
العموالت جدول

األعلى الحداألدنى الحدالعمولة قيمةالعمولة رقم

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

الودائع/  الحسابات-  1

االستثناءاتللعمولة الخاضعة والحسابات العمولة احتساب طريقةالعمولة وصف

الشهرية العموالت- 1-1

عمان القاهرة بنك موظفي

دينار (1.000)مزايا عمولة1-1-1

 قائمة قروض أقساط مقابل اقتطاع المحولين العمالء

عليهم

 ومخصصات حوافز مكافآت، لهم يرد الذين العمالء

مكرمة

دينار (1)صفر

بالخدمة باالشتراك يرغبون ال الذين العمالء

.الراتب ورود مع ويقيد عميل كل من مقطوع مبلغ

.الشهر من األخير اليوم في ويقيد حساب كل من مقطوع مبلغ

بالمتقاعدين الخاصة القصر الورثة رواتب

تحفظي حجز عليهم يوجد الذين العمالء

 عن وتزيد عاما (18) عن أعمارهم تقل الذين العمالء

 للبرنامج لالنضمام األقصى الحد بأن علما. عاما (70)

عاما(65) هو

(CABFX) عمالء

رصيد متطلب/األدنى الحد عمولة2-1-1

فأقل دينار (15) رواتبهم تبلغ الذين العمالء

 مؤقتة أمانات حساب في رواتبهم تقيد الذين العمالء

.عمالء قضايا تسوية وحسابات وسيطة وحسابات

 دينار (1.000)

اآلجلة الودائع حسابات
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العموالت جدول

 - -

 -

 -

 -

 -

- - دينار[ (1.000) يعادل ما

- - دينار (1.000)

- دينار (1.000) يعادل ما

 انخفض حال في األردني بالدينار الجارية الحسابات

.أردني دينار (200) عن الرصيد
اقتطاع/محول راتب لهم يرد الذين العمالء

رصيد متطلب/األدنى الحد عمولة2-1-1

 حال في األجنبية بالعمالت (الجارية) المتوفين حسابات

.دينار (25) يعادل ما  عن الرصيد انخفض

 
 عن الرصيد خفض حال في إلشعار الخاضعة حسابات

أردني دينار (200)
 دينار (1.000) 

 حال في األجنبية بالعمالت إلشعار الخاضعة حسابات

.أردني دينار (200) يعادل ما عن الرصيد انخفض

/ و ألجل بحساب يحتفظون لعمالء الجارية الحسابات

.صفر يساوي ال رصيدها إلشعار خاضع حساب أو

العمالت وبكافة انواعها بكافة التوفير حسابات
 حال في األردني بالدينار (الجارية) المتوفين حسابات

.دينار (25) عن الرصيد انخفض

 دينار (1.000)

دينار (1.000) يعادل ما
 انخفض حال في األجنبية بالعمالت الجارية الحسابات

.أردني دينار (200) يعادل ما عن الرصيد

 

قروض الممنوحين العمالء

 -

تحفظي حجز عليهم يوجد الذين العمالء

عمان القاهرة بنك موظفي

Western Union الـ لحواالت الفرعيين الوكالء
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العموالت جدول

 -

 -

- - دينار (1.000)

- - دينار (2.000)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- - دينار (2.000)

 -

 -

 وحسابات إلشعار خاضعة وحسابات الجارية الحسابات

األجنبية بالعمالت ألجل

والتكنولوجيا العلوم جامعة

ومكافآت إضافي عمل

النقدية التأمينات

الراتب تحويل عمولة3-1-1

.الراتب ورود مع وتقيد راتب له يرد حساب كل من شهري مقطوع مبلغ

سنوي دينار (3.000)

 المحولة الرواتب

دينار (2.000) يعادل ما

الكهربائية المعدات صناعة

البيت آل جامعة

المدني الدفاع

الجو سالح

العام األمن

اليرموك جامعة

تنقالت بدل عالوة

عمان القاهرة بنك موظفي

األردنية الجامعة

الجامدة الحسابات عمولة4-1-1

التأسيس تحت شركات

العمالت وبكافة انواعها بكافة التوفير حسابات
 -

مؤتة جامعة

التسهيالت أنواع كافة

التصفية تحت شركات

.الشهر من األخير اليوم في يقيد شهري مقطوع مبلغ

UNRWA الـ من المحولة المياومة رواتب

 -
للسكري الوطني المركز

 وحسابات إلشعار خاضعة وحسابات الجارية الحسابات

ألجل

(تربية و جيش) الجامعات طالب مكرمات

األردنية المسلحة القوات

اقتطاع تحويل

 عشر والخامس عشر والرابع عشر الثالث رواتب

عشر والسادس
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العموالت جدول

 -

 -

فلس (500)

 -
 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 لهم اليرد الذين  فقط إلشعار خاضع حسابات عمالء

(Debit) ماستركارد  بطاقة ممنوحين وغير راتب

الجامدة الحسابات

أمريكي تقاعد راتب لهم يحول الذين العمالء

الصغر متناهية قروض عمالء

فقط اقتطاع المحولين

آلية مصرفية خدمات عمولة5-1-1

المتوفين

:على الشهر من األخير اليوم في يقيد شهري مقطوع مبلغ

القصر

(CABFX) عمالء

 راتب لهم اليرد الذين فقط التوفير حسابات عمالء

(Debit) ماستركارد بطاقة ممنوحين وغير

والتوفير إلشعار والخاضعة الجارية الحسابات

(حاليا الخدمة توفر لعدم) الشركات

 ضمان راتب لهم يحول الذين القصر الورثة حسابات

اجتماعي
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العموالت جدول

 -

 -

 -

 -

- - دينار (1.000)

- - دينار (2.000)

 

- (%0.5) نسبة

- دينار (1.000)

(48 و 14) تحفظي حجز عليها يوجد التي الحسابات

 -

 ماستركارد  بطاقة على حاصلين غير العمالء

(Debit) خدمة و (Internet Banking)

6-1-1

9-1-1

بالبريد االحتفاظ عمولة
 على الشهر من (22 إلى 18) من الفترة في يقيد شهري مقطوع مبلغ

.للعميل التابعة الحسابات عدد عن النظر بغض العميل مستوى

(Standing Order) ثابت دوري أمر عمولة 8-1-1

عملة فرق عمولة

آلية مصرفية خدمات عمولة5-1-1

(SMS) القصيرة الرسائل خدمة عمولة

 الحسابات عدد عن النظر بغض العميل مستوى على شهري مقطوع مبلغ

.التالي الشهر بداية في وتقيد الرسائل وعدد

البنك نفس ضمن آخرين عمالء لحسابات

أخرى جهات أو/و بنوك لدى لحسابات

 قائمة قروض أقساط مقابل اقتطاع المحولين العمالء

عليهم

بريد أجور 7-1-1

والماستركارد القروض مستحقات لتسديد التغطية أوامر

دينار (2.000)

 

.النظام خالل من الدوري األمر تنفيذ عند العمولة استيفاء يتم

  التغطية أوامر

 عمالء لحسابات حساباتهم من يحولون الذين العمالء

(Internet Banking) الـ باستخدام آخرين

العميل نفس حسابات بين وتغطية دورية أوامر

 بدورية للعمالء إضافية حسابات كشوفات إرسال عند يقيد مقطوع مبلغ

.موضح هو عما تختلف

التجزئة عمالء

 

 

دينار (5.000)
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العموالت جدول

(SMS) القصيرة الرسائل خدمة عمولة9-1-1

 الحسابات عدد عن النظر بغض العميل مستوى على شهري مقطوع مبلغ

.التالي الشهر بداية في وتقيد الرسائل وعدد
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العموالت جدول

1-2-1-

 -

الخدمة نوع بحسب خدمات بدل عمولة-2-1

ذمة براءة شهادة إصدار عمولة- 1-1-2-1

4-1-2-1 -

3-1-2-1 -

 حال في الشهادة إصدار عند تستوفى صادرة شهادة كل عن مقطوع مبلغ

تسهيالت وجود

دينار (5.000)

.الشهادة إصدار عند تستوفى صادرة شهادة كل عن مقطوع مبلغ

.الشهادة إصدار عند تستوفى صادرة شهادة كل عن مقطوع مبلغ

دينار (10.000) رصيد شهادة إصدار عمولة- 2-1-2-1

دينار (10.000)

مالية مالءة شهادة إصدار عمولة

المدققين أو الدخل لضريبة فوائد شهادة إصدار عمولة

 

 

السكنية بالقروض الخاصة الشهادات

.الشهادة إصدار عند تستوفى صادرة شهادة كل عن مقطوع مبلغ دينار (10.000)

دينار (5.000)

شهادات إصدار عمولة

 حال في الشهادة إصدار عند تستوفى صادرة شهادة كل عن مقطوع مبلغ

تسهيالت وجود عدم
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العموالت جدول

- .الشهادة إصدار عند تستوفى صادرة شهادة كل عن مقطوع مبلغ

دينار (5.000)

دينار (5.000)

2-2-1-

 

- عمولة بدون

- دينار (1.000)

- دينار (3.000)

- دينار (1.000)

- دينار (3.000)

 لغايات الموجهة للكتب فقط مؤتة جامعة موظفي

مؤتة جامعة في الداخلية الصناديق من اإلقتراض
 -

 لكل الطلب تاريخ من يوم (180) بعد المنفذة للحواالت

مستند

 من  يوم (180) تجاوزت فترة خالل المنفذة للعمليات

مستند لكل الطلب تاريخ

6-1-2-1 -

8-1-2-1-

7-1-2-1 -

 لصندوق الموجهة للكتب فقط األردنية الجامعة موظفي

األردنية الجامعة ادخار

التزامات شهادة إصدار عمولة

دينار (5.000)

 ايداع تفيد الشركات مراقب إلى شهادة إصدار  عمولة

التأسيس تحت الشركة حساب في المال رأس

 من  يوم (180-90) من الفترة خالل المنفذة للحواالت

مستند لكل الطلب تاريخ

آلي لصراف محدد فيديو مشاهدة وطلب حساب كشف وطباعة مستندات تصوير عمولة

دينار (5.000)

مستندات تصوير عمولة-2-2-2-1
 تاريخ من  يوم (180) الفترة خالل المنفذة للعمليات

مستند لكل الطلب

:التالي النحو على حوالة صورة كل عن مقطوع مبلغ

البنوك غير أخرى جهة ألي
5-1-2-1 -

الطلب تاريخ من يوم (90) خالل المنفذة للحواالت

:التالي النحو على مستند صورة كل عن مقطوع مبلغ

المرتجع البريد عمولة

1-2-2-1 -
 إلى الرجوع تتطلب حواالت تصوير عمولة

المستودعات

.اقتطاع طلب كل عن مقطوع مبلغ

.الشهادة إصدار عند يستوفى صادرة شهادة كل عن مقطوع مبلغدينار (100.000)

