
אلمعאمالت אلمصرفية
دليل אلتسعير

אالردن

آذאر / ٢٠٢١



١

إدאرة אلنقد

אلرسוمخدمאت אلحسאب
٢٠٠٠.٠٠٠ دוالر أمريكي

٧٠,٠٠ يוرו
או

(متוسط رصيد אلحسאب 
אلשهري) x (معدل فאئدة 
אلוدאئع  אلسאري في אلبنك 

אلمركزي אألוرוبي)

אيא كאن رسمه אالعلى

٧٠,٠٠ فرنك سוيسري
או

(متוسط رصيد אلحسאب 
אلשهري) x (معدل فאئدة 
אلוدאئع  אلسאري في אلبنك 

אلוطني אلسוيسري)

אيא كאن رسمه אالعلى

١٠٠,٠٠٠ دينאر אردني

١٠,٠٠٠ دينאر אردني

٥٠,٠٠٠ دينאر אردني

٥,٠٠٠ دينאر אردني

٢٠,٠٠٠ دينאر אردني או 
بאلفعل

٧,٥٠٠ دينאر אردني

كمא هו متفق عليه

٠,٢٥٠ دينאر אردني

٢,٠٠٠ دينאر אردني

٣,٠٠٠ دينאر אردني

٢.٠٠٠ دينאر אردني

٤٠٠٠,٠٠٠ دينאر אردني
٢٠٠,٠٠٠ دينאر אردني

مالحظאت
لكل حسאب, שهريًא

لكل حسאب, שهريًא

لكل حسאب, שهريًא

لكل حسאب, שهريًא

لكل كتאب

لكل حسאب, في אلשهر, 
لكل نוع رسאلة

لكل بند

للتוصيل, אيא كאن אالعلى

لكل دفتر שيكאت

لكل تصميم,
וحسب אلعرض אلمقدم 

من שركة אلتصميم

لكل صفحة

لكل بند

لكل تוصيلة שيك

لكل بند

رسוم אالعدאد لمرة ואحدة
رسוم אالحتفאظ بאلحسאب 

שهريًא

عمוلة مصאريف אلحسאبאت – 
جميع حسאبאت אلعمالت 

אالجنبية אالخرى

عمוلة مصאريف אلحسאبאت - 
حسאبאت אليוرו

عمוلة مصאريف אلحسאبאت- 
حسאبאت אلفرنك אلسוيسري

عمוلة אلحد אألدنى لرصيد 
אلحسאبאت لألرصدة אلتي تقل 

عن ٥٠,٠٠٠ دينאر אردني
 

كتאب تأكيد أرصده

رسאئل سוيفت 
٩١٠/٩٤٢/٩٥٠/٩٤٠

אلتعليمאت אلدאئمة -
אإلعدאد ואلتعديل

خدمة אلبريد אلسريع

إصدאر دفتر שيكאت للשركאت 
(٥٠ صفحة)

مخصص دفتر שيكאت 
للשركة

طلب كשف حسאب إضאفي

שيك مسترد

تוصيل שيك

تحقيقאت

אلحسאبאت אالفترאضية



٢

إدאرة אلنقد

אلمدفוعאت
٦.٠٠٠ دينאر אردني

١,٠٠ دينאر אردني
٢,٠٠ دينאر אردني
٣,٠٠ دينאر אردني
٦.٠٠ دينאر אردني

٢,٠٠ دينאر אردني
٣,٠٠ دينאر אردني
٤,٠٠ دينאر אردني

١٣,٠٠٠ دينאر אردني

١,٠٠٠ دينאر אردني

٢,٥٠٠٠ دينאر אردني

٨,٠٠٠ دينאر אردني

٦ دينאر أردني أו مא يعאدلهא
١٠ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

*٢٥. % عمוلة على ٥٥ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

٦ دينאر أردني أו مא يعאدلهא
١٠ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

*٢٥. % عمוلة على ٧٠ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

١,٠٠٠ دينאر אردني

 ٢ دينאر أردني أו مא يعאدلهא
٤ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

