تعرفة اخلدمات امل�صرفية

Banking Services Tariffs

كامل العموالت والر�سوم بالدينار الأردين
احل�سابات
عمولة احلد الأدنى
احل�ساب اجلاري (عند حتويل الراتب)
احل�ساب اجلاري
ح�ساب التوفري

بدون عمولة
 1دينار �شهرياً
 1دينار �شهري ًا

عمولة ا�صدار ك�شف ح�ساب
الك�شف الدوري
ن�سخة �إ�ضافية لفرتة �أقل من �سنة من
تاريخ الطلب
ن�سخة �إ�ضافية لفرتة �أكرث من �سنة من
تاريخ الطلب
ن�سخة عن م�ستندات �أو �شيكات لفرتة
� 6أ�شهر من تاريخ الطلب
ن�سخة عن م�ستندات
�أو �شيكات لفرتة �أكرث من
� 6أ�شهر من تاريخ الطلب
عموالت �أخرى

بدون عمولة
 0٫25دينار � /صفحة
 0٫50دينار � /صفحة
 1دينار  /م�ستند
 3دينار  /م�ستند

عمولة حفظ مرا�سالت

 10دينار �شهري ًا

عمولة الربيد املرجتع
عمولة احل�ساب غري فعال  /اجلامد

�أجور الطوابع  5 +دينار �أجور الربيد
 2دينار �شهري ًا

تثبيت وكاالت عدلية وبنكية

 5دينار  /وكالة

م�صادقة توقيع
فائدة ح�ساب مك�شوف
الفائدة امل�ستوفاة يف حال مت ك�شف ح�ساب العميل اجلاري لأي �سبب من الأ�سباب

 2دينار
Overdraft Account Interest

 % 15او ً
وفقا لأعلى �سعر فائدة على الإقرا�ض �سارية لدى البنك ايهما اعلى

A minimum of 15% or the highest interest rate chargeable on lending by the bank, whichever is higher.

The interest charged in the event of an overdraft of the
current account, regardless of the reason

عمولة �إ�صدار �شهادات
�إ�صدار �شهادة التزامات

 5دينار

�إ�صدار �شهادة فوائد

 5دينار

�إ�صدار كتاب اقتطاع جلهات �أخرى

 5دينار

�إ�صدار �شهادة ر�صيد  /مالءة مالية

 10دينار

�إ�صدار �شهاة براءة ذمة
مع وجود ت�سهيالت
بدون ت�سهيالت

 10دينار
 5دينار

�صناديق الأمانات
الإيجار

من � 125إىل  300دينار � 150 +إىل  300دينار
(ت�أمني نقدي)
(ح�سب حجم ال�صندوق)
25/11/2013

JOD 20 per cheque JOD 40 per cheque whether for the
for first time

first same cheque or any other cheque

 دينار لكل �شيك عند تكرار �إعادة40  دينار لكل �شيك20
ال�شيك �سواء نف�س ال�شيك �أو �أي �شيك �آخر
لأول مرة

احلواالت
احلواالت ال�صادرة بالعملة املحلية والعمالت الأخرى

Transfers

العموالت

حوالة �صادرة من خالل نظام  RTGSعن طريق اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية
ال تتجاوز ال�سقف املحدد لـ  100000( ACHدينار واقل)  5دينار او ما يعادلها بالعمالت الأخرى

Outgoing Transfers in LCY and other currencies

charges

Outgoing Transfers through RTGS via E-Banking
5 JOD or equivalent

)Within ACH Limit (JOD 100000 and less

10دينار او ما يعادلها بالعمالت الأخرى

More than ACH Limit (more than JOD 100000) 10 JOD or equivalent

حوالة �صادرة من خالل نظام  RTGSعن طريق الفرع
ال تتجاوز ال�سقف املحدد لـ  100000( ACHدينار �أردين و�أقل)  8دينار او ما يعادلها بالعمالت الأخرى

Outgoing Transfers through RTGS via Branch

تتجاوز ال�سقف املحدد لـ ( ACHاكرث من  100000دينار)

تتجاوز ال�سقف املحدد لـ  100000( ACHدينار و�أكرث)

