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ر�ؤيتنا

املحافظة على دورنا الريادي بكوننا من اأكفاأ جمعيات البنوك يف املنطقة 

ع�صاء لدعم قدراتها ومتكينها من  م���ن حيث تقدمي اخلدمات للبن���وك الأ

تعظيم م�صاهماتها يف حتقيق  التنمية امل�صتدامة يف اململكة.

ر�سالتنا

ن�صعى اإىل الرتقاء بالعمل امل�صريف والنهو�ص به, وذلك من خالل رعاية 

ع�صاء, وحتقيق اأعلى درجات التن�صيق فيما بينهم ومع  م�صال���ح البنوك الأ

خري���ن, وتطوير اأ�صاليب اأداء اخلدم���ات امل�صرفية, وحتديثها,  ال�ص���ركاء الآ

إتباع نظ���م واإجراءات موحدة  وتر�صي���خ مفاهيم العم���ل امل�صريف واأعرافه, وا

لهذه الغاية.

قيــمــنا
ع�صاء ب���روح الفريق الواحد مبا فيه    العمل امل�شتترك: نعمل مع الأ

من خدمة للمجتمع والقت�صاد الوطني.

  التطور واحلداثة: ن�صعى لتطوير اأ�صاليب اأداء اخلدمات امل�صرفية 

ف�صل املمار�صات العاملية. وفقاً لأ

ف���كار اخلالقة مبا يخدم    االبتتتكار والتميتتز: نعمل عل���ى تطوير الأ

ع�صاء وي�صفي على خدماتهم طابع اجلودة والتميز. الأ

  النزاهتتة وال�شتتفافية: نق���ل املعرفة وتب���ادل املعلومات وف���ق اأعلى 

درجات النزاهة وال�صفافية.

  املهنية:  منار�ص عملنا باحرتافية عالية وتغطية �صاملة واإحاطة تامة 

ردنية والعربية والعاملية. لكل ما يحدث يف البيئة امل�صرفية الأ

  امل�شتتداقية: نتب���ع نه���ج الدق���ة واملوثوقي���ة ونتح���رى ع���ن م�ص���ادر 

معلوماتنا بدقة عالية.

  اال�شتمرارية يف التعلم والتدريب: نعمل على الرتقاء بامل�صتوى 

العلمي و العملي ومواكبة كل ما هو جديد يف املجالت امل�صرفية واملالية 

ردين. لكافة العاملني يف اجلهاز امل�صريف الأ
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مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن

المدير العام
د.  عديل قندح

ردين الأ امل����ال  ب��ن��ك   / رئ��ي�����س��ًا   / ال�����س��امل  خ��ل��ي��ل  ب��ا���س��م  ال�����س��ي��د  م��ع��ايل 

ل��ل��رئ��ي�����س / ب��ن��ك الحت���اد م��ع��ايل ال�����س��ي��دة ن���ادي���ه ال�����س��ع��ي��د / ن��ائ��ب��ًا 

ال��ع��رب��ي ال���ب���ن���ك   / ع�������س���وًا   / ����س���ب���اغ  ن��ع��م��ة  ال�����س��ي��د  ����س���ع���ادة 

والتمويل للتجارة  �سكان  الإ بنك   / ع�سوًا   / ملح���س  ع��م���ر  ال�سي�����د  �سع����ادة 

ردين الكويتي �س����م����ر / ع�سوًا / البنك الأ �س�ع���ادة ال�سي��د م��ح��م��د ي���ا�س����ر الأ

ردن الأ بن����ك   / ع�����س��وًا   / ف��اخ��������وري  ���س��اك��ر  ال�سي�������د  ���س��ع��������ادة 

ال���ق���اه���رة ع��م��ان ب��ن��ك  ال��ب��ك��ري / ع�����س��وًا /  ال�����س��ي��د ك��م��ال  ���س��ع��ادة 

����س���ع���ادة ال�����س��ي��د م���ه���دي ع�������اوي/ ع�������س���وًا / ال���ب���ن���ك ال���ت���ج���اري

ال��وط��ن��ي ال��ك��وي��ت  ب��ن��ك  ال�����س��ي��د ج���را غ���ن���دور / ع�����س��وًا /  ���س��ع��ادة 

ردين عطوف���ة الدكت�ور ماه���ر ال�سي��خ ح�س���ن /ع�س�وًا مراقب�ًا/البنك املركزي الأ

املوقع االلكرتوينت�ريخ الت�أ�ضي�س ا�ضم الع�ضوالرقم

1930www.arabbank.com.joالبنك العربي 1
ردين 2 هلي الأ 1956www.ahli.comالبنك الأ
1960www.cab.joبنك القاهرة عمان 3
ردن 4 1960www.bankofjordan.comبنك الأ
�صكان للتجارة والتمويل 5 1974www.hbtf.comبنك الإ
ردين الكويتي 6 1977www.jordan-kuwait-bank.comالبنك الأ
ردين7 1978www.ajib.comبنك ال�صتثمار العربي الأ
ردين8 1978www.jgbank.com.joالبنك التجاري الأ
ردين 9 �صالمي الأ 1978www.jordanislamicbank.comالبنك الإ

1989www.jifbank.comالبنك ال�صتثماري10
ردن 11 1989www.arabbanking.com.joبنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية الأ
1991www.unionbankjo.comبنك الحتاد 12
ردن 13 1993www.sgbj.com.joبنك �صو�صيته جرنال / الأ
ردين14 1996www.capitalbank.joبنك املال الأ
�صالمي الدويل 15 1997www.iiabank.com.joالبنك العربي الإ
�صالمي 16 ردن دبي الإ 2009www.jdib.joبنك الأ
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  البنوك األعضاء
ردن, وتتكون ع�ضوية اجلمعية كما يف نهاية عام 2011 من البنوك التالية:  ردنية العاملة يف الأ ردنية وفروع البنوك غري الأ تعترب الع�ضوية يف اجلمعية اإلزامية جلميع البنوك الأ

أواًل: البنوك األردنية

املوقع االلكرتوينت�ريخ الت�أ�ضي�س ا�ضم الع�ضوالرقم

1930www.arabbank.com.joالبنك العربي 1
ردين 2 هلي الأ 1956www.ahli.comالبنك الأ
1960www.cab.joبنك القاهرة عمان 3
ردن 4 1960www.bankofjordan.comبنك الأ
�صكان للتجارة والتمويل 5 1974www.hbtf.comبنك الإ
ردين الكويتي 6 1977www.jordan-kuwait-bank.comالبنك الأ
ردين7 1978www.ajib.comبنك ال�صتثمار العربي الأ
ردين8 1978www.jgbank.com.joالبنك التجاري الأ
ردين 9 �صالمي الأ 1978www.jordanislamicbank.comالبنك الإ

1989www.jifbank.comالبنك ال�صتثماري10
ردن 11 1989www.arabbanking.com.joبنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية الأ
1991www.unionbankjo.comبنك الحتاد 12
ردن 13 1993www.sgbj.com.joبنك �صو�صيته جرنال / الأ
ردين14 1996www.capitalbank.joبنك املال الأ
�صالمي الدويل 15 1997www.iiabank.com.joالبنك العربي الإ
�صالمي 16 ردن دبي الإ 2009www.jdib.joبنك الأ
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ثانيًا: البنوك غير األردنية

املوقع االلكرتوينت�ريخ الت�أ�ضي�س ا�ضم الع�ضوالرقم

1HSBC1949www.jordan.hsbc.com
1951www.arakari.com.joالبنك العقاري امل�ضري العربي 2
1957www.rafidain-bank.orgم�ضرف الرافدين 3
1974www.citibank.com/jordan�ضيتي بنك 4
2002www.standardchartered.comبنك �ضتاندرد ت�ضارترد5
2004www.audi.com.lbبنك عودة 6
2004www.nbk.comبنك الكويت الوطني 7
2004www.blom.com.lbبنك لبنان واملهجر 8
2009www.nbad.comبنك اأبو ظبي الوطني9

2011www.alrajhibank.com.joم�ضرف الراجحي10

ال�ضفحةاملو�ضــــــــــــوع

دارة 9كلمة رئي�س جمل�س االإ

11كلمة املدير العام

ردين واخلدمات امل�شرفية ول: اجلهاز امل�شريف االأ 13اجلزء االأ

ول: ملحة عن اجلهاز امل�ضريف الردين 15- الف�ضل الأ

19- الف�ضل الثاين: اخلدمات امل�ضرفية: الن�ضاأة واملفهوم واخل�ضائ�ص

ردن 23اجلزء الثاين: اخلدمات واملنتجات واحللول امل�شرفية املقدمة من البنوك التجارية العاملة يف االأ

فراد )التجزئة( ول: اخلدمات امل�ضرفية للأ 25- الف�ضل الأ

111- الف�ضل الثاين: اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات

167- الف�ضل الثالث: خدمات اخلزينة وال�ضتثمار

195- الف�ضل الرابع: اخلدمات اللكرتونية

خرى 221- الف�ضل اخلام�ص: اخلدمات الأ

ردن �شالمية العاملة يف االأ 233اجلزء الثالث: اخلدمات واملنتجات واحللول امل�شرفية املقدمة من البنوك االإ

فراد )التجزئة( ول:اخلدمات امل�ضرفية للأ 237- الف�ضل الأ

251- الف�ضل الثاين: اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات

265- الف�ضل الثالث: خدمات اخلزينة وال�ضتثمار

لكرتونية 271- الف�ضل الرابع: اخلدمات الإ

279اأهم مزودي اخلدمات للبنوك
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قائمة الحتويات

ال�ضفحةاملو�ضــــــــــــوع

دارة 9كلمة رئي�س جمل�س االإ

11كلمة املدير العام

ردين واخلدمات امل�شرفية ول: اجلهاز امل�شريف االأ 13اجلزء االأ

ول: ملحة عن اجلهاز امل�ضريف الردين 15- الف�ضل الأ

19- الف�ضل الثاين: اخلدمات امل�ضرفية: الن�ضاأة واملفهوم واخل�ضائ�ص

ردن 23اجلزء الثاين: اخلدمات واملنتجات واحللول امل�شرفية املقدمة من البنوك التجارية العاملة يف االأ

فراد )التجزئة( ول: اخلدمات امل�ضرفية للأ 25- الف�ضل الأ

111- الف�ضل الثاين: اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات

167- الف�ضل الثالث: خدمات اخلزينة وال�ضتثمار

195- الف�ضل الرابع: اخلدمات اللكرتونية

خرى 221- الف�ضل اخلام�ص: اخلدمات الأ

ردن �شالمية العاملة يف االأ 233اجلزء الثالث: اخلدمات واملنتجات واحللول امل�شرفية املقدمة من البنوك االإ

فراد )التجزئة( ول:اخلدمات امل�ضرفية للأ 237- الف�ضل الأ

251- الف�ضل الثاين: اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات

265- الف�ضل الثالث: خدمات اخلزينة وال�ضتثمار

لكرتونية 271- الف�ضل الرابع: اخلدمات الإ

279اأهم مزودي اخلدمات للبنوك
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

باسم خليل السالم
رئيس مجلس اإلدارة

بالعمل  الواردة يف نظام اجلمعية واملتمثلة بالرتقاء  هداف  ردن، و�سعيًا لتحقيق الأ البنوك يف الأ انطاقًا من روؤية ور�سالة جمعية 

امل�سريف والنهو�س به وتطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرفية وحتديثها.

ول من دليل اخلدمات واملنتجات واحللول امل�سرفية املقدمة من البنوك  ردن اأن ت�سع بني اأيديكم اإ�سدارها الأ ي�سر جمعية البنوك يف الأ

ول من نوعه على م�ستوى اململكة، وعلى م�ستوى املنطقة ككل. ردن، والذي يعتر الأ العاملة يف الأ

ردن كمًا ونوعًا، وليحمل يف ثناياه مادة تثقيفية  وياأتي هذا الدليل ا�ستجابًة للتطورات الكبرية التي �سهدتها اخلدمات امل�سرفية يف الأ

واإعامية وترويجية تعطي فكرة عن اخلدمات امل�سرفية وخ�سائ�سها وموا�سفاتها والبنوك التي تقدمها. 

واإننا اإذا ن�سدر هذا الدليل لناأمل اأن يكون دليًا �سامًا وتف�سيليًا جلميع اخلدمات واملنتجات واحللول امل�سرفية التي تقدمها البنوك 

ردن، واأن ي�سهم يف تعزيز املعرفة امل�سرفية لدى عماء البنوك اأفرادًا و�سركات، واأن يحقق غاياته كدليل ترويجي وتعريفي  العاملة يف الأ

يهدف اإىل تطوير الوعي امل�سريف، والتعريف باخلدمات امل�سرفية التي تقدمها البنوك، واأن يكون له انعكا�ساٍت طيبة يف تعزيز التناف�سية 

بني البنوك ويف تطوير اخلدمات واملنتجات املوجودة واإدخال خدمات وحلول م�سرفية جديدة.
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الدكتور عدلي قندح
المدير العام

كلمة المدير العام
ردن لعام  وىل من دليل اخلدمات واملنتجات واحللول امل�سرفية املقدمة من قبل البنوك العاملة يف الأ ي�سعدين اأن اأقدم لكم الطبعة الأ

 .2012

ول على ف�سلني يتناول اأولهما خلفية  وياأتي هذا الدليل مق�سمًا اإىل ثاثة اأجزاء رئي�سية واأحد ع�سر ف�سًا. حيث يت�سمن اجلزء الأ

ردين بينما يناق�س الف�سل الثاين ن�ساأة ومفهوم وخ�سائ�س اخلدمات امل�سرفية. اأما اجلزء الثاين في�ستعر�س  عامة عن اجلهاز امل�سريف الأ

ول  ردن، وهو يحتوي على خم�سة ف�سول يناق�س الف�سل الأ اخلدمات واملنتجات واحللول امل�سرفية املقدمة من قبل البنوك التجارية يف الأ

اخلزينة  خدمات  الثالث  الف�سل  ويتناول  لل�سركات،  امل�سرفية  اخلدمات  الثاين  الف�سل  يتناول  بينما  فراد،  لاأ امل�سرفية  اخلدمات  فيها 

خرى التي تقدمها البنوك التجارية  خري فيتناول اخلدمات الأ وال�ستثمار، وي�ستعر�س الف�سل الرابع اخلدمات اللكرتونية، اأما الف�سل الأ

�سامية العاملة يف  ردن.  وي�ستعر�س اجلزء الثالث يف الدليل اخلدمات واملنتجات واحللول امل�سرفية املقدمة من قبل البنوك الإ العاملة يف الأ

فراد، ويتناول الف�سل الثاين اخلدمات امل�سرفية  ول فيها اخلدمات امل�سرفية لاأ ردن، وهو يحتوي على اأربعة ف�سول يتناول الف�سل الأ الأ

لل�سركات، ويتناول الف�سل الثالث خدمات اخلزينة وال�ستثمار، وي�ستعر�س الف�سل الرابع اخلدمات اللكرتونية املقدمة من قبل البنوك 

�سامية.  الإ

�سا�سية التي تندرج  اأننا اتبعنا يف تبويب هذا الدليل ت�سنيف اخلدمات امل�سرفية ح�سب ت�سل�سلها �سمن الفئة الأ ويجدر بالذكر هنا 

حدث.  قدم لاأ حتتها، ثم ح�سب البنك الذي يقدمها وذلك ا�ستنادًا لتاريخ تاأ�سي�س البنك من الأ

دارات التنفيذية وطاقم  دارة والإ ع�ساء ممثلًة مبجال�س الإ ول ي�سعني يف هذا املقام اإل اأن اأتقدم بوافر ال�سكر والمتنان لبنوكنا الأ

املوظفني على تعاونهم املثمر والبناء معنا يف اإعداد هذا الدليل، كما اأتوجه بال�سكر اجلزيل لكادر اجلمعية على جهودهم املبذولة لجناز 

هذا الدليل.





الجزء األول
الجهاز المصرفي األردني والخدمات المصرفية

ول: ملحة عن اجلهاز امل�سريف الردين الف�سل الأ

الف�سل الثاين: اخلدمات امل�سرفية: الن�ساأة واملفهوم واخل�سائ�س
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ول الف�صل الأ

ردين ملحة عن اجلهاز امل�صريف الأ

أ. الجهاز المصرفي األردني
ردين وجميع البنوك املرخ�ضة العاملة يف اململكة.  ردين من البنك املركزي الأ يتكون اجلهاز امل�ضريف الأ

�ضلمية( والبنوك غري  ردنية )التجارية والإ وت�ضتمل البنوك املرخ�ضة العاملة يف اململكة على جميع البنوك الأ

يل  �ضلمية وعدد الفروع واأجهزة ال�ضراف الآ ردنية. ويبني اجلدول رقم )1( اأعداد البنوك التجارية والإ الأ

ردين كما يف نهاية عام 2011.  التابعة لها. اأما ال�ضكل رقم )1( فيبني موؤ�ض�ضات اجلهاز امل�ضريف الأ

يل  جدول رقم )1(: تطور اأعداد البنوك والفروع واأجهزة ال�سراف الآ

ال�صنة

عدد البنوك التجارية 

�صالمية عدد الفروع املجموعالإ
عدد اأجهزة 

يل ال�صراف الآ
ردنية جنبيةالأ الأ

2002145221471534

2003145221449577

2004148224447617

2005138223506663

2006138223516724

2007138223559846

2008138223593944

20091393256191023

20101393256661129

2011139426695-

�سكل رقم )1(:

ردين كما يف نهاية عام 2011 موؤ�س�سات اجلهاز امل�سريف الأ
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ب. تطور أعمال البنوك العاملة في األردن
خرية تطورات كبرية وقفزات نوعية انعك�ضت على اأعمالها  ردن خلل العقود الأ حققت البنوك العاملة يف الأ

ردن بحوايل مرتني ون�ضف  العاملة يف الأ البنوك  خري ت�ضاعفت موجودات  العقد الأ ب�ضكٍل ملحوظ. فخلل 

ت�ضاعف  كذلك   .2011 عام  نهاية  مع  دينار  مليار   37.7 اإىل   2002 عام  دينار يف  مليار   15.1 من  لرتتفع 

اإجمايل الودائع لدى البنوك باأكرث من مرتني ون�ضف لرتتفع من 9.4 مليار دينار عام 2002 اإىل 24.4 مليار 

دينار يف نهاية عام 2011. وفيما يتعلق باإجمايل الت�ضهيلت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف 

15.8 مليار  2002 اإىل  5.1 مليار دينار يف عام  ردن فقد ت�ضاعفت باأكرث من ثلثة اأ�ضعاف لرتتفع من  الأ

دينار يف نهاية عام 2011. 

�سكل رقم )2(:

ردن تطور اأعمال البنوك العاملة يف الأ

 

(مليار دينار)

ج. أهم المؤشرات المالية للبنوك العاملة في األردن
1- ن�شبة كفايتة راأ�س املال:

تعرب هذه الن�ضبة عن مدى كفاية راأ�ص املال املحتفظ به من قبل البنك ملواجهة املخاطر التي قد يتعر�ص لها. 

دنى املطلوب من قبل البنك املركزي  وقد ا�ضتطاعت البنوك اأن حتافظ على هام�ص مريح اأعلى من احلد الأ

دنى املقرر من جلنة بازل والبالغ )8%(. وقد بلغت ن�ضبة كفاية راأ�ص املال 18.2% يف نهاية  )12%( واحلد الأ

ول من عام 2011.  الن�ضف الأ

�سكل رقم )3(: 

ن�سبة كفاية راأ�س املال )2002- حزيران 2011( 

2- ال�شيولتة:

التي  التزاماته  اإىل  من�ضوبة  البنك  لدى  املتوفرة  ال�ضائلة  املوجودات  حجم  القانونية  ال�ضيولة  ن�ضبة  تقي�ص 

ردن اأن حتقق ن�ضب �ضيولة مرتفعة منذ عام 2003  يتوجب عليه اأدائها. وقد ا�ضتطاعت البنوك العاملة يف الأ

دنى املطلوب من قبل البنك املركزي والبالغ 100%. وبلغت ن�ضبة ال�ضيولة  والتي تعترب اأعلى بكثري من احلد الأ

ول من عام 2011.  145.5% يف نهاية الن�ضف الأ
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�سكل رقم )4(:

ن�سبة ال�سيولة )2002- حزيران 2011(

 

3- معدل العائد على حقوق امل�شاهمني: 

 .%20.9 2005, حيث بلغ  ارتفع معدل العائد على حقوق امل�ضاهمني اإىل اأعلى م�ضتوى له يف نهاية عام 

تدين  خم�ض�ضات  بزيادة  البنوك  لقيام  كنتيجة  خرية  الأ �ضنوات  اخلم�ص  خلل  تراجعًا  املعدل  هذا  و�ضهد 

رباح, اإ�ضافة لتطبيق البنوك ملعايري بازل 1 و بازل 2, وقد  الت�ضهيلت الئتمانية والتي يتم اقتطاعها من الأ

ول من عام 2011. بلغ معدل العائد على حقوق امل�ضاهمني 4.6% مع نهاية الن�ضف الأ

�سكل رقم )5(:

معدل العائد على حقوق امل�ساهمني )2002- حزيران 2011(

4- معدل العائد على املوجودات:

كما هو احلال بالن�ضبة ملعدل العائد على حقوق امل�ضاهمني, و�ضل معدل العائد على املوجودات اإىل اأعلى 

خرية ليبلغ 0.6% يف نهاية  م�ضتوياته يف نهاية عام 2005, حيث بلغ 2%, اإل اأنه انخف�ص خلل ال�ضنوات الأ

ول من عام 2011.  الن�ضف الأ

�سكل رقم )6(:

معدل العائد على املوجودات )2002- حزيران 2011(
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لجميع احتياجاتك المصرفية...
تأمين  إلى  عوده  بنك  في  دائمًا  نسعى  تتمناه،  ما  كّل  تحقق  كي  حياتك  مراحل  بعض  في  للمساعدة  تحتاج  قد  �نك 
كافة احتياجاتك من خالل توفير العديد من الحلول المالية المصممة خصيصًا لتناسب متطلباتك كقرض السيارة والقروض 
السكنية والقروض الشخصية. إضافة لذلك، تمتع بمجموعة واسعة من الخدمات المصرفية ا�خرى التي تشمل حساب 

توطين الراتب وبرامج االّدخار وغيرها. استكشف هذه الفرص الرائعة اليوم عند تفضلك بزيارة أي من فروعنا.

لدى بنك عوده كاّفة الحلول... لتكبر قدرتك.
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الف�صل الثاين

اخلدمات امل�صرفية: الن�صاأة واملفهوم واخل�صائ�ص

 أ. نشأة وتطور الخدمات المصرفية 
�ضهدت اخلدمات امل�ضرفية تاأثرًا كبريًا بتطور مفهوم الت�ضويق على مر الع�ضور, وميكن يف هذا ال�ضدد 

تق�ضيم مراحل تطور اخلدمات امل�ضرفية اإىل ما يلي:

1( اخلدمات امل�سرفية يف مرحلة ما قبل الت�سنيع:

فراد يعتمدون على الزراعة وال�ضيد لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم. وقد ت�ضمنت هذه  يف هذه املرحلة كان الأ

املرحلة على:

�ضر كانت تنتج ما حتتاجه من �ضلع وخدمات ب�ضكل ذاتي. ويف هذه املرحلة  اأ. االكتفاء الذاتي: اأي اأن الأ

مل يكن هناك اأي ن�ضاط ت�ضويقي اأو مايل اأو م�ضريف.

معينة  اأو خدمة  �ضلعة  اإنتاج  التخ�ض�ص يف  اإىل  �ضر  الأ من  العديد  املرحلة اجتهت  املقاي�شة: يف هذه  ب. 

�ضر  الأ مع  لديها  الفائ�ص  نتاج  الإ تبادل  اإىل  �ضر  الأ تلك  املقابل  يف  وجلاأت  احتياجاتها,  تفوق  وبكميات 

خرى التي لديها فائ�ص من �ضلعة اأو خدمة اأخرى, وبالتايل فاإن هذه املرحلة هي التي بداأ يتبلور فيها  الأ

مفهوم املقاي�ضة اأو التبادل, دون اأن تظهر اخلدمات امل�ضرفية اإىل حيز الوجود. 

ج. ظهور النقود: ظهر يف هذه املرحلة مفهوم النقود باعتبارها و�ضيط للتبادل لتحل مكان نظام املقاي�ضة 

نتاج مع تعدد  نتاج وزيادة التخ�ض�ص يف الإ الذي كان �ضائدًا يف املرحلة ال�ضابقة. حيث اأن تطور و�ضائل الإ

واخلدمات  ال�ضلع  لتبادل  ي�ضلح  لو�ضيط  حاجة  لوجود  اأدت  كمياتها,  وازدياد  املنتجة  واخلدمات  ال�ضلع 

ويحظى بقبوًل عامًا بني النا�ص, ومن هنا جاءت فكرة ا�ضتخدام النقود كو�ضيط للتبادل مما �ضكل حتوًل 

جتاه نظام مايل نقدي.

�ضر  والأ فراد  الأ لدى  بالظهور  الرثوات  بداأت  املرحلة  هذه  يف  يداع:  واالإ النقدية  الفوائ�س  تكون  د. 

واأ�ضبحت ترتاكم لديهم, وهذا ولد لديهم خوف من اأن تتعر�ص موجوداتهم املالية لل�ضرقة اأو ال�ضياع لذا 

قاموا باإيداعها يف املعابد. ويف هذه املرحلة بداأت فكرة البنوك بالتبلور وظهرت اأوىل اخلدمات امل�ضرفية 

يداع ولو ب�ضكٍل ب�ضيط. وهي خدمة الإ

مر الذي اأدى اإىل  يداع الرثوات لدى �ضائغي الذهب, الأ هت.  القرو�س: يف هذه املرحلة اأ�ضبح هناك توجهًا لإ

ر�ضدة الكبرية التي تتوفر  موال لدى ال�ضاغة. وقد جلاأ ال�ضاغة يف هذه املرحلة اإىل ا�ضتغلل الأ تراكم الأ

جل مقابل اأرباح معينة )فوائد(. ويف هذه املرحلة نلحظ  لديهم ليقوموا باإقرا�ضها لفرتات ق�ضرية الأ

يداع.  ظهور خدمة م�ضرفية جديدة تتمثل يف القرو�ص مقابل فائدة, اإ�ضافة خلدمة الإ

اأعمال ال�ضاغة وتراكمت لديهم الودائع ب�ضكل كبري, واأخذوا  و. ظهور البنوك: يف هذه املرحلة تطورت 

�ضدار  ن�ضاء البنوك ولإ يربعون يف منح القرو�ص وحت�ضيلها مع الفوائد, لذا قاموا بالتن�ضيق فيما بينهم لإ

جراء عملية املقاي�ضة.      اأوراق البنكنوت لإ

2( اخلدمات امل�سرفية يف مرحلة الت�سنيع:

نتاج, ازداد اإنتاج ال�ضلع واخلدمات واأ�ضبح هناك  نتيجة للثورة ال�ضناعية وما اأعقبها من حت�ضن و�ضائل الإ

موال والرثوات. ونتيجًة لذلك ازدادت الودائع لدى البنوك وزادت اإمكانياتها ملنح القرو�ص  تراكم لروؤو�ص الأ

ومتويل ال�ضتثمارات, وهذا بدوره تطلب وجود بنوك منظمة ومتخ�ض�ضة تكون على هيئة موؤ�ض�ضات لها تنظيم 

ر�ضدة املالية الكبرية.  اإداري وتتمتع باخلربة والكفاءة, وبحيث تكون موؤهلة للتعامل بالأ

3( اخلدمات امل�سرفية يف مرحلة التقدم ال�سناعي: 

�ضهدت هذه املرحلة ا�ضتخدام التكنولوجيا املتطورة يف تقدمي اخلدمات البنكية, وازدادت حدة املناف�ضة 

بني املوؤ�ض�ضات امل�ضرفية لتنعك�ص على اخلدمات امل�ضرفية املقدمة كمًا ونوعًا. واأ�ضبحت اخلدمات امل�ضرفية 

فراد اإ�ضافًة لل�ضركات وامل�ضاريع الكربى واأ�ضحاب الرثوات. واأ�ضبح هناك تنوعًا  تقدم على نطاق اأو�ضع للأ

فتح  القرو�ص,  ومنح  الودائع  لقبول  اإ�ضافًة  لت�ضمل  البنوك  قبل  من  املقدمة  امل�ضرفية  اخلدمات  يف  كبريًا 

احل�ضابات وحتويل الرواتب, وال�ضيكات امل�ضرفية وغريها. 

4( املرحلة احلالية: 

التي تقدمها  يف هذه املرحلة تطورت اخلدمات امل�ضرفية ب�ضكل كبري وازداد عدد اخلدمات امل�ضرفية 

دخال تطويرات مهمة على اخلدمات امل�ضرفية  البنوك لت�ضمل جمموعة وا�ضعة من اخلدمات اجلديدة اإ�ضافة لإ

القدمية. وقد جاءت هذه التطورات كمح�ضلة ملجموعة من العوامل اأهمها:

فراد وال�ضركات واحلكومات.  - ازدياد الطلب على اخلدمات امل�ضرفية مبختلف اأنواعها من قبل الأ
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مر الذي دفع البنوك للتميز من خلل حت�ضني  - زيادة عدد البنوك مع ارتفاع حدة املناف�ضة فيما بينها, الأ

جودة خدماتها وزيادة ر�ضا العميل وتطوير اخلدمات امل�ضرفية اجلديدة.

يل وغريها, وحر�ص  - زيادة النت�ضار اجلغرايف للبنوك من خلل �ضبكات الفروع واملكاتب واأجهزة ال�ضراف الآ

البنوك على تاأ�ضي�ص فروع لها يف دول اأخرى. 

اأدى لتقليل وقت تقدمي اخلدمة  مر الذي  يل, الأ اأعمال امل�ضرف لتتم من خلل احلا�ضب الآ اأمتتة جميع   -

امل�ضرفية وت�ضريعها وبالتايل قدرة البنوك على التعامل مع عدد اأكرب من العملء وبعدد اأقل من الكوادر 

الب�ضرية. 

- تبني التكنولوجيا احلديثة يف اأعمال امل�ضارف وذلك من خلل اإدخال و�ضائل جديدة مثل اأجهزة ال�ضراف 

مر الذي اأدى لتوفري  يل واخلدمات امل�ضرفية عرب النرتنت واخلدمات امل�ضرفية عرب الهاتف وغريها. الأ الآ

اخلدمات امل�ضرفية على مدار 24 �ضاعة يف اليوم و�ضهل من و�ضول العملء لتلك اخلدمات. 

ب. مفهوم الخدمة المصرفية 
اأنها جمموعة من العمليات ذات امل�ضمون النفعي الذي يت�ضف  ميكن تعريف اخلدمات امل�ضرفية على 

بتغلب العنا�ضر غري امللمو�ضة )التي لي�ص لها وجود مادي( على العنا�ضر امللمو�ضة )التي لها وجود مادي(, 

�ضباع  اأو املوؤ�ض�ضات من خلل دللتها وقيمتها النفعية بحيث ت�ضكل م�ضدرًا لإ فراد  والتي تدرك من قبل الأ

حاجاتهم املالية والئتمانية احلالية وامل�ضتقبلية وتكون يف نف�ص الوقت م�ضدرًا لربحية امل�ضرف وذلك من 

خلل علقة تبادلية بني امل�ضرف والعميل.

املبا�ضرة  املنافع  من  جمموعة  هما  اأ�ضا�ضني  بعدين  يف  يتج�ضد  امل�ضرفية  للخدمة  النفعي  امل�ضمون  اإن 

امل�ضرفية, وجمموعة  للخدمة  �ضرائه  للح�ضول عليها من خلل  العميل  ي�ضعى  التي  والرغبات  اأو احلاجات 

ول يرتبط  اخل�ضائ�ص وال�ضمات واملوا�ضفات التي تتميز بها اخلدمة امل�ضرفية املقدمة. مبعنى اأن البعد الأ

�ضباعها, بينما يرتبط البعد الثاين باخلدمة امل�ضرفية وم�ضتوى  بالعميل نف�ضه وحاجاته ورغباته التي ي�ضعى لإ

جودتها وملئمتها للعميل.

ج. خصائص الخدمات المصرفية
اإن اخلدمات امل�ضرفية تندرج يف النهاية حتت اخلدمات عمومًا والتي تتميز مبجموعة من اخل�ضائ�ص 

التي جتعلها تختلف عن ال�ضلع. وميكن تلخي�ص اأهم خ�ضائ�ص اخلدمات امل�ضرفية على النحو التايل: 

1( اخلدمة امل�شرفية غري ملمو�شة )Intangible(: وهذا يعني باأن اخلدمة امل�ضرفية لي�ص لها وجود 

مادي فعلي ول ميكن اإدراكها باحلوا�ص على العك�ص من ال�ضلع والب�ضائع التي لها وجود مادي. فال�ضخ�ص 

ي�ضتطيع اأن يقارن بني �ضلعتني من حيث الكمية واحلجم واللون واملذاق وامللم�ص وغريها, بينما ل ي�ضتطيع 

مر يجعل عميلة  نه لي�ص لها وجود مادي. وهذا الأ اأن يفا�ضل بني خدمتني م�ضرفيتني من هذه النواحي لأ

ت�ضويق اخلدمات عمومًا واخلدمات امل�ضرفية على وجه اخل�ضو�ص اأ�ضعب واأكرث تعقيدًا. 

2( عدم قابلية ف�شل اخلدمة امل�شرفية عن �شخ�س مقدمها )Inseparability(: ترتبط اخلدمة 

امل�ضرفية ب�ضكل كبري ب�ضخ�ص بائعها حيث اأن ر�ضا العميل عن اخلدمة املقدمة يرتبط بدرجة ر�ضاه عن 

البنك نوعية متميزة من املوظفني الذين يتميزون  اأن يكون لدى  البنك(. وهذا يتطلب  البائع )موظف 

باللياقة يف التعامل والقدرة على التوا�ضل مع العملء والتمتع مبهارات الت�ضال اإ�ضافة لل�ضرعة والدقة 

والكفاءة.

3( اخلدمة امل�شرفية تقدم يف وقتها )Perishability(: يتم تقدمي اخلدمة امل�ضرفية يف وقت طلبها 

يتم  اأن  التي ميكن  ال�ضلع  من  العك�ص  على  النقل,  اأو  للتخزين  قابلة  بالتايل غري  وهي  العميل,  قبل  من 

باإنتاج اخلدمات  اأن تقوم  ت�ضتطيع  نها ل  للبنوك لأ تخزينها ونقلها. وهذه اخلا�ضية ت�ضكل حتديًا كبريًا 

امل�ضرفية وتخزينها ملواجهة اأي ارتفاع يف الطلب. 

4( تباين اخلدمة امل�شرفية )Variability(: على العك�ص من ال�ضلع التي تعترب منطية ومت�ضابهة وحتقق 

�ضباع للم�ضتهلك بغ�ص النظر عن البائع, فاإن اخلدمات امل�ضرفية تتميز بعدم منطيتها  نف�ص م�ضتوى الإ

خر �ضمن نف�ص البنك, وهذا يعود اإىل اأن  وباأنها تتباين من بنك اإىل اآخر, وحتى اأنها تتباين من فرع لآ

درجة ر�ضا العميل عن اخلدمة املقدمة يرتبط مبقدم اخلدمة نف�ضه, وبالتايل من املمكن اأن يكون العميل 

را�ضيًا عن اخلدمة يف حال ح�ضل عليها من فرع معني, يف حني قد ل ي�ضل لنف�ص م�ضتوى الر�ضا لو ح�ضل 

على نف�ص اخلدمة من فرع اآخر. 

د. مستويات الخدمة المصرفية
كاأي خدمة اأو منتج اآخر, تت�ضمن اخلدمة امل�ضرفية على خم�ص م�ضتويات اأ�ضا�ضية ن�ضتعر�ضها يف ال�ضياق 

الت�يل:

�ضباعها من خلل  �ضا�ضية التي ي�ضعى العميل لإ �شا�شي )Core Product(: وهي احلاجة الأ 1( املنتج االأ

مثلة عليها حاجة ال�ضخ�ص للم�ضكن.   �ضرائه للخدمة. ومن الأ
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ويل والتي  �ضا�ضي اأو الأ 2( املنتج العام )Generic Product(: وهو عبارة عن املنتج اأو اخلدمة ب�ضكلها الأ

ميكن اأن ت�ضبع حاجات العملء. فمثل حاجة العميل للم�ضكن ميكن اأن يتم تلبيتها من خلل قر�ص �ضكني 

بحيث ي�ضتطيع العميل من خلله �ضراء امل�ضكن. 

3( املنتج املتوقع )Expected Product(: وهي عبارة عن اخل�ضائ�ص وال�ضروط التي يتوقع العميل اأن 

جل بحيث يتم ت�ضديده على  يت�ضمن عليها املنتج. فمثًل يتوقع العميل اأن يكون القر�ص ال�ضكني طويل الأ

�ضكل اأق�ضاط, واأن تكون �ضروط القر�ص متنا�ضبة مع قدرته املالية, اأو اأن يت�ضمن القر�ص على فرتة �ضماح 

ول ثلثة �ضهور.   لأ

�ضافية التي قد  خرى الإ 4( املنتج امل�شاف )Augmented Product(: وهو عبارة عن اخلدمات واملنافع الأ

يت�ضمن عليها املنتج بحيث يقوم البنك من خللها بتمييز منتجه عن منتجات املناف�ضني. فمثًل قد يقوم 

البنك مبنح العميل تاأمني جماين على احلياة مع القر�ص ال�ضكني, اأو قد يتم منح العميل بطاقة ائتمانية, 

اأو اأن يتم منح العميل جائزة معينة عند ح�ضوله على القر�ص ال�ضكني. 

�ضافات والتعديلت والتطويرات التي  5( املنتج املحتمل )Potential Product(:  ويت�ضمن على جميع الإ

قد يخ�ضع لها املنتج يف امل�ضتقبل.

هـ . مزيج المنتجات المصرفية
واخلدمات  واحللول  املنتجات  جميع  اأنه  على  امل�ضرفية  اخلدمات  اأو  املنتجات  مزيج  تعريف  ميكن 

امل�ضرفية التي يقدمها البنك. ويف هذا ال�ضدد, عادًة ما يتم تق�ضيم مزيج املنتجات امل�ضرفية اإىل خطوط 

من املنتجات بحيث يت�ضمن كل خط منها على جمموعة اخلدمات والتي ت�ضمى بالعنا�ضر. ويندرج �ضمن كل 

 Product( اأو العنا�ضر اأو اخلدمات  خط من خطوط املنتجات )Product Lines( جمموعة من املنتجات 

Items( التي ترتبط مع بع�ضها ارتباطًا وثيقًا, بحيث اأنها توؤدي وظيفة مت�ضابهة ويتم بيعها لنف�ص املجموعة 

من العملء ويتم ت�ضويقها من خلل قنوات الت�ضويق نف�ضها. فمثًل ميكن تق�ضيم املنتجات امل�ضرفية اإىل خط 

فراد )اخلدمات ال�ضخ�ضية(, وخط منتجات ال�ضركات. اأو قد يتم تق�ضيم املنتجات ال�ضخ�ضية اإىل  منتجات الأ

خط الودائع وخط القرو�ص. 

اإن عدد خطوط املنتجات لدى البنك حتدد مدى ات�ضاع مزيج املنتجات, بينما عدد اخلدمات التي تندرج 

حتت خطوط املنتجات امل�ضرفية حتدد مدى عمق مزيج املنتجات امل�ضرفية. ومن هنا ميكن القول اأن البنك 

ي�ضتطيع التو�ضع من خلل زيادة نطاق اخلدمات املقدمة باإ�ضافة خط جديد اإىل خطوطه احلالية, اأو ي�ضتطيع 

البنك زيادة عمق خطوطه احلالية من خلل اإ�ضافة منتجات جديدة اإىل خطوط منتجاته احلالية.   
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الجزء الثاني
الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المقدمة

من البنوك التجارية العاملة في األردن
فراد )التجزئة( ول: اخلدمات امل�سرفية لاأ الف�سل الأ

الف�سل الثاين: اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

الف�سل الثالث: خدمات اخلزينة وال�ستثمار

الف�سل الرابع: اخلدمات اللكرتونية

خرى الف�سل اخلام�س: اخلدمات الأ
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ول الف�صل الأ

فراد )التجزئة( اخلدمات امل�صرفية للأ

قيام  اأنها  على  فراد(  للأ امل�ضرفية  اخلدمات  )اأو  بالتجزئة  امل�ضرفية  اخلدمات  تعريف  ميكن 

لل�ضركات  ولي�ص  فراد,  وتنفيذ معاملتها امل�ضرفية مبا�ضرًة للأ بتقدمي خدماتها  املوؤ�ض�ضة امل�ضرفية 

للعملء  اأ�ضا�ضًا  املوجهة  امل�ضرفية  اأنها اخلدمات  على  مب�ضط  ب�ضكل  تعرف  كما  خرى.  الأ البنوك  اأو 

فراد.  الأ

فراد تت�ضمن على حزمة وا�ضعة من اخلدمات ال�ضخ�ضية مبا يف ذلك  اإن اخلدمات امل�ضرفية للأ

جل, وخدمات دفع الفواتري, والقرو�ص ال�ضخ�ضية  احل�ضابات باأنواعها التوفري وحتت الطلب والودائع لأ

امل�ضرفية  اخلدمات  �ضن�ضتعر�ص  يلي  وفيما  امل�ضرفية.  والبطاقات  ال�ضيارات  وقرو�ص  والعقارية 

ردن ح�ضب اخلدمة والبنك الذي يقدمها.  بالتجزئة التي تقدمها البنوك العاملة يف الأ

1. خدمة الحسابات المصرفية أو الودائع:
موال  مني لأ ميكن النظر للح�ضابات امل�ضرفية على اأنها اتفاقية يقوم مبوجبها البنك باحلفظ الأ

العميل على هذه احل�ضابات �ضواٌء  بها  التي يقوم  املالية  والعمليات  العميل, مع تقييد كافة احلركات 

يداع, وتت�ضمن العديد من هذه احل�ضابات  كانت دائنة اأو مدينة, مبا يف ذلك جميع حركات ال�ضحب والإ

على فوائد دورية يقوم البنك بدفعها للعميل. وتعترب هذه احل�ضابات التزامًا على البنك وبالتايل فاإن 

احل�ضابات  اأنواع  �ضن�ضتعر�ص  يلي  وفيما  العمومية.  امليزانية  يف  املطلوبات  جانب  يف  ي�ضجلها  البنك 

ردن.  امل�ضرفية املقدمة من قبل البنوك العاملة يف الأ

1-1 الحسابات الجارية وتحت الطلب
باإيداع  اأو احل�ضاب حتت الطلب هو عبارة عن ح�ضاب يقوم العميل من خلله  احل�ضاب اجلاري 

موال لدى البنك على اأن يقوم ب�ضحبها عند احلاجة )عند الطلب(. وقد تت�ضمن هذه احل�ضابات  الأ

على فائدة يقوم البنك بدفعها للعميل, مع اإمكانية اأن مينح البنك للعميل دفرت �ضيكات. كذلك فاإن 

بطاقات  الطلب  حتت  اأو  اجلارية  احل�ضابات  اأ�ضحاب  من  عملئها  مبنح  تقوم  البنوك  من  العديد 

يل التابعة للبنك.  الكرتونية متكنهم من ا�ضتخدام اأجهزة ال�ضراف الآ
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ردنية التي تقدم خدمة احل�سابات اجلارية وحتت الطلب اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

احل�صاب اجلاريالبنك العربي

تفتح احل�ضابات بالعملت الرئي�ضية )دينار اأردين, دولر اأمريكي, جنية اإ�ضرتليني, فرنك �ضوي�ضري, ين ياباين, درهم اإماراتي, ريال �ضعودي, كورن �ضويدي, دينار كويتي, 

دولر كندي, يورو(.

دنى لفتح احل�ضاب  اجلاري بالدينار ي�ضاوي 200 دينار اأردين. - احلد الأ

جنبية ي�ضاوي 300 دولر اأمريكي اأو ما يعادلها. دنى لفتح احل�ضاب اجلاري بالعملت الأ - احلد الأ

- مينح دفرت �ضيكات.

- ل متنح فوائد دائنة على هذا احل�ضاب.

- ي�ضدر ك�ضف ح�ضاب كل �ضتة اأ�ضهر اأو ح�ضب الطلب.

- ميكنك ال�ضتفادة من كافة اخلدمات امل�ضرفية املقدمة من البنك وح�ضب ال�ضروط اخلا�ضة بكل خدمة.

- اخلدمات امل�ضرفية املبا�ضرة:

 البنك الناطق )هل عربي(.

 عربي اأون لين.

يل.  ال�ضراف الآ

 خدمة SMS اإك�ضرب�ص.

طورت داخل البنك 

هلي  البنك الأ

ردين الأ
ح�صابات جارية

جنبية الرئي�ضية. )بالدولر اأمريكي, جنيه اإ�ضرتليني, يورو اأوروبي, فرنك �ضوي�ضري, ين ياباين, دولر كندي, دولر  ردين اأو العملت الأ - اإمكانية فتح احل�ضاب بالدينار الأ

ا�ضرتايل(.

يداع. - حرية ال�ضحب والإ

دنى لفتح احل�ضاب 200 دينار. - احلد الأ

- اإمكانية اإ�ضدار دفرت �ضيكات .

- اإ�ضدار بطاقة الدفع املبا�ضر جمانًا.

- احل�ضول على اخلدمات اللكرتونية جمانًا:

 خدمة اأهلي اأون لين.

 خدمة اأهلي فون.

.SMS خدمة 

طورت داخل البنك

يداع يف اأي وقت, توفر اإمكانية احل�ضول على دفرت �ضيكات.احل�صابات اجلاريةبنك القاهرة عمان ردنيني املوؤهلني, تتميز اإمكانية ال�ضحب والإ ردنيني و غري الأ طورت داخل البنكح�ضابات مبختلف العملت للأ
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردن احل�صابات اجلاريةبنك الأ
�ضحابه �ضحب املبالغ املتوفرة يف اأي وقت دون وجود غرامات, اإ�ضافة اإىل اإمكانية منح ت�ضهيلت بناًء على معدل الر�ضيد, مع اإمكانية احل�ضول على دفرت  ح�ضاب يوفر لأ

�ضيكات.

طورت داخل البنك

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل
نح �ضاحب احل�ضاب دفرت �ضيكات �ضمن �ضروط حتددها تعليمات البنك.ح�صاب جاري طورت داخل البنكح�ضاب ودائع يفتح لدى البنك بحد اأدنى 500 دينار لتلبية احتياجات العملء, وميمُ

ردين  البنك الأ

الكويتي

احل�صابات اجلارية 

حتت الطلب

- يفتح هذا النوع من احل�ضابات بجميع اأنواع العملت.

- ل يتم دفع فائدة دائنة على ر�ضيد احل�ضاب .

- ميكن اإ�ضدار دفاتر �ضيكات بناًء على طلب �ضاحب احل�ضاب.

يداع للر�ضيد الدائن للح�ضاب. - حرية ال�ضحب والإ

- يتم اإ�ضدار بطاقة فيزا اإلكرتون .

طورت داخل البنك

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ

احل�صابات اجلارية 

وحتت الطلب

- يتم فتح احل�ضابات بكافة العملء الرئي�ضية.

- يتم اإ�ضدار ك�ضف ح�ضاب ح�ضب رغبة العميل.

- مينح دفرت �ضيكات.

- ل مينح احل�ضاب فائدة دائنة.

- يتم منح كافة اخلدمات الذاتية على احل�ضاب.

يداع من خلل الفروع اأو با�ضتخدام البطاقات اأو با�ضتخدام دفرت ال�ضيكات. - اإمكانية ال�ضحب والإ

- ل يفتح ح�ضاب جاري للعملء املوجودين على القائمة ال�ضوداء.

البنك التجاري 

ردين الأ

احل�صابات اجلارية 

وحتت الطلب

- فتح ح�ضابات بكافة العملت الرئي�ضة )دينار ودولر وجنيه اإ�ضرتليني والني الياباين و اليورو(.

- اإ�ضدار ك�ضف ح�ضاب دوري جماين.

- اإمكانية اإ�ضدار دفاتر �ضيكات بت�ضاميم خا�ضة و�ضخ�ضية وح�ضب تعليمات البنك.

دنى للر�ضيد 200 وحدة من العملة التي يفتح بها احل�ضاب. - احلد الأ

- ل يوجد حد اأدنى للر�ضيد يف  حال حتويل الراتب.

فراد وال�ضركات بجميع اأنواعها. - للأ

كرث من �ضخ�ص ويدار بتوقيع واحد اأو اأكرث ح�ضب الرغبة. - ميكن اأن يكون هذا النوع من احل�ضابات م�ضرتكًا لأ

م هي فاحتة احل�ضاب ومل تكن الو�ضية ال�ضرعية, فيتم فتح احل�ضاب با�ضمها ملنفعة  ر بولية والدهم اأو الو�ضي عليهم.  اأما اإذا كانت الأ - ميكن فتح هذا احل�ضاب للق�ضّ

ابنها/ابنتها.

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك ال�صتثماري
احل�ضابات اجلارية 

وحتت الطلب

�ضا�ضية. - ح�ضاب دائن يفتح بالعملت الأ

يداع يف اأي وقت. - اإمكانية ال�ضحب و الإ

- اإمكانية اإ�ضدار دفاتر �ضيكات.

- اإمكانية اإ�ضدار بطاقة VISA ELECTRON على احل�ضاب.

Eastron :املزود

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية 

ردن( )الأ

احل�ضابات اجلارية

�ضخا�ص الطبيعيني والعتباريني ومن مميزاته:  هذا احل�ضاب موجه جلميع الأ

- فتح احل�ضاب بالعملت الرئي�ضية املعتمدة لدى البنك.

يداع يف اأي وقت. - اإمكانية ال�ضحب والإ

- ل يحت�ضب عليه فائدة دائنة.

- اإمكانية احل�ضول على دفرت �ضيكات.

)Revolving Card( , )Charge Card( , )Visa Electron( اإمكانية احل�ضول على البطاقات امل�ضرفية -

جنبية. دنى لفتح  احل�ضاب اجلاري 250 دينار  اأردين اأو ما يعادله بالعملت الأ - احلد الأ

بنك الحتاد
احل�ضابات اجلارية 

وحتت الطلب

يداع يف اأي وقت وميكن له احل�ضول على دفرت �ضيكات لإمتام جميع معاملته املالية علما انه ميكن فتح احل�ضاب بالدينار  - ح�ضاب يتمتع فيه العميل بحرية ال�ضحب والإ

جنبية. ردين وبع�ص العملت الأ الأ

جنبية. دنى لفتح احل�ضاب )200( دينار اأردين, اأو ما يعادلها بالعملت الأ -  احلد الأ

يل. يداع النقدي واإيداع ال�ضيكات وحرية ال�ضحب من احل�ضاب اإما عن طريق �ضبكة الفروع اأو اأجهزة ال�ضراف الآ - لدى العميل حرية الإ

- ي�ضدر للعميل بطاقة فيزا اإلكرتون و مينح اخلدمة امل�ضرفية عرب الهاتف واخلدمة امل�ضرفية عرب النرتنت و خدمة الر�ضائل الق�ضرية.

- ي�ضدر ك�ضف ح�ضاب دوري للعميل , اأو كطلب العميل مقابل دفع م�ضاريف اإ�ضدار ك�ضف  اإن وجدت.

طورت داخل البنك

بنك �صو�صيته 

ردن( جرنال )الأ
طورت داخل البنكح�ضاب يتيح للعميل اأخذ دفاتر �ضيكات.احل�ضاب اجلاري

ردين احل�ضابات اجلاريةبنك املال الأ

يداع بدون اأي قيود, و تتيح اأي�ضا للعميل احل�ضول على كل من دفرت �ضيكات, وبطاقة  تتميز احل�ضابات اجلارية باملرونة التامة؛ وتتيح للعميل القيام بعمليات ال�ضحب و الإ

خرى. �ضافة اإىل العديد من املزايا الأ فيزا اإلكرتون, بالإ
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جنبية التي تقدم خدمة احل�سابات اجلارية وحتت الطلب ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

HSBC احل�ضاب اجلاريبنك

البنك العقاري 

امل�صري العربي

احل�ضابات اجلارية 

وحتت الطلب

يداع اليومي , ي�ضدر عليها دفاتر �ضيكات. طورت داخل البنكح�ضابات ت�ضتخدم لل�ضحب والإ

م�صرف الرافدين
احل�ضابات اجلارية 

وحتت الطلب

طورت داخل البنكح�ضابات ل تخ�ضع للفوائد.

بنك �صتاندرد 

ت�صارترد
ح�ضاب جاري

- متوفر بجميع العملت الرئي�ضية.

- دفرت �ضيكات )دينار اأردين , دولر اأمريكي, يورو(.

- حد اأدنى للر�ضيد 750 دينار اأردين.

بنك عودة
احل�ضابات اجلارية 

وحتت الطلب

احل�ضاب اجلاري هو ح�ضاب يجوز للعميل حتريكه يف اأي وقت �ضحبًا واإيداعًا ول يخ�ضع ملدة حمددة, و ل حتت�ضب فائدة على هذا احل�ضاب. و ميكن اأن يح�ضل العميل 

على بطاقة �ضراف اآيل و ميكن احل�ضول على دفرت �ضيكات.

احل�ضاب اجلاري حتت الطلب هو ح�ضاب حتت الطلب يجوز للعميل حتريكه يف اأي وقت �ضحبًا واإيداعًا ول يخ�ضع ملدة حمددة, و حتت�ضب فائدة على هذا احل�ضاب 

تقيد �ضهريا. و ميكن اأن يح�ضل العميل على بطاقة �ضراف اآيل و ميكن احل�ضول على دفرت �ضيكات.

طورت داخل البنك

بنك الكويت 

الوطني
ح�ضاب جاري بالعملت املختلفة ويح�ضل العميل على دفرت �ضيكات وبطاقة �ضراف اآيل. احل�ضابات اجلارية

املزود: بنك الكويت 

الوطني - الكويت

احل�ضابات اجلاريةبنك لبنان واملهجر

هو احل�ضاب الذي ي�ضمح البنك فيه ب�ضحب �ضيكات عليه وهو �ضامل جلميع املعاملت بني البنك والعميل وفقا للنماذج وال�ضيغ التي يعدها البنك خ�ضي�ضا من 

اجل ذلك.

طورت داخل البنك

بنك اأبو ظبي 

الوطني
ماراتي ويح�ضل العميل على دفرت �ضيكات وبطاقة �ضراف اآيل.ح�ضابات جارية طورت داخل البنكح�ضابات بالعملت املختلفة  ومنها الدرهم الإ
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1-2 حسابات الرواتب
يداع, كذلك فاإن العديد من البنوك تقوم مبنح  وهي احل�ضابات التي يفتحها العميل لدى البنك ليتم حتويل راتبه اإليها من اجلهة التي يعمل لديها. وتتيح هذه احل�ضابات للعميل حرية ال�ضحب النقدي اأو الإ

يل للبنك. عملئها من اأ�ضحاب ح�ضابات الرواتب بطاقات الكرتونية متكنهم من ا�ضتخدام اأجهزة ال�ضراف الآ

ردنية التي تقدم خدمة ح�سابات الرواتب اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك العربي
ح�ضاب اإك�ضرتا + 

اك�ضرتا بل�ص

ح�ضاب اإك�ضرتا من البنك العربي ي�ضع يف املتناول جمموعة وا�ضعة من املزايا تفوق ما تقدمه احل�ضابات العادية وعلى النحو التايل:

- بدون حد اأدنى للر�ضيد مع اإعفاء من عمولة حتويل الراتب.

- اإمكانية �ضحب الراتب مقدمًا ولغاية 90% من قيمة الراتب املحول.

- خدمة الر�ضائل الن�ضية جمانا لتبقى على توا�ضل مع ح�ضابك.

- بطاقة فيزا اإلكرتون معفاة من الر�ضوم ال�ضهرية.

- حوالة حملية اأو دولية جمانا كل �ضهر.

طورت داخل البنك

ردين هلي الأ البنك الأ

ح�ضابات جارية / 

رواتب

ح�ضابات التوفري / 

رواتب

يداع. وهي احل�ضابات التي يتم حتويل رواتب العملء اإليها, والتي تتيح للعميل حرية ال�ضحب والإ

- اإمكانية �ضحب الراتب مقدمًا ولغاية 70% من قيمة الراتب املحول.

- اإ�ضدار بطاقة الدفع املبا�ضر جمانًا.

- احل�ضول على اخلدمات اللكرتونية جمانًا:

 خدمة اأهلي اأون لين.

 خدمة اأهلي فون.

.SMS خدمة الر�ضائل الق�ضرية 

طورت داخل البنك

بنك القاهرة عمان
ح�ضابات حتويل 

الرواتب

خ�ض�ضت لتحويل رواتب العاملني بالقطاع العام و اخلا�ص,يتم منح قرو�ص مقابل اللتزام بتحويل الرواتب, تتميز بربنامج حتفيزي عبارة عن جوائز �ضهرية 

عينية متنوعة.

طورت داخل البنك

ردن طورت داخل البنكيوفر هذا احل�ضاب خدمة حتويل الراتب من اجلهة املعينة.ح�ضابات الرواتببنك الأ

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل
طورت داخل البنكح�ضاب ودائع يفتح لدى البنك بدون حد اأدنى, وذلك لغايات حتويل راتب العميل اإليه من قبل اجلهة التي يعمل لديها.ح�ضاب رواتب

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية / الأ
ح�ضابات الرواتب

- ح�ضابات لغايات حتويل الرواتب.

.Master Card اأو  VISA وامكانية منحه بطاقة ائتمانية VISA ELECTRON منح العميل بطاقة -

- منح قرو�ص ب�ضمان الراتب.

- خدمة �ضحب الراتب مقدمًا.
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ح�ضاب الرواتببنك الحتاد

منتج حتويل الرواتب يقدم جمموعة فريدة من اخلدمات البنكية وكافة احللول املالية التي يحتاجها املوظف يف مكان واحد:

- اإعفاء من عمولة حتويل الراتب.

- دفرت �ضيكات جماين �ضنويا )25 ورقة( على اأن ل يتعار�ص مع �ضيا�ضة منح ال�ضيكات.

- اإعفاء من عمولة املنح للقرو�ص امل�ضرتاة من بنوك اأخرى.

- اإعفاء من ر�ضوم بطاقة فيزا اإلكرتون ال�ضهرية.

طورت داخل البنك

ردين يخول املوظفني من حتويل رواتبهم للح�ضاب مع ح�ضول املوظف على بطاقة فيزا اإلكرتون التي متكنه من ال�ضتفادة من كافة اخلدمات  املقدمة.ح�ضاب الرواتببنك املال الأ

جنبية التي تقدم خدمة ح�سابات الرواتب ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك العقاري امل�صري 

العربي
طورت داخل البنكح�ضابات للعملء الذين يتم حتويل رواتبهم اإىل البنك.ح�ضابات الرواتب

طورت داخل البنكحتويل الرواتب من املوؤ�ض�ضات احلكومية.رواتبم�صرف الرافدين

حتويل الراتب �ضهريا على احل�ضاب.ح�ضاب الرواتببنك �صتاندرد ت�صارترد

ح�ضابات الرواتببنك عودة

ح�ضاب الرواتب هو ح�ضاب يجوز للعميل حتريكه يف اأي وقت �ضحبًا واإيداعًا ول يخ�ضع ملدة حمددة, و حتت�ضب فائدة على هذا احل�ضاب اإذا كان معدل الر�ضيد 

ال�ضهري يفوق مبلغ معني. و ميكن اأن يح�ضل العميل على بطاقة �ضراف اآيل و ميكن احل�ضول على دفرت �ضيكات. كذلك ي�ضتطيع العميل اأن ي�ضحب من هذا 

احل�ضاب قبل ورود الراتب و بعد احل�ضول على املوافقات اللزمة.

طورت داخل البنك

حتويل رواتب املوظفني لهذه احل�ضابات �ضهريا.ح�ضابات الرواتببنك الكويت الوطني

املزود: بنك الكويت 

الوطني - الكويت
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1-3 ودائع أو حسابات التوفير
وهي عبارة عن اأوعية ادخارية يقوم العميل من خللها باإيداع مبلغ من املال لدى البنك بحيث يقوم بتغذية احل�ضاب ب�ضكٍل دوري مما ي�ضاهم يف زيادة الر�ضيد, كما ميكن للعميل اأن يقوم بال�ضحب النقدي من 

هذا احل�ضاب. وتقوم العديد من البنوك بدفع فائدة على ح�ضابات التوفري, بينما تقوم بع�ص البنوك بتوفري فر�ضة لربح العديد من اجلوائز املالية اأو العينية من خلل �ضحوبات دورية تتم على ح�ضابات التوفري 

لديها. وعادًة ما يتم منح العميل بطاقة �ضراف اآيل, بينما ل يتم منحه دفرت �ضيكات. 

ردنية التي تقدم خدمة ودائع اأو ح�سابات التوفري اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ح�ضاب التوفريالبنك العربي

يفتح احل�ضاب بالعملت التالية: دينار اأردين / فرنك �ضوي�ضري / جنية اإ�ضرتليني / دولر اأمريكي / يورو.

- ميكن ال�ضحب من احل�ضاب من خلل الفروع اأو با�ضتخدام البطاقات.

دنى لفتح ح�ضاب التوفري ومنح الفائدة بالدينار ي�ضاوي 200 دينار اأردين. - احلد الأ

�ضعار املعلنة. - متنح ح�ضابات التوفري فائدة دائنة ح�ضب الأ

جنبية ي�ضاوي 1000 دولر اأمريكي اأو ما يعادلها. دنى لفتح ح�ضاب التوفري ومنح الفائدة بالعملت الأ - احلد الأ

- ك�ضف ح�ضاب كل �ضتة اأ�ضهر من تاريخ فتح احل�ضاب.

- ميكن منح اخلدمات الذاتية التالية:.

 البنك الناطق )هل عربي(.

 عربي اأون لين.

يل.  ال�ضراف الآ

 خدمة SMS اإك�ضرب�ص.

طورت داخل البنك

هلي  البنك الأ

ردين الأ
ح�ضابات التوفري

جنبية الرئي�ضية )دولر اأمريكي, جنيه اإ�ضرتليني, يورو اأوروبي(. ردين اأو العملت الأ - اإمكانية فتح احل�ضاب بالدينار الأ

يداع. - حرية ال�ضحب والإ

دنى لفتح احل�ضاب 100 دينار. - احلد الأ

- احت�ضاب فوائد على اأر�ضدة ح�ضابات التوفري التي ل يقل ر�ضيدها عن 200 دينار.

- اإ�ضدار بطاقة الدفع املبا�ضر جمانًا.

- احل�ضول على اخلدمات اللكرتونية جمانًا:

 خدمة اأهلي اأون لين.

 خدمة اأهلي فون.

.SMS خدمة 

طورت داخل البنك

ح�ضابات التوفريبنك القاهرة عمان
وقات, تتمتع  يداع و ال�ضحب يف جميع الأ ردنيني املوؤهلني, ذات فائدة دورية تر�ضد ب�ضكل ن�ضف �ضنوي, تخ�ضع لعمليات الإ ردنيني و غري الأ ح�ضابات مبختلف العملت للأ

�ضافة اإىل جوائز عينية �ضهرية. بربنامج حتفيزي عبارة عن توزيع جوائز يومية عبارة عن كوبونات حمروقات ي�ضل جمموعها اإىل مليون لرت حمروقات بالإ
طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردن ح�ضابات التوفريبنك الأ

جنبية الرئي�ضية, يوفر فر�ص الربح للجوائز من خلل �ضحوبات دورية تتم على هذا احل�ضاب. - ح�ضاب ادخاري يفتح بالدينار والعملت الأ

- جميع ح�ضابات التوفري بالدينار والدولر واليورو تدخل يف �ضحوبات اجلوائز النقدية ال�ضهرية.

دنى للح�ضاب 200 دينار لدخول ال�ضحب على جوائز ح�ضابات التوفري وكلما زاد ر�ضيد احل�ضاب تزداد فر�ضك بالربح. - احلد الأ

طورت داخل البنك

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل
طورت داخل البنكح�ضاب ودائع يفتح لدى البنك بحد اأدنى 200 دينار يتقا�ضى فوائد ويخ�ضع لربنامج خا�ص باجلوائز.ح�ضاب التوفري

ردين  البنك الأ

الكويتي
ح�ضاب توفري

- يفتح هذا النوع من احل�ضابات بالعملت الرئي�ضية.

- تدفع فائدة دائنة على اأ�ضا�ص اأدنى ر�ضيد متوفر خلل ال�ضهر وذلك مرتني كل عام ) يف نهاية حزيران وكانون اأول(.

- ل يتم اإ�ضدار دفاتر �ضيكات لهذا النوع من احل�ضابات.

يداع للر�ضيد الدائن للح�ضاب. - حرية ال�ضحب والإ

- يتم اإ�ضدار بطاقة فيزا اإلكرتون للح�ضاب .

طورت داخل البنك

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ
ح�ضابات التوفري

- يفتح احل�ضاب بالعملت الرئي�ضية .

�ضعار املعلنة وتقيد حل�ضاب العميل كل 6 اأ�ضهر . - متنح ح�ضابات التوفري فائدة دائنة ح�ضب الأ

- ل يعطى دفرت �ضيكات .

يداع من خلل الفروع اأو با�ضتخدام البطاقات . - اإمكانية ال�ضحب والإ

- يتم منح كافة اخلدمات الذاتية على احل�ضاب .

- يتم اإ�ضدار ك�ضف ح�ضاب كل 6 اأ�ضهر .

- مينع ك�ضف ح�ضابات التوفري للعملء منعا باتا .

البنك التجاري 

ردين الأ
ح�ضاب توفريي

- �ضحوبات �ضهرية على جوائز نقدية تزيد عن 250 األف دينار �ضنويا.

- كافة احل�ضابات القائمة واجلديدة ت�ضارك بال�ضحب.

دنى للر�ضيد امل�ضارك يف ال�ضحب 100 دينار. - احلد الأ

- فائدة �ضنوية 0.75% تدفع كل 6 اأ�ضهر على احل�ضابات التي ل يقل ر�ضيدها عن 500 دينار.

- فر�ضة الفوز تتجدد يف كل �ضحب.

يداع يف اأي وقت ومن خلل اأي فرع. - اإمكانية ال�ضحب والإ

- اإمكانية حتويل الراتب للح�ضاب.

- ل يتم منح دفاتر �ضيكات لهذا احل�ضاب.

فراد وال�ضركات بجميع اأنواعها. - للأ

كرث من �ضخ�ص ويدار بتوقيع واحد اأو اأكرث ح�ضب الرغبة. - ميكن اأن يكون هذا النوع من احل�ضابات م�ضرتكًا لأ

م هي فاحتة احل�ضاب ومل تكن الو�ضية ال�ضرعية, فيتم فتح احل�ضاب با�ضمها ملنفعة ابنها/ابنتها. ما اإذا كانت الأ
ر بولية والدهم اأو الو�ضي عليهم.  اأ - ميكن فتح هذا احل�ضاب للق�ضّ

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية/

ردن الأ
ح�ضاب التوفري

فراد لت�ضجيعهم على الدخار مبنحهم فائدة دائنة  حتت�ضب �ضهريا على اأدنى ر�ضيد خلل ال�ضهر وتدفع بنهاية حزيران وكانون اأول من كل �ضنة,  هذا احل�ضاب موجه للأ

و من مميزات احل�ضاب ما يلي:

يداع يف اأي وقت. - اإمكانية  ال�ضحب و الإ

- يتم دفع فائدة دائنة حل�ضاب التوفري بح�ضب ال�ضرائح املعتمدة يف نهاية �ضهر حزيران وكانون اأول من كل �ضنة.

- ل يتم منح دفاتر �ضيكات على هذا احل�ضاب.

دنى لفتح احل�ضاب 100 دينار. - احلد الأ

- يتاأهل هذا احل�ضاب للدخول يف �ضحوبات  كل  ثلثة  اأ�ضهر  على �ضيارات  �ضريطة اأن  ل يقل معدل  ر�ضيد احل�ضاب عن 200 دينار خلل اأ�ضهر ال�ضحب.

ح�ضاب التوفريبنك الحتاد

ول(. - الفائدة على ح�ضابات التوفري حتت�ضب على اأدنى ر�ضيد �ضهري وتدفع كل �ضتة اأ�ضهر )يف �ضهر حزيران وكانون الأ

جنبية. دنى لفتح احل�ضاب )200( دينار اأردين, اأو ما يعادلها بالعملت الأ - احلد الأ

يداع بحرية. - ح�ضاب ميكن العميل من ال�ضحب والإ

- ي�ضدر ك�ضف ح�ضاب دوري للعميل , اأو كطلب العميل مقابل دفع م�ضاريف اإ�ضدار ك�ضف اأن وجدت .

- ي�ضدر للعميل بطاقة فيزا اإلكرتون و مينح اخلدمة امل�ضرفية عرب الهاتف واخلدمة امل�ضرفية عرب النرتنت و خدمة الر�ضائل الق�ضرية.

طورت داخل البنك

بنك �صو�صيته 

ردن جرنال - الأ
طورت داخل البنكح�ضابات مرنة, حرية �ضحب واإيداع مع فائدة.ح�ضاب التوفري

ردين ح�ضابات التوفريبنك املال الأ

يداع وال�ضحب, ومع ح�ضابات التوفري يقدم للعميل بطاقة فيزا اإلكرتون , والتي متكنه من التعامل  يقدم كابيتال بنك ح�ضابات التوفري بن�ضب فائدة دون قيود على الإ

يل. بح�ضابه عرب �ضبكة اأجهزة ال�ضراف الآ



��

جنبية التي تقدم خدمة ودائع اأو ح�سابات التوفري ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

HSBC بنك
جل  ودائع لأ

ح�ضابات توفري

البنك العقاري 

امل�صري العربي
طورت داخل البنكح�ضابات التوفري بفائدة حتت�ضب كل �ضتة اأ�ضهر على الر�ضيد املتوفر .ح�ضابات التوفري

طورت داخل البنكح�ضابات لعملء تخ�ضع ل�ضروط ح�ضابات التوفري من حيث ا�ضتحقاق الفائدة العتيادية.ح�ضاب توفريم�صرف الرافدين

بنك �صتاندرد 

ت�صارترد
ح�ضاب التوفري

- متوفر بجميع العملت الرئي�ضية.

