الر�سوم والعموالت (مقومة بالدوالر)
احلد الأعلى

ا�سم العمولة
عمولة �إيداع �شيكات حملية بر�سم التح�صيل (الآجلة) *

ن�سبة

مبلغ مقطوع
احلد الأدنى
احلد الأعلى

احلد الأدنى

ال�شيــــــــــــــــــــكات
 0.5دوالر لكل �شيك

لغاية  10.000دوالر او ما يعادلها

�أكرث من  100.000- 10.000دوالر او ما يعادلها

عمولة حت�صيل ال�شيكات املحلية (امل�شرتاة) *

�أكرث من  100.000دوالر او ما يعادلها

عمولة ال�شيكات املودعة بر�سم التح�صيل لل�شيكات امل�سحوبة على
البنوك الإ�رسائيلية *

املالحظات

 0.5دوالر لكل �شيك
 5دوالر لكل �شيك

 15دوالر لكل �شيك

لكل �شيك و ت�شمل تكلفة تقا�ص ال�شيكات على نظام براق

 0.5دوالر

عمولة �إعادة �شيك (املقا�صة الفل�سطينية) لعدم كفاية الر�صيد*

ثابتة  15دوالر

عمولة �إعادة �شيك (املقا�صة الفل�سطينية) لأ�سباب فنية*

ثابتة  10دوالر

عمولة �إعادة �شيك (املقا�صة الإ�رسائيلية)*

ثابتة  21دوالر

عمولة �شيكات ال�شيكل املرجتعة من دي�سكونت (املر�سلة مقا�صة)*

ت�ستوفى من ال�ساحب ( حمرر ال�شيك ) يف حالة �إعادة ال�شيك ب�سبب
عدم كفاية الر�صيد ،كما و يحظر ا�ستيفائها من امل�ستفيد
ت�ستوفى من ال�ساحب ( حمرر ال�شيك ) يف حالة �إعادة ال�شيك ب�سبب
اختالف التوقيع �أو التفقيط �أو عدم توقيع ال�ساحب على الت�صحيح
ويحظر ا�ستيفائها من امل�ستفيد
ت�شمل عمولة البنك املرا�سل

ثابتة � 30شيقل

�إ�صدار �شيك بنكي

ثابتة  7دوالر

�إ�صدار دفرت �شيكات  10ورقة  -عادي *

�إذا كان الدفرت �أكرث �أو �أقل من  20ورقة يكون احلد الأعلى  0.35دوالر لكل
ورقة

ثابتة  3.5دوالر

تكاليف الطباعة  2 +دوالر و بحد �أق�صى  15دوالر

�إ�صدار دفرت �شيكات-جتاري ( 20ورقة)

 0.5دوالر لكل �شيك لل�شيكات ذات الأرقام املت�سل�سلة

عمولة �إيقاف �رصف �شيك م�سحوب على ح�ساب العميل لدى فروع
فل�سطني

 5دوالر لكل �شيك لل�شيكات ذات الأرقام غري املت�سل�سلة

التمويل التجاري
االعتمادات ال�صادرة

يتم ا�ستيفاء العمولة بغ�ض النظر عن �سبب الإيقاف
ت�ستوفى من ال�ساحب على �أن حتجز القيمة يف احل�ساب و يعاد لعدم
كفاية الر�صيد يف حال عدم توفر كامل القيمة ،ما مل يكن �سبب
الإيقاف ال�ضياع او ال�رسقة ،فعند �إذ يتطلب الأمر تطبيق ن�صو�ص
القانون يف ذلك

كل � 3شهور ولكل العمالت /الأ�سعار التف�ضيلية خا�ضعة للموافقات
الإدارية � +أجور �سويفت  30دوالر

عمولة �إ�صدار اعتماد م�ستندي

70

-

%0.75

%0.75

عمولة تعديل االعتماد (زيادة املبلغ و�/أو تاريخ ال�صالحية )

70

-

%0.75

%0.75

لكل � 3شهور ولكل العمالت /الأ�سعار التف�ضيلية خا�ضعة للموافقات
الإدارية

%0.75

لكل � 3شهور ولكل العمالت /الأ�سعار التف�ضيلية خا�ضعة للموافقات
الإدارية

ثابتة  50دوالر

عمولة التعديالت الأخرى (غري املالية )
70

عمولة ال�سحب امل�ؤجل ()Acceptance

-

عمولة �إلغاء اعتماد �صادر قبل انتهاء �صالحيته

%0.75
ثابتة  50دوالر

ثابتة  100دوالر

عمولة امل�ستندات املخالفة ل�رشوط االعتماد
عمولة �إعادة م�ستندات �إىل بنك امل�ستفيد

