + $10 ( +  100

 القنوات االلكترونيةعن طريق 

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 ستة دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 $50.12دينار ما يعادل  36العمولة       
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اكثر من خمسمائة دينار و لغاية خمسة أالف دينار أو ما 

 يعادلها بالعمالت األجنبية

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 عشرة دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية  

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
$ و بحد أعلى 15بحد أدنى  0.125عمولة الحوالة = )%

 Our$ عمولة  50$ أجور سويفت  + $10( + 100

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 عشرة دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 

 

 انت عمولة الحوالة في حال كOur 

 $50.12دينار ما يعادل  36العمولة 

 أكثر من خمسة أالف دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
% من المبلغ و بحيث ال تتجاوز قيمتها سبعين 0.25عمولة  

 .دينارا أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

 

 الحوالة  في حال كانت عمولةOur 
$ و بحد أعلى 15بحد أدنى  0.125عمولة الحوالة = )%

 Our$ عمولة  50$ أجور سويفت  + $10( + 100

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 .أو ما يعادلها بالعمالت األجنبيةنصف دينار اثنا عشر و

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 $50.12دينار ما يعادل  36العمولة 

 قطاع الشركات -RTGSو  ACHواالت الصادرة  المحلية بالدينار  لحا

 قطاع الشركات - ACHرسوم وعموالت البنك االستثماري للحواالت الصادرة المحلية بالدينار 

 للمبالغ التي ال تزيد عن الف دينار

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 دينارين

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 انيرثالثة دن

 عن طريق القنوات االلكترونية

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دينار

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 

 دينارين

 للمبالغ التي تزيد عن الف دينار و لغاية خمسة االف دينار

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 ثالثة دنانير

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 خمسة دنانير

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دينارين

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 

 دنانير أربعة
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ولغاية السقف  للمبالغ التي تزيد عن خمسة االف دينار

الف  100)حاليا دينار بال  ACHلنظام ( الحد األعلى ) 

 (دينار

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 أربعة دنانير

 لة الحوالة في حال كانت عموOur 
 ستة دنانير

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 دنانير ثالثة

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 

 دنانير خمسة

  رواتب لجميع المبالغ -حوالة صادرة 

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 دينار 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينارين

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  

 دينار 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 

 دينارين

 قطاع الشركات - RTGSرسوم وعموالت البنك االستثماري للحواالت الصادرة المحلية بالدينار 

 المركزي البنك قبل من المحدد السقف عن تزيد التي للمبالغ

 RTGS(  دينار الف 100 حاليا)بالدينار ACH نظام على

 ة الحوالة في حال كانت عمولShare  

 خمسة دنانير

 

   في حال كانت عمولة الحوالةOur 

 سبعة دنانير

 

 عن طريق القنوات االلكترونية

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 خمسة دنانير

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 

 سبعة دنانير

 

 الشركات قطاع - ACH  األجنبية بالعمالت المحلية  الصادرة للحواالت االستثماري البنك عموالت و رسوم

 للمبالغ التي ال تزيد عن الف وحدة عملة من عمالت النظام 

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 
  دينارين يعادل ما

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 

 
 دنانير ثالثة يعادل ما

 االلكترونية القنوات طريق عن

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دينار عادلي ما

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
  دينارين يعادل ما
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للمبالغ التي تزيد عن الف وحدة عملة من عمالت النظام و 

 وحدة عملة من عمالت النظام 5000لغاية 

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 دنانير ثالثة يعادل ما 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دنانير خمسة يعادل ما   

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دينارين يعادل ما

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دنانير أربعة يعادل ما

وحدة عملة من عمالت النظام  5000للمبالغ التي تزيد عن 

األجنبية)حاليا  تبالعمال  ACHو لغاية الحد األعلى لنظام 

 نبية (الف وحدة عملة من عمالت النظام األج 50

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 دنانير أربعة يعادل ما 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دنانير ستة يعادل ما

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دنانيرثالثة  يعادل ما

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دنانير خمسة ما يعادل    

 الغالمب لجميع رواتب - صادرة حوالة

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 دينار يعادل ما 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينارين يعادل ما

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دينار يعادل ما

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينارين يعادل ما     

 

 الشركات قطاع-RTGS األجنبية بالعمالت حليةالم  الصادرة للحواالت االستثماري البنك عموالت و رسوم

 المركزي البنك قبل من المحدد السقف عن تزيد التي للمبالغ

 وحدة الف 50 حاليا)األجنبية بالعمالت ACH نظام على

 RTGS(  األجنبية النظام عمالت من عملة

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 دينار 13 يعادل ما 

 والة في حال كانت عمولة الحOur 

 دينار عشر خمسة يعادل ما

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 دينار 10 يعادل ما 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينار عشر اثنا يعادل ما   