- حد اأدنى للر�ضيد 500 دينار اأردين.

- حت�ضب الفائدة على اأدنى ر�ضيد �ضهري و تدفع كل �ضتة اأ�ضهر.

بنك عودة
ودائع اأو ح�ضابات 

التوفري

ح�ضاب التوفري هو ح�ضاب يجوز للعميل حتريكه يف اأي وقت �ضحبًا واإيداعًا ول يخ�ضع ملدة حمددة, و حتت�ضب فائدة على هذا احل�ضاب. حت�ضب الفائدة �ضهريًا على اأقل 

ر�ضيد للح�ضاب خلل ال�ضهر تقيد كل �ضتة اأ�ضهر. و ميكن اأن يح�ضل العميل على بطاقة �ضراف اآيل و ل ميكن احل�ضول على دفرت �ضيكات.

طورت داخل البنك

بنك الكويت 

الوطني
ح�ضابات التوفري

ح�ضاب التوفري هو ح�ضاب يجوز للعميل حتريكه يف اأي وقت �ضحبًا واإيداعًا ول يخ�ضع ملدة حمددة, و حتت�ضب فائدة على هذا احل�ضاب, احلد الدنى للر�ضيد هو 500 دينار 

اردين او ما يعادله بالعملت الجنبية.

املزود: بنك الكويت 

الوطني -الكويت

بنك لبنان واملهجر
ح�ضاب توفري اأو 

وديعة

دنى لفتح احل�ضاب 100 دينار. ح�ضاب التوفري هو احل�ضاب الذي ل ي�ضمح البنك فيه ب�ضحب �ضيكات عليه واحلد الأ

خر. الوديعة هي املبلغ املودع لدى البنك من قبل العميل عند فتح احل�ضاب و/اأو الذي يرت�ضد مل�ضلحة احل�ضاب من وقت لآ

طورت داخل البنك

بنك اأبو ظبي 

الوطني

ودائع وح�ضابات 

توفري
طورت داخل البنكح�ضابات بالعملت الرئي�ضية )دينار- دولر – اإ�ضرتليني- يورو( تدفع الفوائد كل �ضتة اأ�ضهر على اأقل ر�ضيد خلل ال�ضهر.
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1-4 حسابات الودائع ألجل أو الودائع المربوطة:
تعرب هذه احل�ضابات عن مبالغ مالية يتم اإيداعها لدى البنك لفرتة زمنية حمددة, مقابل احل�ضول على �ضعر فائدة معني. وميكن للعميل عند انتهاء فرتة الوديعة اأن يقوم ب�ضحبها من البنك اأو اأن يقوم 

�ضل يف هذا النوع من  بتدويرها لفرتة زمنية اأخرى )جتديد الوديعة(. وقد تكون فرتة ربط الوديعة ملدة �ضهر اأو ثلثة اأ�ضهر اأو �ضتة اأ�ضهر اأو �ضنة, وقد ت�ضل يف بع�ص البنوك اإىل فرتاٍت زمنية تتجاوز ال�ضنة. والأ

اأنواع الودائع اأنه ل ميكن للعميل �ضحبها قبل تاريخ ا�ضتحقاقها )عند انتهاء فرتة الوديعة(, اإل اأنه من املمكن اأن يقوم العميل ب�ضحبها قبل ا�ضتحقاقها يف حال حاجته للمال لكن بدون اأن ياأخذ اأي فوائد عن الفرتة 

خر. وقد تكون هذه الودائع اإما بالعملة املحلية )الدينار  دنى من بنك لآ املنق�ضية, وهو ما ي�ضمى بك�ضر الوديعة. وت�ضرتط معظم البنوك حدًا اأدنى من املال لفتح هذا النوع من احل�ضابات, ويختلف هذا احلد الأ

ردين( اأو بعملت اأجنبية يقبلها البنك. الأ

جنبية: ردين وبالعمات الأ جل اأو الودائع املربوطة بالدينار الأ ردنية التي تقدم خدمة ح�سابات الودائع لأ اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

املعتمد لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك العربي

وديعة مربوطة 

)دينار اأردين(

- فرتة ربط مرنة بحد اأدنى �ضهر وحد اأعلى ي�ضل اإىل �ضنة.

�ضعار املعلنة. جل فائدة دائنة بن�ضبة معينة حتدد عند ربط الوديعة وعند كل عملية جتديد للوديعة وح�ضب الأ - متنح ح�ضابات الودائع املربوطة لأ

- يجب اأن ل يقل ر�ضيد احل�ضاب عن 5000 دينار اأردين.

طورت داخل البنك

وديعة مربوطة 

)عملت اأجنبية(

- فرتة ربط ثابتة بحد اأدنى �ضهر وحد اأعلى ي�ضل اإىل �ضنة.

- يفتح احل�ضاب بجميع العملت التي يتعامل بها البنك )دولر اأمريكي, جنية اإ�ضرتليني, فرنك �ضوي�ضري, ين ياباين, درهم اإماراتي, ريال �ضعودي, 

كورن �ضوي�ضري, دينار كويتي, دولر كندي, يورو(.

�ضعار املعلنة. جل فائدة دائنة بن�ضبة معينة حتدد عند ربط الوديعة وعند كل عملية جتديد للوديعة وح�ضب الأ - متنح ح�ضابات الودائع املربوطة لأ

جنبية اأعله(. - يجب اأن ل يقل ر�ضيد احل�ضاب عن 5000 دولر اأمريكي )اأو ما يعادلها من العملت الأ

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

املعتمد لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

هلي  البنك الأ

ردين الأ

ح�ضاب الوديعة 

جل بالدينار  لأ

ردين الأ

جل وبفائدة دائنة حمددة. ردين لأ جل يتم مبوجبه اإيداع اأموال معينة بعملة الدينار الأ ح�ضاب الودائع لأ

- يتم ربط احل�ضاب ملدة �ضهر, ثلثة اأ�ضهر, �ضتة اأ�ضهر, اأو �ضنة.

ي ح�ضاب اآخر اأو اإ�ضافتها على الوديعة. - اإمكانية حتويل الفائدة لأ

دنى لفتح احل�ضاب 5000 دينار . - احلد الأ

- احل�ضول على اخلدمات اللكرتونية جمانًا:

 خدمة اأهلي اأون لين.

 خدمة اأهلي فون.

.SMS خدمة 

طورت داخل البنك

ح�ضاب الوديعة 

املميزة بالدينار 

ردين الأ

جل لفرتات خمتلفة.  ح�ضاب الوديعة املميزة هو ح�ضاب ودائع طويل الأ

- يتم ربط احل�ضاب من �ضنة ولغاية خم�ص �ضنوات, وباأ�ضعار فوائد مناف�ضة جدًا.

ردين فقط. - يفتح بالدينار الأ

دنى لفتح احل�ضاب 5000 دينار. - احلد الأ

خرى. - حتويل الفائدة يف نهاية ال�ضهر لي من ح�ضابات العميل الأ

- احل�ضول على اخلدمات اللكرتونية جمانًا:

 خدمة اأهلي اأون لين.

 خدمة اأهلي فون.

.SMS خدمة 

طورت داخل البنك

ح�ضاب الوديعة 

جل – عملت  لأ

اأجنبية

جل معني وبفائدة دائنة حمددة. جنبية لأ ح�ضاب يتم مبوجبه اإيداع اأموال معينة بالعملت الأ

دنى لفتح احل�ضاب 10000 دولر اأو5000 يورو اأو 5000 جنيه ا�ضرتليني . - احلد الأ

- احل�ضول على اخلدمات اللكرتونية جمانًا:

 خدمة اأهلي اأون لين.

 خدمة اأهلي فون.

.SMS خدمة 
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

املعتمد لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك القاهرة عمان

ح�ضابات الودائع 

جل بالدينار  لأ

ردين الأ

ي ح�ضاب اآخر اأو اإ�ضافتها على الوديعة. طورت داخل البنكح�ضابات بعملة الدينار الردين, وتربط لفرتات خمتلفة )�ضهر, 3 اأ�ضهر, 6 اأ�ضهر, �ضنة( و تتميز باإمكانية حتويل الفائدة لأ

ودائع بالعملت 

جنبية الأ

جنبية و اهمها الدولر و اليورو و اجلنيه ال�ضرتليني طورت داخل البنكح�ضابات مربوطة لفرتات معينة )3, 6, 9, 12 �ضهر( بالعملت الأ

ردن بنك الأ

 DEAL’S

ردين( )بالدينار الأ

جل معني يح�ضل خللها العميل على عائد حمدد. ردين( لأ جل يتم مبوجبه ربط مبلغ من املال )بالدينار الأ طورت داخل البنكح�ضاب ودائع لأ

DEAL’S

جنبية( )بالعملة الأ

جل معني يح�ضل خللها العميل على عائد حمدد. جنبية( لأ جل يتم مبوجبه ربط مبلغ من املال )بالعملة الأ طورت داخل البنكح�ضاب ودائع لأ

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل

جل  ح�ضاب وديعة لأ

ردين بالدينار الأ

طورت داخل البنكح�ضاب ودائع يفتح لدى البنك بحد اأدنى 5000 دينار, ويتقا�ضى فوائد تتنا�ضب ومبلغ الوديعة ومدة الربط.

جل  ح�ضاب وديعة لأ

جنبية بالعملت الأ

طورت داخل البنكح�ضاب ودائع يفتح لدى البنك بحد اأدنى ما يعادل 1000 دينار, ويتقا�ضى فوائد تتنا�ضب ومبلغ الوديعة ومدة الربط.

ردين  البنك الأ

الكويتي

ح�ضابات الودائع 

جل لأ

- يفتح هذا النوع من احل�ضابات بالعملت الرئي�ضية املعتمدة وال�ضادر لها ن�ضرة اأ�ضعار.

جل  �ضهر, ثلثة اأ�ضهر, �ضتة اأ�ضهر , �ضنوي. - يتم ربط الوديعة لأ

- تدفع فائدة دائنة على اأ�ضا�ص عدد اأيام فرتة ربط الوديعة وتقيد بتاريخ ال�ضتحقاق.

- ل يتم  اإ�ضدار دفاتر �ضيكات لهذا النوع من احل�ضابات.

طورت داخل البنك

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ

ح�ضابات الودائع 

جل بالدينار  لأ

ردين الأ

�ضعار املعلنة . جل بفائدة دائنة لفرتة معينة)�ضهر-3 اأ�ضهر-6 اأ�ضهر –�ضنه( وبن�ضبه معينه وعند كل جتديد ح�ضب الأ - يتم فتح ح�ضابات الودائع املربوطة لأ

- ك�ضف احل�ضاب امل�ضدر حل�ضابات الودائع مرتبط بفرتة ربط الوديعة .

- ل يتم اإ�ضدار دفرت �ضيكات لهذه احل�ضابات .

ودائع مربوطة 

بعملت اأجنبية

جل بجميع العملت الرئي�ضية . - يتم فتح ح�ضابات ودائع مربوطة لأ

�ضعار املعلنة . - تعطى الودائع فائدة دائنة لفرتة معينه وعند كل جتديد ح�ضب الأ

- اإ�ضدار ك�ضف احل�ضاب مرتبط بفرتة ربط الوديعة .

- ل يتم اإ�ضدار دفرت �ضيكات لهذا النوع من احل�ضابات .
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

املعتمد لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك التجاري 

ردين الأ

ح�ضابات الودائع 

جل لأ

ردين وبكافة العملت الرئي�ضة )دينار ودولر وجنيه اإ�ضرتليني والني الياباين و اليورو(. - فتح ح�ضابات بالدينار الأ

جنبية الرئي�ضة, وح�ضب مدة ربط وقيمة الوديعة. - احل�ضول على اأ�ضعار فوائد مناف�ضة على ودائع الدينار والعملت الأ

- ربط �ضهري و3 اأ�ضهر و6 اأ�ضهر و�ضنة.

دنى للر�ضيد 3000 دينار اأو ما يعادلها. - احلد الأ

- ل يوجد حرية لل�ضحب اإل عند تاريخ ال�ضتحقاق, عدا ذلك يتحمل العميل عند ك�ضر الوديعة غرامة جزاء )Penalty Charges( تخ�ضم من الفائدة املتحققة لغاية 

تاريخ الك�ضر على اأن ل يتاأثر راأ�ص املال.

- ك�ضف ح�ضاب �ضهري جماين.

- يتم جتديد الوديعة تلقائيا لفرتة مماثلة ما مل يرد تعليمات اأخرى.

- ل يتم منح دفاتر �ضيكات لهذا احل�ضاب.

فراد وال�ضركات بجميع اأنواعها. - للأ

كرث من �ضخ�ص ويدار بتوقيع واحد اأو اأكرث ح�ضب الرغبة. - ميكن اأن يكون هذا النوع من احل�ضابات م�ضرتكًا لأ

م هي فاحتة احل�ضاب ومل تكن الو�ضية ال�ضرعية, فيتم فتح احل�ضاب با�ضمها ملنفعة  ر بولية والدهم اأو الو�ضي عليهم.  اأما اإذا كانت الأ - ميكن فتح هذا احل�ضاب للق�ضّ

ابنها/ابنتها.

طورت داخل البنك

البنك ال�صتثماري

ح�ضابات الودائع 

جل بالدينار لأ

- يفتح احل�ضاب بعملة الدينار.

- اإمكانية الربط لفرتات )1 �ضهر, 3 �ضهر, 6 �ضهر اأو �ضنة(.

- منح فوائد دائنة ح�ضب فرتة الربط.

ي ح�ضاب تابع اأو اإ�ضافته ملبلغ الوديعة يف تاريخ ال�ضتحقاق. -  اإمكانية حتويل الفائدة لأ

 Eastron :املزود

ودائع مربوطة 

بعملت اأجنبية

جنبية التي يتعامل بها البنك. - يفتح احل�ضاب بالعملت الأ

�ضعار املعلنة لدى البنك”. - احت�ضاب فائدة دائنة ح�ضب فرتة الربط “ا�ضتنادًا اإىل ن�ضرة الأ

Eastron :املزود
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

املعتمد لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية/

ردن الأ

جل  الودائع لأ

ردين بالدينار الأ

جل فائدة دائنة بن�ضبة معينة حتدد عند ربط الوديعة وعند كل عملية جتديد  �ضخا�ص الطبيعيني والعتباريني. مينح ح�ضاب الوديعة لأ - هذا احل�ضاب موجه جلميع الأ

�ضعار املعلنة. للوديعة وح�ضب الأ

- املميزات:

 اإمكانية الربط لفرتات خمتلفة )�ضهر , 3 اأ�ضهر ,6 اأ�ضهر , �ضنة(.

ي ح�ضاب اآخر اأو اإ�ضافتها على الوديعة.  اإمكانية حتويل الفائدة لأ

جال اأخرى وخمتلفة يف موعد ال�ضتحقاق.  اإمكانية ربط الوديعة لآ

جل 5000 دينار . دنى لفتح ح�ضاب وديعه لأ  احلد الأ

ودائع بالعملت 

جنبية الأ

- يتم فتح احل�ضاب بالعملت الرئي�ضية املعتمدة لدى البنك .

خرى. جنبية الأ دنى لفتح احل�ضاب 10000 دولر اأو ما يعادله بالعملت الأ - احلد الأ

- ح�ضابات مربوطة لفرتات معينة )6,3,1 اأ�ضهر و�ضنة(.

�ضعار املعلنة.  جل فائدة دائنة بن�ضب معينه حتدد عند ربط الوديعة وعند كل عملية جتديد للوديعة وح�ضب الأ - متنح ح�ضابات الودائع  املربوطة لأ

- عند ا�ضتحقاق الوديعة يتم اإما حتويل الفائدة اإىل ح�ضاب اآخر اأو حت�ضيل الفائدة  مبا�ضرة من قبل العملء اأو اإعادة ربطها مع اأ�ضل مبلغ الوديعة.
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

املعتمد لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك الحتاد

ح�ضابات الودائع 

جل و الودائع  لأ

املربوطة بالدينار 

ردين الأ

- ح�ضاب له فرتة ربط حمددة يتم جتديدها بناًء على طلب العميل ومينح فائدة دائنة بن�ضبة معينة حتدد عند ربط الوديعة وعند كل عملية جتديد للوديعة. 

ق�ضى 12 �ضهر. دنى ملدة ربط وديعة هو �ضهر و احلد الأ - احلد الأ

جنبية. دنى لقيمة الوديعة املراد ربطها 5000 دينار اأو ما يعادلها بالعملت الأ - احلد الأ

طورت داخل البنك

الوديعة مدفوعة 

الفائدة م�ضبقًا 

ردين بالدينار الأ

يداع وقبل ا�ضتحقاقها, دون  الوديعة مدفوعة الفائدة م�ضبقًا من بنك الحتاد تعطيك ا�ضتثمار اآمن بعائد م�ضمون. كما ومتنحك املرونة للح�ضول على الفوائد يف تاريخ الإ

احلاجة اإىل النتظار لفرتات طويلة وحتى نهاية فرتة ال�ضتحقاق.

دنى لقيمة الوديعة هو 10 اآلف دينار. - احلد الأ

- مدة الربط هي �ضتة اأ�ضهر اأو �ضنة.

- اأ�ضعار فائدة ثابتة ومناف�ضة.

طورت داخل البنك

ودائع مربوطة 

بعملت اأجنبية

- ح�ضاب له فرتة ربط حمددة يتم جتديدها بناًء على طلب العميل ومينح فائدة دائنة بن�ضبة معينة حتدد عند ربط الوديعة وعند كل عملية جتديد للوديعة.

على �ضنة. دنى ملدة الربط �ضهر واحد واحلد الأ -  احلد الأ

دنى لقيمة الربط مبا يعادل 5000 دينار اأردين. - احلد الأ

طورت داخل البنك

بنك �صو�صيته 

ردن جرنال - الأ

طورت داخل البنكح�ضاب مربوط بفوائد مميزة على كافة العملت الرئي�ضية مع اإمكانية ربطها على فرتات خمتلفة.ح�ضاب الودائع

ودائع بالدينار 

ردين الأ

ردين. طورت داخل البنكح�ضابات مربوطة لفرتة معينة )3, 6, 9, 12 �ضهر( بالدينار الأ

ودائع بالعملت 

جنبية الأ

جنبية. طورت داخل البنكح�ضابات مربوطة لفرتة معينة )3, 6, 9, 12 �ضهر( بالعملت الأ

ردين جلبنك املال الأ الودائع لأ

�ضافة اإىل اإمكانية زيادة قيمة الوديعة يف اأي  جل تتميز مبعدلت فائدة مناف�ضة, ومرونة يف اختيار تاريخ ا�ضتحقاق الوديعة مبا ينا�ضب احتياجات العميل, بالإ الودائع لأ

وقت دون ك�ضرها. اإ�ضافة اإىل اإمكانية اختيار طريقة دفع الفوائد )مقدمًا, �ضهريًا اأو عند ا�ضتحقاق الوديعة(.
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جنبية: ردين وبالعمات الأ جل اأو الودائع املربوطة بالدينار الأ جنبية التي تقدم خدمة ح�سابات الودائع لأ ب. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم البنك

HSBC بنك

ردين جل بالدينار الأ جل )�ضهري/3 اأ�ضهر / 6 �ضهور / �ضنة(.ودائع لأ ودائع لأ

جل )�ضهري/3 اأ�ضهر / 6 �ضهور / �ضنة(.ودائع مربوطة بعملت اأجنبية ودائع لأ

البنك العقاري 

امل�صري العربي

جل والودائع  ح�ضابات الودائع لأ

ردين املربوطة بالدينار الأ

�ضعار ال�ضادرة عن البنك. دنى هو 1000 دينار يحت�ضب عليها فائدة ح�ضب ن�ضرة الأ طورت داخل البنكاحلد الأ

مكان ربطها �ضهريًا , 3 , 6 , 9 , 12 �ضهر.ودائع مربوطة بعملت اأجنبية طورت داخل البنكالودائع بالإ

طورت داخل البنكح�ضابات تخ�ضع لفائدة �ضهرية .ودائعم�صرف الرافدين

بنك �صتاندرد 

ت�صارترد

جل والودائع  ح�ضابات الودائع لأ

ردين املربوطة بالدينار الأ

- ودائع بجميع العملت الرئي�ضية.

- ملدة 1 ,3 , 6  اأ�ضهر

- بحد اأدنى 5000 دينار اأردين .

ودائع مربوطة بعملت اأجنبية

- ودائع بجميع العملت الرئي�ضية.

- ملدة 1 ,3 , 6  اأ�ضهر.

- بحد اأدنى مبا يعادل  10000 دولر اأمريكي.

بنك عودة
جل بالدينار  ح�ضابات الودائع لأ

ردين الأ

جل عبارة عن ح�ضاب م�ضريف يتم فتحه بناًء على طلب العميل بفائدة حمددة وملدة حمددة. حتت�ضب الفائدة يوم انتهاء مدة الوديعة وميكن اأن  الوديعة لأ

ت�ضاف اإىل مبلغ الوديعة اأو حتويلها حل�ضاب اآخر يحدده العميل. يجوز للعميل �ضحب مبلغ الوديعة يف اأي وقت قبل انتهاء مدتها املحددة ولكن يفقد حقه يف 

احل�ضول على الفائدة اأو جزء منها.

طورت داخل البنك

بنك الكويت 

الوطني

جل والودائع  ح�ضابات الودائع لأ

ردين املربوطة بالدينار الأ

جل )�ضهري/ 3 اأ�ضهر / 6 �ضهور / �ضنة(. ودائع لأ

املزود: بنك الكويت 

الوطني- الكويت

جل )�ضهري/ 3 اأ�ضهر / 6 �ضهور / �ضنة(.ودائع مربوطة بعملت اأجنبية ودائع لأ
املزود: بنك الكويت 

الوطني- الكويت

بنك لبنان واملهجر

ردين جل بالدينار الأ طورت داخل البنكهو احل�ضاب الذي ي�ضدر البنك فيه تاأكيدًا يبني مبلغ الوديعة ومدتها ون�ضبة الفائدة التي �ضيتم احت�ضابها عليها.ح�ضاب الودائع لأ

ردين( ردين ويف حالة ال�ضحب ل يوجد ك�ضر للوديعة.Time deposit)بالدينار الأ طورت داخل البنكهي وديعة تربط بالدينار الأ

جنبية( جنبية ويف حالة ال�ضحب ل يوجد ك�ضر للوديعة.Time deposit)بالعملت الأ طورت داخل البنكهي وديعة تربط بالعملت الأ

بنك اأبو ظبي 

الوطني

جل  طورت داخل البنكح�ضابات مربوطة بالعملت الرئي�ضية ملدد �ضهر / 3 اأ�ضهر /  6   اأ�ضهر و�ضنة.ح�ضابات ودائع لأ

ردين ملدد �ضهر / 3 اأ�ضهر /  6   اأ�ضهر و�ضنة.ودائع مربوطة دينار اأردين طورت داخل البنكح�ضابات مربوطة بالدينار الأ

طورت داخل البنكح�ضابات مربوطة بالدولر  اإ�ضرتليني / يورو/درهم/ملدد �ضهر / 3 اأ�ضهر /  6   اأ�ضهر و�ضنة.ودائع مربوطة بعملت اأجنبية
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1-5 شهادات اإليداع
جل حيث يتم اإ�ضدارها من قبل البنك على �ضكل �ضهادات تبني وت�ضهد باأن العميل اأودع مبلغًا حمددًا لدى البنك ملدة حمددة من الزمن وب�ضعر فائدة حمدد, ويف تاريخ  وهي عبارة عن نوع من اأنواع الودائع لأ

ال�ضتحقاق يقوم البنك بدفع قيمة ال�ضهادة للعميل م�ضافًا اإليها الفوائد امل�ضتحقة. وقد يتم طرح هذه ال�ضهادات بالعملة املحلية اأو بعملت اأجنبية. 

يداع ردنية التي تقدم خدمة �سهادات الإ اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردن يداعبنك الأ مريكي بتواريخ حمددة, يتم حتديد عائد ومدة ربط حمددة وتدفع قيمتها عند تاريخ ال�ضتحقاق. �ضهادات الإ ردين والدولر الأ طورت داخل البنك�ضهادات تطرح للكتتاب بالدينار الأ

ردين الكويتي �ضهادات اإيداعالبنك الأ

�ضهادات ت�ضدر لكافة العملء �ضمن اإ�ضدارات ر�ضمية حتدد قيمة ال�ضهادة واىل اآجال حمددة  و�ضعر الفائدة  حمدد ويتم بتاريخ ال�ضتحقاق دفع قيمة 

ال�ضهادة والفوائد امل�ضتحقة لل�ضهادة حل�ضاب العميل.

طورت داخل البنك

�ضهادات اإيداعبنك الحتاد

هي �ضهادات ي�ضدرها البنك تبني وت�ضهد من خللها اأن العميل اأودع مبلغا حمددا لدى البنك وملدة حمددة, بحيث حتدد هذه ال�ضهادة قيمة الوديعة, 

تاريخ ال�ضتحقاق, �ضعر الفائدة, وطريقة احت�ضاب الفائدة.

 ت�ضدر هذه ال�ضهادة حلاملها اأو با�ضم معني.

�ضرتليني وغريها. يداع بالدينار وميكن اإ�ضدارها بعملت رئي�ضية اأخرى مثل الدولر و اليورو واجلنية الإ  ت�ضدر �ضهادات الإ

دنى لقيمة ال�ضهادة 1000 دينار وت�ضدر ال�ضهادة مب�ضاعفات ال 1000 دينار .  احلد الأ

يداع  �ضهر واحد ومتتد ح�ضب املدة التي يقررها البنك. دنى ملدة �ضهادة الإ  احلد الأ

طورت داخل البنك

ردن يداعبنك �صو�صيته جرنال - الأ مريكي.�ضهادات الإ ردين والدولر الأ يداع بالدينار الأ طورت داخل البنك�ضهادات الإ

ردين �ضهادات اإيداعبنك املال الأ

خذ بعني العتبار عدم  ردين وبالعملت الرئي�ضية, مع فرتات ا�ضتحقاق ترتاوح ما بني الثلثة اأ�ضهر وال�ضنتني, مع الأ يداع متوفرة  بالدينار الأ �ضهادات الإ

اإمكانية �ضرف هذه ال�ضهادات قبل انتهاء مدة ا�ضتحقاقها وقد تدفع الفائدة مقدمًا اأو عند نهاية مدة ربطها.

يداع جنبية التي تقدم خدمة �سهادات الإ ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

جل.�ضهادات اإيداعالبنك العقاري امل�صري العربي طورت داخل البنك�ضهادات تطرح من قبل البنك خلل فرتات معينة, بفائدة اأعلى من ح�ضابات الودائع لأ

�ضهادات BLOM ال�ضهريةبنك لبنان واملهجر

هي ال�ضهادات التي ت�ضدر بفئة األف دينار اأردين وم�ضاعفاتها ويتوىل البنك دفع قيمتها ال�ضمية اإ�ضافة اإىل الفوائد امل�ضتحقة عند ال�ضتحقاق 

ملالكيها.

طورت داخل البنك
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1-6 حسابات اإلشعار
موال من هذا احل�ضاب ي�ضرتط اأن يقوم باإ�ضعار البنك عن نيته بال�ضحب قبل  �ضعار هي ح�ضاب ادخاري يقوم مبوجبه العميل باإيداع مبلغ من املال لدى البنك, وحتى ي�ضتطيع العميل اأن ي�ضحب الأ ح�ضابات الإ

�ضعار البنك قبل ال�ضحب الفعلي.  يام اللزمة لإ فرتة زمنية معينة من تاريخ ال�ضحب الفعلي. ويتم التفاق بني البنك والعميل على عدد الأ

�سعار ردنية التي تقدم خدمة ح�سابات الإ اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردين  هلي الأ البنك الأ
�ضعار      ح�ضابات الإ

)حتت الطلب(

جنبية الرئي�ضية ) دولر اأمريكي, جنيه اإ�ضرتليني, يورو اأوروبي(. ردين اأو اأحد العملت الأ - اإمكانية فتح احل�ضاب بالدينار الأ

يداع. - اإمكانية ال�ضحب والإ

�ضعار املعلنة. - حتت�ضب فائدة دائنة على الر�ضيد وح�ضب �ضرائح الأ

جنبية. دنى لفتح احل�ضاب 1000 دينار اأو ما يعادلها من العملت الأ - احلد الأ

- اإ�ضدار بطاقة الدفع املبا�ضر جمانًا.

- احل�ضول على اخلدمات اللكرتونية جمانًا:

 خدمة اأهلي اأون لين.

 خدمة اأهلي فون.

. SMS خدمة 

طورت داخل 

البنك

�ضعاربنك القاهرة عمان ح�ضابات الإ

اإمكانية  و  يومي عمل  باإ�ضعار قبل  يداع  والإ ال�ضحب  باإمكانية  تتميز   , العتباريني  �ضخا�ص  والأ هلية  الأ ردين كامل  الأ ردين وغري  الأ لل�ضخ�ص  ح�ضابات خم�ض�ضة 

احل�ضول على بطاقة Visa Electron بحيث حتت�ضب فائدة دائنة على الر�ضيد اليومي وت�ضاف يف نهاية كل �ضهر )اأقل ر�ضيد ممكن 1000 دينار(.

طورت داخل 

البنك

ردين الكويتي �ضعارالبنك الأ ح�ضابات الإ

- يتم منح فائدة دائنة �ضهرية للح�ضاب.

ال�ضحب من احل�ضاب يتم بعد ورود اإ�ضعار م�ضبق من العميل وح�ضب الفرتة املتفق عليها مع العميل عند فتح احل�ضاب.  -

ل يتم اإ�ضدار بطاقات اأو دفاتر �ضيكات لهذا النوع من احل�ضابات.  -

طورت داخل 

البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك التجاري 

ردين الأ
�ضعار ح�ضابات الإ

- ح�ضاب جاري ذو عائد يومي بن�ضبة فائدة �ضنوية ي�ضاف للر�ضيد �ضهريًا.

جنبية لغايات احت�ضاب الفائدة. دنى للر�ضيد 1000 دينار اأو ما يعادلها بالعملت الأ - احلد الأ

يداع يف احل�ضاب وال�ضحب منه حتت الطلب وفوريًا. - يكون الإ

يداع يف اأي وقت ومن اأي فرع. - ال�ضحب والإ

- اإمكانية تثبيت تعليمات دورية لتغطية ال�ضيكات, وت�ضديد الذمم, واأية م�ضاريف اأخرى دون حتمل اأي غرامات.

- ل يتم منح دفاتر �ضيكات لهذا احل�ضاب ويتم اإدارة احل�ضاب مبوجب تعليمات خطية.

- ك�ضف ح�ضاب �ضهري جماين.

فراد وال�ضركات بجميع اأنواعها. - للأ

كرث من �ضخ�ص ويدار بتوقيع واحد اأو اأكرث ح�ضب الرغبة. - ميكن اأن يكون هذا النوع من احل�ضابات م�ضرتكًا لأ

م هي فاحتة احل�ضاب ومل تكن الو�ضية ال�ضرعية, فيتم فتح احل�ضاب با�ضمها  ر بولية والدهم اأو الو�ضي عليهم.  اأما اإذا كانت الأ - ميكن فتح هذا احل�ضاب للق�ضّ

ملنفعة ابنها/ابنتها.

طورت داخل 

البنك

�ضعارالبنك ال�صتثماري ح�ضابات الإ

�ضا�ضية . - ح�ضاب يفتح بالعملت الأ

- مينح فائدة دائنة �ضهرية »حت�ضب على الر�ضيد اليومي«.

* ل مينح دفرت �ضيكات.

املزود:

Eastron 

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية / الأ
�ضعار ح�ضابات الإ

امل�صتفيدون :

�ضخا�ص الطبيعيني والعتباريني. - جميع الأ

جنبية الخرى. دنى لفتح احل�ضاب 1000 دينار اأو 1000 دولر اأو ما يعادله بالعملت الأ - احلد الأ

املميزات :

جنبية الرئي�ضية املعتمدة لدى البنك . ردين و العملت الأ - اإمكانية فتح احل�ضاب بالدينار الأ

يداع يف اأي وقت. - اإمكانية ال�ضحب والإ

.VISA ELECTRON اإمكانية احل�ضول على بطاقة -

- حتت�ضب فائدة دائنة على الر�ضيد اليومي وت�ضاف يف نهاية كل �ضهر.

- ل يتم منح دفاتر �ضيكات على هذا احل�ضاب.
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1-7 أنواع أو برامج أخرى خاصة بالحسابات:
ردنية التي تقدم اأنواع اأو برامج اأخرى خا�سة باحل�سابات اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك العربي

1. ح�ضاب جيل العربي

بناء دون �ضن 18 �ضنة. - للأ

- ح�ضاب توفري بفائدة تف�ضيلية �ضهرية.

- بطاقة اإيداع اآيل جمانية.

دنى للر�ضيد. - معفى من ر�ضوم احلد الأ

- التحويل من ح�ضاب الوالدين اإىل ح�ضاب »جيل العربي« بدون عمولت.

- برنامج ادخار لتاأمني م�ضاريف التعليم مع اإعفاء من اأول ق�ضط �ضهري فقط.

- هدية فورية عند فتح احل�ضاب.

- جوائز و�ضحوبات �ضهرية وخا�ضة.

طورت داخل البنك

2. �ضباب

* مزايا »�ضباب« امل�ضرفية:
- لل�ضباب من عمر 18-25 �ضنة.

- بطاقة �ضباب فيزا اإلكرتون خا�ضة جمانًا وبدون ر�ضم �ضهري.

- بطاقة ت�ضوق عرب النرتنت جمانًا لت�ضهيل الت�ضوق اللكرتوين.

- اخلدمات امل�ضرفية عرب النرتنت )عربي اأون لين(.

- اخلدمة امل�ضرفية عرب الهاتف )هل عربي( جمانًا.

- خدمة الر�ضائل الن�ضية جمانًا لتبقى على توا�ضل مع ح�ضابك.

- بدون عمولة اأو حد اأدنى للر�ضيد.

- اإعفاء من عمولة حتويل الراتب.

* امتيازات »�ضباب« اخلا�ضة: �ضحوبات دورية على العديد من اجلوائز القيمة التي تنا�ضب حياة ال�ضباب:
- 1500 دينار اأردين لتغطي ق�ضطك التعليمي.

- رحلت �ضياحية.

- اأجهزة الكرتونية.

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردين هلي الأ البنك الأ

1. ح�ضاب توفري اأبنائي

بناء و تغطية نفقاتهم املعي�ضية وم�ضاريف التعليم املدر�ضي. ح�ضاب ادخار لتاأمني م�ضتقبل الأ

طفال من عمر يوم ولغاية عمر 18 عام.  - احل�ضاب يفتح فقط للقا�ضر )ولية , و�ضاية اأو منفعة(, للأ

- اجلائزة ال�ضهرية النقدية الكربى 5000 دينار.

- 10 جوائز �ضهرية اإ�ضافة ت�ضل قيمة كل منها لغاية 1000 دينار. 

- احت�ضاب فائدة دائنة على الر�ضيد .

- فر�ضة اإ�ضافية للفوز لكل 100 دينار ت�ضاف اإىل الر�ضيد.

طورت داخل البنك

2. ح�ضاب توفري جامعتي

ح�ضاب ادخار لتغطية م�ضاريف التعليم اجلامعي والدرا�ضات العليا.

وكليات  اجلامعات  طلب  احل�ضاب  هذا  من  امل�ضتفيد  يكون  اأن  يجب  وبالتايل  واخلا�ضة  احلكومية  �ضواء  والكليات  اجلامعات  لطلب  فقط  يفتح  احل�ضاب   -

املجتمع.

- احت�ضاب فائدة دائنة.

- �ضحب �ضهري على جائزة كربى »�ضيارة بيجو 207«.

- فر�ضة اإ�ضافية للفوز لكل 100 دينار ت�ضاف اإىل الر�ضيد.

طورت داخل البنك

3. ح�ضاب توفري قو�ضان 

العمر

ح�ضاب ادخار ل�ضمان م�ضتقبل العائلة:

- �ضحب �ضهري على 335 جائزة نقدية ترتاوح قيمة كل منها من 100 دينار لغاية 1000 دينار.

- �ضحب  ن�ضف �ضنوي على جائزة قو�ضان العمر الكربى »فيل فخمة بقرية جرين لند« .

- فر�ضة اإ�ضافية للفوز لكل 100 دينار ت�ضاف اإىل الر�ضيد.

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردن ح�ضاب �ضنابلبنك الأ

طفال الذين تقل اأعمارهم عن 18 �ضنة. - هو عبارة عن ح�ضاب توفري خا�ص بالأ

- ما مييز ح�ضاب �ضنابل عن مثله من ح�ضابات التوفري اأنه مرتبط باللتزام بالدفع ال�ضهري مببالغ ل تقل عن 25 دينار وملدة معينة يحددها العميل ترتاوح من �ضنة 

اإىل 8 �ضنوات.

- وتكون مكافاأة البنك للطفل برفع ر�ضيد احل�ضاب بنهاية الفرتة بن�ضبة حمددة تعتمد على معدل الر�ضيد واملدة املتفق عليها لللتزام.

طورت داخل البنك

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

ح�ضاب جاري خم�ض�ص لل�ضيدات بحد اأدنى 500 دينار مينح مزايا خا�ضة ودفرت �ضيكات مميز.1. ح�ضاب �ضيدتي

طورت داخل البنك
كن العميل من �ضحب راتبه مقدمًا قبل وروده من اجلهة التي يعمل لديها للبنك وي�ضدد تلقائيًا عند ورود الراتب.2. الراتب املقدم �ضحاب الرواتب, ميمُ ح�ضاب خم�ض�ص لأ

3. ح�ضاب م�ضتقبلي

طفال, ويتقا�ضى فوائد م�ضابهة حل�ضاب التوفري, ويخ�ض�ص لهذه  طفال بحد اأدنى 100 دينار, ويمُفتح احل�ضاب من خلل فرع الأ ح�ضاب توفري خم�ض�ص لفئة الأ

�ضافة لل�ضرتاك يف برنامج جوائز ح�ضابات التوفري املطبق لدى البنك. احل�ضابات جوائز, بالإ

ردين  البنك الأ

الكويتي

1- ح�ضاب ال�ضتثمار 

الذهبي

- يفتح هذا النوع من احل�ضابات بجميع اأنواع العملت الرئي�ضية.

- تدفع فائدة دائنة  على معدل الر�ضيد اليومي للح�ضاب وذلك  اأربع مرات يف العام  يف نهاية  ) اآذار , حزيران , اأيلول, كانون اأول(.

- ل يتم  اإ�ضدار دفاتر �ضيكات لهذا النوع من احل�ضابات.

يداع للر�ضيد الدائن للح�ضاب. - حرية ال�ضحب والإ

طورت داخل البنك

2- �ضهادات بخ�ضم

�ضدار , ويقيد على ح�ضاب العميل  جال حمددة ويتم خ�ضم قيمة الفائدة امل�ضتحقة لل�ضهادة عند الإ ت�ضدر ال�ضهادات بخ�ضم لكافة العملء وبالعملت الرئي�ضية ولآ

قيمة ال�ضهادة مطروحا منها قيمة الفائدة ويتم بتاريخ ال�ضتحقاق دفع قيمة ال�ضهادة للعميل.

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك التجاري 

ردين الأ
الوديعة الذهبي

- �ضحوبات �ضهرية على جوائز نقدية يزيد جمموعها عن 225 األف دينار.

- �ضعر فائدة مناف�ص وح�ضب اأ�ضعار ال�ضوق.

- يتم ربط الوديعة ب�ضكل �ضهري و 3 و 6 و 12 �ضهر.

- جوائز نقدية اأ�ضبوعية.

- جوائز نقدية كربى.

- كافة احل�ضابات التي م�ضى عليها �ضهر فاأكرث ت�ضارك بال�ضحب.

- فر�ص الفوز تتجدد كل �ضحب.

- توزع كوبونات ال�ضحب اآليا لكل 2500 دينار.

دنى للر�ضيد 5000 دينار. - احلد الأ

مكان زيادة ر�ضيد احل�ضاب ح�ضب رغبة العميل. - بالإ

- ل يتم منح دفاتر �ضيكات لهذا احل�ضاب.

فراد وال�ضركات بجميع اأنواعها. - للأ

كرث من �ضخ�ص ويدار بتوقيع واحد اأو اأكرث ح�ضب الرغبة. - ميكن اأن يكون هذا النوع من احل�ضابات م�ضرتكًا لأ

م هي فاحتة احل�ضاب ومل تكن الو�ضية ال�ضرعية, فيتم فتح احل�ضاب با�ضمها  ر بولية والدهم اأو الو�ضي عليهم.  اأما اإذا كانت الأ - ميكن فتح هذا احل�ضاب للق�ضّ

ملنفعة ابنها/ابنتها.

- ل يوجد حرية لل�ضحب اإل عند تاريخ ال�ضتحقاق, عدا ذلك يتحمل العميل عند ك�ضر الوديعة غرامة جزاء )Penalty Charges( تخ�ضم من الفائدة املتحققة 

لغاية تاريخ الك�ضر على اأن ل يتاأثر راأ�ص املال.

طورت داخل البنك

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ

1- ح�ضاب التوفري 

املمتاز

مينح هذا احل�ضاب ميزة احت�ضاب الفوائد �ضهريا على الر�ضيد اليومي للح�ضاب.

طورت داخل البنك

+Saving مردود بفائدة مميزة, مكافاأة �ضنوية توازي 10% من الفائدة ال�ضنوية يف حال ارتفاع معدل الر�ضيد.2- ح�ضاب
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جنبية التي تقدم اأنواع اأو برامج اأخرى خا�سة باحل�سابات: ب. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة ا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم البنك

HSBC بنك

احل�ضاب اخلا�ص VIP.1- برمييري

ح�ضاب خا�ص.2- ادفان�ص

طفال طفال Head start من عمر �ضفر – 18 �ضنة.3- ح�ضاب الأ ح�ضاب الأ

بنك �صتاندرد ت�صارترد

1- احل�ضاب املميز

- ر�ضيد بحد ادنى ما يعادل  70000 دينار اأردين.

- خدمة مميزة.

2- احل�ضاب اخلا�ص

- حتويل راتب بحد اأدنى 1000 دينار اأردين.

- ذوي الدخل املتو�ضط.

3- ح�ضابات حتت الطلب

- ر�ضيد بحد اأدنى 5000 دينار اأردين.

- فائدة حت�ضب على ر�ضيد الإغلق اليومي و تدفع يف نهاية ال�ضهر.

4- ح�ضاب ديفا

- ر�ضيد بحد اأدنى ما يعادل 500 دينار اأردين.

- خدمة خا�ضة لل�ضيدات.

5- ح�ضاب ال�ضغار

- دون �ضن الثامنة ع�ضر.

- ر�ضيد بحد اأدنى 50 دينار اأردين.

Loyalty accountبنك عودة
جل ل حتت�ضب عليه فائدة. و يعطى العميل جائزة يف حال فتح هذا احل�ضاب مبا�ضرة و  هو ح�ضاب وديعة لأ

�ضمن �ضقوف معينة.  و ل ميكن احل�ضول على دفرت �ضيكات وميكن احل�ضول بطاقة �ضراف اآيل.

طورت داخل البنك

املزود: بنك الكويت الوطني - الكويتيتم فتح هذه احل�ضابات مبميزات خا�ضة وعمولت اأقل للطلبة الذين يحملون الهوية الكويتية.ح�ضابات الطلببنك الكويت الوطني
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2. القروض المصرفية لألفراد:
قرت�ص( مبلغًا حمددًا من املال, مقابل تعهد العميل ب�ضداد هذا املبلغ مع الفوائد التي ترتتب عليه  ميكن تعريف القرو�ص امل�ضرفية ب�ضكٍل عام على اأنها اتفاقية يقوم مبوجبها البنك )املمُقر�ص( مبنح العميل )املمُ

واأية عمولت اأو م�ضاريف اأخرى, وذلك اإما دفعًة واحدة اأو على �ضكل اأق�ضاط ت�ضتحق يف تواريخ حمددة يف امل�ضتقبل. 

فراد  وعادًة ما تت�ضمن القرو�ص امل�ضرفية على الطلب من العميل تقدمي �ضمانات معينة بحيث تكفل للبنك ا�ضرتداد اأمواله يف حال توقف العميل عن ال�ضداد. وفيما يلي �ضن�ضتعر�ص اأنواع القرو�ص امل�ضرفية للأ

ردن. التي تقدمها البنوك العاملة يف الأ

2-1 القروض الشخصية
ثاث, الزواج, التعليم, ال�ضياحة وغري ذلك,  فراد لغايات متويل احتياجاتهم ال�ضخ�ضية مثل تغطية التكاليف ال�ضتهلكية, �ضراء الأ القرو�ص ال�ضخ�ضية هي نوع من اأنواع القرو�ص امل�ضرفية التي يتم منحها للأ

وت�ضمى هذه القرو�ص اأي�ضًا بالقرو�ص ال�ضتهلكية. ويتم منح هذه القرو�ص للعملء بعد اأن يقوم البنك بالتحليل الئتماين لهم والتاأكد من قدرتهم على �ضداد القر�ص.

على لقيمة القر�ص( يف ظل حتليل دخل العميل بحيث تكون اأق�ضاط القر�ص وقيمة القر�ص ككل متنا�ضبة مع دخل العميل.  وعادًة ل تكون هذه القرو�ص حمددة ب�ضقف واإمنا يتم حتديد �ضقف القر�ص )احلد الأ

حيان لطلب �ضمانات من العميل لتكفل ا�ضرتداد اأموالها, ومن ال�ضمانات ال�ضائعة يف هذا النوع من القرو�ص وجود كفيل اأو اأكرث.  وقد تلجاأ البنوك يف بع�ص الأ

ردنية التي تقدم خدمة القرو�س ال�سخ�سية اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

القر�ص ال�ضخ�ضيالبنك العربي

- �ضعر فائدة مناف�ص.

- مبلغ قر�ص ي�ضل اإىل 50 األف دينار اأردين.

- فرتة �ضداد لغاية 72 �ضهر.

- فرتة �ضماح لغاية 45 يوم.

- تاأمني على حياة املقرت�ضني يف حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم بر�ضيد القر�ص.

طورت داخل البنك

ردين هلي الأ البنك الأ
قرو�ص �ضخ�ضية مقابل 

حتويل راتب

فراد مقابل حتويل راتب. قر�ص �ضخ�ضي يتم منحه للعملء الأ

- قيمة القر�ص ت�ضل لغاية 50 األف دينار.

-  فرتة ال�ضداد لغاية 100 �ضهر.

- �ضعر فائدة مناف�ص.

- تاأمني جماين على احلياة  و العجز الكلي الدائم.

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

القرو�ص ال�ضخ�ضيةبنك القاهرة عمان

ق�ضى لقيمة القر�ص/القرو�ص املمكن منحها للعملء والتي ت�ضل اإىل 100 األف دينار. - ال�ضقف : احلد الأ

- �ضعر فائدة وعمولة مناف�ص

ق�ضاط للراتب ح�ضب �ضريحة الراتب. - ن�ضب الأ

- فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 120 ق�ضط. 

- التاأمني على حياة املقرت�ص .

- تخ�ضع ل�ضروط واأنظمة البنك.

طورت داخل البنك

ردن برنامج »احلل«بنك الأ

- �ضعر فائدة مناف�ص.

- مبلغ القر�ص ي�ضل اإىل 50 األف دينار اأردين.

- فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 84 �ضهر.

طورت داخل البنك

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

القرو�ص ال�ضخ�ضية / 

ال�ضتهلكية / املنزلية

فراد لغايات �ضخ�ضيه غري �ضكنية  ب�ضمان الراتب املحول للبنك اأو اأية �ضمانات اأخرى مقبولة لدى البنك وحت�ضب الفائدة على اأ�ضا�ص الر�ضيد  قرو�ص متنح للأ

ثاث , ال�ضياحة,  التعليم.... الخ. املتبقي )القائم(, ومن �ضمن الغايات التي متنح هذه القرو�ص لها: الزواج , �ضراء الأ

طورت داخل البنك

ردين الكويتي فراد من موظفي القطاع احلكومي واملوؤ�ض�ضات الر�ضمية و�ضبه الر�ضمية وال�ضركات التي يتم اعتماد الرواتب املحولة منها.القرو�ص ال�ضتهلكيةالبنك الأ طورت داخل البنكقرو�ص متنح للأ

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ
قر�ص �ضخ�ضي

- �ضعر فائدة مناف�ص يعتمد على قطاع العمل.

- مبلغ القر�ص ي�ضل اإىل 50000 دينار.

- عدد اأ�ضعاف من )20-35(�ضعف الراتب.

- فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 84 �ضهر.

- متنح القرو�ص مقابل حتويل الراتب.

- اإمكانية �ضراء القرو�ص من بنوك اأخرى.

- التامني املجاين على حياة العميل.

طورت داخل البنك



��

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك التجاري 

ردين الأ
القرو�ص ال�ضخ�ضية

- ن�ضبة فائدة مناف�ضة تعتمد على مدة التمويل وح�ضب ال�ضريحة.

- عمولة 1% �ضنويًا.

- متويل لغاية 50 �ضعف الراتب املحول بحد اأق�ضى 25 األف دينار وح�ضب ال�ضريحة امل�ضتهدفة.

- يتوجب حتويل الراتب.

- اأن ل تزيد ن�ضبة الق�ضط ل�ضايف الراتب عن %50.

- فرتة �ضداد ت�ضل لغاية 96 �ضهر وتعتمد على ال�ضريحة امل�ضتهدفة.

- اإمكانية متديد مدة القر�ص لت�ضبح 120 �ضهرا مقابل رهن عقاري.

- زيادة قيمة القر�ص القائم.

ول. - بطاقة ائتمانية جمانية للعام الأ

- �ضراء القرو�ص من بنوك اأخرى.

طورت داخل البنك

القرو�ص ال�ضخ�ضيةالبنك ال�صتثماري

فراد لغايات �ضخ�ضية غري �ضكنية ب�ضمان حتويل الراتب اأو اأي �ضمانات اأخرى مقبولة لدى البنك. - قرو�ص متنح للأ

- ت�ضل اإىل 30 �ضعف الراتب.

- مبلغ قر�ص ي�ضل اإىل 50 األف دينار اأردين.

- فرتة �ضداد لغاية 72 �ضهر.

- فرتة �ضماح 45 يوم.

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية/الأ

قرو�ص �ضخ�ضية مقابل 

حتويل الراتب

ردنيون العاملون يف القطاعني اخلا�ص والعام واملحولون رواتبهم للبنك.  ي�ضتفيد من هذا املنتج املوظفون الأ

- �ضعر فائدة مناف�ص.

- فرتة �ضداد ت�ضل لغاية 108 اأ�ضهر.

- متويل لغاية 50 األف دينار اأردين للقطاع العام.

- متويل لغاية 40 األف دينار اأردين للقطاع اخلا�ص.

- ي�ضرتط حتويل الراتب. 

- اأن تكون قد م�ضت الفرتة اللزمة على تعيني املوظف بالن�ضبة ملوظفي القطاع العام وموظفي القطاع اخلا�ص.

- ل ي�ضرتط وجود كفيل اإل يف حالت معينة.
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

القرو�ص ال�ضخ�ضيةبنك الحتاد

قرو�ص لتغطية كافة احتياجات العملء  من الزواج, ال�ضفر, التعليم, اإكمال الدرا�ضات العليا وغريها:

- متويل ي�ضل لغاية 50 األف دينار .

- فرتة �ضداد ت�ضل لغاية 7 �ضنوات .

- �ضعر فائدة مناف�ص .

- بدون كفيل .

- تاأمني  جماين على احلياة .

- اإمكانية تاأجيل دفعات القر�ص.

خرى ب�ضعر فائدة مناف�ص. - اإمكانية �ضراء القرو�ص من البنوك الأ

- اإمكانية زيادة ر�ضيد القر�ص.

طورت داخل البنك

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ
طورت داخل البنكمتويل من 500 دينار حتى 50 األف دينار بفوائد مناف�ضة جدًا مع تاأمني جماين على احلياة.�ضوجيلكون

ردين بنك املال الأ
قرو�ص كابيتال 

ال�ضخ�ضية

قرو�ص �ضممت لتغطية احتياجات العملء, بحيث ت�ضل قيمتها لغاية 70 األف دينار وبفرتات �ضداد ت�ضل اإىل 100 �ضهر وباأ�ضعار فائدة مناف�ضة.
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جنبية التي تقدم خدمة القرو�س ال�سخ�سية ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

HSBC يداعات ال�ضنوية.القر�ص ال�ضخ�ضيبنك قر�ص �ضخ�ضي ب�ضمان حتويل الراتب اأو قيمة الإ

البنك العقاري امل�صري 

العربي
طورت داخل البنكقرو�ص ت�ضل اإىل 20 �ضعف الراتب , متويل متعدد الغايات, اأ�ضعار فائدة مناف�ضة , فرتة �ضداد تنا�ضب احتياجاتك .اإلك

ملوظفي املوؤ�ض�ضات احلكومية وبفائدة 8% وحتويل الراتب + كفيل.قرو�ص �ضخ�ضيةم�صرف الرافدين

قر�ص مينح ملوظفني القطاع احلكومي و ال�ضركات املعتمدة لدى البنك من القطاع اخلا�ص )ح�ضب �ضروط واأحكام البنك(.قر�ص �ضخ�ضيبنك �صتاندرد ت�صارترد

طورت داخل البنكالقر�ص الذي مينح للعميل الفرد ويتم �ضداده من الراتب اأو اأي دخل منتظم اآخر من م�ضدر معروف ميكن التحقق منه.القرو�ص ال�ضخ�ضيةبنك عودة

قر�ص �ضخ�ضي ب�ضمان حتويل الراتب.القرو�ص ال�ضخ�ضيةبنك الكويت الوطني

املزود: بنك الكويت 

الوطني - الكويت

�ضحاب املهن احلرة �ضمن �ضروط معينة.القر�ص ال�ضخ�ضيبنك لبنان واملهجر فراد مقابل حتويل راتب ولأ طورت داخل البنكهي القرو�ص املمنوحة للأ

�ضخا�ص الذين يقومون بتحويل رواتبهم اإىل البنك ب�ضقف حد اأق�ضى 50 األف دينار ومدة �ضداد ل تزيد عن 6 �ضنوات.قر�ص �ضخ�ضيبنك اأبو ظبي الوطني طورت داخل البنكمينح للأ
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2-2 قروض السيارات
فراد لغايات متويل �ضراء ال�ضيارات اجلديدة اأو امل�ضتعملة. ويقوم البنك مبوجب هذا النوع بدفع ثمن ال�ضيارة نيابًة عن العميل, مقابل تعهد العميل  تعترب قرو�ص ال�ضيارات من القرو�ص امل�ضرفية املقدمة للأ

ب�ضداد املبلغ للبنك على �ضكل اأق�ضاط دورية م�ضافًا اإليها الفوائد واأية عمولت اأخرى يتم التفاق عليها. وقد ت�ضرتط بع�ص البنوك اأن يقوم العميل بدفع دفعة اأوىل من قيمة ال�ضيارة )مثل 10% اأو 20% اأو %30(, 

مور التي تهتم بها  ويقوم البنك بدفع املبلغ املتبقي. وعلى الرغم من اأن البنك يقوم برهن ال�ضيارة ل�ضاحله ك�ضمان لل�ضداد, اإل اأن بع�ص البنوك قد يطلب �ضمانات اإ�ضافية مثل وجود كفيل اأو غري ذلك. ومن الأ

ق�ضاط واأن ل ي�ضكل عبء الق�ضط ن�ضبة كبرية من الدخل ال�ضهري.   البنوك عند اإعطاء قرو�ص ال�ضيارات اأن يكون دخل العميل ال�ضهري كافيًا ل�ضداد الأ

ردنية التي تقدم خدمة قرو�س ال�سيارات اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

املعتمد لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

قرو�ص ال�ضياراتالبنك العربي

- �ضعر فائدة مناف�ص.

- متويل ي�ضل لغاية 100 األف دينار.

- فرتة �ضداد ت�ضل لغاية 6 �ضنوات.

طورت داخل البنك

ردين هلي الأ قرو�ص ال�ضياراتالبنك الأ

قر�ص لتمويل �ضراء ال�ضيارات اجلديدة وامل�ضتعملة.

- قيمة القر�ص ت�ضل لغاية 75 األف دينار.

- ن�ضبة التمويل ت�ضل لغاية %100. 

- فرتة ال�ضداد ت�ضل لغاية 84 �ضهر .

- تاأمني جماين على احلياة و العجز الكلي الدائم.

طورت داخل البنك

طورت داخل البنكويتم املنح لكل القطاعني العام واخلا�ص وعلى فرتة �ضداد ت�ضل اإىل )100( �ضهر للقطاع العام و )84( �ضهرًا للقطاع اخلا�ص وباأ�ضعار فائدة مناف�ضة.قرو�ص ال�ضياراتبنك القاهرة عمان

ردن برنامج » مبارك«بنك الأ

- �ضعر فائدة مناف�ص.

- فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 84 �ضهر.

- متويل �ضيارات جديدة وم�ضتعملة.

طورت داخل البنك

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

قر�ص متويل 

ال�ضي�رة

.FLAT طورت داخل البنكقر�ص مينح لغايات �ضراء �ضيارة ب�ضروط حمددة تعتمد على نوع ال�ضيارة وبفائدة مقطوعة

ردين الكويتي طورت داخل البنكقرو�ص متنح لتمويل �ضراء ال�ضيارات اجلديدة وامل�ضتعملة, ويتم بالتعاون مع �ضركات ال�ضيارات واملعار�ص الكبرية.قرو�ص ال�ضياراتالبنك الأ
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

املعتمد لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ

قر�ص �ضخ�ضي/

�ضيارات

- �ضعر فائدة مناف�ص.

- فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 84 �ضهر .

- ن�ضبة متويل ت�ضل اإىل 70%من القيمة التقديرية لل�ضيارة.

- منح القرو�ص مقابل حتويل الراتب ورهن ال�ضيارة.

طورت داخل البنك

البنك التجاري 

ردين الأ
قرو�ص ال�ضيارات

- ن�ضبة فائدة 5.5% مقطوعة.

- فرتات �ضداد ت�ضل اإىل 72 �ضهر وتعتمد على نوع و�ضنة �ضنع ال�ضيارة.

- بدون عمولت �ضنوية.

- ن�ضبة متويل ت�ضل لغاية 90% وتعتمد على نوع و�ضنة �ضنع ال�ضيارة.

طورت داخل البنك

البنك ال�ضتثماريالبنك ال�صتثماري

- قر�ص لتمويل �ضراء ال�ضيارات اجلديدة و امل�ضتعملة.

- قر�ص ي�ضل لغاية 70000 دينار اأردين.

- فرتة �ضداد ت�ضل لغاية 6 �ضنوات .

Eastron :املزود

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية / الأ

بنك املوؤ�ض�ضة 

العربية امل�ضرفية 

ردن / الأ

ردنيون املقيمون داخل اململكة العاملون يف القطاعني اخلا�ص والعام واملهنيون. - ي�ضتفيد من هذا الربنامج الأ

- بدون كفيل و بدون حتويل رواتب.

- متويل ال�ضيارات اجلديدة وامل�ضتعملة.

- متويل ي�ضل لغاية  50 األف دينار اأردين.

- اإمكانية التمويل �ضمن برنامج 50/50 بحيث ميّول البنك 50% من ثمن ال�ضيارة ب�ضروط واأحكام مرنه ومي�ضرة.

- فرتة �ضداد ت�ضل لغاية 7 �ضنوات.

بنك الحتادبنك الحتاد

متويل �ضراء ال�ضيارات اجلديدة وامل�ضتعملة اخل�ضو�ضية )مبا فيها �ضيارات الهايربد(.

- متويل مريح ي�ضل لغاية 75 األف دينار .

- ن�ضبة متويل مرنة ت�ضل لغاية 100% من قيمة ال�ضيارة.

- فرتة �ضداد ت�ضل لغاية 7�ضنوات .

-  �ضعر فائدة مناف�ص.

- ل ي�ضرتط حتويل الراتب.

- ل حاجة لوجود كفيل .

- تاأمني  جماين على احلياة.

بال�ضافة اىل اإمكانية متويل الدراجات النارية.

طورت داخل البنك

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ

بنك �ضو�ضيته 

ردن جرنال - الأ

طورت داخل البنكمتويل من 1500 دينار وبدون حد اأعلى بفوائد مناف�ضة مع تاأمني جماين على احلياة.

ردين ردينبنك املال الأ قرو�ص ل�ضراء �ضيارات جديدة اأو م�ضتعملة بن�ضب متويل ت�ضل لغاية 100% وبفرتات �ضداد ت�ضل اإىل 100 �ضهر.بنك املال الأ
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جنبية التي تقدم خدمة قرو�س ال�سيارات ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

املعتمد لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك العقاري امل�صري 

العربي
طورت داخل البنكفائدة مالية مناف�ضة , اإجراءات مي�ضرة بفائدة �ضنوية متناق�ضة , اإمكانية متويل �ضيارات م�ضتعملة.�ضيارتك

قرو�ص ال�ضياراتبنك عودة

القر�ص الذي يقدمه البنك لعملئنا لغر�ص �ضراء �ضيارة خا�ضة. ويعامل قر�ص ال�ضيارة باعتباره منف�ضًل عن القر�ص ال�ضخ�ضي, وي�ضمن هذا القر�ص برهن 

ال�ضي�رة.

طورت داخل البنك

قرو�ص ال�ضياراتبنك الكويت الوطني

املزود: بنك الكويت 

الوطني - الكويت

طورت داخل البنكهي القرو�ص املمنوحة مقابل �ضراء �ضيارات اأو مقابل رهن �ضيارات مملوكة للعميل.�ضي�رتيبنك لبنان واملهجر
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2-3 القروض السكنية والعقارية
را�ضي, ومتويل �ضيانة امل�ضاكن اأو تو�ضيعها,  فراد لغايات متويل �ضراء امل�ضاكن والعقارات مبختلف اأنواعها مبا يف ذلك متويل �ضراء ال�ضقق واملنازل والأ هي نوع من اأنواع القرو�ص امل�ضرفية التي يتم منحها للأ

حيان اأن يقوم العميل )املقرت�ص( بدفع دفعة اأوىل من  ومتويل بناء املنازل. وعادًة ما يقوم البنك برهن العقار ل�ضاحله بحيث يكون العقار نف�ضه هو ال�ضمان ل�ضداد القر�ص. كذلك فاإن البنوك ت�ضرتط يف معظم الأ

جل بحيث اأن فرتة ال�ضداد قد ترتاوح من 12 �ضنة اإىل 30 �ضنة يف بع�ص  قيمة العقار حتدد بن�ضبة من القيمة )مثل 10% اأو 20%(, ويقوم البنك بدفع اجلزء الباقي. وتتميز القرو�ص العقارية وال�ضكنية باأنها طويلة الأ

احلالت. ومن ال�ضروري اأن يكون دخل العميل كافيًا ل�ضداد اأق�ضاط القر�ص واأن ل ي�ضكل الق�ضط عبئًا كبريًا على دخله )مثل اأن ل يتجاوز الق�ضط 50% من الدخل ال�ضهري للعميل(. 

2-3-1 القروض السكنية
ردنية التي تقدم خدمة القرو�س ال�سكنية اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
و�صف عام عن اخلدمة

البنك العربي

قر�ص ايزي ال�ضكني

م�ضمم ليمنح اأق�ضاط بقيمة اأقل من خلل �ضعر فائدة خمف�ص.

- �ضعر فائدة مناف�ص.

- متويل لغاية 85 % من قيمة املنزل.

- مبلغ قر�ص ي�ضل اإىل 500 األف دينار اأردين.

- فرتة �ضداد لغاية 30 �ضنة.

- ل ميكن ال�ضداد اجلزئي للقر�ص.

- تاأمني على حياة املقرت�ضني يف حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم بر�ضيد القر�ص .

خرى. خطار الأ - تاأمني العقار بر�ضيد القر�ص �ضد اأخطار احلريق والأ

قر�ص فلك�ضي ال�ضكني

- يوفر اإمكانية ال�ضداد املبكر جلزء من القر�ص بدون اأية ر�ضوم اأو عمولت ملرة واحدة كل �ضنة.

- �ضعر فائدة مناف�ص.

- متويل لغاية 85 % من قيمة املنزل.

- مبلغ قر�ص ي�ضل اإىل 500 األف دينار اأردين.

- فرتة �ضداد لغاية 30 �ضنة.

- تاأمني على حياة املقرت�ضني يف حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم بر�ضيد القر�ص .

خرى. خطار الأ - تاأمني العقار بر�ضيد القر�ص �ضد اأخطار احلريق والأ

القر�ص ال�ضكني 

ردنيني للمغرتبني الأ

- متويل لغاية 75 % من قيمة املنزل.

- مبلغ قر�ص ي�ضل اإىل 350 األف دينار اأردين.

- فرتة �ضداد مرنة ت�ضل اإىل 20 �ضنة.

- اأ�ضعار فائدة مناف�ضة.

مارات, قطر, البحرين وال�ضعودية. ردنيني املقيمني يف الإ - للمغرتبني الأ

- تاأمني على حياة املقرت�ضني يف حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم بر�ضيد القر�ص .

خرى. خطار الأ - تاأمني العقار بر�ضيد القر�ص �ضد اأخطار احلريق والأ
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

هلي  البنك الأ

ردين الأ
القرو�ص ال�ضكنية

قر�ص لتمويل �ضراء, بناء, تو�ضعة اأو �ضيانة املنازل.

- قيمة القر�ص ت�ضل لغاية 250 األف دينار.

- فرتة ال�ضداد ت�ضل لغاية 25 عام.

- ن�ضبة التمويل ت�ضل لغاية 80% من قيمة العقار, 100% من تكلفة اأعمال البناء

-  �ضعر فائدة مناف�ص.

- تاأمني جماين على احلياة و العجز الكلي الدائم وعلى العقار.

�ضكانبنك القاهرة عمان قرو�ص الإ
قرو�ص لعملء القطاع العام و اخلا�ص, لتمويل �ضراء اأو جتديد اأو بناء عقار بن�ضبة متويل  ت�ضل اإىل 100% للقطاع العام و 80% للقطاع اخلا�ص, مبدة �ضداد ت�ضل 

اإىل 30 �ضنة للقطاع العام و 20 �ضنة للقطاع اخلا�ص و ب�ضمان رهن العقار و ا�ضرتاط حتويل الراتب للقطاع العام.
طورت داخل البنك

ردن بنك الأ
برنامج القرو�ص 

العقارية

- �ضعر فائدة مناف�ص.

- فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 25 �ضنة.
طورت داخل البنك

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل
القر�ص ال�ضكني

�ضافة اإىل رهن العقار املمول وحتت�ضب  فراد لغايات اإن�ضاء / �ضراء / اإكمال / �ضيانة م�ضكن ب�ضمان الراتب اأو اأية �ضمانات اأخرى مقبولة للبنك, بالإ قرو�ص متنح للأ

الفائدة على اأ�ضا�ص الر�ضيد املتبقي )القائم( للقر�ص.
طورت داخل البنك

ردين  البنك الأ

الكويتي
القر�ص ال�ضكني

�ضحاب املهن احلرة ذوي الدخل املتو�ضط واملرتفع , وذلك لغاية �ضراء ال�ضقق ال�ضكنية  فراد من املوظفني الذين يعملون يف القطاع العام اأو اخلا�ص, ولأ قر�ص مينح للأ

را�ضي اأو البناء لغايات ال�ضكن اأو �ضيانة عقار قائم. اأو الأ
طورت داخل البنك

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ
قر�ص �ضكني/بناء

- �ضعر فائدة مناف�ص.

- قر�ص مقابل رهن العقار مببلغ القر�ص.

- ن�ضبة 70% من القيمة التقديرية للعقار.

- اإمكانية متويل بناء على �ضرائح اأو �ضراء �ضقة .

- فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 300  �ضهر )25 �ضنة(.

ردنيني �ضمن �ضروط خا�ضة . - اإمكانية متويل املغرتبني الأ

- اإمكانية �ضراء قرو�ص من بنوك اأخرى .

- التاأمني املجاين على حياة العميل .

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك التجاري 

ردين الأ
القرو�ص ال�ضكنية

- متويل �ضراء, اأو بناء, اأو تو�ضيع واإ�ضلح بيتك.

ردنيني املغرتبني يف كافة اأنحاء العامل. - متويل الأ

- ن�ضبة فائدة مناف�ضة تعتمد على ن�ضبة التمويل وفرتة ال�ضداد والدخل ال�ضهري.

- بدون عمولة �ضنوية اأو اأية عمولت اأخرى غري معلن عنها مثل عمولة ال�ضداد املبكر وعمولة املنح.

- متويل لغاية 80% من قيمة العقار التقديرية يف حال ال�ضراء و 70% يف حال البناء.

- ر�ضوم الرهن على البنك, وتعتمد على ن�ضبة التمويل.

- التاأمني على احلياة والعجز والعقار جمانًا.

ول. - منح بطاقة ائتمانية جمانا للعام الأ

- متويل �ضراء املطبخ.

- يطلب كفالة الزوج/الزوجة.

- ي�ضرف القر�ص دفعة واحدة ل�ضاحب العقار املباع عدا البناء يتم �ضرف القر�ص على 4 دفعات وبعد اأن يتم اإعادة التقدير العقاري.