-

ا�ستيفاء تكاليف الربيد و م�صاريف �سويفت و بحد �أدنى  35دوالر

عمولة وم�صاريف البنك املرا�سل

كما ترد من البنك املرا�سل و ح�سب �رشوط االعتماد

70

عمولة تبليغ �إعتماد وارد

70

عمولة تعديل االعتماد بزيادة املبلغ

عمولة التعديالت الأخرى (غري مالية)

االعتمادات الواردة

%0.20

-

%0.20

-

ثابتة  50دوالر

%0.20
%0.20

يف حال كان التبليغ مبدئي يتم ا�ستيفاء عمولة  50دوالر ثابتة
نف�س عمولة تبليغ االعتماد

عمولة تعزيز االعتماد الوارد

70

-

%0.75

%0.75

عمولة تداول امل�ستندات

70

-

%0.50

%0.50

عمولة قبول �سحوبات (اعتماد غري معزز)

70

-

%0.625

%0.625

لكل � 3شهور ولكل العمالت/الأ�سعار التف�ضيلية خا�ضعة للموافقات
الإدارية

عمولة قبول �سحوبات (اعتماد معزز)

70

-

%0.75

%0.75

لكل � 3شهور ولكل العمالت/الأ�سعار التف�ضيلية خا�ضعة للموافقات
الإدارية

%0.30

من القيمة املحولة �إ�ضافة �إىل �أجور ال�سويفت

عمولة تبليغ االعتماد �إىل بنك �آخر

70

عمولة حتويل االعتماد ( )Transferable LCs

عمولة تغطية االعتمادات

عمولة الغاء اعتماد وارد قبل انتهاء �صالحيته

-

%0.30

ثابتة  50دوالر

�إ�ضافة �إىل تكاليف الربيد

عمولة بولي�صة حت�صيل واردة� /صادرة

50

-

%0.375

%0.375

عمولة كفالة �سحوبات بوال�ص التح�صيل الواردة (مقبولة مكفولة)

50

-

%0.625

%0.625

ثابتة  50دوالر
ثابتة  50دوالر

عمولة �إعادة امل�ستندات لعدم الدفع  /لعدم القبول
عمولة قبول �سحب بولي�صة حت�صيل واردة

عمولة تعديل بولي�صة ( ما عدا زيادة املبلغ )

عمولة تعديل مايل بولي�صة حت�صيل �صادرة/واردة
عمولة جتيري بولي�صة ال�شحن

عمولة ال�شيكات املودعة بر�سم التح�صيل وامل�سحوبة على البنوك
الأجنبية والإ�رسائيلية بالأجنبي وللم�ستفيد الأول فقط
عمولة ال�شيكات املودعة بر�سم التح�صيل وامل�سحوبة على فروعنا يف
الأردن لغاية  100دينار
عمولة ال�شيكات املودعة بر�سم التح�صيل وامل�سحوبة على فروعنا يف
الأردن اكرب من  100دينار
عمولة ال�شيكات املودعة بر�سم التح�صيل وامل�سحوبة على البنوك
الأخرى يف الأردن لغاية  100دينار
عمولة ال�شيكات املودعة بر�سم التح�صيل وامل�سحوبة على البنوك
الأخرى يف الأردن اكرب من  100دينار
عمولة حت�صيل ال�شيكات الواردة من الإدارة العامة /الأردن وامل�سحوبة
على فروعنا
عمولة حت�صيل ال�شيكات الواردة من الإدارة العامة او بنوك خارجية
وم�سحوبة على بنوك �أخرى
عمولة حت�صيل ال�شيكات الواردة من من بنك دي�سكونت والبنوك
الإ�رسائيلية وامل�سحوبة على فروعنا
عمولة حت�صيل ال�شيكات الواردة من البنوك الأخرى وامل�سحوبة على
فروعنا