 

 

 

 

 

 -الحواالت الخارجية الصادرة  لقطاع األفراد: 1
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 مالحظات العموالت الخدمة       

 األفراد قطاع - للعمالء الخارجية الصادرة لحواالتل االستثماري البنك عموالت و رسوم

 األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دينار خمسمائة لغاية

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دنانير ستة 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 Our عمولة دنانير 10+  األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دنانير ستة

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دنانير ستة 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 Our حال في دوالر 20

 بالعمالت يعادلها ما أو دينار أالف خمسة لغاية و دينار خمسمائة من اكثر

 األجنبية

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دنانير عشرة 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
  عمولة دنانير 10+  األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دنانير عشرة

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دنانير ةعشر 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 Our حال يف دوالر 20

 األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دينار أالف خمسة من أكثر

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 سببببببببعين قيمتها تتجاوز ال بحيث و المبلغ من% 0.25  عمولة

  األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دينارا
 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينارا سبعين قيمتها تتجاوز ال بحيث و المبلغ من% 0.25  عمولة

 Our عمولة دنانير 10+  األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دينار نصف و عشر اثنا 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 Our حال في دوالر 20

 ال يوجد مالحظات  دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرى  1 صادرة(عمولة  حركة القيد المدين المباشر )ال

 ال يوجد مالحظات  دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرى  1 عمولة  حركة القيد المدين المباشر )الواردة(

 األفراد قطاع -ACH  بالدينار المحلية  الصادرة للحواالت االستثماري البنك عموالت و رسوم

 تي ال تزيد عن الف دينارللمبالغ ال

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 دينارين 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دنانير ثالثة

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 عمولة بال 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينار

 للمبالغ التي تزيد عن الف دينار و لغاية خمسة االف دينار

 عمولة الحوالة  في حال كانتShare  
 دنانير ثالثة 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دنانير خمسة

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  عمولة بال 

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينارين
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( الحد األعلى ) ولغاية السقف   للمبالغ التي تزيد عن خمسة االف دينار

 ( الف دينار 100ليا )حادينار بال  ACHلنظام 

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 أربعة دنانير

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 ستة دنانير

  في حال كانت عمولة الحوالةShare   
 بال عمولة

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينارين

 

 

 المبالغ لجميع رواتب - صادرة حوالة

 

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 دينار 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينارين

 

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 بال عمولة 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينار

 األفراد قطاع-RTGS بالدينار المحلية  الصادرة للحواالت االستثماري البنك عموالت و رسوم

 ACH نظام على المركزي لبنكا قبل من المحدد السقف عن تزيد التي مبالغ

 RTGS(  دينار الف 100 حاليا)بالدينار

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دنانير خمسة

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دنانير سبعة

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
 بال عمولة 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينارين

 األفراد قطاع-ACH األجنبية بالعمالت المحلية  الصادرة للحواالت ستثمارياال البنك عموالت و رسوم

 النظام عمالت من عملة وحدة الف عن تزيد ال التي للمبالغ

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دينارين يعادل ما

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دنانير ثالثة يعادل ما

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دينار يعادل ما

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينارين يعادل ما

 5000للمبالغ التي تزيد عن الف وحدة عملة من عمالت النظام و لغاية 

 وحدة عملة من عمالت النظام

 

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دنانير ثالثة يعادل ما

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دنانير خمسة ليعاد ما

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دينارين يعادل ما

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دنانير أربعة يعادل ما
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وحدة عملة من عمالت النظام و لغاية الحد  5000للمبالغ التي تزيد عن 

الف وحدة عملة من  50األجنبية)حاليا  تبالعمال  ACHاألعلى لنظام 

 ام األجنبية (عمالت النظ

 

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دنانير أربعة يعادل ما

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دنانير ستة يعادل ما

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دنانير ثالثة يعادل ما

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دنانير خمسة يعادل ما

 المبالغ لجميع رواتب - صادرة حوالة

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دينار يعادل ما

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينارين يعادل ما

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دينار يعادل ما

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينارين يعادل ما

 األفراد قطاع-RTGS األجنبية بالعمالت حليةالم  الصادرة للحواالت االستثماري البنك عموالت و رسوم

 نظام على المركزي البنك قبل من المحدد السقف عن تزيد التي للمبالغ

ACH النظام عمالت من عملة وحدة الف 50 حاليا)األجنبية بالعمالت 

 RTGS(  األجنبية

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دينار 13 يعادل ما

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 

 دينار عشر خمسة يعادل ما

  في حال كانت عمولة الحوالةShare  
  دينار 10 يعادل ما

 

