
 مصرف الرافدين
 الرسوم و العموالت  المعتمدة

 قسم الجارى 
  

 
 نوع العمولة

 
 بالدينار االردنى التسلسل

 
 اليوجد سحب نقدى من الكاونتر 1

 0.001 عمولة اديداع عملة اجنبية ا

 شهادة برائة ذمة 2
 

 11 فى حال وجود تسهيالت أ

 5 فى حال عدم وجود تسهيالت ب

 بدون قبل بدءالتعامل ج

   
 2 مصادقة على توقيع 3

   
 5 اصدار كتاب اقتطاع لجهات اخرى 4

   
 دينار شهرى1 تحويل راتب 5

   
 فلس للصفحة 111 اصدار دفتر شيكات 6

   
 دنانير5 اصدار شك مصدق 7

   
 عمولة شيكات معادة 8

 
 للمرة االولى 21 لعدم كفاية رصيد الول مرة أ

 اكثر من مرة 41 لعدم كفاية رصيد مرتين فاكثر ب

 للشيك/ ديناران اخطاء فنية ج

 11 عمولة ايقاف صرف شيك د

   
 عمولة استخراج كشف حساب 9

 
 بدون عمولة استخراج كشف حساب دورى أ

 عمولة استخراج كشف حساب تاريخى اضافى ب
 

 
 ربع دينار عن كل صفحة (اقل من سنة من تاريخ الطلب)

 عمولة استخراج كشف حساب تاريخى اضافى ج
 

 
 نصف دينار عن كل صفحة (اكثر من سنة من تاريخ الطلب)

   
 عمولة استخراج معاملة تاريخية وتصويرها 11

 
 دينار واحد للمستند لفترة ستة اشهر من تاريخ الطلب أ

 ثالث دنانير للمستند لفترة اكثر ستة اشهر من تاريخ الطلب ب

   
 عمولة الحد االدنى لرصيد الودائع 11

 
 بدون حسابات متحركة أ

 حسابات جامدة ب
ديناران للرصيد بغض النظر عن 

 الرصيد

 عمولة كسر وديعة 12
يطبق تعليمات الفوائد على 

 14/2112الودائع والتسهيالت 

   



 عمولة منح اتمان 13
واحد بالمئة من قيمة االئتمان 

 ولمرة واحدة عند المنح

 دنانير11 عمولة تاخير تسديد دفعة 14

 دنانير11 تاجيل سداد قسط 15

 دنانير 5 اوالتمويل بناء على العميلطلب تعديل شروط الضمانات  16

 السداد المبكر 17
 

 بدون الفترةالمتبقية على استحقاق اخر قسط سنة او اقل أ

 %1 الفترةالمتبقية على استحقاق اخر قسط اكثرمن سنة ب

   
 دنانير 5 عمولة تثبيت وكاالت عدلية وبنكية 13

   

   

 
 نوع العمولة

 
 بالدينار االردنى التسلسل

 

 
 177725 عمولة تحصيل شك  بعملة اجنبية

 قسم الحواالت
  

 من قيمة الحوالة الواردة%1 عمولة الحواالت الواردة 1

** 
 

 فلس 7711ويكون الحد االدنى 

** 
 

 1167511والحد االعلى 

 بااللف 71125 عمولة الحواالت الصادرة 2

** 
 

 دنانير 57111ويكون الحد االدنى 

** 
  

 117111 اجور بريد حواالت صادرة 3

 77111 اجور تقديم طلب او تاكيد طلب 4

 17111 تحويل رواتب  متقاعدين 5

 77111 وسحب مبالغ من فروع  خارجية 6

 رشيد 7رافدين  31 ارسال شهادة حياة للمتقاعدين الى العراق 7

 27111 كشف بالحواالت الواردة المستلمة 8

 57111 اعتماد وكالة لزبون 9

 2 عمولة تدني رصيد 11

 نصف دينار شهري عمولة خدمات مصرفية الية 11

 
 نوع العمولة

 
 بالدينار االردنى التسلسل

 
 التسهيالت الكفاالت

  
 عمولة اصدار وتمديد الكفاالت الخارجية 1

 
 أ

 
 بااللف 5ثالث اشهر 

 ب
 

 بااللف 675ستة اشهر   

 ج
 

 بااللف 775تسعة اشهر   

 د
 

 %1سنة واحدة 

   

   
 عمولة اصدار وتمديد الكفاالت الداخلية 2

 
 أ

 
 سنوى% 2

 ب
 

 عن كل ثالث اشهر%7 5

   
 257111 عمولة الغاء كفالة 3

 