طورت داخل البنك

القرو�ص ال�ضكنيةالبنك ال�صتثماري

- قر�ص لتمويل �ضراء عقار اأو بناء اأو تو�ضيع و اإ�ضلح بيتك يف عمان اأو خارج عمان.

- مبلغ قر�ص ي�ضل  لغاية 500 األف  دينار اأردين.

- فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 30 �ضنة.

- متويل لغاية 80% من قيمة العقار يف حالة ال�ضراء و البناء.

Eastron :املزود

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية/

ردن الأ

القرو�ص ال�ضكنية

ردنيون  عمال احلرة وكذلك الأ ردنيون العاملون يف القطاعني العام واخلا�ص على حد �ضواء اإ�ضافة اإىل املهنيون واأ�ضحاب الأ ي�ضتفيد من هذا الربنامج املواطنون الأ

املغرتبون العاملون يف اخلارج وت�ضمل القرو�ص ال�ضكنية ما يلي:

- متويل �ضراء منازل و�ضقق �ضكنية. 

-  متويل بناء منازل و�ضقق �ضكنية– تو�ضعة اأو �ضيانة اأو ت�ضطيب.  

- متويل �ضراء املنازل �ضمن املجمعات ال�ضكنية .

- متويل ي�ضل لغاية  450 األف دينار اأردين لغايات �ضراء املنازل �ضمن املجمعات ال�ضكنية.

- متويل ي�ضل لغاية  350 األف دينار اأردين لغايات �ضراء ال�ضقق/بناء املنازل.

-  فرتة �ضداد مرنة ت�ضل اإىل 25 �ضنة.
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

القرو�ص ال�ضكنيةبنك الحتاد

- قرو�ص متنح ل�ضراء عقار جاهز, �ضيانة وتو�ضعة منزل وبناء عقار.

- متويل عايل ي�ضل لغاية 500 األف دينار.

- ن�ضبة متويل ت�ضل لغاية 90% من قيمة العقار املمول و 100% من قيمة تكلفة البناء .

- فرتة �ضداد طويلة ت�ضل لغاية 30 �ضنة.

- �ضعر فائدة مناف�ص.

- تاأمني جماين على احلياة والعقار.

- اإمكانية متويل الطوابع ور�ضوم الرهن وت�ضجيل العقار مع القر�ص.

- اإمكانية تاأجيل دفعات القر�ص.

خرى ب�ضعر فائدة مناف�ص. - اإمكانية �ضراء القرو�ص من البنوك الأ

- اإمكانية زيادة ر�ضيد القر�ص.

- اإمكانية توحيد التزامات العميل يف حال وجود قر�ص قائم.

طورت داخل البنك

بنك �صو�صيته 

ردن جرنال - الأ
طورت داخل البنكمتويل من 5000 دينار وبدون حد اأق�ضى ومدة �ضداد لغاية 15 �ضنة وبفائدة مناف�ضة.�ضوجيهوم

ردين متتاز باملرونة حيث ت�ضل فرتة ال�ضداد لغاية 30 �ضنة , بدون �ضقف , اأ�ضعار فائدة تف�ضيلية.قرو�ص كابيتال ال�ضكنيةبنك املال الأ
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جنبية التي تقدم خدمة القرو�س ال�سكنية ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

HSBC القر�ص ال�ضكني )�ضقق / فلل( قرو�ص مقابل رهن العقار.القر�ص ال�ضكنيبنك

البنك العقاري امل�صري 

العربي
فائدة مالية مناف�ضة , فرتة �ضداد طويلة ت�ضل اإىل 25 عامًا, تاأمني جماين على احلياة والعقار , فرتة �ضماح ت�ضل اإىل 9 �ضهور , متويل ي�ضل اإىل 80% .بيتك

طورت داخل 

البنك

قر�ص مينح ملوظفني القطاع احلكومي و ال�ضركات املعتمدة لدى البنك من القطاع اخلا�ص )ح�ضب �ضروط واأحكام البنك(.قر�ص �ضكنيبنك �صتاندرد ت�صارترد

القر�ص الذي يقدمه البنك لعملئنا لغر�ص �ضراء �ضقة اأو عقار , وي�ضمن هذا القر�ص برهن العقار. و يتم �ضداده من دخل العميل.القرو�ص ال�ضكنيةبنك عودة

طورت داخل 

البنك

�ضكان   بنك الكويت الوطني القر�ص ال�ضكني للمقيم وغري املقيم مقابل رهن العقار.قرو�ص الإ

املزود: بنك 

الكويت الوطني 

- الكويت

هي قرو�ص متويل �ضراء عقار جديد.دارتيبنك لبنان واملهجر

طورت داخل 

البنك

قر�ص �ضكنيبنك اأبو ظبي الوطني

- قر�ص مقابل �ضمان / رهن عقار .

- مدة ال�ضداد ل تزيد عن 25 �ضنة.

- وحد اأق�ضى 250 األف دينار.

طورت داخل 

البنك
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2-3-2 القروض العقارية
ردنية التي تقدم خدمة القرو�س العقارية اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك العربي

قر�ص بناء املنزل

- لتمويل بناء املنزل مع ن�ضبة متويل ت�ضل اإىل 100% من تكلفة البناء.

- تاأمني على حياة املقرت�ضني يف حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم بر�ضيد القر�ص.

خرى. خطار الأ - تاأمني العقار بر�ضيد القر�ص �ضد اأخطار احلريق والأ

طورت داخل 

البنك

القر�ص ال�ضكني متعدد 

هداف  الأ

)قر�ص حت�ضني املنزل(

- مبلغ قر�ص ي�ضل لغاية 70% من قيمة املنزل القائم وبحد اأق�ضى 100 األف دينار اأردين.

- �ضعر فائدة مناف�ص.

- فرتات �ضداد مرنة ت�ضل لغاية 30 �ضنة.

- تاأمني على حياة املقرت�ضني يف حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم بر�ضيد القر�ص .

خرى. خطار الأ - تاأمني العقار بر�ضيد القر�ص �ضد اأخطار احلريق والأ

طورت داخل 

البنك

هلي  البنك الأ

ردين الأ

القرو�ص العقارية / 

�ضراء اأر�ص –

قر�ص �ضخ�ضي مقابل 

رهن عقاري

قر�ص لتمويل �ضراء اأر�ص اأو متويل قر�ص مقابل رهن عقاري.

- قيمة القر�ص ت�ضل لغاية 100 األف دينار.

- فرتة �ضداد ت�ضل لغاية 12 عام.

- ن�ضبة التمويل ت�ضل لغاية 60% من قيمة العقار.

- تاأمني جماين على احلياة و العجز الكلي الدائم و العقار.

را�ضيبنك القاهرة عمان قرو�ص  الأ

قرو�ص متاحة للعاملني يف القطاعني العام واخلا�ص و املغرتبني بتمويل ي�ضل اإىل 80% للقطاع العام و 50% للقطاع اخلا�ص من القيمة املقدرة ل�ضراء اأر�ص �ضكنية بفرتة 

�ضداد ت�ضل اإىل 10 �ضنوات وباأ�ضعار فائدة مناف�ضة وبدون كفلء.

طورت داخل 

البنك

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل
القر�ص ال�ضكني

اأو اأية �ضمانات اأخرى مقبولة للبنك,  فراد لغايات اإن�ضاء / �ضراء / اإكمال / �ضيانة عقار غري خم�ض�ص لغايات ال�ضكن ال�ضخ�ضي ب�ضمان الراتب  قرو�ص متنح للأ

�ضافة اإىل رهن العقار املمول وحتت�ضب الفائدة على اأ�ضا�ص الر�ضيد املتبقي )القائم( للقر�ص. بالإ

طورت داخل 

البنك

ردين  البنك الأ

الكويتي

متويل املكاتب 

والعيادات

يجار. �ضحاب املهن من اأطباء ومهند�ضني وحمامني وجتار وحما�ضبني لتمكينهم من امتلك عياداتهم ومكاتبهم كبديل عن الإ قر�ص مينح لأ

طورت داخل 

البنك
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ا�صم البنك
ا�ضم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ
قر�ص �ضكني/بناء

-�ضعر فائدة مناف�ص.

-قر�ص مقابل رهن العقار مببلغ القر�ص

- ن�ضبة 70% من القيمة التقديرية للعقار.

- اإمكانية متويل بناء على �ضرائح اأو �ضراء �ضقة .

-فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 300 �ضهر)25�ضنة(.

ردنيني �ضمن �ضروط خا�ضة . -اإمكانية متويل املغرتبني الأ

-اإمكانية �ضراء قرو�ص من بنوك اأخرى .

- التاأمني املجاين على حياة العميل .

طورت داخل البنك

قرو�ص عقاريةالبنك ال�صتثماري

- قر�ص لتمويل �ضراء اأر�ص اأو متويل قر�ص �ضخ�ضي مقابل رهن عقار.

- مبلغ القر�ص ي�ضل لغاية 100 األف  دينار اأردين.

- مدة �ضداد ت�ضل لغاية 5 �ضنوات.

- مبلغ القر�ص ي�ضل لغاية 60 % من قيمة العقار.

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية/الأ
      القرو�ص العقارية

- قر�ص مقابل رهن العقار مببلغ القر�ص وبن�ضبة متويل ت�ضل اىل 70% من القيمة التقديرية للعقار لغايات متويل �ضراء قطع اأرا�ضي داخل التنظيم اأو ت�ضديد التزامات 

�ضخ�ضية.

-  متويل ي�ضل لغاية 100 األف دينار اأردين.

- فرتة �ضداد ت�ضل لغاية 15 �ضنة. 

ردين بنك املال الأ
قرو�ص كابيتال 

العقارية

�ضحاب العمل اخلا�ص. متويل �ضراء مكاتب اأو عيادات لأ

جنبية التي تقدم خدمة القرو�س العقارية ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�ضم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

البنك العقاري 

امل�صري العربي

املنتجات العقارية 

)�ضراء اأر�ص(

- لغايات �ضكنية )�ضراء اأرا�ضي( وامل�ضمونة برهونات عقارية.

- متويل ي�ضل اإىل 75% من القيمة التقديرية للعقار, وفرتة �ضداد ت�ضل اإىل 180 �ضهر.

طورت داخل البنك

لغايات �ضراء اأرا�ضي وامل�ضمونة برهونات عقارية.القرو�ص العقاريةبنك الكويت الوطني

املزود: بنك الكويت 

الوطني - الكويت

طورت داخل البنكهي القرو�ص املمنوحة مقابل رهن عقاري )ار�ص, �ضقة, مكتب جتاري(.القر�ص العقاريبنك لبنان واملهجر
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2-4 قروض المهنيين
مثلة عليها القرو�ص التي متنح للعاملني يف القطاع الطبي لغايات �ضراء عيادة اأو اأجهزة طبية اأو  فراد لتمويل احتياجاتهم املهنية مبختلف القطاعات القت�ضادية. ومن الأ هي القرو�ص التي متنحها البنوك للأ

خرى.  �ضيدلية اأو خمترب حتاليل طبية, والقرو�ص التي متنح للمهند�ضني واملحامني واملحا�ضبني لتمويل �ضراء مكتب اأو معدات اأو لتمويل احتياجاتهم الأ

ردنية التي تقدم خدمة قرو�س املهنيني اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

هلي  البنك الأ

ردين الأ

قرو�ص �ضخ�ضية 

للمهنيني واملدراء 

التنفيذيني

طباء, املهند�ضني, ال�ضيادلة, و املدراء املالني(.  فراد من املهنيني اأو املدراء التنفيذيني )الأ قر�ص �ضخ�ضي يتم منحه للعملء الأ

- قيمة القر�ص ت�ضل لغاية 50 األف دينار.

-  فرتة ال�ضداد ت�ضل لغاية 60 �ضهر.

- تاأمني جماين على احلياة و العجز الكلي الدائم. 

طورت داخل البنك

قرو�ص املهنينيبنك القاهرة عمان

فراد املهنيني العاملني يف القطاع الطبي ت�ضهيلت اأفراد لغايات �ضراء عيادة طبية اأو �ضيدلية اأو خمترب للتحاليل الطبية اأو �ضراء اأجهزة طبية وم�ضتلزماتها  - يتم منح الأ

اأو متويل راأ�ص املال العامل �ضمن اأ�ض�ص و�ضروط و�ضمانات معينة.

طباء / ال�ضيادلة / املختربات الطبية(. - القطاعات امل�ضتهدفة )الأ

- �ضراء عيادة : متويل ي�ضل اإىل 100 األف دينار وفرتة �ضداد مناف�ضة ت�ضل اإىل 240 �ضهر )�ضراء عيادة( واأ�ضعار فائدة مناف�ضة.

- �ضراء اأجهزة طبية وم�ضتلزماتها: متويل ي�ضل اإىل 25 األف دينار بفائدة مناف�ضة ومدة �ضداد ت�ضل اإىل 7 �ضنوات.

طورت داخل البنك

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل
عمال قر�ص الأ

عمال من �ضريحة ال�ضركات و املوؤ�ض�ضات  هو عبارة عن قر�ص متناق�ص يقوم على اأ�ضا�ص توفري خيارات وا�ضعة ومتعددة من الغايات التمويلية املختلفة لقطاع التجارة و الأ

فراد �ضمن قطاعات اقت�ضادية خمتلفة يلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم , بحيث ي�ضدد مبوجب اأق�ضاط �ضهريه مت�ضاوية القيمة �ضاملة الفائدة  عمال الأ ال�ضغرية واأ�ضحاب الأ

ولفرتة �ضداد ت�ضل لغاية 5 �ضنوات وفرتة �ضماح ت�ضل لغاية �ضنة ويتم منح العملء مزايا متعددة من اأهمها التاأمني على احلياة جمانًا, التاأمني على امل�ضروع جمانًا وبطاقة 

ائتمانية بدون ر�ضوم طوال عمر القر�ص.

طورت داخل البنك

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ
قر�ص �ضخ�ضي

- قر�ص مقابل دخل �ضهري للعميل.

- فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 84 �ضهر.

- التاأمني املجاين على حياة العميل.

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية/

ردن الأ

قرو�ص املهنيني

خرى  - يتم منح منتج القرو�ص ال�ضخ�ضية للمهنيني ل�ضرائح وا�ضعة من العاملني يف هذا القطاع من اأطباء, مهند�ضني, اأ�ضحاب املختربات الطبية وال�ضيادلة, اإ�ضافة اإىل ال�ضرائح الأ

املتعددة يف هذا القطاع. 

- متويل ي�ضل لغاية 40 األف دينار اأردين.

- بدون �ضمانات اأو كفالت �ضخ�ضية.

- فرتة �ضداد ت�ضل لغاية 5 �ضنوات.

ردين بنك املال الأ

قرو�ص كابيتال 

ال�ضخ�ضية

يخاطب املنتج ال�ضرائح اأدناه:

طباء,املهند�ضون, املحا�ضبون, القانونيون, املحامون, اأ�ضحاب املختربات الطبية, ال�ضيادلة, بحيث ميكنهم من احل�ضول على قر�ص �ضخ�ضي ل�ضداد التزاماتهم ال�ضخ�ضية. الأ

جنبية التي تقدم خدمة قرو�س املهنيني ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك العقاري 

امل�صري العربي

منتج القرو�ص 

�ضحاب  ال�ضخ�ضية لأ

املهن احلرة

طورت داخل البنكمتويل ي�ضل اإىل 25 األف دينار , فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 48 �ضهر , هذا املنتج خا�ص باأ�ضحاب املهن احلرة )اأطباء , �ضيادلة , مهند�ضني , خمتربات(.

�ضحاب مهن حمددة.القر�ص املهنيبنك لبنان واملهجر طورت داخل البنكهي عرو�ص خا�ضة لقرو�ص �ضخ�ضية ممنوحة لأ
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2-5 القرض الطبي
فراد لتمويل النفقات وامل�ضاريف الطبية املختلفة مبا يف ذلك العمليات اجلراحية والعلجات الطبية و�ضراء امل�ضتلزمات الطبية.   هي القرو�ص التي متنحها البنوك للأ

ردنية التي تقدم خدمة القر�س الطبي اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

هلي  البنك الأ

ردين الأ

قرو�ص �ضخ�ضية 

للمهنيني

فراد من املهنيني اأو املدراء التنفيذيني, قر�ص ي�ضل لغاية 50 األف دينار ملدة ت�ضل لغاية 48 �ضهر. قر�ص �ضخ�ضي يتم منحه للعملء الأ

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل

برنامج القر�ص 

ال�ضحي ل�ضلمتكم

طورت داخل البنكبرنامج متويل �ضخ�ضي مينح للعملء الراغبني بتغطية نفقات العلج وينطبق علية نف�ص مزايا و�ضروط القر�ص ال�ضخ�ضي.

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ
قر�ص �ضخ�ضي

- �ضعر فائدة مناف�ص يعتمد على قطاع العمل .

-مبلغ القر�ص ي�ضل اإىل 50 األف دينار.

- عدد اأ�ضعاف من )20-35(�ضعف الراتب .

-فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 84 �ضهر .

- متنح القرو�ص مقابل حتويل الراتب .

-اإمكانية �ضراء القرو�ص من بنوك اأخرى .

-التاأمني املجاين على حياة العميل .

طورت داخل البنك

البنك التجاري 

ردين الأ

برنامج ال�ضحة 

للجميع

املعتمدة  الطبية من اجلهات  امل�ضتلزمات  كافة  و�ضراء  الطبية  والعلجات  العمليات اجلراحية  وي�ضاعدك يف متويل م�ضاريف  احتياجاتك  يلبي  للجميع مينحك قر�ضًا  ال�ضحة  برنامج 

للربنامج من دون تكاليف اإ�ضافية.

- تق�ضيط امل�ضاريف العلجية بدون احت�ضاب فوائد بنكية وبدون عمولت اإ�ضافية.

- فرتة ال�ضداد لغاية 24 �ضهر.

- يتم متويل 100% من قيمة العلج.

- حتويل راتب املدين اأو املتكفل بالعلج.

دنى للدخل ال�ضهري لكل من املدين والكفيل 350 دينار. - احلد الأ

- يجب احل�ضول على كفيل اأو كفيلني ح�ضب احلالة حمولة رواتبهم اإىل البنك.

- فرتة ال�ضداد لغاية 24 �ضهر.

طورت داخل البنك
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2-6 قروض التعليم
فراد لتمويل م�ضاريف ور�ضوم الدرا�ضة اجلامعية اأو الدرا�ضات العليا, وتتميز هذه القرو�ص باأنها تت�ضمن على �ضروط �ضهلة ومي�ضرة مبا يف ذلك من مرونة �ضداد وانخفا�ص  هي القرو�ص التي متنحها البنوك للأ

اأ�ضعار الفائدة. 

ردنية التي تقدم خدمة قرو�س التعليم اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

هلي  البنك الأ

ردين الأ

قر�ص كلية عمون 

التعليمي

ردن اجلامعية التطبيقية للتعليم الفندقي وال�ضياحي. قر�ص �ضخ�ضي لتمويل الر�ضوم الدرا�ضية لطلب كلية الأ

- قيمة القر�ص ت�ضل لغاية 6 اآلف دينار.

- فرتة ال�ضداد ت�ضل لغاية 48 �ضهر وبفائدة »�ضفر%«.

طورت داخل البنكقر�ص خا�ص بطلبة اجلامعات وي�ضمل متويل الر�ضوم اجلامعية بحد اأق�ضى 1500 دينار �ضنويا ويتم البدء بال�ضداد بعد �ضتة �ضهور من التخرج.قر�ص التعليمبنك القاهرة عمان

ردين  البنك الأ

الكويتي

متويل التعليم

اجلامعي

وىل. بناء املقرت�ضني اأو اأقربائهم من الدرجة الأ طورت داخل البنكقرو�ص متنح لتغطية ومتويل الر�ضوم اجلامعية طوال مرحلة الدرا�ضة وبحد اأق�ضى 4 �ضنوات درا�ضية لأ

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ
قر�ص �ضخ�ضي

- �ضعر فائدة مناف�ص يعتمد على قطاع العمل .

- مبلغ القر�ص ي�ضل اإىل 50 األف دينار.

- عدد اأ�ضعاف من )20-35(�ضعف الراتب .

- فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 84 �ضهر .

- متنح القرو�ص مقابل حتويل الراتب .

- اإمكانية �ضراء القرو�ص من بنوك اأخرى .

- التاأمني املجاين على حياة العميل .

طورت داخل البنك

البنك التجاري 

ردين الأ
قر�ص التعليم

- ن�ضبة فائدة مناف�ضة وخم�ضومة مقدمًا.

- بدون عمولة �ضنوية.

- فرتة �ضداد لغاية 12 �ضهر.

- بدون كفيل.

- متويل ر�ضوم التعليم من اأي جهة تعليمية.

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
و�صف عام عن اخلدمة

توفر اخلدمة

الكرتونياً
مزود اخلدمة

بنك الحتاد

القرو�ص التعليمية 

بالتعاون مع جمعية 

يدي الواعدة الأ

كمال املراحل الدرا�ضية اجلامعية. حيث ل يقوم الطالب بالبدء بت�ضديد املبالغ امل�ضتحقة اإل  قل حظًا يف املجتمع لإ هدف الربنامج اإىل دعم الطلب املتميزين والأ

بعد النتهاء من املرحلة الدرا�ضية و اللتحاق ب�ضوق العمل حيث يتم حتويل القر�ص التعليمي اإىل قر�ص �ضخ�ضي مبزايا خا�ضة.

مزايا القر�ص التعليمي:

- قيمة القر�ص بحد اأق�ضى )20 األف( دينار. 

- يحت�ضب البنك على املبالغ امل�ضتغلة من القر�ص فائدة مدينة ن�ضبتها)2%( حتت�ضب �ضهريا وتقيد �ضنويا على ح�ضاب القر�ص التعليمي.

- مدة القر�ص املمنوح للطالب من )4-6( �ضنوات .

- فرتة �ضماح ملدة �ضنة تبداأ من تاريخ تخرج الطالب من اجلامعة.

مزايا القر�ص ال�ضخ�ضي لعملء القرو�ص التعليمية:

-  مدة القر�ص 8 �ضنوات كحد اأق�ضى.

-  �ضعر الفائدة على القر�ص مبا يعادل الفائدة ال�ضائدة يف ذلك الوقت على القرو�ص ال�ضخ�ضية مطروحًا منها ما ن�ضبته %2.

- يتم اإعفاء العميل من عمولة املنح. 

- اإعفاء العميل من عمولة ال�ضداد املبكر. 

طورت داخل البنك

ردين بنك املال الأ
قرو�ص كابيتال 

MBA التعليمية

يهدف الربنامج اإىل دعم الطلب املتميزين بتمكينهم من حتقيق طموحاتهم العلمية باحل�ضول على �ضهادة املاج�ضتري, من خلل اللتحاق باإحدى اأكرب 50 جامعة 

يف العامل وذلك من خلل:

- مرونة يف ال�ضداد ت�ضل لغاية 100 ق�ضط.

- فرتة �ضماح ت�ضل لغاية 30 �ضهر.

- �ضعر فائدة مميز جدًا 4% متناق�ص.

- تاأمني جماين على احلياة.

جنبية التي تقدم خدمة قرو�س التعليم ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
و�صف عام عن اخلدمة

توفر اخلدمة

الكرتونياً
مزود اخلدمة

البنك العقاري 

امل�صري العربي
طورت داخل البنكقر�ص التعليم الذي ي�ضلحك بكل ما حتتاج لإمتام درا�ضتك اجلامعية اأو اإكمال الدرا�ضات العليا وذلك بفائدة مالية ت�ضل اإىل �ضفر %.�ضهادتك
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2-7 السحب على المكشوف
فراد, حيث يقوم البنك مبوجبها بال�ضماح للعميل ب�ضحب مبلغًا من املال من ح�ضابه اجلاري اأو ح�ضاب الرواتب لدى البنك, ومبا يتجاوز الر�ضيد الفعلي  تعترب هذه اخلدمة �ضكًل من اأ�ضكال الئتمان املمنوح للأ

موال ب�ضكٍل موؤقت ل  نه ل يوجد لدى العميل ر�ضيدًا كافيًا لتغطية �ضحوباته. وعادًة ما يلجاأ العملء لهذه اخلدمة عند حاجتهم للأ املوجود يف احل�ضاب. ويف هذه احلالة فاإن العملية ت�ضمى �ضحبًا على املك�ضوف لأ

يتجاوز ال�ضهر يف الغالب حلني ا�ضتلم العميل لراتبه. 

ردنية التي تقدم خدمة ال�سحب على املك�سوف اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردين هلي الأ راتبي مقدمًاالبنك الأ

منح العملء املحولة رواتبهم �ضقف ائتماين موؤقت على الراتب املحول.

- القرتا�ص ي�ضل لغاية 70% من �ضايف الراتب املحول.

يل. - ي�ضتطيع العميل �ضحبه من خلل اأجهزة ال�ضراف الآ

ال�ضحب على املك�ضوفبنك القاهرة عمان

ق�ضاط القائمة على العملء وذلك بن�ضبة ت�ضل اإىل  يتم منح العملء املحولني رواتبهم ميزة ال�ضحب على اجلزء املتبقي من الراتب بعد طرح الأ

75% من ق�ضمة �ضايف الراتب.

طورت داخل البنك

ردن بنك الأ
جاري مدين موؤقت

»TOD«

طورت داخل البنكال�ضحب على املك�ضوف حل�ضاب الرواتب وذلك لتمويل احتياجات العميل حلني ا�ضتلم راتبه.

ردين الكويتي ال�ضحب على املك�ضوفالبنك الأ

خدمة تقدم لبع�ص العملء بحيث يتم ك�ضف ح�ضاباتهم اجلارية يف حالة عدم توفر الر�ضيد نتيجة �ضحب �ضيكات اأو ت�ضديد اأق�ضاط قرو�ص �ضمن 

موافقات اإدارية حمددة ال�ضلحية.

طورت داخل البنك

ردن بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية / الأ
ال�ضحب على املك�ضوف

Temporary Overdraft 

ي�ضتفيد من هذا الربنامج العملء املحولون رواتبهم للبنك حيث توفر لهم هذه اخلدمة اإمكانية �ضحب راتبهم اأو جزء منه مقدمًا )عن طريق 

يل اأو بزيارة اأحد فروع البنك(  خلل ال�ضهر وذلك �ضمن معايري ائتمانية معينة. ال�ضراف الآ

جنبية التي تقدم خدمة ال�سحب على املك�سوف ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

HSBC يعطى للح�ضابات اخلا�ضة فقط.ال�ضحب على املك�ضوفبنك
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2-8 أنواع أو برامج أخرى خاصة بالقروض

ردنية التي تقدم اأنواع اأو برامج اأخرى خا�سة بالقرو�س: اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

هلي  البنك الأ

ردين الأ

1. قر�ص امل�ضتهلك

فراد مقابل حتويل راتب يقل عن 200 دينار للقطاع العام و 300 دينار للقطاع اخلا�ص. قر�ص �ضخ�ضي يتم منحه للعملء الأ

- قيمة القر�ص ت�ضل لغاية 3 اآلف دينار.

- فرتة ال�ضداد ت�ضل لغاية 48 �ضهر.

- تاأمني جماين على احلياة و العجز الكلي الدائم. 

2. قر�ص الدخار

ول من نوعه يف اململكة, الذي ي�ضاعدك على الدخار ب�ضكل منتظم ويجعل من التوفري اأمرًا اأكرث �ضهولة, حيث اأن هناك 3 اأنواع من منتجات الدخار :- قر�ص الدخار هو املنتج الأ

1. قر�ص الدخار الفوري: حيث ميكنك اإيداع مبلغ نقدي واحل�ضول على 10 اأ�ضعافه كقر�ص ادخار. 

2. قر�ص الدخار مقابل حتويل راتب: حيث ميكنك احل�ضول على قر�ص الدخار مبجرد حتويل راتبك. 

3. قر�ص ادخار مقابل تاأمينات نقدية. 

- قيمة القر�ص ت�ضل لغاية 50 األف دينار.

- فرتة ال�ضداد ت�ضل لغاية 100 �ضهر.

- تاأمني جماين على احلياة و العجز الكلي الدائم بقيمة القر�ص.

3. قر�ص عائلتي

فراد مقابل حتويل راتب الزوجني اأو اأحدهما. قر�ص �ضخ�ضي م�ضرتك يتم منحه للعملء الأ

- قيمة القر�ص ت�ضل لغاية 50 األف دينار .

- فرتة ال�ضداد ت�ضل لغاية 100 �ضهر.

- تاأمني جماين على احلياة والعجز الكلي الدائم  لكل الزوجني بقيمة القر�ص.

4. قر�ص ال�ضلع 

املعمرة

فراد لتمويل احتياجاتهم من الجهزة وال�ضلع املقدمة من خلل بع�ص ال�ضركات واملعار�ص الكربى. قرو�ص �ضخ�ضية متنح للعملء الأ

- ن�ضبة متويل 100% من قيمة ال�ضلعة و بفائدة »�ضفر%«.

- قيمة القر�ص ت�ضل لغاية 3 اآلف دينار.

- فرتة ال�ضداد ت�ضل لغاية 24 �ضهر.
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك القاهرة عمان

1- القرو�ص متناهية 

ال�ضغر

نتاج الب�ضيط وغريها  اإما بهدف متويل راأ�ضمالها العامل اأو �ضراء  ن�ضطة التجارية ,اخلدمية,قطاع الإ فراد و اأ�ضحاب امل�ضاريع الر�ضمية وغري الر�ضمية ذوو الأ هي القرو�ص التي متنح للأ

اأ�ضول ثابتة وترتاوح قيمة القر�ص ما بني 300 اإىل 10اآلف دينار. وترتاوح مدة ال�ضداد من 4 اأ�ضهر وحتى 18 �ضهرا يف حال متويل راأ�ص املال العامل وت�ضل اإىل 24 �ضهرًا يف حال متويل 

�ضراء اأ�ضول ثابتة.

طورت داخل البنك

2- القرو�ص 

نتاجية الإ

نتاج الب�ضيط,احلرفية وغريها والتي لها  ن�ضطة التجارية,ال�ضناعية,اخلدمية,قطاع الإ فراد  )اأو ال�ضركات( اأ�ضحاب امل�ضاريع الر�ضمية ال�ضغرية ذوي الأ هي القرو�ص التي متنح للأ

تعامل مع البنك ملدة ل تقل عن عام اإما بهدف متويل راأ�ص املال العامل اأو �ضراء اأ�ضول ثابتة وترتاوح قيمة القر�ص ما بني 4000 دينار وحتى 15000 دينار مبدة �ضداد ت�ضل اإىل 36 

�ضهرا.

طورت داخل البنك

يتم منح قرو�ص لتمويل ال�ضلع ت�ضل اإىل 36 ق�ضط وبدون فوائد وعمولت .3- قرو�ص ال�ضلع 

ردن بنك الأ
جاري مدين رواتب 

»ROD«

طورت داخل البنك�ضقف ائتماين مينح حل�ضاب الرواتب لتمويل احتياجات العملء.

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل
طورت داخل البنكقر�ص مينح للعملء لتلبية الحتياجات املالية ب�ضمان الراتب املحول للبنك وتقتطع الفائدة مقدمًا من قيمة ال�ضلفة.ال�ضلف

ردين  البنك الأ

الكويتي

1- قرو�ص وكالة 

الغوث

طورت داخل البنكقرو�ص متنح ملوظفي وكالة الغوث الدولية وذلك ب�ضمان الراتب واملدخرات التي ت�ضتحق عند نهاية اخلدمة.

2- متويل الرحلت 

ال�ضياحية

طورت داخل البنكقرو�ص متنح بالتعاون مع ال�ضركات ال�ضياحية مبوجب التفاقية املوقعة بينها وبني البنك وفقا لل�ضروط و�ضلحية التفاقية.
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك التجاري 

ردين الأ

1- قر�ص املحروقات

دنى للقر�ص 1000 لرت. - احلد الأ

- ن�ضبة فائدة مناف�ضة PLR وخم�ضومة.

- بدون عمولة �ضنوية.

- فرتة �ضداد لغاية 6 اأ�ضهر.

- بدون كفيل.

- متويل املحروقات بكافة اأنواعها ومن اأي موزع.

طورت داخل البنك

2- قر�ص الرحلت 

جازات: والإ

برنامج »تروح وترجع 

بال�ضلمة«

- ن�ضبة فائدة مناف�ضة �ضنويًا وخم�ضومة مقدما.

- عمولة 1% �ضنويًا.

- فرتة �ضداد لغاية 12 �ضهر.

- بدون كفيل.

جازات من اأي وكيل �ضياحي. - متويل الرحلت والإ

طورت داخل البنك

3- قر�ص احلا�ضوب 

ال�ضخ�ضي

- ن�ضبة فائدة مناف�ضة �ضنويًا وخم�ضومة مقدما.

- عمولة 1% �ضنويًا.

- فرتة �ضداد لغاية 24 �ضهر.

- بدون كفيل.

- متويل اجلهاز واإك�ض�ضوارا ته, مع ا�ضرتاك اإنرتنت وخط هاتفي )عادي اأو ADSL( من اأي �ضركة اأو مزود للخدمة.

طورت داخل البنك

4- قرو�ص مقابل 

تاأمينات نقدية

جنبية الرئي�ضة. - مقابل الدينار والعملت الأ

- هام�ص فائدة مناف�ص.

- مدة �ضداد ح�ضب طلب العميل.

طورت داخل البنك

5- الراتب املقدم

- �ضلفه ت�ضل لغاية 75% من �ضايف الراتب املحول.

- بدون اأية فوائد اأو عمولت.

- بدون كفيل.

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

تابع / البنك 

ردين التجاري الأ

6-  القرو�ص 

ال�ضكنية للم�ضتفيدين 

من برامج التطوير 

احل�ضري

- فائدة مناف�ضة )مثل القرو�ص ال�ضكنية(.

- بدون عمولة �ضنوية  اأو اأية عمولت اأخرى غري معلن عنها.

�ضكان والتطوير احل�ضري. - متويل لغاية 90% من قيمة العقار وح�ضب قيمة العقار املحددة يف كتاب التخ�ضي�ص ال�ضادر عن موؤ�ض�ضة الإ

- فرتة �ضداد لغاية 30 عامًا.

- نف�ص مزايا و�ضروط القرو�ص ال�ضكنية.

طورت داخل البنك

7- قرو�ص �ضكنية 

للم�ضتفيدين من

برنامج دعم التمويل 

�ضكاين الإ

- فائدة مناف�ضة )مثل القرو�ص ال�ضكنية( ويطرح منها الن�ضبة التي تتحملها احلكومة مبوجب كتاب ال�ضتفادة املقدم  من املقرت�ص.

- بدون عمولة �ضنوية  اأو اأية عمولت اأخرى غري معلن عنها.

- متويل لغاية 80% من قيمة العقار التقديرية بحد اأق�ضى 40 األف دينار.

- فرتة �ضداد لغاية 30 عامًا.

- نف�ص مزايا و�ضروط القرو�ص ال�ضكنية.

طورت داخل البنك

8- �ضكن كرمي لعي�ص 

كرمي

طورت داخل البنكح�ضب التفاقية و �ضروط القرو�ص ال�ضكنية العادية.

9- قرو�ص �ضيارات 

املوظفني

- فائدة متناق�ضة.

- بدون عمولت �ضنوية.

- فرتات �ضداد ت�ضل اإىل 120 �ضهر.

- يتحمل البنك م�ضاريف الرهن.

- ح�ضب �ضروط برنامج قرو�ص ال�ضيارات.

طورت داخل البنك

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية / 

ردن الأ

1- قرو�ص مقابل 

حجز تاأمينات نقدية

جنبية الرئي�ضية . ردين والعملت الأ - قر�ص �ضخ�ضي مينح مقابل حجز تاأمينات نقدية بالدينار الأ

- هام�ص فائدة مناف�ص وبفرتات �ضداد ت�ضل لغاية 240 �ضهر ح�ضب الغاية املمنوح لها القر�ص ) �ضخ�ضية اأم �ضكنية( .

-  قيمة القر�ص ت�ضل لغاية 250 األف دينار اأردين.

2- قرو�ص بدون 

حتويل راتب

�ضافة اإىل موظفي البنوك. دارية العليا وغري املحولة رواتبهم بالإ - قر�ص �ضخ�ضي مينح للموظفني العاملني يف املوؤ�ض�ضات وال�ضركات العامة واخلا�ضة يف املنا�ضب الإ

ق�ضى للقر�ص ي�ضل لغاية 20 األف دينار اأردين. - احلد الأ

- فرتة ال�ضداد ت�ضل اإىل 5 �ضنوات.

بنك الحتاد
قرو�ص مقابل 

تاأمينات نقدية

قرا�ص. - ل يوجد حد اأعلى ملبلغ الإ

- هام�ص فائدة مناف�ص .

- فرتة �ضداد ت�ضل لغاية 10 �ضنوات.

طورت داخل البنك

بنك �صو�صيته 

ردن جرنال - الأ

طورت داخل البنكمتويل من 5 اآلف دينار اإىل 100 األف دينار / فرتة �ضداد حتى 10 �ضنوات مع تاأمني جماين على احلياة.1- �ضوجيلند

طورت داخل البنكامتلك كمبيوتر �ضخ�ضي, متويل حتى 24 �ضعف الراتب بحد اأق�ضى 2000 دينار / فرتة ال�ضداد 24 �ضهر.2- قر�ص احلا�ضوب
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جنبية التي تقدم  اأنواع اأو برامج اأخرى خا�سة بالقرو�س: ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

HSBC بنك

قر�ص مينح مقابل ربط وديعة العميل بدون اأي �ضروط.1- قر�ص مقابل وديعة

2- قرو�ص 

خ�ضائيني الأ

خ�ضائيني. طباء وال�ضيادلة فقط ومينح كقر�ص �ضخ�ضي للأ للأ

البنك العقاري 

امل�صري العربي

ح�ضاب مميز وخم�ض�ص ملنت�ضبي اجلي�ص العربي ليمنحهم اأف�ضلية احل�ضول على : اإعفاء من الر�ضوم والعمولت , اأ�ضعار فائدة تف�ضيلية للر�ضوم والودائع.1. وطنك

طورت داخل البنك

2. منتج القرو�ص 

ال�ضخ�ضية ملنت�ضبي 

املوؤ�ض�ضات احلكومية 

و�ضبه احلكومية

متويل ي�ضل لغاية 50 األف دينار , فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 108 �ضهر .

فراد  3. منتج الأ

العاملني يف القطاع 

اخلا�ص

متويل ي�ضل لغاية 50 األف دينار , فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 60 �ضهر .

4. �ضراء وبناء 

وحدات �ضكنية

متويل ي�ضل اإىل 80% من القيمة التقديرية للعقار , فرتة �ضداد ت�ضل اإىل 300 �ضهر .

طورت داخل البنكالقر�ص الذي مينح للعملء و ذلك ل�ضراء اأجهزة اأو م�ضتلزمات يحددها البنك و ذلك مقابل فرتة يحددها البنك و باأق�ضاط مت�ضاوية.General Loanبنك عودة
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3. البطاقات البالستيكية:
خرية نظرًا ملا توفره من مزايا وفوائد كثرية,  ونة الأ تزايدت اأهمية البطاقات البل�ضتيكية يف الآ

حيث مل يعد ال�ضخ�ص م�ضطرًا حلمل النقود معه مما قد يعر�ضها لل�ضياع اأو ال�ضرقة, كما اأنها توفر 

لل�ضخ�ص اإمكانية �ضراء خمتلف اأنواع ال�ضلع واخلدمات يف ظروف مفاجئة مل ي�ضتعد لها بحمل ما يكفي 

من النقود لهذه امل�ضرتيات اأو احل�ضول على اخلدمة.

تعددت التعريفات للبطاقة البل�ضتيكية, حيث يعرفها البع�ص باأنها بطاقة خا�ضة ي�ضدرها البنك 

لعميله لي�ضتخدمها يف �ضراء ال�ضلع واخلدمات من حملت واأماكن معينة, ويقوم بائع ال�ضلعة اأو اخلدمة 

بتقدمي الفاتورة املوقعة من العميل اإىل امل�ضرف م�ضدر البطاقة لتح�ضيل قيمتها, ويقدم امل�ضرف 

للعميل ك�ضفًا �ضهريًا باإجمايل القيمة لت�ضديدها اأو يخ�ضمها من ح�ضابه اجلاري. 

كما تعرف البطاقة البل�ضتيكية على اأنها اأداة ي�ضدرها البنك بحيث تخول حاملها احل�ضول على 

�ضحاب  ثمانها من ر�ضيده, اأو قر�ضًا مدفوعًا من قبل م�ضدرها �ضامنًا لأ ال�ضلع اأو اخلدمات �ضحبًا لأ

احلقوق ما يتعلق بذمة حاملها, والذي يتعهد بالوفاء بت�ضديد القر�ص خلل مدة معينة دون زيادة على 

القر�ص اإل يف حالة عدم الوفاء, اأو بزيادة معينة لدى اختياره الدفع على اأق�ضاط, مع خ�ضم عمولة 

على التاجر من قيمة مبيعاته يف جميع احلالت. 

أهم أنواع البطاقات البالستيكية: 

1( البطاقة االئتمانية )Credit Card(: وهي البطاقة التي يقوم من خللها البنك مبنح مبلغ 

ائتمان دوار حلامل البطاقة وب�ضقف حمدد, بحيث اأن قيام العميل ب�ضراء م�ضتلزماته با�ضتخدام 

البطاقة ت�ضبه عملية اقرتا�ص العميل من البنك, وبالتايل فاإن هذا الئتمان يجب اأن ي�ضدده العميل 

م�ضافًا اإليه العمولت التي يحددها البنك. ويتميز الئتمان الذي تولده البطاقة باأنه دين متجدد 

ن ال�ضداد فيها  حيث ل يلزم حامل البطاقة عند ت�ضلمه للفاتورة ال�ضهرية بت�ضديد كامل املبلغ, لأ

يكون بحد اأدنى, فمثًل قد ي�ضرتط البنك على �ضاحب البطاقة اأن يقوم بت�ضديد 50 دينار اأو %20 

اأن ي�ضدد كامل الر�ضيد  اأكرب, وبالتايل فاإن العميل من املمكن  اأيهما  من قيمة الر�ضيد ال�ضهري 

عن  يقل  ل  اأن  �ضريطة  عليه  امل�ضتحق  الر�ضيد  من  جزء  ب�ضداد  يقوم  اأن  ميكن  اأو  واحدة,  دفعًة 

دنى, واأن يقوم بتدوير باقي املبلغ املقرت�ص اإىل ال�ضهر التايل. ومن اأ�ضهر اأنواع البطاقات  احلد الأ

الئتمانية بطاقة »اأمريكان اإك�ضرب�ص« وبطاقة »الفيزا« وبطاقة »ما�ضرتكارد«.

2( البطاقة املدينة )Debit Card(: وهي بطاقة ت�ضدرها البنوك وت�ضمح مبوجبها حلامليها 

بدًل  اأنه  اأي  مبا�ضرة,  البنك  يف  اجلارية  ح�ضاباتهم  على  ال�ضحب  خلل  من  م�ضرتياتهم  ت�ضديد 

من القرتا�ص من م�ضدر البطاقات والت�ضديد لحقًا )كما هو احلال يف البطاقة الئتمانية( فاإن 

العميل يقوم ب�ضداد اأثمان م�ضرتياته من ح�ضابه لدى البنك. ويف هذا النوع من البطاقات ل يكون 

ن اإ�ضدار هذا النوع من البطاقات م�ضروط باأن  حلاملها حق اعتماد لدى اجلهة التي اأ�ضدرتها, لأ

يكون للعميل ح�ضاب م�ضريف لدى البنك م�ضدر البطاقة. 

البطاقة  حامل  قيام  خلل  من  املدينة  البطاقة  با�ضتخدام  امل�ضرتيات  اأثمان  �ضداد  عملية  وتتم 

)العميل( بت�ضليم بطاقته اإىل التاجر والذي يقوم بتمريرها على جهاز خا�ص مرتبط بالبنك م�ضدر 

البطاقة للتاأكد من وجود ر�ضيد للعميل لدى البنك كافيًا لت�ضديد قيمة الفاتورة, ومن ثم يطلب التاجر 

لكرتوين(, ليتم بذلك �ضداد قيمة  اأو الرمز ال�ضري اخلا�ص به )التوقيع الإ من العميل اإدخال الرقم 

الف�تورة. 

يل )ATM Card(: متنح هذه البطاقة للعميل احلق با�ضتخدام اأجهزة  3( بطاقة ال�شراف االآ

خرى  يل التابعة للبنوك الأ يل اخلا�ضة بالبنك م�ضدر البطاقة, اأو اأجهزة ال�ضراف الآ ال�ضراف الآ

البطاقة  ا�ضتعماله لهذه  العميل عند  ال�ضبكة. وي�ضتطيع  البطاقة على  البنك م�ضدر  املرتبطة مع 

اإجراء العديد من املعاملت امل�ضرفية النمطية اأو املعيارية مثل ال�ضتعلم عن اأر�ضدة احل�ضابات, 

يداع النقدي, وت�ضديد الفواتري.  واإجراء التحويلت املالية بني احل�ضابات, وعمليات ال�ضحب والإ

4( البطاقة الذكية )Smart Card /Chip Card(: بطاقة ائتمانية تفاعلية حتمل معها 

�ضريط  اأو  الكرتونية  قطعة  على  البطاقة  وتت�ضمن  البل�ضتيكية,  البطاقات  مل�ضتقبل  ا�ضت�ضراقًا 

اأية  اأو  يل  الآ ال�ضراف  وحدات  مع  التفاعل  ومبقدوره  الكرتونيًا  للقراءة  قابل  الكرتومغناطي�ضي 

اآليات اأخرى للقراءة والت�ضجيل. ويف كل مرة يتم بها اإجراء معاملة ما يتم تخفي�ص خط الئتمان 

املتاح مبقدار املبلغ املتعامل به, وذلك من خلل ذاكرة البطاقة. وعلى اأ�ضا�ص ذلك فاإنه ل حاجة 

للح�ضول على املوافقة امل�ضبقة مل�ضدر البطاقة.
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ردنية التي تقدم خدمة البطاقات البا�ستيكية: اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ

ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك العربي

فيزا اإلكرتونفيزا اإلكرتون

- يتم اإ�ضدار البطاقة جمانا.

- حد مرتفع لل�ضحوبات النقدية و امل�ضرتيات.

- قبول حملي و عاملي للبطاقة.

نرتنت نرتنتت�ضوق الإ ت�ضوق الإ

- ت�ضدر البطاقة ب�ضقف ائتماين منخف�ص ومنف�ضل عن بطاقة الفيزا العادية اأو الذهبية.

- ر�ضوم اإ�ضدار منخف�ضة.

- ميكن ا�ضتعمال البطاقة من خلل اأي من املواقع اللكرتونية التي حتمل �ضعار فيزا العاملية.

البطاقة الئتمانية

مزايا م�ضرتكة للبطاقات:

بطاقة فيزا �ضلفر الئتمانية

بطاقة فيزا جولد الئتمانية

بطاقة فيزا بلك الئتمانية

بطاقة فيزا البنك العربي- زين الئتمانية

ردنية الئتمانية بطاقة فيزا البنك العربي– امللكية الأ

بطاقة ما�ضرت كارد تيتانيوم الئتمانية

بطاقة فيزا بلتنيوم الئتمانية

بطاقة معــًا الئتمانية البلتينية

ا�ضتفد من برامج  و  بالربنامج  امل�ضاركة  اأي من املحلت  ابتداًء من �ضفر%, اخرت  املريح باأ�ضعار فائدة مناف�ضة  الت�ضديد  - برنامج 

الت�ضديد اخلا�ضة.

- حد ائتمان �ضخ�ضي يفي بكافة املتطلبات املالية.

- اأ�ضعار فائدة مناف�ضة.

- حد مرتفع لل�ضحوبات النقدية و لغاية 90% من احلد الئتماين املمنوح للبطاقة.

- قبول عاملي للبطاقة لدى اأكرث من 30 مليون موؤ�ض�ضة حول العامل.

- خيارات �ضداد مرنة تبداأ من 5 % �ضهريًا من ا�ضتخدامات البطاقة.

- فرتة �ضماح لغاية 45 يوما بدون احت�ضاب فوائد.

- راحة البال التامة مع برنامج احلماية الئتمانية من البنك العربي .

بدون ر�ضوم �ضنوية – البطاقة جمانية مدى احلياة.بطاقة فيزا �ضلفر الئتمانية

بطاقة فيزا جولد الئتمانية

- ا�ضرتاك تلقائي يف برنامج مكافاآت البطاقات الئتمانية »مكافاآت العربي«.

و  مان  الأ باأق�ضى درجات  التي متتاز  و  املتطورة  الذكية  الرقاقة  بتقنية  تزوديها  ال�ضتعمال مت  اآمنة  بت�ضميم ذهبي مميز  بطاقة   -

احلماية.

- احل�ضول على جمموعة وا�ضعة من العرو�ص املقدمة من خلل برنامج »VISA Premium Privileges«   من �ضمنها:

 خ�ضم 10% على الغرف لدى الفنادق املدرجة �ضمن قائمة »Starwood Preferred Guest Hotels« حول العامل.

.»AVIS« خ�ضم لغاية 20% لدى وكالة تاأجري ال�ضيارات العاملية 

بطاقة فيزا بلك الئتمانية

- ا�ضرتاك تلقائي يف برنامج مكافاآت البطاقات الئتمانية »مكافاآت العربي«

- احل�ضول على جمموعة وا�ضعة من العرو�ص املقدمة من برنامج »VISA Premium Privileges« * من �ضمنها :

.»Fairmont, Raffles ,Marriott« عرو�ص ح�ضرية لدى �ضل�ضلة فنادق 

 خ�ضم لغاية 15% لدى وكالة تاأجري ال�ضيارات العاملية »Hertz« مع ترفيع جماين للخدمة.

و  مان  الأ درجات  باأق�ضى  التي متتاز  و  املتطورة  الذكية  الرقاقة  بتقنية  تزوديها  ال�ضتعمال مت  اآمنة  اأ�ضود مميز  بت�ضميم  بطاقة   -

احلماية.

90 يومًا من تاريخ ال�ضراء بوا�ضطة  - برنامج التامني على امل�ضرتيات جمانًا و الذي يوفر حماية تاأمينية �ضد ال�ضرقة والتلف لغاية 

البطاقة.

�ضافة اإىل فرتة ال�ضمان املمنوحة من البائع - برنامج متديد فرتة ال�ضمان و الذي يوفر متديد تلقائي ملدة 12 �ضهرًا بالإ

- خدمة ال�ضطفاف املجاين لل�ضيارات املتوفرة يف مواقع خمتارة.
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ

ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البطاقة الئتمانيةتابع/ البنك العربي

بطاقة فيزا البنك العربي - زين الئتمانية

1 دينار  1.25 دينار ت�ضتخدم يف عمليات ال�ضراء بوا�ضطة البطاقة الكل�ضيكية و1 نقطة مقابل كل  - متنح نقطة واحدة مقابل كل 

ت�ضتخدم يف عمليات ال�ضراء بوا�ضطة البطاقة  الذهبية.

- نقاط اإ�ضافية جمانية عند احل�ضول على بطاقة البنك العربي و زين الكل�ضيكية اأو الذهبية ولغاية 250 نقطة اإ�ضافية

مكان ا�ضتبدال النقاط باأي من اخلدمات واملنتجات التالية من زين: - بالإ

 ت�ضديد الفواتري ال�ضهرية.

 بطاقات ال�ضحن املدفوعة م�ضبقًا.

 اأجهزة خلوية وم�ضتلزماتها.

.SMS و MMS حزم 

 حزم النرتنت.

 حزم دقائق ات�ضال جماين.

ردنية  بطاقة فيزا البنك العربي – امللكية الأ

الئتمانية

ميال يف برنامج رويال بل�ص عند ا�ضتخدام البطاقة يف عمليات ال�ضراء. احل�ضول على الأ

اإحدى  ردنية )اأو  الأ امللكية  اأعلى على منت طائرات  ال�ضفر لدرجة  اأو الرتقاء بدرجة  بتذاكر �ضفر جمانية  ميال  الأ ا�ضتبدال  اإمكانية 

ع�ضاء يف حتاألف الطريان َون وورلد oneworld( وغريها املزيد* . �ضركات الطريان الأ

مزايا ح�صرية للبطاقة الكال�صيكية:

- كل ميل واحد يف برنامج رويال بل�ص مقابل كل دينار م�ضتخدم على البطاقة يف عمليات ال�ضراء.

- احل�ضول على 5 اآلف ميل جماين ملرة واحدة ي�ضاف اإىل ر�ضيدك عند اأول ا�ضتخدام للبطاقة.

مزايا ح�صرية للبطاقة الذهبية:

�ضافة اإىل زيادة اإ�ضافية لغاية  ميل + بالإ ميال يف برنامج رويال بل�ص عند ا�ضتخدام البطاقة يف عمليات ال�ضراء 1  - املزيد من الأ

ميال املكت�ضبة. 25% على الأ

- احل�ضول على جمموعة وا�ضعة من العرو�ص املقدمة من خلل برنامج *** »VISA Premium Privileges«  من �ضمنها:

- خ�ضم 10% لدى الفنادق املدرجة �ضمن قائمة »Starwood Preferred Guest Hotels« حول العامل.

.»AVIS« خ�ضم لغاية 20% لدى وكالة تاأجري ال�ضيارات العاملية -

- تاأمني حوادث ال�ضفر جمانًا عند �ضراء تذاكر ال�ضفر بوا�ضطة البطاقة.

- خدمة ال�ضطفاف املجاين لل�ضيارات املتوفرة يف مواقع خمتارة.
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ

ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

تابع/ البنك العربي

بطاقة ما�ضرت كارد 

الئتمانية

بطاقة ما�ضرت كارد تيتانيوم الئتمانية

طباق التي يعدها اأف�ضل الطهاة  - برنامج* MasterCard Moments- هو برنامج ح�ضري للتجارب و اللحظات ال�ضتثنائية: تذوق الأ

�ضافة اإىل ال�ضرتاك يف درو�ص الطهي التفاعلية. بالإ

- برنامج* MasterCard Destinations- ي�ضم جمموعة وا�ضعة من العرو�ص على الفنادق و املنتجعات, املطاعم, الت�ضوق و املحلت 

و�ضط و اأوروبا. الرتفيهية للعديد من الوجهات الرائعة يف ال�ضرق الأ

- دخول جماين ل�ضالت كبار ال�ضخ�ضيات* يف املطارات التالية مبجرد اإبراز بطاقتكم:

 دبي – �ضالت مرحبا يف مبنى 1 و 3.

 الكويت – قاعة اللوؤلوؤة.

�ضافة اإىل �ضالة اخلدمة املميزة )مبنى 3(. وىل )مبنى 1( بالإ  القاهرة – �ضالة الدرجة الأ

- برنامج متديد فرتة ال�ضمان املجاين والذي يوفر متديد اإ�ضايف لفرتة ال�ضمان على امل�ضرتيات ملدة ت�ضل اإىل عام كامل من تاريخ 

انتهاء فرتة ال�ضمان املمنوحة من امل�ضّنع و بحد اأق�ضى ي�ضل اإىل 3 �ضنوات جممعة.

- خدمة ال�ضطفاف املجاين لل�ضيارات املتوفرة يف مواقع خمتارة.

بطاقة فيزا 

الئتمانية

بطاقة فيزا بلتنيوم الئتمانية

- ا�ضرتاك تلقائي يف برنامج مكافاآت البطاقات الئتمانية »مكافاآت العربي«

- احل�ضول على جمموعة وا�ضعة من العرو�ص املقدمة من برنامج* »VISA Premium Privileges«  من �ضمنها :

.»Fairmont, Raffles ,Marriott« عرو�ص ح�ضرية لدى �ضل�ضلة فنادق 

 خ�ضم لغاية 15% لدى وكالة تاأجري ال�ضيارات العاملية »Hertz« مع ترفيع جماين للخدمة.

- ع�ضوية يف برنامج »Priority Pass« و الذي ميكن من ا�ضتخدام اأكرث من 600 �ضالة من �ضالت امل�ضافرين يف مطارات عديدة حول 

العامل.

90 يومًا من تاريخ ال�ضراء بوا�ضطة  - برنامج التامني على امل�ضرتيات جمانًا و الذي يوفر حماية تاأمينية �ضد ال�ضرقة والتلف لغاية 

البطاقة.

�ضافة اإىل فرتة ال�ضمان املمنوحة من البائع. - برنامج متديد فرتة ال�ضمان و الذي يوفر متديد تلقائي ملدة 12 �ضهرًا بالإ

- برنامج تاأمني حوادث ال�ضفر جمانًا.

- خدمة ال�ضطفاف املجاين لل�ضيارات املتوفرة يف مواقع خمتارة.
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 لدى البنك
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تابع/ البنك العربي

بطاقة فيزا 

الئتمانية

بطاقة معــًا الئتمانية البلتينية

بطاقة معـًا الئتمانية البلتينية تتيح للعميل التربع بن�ضبة ب�ضيطة من قيمة م�ضرتياته التي تتم بوا�ضطة هذه البطاقة لدعم جمموعة خمتارة من 

يتام وحماية البيئة. اجلهات غري الربحية الرائدة يف جمال خدمة املجتمع املحلي يف قطاعات ال�ضحة والتعليم ومكافحة الفقر ورعاية الأ

اآلية عمل البطاقة:

يف كل مرة ت�ضتخدم فيها بطاقة معـًا الئتمانية البلتينية لت�ضديد قيمة م�ضرتيات حمليا اأو دوليا �ضيتم تلقائيًا اقتطاع ن�ضبة ب�ضيطة مقدارها %0.5 

من قيمة امل�ضرتيات امل�ضددة بوا�ضطة البطاقة ليتم التربع بها بالت�ضاوي للجهات امل�ضاركة و�ضيتم اإظهار قيمة التربع من خلل ك�ضف ح�ضاب بطاقة 

العميل ال�ضهري.

ويف املقابل �ضيقوم البنك العربي بالتربع بن�ضبة مماثلة   0.5%  يتم توزيعها بالت�ضاوي على هذه اجلهات.

اإ�ضافة اإىل ذلك, �ضيقوم البنك العربي كل عام بالتربع مبا قيمته 50% من ر�ضوم الع�ضوية ال�ضنوية امل�ضتوفاة على بطاقة معـًا الئتمانية البلتينية 

لهذه اجلهات.

اجلهات غري الربحية امل�صاركة:

 موؤ�ض�ضة احل�ضني لل�ضرطان.

 تكية اأم علي.

يتام. مان لرعاية الأ  �ضندوق الأ

 اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.

مزايا اأخرى:

- ع�ضوية يف برنامج »Priority Pass« والذي ميكن من ا�ضتخدام اأكرث من 600 �ضالة من �ضالت الـ VIP يف مطارات اأكرث من 100 دولة و 300 مدينة 

حول العامل.

- برنامج جماين للتاأمني على امل�ضرتيات.

- تاأمني حوادث ال�ضفر ال�ضامل جمانا عند �ضراء تذكرة ال�ضفر بوا�ضطة البطاقة.

برنامج مكافاآت 

البطاقات الئتمانية

برنامج »مكافاآت العربي«

يتيح برنامج »مكافاآت العربي« اخلا�ص بالبطاقات الئتمانية من البنك العربي التمتع بالعديد من املزايا و اخلدمات املجانية مقابل ا�ضتخدامكم 

لبطاقتكم الئتمانية.

ميكن ك�ضب النقاط مع برنامج »مكافاآت العربي« مقابل امل�ضرتيات اليومية و التي ميكن ا�ضتبدالها فيما بعد بق�ضائم ت�ضوق اأو مطاعم اأو حمروقات 

قامة يف جمموعة خمتارة من الفنادق الرائعة. )وقود( اأو مكاملات خلوية اأو حتى الإ

برنامج الت�ضديد 

املريح

برنامج الت�ضديد املريح

مع برنامج الت�ضديد املريح على البطاقات الئتمانية من البنك العربي, ميكن ال�ضتفادة من املزايا التالية:

- فرتة �ضداد ت�ضل ملدة 12 �ضهرًا بدون اأية فائدة, عند ا�ضتخدام البطاقة لل�ضراء من املحلت امل�ضرتكة يف الربنامج.

- فرتة �ضداد ت�ضل ملدة 24 �ضهرًا بفائدة �ضهرية تعادل %1 من املبلغ امل�ضتخدم على البطاقة عند ا�ضتخدامها يف اأي من املحلت التجارية داخل اأو 

ردن. خارج الأ
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 لدى البنك
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هلي  البنك الأ

ردين الأ

بطاقة فيزا 

الئتمانية

بطاقة فيزا الئتمانية الف�ضية

بطاقة فيزا الئتمانية ذهبية

)مزايا م�ضرتكة( 

- �ضقف ائتماين ي�ضل لغاية 6 اأ�ضعاف الدخل ال�ضهري.

ً من 5% -100%  من الر�ضيد امل�ضتغل)بناًء على خيار العميل(.  - ت�ضديد مرن ابتداٍءٍ

-  فرتة �ضماح ت�ضل لغاية 50 يوم بعد احت�ضاب الفائدة. 

وىل. - ر�ضوم اإ�ضدار جمانية لل�ضنة الأ

-  تاأمني جماين على احلياة.

- اإمكانية اإ�ضدار بطاقة تابعة.

- ل ي�ضرتط حتويل الراتب. 

- اأ�ضعار فائدة مناف�ضة. 

- قبول حملي و عاملي للبطاقة.

بطاقة فيزا بلتينوم

- �ضقف ائتماين يفي كافة متطلبات املالية. 

 .Visa Platinum Privileges ال�ضتفادة من جمموعة وا�ضعة من العرو�ص املقدمة من برنامج -

. Priority Pass جمانًا؛ ا�ضرتاك يف ع�ضوية برنامج -

- جمانًا؛ حماية امل�ضرتيات و ال�ضمان املمتد. 

- برنامج التاأمني ال�ضامل خلل ال�ضفر. 

- خدمة التعريف على ا�ضت�ضاريني طّبيني وقانونيني. 

- خدمة تبديل البطاقة يف احلالت الطارئة )فقدان/ �ضرقة البطاقة(.

- خدمة منح مبلغ نقدي يف احلالت الطارئة )فقدان/ �ضرقة البطاقة(.

- قبول حمّلي وعاملي للبطاقة.

ً من 5% -100%  من الر�ضيد امل�ضتغل)بناًء على خيار العميل(.  - ت�ضديد مرن ابتداٍءٍ

-  فرتة �ضماح ت�ضل لغاية 50 يوم بعد احت�ضاب الفائدة. 

وىل. - ر�ضوم اإ�ضدار جمانية لل�ضنة الأ

- ل ي�ضرتط حتويل الراتب. 

- اأ�ضعار فائدة مناف�ضة. 

- قبول حملي و عاملي للبطاقة.

بطاقة ما�ضرت كارد

بطاقة ما�ضرت كارد الف�ضية

بطاقة ما�ضرت كارد الذهبية

)مزايا م�ضرتكة(

- �ضقف ائتماين ي�ضل لغاية 6 اأ�ضعاف الدخل ال�ضهري.

- . ت�ضديد مرن ابتداٍء من 5%-100% من الر�ضيد امل�ضتغل )بناًء على خيار العميل(. 

-  فرتة �ضماح ت�ضل لغاية 50 يوم بعد احت�ضاب الفائدة. 

وىل. - ر�ضوم اإ�ضدار جمانية لل�ضنة الأ

-  تاأمني جماين على احلياة مع اإمكانية اإ�ضدار بطاقة تابعة ول ي�ضرتط حتويل الراتب.

- ل ي�ضرتط حتويل الراتب. 

- اأ�ضعار فائدة مناف�ضة. 

- قبول حملي و عاملي للبطاقة. 
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 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

هلي  تابع/ البنك الأ

ردين الأ

بطاقة ورلد ما�ضرت كاردبطاقة ما�ضرت كارد

- �ضقف ائتماين يفي كافة متطلبات العميل املالية. 

 .Global Concierge اخلدمات ال�ضخ�ضية ال�ضاملة والعاملية -

- تاأمني ال�ضفر واحلوادث واخلدمات الطبية.

- حماية امل�ضرتيات وال�ضمان املمتد. 

 .Airport Lounge Program خدمة الدخول اإىل جناح كبار العملء يف بع�ص املطارات حول العامل -

- امل�ضاركة والتاأهل للدخول يف برامج مكافاآت متعددة التي من �ضاأنها توفري العديد من اخل�ضومات والعرو�ص واملزايا حلاملي البطاقة حول العامل.

�ضبوع, من خلل مراكز الت�ضال اخلا�ضة بخدمة حاملي بطاقة ورلد ما�ضرت كارد. - تقدمي خدمات الطوارئ حلاملي البطاقة 7/24 خلل الأ

) POS ونقاط �ضراء ATMs القبول العاملي للبطاقة من خلل اأكرث من 22 مليون موقع حول العامل ) مواقع �ضراف اآيل -

ً من 5% -100%  من الر�ضيد امل�ضتغل)بناًء على خيار العميل(.  - ت�ضديد مرن ابتداٍءٍ

-  فرتة �ضماح ت�ضل لغاية 50 يوم بعد احت�ضاب الفائدة. 

وىل. - ر�ضوم اإ�ضدار جمانية لل�ضنة الأ

- ل ي�ضرتط حتويل الراتب. 

- اأ�ضعار فائدة مناف�ضة. 

- قبول حملي و عاملي للبطاقة.

بطاقة الت�ضوق من 

خلل النرتنت

E-Com Card
بطاقة مدفوعة م�ضبقًا

- ميكن اإعادة �ضحن البطاقة ب�ضهولة وباأ�ضعار تف�ضيلية و باأي قيمة يختارها العميل. 

نرتنت. - اآمنة؛ ت�ضاعد على التخفيف واحلد من خماطر ا�ضتعمال البطاقة العادية عرب �ضبكة الإ

- �ضلحية البطاقة ل�ضنة واحدة اأو ل�ضنتني متتاليتني.

- ك�ضف �ضهري ومف�ضل يبني جميع العمليات التي متت على البطاقة.

- ر�ضوم اإ�ضدار منخف�ضة. 

Ahli Debit Cardبطاقة الدفع املبا�ضر
ردن. بطاقة متكن من ال�ضحب النقدي و ال�ضراء داخل و خارج الأ

- يتم اإ�ضدار البطاقة جمانًا.

 Cr2 & :املزود

Turnkey
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 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك القاهرة عمان

بطاقة فيزا اإلكرتون بطاقة فيزا اإلكرتون

ردن يف اأكرث من 70 دولة, اإذ متّكن العملء من  بطاقة ت�ضتخدم كبديل للنقد يف عمليات ال�ضحب النقدي و امل�ضرتيات داخل و خارج الأ

النقدي من ح�ضاب  ال�ضحب  جراء عمليات  لإ البطاقة  ا�ضتخدام  اإمكانية  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضرفية,  املتوفر يف ح�ضاباتهم  النقد  ا�ضتخدام 

يل. العميل عرب اأجهزة ال�ضراف الآ

طورت داخل البنك

 بطاقة الفيزا املدفوعة 

م�ضبقا

بطاقة الفيزا املدفوعة م�ضبقا

بطاقات ت�ضتخدم لل�ضراء عن طريق النرتنت وهي متوفرة للعملء من اأ�ضحاب احل�ضابات يف بنك القاهرة عمان, حيث ميكن تعبئة 

وىل, واإعادة تعبئتها لغاية 1000 دينار بعد ذلك. البطاقة مببلغ 25 دينار يف املرة الأ

طورت داخل البنك

بطاقة الفيزا الئتمانية بطاقة الفيزا الئتمانية

نواع )حملية, ف�ضية, ذهبية و بلتينية(, ذات �ضقف ائتماين يوفر قوة �ضراء ومرونة معرتف بها دوليًا,مقبولة  بطاقات ائتمانية متعددة الأ

يف اأكرث من 24 مليون متجر وجهاز �ضراف اآيل, ت�ضتعمل لل�ضراء عن طريق النرتنت وطلبات الربيد,ذات ر�ضوم اإ�ضدار و فوائد �ضهرية 

مناف�ضة, و خيارات �ضداد متعددة, تقدم مزايا ح�ضرية و امتيازات متعددة منها عرو�ص ال�ضفر  احل�ضرية للفنادق  و عرو�ص املطاعم 

ن�ضطة الرتفيهية. و الرحلت البحرية و الأ

طورت داخل البنك

بطاقة ما�ضرت كارد مدفوعة م�ضبقا لل�ضراء عرب النرتنت.بطاقة  webserferبطاقات ما�ضرتكارد

املزود: �ضركة ما�ضرت 

كارد

بطاقات امريكان 

اك�ضرب�ص
خ�ضر و الذهبي و تتميز بن�ضبة �ضداد 100% عند نهاية ال�ضهر.بطاقة امريكان اك�ضرب�ص  بطاقات امريكان اك�ضرب�ص بنوعيها الأ

املزود: �ضركة امريكان 

اك�ضرب�ص

ردن بنك الأ

املزود: �ضركة فيزابطاقات فيزا ذو �ضقف ائتماين متنح لعملء البنك وغري عملء البنك.Visa Revolving cardsبطاقات فيزا  الئتمانية

البطاقات مدفوعة 

م�ضبقا
OK CARDS.املزود: �ضركة فيزابطاقات مدفوعة م�ضبقا متنح لعملء وغري عملء البنك

بطاقات فيزا ال�ضراف 

يل االآ
VISA ELECTRON CARDS.املزود: �ضركة فيزابطاقات ت�ضتخدم لل�ضحب من ح�ضاب العميل مبا�ضرة

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل

بطاقة الفيزا اإلكرتونبطاقة الفيزا اإلكرتون

يل, وت�ضديد قيمة م�ضرتياته من خلل  كن العميل من ال�ضحب من ح�ضاباته )التوفري, اجلاري, الرواتب( عن طريق ال�ضراف الآ بطاقة متمُ

.P.O.S نقاط البيع

طورت داخل البنك

بطاقات الفيزا اإلكرتون 

املدفوعة م�ضبقا
بطاقات الفيزا اإلكرتون املدفوعة م�ضبقا

لتلبية احتياجاته من امل�ضرتيات عرب النرتنت, وامل�ضرتيات لدى التجار ويدفع قيمة البطاقة مقدمًا وميكن تعبئة  للعميل  نح  بطاقة متمُ

)�ضحن( البطاقة اأكرث من مرة.

