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 رقم الصفحة فهرس القائمة 
 2 أ . االعتمادات المستندية الصادرة 

 3 ب . االعتمادات الواردة 
 5 ج . البوالص برسم التحصيل  الواردة والصادرة

 6 د . الكفاالت االجنبية والمحمية
 8 ىـ. الحواالت الخارجية والداخمية 
 10 و . الشيكات األجنبية والمحمية 

 12 ز . الحسابات 
 15 ح . البطاقات 

 16 ط . قروض اإلفراد 
 16 ي . الفواتير 

 17 و . االستثمار و الخزينة
 18 أخرى عموالت ك . 
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 مالحظات  العموالت  الخدمة 
 :  االعتمادات المستندية الصادرة -أ
 عمى اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شيور او اي جزء منيا (تحتسب  دينار 35بحد أدنى ( 0(00375. . عمولة فتح االعتماد المستندي الصادر1
 تستوفى عند اصدار االعتماد دينار 30 اجور سويفت -2
 االعتمادتستوفى عند اصدار  دينار 4 اجور بريدية -3
طوابع واردات عمى الشروط العامة  -4

 لالعتمادات 
 تستوفى لمرة واحدة فقط دينار 5

 عمولة التعديل لالعتماد الصادر  -5
زيادة المبمغ أو تمديد المدة: نفس عمولة 

 اإلصدار
 دينار 25

عمولة فتح االعتماد بند في حال زيادة قيمة االعتماد و / أو تمديد المدة تيم احتساب العمولة كما ورد في 
 المستندي الصادر

 ال يوجد مالحظات دينار مقطوعة 15 عمولة تعديل غير مالي  -6
 تستوفى عند اصدار تعديل االعتماد بواسطة السويفت دينار 10 اجور سويفت  -7

 دينار 30بحد أدنى  ((0.005 عمولة كفالة سحوبات االعتماد الصادر -8
االعتماد مؤجل الدفع عمى اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شيور او اي جزء  تستوفى العمولة اذا كان

 منيا (
 تستوفى العمولة عند تسديد االعتماد بعممة مختمفة عن عممة االعتماد 0.005 عمولة فرق العممة -9

 0.003 طوابع واردات-10
 

تستوفى الطوابع في حال االعتمادات المؤجمة فقط )مقابل توقيع العميل عمى كمبيالة ( وتحتسب كما يمي ) قيمة 
 ثالثة باأللف (  xدينار ثم ) الناتج المقرب  1000سعر تحويل العممة ( والناتج يقرب ألقرب  xالمستندات 

 عمولة مستندات مخالفة-11
 دينار 70

المستندات المخالفة ويتم استيفائيا من المستفيد من االعتماد / تخصم من قيمة المستندات تستوفى العمولة عمى 
 عند دفعيا لممستفيد
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 اجور سويفت-12
 دينار 15

تستوفى اجور التمكس عمى قبول المستندات المخالفة ويتم استيفائيا من المستفيد من االعتماد / تخصم من قيمة 
 المستندات عند دفعيا لممستفيد

 تستوفى االجور البريدية عند تسميم المستندات لمعميل دينار 4 اجور بريدية-13

 عمولة كفالة تخميص البضائع-14
 دينار 25

تستوفى عمولة مقطوعة عمى كل كفالة تخميص في حال اصدارىا لمتخميص عمى البضائع قبل ورود المستندات 
 لمبنك

اعادة عموالت ومصاريف االعتماد -15
 تعادال  الصادر

 او عدم استغاللو ال تعاد العمولة في حال الغاء االعتماد الصادر
 

 

 مالحظات  العموالت الخدمة

 :  االعتمادات الواردة -ب

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

 عمولة تعزيز االعتماد الوارد-2
 دينار  35( بحد أدنى (0.005

 إدارة المؤسسات المالية مشروطة بموافقة   عمى اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شيور او اي جزء منيا (
(Bank Risk & Country Risk) 

 عمولة تعديل االعتماد الوارد-3
 دينار 35

عمولة تعزيز االعتماد بند تيم احتساب العمولة كما ورد في  ، و/أو تمديد المدة  في حال زيادة قيمة االعتماد
 حسب الحالةو  عمولة تبميغ االعتماد الوارد ,الوارد

 تحتسب عمى قيمة المستندات المتداولة دينار 35بحد أدنى   (0.00375 عمولة تداول المستندات لالعتماد الوارد-4

