
 

 للبنك األهلي األردنيقائمة الرسوم والعموالت 

 

 احلسابات
 عمالء التجزئة 

 احلد األدنى لرصيد احلساب

 أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية
العمولة أو ما يعادهلا بالعمالت 

 األجنبية
 دينار 1 دينار 200 الحساب الجاري عن الحد األدنىعمولة تدني رصيد 

 دينار 1 دينار 100 عمولة تدني رصيد حساب التوفير عن الحد األدنى
عمولة تدني رصيد حساب تحت الطلب عن الحد 

 دينار 1 دينار 200 األدنى

 بدون عمولة ال يوجد حساب الراتب  عمولة تدني رصيد
 دينار 5000 حساب الوديعة ألجل

 دوالر 10000
 جنيه إسترليني 5000

 يورو 5000
 5000العمالت األخرى ما يعادل 

 دينار

 ال يوجد

 وديعة األهلي المميزة
 دينار 5000
 ال يوجد دوالر 5000

 دينار )للمنشآت الصغيرة فقط( 100 ال يوجد عمولة فتح حساب شركة تحت التأسيس

 النظر عن عدد مرات التحويل خالل الشهر(بغض ) دينار 1 األهلي عمولة تحويل راتب للبنك
 دينار 2 المصادقة على صحة التوقيععمولة 

 ال يوجد عموله ادارة حساب 
 ال يوجد عموله حساب مكشوف

 دنانير / وكالة  5 عمولة تثبيت وكالة عدلية وبنكية 
 -تغطية حساب:  /إنشاء تعليمة ثابتة وضع/عمولة 
 ضمن حسابات العميل.  -

  أخرى ضمن نفس البنك.لحسابات  -

 لجهات اخرى -

 بدون عمولة 
 دينار / أمر 1
 دينار / أمر 2

 -ع )الكاونتر(: عمولة السحب النقدي على حاجز الفر 
في حال عدم امتالك العميل لبطاقة صّراف  -

 آلي
 في حال امتالك العميل لبطاقة صّراف آلي -

 

 

 بدون عمولة.  -

 

 دينار فأقل.  300نصف دينار للمبالغ التي تعادل  -

 دينار.  1000دينار وحتى  300دينار واحد للمبالغ التي تزيد عن  -



 

 دينار 1000بدون عمولة للمبالغ التي تزيد عن  -
 

 

 
 

 

 كسر الودائع
 عمالء التجزئة

 
 العمولة أو ما يعادهلا  بالعمالت األجنبية

 كسر الوديعة 

الوديعة*الحد األعلى لسعر الفائدة المعلن بتاريخ السحب )الجزء المسحوب من 
(*المدة المتبقية من %2على األجل المماثل ألجل الوديعة المسحوبة مضافا إليه )

أجل الوديعة المسحوبة(. شريطة أن ال يخسر العميل أي مبلغ من أصل الوديعة 
 المربوطة.

 احلسابــات اجلامـدة
 عمالء التجزئة 

 ما يعادهلا بالعمالت األجنبية العمولة أو
 دينار 2 أشهر من آخر حركة مالية 6الجاري الدائن الذي مضى عليه فترة عمولة الحساب 

 دينار 2 أشهر من آخر حركة مالية 6حسابات تحت الطلب الذي مضى عليه فترة عمولة 
 دينار 2 شهر من آخر حركة مالية 24التوفير الذي مضى عليه فترة عمولة حساب 

 دينار 2 شهر من آخر حركة مالية 36فترة  امضى عليه ألجل التي عمولة حسابات الودائع

 صدار الشهاداتإ
 عمالء التجزئة 

 العمولة أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية 
 دينار 10 إصدار شهادة رصيد / مالءة ماليةعمولة 

 دينار 5 إصدار كتاب اقتطاع إلى جهات أخرىعمولة 

 دينار 5  إصدار كتاب لبيان التزامات العميل اتجاه البنكعمولة 

 -إصدار شهادة براءة ذمة: عمولة 

 في حال وجود تسهيالت -

 في حال عدم وجود تسهيالت  -

 