كما ترد من البنك املرا�سل

50

-

%0.125

50

-

%0.375

ثابتة  50دوالر
 50دوالر

15

7

70

10

70

لكل � 3شهور ولكل العمالت /الأ�سعار التف�ضيلية خا�ضعة للموافقات
الإدارية

عمولة ال�شيكات املرجتعة من فروعنا يف الأردن واكرب من  100دينار
عمولة ال�شيكات املرجتعة من البنوك الأخرى يف الأردن ولغاية  100دينار

عمولة ال�شيكات املرجتعة من البنوك الأخرى يف الأردن و�أكرث من  100دينار

%0.125
%0.375

%0.40

%0.40

ثابتة  5دوالر

ي�ضاف  25دوالر م�صاريف بريد على كل �شيك �أو جمموعة �شيكات
�ضمن نف�س الإر�سالية لكل عميل �إ�ضافة �إىل عمولة البنك املرا�سل

%0.15

%0.15

�إ�ضافة �إىل عموالت الإدارة العامة
�إ�ضافة �إىل عموالت الإدارة العامة

%0.30

%0.30

�إ�ضافة �إىل عموالت الإدارة العامة

ثابتة  10دوالر

ت�ستوفى من قيمة ال�شيك

ثابتة  25دوالر

ت�ستوفى من قيمة ال�شيك

30

100

%0.30

%0.30

ت�ستوفى من قيمة ال�شيك

30

100

%0.30

%0.30

ت�ستوفى من قيمة ال�شيك

بقيمة العموالت والتكاليف الأخرى امل�ستوفاة من امل�صارف االجنبية
ومبا يغطي تكاليف امل�رصف مع �رضورة الإف�صاح عنها للعميل

عمولة ال�شيكات البنكية الواردة حت�صيل �أو بالفاك�س

بدون

عمولة �رصف �شيك م�سحوب على فروع الأردن بالفاك�س
(والدفع باحل�ساب) لعمالء البنك

الكفاالت

ت�شمل تكلفة الإر�سالية يف الربيد  +عمولة البنك املرا�سل

يتم ا�ستيفاء م�صاريف تلفون/فاك�س�/سويفت بواقع  5دينار/يف حال مل
يتم �رصف ال�شيك لأي �سبب

تعادل عمولة احلوالة ال�صادرة �إىل فروعنا يف الأردن

عمولة الكفاالت ال�صادرة ( حملي �أو خارجي ) (با�ستثناء كفاالت الدفع)

35

-

%0.625

%0.625

لكل � 3شهور ولكل العمالت

عمولة كفاالت الدفع ( حملي )

50

-

%1

%1

لكل � 3شهور ولكل العمالت

عمولة كفاالت الدفع ( خارجي )

عمولة كفالة �صادرة ب�ضمان كفالة بنكية مقابلة(تعزيز كفالة)
(با�ستثناء كفاالت الدفع)
عمولة كفالة �صادرة ب�ضمان كفالة بنكية مقابلة (تعزيز كفالة)
(كفاالت دفع )

50

-

50

-

%0.625

50

-

%1

%1

ثابتة  35دوالر

عمولة تعديل الكفالة ب�أنواعها املختلفة (زيادة املبلغ و� /أو تاريخ
ال�صالحية)

الت�سهيالت والقرو�ض

� %1شهريا

عمولة تعديل او تغيري ال�ضمان (تغيري الرهن)

 10دوالر

عمولة ا�ستبدال /ا�سقاط كفيل

عمولة جتاوز حل�سابات ال�شيقل ( جاري مدين )*
عمولة خ�صم الكمبياالت

عمولة حت�صيل الكمبياالت

عمولة �إعادة كمبيالة غري مدفوعة

يتم ا�ستيفاء عمولة بن�سبة  %1على الر�صيد القائم بتاريخ اجلدولة

ت�ستوفى من املدين عن كل كفيل

%1

عمولة تثبيت كفالة قرو�ض (للقرو�ض املنفذة من خالل م�ؤ�س�سات
الإقرا�ض)

عمولة جتاوز حل�سابات الدوالر( طلب ،جاري مدين)*

حتت�سب على الر�صيد امل�سدد

 5دوالر

عمولة �سقف غري م�ستغل

عمولة جتاوز حل�سابات الدينار (طلب ،جاري مدين )*

حتت�سب على الر�صيد املك�شوف مع االخذ باالعتبار قيمة و فرتة الك�شف

%1.5

عمولة جدولة قر�ض (مديونية) يف حال التعرث

ت�شمل جميع ال�سقوف غري امل�ستغلة لالفراد و ال�رشكات

ح�سب االتفاق مع كل جهة
 %1من قيمة الق�سط و بحد �أعلى  10دوالر لكل ق�سط
%4.5
%4.5
-