عمولة تحويل / دفع قيمة المستندات -5
 المستفيد لدى بنك اخر بموجب حوالةلحساب 

 مقطوعة بغض النظر عن قيمة الحوالة دينار 25
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 عمى اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شيور او اي جزء منيا ( دينار 35( بحد أدنى (0.00375 عمولة كفالة سحوبات االعتماد الوارد-6

عمولة اصدار كتاب تعيد / تنازل عن -7
 مستحقات

 تحتسب مقطوعة عمى قيمة التعيد الصادر دينار 100أدنى ( بحد (0.002

 تحتسب مقطوعة عمى قيمة تغطية االعتماد BACK TO BACK 0.01عمولة ادارة -8

 تحتسب مقطوعة عمى قيمة االعتماد المحول دينار 50بحد أدنى  ((0.05 عمولة تحويل االعتماد الوارد-9

 تحتسب مقطوعة عمى قيمة تغطية االعتماد دينار 25أدنى بحد  ((0.00125 عمولة تغطية االعتمادات-10

 تستوفى مقابل ارسال كل سويفت الى البنوك المراسمة دينار 15 اجور سويفت-11

 تستوفى مقابل ارسال كل ارسالية بريدية لمعميل  دينار 4 اجور بريد داخمي / بريد عادي-12

  DHL / TNT  /ARAMEXتستوفى مقابل ارسال كل ارسالية بالبريد السريع  دينار 50 اجور بريد / البريد السريع-13

دفع قيمة مستندات تم تداوليا لدى بنك  -14
 آخر 

دينار  20وبحد أدنى  (0.002)
 دينار 125وبحد أعمى 

 تستوفى عند تداول مستندات لدى بنك آخر ودفعيا يتم عن طريق البنك االستثماري
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 مالحظات  العموالت الخدمة

 :  بوالص التحصيل الواردة والصادرة -ج

 تحتسب مقطوعة عمى قيمة بوليصة التحصيل دينار 25( بحد أدنى 0.00375) عمولة بوليصة التحصيل الصادرة + الواردة-1

عمولة تسميم مستندات بوليصة واردة بدون -2
 دفع
 

 البوليصةالعمولة مقطوعة بغض النظر عن قيمة  دينار 20مقطوعة 

عمولة ارسال بوليصة تحصيل صادرة بدون -3
 دفع

 العمولة مقطوعة بغض النظر عن قيمة البوليصة دينار 50

 العمولة مقطوعة بغض النظر عن قيمة البوليصة دينار 50 عمولة تحويل البوالص بين البنوك-4

عمولة كفالة سحوبات البوالص الواردة -5
 المكفولة

 عمى اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شيور او اي جزء منيا ( دينار 35( بحد أدنى (0.00375

 دنانير( 25تستوفى عمولة مقطوعة عمى كل كفالة تخميص بقيمة ) مقطوعة دينار 25 عمولة كفالة تخميص البضائع-6

 وليصة التحصيلتستوفى العمولة عند تسديد بوليصة التحصيل بعممة مختمفة عن عممة ب 0.005 عمولة فرق العممة-7
طوابع واردات عمى بوالص التحصيل الواردة -8

 0.003 المؤجمة الدفع والمكفولة من البنك
فقط ) مقابل توقيع العميل عمى كمبيالة (  المكفولة تستوفى الطوابع في حال بوالص التحصيل الواردة المؤجمة

 : وتحتسب كما يمي 
 ثالثة باأللف (  xدينار ثم ) الناتج المقرب  1000سعر تحويل العممة( والناتج يقرب ألقرب  x)قيمة السحب 

 تستوفى مقابل ارسال كل سويفت الى البنوك المراسمة دينار 15 يفتاجور سو -9
 تستوفى مقابل ارسال كل ارسالية بريدية لمعميل  دينار 4 اجور بريد داخمي / بريد عادي-10
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  DHL / TNT  /ARAMEXتستوفى مقابل ارسال كل ارسالية بالبريد السريع  دينار 50 / البريد السريعاجور بريد -11
عمولة دفع بوليصة التحصيل الواردة -12

 بموجب حوالو
 العمولة مقطوعة بغض النظر عن قيمة الحوالة دينار 25

عمولة اعادة المستندات لعدم القبول دون -13
 دينار 50 دفع قيمتيا

 مقطوعة عمولة
 
 