13دينار او ما يعادلها بالعمالت الأخرى

حوالة �صادرة من خالل نظام  ACHعرب اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية
لغاية  1000وحدة (دينار /دوالر /يورو�/إ�سرتليني) نف�س
 1دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى
العملة
�أكرث من  1000وحدة ولغاية  5000وحدة (دينار /دوالر/
يورو�/إ�سرتليني) نف�س العملة
�أكرث من  5000دينار ولغاية  100000دينار نف�س العملة
�أكرث من  5000وحدة ولغاية  50000وحدة (دوالر /يورو/
�إ�سرتليني) نف�س العملة
لغاية  1000وحدة (دوالر /يورو�/إ�سرتليني) من عملة اجنبية
اىل عملة اجنبية او دينار
�أكرث من  1000وحدة ولغاية  5000وحدة (دوالر /يورو/
�إ�سرتليني) من عملة اجنبية اىل عملة اجنبية او دينار
�أكرث من  5000وحدة ولغاية  50000وحدة (دوالر /يورو/
�إ�سرتليني) من عملة اجنبية اىل عملة اجنبية
�أكرث من  5000دينار ولغاية  100000دينار من عملة اجنبية
اىل دينار
لغاية  1000وحدة من دينار اىل عملة اجنبية (دوالر /يورو/
�إ�سرتليني)
اكرث من  1000وحدة ولغاية  5000وحدة من دينار اىل عملة
اجنبية (دوالر /يورو�/إ�سرتليني)
اكرث من  5000وحدة ولغاية  50000وحدة من دينار اىل عملة
اجنبية (دوالر /يورو�/إ�سرتليني)

 2دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى

1 JOD or equivalent
2 JOD or equivalent

 3دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى
 3دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى
 1دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى

1 JOD or equivalent

 2دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى

2 JOD or equivalent

 3دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى

3 JOD or equivalent

 3دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى
 1دينار او ما يعادله بالعمالت الأخرى  % 0.5 +فرق عملة
 2دينار او ما يعادله بالعمالت الأخرى  % 0.5 +فرق عملة
 3دينار او ما يعادله بالعمالت الأخرى  % 0.5 +فرق عملة

 3دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى
 4دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى
 4دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى
 2دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى
 3دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى
 4دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى
 4دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى
 2دينار او ما يعادله بالعمالت الأخرى  % 0.5 + +فرق عملة
 3دينار او ما يعادله بالعمالت الأخرى  % 0.5 ++فرق عملة
 4دينار او ما يعادله بالعمالت الأخرى  % 0.5 +فرق عملة

 10دينار او ما يعادلها بالعمالت االخرى

اكرث من  50000يورو نف�س العملة او عملة اجنبية

 10دينار او ما يعادلها بالعمالت االخرى

اكرث من  50000ا�سرتليني نف�س العملة او عملة اجنبية

 10دينار او ما يعادلها بالعمالت االخرى

اكرث من  50000وحدة (دوالر/يورو� /إ�سرتليني) من دينار اىل عملة اجنبية  10دينار او ما يعادله بالعمالت الأخرى  % 0.5 +فرق عملة
حوالة �صادرة من خالل نظام  RTGSعن طريق الفرع
اكرث من  100000دينار نف�س العملة /من عملة اجنبية  13دينار او ما يعادلها بالعمالت االخرى
اكرث من  50000دوالر نف�س العملة او عملة اجنبية

Outgoing Transfers through ACH via E-Banking

3 JOD or equivalent

حوالة �صادرة من خالل نظام  RTGSعرب اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية
 10دينار او ما يعادلها بالعمالت االخرى
اكرث من  100000دينار نف�س العملة �أو عملة اجنبية
اكرث من  50000دوالر نف�س العملة او عملة اجنبية

More than ACH Limit (more than JOD 100000) 13 JOD or equivalent

3 JOD or equivalent

حوالة �صادرة من خالل نظام  ACHعن طريق الفرع
لغاية  1000وحدة (دينار /دوالر /يورو�/إ�سرتليني) نف�س العملة  2دينار او ما يعادله بالعمالت االخرى
�أكرث من  1000وحدة ولغاية  5000وحدة (دينار /دوالر/
يورو�/إ�سرتليني) نف�س العملة
�أكرث من  5000دينار ولغاية  100000دينار نف�س العملة
�أكرث من  5000وحدة ولغاية  50000وحدة (دوالر /يورو/
�إ�سرتليني) نف�س العملة
لغاية  1000وحدة (دوالر /يورو�/إ�سرتليني) من عملة اجنبية
اىل عملة اجنبية او دينار
�أكرث من  1000وحدة ولغاية  5000وحدة (دوالر /يورو/
�إ�سرتليني) من عملة اجنبية اىل عملة اجنبية او دينار
�أكرث من  5000وحدة ولغاية  50000وحدة (دوالر /يورو/
�إ�سرتليني) من عملة اجنبية اىل عملة اجنبية
�أكرث من  5000وحدة ولغاية  100000وحدة (دينار) من عملة
اجنبية اىل دينار
لغاية  1000وحدة من دينار اىل عملة اجنبية (دوالر /يورو/
�إ�سرتليني)
اكرث من  1000وحدة ولغاية  5000وحدة من دينار اىل عملة
اجنبية(دوالر /يورو�/إ�سرتليني)
اكرث من  5000وحدة ولغاية  50000وحدة من دينار اىل عملة
اجنبية (دوالر /يورو�/إ�سرتليني)