اقتطاع طلب  عمولة

 

 

آخر لبنك موجهة

.الفرع قبل من المرتجع البريد ورود عند يقيد مقطوع مبلغ
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العموالت جدول

 

- دينار (1.000)

- دينار (3.000)

- دينار (1.000)

- دينار (3.000)

- فلس (250)

- فلس (250)

- فلس (500)

- فلس (500)

 الطلب تاريخ من يوم (180) فترة خالل مصروفة شيكات

 المقاصة نظام خالل من منفذة وغير مستند، لكل

.االلكترونية

 خالل المنفذة للعمليات االلكترونية المقاصة نظام خالل من

مستند لكل الطلب تاريخ من  يوم (180) الفترة

 من يوم (180) تجاوزت فترة خالل مصروفة شيكات

 نظام خالل من منفذة وغير مستند، لكل الطلب تاريخ

.االلكترونية المقاصة

.طلب كل عن مقطوع مبلغ دينار (10.000)

شيكات تصوير عمولة-3-2-2-1

:التالي النحو على شيك كل عن مقطوع مبلغ

 خالل المنفذة للعمليات االلكترونية المقاصة نظام خالل من

مستند لكل الطلب تاريخ من  يوم (180) تجاوزت فترة

حساب كشف طباعة عمولة- 3-2-2-1

:التالي النحو على مقطوع مبلغ

 طباعته ويمكن سنة، من أكثر لفترة تاريخي كشف: األفراد

صفحة كل عن الفرع قبل من

 ويمكن سنة، من أكثر لفترة تاريخي كشف: الشركات

صفحة كل عن الفرع قبل من طباعته

 قبل من طباعته ويمكن سنة، من أقل لفترة كشف: األفراد

صفحة كل عن الفرع

اآللي الصراف لجهاز محدد فيديو مشاهدة طلب عمولة4-2-2-1

 

 

 

 من طباعته ويمكن سنة، من أقل لفترة كشف: الشركات

صفحة كل عن الفرع قبل
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العموالت جدول

3-2-1-

 

- دينار (2.000)

- دينار (3.000)

- دينار (4.000)

 -

 -

 
 -

دينار (10.000)
 - -

- دينار (2.000)

  -

- دينار (20.000)

- دينار (40.000)

 -

- دينار (20.000)

- دينار (40.000)
 الشيك نفس النظر بغض فأكثر الثانية للمرة المعاد الشيك

ال أم

رصيد كفاية لعدم المعادة المكتبية الشيكات عمولة 5-3-2-1 -

ورقة (25) فئة

ورقات (10) فئةشيكات دفاتر إصدار عمولة

.إصداره عند دفتر كل عن مقطوع مبلغ

رصيد كفاية لعدم المعادة الواردة الشيكات عمولة- 4-3-2-1

فنية ألسباب المرتجعة الشيكات:يلي ما بحسب شيك كل عن مقطوع مبلغ

األولى للمرة المعاد الشيك

 الشيك نفس النظر بغض فأكثر الثانية للمرة المعاد الشيك

ال أم

شيك صرف إيقاف عمولة- 3-3-2-1

السرقة أو الفقدان بسبب الموقوفة الشيكات:يلي ما بحسب شيك كل عن مقطوع مبلغ

فردي شيك

(شيك كل عن) الشيكات من مجموعة إيقاف

2-3-2-1 -
 بالدينار (مدير شيك) مصدقة شيكات إصدار عمولة

األردني

 القاضي من األمر يصدر حين المتوفين حسابات

الشرعي

 المدة وتتجاوز الفرع امانات في تكون التي الرواتب

 الراتب تحويل لجهة مصدق شيك اصدار ويتم القانونية

.بقيمتها

.شيك كل عن مقطوع مبلغدينار (5.000)

ورقة (40) فئة

1-3-2-1 - 

 

 

قضائي حجز بسبب الموقوفة الشيكات

المحلية والبنوك القاهرة بنك على المسحوبة الشيكات/ األردني بالدينار الشيكات عمولة

:يلي ما بحسب شيك كل عن مقطوع مبلغ

األولى للمرة المعاد الشيك

فنية ألسباب المرتجعة الشيكات
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العموالت جدول

3

4

5

6

10

16

20

31

دينار (10.000)- 7-3-2-1

 -

فلس (500)
 -

- دينار (1.000)

- دينار (1.500)

- دينار (2.000)

- دينار (2.500)

 -

- فلس (500)

 -

- فلس (500)

4-2-1-

 من والمرتجعة العمالء حسابات في المودعة الشيكات

(ECC) األخرى البنوك قبل

المحلية والبنوك القاهرة بنك على المسحوبة الشيكات/ األجنبية بالعملة الشيكات عمولة

 

 فقط/ فنية ألسباب المرتجعة الواردة الشيكات عمولة

الساحب حساب على

9-3-2-1 -
 (الدفع آجلة) التحصيل برسم مودعة شيكات عمولة

(ONUS) نظام خالل من

.األردني بالدينار التحصيل برسم مودعة شيكات

.شيك كل عن مقطوع مبلغ

.األردني بالدينار التحصيل برسم مودعة مستردة شيكات

عمان القاهرة بنك ألمر الصادرة الشيكات

 (الدفع آجلة) التحصيل برسم مودعة شيكات عمولة

(ECC) نظام خالل من

1-4-2-1-

10-3-2-1 -

.شيك كل عن مقطوع مبلغ
 آجلة) التحصيل برسم مودعة شيكات استرداد عمولة

.(الدفع

عمان القاهرة بنك ألمر الصادرة الشيكات

 من والمرتجعة العمالء حسابات في المودعة الشيكات

(ONUS) نظام خالل

.إصداره عند دفتر كل عن مقطوع مبلغ

التحصيل مدة بحسب العمولة مبلغ

يوم (180)-  يوم (1) من تحصل التي الشيكات

 على بالتفقيط العملة نوع نقص

-

مرتجعة شيكات تسوية عمولة

8-3-2-1 -

للشيك األساسية البيانات في نقص

.شيك كل عن مقطوع مبلغدينار (2.000)

التاريخ تقادم أو نقص

.شيك كل عن مقطوع مبلغ

الترقيم عن التفقيط اختالف

يوم (360)-  يوم (181) من تحصل التي الشيكات

يوم (720)-  يوم (361) من تحصل التي الشيكات

فأكثر-  يوم (1081) من تحصل التي الشيكات

يوم (1080)-  يوم (721) من تحصل التي الشيكات

6-3-2-1-

الساحب توقيع اختالف

الساحب توقيع نقص

 المفوضين أو الساحب توقيع عدم

-

عمان القاهرة بنك ألمر الصادرة الشيكات

 

 

 

 

 

شيكات دفاتر إصدار عمولة

الخاتم او البصمة شاهدي نقص
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العموالت جدول

- دينار (2.000)

- دينار (3.000)

- دينار (4.000)

دينار (35.000)دينار (5.000)- (%0.125) نسبة

- دينار (7.000)

دينار (35.000)دينار (5.000)(%0.125) نسبة

دينار (7.000)

(%0.5) نسبة

 

 بالقيد األجنبية بالعملة مصدقة شيكات إصدار عمولة

األجنبية بالعملة الحساب على

.الشيك قيمة على اإلصدار عمولة تحتسب

1-4-2-1-

3-4-2-1-

2-4-2-1-

.إصداره عند دفتر كل عن مقطوع مبلغ

 بالقيد األجنبية بالعملة مصدقة شيكات إصدار عمولة

األردني بالدينار الحساب على

.الشيك قيمة على اإلصدار عمولة تحتسب

شيك كل عن مقطوع مبلغ

المعتمدة السقوف بحسب/ شيك تعزيز عمولة

ورقات (10) فئةشيكات دفاتر إصدار عمولة

ورقة (25) فئة
 

إصدار عمولة

ورقة (40) فئة

المعتمدة السقوف بحسب/ شيك تعزيز عمولة

إصدار عمولة

عملة فرق عمولة
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العموالت جدول

 -

 (10.000) يعادل ما

دينار

أمريكي دوالر (75.00)

أمريكي دوالر (25.00)

استرليني جنيه (20.00)

دينار (20.000)

 
 -

 (20.000) يعادل ما

دينار
 -

 (40.000) يعادل ما

دينار
 -

- فلس (500) يعادل ما

- فلس (500) يعادل ما

دينار (5.000)-5-2-1

دينار (2.000)-6-2-1

دينار (2.000)-7-2-1

عمولة بدون-8-2-1

 

 -

 

 -

11-2-1-

 

- دينار (2.000)

 -

6-4-2-1  -

7-4-2-1  -
 األجنبية بالعملة التحصيل برسم مودعة مستردة شيكات

 بنوك على مسحوبة وشيكات (House Cheque) محلي

.محلية

شيك صرف إيقاف عمولة- 4-4-2-1

حدى على شيك لكل العمولة تستوفى

:يلي ما بحسب شيك كل عن مقطوع مبلغ

 

.تفويض كل عن مقطوع مبلغ

.شيك كل عن مقطوع مبلغ

إيقاف عمولة

الثانية للمرة المعاد الشيك

(شيك إلغاء) مباع شيك شراء إعادة

(Bank of New York) مراسل بنك عمولة

(االسترليني بالجنيه مراسلينا) مراسل بنك عمولة

(أعاله ورد ما بخالف) مراسل بنك عمولة

األولى للمرة المعاد الشيك

(األمريكي بالدوالر مراسلينا) مراسل بنك عمولة

.تفويض كل عن مقطوع مبلغ

 

 

فنية ألسباب المرتجعة الشيكات

 

 محلي األجنبية بالعملة التحصيل برسم مودعة شيكات

(House Cheque) محلية بنوك على مسحوبة وشيكات.