-

-

-

-

-

احلواالت ال�صادرة ( من احل�ساب فقط )

ثابتة  5دوالر

لغاية  3000دوالر

لغاية  20000دوالر

عمولة �إ�ضافية ال تتجاوز  %0.05على �أي مبلغ �إ�ضايف يزيد عن ال 100
�ألف دوالر

ثابتة  10دوالر

لغاية  100000دوالر

ثابتة  25دوالر

لغاية  20000دوالر

ثابتة  20دوالر

 عمولة �إ�ضافية ال تتجاوز  %0.05على �أي مبلغ �إ�ضايف يزيد عن ال 100
الف دوالر
 ي�ضاف عمولة  %0.35بحد �أدنى  35دوالر و بحد �أعلى  50دوالر يف حال
كانت احلوالة �إىل البنوك االمريكية والعمولة على ح�ساب املحول
Charges Our
 يف حال كانت احلوالة باليورو و العمولة على ح�ساب املحول Charges
 Ourي�ضاف ما يلي:
 للحواالت لغاية  15000يورو ي�ضاف عمولة  12يورو
 للحواالت من  50000 –15001يورو ي�ضاف عمولة  25يورو
 للحواالت التي تزيد عن  50الف يورو ي�ضاف عمولة بن�سبة  %0.1و
بحد �أدنى  50يورو و بحد �أعلى  100يورو

ثابتة  5دوالر

لغاية  100000دوالر

ثابتة  70دوالر

لغاية  3000دوالر

ثابتة  5دوالر

لغاية  20000دوالر

عمولة �إ�ضافية ال تتجاوز  %0.05على �أي مبلغ �إ�ضايف يزيد عن ال 100
الف دوالر
ي�ضاف عمولة بنك دي�سكونت البالغة � 45شيقل

ثابتة  20دوالر

لغاية  100000دوالر

ثابتة  70دوالر

لغاية  20000دوالر

ثابتة  8دوالر

ثابتة  5دوالر

لغاية  3000دوالر

لغاية  100000دوالر

عمولة �إ�ضافية ال تتجاوز  %0.05على �أي مبلغ �إ�ضايف يزيد عن ال 100
الف دوالر

ثابتة  20دوالر

مالحظة خا�صة باحلواالت ال�صادرة �إلى امل�صارف الأخرى داخل و خارج فل�سطني:
ي�ضاف  1دوالر م�صاريف �سويفت /براق على العمولة اخلا�صة باحلوالة ال�صادرة و �أية تكاليف �إ�ضافية من عموالت و ر�سوم �أخرى تخ�ص البنك املرا�سل .

اال�ستف�سار عن حوالة �إىل فروع البنك يف الأردن

بدون

اال�ستف�سار عن حوالة �صادرة من خالل البنوك الأمريكية

ي�ضاف �إليها عمولة بنك مرا�سل بواقع  55يورو وي�سوى الفرق من خالل
ح�ساب العميل
ي�ضاف �إليها عمولة بنك مرا�سل بواقع  75دوالر وي�سوى الفرق من خالل
ح�ساب العميل
ي�ضاف �إليها عمولة بنك مرا�سل بواقع  25دوالر وي�سوى الفرق من خالل
ح�ساب العميل

ثابتة  7دوالر

اال�ستف�سار عن حوالة �صادرة �إىل البنوك الأمريكية من خالل DCI
اال�ستف�سار عن حوالة �صادرة من خالل البنوك الأخرى

ي�ضاف �إليها �أي عموالت تقيد من قبل بنك امل�ستفيد

تعديل حوالة �صادرة من خالل البنوك الأوروبية
تعديل حوالة �صادرة من خالل البنوك الأمريكية ولغاية  3000دوالر
تعديل حوالة �صادرة من خالل البنوك الأمريكية و�أكرث من  3000دوالر
تعديل حوالة �صادرة من خالل البنوك الأخرى