 مالحظات  العموالت الخدمة
 : الكفاالت المحمية والخارجية  -د
 العمولة سنوية تحتسب عمى اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شيور او اي جزء منيا ( دينار 20بحد أدنى  %4 عمولة الكفاالت الصادرة بالدينار االردني-1
 العمولة سنوية تحتسب عمى اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شيور او اي جزء منيا ( دينار  50بحد أدنى  %4 عمولة الكفاالت الصادرة الى الخارج-2
عمولة الكفاالت الصادرة بضمان كفاالت -3

 بنكية مقابمة
إدارة العمولة سنوية تحتسب عمى اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شيور او اي جزء منيا  مشروطة بموافقة  دينار 50بحد أدنى  4%

 المؤسسات المالية
 العمولة سنوية تحتسب عمى اساس فترات ربع سنوية ) لكل ثالثة شيور او اي جزء منيا ( دينار 20بحد أدنى  %4 عمولة كفالة الدفع-4
عمى بدون التزام  كفالة واردةعمولة تبميغ -5

 دينار 100  البنك
 العمولة مقطوعة بغض النظر عن قيمة الكفالة

عمولة تأخير اعادة كفالة بعد انتياء -6
 سريانيا اذا كان ىنالك مطالبة

 دينار 10
عمولة الكفاالت  ,عمولة الكفاالت الصادرة بضمانة كفاالت بنكية مقابمة ,كما ورد في البند )عمولة كفالة الدفع

 الصادرة الى الخارج, عمولة الكفاالت الصادرة بالدينار االردني ( حسب الحالة
عمولة تأخير اعادة كفالة بعد انتياء -7

 سريانيا بدون مطالبة
 دينار 25

 العمولة مقطوعة بغض النظر عن قيمة الكفالة

 عمولة تعديل مالي او تمديد الكفالة-8
4% 

عمولة الكفاالت  ,عمولة الكفاالت الصادرة بضمانة كفاالت بنكية مقابمة ,ة كفالة الدفعكما ورد في بند عمول
 الصادرة الى الخارج, عمولة الكفاالت الصادرة بالدينار االردني ( حسب الحالة
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 العمولة مقطوعة بغض النظر عن قيمة الكفالة  دينار 20 عمولة تعديل غير مالي او تمديد الكفالة-9

 0.003 واردات عمى اصدار الكفالةطوابع -10

( تدمغ  999 - 500دينار تدمغ طوابع بقيمة دينار واحد ، اذا كانت من ) 500اذا كانت قيمة الكفالة اقل من 
دينار او اكثر فيتم استيفاء الطوابع كما يمي )قيمة  1000طوابع بقيمة  ديناران ، اذا كانت قيمة الكفالة اكثر 

ثالثة باأللف ( عمى النسخة االولى ، اما النسخة الثانية   xدينار ثم )الناتج المقرب  1000الكفالة مقربة ألقرب 
 تعامل كما ذكر اعالة وبحد اقصى ) خمسة دناير ( ) اما دينار واحد أو ديناران أو خمسة دنانير (

طوابع واردات عمى الشروط العامة -11
 لمكفاالت 

 تستوفى لمرة واحدة فقط  دينار 5

 تستوفى مقابل ارسال كل سويفت الى البنوك المراسمة في حال الكفاالت الخارجية دينار 15 اجور سويفت -12

 تستوفى في حال ارسال الكفالة بالبريد العادي دينار 4 اجور بريد داخمي / بريد عادي-13

  DHL / TNT  /ARAMEXتستوفى في حال ارسال الكفالة بالبريد السريع  دينار 50 اجور بريد / البريد السريع-14
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 مالحظات  العموالت الخدمة
 :  هـ. الحواالت الخارجية والداخمية

. عمولة الحوالة الصادرة بالعممة 1
 األجنبية

يتضمن سعر العممة األجنبية عمى الدينار 
 األردني قيمة فرق العممة

 : من حساب الدينار 
 $ عمولة سويفت 10$ + 100$ و بحد اعمى 15و بحد ادنى %0.125

 
 : من حساب العممة األجنبية 

$ أجـور بريـد  10$ أو مـا يعادليـا +  100/-$ وحد أعمـى  15/-باأللف بحد أدنى   1
البنـك ا $ في حال كانت الحوالة مذكور فييا بأن عموالت البنك المراسل يتحممي  50+  