(أورانج/أمنية/زين الفواتير تسديد عمولة

رصيد كفاية لعدم المعادة الشيكات عمولة

(E-Fawateercom) نظام بحسب

األجور

مقطوع مبلغ

SWIFT/الهاتف/ البريد أجور

 

الشركات اسهم في االكتتاب عمولة

.(الدفع آجلة) التحصيل برسم مودعة شيكات عمولة

.شيك كل عن مقطوع مبلغ

 آجلة) التحصيل برسم مودعة شيكات استرداد عمولة

.(الدفع

البنكي التفويض/الوكالة عمولة

التوقيع صحة على المصادقة عمولة

 

 

التكلفة

10-2-1-

5-4-2-1 -

البنكي التفويض/الوكالة على طوابع

(كهرباء/مياه) الفواتير تسديد عمولة-9-2-1

هاتف/ بريد أجور

(E-Fawateercom) نظام بحسب

.تفويض كل عن مقطوع مبلغ

1-11-2-1-
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العموالت جدول

- دينار (5.000)

- دينار (25.000)

 -

األجنبية الشيكات إلرساليات السريع البريد نفقات

التكلفة

مقطوع مبلغ

السريع البريد نفقات

 التي الشيكات السريع، البريد مصاريف من تعفى

 ما أو أمريكي دوالر (200.00) من أقل قيمتها تكون

.شيكات لمجموعة يعادلها
 - السريع البريد نفقات-2-11-2-1
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العموالت جدول

- دينار (20.000)

- دينار (10.000)

12-2-1-

دينار (75)- 

دينار (100)- 

دينار (150)- 

دينار (200)- 

         دينار (250)          - 

دينار (100)- 

دينار (125)- 

دينار (175)- 

دينار (225)- 

         دينار (275)          - 

دينار (1.000)-3-12-2-1

دينار (2.000)-4-12-2-1

دينار (5.000)-5-12-2-1

13-2-1-

دينار (10.000)-1-13-2-1

دينار (100.000)-2-13-2-1

14-2-1-

دينار (50.000)1-14-2-1

1-3-1-

- (%0.5) نسبة

دينار (1.000)-3-1-3-1

 السنوي اإليجار إلى إضافة يؤجر صندوق كل عن يدفع مسترد مقطوع مبلغ

. به المتواجد الفرع عن النظر وبغض كبير صندوق

المسترد التأمين

يفتح حساب كل عن مقطوع مبلغبالمنازل للعاملين حساب فتح عمولة

 الماستركارد بطاقة باستخدام النقدي السحب عمولة

(Debit) األردن خارج

1-1-3-1-

مراسل بنك رصيد تعزيز طلب عمولة

الحديدية للصناديق السنوي اإليجار

2-12-2-1-

صغير صندوق

وسط صندوق

كبير صندوق

وسط صندوق

اعتماد إصدار

تفويض كل عن مقطوع مبلغ

الخيرية للجمعيات حسب فتح عمولة

 -

.سحب عملية كل عن مقطوع مبلغ-  دينار (2.000)

.المسحوب المبلغ على العمولة تحتسب

 باستخدام المسحوب المبلغ على قطع فرق عمولة تحتسب

عمان القاهرة بنك موظفي

يفتح حساب كل عن مقطوع مبلغ

 الماستركارد بطاقة  باستخدام النقدي السحب عمولة

الحديدية بالصناديق الخاصة التفاويض على عمولة

تعزيز طلب كل عن مقطوع مبلغ

 الماستركارد بطاقة باستخدام النقدي السحب عمولة

(Credit)

أخرى خدمات عمولة

دينار (5.000)

حديدي صندوق تأجير عقد على طوابع

الحديدية الصناديق عمولة

به المتواجد الفرع عن النظر وبغض التأجير تاريخ من سنويا مقطوع مبلغ

إيجار عقد كل عن مقطوع مبلغ

أخرى خدمة أي

الحديدية بالصناديق الخاصة التفاويض على طوابع

(%)4 نسبة

الكبير فوق

خزائن

صغير صندوق

خزائن

الكبير فوق

2-1-3-1-

المالية الحركات على عمولة-3-1

 

إيجار عقد كل عن مقطوع مبلغ

حساب فتح عمولة

SWIFT أجور-3-11-2-1

مقطوع مبلغ

1-12-2-1- 

 

 

 

النقدي السحب عمولة
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العموالت جدول

  -

- - فلس (500)

 -

 -

 -

- - دينار (1.000)

 -

 -

 -

نقدي سحب عملية كل عن مقطوع مبلغ

 وحتى دينار (300.000) عن تزيد التي للمبالغ

.دينار (1000.000)

الكاونتر على النقدي السحب عمولة

المكرمة طالب

4-1-3-1-

 السحب يمنع حماية رمز عليها يوجد التي الحسابات

.اآللي الصراف بطاقة بواسطة

.األجنبية بالعملة الحساب من السحب

 الماستركارد  بطاقة على الحاصلين غير العمالء

(Debit).

.دينار (1000.000) عن تزيد التي للمبالغ السحب

.العميل حساب ستكشف التي النقدي السحب حركات

فقط اقتطاع المحولين العمالء

.فأقل دينار (300.000) تعادل التي للمبالغ

تفويض بموجب السحب

 غير) آلي صراف بطاقات لهم تصدر ال الذين العمالء

(آلي صراف بطاقة على للحصول مؤهلين
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العموالت جدول

3-3-1-

 -

 -

 -

 -

(%0.5) نسبة(%0.25) نسبة

(%0.5) نسبة

دينار (1.000)-7-3-1

4-1-

النقدي اإليداع عمولة

 عبر E-fawateercom خدمات تسديد عمولة

الكاونتر

 يعادلها ما او دينار (355.000) عن تقل التي المبالغ

 التوفير حسابات في المودعة األجنبية بالعمالت

.األجنبية بالعملة والجارية

 -

 (Western Union) الـ لحواالت الفرعيين الوكالءاألجنبية بالعملة النقدي اإليداع عمولة

 الفئات ذات األمريكي بالدوالر مبالغ ايداعهم حال في

 دوالر (200) أعلى وبحد (دوالر 50 دون) الصغيرة

.للوكيل

(Western Union) الـ لحواالت الفرعيين الوكالء

الودائع فوائد احتساب اعادة
/ 14) رقم والتسهيالت الودائع على الفوائد تعليمات أحكام بالخصوص تطبق

2002/12/15 تاريخ (2002

األجنبية بالعملة المشترى المبلغ على العمولة تحتسب

.المودع المبلغ على العمولة تحتسب

%0.1 نسبة

6-3-1-
 العمالت شراء عمليات على عملة فرق عمولة

األردني الدينار مقابل األجنبية

1-3-3-1-

4-3-1-
 األجنبية العمالت بيع عمليات على عملة فرق عمولة

األردني الدينار مقابل

5-3-1-  

(CABFX) عمالء

األجنبية بالعملة المباع المبلغ على العمولة تحتسب

االلكترونية والخدمات المصرفية البطاقات عمولة

األجنبية بالعملة الجامعات رسوم

(%0.5) نسبة

2-3-1-

تسديد عملية كل عن مقطوع مبلغ

 

 العمالت شراء/  بيع عمليات على عملة فرق عمولة

األجنبية العمالت مقابل األجنبية
األجنبية بالعملة المباع المبلغ على العمولة تحتسب
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العموالت جدول

1-4-1-

- - دينار (25.000)

- - دينار (15.000)

- دينار (50.000)

- دينار (30.000)

- دينار (75.000)

- دينار (50.000)

- دينار (100.000)

- دينار (100.000)

- دينار (100.000)

- دينار (75.000)

واإلضافية األساسية (Standard) البطاقة- دينار (5.000)

 للبطاقة السنوي والتجديد اإلصدار رسوم

(World Elite) األساسية

عمان القاهرة بنك موظفي
 (Standard) للبطاقة السنوي والتجديد اإلصدار رسوم

اإلضافية

 (World) للبطاقة السنوي والتجديد اإلصدار رسوم

اإلضافية

 (World) للبطاقة السنوي والتجديد اإلصدار رسوم

األساسية

 للبطاقة السنوي والتجديد اإلصدار رسوم

(World Elite) اإلضافية

 (Titanium) للبطاقة السنوي والتجديد اإلصدار رسوم

اإلضافية

تالف/ فاقد بدل بطاقة إصدار عمولة-2-1-4-1

 للبطاقة السنوي والتجديد اإلصدار رسوم

(World for Business) األساسية

السنوي والتجديد اإلصدار رسوم-1-1-4-1

 (Standard) للبطاقة السنوي والتجديد اإلصدار رسوم

األساسية
.األولى للسنة اإلصدار رسوم من االعفاء

 (Titanium) للبطاقة السنوي والتجديد اإلصدار رسوم

األساسية

Credit Master Card 

 للبطاقة السنوي والتجديد اإلصدار رسوم

(World for Business) اإلضافية
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العموالت جدول

- دينار (10.000)

- دينار (10.000)

- دينار (10.000)

- دينار (10.000)

دينار (2.000)-3-1-4-1

- (%1.75) نسبة

- (%1) نسبة

دينار (10.000)(%1) نسبة-5-1-4-1

دينار (10.000)-7-1-4-1

دينار (10.000)-8-1-4-1

2-4-1-Debit Master Card

دينار (5.000)-1-2-4-1

دينار (5.000)-2-2-4-1

دينار (1.000)-3-2-4-1

فلس (150)-4-2-4-1

3-4-1-

دينار (7.000)

دينار (7.000)

 

 مقطوع مبلغ

 مقطوع مبلغ

 مقطوع مبلغ

 

واإلضافية األساسية (World) البطاقة

تالف/فاقد بدل إصدار رسوم

 بطاقة كل عن مقطوع مبلغ

واإلضافية األساسية (Titanium) البطاقة

6-1-4-1-

تالف/ فاقد بدل بطاقة إصدار عمولة

بطاقة كل عن مقطوع مبلغثانوية بطاقة إصدار عمولة

تالف/ فاقد بدل بطاقة إصدار عمولة-2-1-4-1

 الطاقات استبدال عمولة

عمان القاهرة بنك عمالءالشهرية الفائدة-4-1-4-1

واإلضافية األساسية (World for Business) البطاقة

5-2-4-1-

استعالم كل عن مقطوع مبلغآخر صراف من رصيد عن استعالم عمولة

(فاقد بدل) سري رقم إصدار عمولة

 

2-3-4-1-

3-3-4-1-

التجديد رسوم

Internet Card- CAB Pay Card

سري رقم كل عن مقطوع مبلغ

شهريا المسدد غير المستغل الرصيد على الفائدة تحتسب

طلب كل عن مقطوع مبلغ

طلب كل عن مقطوع مبلغ

سري رقم كل عن مقطوع مبلغ

بطاقة كل عن مقطوع مبلغ

دينار (5.000)البطاقة على تمت حركة على اعتراض عمولة

اإلصدار رسوم-1-3-4-1

دينار (5.000) البطاقة على تمت حركة على اعتراض عمولة

(فاقد بدل) سري رقم إصدار عمولة

واإلضافية األساسية (World Elite) البطاقة

 

 

التأخير فائدة

عمان القاهرة بنك موظفي

مشتريات تقسيط طلب تنفيذ عملية كل عن فقط واحدة لمرة مقطوع مبلغOffline Installment مشتريات طلب تنفيذ عمولة

شهريا المسدد غير القسط على الفائدة تحتسب
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العموالت جدول

دينار (5.000)

دينار (5.000)

دينار (1.000)-4-3-4-1

حسابات لديهم ليس عارضين عمالء

تالف/فاقد بدل إصدار رسوم

سري رقم بدل إصدار رسوم

3-3-4-1-

 مقطوع مبلغ

عمان القاهرة بنك عمالء
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العموالت جدول