تعامل معاملة احلوالة ال�صادرة بنف�س قيمة العمولة كحد �أق�صى
وح�سب نوع احلوالة

%3.5
%2.5

الكمبياالت

%3.5

ثابتة  2دوالر لكل كمبيالة

خا�صة بح�سابات االفراد فقط

تعديل حوالة �صادرة �إىل فروع البنك يف الأردن

ثابتة  10دوالر
 35يورو

النقد

عمولة الإيداع بال�شيقل اال�رسائيلي *

ت�ستوفى على الإيداعات اليومية بال�شيقل التي تزيد قيمتها عن 100
�ألف �شيقل.
يتم ا�ستيفاء العمولة على جمموع الإيداعات النقدية ال�شهرية التي
تزيد قيمتها عن  500الف �شيكل �رشيطة عدم تكرار احت�ساب الإيداعات
التي مت ا�ستيفاء عمولة عليها �ضمن ال�سقف اليومي
يتم ا�ستيفاء عمولة عن عمليات ال�سحب النقدي اليومية التي تزيد عن
 30الف دوالر او ما يعادلها و ب�سقف � 300ألف دوالر �شهريا
يتم ا�ستيفاء عمولة عن عمليات ال�سحب ال�شهرية التي تزيد عن 300
الف دوالر او ما يعادلها بالن�سبة املذكورة و بدون حد �أعلى
ت�ستوفى العمولة فقط يف حال قيام �صاحب احل�ساب بال�سحب نقدا من
ح�سابه ال�شخ�صي
يجوز للبنك عدم تنفيذ عملية ال�سحب للمبالغ التي تزيد عن 100
�ألف دوالر او ما يعادلها �إال بعد مرور يومني اثنني على �إعالم البنك بنية
�سحبها من قبل العميل

%0.2

 %05وبحد �أق�صى  300دوالر

عمولة �إيداع� /سحب بعملة عدا (الدوالر /ال�شيكل /الدينار)
عمولة �إيداع نقد يف فرع و �سحبه من فرع �آخر
عمولة �إيداع النقد املعدين

عمولة �إيداع النقد التالف

 %0.2على املبالغ التي تزيد عن  20الف يورو
-

10

5

غرامة ك�رس الوديعة
عمولة امل�صادقة على �صحة التوقيع جلهات خارجية وداخلية

عمولة ت�سديد الفواتري نقدا و ت�سديد ق�سائم ال�رضيبة املحلية نقدا

عمولة ت�سديد فواتري ق�سائم ال�رضيبة الإ�رسائيلية

�أجور بريد لإر�سال ك�شف احل�ساب *
عمولة طلب ك�شف ح�ساب غري دوري و بناء على طلب العميل
عمولة ك�شف ح�ساب تاريخي ( – )Data Storeللح�سابات املغلقة

عمولة �إ�صدار بطاقة �رصاف �آيل لأول مرة

عمولة �إ�صدار بطاقة �رصاف �آيل بدل فاقد
عمولة خدمات ال�رصاف الآيل *
عمولة �سحب نقدي من �أجهزة ال�رصاف الآيل التابعة لبنوك �أخرى داخل
فل�سطني *
عمولة اال�ستعالم عن الر�صيد من �أجهزة ال�رصاف الآيل التابعة لبنوك
�أخرى داخل فل�سطني *

عمولة �إ�صدار /ا�ستبدال بدل فاقد لالرقام ال�رسية لبطاقات االئتمان
وال�رصاف الآيل

عمولة �إعادة املطالبة حلامل البطاقة

%3

%3

 2دوالر للأفراد
 4دوالر لل�رشكات
ثابتة  1.5دوالر
ثابتة  2دوالر

 5دوالر للأفراد
 10دوالر لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات
املبلغ امل�سحوب  X %2 Xاملدة املتبقية لال�ستحقاق
360
ثابتة  5دوالر
 0.5دوالر �أو � 2شيكل

العمولة� /شيقل

ال�رشيحة� /شيقل

12

من 1.000 - 1

40

�أكرث من 10.000 - 1.000

60

�أكرث من 100.000 - 10.000

80

�أكرث من 100.000

 0.15دوالر لكل �صفحة
 0.15دوالر لكل �صفحة و بحد �أدنى  1دوالر لغاية � 5صفحات
بدون يف حال ا�ستالمها من العميل
 5دوالر

ثابتة  0.35دوالر مقطوعة �شهريا
( )200فل�س عن كل عملية �سحب نقدي بعملة الدينار
(� )25سنت عن كل عملية �سحب نقدي بعملة الدوالر
(� )1شيكل عن كل عملية �سحب نقدي بعملة ال�شيكل
( )100فل�س عن كل عملية �سحب نقدي بعملة الدينار
(� )12سنت عن كل عملية �سحب نقدي بعملة الدوالر
(� )50أغورة عن كل عملية �سحب نقدي بعملة ال�شيكل
%4