8 JOD or equivalent

 13دينار او ما يعادلها بالعمالت االخرى

)Within ACH Limit (JOD 100000 and less

3 JOD or equivalent
1 JOD or equivalent + 0.50% exchange commission

up to 1000 Unit (JOD/USD/EUR/GBP) same
currency
More than 1000 Unit and up to 5000 Unit
(JOD/USD/EUR/GBP) same currency
More than 5000 Unit up to 100000 in JOD
same currency
More than 5000 Unit up to 50000 unit in
(USD/EUR/GBP) same currency
up to 1000 Unit (USD/EUR/GBP) from foreign
currency to foreign currency or JOD
More than 1000 Unit and up to 5000 Unit (USD/EUR/
GBP) from foreign currency to foreign currency or JOD
More than 5000 Unit up to 50000 (USD/EUR/
GBP) from foreign currency to foreign currency
)More than 5000 Unit up to 100000 unit (JOD
from foreign currency to JOD currency
up to 1000 Unit from JOD to foreign currency

More than 1000 Unit and up to 5000 Unit from 2 JOD or equivalent + 0.50% exchange commission
JOD to foreign currency
More than 5000 Unit up to 50000 from JOD
3 JOD or equivalent +0.50% exchange commission
)to foreign currency (USD/GBP/EUR

Outgoing Transfers through ACH via Branch
2 JOD or equivalent

up to 1000 Unit (JOD/USD/EUR/GBP) same currency

3 JOD or equivalent

More than 1000 Unit and up to 5000 Unit (JOD/USD/
EUR/GBP) same currency
More than 5000 Unit up to 100000 in JOD same
currency
More than 5000 Unit up to 50000 unit in
(USD/EUR/GBP) same currency
up to 1000 Unit (USD/EUR/GBP) from foreign
currency to foreign currency or JOD
More than 1000 Unit and up to 5000 Unit (USD/EUR/
GBP) from foreign currency to foreign currency or JOD
More than 5000 Unit up to 50000 (USD/EUR/
GBP) from foreign currency to foreign currency
)More than 5000 Unit up to 100000 unit (JOD
from foreign currency to JOD currency

4 JOD or equivalent
4 JOD or equivalent
2 JOD or equivalent
3 JOD or equivalent
4 JOD or equivalent
4 JOD or equivalent
2 JOD or equivalent + 0.50% exchange commission

up to 1000 Unit from JOD to foreign currency

More than 1000 Unit and up to 5000 Unit from 3 JOD or equivalent + 0.50% exchange commission
JOD to foreign currency
More than 5000 Unit up to 50000 from JOD to 4 JOD or equivalent +0.50% exchange commission
)foreign currency (USD/GBP/EUR

Outgoing Transfers through RTGS via E-Banking
10 JOD or equivalent
10 JOD or equivalent
10 JOD or equivalent
10 JOD or equivalent
10 JOD or equivalent + 0.50% exchange
commission

Amount more than JOD 100000 same currency / from foreign currency
Amount more than USD 50000 same currency
or cross currency
Amount more than EUR 50000 same currency
or cross currency
Amount more than GBP 50000 same currency
or cross currency
Cross currency from JOD to foreign currency
)for more than 50000 (USD/GBP/EUR

Outgoing Transfers through RTGS via Branch
Amount more than JOD 100000 same cur13 JOD or equivalent
rency / from foreign currency
Amount more than USD 50000 same currency 13 JOD or equivalent
or cross currency
Amount more than EUR 50000 same currency 13 JOD or equivalent
or cross currency