دينار (20.000)دينار (2.000) (%1) نسبة

دينار (20.000)دينار (2.000) (%1) نسبة

دينار (1.000)-6-3-4-1

 (%3) نسبة

 (%3) نسبة

مجانا

مجانا

مجانا-9-3-4-1

4-4-1-

مجانا-1-4-4-1

مجانا-2-4-4-1

دينار (100.000)دينار (3.000) (%1) نسبة-3-4-4-1

دينار (100.000)دينار (5.000) (%1) نسبة-4-4-4-1

دينار (5.000دينار (1.000) (%1) نسبة-5-4-4-1

األعلى الحداألدنى الحدالعمولة قيمةالعمولة رقم

1-1-2-

- - دينار (4.000)

- دينار (1.000)

- - دينار (5.000)

- دينار (1.000)

- - دينار (4.000)

 مقطوع مبلغ (Online Banking) خالل من البطاقة شحن رسوم

 بريد أو (PAY PAL) حساب إلى األموال إرسال خدمة

الكتروني

 خالل من  (Virtual Cards) بطاقات اصدار رسوم

(Online Banking)

المحول المبلغ على تحتسب

الصناديق امناء خالل من البطاقة شحن رسوم-5-3-4-1

الشحن قيمة على تحتسب

(PAY PAL) حساب إنشاء خدمة 

(الغربية الضفة) اإلقليمية اإلدارة من واردة-3-1-1-2

عمان القاهرة بنك عمالء

األسهم أرباح شيكات

األسهم أرباح شيكات

RTGS

7-3-4-1-

عمان القاهرة بنك عمالء

حسابات لديهم ليس عارضين عمالء

األجنبية بالعملة المستخدم المبلغ قيمة على تحتسب

عمان القاهرة بنك عمالء

حسابات لديهم ليس عارضين عمالء

(PAY PAL) حساب رصيد تعبئة إعادة خدمة

 األردن فروع - (بنوك+  عمالء)  عمان القاهرة بنك عمالء على المسحوبة الواردة الشيكات تحصيل

الشيكات- 2

األجنبية بالعملة محلية بنوك من واردة-2-1-1-2

االستثناءات للعمولة الخاضعة والحسابات العمولة احتساب طريقة العمولة وصف

المحول المبلغ على تحتسبتحصيلها عدم حال في األموال استرجاع خدمة

المحلية الشيكات- 1-2

8-3-4-1-

حسابات لديهم ليس عارضين عمالء

رصيد إطفاء عمولة

 مقطوع مبلغ

(Mark up Fees) األجنبية بالعملة االستخدام عمولة

PAY PAL

 الشيك قيمة على تحتسب

RTGS

 بالعملة (محلية بنوك من) المقاصة جلسة خارج

المحلية

شيك كل عن مقطوع مبلغ

شيك كل عن مقطوع مبلغ

شيك كل عن مقطوع مبلغ

األسهم أرباح شيكات عمولة

عمولة

عمولة-1-1-1-2

مراسلة أجنبية بنوك من واردة-4-1-1-2

 

 إلى (PAY PAL) حساب من األموال نقل خدمة

البنك حساب
المحول المبلغ على تحتسب
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العموالت جدول

- دينار (70.000)دينار (10.000)- (%0.125) نسبة

- دينار (5.000)

- دينار (10.000)

2-1-2-

- دينار (6.000)

- دينار (1.000)

- دينار (3.000)

- دينار (3.000)

- دينار (5.000)

- دينار (2.000)

دينار (70.000)دينار (10.000)- 

- دينار (5.000)

- دينار (10.000)

 دوالر (500) يعادل ما عن تقل التي للشيكات عمولة

مقطوع مبلغ

RTGS

عمولة

شيك كل عن مقطوع مبلغ

عمولة

محلية بنوك من واردة-1-2-1-2

شيك كل عن مقطوع مبلغ

3-2-1-2-
 القاهرة بنك فروع خالل من الكاونتر على نقدا صرفها

الفاكس بواسطة

 خالل من الكاونتر على العميل حساب في مودعة

القاهرة بنك فروع

شيك كل عن مقطوع مبلغ

2-2-1-2-

SWIFT أجور

الغربية الضفة فروع-  عمان القاهرة بنك عمالء على المسحوبة الواردة الشيكات تحصيل

 دوالر (500) يعادل ما عن تزيد التي للشيكات عمولة

بريد أجور

مراسلة أجنبية بنوك من واردة-4-2-1-2

(%0.125) نسبة

الشيك قيمة على تحتسب

 

األسهم أرباح شيكات

 دوالر (500) يعادل ما عن تقل التي للشيكات عمولة

 دوالر (500) يعادل ما عن تزيد التي للشيكات عمولة

SWIFT أجور

مقطوع مبلغ

فاكس أجور

مراسلة أجنبية بنوك من واردة-4-1-1-2

عمولة
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3-1-2-

- دينار (4.000)

- دينار (1.000)

- دينار (4.000)

دينار (70.000)دينار (10.000)- (%0.125) نسبة

- دينار (5.000)

- دينار (10.000)

4-1-2-

- دينار (0.000)

- دينار (0.000)

- دينار (3.000)

- دينار (3.000)

- دينار (4.000)

- دينار (3.000)

 -
دينار (70.000)دينار (10.000)

- دينار (5.000)

- دينار (10.000)

5-1-2-

دينار (213.000)دينار (53.000)- (%0.75) نسبة

- دينار (25.000)

دينار (106.500)دينار (35.500)- (%0.50) نسبة

- دينار (25.000)

SWIFT أجور

الوارد الشيك قيمة على تحتسب

 دوالر (500) يعادل ما عن تزيد التي للشيكات عمولة

1-3-1-2-

RTGS

مقطوع مبلغ

 عمان القاهرة بنك لدى البنوك حسابات على المسحوبة الواردة الشيكات تحصيل

(محلية بنوك من) المقاصة جلسة خارج

شيك كل عن مقطوع مبلغ

عمولة

(%0.125) نسبة

 الشيك قيمة على تحتسب

 دوالر (500) يعادل ما عن تقل التي للشيكات عمولة

أمريكي

 دوالر (500) يعادل ما عن تقل التي للشيكات عمولة

(الغربية الضفة) اإلقليمية اإلدارة من واردة-2-3-1-2
شيك كل عن مقطوع مبلغ

عمولة

مراسلة أجنبية بنوك من واردة-3-3-1-2

شيك كل عن مقطوع مبلغ

عمولة

بريد أجور

مراسلة أجنبية بنوك من واردة-4-4-1-2

 

1-5-1-2-
 تاريخ من عمل يوم (30) حق مشتراة أجنبية شيكات

الشيك إيداع

 الشيك قيمة على تحتسب

 دوالر (500) يعادل ما عن تزيد التي للشيكات عمولة

أمريكي

 المحلية البنوك عمالء على المسحوبة الشيكات تحصيل

1-4-1-2-
 عدم نتيجة األردني بالدينار المقاصة جلسة خارج

المايكر خط قراءة

شيك كل عن مقطوع مبلغ

عمولة

بريد أجور

 2-4-1-2-

 والعمالت األردني بالدينار المقاصة جلسة خارج

 العميل حساب في التحصيل برسم مودعة) األجنبية

(القاهرة بنك فروع خالل من الكاونتر على

شيك كل عن مقطوع مبلغ

عمولة

الخارجية البنوك عمالء على مسحوبة (مسافرين شيكات و بنكية شيكات) األجنبية بالعملة شيكات تحصيل

عمولة

SWIFT أجور

3-4-1-2-
 بالدينار  (الغربية الضفة) اإلقليمية اإلدارة من واردة

األجنبية والعمالت األردني

 الشيك قيمة على تحتسب

السريع البريد مصاريف

 
السريع البريد مصاريف

التحصيل برسم مودعة أجنبية شيكات

مقطوع مبلغ

بريد أجور

عمولة 2-5-1-2-
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6-1-2-

- دينار (5.00)

دينار (50.000)دينار (7.000)- (%0.3) نسبة

7-1-2-

- بدون

- دينار (7.000)

- أمريكي دوالر (25.00)

- استرليني جنيه (15.00)

- أردني دينار (20.000)

- دينار (3.000)

- دينار (3.000)

األعلى الحداألدنى الحدالعمولة قيمةالعمولة رقم

1-1-3-

دينار (7.000)دينار (7.000)

دينار (4.000)دينار (4.000)

دينار (12.000)دينار (12.000)

دينار (9.000)دينار (9.000)

دينار (1.000)

 دوالر (5.00) يعادل ما

أمريكي

دينار (1.750)0.50%

دينار (2.000)

دينار (0.750)دينار (1.750)

دينار (2.750)دينار (0.750)

دينار (1.750)دينار (2.750)

أمريكي دوالر (25000) يعادل ما عن تقل التي الصادرة الحواالت

 اصدار طالب حساب على العمولة) حال في المستفيد المحلي البنك عمولة

(CHARGES OUR )(الحوالة

 األجنبية بالعملة المحولة للمبالغ المركزي البنك لدى حسابنا تغطية عمولة

(إسترليني جنيه/يورو/دوالر)

(RTGS) عمولة

 نظام على المركزي البنك قبل من المحدد السقف تتجاوز ال التي للمبالغ

(ACH)

(ACH) نظام على المركزي البنك قبل من المحدد السقف تتجاوز التي للمبالغ

-1-1-1-3

دينار (1000) عن تزيد ال التي للمبالغ صادر دائن دفع أمر عمولة

(الكترونية قنوات) - (RTGS) خالل من

(فروع) - (RTGS) خالل من

(الكترونية قنوات) - (RTGS) خالل من

(فروع) - (RTGS) خالل من

الحوالة عملة عن تختلف الحساب عملة كانت حال في عملة، فرق عمولة

(فروع) - (ACH) خالل من

(الكترونية قنوات) - (ACH) خالل من

 ولغاية دينار (1000) عن تزيد التي للمبالغ صادر دائن دفع أمر عمولة(فروع) - (ACH) خالل من

دينار (5000)

-2-1-1-3

الغربية الضفة في البنوك عمالء على مسحوبة (مسافرين وشيكات بنكية شيكات) األجنبية بالعملة شيكات تحصيل

دينار (100-/) يعادل ما لغاية الشيكات

شيك كل عن مقطوع مبلغ

الشيك عملة عن النظر بغض عمولة

 

 1-6-1-2-

(وجدت إن) المحلي البنك عمولة

 الشيك قيمة على تحتسب

دينار (100-/) يعادل ما عن تزيد التي الشيكات

أجنبية بنوك من

 المذكور غير أخرى بعملة للشيكات المراسل البنك عمولة

أعاله

الحواالت- 3

العمولة وصف

التحصيل برسم مودعة أجنبية شيكات

االستثناءات

اإلقليمية اإلدارة من-3-7-1-2

شيك كل عن مقطوع مبلغ

البنك عمالء قبل من الواردة للشيكات عمولة

االسترليني الجنيه بعملة للشيكات المراسل البنك عمولة

2-7-1-2-

(المقاصة جلسة خارج شيكات) محلية بنوك من-1-7-1-2

شيك كل عن مقطوع مبلغ

(الدفع اوامر) محلية لبنوك الصادرة الحواالت

الصادرة الحواالت- 1-3

عمان القاهرة بنك عميل المستفيد للتحصيل مرسلة مرتجعة شيكات عمولة

األمريكي الدوالر بعملة للشيكات المراسل البنك عمولة

أجنبية بنوك من الواردة للشيكات عمولة

للعمولة الخاضعة والحسابات العمولة احتساب طريقة
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دينار (3.750)دينار (1.750)