 70دوالر ثابتة
متنح جمانا لل�سنة الأوىل
ا�ضافية �ستاندرد  7دوالر ا�ضافية تيتانيوم  21دوالر ا�ضافية وورلد 50
دوالر

�أيهما �أقل وت�ستوفى يف حالة الإيداع النقدي من فرع و�سحب املبلغ نقدا
من فرع �آخر يف نف�س اليوم

�إ�ضافة �إىل عمولة دي�سكونت = عدد القطع *100 / 3

يجوز ك�شف احل�ساب ال�ستيفاء العمولة يف حال عدم توفر ر�صيد يف
احل�ساب و ال يجوز ا�ستيفاء العمولة باثر رجعي من تاريخ جتميد احل�ساب.
ميكن ا�ستيفا�ؤها على ح�سابات التوفري اجلامدة التي تقل عن  25دوالر
يحظر ا�ستيفائها من ح�سابات املتوفني غري املوزعة على الورثة
ال يجوز اجلمع بني هذه العمولة واية عموالت �أخرى خا�صة ب�إدارة احل�ساب
وت�ستوفى �آليا على الرواتب املحولة على ح�سابات التوفري

بحد �أدنى  7دوالر  -ال يجوز امل�سا�س با�صل مبلغ الوديعة
ت�ستوفى نقدا من العمالء (للت�سديد من خالل الكاونرت)

ت�ستوفى نقدا من العمالء عن كل ق�سيمة

حتمل على العميل بحدود التكلفة

�أول  20حركة خالل ال�شهر مينح العميل ك�شف ح�ساب جمانا ملرة واحدة
وبناء على طلبه
ثابتة  5دوالر يف حال مت �إتالفها لعدم ا�ستالمها من العميل

و ت�ستوفى �آليا على احل�ساب الرئي�سي ويحظر ا�ستيفاءها بناء على عدد
احلركات
تطبق العمولة عند ال�سحب النقدي /اال�ستعالم من خالل �أجهزة
ال�رصاف الآيل امل�شرتكة باملفتاح الوطني فقط.
بحد �أدنى  3دنانري

�ستاندرد  -تيتانيوم  -وورلد متنح جمانا لل�سنة االوىل  -لل�سنة الثانية 14
دوالر�ستاندرد 35-دوالر تيتانيوم  98 -وورلد

جمانا

�ستاندرد  5دوالر  ،تيتانيوم  10دوالر ،وورلد  14دوالر
ثابتة  4دوالر
 5دوالر

ت�ستوفى عند تقدمي االعرتا�ض وتعاد يف حال ثبوت �صحة االعرتا�ض

عمولة التعميم عن بطاقة ائتمانية مفقودة

ثابتة  10دوالر

عمولة �إدخال �أو تعديل �أوامر الدفع الثابتة (الدورية) Standing Orders

 5دوالر �سنويا

ال�صناديق احلديدية  -احلجم ال�صغري

 50دوالر �سنويا

بالإ�ضافة �إىل الت�أمينات املقررة والتي تعادل قيمة الإيجار ال�سنوي

 120دوالر �سنويا

بالإ�ضافة �إىل الت�أمينات املقررة والتي تعادل قيمة الإيجار ال�سنوي

ت�صوير امل�ستندات وال�شيكات

�شيقل عن كل �صفحه و�شيقل لكل ن�سخه

ال�صناديق احلديدية  -احلجم املتو�سط

 75دوالر �سنويا

عمولة ال�صناديق الربيدية الداخلية (للربيد الداخلي)

 20دوالر �سنويا

ال�صناديق احلديدية  -احلجم الكبري

اخلدمة امل�رصفية عرب الإنرتنت واخلدمة امل�رصفية عرب الر�سائل الق�صرية

جمانا

عمولة قبول تفوي�ض للأفراد (�سند تفوي�ض داخلي)

 5دوالر

عمولة قبول تعليمات عرب الفاك�س
عمولة تق�سيم ح�ص�ص الورثة

بدل الأجور الربيدية

ي�ستثنى من ذلك الأوامر الدورية املتعلقة بالقرو�ض والفيزا واالقتطاع �إىل
ح�سابات التوفري للأفراد
بالإ�ضافة �إىل الت�أمينات املقررة والتي تعادل قيمة الإيجار ال�سنوي