 دنانير 10
 دنانير 5

 دنانير 5 إصدار شهادة فوائدعمولة 

 ال يوجد دون تحديد مبلغ –عموله اصدار كتاب تأهيل للمقاولين للدخول في عطاء 

 ال يوجد مع تحديد مبلغ –عموله اصدار كتاب تأهيل للمقاولين للدخول في عطاء 

 عمالء التجزئة نسخ مستندات / شيكات
 العمولة أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية

  -بدل تصوير مستندات أو شيكات: 
 شهور من تاريخ الطلب  6لفترة  -

 شهور من تاريخ الطلب 6لفترة أكثر من  -

 
 دينار / مستند 1
 دنانير / مستند 3

 ال يوجد نسخه من سند الرهن



 

 
 

 

 

 االئتمان
 عمالء التجزئة 

 العمولة أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية 
 % من قيمة االئتمان ولمرة واحدة عند المنح1 عموله منح قرض 

 ولمرة واحدة عند المنح%من قيمة االئتمان Top up  1 عمولة زيادة رصيد القرض بعد المنح
 دينار 10 مصاريف صرف قرض

 ال يوجد مصاريف زيادة رصيد قرض قائم

 دينار 10 عمولة تأجيل دفعة القرض

طلب تعديل شروط التمويل أو الضمانات بناًء على 
 دنانير 5 طلب العميل

 دينار 10 إعادة رهن )عقار، سيارة، أخرى( عمولة فك الرهن /

 ال يوجد المركبة / المالك / اللون / المحركعموله تغير رقم 

مستحقة )عمولة تأخير تسديد  تحويل القسط/ الدفعة إلى
 قسط/ دفعة(

 دنانير 10

 دينار شهريًا لكل قرض 2 عمولة تأمين على حياة المقترضين

 -السداد المبكر:  -

 الفترة المتبقية على استحقاق آخر قسط )سنة وأقل( -

-  

 الفترة المتبقية على آخر قسط )أكثر من سنة( 

 بدون عمولة

 
1% 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الشيكات
 عمالء التجزئة 

 العمولة أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية 

عمولة ختم شيك لعدم كفاية الرصيد بناء على طلب 
 المستفيد

 دينار / شيك 20

العمالء مسحوبة على عمولة شيكات مودعة من قبل 
 بنوك أخرى معادة

 بدون عمولة

 عمولة شيك معاد ألسباب فنية والمسبب بها الساحب
 دينار 2

 ECCعمولة شيك معاد لعدم كفاية الرصيد للمرة األولى 
 + كاونتر

 دينار 20

عمولة شيك معاد لعدم كفاية الرصيد للمرة الثانية وأكثر 
ECC )كاونتر )سواًء نفس الشيك أو شيك آخر + 

 دينار 40

 عمولة تسوية الشيكات المرتجعة
 دينار / شيك 10

 دينار 5 (Manager Checksعمولة إصدار شيك مدير )

 عمولة ايقاف شيك بناًء على طلب الساحب فقط

 دينار  10
 مني أو أمر من المحكمه أو إفالس العميل(بالغ أ )االستثناءات:

  
)مع  بالعملة األجنبية تقيد بالحساب مشتراهشيكات عمولة 

دينار 10باأللف بحد أدنى  1.5 مراعاة تاريخ الحق(  

عمولة الشيكات الصادرة بالعملة األجنبية من حسابات 
 العمالء بالدينار

 
 

 %0.5+  فرق عملة  ( %0.125او ) ردناني 5% بحد أدنى 0.25

األجنبية من حسابات العمالء بالعملة الشيكات الصادرة بالعملة 
 األجنبية

  نانير، وبحد أعلىد 5باأللف بحد أدنى  1
 دوالر أو ما يعادلها( 70)

عمولة شيكات مودعة مرسله للتحصيل خارج نظام 
 المقاصة االلكترونية 

 دينار 10

تعزيز شيكات مسحوبة على حساب البنك بالعمالت عمولة 
 .Swiftاألجنبية لدى البنوك الخارجية برسالة 

 دينار 5



 

 
 
 
 

 

عمولة تحصيل شيكات بالعملة األجنبية واردة من بنوك خارجية مسحوبة على فروع البنك 
 دينار 20% من قيمة الشيك بحد أدنى 0.375 )سواء مدفوعة أو غير مدفوعة معادة( 