دينار (2.750)دينار (3.750)

دينار (2.750)

دينار (0.250)

 دوالر (5.00) يعادل ما

أمريكي

0.50%

دينار (1.000)

دينار (2.000)

-2-1-3

دينار (35.000)دينار (5.000)0.10%

دينار (1.000)

0.50%

-3-1-3

دينار (1.000)

0.50%

-4-1-3

دينار (70.000)دينار (10.000)0.125%

0.50%

(10.000) دينار 

أمريكي دوالر (25000) يعادل ما عن تقل التي الصادرة الحواالت

 (الحوالة اصدار طالب حساب على العمولة) حال في المراسل البنك عمولة

(CHARGES OUR)، مراسلينا خالل من وتحدد

حوالة كل عن مقطوع مبلغ

الحوالة عملة عن تختلف الحساب عملة كانت حال في عملة، فرق عمولة

الحوالة عملة عن تختلف الحساب عملة كانت حال في عملة، فرق عمولة

حوالة كل عن مقطوع مبلغ ،(SWIFT) أجور

الحوالة عملة عن تختلف الحساب عملة كانت حال في عملة، فرق عمولة

صادرة حوالة عمولة

دينار (1000) لغاية

دينار (1000) من أكثر

الصادرة الحواالت1-2-1-3-

حوالة كل عن مقطوع مبلغ ،(SWIFT) أجور

اإلقليمية اإلدارة خالل من الصادرة الحواالت

صادرة حوالة عمولة

المراسلة األجنبية البنوك خالل من األجنبية بالعملة الصادرة الحواالت

 دوالر (25) اقتطاع يتم أمريكا في مراسلينا خالل من الصادرة الحواالت

أمريكي

باألردن البنك فروع نفس لدى آخرين عمالء لحساب عمان القاهرة بنك عمالء كطلب الداخلية التحويالت

 األجنبية بالعملة المحولة للمبالغ المركزي البنك لدى حسابنا تغطية عمولة

(إسترليني جنيه/يورو/دوالر)

(الكترونية قنوات) - (ACH) خالل من

(فروع) - (ACH) خالل من

(الكترونية قنوات) - (ACH) خالل من

 ولغاية دينار (1000) عن تزيد التي للمبالغ صادر دائن دفع أمر عمولة

دينار (5000)

دينار (5000) عن تزيد التي للمبالغ صادر دائن دفع أمر عمولة

الحوالة عملة عن تختلف الحساب عملة كانت حال في عملة، فرق عمولة

 اصدار طالب حساب على العمولة) حال في المستفيد المحلي البنك عمولة

(CHARGES OUR )(الحوالة

(ACH) عمولة

-2-1-1-3
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-5-1-3

دينار (3.000)1-5-1-3-

دينار (10.000)2-5-1-3-

 دوالر (75.000)

أمريكي

 دوالر (25.000)

أمريكي

يورو (50.000)

 جنيه (30.000)

إسترليني

 فرنك (75.000)

سويسري

دينار (20.000)

دينار (2.000)3-5-1-3-

-6-1-3

-1-6-1-3

دينار (2.000)2-6-1-3-

دينار (1.000)

دينار (0.250)3-6-1-3-

دينار (0.100)

-2-3

دينار (3.000)

دينار (5.000)

دينار (7.000)

دينار (15) مبلغ لغاية الحواالت

 

-1-2-3

عمولة

اإلقليمية اإلدارة خالل من

عمولة

عمولة

عمولة

األمريكي الدوالر بعملة صادرة لحوالة مراسل بنك عمولة

المحلية البنوك خالل من

اليورو بعملة صادرة لحوالة مراسل بنك عمولة

اإلسترليني الجنيه بعملة صادرة لحوالة مراسل بنك عمولة

الصادرة الحواالت على الغاء/استفسار/مالي وغير مالي تعديل

عمولة

أدناه وارد هو ما بحسب حوالة كل عن مقطوع مبلغ

 BANK OF NEW YORK) خالل من صادرة لحوالة مراسل بنك عمولة

(BONY))

السويسري الفرنك بعملة صادرة لحوالة مراسل بنك عمولة

المراسلة األجنبية البنوك خالل من

 اإلقليمية واإلدارة أجنبية بنوك من الواردة الحواالت

األردن-  البنك فروع لدى المستفيد وحساب

(واردة حوالة عمولة) دينار (50) ولغاية دينار (15) من أكثر

(واردة حوالة عمولة) دينار (1000) ولغاية دينار (50) من أكثر

(واردة حوالة عمولة) دينار (20000) ولغاية دينار (1000) من أكثر

أعاله ورد ما بخالف أخرى بعملة صادرة لحوالة مراسل بنك عمولة

عمولة

البنك قبل من صادرة حوالة إعادة عمولة

اإلقليمية واإلدارة المراسلة األجنبية البنوك خالل من

(RTGS) المحلية البنوك خالل من

(ACH) المحلية البنوك خالل من

الواردة الحواالت معاملة تعامل

عمولة

الواردة الحواالت
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دينار (10.000)

0.50%

دينار (5.000)

 (15.00) يعادل ما

أمريكي دوالر

دينار (4.000)

دينار (70.000)دينار (10.000)0.125%

دينار (10.000)

دينار (2.000)5-2-3-

 أمريكي دوالر (3.00)

يعادلها ما أو

 أمريكي دوالر (5.00)

يعادلها ما أو

0.50%

 

المبلغ بحسب (ACH) أو (RTGS) صادرة حوالة عمولة

(وجدت إن) المراسل البنك عمولة

 األجنبية بالعملة المحولة للمبالغ المركزي البنك لدى حسابنا تغطية عمولة

(إسترليني جنيه/يورو/دوالر)

صادرة واردة حوالة عمولة

حوالة كل عن مقطوع مبلغ ،(SWIFT) أجور

-6-2-3

-1-2-3

-3-2-3

صادرة واردة حوالة عمولة

 ما عن تقل التي الجنبية بالعملة الواردة الحواالت

أمريكي دوالر (25000) يعادل

-4-2-3

(وجدت إن) المراسل البنك عمولة

الحوالة عملة عن تختلف الحساب عملة كانت حال في عملة، فرق عمولة

(وجدت إن) المراسل البنك عمولة

-2-2-3
 اإلقليمية واإلدارة أجنبية بنوك من الواردة الحواالت

المحلية البنوك أحد لدى المستفيد وحساب

صادرة واردة حوالة عمولة

 اإلقليمية واإلدارة أجنبية بنوك من الواردة الحواالت

الخارجية البنوك أحد لدى المستفيد وحساب

 بسندات الخاصة المركزي البنك من الواردة الحواالت

 البنك فروع لدى الحساب كان سواء لألفراد اإلدخار

الغربية الضفة أو عمان في

واردة حوالة عمولة

القاهرة-  القاهرة بنك من الواردة الحواالت

الغربية الضفة-  عمان القاهرة بنك فروع أحد لدى المستفيد

المحلية البنوك أحد لدى المستفيد

الحوالة عملة عن تختلف الحساب عملة كانت حال في عملة، فرق عمولة

 المستفيد وحساب أجنبية بنوك من الواردة الحواالت

الغربية الضفة لدى

 اإلقليمية واإلدارة أجنبية بنوك من الواردة الحواالت

األردن-  البنك فروع لدى المستفيد وحساب

(واردة حوالة عمولة) دينار (20000) من أكثر

(وجدت إن) المراسل البنك عمولة
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-3-3

دينار (2.000)

دينار (1.000)

دينار (1.000)

دينار (2.000)

دينار (1.000)

دينار (10.000)

دينار (20.000)

دينار (30.000)

دينار (1.000)

دينار (1.000)

دينار (0.250)

دينار (0.100)

-4-3

دينار (1.000)

دينار (2.000)

الوطنية المعونة صندوق من الواردة الحواالت

الملكي الديوان من الواردة الحواالت

(رواتب) وارد دائن دفع أمر عمولة

 واردة حوالة إعادة عمولة

الوطنية المعونة صندوق من الواردة الحواالت

ACH

دينار (25000) لغاية

دينار (100000) ولغاية دينار (25000) من أكثر

دينار (100000) من أكثر

(ACH) عمولة

(ACH) عمولة

-4-3-3

-1-3-3

-2-3-3

محلية بنوك-  الدفع أوامر

األخرى الواردة الدفع أوامر على وارد دفع أمر عمولة

الملكي الديوان من الواردة الحواالتبالرواتب الخاصة الواردة الدفع أوامر على وارد دفع أمر عمولة

(وغيرها األسهم وأرباح الرواتب مثل) (BULKS PAYMENTS) العدد كثيرة التحويل من الغرض لنفس المتكررة الدائنة الدفع أوامر ملفات عمولة

المدينة الدفع أوامر عمولة

المستفيد العميل حساب من (المنشىء العضو) مدين دفع أمر عمولة

الدافع العميل حساب من (المستلم العضو) مدين دفع أمر عمولة

ACH

دينار (1000) مبلغ لغاية وارد دائن دفع أمر عمولة

-1-4-3

-5-3-3

(محلي بنك مطالبة) محلي بنك من الواردة الحواالت

-3-3-3

ACH

ACH

 ال أم عمان القاهرة بنك عميل المستفيد النظر بغض الحوالة إصدار طالب على العمولة الواردة الحواالت

(رواتب) واردة حوالة عمولة

(أخرى) واردة حوالة عمولة

(وجدت إن) المستفيد البنك عمولة

دينار (1000) مبلغ من أكثر وارد دائن دفع امر عمولة

RTGS

الملكي الديوان من الواردة الحواالت

الوطنية المعونة صندوق من الواردة الحواالت
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0.50%

دينار (5.000)

0.50%

 أمريكي دوالر (5.000)

يعادلها ما أو

0.50%

 دوالر (15.000)