طورت داخل البنك

بطاقات الفيزا الئتمانيةبطاقات الفيزا

يل, وتغطية قيمة م�ضرتياته من خلل نقاط البيع P.O.S, ويقوم بالت�ضديد  كن العميل من ال�ضحب النقدي من خلل ال�ضراف الآ بطاقة متمُ

اإما دفعة واحدة اأو على اأق�ضاط ح�ضب نوع البطاقة.

 VISA �ضركة  املزود: 

 JORDAN

بطاقات املا�ضرت كارد الئتمانيةبطاقات املا�ضرت كارد

يل, وتغطية قيمة م�ضرتياته من خلل نقاط البيع P.O.S, ويقوم بالت�ضديد  كن العميل من ال�ضحب النقدي من خلل ال�ضراف الآ بطاقة متمُ

اإما دفعة واحدة اأو على اأق�ضاط ح�ضب نوع البطاقة.

 CSC املزود: �ضركة
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ردين  البنك الأ

الكويتي

فيزا اإلكرتونفيزا اإلكرتون

- خدمة تقدم للعملء وذلك لتمكني العميل من تنفيذ عمليات حمددة دون احلاجة ملراجعة الفرع.

- البطاقة مقبولة عامليا ومتكن العميل من اإجراء عمليات ال�ضحب وال�ضراء �ضمن ر�ضيد احل�ضاب.

املزود: �ضركة فيزا 

ردن الأ

)charge( فيزا)charge( فيزا

بطاقة مقبولة الدفع عامليا يتم منحها للعملء �ضمن درا�ضة ائتمانية حيث يتم منح العميل حد للبطاقة يتم ا�ضتغلل احلد يف عمليات ال�ضحب وامل�ضرتيات 

ويتم قيد ال�ضحوبات يف نهاية ال�ضهر مرة واحدة على ح�ضاب العميل ويجدد احلد �ضهريا بعد الإغلق ال�ضهري للبطاقة ي�ضتوفى ر�ضوم �ضنوية على البطاقة 

حمددة �ضمن جدول العمولت املعتمد.

املزود: �ضركة فيزا 

ردن الأ

فيزا دوارةفيزا دوارة
بطاقة مقبولة الدفع عامليا يتم منحها للعملء �ضمن درا�ضة ائتمانية حيث يتم منح العميل حد للبطاقة يتم ا�ضتغلل احلد يف عمليات ال�ضحب وامل�ضرتيات 

دنى املعتمد على ح�ضاب العميل ويجدد احلد تلقائيا لكل عملية اإيداع اأو ت�ضديد يف ح�ضاب البطاقة. ويتم قيد ال�ضحوبات يف نهاية ال�ضهر باحلد الأ

املزود: �ضركة فيزا 

ردن الأ

ما�ضرت كاردما�ضرت كارد

- بطاقة مقبولة الدفع عامليا يتم منحها للعملء �ضمن درا�ضة ائتمانية حيث يتم منح العميل حد للبطاقة يتم ا�ضتغلل احلد يف عمليات ال�ضحب النقدي 

وامل�ضرتيات ويتم قيد ال�ضحوبات يف نهاية ال�ضهر مرة واحدة على ح�ضاب العميل ويجدد احلد �ضهريا بعد الإغلق ال�ضهري للبطاقة.

- ي�ضتوفى ر�ضوم �ضنوية على البطاقة حمددة �ضمن جدول العمولت املعتمد

املزود: �ضركة ال�ضرق 

الو�ضط خلدمات الدفع

امريكان اك�ضرب�صاأمريكان اك�ضرب�ص

-بطاقة مقبولة الدفع عامليا يتم منحها للعملء �ضمن درا�ضة ائتمانية حيث يتم منح العميل حد للبطاقة يتم ا�ضتغلل احلد يف عمليات ال�ضحب وامل�ضرتيات 

ويتم قيد ال�ضحوبات يف نهاية ال�ضهر مرة واحدة على ح�ضاب العميل ويجدد احلد �ضهريا بعد الإغلق ال�ضهري للبطاقة.

املزود: �ضركة امريكان 

اك�ضرب�ص

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ

 Revolving
Credit CardRevolving Card

-بطاقة ب�ضقف معني متنح اعتمادا على راتب العميل  اأو مقابل تاأمينات نقدية.

-حمانا مدى احلياة .

يل بن�ضبة 85% من ال�ضقف. -اإمكانية ال�ضحب النقدي من ال�ضراف الآ

-اإمكانية ا�ضتخدامها لل�ضراء من نقاط البيع.

ق�ضاط بن�ضب معينة اعتمادا على الر�ضيد امل�ضتغل اأو كامل الر�ضيد �ضهريا. -اإمكانية �ضداد بطرق مي�ضرة اإما عن طريق الأ

ق�ضاط لل�ضداد. -�ضعر فائدة مناف�ص يف حال ا�ضتخدام طريقة الأ

-فرتة �ضماح ت�ضل اإىل 48يوم .

-اإمكانية تفعيلها خلدمة النرتنت ب�ضقف �ضهري.

-التامني املجاين على حياة العميل .

طورت داخل البنك

Charge CardCharge Card

-بطاقة ب�ضقف معني اعتمادا على راتب العميل اأو تاأمينات نقدية.

يل بن�ضبة 85% من ال�ضقف. - اإمكانية ال�ضحب النقدي من ال�ضراف الآ

-اإمكانية ا�ضتخدامها لل�ضراء من نقاط البيع.

-بدون فوائد �ضهرية.

-تغطية ال�ضحوبات بالكامل �ضهريا عل اأن يتم جتديد ال�ضقف بعد الإغلق .

طورت داخل البنك

فيزا اإلكرتونفيزا اإلكرتون

يل التابعة للبنك ومن البنوك امل�ضاركة يف  ي�ضدرها البنك جمانًا مدى احلياة وت�ضتخدم يف عمليات ال�ضحب النقدي من خلل اأجهزة ال�ضراف الآ

ردن كما تقدم البطاقة حلاملها  ردنية JONET وت�ضتخدم اأي�ضًا يف ال�ضراء من خلل اأجهزة ال POS علمًا باأنها ت�ضتخدم داخل وخارج الأ ال�ضبكة الأ

�ضافة اإىل ال�ضحب النقدي وال�ضراء اإمكانية التحويل من ح�ضاب اإىل اآخر داخل نف�ص البنك وتغيري الرقم ال�ضري وطلب ك�ضف ح�ضاب خمت�ضر  بالإ

وخدمات عديدة اأخرى.

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ

ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك التجاري 

ردين الأ

ول.بطاقات الفيزابطاقات الفيزا - ر�ضوم اإ�ضدار جمانية للعام الأ

- اإمكانية منح �ضقف لغاية 10 اأ�ضعاف �ضايف الدخل/الراتب املحول ال�ضهري وح�ضب ال�ضريحة امل�ضتهدفة.

- فرتة �ضماح ت�ضل لغاية 51 يوم.

- تاأكيد ا�ضتخدام للبطاقة عند كل عملية من خلل ر�ضائل SMS الن�ضية.

- فائدة �ضهرية مناف�ضة على الر�ضيد غري امل�ضدد.

املزود: فيزا

املزود: ما�ضرتكاردما�ضرت كاردما�ضرت كارد

نا�ضيونال اأك�ضرب�صنا�ضيونال اأك�ضرب�ص

املزود: نا�ضيونال 

اأك�ضرب�ص

الفيزا بدون فوائدالفيزا بدون فوائد

- بطاقات فيزا هي املعتمدة لهذا الربنامج.

- بدون فوائد تاأخري.

�ضدار. - يتم اإ�ضدار بطاقات حمددة ال�ضقف ور�ضوم الإ

طورت داخل البنك

.البطاقات املدفوعة 

م�ضبقا

البطاقات املدفوعة م�ضبقا

ا�ضتخدامات متعددة لبطاقة واحدة:

1. للهدايا.

2. لل�ضفر.

ردن. ولد داخل وخارج الأ 3. مل�ضروف الأ

4. حلوافز املوظفني.

5. لت�ضديد م�ضاريف املوظفني عند �ضفرهم.

 ل حتتاج اإىل فتح ح�ضاب.

 �ضقف متغري ح�ضب طلب حامل البطاقة.

يل.  اإمكانية ال�ضحب النقدي من اأجهزة ال�ضراف الآ

 اإجراءات اإ�ضدار �ضهلة و�ضريعة.

CSC :املزود

بطاقة الت�ضوق عرب 

النرتنت

لكرتوين املدفوعة م�ضبقًا ح�ضب مزايا البطاقات الواردة اأعله.بطاقة الت�ضوق عرب النرتنت من يتم اإ�ضدار بطاقة الت�ضوق الإ املزود: CSCل�ضمان ال�ضتخدام الآ

بطاقة احلج والعمرةبطاقة احلج والعمرة

- اإمكانية ال�ضحب النقدي وال�ضراء داخل اململكة العربية ال�ضعودية.

- توفر حلاملها الوقت املنا�ضب والراحة يف اأداء املنا�ضك بدًل من تكبد م�ضقة ا�ضتبدال العملة.

يل التي حتمل �ضعار ما�ضرت كارد. - ت�ضتخدم البطاقة يف كافة اأجهزة ال�ضراف الآ

طورت داخل البنك

البنك ال�صتثماري

بطاقات فيزا 

اإلكرتون

بطاقات فيزا اإلكرتون

ردن و خارجها حيث متكن العملء من ا�ضتخدام النقد املتوفر يف ح�ضاباتهم  بطاقة بديلة للنقد يف عمليات ال�ضحب النقدي و امل�ضرتيات داخل الأ

امل�ضرفية.

بطاقات فيزا الدوارة

بطاقات فيزا الدوارة

)بطاقة فيزا الف�ضية و الذهبية(

- منح �ضقف ائتماين دوار.

- �ضقف ائتمان ي�ضل لغاية 5 اأ�ضعاف الراتب ب�ضقف ي�ضل اإىل 25 األف دينار.

- خيارات مرنة لل�ضداد تبداأ من 4 %.

- حد مرتفع لل�ضحوبات النقدية  ت�ضل لغاية 90 % من حد الئتمان املمنوح للبطاقة.
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ

ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية / 

ردن الأ

بطاقة فيزا اإلكرتونبطاقة فيزا اإلكرتون

  )JONET,VISA, VISA ELECTRON,PLUS( �ضعارات  حتمل  التي  لية  الآ ال�ضرافات  جميع  لدى  املقبولة  الفوري  الدفع  بطاقة   -

�ضافة اإىل جميع نقاط البيع املنت�ضرة حمليا و عامليا . بالإ

- �ضلحية البطاقة 3 �ضنوات.

-

بطاقة فيزا 

الئتمانية الذكية

ذهبية

ف�ضية 

دولية

بطاقات الئتمان )VISA(  اأو  )Master Card( و �ضمن الربامج التالية :

- بطاقات دوارة  / )Revolving(برنامج  الت�ضديد اجلزئي :

 يتيح هذا الربنامج ائتمانا متجددا مع مرونة بالت�ضديد بدون فوائد لفرتة ت�ضل اإىل 51 يوما.

 ميكن حلامل البطاقة ت�ضديد 3%  فقط �ضهريا من الر�ضيد امل�ضتغل.

جل  / )100%(برنامج  الت�ضديد الكلي : - بطاقات  الدفع الآ

 يوفر الربنامج �ضقفا متجددا بعد ت�ضديد كامل ال�ضحوبات �ضهريا . 

بطاقة فيزا 

الئتمانية الذكية

بطاقة فيزا بلتنيوم الئتمانية

بطاقة فيزا بلتينيوم الئتمانية متنح العميل م�ضتويات اأعلى من التميز , قبول اأكرب, قوة �ضرائية اأكرب تتنا�ضب مع احتياجاته, هذه البطاقة 

املميزة متنج العملء املزايا التالية: 

 »VISA Premium Privileges« احل�ضول على جمموعة وا�ضعة من العرو�ص املقدمة من برنامج -

 ABC ا�ضرتاك تلقائي يف برنامج خ�ضومات بطاقات بنك -

- برنامج متديد فرتة الكفالة على امل�ضرتيات التي متت بوا�ضطة بطاقة فيزا بلتنيوم.

- اأ�ضعار فائدة مناف�ضة و�ضقف ائتماين �ضخ�ضي يفي بكافة احتياجات العميل املالية.

- امكانية الت�ضديد اجلزئي بن�ضبة مناف�ضة ومرنة 3% �ضهريًا من ر�ضيد البطاقة امل�ضتغل.

بطاقة فيزا 

الئتمانية  الذكية 

لل�ضيدات

الدانا

طريقة  اختيار  البطاقة  حاملة  وباإمكان  )الدانة(  الئتمانية  ال�ضيدات  بطاقة  البنك  ا�ضدر  فقد  املجتمع  يف  الريادي  ودورها  للمراأة  تكرميا 

الت�ضديد التي تريد )جزئي اأوكلي( .

البطاقات املدفوعة 

م�ضبقا

البطاقات املدفوعة م�ضبقًا

نرتنت حمليا وعامليا  هي بطاقة تعبئة يدفع ثمنها م�ضبقا متكن حاملها من القيام بعمليات ال�ضحب النقدي وامل�ضرتيات مبا فيها ال�ضراء عرب الإ

وهذه البطاقة متاحة لعملء البنك .
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ

ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك الحتاد

 بطاقة فيزا 

الئتمانية

 

البطاقة الكل�ضيكية

- �ضقف ائتماين ي�ضل لغاية 5 اأ�ضعاف الدخل اأو الراتب .

- معدل فائدة دوارة مناف�ضة .

- اإمكانية ا�ضرتجاع 1% من قيمة م�ضرتياتك ال�ضهرية .

- فرتة �ضماح ت�ضل اإىل 49 يوما .

- خيارات �ضداد مرنة ابتداًء من 4% من املبلغ امل�ضتحق �ضهريًا .

- ال�ضحب النقدي لغاية 90 % من احلد الئتماين املمنوح للبطاقة .

خرى اإىل بطاقة بنك الحتاد . - فائدة 0% يف حال حتويل ر�ضيد البطاقة امل�ضدرة من البنوك الأ

�ضافة اإىل تقدمي  - متتع بالمان واحلماية مع ال�ضريحة الذكية )Chip card(, التي تلزم حامل البطاقة اإدخال الرقم ال�ضري عند اإمتام حركات ال�ضراء بالإ

خدمة الر�ضائل الق�ضرية )SMS( املجانية .

- ل ي�ضرتط فتح ح�ضاب لدى بنك الحتاد 

فراد العائلة . - اإ�ضدار لغاية )5( بطاقات  اإ�ضافية تابعة لأ

يل مبا�ضرة اأو ل�ضراء �ضلع من حملت البيع التجارية  التي تقبل بطاقة الفيزا, حمليا اأو دوليا . - ا�ضتخدام البطاقة �ضواء لل�ضحب النقدي من ال�ضراف الآ

- حرية الت�ضوق وال�ضراء عرب النرتنت, الهاتف, الربيد بناء على طلبك .

و�ضط وخارجها . - عرو�ص ترويجية مميزة لل�ضفر والرتفيه يف منطقة ال�ضرق الأ

- متابعة �ضقف بطاقتك الئتمانية وحركاتك والر�ضيد املتبقي من خلل ا�ضتخدام خدمة “احتاد اأون لين”.

 البطاقة الذهبية

- �ضقف ائتماين ي�ضل لغاية 5 اأ�ضعاف الدخل او الراتب .

- معدلت فائدة دوارة مناف�ضة .

- بولي�ضة تاأمني �ضفر جماين .

- ا�ضرتجاع 1% من قيمة م�ضرتياتك ال�ضهرية .

- فرتة �ضماح ت�ضل اإىل 49 يوما .

- خيارات �ضداد مرنة ابتداًء من 4% من املبلغ امل�ضتحق �ضهريًا .

- ال�ضحب النقدي لغاية 90 % من احلد الئتماين املمنوح للبطاقة .

خرى اإىل بطاقة بنك الحتاد . - فائدة 0% يف حال حتويل ر�ضيد البطاقة امل�ضدرة من البنوك الأ

�ضافة اإىل تقدمي  - متتع بالمان واحلماية مع ال�ضريحة الذكية )Chip card(, التي تلزم حامل البطاقة اإدخال الرقم ال�ضري عند اإمتام حركات ال�ضراء بالإ

خدمة الر�ضائل الق�ضرية )SMS( املجانية. 

- ل ي�ضرتط فتح ح�ضاب لدى بنك الحتاد .

فراد العائلة . - اإمكانية اإ�ضدار لغاية )5( بطاقات اإ�ضافية تابعة لأ

يل مبا�ضرة اأو ل�ضراء �ضلع من حملت البيع التجارية  التي تقبل بطاقة الفيزا, حمليا اأو دوليا . - ا�ضتخدام البطاقة �ضواء لل�ضحب النقدي من ال�ضراف الآ

- حرية الت�ضوق و ال�ضراء عرب النرتنت, الهاتف, الربيد بناء على طلبك وبعد تقدمي طلب لذلك يف الفرع .

و�ضط وخارجها . - عرو�ص ترويجية مميزة لل�ضفر والرتفيه يف منطقة ال�ضرق الأ

- عرو�ص ح�ضرية �ضممت خ�ضي�ضا لتلبية توقعاتك واحتياجاتك .
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ

ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

تابع/ بنك الحتاد
بطاقة فيزا 

الئتمانية

البطاقة البلتينية

ف�ضل, فان هذه  نك ت�ضتحق الأ بطاقة فيزا البلتينية الئتمانية من بنك الحتاد �ضممت خ�ضي�ضًا لتمنحك كافة املزايا التي تعزز وترتقي باأ�ضلوب حياتك. ولأ

البطاقة تقّدم لك العديد من الفر�ص والمتيازات يف العديد من خدمات ال�ضفر, وال�ضتجمام والفنادق للرتفيه عن نف�ضك.

- �ضقف ائتماين مرتفع مينح قوة اإنفاق ا�ضتثنائية .

- معدلت فائدة دوارة مناف�ضة .

- ع�ضوية اأولوية املرور )Priority Pass( جمانا والتي تتيح للعميل ا�ضتخدام �ضالت كبار العملء يف املطارات حول العامل .

- بولي�ضة تاأمني �ضفر جماين .

- ا�ضرتجاع  1% من قيمة امل�ضرتيات ال�ضهرية .

- احلماية التاأمينية املجانية على امل�ضرتيات وكفالت ممددة. 

خرى اإىل بطاقة بنك الحتاد . - فائدة 0% يف حال حتويل ر�ضيد البطاقة امل�ضدرة من البنوك الأ

- فرتة �ضماح ت�ضل اإىل  9 4يوما .

- خيارات �ضداد مرنة ابتداءً من  4% من املبلغ امل�ضتحق �ضهريًا .

- ال�ضحب النقدي لغاية 90 % من احلد الئتماين املمنوح للبطاقة .

�ضافة اإىل تقدمي  - متتع بالمان واحلماية مع ال�ضريحة الذكية )Chip card(, التي تلزم حامل البطاقة اإدخال الرقم ال�ضري عند اإمتام حركات ال�ضراء بالإ

خدمة الر�ضائل الق�ضرية )SMS( املجانية .

- ل ي�ضرتط فتح ح�ضاب لدى بنك الحتاد .

فراد العائلة . - اإمكانية اإ�ضدار لغاية )5( بطاقات اإ�ضافية تابعة لأ

يل مبا�ضرة اأو ل�ضراء �ضلع من حملت البيع التجارية  التي تقبل بطاقة الفيزا, حمليا اأو دوليا . - ا�ضتخدام البطاقة �ضواء لل�ضحب النقدي من ال�ضراف الآ

- حرية الت�ضوق و ال�ضراء عرب النرتنت, الهاتف, الربيد بناء على طلبك وبعد تقدمي طلب لذلك يف الفرع .

- جمموعة ح�ضرية وفريدة من المتيازات والعرو�ص املبتكرة خ�ضي�ضًا حلاملي بطاقات فيزا البلتينية. 

عمال الئتمانية بطاقات الأ

- �ضقف ائتماين منا�ضب .

- �ضعر فائدة مناف�ضة .

- اإمكانية اإ�ضدار بطاقات فرعيه للموظفني بعدد غري حمدود .

- فرتة �ضماح ت�ضل لغاية 49 يوما .

- ال�ضريحة الذكية )Smart Chip( نزيد من ن�ضبة اأمان ا�ضتخدام البطاقة 

- ن�ضبة ت�ضديد مرنه ابتداء من 4% �ضهريا. 

- مقبولة يف اململكة وحول العامل . 

- ال�ضتفادة من املزايا واخلدمات التي تقدمها �ضركة فيزا العاملية . 

- من خلل خدمة Etihad on line ميكنك احل�ضول على ك�ضف ح�ضاب.

- ي�ضاعدك على مراقبة وتتبع م�ضروفاتك ال�ضهرية .
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ

ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

تابع/ بنك الحتاد
بطاقات فيزا 

اإلكرتون

بطاقات فيزا اإلكرتون

يل مبا�ضرة اأو ل�ضراء �ضلع من حملت البيع التجارية  التي تقبل بطاقة  - ا�ضتخدم بطاقتك الفيزا اإلكرتون �ضواء لل�ضحب النقدي من ال�ضراف الآ

الفيزا, حمليا اأو دوليا .

يل عند امتام  مان واحلماية مع ال�ضريحة الذكية )Chip card(, التي تلزم حامل البطاقة باإدخال الرقم ال�ضري على اأجهزة التفوي�ص الآ - متتع بالأ

حركات ال�ضراء .

و�ضط و خارجها . - عرو�ص ترويجية مميزة لل�ضفر و الرتفيه يف منطقة ال�ضرق الأ

- اإمكانية ربط البطاقة على اأكرث من ح�ضاب: جاري, توفري....و غريها .

- اإمكانية اإ�ضدار بطاقات تابعة )اإ�ضافية( .

- ت�ضدر جمانا بدن اأي  ر�ضوم على اإ�ضدار البطاقة .

بنك �صو�صيته 

ردن جرنال - الأ

e Surfe Surf.طورت داخل البنكت�ضوق عرب النرتنت, حمددة ال�ضقف ول ميكن ا�ضتخدامها للم�ضرتيات عرب املحلت التجارية

  My Card
كل�ضيك

 My Card
كل�ضيك

ردن وحول العامل. طورت داخل البنكلدفع قيمة امل�ضرتيات داخل الأ

EASY CardEASY Card.طورت داخل البنكبطاقة ت�ضديد فوري من ح�ضاب العميل لل�ضحب و ال�ضراء

طورت داخل البنكبطاقة ذات �ضقف دوار متكن العميل من اختيار دفعته ال�ضهرية, و�ضعر فائدة مناف�ص.Benefit الذهبيةBenefit الذهبية

Benefit كل�ضيك
Benefit
كل�ضيك

طورت داخل البنك�ضعر فائدة مناف�ص, مرونة عالية بالت�ضديد )5%, 10%, 20%( فرتة �ضماح ت�ضل اإىل 45 يوم.

ردين بنك املال الأ

VISA 

Visa card
Classic , Gold.بطاقة ائتمان مقبولة حمليا وعامليا بحيث متكن العملء من ال�ضراء اأو ال�ضحب النقدي

Master 

Master card
Classic , Gold

Platinum
بطاقة ائتمان مقبولة حمليا وعامليا بحيث متكن العملء من ال�ضراء اأو ال�ضحب النقدي.

Visa Electron Visa electron.بطاقة متكن العملء من ال�ضحب النقدي اأو ال�ضراء بحيث تقيد ال�ضحوبات وامل�ضرتيات مبا�ضرة على ح�ضاباتهم لدى البنك

Internet CardWeb express.هي و�ضيلة اآمنة و�ضهلة بحيث متكن العملء من القيام بال�ضراء عن طريق املواقع اللكرتونية بكل �ضهولة واأمان
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جنبية التي تقدم خدمة البطاقات البا�ستيكية: ب. البنوك التجارية الأ

�صا�صيا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

HSBC بنك

طورت خارج البنكبطاقة ائتمانية.فيزا / ما�ضرت كاردالبطاقة الكل�ضيكية

طورت خارج البنكبطاقة ائتمانية.فيزا / ما�ضرت كاردالبطاقة الذهبية

طورت خارج البنكبطاقة ائتمانية.برمييري ما�ضرت كاردبطاقة برمييري

طورت خارج البنكبطاقة ائتمانية.اأدفان�ص ما�ضرت كاردبطاقة اأدفان�ص

يل طورت خارج البنكبطاقة لل�ضحب من احل�ضاب.HSBC ATM Cardبطاقة ال�ضراف الآ

البنك العقاري امل�صري 

العربي

ماي�ضرتو1. بطاقة الدفع املدينة

هي بطاقة متنح على احل�ضاب اجلاري والتوفري والرواتب وذلك لغايات ال�ضحب من ال�ضراف وال�ضتعلم عن الر�ضيد 

وال�ضراء .

بنك �ضي اأ�ص �ضي

جراء امل�ضرتيات اأو ال�ضحوبات النقدية مقابل فائدة معينة مقبولة حمليًا وعامليا.ما�ضرت كارد , فيزا2. البطاقة الدوارة بطاقات ائتمانية لإ

املزود: �ضركة البطاقات العاملية/ 

�ضركة فيزا الردن

3. بطاقة الت�ضوق عن 

طريق النرتنت

املزود: �ضركة البطاقات العامليةبطاقة يتم �ضحنها م�ضبقًا واإعادة ال�ضحن للت�ضوق عن طريق النرتنت باأمان.عقاري نت

بنك �صتاندرد ت�صارترد

بطاقة ذات مزايا وخدمات,  ت�ضهل على العميل م�ضرتياته ول داعي حلمل املبالغ النقدية الكبرية.بطاقة ائتمانية1. فيزا  كل�ضيكية

بطاقة ذات مزايا وخدمات,  ت�ضهل على العميل م�ضرتياته ول داعي حلمل املبالغ النقدية الكبرية.بطاقة ائتمانية2. فيزا ذهبية

3. فيزا ميني كل�ضيكية 

اإ�ضافية

�ضا�ضية لت�ضهل على العميل حمل بطاقة �ضغرية احلجم.بطاقة ائتمانية اإ�ضافية بطاقة ذات مزايا وخدمات مميزة,  اإ�ضافية على البطاقة الأ

4. فيزا ميني ذهبية 

اإ�ضافية

�ضا�ضية لت�ضهل على العميل حمل بطاقة �ضغرية احلجم.بطاقة ائتمانية اإ�ضافية بطاقة ذات مزايا وخدمات مميزة,  اإ�ضافية على البطاقة الأ

بطاقة ذات مزايا وخدمات مميزة,  ت�ضهل على العميل م�ضرتياته ول داعي حلمل املبالغ النقدية الكبرية.بطاقة ائتمانية5. ما�ضرت كارد بلتينية
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�صا�صيا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك عودة

VISA 1.  بطاقة ائتمانVISA 1.  بطاقة ائتمان

و هي بطاقة مينحها البنك ب�ضقف معني مينح بعد الدرا�ضة الئتمانية للعميل متكن العميل من ال�ضحب و ال�ضراء بوا�ضطتها, 

و يقوم العميل بال�ضداد اجلزئي اأو الكلي يف نهاية كل فرتة �ضهرية مقابل دفع فائدة على املبلغ امل�ضتغل.

طورت داخل البنك

2. بطاقة ائتمان

Master Card
2. بطاقة ائتمان

Master Card 

و هي بطاقة مينحها البنك ب�ضقف معني مينح بعد الدرا�ضة الئتمانية للعميل متكن العميل من ال�ضحب و ال�ضراء بوا�ضطتها, 

و يقوم العميل بال�ضداد اجلزئي اأو الكلي يف نهاية كل فرتة �ضهرية مقابل دفع فائدة على املبلغ امل�ضتغل.

طورت داخل البنك

3. بطاقة ائتمان

Horizon 

3. بطاقة ائتمان

Horizon
و هي بطاقة مينحها البنك ب�ضقف معني مينح بعد الدرا�ضة الئتمانية للعميل متكن العميل من ال�ضراء بوا�ضطتها عن طريق 

معار�ص و حملت معتمدة و ذلك بدون فائدة, و يقوم العميل بال�ضداد على �ضكل اأق�ضاط �ضهرية متتالية.

طورت داخل البنك

4. بطاقة ائتمان

MEAMEA 4. بطاقة ائتمان

و هي بطاقة مينحها البنك ب�ضقف معني مينح بعد الدرا�ضة الئتمانية للعميل متكن العميل من ال�ضحب و ال�ضراء بوا�ضطتها, 

و يقوم العميل بال�ضداد اجلزئي اأو الكلي يف نهاية كل فرتة �ضهرية مقابل دفع فائدة على املبلغ امل�ضتغل. و ي�ضجل للعميل 

و�ضط للطريان. نقاط يف كل مرة ي�ضتعمل هذه البطاقة و من ثم يقوم با�ضتبدالهم بتذاكر من �ضركة ال�ضرق الأ

طورت داخل البنك

5. بطاقة 

VISA Electron
5. بطاقة 

VISA Electron.Point Of Sale طورت داخل البنكهي بطاقة �ضحب فوري من احل�ضاب و باإمكان العميل اأن ي�ضتعملها ل�ضراء امل�ضرتيات بوا�ضطة األ

بنك الكويت الوطني

فيزا اإلكرتون1. بطاقات فيزا اإلكرتون

املزود: بنك الكويت الوطني - 

الكويت

2. بطاقات ائتمان-

كل�ضيكية 

+ذهبية+بلتينية

بطاقات ائتمان

املزود: بنك الكويت الوطني - 

الكويت

بطاقات النرتنت3. بطاقات النرتنت

بنك لبنان واملهجر

1. بطاقات وفائية

)Debit Cards(

املزود: CSC Bankهي البطاقات التي يتم من خللها �ضحب م�ضرتيات و�ضحب نقدي من الر�ضيد املتوفر يف احل�ضاب اجلاري.ما�ضرت كارد

2. بطاقات ائتمانية

)Credit Cards(

املزود: CSC Bankهي البطاقات التي يتم من خللها �ضحب نقدي و�ضحب م�ضرتيات وعن طريق النرتنت ح�ضب ال�ضقف املمنوح.ما�ضرت كارد

املزود: CSC Bankهي البطاقات التي يتم من خللها ال�ضحب عن طريق النرتنت.ما�ضرت كارد3. بطاقات انرتنت

طورت داخل البنكهي البطاقات التي يتم من خللها ال�ضحب عن طريق النرتنت.فيزا4. بطاقات انرتنت

بنك اأبو ظبي الوطني

قليمية يف اأبوظبيمتكن العميل من اإجراء م�ضرتيات و�ضحب نقدي مع فرتة �ضماح ت�ضل اإىل 51 يوم.1Credit Card. بطاقة فيزا الئتمانية دارة الإ املزود:  الإ

2. بطاقة اخل�ضم فيزا
Debit Card

Visa Electron.قليمية يف اأبوظبيمتكن العميل من اإجراء م�ضرتيات و�ضحب نقدي ب�ضقف حمدد ويتم خ�ضم املبلغ مبا�ضرة من ح�ضاب العميل لدينا دارة الإ املزود: الإ
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4. خدمات  التحويل:
ميكن تعريف احلواالت على اأنها اأمر دفع ي�صدره البنك املحول بناًء على طلب عميله اإىل البنك الدافع 

يطلب منه مبوجبه دفع مبلغ حمدد من املال بتاريخ حمدد اإىل امل�صتفيد والذي يكون عمياًل للبنك الدافع. 

و احلوالة ال�صادرة هي تلك التي يقوم العميل بدفعها من خالل الطلب من بنكه )البنك املحول( 

اأما  اأو خارجها.  اأو لدى بنك اآخر، داخل الدولة  حتويل مبلغ من املال اإىل عميل اآخر لدى نف�س البنك 

بالطلب من  اأو معنوي  قيام �صخ�س طبيعي  نتيجة  العميل  ل�صالح  ترد  التي  تلك  الواردة فهي  احلوالة 

البنك املحول حتويل مبلغ من املال لبنك امل�صتفيد.

ويعترب التحويل املايل من �صمن اخلدمات امل�صرفية املهمة التي تقدمها البنوك، وهي تتيح للعمالء 

اإمكانية حتويل مبالغ معينة من ح�صاباتهم حل�صابات اأخرى �صمن نف�س البنك اأو اإىل ح�صابات يف بنوك 

اأخرى اأو اإجراء حتويالت اإىل دول اأخرى. 

نظمة التي ت�صتخدمها البنوك يف عملية التحويل نذكر منها: وهناك العديد من الو�صائل واالأ

 :)SWIFT Code( 1. حواالت ال�سويفت

ف البنك، والتي وافقت عليها املنظمة الدولية  رقم ال�صويفت هو عبارة عن �صيغة موحدة لرمز معرِّ

الرمز  وهذا   ،)International Organization for Standardization - ISO( القيا�صي  للتوحيد 

موال بني البنوك، وال�صيما التحويالت الدولية  يعترب رمز تعريفي خا�س للبنك وي�صتخدم عند حتويل االأ

منها، كما ي�صتخدم اأي�صًا لغايات تبادل الر�صائل بني البنوك.  ويتكون رقم ال�صويفت من 8 اأو 11 حرف 

موؤلفة من 4 اأحرف متثل رمز البنك، وحرفني ميثالن رمز البلد،  وحرفني اأو رقمني ميثالن رمز املوقع، 

و ثالثة اأحرف اأو اأرقام متثل رمز الفرع، اأو )XXX( للفرع الرئي�صي. 

)RTGS( جمايل الفوري 2. نظام الت�سويات الإ

نظام الت�صويات االإجمايل الفوري )Real Time Gross Settlement System( هو نظام مركزي 

اأوامر التحويل الدائنة ويوفر نقطة  اإجمايل، نهائي وم�صتمر لتنفيذ  اأ�صا�س فوري،  اإلكرتوين يعمل على 

نظمة الت�صفية العاملة يف اململكة من خالل احل�صابات املركزية للبنوك.  ت�صوية الأ

و  الكفاءة  RTGS-JO عامالن مهمان،  ردن  االأ الفوري-  جمايل  الت�صويات االإ بناء نظام  وروعي يف 

�صا�صية املقدمة من “جلنة اأنظمة املدفوعات و الت�صويات” التابعة  مان، و مت اال�صرت�صاد بالتو�صيات االأ االأ

لبنك الت�صويات الدولية يف بازل.

:)Western Union( 3. احلوالت املالية ال�سريعة وي�سرتن يونيون

ردن خدمة احلواالت املالية ال�صريعة من خالل �صركة »وي�صرتن  تقدم العديد من البنوك العاملة يف االأ

موال وخدمات الدفع العاملية  يوينون«. حيث تعترب �صركة وي�صرتن يونيون �صركة رائدة يف جمال حتويل االأ

يونيون  وي�صرتن  مع  جنب  اإىل  جنبًا  يونيون  وي�صرتن  توفر   .WU بالرمز  نيويورك  بور�صة  يف  ومدرجة 

ر�صال وا�صتقبال  عمال التجارية طرقًا �صريعة وموثوقة ومريحة الإ عمال، للم�صتهلكني ولقطاع االأ حللول االأ

موال حول العامل، وكذلك اإر�صال املدفوعات وحواالت ال�صراء. توفر وي�صرتن يونيون خدماتها من خالل  االأ

�صبكة موحدة ت�صم حوايل 510.000 وكيل يتوزعون على 200 بلد واإقليم. يف عام 2011، اأجنزت �صركة 

وي�صرتن يونيون 226 مليون معاملة من امل�صتهلك اإىل امل�صتهلك يف جميع اأنحاء العامل، مع نقل 81 مليار 

موال بني امل�صتهلكني، و425 مليون من املدفوعات التجارية. دوالر اأمريكي من االأ

وتتيح هذه اخلدمة للعمالء تنفيذ التحويالت املالية مع خمتلف الدول حول العامل من خالل �صركة 

وي�صرتن يونيون مقابل عمولة حمددة من قبل ال�صركة وفقًا لقيمة املبلغ املحول. ويتم ت�صليم احلواالت 

للعمالء خالل فرتة زمنية ق�صرية قد ت�صل اإىل دقائق من وقت اإ�صدار احلوالة. 

:)MoneyGram( 4. احلوالت املالية موين جرام

ردن خدمة احلواالت املالية »موين جرام«، وهي خدمة تتيح للعمالء  تقدم بع�س البنوك العاملة يف االأ

موال ب�صكلٍ  اآمن و�صريع، حيث تعترب �صركة موين جرام ثاين اأكرب �صركة عاملية متخ�ص�صة يف  حتويل االأ

مريكية، ومتتلك ال�صركة �صبكة ت�صم اأكرث  من 210 اآالف  التحويل املايل ومقرها يف الواليات املتحدة االأ

وكيل منت�صرين يف اأكرث من 190 دولة حول العامل. 

ويف هذا ال�صدد ميكن التمييز بني عدة اأنواع للحواالت وذلك كما يلي:

4-1 التحويل بني ح�سابات العميل يف نف�س البنك: 

وهي خدمة ت�صمح للعمالء باإجراء عمليات حتويل مبالغ مالية بني ح�صاباتهم املختلفة، اأو التحويل من 

ح�صاباتهم اإىل ح�صابات عمالء اآخرين لهم ح�صابات يف نف�س البنك.

4-2 التحويل من بنك اإىل بنك اآخر داخل الدولة 

وهي خدمة ت�صمح للعمالء باإجراء عمليات حتويل مبالغ مالية من ح�صاباتهم اإىل ح�صابات عمالء 

اآخرين يف بنوك حملية اأخرى �صمن نف�س الدولة.

ردن( 4-3 احلوالت اخلارجية )خارج الأ

وهي خدمة ت�صمح للعمالء باإجراء عمليات حتويل مبالغ من ح�صاباتهم اإىل ح�صابات عمالء اآخرين 

يف دول اأخرى.
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4-1 التحويل بين حسابات العميل في نفس البنك
ردنية التي تقدم خدمة التحويل بني ح�سابات العميل يف نف�س البنك اأ. البنوك التجارية الأ

ا�ضم البنك

ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

حوالت �ضادرة وواردةالبنك العربي

ردن. - تتوفر هذه اخلدمة املجانية عرب جمموعة من فروع البنك العربي يف 10 دول ولكل احلوالت الواردة وال�ضادرة من و اإىل اأي من فروعنا يف الأ

- اإمكانية اإ�ضدار حوالت دورية حمددة املبالغ والتواريخ.

يل(. نرتنت )عربي اون لين  للح�ضابات داخل جمموعة البنك العربي ومن خلل البنك الناطق وال�ضراف الآ - تتوفر خدمة احلوالت املالية عرب اخلدمة امل�ضرفية عرب الإ

ردين هلي الأ هلي فون.حتويل داخليالبنك الأ هلي اأون لين اأو الأ طورت داخل البنكخدمة تتيح للعميل اإمكانية التحويل الداخلي بني ح�ضاباته من خلل فروع البنك املنت�ضرة يف كافة اأنحاء اململكة اأو من خلل الأ

بنك القاهرة عمان
حتويل بني ح�ضابات 

العميل

لية. طورت داخل البنكخدمة حتويل داخلي بني ح�ضابات العميل مبوجب اأوامر دورية ثابتة اأو ب�ضكل مبا�ضر, تتوفر من خلل ال�ضرافات الآ

ردن بنك الأ
التحويل بني ح�ضابات 

العميل

طورت داخل البنكاإمكانية العميل التحويل بني ح�ضاباته.

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

التحويل بني ح�ضابات 

العميل يف نف�ص البنك

طورت داخل البنكالتحويل بني ح�ضابات العميل يف نف�ص البنك اإما ملرة واحدة اأو ب�ضكل دوري وح�ضب الطلب.

ردين الكويتي جراء عمليات حتويل مبالغ من ح�ضاباتهم اإىل ح�ضابات العملء  يحتفظون بح�ضاب بنف�ص البنك بناء على تعليمات خطية من العميل.حتويل داخليالبنك الأ طورت داخل البنكخدمة تقدم للعملء لإ

البنك التجاري 

ردين الأ

حتويل بني ح�ضابات 

العميل يف نف�ص البنك

- مبوجب تعليمات من العميل.

- مبوجب تعليمات ثابتة.

طورت داخل البنك

البنك ال�صتثماري
حتويل بني ح�ضابات 

العميل يف نف�ص البنك

اأمر خطي يتم من خلله حتويل مبلغ من احد ح�ضابات العميل اإىل ح�ضاب اآخر لديه اأو لعميل اآخر لدى نف�ص البنك .

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية / الأ
حتويل داخلي

حتويل بني ح�ضابات العميل املختلفة بنف�ص العملة اأو بني ح�ضابات العملء لدى البنك.

- مبوجب تعليمات خطية من العميل.

- مبوجب تعليمات خطية ثابتة.

طورت داخل البنك

ردين حتويل بني ح�ضابات العميل يف البنك اأو ح�ضابات العملء لدى نف�ص البنك بكافة العملت.حوالت داخليةبنك املال الأ
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جنبية التي تقدم خدمة التحويل بني ح�سابات العميل يف نف�س البنك ب. البنوك التجارية الأ

ا�ضم البنك

ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

HSBC بنك
حتويل بني ح�ضابات 

العميل يف نف�ص البنك

طورت خارج البنكحتويل داخلي من ح�ضاب اإىل ح�ضاب.

البنك العقاري امل�صري 

العربي

حتويل بني ح�ضابات 

العميل يف نف�ص البنك

طورت داخل البنكحتويلت داخلية تتم بني ح�ضابات العميل نف�ضه ) توفري , وديعة اأو ح�ضاب جاري ( اأو حتويلت ما بني ح�ضابات عملء خمتلفني يف نف�ص البنك.

حتويل من و اإىل ح�ضابات داخل البنك.حتويل داخليبنك �صتاندرد ت�صارترد

بنك عودة
حتويل بني ح�ضابات 

العميل يف نف�ص البنك

.Audi Online طورت داخل البنكباإمكان العملء التحويل بني ح�ضاباتهم ال�ضخ�ضية اإما باحل�ضور اإىل الفرع مبا�ضرة اأو با�ضتخدام

بنك الكويت الوطني
حتويل بني ح�ضابات 

العميل يف نف�ص البنك

املزود: بنك الكويت 

الوطني- الكويت

موال بني ح�ضابات العميل يف نف�ص البنك.Internal transferبنك لبنان واملهجر طورت داخل البنكهي خدمة حتويل الأ

طورت داخل البنكحتويل داخليبنك اأبو ظبي الوطني
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4-2 التحويل من بنك إلى بنك آخر داخل الدولة
ردنية التي تقدم خدمة التحويل من بنك اإىل بنك اآخر داخل الدولة اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك العربي

حوالت �ضادرة

ت�ضدر اأوامر الدفع )احلوالت( على فروع البنك العربي املنت�ضرة يف معظم اأنحاء العامل اأو على ح�ضابات البنك العربي لدى البنوك املرا�ضلة بناًء على طلب العميل اإىل فرع/بنك مرا�ضل 

�ضواء داخل البلد اأو خارجها ويطلب فيه دفع مبلغ معني اإىل �ضخ�ص طبيعي اأو معنوي ي�ضمى امل�ضتفيد.

حوالت واردة

اأمر دفع )حوالة( ي�ضدره بنك )ي�ضمى البنك املحول( بناًء على طلب عميله اإىل البنك العربي )ي�ضمى البنك الدافع( ويطلب منه دفع مبلغ معني اإىل عميل البنك العربي اأو �ضخ�ص اأخر 

)ي�ضمى امل�ضتفيد( بتاريخ معني.

ردين هلي الأ ردن.حوالت حمليةالبنك الأ خدمة تتيح للعميل اإمكانية التحويل حمليًا بني ح�ضاباته يف البنك وح�ضابات اأخرى يف بنوك اأخرى داخل الأ

ردن( و بالعملت املتاحة من البنك املركزي من خلل RTGF system.حوالت واردة و �ضادرة بنك القاهرة عمان ردن )بني البنوك يف الأ حوالت واردة و �ضادرة داخل الأ

ردن ردن.حوالة داخليةبنك الأ طورت داخل البنكاإ�ضدار حوالت لبنوك داخل الأ

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

التحويل من بنك اإىل 

ردن بنك داخل الأ

ردن. طورت داخل البنكالتحويل من ح�ضاب العميل اإىل ح�ضاب م�ضتفيد يف بنك اآخر داخل الأ

ردين الكويتي البنك الأ
حوالت �ضادرة بنوك 

RTGS حملية

ردن  ويتم تنفيذ التحويل بناء على تعليمات  جراء عمليات حتويل مبالغ من ح�ضاباتهم اإىل ح�ضابات عملء اآخرين  يحتفظون بح�ضابات يف بنوك حملية داخل الأ - خدمة تقدم للعملء لإ

خطية من العميل.

- يتم اإ�ضدار حوالة بتعليمات العميل من خلل ال�ضويفت ونظام املدفوعات الوطني.

طورت داخل البنك

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ

حوالت �ضادرة
ردين لدى البنوك املرا�ضلة بناًء على طلب العميل اإىل فرع/بنك مرا�ضل �ضواء داخل  ت�ضدر اأوامر الدفع )احلوالت( على فروع قطر و  قرب�ص  اأو على ح�ضابات بنك ال�ضتثمار العربي الأ

البلد اأو خارجها ويطلب فيه دفع مبلغ معني اإىل �ضخ�ص طبيعي اأو معنوي ي�ضمى امل�ضتفيد.

حوالت واردة
اإىل عميل بنك  الدافع( ويطلب منه دفع مبلغ معني  البنك  ردين )ي�ضمى  العربي الأ اإىل بنك ال�ضتثمار  بناًء على طلب عميله  البنك املحول(  اأمر دفع )حوالة( ي�ضدره بنك )ي�ضمى 

ردين اأو �ضخ�ص اأخر )ي�ضمى امل�ضتفيد( بتاريخ معني. ال�ضتثمار العربي الأ

البنك التجاري 

ردين الأ

التحويل من بنك اإىل 

ردن بنك داخل الأ

.RTGS املزود: البنك املركزيمن خلل نظام

البنك ال�صتثماري
التحويل من بنك اإىل 

ردن بنك داخل الأ

. RTGS ردن املزود: Eastronاأمر خطي يتم من خلله حتويل مبلغ من ح�ضاب العميل اإىل ح�ضاب اآخر لدى احد البنوك داخل الأ

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية/الأ
حوالت العملء  ال�ضادرة من ح�ضاباتهم حل�ضابات عملء لدى بنوك حملية اأو حل�ضاب العميل لدى بنك اآخر داخل اململكة .حتويل حملي

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن طورت داخل البنكاإ�ضدار احلوالت مل�ضتفيدين يف بنوك حملية من خلل نظام املدفوعات.حوالت حملية– الأ

ردين ردين.حوالت حمليةبنك املال الأ حتويل من ح�ضابات العملء اإىل م�ضتفيدين اآخرين يف بنوك حملية  اأخرى عن طريق النظام املعتمد من البنك املركزي الأ
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ردن جنبية التي تقدم خدمة التحويل من بنك اإىل بنك اآخر داخل الأ ب. البنوك التجارية الأ

ا�ضم البنك

ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

HSBC بنك
التحويل من بنك اإىل 

ردن بنك داخل الأ

ردن. طورت خارج البنكحتويل اإىل بنك حملي اآخر داخل الأ

البنك العقاري 

امل�صري العربي

التحويل من بنك اإىل 

ردن بنك داخل الأ

ردن مقابل عمولة حمددة. طورت داخل البنكحوالت RTGS وحتويل من ح�ضاب العميل يف البنك اإىل ح�ضابات اأخرى يف اأي بنك داخل الأ

حتويل اأر�ضدة  اأي مبلغ من الداخل اأو اخلارج.حوالت داخليةم�صرف الرافدين

بنك �صتاندرد 

ت�صارترد
ردن.حتويل حملي حتويل بني بنوك حملية داخل الأ

بنك عودة
التحويل من بنك اإىل 

ردن بنك داخل الأ

ردن. طورت داخل البنكباإمكان عملوؤنا التحويل من بنك عوده و اإىل اأية بنك اآخر داخل الأ

بنك الكويت 

الوطني

التحويل من بنك اإىل 

ردن بنك داخل الأ

املزود: بنك الكويت 

الوطني- الكويت

ردن.حوالت حمليةبنك لبنان واملهجر خر داخل الأ موال من بنك لآ طورت داخل البنكهي خدمة حتويل الأ

بنك اأبو ظبي 

الوطني
طورت داخل البنكحوالت حملية
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4-3 الحواالت الخارجية )خارج األردن(
ردن( ردنية التي تقدم خدمة احلوالت اخلارجية )خارج الأ اأ. البنوك التجارية الأ

ا�ضم البنك

ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

البنك العربي

حوالت �ضادرة

ت�ضدر اأوامر الدفع )احلوالت( على فروع البنك العربي املنت�ضرة يف معظم اأنحاء العامل اأو على ح�ضابات البنك العربي لدى البنوك املرا�ضلة بناًء على طلب العميل اإىل فرع/بنك مرا�ضل 

�ضواء داخل البلد اأو خارجها ويطلب فيه دفع مبلغ معني اإىل �ضخ�ص طبيعي اأو معنوي ي�ضمى امل�ضتفيد.

حوالت واردة

اأمر دفع )حوالة( ي�ضدره بنك )ي�ضمى البنك املحول( بناًء على طلب عميله اإىل البنك العربي )ي�ضمى البنك الدافع( ويطلب منه دفع مبلغ معني اإىل عميل البنك العربي اأو �ضخ�ص اأخر 

)ي�ضمى امل�ضتفيد( بتاريخ معني.

ردين هلي الأ البنك الأ
حوالت �ضادرة و واردة

)Swift(

ردن من خلل كافة فروع البنك املنت�ضرة يف اأنحاء اململكة ,حيث يتم   خدمة تتيح للعميل اإمكانية التحويل خارجيًا من ح�ضاباته يف البنك اىل ح�ضابات اأخرى يف بنوك اأخرى خارج الأ

جنبية الرئي�ضية.  اإ�ضدار احلوالت بجميع العملت الأ

بنك القاهرة عمان

احلوالت اخلارجية  

)�ضادرة + واردة( بكافة 

العملت الرئي�ضية من 

خلل اأنظمة/ اتفاقيات 

خا�ضة اأو من خلل نظام 

ال�ضويفت

احلولت املالية ال�ضريعة

ردن و فل�ضطني  1(خدمة احلوالت املالية الواردة بالتعاون مع البنك العربي الوطني يف ال�ضعودية الذي يتميز بالنقل ال�ضريع لتفا�ضيل احلوالت  من اململكة العربية ال�ضعودية اإىل الأ

وقطاع غزة.

2(خدمة احلوالت ال�ضادرة و الواردة من و اإىل فروعنا العاملة يف فل�ضطني.

3( حوالت خارجية )�ضادرة+واردة(اإىل/من جميع اأنحاء العامل با�ضتخدام �ضبكة مرا�ضلينا و بكافة العملت الرئي�ضة.

طورت داخل البنك

ردن ردن.حوالة خارجيةبنك الأ طورت داخل البنكاإ�ضدار حوالت لبنوك خارج الأ

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل
ردن من خلل نظام �ضويفت.احلوالت ال�ضادرة طورت داخل البنكالتحويل من ح�ضاب العميل اإىل ح�ضاب م�ضتفيد يف بنك خارج الأ

ردين البنك الأ

 الكويتي
حوالت �ضادرة خارجية

جراء عمليات حتويل مبالغ من ح�ضاباتهم اإىل ح�ضابات عملء اآخرين يحتفظون بح�ضابات يف بنوك اأجنبية, ويتم تنفيذ التحويل بناء على تعليمات خطية من  -خدمة تقدم للعملء لإ

العميل.

- يتم اإ�ضدار حوالة بتعليمات العميل من خلل ال�ضويفت.

طورت داخل البنك

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ

حوالت �ضادرة

ردين لدى البنوك املرا�ضلة بناًء على طلب العميل  ردين يف قرب�ص و قطر اأو على ح�ضابات بنك ال�ضتثمار العربي الأ ت�ضدر اأوامر الدفع )احلوالت( على فروع بنك ال�ضتثمار العربي الأ

اإىل فرع/بنك مرا�ضل �ضواء داخل البلد اأو خارجها ويطلب فيه دفع مبلغ معني اإىل �ضخ�ص طبيعي اأو معنوي ي�ضمى امل�ضتفيد.

حوالت واردة

ردين )ي�ضمى البنك الدافع( ويطلب منه دفع مبلغ معني اإىل عميل بنك  اأمر دفع )حوالة( ي�ضدره بنك )ي�ضمى البنك املحول( بناًء على طلب عميله اإىل بنك ال�ضتثمار العربي الأ

ردين اأو �ضخ�ص اأخر )ي�ضمى امل�ضتفيد( بتاريخ معني. ال�ضتثمار العربي الأ
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ا�ضم البنك

ا�ضم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

ردين البنك التجاري الأ
احلوالت اخلارجية )خارج 

ردن( الأ

ردين ردن اإىل اأي دولة يف العامل, وبكافة العملت ومن خلل �ضبكة البنوك املعتمدة لدى البنك التجاري الأ احلوالت امل�ضرفية من الأ  -

�ضدار. �ضرعة الإ  -

اإ�ضدار احلوالت دوريًا مبوجب تعليمات ثابتة من العميل.  -

SWIFT :املزود

البنك ال�صتثماري
احلوالت اخلارجية )خارج 

ردن( الأ

ردن وباأغلب العملت الرئي�ضية ومن خلل �ضبكة مرا�ضلني منت�ضرة يف اأنحاء العامل. املزود: Eastronاأمر خطي يتم من خلله حتويل مبلغ من ح�ضاب العميل اإىل ح�ضاب اآخر خارج الأ

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية / الأ
ردن.حتويل خارجي احلوالت ال�ضادرة بناًء على طلب عملء البنك اإىل م�ضتفيدين لدى بنوك خارج الأ

بنك �صو�صيته جرنال - 

ردن الأ
ردن من خلل املرا�ضلني.حوالت خارجية طورت داخل البنكاإ�ضدار احلوالت مل�ضتفيدين خارج الأ

ردين هي خدمة تتيح للعملء اإجراء حتويلت من ح�ضابهم اإىل ح�ضابات م�ضتفيدين باخلارج.حوالت دوليةبنك املال الأ

ردن( جنبية التي تقدم خدمة احلوالت اخلارجية )خارج الأ ب. البنوك التجارية الأ

ا�ضم البنك

ا�ضم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

HSBC بنك
احلوالت اخلارجية 

ردن( )خارج الأ
ردن. طورت خارج البنكحتويل من ح�ضاب حملي اإىل اأي ح�ضاب خارج الأ

البنك العقاري امل�صري 

العربي

احلوالت اخلارجية 

ردن( )خارج الأ
ردن اإىل اخلارج . طورت داخل البنكحوالت �ضويفت ويتم حتويل مبالغ من الأ

ا�ضتقبال احلوالت الواردة من العراق.حوالت خارجيةم�صرف الرافدين

ردن.حتويل  خارجيبنك �صتاندرد ت�صارترد حتويل اإىل بنك خارج الأ

بنك عودة
احلوالت اخلارجية 

ردن( )خارج الأ
.SWIFT ردن و ذلك عن طريق ال طورت داخل البنكهذه اخلدمة متوفرة لدى بنك عوده و هي التحويل اإىل بنوك خارج الأ

بنك الكويت الوطني
احلوالت اخلارجية 

ردن( )خارج الأ

املزود: بنك الكويت 

الوطني- الكويت

ردن.حوالت خارجيةبنك لبنان واملهجر خر خارج الأ موال من بنك لآ طورت داخل البنكهي خدمة حتويل الأ

طورت داخل البنكحوالت خارجيةبنك اأبو ظبي الوطني
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4-4 أنواع أخرى للحواالت
ردنية التي تقدم اأنواع اأخرى للحوالت:  اأ. البنوك التجارية الأ

ا�ضم البنك

ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

ردين هلي الأ البنك الأ

  حوالت موين غرام

موال ب�ضكل اآمن و�ضريع خلل 10 دقائق وباأ�ضعار مناف�ضة. خدمة حتويل الأ

مريكي فقط . - تر�ضل احلوالت بالدولر الأ

مريكي من خلل  190 دولة واأكرث من 190 األف وكيل منت�ضر حول العامل. ردين اأو الدولر الأ - اإمكانية ا�ضتلم احلوالت الواردة بالدينار الأ

هلي  املزود: البنك الأ

و�ضركة موين غرام 

الع�ملية

 حوالت �ضبيد كا�ص.

.Samba  ردين والتي تتيح للمواطنني ا�ضتلم حوالتهم من اململكة العربية ال�ضعودية بالتعاون مع جمموعة �ضامبا املالية هلي الأ خدمة حوالت واردة فقط ينفرد فيها البنك الأ

- خدمة �ضريعة بحيث يتم ا�ضتلم احلوالة يف مدة اأق�ضاها 24 �ضاعة.

مريكي. ردين اأو الدولر الأ - ميكن للم�ضتفيد ا�ضتلم احلوالة بعملة الدينار الأ

املزود:

هلي  البنك الأ

و�ضركة �ضامبا ال�ضعودية

بنك القاهرة عمان
خدمة حوالت وي�ضرتن 

يونيون

ردن و فل�ضطني و من خلل مواقع وكلئه الفرعيني من بنوك و �ضركات �ضرافة للعملء ال�ضتفادة من خدمات التحويل املايل  يتيح بنك القاهرة عمان من خلل �ضبكة فروعه املنت�ضرة يف كل من الأ

ال�ضريع بالتعاون مع �ضركة وي�ضرتن يونيون و التي تغطي خدمات التحويل املايل فيها اأكرث من 200 دولة يف العامل عرب �ضبكة مواقع تقدمي للخدمة ي�ضل عددها اإىل 482 األف موقع.و تتيح اخلدمة 

موال ب�ضكل �ضريع جدًا حيث ل ي�ضتغرق و�ضول احلوالة من اأي دولة اإىل اأي دولة اأخرى �ضوى ب�ضع دقائق . للعملء ال�ضتفادة من ميزة حتويل الأ

املزود:

�ضركة وي�ضرتن يونيون

ردن بنك الأ
التحويل بني ح�ضابات 

العملء

ردن. طورت داخل البنكاإمكانية حتويل العميل من ح�ضابه اإىل ح�ضاب عميل اآخر يف بنك الأ

ردين  البنك الأ

الكويتي
وي�ضرتن يونيون

خدمة تقدم للعملء لتنفيذ التحويلت املالية بني الدول حول العامل من خلل �ضركة وي�ضرتن مقابل عمولة حمددة من ال�ضركة وفقا لقيمة املبلغ املحول وت�ضلم احلوالت للعملء خلل فرتة ق�ضرية 

, اأي �ضاعات من اإ�ضدار احلوالة مع مراعاة فرق التوقيت بني الدول.

املزود: �ضركة 

وي�ضرتن يونيون

البنك التجاري 

ردين الأ

حوالت اإىل ح�ضابات 

خرى العملء الأ

داخل البنك

خرى داخل البنك. حوالت اإىل ح�ضابات العملء الأ

ردين موال من خلل وكلء يف جميع اأنحاء العامل يف غ�ضون 10 دقيقة.موين غرامبنك املال الأ تتيح اخلدمة لعملء البنك وغري عملء البنك اإر�ضال وا�ضتقبال الأ

جنبية التي تقدم اأنواع اأخرى للحوالت: ب. البنوك التجارية الأ

ا�ضم البنك

ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

و�ضف عام عن اخلدمة

توفر اخلدمة

الكرتونياً
مزود اخلدمة

البنك العقاري 

امل�صري العربي

حوالة من الباب اإىل 

الباب ) م�ضر (

طورت داخل البنكحوالة من الباب اإىل الباب ) م�ضر (.

 Western حوالة

Union.Western Union طورت داخل البنكحوالة
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5. الشيكات البنكية:
مر �ضخ�ص ثالث ي�ضمى امل�ضتفيد اأو حلامله مبجرد الطلع. ويت�ضف  ال�ضيك هو �ضك مكتوب وفقًا ل�ضكل معني, يت�ضمن اأمرًا �ضادرًا من ال�ضاحب )املحرر( اإىل امل�ضحوب عليه )البنك(, بدفع مبلغ معني لأ

�ضل و�ضيلة وفاء فح�ضب, ول ميكن اأن يت�ضمن تاريخًا حمددًا لل�ضتحقاق ولذلك فهو ي�ضتحق الدفع فور تقدميه اإىل البنك. كما  ال�ضيك بالعديد من اخل�ضائ�ص, اأهمها اأنه ي�ضتحق الدفع لدى الطلع وميثل يف الأ

نظمة والتعليمات  اأن ال�ضيك ي�ضتلزم وجود ثلثة اأطراف هي ال�ضاحب )حمرر ال�ضيك(, وامل�ضحوب عليه )البنك(, وامل�ضتفيد.  ويقوم البنك )امل�ضحوب عليه( باإعداد منوذج خا�ص لل�ضيك ويتوىل طباعته وفقًا للأ

التي يحددها البنك املركزي, و�ضمن موا�ضفات اأمنية عالية امل�ضتوى, ويتم منحها للعملء بناء على طلبهم مع توفر ال�ضروط املنا�ضبة التي يطلبها البنك. وعندما يرغب العميل يف حترير ال�ضيك يقوم بتعبئة ورقة 

ال�ضيك باملعلومات اللزمة ومن ثم توقيعه.

ردنية التي تقدم خدمة  ال�سيكات البنكية: اأ. البنوك التجارية الأ

ا�ضم البنك

ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

البنك العربي
ال�ضيكات البنكية 

امل�ضدقة

را�ضي اأو ال�ضيارات الخ... يقدم البنك خدمة ال�ضيكات البنكية امل�ضدقة بحيث تغني العميل عن ا�ضتعمال النقد بقيم كبرية لدى قيامة بعمليات �ضراء الأ

ردين هلي الأ جنبية الرئي�ضية .ال�ضيكات البنكيةالبنك الأ ردين والعملت الأ هلي خدمة ال�ضيكات البنكية بالدينار الأ لتخفيف اأعباء حمل النقد وخماطرها على العملء يقدم البنك الأ

بنك القاهرة عمان

�ضيكات املدير وال�ضيكات 

البنكية امل�ضحوبة على 

مرا�ضلينا

ردن . خرى و امل�ضحوبة على مرا�ضلينا خارج الأ ردن( و ال�ضيكات البنكية بكافة العملت الرئي�ضية الأ غرا�ص املحلية )داخل الأ طورت داخل البنكيقدم البنك خدمة اإ�ضدار �ضيكات املدير للأ

ردن ردن على ح�ضاباتهم اجلارية.ال�ضيكات البنكيةبنك الأ طورت داخل البنكدفرت �ضيكات بفئات خمتلفة متنح لعملء بنك الأ

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل
طورت داخل البنكعبارة عن �ضيك مدفوع القيمة م�ضبقا من قبل العميل م�ضحوب على البنك نف�ضه.�ضيكات املدير

ردين الكويتي �ضيكات �ضادرةالبنك الأ

- تقدم خدمة اإ�ضدار ال�ضيكات البنكية )مقبولة الدفع ( اأو �ضيكات بعملت  اأجنبية  ويتم خ�ضم املبلغ من ح�ضاب العميل عند اإ�ضدار ال�ضيك ويودع يف ح�ضاب خا�ص لدى البنك.

- اخلدمة اكرث اأمنًا و�ضلمة للعميل  دون خماطرة يف حمل املبلغ نقدا.

طورت داخل البنك

البنك التجاري 

ردين الأ
ال�ضيكات البنكية

اإ�ضدار دفاتر ال�ضيكات العادية.  .1

- يتم اإ�ضدار دفاتر �ضيكات )10 و25 و40 ورقة( مقابل ر�ضوم رمزية, وبت�ضاميم متنوعة.

- اإمكانية اإعداد ت�ضاميم خا�ضة للعملء مقابل ر�ضوم مناف�ضة.

اإ�ضدار ال�ضيكات امل�ضدقة.  .2

- اإ�ضدار �ضيكات بنكية بالدينار وبكافة العملت الرئي�ضة.

جنبية. حت�ضيل ال�ضيكات املحلية والأ  .3

طورت داخل البنك
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ا�ضم البنك

ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

�ضيكات بنكيةالبنك ال�صتثماري

- اإ�ضدار دفاتر �ضيكات.

- اإ�ضدار �ضيكات م�ضدقة.

.ECC  حت�ضيل ال�ضيكات خلل مقا�ضة البنك املركزي اللكرتونية -

- حت�ضيل نظيف )خارج جل�ضة املقا�ضة(.

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية / الأ
ردين وبكافة العملت الرئي�ضة بناء على طلب عملء البنك.ال�ضيكات البنكية  اإ�ضدار �ضيكات بنكية بالدينار الأ

بنك الحتاد

�ضيكات بنكية

)دينار اأردين(

�ضيكات بنكية

)عملت اأجنبية(

�ضيكات يتم ا�ضتيفاءها من العملء, يكون ال�ضاحب وامل�ضحوب عليه بنك الحتاد.

�ضيكات يتم ا�ضتيفاءها من العملء, يكون ال�ضاحب بنك الحتاد وم�ضحوبة على ح�ضاب بنك الحتاد بالبنوك اخلارجية.

طورت داخل البنك

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن – الأ

دفرت ال�ضيكات+ دفرت 

�ضيكات املدير 

بجميع العملت 

)دفرت �ضيكات(

طورت داخل البنكاأمر بالدفع.

ردين �ضافة اإىل اإ�ضدار �ضيكات م�ضدقة.�ضيكات بنكيةبنك املال الأ دفاتر �ضيكات يتم اإ�ضدارها للعملء بجميع اأنواعها )دينار,دولر,  و يورو ( بالإ

جنبية التي تقدم خدمة ال�سيكات البنكية: ب. البنوك التجارية الأ

ا�ضم البنك

ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

HSBC ضيكات بنكية ت�ضدر للعملء اأ�ضحاب احل�ضابات.ال�ضيكات البنكيةبنك�

البنك العقاري امل�صري 

العربي
طورت داخل البنك�ضيكات توقع توقيعني )املدير وم�ضاعده( حتتجز قيمة ال�ضيك من احل�ضاب وت�ضتخدم عند �ضحب مبالغ كبرية .)م�ضدقة(

اإ�ضدار �ضيكات م�ضدقة للعملء.�ضيكاتم�صرف الرافدين

اأمر �ضحب نقدي.�ضيكات م�ضدقةبنك �صتاندرد ت�صارترد

طورت داخل البنكي�ضتطيع عملء بنك عوده اإ�ضدار ال�ضيكات البنكية امل�ضحوبة على البنوك املرا�ضلة يف خمتلف دول العامل و كذلك اإ�ضدار ال�ضيكات البنكية امل�ضحوبة على بنك عوده.ال�ضيكات البنكيةبنك عودة

جنبية الرئي�ضية.ال�ضيكات البنكية بنك الكويت الوطني �ضيكات بنكية ت�ضدر للعملء اأ�ضحاب احل�ضابات بالعملة املحلية والعملت الأ
املزود: بنك الكويت 

الوطني- الكويت

طورت داخل البنكهي ال�ضيكات التي يكون فيها بنك لبنان واملهجر امل�ضحوب عليه وت�ضدر بناًء على طلب العميل وللجهة التي يحددها.اإ�ضدار �ضيكات م�ضدقةبنك لبنان واملهجر

ماراتي  م�ضحوبة على فروعنا اخلارجية.�ضيك بنكيبنك اأبو ظبي الوطني ردين والدرهم الإ �ضرتليني , اليورو, والدينار الأ طورت داخل البنكيتم اإ�ضدار �ضيكات بالعملت الرئي�ضية : الدولر , اجلنيه الإ
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6. صناديق األمانات الحديدية:
فراد وال�ضركات( مقابل ر�ضم �ضنوي, بحيث توفر هذه ال�ضناديق اأعلى م�ضتويات  مانات احلديدية على اأنها �ضناديق خا�ضة موجودة يف فروع البنوك يتم تاأجريها لعملء البنك )الأ ميكن تعريف �ضناديق الأ

من وال�ضلمة وال�ضرية للعملء.  الأ

وتتيح هذه اخلدمة للعملء حفظ امل�ضتندات والوثائق واملقتنيات الثمينة اخلا�ضة بهم �ضمن هذه ال�ضناديق والتي تتوفر باأحجام خمتلفة لتتنا�ضب مع رغبة العملء. وعادًة يتم فتح ال�ضندوق با�ضتخدام 

ول لدى البنك والثاين مع العميل. ول بد من وجود املفتاحني معًا حتى يتمكن العمل من فتح ال�ضندوق اخلا�ص به. مفتاحني يكون الأ

مانات احلديدية: ردنية التي تقدم خدمة �سناديق الأ اأ. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�ضم البنك

ال�ضناديق احلديديةالبنك العربي

يقدم البنك خدمة ال�ضناديق احلديدية لعملئها �ضمن فروع خمتارة, بحيث متكن العميل من حفظ م�ضتنداته ومقتنياته الثمينة �ضمن �ضناديق حديدية والتي تتوفر 

باأربعة اأحجام خمتلفة ح�ضب رغبة العميل.