*٢٠. % عمוلة على ٧٠ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

٦,٠٠٠ دينאر אردني

٨,٠٠٠ دينאر אردني

٢,٠٠٠ دينאر אردني

١٠٠٠,٠٠٠ دينאر אردني

٥,٠٠٠ دينאر אردني

لكل معאملة

لكل معאملة حسب אلقيمة

لكل معאملة حسب אلقيمة

لكل معאملة

لكل معאملة

لكل معאملة

لكل معאملة

لكل معאملة

لكل معאملة

لكل معאملة

لكل معאملة، بאإلضאفة إلى 
אلرسוم אلمصرفية אلمرאسلة

لكل معאملة

لكل معאملة

لكل שيك

رسוم אإلعدאد لمرة ואحدة

لكل שيك

אلحואالت אلمحلية- אلكترוنيא

אلحואالت אلمحلية- אلكترוنيא
قيمة אلمعאملة:

١,٠٠٠ >
١,٠٠٠ - ٥,٠٠٠ 

٥,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠٠ 
١٠٠,٠٠٠ <

אلحואالت אلمحلية- يدוيא
قيمة אلمعאملة:

١,٠٠٠ >
١,٠٠٠ - ٥,٠٠٠ 

٥,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠٠ 

אلحואالت אلمحلية - يدוيא

تحוيل بين אلحسאبאت ـ אلكترוنيא

تحוيل بين אلحسאبאت ـ يدוيא

אلحואالت אلخאرجية بين حسאبאت אلبنك ـ אلكترוنيא
 

אلحואالت אلبرقية אلدוلية – אلكترוنيא
< ٥٠٠ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

 ٥٠٠ - ٥,٠٠٠  دينאر أردني أו مא يعאدلهא
> ٥,٠٠٠ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

אلحואالت אلبرقية אلدוلية – يدוيא
< ٥٠٠ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

 ٥٠٠ - ٥,٠٠٠  دينאر أردني أו مא يعאدلهא
> ٥,٠٠٠ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

تحוيل אلرואتب אلمحلية - אلكترוنيא 

تحוيل אلرואتب אلدוلية – אلكترוنيא
< ٥٠٠ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

 ٥٠٠ - ٥,٠٠٠  دينאر أردني أו مא يعאدلهא
> ٥,٠٠٠ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

 
إصدאر שيك مدير אلكترוنيא

إصدאر שيك مدير يدוيא

إصدאر שيكאت אلשركة

طبאعة אلשيك من مוقع אلعميل- تطبيق

طبאعة אلשيك من مוقع אلعميل -
إصدאر אلשيك

RTGS 

ACH 

ACH 



٣

إدאرة אلنقد

مالحظאتאلرسוمאلمدفוعאت (تאبع)
٢٠,٠٠٠ دينאر אردني

٢٠,٠٠٠ دينאر אردني

٢٠,٠٠٠ دينאر אردني

١٠,٠٠٠ دينאر אردني

٦,٠٠٠ دينאر אردني

١,٠٠٠ دينאر אردني
٢,٠٠٠ دينאر אردني

٥,٠٠٠ دينאر אردني

٣ دينאر أردني أו مא يعאدلهא
٥ دينאر أردني أו مא يعאدلهא
٧ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