يعادلها ما أو أمريكي

0.50%

األردن-  عمان القاهرة بنك فروع احد لدى المستفيد

األردن-  عمان القاهرة بنك فروع احد لدى المستفيد

(وجدت إن) المراسل البنك عمولة

الحوالة عملة عن تختلف الحساب عملة كانت حال في عملة، فرق عمولة

الغربية الضفة-  عمان القاهرة بنك فروع أحد لدى المستفيد

(وجدت إن) المراسل البنك عمولة

الحوالة عملة عن تختلف الحساب عملة كانت حال في عملة، فرق عمولة

الحوالة عملة عن تختلف الحساب عملة كانت حال في عملة، فرق عمولة

المحلية البنوك أحد لدى المستفيد

المبلغ بحسب (ACH) أو (RTGS) صادرة حوالة عمولة

-1-4-3

-2-4-3

(محلي بنك مطالبة) محلي بنك من الواردة الحواالت

-3-4-3

 الضفة مطالبة) الغربية الضفة من الواردة الحواالت

(الغربية

 بنك) القاهرة-  القاهرة بنك من الواردة الحواالت

(القاهرة- القاهرة

(وجدت إن) المراسل البتك عمولة

الحوالة عملة عن تختلف الحساب عملة كانت حال في عملة، فرق عمولة

واردة حوالة عمولة

(وجدت إن) المستفيد البنك عمولة

(وجدت إن) المراسل البتك عمولة
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العموالت جدول

دينار (25.000)دينار (10.000)0.10%

0.50%

-5-3

دينار (2.000)

دينار (1.000)

دينار (0.250)

دينار (0.100)

دينار (7.000)

دينار (10.000)

حوالة كل عن مقطوع مبلغ

يعادلها ما أو أمريكي دوالر (100) مبلغ عن تزيد التي الحواالت

يعادلها ما أو أمريكي دوالر (100) عن تزيد حوالة كل عن مقطوع مبلغ المراسل البنك عمولة

(أخرى) وارد حوالة إعادة عمولة

(رواتب) وارد حوالة إعادة عمولة

المراسلة األجنبية البنوك خالل من

(أخرى) وارد حوالة إعادة عمولة

يعادلها ما أو أمريكي دوالر (100) مبلغ عن تقل التي الحواالت

(رواتب) وارد حوالة إعادة عمولة

الحوالة عملة عن تختلف الحساب عملة كانت حال في عملة، فرق عمولة

واردة حوالة عمولة

(وجدت إن) المستفيد البنك عمولة

(وجدت إن) المراسل البتك عمولة

-4-4-3

-1-5-3

المحلية البنوك خالل من

RTGS

ACH

-2-5-3

 بنك مطالبة) أجنبي مراسل بنك من الواردة الحواالت

(أجنبي

 استفسار/  واردة حوالة إعادة عمولة
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العموالت جدول

 دوالر (75.000)

أمريكي

 دوالر (25.000)

أمريكي

يورو (50.000)

 جنيه (30.000)

إسترليني

 فرنك (75.000)

سويسري

دينار (20.000)

دينار (5.000)

دينار (2.000)

دينار (7.000)

دينار (20.000)

 ضمن الواردة الحواالت على االستفسار عمولة من الوطني العربي البنك

الحوالة ورود تاريخ من شهور (6) فترة

 

 أو أمريكي دوالر (100) مبلغ عن تقل التي للحواالت إعادة/استفسار عمولة

يعادلها ما

 أو أمريكي دوالر (100) مبلغ عن تزيد التي للحواالت إعادة/استفسار عمولة

يعادلها ما

حوالة كل عن مقطوع مبلغ

اإلسترليني الجنيه بعملة صادرة لحوالة مراسل بنك عمولة

اإلقليمية اإلدارة خالل من

 النظر بغض (الوسيط) المحول العميل بنك خالل من

الحوالة منه الواردة والبنك العملة عن

إعادة/استفسار عمولة

حوالة كل عن مقطوع مبلغ

حوالة كل عن مقطوع مبلغ

إعادة/استفسار عمولة

المراسلة األجنبية البنوك خالل من

السويسري الفرنك بعملة صادرة لحوالة مراسل بنك عمولة

أعاله ورد ما بخالف أخرى بعملة صادرة لحوالة مراسل بنك عمولة

 BANK OF NEW YORK) خالل من صادرة لحوالة مراسل بنك عمولة

(BONY))

األمريكي الدوالر بعملة صادرة لحوالة مراسل بنك عمولة

اليورو بعملة صادرة لحوالة مراسل بنك عمولة

-5-5-3

العربية الدول في اوالصرافين البنوك خالل من

-2-5-3

-3-5-3

-4-5-3
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العموالت جدول

دينار (5.000)

األعلى الحداألدنى الحدالعمولة قيمةالعمولة رقم

 

إعادة/استفسار عمولة

لدينا بحسابات تحتفظ مالية مؤسسات خالل من

حوالة كل عن مقطوع مبلغ

-6-5-3

العمولة وصف

القروض- 4

االستثناءات للعمولة الخاضعة والحسابات العمولة احتساب طريقة
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العموالت جدول

- (%1) نسبة-1-1-4

- فلس (500)-2-1-4

 -

 -

 -

 -

  -

0% - -

1% -

- أردني دينار (1.000)

- أردني دينار (2.000)

- (%0.3) نسبة

- أردني دينار (1.000)

- أردني دينار (2.000)

- أردني دينار (5.000)

 -

 -

- (%1) نسبة-1-2-4

.دينار (500) عن تقل التي القروض

.جدولة إعادة عملية كل عن مقطوع مبلغ

عمان القاهرة بنك موظفي

عمان القاهرة بنك موظفي

(SMEs) الـ قروض

.المبكر السداد مبلغ على العمولة تحتسب

 أكثر قسط آخر استحقاق على المتبقية الفترة أن حال في

.سنة من

القرض قيمة على تحتسب

1% 0%

(SMEs) الـ قروض

5-1-4-

:أدناه المبين بحسب مقطوع مبلغ

6-1-4-
 من أيام (10) خالل يسدد لم قسط كل عن مقطوع مبلغ

االستحقاق تاريخ

القرض عقد من الثانية النسخة

 القرض قيمة على تحتسب

3-1-4-
 بناءاً الضمانات أو التمويل شروط تعديل طلب عمولة

العميل طلب على
دينار (5.000)

اإلنتاجية/الشخصية القروض- 2-4

البريد أجور

:أدناه المبين بحسب مقطوع مبلغ

 القروض في متجدد سقف لديهم يوجد الذين العمالء

.التجارية

 قسط تسديد تأخير) مستحقة إلى قسط تحويل عمولة

(دفعة أو
(10.000)دينار 

القرض عقد من األولى النسخة

 أو المتعثرة الحسابات لمعالجة تتم التي الجدوالت

 دائرة خالل من تتم والتي مستحقاتها أوضاع لترتيب

 متناهية القروض لدى المتابعة قسم أو االئتمان تعديل

والمتابعة الصغر

 فقط األولى للسنة القرض قيمة على تحتسب

.دينار (1000) تتجاوز وال دينار (500) تبلغ التي القروض

.دينار (1000) تتجاوز التي القروض

.دينار (1000) تتجاوز التي القروض

 -

(Corporate) الـ قروض

السنوية العمولة

 -

التجارية القروض- 1-4

(Corporate) الـ قروض

الواردات طوابع رسوم

السنوية العمولة

عمان القاهرة بنك موظفي

عمان القاهرة بنك موظفي

عمان القاهرة بنك موظفي

المبكر السداد عمولة-4-1-4

القرض جدولة إعادة أو منح عند تستوفى قسط كل عن مقطوع مبلغ

 سنة قسط آخر استحقاق على المتبقية الفترة أن حال في

.فأقل

.دينار (1000) تتجاوز وال دينار (500) تبلغ التي القروض

.دينار (500) عن تقل التي القروض
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العموالت جدول

- فلس (500)-2-2-4

عمان القاهرة بنك موظفي- 

دينار (5.000)

عمان القاهرة بنك موظفيالقرض جدولة إعادة أو منح عند تستوفى قسط كل عن مقطوع مبلغ

 بناءاً الضمانات أو التمويل شروط تعديل طلب عمولة

العميل طلب على

  -

 أو المتعثرة الحسابات لمعالجة تتم التي الجدوالت

 دائرة خالل من تتم والتي مستحقاتها أوضاع لترتيب

 متناهية القروض لدى المتابعة قسم أو االئتمان تعديل

والمتابعة الصغر

.جدولة إعادة عملية كل عن مقطوع مبلغ

3-2-4-

البريد أجور
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العموالت جدول

  -

0% -

1% -

- دينار (1.000)

- دينار (2.000)

- (%0.3) نسبة

- دينار (1.000)

- دينار (2.000)

- دينار (5.000)

دينار (10.000)-6-2-4

- دينار (1.000)

 -

  -

 -

- دينار (5.000)

- دينار (10.000)

 -

 -

 -

- (%1) نسبة-1-3-4

سلع تمويل قرض بريد أجور

 القرض قيمة على تحتسب

0% 4-2-4-

عمان القاهرة بنك موظفي

 

 من أيام (10) خالل يسدد لم قسط كل عن مقطوع مبلغ

االستحقاق تاريخ

القسط تأجيل عمولة

.دينار (500) عن تقل التي القروض

طلب كل عن مقطوع مبلغ

القرض منح عملية تنفيذ عند مقطوع مبلغ

 أكثر قسط آخر استحقاق على المتبقية الفترة أن حال في

.سنة من

9-2-4-

(5.000)دينار قرض تنفيذ مصاريف

المبكر السداد عمولة

سلع تمويل قرض كل عن مقطوع مبلغ

 سنة قسط آخر استحقاق على المتبقية الفترة أن حال في

.فأقل

.دينار (500) عن تقل التي القروض

الواردات طوابع رسوم

عمان القاهرة بنك موظفي

1%

 

8-2-4-

.دينار (500) عن أوتزيد تبلغ التي القروض

 

 

السنوية العمولة

.دينار (1000) تتجاوز وال دينار (500) تبلغ التي القروض

 -

المخصومة القروض

القرض عقد من األولى النسخة

المتوفين حسابات

 قسط تسديد تأخير) مستحقة إلى قسط تحويل عمولة

(دفعة أو

10-2-4-

:أدناه المبين بحسب مقطوع مبلغ

(10.000)دينار 

:أدناه المبين بحسب مقطوع مبلغ

.دينار (1000) تتجاوز التي القروض

عقاري رهن بضمان/  اإلسكان قروض- 3-4

عمان القاهرة بنك موظفي

 -

قسط كل عن مقطوع مبلغ

عمان القاهرة بنك موظفي

القرض عقد من الثانية النسخة

(Corporate) الـ قروض

(SMEs) الـ قروض

7-2-4-

.دينار (500) عن تقل التي القروض

5-2-4-

.دينار (1000) تتجاوز وال دينار (500) تبلغ التي القروض

الحياة على تأمين عمولة

 فقط األولى للسنة القرض قيمة على تحتسب

.المبكر السداد مبلغ على العمولة تحتسب

.دينار (1000) تتجاوز التي القروض

 رهن بضمان للقروض فقط عمان القاهرة بنك موظفي

اإلسكان قروض وليس عقاري
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العموالت جدول