 5دوالر

ت�ستوفى ملرة واحدة

 5دوالر

لكل ح�صة با�ستثناء الق�رص

مالحظات:

%2.5
%3.5

%0.025

احل�سابات/الودائع /اخلدمات املرتبطة /البطاقات

عمولة �إدارة ح�ساب جامد *
عمولة �إ�صدار �شهادة براءة الذمة �/شهادة الر�صيد�/شهادة ح�ساب/
فواتري ل�رضيبة الدخل �أو املدققني� /شهادة مالءة مالية

%2

-

عمولة �إدارة ح�ساب جاري دائن *

عمولة حتويل راتب  /تقاعدي � /ضمان اجتماعي

%0.025

 العموالت املثبتة �أعاله بالدوالر ،ويتم ا�ستيفا�ؤها بالعمالت الأخرى ح�سب الأ�سعار ال�سائدة بتاريخه حال التنفيذ.

%3.5

ي�ضاف �إليها عمولة بنك مرا�سل بواقع  30يورو وي�سوى الفرق من خالل
ح�ساب العميل
ي�ضاف �إليها عمولة بنك مرا�سل بواقع  75دوالر وي�سوى الفرق من خالل
ح�ساب العميل
ي�ضاف �إليها عمولة بنك مرا�سل بواقع  75دوالر وي�سوى الفرق من خالل
ح�ساب العميل

تعديل حوالة �صادرة من خالل البنوك املحلية

عمولة �إ�صدار بطاقة ائتمانية بدل فاقد /تالف
حتت�سب على الر�صيد القائم للقر�ض
حتت�سب عند املنح و التجديد على �سقوف اجلاري مدين لل�رشكات واجلاري
مدين دوار للأفراد �سنويا.
يجب ان ال تتجاوز قيمة العمولة امل�ستوفاة على مدار عمر االئتمان ما
ن�سبته  %4من قيمة االئتمان عند املنح �أو ح�سب املوافقة الإدارية

%1

%1

�إىل البنوك العاملة داخل فل�سطني

عمولة عدم ا�ستخدام �سقف بطاقة ائتمان *

� -2أجور الربيد ال�رسيع  :بحد �أدنى  25دوالر �أو ح�سب التكلفة احلقيقية للربيد

عمولة ال�سداد املبكر (جزئي /كلي) للقرو�ض

�إىل البنوك الإ�رسائيلية بال�شيقل

عمولة �إ�صدار  /جتديد بطاقة ائتمانية� /إ�ضافية

ثابتة  50دوالر

عمولة ك�شف احل�ساب اجلاري الدائن

�إىل البنوك الأخرى خارج فل�سطني

عمولة �إ�صدار/جتديد بطاقة ائتمانية

كما ترد من البنك املرا�سل

عمولة منح ت�سهيالت ائتمانية و جتديدها و متديدها و زيادة �سقف
الت�سهيالت و عمولة منح القرو�ض واجلاري مدين دوار

بدون

لغاية  3000دوالر

عمولة ال�سحب النقدي بوا�سطة بطاقة االئتمان*

ثابتة  50دوالر

عمولة و م�صاريف البنك املرا�سل

عمولة ت�أجيل الأق�ساط

لكل � 3شهور ولكل العمالت ( �أو ح�سب موافقة الدائرة الأجنبية /الإدارة
العامة )
لكل � 3شهور ولكل العمالت ( �أو ح�سب موافقة الدائرة الأجنبية /الإدارة
العامة )