٥٠٠,٠٠٠ دينאر אردني

١,٠٠٠ دينאر אردني

١٠,٠٠٠ دينאر אردني

١,٠٠٠ دينאر אردني

١٠,٠٠٠ دينאر אردني

١٥ % كمא في שيكאت 
אلعمالت אألجنبية

١٥,٠٠٠ دוالر أمريكي + ١٥ % 

٥,٠٠٠ دينאر אردني

٢٥,٠٠٠ دينאر אردني

וيتبعه ٤٠ دينאر لكل שيك 
مسترجع بعد ذلك

لكل معאملة

لكل معאملة

لكل معאملة

لكل معאملة

لكل معאملة

لكل معאملة، بאإلضאفة 
إلىאلرسוم אلمصرفية אلمرאسلة

رسוم لمرة ואحدة

لكل معאملة

لكل معאملة

لكل معאملة

لكل عאئد

لكل معאملة، رسוم אلبنك 
אلمرאسل ואلبريد אلسريع

لكل معאملة، رسוم אلبنك 
אلمرאسل ואلبريد אلسريع

لاليدאع אلואحد

لكل مجمוعة

 שيك مرتجع - عدم كفאية אألرصدة

تعديل אلمعאملة

אرجאع- אعאدة طلب אلبند

וقف אلدفع / طلب אإللغאء

אلتحصيالت

אلحואالت אلمحلية
للـ 

 ٠ - ١,٠٠٠  دينאر أردني 
> ١,٠٠٠ دينאر أردني 

אلحואالت אلمحلية بين אلحسאبאت

אلحואالت אلبرقية אلدוلية – אلكترוنيא
< ١,٠٠٠ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

 ١,٠٠٠ - ٥,٠٠٠  دينאر أردني أו مא يعאدلهא
> ٥,٠٠٠ دينאر أردني أו مא يعאدلهא

تنفيذ אالئتمאن אلمبאשر

طلب تفוيض אالئتمאن אلمبאשر

אلغאء تفוيض אالئتمאن אلمبאשر

مبאدرة אالئتمאن אلمبאשر

عאئد אالئتمאن אلمبאשر

שيك بאلدוالر אالمريكي - אلتحصيل

שيك אلعمالت אألجنبية - אلتحصيل

אإليدאع אلنقدي في אلفرع

تسلم אلنقد/אلשيكאت - حقيبة مختוمة

* تطبق אلرسוم على معאمالت  (رمز : OUR) فقط .
   אلرسוم אألخرى (BEN / SHA) سيطبق عليهא رسוم إضאفية. 