- فلس (500)-2-3-4

 -

3-3-4-

.جدولة إعادة عملية كل عن مقطوع مبلغ

 أو المتعثرة الحسابات لمعالجة تتم التي الجدوالت

 دائرة خالل من تتم والتي مستحقاتها أوضاع لترتيب

 متناهية القروض لدى المتابعة قسم أو االئتمان تعديل

والمتابعة الصغر

 -

 رهن بضمان للقروض فقط عمان القاهرة بنك موظفي

اإلسكان قروض وليس عقاري

القرض جدولة إعادة أو منح عند تستوفى قسط كل عن مقطوع مبلغالبريد أجور

 بناءاً الضمانات أو التمويل شروط تعديل طلب عمولة

العميل طلب على
دينار (5.000)

عمان القاهرة بنك موظفي
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العموالت جدول

  -

0% -

1% -

- أردني دينار (1.000)

- دينار (2.000)

- (%0.3) نسبة

- دينار (1.000)

- دينار (2.000)

- دينار (5.000)

- دينار (1.000)

 -

- دينار (1.000)

 -

- دينار (10.000)-8-3-4

 -

 -

 -

 -

- فلس (500)-1-4-4

 -

1%

 أكثر قسط آخر استحقاق على المتبقية الفترة أن حال في

.سنة من

 سنة قسط آخر استحقاق على المتبقية الفترة أن حال في

.فأقل

العقار على تأمين عمولة-7-3-4
 

المتوفين حسابات

القرض عقد من األولى النسخة
.دينار (1000) تتجاوز وال دينار (500) تبلغ التي القروض

 بناءاً الضمانات أو التمويل شروط تعديل طلب عمولة

العميل طلب على

10-3-4-

عمان القاهرة بنك موظفي

4-3-4-

قسط كل عن مقطوع مبلغ

(50.000)دينار  قرض تنفيذ مصاريف

دينار (5.000)

عمان القاهرة بنك موظفي

 

عمان القاهرة بنك موظفي

5-3-4-

 القرض قيمة على تحتسب

 -

القرض منح عملية تنفيذ عند مقطوع مبلغ

السيارات قروض- 4-4

 -

القرض جدولة إعادة أو منح عند تستوفى قسط كل عن مقطوع مبلغ

 أو المتعثرة الحسابات لمعالجة تتم التي الجدوالت

 دائرة خالل من تتم والتي مستحقاتها أوضاع لترتيب

 متناهية القروض لدى المتابعة قسم أو االئتمان تعديل

والمتابعة الصغر

.دينار (1000) تتجاوز وال دينار (500) تبلغ التي القروض

.دينار (500) عن تقل التي القروض

.المبكر السداد مبلغ على العمولة تحتسب

(SMEs) الـ قروض

عمان القاهرة بنك موظفي

 قسط تسديد تأخير) مستحقة إلى قسط تحويل عمولة

(دفعة أو

قسط كل عن مقطوع مبلغ

.دينار (500) عن تقل التي القروض

 من أيام (10) خالل يسدد لم قسط كل عن مقطوع مبلغ

االستحقاق تاريخ
(10.000)دينار -9-3-4

 -

المبكر السداد عمولة

عمان القاهرة بنك موظفي

0%

.دينار (1000) تتجاوز التي القروض

المتوفين حسابات

2-4-4-

عمان القاهرة بنك موظفي

عمان القاهرة بنك موظفي

عمان القاهرة بنك موظفي

مقطوع مبلغ

(Corporate) الـ قروض

القرض عقد من الثانية النسخة

عقار رهن فك عمولة

الحياة على تأمين عمولة-6-3-4

الواردات طوابع رسوم

البريد أجور

.دينار (1000) تتجاوز التي القروض

.جدولة إعادة عملية كل عن مقطوع مبلغ

:أدناه المبين بحسب مقطوع مبلغ

:أدناه المبين بحسب مقطوع مبلغ
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العموالت جدول

 بناءاً الضمانات أو التمويل شروط تعديل طلب عمولة

العميل طلب على
دينار (5.000)

 -

 أو المتعثرة الحسابات لمعالجة تتم التي الجدوالت

 دائرة خالل من تتم والتي مستحقاتها أوضاع لترتيب

 متناهية القروض لدى المتابعة قسم أو االئتمان تعديل

والمتابعة الصغر

2-4-4-
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العموالت جدول

  -

0% -

1% -

- أردني دينار (1.000)

- دينار (2.000)

- (%0.3) نسبة

- دينار (1.000)

- دينار (2.000)

- دينار (5.000)

 -

 -

- دينار (10.000)سيارة رهن فك عمولة-6-4-4

 -

 -

 -

 -

 

 

األعلى الحداألدنى الحدالعمولة قيمةالعمولة رقم

(%1) نسبة-1-1-5

فلس (500)-2-1-5

- أردني دينار (1.000)

.المبكر السداد مبلغ على العمولة تحتسب

 أكثر قسط آخر استحقاق على المتبقية الفترة أن حال في

.سنة من

عمان القاهرة بنك موظفي

.دينار (500) عن تقل التي الكمبياالت

عمان القاهرة بنك موظفي

الكمبياالت خصم عند تستوفى كمبيالة كل عن مقطوع مبلغ

المخصومة الكمبياالت- 1-5

 

 

:أدناه المبين بحسب مقطوع مبلغ دينار، (1000) عن تقل التي الكمبياالت

العمولة وصف

الواردات طوابع رسوم

البريد أجور

السنوية العمولة

 

(SMEs) الـ قروض

كمبيالة كل

.دينار (500) عن تقل التي القروض

الواردات طوابع رسوم

1%

 الكمبياالت قيمة على تحتسب

مقطوع مبلغ

دينار (1.000)

:أدناه المبين بحسب مقطوع مبلغ

عمان القاهرة بنك موظفي

0%

.دينار (1000) تتجاوز وال دينار (500) تبلغ التي القروضالقرض عقد من الثانية النسخة

:أدناه المبين بحسب مقطوع مبلغ

.دينار (500) عن تقل التي القروض

القرض منح عملية تنفيذ عند مقطوع مبلغ

قسط كل عن مقطوع مبلغ

القرض عقد من األولى النسخة- 

المبكر السداد عمولة-3-4-4

قرض تنفيذ مصاريف-8-4-4

.دينار (1000) تتجاوز التي القروض

الكمبياالت- 5

3-1-5-

للعمولة الخاضعة والحسابات العمولة احتساب طريقة

(5.000)دينار 

 القرض قيمة على تحتسب

االستثناءات

عمان القاهرة بنك موظفي

 -

الحياة على تأمين عمولة-5-4-4

 -

4-4-4-

.دينار (1000) تتجاوز التي القروض

 سنة قسط آخر استحقاق على المتبقية الفترة أن حال في

.فأقل

عمان القاهرة بنك موظفي

المتوفين حسابات

 (1000) تتجاوز وال دينار (500) تبلغ التي القروض 

.دينار

7-4-4-
 قسط تسديد تأخير) مستحقة إلى قسط تحويل عمولة

(دفعة أو
(10.000)دينار 

 من أيام (10) خالل يسدد لم قسط كل عن مقطوع مبلغ

االستحقاق تاريخ

(Corporate) الـ قروض

39



العموالت جدول

- دينار (2.000)

- (%0.3) نسبة

 دينار (5.000)

 أردني دينار (1.000)-1-2-5

(%1) نسبة-1-6

 الكمبيالة قيمة على تحتسب

 

.دينار (1000) تتجاوز التي الكمبياالت

التحصيل برسم كمبيالة لكل مقطوع مبلغالكمبياالت تحصيل عمولة

سنويا الممنوح السقف قيمة على تحتسبالسنوية العمولة

مدين الجاري- 6

 

كمبيالة كل

 األوراق لخصم العامة الشروط

التجارية

 

 

3-1-5-

 -

التحصيل برسم المودعة الكمبياالت- 2-5

 -

مقطوع مبلغ

 (1000) تتجاوز وال دينار (500) تبلغ التي الكمبياالت 

.دينار
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العموالت جدول

- أردني دينار (1.000)

- أردني دينار (2.000)

- (%0.3) نسبة

- أردني دينار (1.000)

- أردني دينار (2.000)

- أردني دينار (5.000)

األعلى الحداألدنى الحدالعمولة قيمةالعمولة رقم

1-1-7-

(%0.5) نسبة(%0.25) نسبة 

 إلى (%0.25) نسبة من

(%0.5) نسبة
دينار (75.000)- 

(%0.5) نسبة(%0.25) نسبة 

 إلى (%0.25) نسبة من

(%0.5) نسبة
دينار (75.000)- 

 

- أردني دينار (50.000)

(%0.5) نسبة(%0.25) نسبة 

 إلى (%0.25) نسبة من

(%0.5) نسبة
دينار (75.000)- 

 

 دوالر (150.00)

أمريكي
 -

 

- أردني دينار (50.000)

 

- أردني دينار (50.000)

  -

 

- أردني دينار (50.000)

(%2) نسبة
 وتقيد الشهر، خالل السقف يتجاوز مدين رصيد أعلى على العمولة تحتسب

.الشهر من األخير اليوم في
  -

.دينار (1000) تتجاوز وال دينار (500) تبلغ التي السقوف

:أدناه المبين بحسب مقطوع مبلغالواردات طوابع رسوم

دينار (1.000) 2-6-

 -

التجاوز عمولة

 مبلغ زيادة يتضمن ال مستندي اعتماد تعديل عمولة

مدة زيادة أو

اعتماد كل عن مقطوع مبلغ

اعتماد تعديل عمولة

6-1-1-7-

االيداع بيان عن تنازل عمولة

المتوفين حسابات

.دينار (1000) تتجاوز التي السقوف

اعتماد إصدار عمولة

2-1-1-7-

 جاري منح عقد من األولى النسخة

مدين

.دينار (500) عن تقل التي السقوف

السحوبات كفالة/قبول عمولة-4-1-1-7

أشهر (3) لكل االعتماد قيمة على تحتسب

السحوبات كفالة عمولة

االعتماد لشروط المخالفة المستندات عمولة-5-1-1-7

لمستندات تقديم كل عن مقطوع مبلغ

مخالفة مستندات عمولة

التجاري التمويل- 7

االستثناءاتللعمولة الخاضعة والحسابات العمولة احتساب طريقةالعمولة وصف

.دينار (500) عن تقل التي السقوف

.دينار (1000) تتجاوز وال دينار (500) تبلغ التي السقوف

 

.دينار (1000) تتجاوز التي السقوف

 -
 جاري منح عقد من الثانية النسخة

مدين

:أدناه المبين بحسب مقطوع مبلغ

3-6-

الكمبياالت خصم قيمة على تحتسب

 

 