اكرث من  50000يورو نف�س العملة او عملة اجنبية

 13دينار او ما يعادلها بالعمالت االخرى

اكرث من  50000ا�سرتليني نف�س العملة او عملة اجنبية  13دينار او ما يعادلها بالعمالت االخرى
اكرث من  50000وحدة (دوالر/يورو� /إ�سرتليني) من دينار اىل عملة اجنبية  13دينار او ما يعادله بالعمالت الأخرى  % 0.5 +فرق عملة
حوالة �صادره خارج اململكة بالدينار او بالعملة الأجنبية عرب اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية او عن طريق الفرع
 6دينار او ما يعادلها  20(+دوالر عمولة البنك املرا�سل للحواالت
لغاية  500دينار او ما يعادلها من نف�س العملة
بالدوالر)
اكرث من  500دينار ولغاية  5000دينار او ما يعادلها نف�س العملة

اكرث من  5000دينار او ما يعادلها نف�س العملة
لغاية  500دينار او ما يعادلها من عملة اجنبية لعملة اجنبية
اكرث من  500دينار ولغاية  5000دينار او ما يعادلها من عملة اجنبية لعملة اجنبية
اكرث من  5000دينار او ما يعادلها من عملة اجنبية لعملة اجنبية
لغاية  500دينار او ما يعادلها من دينار لعملة اجنبية
اكرث من  500دينار ولغاية  5000دينار او ما يعادلها من دينار لعملة اجنبية

 10دينار او ما يعادلها  20(+دوالر عمولة البنك املرا�سل للحواالت
بالدوالر)
 %.25احلد الأعلى  70دينار او ما يعادلها  20(+دوالر عمولة
البنك املرا�سل للحواالت بالدوالر)
 6دينار او ما يعادلها  20( +دوالر عمولة البنك املرا�سل للحواالت
بالدوالر)
 10دينار او ما يعادلها  20(+دوالر عمولة البنك املرا�سل للحواالت
بالدوالر)
 %.25احلد الأعلى 70دينار او ما يعادلها  20(+دوالر عمولة البنك
املرا�سل للحواالت بالدوالر)
 6دينار او ما يعادلها  % 0.5 +فرق عملة  20(+دوالر عمولة البنك
املرا�سل للحواالت بالدوالر)
 10دينار او ما يعادلها  % 0.5 +فرق عملة  20(+دوالر عمولة
البنك املرا�سل للحواالت بالدوالر)
 %.25احلد الأعلى  70دينار او ما يعادلها  % 0.5 +فرق عملة
 20(+دوالر عمولة البنك املرا�سل للحواالت بالدوالر)

اكرث من  5000دينار او ما يعادلها من دينار لعملة اجنبية
ملفات �أوامر الدفع الدائنة ( Bulk Paymentsمثل الرواتب و�أرباح الأ�سهم وغريها) املنفذة من خالل
نظام ACH
الرجوع اىل حوالة �صادرة من خالل نظام  ACHعرب اخلدمات
اقل من  10دفعات
امل�صرفية الإلكرتونية

Amount more than GBP 50000 same currency 13 JOD or equivalent
or cross currency
Cross currency from JOD to foreign currency
13 JOD or equivalent + 0.50% exchange commission
)for more than 50000 (USD/GBP/EUR

Outgoing Transfers in LCY or FCY via E-channel/via Branch
6 JOD or equivalent +(USD 20 correspondent
)bank fees for USD transfer’s
10 JOD or equivalent +(USD 20 correspondent
)bank fees for USD transfer’s
0.25% maximum 70 JOD or equivalent +(USD
)20 correspondent bank fees for USD transfer’s
6 JOD or equivalent +(USD 20 correspondent
)bank fees for USD transfer’s
10 JOD or equivalent +(USD 20 correspondent
)bank fees for USD transfer’s
0.25% maximum 70 JOD or equivalent +(USD
)20 correspondent bank fees for USD transfer’s
6 JOD or equivalent +0.50% exchange commission
)+(USD 20 correspondent bank fees for USD transfer’s
10 JOD or equivalent + 0.50% exchange commission
)+(USD 20 correspondent bank fees for USD transfer’s
0.25% maximum 70 JOD or equivalent + 0.50% exchange com)mission +(USD 20 correspondent bank fees for USD transfer’s

up to JOD 500 or equivalent same currency
more than JOD 500 up to JOD 5000 or equivalent same currency
more than JOD 5000 or equivalent same
currency
up to JOD 500 or equivalent from foreign
)currency to foreign currency (cross
more than JOD 500 up to JOD 5000 or equivalent from foreign currency to foreign currency
more than JOD 5000 or equivalent from
foreign currency to foreign currency
up to JOD 500 or equivalent from JOD currency to foreign currency
more than JOD 500 up to JOD 5000 or equivalent from JOD currency to foreign currency
more than JOD 5000 or equivalent from JOD
currency to foreign currency