تحصيل شيكات بالعملة األجنبية واردة من بنوك محلية مسحوبة على فروع البنك عمولة 
 )سواء مدفوعة أو غير مدفوعة معادة(

 $ أجور سويفت$7 + 28

 دينار + أجور سويفت 5 عمولة إيداع شيكات في حسابات العمالء في الفروع الخارجية

   LCPعمولة إصدار دفتر شيكات عادي و دفتر شيكات 
 فلس / ورقة 150

  A4فلس / ورقة  500

 فلس / شيك 500 عمولة شيكات مودعة برسم التحصيل

 دينار أجور فاكس 2باأللف من قيمة الشيك +  1.5 عمولة صرف شيكات مسحوبة على فروع البنك الخارجية
 فلس / شيك 500 عمولة سحب )استرداد( شيكات مودعة برسم التحصيل 

 فلس / شيك 500 مودعة برسم التحصيلعمولة تعديل على شيكات 

 عمولة شيكات التحصيل بالدينار الواردة من البنوك المحلية أو 

 الخارجية والمسحوبة على فروع البنك

 دينار  5
 
 

 
 
 
 
 
 

 الشيكات-تابع 
 عمالء التجزئة 

  
 العمولة أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية 

  

أحد عمولة شيكات التحصيل بالدينار األردني مسحوبة على أحد البنوك المحلية مقدم من 
 البنوك المراسلة

 دينار 15

عمولة شيكات التحصيل بالدينار األردني مسحوبة على أحد البنوك المحلية مقدمة من 
 أحد عمالء البنك

 دينار 10

عمولة شيكات التحصيل بالدينار األردني مسحوبة على أحد البنوك الخارجية ومقدمة من 
 أحد البنوك المحلية

 RTGSدنانير عمولة  5دينار+ 15

عمولة شيكات بنوك خارجية مسحوبة على حساباتهم لدى البنك و في حال وجود خطأ 
 دينار 15 ما في الشيك

عمولة تحصيل شيكات بالدينار األردني واردة من فروع الضفة مسحوبة على بنوك 
 دينار 15 داخلية 

عمولة تحصيل شيكات بالعملة األجنبية واردة من فروع الضفة مسحوبة على بنوك 
 داخلية 

 دوالر أمريكي 28



 

 اخلدمــات االلكرتونية
 عمالء التجزئة 

  
 العمولة أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية

 
 فلس / شهر 500  رسوم خدمات الكترونية آلية

 
 
 
 

 
 

 صنـاديق األمانات احلديديـة

 عمالء التجزئة 
 العمولة أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية

 صغير 
 دينار تأمينات نقدية 180دينار +  50

 

 وسط 
 دينار تأمينات نقدية 180دينار +  100

_ 

 كبير 
 دينار تأمينات نقدية 180دينار +  150

 

 دينار 100 إصدار مفتاح بدل فاقد للخزائن الحديدية
 

 دينار عن كل شهر2 عمولة تأخير تسديد إيجار الصندوق

   Debit Cardبطاقـة الدفع املباشر 
 عمالء التجزئة 

 العمولة أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية
 بدون عمولة رسوم إصدار البطاقة

 دينار 5 رسوم إصدار البطاقة للمرة الثانية )بدل تالف/فاقد(

 دينار 2 موظفين البنك االهليرسوم إصدار البطاقة للمرة الثانية )بدل تالف/فاقد( 
 بدون عمولة رسوم تجديد البطاقة

 دينار 1 رسوم اصدار رقم سري لبطاقة الصراف اآللي بدل فاقد 

 اعتراض على حركة تمت على بطاقة الصراف او البطاقة االئتمانية 
دنانير وتعاد للعميل في حال ثبت صحة  5

 االعتراض 
أجهزة الصراف اآللي للبنوك المحلية األخرى وعلى نفس الشبكة عمولة السحب النقدي من خالل 

(Jo Net) 
 حسب العمولة المعتمدة لكل بنك

عمولة السحب النقدي من خالل أجهزة الصراف اآللي للبنوك المحلية األخرى ليست على نفس 
 الشبكة.