 (.Oursاالستثماري)

 ال يوجد مالحظات

. عمولة الحواالت الصادرة بين البنوك 2
 المحمية / بالدينار األردني

 ال يوجد مالحظات دينار  5

. عمولة الحواالت الصادرة بين البنوك 3
 بالعممة األجنبية المحمية 

 من حساب الدينار : 
دنـانير أجـور  10+  دينـار ( 71دينـار وبحـد أعمـى  10 عمولـة بحـد ادنـى( %0.125

مــذكور فييــا بــأن عمــوالت البنــك فــي حــال كانــت الحوالــة  دينــار   SHA   +35بريــد 
 (.Ours) المراسل يتحمميا البنك االستثماري

 
 : من حساب العممة األجنبية 

$ أجور بريد 10$ أو ما يعادليا +  100/-$ وحد أعمى  15/-باأللف بحد أدنى   1
SHA + 50  $ الحوالة  مذكور فييا بأن عموالت البنك المراسل يتحمميا في حال كانت

 (.Oursالبنك االستثماري)

 ال يوجد مالحظات
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. عمولة استفسار/ تعديل/ إلغاء حوالة 4
 صادرة بنوك خارجيو

 إدارة المؤسسات الماليةمشروطة بموافقة  +عمولة البنك المراسل $ 10

.عمولة استفسار/ تعديل/ إلغاء حوالة صادرة 5
 بنوك محميو

 دينار + عمولة البنك المراسل)محمي( 10
 ال يوجد مالحظات

 ال يوجد مالحظات دينار3 . عمولة الحواالت الواردة دينار اردني  6
 دنانير أو ما يعادليا. 5$ أو ما يعادليا /  100.000اقل من  .عمولة الحواالت الواردة عممة أجنبية  7

 
 دنانير أو ما يعادليا. 10يعادليا / $ أو ما  100.000اكثر من 

 

 ال يوجد مالحظات

. عمولة تحول راتب عميل من البنك 8
 RTGSاالستثماري الى بنك اخر من خالل 

 ال يوجد مالحظات دينار 5

 ال يوجد مالحظات دينار 10 . إعادة حوالة وارده 12
. إعادة حوالة وارده خارج 13

 االردن
 ال يوجد مالحظات 15$
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 مالحظات  العموالت الخدمة
 :  و. الشيكات )األجنبية والمحمية(

او بالدوالر  بالدينار األردني . عمولة إصدار دفاتر شيكات1
 األمريكي

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

  :دوالر( 3أوراق ) 10بالدوالر االمريكي 
 دوالر( 5ورقة ) 25

 ال يوجد مالحظات

 دينار( 5أوراق ) 10 (Company Logoعمولة إصدار دفاتر شيكات ) 2
 دينار(10ورقة ) 25

 ال يوجد مالحظات

 (Loose Cheques with LOGO. عمولة إصدار دفاتر شيكات )3
 ال يوجد مالحظات دينار 600 ورقة 1000
 ال يوجد مالحظات دينار 800 ورقة 2000
 مالحظاتال يوجد  دينار 1000 ورقة 3000
 ال يوجد مالحظات دينار 1200 ورقة 4000
 ال يوجد مالحظات دينار 1500 ورقة 5000

 ال يوجد مالحظات دينار 2500 ورقة 10000
 ال يوجد مالحظات دينار 20 . عمولة الشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد4
 مالحظاتال يوجد  ال يوجد . عمولة الشيكات المعادة ألسباب فنية5
 ال يوجد مالحظات دينار 10 . عمولة تسوية الشيك المعاد6
 ال يوجد مالحظات شيكدينار/ 10 . عمولة ايقاف شيك في حال فقدان /ضياع 7
 ال يوجد مالحظات /شيكدينار 10 بناء عمى معارضة الساحببالدينار  . عمولة إيقاف صرف شيك8
 إدارة المؤسسات الماليةمشروطة بموافقة  +عمولة البنك المراسل$10 عمولة إيقاف صرف شيك مصرفي صادر بالعممة األجنبية . 9
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 ال يوجد مالحظات دنانير 5 .عمولة إصدار شيك بنكي بالعممة المحمية10
  . عمولة إيداع شيكات برسم التحصيل بالدينار األردني11