اعتماد كل عن مقطوع مبلغ

االيداع بيان عن تنازل عمولة

3-1-1-7-

8-1-1-7-

7-1-1-7-
 تأخر لبوالص العائدة البضائع على التأمين رسوم

سدادها

مقطوع مبلغ

تأمين رسوم

المطالبة قيمة

االعتمادات- 1-7

 انتهاء قبل صادر مستندي اعتماد إلغاء عمولة

صالحيته

اعتماد كل عن مقطوع مبلغ

اعتماد الغاء عمولة

الصادرة االعتمادات

مستندي اعتماد إصدار عمولة-1-1-1-7

أشهر (3) لكل االعتماد قيمة على تحتسب

 زيادة أو مبلغ زيادة) مستندي اعتماد تعديل عمولة

(مدة

أشهر (3) لكل االعتماد قيمة على تحتسب

اعتماد تعديل عمولة
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العموالت جدول

الواردة االعتمادات-2-1-7
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العموالت جدول

(%0.2) نسبة(%0.1) نسبة 

 إلى (%0.1) نسبة من

(%0.2) نسبة
دينار (75.000)- 

   

 - أردني دينار (50.000)

   

- أردني دينار (50.000)

(%0.2) نسبة(%0.1) نسبة

 إلى (%0.1) نسبة من

(%0.2) نسبة
دينار (75.000)- 

(%0.5) نسبة(%0.25) نسبة 

 إلى (%0.25) نسبة من

(%0.5) نسبة
دينار (75.000)- 

(%0.375) نسبة(%0.25) نسبة 

 إلى (%0.25) نسبة من

(%0.375) نسبة
دينار (75.000)- 

(%0.5) نسبة(%0.25) نسبة 

 إلى (%0.25) نسبة من

(%0.5) نسبة
دينار (75.000)- 

 

- (%0.5) نسبة 

 

- أردني دينار (100.000)

 

- أردني دينار (50.000)

 

- أردني دينار (50.000)

  -

(%0.2) نسبة(%0.1) نسبة 

 إلى (%0.1) نسبة من

(%0.2) نسبة
دينار (75.000)- 

أردني دينار (50.000)-12-2-1-7

أردني دينار (50.000)-13-2-1-7

دينار (75.000)

االعتماد كامل عن مقطوع مبلغتستغل لم تغطية إلغاء عمولة

لمستندات تقديم كل عن مقطوع مبلغمعزز غير الدفع مؤجل اعتماد مستندات قبول عمولة

مخالفة مستندات عمولة

اعتماد كل عن مقطوع مبلغ

المبلغ زيادة يتضمن ال اعتماد تعديل عمولة

 االعتماد قيمة على تحتسب
اعتماد تعديل عمولة

اعتماد تبليغ عمولة-1-2-1-7

 االعتماد قيمة على تحتسب

اعتماد تبليغ عمولة

2-2-1-7-

 
6-2-1-7-

 

 

10-2-1-7-

مبدئي اعتماد تبليغ عمولة

اعتماد كل عن مقطوع مبلغ

مبدئي اعتماد تبليغ عمولة

مبلغ زيادة يتضمن اعتماد تعديل عمولة

4-2-1-7-
 بالتغطية تعهد إصدار أو الوارد االعتماد تعزيز عمولة

للنقض قابل غير

الصالحية انتهاء قبل وارد اعتماد الغاء عمولة-9-2-1-7

اعتماد كل عن مقطوع مبلغ

الفعلية الكلفة

اعتماد الغاء عمولة

(حرة ومنطقة بوندد) بضائع تخزين عمولة

مقطوع مبلغ

ثاني لمستفيد االعتماد تحويل عمولة-7-2-1-7
االعتماد قيمة على تحتسب

اعتماد تحويل عمولة

االعتمادات تغطية عمولة-8-2-1-7

بضائع تخزين عمولة

11-2-1-7-
 جهة لصالح وارد اعتماد عوائد عن تنازل عمولة

أخرى

اعتماد كل عن مقطوع مبلغ

لمطالبة دفعة كل عن مقطوع مبلغ

اعتماد تغطية عمولة

السحوبات كفالة عمولة

أشهر (3) لكل االعتماد قيمة على تحتسب

السحوبات كفالة عمولة

اعتماد عوائد عن تنازل عمولة

أشهر (3) لكل االعتماد قيمة على تحتسب

اعتماد تعزيز عمولة

3-2-1-7-

المستندات تقديم/ دفع/ تداول عمولة-5-2-1-7

 االعتماد قيمة على تحتسب
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العموالت جدول

(%0.5) نسبة(%0.25) نسبة 

 إلى (%0.25) نسبة من

(%0.5) نسبة
دينار (50.000)- 

(%0.5) نسبة(%0.25) نسبة 

 إلى (%0.25) نسبة من

(%0.5) نسبة
دينار (75.000)- 

 (%0.25) نسبة 

دينار (100.000)- (%0.25) نسبة من

 

الدفع كفاالت باستثناء خارجية كفالة إصدار عمولة-2-2-7

أشهر (3) لكل الكفالة قيمة على تحتسب

الكفاالت- 2-7

الدفع كفاالت باستثناء محلية كفالة إصدار عمولة-1-2-7

أشهر (3) لكل الكفالة قيمة على تحتسب

خارجية كفالة إصدار عمولة

محلية كفالة إصدار عمولة

مقابلة بنكية كفالة بضمان كفالة اصدار عمولة-3-2-7
أشهر (3) لكل الكفالة قيمة على تحتسب

بنكية كفالة بضمان كفالة اصدار عمولة

44



العموالت جدول

(%1.0) نسبة(%0.5) نسبة 

 إلى (%0.5) نسبة من

(%1.0) نسبة
دينار (50.000)- 

 إلى (%0.5) نسبة من

(%1.0) نسبة
دينار (75.000)- 

  

 - 

  

 - 

   

- دينار (50.000)

دينار (50)

- دينار (50.000)

- دينار (75.000)

دينار (75.000)

11-2-7-

12-2-7- 

 

أردني دينار (5.000)

أردني دينار (2.000)

14-2-7-
 دينار(5.000)

اردني

(%0.375) نسبة(%0.25) نسبة 

 إلى (%0.25) نسبة من

(%0.375) نسبة
دينار (50.000)- 

  

 إلى (%0.25) نسبة من

(%0.50) نسبة
دينار (75.000)- 

- (%0.125) نسبة

 

 

الكفالة إصدار عمولة نسبة نفس

دينار (50.000)

دينار (50.000)

مقابلة بنكية كفالة بضمان كفالة تعديل عمولة

التحصيل بوالص- 3-7

1-3-7-

كفالة مدة أو مبلغ زيادة يتضمن كفالة تعديل عمولة-10-2-7

 فلسطين في فروعنا كطلب كفالة إصدار عمولة

المملكة خارج أو المملكة في مستفيدين لصالح

دينار (100) 

خارجية كفالة تعديل عمولة

(خارجية و محلية) الدفع كفاالت عمولة

محلية كفالة تعديل عمولة

8-2-7-
 مع سريانها انتهاء بعد كفالة إعادة تأخير عمولة

عليها مطالبة وجود

أشهر (3) لكل الكفالة قيمة على تحتسب

واردة بوالص سحوبات كفالة عمولة

كفاالت بريد أجور

المراسل البنك عموالت جدول في وارد هو ما بحسب

مسؤولية بدون كفاالت تمرير عمولة-5-2-7
كفالة كل عن مقطوع مبلغ

كفاالت تمرير عمولة

واردة تحصيل بوالص سحوبات قبول عمولة

كفالة عن مقطوع مبلغ

تخليص كفاالت عمولة
دينار (50.000)

7-2-7-
 عدم مع سريانها انتهاء بعد كفالة إعادة تأخير عمولة

عليها مطالبة وجود

أشهر (3) لكل مقطوع مبلغ

تأخير عمولة

4-2-7-

6-2-7-
 Shipping) البضائع تخليص كفاالت عمولة

Guarantees) لشحن بضائع تسليم اذن تجيير أو 

الصالحيات وبحسب االجنبية الدائرة تعليمات بحسب

المراسل البنك ومصاريف عموالت

كفالة تعديل/تمديد

كفالة مدة أو مبلغ زيادة يتضمن ال كفالة تعديل عمولة-9-2-7

كفالة لكل مقطوع مبلغ

تحصيل بوالص عمولة

13-2-7-

 

كفالة تمديد سند لكل مقطوع مبلغارامكس بواسطة الكفاالت تمديد سندات ارسال

 
القيمة دفع بدون مستندات تسليم/ ارسال عمولة-4-3-7

مستند كل عن مقطوع مبلغ

الواردة/  الصادرة التحصيل بوالص عمولة

البوليصة قيمة على تحتسب

واردة تحصيل بوالص سحوبات كفالة عمولة-2-3-7

أشهر (3) لكل الكفالة قيمة على تحتسب

3-3-7-

كفالة لكل مقطوع مبلغ

واردة تحصيل بوالص سحوبات قبول عمولة
السحوبات قيمة على تحتسب

كفالة إصدار

 

الكفالة إصدار عمولة نسبة نفس

محلية دفع كفاالت عمولة

خارجية دفع كفاالت عمولة

45



العموالت جدول

 -

 -

دينار (50.000)

مستندات إعادة عمولة

 

5-3-7-

 
القيمة دفع بدون مستندات تسليم/ ارسال عمولة-4-3-7

دينار (50.000)

مستندات تسليم/ارسال عمولة

 

الدفع/ القبول لعدم مستندات إعادة عمولة
مستند كل عن مقطوع مبلغ
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العموالت جدول

 -

 -

8-3-7- 

العملةالعمولة قيمةالعمولة رقم

أردني دينار (3.000)

أردني دينار (7.000)

USDأردني دينار (7.000)-2-8

USDأردني دينار (7.000)-3-8

GBPأردني دينار (7.000)-4-8

CADأردني دينار (7.000)-5-8

CHFأردني دينار (7.000)-6-8

دينار (50.000)

دينار (50.000)

فوق فما$ 10000.01 من

Unlimited

بوالص تعديل عمولة

العمولة الستيفاء الشيك لقيمة األدنى الحد

األجنبية بالعملة الصادرة الشيكات تعزيز عموالت جدول- 8

آخر لبنك واردة تحصيل بوليصة تحويل عمولة-6-3-7

 
 

UBS, ZurichUnlimited

المراسل البنك عموالت جدول في وارد هو ما بحسبالمراسل البنك ومصاريف عمولة

Unlimited

Bank of Ceylon, Colombo

Banque De Caire, Cairo

الشيك عليه المسحوب البنك

1-8- Bank of New York, N.Y
$10000 إلى-$1 من

Unlimitedاالسترليني الجنيه بعملة صادرة

1000

 
بوليصة كل عن مقطوع مبلغ

بوليصة تحويل عمولة

تحصيل بوالص تعديل عمولة-7-3-7
بوليصة كل عن مقطوع مبلغ

Royal Bank of Canada

USD
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