 دينار/لكل عمليه سحب 2

 دينار + فرق العملة/لكل عمليه سحب 2 للبنوك الخارجية )خارج المملكة(السحب النقدي من خالل أجهزة الصراف اآللي عمولة 

عمولة استفسار عن الرصيد من خالل أجهزة الصراف اآللي للبنوك المحلية األخرى وعلى نفس 
 JoNeالشبكة 

 فلس 100

 فلس 500 عمولة استفسار عن الرصيد من خالل أجهزة الصراف اآللي للبنوك خارج الشبكات



 

 
 

 البطـاقـات االئتمـانية
 عمالء التجزئة 

 العمولة أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية

 رسوم إصدار البطاقة األساسية السنوية

 بطاقات الماستركارد بطاقات الفيزا
 دينار 25فيزا الفضية 

 دينار 50فيزا الذهبية  
 دينار 75فيزا بالتينوم  
 دينار 100فيزا انفينيت  

 دينار 25ماستركارد الفضية 
 دينار 50ماستركارد الذهبية  

 دينار 75ماستركارد ورلد  
 دينار 120ماستركارد ورلد إيليت  

 رسوم إصدار البطاقة التابعة السنوية

 بطاقات الماستركارد بطاقات الفيزا
 دينار 15فيزا الفضية 

 دينار 25فيزا الذهبية  
 دينار 50فيزا بالتينوم  
 دينار 50فيزا انفينيت  

 دينار 15ماستركارد الفضية 
 دينار 25ماستركارد الذهبية 
 دينار 50ماستركارد ورلد 

 دينار 60ماستركارد ورلد إيليت 

 دنانير لجميع أنواع البطاقات 10 رسوم إصدار بطاقة بدل فاقد
 دنانير للموظفين 5

 دينار 2% بحد أدنى 1 رسوم اعادة شحن البطاقة مدفوعة مسبقًا / تسوق الكتروني 

 E-Com Cardرسوم إصدار بطاقة 

 دنانير / لمدة سنة  10
 دينار / لمدة سنتان 15

 مجانًا لموظفي البنك األهلي
 دنانير 4% بحد أدنى 4 عمولة السحب النقدي

 دينار 10% بحد أدنى 1 البطاقة الصادرة بالدينارعمولة تجاوز سقف 

 دوالر 15% بحد أدنى 1 عمولة تجاوز سقف البطاقة الصادرة بالدوالر

 دوالر 20دينار /  15%بحد أدنى 1 عمولة تأخير التسديد
 فلس / شهر 250 طلب كشف حساب بطاقة إضافي أو فاقد

 إصدار رقم سري بدل فاقد )فيزا و ماستر كارد(
 دنانير 5

 مجانًا للموظفين 
 دينار 3 طلب صورة عن حركة تمت على البطاقة داخل األردن

 دينار 5 طلب صورة عن حركة تمت على البطاقة خارج األردن

 االعتراض وتعاد في حال ثبت صحةدينار  5 االعتراض على حركات تمت بواسطة البطاقة

 دينار 25 عمولة تسليم بطاقة فيزا / رقم سري )للعمالء خارج األردن( 
 دينار شهريًا لكل بطاقة ائتمانية 2 عمولة تأمين على حياة المقترضين

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 عموالت اخرى
 عمالء التجزئة 

 العمولة أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية
 دينار سنوياً  100 عمولة حفظ المراسالت

 بيع عمالت أجنبية )فرق عملة(عمولة 
 %0.5 عند بيع عملة أجنبية مقابل عملة محلية

 $ 1باأللف وبحد أدنى  1 عمولة االيداع النقدي بالعمالت االجنبية 
 دينار 10 عمولة فتح الحسابات الخاصة بالعامالت بالمنازل 

 دنانير 10 عمولة طلب مشاهدة شريط فيديو محدد لجهاز الصراف اآللي 
عمولة البحث عن فواتير عمالء لكل عميل يستفسر عن فاتورة يدعي بانها غير 

 دينار 20 مصروفة خالل فترة ستة شهور سابقه وتكون مصروفه له حسب األصول

 دينار 1 على الكاونتر EFawateercomعمولة دفع فواتير من خالل خدمة 
 
 
 

 احلواالت الصادرة
 عمالء التجزئة 

 يعادهلا بالعمالت األجنبيةالعمولة أو ما 

 عمولة حوالة صادرة بالعملة األجنبية من حساب العميل بالدينار

دينار وما يعادلها بالعمالت  70% بحد أعلى 0.25
 11% + 0.5دنانير فرق عملة  5األجنبية وحد أدنى 