  في حال كانت عمولة الحوالةOur 
 دينار عشر اثنا يعادل ما

 ال يوجد مالحظات دينار 1 عمولة تحويل راتب عميل بنفس البنك االستثماري .1

 لغاء حوالة صادرة بنوك محليه..عمولة استفسار/ تعديل/ إ4 .2
 ال يوجد مالحظات + عمولة البنك المراسل )محلي(دينارين

 عمولة استفسار/ تعديل/ إلغاء حوالة صادرة بنوك خارجية.  .3
 حسب موافقة إدارة المؤسسات المالية دينارين + عمولة البنك المراسل

 خرىاأل العمالت و األردني بالدينار المحلية الواردة الحواالت

النظام عمالت من عملة وحدة الف لغاية األخرى بالعمالت مايعادله او دينار  مالحظات يوجد ال   

النظام عمالت من عملة وحدة الف من أكثر األخرى بالعمالت مايعادلهما او دينارين  مالحظات يوجد ال   

الواردة الرواتب حواالت عمولة مالحظات يوجد ال دينار   

نظام لىع واردة حوالة اعادة  RTGS 1 دينار او 2دينار او ما يعادله من أصل الحوالة الواردة رواتب ، و

 ما يعادلهما للحواالت الواردة األخرى

مالحظات يوجد ال  

 الخارجية الواردة الحواالت
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األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دينار الف لغاية األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دنانير ثالثة  مالحظات يوجد ال   

 بالعمالت يعادلها ما أو دينار أالف خمسة لغاية و دينار الف من اكثر

 األجنبية

األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دنانير خمسة مالحظات يوجد ال    

األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دينار أالف خمسة من أكثر األجنبية بالعمالت يعادلها ما أو دنانير سبعة  حظاتمال يوجد ال   

$15 إعادة حوالة وارده خارج األردن  ال يوجد مالحظات 

 و. الشيكات )األجنبية والمحلية( :

أو   أو بالدوالر األمريكي بالدينار األردني . عمولة إصدار دفاتر شيكات1

 اليورو

 :بالدينار االردني 
 10  ( دينار 2أوراق ) 
 25 ( 3ورقة )دينار 
 50 ( 6ورقة  )دينار  

 ميركي أو اليوروبالدوالر األ:  
 10 ( أو ما يعادلهادينار 2أوراق ) 
 25 ( أو ما يعادلها 3ورقة )دينار 
 50 ( أو ما يعادلها 6ورقة )دينار 

 ال يوجد مالحظات

 (Company LOGOعمولة إصدار دفاتر شيكات ) .2

 10 ( دينار 2أوراق) 
 25 ( 3ورقة )دينار 
 50 ( 6ورقة  )دينار 

 ال يوجد مالحظات

 Loose Checks with LOGOإصدار دفاتر شيكات  . عمولة3

 ال يوجد مالحظات دينار 600  ورقة 1000

 ال يوجد مالحظات دينار 800 ورقة 2000

 ال يوجد مالحظات دينار 1000 ورقة 3000

 ال يوجد مالحظات دينار 1200 ورقة 4000

 ال يوجد مالحظات دينار 1500 ورقة 5000

 يوجد مالحظات ال دينار 2500 ورقة 10000

على  ألول مرة / . عمولة الشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد4

 حساب العميل.
 ال يوجد مالحظات دينار/ شيك 20

على  مرتين فأكثر. عمولة الشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد/ 5

 حساب العميل سواء كان نفس الشيك أي شيك آخر.
 اتال يوجد مالحظ دينار / شيك 40

 ال يوجد مالحظات دينارين / شيك . عمولة الشيكات المعادة ألسباب فنية6

 ال يوجد مالحظات دنانير/ شيك 10 عمولة تسوية الشيك المعاد .7

 ال يوجد مالحظات ال يوجد المعادة من بنوك اخرى )المودعة في حساب العميل(.الشيكات 8
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 مالحظات العموالت الخدمة

 ال يوجد مالحظات دينار/شيك 10 ك في حال فقدان / ضياع . عمولة ايقاف شي7

بناء على معارضة بالدينار  . عمولة إيقاف صرف شيك8

 الساحب
 ال يوجد مالحظات دينار/ شيك 10

. عمولة إيقاف صرف شيك مصرفي صادر بالعملة 9

 األجنبية
 سسات الماليةحسب موافقة إدارة المؤ دينار أو ما يعادلها + عمولة البنك المراسل 20

شيك مصدق" بالعملة “.عمولة إصدار شيك بنكي 10

 المحلية
 ال يوجد مالحظات دنانير 5

 . عمولة إيداع شيكات برسم التحصيل بالدينار األردني11
 مؤجلة )مقاصة صادرة الكترونية(

 ال يوجد مالحظات فلس/ شيك 500

 ال يوجد مالحظات ال يوجد .عمولة شيك صادر مقاصة12

عمولة تحصيل الشيكات بالدينار الواردة خارج جلسة . 13

 المقاصة
 ال يوجد مالحظات دنانير لكل شيك + أجور البنك المحلي 5

 . عمولة الشيكات الصادرة بالعملة األجنبية14

دينار عمولة  5دينار مقطوعة +  5عمولة   ب الدينار:ن حسام

 تعزيز.