ثابتة  35دوالر

عمولة التعديالت غري املالية على الكفاالت اخلارجية /مقابل �ضمان
كفالة خارجية

مالحظة خا�صة بالتمويل التجاري � -1 :أجور ر�سالة ال�سويفت  10دوالر

لكل � 3شهور ولكل العمالت

نف�س عمولة الإ�صدار وح�سب نوع الكفالة

عمولة التعديالت غري املالية على الكفاالت املحلية

عمولة مترير كفالة بدون م�س�ؤولية

%1

%1

%0.625

عمولة كفاالت تخلي�ص الب�ضائع ( )Shipping Guarantee

�إىل فروع البنك يف الأردن

�أجور بريدية بواقع  3دوالر

ي�ضاف م�صاريف �سويفت

�إ�ضافة �إىل عموالت الإدارة العامة

ثابتة  7دوالر

عمولة ال�شيكات املعادة الواردة حت�صيل

حوالة واردة والعمولة على البنك املحول

ثابتة  10دوالر

عمولة ال�سحب النقدي للمبالغ التي تزيد عن � 30ألف دوالر او ما
يعادلها

عمولة ال�شيكات املرجتعة من بنوك �أجنبية

عمولة ال�شيكات املرجتعة من فروعنا يف الأردن ولغاية  100دينار

�إعادة حوالة مل�صدرها ( بنوك �أجنبية و�أوروبية ) لأي �سبب من الأ�سباب

بدون عمولة

تكاليف بريدية بواقع  15دوالر ( 7دوالر �سويفت � 8 +أجور بريد)

�إ�ضافة �إىل الأجور الربيدية

�شيكات التح�صيل (�صادرة/واردة)
150

تعادل عمولة احلوالة ال�صادرة �إىل فروعنا بالأردن

�إ�ضافة �إىل �أجور الربيد يف حال الإر�سال

ثابتة  50دوالر

عمولة و م�صاريف البنك املرا�سل

تعادل عمولة احلوالة ال�صادرة �إىل البنوك الأخرى خارج فل�سطني

عمولة ا�سرتداد حوالة �صادرة للحواالت بعملة اليورو

بوال�ص حت�صيل امل�ستندات ال�صادرة والواردة

عمولة �إر�سال /ت�سليم م�ستندات بدون دفع القيمة

تعادل عمولة احلوالة ال�صادرة �إىل البنوك املحلية

عمولة طلب ا�سرتداد حوالة �صادرة

كما ترد من البنك املرا�سل

عمولة حتويل بولي�صة واردة �إىل بنك �آخر

امل�ستفيد لدى فروعنا يف الأردن

 5دوالر

تعديل حوالة �صادرة �إىل البنوك الأخرى يف الأردن

ثابتة  50دوالر

عمولة و م�صاريف البنك املرا�سل

امل�ستفيد لدى بنك خارجي ويعاد حتويلها من خالل ال�سويفت

تخ�صم من �صايف قيمة احلوالة لدى قيدها حل�ساب امل�ستفيد والإف�صاح
له عن �سبب اخل�صم

اال�ستف�سار عن حوالة �صادرة من خالل البنوك الأوروبية

لكل � 3شهور ولكل العمالت/الأ�سعار التف�ضيلية خا�ضعة للموافقات
الإدارية

ثابتة  100دوالر

امل�ستفيد لدى بنك حملي �آخر ويعاد حتويلها من خالل املقا�صة
الفل�سطينية

املالحظات

بحد �أعلى  7دوالر للحواالت التي تقل عن  3000دوالر

 2دوالر لغاية  5,000دوالر
 4دوالر للمبالغ التي تزيد عن  5,000دوالر

عمولة حوالة معادة �إىل الأردن لأي �سبب

جمانا يف حال كانت الغاية من �إ�صدار ال�شيك البنكي هي �سداد ثمن
�شقة ل�صاحب العقار �ضمن معاملة قر�ض ا�سكان

 20دوالر لكل �شيك بغ�ض النظر عن املبلغ

�إ�صدار دفرت �شيكات  20ورقة  -عادي *

احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــواالت
احلواالت الواردة

عمولة حوالة واردة من اخلارج بدون ايبان /ايبان خط�أ

ثابتة  10دوالر

عمولة �سحب �شيك مودع بر�سم التح�صيل /من ال�شيكات امل�سحوبة
على البنوك الإ�رسائيلية واملحلية *

احلواالت الواردة لغري العمالء التي ت�رصف على الكاونرت

احلد الأدنى

 %0.5و بحد �أعلى  50دوالر

حوالة واردة من خارج فل�سطني حل�ساب امل�ستفيد

ثابتة  10دوالر

عمولة ال�شيكات امل�شرتاة و امل�سحوبة على البنوك الإ�رسائيلية*

ا�سم العمولة

احلد الأعلى

ن�سبة

مبلغ مقطوع
احلد الأدنى
احلد الأعلى

�سنوي وحت�سب على �أ�سا�س ربع �سنوي ولكل العمالت

ثابتة  2دوالر لكل كمبيالة

معا ً ننمو