 دينار أجور سويفت

 األجنبيةعمولة حوالة صادرة بالعملة األجنبية من حساب العميل بالعملة 

 دينار  70دينار وحد أعلى  5باأللف بحد أدنى  1
دينار أجور  11أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية + 

 سويفت 

 دينار  5 عمولة الحواالت الصادرة الداخلية للبنوك المحلية
 $10,000دوالر للحواالت لغاية  10 / فرع قبرص Windsor Broker Limitedعمولة الحواالت الصادرة إلى 

عمولة حوالة صادرة من بنك داخل األردن لحساب عميل أحد البنوك المراسلة 
 دينار أو حسب اإلتفاق مع البنك المراسل 15 خارج األردن بالدينار

 دنانير أجور سويفت 5دنانير+  5 عمولة تعديل حوالة خارجية / االستفسار عن وضع الحوالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 احلواالت الواردة
 عمالء التجزئة 

 العمولة أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية
عمولة الحوالة الواردة بالعملة األجنبية لحساب العميل بعملة أجنبية في نفس 

 البنك أو فروعه الداخلية والخارجية
 دنانير أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 3

العميل بالدينار في نفس البنك عمولة الحوالة الواردة بالعملة األجنبية لحساب 
 أو فروعه الداخلية والخارجية

 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 3

عمولة الحوالة الواردة بالعملة األجنبية لحساب بنك محلي آخر سواء بالعملة 
 األجنبية أو بالدينار أو ما يعادلها

دينار  3دينار +  15دينار وحد أعلى  5باأللف بحد أدنى  1
 دنانير عمولة إدارة حساب 5أجور سويفت + 

)هذه العموالت للحواالت الواردة االجنبية اما فيما يخص حواالت 
 الدينار االردني تكون حسب االتفاقية مع البنك المرسل(

 دينار 5 عمولة حوالة واردة بالدينار ومعادة من أحد البنوك المحلية

 المراسلة ومنها العراقيةحواالت واردة لصالح عمالء البنوك 
 

 حسب االتفاقيات بين البنوك والمؤسسات المالية 
علما انه تم توقيف اصدار الحواالت للبنوك العراقية الواردة من 

 بنوك اجنبية
 بدون عمولة اال اذا كانت راتب يتم اقتطاع دينار واحد الحواالت الواردة للعمالء بالدينار 

فروع البنك في فلسطين إلى حسابات العمالء عمولة الحواالت الواردة من 
 دوالرات للحواالت الجنبية 5دنانير او  3 لدى بنوك محلية

 بدون عمولة / فرع قبرص Windsor Broker Limitedعمولة الحواالت الواردة من  
عمولة الحواالت الواردة بالدينار األردني من بنوك مراسلة ويتم تحويلها 

 حسب االتفاق مع البنك المراسل محليةلحساب عمالء في بنوك 

عمولة الحواالت الواردة باألجنبي من بنوك مراسلة ومنها العراقية ويتم إعادة 
 حسب االتفاق مع البنك المراسل إصدارها لحساب عمالء في بنوك محلية أو خارجية

 بدون عمولة  عمولة الحواالت الصادرة والواردة لعمالء البنك )حواالت داخلية بين الفروع(.
 دنانير 3 الحواالت الواردة بالدينار لفروع فلسطين 

 مناالجنبية عمولة الحواالت الواردة بالدينار االردني او ما يعادلها بالعملة 
 دنانير RTGS & ACH 5  خالل نظام التقاص االلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 لكرتونيةاحلــواالت اإل

العمولة أو ما يعادلها  البيـان
 مالحظات االستثناءات بالعمالت األجنبية

 الصادرة Money Gramعمولة حواالت 

)عدا الرسوم الٌمعممة لدول معينة وأوقات 
 معينة(

 100 -1الشريحة   - 12$

 200 - 101الشريحة  - 18$

 300 - 201الشريحة  - 25$

 400 - 301الشريحة  - 30$

 500 - 401الشريحة  - 35$

 750 - 501الشريحة  - 40$

 1000 - 751الشريحة  - 45$

 1250 - 1001الشريحة  - 50$

 1500 - 1251الشريحة  - 55$

 1750 - 1501الشريحة  - 65$

 2000 - 1751الشريحة  - 75$

 2500 - 2001الشريحة  - 90$

 5000 - 2501الشريحة  - 140$

 7500 – 5001الشريحة   - 190$
 10000-7501الشريحة  - 230$

 _ _ بدون عمولة الواردة Money Gramعمولة حواالت 

 عمولة حواالت سبيد كاش الفورية
خصم قيمة العمولة من قيمة الحوالة قبل تسليمها  $4 $ 8,000لغاية 