ردين هلي الأ �ضناديق يتم تاأجريها للعملء مقابل ر�ضوم �ضنوية وتاأمني نقدي.ال�ضناديق احلديديةالبنك الأ

منبنك القاهرة عمان يداع الآ من.�ضناديق الإ مانات التي تتميز باأعلى م�ضتوى يف ال�ضلمة والأ �ضياء الثمينة يف مكان اآمن عن طريق تخزينها يف �ضناديق الأ طورت داخل البنكت�ضمن حفظ الأ

ردن مانات احلديديةبنك الأ غرا�ص الثمينة.�ضناديق الأ طورت داخل البنك�ضندوق اأمانات ي�ضمح لعملء البنك الحتفاظ بالأ

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل
مانات احلديدية ي مدة اأخرى ح�ضب رغبة العميل وتاأمني نقدي.�ضناديق الأ خدمة متوفرة يف بع�ص الفروع متكن العميل من الحتفاظ باأغرا�ضه الثمينة باأمان و�ضرية مقابل اأجرة �ضنوية اأو لأ

املزود:

 OPTIMIZA ضركة�

ردين الكويتي مانات احلديديةالبنك الأ طورت داخل البنكتقدم اخلدمة للعملء الراغبني بامتلك �ضندوق حديدي لغايات الحتفاظ مبا هو ثمني �ضمن احتياطات امن و�ضلمة يف خزائن حديدية يف غرف حم�ضنة  داخل فروع البنك.�ضناديق الأ

البنك التجاري 

ردين الأ
مانات احلديدية �ضناديق الأ

يوفر البنك التجاري �ضناديق اأمانات للمقتـنيات الثمينة اخلا�ضة بالعملء, وذلك �ضمن امليزات التالية:

- �ضناديق باأحجام خمتلفة )�ضغري, و�ضط , كبري, فوق الكبري(.

- اإيجار �ضنوي منا�ضب وح�ضب حجم ال�ضندوق.

طورت داخل البنك

مانات احلديديةالبنك ال�صتثماري تتوفر ال�ضناديق يف بع�ص الفروع باأحجام خمتلفة و اأ�ضعار مناف�ضة.�ضناديق الأ

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية / الأ
مانات احلديدية �ضناديق باأحجام متعددة و باأ�ضعار مناف�ضة متّكن العميل من الحتفاظ مبقتنياته الثمينة. �ضناديق الأ

Safety boxesبنك الحتاد

�ضندوق ميكن العميل من اقتناء ممتلكاته الثمينة والوثائق الهامة اخلا�ضة به اآمنة من ال�ضرقة, والنار واأي عامل اآخر, بحيث يتوفر ال�ضندوق احلديدي بعدة اأحجام.

من و اخل�ضو�ضية اللزمة . - مينح العميل الأ

- �ضهولة التعامل و الو�ضول خلل اأوقات العمل .

- ال�ضناديق متوفرة بعدة اأحجام لتنا�ضب احتياجاتك.

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ
مانات احلديدية طورت داخل البنك�ضناديق بخم�ضة اأحجام, اأ�ضعار مناف�ضة, خ�ضو�ضية و�ضرية تامة اأثناء زيارة ال�ضناديق.�ضناديق الأ

ردين مانات احلديديةبنك املال الأ مني ملقتنياته , وهي متوفرة مب�ضاحات خمتلفة وتقدم من خلل بع�ص فروع البنك�ضناديق الأ تتيح للعميل اإمكانية احلفظ الأ
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مانات احلديدية: جنبية التي تقدم خدمة �سناديق الأ ب. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�ضم البنك

البنك العقاري 

امل�صري العربي
مان وراحة البال .خزنتك طورت داخل البنكخدمة ال�ضندوق احلديدي للحتفاظ بكل ما هو ثمني وذات قيمة معنوية اأو مادية لتعزيز �ضعور الأ

بنك �صتاندرد 

ت�صارترد
مان خزائن حلفظ املمتلكات ال�ضخ�ضية للعميل متوفرة يف ثلث اأفرع.خزائن الأ

مانات احلديديةبنك عودة طورت داخل البنكمتوفرة هذه اخلدمة لدى بنك عوده, و ي�ضتطيع العميل الحتفاظ مبمتلكاته الثمينة بهذه ال�ضناديق احلديدية.�ضناديق الأ

بنك الكويت 

الوطني
-�ضناديق حديدية بثلث اأحجام : �ضغرية+متو�ضطة+كبرية.ال�ضناديق احلديدية

مانات احلديديةبنك لبنان واملهجر مني لعملئنا من خلل حفظ املحتويات )ذهب – اأوراق - �ضندات( ول يجوز حفظ النقود بداخل ال�ضناديق.�ضناديق الأ طورت داخل البنكيقدم البنك خدمة احلفظ الأ
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7. صرف العمالت األجنبية
ردين( اإىل عملت اأجنبية, اأو التحويل من عملت اأجنبية اإىل دينار اأردين. ويتم �ضرف  جنبية والتي قد تت�ضمن التحويل من العملة املحلية )الدينار الأ ردن خدمة �ضرف العملت الأ تقدم البنوك العاملة يف الأ

جنبية مقومة بوحدات  جنبي هو قيمة الوحدة من العملة الأ عملة مقابل عملة اأخرى ب�ضعر �ضرف معني, حيث يعرف �ضعر ال�ضرف على اأنه ال�ضعر الذي يتم به مبادلة عملة بلد ما بعملة بلد اآخر, و�ضعر ال�ضرف الأ

جنبية بنف�ص عملة احل�ضاب اأو بعملة اأخرى غري عملة  يداع والتحويل بني احل�ضابات بالعملت الأ جنبي مثل خدمة ال�ضحب والإ من العملة املحلية. كما تقدم البنوك للعملء خدمات اأخرى ذات علقة بال�ضرف الأ

احل�ضاب. 

جنبية: ردنية التي تقدم خدمة �سرف العمات الأ اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك العربي
�ضراء وبيع العملت 

جنبية الأ

جنبية بنف�ص  يداع والتحويل بني احل�ضابات بالعملت الأ ردين, كما يقدم للعملء خدمة ال�ضحب والإ خرى اأو الدينار الأ يقدم البنك خدمة تبديل العملت بيعًا و�ضراًء مقابل العملت الأ

عملة احل�ضاب اأو بعملة اأخرى غري عملة احل�ضاب.

ردين هلي الأ البنك الأ
�ضراء و بيع العملت 

جنبية الأ
جنبية الرئي�ضية  . جنبية لكافة العملت الأ تقدمي خدمة �ضراء و بيع العملت الأ

ردن بنك الأ
�ضرف العملت 

جنبية الأ
ردن فقط . طورت داخل البنكتبديل العملت لعملء بنك الأ

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

بيع و�ضراء العملت 

جنبية الأ
جنبية الرئي�ضية مقابل الدينار, و�ضراء / بيع عملة اأجنبية مقابل عملة اأجنبية اأخرى. طورت داخل البنك�ضراء وبيع العملت الأ

ردين الكويتي طورت داخل البنكاخلدمة تقدم للعملء ل�ضرف العملت من عمليات بيع و�ضراء عملة مقابل عملة.�ضرافةالبنك الأ

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ

بيع و�ضراء العملت 

جنبية املختلفة الأ

يداع والتحويل بني احل�ضابات  ردين و باأ�ضعار مناف�ضة, كما يقدم للعملء خدمة ال�ضحب والإ خرى اأو الدينار الأ يقدم البنك خدمة تبديل العملت بيعًا و�ضراًء مقابل العملت الأ

جنبية. بالعملت الأ
طورت داخل البنك

البنك التجاري 

ردين الأ

�ضرف العملت 

جنبية الأ
جنبية الرئي�ضية باأ�ضعار مناف�ضة. طورت داخل البنك�ضرف كافة العملت العربية والأ

البنك ال�صتثماري
بيع و�ضراء العملت 

جنبية الأ
جنبية ح�ضب اأ�ضعار الن�ضرة اليومية. تقدمي خدمة بيع و�ضراء العملت الأ

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية / الأ

�ضرف العملت 

جنبية الأ
جنبية الرئي�ضية باأ�ضعار مناف�ضة. �ضرف كافة العملت العربية والأ

بنك الحتاد
�ضراء وبيع العملت 

جنبية الأ

جنبية بنف�ص  يداع والتحويل بني احل�ضابات بالعملت الأ ردين, كما يقدم للعملء خدمة ال�ضحب والإ خرى اأو الدينار الأ يقدم البنك خدمة تبديل العملت بيعًا و�ضراًء مقابل العملت الأ

عملة احل�ضاب اأو بعملة اأخرى غري عملة احل�ضاب.
طورت داخل البنك

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن – الأ
بيع و�ضراء عملت 

خمتلفة
جنبية. طورت داخل البنكبيع و�ضراء العملت الأ

ردين يتوفر لدى كابيتال بنك وحدة �ضرافة متخ�ض�ضة بفرع اجلاردنز تلبي كافة حاجات العملء وال�ضركات, اإ�ضافة اإىل قيام جميع الفروع بتقدمي هذه اخلدمة لعملئهم ولكافة العملء.�ضرف العملتبنك املال الأ
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جنبية: جنبية التي تقدم خدمة �سرف العمات الأ ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

HSBC فقط لعملء البنك.�ضرف العملتبنك

بالدولر.�ضرف العملتم�صرف الرافدين

بنك �صتاندرد 

ت�صارترد

�ضرف العملت 

جنبية الأ

متوفرة فقط لعملء البنك و للعملت الرئي�ضية فقط

بنك عودة
�ضرف العملت 

جنبية الأ

جنبية و العربية. طورت داخل البنكباإمكان العملء الت�ضريف و التحويل بني العملت الأ

بنك الكويت 

الوطني

�ضرف العملت 

جنبية الأ

- �ضرف وبيع العملت.

- ت�ضديد البوال�ص عن طريق بيع و�ضرف العملت.

-

بنك لبنان واملهجر
�ضرف العملت 

جنبية الأ

ي اآجال يريدونها. جنبية ل�ضالح العملء ولأ طورت داخل البنكبيع و�ضراء العملت الأ

بنك اأبو ظبي 

الوطني

�ضرف العملت 

جنبية الأ

جنبية لعملء البنك فقط , بالعملت الرئي�ضية دولر , يورو, جنيه, جنيه ا�ضرتليني. طورت داخل البنكيتم �ضرف العملت الأ
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8. برامج أو خدمات أخرى لألفراد
فراد: ردنية التي تقدم برامج اأو خدمات اأخرى لاأ اأ. البنوك التجارية الأ

ا�ضم البنك

ا�ضم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

بنك القاهرة عمان

1. خدمة تنفيذ رواتب املتقاعدين 

ردن  مريكيني املتواجدين يف الأ الأ

وال�ضفة الغربية

ردن وال�ضفة الغربية بالتن�ضيق مع  مريكيني املتواجدين يف الأ مبوجب اتفاقية واآلية عمل خا�ضة  يقدم البنك  بناء على طلب العملء خدمة تنفيذ رواتب املتقاعدين الأ

مريكية يف فل�ضطني. ردن والقن�ضلية الأ مريكية يف الأ مرا�ضلنا يف اخلارج اإ�ضافة اإىل ال�ضفارة الأ

طورت داخل البنك

طورت داخل البنكخدمة ت�ضوية جميع فواتري اخلدمات العامة )الكهرباء, الهاتف, واملياه(. 2. خدمات دفع الفواتري 

�ضهم و توزيع  3. اكتتاب الأ

�ضهم اأرباح الأ

رباح عليهم. رباح لل�ضركات من خلل ا�ضتقبال العملء املكتتبني و املوزعة الأ �ضهم وتوزيع الأ طورت داخل البنكيتم تقدمي خدمة اكتتاب الأ

4. خدمة ب�ضمة العني

جراء العمليات امل�ضرفية و اللجوء اإىل احل�ضابات دون احلاجة اإىل بطاقة اأو رقم �ضري, تقنية اآمنة و �ضهلة ميكن  خدمة متكن العملء من ا�ضتخدام تقنية ب�ضمة العني لأ

لية اأو على كاونرت البنك, ل ميكن تزويرها و دقيقة بن�ضبة %100. ا�ضتخدامها عند ال�ضرافات الآ

املزود: 

�ضركة ايري�ص جارد

جنبية  5. التداول بالعملت الأ

واملعادن الثمينة

�ضرتايل, تتيح فر�ضة التداول بالعملت املتقاطعة )كاليورو ين, واجلنيه  �ضرتليني والفرنك ال�ضوي�ضري والدولر الأ خدمات التداول بالعملت الرئي�ضية كاليورو واجلنيه الإ

�ضرتليني مقابل اليورو و غريها من العملت الرئي�ضية و الذهب و الف�ضة(, و توفر املعلومات اخلا�ضة بالعملت خلل وبعد اأوقات الدوام وعلى مدار ال�ضاعة.تتخ�ض�ص  الإ

جنبية واملعادن  اأي�ضا بالتداول بالهام�ص عرب منح اإمكانية التداول بهام�ص ي�ضل اإىل 15% من اإجمايل املراكز املالية املراد اإن�ضاوؤها من عمليات بيع و�ضراء العملت الأ

الثمينة, وذلك على مدار ال�ضاعة.

طورت داخل البنك

جلة )امل�ضتقبلية( 6. العقود الآ

�ضول عملت اأجنبية اأو �ضلع كالنفط اأو معادن  �ضول )اأو بيعها( بتاريخ م�ضتقبلي وب�ضعر حمدد م�ضبقًا وقد تكون هذه الأ عقود مالية تلزم العملء ب�ضراء املوجودات اأو الأ

�ضواق العاملية اأو لغر�ص ال�ضتثمار يف  غرا�ص التحّوط وحماية مراكزهم املالية القائمة من تقلبات الأ ثمينة كالذهب والف�ضة. توفر اإمكانية املتاجرة بالعقود امل�ضتقبلية اإما لأ

�ضواق وال�ضتفادة من تقلباتها, وذلك بهوام�ص مناف�ضة. هذه الأ

طورت داخل البنك

لزام( ببيع اأو �ضراء اأي من املوجودات ب�ضعر حمدد قبل تاريخ معنّي.7. عقود اخليارات طورت داخل البنكالعقود متنح امل�ضتثمر احلق )دون الإ

8 . العقود ال�ضتثمارية يف 

العملت املزدوجة

طورت داخل البنك�ضراء اآجل لعملة الدولر, الطرف املقابل املتوقع قد يكون اأفراد اأو �ضركات –مقابل م�ضاركة الطرف املقابل يف اأرباح فوائد ت�ضغيل عملة الدينار.
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ا�ضم البنك

ا�ضم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

تابع/ بنك القاهرة 

عمان
CABFX .9

جنبية عرب النرتنت يف �ضوق فورك�ص -اأكرب �ضوق تداول يف العامل -  عن طريق التداول بالعملت و املعادن الثمينة وحتقيق الربح  خدمة تداول العملت الأ

ال�ضوي�ضري  والفرنك  �ضرتليني  الإ كاليورو واجلنيه  الرئي�ضية  بالعملت  التداول  ال�ضراء.تتيح هذه اخلدمة خدمات  �ضعر  و  البيع  �ضعر  الفرق بني  اعتمادًا على 

�ضرتليني مقابل اليورو و غريها من العملت الرئي�ضية و الذهب و  �ضرتايل, كما تتيح فر�ضة التداول بالعملت املتقاطعة )كاليورو ين, واجلنيه الإ والدولر الأ

الف�ضة(, و توفر املعلومات اخلا�ضة بالعملت خلل وبعد اأوقات الدوام وعلى مدار ال�ضاعة و ذلك الكرتونيا من خلل النرتنت .

طورت داخل البنك

ردين  البنك الأ

الكويتي

1. ت�ضديد الفواتري
اخلدمة تقدم للعملء وذلك بقيام البنك بتوقيع اتفاقيات مع ال�ضركات امل�ضدرة للفواتري بحيث متكن العميل من ت�ضديد الفاتورة من خلل البنك دون احلاجة اىل مراجعة 

ال�ضركة اأو من خلل التفوي�ص املبا�ضر بالقيد على احل�ضاب.
طورت داخل البنك

�ضهم طورت داخل البنكتقدم اخلدمة  لل�ضركات اجلديدة ويف حالة زيادة راأ�ص املال لل�ضركة  بحيث يتم تنظيم عمليات الكتتاب من خلل البنك با�ضتقبال العملء وت�ضجيل طلبات الكتتاب.2. اكتتاب الأ

رباح رباح اإىل امل�ضاهمني من خلل الدفع النقدي اأو القيد باحل�ضاب لدى البنك اأو التحويل لبنك اآخر.3. توزيع الأ طورت داخل البنكخدمة تقدم لل�ضركات ل�ضرف الأ

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية / 

ردن الأ

قرارات وال�ضرتاكات طورت داخل البنكخدمة ت�ضديد اإقرارات �ضريبة املبيعات وت�ضديد ا�ضرتاكات ال�ضمان الجتماعي. ت�ضديد الإ

بنك �صو�صيته 

ردن جرنال – الأ

�ضهل عند ال�ضفر اإىل اخلارج.My Card .1  الذهبية طورت داخل البنكطريقة الدفع الأ

EUROPA .2.وروبية بعملة اليورو طورت داخل البنكللت�ضوق يف الدول الأ

Universal .3.طورت داخل البنكللت�ضوق يف جميع الدول التي تتعامل بالدولر

فراد: جنبية التي تقدم برامج اأو خدمات اأخرى لاأ ب. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�ضم البنك

HSBC بنك

طورت داخل البنك1. برامج التاأمني على احلياة

طورت داخل البنك2. برامج الدخار / التقاعد / التعليم

طورت داخل البنكت�ضمل تاأمني املنازل/ ال�ضفر/ احلوادث ال�ضخ�ضية/ احلريق/ ال�ضيارات/ والتاأمني البحري.3. برامج التاأمني العامة

ردن.4. برامج التخطيط املايل طورت خارج البنكعدة برامج تخت�ص بال�ضتثمارات باملحافظ املالية خارج الأ

طورت داخل البنكت�ضديد ا�ضرتاكات ال�ضمان الجتماعي.ت�ضديد ا�ضرتاكات ال�ضمان الجتماعيالبنك العقاري امل�صري العربي





عمان - جبل القلعة
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الف�صل الثاين

اخلدمات امل�صرفية لل�صركات

وتنفيذ  خدماتها  بتقدمي  البنوك  قيام  اأنها  على  لل�ضركات  امل�ضرفية  اخلدمات  تعريف  ميكن   

خرى. كما تعرف ب�ضكل مب�ضط على  معاملتها امل�ضرفية مع ال�ضركات اأو الهيئات اأو املوؤ�ض�ضات املالية الأ

اأنها اخلدمات امل�ضرفية املوجهة للعملء ال�ضركات. 

ذلك  يف  مبا  املالية  اخلدمات  من  وا�ضعة  حزمة  على  تت�ضمن  لل�ضركات  امل�ضرفية  اخلدمات  اإن 

الت�ضهيلت التجارية باأنواعها, و العتمادات امل�ضتندية, والكفالت امل�ضرفية, واحلوالت املالية, والتاأمني 

امل�ضريف. 

ردن  الأ يف  العاملة  البنوك  متنحها  التي  امل�ضرفية  اخلدمات  اأهم  �ضن�ضتعر�ص  التايل  ال�ضياق  ويف 

لل�ضركات وذلك ح�ضب اخلدمة والبنك الذي يقدمها. 

1. التسهيالت التجارية:
ال�ضركات.  لعملئها من  البنوك  الذي متنحه  الئتمان  اأ�ضكال  التجارية جميع  بالت�ضهيلت  يق�ضد 

وتت�ضمن الت�ضهيلت التجارية على جمموعة وا�ضعة من اخلدمات التي تلءم احتياجات خمتلف اأنواع 

جل ومتويل راأ�ص  ال�ضركات, ومنها اجلاري مدين والكمبيالت املخ�ضومة والقرو�ص التجارية والقرو�ص لأ

املال العامل وقرو�ص التجمع البنكي و القرو�ص الدوارة واملتجددة.

1-1 الجاري مدين
اجلاري مدين هو نوع من اأنواع الت�ضهيلت التجارية املبا�ضرة التي يتم مبوجبها منح العميل 

ي�ضحب  اأن  العميل  ي�ضتطيع  ب�ضقف معني, بحيث  املال حمدد  احلق يف احل�ضول على مبلغ من 

موال امل�ضحوبة مبثابة قر�ص  �ضمن حدود ال�ضقف املتاح له اأي مبلغ من املال ويف اأي وقت. وتكون الأ

يتم التفاق  اأخرى  واأية عمولت  البنك  التي يقررها  الفوائد  ال�ضداد مع  ي�ضتوجب  العميل  على 

عليها. ويتم تقييد الفوائد على العميل بناًء على الر�ضيد امل�ضتغل من ال�ضقف, مبعنى اأن العميل 

يقوم بدفع الفائدة على املبلغ الذي ي�ضحبه فعليًا من ر�ضيد اجلاري مدين, اأما الر�ضيد الذي ل 

يتم ا�ضتغلله فل يدفع العميل عليه اأية فائدة. 

ويجري احت�ضاب الفوائد التي ت�ضتحق على الر�ضيد امل�ضتغل من اجلاري مدين على اأ�ضا�ص 

للعميل  على للجاري مدين امل�ضموح  ال�ضقف الأ يومي, وت�ضاف يف نهاية كل �ضهر. ويتم حتديد 

و�ضجل  النقدية  التدفقات  وحجم  للعميل  املايل  املركز  اأهمها  العوامل  من  لعدد  وفقًا  �ضحبه 

ال�ضقف �ضاحلًا  ويكون هذا  خرى.  الأ العوامل  اإ�ضافة ملجموعة من  البنك  ال�ضابق مع  تعاملته 

لفرتة زمنية حمددة )مثل �ضنة(, بحيث يتم اإلغاء ال�ضقف املخ�ض�ص للعميل بعد انق�ضاء هذه 

الفرتة, اأو ميكن للعميل اأن يقوم بتجديد ال�ضقف لفرتة زمنية اأخرى ح�ضب التفاق مع البنك. 

وعادًة ما يتم اللجوء ل�ضتخدام اجلاري مدين يف حال عدم تاأكد العميل من توقيت اأو حجم 

احتياجاته املالية يف امل�ضتقبل, وبالتايل فاإنه يف�ضل عدم اإلزام نف�ضه باأخذ قر�ص مبا�ضر ودفع 

فوائد عليه مع احتمالية عدم احلاجة اإليه. فح�ضاب اجلاري مدين ميكن العميل من احل�ضول 

على املبالغ التي يحتاجها يف الوقت الذي يحتاجه, ويف حال عدم ا�ضتخدام العميل للجاري مدين 

فلن ي�ضدد اأية فوائد عليه. ويعترب اجلاري مدين من اأف�ضل الطرق للح�ضول على التمويل ق�ضري 

جل ولتغطية اأي فجوات موؤقتة يف التدفقات النقدية ولتمويل راأ�ص املال العامل. الأ
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ردنية التي تقدم خدمة اجلاري مدين اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

على الذي ميكن للعميل اأن يكون مدينًا به اجتاه البنك. اجلاري مدينالبنك العربي طورت داخل البنكهو ح�ضاب جاري يجوز اأن يكون دائنًا اأو مدينًا باجتاه طريف عقد احل�ضاب )البنك و العميل( و يتم التفاق على ال�ضقف الأ

ردين هلي الأ �ضقف مينح للعميل لتغطية راأ�ص املال العامل.اجلاري مدينالبنك الأ

اجلاري مدينبنك القاهرة عمان

جل لتغطية العجز يف التدفقات النقدية, تعترب هذه احل�ضابات مبثابة ت�ضهيلت م�ضرفية مبا�ضرة متنح للعملء املتميزين ويتم جتديدها �ضنويا بالعادة. ويتم حتديد ال�ضقف  هو متويل ق�ضري الأ

على امل�ضموح للعميل �ضحبه طبقًا لعدة عوامل اأهمها املركز املايل للعميل وخربات البنك ال�ضابقة مع العميل وعوامل اأخرى, و حتت�ضب عليه الفوائد �ضهريًا و يتم ت�ضجيلها على ح�ضاب العميل.  الأ

طورت داخل البنك

ردن هو �ضقف ت�ضهيلت مبا�ضرة متنح للعملء لتمويل راأ�ص املال العامل ويتم منح ال�ضقوف ب�ضكل يتنا�ضب مع حجم ونوع ن�ضاط العميل التجاري.اجلاري مدينبنك الأ

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل
اجلاري مدين

جل لتغطية اأي فجوات يف تدفقاتهم النقدية على املدى الق�ضري, وت�ضع التمويل حتت ت�ضرف  توفر هذه اخلدمة التمويل للعملء الذين تقت�ضي طبيعة عملهم احل�ضول على متويل ق�ضري الأ

العميل )�ضحب واإيداع ومواجهة ال�ضيكات على احل�ضاب( ومدة التمويل �ضنة قابلة للتمديد على �ضوء اجلدارة الئتمانية للعميل وو�ضعه املايل والئتماين وح�ضن ا�ضتخدامه للح�ضاب وربحيته 

ومعدل دورانه. 

املزود: 

STS  ضركة�

ردين الكويتي اجلاري مدينالبنك الأ

غرا�ص متويل اأن�ضطة جتارية ذات تدفقات نقدية م�ضتمرة , وحتديدًا لتمويل الفجوات التمويلية يف راأ�ص املال  ت�ضهيلت ومتويل مبا�ضر يتم مبوجبه منح العميل �ضقف لل�ضحب على املك�ضوف لأ

العامل .

طورت داخل البنك

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ
اجلاري مدين

جل ولتغطية اأي فجوات متويلية على املدى الق�ضري فقط  مينح هذا القر�ص يف اأ�ضيق احلدود ولتمويل ال�ضركات اأو املوؤ�ض�ضات التي تقت�ضي طبيعة اأعمالها احلاجة لل�ضيولة لفرتات ق�ضرية الأ

بحيث يكون العميل حر الت�ضرف باملبلغ و�ضمن ال�ضقف املمنوح له )�ضحب واإيداع( علما اأن التمويل مينح ل�ضنة ميلدية واحده وقابل للتجديد مبوافقة الطرفني بعد درا�ضة اأو�ضاع العميل .

البنك التجاري 

ردين الأ
طورت داخل البنكاجلاري مدين

اجلاري مدينالبنك ال�صتثماري

ت�ضهيلت مبا�ضرة ت�ضمح للعميل با�ضتخدام مبالغ �ضمن �ضقف حمدد وفرتة حمددة , ويجوز اأن يكون احل�ضاب دائنا اأو مدينا ويتم دفع فائدة على الر�ضيد اليومي امل�ضتغل من �ضمن ال�ضقف 

وعمولة �ضنوية وعمولة جتاوز يف حال زاد الر�ضيد امل�ضتغل عن ال�ضقف املمنوح.

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية/الأ
جل للعميل(.اجلاري مدين  اأن الغر�ص من هذا النوع من الت�ضهيل هو لتمويل راأ�ص املال العامل )متويل الذمم املدينة, الب�ضاعة وامل�ضاريف اجلارية واللتزامات ق�ضرية الأ

جل. اجلاري مدينبنك الحتاد خرى �ضمن �ضقف حمدد م�ضبقًا وحتت�ضب فوائده على الر�ضيد امل�ضتغل يوميًا وي�ضتغل لتمويل الفجوات التمويلية ق�ضرية الأ ح�ضاب ي�ضمح للعميل بالقرتا�ص مرة تلو الأ

بنك �صو�صيته 

ردن جرنال - الأ

قر�ص راأ�ص املال 

العامل

طورت داخل البنكال�ضحب من احل�ضاب �ضمن �ضقف حمدد ح�ضب احتياج العميل و�ضمن معدل دوران مقبول.

ردين يداع �ضمن ال�ضقف املمنوح.اجلاري مدينبنك املال الأ  ي�ضتعمل هذا املنتج لتمويل احتياجات راأ�ص املال العامل مع حرية ال�ضحب و الإ
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جنبية التي تقدم خدمة اجلاري مدين ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

HSBC بنك
ت�ضهيلت جاري 

مدين

منح �ضقوف جاري مدين للعملء حيث ي�ضتطيع العميل ال�ضحب على املك�ضوف بحد اأق�ضى ال�ضقف املمنوح.

البنك العقاري 

امل�صري العربي
اجلاري مدين

 هو عبارة عن �ضقف يحدده البنك للعميل لل�ضحب �ضمن هذا ال�ضقف ويكون الغر�ص منه متويل راأ�ص املال العامل لل�ضركة كما اأن هذا النوع من الت�ضهيلت ي�ضمح للعميل بال�ضحب 

يداع على اأن ل يتعدى الر�ضيد املدين للح�ضاب عن ال�ضقف املحدد. والإ

طورت داخل البنك

منح �ضقف ائتماين على ح�ضب ال�ضقف املك�ضوف مقابل رهن عقاري. اجلاري مدينم�صرف الرافدين

 اجلاري مدين�صيتي بنك

هو عبارة عن �ضقف يحدده البنك للعميل لل�ضحب �ضمن هذا ال�ضقف ويكون الغر�ص منه متويل راأ�ص املال العامل لل�ضركة. يعترب اجلاري مدين اأقل اأنواع الت�ضهيلت ت�ضجيعًا لدى 

العملء ل�ضعف ال�ضيطرة واملراقبة.

طورت داخل البنك

بنك �صتاندرد 

ت�صارترد

  جاري مدين 

overdraft.طورت داخل البنكمينح هذا النوع من الت�ضهيلت لتمويل م�ضاريف راأ�ص مال العمل ولكن مببالغ �ضئيلة. يعترب اجلاري مدين اأقل اأنواع الت�ضهيلت ت�ضجيعًا لدى العملء ل�ضعف ال�ضيطرة واملراقبة

طورت داخل البنكب�ضكل عام ي�ضتخدم لغايات متويل راأ�ص املال العامل �ضمن �ضقف حمدد م�ضبقًا من قبل البنك بناًء على درا�ضة معطيات العميل الئتمانية و املالية و وفق احتياجاته التمويلية.اجلاري مدينبنك عودة

بنك الكويت 

الوطني
  جاري مدين

طورت داخل البنكيتم منح هذا املنتج لغر�ص متويل راأ�ص املال العامل للعملء .اجلاري مدينبنك لبنان واملهجر

بنك اأبو ظبي 

الوطني
طورت داخل البنك�ضحب �ضمن �ضقوف موافق عليها. اجلاري مدين
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1-2 الكمبياالت المخصومة
مر �ضخ�ص اآخر هو امل�ضتفيد اأو حامل ال�ضند.  ميكن تعريف الكمبيالة على اأنها حمرر مكتوب, يت�ضمن تعهدًا حمررًا بدفع مبلغ معني مبجرد الطلع اأو يف تاريخ حمدد لأ

طراف تت�ضمن على اأمرًا �ضادرًا من �ضخ�ص ي�ضمى ال�ضاحب اإىل �ضخ�ص اآخر ي�ضمى امل�ضحوب عليه باأن يدفع مبلغًا حمددًا من املال ل�ضخ�ص ثالث هو  كذلك تعرف الكمبيالــــة على اأنها ورقة جتاريـــة ثلثية الأ

امل�ضتفيد مبجرد الإطلع اأو يف تاريخ حمدد, ويف الغالب يكون ال�ضاحب هـــو نفــ�ص امل�ضتفيـــد.

جل واإثبات احلق. فمثًل قد يقوم �ضخ�ص ما ب�ضراء جهاز كهربائي من اأحد املعار�ص على اأن ي�ضدد الثمن بعد �ضهرين, فيقوم البائع  وعادًة ما ت�ضتخدم الكمبيالت يف املعاملت التجارية كو�ضيلة للدفع الآ

)ال�ضاحب( بتحرير كمبيالة تقت�ضي اأمرًا للم�ضرتي )امل�ضحوب عليه( بدفع مبلغ حمدد )قيمة اجلهاز الكهربائي( يف تاريخ حمدد )بعد �ضهرين( للم�ضتفيد )وهو التاجر اأو ال�ضاحب نف�ضه يف هذه احلالة(. 

ن�ضاء اإذ اأنه ي�ضتحق مبجرد الإطلع. اأما الكمبيالة فل ت�ضتوجب الدفع اإل بتاريخ ال�ضتحقاق املحدد بها. كذلك وخلفًا  والكمبيالة تختلف عن ال�ضيك يف اأن ال�ضيك ل يت�ضمن اإل تاريخًا واحدًا هو تاريخ الإ

لل�ضيك, فيمكن اأن تكون هذه الكمبيالت موثقة بكفالة اأ�ضخا�ص اآخرين يوقعوا على نف�ص الكمبيالة.

اأما خ�ضم الكمبيالت فاإنه عبارة عن خدمة تقدمها البنوك لعملئها يف حال حاجتهم لل�ضيولة من خلل قيام البنك بت�ضييل قيمة الكمبيالت املوجودة لدى العميل بحيث يقوم البنك بدفع قيمتها نقدًا للعميل 

قبل تاريخ ا�ضتحقاقها. ومتنح البنوك لعملئها �ضقفًا معينًا خل�ضم الكمبيالت بحيث يتم جتديد هذا ال�ضقف ب�ضكل دوري )�ضنويًا مثًل(. 

ويقوم البنك با�ضتيفاء فوائد وعمولت من العميل مقدمًا مقابل هذه اخلدمة بحيث يقوم البنك بح�ضاب الفوائد والعمولت نظري ت�ضييل الكمبيالة ومن ثم يقوم بخ�ضمها من قيمة الكمبيالة ودفع القيمة املتبقية 

للعميل. 

وغالبًا ما يقوم البنك بتح�ضيل الكمبيالة من امل�ضحوب عليه بالنيابة عن العميل, مع احتفاظ البنك بحق الرجوع على العميل يف حال عدم متكنه من حت�ضيل قيمة الكمبيالة. 

ردنية التي تقدم خدمة الكمبيالت املخ�سومة اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك العربي

اأ. الكمبيالت 

املخ�ضومة

مر �ضخ�ص اآخر هو امل�ضتفيد اأو حامل ال�ضند. طورت داخل البنكهي حمرر مكتوب يت�ضمن تعهدًا بدفع مبلغ معني مبجرد الطلع اأو يف ميعاد معنّي لأ

ب. كمبيالت 

خم�ضومة جتاري

مره وقد تكون مكفولة اأو غري مكفولة من طرف ثالث, ويتم دفع �ضايف قيمة هذه الكمبيالت للعميل بعد نقل ملكيتها بالتظهري  مره/ اأو جمرية لأ يتم خ�ضم كمبيالت للعميل حمررة على مدينني اآخرين لأ

اإىل البنك وكذلك اإ�ضافة كفالة العميل نف�ضه ك�ضامن لت�ضديد هذه الورقة يف موعد ا�ضتحقاقها.

طورت داخل البنك

ج. خ�ضم الكمبيالت 

مر البنك  املحررة لأ

)املخ�ضومة بنكي(

مر البنك وميكن اأن تكون هذه الكمبيالت موثقة بكفالة اأ�ضخا�ص اآخرين ويجب احل�ضول يف هذه احلالة على تواقيع الكفلء على ذات  خ�ضم  لكمبيالت يحررها العميل على نف�ضه لأ

الكمبيالت.

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

ردين هلي الأ �ضك حمرر يت�ضمن اأمر �ضادر من �ضخ�ص ي�ضمى ال�ضاحب واإذن �ضخ�ص اآخر ي�ضمى امل�ضحوب عليه باأن يدفع مبلغ معني اإىل امل�ضتفيد بتاريخ ا�ضتحقاق حمدد.كمبيالت خم�ضومةالبنك الأ

بنك القاهرة عمان
الكمبيالت 

املخ�ضومة

مر البائع الذي يقوم بخ�ضمها لدى البنك بكفالته, ويكون اخلا�ضم )التاجر اأو البائع( عميل للبنك يف هذه  كمبيالت جتارية ناجتة عن عملية بيع و �ضراء حترر من قبل امل�ضرتي لأ

الفوائد  ا�ضتيفاء  ويتم  �ضنويًا,  يتم جتديده  ال�ضقف  وهذا  عمليات جتارية حقيقية  والناجتة عن  املظهرة  التجارية  الكمبيالت  للعميل خل�ضم  �ضقف  البنك مبنح  يقوم  احلالة حيث 

والعمولت مقدمًا عند كل عملية خ�ضم, ويتم ت�ضديده مبوجب اأق�ضاط ح�ضب التفاق الذي يتم بني العميل والبنك, وح�ضب تواريخ ا�ضتحقاق الكمبيالت املخ�ضومة.

طورت داخل البنك

ردن كمبيالت خم�ضومةبنك الأ
مر البائع الذي يقوم بدوره بخ�ضمها لدى البنك بكفالته ويكون اخلا�ضم )التاجر اأو البائع( هو عميل البنك يف  كمبيالت جتارية ناجتة عن عملية بيع و�ضراء حترر من قبل امل�ضرتي لأ

هذه احلالة.

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

 خ�ضم الكمبيالت 

التج�رية

تت�ضمن هذه اخلدمة متويل العميل مقابل اإعادة ت�ضييل الكمبيالت املقدمة للخ�ضم, بحيث توفر هذه اخلدمة �ضيولة للعملء, ويقوم البنك بتح�ضيل الكمبيالة بالنيابة عن العميل, ويكون للبنك حق 

الرجوع على العميل يف حال عدم متكنه من حت�ضيل قيمة الكمبيالة, ومتنح هذه اخلدمة على �ضكل �ضقف خ�ضم كمبيالت اأو يتقدم العميل بطلب خ�ضم ملرة واحدة.

املزود: 

STS  ضركة�

ردين الكويتي البنك الأ
 كمبيالت جتارية 

خم�ضومة

�ضا�ضي لل�ضداد  مع حق الرجوع على اخلا�ضم )العميل(. طورت داخل البنكمتويل الذمم املدينة املعززة بكمبيالت جتارية , ويكون  املدين يف الكمبيالة التجارية املخ�ضومة  هو امل�ضدر الأ

البنك التجاري 

ردين الأ

طورت داخل البنككمبيالت خم�ضومة

كمبيالت خم�ضومةالبنك ال�صتثماري

خدمة م�ضرفية يتم مبوجبها منح العميل ت�ضهيلت مبا�ضرة , يتم على اأثرها توقيع العميل على كمبيالة ت�ضتحق بتاريخ معني, ويتم ايداع �ضايف مبلغ الكمبيالة بعد خ�ضم الفائدة املتفق 

عليها يف ح�ضاب العميل.

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية/الأ
الغر�ص من التمويل هو توفري �ضيولة فورية للعميل من خلل اخل�ضم التجاري  اأو املبا�ضر ملقابلة التزامات طارئة.كمبيالت خم�ضومه

جل, كما يقدم البنك خدمة خ�ضم الكمبيالت التجارية لغايات متويل الذمم املدينة.كمبيالت خم�ضومةبنك الحتاد يقدم بنك الحتاد خدمة خ�ضم الكمبيالت البنكية لغايات تغطية العجز التمويلي ق�ضري الأ

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ
طورت داخل البنكيتم خ�ضم قيمة الفائدة من اأ�ضل مبلغ القر�ص واإيداع ال�ضايف بح�ضاب العميل. قرو�ص خم�ضومة

ردين  يتم خ�ضم كمبيالت لتمويل غايات حمددة �ضمن فرتات ا�ضتحقاق تتلءم مع التدفقات النقدية للعملء.كمبيالت بنكيةبنك املال الأ
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جنبية التي تقدم خدمة الكمبيالت املخ�سومة ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

HSBC خ�ضم �ضيكات موؤجلة مرفقًا بكمبيالت.خ�ضم الكمبيالتبنك

البنك العقاري 

امل�صري العربي

الكمبيالت 

املخ�ضومة

هي نوع من الت�ضهيلت الئتمانية التي يقدمها البنك لعملئه الذين يرغبون يف قب�ص قيمة الكمبيالت التجارية التي ميتلكونها قبل تاريخ ال�ضتحقاق, ويف هذا النوع من الت�ضهيلت 

يتم ا�ضتيفاء الفائدة مقدما.

طورت داخل البنك

م�صرف الرافدين
الكمبيالت 

املخ�ضومة

منح �ضقف ائتماين على الكمبيالت املخ�ضومة مقابل رهن عقار.

�صيتي بنك
 الكمبيالت 

املخ�ضومة

خ�ضم للكمبيالت التجارية ال�ضادرة بني البائع و امل�ضرتي و يتم قيد �ضايف قيمتها بعد اخل�ضم ل�ضالح البائع مقابل �ضيكات جتارية يتم جتيريها ل�ضالح البنك بال�ضافة اىل الكمبيالة 

البنكية.

طورت داخل البنك

بنك �صتاندرد 

ت�صارترد
طورت داخل البنكهي خ�ضم للكمبيالت التجارية ال�ضادرة بني البائع و امل�ضرتي و يتم قيد �ضايف قيمتها بعد اخل�ضم ل�ضالح البائع.كمبيالت خم�ضومة

جل. خ�ضم بنكيبنك لبنان واملهجر طورت داخل البنكيتم منح هذا املنتج لتمويل احتياجات العملء ق�ضرية الأ

بنك اأبو ظبي 

الوطني
طورت داخل البنكخ�ضم كمبيالت مقابل �ضيكات. خ�ضم الكمبيالت
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1-3 القروض التجارية
القرو�ص التجارية هي �ضكل من اأ�ضكال الئتمان امل�ضريف الذي متنحه البنوك لل�ضركات, ويت�ضمن القر�ص التجاري على اتفاقية بني البنك وال�ضركة يقوم مبوجبها البنك مبنح ال�ضركة مبلغًا حمددًا من املال 

مقابل تعهد ال�ضركة ب�ضداد هذا املبلغ على �ضكل اأق�ضاط يف تواريخ م�ضتقبلية حمددة, اأو كدفعة واحدة يف تاريخ حمدد, اإ�ضافة ل�ضداد اأية فوائد وعمولت ت�ضتحق عليها للبنك. وعادًة ما تطلب البنوك من ال�ضركة 

جل, اإل اأنه يتم منحها لفرتات  �ضل يف هذا النوع من القرو�ص اأن تكون ق�ضرية الأ �ضمانات معينة ك�ضرط ملنح مثل هذه القرو�ص وذلك حتى ي�ضمن البنك ا�ضرتداد اأمواله يف حالة توقف ال�ضركة عن ال�ضداد. والأ

جل وذلك ح�ضب الهدف من القر�ص وقيمة القر�ص.  متو�ضطة وطويلة الأ

ردنية التي تقدم خدمة القرو�س التجارية اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

قرو�ص متناق�ضةالبنك العربي
قرو�ص حمددة ال�ضداد :  وهي قرو�ص متنح لتمويل غاية حمددة غري متكررة ويتم التفاق على ت�ضديد هذه القرو�ص وفق جدول زمني معني اأو وفقا لتدفقات نقدية معينة وميكن اأن 

ق�ضاط مت�ضاوية اأو خمتلفة القيم وذلك كل ح�ضب احلالة التي يكون فيها التمويل. تكون عملية الت�ضديد تدريجيا اأو على دفعة واحدة, كما ميكن اأن تكون الأ
طورت داخل البنك

ردين هلي الأ القرو�ص التجاريةالبنك الأ
موال وفوائدها امل�ضتحقة عليها وامل�ضاريف دفعة واحدة اأو على اأق�ضاط يف تواريخ حمددة وتدعم  منح العميل �ضقف ائتمان ملرة واحدة اأو متجدد على اأن يتعهد املدين ب�ضداد تلك الأ

تلك بتقدمي جمموعة من ال�ضمانات التي تكفل للبنك ا�ضرتداد اأية خ�ضائر يف اأمواله يف حالة توقف العميل عن ال�ضداد. 

القرو�ص التجاريةبنك القاهرة عمان
ردين, ويتم ت�ضديدها  جنبية ح�ضب حمددات البنك املركزي الأ  قرو�ص يتم منحها لعملء املوؤ�ض�ضات وال�ضركات الكربى من القطاعني العام واخلا�ص , ومتنح بالعملة املحلية و الأ

مبوجب اأق�ضاط �ضهرية يتم التفاق عليها ما بني العميل والبنك, وح�ضب التدفقات النقدية للعميل, وينتهي القر�ص عند ت�ضديده.
طورت داخل البنك

ردن ت�ضهيلت ائتمانية ينتج عنها متويل نقدي مبا�ضر لعملء البنك والتزامات مبا�ضرة من قبل هوؤلء العملء جتاه البنك بال�ضداد عند الطلب اأو يف تواريخ حمددة.القرو�ص التجاريةبنك الأ

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

اأ. قرو�ص ال�ضتثمار 

العقاري

خرى وي�ضدد على اأق�ضاط. املزود: �ضركة  STS توفري التمويل اللزم للم�ضتثمرين واملطورين العقاريني, وي�ضرف التمويل على دفعات تتنا�ضب مع تكلفة امل�ضروع املمول وم�ضادر التمويل الذاتية الأ

ب. متويل املقاولني

نفاق على امل�ضاريع املحالة على املقاول و / اأو فتح العتمادات امل�ضتندية ل�ضترياد املواد  متنح هذه اخلدمة للمقاولني مل�ضاعدتهم على تنفيذ امل�ضاريع التي يقوموا بها, �ضواء كان ذلك للإ

ال�ضرورية للم�ضاريع وتقدمي الكفالت املالية للمقاولني. �ضروط اخلدمة اأن ل تزيد مدة الئتمان عن املدة املحددة لتنفيذ امل�ضروع اأو املدة التي حددتها تعليمات البنك الداخلية, واأن 

يتم حتويل م�ضتخل�ضات امل�ضروع املطلوب متويله للبنك مبوجب حوالة حق عدلية, واأن ت�ضدد الت�ضهيلت من امل�ضتخل�ضات الواردة وان تكون كفالت امل�ضروع واعتماداته م�ضدرة عن 

طريق البنك.

طورت داخل البنك

ج. قرو�ص بالعملة 

جنبية الأ

ردين. جنبية وفقًا لتعليمات وحمددات البنك املركزي الأ املزود: �ضركة  STSتوفر هذه اخلدمة التمويل اللزم للعميل بالعملة الأ

ردين الكويتي طورت داخل البنكت�ضهيلت مبا�ضرة  يتم منحها للعميل لغايات متويل ان�ضطته التجارية بحيث تكون عمليات التمويل موؤقتة ومربجمة ال�ضداد ومرتبطة  بتدفقات نقدية حمددة.قرو�ص  جتاريةالبنك الأ

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ
قرو�ص جتارية

جل ومتنح للموؤ�ض�ضات وال�ضركات الكربى اأو املتو�ضطة للقطاعني العام واخلا�ص وت�ضدد اإما مبوجب  وهي القرو�ص التي متنح لغايات جتارية كقرو�ص مربجمة ال�ضداد اأو قرو�ص لأ

جلها. اأق�ضاط اأو ح�ضب التدفقات النقدية وح�ضب الغاية التي منحت لأ

البنك التجاري 

ردين الأ
طورت داخل البنكقرو�ص جتارية
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

جنبية وفق تعليمات البنك املركزي.القرو�ص املتناق�ضةالبنك ال�صتثماري ردين اأو العملة الأ جل بالدينار الأ متويل للعملء لفرتات ق�ضرية / متو�ضط الأ

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية - الأ
قر�ص متناق�ص

جل( مثل متويل اعتمادات �ضادرة,  متويل امل�ضاريع,  تعطى القرو�ص ب�ضورة عامة لتمويل احتياجات العميل املختلفة, وعمر القر�ص يحدده الغر�ص منه )ق�ضري, متو�ضط اأو طويل الأ

متويل �ضراء اأ�ضول منتجة )خطوط اإنتاج(, و�ضواها.

جل. القرو�ص التجاريةبنك الحتاد جل اإىل متو�ضطة وطويلة الأ يقدم بنك الحتاد قرو�ضًا جتارية متعددة الغايات ومتعددة املدد ترتاوح من ق�ضرية الأ

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ
القرو�ص التجارية

متنح هذه القرو�ص عادًة لتمويل و�ضراء موجودات ثابتة ويتم ت�ضديدها من خلل اأق�ضاط �ضهرية اأو ربع �ضنوية اأو ن�ضف �ضنوية )ح�ضب املوافقة(, ويرتتب عليها فوائد �ضهرية يتم دفعها 

بتاريخ ال�ضتحقاق.
طورت داخل البنك

ردين جل(.القرو�ص التجاريةبنك املال الأ جل, موجودات متداولة: متويل لفرتات ق�ضرية الأ �ضل املمول )موجودات ثابتة: متويل لفرتات متو�ضطة وطويلة الأ  يتم منح قرو�ص تتنا�ضب مدتها مع طبيعة الأ

جنبية التي تقدم خدمة القرو�س التجارية ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

HSBC متنح للعملء لغايات متويل ال�ضترياد.قرو�ص ا�ضتريادبنك

البنك العقاري امل�صري 

العربي
القرو�ص التجارية

 هي مبالغ نقدية مينحها البنك لعملئه بعد الدرا�ضة والتحليل وبال�ضمانات املنا�ضبة لتمويل غاية حمددة اأو م�ضروع حمدد �ضلفا بحيث يتم �ضرف القر�ص لهذه الغاية على دفعة اأو 

دفعات ح�ضب امل�ضروع.

طورت داخل البنك

طورت داخل البنك متنح للعملء لغايات متويل ال�ضترياد و الت�ضدير مقابل م�ضتندات موؤيدة )اعتمادات, بوال�ص تاأمني, فواتري جتارية, الخ...(. القرو�ص التجارية�صيتي بنك

طورت داخل البنكهي القرو�ص التي يتم منحها مقابل اعتمادات اأو فواتري جتارية. القرو�ص التجاريةبنك �صتاندرد ت�صارترد

بنك عودة

القرو�ص الدوارة / 

القرو�ص ق�ضرية 

جل / القرو�ص  الأ

جل متو�ضطة الأ

جل و القرو�ص الدوارة و مبا ينا�ضب طبيعة الن�ضاط  ن�ضطة التجارية وت�ضنف �ضمن عدة اأنواع من القرو�ص ق�ضرية ومتو�ضطة الأ ب�ضكل عام ت�ضتخدم لتمويل الحتياجات التمويلية للأ

والغايات و املعطيات املالية و الئتمانية.

طورت داخل البنك

ق�ضرية ومتو�ضطة الجل لغايات التمويل التجاري او امل�ضاريع. القرو�ص التجاريةبنك الكويت الوطني

�ضول الثابتة.قر�ص متناق�ضةبنك لبنان واملهجر طورت داخل البنكت�ضتخدم لتمويل الأ

جل لتمويل م�ضرتيات العميل. القرو�ص التجارية بنك اأبو ظبي الوطني طورت داخل البنكقرو�ص ق�ضرية الأ
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1-4 القروض ألجل
جل هي �ضكل من اأ�ضكال الئتمان امل�ضريف الذي متنحه البنوك لل�ضركات   بحيث يقوم مبوجبها البنك مبنح ال�ضركة مبلغًا حمددًا من املال مقابل تعهد ال�ضركة ب�ضداد هذا املبلغ على �ضكل اأق�ضاط  القرو�ص لأ

يف تواريخ م�ضتقبلية حمددة, اأو كدفعة واحدة يف تاريخ حمدد, اإ�ضافة ل�ضداد اأية فوائد وعمولت ت�ضتحق عليها للبنك, مع تقدمي ال�ضركة ل�ضمانات معينة تكفل للبنك ا�ضرتداد اأمواله يف حالة توقف ال�ضركة عن 

ال�ضداد.

جل قد تتميز بخ�ضائ�ص اإ�ضافية منها اأنها عادًة ما تكون اأطول اأجًل, وتكون مبالغ القرو�ص املقدمة مبوجبها  جل, اإل اأن القرو�ص لأ وعلى الرغم من وجود ت�ضابه كبري بني القرو�ص التجارية وبني القرو�ص لأ

جل.   �ضول الثابتة وامل�ضاريع وال�ضتثمارات احلقيقية طويلة الأ اأكرب, ويف بع�ص احليان قد يتم تقدميها مبوجب قر�ص جتمع بنكي, كما اأن غايات هذه القرو�ص قد تكون موجهة لتمويل الأ

جل ردنية التي تقدم خدمة القرو�س لأ اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

بنك القاهرة عمان
 قرو�ص متويل 

م�ضاريع 

مد والتي تعتمد يف �ضدادها على الدخل املتاأتي من امل�ضروع نف�ضه بحيث يعتمد يف درا�ضة حجم التمويل و جدول  نتاجية طويلة الأ وهي قرو�ص يتم منحها لغايات متويل امل�ضاريع الإ

ال�ضداد على درا�ضة اجلدوى القت�ضادية املعدة من قبل املقرت�ص.

طورت داخل البنك

ردن قرو�ص جتاريةبنك الأ

يقدم البنك القرو�ص التجارية باأنواعها :

1.قرو�ص بفائدة خم�ضومة: قرو�ص ذات فائدة خم�ضومة م�ضابهة للكمبيالت املخ�ضومة اإذ يتم �ضرف قيمة القر�ص ناق�ضًا الفوائد والعمولت وامل�ضاريف عند املنح , ثم 

حت�ضيل كامل قيمة القر�ص يف تاريخ ال�ضتحقاق.

طورت داخل البنك

جل. طورت داخل البنك2.قرو�ص بفوائد تراكمية: القرو�ص التي يتم حت�ضيل الفوائد عليها خلل مدة �ضريان القر�ص بقيدها على ح�ضاب القر�ص وتكون عادة ق�ضرية الأ

جال املتو�ضطة اأو الطويلة وقد يتم منح هذه القرو�ص من خلل جتمع بنكي لتوزيع املخاطر على اأكرث من بنك مع  3. قرو�ص التجمعات البنكية: قرو�ص ذات املبالغ الكبرية والآ

جنبية. مراعاة متطلبات ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية بخ�ضو�ص القرو�ص بالعملت الأ

طورت داخل البنك

4. قرو�ص متويل املبيعات: قر�ص يتم منحه للعميل لتمويل عمليات مبيعات موؤجلة الدفع والعائدة للب�ضائع املباعة يف حدود ن�ضبة معينة مقابل ال�ضيكات املوؤجلة التي يودعها العميل 

يف ح�ضاب خم�ض�ص لهذه الغاية.

طورت داخل البنك

5. قرو�ص البوندد: قرو�ص لتمويل اعتمادات مفتوحة لدى البنك اأو م�ضتندات واردة من خلل البنك با�ضم البنك مقابل تخزين الب�ضاعة الواردة يف م�ضتودعات البوندد با�ضم 

البنك.

طورت داخل البنك

�ضهم يف �ضوق عمان املايل.  �ضهم: هي القرو�ص املمنوحة بغر�ص املتاجرة والتداول بالأ طورت داخل البنك6. قرو�ص التداول بالأ

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل
جل متنح لتمويل �ضراء املوجودات الثابتة وامل�ضاريع ال�ضتثمارية يربمج �ضدادها على �ضكل اأق�ضاط دورية. القرو�ص  املزود: �ضركة  STSقرو�ص طويلة الأ

ردين الكويتي جلالبنك الأ جل( .قرو�ص طويلة الأ طورت داخل البنكت�ضهيلت مبا�ضرة متنح للعملء لتمويل اأ�ضول ثابتة وراأ�ضمالية, وتكون فرتة ال�ضداد اأطول من القرو�ص العادية )الق�ضرية  واملتو�ضطة الأ



�20

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ
جل قر�ص لأ

ويتم منح هذه القرو�ص لتمويل غاية حمدده للعميل ويتم ت�ضديدها اإما دفعه واحده عند انتهاء املدة املتفق عليها اأو ح�ضب التدفقات النقدية املتوقعة وينتهي القر�ص عند انتهاء 

جلها. الغاية التي منح لأ

البنك التجاري 

ردين الأ
جل طورت داخل البنكقرو�ص لأ

جلالبنك ال�صتثماري ردين.قرو�ص طويلة الأ جنبية وفقًا لتعليمات البنك املركزي الأ ردين اأو العملة الأ لتمويل عمليات راأ�ص مالية وامل�ضاريع ب�ضكل عام وتعطى بالدينار الأ

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية / الأ
 تعطى القرو�ص ب�ضورة عامة لتمويل ا�ضتثمارات  العميل الرا�ضمالية ,مثل متويل امل�ضاريع, ومتويل �ضراء اأ�ضول منتجة )خطوط اإنتاج(. قر�ص متناق�ص

جلبنك الحتاد قرو�ص الغاية منها تغطية الحتياجات التمويلية للم�ضاريع التي يتطلب �ضدادها مددًا طويلة ويعتمد �ضدادها ب�ضكل رئي�ضي على التدفقات النقدية التي �ضتتولد عن امل�ضروع املمول. قرو�ص طويلة الأ

جل جنبية التي تقدم خدمة القرو�س لأ ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك العقاري 

امل�صري العربي
جل �ضكان.القرو�ص لأ مثلة عليها قرو�ص الإ طورت داخل البنكمن الأ

جل �صيتي بنك طورت داخل البنكمتويل امل�ضاريف الراأ�ضمالية لفرتات ترتاوح من 1-5 �ضنوات.القرو�ص لأ

بنك �صتاندرد 

ت�صارترد

Term Loans .طورت داخل البنكمينح هذا النوع من الت�ضهيلت لتمويل م�ضاريف راأ�ص مالية ملدة 3-5 �ضنوات

بنك عودة
 القرو�ص طويلة 

جل  الأ

طورت داخل البنكب�ضكل عام ت�ضتخدم لغايات متويل الحتياجات الراأ�ضمالية و مبا يتنا�ضب و طبيعة الن�ضاط والتدفقات النقدية والحتياجات التمويلية.   

بنك الكويت 

الوطني
جل القرو�ص لأ

�ضول الثابتة.قر�ص متناق�صبنك لبنان واملهجر طورت داخل البنكت�ضتخدم لتمويل الأ

بنك اأبو ظبي 

الوطني

 قرو�ص متو�ضطة 

جل الأ

طورت داخل البنك لتمويل امل�ضرتيات الراأ�ضمالية ملدد ترتاوح بني �ضنتني اىل خم�ص �ضنوات.
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1-5 تمويل رأس المال العامل
�ضول املتداولة واخل�ضوم املتداولة لدى ال�ضركة. وتقدم البنوك العاملة يف  �ضول املتداولة لدى ال�ضركة, بينما يعرف �ضايف راأ�ص املال العامل على اأنه الفرق بني الأ يعرف راأ�ص املال العامل على اأنه اإجمايل الأ

ردن ت�ضهيلت خا�ضة لتمويل راأ�ص املال العامل نبينها يف اجلدول التايل.  الأ

ردنية التي تقدم خدمة متويل راأ�س املال العامل اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
و�صف عام عن اخلدمة 

توفر اخلدمة

الكرتونياً
مزود اخلدمة

   نف�ص املفهوم الوارد يف اجلاري واملدين والقرو�ص املتناق�ضة. جاري مدين وقرو�ص متناق�ضةالبنك العربي

ردين هلي الأ منح العميل ت�ضهيلت ت�ضتخدم يف ن�ضاط ال�ضركة الت�ضغيلي. متويل راأ�ص املال العاملالبنك الأ

بنك القاهرة عمان
جاري مدين, قرو�ص ق�ضرية 

جل, و خ�ضم كمبيالت الأ

جل ي�ضتند يف �ضداده اإىل نتائج العمليات الت�ضغيلية لراأ�ص املال العامل. متويل ق�ضري الأ

ردن طورت داخل البنكت�ضهيلت ائتمانية ينتج عنها متويل نقدي مبا�ضر لعملء البنك والتزامات مبا�ضرة من قبل هوؤلء العملء جتاه البنك بال�ضداد عند الطلب اأو يف تواريخ حمددة.قرو�ص جتارية / جاري مدين بنك الأ

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

 اجلاري مدين  والقرو�ص 

الدوارة وخ�ضم الكمبيالت

املزود: �ضركة  STS√ ينطبق عليها ما مت ذكره �ضمن و�ضف اجلاري مدين والقرو�ص الدوارة وخ�ضم الكمبيالت.

ردين الكويتي البنك الأ
ت�ضهيلت متويل راأ�ص املال 

العامل 

طورت داخل البنك ت�ضهيلت مبا�ضرة متنح للعملء لتمويل بنود راأ�ص املال العامل )الذمم املدينة , الب�ضاعة , الخ..(.

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ
كان �ضابقا مينح حتت هذا امل�ضمى ومت تعديله ليمنح حتت م�ضمى اجلاري مدين.قر�ص راأ�ص املال العامل

ردين طورت داخل البنكمتويل راأ�ص املال العاملالبنك التجاري الأ

 نف�ص املفهوم الوارد يف اجلاري مدين.جاري مدين  البنك ال�صتثماري

بنك الحتاد
 Trade التمويل التجاري

 finance
الغاية من هذه الت�ضهيلت يف العادة هي متويل الدورات التجارية للعميل ويخ�ض�ص كل منها لتمويل مرحلة حمددة من الدورة التجارية وبحيث ت�ضمح 

جمتمعة بتمويل الدورة التجارية كاملة.

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ
ال�ضحب من احل�ضاب �ضمن �ضقف حمدد ح�ضب احتياج العميل و�ضمن معدل دوران مقبول.قر�ص راأ�ضمال عامل

ردين بنك املال الأ
خمتلف اأنواع التمويل ق�ضري و 

جل متو�ضط الأ

ح�ضب ما ورد يف ت�ضهيلت اجلاري مدين , الكمبيالت البنكية , القرو�ص التجارية و الدوارة.
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جنبية التي تقدم خدمة متويل راأ�س املال العامل ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

HSBC لتمويل �ضراء ب�ضاعة ومتويل املدينون.اجلاري مدينبنك

البنك العقاري 

امل�صري العربي

متويل راأ�ص املال 

العامل 

جل او متو�ضطة الجل ويكون الهدف منها متويل ن�ضاط العميل. طورت داخل البنك يتم من خلل منح عملء البنك قرو�ص اأو �ضلف ق�ضرية الأ

�صيتي بنك
 متويل راأ�ص املال 

العامل

جل و/اأو كمبيالت خم�ضومة و/اأو جاري مدين ت�ضتخدم لتمويل الفجوة التمويلية يف الدورة الت�ضغيلية للعميل . طورت داخل البنك قرو�ص دوارة و/اأو ق�ضرية الأ

بنك �صتاندرد 

ت�صارترد

متويل راأ�ص املال 

العامل 

جل متنح لتمويل النق�ص يف الدورة التجارية لل�ضركات . طورت داخل البنك قرو�ص ق�ضرية الأ

بنك عودة

اجلاري مدين / قرو�ص 

دوارة / قرو�ص ق�ضرية 

جل  الأ

ب�ضكل عام ت�ضتخدم لغايات متويل راأ�ص املال العامل �ضمن �ضقف حمدد م�ضبقًا من قبل البنك بناًء على درا�ضة معطيات العميل الئتمانية و املالية و وفق احتياجاته التمويلية.

بنك الكويت 

الوطني

متويل راأ�ص املال 

العامل

بنك اأبو ظبي 

الوطني

 متويل راأ�ص املال 

العامل

طورت داخل البنك لتمويل امل�ضرتيات الراأ�ضمالية ملدد ترتاوح بني �ضنتني اىل خم�ص �ضنوات.
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1-6 قروض التجمع البنكي
يتم منح قرو�ص التجمع البنكي لل�ضركات وامل�ضاريع الكربى واملوؤ�ض�ضات احلكومية, اأو �ضبه احلكومية وت�ضري قرو�ص التجمع البنكي اأو القرو�ص املجمعة اإىل تلك القرو�ص التي يتم منحها من قبل جمموعة من 

البنوك بحيث ي�ضرتك فيها اأكرث من بنك بتقدمي جزء من القر�ص, ويتوىل اإدارة وتنظيم عملية قر�ص التجمع البنكي بنك )واأحيانًا اأكرث من بنك( والذي ي�ضمى بالبنك الوكيل اأو القائد للتجمع البنكي. ويتميز 

هذا النوع من القرو�ص باأنها تكون مببالغ كبرية ن�ضبيًا, بحيث ل ي�ضتطيع اأن مينحها بنك مبفرده نظرًا لرتفاع قيمة القر�ص, ومن خلل قرو�ص التجمع البنكي يتم توزيع املخاطرة بني البنوك امل�ضاركة يف القر�ص, 

كذلك متنح هذه القرو�ص للبنوك ال�ضغرية الفر�ضة يف امل�ضاركة.  

ردنية التي تقدم خدمة القرو�س املجمعة اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

جل لتمويل امل�ضاريع الكبرية بال�ضرتاك مع بنوك اأخرى.قرو�ص التجمع البنكيالبنك العربي طورت داخل البنك تنظم اإدارة قرو�ص طويلة الأ

ردين هلي الأ القرو�ص املجمعةالبنك الأ

قر�ص يتم منحه من قبل عدة بنوك بال�ضرتاك بن�ضب معينة يتم التفاق عليها فيما بني البنوك وغالبًا ما تكون مببالغ عالية ت�ضتوجب اإدخال بنوك اأخرى من اأجل التخفي�ص وتوزيع 

اخلطر الئتماين. 

قر�ص التجمع البنكيبنك القاهرة عمان

هي القرو�ص التي تت�ضف بقيمتها املرتفعة و طول اأمدها حيث تت�ضارك جمموعة من البنوك يف منح القر�ص بح�ضة معينة لكل بنك حيث متنح هذه القرو�ص لل�ضركات و املوؤ�ض�ضات 

نتاجية. ذات امل�ضاريع الإ

طورت داخل البنك

ردن بنك الأ
قرو�ص التجمعات 

البنكية

جال املتو�ضطة اأو الطويلة وقد يتم منح هذه القرو�ص من خلل جتمع بنكي لتوزيع املخاطر على اأكرث من بنك مع مراعاة متطلبات ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية  قرو�ص ذات املبالغ الكبرية والآ

جنبية. بخ�ضو�ص القرو�ص بالعملت الأ

طورت داخل البنك

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

قرو�ص التجمعات 

البنكية

املزود: �ضركة  STS متويل م�ضاريع كبرية من قبل جمموعة من البنوك ويتم اإدارة القر�ص من قبل اأحد البنوك امل�ضاركة.

ردين الكويتي البنك الأ
قرو�ص التجمعات 

البنكية

طورت داخل البنكتنظم اإدارة القرو�ص لتمويل امل�ضاريع الكبرية بال�ضرتاك مع بنوك اأخرى, وقد يكون البنك قائدًا للتجمع اأو م�ضاركًا فقط.

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ
قرو�ص التجمع البنكي

وهي القرو�ص اأو الت�ضهيلت التي متنح لل�ضركات الكربى اأو املوؤ�ض�ضات احلكومية اأو اخلا�ضة وهذا النوع يتم بال�ضرتاك مع عدد من البنوك اأو املوؤ�ض�ضات بحيث يقوم كل بنك اأو موؤ�ض�ضة 

بامل�ضاركة بح�ضة من القر�ص ح�ضب رغبته اأو قناعته بالتمويل ويكون القر�ص باإدارة احد البنوك حتت م�ضمى البنك املدير اأو الوكيل وتتم امل�ضاركة عادة لن قيمة القرو�ص تفوق احلدود 

امل�ضموح بها للبنك الواحد ح�ضب التعليمات اأو رغبة من البنوك للم�ضاركة وتخفيف املخاطر.

البنك التجاري 

ردين الأ
طورت داخل البنكيقود البنك وي�ضارك يف عدة قرو�ص جتمع بنكي يتم منحها ل�ضركات كربى.قرو�ص التجمع البنكي

قرا�ص م�ضاريع بحاجة لتمويل مببالغ عالية.قرو�ص التجمع البنكيالبنك ال�صتثماري يتم امل�ضاركة يف القرو�ص التجمع البنكي عن طريق بنوك حملية اأو اأجنبية لإ
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية/الأ
قر�ص جتمع بنكي

قر�ص كبري ن�ضبيًا من حيث املبلغ , ويتم منحه من قبل عدد من البنوك بالنيابة عن املقرت�ص , وعادة يتم اإدارة هذا القر�ص من قبل بنك  واحد والذي ميتلك خربة وا�ضعة ويتمتع 

ب�ضمعة م�ضرفية ممتازة على امل�ضتويني املحلي والدويل.

يدير بنك الحتاد وي�ضارك يف قرو�ص التجمع البنكي كما ويتوىل مهام املفاو�ضة بالنيابة عن عملئه لغايات احل�ضول على اأف�ضل ال�ضروط.القرو�ص املجمعةبنك الحتاد

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ
خرى.قرو�ص التجمع البنكي ل يتم قيادة قرو�ص جتمعات بنكية ولكن يتم امل�ضاركة مع البنوك الأ

ردين يتم امل�ضاركة يف قرو�ص التجمع التي تنظم لتمويل م�ضاريع ا�ضتثمارية كبرية لفرتات ت�ضديد طويلة ن�ضبيًا.قرو�ص التجمعبنك املال الأ

جنبية التي تقدم خدمة القرو�س املجمعة ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك العقاري امل�صري 

العربي
طورت داخل البنكهو عبارة عن قر�ص يكون مبلغه كبري يتم منحه من خلل ا�ضرتاك اأكرث من بنك يف عملية املنح ويكون هناك بنك قائد لهذا القر�ص يقوم باإدارته.   التجمع البنكي

جال طويلة.القرو�ص املجمعة�صيتي بنك طورت داخل البنك تتم بالتعاون مع عدة بنوك اأخرى لتمويل امل�ضاريع التي تت�ضم بالحتياجات التمويلية ذات املبالغ الكبرية ولآ

طورت داخل البنك هذه القرو�ص ت�ضمل اأكرث من مقر�ص )بنك( وملبالغ كبرية )اأكرب من 50 مليون(. Syndicationsبنك �صتاندرد ت�صارترد

طورت داخل البنك تتم بالتعاون مع عدة بنوك اأخرى لتمويل امل�ضاريع التي تت�ضم بالحتياجات التمويلية ذات املبالغ الكبرية . قرو�ص التجمع البنكيبنك عودة

القرو�ص املجمعةبنك الكويت الوطني

خرى.قرو�ص جتمع بنكيبنك لبنان واملهجر طورت داخل البنكت�ضتخدم لتمويل امل�ضاريع املتخ�ض�ضة من خلل امل�ضاركة مع البنوك الأ

طورت داخل البنك ي�ضاهم البنك يف قرو�ص التجمع البنكي. قرو�ص جممعة بنك اأبو ظبي الوطني
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1-7 القروض الدوارة والمتجددة
جزاء امل�ضددة من القر�ص لنف�ص  وهي عبارة عن اتفاقية بني البنك والعميل يتم مبوجبها منح العميل قر�ضًا مببلغ حمدد ولغايات حمددة مع ال�ضماح للعميل باإجراء عمليات �ضداد للقر�ص اأو اإعادة ا�ضتعمال الأ

الغايات املتفق عليها وبنف�ص طريقة الت�ضديد املتفق عليها وحتى انتهاء مدة �ضريان القر�ص. 