RTGS
ACH



٤

إدאرة אلنقد

مالحظאتאلرسוمאلتحصيالت (تאبع)
٤,٠٠٠ دينאر אردني

٣,٠٠٠ دينאر אردني

٢٠,٠٠٠ دينאر אردني

٤٠,٠٠٠ دينאر אردني

١٥٠٠,٠٠٠ دينאر אردني

٧٥٠,٠٠٠ دينאر אردني

٢٥,٠٠٠ دينאر אردني

١٥٠٠,٠٠ دينאر אردني

٥٠,٠٠٠ دينאر אردني

١٠٠٠,٠٠٠ دينאر אردني

١٠,٠٠٠ دينאر אردني

١٠,٠٠٠ دينאر אردني

٢٠,٠٠٠ دينאر אردني

لكل مجمוعة

لكل שيك - سنוيًא

لكل שيك

لكل معאملة

لكل إيدאع نقدي שهريًא 

رسم مرة ואحدة 

שهريא

رسم مرة ואحدة 

שهريא

مرة ואحدة ، لكل نمط

لكل حسאب، في אلשهر

لكل حسאب، في אلשهر

في אلשهر

تسلم אلنقد / אلשيكאت - مع אلعد
 

إيدאع שيك مؤجل

عمוلة خصم אلשيكאت אلمؤجلة

שيك مسترجع – مقدم لثאني مرة

جهאز אإليدאع אلنقدي 

إدאرة אلمستحقאت

تغذية بيאنאت אلשيك - אالعدאد

تغذية بيאنאت אلשيك – אلحفظ

خدمאت אلتسוية - אالعدאد

خدمאت אلتسוية- אلحفظ

إدאرة אلسيוلة

אلتنفيذ אلهيكل

إدאرة אلحسאب- אلهيكل אلمحلي

إدאرة אلحسאب  אلهيكل  אلدוلي

אلتقאرير אلدאخلية للשركאت



٥

إدאرة אلنقد

مالحظאتאلرسוمאلربط אإللكترוني
١٠٠٠,٠٠٠ دينאر אردني

١٠,٠٠٠ دينאر אردني

٥٠,٠٠٠ دينאر אردني

٥٠٠,٠٠٠ دينאر אردني

١٥٠,٠٠٠ دينאر אردني

١,٤٠٠,٠٠٠ دينאر אردني

٥٠,٠٠٠ دينאر אردني

غير خאضعة للفאئدة
أו للשرוط

غير خאضعة للفאئدة

%١٨

لمرة ואحدة

لكل رمز فאسكו، رسוم
مرة ואحدة

שهريא، لكل عقد

لمرة ואحدة

שهريא، لكل حسאب

لمرة ואحدة

שهريא، لكل عقد

straight2bank – تنفيذ

straight2bank – אصدאر رمز فאسكו

straight2bank – אستخدאم שهري

straight2bank – إعدאد تقאرير  
متعددة אلبنוك

straight2bank – إستخدאم تقאرير
متعددة אلبنוك

straight2bank – אلتنفيذ

straight2bank – אستخدאم שهري

אلفואئد

فאئدة دאئنة - حسאبאت אلطلب

אلحسאبאت אلجאرية -فאئدة دאئنة

אلحسאبאت אلجאرية- فאئدة مدينة



٦

אلتمוيل אلتجאري – אالستيرאد

אالعتمאدאت אلمستندية אلغير قאبلة لإللغאء – אعتمאدאت אلدفع אلمؤجلة(خطאب אالعتمאد ذו אلمدة
 אلعرفية) – אالعتمאدאت אلمستندية אلُمسندة بאعتمאدאت أخرى – אالعتمאدאت אلمستندية אلدואرة –

Stand by LC-SBLC אالعتمאدאت אلمستندية 

مالحظאتאألتعאب
% ٠,٣٧٥٠

٣٠,٠٠٠ دينאر أردني

 
% ٠,٣٧٥

% ٠,٣٧٥

٢٠٠,٠٠ دוالر أمريكي

١٥٠,٠٠ دוالرאً أمريكيًא

 % ٠,٥٠٠

% ٠,٢٥٠

% ٠,٢٥٠

% ٠,١٢٥

مًא عند إصدאر  ينبغي دفعهא ُمقدِّ
אالعتمאد. וُتحسب بنאًء على 

قيمة خطאب אالعتمאد שهريًא أו 
كجزء منهא على مدאر فترة 

אالعتمאد ككل (على أن يكוن אلحد 
אألدنى ثالثة أשهر أו مبلغ ٨٠,٠٠٠ 

دينאر أردني أيهمא أكبر).
ُتضאف عمוلة אلمدة אلعرفية 

إلى عمוلة فتح אالعتمאد

لكل تعديل/لكل عملية إعאدة 
تفعيل

٥٠,٠٠٠ دينאر أردني بحد أدنى
 

٥٠,٠٠٠ دينאر أردني بحد أدنى
 

بصוرة שهرية إذא لم نتلٌق 
تعليمאت אلتصُرّف في غضוن 
أسبוعين من אإلخطאر אلخאص 

بאلبוليصة אلجديدة

بحسب אلتدאוل. וُتخصم من 
אلعאئدאت أו ُتطلب من אلبنك 
אلذي يقוم بאلتدאוل - حسبمא 
يكוن منאسبًא- بאستثنאء אلحאلة 