 للعميل من قبل الفرع وتستوفى آلياً 

 دينار 2.85 دينار 5,664لغاية  

 
 
 
 

 حواالت احلق
 العمولة أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية البيـان

 $ على االعتمادات الواردة200% بحد أدنى 0.1 عمولة حواالت الحق الصادرة
 $ أو ما يعادلها / حوالة واردة 200 عمولة حواالت حق واردة

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 االعتمادات املستندية
 العمولة أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية البيان

 عن الفترة الواحدة   دينار 50سنويا بحد أدنى  2% - 1% فتح االعتمادعمولة 

 دينار 35 عمولة تعديل االعتماد

   دينار 100سنويا بحد أدنى  2% - 1% عمولة كفالة السحوبات على االعتماد

 بدون عمولة عمولة إلغاء االعتماد 

عمولة تقديم مستندات مخالفة على 
 االعتماد الصادر 

 دوالر 110

فوائد المستندات الواردة تحت االعتمادات 
 الصادرة 

% لباقي 12% بعملة الدينار و  15سعر الفائدة حسب التعليمات المعمول بها حاليًا )
على حساب العميل او من تاريخ   PDالعمالت( تحتسب بشكل يومي من تاريخ انشاء ال 

ق( و حتى تاريخ السداد التام على حق قيد المبلغ على حسابنا من قبل المغطي )ايهما اسب
 حساب العميل

فوائد السحوبات المستحقة الواردة تحت 
 االعتمادات الصادرة

% لباقي 12% بعملة الدينار و  15سعر الفائدة حسب التعليمات المعمول بها حاليًا )
 استحقاق السحب وحتى تاريخ السداد التامالعمالت( تحتسب بشكل يومي من تاريخ 

 ــادات الواردةاالعتم
 العمولة أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية البيـان

 دينار  75%بحد أدنى Full Details 0.1%-  0.2عمولة تبليغ االعتماد 

 دينار مقطوعة Pre-advice 50عمولة تبليغ اعتماد مقدما 

 %0.5دينار وحد أعلى  100% بحد أدنى 0.25 عمولة تعزيز االعتماد الوارد 
 يتم تحديدها من قبل دائرة المؤسسات المالية ودائرة الشركات الكبرى/المتوسطة 

 دينار مقطوعة 35 عمولة تعديل االعتماد

عمولة تداول المستندات / االعتمادات الواردة 
 )تدقيق المستندات(للتصدير 

 دينار 100% بحد أدنى 0.5

عمولة تداول المستندات / االعتمادات 
 للتصدير )بدون تدقيق المستندات(الواردة 

 

$ أو ما يعادلها مقطوعة عن كل مجموعة مستتتتتتتتتندات لم يقم البنك األهلي بتدقيقها وطلب المستتتتتتتتتفيد 100
( وال تستوفى عمولة Acceptance – Payment – Approvalالينا بأرسالها الى البنك المصدر برسم )

 التداول اعاله في هذه الحالة.
 

حوبات على االعتماد عمولة كفالة الس
 المعزز

 %0.5دينار وحد أعلى  100% بحد أدنى 0.25
 يتم تحديدها من قبل دائرة المؤسسات المالية ودائرة الشركات الكبرى/المتوسطة



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  االعتمــادات الواردة-يتبع 

 العمولة أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية البيـان
 دينار أو ما يعادله 100 المكفولة على االعتماد غير المعززعمولة السحوبات المقبولة غير 

 دينار مقطوعة وال تعاد العموالت المقبوضة 25 عمولة إلغاء االعتماد

 دينار 200% بحد أدنى Transferable LC 0.5عمولة تحويل االعتماد 
 دينار مقطوعة   50 عمولة تغطية االعتمادات