$ عمولة 7+ $ مقطوعة  7عمولة  من حساب العملة األجنبية:

 تعزيز.

 ال يوجد مالحظات

 برسم التحصيل أجنبية خارج االردن. عمولة شيكات 15
$ مقطوعة من حساب العميل +أي عموالت يتم طلبها من البنوك  30

 التي ارسلت شيكات لتحصيلها
 ال يتم تقديم هذه الخدمة إال بموافقات إدارية

 دنبرسم التحصيل أجنبية داخل االر.عمولة شيكات 16
او ما يعادلها بالعمالت $ 40$  وبحد أعلى 15وبحد أدنى  0.005

 االجنبية االخرى.
 ال يتم تقديم هذه الخدمة إال بموافقات إدارية

. عمولة شيكات برسم التحصيل أجنبية مسحوبة على 17

 عمالء البنك االستثماري

عادلها او ما ي$ 100$  وبحد أعلى 15وبحد أدنى  0.005

 نبية االخرىبالعمالت االج
 ال يوجد مالحظات

. عمولة تحصيل شيكات الواردة مسحوبه على عمالء 18

 البنك االستثماري خارج جلسة المقاصة
 ال يوجد مالحظات دنانير لكل شيك 5

ة مراسلة يجنبألة تحصيل شيكات الواردة من بنوك . عمو19

 مسحوبه على عمالء بنوك محلية.

 يردنان 5الشيك بالدينار األردني: 

 $100$  وبحد أعلى 15وبحد أدنى  0.005الشيك بالعملة األجنبية: 
 ال يوجد مالحظات

 ز. الحسـابــات :

 من خالل القنوات اإللكترونية مجانا   مرة واحدةلدينار  1 )داخل البنك( الثابتةالتعليمات الدورية عمولة  .1

)خارج البنك( بنوك  الثابتةالدورية  التعليماتعمولة .2

 ية )بالدينار(محل
 + عمولة الحوالة الصادرة عند كل إصداردينار  2

 من خالل القنوات اإللكترونية مجانا  

 و تخضع لعموالت الحواالت الخارجية المعتمدة
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 -عمولة إصدار شهادات: .10

 دنانير 10 شهادة رصيد -

 ال يوجد مالحظات

 دنانير 10 المقدرة على اإلنفاق -

 دنانير 10 مالءة مالية -

 دينار 25 شركة تحت التأسيس -

 دنانير 5 كتاب اقتطاع جزء من الراتب -

 مالحظات العموالت الخدمة

الدورية الثابتة ) ضمن حسابات  التعليماتعمولة . 3

 العميل(
 ال يوجد مالحظات مجانا  

 ال يوجد مالحظات مجانا   رية للفترة المتفق عليها الكشوفات الدو

العميل بكشف حساب إضافي لفترة أقل .  عمولة تزويد 4

 من سنة من تاريخ الطلب.
 ال يوجد مالحظات دينار / صفحة 0.25

العميل بكشف حساب إضافي لفترة أكثر . عمولة تزويد 5

 من سنة من تاريخ الطلب.
 الحظاتال يوجد م دينار / صفحة   0.5

 ال يوجد مالحظات دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرى 2 شهريا تستوفى. عمولة الحسابات الجامدة 6

 ال يوجد مالحظات نصف دينار شهريا . عمولة خدمات مصرفية آلية7

 عمولة الحد األدنى للرصيد للحسابات الجارية .8
يعادله دينار أو ما  200دينار شهريا للرصيد الذي يقل عن  1

 بالعمالت األخرى
 ال يوجد مالحظات

 ال يوجد مالحظات مجانا   .عمولة الحد االدنى لحساب الجاري رواتب 9

 ال يوجد مالحظات  شهريا   دينار 100دينار لرصيد الذي يقل عن  1 التوفير عمولة الحد االدنى لحساب .10

 . عمولة إيداع النقد األجنبي11

دوالر أي ما يعادل  10,000ي تزيد عن واحد باأللف للمبالغ الت -

 ، إليداعات الدوالر االمريكي فقط. دينار أردني 7100

دينار  7100واحد ونصف باأللف للمبالغ التي تزيد عن ما يعادل  -

 للعمالت األجنبية األخرى أردني 

 ال يوجد مالحظات

 مالحظات العموالت الخدمة
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 دنانير 5 شهادة فوائد وعموالت وشهادة التزامات -