 مؤجمة)مقاصة صادرة الكترونية(
 ال يوجد مالحظات فمس/شيك 250

 ال يوجد مالحظات ال يوجد .عمولة شيك صادر مقاصة12
. عمولة تحصيل الشيكات بالدينار الواردة من البنوك المحمية 13

 والمسحوبة عمى البنك االستثماري خارج جمسة المقاصة 
 ال يوجد مالحظات دنانير لكل شيك 5

  عمولة الشيكات الصادرة بالعممة األجنبية. 14
 

 : من حساب الدينار 
 دينار عمولة تعزيز. 5دينار مقطوعة +  5عمولة 

 
 : من حساب العممة األجنبية 
 $ عمولة تعزيز.7$ مقطوعة +  7عمولة 

 ال يوجد مالحظات

 . عمولة شيكات مشتراة بالعممة األجنبية15
 يوم عمل  30قيد الشيكـات بتاريـخ حـق

 

 حسب الموافقة االئتمانية  حسب الموافقة االئتمانية 

 . عمولة شيكات برسم التحصيل أجنبية خارج االردن16
 

$ مقطوعة من حساب العميل +أي عموالت يتم طمبيا من  30
 البنوك التي ارسمت شيكات لتحصيميا

 ال يوجد مالحظات

 .عمولة  شيكات برسم التحصيل أجنبية داخل االردن 17
 

او ما يعادليا $ 40$  و بحد أعمى 15و بحد أدنى  0.005
 بالعمالت االجنبية االخرى

 ال يوجد مالحظات

عمولة شيكات برسم التحصيل أجنبية مسحوبة عمى عمالء 18.
 البنك االستثماري

 ال يوجد مالحظات دوالر 15
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الواردة مسحوبو عمى عمالء البنك  .عمولة تحصيل شيكات19
 االستثماري خارج جمسة المقاصة

 ال يوجد مالحظات دنانير لكل شيك 5

.عمولة تحصيل شيكات الواردة من بنوك اجنبة مراسمة 20
 مسحوبو عمى عمالء بنوك محمية

 دنانير  5الشيك بالدبنار األردني : 
 دوالر  15الشيك بالعممة األجنبية : 

 مالحظاتال يوجد 

 
 مالحظات  العموالت الخدمة

 :  ز. الحسـابــات
 ال يوجد مالحظات ال يوجد )داخل البنك( التعميمات الدورية الثابتةعمولة . 1
)خارج البنك( بنوك محمية  التعميمات الدورية الثابتةعمولة . 2

 )بالدينار(
 دينار  2

 ال يوجد مالحظات

إضافي لفترة أقل من سنة  العميل بكشف حساب. عمولة تزويد 3
 من تاريخ الطمب

 دينار / صفحة 0.25
 ال يوجد مالحظات

من  أكثرالعميل بكشف حساب إضافي لفترة . . عمولة تزويد 4
 سنة من تاريخ الطمب

 ال يوجد مالحظات دينار / صفحة   0.5 

 . عمولة الحسابات الجامدة تستوفى شيريا5
 

 ال يوجد مالحظات دينار 2

 ال يوجد مالحظات نصف دينار شيريا  . عمولة خدمات مصرفية آلية 6
 ال يوجد مالحظات دينار 1 . عمولة تحويل راتب 7
دينار أو مايعادلو  200الذي يقل عن شيريا لمرصيد دينار  1 . عمولة الحد األدنى لمرصيد لمحسابات الجارية 8

 بالعمالت األخرى
 ال يوجد مالحظات
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 . عمولة إيداع النقد األجنبي 9
 

دوالر أي ما يعادل  10,000واحد باأللف لممبالغ التي تزيد عن  -

 ، إليداعات الدوالر االمريكي فقط دينار أردني 7100

دينار  7100واحد ونصف باأللف لممبالغ التي تزيد عن ما يعادل  -
 لمعمالت األجنبية األخرى أردني 

 ال يوجد مالحظات

  :  إصدار شهادات. عمولة 28

 ال يوجد مالحظات

 دينار 10 شيادة رصيد
 دينار 10 المقدرة عمى اإلنفاق

 دينار 10 مالءة مالية  
 دينار 25 شركة تحت التأسيس

 دينار 10 العالقة المالية
 دينار5 كتاب اقتطاع جزء من الراتب

 دينار5 شيادة فوائد وعموالت وشيادة التزامات
 دينار 10 الذمة في حال وجود تسييالتبراءة 