 %0.5دينار وحد أعلى  100% بحد أدنى Irrevocable Reimbursement Undertaking 0.25عمولة التعهد بالتغطية 

 البـوالـص برسـم التـحصيـل )الصادرة والواردة(

 العمولة أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية البيـان
 دينار 50% بحد أدنى 0.25 اصدار بوليصة تحصيل صادرة/استالم بوليصة تحصيل واردة

 دينار 100% بحد أدنى 0.25 )غير مكفولة من البنك ( عمولة قبول سحوبات التحصيل من المشترين 
 دينار  50 عمولة تسليم مستندات بدون دفع 
 دينار  50 عمولة تحويل البوالص بين البنوك

 دينار 100% بحد أدنى 0.5 -% 0.25 عمولة كفالة السحوبات على بوالص التحصيل الواردة
 دينار مقطوعة 20 تعديل بوالص تحصيل صادرة أو واردة عمولة

 حسب ورودها من البنك المراسل عموالت ومصاريف البنك المراسل

 الكمبيـاالت

 العمولة أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية البيـان
 دنانير / كمبيالة 5 التحصيل

 دنانير / كمبيالة 5 التأمين

 % + أجور البريد1 مخصومة



 

 
 
 
 

 

 نفقـات الربيـد واالتصـاالت
 بالعمالت األجنبيةالعمولة أو ما يعادلها  البيـان

 دينار 2الكلفة +  الفاكس
 دينار 3الكلفة +  التلكس

 دينار Aramex 25النقل السريع  
 دينار 4 السويفت

 دينار عن كل معاملة 2 )تمديد/تعديل( كفالة Aramexأجور بريد 
 

 الكـفـاالت

 العمولة أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية البيـان
 دينار 50سنويا بحد أدنى  2% - 1% عمولة إصدار/ زيادة مبلغ الكفالة الصادرة المحلية 
 دينار 50سنويا بحد أدنى   2% - 1% عمولة إصدار / زيادة مبلغ الكفالة الصادرة للخارج 

مبلغ الكفالة الصادرة بضمانة كفاالت عمولة إصدار / زيادة 
 مصرفية مقابلة

 دينار 71سنويا بحد أدنى   %2 - %1

تأخير إعادة الكفالة بعد انتهاء مدة سريانها ووردت عمولة 
 تجديد تلقائي  /عليها مطالبة

الصادرة حسب ما ورد في أعاله وحسب العملة  تستوفى عمولة الكفاالت
 .وطبيعة الكفالة

إعادة الكفالة بعد انتهاء مدة سريانها ولم ترد  تأخيرعمولة 
 دينار مقطوعة 25 عليها مطالبة

 دينار 50% سنويًا بحد أدنى 4 -% 2 كفاالت الدفععمولة 
 دينار 50سنويا بحد أدنى   Standby L/C  %1 - %2اعتماد الجهوز 

 دينار 50 كفاالت تخليص البضائععمولة 
 حسب ورودها من البنك المراسل عموالت ومصاريف البنك المراسل

 دينار 25 تعديل الكفالة )ما عدا زيادة المبلغ والتمديد(عمولة 
 دينار 50 تبليغ كفالة واردة )عميلنا(عمولة 
 دينار 71% بحد أدني 0.1 تبليغ كفالة واردة )بنك مراسل (عمولة 



 

 ( 2)  رقم ملحق
 خاص بدائرة اخلدمات التجارية

 كلفة السويفت -أوالً 
 أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية العمولة البيان

 20اما فيما يخص اعتمادات فلسطين فيستوفى مبلغ دينار ) 25 إصدار اعتماد
دنانير في حال ارسال سويفت تعليمات  3دينار على اإلصدار و

 (بالتغطية
 7اما فيما يخص اعتمادات فلسطين فيستوفى مبلغ دنانير ) 10 تعديل اعتماد

دنانير في حال ارسال سويفت تعليمات  3دنانير على التعديل و
 (بالتغطية

 المراسل(دنانير لإلدارة )من عميلنا / من البنك  25 إصدار كفالة
 دينار ) من البنك المراسل ( 15/   من عميلنا(دنانير) 10 تعديل كفالة)ما عدا التمديد وزيادة القيمة(