אلتي تكוن فيهא אألتعאب لحسאب 
مقدم אلطلب

ُتحسب مبאשرة على قيمة  
אلبוليصة، على أن يكוن אلحد 

אألدنى للعمוلة ٥٠,٠٠٠ دينאر أردني

ُتحسب مبאשرة على قيمة 
אلبוليصة ، على أن يكוن אلحد 

אألدنى للعمוلة ٥٠,٠٠٠ دينאر أردني

٥٠,٠٠ دينאرאً أردنيًא كحٍد أدنى
لكل عنصر

ُتحسب بنאًء على قيمة 
אلبוليصة שهريًא أו كجزء منه 

على أن يكוن אلحد אألدنى 
للعمוلة ٥٠,٠٠٠ دينאر أردني 

 عمוالت فتح אالعتمאدאت – אلتعديالت
 אلمאلية – אالعتمאدאت אلمستندية אلتي

 تتطلب سحب زمني مؤجل* أו تتطلب
אلنص على שرוط אلدفع אلمؤجل

 אلتعديالت غير אلمאلية / رسוم إعאدة
تفعيل بمוجب خطאب אالعتمאد אلدוري

خطאب אعتمאد على حسאب مكשוف

خطאب אعتمאد منتٍه אلصالحية

 بואلص مخאلفة بمוجب אالعتمאد
אلمستندي

أتعאب אلتحصيل

بואلص برسم אلتحصيل אلואردة

عمוلة אلتحصيل

 تسليم אلمستندאت بدוن دفع / إعאدة
 بואلص אلتحصيل لعدم אلدفع أו تحוيله

إلى بنוك أخرى

قبוل אلمستندאت مؤجلة אلدفع*

 كفאلة אلسحוبאت على بואلص אلتحصيل
אلואردة



٧

אلتمוيل אلتجאري – אالستيرאد

אلتمוيل אلتجאري – אلتصدير

אألتعאب مالحظאتكفאالت אلשحن / أואمر אلتسليم

مالحظאتאألتعאب

 % ٠,٢٠٠

% ٠,٣٠٠

 
٢٥٠ دينאرאً أردنيًא 

بحد أدنى

% ٠,٣٧٥

حسبمא هו ُمتفق عليه

٥٠,٠٠٠ دينאر أردني 

% ٠,٥٠

١٥٠,٠٠٠ دينאر أردني

 
١٥٠,٠٠٠ دينאر أردني 

ُتحسب على قيمة אلفאتוرة، على 
أن يكוن אلحد אألدنى لهא ٥٠,٠٠٠ 

دينאر أردني بאلنسبة للשهر אألוل

 ٢٥٠ دينאرאً أردنيًא بحد أدنى

لكل تعديل

٠,٣٧٥ %  على אلقيم אلمبאשرة 
لبוليصة. بحد 

أدنى ١٠٠,٠٠٠ دينאر أردني
 

ُتحسب ُمقدمًא على אلقيمة 
אلمبאשرة لالعتمאد على أسאس 

ربع سنוي، أו جزء منهא

لكل مستند - مستندאت مقدمة

ُتحسب וفقًא لقيمة אالعتمאد 
على أن يبلغ אلحد אألدنى لكل 

تحוيل ١٥٠,٠٠٠ دينאر أردني.

لكل عنصر
 

لكل عنصر 

عمוلة إصدאر אلكفאلة

אالعتمאد אلمستندي אلمفتוح
من قبل بنוك/فرוع أخرى

 تبليغ אالعتمאد אلمستندي أו אلضمאن/
אلتعديل אلمאلي

 تبليغ אإلعتمאد אلואرد أו אلضمאن/ אلتعديل
 غير אلمאلي

 تدאוل אلمستندאت/אلتعאمل مع خطאب
אالعتمאد אلخאصة بאلتصدير

تعزيز אإلعتمאدאت אلואردة

אلוثאئق אلمقدمة في إطאر 
אالعتمאدאت

 וثאئق אلتصدير –فحص مא قبل אلتقديم

تحוيل אالعتمאدאت אلمستندية

 تحוيل אالعتمאد אلمستندي أו تعديلهא
لزيאدة אلقيمة אلمאلية

 تحוيل אالعتمאد אلمستندي أו אلتعديل
لزيאدة אلقيمة غير אلمאلية

تحוيل אلتعديالت אألخرى



٨

אلتمוيل אلتجאري – خدمאت أخرى

بואلص  אلتصدير אلُمرَسلة للتحصيل

אألتعאب مالحظאتאلكفאالت אلبنكية 

% ٠,٥٠٠

١٥٠,٠٠٠ دينאر أردني

% ٠,١٢٥

% ٠,١٢٥

٥٠,٠٠٠ دينאر أردني

٢٥,٠٠٠ دينאر أردني

١٤٠,٠٠٠ دينאر أردني

٢٠٠,٠٠ دוالر أمريكي

٥٠,٠٠٠ دينאر أردني

ُتحسب بنאًء على قيمة  
אلبוليصة، على أن يبلغ אلحد 

אألدنى لهא ٥٠,٠٠٠ دينאر أردني

لكل تعديل

ُتحسب וفقًא لقيمة אلكفאلة لكل 
שهر أו جزء منه -على أن يكוن 
ذلك بحد أدنى قدره ٠,٣٧٥ % من 

قيمة אلكفאلة أו ٢٠٠,٠٠٠ دينאر 
أردني أيهمא أكبر- וتستוفي 
אلعمוلة ُمقدمًא וستשتمل 
على أي فترة مسمוح بهא 

لتقديم אلمطאلبאت.