 دنانير 10 براءة الذمة في حال وجود تسهيالت -

 دنانير 5 ال  عدم وجود تسهيالتبراءة الذمة  في ح -

 دينار 25 كتب تأييد صادرة الى وزارة الداخلية لغير األردنيين     -

 ال يوجد مالحظات دينار 2 عمولة المصادقة على صحة التوقيع .11

 .عمولة كسر الوديعة12

مده الوديعه( مطروحا منه  x سعر الفائدة المتفق عليه x)قيمه الوديعه

الحد االعلى لسعر الفائده المعلن  x وب من الوديعه)الجزءالمسح

بتاريخ السحب على األجل المماثل لألجل الوديعه المسحوبه مضافا 
 المده المتبقية من اجل الوديعه المسحوبة(. x %( 2اليه )

 

 شريطة اال يخسر العميل أي مبلغ من أصل الوديعه المربوطة.

 ال يوجد مالحظات دينار 50التكلفة +  Safe Depositsعمولة إصدار مفاتيح بديلة لصناديق  .13

 -. عمولة ايجار صندوق أمانات يدوية:14

 فرع الشميساني / فرع الصويفية

 دينار تأمين نقدي 160دينار سنوي +  80صغير 

 دينار تأمين نقدي 240دينار سنوي +  120وسط 

 دينار تأمين نقدي 400سنوي +  دينار 200كبير 
XL 250 دينار تأمين نقدي 500سنوي +   دينار 

 ال يوجد مالحظات

 (Automated. عمولة ايجار صندوق أمانات آلي )15

 فروع: الشميساني / شارع مكة / إعمار / عبدون / دابوق

 تأمين نقدي 250دينار سنوي + دينار  185صغير 

 تأمين نقدي 500دينار سنوي + دينار  300وسط 

 ار تأمين نقديدين 750سنوي +  دينار 500كبير 

XL 750  + دينار تأمين نقدي 1000دينار  سنوي 

 

 ال يوجد مالحظات

 

 

 عمولة اإلصدار لجميع أنواع البطاقات مجانا  للسنة األولى فقط                                                               -:ح . البطاقات

 دينار Gold 50 –طاقة فيزا الذهبية الرسوم السنوية ب .1

تطبق على مستوى حساب البطاقة مع مراعاة نوع البطاقة وبغض النظر عن 

 عدد البطاقات الفرعية
 دينار Platinum 120  -الرسوم السنوية بطاقة فيزا البالتينية  .2

 دينار Signature 200   -فيزا الرسوم السنوية بطاقة .3

 دينار Infinite - 400   افيز الرسوم السنوية بطاقة .4

 تحتسب على الرصيد اليومي و تقيد شهريا   %1.75 تسديد جزئي –فوائد شهرية على المبلغ المترصد  .5

 دنانير 4% بحد أدنى 4 للبطاقات االئتمانيةعمولة على السحب النقدي  .6
% كحد أعلى 1.75باإلضافة لفائدة شهرية تبلغ  دنانير 4% بحد أدنى 4

صيد اليومي وذلك ابتداء  من تاريخ السحب وحتى سداد تحتسب على الر

 كامل المبلغ وبغض النظر عن نسبة السداد المتفق عليها

 مالحظات العموالت الخدمة
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الحركات المنفذة خارج البلد بعمله البطاقة   عمولة .7

 )للحركات الدولية المنفذة بعملة الدينار االردني(
 البطاقة االئتمانيةتضاف على قيمه الحركة المنفذة بنفس عمله  دينار 2% بحد أدنى 2

 ال يوجد مالحظات دينار 15 عمولة التأخر في السداد .8

 ال يوجد مالحظات دينار 15 عمولة تجاوز السقف. 10

عمولة إعادة إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد / فيزا . 11

 الكترون
 ال يوجد مالحظات دنانير 5

 يوجد مالحظاتال  دينار 1 .عمولة إصدار بدل رقم سري / فيزا الكترون12

. عمولة اصدار بدل تالف / فاقد للبطاقات االئتمانية 13

 فرعية( –الذهبية  )رئيسية 
 ال يوجد مالحظات دينار 10

. عمولة إعادة اصدار رقم سري للبطاقات االئتمانية / 14

 الذهبية
 ال يوجد مالحظات دينار 3

. .عمولة اصدار بدل تالف / فاقد للبطاقات االئتمانية 15

 فرعية( –البالتينية )رئيسية 
 ال يوجد مالحظات دينار 25

.عمولة إعادة اصدار رقم سري للبطاقات االئتمانية 16

 البالتينية
 ال يوجد مالحظات دينار 10

.عمولة اصدار بدل تالف / فاقد للبطاقات االئتمانية 17

Signature 
 ال يوجد مالحظات دينار  25

للبطاقات االئتمانية  .عمولة إعادة اصدار رقم سري18

Signature 
 ال يوجد مالحظات دينار 10

 