 دينار5 براءة الذمة  في حال  عدم وجود تسييالت
 دينار25 كتب تأييد أرصدة صادرة إلى وزارة الداخمية

 دينار 25 اصدار كتب إقامة
 ال يوجد مالحظات  دينار2 .عمولة المصادقة عمى صحة التوقيع11
 . عمولة كسر الوديعة 12
 

% * عدد االيام 2المسحوب * نسبة الفائدة عمى الوديعة + المبمغ 
 365من تاريخ السحب حتى تاريخ االستحقاق /

تخصم من الفائدة المجمعة لمعميل وفي حال كسر الوديعة 
 بالكامل تخصم الفائدة المجمعة بالكامل 

 شريطة أن ال يخسر العميل أي مبمغ من أصل الوديعة 
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 عمولة مبمغ الفائدة المجمعة () عمى أن ال تتجاوز قيمة ال

 ال يوجد مالحظات دينار 50كمفة + تال Safe Deposits.عمولة إصدار مفاتيح بديمة لصناديق 13
 : . عمولة ايجار صندوق أمانات 14

  فرع الشمساني/  فرع الصويفية
 دينار تأمين نقدي 150دينار سنوي +  80صغير  -
 دينار تأمين نقدي 150دينار سنوي +  120وسط  -
 دينار تأمين نقدي 150سنوي +  200 كبير دينار -
- XL  نقديدينار تأمين  150سنوي +  250دينار 

 

 ال يوجد مالحظات

 (Automatedعمولة ايجار صندوق أمانات ). 15
 / الشميساني / إعمار  فرع شارع مكة

 تأمين نقدي 250دينار سنوي + دينار 185صغير  
 تأمين نقدي 500دينار سنوي + دينار  300وسط 
 دينار تأمين نقدي 750سنوي +   دينار  500كبير 

- XL  نقديدينار تأمين  1000سنوي +  750دينار 

 ال يوجد مالحظات

يتم استيفاء عمولة فأقل دينار  300في حال ان المبمغ المسحوب  . عمولة سحب من التمر 16
 نصف دينار

دينار يتم  1000 -300 يزيد عن المسحوب في حال ان المبمغ
 استيفاء عمولة دينار

 بدون عمولة يزيد عن ذلك في حال ان المبمغ المسحوب 

 ال يوجد مالحظات

من خالل  I SAVER السحب النقدي عمى حساب . عمولة 17
 الفرع 

 دنانير 10
 ال يوجد مالحظات
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 مالحظات  العموالت الخدمة
 :  ح . البطاقات

1. VISA دينار / بطاقة 30دينار، بطاقة تابعة  80 تسديد كامل( –ائتمانية (  بالتينوم 
 

 ال يوجد مالحظات

2. VISA  دينار / بطاقة 15دينار، بطاقة تابعة  30 تسديد كامل( –ائتمانية (الذىبيــة 
 

 ال يوجد مالحظات

 ال يوجد مالحظات %1.75 تسديد جزئي   –فوائد شيرية عمى المبمغ المترصد  .3
 ال يوجد مالحظات دنانير 4% بحد أدنى 4 لمبطاقات الدوارةعمولة عمى السحب النقدي  .4
 ال يوجد مالحظات دينار 15  عمولة التأخر في السداد  .5
 ال يوجد مالحظات  دنانير 10 عمولة تجاوز السقف  .6
 ال يوجد مالحظات دينار1 عمولة إصدار بدل رقم سري .7
 ال يوجد مالحظات دينار5   تالف أو مفقودعمولة إعادة إصدار بطاقة بدل  .8
 ال يوجد مالحظات دينار 3 عمولة إعادة اصدار رقم سري لمبطاقات االئتمانية  .9

عمولة اصدار بدل تالف / فاقد لمبطاقات االئتمانية  .10
 فرعية (  –الذىبية ) رئيسية 

 ال يوجد مالحظات دينار 10

عمولة إعادة اصدار رقم سري لمبطاقات االئتمانية  .11
 البالتينية 

 ال يوجد مالحظات دينار 10

عمولة اصدار بدل تالف / فاقد لمبطاقات االئتمانية  .12
 فرعية ( –البالتينية ) رئيسية 