Bulk payments Direct Credit files (Salaries, Shares Profits and others) via ACH
Charge

Number of payments in the file

refer to Outward Local ACH section E-Channel

less than 10

10 JOD or equivalent

from 10-29

20 JOD or equivalent

from 30-1000

من  5000-1001دفعه

 30دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأخرى

30 JOD or equivalent

from 1001-5000

40 JOD or equivalent

from 5001-10000

من  10000-5001دفعه

 40دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأخرى

50 JOD or equivalent

from 10001-100000

من  100000-10001دفعه

 50دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأخرى

60 JOD or equivalent

more than 100000

اكرث من  100000دفعه

 60دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأخرى

Incoming Transfers from Banks inside Jordan in LCY and FCY

من  29-10دفعه

 10دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأخرى

من  1000-30دفعه

 20دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأخرى

احلواالت الواردة من بنوك داخل اململكة بالعملة املحلية والأجنبية
 2دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية
احلواالت الواردة على نظام RTGS

1 JOD or Equivalent in FCY

Incoming RTGS Transfers salaries

حواالت الرواتب الواردة على نظام RTGS

 1دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية

1 JOD or Equivalent in FCY

Incoming ACH Transfers Up to 1000 unit

احلواالت الواردة على نظام  ACHلغاية  1000وحدة

 1دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية

2 JOD or Equivalent in FCY

Incoming ACH Transfers more than 1000 unit

احلواالت الواردة على نظام  ACHاكرث من  1000وحدة

 2دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية

1 JOD or Equivalent in FCY

Incoming ACH Transfers salaries

1 JOD /month

1. Incoming salaries from same entity
for the first three salaries
2. Any extra salary within the month

حواالت الرواتب الواردة على نظام ACH
 1دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية
 .1حواالت الرواتب الواردة من نف�س اجلهة ولأول  3رواتب �شهريا  1دينار � /شهريا
 1دينار
.2اي رواتب ا�ضافيه بعد ذلك خالل ال�شهر
احلواالت الواردة من
بنوك داخل اململكة بالعملة املحلية ت�ضاف عمولة فرق القطع الأجنبي ()% 0.50
(اىل ح�ساب بالعملة الأجنبية)

حوالة واردة بالعملة الأجنبية من بنوك خارج اململكة
احلواالت الواردة لغاية  1000دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية  3دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية

احلواالت الواردة �أكرث من  1000دينار ولغاية  5000دينار �أو ما
يعادلها بالعمالت الأجنبية
احلواالت الواردة �أكرث من  5000دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية  7دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية

 5دينار �أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية

2 JOD or Equivalent in FCY

1 JOD
)Exchange commission to be added (0.50%

Incoming RTGS Transfers

Incoming Transfers from Banks inside
)Jordan in LCY (to Foreign account

Incoming Transfers from Banks outside Jordan in FCY
3 JOD or Equivalent in FCY

Incoming Transfers up to JOD 1000 or Equivalent in FCY

5 JOD or Equivalent in FCY

Incoming Transfers more than JOD 1000 and
up to JOD 5000 or Equivalent in FCY

Incoming Transfers more than JOD 5000 or Equivalent in FCY 7 JOD or Equivalent in FCY

اعادة احلواالت الواردة

Refund incoming transfer

اعاده حواله وارده على نظام RTGS

 2دينار �أو ما يعادلها

اعاده حواله وارده بالعملة الأجنبية من خارج اململكة

 15دينار

اعاده حواله راتب على نظام RTGS

 1دينار �أو ما يعادلها

متابعه  /تعديل حواله
متابعه  /تعديل حواله بالعملة املحلية/الأجنبية

 2دينار لكل ر�سالة �سويفت

اخل�صم املبا�شر ( مر�سل /م�ستقبل )

 1دينار �أو ما يعادلها

2 JOD or Equivalent

Refund inward RTGS transfer

Refund inward transfer in FCY from outside Jordan 15 JOD
1 JOD or Equivalent

Refund salary transfer RTGS

Tracer / amendment of LCY /FCY transfer
2 JOD for each Swift Message

tracer / amendment of LCY/FCY transfer

1 JOD or Equivalent

)Direct Debit (Sender/Receiver