. عمولة إعادة اصدار بدل تالف للبطاقات االئتمانية 19

Infinite 
 ال يوجد مالحظات دينار 25

.عمولة إعادة اصدار رقم سري للبطاقات االئتمانية 20

Infinite 
 ال يوجد مالحظات دينار 10

 ال يوجد مالحظات من الرصيد المستغل و بحد ادنى دينار0.032%   التأمين على الحياه على البطاقات االئتمانية .21

عمولة االعتراض على الحركات التي تمت على  .22

 )االئتمانية / فيزا الكترون( البطاقات
 تستوفى في حال عدم صحة االعتراض دنانير 5

 مالحظات العموالت الخدمة
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 ال يوجد مالحظات دينار 1 مانيةخدمة استالم كشف بطاقة ائت .23

خدمة الدفع في حساب البطاقة االئتمانية ) نقدا أو  .24

 من خالل القيد على الحساب ( عن طريق الكاونتر
 ال يوجد مالحظات دينار 1

 %2 . عمولة االسترداد النقدي على المشتريات25

بطاقة % من سقف ال2% عائد نقدي من قيمة المشتريات الشهرية بحد أعلى 2

 تلغى في حال تم تقسيط الحركة. دينار ايهما أقل حيث 100أو 

 تضاف على الرصيد المتاح دينار 40 % بحد ادنى4 .عمولة شراء رصيد البطاقة االئتمانية26

 .عمولة التقسيط على المشتريات27

 
 كحد أدنى العمولة المدة باألشهر

 دينار 20 2% 3

 دينار 30 3% 6

 دينار 40 4% 12

  دينار 80 8% 24

 .يستثنى التجار الخاضعين التفاقيات خاصة
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 -:الخاصة بقطاع األفراد االئتمانية بالعملة األجنبيةالبطاقات 

 

  

 العمولة تبعاً لعملة البطاقة
 البيان

 (USD) الدوالر األمريكي (EURO) اليورو (GBP) الجنيه االسترليني (CAD) الدوالر الكندي (AED)الدرهم االماراتي 

 رسوم االصدار السنوية دوالر 150 يورو 140 جنيه 125 دوالر 200 درهم 520

 على الرصيد اليومي و تقيد شهريا . تحتسب %1
تسديد   /فوائد شهرية على المبلغ المترصد 

 جزئي

 عمولة على السحب النقدي دوالر 15 % بحد أدنى4 يورو 15% بحد أدنى 4 جنيه 15بحد أدنى  4% دوالر 20% بحد أدنى 4 درهم 55بحد أدنى  %4

 عمولة التأخر في السداد دوالر 22 يورو 20 جنيه 20 كنديدوالر  30 درهم 80

 عمولة تجاوز السقف دوالر 22 يورو 20 جنيه 20 كندي دوالر 30 درهم 80

 عمولة إصدار بدل رقم سري دوالر 15 يورو 15 جنيه 15 كندي دوالر 20 درهم 55

 دوالر 22 يورو 20 جنيه 20 كندي الردو 30 درهم 80
 عمولة اصدار بدل تالف / فاقد للبطاقات

 فرعية ( –) رئيسية
من الرصيد  %0.032 

 دراهم 8المستغل و بحد ادنى 
من الرصيد المستغل  %0.032

 دوالر كندي  2و بحد ادنى 
من الرصيد %0.032 

 جنيه 2المستغل و بحد ادنى 
من الرصيد  %0.032

 يورو 2حد ادنى المستغل و ب
من الرصيد المستغل %0.032

 دوالر 2و بحد ادنى 
 التأمين على الحياه على البطاقات االئتمانية

 عمولة االعتراض على الحركة دوالر 10 يورو 7 جنيه 7 كندي دوالر 20 درهم50

 دوالر 2 يورو 1 جنيه 1 دوالر 2 درهم 5
طوابع / عموالت / خدمة استالم كشف 

 ةبطاقة ائتماني

 درهم 110% بحد أدنى 4
دوالر   40% بحد أدنى 4

 كندي
 دوالر 30% بحد أدنى 4 يورو 30% بحد أدنى 4 جنيه 25% بحد أدنى 4

 الحد األدنى للدفعة

 

 

 

 درهم 75المبلغ المستغل + 
دوالر  30المبلغ المستغل+

 كندي
 دوالر 20المبلغ المستغل +  يورو 15المبلغ المستغل +  جنيه 15المبلغ المستغل + 

 شراء رصيد البطاقة االئتمانية

 

 عمولة استخدام البطاقة بغير عملة البطاقة 1%
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 SIGNATURE BUSINESS - الشركاتالبطاقات االئتمانية الخاصة بقطاع 