 ال يوجد مالحظات دينار 25

 ال يوجد مالحظات دينارمن الرصيد المستغل و بحد ادنى  0.026 التأمين عمى الحياه عمى البطاقات  .13
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 مالحظات  العموالت الخدمة
 :  ط . قروض األفراد

 ال يوجد مالحظات % لمسنة االولى فقط 1 عمولة تنفيذ قرض شخصي  .1
 ال يوجد مالحظات % لمسنة االولى فقط1 عمولة تنفيذ قرض سكني / سيارة .2
 ال يوجد مالحظات دنانير 10 عمولة فك رىن سيارة .3
  السداد المبكر :. عمولة 2

 الفترة المتبقية عمى استحقاق اخر قسط )سنة أو اقل( -

 الفترة المتبقية عمى استحقاق اخر قسط )اكثر من سنة( -

 

 بدون

%1 

 ال يوجد مالحظات

 ال يوجد مالحظات دنانير 10 .عمولة التأخر في السداد  5
 

 مالحظات  العموالت الخدمة
 : ي. الفواتير

 بدون العمولة I bankيكون تسديد الفواتير عن طريق  دينار 1 الكيرباءتسديد فواتير  .1
 ال يوجد مالحظات دينار 1 تسديد فواتير المياه. .2
 ال يوجد مالحظات دينار 1 تسديد فواتير شركة زين .3
 ال يوجد مالحظات دينار Orange   1فواتير شركة  .4
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 مالحظات  العموالت الخدمة

 

 :  الخزينةو.االستثمار و 
   عمولة التعامل بالهامش .2

 ال يوجد مالحظات نقاط 10 $ (25,000-0ن المبمغ)حال أفي  -
 ال يوجد مالحظات نقاط 5 $ (50,000-25,000ان المبمغ)حال  في -
 ال يوجد مالحظات نقاط 3 $ (250.000-50,000ان المبمغ) حال في -
 يوجد مالحظاتال  نقطة 2 فأكثر  $( 250.000ان المبمغ)حال في  -

   عمولة تداول باالسهم العالمية .1
 ال يوجد مالحظات دوالر( 20وبحد أدنى   X 0.0040دوالر + )القيمة  15 $ (10-1) -
 ال يوجد مالحظات دوالر( 20وبحد أدنى   X 0.0035دوالر + )القيمة  15 فأكثر $ (10) -

 ال يوجد مالحظات لمعقد $ Options 5عمولة  .3
   اسواق اقميميةعمولة تداول  .4

 ال يوجد مالحظات دوالر 20وبحد أدنى  0.004 سوق دبي المالي  -
 ال يوجد مالحظات دوالر 20وبحد أدنى  0.004 سوق أبو ظبي لألوراق المالية -
 ال يوجد مالحظات دوالر 20وبحد أدنى  0.004 بورصة قطر -
 ال يوجد مالحظات دوالر 20وبحد أدنى  0.005 البورصة المصرية -
 ال يوجد مالحظات دوالر 20وبحد أدنى  0.004 سوق مسقط لألوراق المالية  -
 ال يوجد مالحظات دوالر 20وبحد أدنى  0.004 السوق المالية السعودية )تداول( -
 ال يوجد مالحظات دوالر 20وبحد أدنى  0.004 سوق الكويت لألوراق المالية -
 مالحظات ال يوجد دوالر 20وبحد أدنى  0.004 بورصة البحرين -
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 ال يوجد مالحظات دوالر 20وبحد أدنى  0.0081715 بورصة فمسطين  -
 ال يوجد مالحظات % من قيمة االكتتاب في الصندوق2 رسوم أشتركات صناديق االستثمار( ( عموالت إدارة الثروات .5

 
  مالحظات  العموالت الخدمة

 ك . عموالت أخرى : 
دينار  1دينار:    499دينار لغاية  1من  إذا كانت قيمتو عمولة طوابع الواردات .1

 مقطوعة.
 

دينار  2دينار :   1000دينار لغاية  500إذا كانت القيمة 
 مقطوعة.

 
دينار تحسب بواقع ثالثة باأللف  1000إذا كانت القيمة اكبر من 

 ألقرب ألف.

 ال يوجد مالحظات

 دينار/ مستندشيور من تاريخ الطمب  6لفترة  عمولة تصوير مستندات أو شيكات .2
 دينار/ مستند 3شيور من تاريخ الطمب  6لفترة أكثر من 

 ال يوجد مالحظات

 
 