غرا�ص منها متويل العتمادات امل�ضتندية والبوال�ص, ومتويل متطلبات العطاءات والعقود املحالة على العملء, ولتمويل راأ�ص املال العامل لدى العملء وتغطية  وي�ضتخدم هذا النوع من القرو�ص للعديد من الأ

الفجوة التمويلية, ولتمويل الحتياجات املالية املتكررة لل�ضركة.

ردنية التي تقدم خدمة القرو�س الدوارة واملتجددة اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

 القرو�ص املتجددةالبنك العربي

جزاء امل�ضددة من القر�ص لنف�ص الغايات املتفق عليها وبنف�ص طريقة الت�ضديد املتفق   وهي قرو�ص متنح لغايات حمددة ولكنها متكررة حيث ت�ضمح طبيعة هذه القرو�ص للعملء باإعادة ا�ضتعمال الأ

عليها اأي�ضًا.

طورت داخل البنك

ردين هلي الأ البنك الأ

القرو�ص التجارية 

املتجددة

موال وفوائدها امل�ضتحقة عليها وامل�ضاريف دفعة اأو على اأق�ضاط يف تواريخ حمددة وتدعم تلك بتقدمي  منح العميل �ضقف ائتمان متجدد لتمويل الن�ضاط التجاري على اأن يتعهد املدين ب�ضداد تلك الأ

مواله يف حالة توقف العميل عن ال�ضداد. جمموعة من ال�ضمانات التي تكفل للبنك ا�ضرتداد اأية خ�ضائر لأ

 القرو�ص املتجددة بنك القاهرة عمان

 مينح هذا املنتج على �ضكل ت�ضهيلت دائمة بحيث يتم ا�ضتغلله لتمويل غايات خمتلفة منها متويل العتمادات بجميع اأنواعها ال�ضادرة والواردة والبوال�ص+ فواتري ال�ضراء + 

حوالت )متويل راأ�ص املال العامل( , بحيث يتم متويل ن�ضبة معينة من قيمة كل اعتماد اأو بولي�ضة ويتم ت�ضديد كل عملية متويل على حده, مبوجب اأق�ضاط يتم التفاق عليها ما بني 

العميل والبنك ح�ضب التدفقات النقدية للعميل, ويتم ا�ضتيفاء الفائدة �ضهريًا , والعمولة مقدمًا.

طورت داخل البنك

ردن القرو�ص التجاريةبنك الأ

ت�ضهيلت ائتمانية ينتج عنها متويل نقدي مبا�ضر لعملء البنك والتزامات مبا�ضرة من قبل هوؤلء العملء جتاه البنك بال�ضداد عند الطلب اأو يف تواريخ حمددة, ومتنح لتمويل احتياجات راأ�ص املال 

العامل )خ�ضم الفواتري, متويل اعتمادات ... الخ(, وي�ضمح باإعادة ا�ضتغلل املبالغ امل�ضددة من هذا القر�ص لنف�ص الغاية املحددة و�ضمن ال�ضقف املمنوح.

طورت داخل البنك

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل
القر�ص الدوار

ن�ضطة التجارية وال�ضناعية �ضمن �ضروط ومعايري حمددة الغاية وفرتة الت�ضديد وي�ضمح باإعادة ا�ضتغلل املبالغ  نح لتمويل احتياجات راأ�ص املال العامل للأ القر�ص الدوار هو �ضقف ائتمان ميمُ

امل�ضددة من هذا القر�ص لنف�ص الغاية املحددة و�ضمن ال�ضقف املمنوح.

STS  املزود: �ضركة

ردين الكويتي  قرو�ص  متجددةالبنك الأ

خذ موافقات  ت�ضهيلت مبا�ضرة متنح للعملء لتمويل ان�ضتطتهم, ويف حال كانت احلاجة متكررة يتم منحهم �ضقف ليتم اإعادة ا�ضتغلله با�ضتمرار و�ضمن �ضروط و�ضوابط حمددة دون احلاجة لأ

اإدارية عند كل ا�ضتغلل, ويتم النظر يف جتديد هذا ال�ضقف �ضنويًا.

طورت داخل البنك

البنك التجاري 

ردين الأ

القرو�ص الدوارة 

واملتجددة

طورت داخل البنك

القرو�ص الدوارة البنك ال�صتثماري

- متويل / خ�ضم �ضيكات اأو لغايات ال�ضترياد.

- متويل بوال�ص و/اأو اعتمادات.

- تكون لفرتة تقل عن 12 �ضهرًا .

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية / الأ
قر�ص متجدد

هذا النوع من الت�ضهيل يخدم غر�ضًا حمددًا مثل متويل العتمادات ال�ضادرة, احلوالت,بوال�ص التح�ضيل,الذمم املدينة ومتويل متطلبات العطاءات والعقود املحالة على العملء 

لتمكينهم من تنفيذها بال�ضورة املطلوبة.

القرو�ص امل�ضتنديةبنك الحتاد

يتنا�ضب  �ضدادها مبا  ت�ضميم جداول  يتم  قرو�ص  وهي  املخزون,  اأو  املدينة  الذمم  لتمويل  ت�ضتغل  والتي  امل�ضتندية  القرو�ص  م�ضمى  املتجددة حتت  القرو�ص  الحتاد  بنك  مينح 

والتدفقات النقدية للمقرت�ص.

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ
يتم منح هذا النوع من القرو�ص لتحويل دورة راأ�ص املال العامل لدى العملء لتغطية الفجوة التمويلية الناجتة من فرتة حت�ضيل الذمم مقارنة مع فرتة دفع قيمة امل�ضرتيات للموردين.قرو�ص  التمويل املتجدد

ردين بنك املال الأ

طورت داخل البنكت�ضتخدم ب�ضكل عام لتمويل احتياجات ال�ضركة املتكررة والتي تت�ضم بال�ضفة الدورية على �ضبيل املثال ولي�ص احل�ضر )متويل الب�ضائع, الذمم املدينة ...الخ( . القرو�ص املتجدد

�ضل و بحيث يتاح ا�ضتخدام املبالغ امل�ضددة من القر�ص.القرو�ص الدوارة يتم متويل غايات حمددة لفرتات ت�ضديد تتنا�ضب مع دورة الأ

جنبية التي تقدم خدمة القرو�س الدوارة واملتجددة ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

HSBC ضقف قرو�ص لتمويل م�ضرتيات العملء املحلية واخلارجية وهو �ضقف قر�ص متجدد.�ضقف قرو�صبنك�

البنك العقاري امل�صري 

العربي
طورت داخل البنك هي عبارة عن �ضقف ت�ضهيلت يحدده البنك للعميل بحيث يوفر له �ضيولة نقدية ويجدد هذا ال�ضقف �ضنويًا مبوافقة البنك والعميلالقرو�ص املتجددة

�صيتي بنك
القرو�ص الدوارة 

والقرو�ص املتجددة 

طورت داخل البنك �ضقف قرو�ص لتمويل م�ضرتيات العملء املحلية واخلارجية وهو �ضقف قر�ص متجدد.

بنك �صتاندرد ت�صارترد
القرو�ص الدوارة  

Revolving Loans
قل من �ضنة. طورت داخل البنك مينح هذا النوع من الت�ضهيلت لتمويل م�ضاريف راأ�ضمالية لأ

بنك عودة
القرو�ص الدوارة و 

املتجددة

ب�ضكل عام ت�ضتخدم لغايات متويل احتياجات العميل الت�ضغيلية املتكررة �ضمن الدورة التجارية له وفق �ضقف حمدد  م�ضبقًا من قبل البنك و مبا يتواءم و درا�ضة معطيات العميل 

الئتمانية و املالية و وفق احتياجاته التمويلية.

طورت داخل البنك

القرو�ص الدوارةبنك الكويت الوطني

طورت داخل البنكي�ضتخدم لتمويل راأ�ص املال العامل.قر�ص دواربنك لبنان واملهجر

طورت داخل البنكمتويل م�ضرتيات العميل وم�ضتورداته �ضمن �ضقوف جتدد تلقائيًا. القرو�ص الدوارةبنك اأبو ظبي الوطني
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1-8 أنواع أو برامج أخرى خاصة بالتسهيالت التجارية للشركات
ردنية التي تقدم اأنواع اأو برامج اأخرى خا�سة بالت�سهيات التجارية لل�سركات: اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك العربي
متويل عمليات تخزين 

الب�ضائع )البوندد(

 تقدم هذه اخلدمة اإىل القطاع ال�ضناعي والتجاري الذي ي�ضتطيع تخزين ب�ضائعه يف م�ضتودعات البوندد ملدة اأق�ضاها �ضنتني, معلقة الر�ضوم اجلمركية حلني التخلي�ص عليها خلل املدة ومتويل 

من ت�ضهيلت ممنوحة بغر�ص تخزين ب�ضائع.

طورت داخل البنك

بنك القاهرة عمان
قرو�ص متويل بوندد او 

منطقة حرة

ردن بنك الأ

1. قرو�ص  متويل 

اعتمادات

حكام معينة. جل ومتنح لت�ضديد قيمة اعتمادات اأو بوال�ص حت�ضيل واردة من خلل البنك اأو مدفوعات جتارية وتخ�ضع لأ طورت داخل البنكقرو�ص ق�ضرية الأ

2. قرو�ص متويل مبيعات 

حملية معززه مب�ضادر 

�ضداد )�ضيكات جتارية(

طورت داخل البنكهو قر�ص يتم منحه للعميل لتمويل عمليات مبيعات موؤجلة الدفع والعائدة للب�ضائع املباعة يف حدود ن�ضبة معينة مقابل ال�ضيكات املوؤجلة التي يودعها العميل يف ح�ضاب خم�ض�ص لهذه الغاية.

3. قرو�ص متويل 

ال�ضيارات

طورت داخل البنكقرو�ص متنح لتمويل �ضراء املركبات �ضمن �ضروط و�ضيا�ضة البنك بهذا اخل�ضو�ص.

طورت داخل البنكقرو�ص متنح لغايات �ضراء �ضقق �ضكنية �ضمن �ضروط و�ضيا�ضة البنك بهذا اخل�ضو�ص.4. قرو�ص اإ�ضكان

5. قرو�ص متويل 

عطاءات

قرو�ص يتم من خللها متويل عطاءات عن طريق درا�ضة كل م�ضروع على حدة ويتم متويل كل عطاء يف ح�ضاب منف�ضل ل�ضمان �ضداد الت�ضهيلت الئتمانية من م�ضتخل�ص العطاء املحال على 

العميل واملحول عدليًا ل�ضالح البنك.

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

املزود: �ضركة  STSيقوم البنك بتقدمي خدمة التاأجري التمويلي من خلل ال�ضركة املتخ�ض�ضة للتاأجري التمويلي, وهي �ضركة تابعة للبنك ومملوكة له بالكامل.1. التاأجري التمويلي

2. تخزين بوندد

توفري خدمة تخزين ب�ضائع العملء يف م�ضتودعات و�ضاحات مركز البوندد التابعة للبنك, حيث ت�ضاعد هذه اخلدمة على توفري التمويل اللزم للعملء ب�ضمان ب�ضائعهم املخزنة يف بوندد البنك 

مل�ضاعدتهم لتمويل اأعمالهم واإخراج الب�ضائع بطريقة مي�ضرة عند ت�ضويقها وبيعها مقابل �ضداد اللتزامات املرتتبة عليها.

STS  املزود: �ضركة

موال من طرف اآخر.3. القرو�ص التج�ضريية جل لتوفري التمويل اللزم للمقرت�ص لإمتام عملية معينة قبل اأن يت�ضلم العميل الأ املزود: �ضركة  STSقرو�ص ق�ضرية الأ

4. برنامج ال�ضندوق 

ال�ضعودي للتنمية

برنامج متخ�ض�ص يف متويل ال�ضلع ال�ضتهلكية واملواد الغذائية واملواد اخلام ال�ضناعية وقطع الغيار الهند�ضية وال�ضلع الراأ�ضمالية اأو اأية �ضلع اأخرى �ضعودية املن�ضاأ ول تقل القيمة امل�ضافة لها 

ردن ل�ضترياد ال�ضلع من ال�ضعودية. عن 25% كحد اأدنى, موجهة للتجار يف الأ

 

5. برنامج متويل التجارة 

العربية 

برنامج متخ�ض�ص يف متويل عمليات ال�ضترياد والت�ضدير بني الدول العربية اأو الت�ضدير من الدول العربية اإىل جميع اأنحاء العامل ل�ضلع عربية املن�ضاأ اأو ال�ضلع التي ل تقل القيمة امل�ضافة لها 

عن %40.

6. برنامج ت�ضجيع 

مريكية ال�ضادرات الأ

 Stand By Letter of مريكي 85% من القرو�ص املوافق عليها لغاية ا�ضترياد ب�ضائع اأمريكية مقابل مريكية بحيث يكفل بنك ال�ضادرات والواردات الأ برنامج يهدف اإىل ت�ضجيع ال�ضادرات الأ

.Credit

7. برامج املوؤ�ض�ضة 

العربية ل�ضمان 

ال�ضتثمار وائتمان 

ال�ضادارت

توفر املوؤ�ض�ضة تغطية تاأمينية �ضد املخاطر غري التجارية بالن�ضبة لل�ضتثمارات املنفذة يف الدول العربية و�ضد املخاطر التجارية وغري التجارية بالن�ضبة لئتمان ال�ضادرات العربية املتجهة نحو 

خمتلف دول العامل.

8. برنامج التمويل 

اليطايل

ردنية لتمويل احتياجاتها من ايطاليا. برنامج لتمويل امل�ضاريع ال�ضناعية ال�ضغرية واملتو�ضطة بالتعاون مع البنك املركزي مل�ضاعدة ال�ضركات الأ

ردين  البنك الأ

الكويتي

1. قرو�ص متويل 

�ضداد قيمة م�ضتندات 

اعتمادات �ضادرة

غرا�ص ت�ضديد قيمة امل�ضتندات اخلا�ضة باعتمادات ال�ضترياد التي يتم فتحها من خلل البنك . طورت داخل البنكقرو�ص متنح للعملء لأ

2.  متويل تعهدات

 يتم منحها لتوفري ال�ضيولة للعملء املحال عليهم عطاءات �ضواء توريد اأو توريد وتركيب اأو تنفيذ تعهدات ليتمكنوا من ال�ضرف على هذه امل�ضاريع حلني قب�ص م�ضتحقاتهم من اأ�ضحاب هذه 

امل�ضاريع .

طورت داخل البنك

3. قرو�ص متويل 

الكتتابات بال�ضركات 

امل�ضاهمة العامة
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ

1. قرو�ص متويل 

م�ضرتيات حملية اأو 

خارجية

جل ويتم ت�ضديدها من ناجت بيع الب�ضائع امل�ضرتاه. طورت داخل البنكبحيث يتم متويل هذه امل�ضرتيات مبوجب قرو�ص تندرج حتت م�ضميات القرو�ص املربجمة اأو لأ

2. قرو�ص متويل بوال�ص 

اعتمادات

جل. طورت داخل البنكمتنح هذه القرو�ص لتمويل العتمادات امل�ضتندية بحيث يتم تغطية الفجوة بني ا�ضترياد الب�ضاعة وبيعها يف ال�ضوق املحلي وتندرج حتت القرو�ص املربجة ال�ضداد اأو لأ

طورت داخل البنكلتمويل الذمم املدينة للعملء وتندرج حتت م�ضمى القرو�ص املربجمة ال�ضداد او لجل.3. قرو�ص متويل ذمم

البنك التجاري 

ردين الأ

1. برنامج متويل التجارة 

العربية/اأبو ظبي
نتاجية وامل�ضنعة وال�ضلع الو�ضيطة واملواد اخلام. ردنيني لتمويل جتارة ال�ضلع الراأ�ضمالية والإ طورت خارج البنك قرو�ص جتارية للم�ضدرين وامل�ضتوردين الأ

2. برنامج ال�ضندوق 

ال�ضعودي للتنمية 

ردنيني لتمويل �ضراء �ضلع ا�ضتهلكية, ومواد غذائية, ومواد خام ومواد �ضناعية وقطع غيار هند�ضية, و�ضلع وخدمات راأ�ضمالية من اململكة العربية ال�ضعودية. طورت داخل البنك قرو�ص جتارية للم�ضتوردين الأ

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية/الأ

1. متويل الن�ضاط 

الت�ضديري

 مينح هذا التمويل مقابل اعتمادات واردة للعميل من بنوك مقبولة , لتمكينه من تنفيذ العقود الت�ضديرية ويعطى هذا التمويل اإما قبل ال�ضحن اأو بعده.

جنبي 2. خط ال�ضرف الأ

جل مل�ضتحقات بالعملة  جنبية حتوطًا لتغري �ضعر ال�ضرف يف غري �ضاحله وذلك عندما يكون على العميل التزام بالدفع الآ جل بالعملت الأ مينح العميل ترتيبا معينا لغر�ص بيعه اأو ال�ضراء منه بالآ

جنبية )اعتمادات ا�ضترياد( اأو ي�ضتحق له دفعات اجلة على اعتمادات واردة. الأ

وراق التجارية  3. خ�ضم الأ

مقبولة الدفع من البنك 

امل�ضدر للعتماد

عتماد الوارد قبل ا�ضتحقاقها. يتمثل ذلك بخ�ضم قيمة  الورقة التجارية للم�ضتفيد من الإ

بنك الحتاد

1. قرو�ص البوندد

هي قرو�ص مينحها بنك الحتاد ب�ضمان الب�ضاعة املخزنة لديه يف بوندده الواقع يف مدينة �ضحاب ال�ضناعية, وت�ضاعد هذه القرو�ص يف متكني العميل من تاأجيل �ضداد الر�ضوم اجلمركية مع 

�ضمان �ضهولة اإخراج الب�ضائع املباعة للداخل واخلارج.

هي قرو�ص متنح ب�ضكل خا�ص لل�ضائغني وغايتها توفري الب�ضاعة لل�ضائغ بهدف م�ضاعدته على تخفي�ص خماطر تقلبات اأ�ضعار الذهب, وعملة القرو�ص تكون بالذهب و�ضداده كذلك.  2. قرو�ص الذهب

عمال  3.بطاقات الأ

لل�ضركات

هي بطاقة ائتمانية ت�ضمح لل�ضركة بتنظيم م�ضاريفها النرثية .

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ
مر العملء مقابل تظهريها ل�ضالح البنك �ضمن �ضروط حمددة. خ�ضم كمبيالت جتارية طورت داخل البنكيتم منح هذا التمويل للعملء وذلك بخ�ضم الكمبيالت التجارية لأ

ردين بنك املال الأ

1. برنامج متويل 

ال�ضيدليات
دوية  بحد اأق�ضى 40 األف دينار  و على ان ت�ضدد بحد اأق�ضى بعد 3 �ضهور . منح ال�ضيدلية املطابقة ل�ضروط املنتج قر�ص دوار لتمويل ذمم مدينة و / اأو م�ضرتيات الأ

منح العيادات قرو�ص متناق�ضة لتمويل �ضراء عيادة و متويل اآلت و معدات طبية  .2. برنامج عيادتي 

يتم منح قرو�ص لغايات متويل بناء جممعات جتارية, بناء �ضقق �ضكنية , فنادق ,... الخ.3. ا�ضتثمار عقاري
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جنبية التي تقدم اأنواع اأو برامج اأخرى خا�سة بالت�سهيات التجارية لل�سركات ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

HSBC بنك

جنبية  جنبية لغايات التمويل اأو ت�ضديد العتمادات.1. العملت الأ بيع و�ضراء العملت الأ

جل اأو حقوق اخليار Derivative Options.2. التحوط جنبية عن طريق البيع الآ بيع العملت الأ

البنك العقاري 

امل�صري العربي

طورت داخل البنكعبارة عن ت�ضهيلت ائتمانية يقدمها البنك لعملئه الذين يرغبون يف قب�ص قيمة مبيعات اآجلة )�ضيكات( التي ميتلكونها قبل تاريخ ال�ضتحقاق.1. متويل ال�ضيارات

طورت داخل البنكهو نوع من الت�ضهيلت الئتمانية التي يقدمها البنك لعملئه بغر�ص متويل قيمة اعتماد مفتوح لدى البنك وبحيث يتم ت�ضديده مبوجب اأق�ضاط اأو دفعة واحدة.2.متويل العتمادات

3.متويل امل�ضرتيات

اأو دفعة  اأق�ضاط  اأو اخلارجية مبوجب فواتري م�ضرتيات حقيقية يتم ت�ضديدها على  هو نوع من الت�ضهيلت الئتمانية التي يقدمها البنك لعملئه بغر�ص متويل م�ضرتياتهم املحلية 

واحدة.

طورت داخل البنك
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2. االعتمادات المستندية:
ت�ضتهدف متويل عمليات  والتي  الرئي�ضية  املنتجات امل�ضرفية  اإحدى  امل�ضتندية  تعترب العتمادات 

طراف الداخلني يف  التجارة اخلارجية من ا�ضترياد وت�ضدير, وهي حتظى بالقبول من جانب جميع الأ

نها تتم من خلل البنوك والتي حتظى بثقة وم�ضداقية عالية بال�ضكل  ميدان التجارة الدولية نظرًا لأ

طراف من م�ضدرين وم�ضتوردين.  الذي يحفظ م�ضلحة جميع الأ

فبالن�ضبة  �ضواء,  حٍد  على  وامل�ضتورد  امل�ضدر  لدى  كبري  اأمان  عن�ضر  امل�ضتندي  العتماد  وي�ضكل 

للم�ضدر يكون لديه ال�ضمان بوا�ضطة العتماد امل�ضتندي اأنه �ضوف يقب�ص قيمة الب�ضائع التي تعاقد 

العتماد.  بورود  اأ�ضعره  قد  يكون  الذي  البنك  اإىل  الب�ضاعة  �ضحن  وثائق  تقدمي  فور  ت�ضديرها  على 

وبالن�ضبة للم�ضتورد, فاإنه ي�ضمـــن اأن البـــنك فاتـــح العتمــــاد لــــن يـــدفع قيـــمة البـــ�ضاعة املتعاقد 

على ا�ضتريادها اإل بتقدمي وثائق �ضحن الب�ضاعة ب�ضكل م�ضتكمل لل�ضروط الواردة يف العتماد امل�ضتندي 

املفتوح لديه. 

ويعرف العتماد امل�ضتندي على اأنه تعهد مكتوب �ضادر من بنك )ي�ضمى فاحت العتماد( بناء على 

طلب عميله )امل�ضرتي( ل�ضالح البائع ) امل�ضتفيد (, يلتزم فيه البنك بدفع مبلغ حمدد للبائع خلل 

فرتة معينة اإذا قدم البائع م�ضتندات ال�ضلعة مطابقة لتعليمات و�ضروط العتماد. 

عراف الدولية املوحدة للعتمادات امل�ضتندية, ن�ضرة  �ضول والأ كما ن�ضت املادة رقم )2( من الأ

رقم 500, على اأن العتماد امل�ضتندي هو كتاب تعهد �ضادر من البنك فاحت العتماد بناًء على طلب 

اأحد عملئه امل�ضتوردين )امل�ضرتي( يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ اأو تفوي�ص بنك اآخر بالدفع اأو قبول 

�ضحوبات ل�ضالح امل�ضتفيد وهو امل�ضدر مقابل ا�ضتلم م�ضتندات مطابقة لل�ضروط املتفق عليها والواردة 

يف العتماد.

ويت�ضمن العتماد امل�ضتندي على اأربعة اأطراف رئي�ضية هي:

اعتماد  فتح  يطلب  الذي  البنك  عميل  وهو  العتماد,  بفاحت  اأي�ضًا  وي�ضمى  امل�صرتي:  اأو  امل�صتورد   -1

م�ضتندي ل�ضالح امل�ضدر ويحدد يف طلبه ال�ضروط التي يريدها وامل�ضتندات املطلوبة بحيث ل تتعار�ص 

عراف  �ضول والأ ال�ضروط مع م�ضالح البنك والقوانني املعمول بها يف الدولة ول تكون خمالفة للأ

الدولية املوحدة للعتمادات امل�ضتندية. وعادة ما ي�ضبق فتح العتماد مرا�ضلت ومفاو�ضات بني 

امل�ضتورد وامل�ضدر ويتم التفاق بينهما على �ضروط ال�ضفقة التي ي�ضرت�ضد بها البنك عند و�ضع 

ال�ضروط اخلا�ضة يف العتماد امل�ضتندي. 

اإليه طلب  اأو امل�ضرتي والذي يقدم  امل�ضتورد  يتعامل معه  الذي  البنك  البنك فاحت العتماد: هو   - 2

فتح العتماد. ويقوم البنك بدرا�ضة الطلب املقدم من قبل العميل ويف حال املوافقة عليه وموافقة 

امل�ضرتي على �ضروط البنك, يقوم بفتح العتماد وير�ضله اإما اإىل البائع مبا�ضرًة اأو من خلل اأحد 

البنوك املرا�ضلة يف بلد البائع والذي ي�ضمى بالبنك مبلغ العتماد. 

خطاب  بن�ص  امل�ضتفيد  باإبلغ  يقوم  الذي  البنك  هو  املرا�صل:  البنك  اأو  العتماد  مبلغ  البنك   -  3

اأو ارتباط من قبله. وقد  اأي م�ضوؤولية عليه  اإليه من البنك فاحت العتماد وبدون  العتماد الوارد 

ي�ضيف البنك مبلغ العتماد تعزيزه اإىل العتماد, في�ضبح ملتزمًا بالتزام البنك فاحت العتماد, 

وهنا ي�ضمى بالبنك املعزز.

4 - البائع اأو امل�صتفيد: وهو البائع الذي �ضيقوم بت�ضدير الب�ضائع للم�ضرتي والذي مت فتح العتماد 

ل�ضاحله. ويحق للم�ضتفيد ا�ضتلم قيمة العتماد اإذا نفذ ال�ضروط املتفق عليها وقدم امل�ضتندات 

املطلوبة واملحددة يف العتماد خلل مدة �ضلحيته.

الت�ضدير  اعتمادات  وهي  امل�ضتندية  العتمادات  اأنواع  من  اأ�ضا�ضيني  نوعني  بني  التميز  ويكن 

واعتمادات ال�ضترياد. 
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2-1 اعتمادات التصدير:
وت�ضمى اأي�ضًا بالعتمادات الواردة, وهي العتمادات التي ترد مل�ضلحة امل�ضدرين والبائعني من عملء البنك, بحيث تكون وظيفة البنك هنا هي تبليغ العتماد الذي يرد مل�ضلحة امل�ضتفيد )امل�ضدر اأو البائع( 

من البنك فاحت العتماد بناًء على طلب عميله )امل�ضرتي(, وقد يقوم البنك هنا بتعزيز العتماد الوارد مل�ضلحة عميله )امل�ضتفيد(.

ردنية التي تقدم خدمة اعتمادات الت�سدير: اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

طورت داخل البنك تغطية املدفوعات يف التجارة الدولية ت�ضمن من م�ضدر ثمن ب�ضاعته اأو اخلدمة عند قيامه بتقدمي م�ضتندات مطابقة ل�ضروط العتمادات. اعتمادات واردةالبنك العربي

ردين هلي الأ عراف الدولية.اعتمادات الت�ضديرالبنك الأ طورت داخل البنكتعهد �ضادر عن البنك املرا�ضل بدفع مبلغ معني من املال ل�ضالح امل�ضتفيد منه حال تقدمي م�ضتندات مطابقة ل�ضروط العتماد وح�ضب �ضروط العتماد اخلا�ضع للأ

بنك القاهرة عمان

تعزيز/تبليغ/تعديل/

ت�ضديد  العتمادات 

اخلا�ضة بعمليات 

الت�ضدير و الواردة 

ل�ضاحلنا

املزود: Misysتعزيز /تبليغ اعتمادات الت�ضدير.

ردن طورت داخل البنكهو العتماد الذي ي�ضدره البنك بناًء على طلب عميله يتعهد فيه بدفع قيمة امل�ضتندات للبنك املرا�ضل �ضريطة اأن يقدم امل�ضتفيد م�ضتندات مطابقة ل�ضروط العتماد. اعتمادات ت�ضديريةبنك الأ

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل
تعهد �ضادر عن البنك املرا�ضل بدفع مبلغ معني من املال ل�ضالح امل�ضتفيد منه حال تقدمي م�ضتندات مطابقة ل�ضروط العتماد.اعتمادات واردة

ردين الكويتي املزود: Misysتقدم اخلدمة للعملء لغايات ت�ضدير ب�ضائع للخارج. اعتمادات واردهالبنك الأ

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ
وىل والذين يقومون بت�ضدير الب�ضاعة للخارج.اعتمادات وارده ت�ضتخدم لتغطية املدفوعات التجارية اخلارجية  بعد تقدمي م�ضتندات مطابقة لل�ضروط وبالتايل فهي حلماية العملء بالدرجة الأ

ردين طورت داخل البنكيقوم البنك بفتح كافة اأنواع العتمادات امل�ضتندية والتي تخدم كافة غايات العملء .اعتمادات الت�ضديرالبنك التجاري الأ

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية / الأ
اعتمادات ترد ل�ضالح م�ضدرين. اعتمادات ت�ضديرية

 العتمادات الواردةبنك الحتاد

تاحة الفر�ضة بدفع املبلغ لعميل البنك عند تقدمي الوثائق  �ضواق اخلارجية, حيث يقوم بنك امل�ضرتي باإ�ضدار اعتماد م�ضتندي لإ ت�ضتخدم حلماية العملء اللذين يبيعون منتجاتهم يف الأ

املن�ضو�ص عليها يف العتماد مثل وثيقة ملكية الب�ضائع. وميكن اأن يتم تداول امل�ضتندات يف ال�ضوق املحلي بدًل من اإر�ضالها للبنك الفاحت, اأو ميكن تعزيز العتماد امل�ضتندي باإ�ضافة التزام 

البنك املعزز للتزام البنك الفاحت, اأو اأن يتم خ�ضم املبالغ املقرر حت�ضيلها م�ضتقبًل من البنك الفاحت للعتماد امل�ضتندي موؤجل الدفع, بحيث يح�ضل العميل على القيمة فورًا. 

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ
طورت داخل البنكا�ضتقبال العتمادات الواردة مل�ضتفيدين لدى البنك وتبليغها مل�ضتفيدين لدى بنوك حملية اأخرى. العتمادات الواردة

ردين العتمادات الواردة ل�ضالح م�ضتفيدين حمليني لغاية ت�ضدير الب�ضائع. Export LCsبنك املال الأ
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جنبية التي تقدم خدمة اعتمادات الت�سدير: ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

HSBC بنكExport DC.طورت داخل البنكتبليغ وتداول امل�ضتندات

البنك العقاري 

امل�صري العربي
اعتمادات الت�ضدير

هو تعهد خطي ي�ضدر من قبل البنك فاحت العتماد وبناء على طلب وتعليمات العميل طالب فتح العتماد يتعهد مبوجبه لطرف ثالث )امل�ضتفيد( اأن يدفع له مبلغ معني اإما بالإطلع اأو بتاريخ اآجل 

مقابل تقدميه م�ضتندات مطابقة متامًا ل�ضروط فتح العتماد.  

طورت داخل البنك

طورت داخل البنكتبليغ وتداول امل�ضتندات املتعلقة بالعتمادات الواردة ل�ضالح عميلنا الذي �ضيقوم بالت�ضدير.اعتمادات الت�ضدير �صيتي بنك

بنك �صتاندرد 

ت�صارترد
طورت داخل البنكهي العتمادات التي يتم فتحها من قبل امل�ضتوردين اخلارجيني ل�ضالح امل�ضدرين املحليني و التي يتم تبليغها عن طريق البنك ل�ضالح امل�ضدرين املحليني.اعتمادات الت�ضدير

طورت داخل البنكعبارة عن علقة جتارية تربط بني امل�ضتورد وامل�ضدر  حيث ترد العتمادات ل�ضالح عملء البنك نتيجة قيامهم بن�ضاط ت�ضديري .اعتمادات واردة بنك عودة

بنك الكويت 

الوطني
 اعتمادات الت�ضدير

ردن. اعتمادات واردهبنك لبنان واملهجر طورت داخل البنكت�ضتخدم لت�ضدير وبيع الب�ضائع خارج الأ

بنك اأبو ظبي 

الوطني
طورت داخل البنكا�ضتلم اعتماد ت�ضديري وتبليغه للعميل  ليتم ال�ضحن وتقدمي امل�ضتندات وحت�ضيل الدفع . اعتمادات الت�ضدير
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2-2 اعتمادات االستيراد:
وت�ضمى اأي�ضًا بالعتمادات ال�ضادرة, وهي العتمادات التي يقوم البنك باإن�ضائها بناًء على طلب عميله امل�ضتورد )امل�ضرتي( ل�ضالح البائع اأو امل�ضدر )امل�ضتفيد(, ومن خلل هذا العتماد يلتزم البنك فاحت 

العتماد بدفع مبلغ حمدد للبائع خلل فرتة معينة اإذا قدم البائع م�ضتندات ال�ضلعة مطابقة لتعليمات و�ضروط العتماد. 

ردنية التي تقدم خدمة اعتمادات ال�سترياد: اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

طورت داخل البنكتغطية املدفوعات يف التجارة الدولية ت�ضمن للم�ضتورد قيام امل�ضتفيد بتقدمي م�ضتندات مطابقه ل�ضروط العتماد.اعتمادات �ضادرةالبنك العربي

ردين هلي الأ عراف الدولية.اعتمادات ال�ضترياد البنك الأ املزود: Eximbillsتعهد �ضادر عن البنك فاحت العتماد بدفع مبلغ معني من املال ل�ضالح امل�ضتفيد منه حال تقدمي م�ضتندات مطابقة ل�ضروط العتماد وح�ضب �ضروط العتماد اخلا�ضع للأ

بنك القاهرة عمان

اإ�ضدار / تعديل/ت�ضديد 

العتمادات اخلا�ضة 

بعمليات ال�ضترياد

املزود: Misysاإ�ضدار اعتمادات ال�ضترياد )Sight LCs, Deferred LCs, Mixer Payment(لتمويل م�ضتوردات العميل.

ردن اعتمادات ا�ضتريادبنك الأ

اعتماد �ضادر عن اأحد فروعنا اخلارجية اأو اأحد البنوك املرا�ضلة ل�ضالح م�ضتفيدين حمليني, ويكون البنك اإما مبلغًا للعتماد وبدون م�ضوؤولية اأو التزام اأو معززًا للعتماد اإىل امل�ضتفيد 

مبعنى اأن يكون البنك م�ضوؤوًل عن دفع قيمة العتماد اإىل امل�ضتفيدين يف حالة تقدمي امل�ضتندات املطابقة نيابة عن البنك م�ضدر العتماد.

طورت داخل البنك

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل
 العتمادات ال�ضادرة

متكن هذه اخلدمة العميل من ت�ضديد قيمة م�ضتورداته من اخلارج بطريقة ماأمونة, بحيث يتعهد البنك ل�ضالح طرف ثالث )امل�ضتفيد( بناء على طلب عميله )طالب فتح العتماد( م�ضروط 

بالدفع, اإما بالطلع اأو بتاريخ اآجل مقابل تقدمي م�ضتندات مطابقة ل�ضروط العتماد.

 STS املزود: �ضركة

ردين الكويتي املزود: Misysتقدم اخلدمة للعملء لغايات ا�ضترياد ب�ضائع من اخلارج اعتمادات �ضادرهالبنك الأ

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين  الأ
اعتمادات �ضادرة

�ضول بعد  يتم فتح العتمادات ل�ضترياد الب�ضاعة من اخلارج لل�ضوق املحلي اأو لغاية اإعادة الت�ضدير وهي و�ضيلة ل�ضمان دفع القيمة للم�ضتفيد باخلارج و�ضمان توريد الب�ضاعة ح�ضب الأ

تقدمي م�ضتندات مطابقة لل�ضروط املتفق عليها وقبولها من العميل.

البنك التجاري 

ردين الأ
طورت داخل البنكيقوم البنك بفتح كافة اأنواع العتمادات امل�ضتندية والتي تخدم كافة غايات العملء .اعتمادات ال�ضترياد

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية / الأ
اإ�ضدار اعتمادات ل�ضالح م�ضتوردين اأو اعتمادات يتم تبليغها كطلب البنوك املرا�ضلة MT710 . اعتمادات �ضادرة

 العتمادات ال�ضادرةبنك الحتاد

ن البائع �ضيقب�ص  بقيام بنك الحتاد باإ�ضدار العتماد امل�ضتندي نيابًة عن عملءه فاإنه يتحمل خماطر الدفع وذلك باإعطاء البائع اللتزام القطعي بالدفع. كما اأن العميل �ضيكون باأمان لأ

قيمة الب�ضاعة فقط اإذا قدم الوثائق املن�ضو�ص عليها يف ن�ص العتماد امل�ضتندي, والتي تت�ضمن عادًة على وثيقة نقل ملكية الب�ضائع.  وحتكم العتمادات امل�ضتندية جمموعة من املبادئ 

.)UCP 600( عراف املوحدة للعتمادات امل�ضتندية �ضول والأ والأ

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ
اإ�ضدار اعتمادات ال�ضترياد بناًء على طلب عملء البنك من خلل مرا�ضلينا باخلارج. العتمادات ال�ضادرة

ردين العتمادات ال�ضادرة  بناء على طلب  عملء حمليني لغايات ا�ضترياد الب�ضائع . Import LCs  بنك املال الأ
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جنبية التي تقدم خدمة اعتمادات ال�سترياد: ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

HSBC بنكImport DC.اإ�ضدار وتنفيذ املطالبات للبوال�ص حتت العتمادات

اعتمادات ال�ضترياد �صيتي بنك

هو تعهد خطي ي�ضدر من قبل البنك فاحت العتماد وبناء على طلب وتعليمات العميل طالب فتح العتماد يتعهد مبوجبه لطرف ثالث )امل�ضتفيد( اأن يدفع له مبلغ معني اإما بالإطلع اأو بتاريخ اآجل 

مقابل تقدميه م�ضتندات الب�ضائع مطابقة متاما ل�ضروط فتح العتماد وذلك لغايات ال�ضترياد.

طورت داخل البنك

بنك �صتاندرد 

ت�صارترد
طورت داخل البنكهي العتمادات التي يتم فتحها من قبل امل�ضدرين املحليني ل�ضالح امل�ضتوردين املحليني اأو اخلارجيني و التي يتم من خللها ا�ضترياد ب�ضائع اأو خدمات لداخل البلد.اعتمادات ال�ضترياد

 اعتمادات �ضادرةبنك عودة

عبارة عن علقة جتارية تربط بني امل�ضتورد وامل�ضدر   حيث يقوم العملء امل�ضتوردون باإ�ضدار العتمادات لت�ضهيل  عمليات ال�ضترياد و �ضمانًا لورود الب�ضائع �ضمن ال�ضروط املحددة 

لها وتق�ضم لعدة اأنواع )اعتمادات بالطلع , اعتمادات موؤجلة(.

طورت داخل البنك

بنك الكويت 

الوطني
 اعتمادات ال�ضترياد

طورت داخل البنكت�ضتخدم لعمليات �ضراء العملء م�ضرتياتهم اخلارجية والداخلية. اعتمادات �ضادرةبنك لبنان واملهجر

بنك اأبو ظبي 

الوطني
طورت داخل البنكاإ�ضدار اعتماد بناًء على طلب العميل ل�ضترياد ب�ضائع. اعتمادات ال�ضترياد
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2-3 أنواع أو برامج أخرى خاصة باالعتمادات المستندية
ردنية التي تقدم اأنواع اأو برامج اأخرى خا�سة بالعتمادات امل�ستندية: اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك العربي

1. اعتمادات بالطلع

 Sight Letter Of
Credit

العتماد الذي يتم مبوجبه دفع قيمة امل�ضتندات املطلوبة يف العتماد واملطابقة ل�ضروطه اإىل امل�ضتفيد بالطلع مقابل تقدميه تلك امل�ضتندات للبنك امل�ضمى اأو اإىل البنك م�ضدر العتماد 

وخلل فرتة �ضلحية العتماد.

طورت داخل البنك

2.اعتمادات القبول

Acceptance L/C 

العتماد الذي ين�ص على قبول ودفع �ضحب/ �ضحوبات امل�ضتفيد بتاريخ / تواريخ ال�ضتحقاق من قبل البنك امل�ضدر/ املعزز اأو اأي بنك اأخر يتم ت�ضميته يف العتماد لقاء قيام امل�ضتفيد 

بتقدمي م�ضتندات مطابقة ل�ضروط العتماد واآجاله.

طورت داخل البنك

3. اعتمادات موؤجلة 

الدفع

 Deferred Payment
L/C

العتماد الذي ي�ضرتط فيه دفع قيمة امل�ضتندات اإىل امل�ضتفيد بعد مدة معينة و حمددة �ضمن �ضروط العتماد بدون تقدمي �ضحوبات, ويتعهد فيه البنك م�ضدر العتماد / البنك املعزز 

بالدفع يف تاريخ / تواريخ ال�ضتحقاق التي يتم حتديدها مبوجب �ضروط العتماد.

طورت داخل البنك

4.العتماد قابل 

للتحويل

Transferable L/C

ول اأن يطلب من البنك املحول )املفو�ص Transferring Bank( باأن ي�ضع العتماد كليا اأو جزئيا حتت ت�ضرف )ل�ضالح( م�ضتفيد اآخر اأو  هو العتماد الذي يجوز مبوجبه للم�ضتفيد الأ

اأكرث ) امل�ضتفيد الثاين/ امل�ضتفيدين الثانيني(.

طورت داخل البنك

5.اعتمادات التداول

Negotiation L.C

 هي العتمادات التي يتم مبوجبها اإعطاء قيمة/ �ضراء قيمة ال�ضحب/ ال�ضحوبات امل�ضحوبة على بنك / بنوك اأخرى اأو امل�ضتند/ امل�ضتندات, وان جمرد تدقيق امل�ضتندات دون اإعطاء قيمة 

لها ل يعترب تداول. وهذه العتمادات ل تتيح للبنك املتداول حق الرجوع على امل�ضتفيد بقيمة ال�ضحب/ ال�ضحوبات / امل�ضتندات التي تتداولها اإذا مت اكت�ضاف خمالفة يف امل�ضتندات املقدمة 

من قبل البنك م�ضدر العتماد.

طورت داخل البنك

6. العتماد املفتوح 

مقابل اعتماد وارد

Back to Back L/C

�ضا�ضية يف  يقوم البنك باإ�ضداره بناء على طلب عميله مقابل اعتماد وارد ل�ضاحله, ومن ال�ضروري اأن يتنازل العميل عن ح�ضيلة العتماد الوارد و�ضريطه اأن تكون ال�ضروط والبيانات الأ

العتماد املقابل مطابقة متاما ل�ضروط العتماد الوارد با�ضتثناء القيمة و�ضعر الوحدة وتواريخ ال�ضحن و�ضلحية العتماد وبولي�ضة التاأمني اأن كان العتماد الوارد ي�ضرتط تقدمي بولي�ضة 

تاأمني.

طورت داخل البنك

7. اعتماد الدوار 

Revolving L/C

�ضلية دون احلاجة اإىل تعديل وفقًا لعدد الدورات املطلوبة. اإذا كان تلقائيا Automatic  فان البنك م�ضدر العتماد ملزمًا بكامل قيمة الدورات, اأما  العتماد الذي تتجدد قيمته الأ

اإذا كان غري تلقائي Non-Automatic فتجدد دوراته مبوجب تفوي�ص العميل طالب اإ�ضدار العتماد اإىل البنك ويكون التزام البنك م�ضدر العتماد بقيمة الدورة الفعالة فقط, ويكون 

تراكميا Cumulative اإذا كان م�ضموحا فيه برتاكم ال�ضحنات يف حالة تخلف امل�ضتفيد عن �ضحن جزء / كامل الب�ضاعة يف زمن حمدد, ويكون غري تراكميا Non Cumulative اإذا 

توجب التقيد بكمية وزمن كل دوره.

طورت داخل البنك

8. اعتماد ال�ضمان

Standby L/C 

اعتماد ي�ضدر عو�ضًا عن الكفالت امل�ضرفية املعروفة باأنواعها, وقد اأ�ضبح �ضائع ال�ضتعمال يف معظم دول العامل حيث ي�ضتعمل بدل من الكفالت / خطابات ال�ضمان ول يختلف يف طبيعته 

عراف للعتمادات امل�ضتندية اأو القواعد والتعاملت الدولية  �ضول والأ عن العتماد العادي الذي يتم فتحه لتغطية ا�ضترياد ال�ضلع واخلدمات وقد يتم اإخ�ضاع هذا النوع من العتماد للأ

.ISP 98 اخلا�ضة باعتماد ال�ضامن

طورت داخل البنك

هلي  البنك الأ

ردين الأ
عراف الدولية.اعتماد اجلهوز تعهد بنكي بدفع مبلغ معني من املال ل�ضالح امل�ضتفيد من العتماد ح�ضب �ضروط العتماد اخلا�ضع للأ



���

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

بنك القاهرة عمان

1. حتويل العتمادات 

Transferable.حتويل العتمادات القابلة للتحويل اإىل م�ضتفيد ثاين والتعامل مع جميع مراحل العتماد من تعديلت وا�ضتبدال امل�ضتندات وت�ضديد العتمادMisys :املزود

2. اإ�ضدار العتمادات 

املتقابلة

Back to Back LC 

املزود: Misysاإ�ضدار العتمادات والتي تقابل اعتمادات واردة للم�ضتفيد والتعامل مع جميع مراحلها من تعديلت وا�ضتبدال امل�ضتندات والت�ضديد.

3. اإ�ضدار اعتمادات 

اجلهوز ال�ضادرة 

Stand BY LC
املزود: Misysاإ�ضدار / تعديل / دفع اعتمادات اجلهوز ال�ضادرة.

4. تبليغ اعتمادات 

اجلهوز الواردة 
املزود: Misysاإ�ضدار / تعديل / دفع اعتمادات اجلهوز الواردة .

5. خ�ضم العتمادات 

 Forfeiting
املزود: Misysخ�ضم العتمادات الواردة بعد ال�ضحن.

6. التعامل مع طلبات 

تغطية اعتمادات
املزود: Misysالعمل كبنك مغطي من حيث دفع قيمة اعتمادات عند ورود طلب دفع من قبل البنوك امل�ضماة يف العتمادات.

ردن بنك الأ

Standby طورت داخل البنك خطاب �ضمان ب�ضكل اعتماد ي�ضمح حلامله اأن ي�ضحب على هذا البنك يف حدود مبلغ معني من املال , وي�ضتخدم هذا اخلطاب �ضركات كربى متول حركة الب�ضائع بني البلدان.1. اعتماد

2.  اعتماد اطلع

العتماد الذي يتم مبوجبه دفع قيمة امل�ضتندات املطلوبة يف العتماد واملطابقة ل�ضروطه اإىل امل�ضتفيد بالطلع مقابل تقدميه تلك امل�ضتندات للبنك امل�ضمى اأو اإىل البنك 

م�ضدر العتماد وخلل فرتة �ضلحية العتماد.

طورت داخل البنك

3. موؤجلة الدفع

العتماد الذي ي�ضرتط فيه دفع قيمة امل�ضتندات اإىل امل�ضتفيد بعد مدة معينة وحمددة �ضمن �ضروط العتماد بدون تقدمي �ضحوبات, ويتعهد فيه البنك م�ضدر العتماد/

البنك املعزز بالدفع يف تاريخ/تواريخ ال�ضتحقاق التي يتم حتديدها مبوجب �ضروط العتماد.

طورت داخل البنك

4. الدوارة

�ضلية دون احلاجة اإىل تعديل وفقًا لعدد الدورات املطلوبة اإذا كان تلقائيًا يف هذه احلالة فاإن البنك م�ضدر العتماد يكون ملزمًا بكامل قيمة  العتماد الذي تتجدد قيمته الأ

الدورات.

طورت داخل البنك

5.  العتماد مقابل 

اعتماد

العتماد الذي يقوم البنك باإ�ضداره بناًء على طلب عميله مقابل اعتماد وارد ل�ضاحله وب�ضمانته , ومن ال�ضروري اأن يتنازل العميل عن ح�ضيلة العتماد الوارد و�ضريطة 

�ضا�ضية يف العتماد املقابل مطابقة متامًا ل�ضروط العتماد الوارد با�ضتثناء القيمة و�ضعر الوحدة وتواريخ ال�ضحن و�ضلحية العتماد وكذلك  اأن تكون ال�ضروط والبيانات الأ

بولي�ضة التاأمني اإن كان العتماد الوارد ي�ضرتط تقدمي بولي�ضة تاأمني.

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

1. بوال�ص التح�ضيل

خدمة متنح للعاملني يف جمال ال�ضترياد والت�ضدير من اأفراد وموؤ�ض�ضات و�ضركات لت�ضديد قيمة م�ضتورداتهم مقابل  جمموعة امل�ضتندات التجارية التي ي�ضلمها امل�ضدر اإىل 

بنكه ليتم اإر�ضالها اإىل بنك مرا�ضل له يف بلد امل�ضتورد والتي تبني �ضحن كمية من الب�ضاعة من بلد امل�ضدر اإىل بلد امل�ضتورد تنفيذًا لتفاق بني امل�ضدر وامل�ضتورد, بحيث يقوم 

البنك املرا�ضل بتح�ضيلها من امل�ضتورد وحتويل القيمة اإىل بنك امل�ضدر و منه اإىل امل�ضدر.   

 STS املزود: �ضركة

2. العتمادات املتاحة 

بالطلع

هو العتماد الذي يلزم البنك املعني الذي يعمل بتعيينه بالدفع فور ورود م�ضتندات م�ضتوفية التقدمي من امل�ضتفيد.

3. العتمادات املتاحة 

بالدفع املوؤجل

هو العتماد الذي يلزم البنك املعني الذي يعمل بتعيينه الدخول يف التزام الدفع املوؤجل و الدفع يف ال�ضتحقاق عند ورود م�ضتندات م�ضتوفية التقدمي من امل�ضتفيد.

هو اعتماد يلزم البنك املعني الذي يعمل بتعيينه بقبول �ضند �ضحب )Bill Of Exchange – Draft( م�ضحوب من امل�ضتفيد على البنك امل�ضدر و الدفع يف ال�ضتحقاق.4. اعتماد القبول

5. العتمادات 

املعدة لل�ضتعمال 

)اعتمادات ال�ضمان(

�ضول  �ضدار الكفالت امل�ضرفية املعروفة باأنواعها وخا�ضة كفالت ح�ضن التنفيذ ل�ضالح عملئها امل�ضتوردين وقد عاجلت الأ مت ابتكـار هذا النوع من العتمادات كبديل لإ

عراف املوحدة الدولية هذا النوع من العتمادات . والأ

ويعرف اعتماد ال�ضمان على اأنه عبارة عن تعهد بنكي �ضادر عن البنك امل�ضدر/ يتعهد مبوجبه بقبول �ضحوبـات امل�ضتفيد عليه مببالغ ل تزيد قيمتها عن حد معني وذلك 

�ضمن مدة حمدده مقابل تقدمي امل�ضتفيد م�ضتندات معينه يتحدد نوعها على اأ�ضا�ص نوع الكفاله املطلوبة.

6. اعتمادات الدفعة 

املقدمة

هو اعتماد غري قابل للنق�ص ويكون م�ضروطًا بدفع مبلغ معني للم�ضتفيد وهنا يقوم البنك املبلغ بدفع املبلغ للم�ضتفيد مقابل قيده فورًا على ح�ضاب البنك الفاحت للعتماد 

والذي يقوم بقيده على ح�ضاب التاأمينات النقدية مقابل العتمادات امل�ضتندية .

7. العتمادات القابلة 

للتحويل

ول FIRST BENEFICIARY  اأن يطلب من البنك املحول اأن يجعل العتماد متاحا اإما بكامله  العتماد القابل للتحويل هو العتماد الذي يجوز مبوجبه للم�ضتفيد »امل�ضتفيد الأ

 . )SECOND BENEFICIARY( )او جزءًا منه اإىل م�ضتفيد اآخر اأو اأكرث )امل�ضتفيد الثاين/امل�ضتفيدين الثانيني

8. العتماد الدوار

عبارة عن عرف م�ضريف اأو ممار�ضه م�ضرفيه تتبعها البنوك يف ت�ضهيل العمليات التجارية الناجتة عن فتح مثل هذا النوع من العتمادات وقد تكون العتمادات الدوارة: 

- تلقائية: جتدد بنف�ص القيمة لعدة دورات ح�ضب عدد الدورات الواردة يف ن�ص العتماد و �ضمن مدة العتماد و لتغطية نف�ص الب�ضاعة املبينة يف العتماد.

- غري تلقائية: ويف هذا النوع من العتمادات ل يتم تفعيل الدورات اللحقة ال مبوجب موافقة م�ضبقة من البنك امل�ضدر اىل البنك املرا�ضل و مبوجب �ضويفت م�ضفر.

- تراكمية:  وهي العتمادات التي مبوجبهــا ي�ضتطيع امل�ضتفيد ا�ضتخدام املبلغ الذي مل ي�ضتخدمه يف دورة معينة يف الدورة التي تليها.

- غري تراكمية:  وهي العتمادات التي ل ي�ضتطيع امل�ضتفيد ا�ضتخدام املبلغ الذي مل ي�ضتخدمه يف دورة معينة يف الدورة التي تليها.

9. العتماد املظاهر

�ضا�ص )Master Credit( ل�ضاحله ويكون هذا العتماد لتوريد ب�ضائع العتماد الوارد  هو ذلك النوع من العتمادات الذي ي�ضدر بناء على طلب م�ضتفيد ما يف اعتماد الأ

وهو غري قابل للتحويل.
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

ردين  البنك الأ

الكويتي

املزود: Misys العتماد الذي ي�ضتخدم لعدة �ضحنات مت�ضاوية.1. العتماد الدوار

2. العتماد القابل 

للتحويل
املزود: Misysالعتماد الذي ميكن حتويله مل�ضتفيد ثاين.

standby العتماد الذي ي�ضتخدم  لقاء خدمات.3. ال�ضمانMisys :املزود

4. اعتماد مقابل 

اعتماد
املزود: Misysالعتماد الذي يفتح مقابل اعتماد وارد )و�ضطاء(.

املزود: Misys العتماد الذي ي�ضمح للم�ضتفيد احل�ضول على دفعة مقدمة من قيمة العتماد.5. الدفعة املقدمة

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ

1 .  العتماد مقابل 

اعتماد

 العتماد الذي يتم فتحه مقابل اعتماد وارد ل�ضالح امل�ضتفيد.

2. اإ�ضدار كفالت 

ال�ضحن
اإ�ضدار كفالت ال�ضحن اخلا�ضة بب�ضائع اعتمادات �ضادرة.

3. بوال�ص التح�ضيل

خدمة متنح للعملء يف جمال ال�ضترياد والت�ضدير لت�ضديد قيمة م�ضتورداتهم مقابل  جمموعة امل�ضتندات التجارية التي ي�ضلمها امل�ضدر اإىل بنكه ليتم اإر�ضالها اإىل بنك 

مرا�ضل له يف بلد امل�ضتورد والتي تبني �ضحن كمية من الب�ضاعة من بلد امل�ضدر اإىل بلد امل�ضتورد تنفيذًا لتفاق بني امل�ضدر وامل�ضتورد, بحيث يقوم البنك املرا�ضل بتح�ضيلها 

من امل�ضتورد وحتويل القيمة اإىل بنك امل�ضدر و منه اإىل امل�ضدر.   

standby العتماد الذي ي�ضتخدم  لقاء خدمات.4. ال�ضمان

 العتماد الذي ي�ضمح للم�ضتفيد احل�ضول على دفعة مقدمة من قيمة العتماد.5. الدفعة املقدمة

دفع قيمة امل�ضتندات قبل ا�ضتلم الب�ضاعة.6.  اعتماد اطلع

توقيع العميل على �ضحب للح�ضول على امل�ضتندات.7. موؤجلة الدفع

8. العتماد القابل 

للتحويل

العتماد الذي ميكن حتويله مل�ضتفيد ثاين.

البنك التجاري 

ردين الأ
طورت داخل البنكحتويل البوال�ص ما بني البنوك  وكفالة �ضحوبات بوال�ص التح�ضيل الواردة و البوال�ص ال�ضادرة.بوال�ص التح�ضيل
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية / الأ

1. اعتمادات قابله 

للتحويل

حتويل العتمادات الواردة ل�ضالح م�ضدر ثاين.

2. اعتمادات

Back to Back 

العتمادات التي يتم اإ�ضدارها ب�ضمان اعتمادات واردة ل�ضالح م�ضدرين.

عتمادات اأو للجهوز .3. اعتمادات اجلهوز عراف الدولية للإ تقوم مقام خطابات ال�ضمان ولكن يتم اإخ�ضاعها اإما للأ

بنك الحتاد

اخل�ضم بدون 

حق الرجوع 

)Forfeiting(

زالة  عندما يطلب من العميل القيام باإعطاء �ضروط ائتمان خا�ضة للم�ضرتي لل�ضماح له بالدفع يف وقت لحق, ميكن للعميل الطلب من البنك باأن يقوم بخ�ضم التزام امل�ضرتي لإ

خماطر الئتمان على املعاملت ودفع القيمة فورًا. وميكن اإثبات الذمم امل�ضتحقة مبوجب الفواتري اأو �ضكوك قابلة للتداول مثل ال�ضحوبات امل�ضحوبة على امل�ضرتي والكمبيالت 

  .)Forfeiting( املحررة من قبل م�ضرتي العتمادات امل�ضتندية ال�ضادرة عن بنك امل�ضرتي. وميكن للبنك اأن ينظر يف �ضراء هذه اللتزامات دون حق الرجوع

طورت داخل البنك

ردين بنك املال الأ

العتمادات التي تقوم البنوك باإ�ضدارها ل�ضالح بنك اآخر بدل عن ا�ضدار كفالة مقابلة, ليقوم البنك باإ�ضدار كفالة ل�ضالح م�ضتفيدين حمليني.1. اعتمادات اجلهوز

اإ�ضدار حوالت حق للعتمادات الواردة بناء على طلب امل�ضتفيد, لتحويل كل اأ و جزء من امل�ضتحقات الواردة للم�ضتفيد اإىل طرف اآخر.2- حولت احلق

جنبية التي تقدم اأنواع اأو برامج اأخرى خا�سة بالعتمادات امل�ستندية: ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك العقاري 

امل�صري العربي

عتماد غري  1. الإ

قابل للنق�ص

عتماد.  طراف التي تتعامل بالإ عتماد الذي لميكن اإلغاوؤه اأو تعديله اإل مبوافقة كافة الأ طورت داخل البنكهو الإ

عتماد الدوار عتماد( وهنا يتم حتديد عدد مرات الدوران.2. الإ عتماد تلقائيًابعد كل دفعة �ضمن مدة معينة )فرتة �ضريان الإ عتماد الذي يقوم البنك بفتحه مببلغ معني ويتم جتديد هذا الإ طورت داخل البنكهو الإ

عتماد القابل  3. الإ

للتجزئة

عتماد الذي ي�ضمح فيه بال�ضحن املجزاأ �ضمن مدة ال�ضلحية. طورت داخل البنكهو الإ

طورت داخل البنكحتويل البوال�ص ما بني البنوك  وكفالة �ضحوبات بوال�ص التح�ضيل الواردة و البوال�ص ال�ضادرة.4. بوال�ص التح�ضيل

بنك لبنان واملهجر
اعتمادات ال�ضمان / 

التجهيز

طورت داخل البنكي�ضتخدم بدًل من الكفالت / خطابات ال�ضمان ول يختلف بطبيعته عن اعتمادات ال�ضترياد.
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3. الكفاالت البنكية:
اأنها تعهد كتابي ي�ضدر  اأي�ضًا بخطاب ال�ضمان على  البنكية والتي ت�ضمى  الكفالة  ممكن تعريف 

من البنك بناًء على طلب عميله )املكفول( يتعهد مبوجبه البنك بكفالة العميل �ضمن حدود مبلغ معني 

جتاه طرف ثالث هو امل�ضتفيد, وذلك �ضمانًا لوفاء العميل املكفول بالتزامه جتاه الطرف الثالث خلل 

مدة معينة, مع اإمكانية جتديد الكفالة اأو ال�ضمان ملدة اأخرى. ول بد اأن يت�ضمن خطاب ال�ضمان على 

�ضافة لتحديد مو�ضوع ال�ضمان اأو الغر�ص  القيمة, ومدة ال�ضلحية, وا�ضم املكفول, وا�ضم امل�ضتفيد, بالإ

منه. كذلك من املهم حتديد �ضروط �ضريان خطاب ال�ضمان وهي احلالت التي يتوجب فيها على البنك 

دفع قيمة الكفالة املحددة. وتلعب خطابات ال�ضمان دورًا هامًا وكبريًا يف احلياة القت�ضادية, حيث اإنها 

متثل بديًل عن التاأمني النقدي ل�ضمان ح�ضن تنفيذ اللتزامات النا�ضئة بني املتعاقدين. وهي تت�ضمن 

طراف الداخلة فيها �ضواء كان العميل طالب اإ�ضدار خطاب ال�ضمان,  على العديد من املزايا لكل الأ

اأو امل�ضتفيد منه, اأو البنك امل�ضدر لتلك اخلطابات. فبالن�ضبة للعميل )املكفول( يعترب وجود خطابات 

ال�ضمان بديًل فعاًل يحظى بالقبول العام وبالتايل فاإن العميل ل يحتاج لتجميد اأمواله كتاأمني نقدي 

ال�ضمان  فاإن خطاب  للم�ضتفيد  وبالن�ضبة  التاأمني,  تطلب هذا  والتي  معها  يتعامل  التي  لدى اجلهات 

يعترب �ضمانًا كافيًا له ول يقل اأهمية عن التاأمني النقدي, وذلك ملا يت�ضمنه من التزام البنك ب�ضكل 

قطعي بالت�ضديد الفوري يف حال حتققت �ضروط الدفع. كذلك فاإن وجود خطاب ال�ضمان كبديل للتاأمني 

يداع  النقدي يزيد من اإقبال املوردين على التقدم للمناق�ضات التي يعلن عنها ب�ضبب عدم احلاجة لإ

مبالغ تاأمني نقدية. ويقوم البنك باإ�ضدار خطاب ال�ضمان لعملئه بعد درا�ضة مو�ضوع الكفالة وبعد 

التحقق من مركز العميل و�ضجله الئتماين لدى البنك وتعاملته ال�ضابقة و�ضوًل لقناعة البنك مبدى 

ملءة العميل وقدرته على الوفاء بالتزاماته. ويف هذا ال�ضدد تقوم البنوك بطلب جمموعة �ضمانات 

من العميل مبا يف ذلك تاأمني غطاء نقدي لدى البنك ي�ضكل ن�ضبة معينة من قيمة الكفالة الكلية, حيث 

تعتمد ن�ضبة التاأمني النقدي على قيمة الكفالة ودرجة الثقة بني والعلقة بني البنك والعميل. 

أهم أنواع الكفاالت المصرفية: 
كفالة  اأو  البتدائية  الكفالت  اأو  عطاء  دخول  بكفالة  اأي�ضًا  ي�ضمى  البتدائي:  ال�صمان  خطاب   )1

الدخول, وهذا النوع من خطابات ال�ضمان تطلبه عادًة اجلهات واملوؤ�ض�ضات احلكومية اأو امل�ضتقلة 

فراد الذين يتقدمون للم�ضاركة يف العطاءات اأو املناق�ضات  اأو اخلا�ضة من ال�ضركات والهيئات والأ

اأو املزايدات التي تطرحها. ويتم طلب خطاب ال�ضمان البتدائي من اأجل �ضمان جدية املتقدمني 

يف العرو�ص املقدمة منهم. ويتم حتديد قيمة خطاب ال�ضمان املطلوب من قبل اجلهة التي تطرح 

العطاء والتي تعترب امل�ضتفيد من خطاب ال�ضمان وذلك كن�ضبة معينة من قيمة العطاء مثل 1% اأو 

2% اأو غري ذلك, واأحيانًا يتم حتديد القيمة مببلغ مقطوع. ويكون للجهة امل�ضتفيدة حق املطالبة يف 

مبلغ ال�ضمان يف حال قام مقدم العر�ص )عميل البنك اأو املكفول( ب�ضحب اأو الرتاجع عن العر�ص 

الذي قدمه, اأو يف حال رف�ضه التعاقد بعد اأن ير�ضي عليه العطاء. 

التنفيذ.  ح�ضن  كفالت  اأو  النهائية  ال�ضمان  بخطابات  اأي�ضًا  وت�ضمى  التنفيذ:  ح�صن  خطابات   )2

الذي  العطاء  مقدم  من  لها  امل�ضروع  تنفيذ  �ضيتم  التي  اجلهة  تطلبها  هذه  ال�ضمان  وخطابات 

ر�ضا عليه الختيار, فيقوم البنك باإ�ضدارها لعميله )املكفول( بناًء على طلبه بحيث تكون اجلهة 

التي �ضيتم تنفيذ امل�ضروع لها هي امل�ضتفيد من الكفالة. وتكون الكفالة هنا ل�ضمان ح�ضن التنفيذ 

داء وعدم التق�ضري من قبل املكفول, ويف حال الإخلل بذلك يقوم امل�ضتفيد بطلب قيمة  و�ضلمة الأ

الكفالة من البنك. 

ويتم حتديد قيمة كفالة ح�ضن التنفيذ من قبل امل�ضتفيد والتي تكون على �ضكل ن�ضبة من القيمة 

الكلية للعطاء )مثل 5% اأو 10%( ليكون ذلك �ضمان للم�ضتفيد بح�ضن الإجناز والتنفيذ. وعادًة ما 

اأو امل�ضروع, وهي يف الغالب  تكون �ضلحية خطابات ح�ضن التنفيذ مرتبطة بفرتة تنفيذ العطاء 

اأطول اأجًل من اخلطابات البتدائية. 
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)مثل  طرفني  بني  التفاق  يت�ضمن  قد  حيان  الأ من  كثري  يف  املقدمة:   الدفعة  كفالت  اأو  خطابات   )3

اأوىل  دفعة  امل�ضروع  يدفع �ضاحب  اأن  على  املقاولت(  املتعهد يف عقود  اأو  واملقاول  امل�ضروع  �ضاحب 

�ضاحب  فاإن  احلالة  هذه  ويف  امل�ضروع,  تكاليف  لتمويل  عليه  ت�ضهيًل  وذلك  مقدمًا  التنفيذ  ملتعهد 

اأو  اإعادة املبلغ يف حالة ف�ضله يف تنفيذ بنود العقد  امل�ضروع قد يطلب من املتعهد تقدمي ما ي�ضمن 

اإ�ضدار كفالة الدفعة املقدمة والتي يكون  اأن يطلب من بنكه  التفاق بينهما. وي�ضتطيع املتعهد هنا 

دفعها  التي  الدفعة  ا�ضرتداد  امل�ضروع  �ضاحب  ي�ضمن  وبالتايل  امل�ضروع,  �ضاحب  هو  فيها  امل�ضتفيد 

للمتعهد يف حال اإخلل املتعهد ب�ضروط التفاق.

كرث  نواع ال�ضابقة من خطابات ال�ضمان والتي تعترب الأ  4( اأنواع اأخرى من خطابات ال�صمان: اإ�ضافة للأ

انت�ضارًا, تقدم البنوك اأنواعًا عديدة اأخرى من اخلطابات والتي تنا�ضب احتياجات خمتلف العملء, 

نذكر منها:

اأ. خطابات ال�صمان اجلمركية اأو الكفالت اجلمركية: يتم اإ�ضدار هذه الكفالت من قبل البنوك �ضمانًا 

ن يقوم العميل بت�ضديد الر�ضوم اجلمركية التي ت�ضتحق عليه. وتهدف الكفالت اجلمركية ل�ضمان  لأ

ت�ضديد  يتم  اأن  �ضل  امل�ضتوردة. فالأ ال�ضلع  الر�ضوم اجلمركية على  للدولة يف  العامة  حقوق اخلزينة 

الت�ضهيل  وبهدف  لكن  الدولة,  اأرا�ضى  اإىل  دخـولها  مبجرد  الب�ضائع  على  اجلمركية  الر�ضوم  كامل 

دون  حمدودة  ملدة  الدولة  اإىل  الب�ضائع  تلك  باإدخال  اجلمارك  دائرة  ت�ضمح  قد  امل�ضتوردين  على 

ب�ضرط تقدمي خطاب �ضمان جمركي. وهنا  امل�ضتحقة,  الر�ضوم اجلمركـية  امل�ضتورد بدفع  يقوم  اأن 

يقوم امل�ضتورد بالطلب من بنكه اإ�ضدار الكفالة اجلمركية بحيث يكون هو املكفول بينما تكون دائرة 

اجلمارك هي امل�ضتفيد من الكفالة. 

ن يقوم العميل )املكفول( باأعمال  ب. كفالت ال�صيانة: ت�ضدر هذه الكفالت من قبل البنك �ضمانًا لأ

اأو  �ضنة  مثل  بامل�ضروع  انتهاء  تاريخ  وملدة حمددة من  املنفذ  امل�ضروع  بها جتاه  يلتزم  التي  ال�ضيانة 

�ضنتني اأو اأكرث ح�ضب التفاق. 