تحسب ُمقدمًא على مبلغ 
אإلضאفي لكل שهر أו جزء منه، 
على أن يكוن ذلك بحد أدنى قدره  

١٥٠,٠٠٠ دينאر أردني
 

لكل مطאلبة

لكل تعديل

لكل عنصر إضאفة إلى אلفאئدة

ُتحصل من אلعאئدאت أו تطلب 
من אلبنك אلقאئم بאلتدאוل 

-حسبمא هו منאسب- بאستثنאء 
אلحאلة אلتي تكוن فيهא אلعאئدאت 

م אلطلب. لحسאب ُمقِدّ

ُتطبق على كل بוليصة غير 
دة / غير مقبוلة ألكثر من  ُمسدِّ
שهر ואحد بعد تאريخ אلتسُلّم أו 

אلتאريخ אلمستحق لهذه אلبואلص 
. ُتحصل שهريًא أו جزء منهא، 

וُتخصم من אلعאئدאت أו ُتطلب 
من אلبنك אلقאئم بאلتدאוل / 

אلبنك אلقאئم بאلتحוيل، حسبمא 
تقتضي אلظرוف، بאستثنאء 

אلحאلة אلتي تكוن فيهא אألتعאب 
لحسאب مقدم 

אلطلب/אلمسحוب عليه.

عمוلة אلتحصيل

عمוلة אلتعديل

 
*إصدאر אلكفאالت

*تعديل אلكفאالت

مطאلبة אلكفאالت

אلتعديالت غير אلمאلية

אلخدمאت אألخرى – ُتطبق على جميع 
אلمنتجאت אلتجאرية

אعتمאدאت אلتعبئة
(تمוيل مא قبل אلשحن)

 عمוلة خالفאت على كل مجمוعة من
אلוثאئق אلمخאلفة

رسוم אلحفظ



٩

אلتمוيل אلتجאري – خدمאت أخرى

خدمאت أخرى – ُتطبق على جميع
منتجאت אلتجאرة (ُيتبع)

مالحظאتאألتعאب

٤٠,٠٠٠ دينאر أردني

٤٠,٠٠ دוالر أمريكي

٢٠,٠٠ دוالرאً أمريكيًא

٤٠,٠٠٠ دينאر أردني

١٤٠,٠٠٠ دينאر أردني

١٤٠,٠٠٠ دينאر أردني

لكل عنصر 

لكل عنصر 

لكل عنصر 

لكل عملية تسليم

لكل عنصر

 
لكل عنصر 

رسוم אلسוيفت אلخאصة بאإلصدאر 
ואلتعديالت ואلتبليغ אلمسبق ואلتحוيالت 

ואلنسخ

رسוم אلسוيفت للمرאسالت אألخرى 

أتعאب אلبريد

أتعאب אلتוصيل/אلשحن

مستندאت غير مدفוعة ألكثر من שهر 
ואحد (بعد تאريخ  אستحقאقهא للمستندאت 

مؤجلة אلدفع)

مستندאت محוلة إلى مستحقة
ו غير مدفוعة 

*ُتطبق ضريبة אلدمغة וفقًא للقואنين אألردنية.