 دنانير 10 تعديل بوليصة تحصيل صادرة

  كلفة الربيد السريع  -ثانيًا 
 أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية العمولة البيان

 Documents Under Exportمستندات مقدمة تحت اعتماد وارد 

L/Cs 

 دينار  25
 

 Description of Goods Under Importوصف البضاعة 

L/Cs  
 Specimen Signature Under Import L/Csنماذج التواقيع 

 Return Refused Import L/Csإعادة مستندات مرفوضة 

Documents  
  Outward Bills for Collectionبوالص تحصيل صادرة 

 Return Inward ills forإعادة بوالص تحصيل واردة 

Collection  
  Assignment of Proceedsحواالت الحق 

 الكشوفات
 (عمالء التجزئة )أفراد، منشآت صغرية

 األجنبيةالعمولة أو ما يعادهلا بالعمالت 
 بدون عمولة الكشوفات الدورية للفترة المتفق عليها 

 دينار / صفحة  0,25 كشف اضافي لفترة اقل من سنة من تاريخ الطلب 

 دينار / صفحة  0,500 كشف اضافي تاريخي ألكثر من سنة من تاريخ الطلب 

 ال يوجد تزويد العميل بكشف حساب مغلق  
الحساب المرسل شهريا بناء على رسوم طوابع وبريد على كشف 

 فلس 500 طلب العميل

 دنانير 5 البريد العادي  



 

 Documents Under Guaranteesمستندات مقدمة تحت كفاالت 
 دينار )من عميلنا( 25 ارسال كفالة 

 دينار )من بنك مراسل( 35

 
 
 

 أجور الربيد العادي  –ثالثا

 العمولة أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية البيـان
 دنانير  5 تعديل اعتماد مستندي صادر /إصدار

 دنانير 5 تعديل اعتماد مستندي وارد /تبليغ
 دنانير 5 استالم/تعديل بوليصة تحصيل واردة 

 دنانير 5 تعديل بوليصة تحصيل صادرة /إصدار
 دنانير )عميلنا(  5 إصدار / تعديل كفالة 

 دنانير )بنك مراسل( 10

 
 
 

 لعمالء التجزئة  أسعار الفائدة على القروض
 سعر الفائدة اإلمسية اسم املنتج

 %9.5تبدأ من  القرض الشخصي
 %7.25تبدأ من  القرض السكني )للشراء، للبناء، للتوسعة، للصيانة(

 %11تبدأ من  قرض السيارات )الجديدة والمستعملة(
 % مقابل تحويل راتب9 تبدأ من قرض شراء أراضي

 % بدون تحويل راتب9.5تبدأ من 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

اسم 
 املنتج

سعر 
الفائدة 
  االمسي

التكلفة 
الفعلية 
للقرض 

(APR  ) 

الفائدة الفعلية على  احتسابمثال توضيحي لكيفية 
 قروض عمالء التجزئةمنتجات 

مبلغ 
 القرض 

الفائدة 
 األمسية 

 العمولة
عمر 

القرض 
 بالسنوات

القسط 
 الشهري 

القرض 
 الشخصي

9.50% 

12.712% 

10,000 9.50% 1% 

1 874.51 

11.618% 2 456.85 

11.228% 3 318 

11.024% 4 248.85 

10.895% 5 207.58 

10.806% 6 180.26 

10.740% 7 160.89 

10.688% 8 146.5 

القرض 
 السكني 

7.25% 

8.049% 

50,000 7.25% 1% 

5 978.31 

7.828% 10 567.74 

7.750% 15 435.55 

7.710% 20 372.79 

7.686% 25 337.6 

قرض 
 اراتالسي

11.0% 

12.028% 

15,000 11.0% 0 

1 1325.72 

11.964% 2 699.12 

11.934% 3 491.08 

11.915% 4 387.68 

11.900% 5 326.14 

11.887% 6 285.51 

11.876% 7 256.84 

القرض 
عقاري ال

)لشراء قطعة 
 أرض(

)مقابل تحويل  
 %9راتب(

10.049% 

25,000 9.0% 

1% 

5 518.96 

9.809% 10 316.69 

9.766% 12 284.51 

تحويل  بدون) 
 %9.5راتب(

10.597% 

25,000 9.5% 

5 525.05 

10.356% 10 323.49 

10.313% 12 291.59 

 