ن يقوم العميل )املكفول( بتقدمي  ج. كفالت ال�صحن: ت�ضدر البنوك هذا النوع من الكفالت �ضمانًا لأ

�ضلية للب�ضائع خلل فرتة حمددة. والهدف من هذا النوع هو متكني العميل من  بولي�ضة ال�ضحن الأ

ا�ضتلم ب�ضاعته قبل و�ضول امل�ضتندات اخلا�ضة بها حتى يتجنب التاأخري وتعري�ص الب�ضاعة للتلف 

�ضلية املتعلقة بها. نتيجة تخزينها يف امليناء اإىل حني و�ضول امل�ضتندات الأ



���

ردنية التي تقدم خدمة الكفالت البنكية اأ. البنوك التجارية الأ

�صا�صيا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك العربي

1. كفالت خطاب ال�ضمان

�ضدار( ل�ضالح جهة معينة )امل�ضتفيد( وذلك �ضمانا لغر�ص معني يتعني على   تعهد خطي قطعي ي�ضدر عن البنك بناء على طلب عميله )طالب الإ

املكفول تاأديته ويتعهد البنك مبوجبه بدفع مبلغ بحد ل يتجاوز قيمة الكفالة خلل مدة حمددة.

طورت داخل البنك

طورت داخل البنكت�ضدر �ضمانا للدفعة  اأو ال�ضلفة امل�ضتلمة من قبل املكفول على ح�ضاب م�ضروع اأو عقد. كفالت الدفعة املقدمة2. كفالت الدفع امل�ضبق

طورت داخل البنك ت�ضدر �ضمانا لذمة مالية متحققة على املكفول )بدل اإيجار, اأق�ضاط جمركية, ت�ضديد ثمن ب�ضائع(.3. كفالت الدفع

عمال ال�ضيانة التي يلتزم بها املكفول .4. كفالت ال�ضيانة طورت داخل البنكت�ضدر �ضمانا لأ

طورت داخل البنك كفالة تخلي�ص ب�ضائع.5. كفالت ال�ضحن

6. كفالت البناء: 

اأ. الكفالة البتدائية 

/كفالة الدخول

طورت داخل البنكوهي للدخول يف عطاءات التوريد والتنفيذ وهي ت�ضمن جّدية املتقدم للعطاء .

طورت داخل البنكل�ضمان تنفيذ العميل للعطاء املحال عليه ح�ضب ال�ضروط واملوا�ضفات املتفق عليها مع اجلهة املعنية.ب. كفالة ح�ضن التنفيذ

ج. كفالة ال�ضلفة/الدفعة 

املقّدمة

عمال املنجزة تدريجيا. طورت داخل البنكوهي كفالة تقابل قيمة ال�ضلفة التي مينحها �ضاحب امل�ضروع للعميل املنفذ وتتناق�ص بن�ضب الأ

طورت داخل البنكل�ضمان �ضيانة امل�ضروع املنفذ ملدة �ضنة اأو �ضنتني )ح�ضب التفاق( من تاريخ انتهاء امل�ضروع.د. كفالة ال�ضيانة

7. اأنواع اأو برامج اأخرى 

خا�ضة بالكفالت

طورت داخل البنك ت�ضدر �ضمانا لت�ضديد ر�ضوم جمركية على املكفول.اأ. كفالت اجلمارك

ثبات نية املكفول يف �ضراء قطعة ار�ص بال�ضفعة .ب.كفالت ال�ضفعة طورت داخل البنكت�ضدر �ضمانا لإ

ج. كفالت ل�ضالح 

اجلهات احلكومية

نظمة املعمول بها. طورت داخل البنكت�ضدر �ضمانا للتقيد بالأ

 Counter د. كفالت

Guarantee.ضدار� طورت داخل البنكت�ضدر نيابة عن فروع وبنوك خارجية ل�ضالح م�ضتفيد مقابل ورود كفالة مقابله من البنك طالب الإ

هـ. كفالة املحتجزات

امل�ضتحقة  الدفعات  يتم احتجازها من  اأن  التي كان يفرت�ص  املبالغ  بدل من  للمكفول  بدفعها  امل�ضتفيد  يقوم  التي  للمبالغ  التي ت�ضدر �ضمانا  الكفالة 

للمكفول والتي يتم حجزها ملا بعد الت�ضليم. 

طورت داخل البنك

و. كفالة التخلي�ص

وهي الكفالة التي ت�ضدر للتخلي�ص على ب�ضائع اعتماد قبل ورود م�ضتنداته ,مع احل�ضول على موافقة العميل على قبول امل�ضتندات برغم اأي خمالفات 

قد ترد عليها.

طورت داخل البنك
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�صا�صيا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

ردين هلي الأ البنك الأ

كفالت خطاب ال�ضمان1. كفالت خطاب ال�ضمان

 تعهد بنكي �ضادر عن البنك م�ضدر خطاب ال�ضمان بناء على طلب عميله مببلغ معني اأو قابل للتعيني بتاريخ ا�ضتحقاق حمدد وغري معلق على �ضرط 

ل�ضالح امل�ضتفيد.

طورت داخل البنك

كفالت الدفع امل�ضبق2. كفالت الدفع امل�ضبق

 تعهد بنكي �ضادر عن البنك بناء على طلب عميله مببلغ حمدد لغايات تنفيذ م�ضروع معني للم�ضتفيد من الكفالة بقيمة مبلغ مدفوع م�ضبقًا لغايات تنفيذ 

امل�ضروع.

طورت داخل البنك

طورت داخل البنك تعهد بنكي بناء على طلب عميله بدفع مبلغ معني حال ورود مطالبة من امل�ضتفيد ح�ضب العقد املربم بني الطرفني. كفالت الدفع3. كفالت الدفع 

طورت داخل البنكتعهد بنكي بناء على طلب عميله بدفع مبلغ معني للم�ضتفيد ح�ضب العقد املربم بني الطرفني.كفالت ال�ضيانة4. كفالت ال�ضيانة

كفالت ال�ضحن5. كفالت ال�ضحن

تعهد بنكي بناء على طلب عميله لتقدمي م�ضتندات حال ورودها من امل�ضدر والغاية منها يكون ال�ضماح للعميل فاحت العتماد بالتخلي�ص على الب�ضاعة 

الواردة يف امليناء. 

طورت داخل البنك

بنك القاهرة عمان

املزود: Misysاإ�ضدار كفالت ال�ضحن.اإ�ضدار كفالت ال�ضحن1. كفالت ال�ضحن

اإ�ضدار كفالت مقابلة ل�ضالح بنوك لتمكينهم من اإ�ضدار كفالتهم مل�ضتفيدين  يف بلدانهم.الكفالت املقابلة2. الكفالت املقابلة

اإ�ضدار/ تعديل/دفع كفالت اجلمارك.كفالت اجلمارك3. كفالت اجلمارك

كفالت ت�ضهيلت4. كفالت الت�ضهيلت

اإ�ضدار كفالت ل�ضالح بنوك لتمكينهم من منح عملئهم ت�ضهيلت جتارية )اأو( ا�ضتقبال كفالة ت�ضهيلت لتمكني البنك من منح اأحد عملءه ت�ضهيلت 

جتارية.

كفالت املقاولني / البناء  .5

  املزود: Misysاإ�ضدار/ تعديل/دفع كفالت دخول العطاء.اأ. كفالت دخول عطاء

املزود:  Misysاإ�ضدار/ تعديل/دفع كفالت ح�ضن التنفيذ.ب. كفالت ح�ضن التنفيذ

املزود: Misys اإ�ضدار/ تعديل/دفع كفالت الدفعة املقدمة.ج-كفالت الدفعة املقدمة

اإ�ضدار/تعديل/دفع كفالت ال�ضيانة. هـ- كفالت ال�ضيانة

اإ�ضدار / تعديل / دفع كفالت املحتجزات.و- كفالة املحتجزات
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�صا�صيا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

ردن بنك الأ

ق�ضاط اجلمركية اأو ت�ضديد اأثمان الب�ضائع.كفالت الدفع النقدية 1. كفالت الدفع  يجار اأو الأ طورت داخل البنكالكفالة التي ت�ضدر �ضمانا لذمة مالية متحققة على املكفول كبديل الإ

2. كفالت الدفع ح�ضب 

التغطية

كفالت ح�ضن التنفيذ

هي كفالة يتم اإ�ضدارها بعد اإحالة العطاء على املكفول, حيث يطلب منه توقيع العقد , وتقدمي كفالة ح�ضن التنفيذ لغايات و�ضع امل�ضروع / 

العطاء مو�ضع التنفيذ.

طورت داخل البنك

طورت داخل البنككفالة يتم تقدميها بعد النتهاء من امل�ضروع اأو توريد العطاء ل�ضمان فرتة ال�ضيانة وتكون عادة بن�ضبة معينة من قيمة العطاء. كفالت ال�ضيانة3. كفالت ال�ضيانة

 كفالت ال�ضحن4. كفالت ال�ضحن

ال�ضحن خلل فرتة  بولي�ضة  بتقدمي  البنك  يتعهد  بها حيث  ال�ضحن اخلا�ضة  بولي�ضة  و�ضول  قبل  الب�ضائع  الكفالة ل�ضتلم  ت�ضدر هذه 

حمددة.

طورت داخل البنك

 كفالت دخول عطاءات 5. كفالت البناء

واأحيانا متثل مبلغا حمددا من قبل اجلهة �ضاحبة  العطاء  ن�ضبة معينة من  كفالة ت�ضدر �ضمانا ل�ضرتاك املكفول بعطاء وت�ضكل قيمتها 

العطاء.

طورت داخل البنك

6. اأنواع اأو برامج اأخرى 

خا�ضة بالكفالت:

طورت داخل البنكت�ضدر هذه الكفالة �ضمانا ملرور الب�ضائع �ضمن حدود الدولة واإعادة اإخراجها خلل فرتة حمددة.اأ. ترانزيت

ب. التزام بالت�ضريعات 

والقوانني

طورت داخل البنك

طورت داخل البنك�ضمانات ملزاولة مهنة التخلي�ص يف املراكز اجلمركية عن اأعمال ال�ضركة وكافة اأعمال م�ضتخدميها �ضمانا حل�ضن تنفيذ القانون.ج. مزاولة املهنة

د. كفالت ر�ضوم جمركية

اإعادة ت�ضنيعها وت�ضديرها للخارج �ضمن فرتة حمددة دون  اأولية بهدف  اإدخال ب�ضائع / مواد  ت�ضدر هذه الكفالة لتمكني املكفول من 

احلاجة لدفع اأية ر�ضوم جمركية اأو تر�ضيمها جمركيا.

طورت داخل البنك

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

1. كفالت خطاب ال�ضمان

الكفالت ال�ضادرة

يتعهد البنك �ضمن هذه اخلدمة بكفالة �ضخ�ص معني ي�ضمى املكفول والذي يتعهد باإجراء معني ل�ضالح طرف ثالث ي�ضمى امل�ضتفيد من الكفالة وت�ضاعد 

هذه اخلدمة على حتقيق متطلبات العقود والعطاءات, وتتطلب التوقيع على طلب اإ�ضدار الكفالة وال�ضروط وتقدمي التاأمني النقدي املطلوب وحتديد 

�ضيغة الكفالة ومدتها.

STS  املزود: �ضركة

2. كفالت الدفع امل�ضبق

3. كفالت الدفع

4. كفالت ال�ضيانة

5. كفالت ال�ضحن

6. كفالت التاأمينات 

التج�رية

7. كفالت الحتفاظ

8. كفالت البناء



���

�صا�صيا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

ردين الكويتي البنك الأ

طورت داخل البنكالكفالة نف�ضها خطاب �ضمان. كفالت خطاب ال�ضمان1. كفالت خطاب ال�ضمان

طورت داخل البنكاإ�ضدار كفالة للم�ضتفيد يف امل�ضاريع املحالة على العملء ل�ضمان دفعة مقدمة على العطاء . كفالت الدفع امل�ضبق 2. كفالت الدفع امل�ضبق

غرا�ص التي ت�ضمن دفع املكفول لقيمة التزام بذمته . كفالت الدفع3. كفالت الدفع طورت داخل البنك كفالت الدفع هي خا�ضة بالأ

طورت داخل البنك ت�ضدر بعد ت�ضليم امل�ضاريع , ويتم ا�ضرتداد كفالة ح�ضن التنفيذ. كفالت ال�ضيانة4. كفالت ال�ضيانة

 كفالت ال�ضحن5. كفالت ال�ضحن
يتم اإ�ضدارها يف حال و�ضول الب�ضاعة اخلا�ضة باعتمادات ال�ضترياد قبل و�ضول امل�ضتندات وبوال�ص ال�ضحن , يتم اإ�ضدارها ليتمكن العميل من 

التخلي�ص على الب�ضاعة .  
طورت داخل البنك

 كفالت الحتفاظ6. كفالت الحتفاظ
قليًل ما يتم اإ�ضدار مثل هذا النوع من الكفالت ويتم اإ�ضدارها يف حال طلب العميل قب�ص كامل م�ضتحقاته عن امل�ضروع حيث جرت العادة لدى 

اأ�ضحاب املقاولت ان يتم حجز ن�ضبة من قيمة امل�ضروع لفرتة معينة بعد الت�ضليم النهائي .
طورت داخل البنك

عمال املحالة عليه .  كفالت البناء7. كفالت البناء طورت داخل البنكيتم اإ�ضدارها ك�ضمان لتنفيذ املكفول للأ

8. اأنواع اأو برامج اأخرى 

خا�ضة بالكفالت:

طورت داخل البنكل�ضمان اإكمال متطلبات تنفيذ العطاء يف حال اإحالة العطاء عليه  .اأ. كفالة دخول العطاء

ب. كفالت اجلمارك 

)العامة واخلا�ضة (

العامة: تكون غري مرتبطة بعملية حمددة .

اخلا�ضة: مرتبطة بعملية حمددة تنتهي بانتهاء التنفيذ.
طورت داخل البنك

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ

نف�ص الكفالة تعترب خطاب �ضمان.كفالت خطاب ال�ضمان1. كفالت خطاب ال�ضمان

ت�ضدر �ضمانا للدفعة  اأو ال�ضلفة امل�ضتلمة من قبل املكفول على ح�ضاب م�ضروع اأو عقدكفالت الدفع امل�ضبق2. كفالت الدفع امل�ضبق

غرا�ص التي ت�ضمن دفع املكفول لقيمة التزام بذمته .كفالت الدفع3. كفالت الدفع  كفالت الدفع هي خا�ضة بالأ

 ت�ضدر بعد ت�ضليم امل�ضاريع , ويتم ا�ضرتداد كفالة ح�ضن التنفيذ.كفالت ال�ضيانة4. كفالت ال�ضيانة

كفالت ال�ضحن5. كفالت ال�ضحن
يتم اإ�ضدارها يف حال و�ضول الب�ضاعة اخلا�ضة باعتمادات ال�ضترياد قبل و�ضول امل�ضتندات وبوال�ص ال�ضحن , يتم اإ�ضدارها ليتمكن العميل 

من التخلي�ص على الب�ضاعة .  

6. كفالت اجلمارك

اإ�ضدار/ تعديل/دفع 

كفالت اجلمارك

كفالت اجلمارك.

عمال املحالة عليه . كفالت البناء7. كفالت البناء يتم اإ�ضدارها ك�ضمان لتنفيذ املكفول للأ

ردين البنك التجاري الأ

كفالت خطاب ال�ضمان1. كفالت خطاب ال�ضمان

طورت داخل البنكاإ�ضدار كافة اأنواع الكفالت مبا فيها التعهدات امللحية و كفالت الدفع و كفالت التخلي�ص اجلمركي.

كفالت الدفع امل�ضبق2. كفالت الدفع امل�ضبق

كفالت الدفع3. كفالت الدفع

كفالت ال�ضيانة4. كفالت ال�ضيانة

كفالت ال�ضحن5. كفالت ال�ضحن

كفالت التاأمينات التجارية6. كفالت التاأمينات التجارية

كفالت الحتفاظ7. كفالت الحتفاظ

كفالت البناء8. كفالت البناء
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�صا�صيا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية/الأ

 الكفالت التي ت�ضدر ل�ضالح جهات م�ضتفيدة داخلية وخارجية. 1. كفالت خطاب ال�ضمان

الكفالت التي ت�ضدر ل�ضمان ا�ضرتداد قيمة الدفعة املقدمة. الدفعة املقدمة2. كفالت الدفع امل�ضبق

كفالت تدفع مبا�ضرة فور املطالبة بها من اجلهة امل�ضتفيدة دون اأي �ضروط. دفع3. كفالت الدفع

�ضلح اأية عيوب قد تظهر. كفالت ال�ضيانة4. كفالت ال�ضيانة كفالت ت�ضدر بعد النتهاء من العمل بامل�ضروع لإ

�ضلية. كفالة بحرية5. كفالت ال�ضحن كفالت ت�ضدر اإىل وكيل الباخرة لت�ضليم العميل الب�ضاعة الواردة ل�ضاحله قبل ورود امل�ضتندات الأ

بنك الحتاد

1. كفالت خطاب ال�ضمان

خطابات ال�ضمان

ت�ضتخدم خطابات ال�ضمان لتاأمني جمموعة وا�ضعة من اللتزامات مثل �ضمان ال�ضلع واخلدمات, واإعادة مبلغ الدفعة املقدمة, ول�ضمان 

الدخول يف عطاء اأو بب�ضاطة يف دفع ثمن ال�ضلعة. وخطاب ال�ضمان هو اأداة دفع تكون مف�ضلة على وجه التحديد للعقد املعني, ويكون التزام 

 Simple Demand of( الدفع فيه م�ضتقل عن العقد نف�ضه وعادة تتم م�ضادرته مبوجب �ضند مطالبة ب�ضيط ي�ضري اإىل املطالبة بالدفع

 .)Payment

2. كفالت الدفع امل�ضبق

3. كفالت الدفع

4. كفالت ال�ضيانة

5. كفالت ال�ضحن

6. كفالت التاأمينات 

التج�رية

7. كفالت الحتفاظ

8. كفالت البناء

9.  اأنواع اأو برامج اأخرى 

خا�ضة بالكفالت:

اأ. اعتمادات ال�ضمان 

 Standby امل�ضتندية

Letterers of Credit

�ضول  ت�ضتخدم اعتمادات ال�ضمان امل�ضتندية على نطاق وا�ضع كبديل عن خطابات ال�ضمان, ولكن يف اإطار اعتماد م�ضتندي وعادًة حتكمها الأ

عراف املوحدة للعتمادات امل�ضتندية )UCP(. حالها حال خطابات ال�ضمان, من املفرت�ص ا�ضتغلل اعتمادات ال�ضمان امل�ضتندية  والأ

فقط يف حالة عدم تنفيذ اللتزامات التعاقدية املحددة. 

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ

1. كفالت خطاب ال�ضمان

الكفالت ال�ضادرة

نواع مبا  اإ�ضدار كفالت بناًء على طلب عملء البنك ل�ضالح جهات م�ضتفيدة حملية اأو خارجية عن طريق مرا�ضلينا يف اخلارج وتت�ضمن على عدد من الأ

يف ذلك كفالت الدفع وال�ضيانة وح�ضن التنفيذ وغريها. 

طورت داخل البنك

2. كفالت الدفع امل�ضبق

3. كفالت الدفع

4. كفالت ال�ضيانة

5. كفالت ال�ضحن

6. كفالت التاأمينات 

التج�رية

7. كفالت الحتفاظ

8. كفالت البناء
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�صا�صيا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

ردين بنك املال الأ

الكفالت التي ت�ضدر �ضمان ل�ضرتاك املكفول يف العطاء وت�ضكل قيمتها ن�ضبة معينة من قيمة العطاء .ابتدائية / دخول عطاء1. كفالت خطاب ال�ضمان

الكفالت التي ت�ضدر �ضمانًا للدفعة وال�ضلفة التي يقوم امل�ضتفيد بدفعها مقدما للمكفول على ح�ضاب امل�ضروع اأو العقد املربم بينهم .كفالت الدفعة املقدمة 2. كفالت الدفع امل�ضبق

الكفالة التي ت�ضدر �ضمانًا لذمة مالية متحققة على املكفول اأو لت�ضديد اأثمان الب�ضاعة .كفالت الدفع 3. كفالت الدفع

عمال ال�ضيانة التي يلتزم بها املكفول.كفالت ال�ضيانة 4. كفالت ال�ضيانة  الكفالة التي ت�ضدر �ضمانًا لأ

الكفالت التي ت�ضدر ل�ضالح �ضركات امللحة �ضمانا لت�ضليمها بولي�ضة ال�ضحن العائدة لعتمادات يف حال ا�ضتلمها من قبل البنك . كفالت تخلي�ص الب�ضاعة 5. كفالت ال�ضحن

6. كفالت التاأمينات 

التج�رية

الكفالت التي ت�ضدر بناًء على طلب اأكرث من طالب اإ�ضدار ) ائتلف (ل�ضالح م�ضتفيد واحد ويكون كل طرف م�ضئول عن ح�ضته بالكفالة .الكفالت امل�ضرتكة 

 كفالت الحتفاظ7. كفالت الحتفاظ

 الكفالت التي ت�ضدر �ضمانًا للمبالغ التي يقوم امل�ضتفيد بدفعها للمكفول بدل من املبالغ التي كان من املفرت�ص ان يتم احتجازها من الدفعات 

امل�ضتحقة للمكفول .

8. اأنواع اأو برامج اأخرى 

خا�ضة بالكفالت:

الكفالت التي ت�ضدر �ضمانًا لعدم وجود عيوب نا�ضئة عن �ضوء امل�ضنعية  .اأ.كفالة �ضمان النوعية 

الكفالت التي ت�ضدر �ضمانًا لتنفيذ بنود العقد املربم بني امل�ضتفيد واملكفول .ب. ح�ضن التنفيذ 

الكفالت التي ت�ضدر ل�ضالح دائرة اجلمارك �ضمانًا لت�ضديد الر�ضوم اجلمركية .ج. كفالة اجلمارك 

د.كفالت ل�ضالح جهات 

حكومية 

الكفالت التي ت�ضدر �ضمانًا لتعاطي املهن والتقيد بالتعليمات املعمول بها.

�ضرار النا�ضئة عن اإقامة دعاوي على امل�ضتكى عليهم يف حال عدم ثبوت الدعاوي .هـ. كفالة احلجز التحفظي   الكفالت التي ت�ضدر �ضمانًا لدفع الأ
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جنبية التي تقدم خدمة الكفالت البنكية ب. البنوك التجارية الأ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة ا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

HSBC بنك

1Tender Bond. كفالت خطاب ال�ضمان

طورت داخل البنك

2Advance Payment. كفالت الدفع امل�ضبق

3Direct Pay. كفالت الدفع

4Maintenance. كفالت ال�ضيانة

5Shipping Guarantee. كفالت ال�ضحن

6. كفالت التاأمينات 

التج�رية

Marginal Deposit

7Cash Collateral. كفالت الحتفاظ

8Performance. كفالت البناء

البنك العقاري 

امل�صري العربي

طورت داخل البنكهو �ضك يتعهد مبوجبه البنك بدفع مبلغ معني جلهة معينة وبتاريخ حمدد من اأجل حتقيق غر�ص حمدد.  كفالت خطاب ال�ضمان1. كفالت خطاب ال�ضمان

طورت داخل البنكهي كفالة يكفل البنك فيها عميله املقاول ويتم اإ�ضدارها للجهة املحيلة للعطاء مقابل اإعطاء املقاول دفعة مقدمة للبدء على امل�ضروع. كفالة الدفعة املقدمة2. كفالت الدفع امل�ضبق

طورت داخل البنكهي اأحد اأنواع الكفالت والتي يكفل فيها البنك للجهة امل�ضتفيدة بدفع مبلغ الكفالة يف حال خمالفة العميل للغر�ص من اإ�ضدارها فورا.  كفالت الدفع3. كفالت الدفع

طورت داخل البنكويتم اإ�ضدارها ل�ضمان قيام املقاول باأعمال ال�ضيانة عن امل�ضروع املحال عليه والذي قام باإجنازه. كفالت ال�ضيانة4. كفالت ال�ضيانة

طورت داخل البنكويتم اإ�ضدارها لدائرة اجلمارك العامة ل�ضمان قيام �ضركات التخلي�ص ب�ضحن الب�ضائع خلل املواعيد املحددة.  الرتانزيت5. كفالت ال�ضحن

6. اأنواع اأو برامج اأخرى 

خا�ضة بالكفالت:

طورت داخل البنكويتم اإ�ضدارها للموؤ�ض�ضات والدوائر احلكومية واخلا�ضة حتى يتمكن املقاول من تقدمي عر�ص اأ�ضعار على العطاء املطروح. اأ.كفالة دخول عطاء

طورت داخل البنكويتم اإ�ضدارها بعد اإعادة كفالة دخول العطاء حيث ي�ضمن البنك فيها التزام املقاول ب�ضروط العطاء املحال عليه.ب.كفالة ح�ضن تنفيذ

م�صرف 

الرافدين

1. كفالت خطابات 

ال�ضمان

مقابل تاأمينات نقدية مودعة لدى البنك.خطابات ال�ضمان
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�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة ا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

�صيتي بنك

طورت داخل البنكهو �ضك يتعهد مبوجبه البنك بدفع مبلغ معني جلهة معينة وبتاريخ حمدد من اأجل حتقيق غر�ص حمدد. كفالت خطاب ال�ضمان 1. كفالت خطاب ال�ضمان

طورت داخل البنكهي كفالة يكفل البنك فيها عميله املقاول ويتم اإ�ضدارها للجهة املحيلة للعطاء مقابل اإعطاء املقاول دفعة مقدمة للبدء على امل�ضروع. كفالت الدفع امل�ضبق2. كفالت الدفع امل�ضبق

طورت داخل البنكهي اأحد اأنواع الكفالت والتي يكفل فيها البنك للجهة امل�ضتفيدة بدفع مبلغ الكفالة يف حال خمالفة العميل للغر�ص من اإ�ضدارها فورا.كفالت الدفع3. كفالت الدفع

طورت داخل البنكويتم اإ�ضدارها ل�ضمان قيام املقاول باأعمال ال�ضيانة عن امل�ضروع املحال عليه والذي قام باإجنازه.كفالت ال�ضيانة4. كفالت ال�ضيانة

كفالت ال�ضحن5. كفالت ال�ضحن

الكفالت التي ت�ضدر ل�ضالح �ضركة ال�ضحن للتخلي�ص على الب�ضاعة يف حال و�ضول الب�ضاعة اإىل ميناء الت�ضليم قبل و�ضول امل�ضتندات حتت 

العتماد .

طورت داخل البنك

بنك �صتاندرد 

ت�صارترد

طورت داخل البنك يتم مبوجبها ت�ضييل دفعة معينة مقابل العطاء املحال وذلك حتى يت�ضنى للمقاول من �ضراء مواد معينة خا�ضة بامل�ضروع. كفالت الدفع امل�ضبق1. كفالت الدفع امل�ضبق

طورت داخل البنك الكفالت التي ت�ضدر لل�ضمان حق امل�ضتفيد باحل�ضول على م�ضتحقاته عند اإنهاء جزء اأو كامل املطلوب يف العقد . كفالت الدفع2. كفالت الدفع

طورت داخل البنك هي التي يتم اإ�ضدارها عند اإلغاء كفالة ح�ضن التنفيذ و تكون خا�ضة باأعمال ال�ضيانة للم�ضروع الذي مت ت�ضليمه ل�ضاحب العمل. كفالت ال�ضيانة3. كفالت ال�ضيانة

 كفالت ال�ضحن4. كفالت ال�ضحن

الت�ضليم قبل و�ضول امل�ضتندات  اإىل ميناء   الكفالت التي ت�ضدر ل�ضالح �ضركة ال�ضحن للتخلي�ص على الب�ضاعة يف حال و�ضول الب�ضاعة 

حتت العتماد .

طورت داخل البنك

طورت داخل البنك التي يتم اإ�ضدارها مقابل حمتجزات من قيم الفواتري املدفوعة و لفرتات حمدودة و ح�ضب التفاق مع �ضاحب امل�ضروع . كفالت الحتفاظ5. كفالت الحتفاظ

بنك عودة

 كفالت1. كفالت خطاب ال�ضمان

ب�ضكل عام �ضمان لقيام م�ضدر الكفالة بتنفيذ التفاقية املربمة مع امل�ضتفيد من هذه الكفالة حيث يتم �ضمان مبلغ الكفالة من قبل البنك 

امل�ضدر  .

طورت داخل البنك

 كفالة الدفعة املقدمة 2. كفالت الدفع امل�ضبق

اأعمال من  باأي  امل�ضدر  قيام  قبل  امل�ضتفيد  قبل  ويتم دفعها عادة من  �ضدار  الإ لطالب  امل�ضتفيد  يدفعها  التي  املقدمة  الدفعة  ملبلغ  �ضمان 

االتف�قية  .

طورت داخل البنك

طورت داخل البنكب�ضكل عام يتم اإ�ضدارها مقابل التعهد بدفع التزام مايل حمدد على �ضبيل املثال الكفالت امل�ضدرة ل�ضالح �ضريبة الدخل اأو اجلمارك . كفالت الدفع 3. كفالت الدفع

طورت داخل البنك يتم اإ�ضدارها  بعد النتهاء من تنفيذ التفاقية �ضمانًا ل�ضيانة اأية عيوب تظهر خلل فرتة معينة بعد النتهاء من امل�ضروع . كفالت ال�ضيانة4. كفالت ال�ضيانة

طورت داخل البنككفالت ال�ضحن5. كفالت ال�ضحن

6. كفالت البناء

كفالت ح�ضن التنفيذ 

كفالت دخول العطاء

طورت داخل البنك ت�ضدر ل�ضمان التزام دخول امل�ضاريع و�ضمان تنفيذها �ضمن �ضروط التفاقيات املربمة .
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�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة ا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

بنك الكويت 

الوطني

كفالت خطاب ال�ضمان1. كفالت خطاب ال�ضمان

 

 

 

 

 

كفالت الدفع امل�ضبق2. كفالت الدفع امل�ضبق

كفالت الدفع3. كفالت الدفع

كفالت ال�ضيانة4. كفالت ال�ضيانة

كفالت ال�ضحن5. كفالت ال�ضحن

بنك لبنان 

واملهجر

طورت داخل البنكهي �ضمان لدفعة مقدمة يقوم امل�ضتفيد بدفعها للمكفول على ح�ضاب امل�ضروع. كفالت الدفعة املقدمة1. كفالت الدفع امل�ضبق

طورت داخل البنكهي �ضمان لذمة مالية متحققة على املكفول.كفالت الدفع2. كفالت الدفع

عمال ال�ضيانة التي يلتزم بها املكفول جتاه امل�ضتفيد. كفالت ال�ضيانة3. كفالت ال�ضيانة طورت داخل البنكهي �ضمان لأ

4. اأنواع اأو برامج اأخرى 

خا�ضة بالكفالت:

طورت داخل البنكهي �ضمان ل�ضرتاك املكفول يف دخول العطاء.اأ. كفالة دخول عطاء

طورت داخل البنكهي �ضمان لتنفيذ العقد املربم بني امل�ضتفيد واملكفول.ب. كفالة ح�ضن التنفيذ

طورت داخل البنكهي �ضمان للمبالغ التي يقوم بدفعها امل�ضتفيد للمكفول.ج. كفالة املحتجزات

طورت داخل البنكهي �ضمان لعدم وجود عيوب ناجتة عن امل�ضنعية. د. كفالة �ضمان نوعية

بنك اأبو ظبي 

الوطني

طورت داخل البنك اإ�ضدار كفالت الدخول يف العطاءات وكفالت ح�ضن التنفيذ. دخول عطاءات ح�ضن التنفيذ1. كفالت خطاب ال�ضمان

طورت داخل البنك اإ�ضدار كفالة بناء على طلب العميل ل�ضمان دفعة مقدمة . كفالت الدفع املقدم2. كفالت الدفع امل�ضبق

طورت داخل البنك ل�ضمان دفع مبلغ متفق عليه.كفالت الدفع3. كفالت الدفع

طورت داخل البنك ل�ضمان �ضيانة م�ضروع معني.كفالت ال�ضيانة4. كفالت ال�ضيانة

طورت داخل البنك ل�ضمان تقدمي بوال�ص ال�ضحن حال و�ضول امل�ضتندات اإىل البنك.كفالت ال�ضحن5. كفالت ال�ضحن
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4. تمويل المشاريع:
4-1 تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

�ضهاماتها الكبرية يف  ردن نظرًا لإ تعترب ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة ذات يف اأهمية خا�ضة يف الأ

ردنية, وهي  التنمية والت�ضغيل. وت�ضكل ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة حوايل 98% من عدد ال�ضركات الأ

ردن.  ت�ضاهم بحوايل 40% من الناجت املحلي الإجمايل, وت�ضغل اأكرث من ثلثي القوى العاملة يف الأ

 2011/1/11 بت�ريخ   )436/5/10( رقم  التعميم  مبوجب  ردين  الأ املركزي  البنك  عرف  وقد   

ال�ضركات ال�ضغرية احلجم من خلل توفر جمموعة من ال�ضروط هي اأن ل تكون �ضركة م�ضاهمة عامة 

اأو �ضركة تاأمني اأو �ضركة و�ضاطة مالية, واأن يقل اإجمايل موجوداتها عن مليون دينار اأو اأن يقل اإجمايل 

مبيعاتها ال�ضنوية عن مليون دينار, واأن يرتاوح عدد العاملني يف ال�ضركة بني )5-20( عامل. 

بينما حدد البنك املركزي �ضروط ال�ضركات متو�ضطة احلجم باأن يرتاوح اإجمايل موجوداتها بني 

)1-3( مليون دينار اأو اأن يرتاوح اإجمايل مبيعاتها ال�ضنوية بني )1-3( مليون دينار, واأن يرتاوح عدد 

العاملني يف ال�ضركة بني )21-100( عامل. 

تخدم  التي  امل�ضرفية  واحللول  واخلدمات  املنتجات  من  عددًا  ردن  الأ يف  العاملة  البنوك  وتقدم 

وتناف�ضية.  ومي�ضرة  �ضهلة  ل�ضروٍط  وفقًا  املنا�ضب  التمويل  لها  وتوفر  واملتو�ضطة,  ال�ضغرية  ال�ضركات 

ردن بتاأ�ضي�ص دوائر ووحدات متخ�ض�ضة لتمويل هذا النوع  وقد قامت العديد من البنوك العاملة يف الأ

كرث  من ال�ضركات مما ي�ضمن فهم طبيعتها واحتياجاتها وخ�ضو�ضيتها وتوفري املنتجات امل�ضرفية الأ

ملئمة لها.

اأردنية  اأربعة بنوك  لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة, قامت  التمويل املمنوح  اإطار زيادة حجم  ويف 

وهي   .)Overseas Private Investment Corporation – OPIC( موؤ�ض�ضة  مع  اتفاقية  بتوقيع  ن  الآ حتى 

ردين.  هلي الأ �ضكان للتجارة والتمويل وبنك القاهرة عمان والبنك الأ البنك العربي وبنك الإ

وتهدف التفاقية اإىل ت�ضجيع متويل ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة من قبل البنوك من خلل قيام 

OPIC ب�ضمان القرو�ص املمنوحة لتلك ال�ضركات, حيث اأن برنامج ال�ضمان ي�ضتمل على تخ�ضي�ص مبلغ 

فاإن  التفاقية  ردن. ومبوجب  الأ واملتو�ضطة يف  ال�ضغرية  ال�ضركات  قرو�ص  ل�ضمان  دولر  مليون   250

الربنامج ي�ضمن 60% من قيمة القر�ص املمنوح لل�ضركات داخل حمافظة عمان, و 75% من قيمة القر�ص 

لل�ضركات خارج عمان. وترتاوح قيمة القر�ص املحددة مبوجب التفاقية ما يعادل 25 األف دولر اإىل 

750 األف دولر.

ردن تقدم ت�ضهيلت متنوعة لل�ضركات ال�ضغرية  �ضارة هنا اإىل اأن البنوك العاملة يف الأ ومن املهم الإ

خرى والتي قد  واملتو�ضطة اإما من خلل براجمها اخلا�ضة بهذه ال�ضركات, اأو من خلل منتجاتها الأ

اأو لل�ضركات. حيث تقوم بع�ص البنوك بتمويل ال�ضركات ال�ضغرية من خلل  فراد  تكون منتجات للأ

فراد, بينما  ن حجم وطبيعة تعاملتهم معها متقاربة مع خدمات الأ فراد نظرًا لأ الربامج املقدمة للأ

تقوم بع�ص البنوك بتقدمي خدمات لل�ضركات املتو�ضطة من خلل برامج ال�ضركات. 

ردن  الأ العاملة يف  البنوك  تقدمها  التي  املتخ�ض�ضة  املنتجات  اأهم  �ضنعر�ص  التايل  ويف اجلدول 

لتمويل ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة.
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ردنية التي تقدم خدمة متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

املعتمد لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك العربي
 متويل ال�ضركات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة

يتم تقدمي متويل على �ضكل قرو�ص متناق�ضة اأو متجددة وكذلك اأدوات متويل راأ�ص املال العامل ح�ضب ن�ضاط كل �ضركة وبعد درا�ضة ائتمانية وافية للم�ضروع املطلوب متويله, وتعريف 

ردين بهذا اخل�ضو�ص. ال�ضركات املتو�ضطة وال�ضغرية يف البنك املركزي الأ

طورت داخل البنك

هلي  البنك الأ

ردين الأ

1. منتج اأملكي

اأطباء ومهند�ضني وحمامني وحما�ضبني قانونني  عمال احلرة واملهنيني من  �ضحاب الأ قر�ص زمني متناق�ص مينح للعملء لغايات متويل �ضراء مكتب لغاية مزاولة مهنة جتارية لأ

وغريهم. كذلك مينح لل�ضركات الراغبة بتملك مكتب جتاري لغايات مزاولة اأعمالهم التجارية )املوؤ�ض�ضات الفردية, �ضركات الت�ضامن, وغريهم من ال�ضركات(.  

مزايا منتج اأملكي:- 

على )200 األف( دينار. دنى للقر�ص )5 اآلف( دينار, واحلد الأ - احلد الأ

ق�ضى اإىل 75 % من القيمة ال�ضرائية اأو التخمينية لعقار اأيهما اأقل. - ن�ضبة متويل ت�ضل يف احلد الأ

- فرتة �ضداد ل تقل عن ثلث �ضنوات ول تزيد عن 10 �ضنوات.

- فرتة �ضماح ثلثة اأ�ضهر كحد اأق�ضى لغاية جتهيز املكتب اأو املوقع �ضريطة خدمة الفائدة خلل فرتة ال�ضماح.

لكرتونية جمانا. هلي الإ - تقدمي خدمات الأ

2. منتج مول 

احتياجاتك

التمويلي لعملء  لتمويل الحتياج  للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة, وي�ضتخدم  البنكية  جلة لعملء جمموعة اخلدمات  املبيعات الآ لتمويل  البنك على �ضكل قر�ص زمني  منتج يقدمه 

املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة والتي يرتكز حجم ا�ضتثمارها يف راأ�ص املال العامل. اإن الغاية من هذا املنتج هي متويل اأوراق دين املوؤ�ض�ضات وال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة عن طريق 

�ضراء ا�ضتحقاقات البائعني واملتمثلة يف ال�ضيكات املوؤجلة اأو الكمبيالت التجارية, الناجتة عن عمليات جتارية حقيقية مع حق الرجوع على اخلا�ضم.

مزايا منتج مول احتياجاتك :-  

ق�ضى 250 األف دينار. - �ضقف ائتماين متجدد حده الأ

- �ضعر فائدة مناف�ص ويحت�ضب على الر�ضيد اليومي امل�ضتغل من ال�ضقف. 

- تعطي العميل ال�ضرعة و املرونة يف اإدارة اأعماله و تدفقاته النقدية. 

- حرية ا�ضتخدام ال�ضقف املتوفر لتمويل احتياجات راأ�ص املال العامل. 

- القدرة على الت�ضديد واإعادة ال�ضحب توفر املرونة واإمكانية متويل التدفق النقدي لل�ضركة يف وقت ق�ضري.  

3. منتج م�ضروعي

هلي والعملء اجلدد الراغبني يف احل�ضول على متويل راأ�ص املال العامل. وهو مينح لعملء  جل مينح لعملء املن�ضاآت ال�ضغرية الذين يتعاملون مع البنك الأ قر�ص زمني متو�ضط الأ

املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة لغايات متويل التو�ضع والنمو من خلل ال�ضتثمار يف خمزون الب�ضائع الدائم واملوجودات وحت�ضني العمليات وما حتتاج اإليه هذه املن�ضاآت اإىل متويل 

العملية الت�ضغيلية الدائمة لتمويل �ضراء املواد اخلام.

مزايا منتج م�ضروعي :-  

دنى للقر�ص 3 اآلف دينار ولغاية 50 األف دينار. - احلد الأ

وىل فقط. - �ضداد اأق�ضاط �ضهرية للفائدة خلل ال�ضنة الأ

- فرتة �ضداد متتد حتى اأربع �ضنوات.

عمال. - اأ�ضلوب متويل حديث يتنا�ضب مع الحتياجات التجارية لتطوير الأ

- زيادة ر�ضيد القر�ص بعد �ضداد 50% من �ضقف القر�ص.

- �ضهولة تقدمي الطلب و �ضرعة يف الإجناز.
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

هلي  تابع/ البنك الأ

ردين الأ

4. منتج �ضيدليتي

اأو  و /  التاأمني  ل�ضركات  املقدمة  املطالبات  تتم من خلل  والتي  جلة  الآ ال�ضيدلية  لتمويل مبيعات  القرو�ص يهدف  ردنية ل�ضمان  الأ ال�ضركة  برنامج قر�ص متجدد ب�ضمان كفالة 

دوية(. ويعترب هذا القر�ص قر�ص متناق�ص  جلة )م�ضرتيات /ب�ضائع( ويتم متويل قيمة فاتورة البائع )م�ضتودع الأ جلة )ذمم مدينة / مبيعات( ومتويل امل�ضرتيات الآ ال�ضيكات الآ

لتمويل اأ�ضول ثابتة: متويل تو�ضعة و /اأو اأ�ضول ثابتة لل�ضيدلية )اأجهزة حا�ضوب, ديكورات, امتلك مبنى ال�ضيدلية, اأثاث( ي�ضدد على اأق�ضاط �ضهرية عددها 60 ق�ضط كحد اأق�ضى 

)5 �ضنوات(.

5. اعتمادات 

ال�ضترياد والت�ضدير  

باأنواعها

طراف الداخلة يف ميدان التجارة  الدولية وب�ضكٍل يحفظ م�ضاحلهم من م�ضدرين وم�ضتوردين.  طار الذي يحظى بقبول جميع الأ وي�ضتعمل يف متويل التجارة اخلارجية باعتباره الإ

وبالن�ضبة للم�ضدر يكون لديه ال�ضمان من خلل العتماد امل�ضتندي باأنه �ضوف يقب�ص قيمة الب�ضائع التي تعاقد على ت�ضديرها وذلك فور تقدمي وثائق �ضحن الب�ضاعة اإىل البنك 

الذي يكون قد اأ�ضعر بورود العتماد. اأما بالن�ضبة للم�ضتورد فاإن العتماد امل�ضتندي ي�ضمن اأن البنك فاحت العتماد لن يدفع قيمة الب�ضاعة املتعاقد على ا�ضتريادها اإل بتقدمي وثائق 

�ضحن الب�ضاعة ب�ضكل م�ضتكمل لل�ضروط الواردة يف العتماد املفتوح لديه.   

6. الكفالت

يفاء ب�ضروط العقد.  وهي التزام ل رجوع فيه من قبل البنك جتاه امل�ضتفيد يق�ضي باأن يدفع البنك للم�ضتفيد مبلغًا معينًا يف حال ف�ضل طرف ثالث يف القيام بعمل متفق عليه اأو الإ

وعادًة ما يكون الطرف الثالث هو عميل للبنك قام بطلب اإ�ضدار الكفالة البنكية بهدف التاأكيد للم�ضتفيد عزمه على القيام مبا مت التفاق عليه متامًا ح�ضب العقد. وقد يتم اإ�ضدار 

هلي عدة  الكفالت البنكية حمليًا اأو خارجيًا اأو ل�ضالح م�ضتفيد ما وقد يغطي العملء قيمتها جزئيًا اأو كليًا. ويتقا�ضى البنك عمولة تغطي تكلفة اإ�ضدار الكفالة, وي�ضدر البنك الأ

اأنواع من الكفالت البنكية مثل كفالت دخول العطاءات ,كفالت ح�ضن التنفيذ , كفالت ال�ضلفة املقدمة , وكفالت ال�ضيانة.

7. بوال�ص التح�ضيل

)البوال�ص ال�ضادرة(

وهي جمموعة امل�ضتندات التجارية التي ي�ضلمها امل�ضدر اإىل بنكه ليتم اإر�ضالها للبنك املرا�ضل له يف بلد امل�ضتورد والتي تبني �ضحن كمية من الب�ضاعة. 

8. البطاقات 

الئتمانية

.CHARGE ح�ضابات عملء فيزا -

.REVOLVING ح�ضابات عملء فيزا -

.CHARGE MC ح�ضابات عملء ما�ضرت كارد -

.REVOLVING MC  ح�ضابات عملء ما�ضرت كارد -

9. اجلاري مدين

مثل للتمويل ق�ضري  يعطي للعميل احلق با�ضتخدام مبالغ نقدية تتجاوز الر�ضيد املتوفر يف ح�ضاب �ضركته اجلاري وبحدود يتم التفاق عليها مع البنك. ويعترب هذا احل�ضاب احلل الأ

جل بحيث ميكن ح�ضاب اجلاري مدين من موازنة التدفقات النقدية واإدارة العجز املايل املو�ضمي وتوفري ال�ضيولة الداعمة للن�ضاط التجاري لل�ضركة وباأقل التكاليف حيث يتم دفع  الأ

الفائدة على الر�ضيد اليومي امل�ضتغل من �ضقف اجلاري مدين. 

10. الكمبيالت 

املخ�ضومة

�ضافة لوعد املقرت�ص  هي امل�ضتند امللزم الذي يوقعه املقرت�ص قبل اأن ي�ضتلم �ضايف اخل�ضم ويت�ضمن امل�ضتند معلومات عن العميل والكفيل وعنوانهما وتاريخ الوفاء وقيمة الدين بالإ

بال�ضداد بتاريخ ال�ضتحقاق. ويتم ا�ضتخدام الكمبيالت املخ�ضومة لتوفري القيمة احلالية ملبلغ معني متوقع يف امل�ضتقبل, وميكن ا�ضتخدامها ل�ضد الفجوات يف ال�ضيولة التي حتتاجها 

جراء املعاملت التجارية املختلفة يف اأي وقت اأو مكان.  لإ

11. القرو�ص 

التج�رية

هو قر�ص متجدد ق�ضري املدى, ي�ضتخدم لتمويل احتياجات راأ�ص املال العامل للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة. القر�ص التجاري ي�ضاعد املن�ضاآت على حتقيق قفزات كبرية من خلل 

تلبية متطلبات اأعمالها, �ضواء بتوفري متطلبات راأ�ص املال اأو تو�ضيع جمال اأعمال املن�ضاأة, اأو لنتهاز فر�ص جتارية �ضانحة ل ميكن اإ�ضاعتها. 
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

املعتمد لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

هلي  تابع/ البنك الأ

ردين الأ
12. ح�ضابات الودائع

- توفري .

هلي املميزة / �ضركات. - ودائع الأ

- ودائع العملء حتت الطلب / �ضركات.

- ودائع العملء حتت الطلب / قطاع عام.

جل / �ضركات. - ودائع العملء لأ

جل / قطاع عام. - ودائع العملء لأ

- ودائع العملء / توفري / خا�ص �ضركات.

جل/ موؤ�ض�ضات م�ضرفية حملية لدى الفروع. - ودائع لأ

بنك القاهرة عمان
متويل امل�ضاريع 

ال�ضغرية واملتو�ضطة 

متويل امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة القادرة على حتقيق اإيرادات ولكن ينق�ضها التمويل الذي يقف عائق اأمام تطور ومنو هذه املوؤ�ض�ضات , حيث يوفر بنك القاهرة عمان التمويل 

نتاجية للموؤ�ض�ضات التي تطمح للتو�ضع ولها فر�ص ت�ضويقية  اللزم لتو�ضعة م�ضروع قائم , متويل راأ�ص املال الت�ضغيلي اأو متويل �ضراء معدات وماكينات ت�ضاعد يف زيادة الطاقة الإ

وا�ضحة  .

طورت داخل البنك

ردن بنك الأ

طورت داخل البنكهو �ضقف ت�ضهيلت مبا�ضرة متنح للعملء لتمويل راأ�ص املال العامل ويتم منح ال�ضقوف ب�ضكل يتنا�ضب مع حجم ونوع ن�ضاط العميل التجاري.1.  اجلاري مدين

طورت داخل البنكت�ضهيلت ائتمانية ينتج عنها متويل نقدي مبا�ضر لعملء البنك والتزامات مبا�ضرة من قبل هوؤلء العملء جتاه البنك بال�ضداد عند الطلب اأو يف تواريخ حمددة.2. القرو�ص التجارية

3. متويل املبيعات

قر�ص يتم منحه للعميل لتمويل عمليات مبيعات موؤجلة الدفع والعائدة للب�ضائع املباعة يف حدود ن�ضبة معينة مقابل ال�ضيكات املوؤجلة التي يودعها العميل يف ح�ضاب خم�ض�ص لهذه 

الغاية.

طورت داخل البنك

4. متويل العتمادات 

/بوال�س

حكام معينة. جل ومتنح لت�ضديد قيمة اعتمادات اأو بوال�ص حت�ضيل واردة من خلل البنك اأو مدفوعات جتارية وتخ�ضع لأ طورت داخل البنكقرو�ص ق�ضرية الأ

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل

متويل ال�ضركات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة

اأنحاء اململكة  تقدمي جمموعة من اخلدمات امل�ضرفية )ت�ضهيلت جتارية, اعتمادات , كفالت( واملبينة �ضابقا من خلل مراكز عمل متخ�ض�ضة, منت�ضرة جغرافيا يف خمتلف 

تنا�ضب خمتلف �ضرائح العملء )�ضغرية ومتو�ضطة(.

ردين  البنك الأ

الكويتي

متويل ال�ضركات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة

يتم تقدمي جميع اخلدمات امل�ضرفية لهذه ال�ضريحة وكافة اأنواع الت�ضهيلت املبا�ضرة والغري مبا�ضرة )جاري مدين , قرو�ص جتارية , متويل عقاري ,  خ�ضم جتاري , اعتمادات , 

كفالت ... الخ(.

طورت داخل البنك

البنك التجاري 

ردين الأ
ردين احللول امل�ضرفية املتكاملة لهذا القطاع من خلل مراكز ائتمان متخ�ض�ضة والت�ضهيلت بكافة اأنواعها .  طورت داخل البنكيقدم البنك التجاري الأ

البنك ال�صتثماري

متويل املن�ضات 

ال�ضغرية و املتو�ضطة 

احلجم

يتم عادة منح ال�ضركات ال�ضغرية و املتو�ضطة احلجم ت�ضهيلت تتنا�ضب مع حاجاتهم التمويلية و بحيث ل يزيد حجم  الت�ضهيلت املبا�ضرة عن 500 األف و الغري مبا�ضرة عن 1.5 

مليون )مع ملحظة عدم وجود منتجات حمددة بل يتم درا�ضة كل حالة على حدا بنف�ص امل�ضار و بغ�ص النظر عن مبلغ التمويل(.

طورت داخل البنك
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ا�صم البنك

اخلدمات التي 

تندرج حتت اخلدمة 

�صا�صية الأ

مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة  

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية/

ردن الأ

جاري مدين/ 

كمبيالت خم�ضومة/ 

قرو�ص جتارية

جل للعميل(. اأن الغر�ص من هذا النوع من الت�ضهيل هو لتمويل راأ�ص املال العامل )متويل الذمم املدينة, الب�ضاعة وامل�ضاريف اجلارية واللتزامات ق�ضرية الأ

بنك الحتاد
متويل ال�ضركات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة

البوندد  وقرو�ص  امل�ضتندية  والقرو�ص  التجارية  والقرو�ص  املخ�ضومة  والكمبيالت  مدين  اجلاري  مثل  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  لتمويل  اللزمة  اخلدمات  كافة  تقدمي  يتم 

�ضافة اإىل الكفالت امل�ضرفية و العتمادات امل�ضتندية بالإ

بنك �صو�صيته 

ردن جرنال - الأ

متويل ال�ضركات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة

طورت داخل البنكيتم متويل ال�ضركات املتو�ضطة وال�ضغرية �ضمن نف�ص املنتجات واخلدمات الواردة �ضابقًا 

جنبية التي تقدم خدمة متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك

اخلدمات التي 

تندرج حتت اخلدمة 

�صا�صية الأ

مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة  

HSBC منح الت�ضهيلت والقرو�ص وقرو�ص ال�ضترياد وكذلك اخلدمات التجارية والكفالت البنكية.ت�ضهيلت ائتمانيةبنك

البنك العقاري 

امل�صري العربي

متويل ال�ضركات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة

طورت داخل البنك ويتم متويلها من خلل اأحد املنتجات التي مت ذكرها �ضابقا.

�صيتي بنك
 متويل ال�ضركات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة

جل و قرو�ص دوارة وذلك لل�ضركات ال�ضغرية و املتو�ضطة احلجم ح�ضب ت�ضنيفها من قبل البنك املركزي . طورت داخل البنكمنح خمتلف اأنواع الت�ضهيلت من جاري مدين و قرو�ص ق�ضرية الأ

بنك عودة
متويل ال�ضركات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة

طورت داخل البنكيتم متويلها من خلل اإحدى املنتجات امل�ضرفية املتوفرة لدى البنك مبا يتواءم و طبيعة الن�ضاط و الحتياجات التمويلية و وفق درا�ضة البنك.

بنك الكويت 

الوطني
ت�ضهيلت ائتمانية

بنك لبنان واملهجر
متويل ال�ضركات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة احلجم
طورت داخل البنكت�ضتخدم لتمويل ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة احلجم والتي مت ت�ضنيفها من قبل البنك املركزي.

بنك اأبو ظبي 

الوطني

متويل ال�ضركات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة
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4-2 تمويل الشركات المتناهية الصغر:

فراد  ردن عددًا من املنتجات واخلدمات واحللول امل�ضرفية التي تخدم ال�ضركات متناهية ال�ضغر, وتوفر معظم البنوك ت�ضهيلت لهذه ال�ضركات من خلل براجمها اخلا�ضة بالأ تقدم البنوك العاملة يف الأ

فراد.  ن حجم وطبيعة تعاملتهم معها متقاربة مع خدمات الأ نظرًا لأ

ردن لتمويل ال�ضركات متناهية ال�ضغر. واجلدول التايل يبني اأهم املنتجات املتخ�ض�ضة التي تقدمها البنوك العاملة يف الأ

ردنية التي تقدم خدمة متويل ال�سركات املتناهية ال�سغر اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ

ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

ردين  البنك الأ

الكويتي

متويل ال�ضركات 

املتناهية ال�ضغر

طورت داخل البنكيتم متويل ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات التي تعمل يف جمال التمويل متناهي ال�ضغري , ح�ضب معطيات كل حالة . متويل

البنك ال�صتثماري
متويل ال�ضركات 

املتناهية ال�ضغر

 اأية متويل يلبي احتياجات 

ال�ضركة

ل يوجد منتج خا�ص بال�ضركات متناهية ال�ضغر و لكن ل يتم رف�ص طلب اأية �ضركة مهما كان حجمها اإذا كانت حتتاج متويل يتنا�ضب مع حاجاتها 

يتم درا�ضة كل حاله على حدا.

طورت داخل البنك

جنبية التي تقدم خدمة متويل ال�سركات املتناهية ال�سغر ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ

ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك العقاري 

امل�صري العربي

متويل ال�ضركات 

املتناهية ال�ضغر

طورت داخل البنك ويتم متويلها من خلل اأحد املنتجات التي مت ذكرها �ضابقا. 

بنك الكويت 

الوطني

متويل ال�ضركات 

املتناهية ال�ضغر

Corporate Banking
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4-3 أنواع أو برامج أخرى خاصة بتمويل المشاريع
ردنية التي تقدم اأنواع اأو برامج اأخرى خا�سة بتمويل امل�ساريع اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة ا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنك

ردن بنك الأ

الت�ضهيلت غري 

املبا�ضرة

لل�ضركات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة

العتمادات امل�ضرفية )ال�ضادرة 

والواردة(

 العتمادات ال�ضادرة: هو العتماد الذي ي�ضدره البنك بناًء على طلب عميله يتعهد فيه بدفع قيمة امل�ضتندات للبنك املرا�ضل �ضريطة اأن يقدم 

امل�ضتفيد م�ضتندات مطابقة ل�ضروط العتماد.

 العتمادات الواردة: اعتماد �ضادر عن اأحد فروعنا اخلارجية اأو اأحد البنوك املرا�ضلة ل�ضالح م�ضتفيدين حمليني, ويكون البنك اإما مبلغا 

للعتماد وبدون م�ضوؤولية اأو التزام اأو معززا للعتماد اإىل امل�ضتفيد مبعنى اأن يكون البنك م�ضوؤول عن دفع قيمة العتماد اإىل امل�ضتفيدين 

يف حالة تقدمي امل�ضتندات املطابقة نيابة عن البنك م�ضدر العتماد.

طورت داخل البنك

بوال�ص التح�ضيل ال�ضادرة والواردة

 بوال�ص التح�ضيل ال�ضادرة: هي البوال�ص التي يقوم البنك باإر�ضالها نيابًة عن عملئه اإىل اأحد الفروع / البنوك املرا�ضلة لتح�ضيلها.

 بوال�ص التح�ضيل الواردة: هي البوال�ص التي ي�ضتلمها البنك من فروعه ومرا�ضليه يف اخلارج لتح�ضيلها واأحيانا تر�ضل البوال�ص من قبل 

امل�ضدرين / مقدمي اخلدمة مبا�ضرة اإىل البنك, وهي متثل ب�ضائع م�ضتوردة من قبل م�ضتوردين  حمليني اأو خدمات مقدمة لهم.

طورت داخل البنك

الكفالت :

ق�ضاط اجلمركية اأو ت�ضديد اأثمان الب�ضائع.1- كفالت الدفع النقدية  يجار اأو الأ طورت داخل البنكالكفالة التي ت�ضدر �ضمانا لذمة مالية متحققة على املكفول كبدل الإ

2- كفالت ح�ضن التنفيذ

هي كفالة يتم اإ�ضدارها بعد اإحالة العطاء على املكفول, حيث يطلب منه توقيع العقد , وتقدمي كفالة ح�ضن التنفيذ لغايات و�ضع امل�ضروع / العطاء مو�ضع 

التنفيذ.

طورت داخل البنك

طورت داخل البنككفالة يتم تقدميها بعد النتهاء من امل�ضروع اأو توريد العطاء ل�ضمان فرتة ال�ضيانة وتكون عادة بن�ضبة معينة من قيمة العطاء.3- كفالت ال�ضيانة

طورت داخل البنكت�ضدر هذه الكفالة ل�ضتلم الب�ضائع قبل و�ضول بولي�ضة ال�ضحن اخلا�ضة بها حيث يتعهد البنك بتقدمي بولي�ضة ال�ضحن خلل فرتة حمددة.4- كفالت ال�ضحن

طورت داخل البنككفالة ت�ضدر �ضمانا ل�ضرتاك املكفول بعطاء وت�ضكل قيمتها ن�ضبة معينة من العطاء واأحيانا متثل مبلغا حمددا من قبل اجلهة �ضاحبة العطاء.5- كفالت دخول عطاءات 

طورت داخل البنكت�ضدر هذه الكفالة �ضمانا ملرور الب�ضائع �ضمن حدود الدولة واإعادة اإخراجها خلل فرتة حمددة.6- كفالت ترانزيت

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

برامج ال�ضركة 

ردنية لتمويل  الأ

القرو�ص وتت�ضمن:

1- برنامج متويل امل�ضاريع ال�ضغرية 

واملتو�ضطة احلجم

نتاجية لدى كافة القطاعات القت�ضادية املدرة للدخل وبن�ضبة �ضمان تبلغ %70.  متويل كافة امل�ضاريع الإ

2- برنامج �ضمان التمويل ال�ضناعي 

)اإجادة(

وحمددات  ل�ضروط  وفقا  ال�ضناعية  القطاعات  �ضمن  الثابتة  املوجودات  �ضراء  غرا�ص  لأ املمنوح  القر�ص  قيمة  من   %70 ن�ضبته  ما  �ضمان 

معينة .
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة ا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنك

ردين الكويتي البنك الأ
منوذج التحديث 

ال�ضناعي

 متويل التحديث ال�ضناعي �ضمن 

برنامج )اإجادة(

طورت داخل البنكلتمويل امل�ضاريع  النا�ضئة والقائمة والتي تعتمد على درا�ضات جدوى ايجابية  وم�ضادر �ضداد جيدة .

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ
طورت داخل البنكيتم منح قرو�ص اآجلة لتغطية حجم التدفقات النقدية لتنفيذ امل�ضاريع �ضمن فرتة �ضداد تتنا�ضب مع تواريخ قب�ص الدفعات من اجلهات املحلية. متويل املقاولنيمتويل املقاولني

ردين بنك املال الأ

يتم درا�ضة العطاءات و منحها جمموعة متكاملة من الت�ضهيلت ) قرو�ص , كمبيالت , اإ�ضدار كفالت و اعتمادات(.1. ت�ضهيلت لتمويل عطاءات

يتم منح ت�ضهيلت مقابل م�ضتحقات ورودها �ضبه موؤكد بعد تنفيذ اأعمال اأو توريد ب�ضائع.2. ت�ضهيلت لتمويل م�ضتحقات

جنبية التي تقدم خدمة اأنواع اأو برامج اأخرى خا�سة بتمويل امل�ساريع: ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة ا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنك

البنك العقاري 

امل�صري العربي
 �ضلف متويل املقاولنيمتويل املقاولني

يقوم البنك مبوجب هذا املنتج مبنح عملئه من املقاولني مبالغ نقدية متثل ن�ضبة من قيمة عطاء حمال عليه بحيث ت�ضدد ال�ضلفة مبوجب 

دفعات ويتم اإقتطاع ن�ضبة معينة من قيمة عائدات العطاء الذي مت متويله من قبل البنك على اأن يتم �ضداد هذه ال�ضلفة قبل ورود الدفعة 

النهائية . 

طورت داخل البنك
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5. خدمة تسديد ضريبة المبيعات:
ن  ردن خدمة ت�ضديد �ضريبة املبيعات لعملئها بحيث يقوم البنك با�ضتلم ال�ضريبة املتحققة على العملء واإيداعها يف ح�ضاب دائرة ال�ضريبة وذلك توفريًا للجهد والوقت للعميل لأ تقدم البنوك العاملة يف الأ

العميل يقوم مبراجعة اأقرب فرع للبنك بدًل من مراجعة دائرة ال�ضريبة والت�ضديد لديهم. 

ردنية التي تقدم خدمة ت�سديد �سريبة املبيعات اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

طورت داخل البنكيقدم البنك خدمه ت�ضديد �ضريبة املبيعات من خلل اعتماد الرقم ال�ضريبي للمن�ضاأة على اأنظمة البنك.ت�ضديد �ضريبة املبيعاتالبنك العربي

بنك القاهرة عمان
خدمة ت�ضديد �ضريبة 

املبيعات

طورت داخل البنكتوفري خدمة ت�ضديد �ضريبة املبيعات من خلل كافة فروع البنك.

ردين  البنك الأ

الكويتي
 ت�ضديد �ضريبة املبيعات

خدمة تقدم لعملء ال�ضريبة �ضمن اتفاقية موقعة مع البنك ودائرة �ضريبة املبيعات بحيث يقوم البنك با�ضتلم ال�ضريبة املتحققة على العملء واإيداعها يف ح�ضاب ال�ضريبة 

توفريا للجهد والوقت للعميل بحيث يقوم مبراجعة اقرب فرع بدل من مراجعة دائرة ال�ضريبة والت�ضديد لديهم.

طورت داخل البنك

البنك التجاري 

ردين الأ
ت�ضديد �ضريبة املبيعات

ردين خدمة ا�ضتيفاء �ضريبة املبيعات من العملء / ال�ضركات ل�ضداد م�ضتحقات �ضريبة املبيعات واخلا�ضة بدائرة �ضريبة الدخل واملبيعات من خلل   تتوفر لدى البنك التجاري الأ

ردين.   كافة فروع البنك التجاري الأ

خر.  يداع نقدا و/اأو ب�ضيك و/اأو بالتحويل من ح�ضاب لآ - ت�ضديد م�ضتحقات �ضريبة املبيعات للمكلفني �ضواء بالإ

قرارات املعباأة موقعة وخمتومة من قبل املكلفني امل�ضجلني وفقا للنماذج املعدة لذلك من قبل دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات وذلك توفريا  - اإجراءات ت�ضديد �ضهلة مبوجب الإ

للجهد والوقت.

طورت داخل البنك 

بالتعاون مع مزود خارجي

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية / 

ردن الأ

يقدم البنك خدمة ت�ضديد �ضريبة املبيعات.ت�ضديد �ضريبة املبيعات 

بنك �صو�صيته 

ردن جرنال - الأ
طورت داخل البنكميكن اأن يتم اإ�ضدار �ضيكات بنكية بناًء على طلب من العميل .ت�ضديد �ضريبة املبيعات

جنبية التي تقدم خدمة ت�سديد �سريبة املبيعات ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

HSBC يتم منح قرو�ص جتارية لت�ضديد �ضريبة املبيعات.ت�ضهيلتبنك
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6. الحواالت:
ردن خدمات التحويل املايل لل�ضركات بحيث تتيح لهم اإمكانية حتويل مبالغ معينة حل�ضابات اأخرى �ضمن نف�ص البنك اأو اإىل ح�ضابات يف بنوك اأخرى اأو اإجراء حتويلت اإىل دول اأخرى.  توفر البنوك العاملة يف الأ

فراد. فراد, اإل اأنه يف حوالت ال�ضركات تكون قيمة احلوالة اأكرب عادًة باملقارنة مع حوالت الأ ول تختلف احلوالت اخلا�ضة بال�ضركات من حيث اجلوهر واملفهوم عن حوالت الأ

ردنية التي تقدم خدمة احلوالت اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك العربي

احلوالت ال�ضادرة
اأو معنوي ي�ضمى  اأو خارجها ويطلب فيه دفع مبلغ معني اإىل �ضخ�ص طبيعي  اأمر دفع ي�ضدره البنك م�ضدر احلوا له بناء على طلب عميله اإىل فرع/بنك مرا�ضل �ضواء داخل البلد 

امل�ضتفيد.
طورت داخل البنك

احلوالت الواردة
اأمر دفع ي�ضدره بنك ي�ضمى البنك املحول بناء على طلب عميله اإىل احد فروعه اأو بنك اأخر ي�ضمى البنك الدافع ويطلب منه دفع مبلغ معني اإىل �ضخ�ص اأخر ي�ضمى امل�ضتفيد بتاريخ 

حق معني.
طورت داخل البنك

هلي  البنك الأ

ردين  الأ

 حولت �ضادرة و

)Swift( واردة

ردن من خلل كافة فروع البنك املنت�ضرة يف اأنحاء اململكة ,حيث مت  خدمة تتيح للعميل اإمكانية التحويل خارجيًا من ح�ضاباته يف البنك اإىل ح�ضابات اأخرى يف بنوك اأخرى خارج الأ

جنبية الرئي�ضية. اإ�ضدار احلوالت بجميع العملت الأ

ردن بنك الأ

حوالت داخل 

ح�ضابات البنك
ردن . طورت داخل البنكحوالت املبالغ النقدية بني العملء داخل بنك الأ

ردن خرى.حوالت داخل الأ ردنية الأ طورت داخل البنكحتويل املبالغ املالية بني العملء ومورديهم اأو لنف�ص العملء للبنوك الأ

ردن ردن.حوالت خارج الأ طورت داخل البنكحتويل املبالغ املالية بني العملء ومورديهم اأو لنف�ص العملء خارج الأ

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل

 املزود: �ضركة  STS اأمر دفع �ضادر عن البنك املحول بناء على طلب احد العملء موجه اإىل احد فروعه / بنك اأخر.احلوالت ال�ضادرة

املزود: �ضركة  STSاأمر دفع ي�ضدره البنك املحول بناء على طلب عميله اإىل احد فروع البنك اأو بنك اخرر )البنك الدافع( والذي بدوره يقوم بدفع املبلغ اإىل �ضخ�ص اآخر ي�ضمى امل�ضتفيد.احلوالت الواردة

ردين الكويتي البنك الأ
حوالت �ضادرة 

حملية اأو خارجية
موال من بنك اإىل اآخر اإما بنك حملي اأو بنك خارجي نتيجة لتعاملت جتارية اأو م�ضاريف طبية اأو درا�ضية . طورت داخل البنك هي خدمة حتويل الأ

احلوالت املالية البنك ال�صتثماري
.  Money Gram + )تقدمي خدمات احلوالت املالية )داخلية/خارجية

بنك �صو�صيته 

ردن جرنال - الأ
حوالت داخلية + حوالت خارجية.حوالت
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جنبية التي تقدم خدمة احلوالت ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

HSBC بنك
حوالت داخلية 

وخارجية

ردن. جنبية واملحلية خارج وداخل الأ طورت داخل البنكتقدمي خدمة التحويل بالعملت الأ

البنك العقاري 

امل�صري العربي
طورت داخل البنكخدمة م�ضرفية يقدمها البنك لعملئه متكنهم من حتويل املبالغ النقدية �ضواء داخل اململكة اأو خارجها مقابل عمولت يقوم البنك با�ضتيفائها.احلوالت

ردن.حوالتم�صرف الرافدين اإ�ضدار وا�ضتلم حوالت ال�ضركات داخل وخارج الأ

ردن.احلوالت�صيتي بنك طورت داخل البنكخدمة التحويل املبالغ النقدية داخل و خارج الأ

بنك �صتاندرد 

ت�صارترد
هي الطريقة التي يتم مبوجبها اإر�ضال حوالت اإىل م�ضتفيدين حمليني اأو خارجيني, اأو ا�ضتقبال حوالت داخلية اأو خارجية.احلوالت

بنك الكويت 

الوطني

حوالت داخلية

حوالت خارجية

حوالت داخلية وخارجية.