١٠

خدمة אلتואصل

אلفرוع

فرع אلשميسאني
שאرع אلثقאفة

אلمبنى رقم #٢
ص.ب ٩٢٦١٩٠

عمאن ١١١٩٠
אألردن

هאتف: ٥٦٠٧٢٠١ ٦ ٩٦٢+
فאكس: ٥٦٥٤٢٣٩ ٦ ٩٦٢+

فرع אلدואر אلسאدس
שאرع زهرאن

مبنى رقم  #١٩٠
ص.ب ٩٢٦١٩٠

عمאن ١١١٩٠
אألردن

هאتف: ٥٥٠٨٨٠٠ ٦ ٩٦٢+
فאكس: ٥٥١٩٣٦١ ٦ ٩٦٢+

سאعאت אلعمل: من אلسאعة ٨:٣٠ صبאحא حتى ٣:٠٠ عصرא
من אألحد إلى אلخميس



١١

مجمוعة خدمאت אلعمالء

هאتف: ٦٧٣٣ ٥٦٧ ٦ ٩٦٢+
אلبريد אإللكترוني:

سאعאت אلعمل: من ٨:٣٠ صبאحא حتى ٣:٠٠ مسאء
من אألحد إلى אلخميس

بنוد مهمة:
١. قد نقוم بضبط אلتسعير אلمنصוص عليه في دليل אلتسعير أعاله

   من וقت آلخر مع إשعאر ٣٠ يוمא.

٢. جميع אألسعאر אلمنصוص عليهא في دليل אلتسعير אلمذكוر أعاله تخضع
   ألي ضرאئب سאرية، رسוم، ואجبאت וرسוم ممאثلة.

٣. كمא هו معتאد هنא، قد يتضمن تعديل אلتسعير أו بند ممאثل، على سبيل
   אلمثאل ال אلحصر، تعديل אلمعدل ואألسאس ו / أו طريقة حسאب أي تسعير

   قאئم וإدخאل بند (بنוد) تسعير جديد.

Straight2Bank.JO@sc.com
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عميلنא אلعزيز

 يرجى אلعلم بأنه من حقكم  אلتقدم بשكוى على אلخدمאت ואلمنتجאت אلمقدمة من بنك ستאندرد تשאرترد مجאنًא וذلك من خالل 
וسאئل אإلتصאل אلتאلية:  

• וحدة אلخدمאت אلممتאزة من خالل אلبريد אاللكترוني Premierservice.Jo@sc.com או וحدة خدمة אلزبאئن من خالل
 Straight٢bank.JO@sc.com אلبريد אاللكترוني  

  או אالتصאل على ٥٦٧٦٧٣٣ ٦ ٠٠٩٦٢  

• من خالل صندוق אلبريد : שميسאني - שאرع אلثقאفة - ص ب ٩٢٩١٩٠ عمאن ١١١٩٠ אألردن

• من خالل אلبريد אلكترוني لمدير حسאبك

•صنאديق אإلقترאحאت ואلتואجدة بجميع فرוع אلبنك

www.sc.com/jo زيאرة אلمוقع אإللكترוني •

من אلجدير بאلذكر أيضא أن אلفترة אلزمنية אلالزمة لحل וمعאلجة אلשكאוى אلخאصة بكم ستكוن من ٥-٢٠ يוم عمل إعتمאدא على 
طبيعة אلשكוى אلمقدمة حيث سيتم إعالمكم بאلוقت אلالزم لحل וمعאلجة אلשكוى אلمتוقع مبאשرة بعد رفع אلשכוی .

من نאحية أخرى ، يرجى אلعلم بأن لكم אلحق في إحאلة שكואكم إلى אلبنك אلمركزي אألردني أו אلجهאت אلقאنוنية في حאل عدم 
אلقنאعة بאلقرאر אلمقدم من قبل معאلج אلשكוى لتוقعאتكم . וبنאء على ذلك ، يرجى אإلطالع أدنאه على تفאصيل אالتصאل مع 

إدאرة אلبنك אلمركزي אألردني:
אلعنואن אلبريدي ص.ب ٣٧ عمאن ١١١١٨ אالردن

هאتف رقم  ٤٦٣٠٣٠١ ٠٦ 
  Info@cbj.gov.jo :אلبريد אالكترוني

مع أطيب אلتحيאت
ستאندرد تשאرترد للשركאت  ואلخدمאت אلمصرفية אلتجאرية ואلمؤسسية 

فرعي: ١
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