 عمولة التقسيط على المشتريات

  العمولة تبعاً لعملة البطاقة 

 البيان الدينار األردني (USD)الدوالر األمريكي

 دوالر من السنة االولى 150

 
 نية مدة الحياهمجا

 
 رسوم االصدار السنوية

سنوي %12 -شهري % 1  
   % شهري1.75

 % سنوي21
 تسديد جزئي  /فوائد شهرية على المبلغ المترصد 

  

 دوالر 20% بحد أدنى 4
 دنانير مبلغ مقطوع   5

 
 عمولة على السحب النقدي

 iBankعمولة التحويل من خالل  دينار   1 -

 لة التأخر في السدادعمو دينار15 دوالر 21

 

 دوالر21
 عمولة تجاوز السقف دينار15

N\A N\A التأمين على الحياه على البطاقات االئتمانية 

 طوابع / عموالت / خدمة استالم كشف بطاقة ائتمانية دينار 1 دوالر 2

 الحد األدنى للدفعة 4% 4%

 ال يوجد

 

 ال يوجد 

 
 رياتعلى المشتالعائد النقدي  استردادعمولة 

 عمولة استبدال البطاقة  ا  مجان ا  مجان

 عمولة اعادة اصدار الرقم السري  مجانا   ا  مجان
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 عملة البطاقة
الحد االدنى للحركة 

 المالية للتقسيط
الحد االعلى للحركة 

 رسوم تدفع مرة واحدة** المالية للتقسيط

دوالر أمريكي 30د أدنى بح %2 7,000 300 الدوالر األمريكي  

دوالر أمريكي 45بحد أدنى  3%      

دوالر أمريكي 75بحد أدنى  4%      

دوالر أمريكي 150بحد أدنى  8%      

جنيه استرليني 20بحد أدنى   %2 6,000 200 الجنيه االسترليني  

جنيه استرليني 35بحد أدنى  3%      

جنيه استرليني 45بحد أدنى  4%      

جنيه استرليني 90بحد أدنى  8%      

يورو 25بحد أدنى   %2 7,000 200 اليورو  

يورو 40بحد أدنى  3%      

يورو 50بحد أدنى  4%      

يورو 100بحد أدنى  8%      

دوالر كندي 40بحد أدنى   %2 10,000 300 الدوالر الكندي  

دوالر كندي 60ابحد أدنى  3%       

دوالر كندي 75ى بحد أدن 4%      

دوالر كندي 150بحد أدنى  8%      

درهم االماراتي 120بحد أدنى   %2 30,000 800 الدرهم االماراتي  

درهم االماراتي 160بحد أدنى  3%      

درهم االماراتي 225بحد أدنى  4%      

درهم االماراتي 450بحد أدنى  8%      
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 مالحظات العموالت الخدمة

 ض األفراد:ط . قرو

 ال يوجد مالحظات % للسنة االولى فقط 1 عمولة تنفيذ قرض شخصي  .1

 ال يوجد مالحظات % للسنة االولى فقط1 عمولة تنفيذ قرض سكني / سيارة .2

 ال يوجد مالحظات دنانير 10 عمولة فك رهن سيارة .3

 -المبكر:عمولة السداد  .4
 خر قسط )سنة أو اقل(آالفترة المتبقية على استحقاق  -

 كثر من سنة(أخر قسط )آالفترة المتبقية على استحقاق  -

 بدون

%1 
 ال يوجد مالحظات

 ال يوجد مالحظات دنانير 10 عمولة التأخر في السداد  .5

 ال يوجد مالحظات دنانير 10 عمولة فك رهن عقارات .6

7. iCash:- 

   iBank عن طريق خدمة اإلنترنت المصرفي iCashخدمة 

أالف دينار والحد األدنى   iCash:10السقف األعلى لخدمة 

 دينار. 50

 -المحددة أدناه: تفاصيليستوفي البنك عمولة بحسب ال

o 1  دنانير 5دينار =  999 -دينار 

o 1000  دنانير 10دينار =  2999 -دينار 

o 3000  = دينار 20دينار و أكثر 

o  دنانير 10عمولة تأخير مقطوعة 

 

 ال يوجد مالحظات

 

 :  الفواتير:ي

من  eFAWATEERcomلفواتير عن طريق تسديد ا -

 خالل الكاونتر
 يكون تسديد الفواتير مجانا  بدون عمولة عن طريق القنوات اإللكترونية دينار 1
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 مالحظات العموالت الخدمة

 -. االستثمار و الخزينة:و

   عمولة التعامل بالعمالت ) عمالء التداول (  .1

 ال يوجد مالحظات نقاط 10 $ (24,999-0) ن المبلغحال أفي 

 ال يوجد مالحظات نقاط 5 $ (49,999-25,000) ان المبلغحال  في

 ال يوجد مالحظات نقاط 3 $ (249,999-50,000) ان المبلغ حال في

 ال يوجد مالحظات نقطة 2 فأكثر  $( 250,000) ان المبلغحال في 

   (بالمعادن الثمينة ) عـمالء الـتـداول ل ـامـعـتـولة الـمــع .2

 5,000في حال أن المبلغ أقل من  XAGالفضة 

 أونصة
0.01 

 أونصة 1,000حد أدنى 
 5,000في حال أن المبلغ أكبر من  XAGالفضة 

 أونصة
0.005 

 XAU, XPT, XPDالذهب و البالتين و البالديوم 

XAG  

 أونصة 150في حال أن المبلغ أقل من 

$ 1.000 

 أونصة 25حد أدنى 
 XAU, XPT, XPDو البالديوم  الذهب و البالتين

XAG  

 أونصة 150في حال أن المبلغ أكبر من 

$ 0.5 

 أمـريـكا ، أوروبـا((  سهم العالميةعمولة تداول باأل.3
  

 ال يوجد مالحظات دوالر( 25وبحد أدنى   X 0.0040دوالر + )القيمة  15 $ (9.99-1) سعر السهمن حال أفي 

 ال يوجد مالحظات دوالر( 25وبحد أدنى   X 0.0030دوالر + )القيمة  15 $ (19.99-10) سعر السهمن حال أفي 

 ال يوجد مالحظات دوالر( 25وبحد أدنى   X 0.0025دوالر + )القيمة  15 $ (49.99-20) سعر السهمن حال أفي 

 وجد مالحظاتال ي دوالر( 25وبحد أدنى   X 0.0025دوالر + )القيمة  15 $ (99.99-50) سعر السهمن حال أفي 
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 ال يوجد مالحظات دوالر( 25وبحد أدنى   X 0.00175دوالر + )القيمة  15 ـرفــأكــثـ $ (100) سعر السهمن حال أفي  -

خــيــارات أســهـــم السوق األميركي ولة ــمـــــع.4

stock options 
 تخضع الخدمة لمحددات خاصة $ 15 +  دـــقــللع $ 5

   اق اقليميةداول اسوــولة تـمـع .5

 DFMســوق دبي المالي  -

 ADS  المالية لألوراق ظبي أبو سـوق -

 QEبورصة قطر  -

 MSM المالية لألوراق مسقط سوق -

 السوق المالية السعودية )تــداول( -
 KSE المالية لألوراق الكويت سوق -

 ألف دوالر 100من الـقـيـمة إذا المبلغ أكبر من  0.0035

 ألف دوالر 100لغ أقل من من الـقـيـمة إذا المب 0.0040

 دوالر 30الحد األدنى ما يعادل 

 ال يوجد مالحظات

 EGXبــورصة مــصــر  -
 ألف دوالر 100من القيمة إذا المبلغ أكبر من  0.0045

 ألف دوالر 100من القيمة إذا المبلغ أقل من  0.0050

 دوالر 30الحد األدنى ما يعادل 

 ال يوجد مالحظات

 

 حظاتمال العموالت الخدمة

 ك . عموالت أخرى :

 عمولة طوابع الواردات .1

 دينار مقطوعة. 1دينار:  499دينار لغاية  1إذا كانت قيمته من 

 دينار مقطوعة. 2دينار:  1000دينار لغاية  500إذا كانت القيمة 
دينار تحسب بواقع ثالثة باأللف  1000إذا كانت القيمة اكبر من 

 ألقرب ألف.

 ال يوجد مالحظات

 لة تصوير مستندات أو شيكاتعمو .2
 شهور من تاريخ الطلب دينار/ مستند 6لفترة 

 دينار/ مستند 3شهور من تاريخ الطلب  6لفترة أكثر من 
 ال يوجد مالحظات

عمولة سحب من التلر ) في حال وجود بطاقة فيزا  .3

 الكترون بحوزة العميل (

 اء عمولةدينار فأقل يتم استيف 300في حال ان المبلغ المسحوب  -

 نصف دينار.

دينار يتم  1000 -300في حال ان المبلغ المسحوب يزيد عن  -

 .استيفاء عمولة دينار

 في حال ان المبلغ المسحوب يزيد عن ذلك  بدون عمولة

 ال يوجد مالحظات
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من خالل  iSaverالسحب النقدي على حساب  عمولة. 4

 الفرع
 ال يوجد مالحظات دنانير 10

 ال يوجد مالحظات دنانير 5 الوكالة  . عمولة اعتماد5

 ال يوجد مالحظات دنانير 10 . عمولة طلب مشاهدة فيديو محدد لجهاز الصراف اآللي 6

 