املزود: بنك الكويت 

الوطني- الكويت

طورت داخل البنكاحلوالت ال�ضادرة والواردة خارجيًا وداخليًا.احلوالتبنك لبنان واملهجر
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 7. برامج أو خدمات أخرى للشركات
ردنية التي تقدم برامج اأو خدمات اأخرى لل�سركات اأ. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة ا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم البنك

البنك العربي

1.خدمه جمموعه امل�ضتخدمني 

املغلقة

MA-CUG 

خدمه �ضويفت وو�ضيلة ات�ضال م�ضتقلة,وت�ضمح لل�ضركات امل�ضجلة فيها من التوا�ضل مع البنوك من خلل �ضبكه �ضويفت العاملية بطريقه اأمنه وفعاله وبكلفه منخف�ضة, وميكن 

مل�ضتخدم اخلدمة اإر�ضال طلبات التحويل وتعزيز  عقود FX واإر�ضال تعليمات ربط الودائع وطلب ك�ضوفات ح�ضاب.  

طورت داخل البنك

2.�ضناديق املرا�ضلت داخل 

الفروع

PIGEON HOLE
طورت داخل البنكخدمه تقدم لكبار العملء متكنهم من ا�ضتلم مرا�ضلتهم وبريدهم البنكي من خلل ال�ضرتاك ب�ضندوق بريد داخل الفرع وت�ضليم العميل مفتاح خا�ص بذلك.

3. اإدارة النقد واخلدمات 

Cash Management التج�رية

ر�ضدة  خدمه تقدم لعملء قطاع ال�ضركات , متكنهم من اإدارة ح�ضاباتهم من اأي مكان ويف اأي وقت با�ضتخدام النظام عن طريق النرتنت, مثل خدمه ال�ضتف�ضار عن الأ

وحركات احل�ضاب, واحلوالت الداخلية واخلارجية, طلب دفاتر �ضيكات, طلب �ضيكات م�ضدقه, حوالت الرواتب.

S1 املزود: �ضركة

يداع النقدي  4.بطاقات الإ

لل�ضركات

Corporate Deposit Cards
يل. طورت داخل البنكخدمه تقدم لعملء ال�ضركات متكنهم من اإيداع مبالغ يف ح�ضاباتهم من خلل ال�ضراف الآ

5.بطاقات الرواتب

Payroll Cards

يل اأو القيام بعمليات ال�ضراء  بطاقات ت�ضرف ملوظفي ال�ضركات بدون اأن يكون هنالك ح�ضابات مفتوحة للموظفني, متكنهم من �ضحب رواتبهم من خلل �ضبكه ال�ضراف الآ

من خلل نقاط البيع وبحد اأق�ضى قيمه الراتب املحدد لهم .

طورت داخل البنك

ردن بنك الأ

1. خدمات ت�ضديد فواتري 

ال�ضركات
يل اأو النرتنت اأو من خلل الكاونرت ل�ضركات الت�ضالت. طورت داخل البنكت�ضديد فواتري �ضركات الت�ضالت من خلل ال�ضراف الآ

2.  ال�ضتعلم عن ملخ�ص 

اأر�ضدة حل�ضابات واأخر احلركات 

التي متت على ح�ضاباتكم

يل. طورت داخل البنكال�ضتعلم عن اأر�ضدة احل�ضابات من فرتة اإىل فرتة من خلل النرتنت اأو ال�ضتعلم عن اأر�ضدة اأخر 10 حركات من خلل ال�ضراف الآ

3.  ال�ضتعلم عن تفا�ضيل 

احل�ضابات واحلركات التي متت 

عليها وطباعة ك�ضوفات احل�ضاب

يل. طورت داخل البنكال�ضتعلم عن اأر�ضدة احل�ضابات من فرتة اإىل فرتة من خلل النرتنت اأو ال�ضتعلم عن اأر�ضدة اأخر 10 حركات من ال�ضراف الآ
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مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة ا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم البنك

ردن تابع/ بنك الأ

4. ال�ضتعلم عن احلركات 

التاريخية التي – متت على 

احل�ضاب

10 حركات من ال�ضراف  اأخر  اأر�ضدة  اأو ال�ضتعلم عن  اإىل فرتة من خلل النرتنت  اأر�ضدة احل�ضابات من فرتة  اأر�ضدة احل�ضابات من ال�ضتعلم عن  ال�ضتعلم عن 

يل. االآ

طورت داخل البنك

5. طلب اإ�ضدار حوالة م�ضرفية 

خارجية
طورت داخل البنكطلب اإ�ضدار حوالة م�ضرفية خارجية.

6. ال�ضتعلم عن حركات بطاقة 

الفيزا - الئتمانية
ال�ضتعلم عن حركات بطاقة الفيزا الئتمانية.

طلب دفرت �ضيكات.7. طلب دفرت �ضيكات

من مع البنك  8. الرتا�ضل الآ

مبا�ضرة من خلل بريد الكرتوين 

بني العميل والبنك

من مع البنك مبا�ضرة من خلل بريد الكرتوين بني العميل والبنك. الرتا�ضل الآ

9. ال�ضتعلم عن و�ضعية القرو�ص 

والدفعات
ال�ضتعلم عن و�ضعية القرو�ص والدفعات.

10. ال�ضتعلم عن ن�ضرة اأ�ضعار 

الفوائد على الودائع
ال�ضتعلم عن ن�ضرة اأ�ضعار الفوائد على الودائع.

11. ال�ضتعلم عن ال�ضيكات 

املوؤجلة وال�ضيكات حتت التح�ضيل
ال�ضتعلم عن ال�ضيكات املوؤجلة وال�ضيكات حتت التح�ضيل.

البنك التجاري 

ردين الأ

خدمة ت�ضديد ا�ضرتاكات ال�ضمان 

الجتماعي

ردين وعلى النحو التايل:  فراد ت�ضديد ا�ضرتاكاتهم ال�ضهرية للموؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي من خلل فروع البنك التجاري الأ  باإمكان ال�ضركات والأ

يداع نقدا / ب�ضيك. - ت�ضديد ا�ضرتاكات املنت�ضبني بالإ

ردين اأو مبوجب اأوامر دفع دورية. - ت�ضديد ا�ضرتاكات املنت�ضبني بالتحويل من ح�ضاباتهم لدى البنك التجاري الأ

- اإجراءات ت�ضديد �ضهلة تتم با�ضتخدام البطاقة املمغنطة اخلا�ضة وال�ضادرة عن املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي التي يحملها املواطن امل�ضرتك وذلك توفريا للجهد والوقت.

طورت داخل البنك 

بالتعاون مع مزود 

خارجي

بنك �صو�صيته 

ردن جرنال - الأ

 Agency Francaise De
Developpment )AFD(

.AFD ضمن �ضروط واأ�ضعار فائدة متخ�ض�ضة ح�ضب التفاقية املوقعة مع� )Micro Finance( يتم منح قرو�ص اآجلة ل�ضركات التمويل املتخ�ض�ضة

جنبية التي تقدم خدمة برامج اأو خدمات اأخرى لل�سركات: ب. البنوك التجارية الأ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة ا�صم اخلدمة الأ

HSBC بنك

دائرة املدفوعات والنقد 

 Payment and Cash
Management

طورت خارج البنكخدمات الكرتونية تقدم للزبائن مل�ضاعدتهم على اإدارة النقد.
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الف�صل الثالث

�صتثمار خدمات اخلزينة والإ

1. إدارة المحافظ االستثمارية لصالح العمالء

موال التي تتوفر حاليًا لدى امل�ضتثمر لفرتة معينة من  ميكن تعريف ال�ضتثمار على اأنه التخلي عن الأ

الزمن بهدف احل�ضول على تدفقات مالية اأكرب يف امل�ضتقبل. اأما املحفظة ال�ضتثمارية فهي م�ضطلح 

�ضهم وال�ضندات التي يتم اإدارتها بهدف حتقيق عوائد  �ضول املالية مثل الأ يق�ضد به جمموعة من الأ

عليها.  

ل�ضالح عملئها  ال�ضتثمارية  واملحافظ  ال�ضتثمار  اإدارة  ردن خدمة  الأ العاملة يف  البنوك  وتوفر 

جمموعة  بتقدمي  مبوجبها  البنوك  تقوم  بحيث  والبنك  العميل  بني  مربمة  اتفاقية  خلل  من  وذلك 

وو�ضع  ر�ضاد,  والإ والن�ضح  امل�ضورة  تقدمي  ذلك  يف  مبا  للعميل  ال�ضتثمارية  اخلدمات  من  متكاملة 

ح�ضابات  ومتابعة  ال�ضتثمار,  خماطر  واإدارة  املحفظة,  يف  �ضول  الأ وتوزيع  ال�ضتثمارية,  ال�ضيا�ضات 

دارة �ضناديق ال�ضتثمار امل�ضرتك.   العملء ال�ضتثمارية وتزويدهم بتقارير دورية عنها, اإ�ضافة لإ

وقد حددت املادة )26( من تعليمات الرتخي�ص والعتماد للخدمات املالية وتنظيمها ل�ضنة 2005 

وراق املالية حل�ضاب  ردنية اأعمال مدير ال�ضتثمار باإدارة حمافظ الأ وراق املالية الأ وال�ضادرة عن هيئة الأ

الغري وفًقا لتفاقية اإدارة ال�ضتثمار املوقعة بينه وبني عميله, والتي حتدد ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية للعميل 

عمال اإدارة �ضناديق ال�ضتثمار امل�ضرتك. و�ضلحيات مدير ال�ضتثمار وواجباته, كما ت�ضمل هذه الأ

وراق املالية اخلا�ضة بكل  كما اأكدت املادة )28( باأن على مدير ال�ضتثمار اللتزام بالف�ضل بني الأ

وراق املالية اململوكة له, والحتفاظ بح�ضابات م�ضتقلة لكل عميل اأو حمفظة يتوىل  عميل من عملئه والأ

رباح املوزعة واأي نفقات تكبدها مدير ال�ضتثمار  اإدارتها تت�ضمن ال�ضتثمارات والفوائد املقبو�ضة والأ

وراق املالية التي يديرها �ضمن موجوداته اأو  نتيجة اإدارته ملحفظة العميل, وعدم اإدخال قيم حمافظ الأ

وراق واأي اأرباح اأو خ�ضائر راأ�ضمالية ناجتة عن التداول  مطلوباته وكذلك عدم اإدخال اأي عوائد لهذه الأ

�ضمن ح�ضابات نتائج اأعماله.

ون�ضت املادة )29( اأن على مدير ال�ضتثمار تزويد عميله بتقرير �ضهري يت�ضمن تفا�ضيل حمفظة 

والقيمة  مالية  ورقة  كل  وتكلفة  وعددها  للمحفظة  املكونة  املالية  وراق  للأ و�ضف  وت�ضمل  العميل, 

اإعداد  بتاريخ  للعميل كما هو  النقدي  والر�ضيد  اأثمانها  ت�ضوية  تتم  اأوراق مالية مل  واأي  لها,  ال�ضوقية 

التقرير,وعمليات البيع وال�ضراء املنفذة مبا يف ذلك تواريخ تلك العمليات وتفا�ضيلها, والفوائد املقبو�ضة 

�ضهم, والنفقات التي تكبدها مدير ال�ضتثمار نتيجة اإدارته ملحفظة  رباح وتوزيعات الأ خلل الفرتة والأ

وراق املالية العائدة لعميله. العميل, واأي حدث جوهري قد يوؤثر على خماطر الأ
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ردنية التي تقدم خدمة اإدارة املحافظ ال�ستثمارية ل�سالح العماء اأ. البنوك التجارية الأ

�صا�صيالبنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

اإدارة حمافظ ا�ضتثماريةالبنك العربي

اإدارة املحافظ 

ال�ضتثمارية

اإعداد واإدارة حمافظ ا�ضتثمارية وفق �ضيا�ضة ا�ضتثمارية وعقد قانوين مع العميل.

املزود: �ضركه العربي 

لل�ضتثمار مملوكه 

للبنك العربي

هلي  البنك الأ

ردين الأ
ردين وال�ضوق العاملي �ضمن عقود قانونية مع العميل.اإدارة حمافظ ا�ضتثماريةاإدارة املحافظ ال�ضتثمارية اإدارة حمافظ ا�ضتثمارية يف ال�ضوق املايل الأ

بنك القاهرة عمان

- اإدارة املحافظ وال�ضناديق 

ال�ضتثمارية

- منتجات ا�ضتثمارية مبتكرة

- خدمات ا�ضت�ضارية

- اإدارة ال�ضندوق ال�ضتثماري

اإدارة �ضندوق اأوراق 

وورلد انف�ضتمنت�ص

�ضول وال�ضتثمار يف اأوراق لل�ضتثمار, الذراع ال�ضتثماري لبنك القاهرة عمان, جهودهم لتطوير اأف�ضل ا�ضرتاتيجيات  يكر�ص ق�ضم اإدارة الأ

ال�ضتثمار امل�ضممة لتنا�ضب كل عميل على حدة, وذلك من خلل الرتكيز على تقدمي احللول املبتكرة متفاوتة املخاطر التي تتنا�ضب مع 

تطلعات امل�ضتثمرين,  اأفرادًا كانوا اأو موؤ�ض�ضات, عرب فئات ال�ضتثمار املتعددة.

�ضهم يف  اإدارة �ضندوق ا�ضتثماري ذو هيكل مفتوح ل�ضالح العملء امل�ضرتكني يف ال�ضندوق. تتوزع ا�ضتثمارات ال�ضندوق �ضمن اأ�ضواق الأ

داء ال�ضندوق. و�ضط و �ضمال اإفريقيا عن طريق اأ�ضلوب اإدارة �ضبه ن�ضط و با�ضتخدام موؤ�ضر مرجعي كمقيا�ص لأ منطقة ال�ضرق الأ

املزود: مت تطويرها 

داخل اأوراق 

لل�ضتثمار

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل

اإدارة ال�ضتثمار

اإدارة حمافظ العملء يف 

�ضهم. ال�ضوق املحلي للأ

القيام باإدارة املحافظ ال�ضتثمارية بالدينار يف ال�ضوق املحلي ل�ضالح العملء و ذلك �ضمن اتفاقيات و�ضيا�ضات ا�ضتثمارية متفق عليها مع 

العملء.

طورت داخل البنك

ردين  البنك الأ

الكويتي

اإدارة وت�ضويق املحافظ وال�ضناديق 

ال�ضتثمارية ل�ضالح العملء

اإدارة وت�ضويق املحافظ 

وال�ضناديق ال�ضتثمارية 

ل�ضالح العملء

- اإدارة املحافظ للعملء بناء على اأوامرهم اأو بتفوي�ص منهم �ضمن �ضيا�ضة ا�ضتثمارية متفق عليها.

- مراقبة ومتابعة ح�ضابات العملء وتزويدهم بتقارير عنها ب�ضكل دوري.

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ
اإدارة حمافظ ا�ضتثماريةاإدارة املحافظ وال�ضناديق ال�ضتثمارية

هداف واملحددات ال�ضتثمارية  بقوم البنك بدرا�ضة اأهداف واحتياجات العملء اأفراد اأو موؤ�ض�ضات و تقدمي �ضيا�ضة ا�ضتثمارية تو�ضح الأ

لهم و اإدارة املحافظ للعملء بناء على اأوامرهم اأو بتفوي�ص منهم �ضمن ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية املتفق عليها مع مراقبة ومتابعة ح�ضابات 

العملء و التوا�ضل معهم ب�ضكل دائم.

طورت داخل البنك

البنك التجاري 

ردين الأ
اإدارة املحافظ ال�ضتثمارية

اإدارة املحافظ 

ال�ضتثمارية

وراق املالية حل�ضاب الغري وفًقا لتفاقية  ردين بتقدمي خدمة اإدارة املحافظ ال�ضتثمارية بحيث يتم اإدارة حمافظ الأ يقوم البنك التجاري الأ

عمال اإدارة �ضناديق ال�ضتثمار امل�ضرتك وت�ضمل تقدمي الن�ضح وامل�ضورة امل�ضتمرة للعميل وللغري. اإدارة ال�ضتثمار كما ت�ضمل هذه الأ

طورت داخل البنك
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�صا�صيالبنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك ال�صتثماري

ت�ضويق �ضناديق ا�ضتثمارية عاملية و تقدمي 

خدمات بنكية خا�ضة عن طريق اإحالة 

طالب اخلدمة اإىل بنوك عاملية خمت�ضة

ت�ضويق فر�ص ا�ضتثمارية يف �ضناديق ا�ضتثمار عاملية و اإدارة حمافظ العملء بناًء على اأوامر العميل.اإدارة الرثوات
 Lombard :املزود

Odier

بنك الحتاد

- ح�ضابات التعامل بالهام�ص اأو بدون هام�ص

- ح�ضابات ودائع ثنائية العملة

جنبية �ضهم الأ - التداول بالأ

- التـــداول ب�ضـــندات اخلزينـــة وال�ضـــندات 

جنبية. الأ

- برامـــج ال�ضـــتثمار )ب�ضـــمان راأ�ـــص املال 

بواقع 100% اأو بدون �ضمان راأ�ص مال(

- التـــداول بالعقـــود امل�ضـــتقبلية وموؤ�ضـــرات 

�ضواق. الأ

اإدارة وت�ضويق املحافظ 

ال�ضتثمارية ل�ضالح العملء

- اإدارة املحافظ للعملء بناء على اأوامرهم اأو بتفوي�ص منهم �ضمن �ضيا�ضة ا�ضتثمارية متفق عليها , و�ضمن اتفاقية تنظم العلقة بني البنك والعميل.

- اإر�ضال تقارير, واأراء واأبحاث يومية للعملء .

- مراقبة ومتابعة ح�ضابات العملء .

ردين بنك املال الأ

- ت�ضميم حمافظ ا�ضتثمارية تتنا�ضب مع 

فراد. اأهداف واحتياجات الأ

- ت�ضميم حمافظ ا�ضتثمارية تتنا�ضب 

مع حمددات واأهداف ال�ضركات 

ال�ضتثمارية.

- اإدارة �ضناديق ا�ضتثمارية ب�ضيا�ضات 

خمتلفة.

اإدارة املوجودات

- درا�ضة اأهداف واحتياجات العملء.

هداف واملحددات ال�ضتثمارية. - ر�ضم �ضيا�ضة ا�ضتثمارية تو�ضح الأ

ف�ضل للموجود. بناء حمافظ ح�ضب ال�ضيا�ضات ومراقبتها يوميا والتوزيع الأ
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2. خدمة إدارة اإلصدارات األولية في سوق رأس المال
ت�ضاعد من  والتي  املال  راأ�ص  �ضوق  ولية يف  الأ �ضدارات  الإ اإدارة  ردن خدمات  الأ البنوك يف  تقدم 

�ضهم اأو ال�ضندات.  خللها ال�ضركات باحل�ضول على التمويل املنا�ضب عن طريق اإ�ضدار الأ

وراق  الأ اإ�ضدارات  اإدارة  هنا  البنك  دور  ويكون  راأ�ضمالها  برفع  ال�ضركات  اإحدى  ترغب  فعندما 

املالية وت�ضوقيها نيابة عن امل�ضدر, مبا يف ذلك تقدمي امل�ضورة للم�ضدر حول نوع الورقة التي �ضيتم 

�ضدار وغري ذلك من  �ضدار, وتوقيت الإ وراق امل�ضدرة, و�ضعر الإ اإ�ضدارها )�ضهم اأو �ضند(, وعدد الأ

وراق املالية وذلك بناًء على درا�ضات متخ�ض�ضة يقوم بها  ال�ضت�ضارات التي يقدمها البنك مل�ضدر الأ

وراق املالية  �ضدار والقيام بعملية اإ�ضدار الأ البنك لهذا الغر�ص. كذلك يقوم البنك باإعداد ن�ضرات الإ

وت�ضجيلها وتغطيتها. 

�ضدار من خلل اتفاقية بذل  ويف هذا ال�ضدد, قد يقوم البنك بالتفاق مع ال�ضركة على تغطية الإ

اأق�ضى جهد  ببذل  البنك مبقت�ضاها  يقوم  والتي   )Best Efforts Underwriting( اأف�ضل اجلهود

وراق املالية التي اأ�ضدرتها ال�ضركة, وذلك دون اأن يتعهد البنك اأو اأن يلتزم  ممكن جلذب م�ضرتين للأ

وراق.  ببيع كمية من تلك الأ

 Underwriting( ضدار من خلل اتفاقية �ضمان الكتتاب� كذلك ميكن اأن يقوم البنك بتغطية الإ

وراق املالية التي اأ�ضدرتها  Agreement( والتي يقوم البنك من خللها بالتعهد ب�ضراء جزء اأو كل الأ

ال�ضركة وبال�ضعر املتفق عليه. ويف هذه احلالة فاإن البنك يتحمل كافة املخاطر الناجتة عن عدم بيع 

وراق املالية.   الأ

وقد حددت املادة )37( من تعليمات الرتخي�ص والعتماد للخدمات املالية وتنظيمها ل�ضنة 2005 

وراق املالية وت�ضويقها نيابة عن امل�ضدر, مبا يف ذلك اإعداد  �ضدار باإدارة اإ�ضدارات الأ اأعمال مدير الإ

وراق املالية وت�ضجيلها وتغطيتها. �ضدار الأ جراءات اللزمة لإ الن�ضرات والقيام بجميع الدرا�ضات والإ

التغطية  اتفاقية  مبوجب  �ضدار  الإ تغطية  اأعمال  ميار�ص  �ضدار  الإ مدير  باأن   )38( املادة  وبينت 

�ضدار املطروح وما يت�ضل بذلك من ن�ضر  املربمة بينه وبني امل�ضدر, ويعمل نيابة عن امل�ضدر لت�ضويق الإ

يف و�ضائل الإعلم وذلك من خلل ما يلي:

اأو  تاأكيد  اأي  اإعطاء  �ضدار املطروح دون  اأق�ضى جهد جلذب م�ضرتين للإ يبذل  حيث  اأ. بذل عناية: 

وراق املالية املنوي اإ�ضدارها. التزام ببيع كمية معينة من الأ

�ضدار املطروح مع التعهد ب�ضراء جزء اأو  ب. حتقيق غاية: حيث يبذل اأق�ضى جهد جلذب م�ضرتين للإ

وراق املالية التي مت اإ�ضدارها وبال�ضعر املتفق عليه مبوجب اتفاقية التعهد بالتغطية املربمة  كل الأ

بينه وبني امل�ضدر.
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ولية يف �سوق راأ�س املال �سدارات الأ ردنية التي تقدم خدمة اإدارة الإ اأ. البنوك التجارية الأ

�صا�صيالبنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

متويل وهيكله ال�ضركاتالبنك العربي

�ضهم  - اإ�ضدارات الأ

ولية والثانوية الأ

�ضهم بكافة اأنواعها �ضواء كانت اأولية اأو ثانوية وكل ما يتبعها من اإجراءات, بدايًة من جتميع املعلومات اللزمة, من ثم درا�ضة جاهزية  -اإدارة اإ�ضدارات الأ

�ضدار اخلا�ضة ومتابعتها مع اجلهات املخت�ضة, الخ... وذلك للو�ضول اإىل النتيجة املرجوة من  �ضدارات, يلي ذلك حت�ضري ن�ضرة الإ عمال لتنفيذ هذه الإ الأ

العملية برمتها.
املزود: �ضركه العربي 

لل�ضتثمار مملوكه للبنك 

العربي وراق  -اإ�ضدارات الأ

التجارية اأو ال�ضندات

جل )ال�ضندات(, حيث تعمل على حتليل و�ضع العميل املايل ومدى  وراق التجارية(, وطويلة الأ جل )الأ اأدوات الدين ق�ضرية الأ -خدمة التمويل عن طريق 

قدرة بياناته املالية على ا�ضتيعاب اإ�ضدارات الدين, من ثم حتدد موا�ضفات اأداة الدين بحيث تتنا�ضب وقدرة العميل على �ضدادها, يتبع ذلك ا�ضتكمال كافة 

وراق ببذل العناية لإمتام العملية وباأف�ضل النتائج. جراءات اللزمة مع اجلهات املخت�ضة, واأخريًا ت�ضويق هذه الأ الإ

هلي  البنك الأ

ردين الأ

اإدارة ا�ضناد القر�ص 

لل�ضركات

جتهيز واإ�ضدار ا�ضناد قر�ص ال�ضركات يف ال�ضوق املايل.ا�ضناد القر�ص

ولية  الكتتابات الأ

)اأ�ضهم, ا�ضناد(

IPO, e-IPO.جتهيز وطرح الكتتابات يف زيادة راأ�ضمال ال�ضركات اجلديدة والقائمةIMEX :املزود

تاأ�ضي�ص وهيكلة 

ال�ضركات
تاأ�ضي�ص �ضركات جديدة واإعادة هيكلة ال�ضركات القائمة وادراجها.هيكلة ال�ضركات

وليةبنك القاهرة عمان ولية, و يتم العمل حاليَا على اإ�ضافة هذه اخلدمة.الكتتابات الأ �ضدارات الأ حاليا اأوراق ل تقدم خدمة اإدارة الإ

ردن بنك الأ

�ضدارات  - اإدارة الإ

ولية )بذل عناية( الأ

�ضدارات  - اإدارة الإ

ولية ) تعهد  الأ

بالتغطية(

�ضدار  جراءات اللزمة لإ وراق املالية وت�ضوقيها نيابة عن امل�ضدر,مبا يف ذلك اإعداد الن�ضرات والقيام بجميع الدرا�ضات والإ حيث ت�ضمل اإدارة اإ�ضدارات الأ

�ضدار وذلك من خلل اللتزام مبا يلي: �ضدار اأعمال تغطية الإ وراق املالية وت�ضجيلها وتغطيتها.  وميار�ص مدير الإ الأ

وراق املالية املنوي اإ�ضدارها. �ضدار املطروح دون اإعطاء اأي تاأكيد اأو التزام ببيع كمية معينة من الأ  بذل عناية :حيث يبذل اأق�ضى جهد جلذب م�ضرتين للإ

وراق املالية التي مت اإ�ضدارها وبال�ضعر املتفق عليه  �ضدار املطروح مع التعهد ب�ضراء جزء اأو كل الأ  حتقيق غاية : حيث يبذل اأق�ضى جهد جلذب م�ضرتين للإ

مبوجب اتفاقية التعهد بالتغطية املربمة بينه وبني امل�ضدر.

طورت داخل البنك

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل

ت�ضويق اإ�ضدارات 

ال�ضركات امل�ضدرة 

�ضهم وال�ضندات  للأ

�ضدار اإدارة الإ

�ضهم وال�ضندات لل�ضركات ) موؤ�ض�ضات مالية وبنوك واأفراد (  مقابل توقيع اتفاقيات معتمدة لهذه الغاية وذلك حتت مبداأ بذل  القيام بدور مدير اإ�ضدار للأ

�ضدار وذلك مقابل عمولت يتفق عليها مع هذه ال�ضركات لقاء قيام البنك بهذا الدور . العناية اللزمة وحتقيق الغاية من عملية ت�ضويق الإ

طورت داخل البنك

ردين  البنك الأ

الكويتي

- اإدارة اإ�ضدارات 

ال�ضركات من اأ�ضهم 

و�ضندات

- اإدارة عملية الكتتاب 

�ضهم  وتخ�ضي�ص الأ

و�ضرف الرديات

�ضدارات اإدارة الإ

وراق املالية  �ضدار الأ جراءات اللزمة لإ وراق املالية وت�ضويقها نيابة عن امل�ضدر, مبا يف ذلك اإعداد الن�ضرات والقيام بجميع الدرا�ضات والإ اإدارة اإ�ضدارات الأ

وت�ضجيلها وتغطيتها.
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�صا�صيالبنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ

- مدير اإ�ضدار

- اأمني اإ�ضدار

�ضدارات و  اإدارة الإ

اخلدمات املالية و 

ال�ضتثمارية

اإدارة اإ�ضدارات املوؤ�ض�ضات املالية الكبرية من اأ�ضهم و �ضندات وت�ضويقها نيابة عن امل�ضدر, مبا يف ذلك اإدارة عملية الكتتاب و �ضرف الرديات و 

وراق املالية وت�ضجيلها وتغطيتها. �ضدار الأ جراءات اللزمة لإ اإعداد الن�ضرات والقيام بجميع الدرا�ضات والإ

طورت داخل البنك

البنك التجاري 

ردين الأ
اإدارة ال�ضدارات

وراق املالية وت�ضويقها  �ضدار اإدارة اإ�ضدارات الأ ولية يف �ضوق راأ�ص املال وت�ضمل اأعمال مدير الإ �ضدارات الأ ردين بتقدمي خدمة الإ يقوم البنك التجاري الأ

وراق املالية وت�ضجيلها وتغطيتها   كما ت�ضمل  �ضدار الأ جراءات اللزمة لإ نيابة عن امل�ضدر, مبا يف ذلك اإعداد الن�ضرات والقيام بجميع الدرا�ضات والإ

حتقيق غاية وبدل عناية.

طورت داخل البنك

البنك ال�صتثماري

ولية  الكتتابات الأ

)اأ�ضهم, ا�ضناد(

اإ�ضدار اأ�ضهم الزيادة 

لرفع راأ�ص املال

�ضدارات اإدارة الإ

وراق املالية وت�ضويقها نيابة عن امل�ضدر, مبا يف ذلك  �ضدار اإدارة اإ�ضدارات الأ ولية يف �ضوق راأ�ص املال وت�ضمل اأعمال مدير الإ �ضدارات الأ تقدمي خدمة الإ

وراق املالية وت�ضجيلها وتغطيتها   كما ت�ضمل حتقيق غاية . �ضدار الأ جراءات اللزمة لإ اإعداد الن�ضرات والقيام بجميع الدرا�ضات والإ

طورت داخل البنك

بنك الحتاد
- اإ�ضدار اأ�ضهم اأولية

- اإ�ضدار �ضندات

�ضافة اإىل مدير اإ�ضدار.اإدارة اإ�ضدار تقدمي خدمات حافظ اأمني , اأمني اإ�ضدار بالإ

ردين بنك املال الأ

- اإ�ضدار اأ�ضهم اأولية

- اإ�ضدار اأ�ضهم الزيادة 

لرفع راأ�ص املال

- اإ�ضدار �ضندات

�ضدارات دراج يف �ضوق عمان املايل.اإدارة الإ �ضدار والإ وراق املالية ل�ضتكمال عملية الإ �ضدار بالكامل بالتن�ضيق مع امل�ضدر وهيئة الأ يتم اإدارة عملية الإ
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3. خدمة اإليداع والحفظ األمين وأمانة اإلصدار
�ضدار لعملئها. وقد حددت املادة  مني واأمانة الإ ردن خدمات احلفظ الأ تقدم البنوك العاملة يف الأ

مني  )41( من تعليمات الرتخي�ص والعتماد للخدمات املالية وتنظيمها ل�ضنة 2005 اأعمال احلافظ الأ

مبا يلي:

وراق املالية اخلا�ضة بعملئه. 1- حفظ الأ

2- تنظيم وحفظ �ضجلت دقيقة لعملئه.

وراق املالية من الو�ضيط املايل امل�ضرتي  وراق املالية اإىل الو�ضيط املايل البائع وا�ضتلم الأ 3- ت�ضليم الأ

وذلك نيابة عن عملئه.

وراق املالية واحل�ضابات النقدية اخلا�ضة بهم. 4- اإر�ضال تقارير دورية اإىل عملئه عن حمافظ الأ

رباح  وراق املالية واملتعلقة بالفوائد والأ جراءات املتخذة من قبل م�ضدري الأ 5- اإعلم عملئه بكافة الإ

وراق املالية اخلا�ضة بهم. واحلقوق العائدة للأ

وراق املالية اخلا�ضة بعملئه. رباح واحلقوق العائدة للأ 6- قب�ص الفوائد والأ

7- الت�ضويت نيابة عن عملئه يف اجتماعات الهيئة العامة العادية وغري العادية للم�ضدرين, وذلك 

مني املوقعة مع كل عميل. ح�ضب اتفاقية احلفظ الأ

مني. 8- اأي اأعمال اأخرى يوافق املجل�ص على اإدراجها �ضمن اأعمال احلفظ الأ

�ضدار مبا يلي: �ضدار فقد حددت املادة )40( من نف�ص التعليمات اأعمال اأمني الإ مانة الإ وبالن�ضبة لأ

جهة  اأي  لدى  ومتثيلها  عليها,  مدعى  اأو  كمدع  الق�ضاء  اأمام  القر�ص  اإ�ضناد  مالكي  هيئة  متثيل   - 1

اأخرى.

عمال اللزمة حلماية مالكي اإ�ضناد القر�ص, واملحافظة على حقوقهم واتخاذ التدابري  2 - القيام بالأ

�ضناد. اللزمة لذلك بالتعاون مع هيئة مالكي الإ

3 - تويل اأمانة اجتماعات هيئة مالكي اإ�ضناد القر�ص.

�ضناد واأي  4 - تبليغ قرارات هيئة مالكي اإ�ضناد القر�ص اإىل مراقب ال�ضركات وال�ضركة امل�ضدرة للإ

�ضناد مدرًجا فيه. �ضوق يكون الإ

�ضناد بالتواريخ املحددة بن�ضرة  �ضناد بتوزيع الفوائد واإطفاء الإ 5 - متابعة قيام ال�ضركة امل�ضدرة للإ

�ضدار. الإ

�ضناد, واإبداء ملحظاته وتزويد حملة اأ�ضناد  6 - ح�ضور اجتماعات الهيئة العامة لل�ضركة امل�ضدرة للأ

القر�ص بتقارير عن تلك الجتماعات يف احلالت التي ت�ضتدعي ذلك.

7- مراقبة كل ت�ضرف يخاألف �ضروط اإ�ضدار اأ�ضناد القر�ص, واإبلغ هيئة مالكي اأ�ضناد القر�ص بذلك 

الت�ضرف املخاألف للقانون.

�ضناد للجتماع كلما راأى ذلك �ضرورًيا. 8 - دعوة هيئة مالكي الأ

9 - اأي مهام اأخرى توكلها اإليه هيئة مالكي اأ�ضناد القر�ص.
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�سدار مني واأمانة الإ يداع واحلفظ الأ ردنية التي تقدم خدمة الإ اأ. البنوك التجارية الأ

�صا�صيالبنك مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

منيالبنك العربي احلافظ الأ
مني احلافظ الأ

Safe Custody
ردن, وهي خدمات حافظ اأمني وكيل دفع وت�ضجيل,  وراق املالية يف الأ �ضواق املالية برتخي�ص من هيئة الأ خدمه يقوم البنك العربي بتقدميها لعملئه يف الأ

حافظ اأمني فرعي, حافظ اأمني عاملي.

طورت داخل البنك

هلي  البنك الأ

ردين الأ

-حفظ اأمني

- اأمني اإ�ضدار

- مدير اإ�ضدار

ـــــدفـــــع  ال ــــــل  ــــــي وك  -

والت�ضجيل

حفظ اأمني / اأمني اإ�ضدار / مدير 

اإ�ضدار / وكيل الدفع والت�ضجيل

�ضافة اإىل مهام وكيل الدفع والت�ضجيل  ولية يف �ضوق راأ�ص املال, بالإ �ضدارات الأ �ضدار, واإدارة الإ مني لل�ضركات امل�ضدرة, واأمني الإ القيام مبهام احلفظ الأ

لل�ضركات املتحولة وامل�ضتحوذ عليها.

بنك القاهرة عمان
يداع واحلفظ  الإ خدمة 

�ضدار مني واأمانة الإ الأ

�ضافة اإىل اإر�ضال التقارير الدورية للعملء  وراق املالية للعملء و تنظيم و حفظ ال�ضجلت بالإ مني و ذلك بحفظ الأ يقدم البنك لعملئه خدمة احلفظ الأ

وراق املالية املحفوظة لدى البنك و غريها من مهام احلفظ  رباح و احلقوق املالية العائدة للأ عن حمافظهم و النيابة عن العملء يف قب�ص الفوائد و الأ

�ضهم و ال�ضندات بالعملت الجنبية. مني للأ مني, كما يقدم البنك خدمة احلفظ الأ الأ

طورت داخل البنك

ردن بنك الأ

-خــــــدمــــــات احلـــفـــظ 

مني الأ

�ضدار - خدمة اأمانة الإ

مني - احلفظ الأ

�ضدار - اأمانة الإ

مني: وي�ضتمل على ما يلي: احلفظ الأ

وراق املالية اخلا�ضة بالعملء وتنظم وحفظ �ضجلت دقيقة بها حفظ الأ  -

وراق املالية من الو�ضيط املايل امل�ضرتي وذلك نيابة عن العملء. وراق املالية اإىل الو�ضيط املايل البائع وا�ضتلم الأ ت�ضليم الأ  -

وراق املالية واحل�ضابات النقدية اخلا�ضة بهم. اإر�ضال تقارير دورية للعملء عن حمافظ الأ  -

وراق املالية  اخلا�ضة بهم. رباح واحلقوق العائدة للأ وراق املالية واملتعلقة بالفوائد والأ جراءات املتخذة من قبل م�ضدري الأ اإعلم العملء بكافة الإ  -

وراق املالية اخلا�ضة بالعملء. رباح واحلقوق العائدة للأ قب�ص الفوائد والإ  -

مني املوقعة مع كل عميل. الت�ضويت نيابة عن العملء يف اجتماعات الهيئة العامة العادية وغري العادية للم�ضدرين وذلك ح�ضب اتفاقية احلفظ الأ  -

مني. وراق املالية على اإدراجها �ضمن اأعمال احلفظ الأ اأي اأعمال اأخرى يوافق جمل�ص مفو�ضي هيئة الأ  -

�صدار : اأمانة الإ

متثيل هيئة مالكي اإ�ضناد القر�ص اأمام الق�ضاء كمدع اأو مدعى عليها, ومتثيلها لدى اأي جهة اأخرى.  -

�ضناد. عمال اللزمة حلماية مالكي اإ�ضناد القر�ص, واملحافظة على حقوقهم واتخاذ التدابري اللزمة لذلك بالتعاون مع هيئة مالكي الإ القيام بالأ  -

تويل اأمانة اجتماعات هيئة مالكي اإ�ضناد القر�ص.  -

�ضناد مدرجا فيه. �ضناد واأي �ضوق يكون الإ تبليغ قرارات هيئة مالكي ا�ضناد القر�ص اإىل مراقب ال�ضركات وال�ضركة امل�ضدرة للإ  -

�ضدار. �ضناد بالتواريخ املحددة بن�ضرة الإ �ضناد بتوزيع الفوائد واإطفاء الإ متابعة قيام ال�ضركة امل�ضدرة للإ  -

�ضناد, واإبداء ملحظاته وتزويد حملة اإ�ضناد القر�ص بتقارير عن تلك الجتماعات يف احلالت التي  ح�ضور اجتماعات الهيئة العامة لل�ضركة امل�ضدرة للإ  -

ت�ضتدعي ذلك.

مراقبة كل ت�ضرف يخاألف �ضروط اإ�ضدار ا�ضندا القر�ص, واإبلغ هيئة مالكي اإ�ضناد القر�ص بذلك الت�ضرف املخاألف للقانون.  -

�ضناد  للجتماع. دعوة هيئة مالكي الإ  -

طورت داخل البنك



���

�صا�صيالبنك مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل

احلـــفـــظ  خـــــدمـــــة   -

مـــــــــني واأمـــــانـــــة  الأ

�ضدار )لل�ضندات  الإ

�ضهم(: والأ

مني ووكيل  - احلفظ الأ

والت�ضجيل  الــدفــع 

بالدينار  لل�ضندات 

ردين . الأ

ـــــدار  �ـــــض الإ اأمـــــــني   -

ل�ضندات ال�ضركات .

ـــــــــــداع  واإي حــــفــــظ   -

جنبية  الأ ال�ضندات 

جنبية  الأ �ــضــهــم  والأ

للعملء

مني ل�ضندات العملء  - احلفظ الأ

امل�ضدرة من ال�ضركات اأو البنك 

ردين. املركزي بالدينار الأ

�ضدار ل�ضندات  - خدمة اأمني الإ

ال�ضركات.

جنبية  �ضهم الأ - اإيداع ال�ضندات والأ

لدى اليوروكلري كحفظ اأمني ل�ضالح 

العملء

�ضناد مقابل تلك اخلدمة, وت�ضمل مهام احلافظ  مني لل�ضندات اململوكة للعملء لقاء عمولة �ضنوية ت�ضتوفى من اجلهة امل�ضدرة للأ - القيام بدور احلافظ الأ

مني عملية حتويل الفوائد والقيمة ال�ضمية حل�ضابات العملء عند فرتات ا�ضتحقاقها و تزويدهم باإ�ضعارات امللكية عند الطلب. الأ

�ضدار اأمام ال�ضركة امل�ضدرة واجلهات  �ضدار ومتثيل هيئة مالكي الإ �ضدار ل�ضناد قر�ص ال�ضركات امل�ضدرة نيابة عن هيئة مالكي الإ -  القيام بدور اأمني الإ

الر�ضمية ذات العلقة وذلك مقابل عمولة �ضنوية ت�ضتوفى من ال�ضركات امل�ضدرة مقابل قيام البنك بهذا الدور.

جنبية. �ضهم وال�ضندات بالعملت الأ مني للأ - خدمة احلفظ الأ

طورت داخل البنك

ردين  البنك الأ

الكويتي

مني منياحلفظ الأ وكيل الدفع والت�ضجيل واحلفظ الأ

وراق املالية من  وراق املالية اإىل الو�ضيط املايل البائع وا�ضتلم الأ وراق املالية اخلا�ضة بالعملء ,تنظيم وحفظ �ضجلت دقيقة للعملء, ت�ضليم الأ حفظ الأ

وراق املالية واحل�ضابات النقدية اخلا�ضة بهم, اإعلم  الو�ضيط املايل امل�ضرتي وذلك نيابة عن العملء , اإر�ضال تقارير دورية اإىل العملء عن حمافظ الأ

وراق املالية اخلا�ضة بهم , قب�ص الفوائد  رباح واحلقوق العائدة للأ وراق املالية واملتعلقة بالفوائد والأ جراءات املتخذة من قبل م�ضدري الأ عملئه بكافة الإ

وراق املالية اخلا�ضة بعملئه,  الت�ضويت نيابة عن العملء يف اجتماعات الهيئة العامة العادية وغري العادية للم�ضدرين,  رباح واحلقوق العائدة للأ والأ

مني املوقعة مع كل عميل. وذلك ح�ضب اتفاقية احلفظ الأ

وراق  املزود: مركز اإيداع الأ

امل�لية

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ

ـــــدفـــــع  ال ــــــل  ــــــي وك  -

والت�ضجيل

-حفظ اأمني

�ضدارات و اخلدمات  اإدارة الإ

املالية و ال�ضتثمارية

وراق املالية اخلا�ضة بعملء البنك وتنظيم  ميار�ص البنك اأعماله كحافظ اأمني مبوجب اتفاقية موقعة بينه وبني عميله بحيث يقوم بحفظ الأ

وراق املالية مع الو�ضطاء  وح�ضور الجتماعات و قب�ص الفوائد و العمولت و تقدمي كافة اخلدمات  وحفظ �ضجلت دقيقة لهم وتبادل الأ

ب�ضفته اأمني اإ�ضدار.

طورت داخل البنك
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�صا�صيالبنك مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

البنك التجاري 

ردين الأ

مني �ضدار واحلفظ الأ امانة الإ

�ضدار واملتمثلة مبا يلي: مني واأمانة الإ يداع واحلفظ الأ ردين بتقدمي خدمة الإ يقوم البنك التجاري الأ

�ضدار اأمانة الإ

متثيل هيئة مالكي ا�ضناد القر�ص اأمام الق�ضاء كمدع اأو مدعى عليها, ومتثيلها لدى اأي جهة اأخرى.  -1

عمال اللزمة حلماية مالكي ا�ضناد القر�ص, واملحافظة على حقوقهم واتخاذ التدابري اللزمة لذلك بالتعاون مع هيئة مالكي ال�ضناد. 2-  القيام بالأ

تويل اأمانة اجتماعات هيئة مالكي ا�ضناد القر�ص.  -3

تبليغ قرارات هيئة مالكي ا�ضناد القر�ص اإىل مراقب ال�ضركات وال�ضركة امل�ضدرة لل�ضناد واأي �ضوق يكون ال�ضناد مدرًجا فيه.  -4

�ضدار. متابعة قيام ال�ضركة امل�ضدرة لل�ضناد بتوزيع الفوائد واإطفاء ال�ضناد بالتواريخ املحددة بن�ضرة الإ  -5

ح�ضور اجتماعات الهيئة العامة لل�ضركة امل�ضدرة لل�ضناد, واإبداء ملحظاته وتزويد حملة ا�ضناد القر�ص بتقارير عن تلك الجتماعات يف احلالت   -6

التي ت�ضتدعي ذلك.

مراقبة كل ت�ضرف يخاألف �ضروط اإ�ضدار ا�ضناد القر�ص, واإبلغ هيئة مالكي ا�ضناد القر�ص بذلك الت�ضرف املخاألف للقانون.  -7

دعوة هيئة مالكي ال�ضناد للجتماع كلما راأى ذلك �ضرورًيا.  -8

اأي مهام اأخرى توكلها اإليه  من قبل هيئة مالكي ا�ضناد القر�ص.  -9

مني: احلفظ الأ

وراق املالية اخلا�ضة بعملء البنك. حفظ الأ  -1

تنظيم وحفظ �ضجلت دقيقة لعملء البنك.  -2

وراق املالية من الو�ضيط املايل امل�ضرتي وذلك نيابة عن عملء البنك. وراق املالية اإىل الو�ضيط املايل البائع وا�ضتلم الأ ت�ضليم الأ  -3

وراق املالية واحل�ضابات النقدية اخلا�ضة بهم. اإر�ضال تقارير دورية اإىل عملء البنك عن حمافظ الأ  -4

وراق املالية اخلا�ضة بهم. رباح واحلقوق العائدة للأ وراق املالية واملتعلقة بالفوائد والأ جراءات املتخذة من قبل م�ضدري الأ اإعلم عملء  بكافة الإ  -5

وراق املالية اخلا�ضة بعملء البنك. رباح واحلقوق العائدة للأ قب�ص الفوائد والأ  -6

مني املوقعة مع كل عميل. الت�ضويت نيابة عن العملء يف اجتماعات الهيئة العامة العادية وغري العادية للم�ضدرين, وذلك ح�ضب اتفاقية احلفظ الأ  -7

مني اأعماله مبوجب اتفاقية موقعة بينه وبني عميله. ميار�ص احلافظ الأ  -8

طورت داخل البنك

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية / 

ردن الأ

مني وراق املاليةخدمة احلفظ الأ مني للأ �ضهم ودفعات الفائدة لل�ضندات.خدمات احلفظ الأ �ضهم وامل�ضتندات وحت�ضيل التوزيعات النقدية للأ وراق املالية  للأ حفظ الأ

بنك الحتاد
- اإ�ضدار اأ�ضهم اأولية

- اإ�ضدار �ضندات

�ضافة اإىل مدير اإ�ضدار.اإدارة اإ�ضدار تقدمي خدمات حافظ اأمني , اأمني اإ�ضدار بالإ
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�سدار مني واأمانة الإ يداع واحلفظ الأ جنبية التي تقدم خدمة الإ ب. البنوك التجارية الأ

�صا�صيالبنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�ضم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

HSBC بنك
خـــــدمـــــات احلـــفـــظ 

مني املحلي الأ

رباح. طورت خارج البنكت�ضوية عمليات ال�ضراء والبيع, خدمات الهيئة العامة, حت�ضيل الأ

منيبنك عودة طورت داخل البنكحافظ اأمنياحلفظ الأ
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4. خدمات االستشارات المالية في األسواق المالية
ردن خدمات ال�ضت�ضارات املالية لعملئها, حيث اأكدت املادة )33( من تعليمات الرتخي�ص والعتماد للخدمات املالية وتنظيمها ل�ضنة 2005 اأن اأعمال امل�ضت�ضار املايل ت�ضمل تقدمي  تقدم البنوك العاملة يف الأ

وراق املالية. مع التاأكيد على اأن واجب امل�ضت�ضار املايل يتمثل يف تقدمي  الن�ضح وامل�ضورة امل�ضتمرة للعميل وللغري, مقابل اأجر اأو عمولة اإما مبا�ضرة اأو من خلل ن�ضرات اأو كتابات تتعلق بال�ضتثمار والتعامل يف الأ

الن�ضح وامل�ضورة دون �ضمان النتائج.

�سواق املالية ردنية التي تقدم خدمات ال�ست�سارات املالية يف الأ اأ. البنوك التجارية الأ

�صا�صيالبنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�ضم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

وراق املالية مما يتنا�ضب مع احتياجات كل عميل.ا�ضت�ضارات ا�ضتثماريةا�ضت�ضارات ا�ضتثماريةالبنك العربي �ضول وانتقاء الأ تقدمي امل�ضورة وامل�ضاعدة للعملء يف كيفية توزيع الأ

املزود: �ضركه العربي لل�ضتثمار 

مملوكه للبنك العربي

هلي  البنك الأ

ردين الأ

درا�ضات جدوى اقت�ضادية  -

تقارير وتقييم لل�ضركات املدرجة يف بور�ضة عمان  -

الندماج وال�ضتحواذ  -

ردين. املوؤ�ضرات املالية يف �ضوق راأ�ص املال الأ  -

ا�ضت�ضارات ودرا�ضات

�ضافة اإىل اإعداد جميع اأنواع الدرا�ضات  اإعداد درا�ضات اجلدوى القت�ضادية للم�ضاريع وال�ضركات اجلديدة القائمة, بالإ

والتقييمات اخلا�ضة بال�ضركات القائمة يف بور�ضة عمان, ومتابعة موؤ�ضر بور�ضة عمان اأ�ضبوعيا ودوريًا.

بنك القاهرة 

عمان

تقارير وتقييم لل�ضركات املدرجة يف بور�ضة عمان و 

فل�ضطني

- تقييم ال�ضركات الغري مدرجة

الدورية عن  و  ال�ضهرية  و  اليومية  التقرير  اإعداد   -

ردين. املوؤ�ضرات املالية يف �ضوق راأ�ص املال الأ

املالية  ــواق  ــض � الأ يف  املالية  ال�ضت�ضارات  خــدمــات 

قليمية املحلية والإ

ا�ضت�ضارات ودرا�ضات

اإعداد تقارير تقييم اأ�ضهم لل�ضركات املدرجة يف بور�ضة عمان وفل�ضطني, اإعداد درا�ضات اجلدوى القت�ضادية للم�ضاريع 

�ضافة اإىل خدمة تقييم ال�ضركات الغري مدرجة, واإعداد التقارير اليومية و ال�ضهرية و  وال�ضركات اجلديدة القائمة, بالإ

الدورية عن �ضوق عمان املايل. اإعداد ن�ضرات اأو درا�ضات متخ�ض�ضة ح�ضب الطلب تتعلق بال�ضتثمار.

دوات ذات الهيكلة اخلا�ضة  �ضهم و ال�ضندات و الأ دوات املالية يف جمال الأ يتم تقدمي الن�ضح و امل�ضورة للعملء لنتقاء الأ

التي تتنا�ضب مع حاجات العميل من خلل مراعاة ن�ضبة املخاطرة املقبولة له.

املزود: تقدم من خلل �ضركة 

اأوراق
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�صا�صيالبنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�ضم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

ردن خدمات ال�ضت�ضارات املاليةبنك الأ

- تقدمي الن�ضح وامل�ضورة للعميل ب�ضورة مبا�ضرة.

وراق املالية. - اإعداد ن�ضرات اأو درا�ضات متخ�ض�ضة ح�ضب الطلب تتعلق بال�ضتثمار والتعامل بالأ

- العمل كم�ضت�ضار مايل ملحافظ و�ضناديق ا�ضتثمارية.

املزود: تقدم من خلل �ضركة 

تفوق

�صكان  بنك الإ

للتجارة 

والتمويل

خدمة ال�ضت�ضارات املاليةتقدمي ال�ضت�ضارات املالية للعملء الراغبني

يقدم البنك خدمة  ال�ضت�ضارات املالية للعملء الراغبني باحل�ضول على خدمات ا�ضت�ضارية خا�ضة يف �ضوق عمان املايل 

�ضهم واأداء القطاعات القت�ضادية املختلفة يف ال�ضوق. وذلك حول توقعات اجتاه حركة الأ

طورت داخل البنك

ردين  البنك الأ

الكويتي
تقدمي الن�ضح وامل�ضورة امل�ضتمرة للعميل وللغري.ال�ضت�ضارات املاليةال�ضت�ضارات املالية

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ
ا�ضت�ضارات مالية و ا�ضتثمارية

ا�ضت�ضارات مالية 

وا�ضتثمارية

تقدمي الن�ضائح و امل�ضورة للعملء �ضواء اأفراد اأو موؤ�ض�ضات مع قيام البنك باإعداد الدرا�ضات اللزمة لذلك و تقدميها 

للعملء.

طورت داخل البنك

البنك التجاري 

ردين الأ
ال�ضت�ضارات املالية

للعميل  امل�ضتمرة  وامل�ضورة  الن�ضح  امل�ضت�ضار املايل تقدمي  اأعمال  املالية وت�ضمل  البنك بتقدمي خدمة ال�ضت�ضارات  يقوم 

وراق املالية. وللغري, مقابل اأجر اأو عمولة اإما مبا�ضرة اأو من خلل ن�ضرات اأو كتابات تتعلق بال�ضتثمار والتعامل يف الأ

طورت داخل البنك

البنك 

ال�صتثماري

اإ�ضدار  جدوى,  )درا�ضات  مالية  ا�ضت�ضارات  تقدمي 

و  الدمج  ال�ضركات,  تقييم  الدين  اأدوات  و  �ضندات 

ال�ضتحواذ(

ال�ضت�ضارات املالية

�ضافة اإىل اإعداد جميع اأنواع الدرا�ضات  اإعداد درا�ضات اجلدوى القت�ضادية للم�ضاريع وال�ضركات اجلديدة والقائمة, بالإ

و  الهيكلة  اإعادة  و  املال  راأ�ص  اأو  الدين  اأدوات  اإ�ضدار  و  ال�ضتحواذ  و  الندماج  لغايات  بال�ضركات  والتقييمات اخلا�ضة 

غريها.

طورت داخل البنك

بنك املال 

ردين الأ

- تقييم ال�ضركات

- تقدمي خدمات ال�ضت�ضارات املالية املتنوعة

- الدمج وال�ضتحواذ

بناء توقعات مالية م�ضتقبلية لتقييم ال�ضركات وتقدير الحتياجات املالية لل�ضركات وامل�ضاريع.ال�ضت�ضارات املالية
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5. إدارة النقدية
5-1 األسواق المالية اآلنية / عمليات اإليداع النقدي

جنبي )�ضحن  ين, وعمليات ا�ضترياد وت�ضدير النقد الأ جنبية يف ال�ضوق الآ يداع النقدي على حزمة كبرية من اخلدمات مبا يف ذلك خدمات �ضراء وبيع العملت الأ نية والإ �ضواق املالية الآ تت�ضمن خدمات الأ

جنبية, وعمليات التحويل للنقد بني العملت املختلفة.  جل بالعملت الأ يداع لأ قرا�ص والقرتا�ص مبختلف العملت مع البنوك املحلية والعاملية, وخدمات الإ النقد(, وخدمات الإ

يداع النقدي نية / عمليات الإ �سواق املالية الآ ردنية التي تقدم خدمات الأ اأ. البنوك التجارية الأ

البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردين هلي الأ يداع النقديالبنك الأ قرا�ص والقرتا�ص وبجميع العملت مع البنوك املحلية والعاملية.الإ املزود: SUNGARDعمليات الإ

بنك القاهرة عمان

التعامل بالنقد املحلي 

جنبي وربط ودائع  والأ

جل العملء لأ

جنبي ت�ضليمًا وا�ضتلمًا ) ال�ضحن (. جنبية مقابل الدينار و مقابل بع�ضها البع�ص نقدًا واإدارة النقد الأ - �ضراء وبيع العملت الأ

ردين لفرتات خمتلفة )�ضهر , 3 اأ�ضهر ,6 اأ�ضهر , �ضنة(. جل بعملة الدينار الأ جل بالدينار:ودائع لأ - ودائع لأ

جنبية لفرتات خمتلفة )�ضهر , 3 اأ�ضهر ,6 اأ�ضهر , �ضنة(. جل مبختلف العملت الأ جنبية:ودائع لأ جل بالعملت الأ - ودائع لأ

طورت داخل البنك

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

ربط ودائع العملء 

جال خمتلفة وت�ضعري  لأ

فائدة الربط

جال ربط خمتلفة.  ت�ضعري فوائد ربط ودائع العملء مبختلف العملت العاملية الرئي�ضية لأ

املزود: نظام رويرت 

SUNGARD  ونظام

جنبي  عمليات النقد الأ

Banknotes dealing.)جنبي )عمليات �ضحن النقد جنبية وعمليات ا�ضترياد وت�ضدير النقد الأ طورت داخل البنكتوفري حاجة فروع البنك وعملئه من نقد العملت الأ

ردين الكويتي البنك الأ
جنبي  التعامل بالنقد الأ

نقدًا

جنبي ت�ضليمًا وا�ضتلمًا ) ال�ضحن (. جنبية نقدًا واإدارة النقد الأ �ضراء وبيع العملت الأ

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ

جل و  ربط الودائع لأ

يداع النقدي خدمة الإ

�ضافة اإىل  قرا�ص والقرتا�ص وبجميع العملت مع البنوك املحلية والعاملية.بالإ �ضافة اإىل عمليات الإ �ضعار بالإ جنبية باأف�ضل الأ ردين و العمليات الأ ربط الودائع بالدينار الأ

جنبي. جنبية نقدًا و اإدارة النقد الأ �ضراء و بيع العملت الأ

طورت داخل البنك

البنك التجاري 

ردين الأ
طورت داخل البنكيقدم البنك هذه اخلدمة.

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

ردن امل�صرفية / الأ
يداعات النقدية وال�ضحن النقدي.وحدة النقد �ضافة اإىل عمليات الإ جنبية بالإ تقدمي خدمة عمليات البيع وال�ضراء النقدي للعملت الأ

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ

Cash Deal.يداع النقدي املزود: Reutersعمليات الإ
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يداع النقدي نية / عمليات الإ �سواق املالية الآ جنبية التي تقدم خدمات الأ ب. البنوك التجارية الأ

البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك العقاري 

امل�صري العربي
يداع النقدي اإيداع نقدي بجميع العملت حل�ضابات العملء لدى البنك.الإ

�صيتي بنك

نية  �ضواق املالية الآ الأ

يداع  / عمليات الإ

النقدي

نية. �ضواق الآ جنبية يف الأ طورت داخل البنكاإيداع نقدي حل�ضابات العملء لدى البنك و بيع و�ضراء العملت الأ

نيةبنك لبنان واملهجر �ضواق املالية الآ نية.الأ �ضواق الآ جنبية يف الأ طورت داخل البنكبيع و�ضراء العملت الأ
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5-2 أسواق العمالت األجنبية
خرى ح�ضب جمموعة كبرية من العوامل.  خرى كالذهب والنفط فاإن اأ�ضعار العملت تتغري قيمتها مقابل العملت الأ �ضواق واأكرثها �ضيولة يف العامل, ومثل ال�ضلع الأ جنبية اأحد اأكرب الأ يعترب �ضوق العملت الأ

جنبية, واأكرب اللعبني يف هذا املجال من ناحية ن�ضيبهم من ال�ضوق وعدد وحجم التعاملت التي تتم عن طريقهم.  وتعترب البنوك من امل�ضاركني الرئي�ضيني يف �ضوق العملت الأ

ين(  جنبية اإما بال�ضتناد على ال�ضعر الفوري )اأو الآ جنبية, يتم بيع عملة مقابل عملة اأخرى بحيث يعرب ال�ضعر عن القيمة الن�ضبية بني العملتني. وتتم معاملت بيع و�ضراء العملت الأ وعند التعامل يف العملت الأ

جل اأو امل�ضتقبلي, وهو �ضعر ال�ضرف الذي يتم التفاق عليه مبوجب عقود اآجلة اأو م�ضتقبلية والتي متثل اتفاقيات تعاقدية ل�ضراء اأو  وهو ال�ضعر اأو احلايل ال�ضائد يف ال�ضوق, اأو قد يتم التعامل على اأ�ضا�ص ال�ضعر الآ

بيع عملة مقابل عملة ب�ضعر وتاريخ حمددين يف امل�ضتقبل. 

جل.  جنبية بناًء على �ضعر ال�ضرف الفوري ال�ضائد حمليًا و عامليًا اأو بناًء على ال�ضعر الآ جنبية لعملئها والتي تتيح لهم �ضراء و بيع العملت املحلية والأ ردن خدمات اأ�ضواق العملت الأ وتقدم البنوك العاملة يف الأ

اإ�ضافة اأي�ضًا لتقدمي خدمات التداول بالهام�ص عرب منح اإمكانية التداول بهام�ص معني )مثل 10% اأو 20%( من اإجمايل املراكز املالية املراد اإن�ضاوؤها. 

جنبية ردنية التي تقدم خدمات اأ�سواق العمات الأ اأ. البنوك التجارية الأ

البنك
ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

البنك العربي
 FX Spot, FX

Forward, FX Swap.جنبية فوري واجل تقدمي خدمة بيع و�ضراء العملت الأ

هلي  البنك الأ

ردين الأ

اأ�ضواق العملت 

جنبية الأ

جلة FX SPOT, FORWARD, SWAPS , FUTURES. �ضواء بالتعامل النقدي او  نية اأو الآ �ضواق الآ جنبية لتغطية احتياجات العملء �ضواء يف الأ تداول العملت الأ

التمويل على الهام�ص .

SUNGARD :املزود

بنك القاهرة عمان

خدمة التداول 

جنبية  بالعملت الأ

من خلل النرتنت 

)CABFX(

جنبية بناًء على �ضعر ال�ضرف ال�ضائد حمليًا و عامليًا و ذلك بال�ضرعة املطلوبة  - خدمة بيع و �ضراء العملت: تتيح هذه اخلدمة لعملء البنك �ضراء و بيع العملت املحلية و الأ

وقات. و يف كافة الأ

�ضرتايل, تتيح  �ضرتليني والفرنك ال�ضوي�ضري والدولر الأ جنبية و العملت الثمينة: خدمات التداول بالعملت الرئي�ضية كاليورو واجلنيه الإ - خدمات التداول بالعملت الأ

اخلا�ضة  املعلومات  توفر  و  الف�ضة(,  و  الذهب  و  الرئي�ضية  العملت  من  و غريها  اليورو  مقابل  �ضرتليني  الإ واجلنيه  ين,  )كاليورو  املتقاطعة  بالعملت  التداول  فر�ضة 

بالعملت خلل وبعد اأوقات الدوام وعلى مدار ال�ضاعة.تتخ�ض�ص اأي�ضا بالتداول بالهام�ص عرب منح اإمكانية التداول بهام�ص ي�ضل اإىل 15% من اإجمايل املراكز املالية 

جنبية واملعادن الثمينة, وذلك على مدار ال�ضاعة. املراد اإن�ضاوؤها من عمليات بيع و�ضراء العملت الأ

طورت داخل البنك

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل

- خدمة التعامل 

باحل�ضـاب / ح�ضاب 

جنبيـــة. بالعملة الأ

- خدمة التعامل بالهامــ�ص 

جنبية بالعملت الأ

- متكني العملء من حتويل ر�ضيد ح�ضابهم بعملة اأجنبية اإىل عملة اأجنبية اأخرى.

جنبية بهدف امل�ضاربة. جنبية للعميل مب�ضاعفات ر�ضيد ح�ضابه التاأمينات النقدية بالهام�ص وذلك لتمكينه من بيع و�ضراء العملت الأ - منح �ضقف تعامل بالعملت الأ

SUNGARD املزود: نظام
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البنك
ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

ردين  البنك الأ

الكويتي

جنبي - �ضوق القطع الأ

- التداول بالهام�ص

ين �ضواء من ح�ضاب حل�ضاب اأو نقدًا. جنبية باحلق الآ �ضراء وبيع العملت الأ

جنبية اآنيًا عن طريق الهام�ص. �ضراء وبيع العملت الأ

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ

التداول بالعملت 

جنبية الأ

جال خمتلفة. جنبية �ضواء على اأ�ضا�ص الهام�ص اأو الت�ضليم النقدي و لآ طورت داخل البنكتقدمي خدمة بيع و�ضراء العملت الأ

البنك التجاري 

ردين الأ

جنبية طورت داخل البنكيقدم البنك هذه اخلدمة.اأ�ضواق العملت الأ

البنك ال�صتثماري

الجتار بالعملت 

جنبية واملعادن  الأ

الثمينة

جنبية واملعادن على اأ�ضا�ص فوري. التعامل بالعملت الأ

طورت داخل البنك
جنبية واملعادن على اأ�ضا�ص الهام�ص. التعامل بالعملت الأ

التعامل بالعقود الجله وعقود املقاي�ضة.

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية / 

ردن الأ

جنبية جنبية ل�ضالح العملء لغاية تغطية مراكزهم املالية .اأ�ضواق العملت الأ بيع و�ضراء العملت الأ

بنك الحتاد
ح�ضابات التعامل 

بالهام�ص اأو بدون هام�ص

جل. ين , امل�ضتقبلي والآ جنبي الآ - عمليات القطع الأ

- عمليات القطع بالهام�ص اأو بدون هام�ص.

بنك �صو�صيته 

ردن جرنال - الأ

�ضراء وبيع العملت 

جنبية الأ

جنبية. طورت داخل البنك�ضراء وبيع العملت الأ

ردين بنك املال الأ
البيع وال�ضراء للعملء 

الرئي�ضية
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جنبية جنبية التي تقدم خدمات اأ�سواق العمات الأ ب. البنوك التجارية الأ

البنك
ا�ضم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

HSBC بنكSpot forward.Buy sell currencies within spot or forward value طورت داخل البنكبيع و�ضراء عملت

البنك العقاري 

امل�صري العربي
�ضراء وبيع العملت للعملء.�ضراء وبيع العملت

�صيتي بنك
اأ�ضواق العملت 

جنبية الأ
جنبية )spot/forward( لتغطية احتياجات العملء والبنك. طورت داخل البنكبيع و�ضراء العملت الأ

بنك عودة
�ضرف اأجنبي اآين / 

�ضرف اأجنبي اآجل
طورت داخل البنك

بنك الكويت 

الوطني

اأ�ضواق العملت 

جنبية الأ
-

بنك لبنان واملهجر

التعامل بالعملت 

جنبية على اأ�ضا�ص  الأ

الهام�ص

جنبية على اأ�ضا�ص الهام�ص بن�ضبة معينة بحيث تكون بداية %15. طورت داخل البنكبيع و�ضراء العملت الأ

بنك اأبو ظبي 

الوطني

التداول بالعملة 

جنبية الأ
جنبية لتغطية احتياجات العملء والبنك. املزود: Reutersبيع و�ضراء العملت الأ
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5-3 المشتقات المالية

�ضول املكتوبة عليها ,  وراق املالية امل�ضتقة على اأنها اأوراق مالية ت�ضتق قيمتها من قيمة الأ تعرف الأ

وراق  �ضول نف�ضها. ويوفر �ضوق الأ فهي لي�ضت اأوراق اأ�ضلية واإمنا هي عقود واتفاقيات وخيارات على الأ

وراق  اأهم ا�ضتخدامات هذه الأ اأن  مان واحلماية التي يرغبون بها حيث  املالية امل�ضتقة للمتعاملني الأ

هو التحوط وتقليل املخاطر اإىل اأدنى حد ممكن من خلل معرفة مقدار اللتزام امل�ضتقبلي مقدمًا. 

وراق املالية امل�ضتقة اأهمها: وهناك عدة اأنواع من الأ

لزام يف �ضراء اأو بيع اأ�ضول معينة يف  اأ( اخليارات )Options(: متنح اخليارات حاملها احلق ولي�ص الإ

تاريخ م�ضتقبلي وب�ضعر حمدد م�ضبقًا, وتاريخ التنفيذ هنا يعني اأنه ميكن تنفيذ اخليار منذ �ضراءه 

ولغاية تاريخ ا�ضتحقاقه. ويتم �ضراء اخليار بقيمة معينة ت�ضمى بالق�ضط )Premium( من اأحد 

�ضل املكتوبة  مور املرتبطة بالأ بيوت الو�ضاطة اأو من البنوك, وتعتمد قيمة اخليار على العديد من الأ

التنفيذ.  وتاريخ  اخليار  عليها  يت�ضمن  التي  �ضول  الأ وعدد  �ضل  الأ وقيمة  املخاطرة  ومنها  عليه 

 Put( وخيار البيع )Call Option( وميكن  تق�ضيم اخليارات اإىل نوعن اأ�ضا�ضيني هما خيار ال�ضراء

.)Option

ب( العقود امل�صتقبلية )Future Contracts(: وهي عقود ل�ضراء اأو بيع اأ�ضول مالية يف تاريخ حمدد و 

برز بني  طراف املختلفة. ولعل الختلف الأ ن, كما ميكن حتويلها بني الأ ب�ضعر متفق عليه منذ الآ

اخليارات والعقود امل�ضتقبلية هو اأن حامل اخليار له اخليار يف التنفيذ اأو عدم التنفيذ, اأما العقود 

امل�ضتقبلية فهي عقود ملزمة يجب تنفيذها مهما كانت الظروف.  

حمدد  تاريخ  يف  مالية  اأ�ضول  بيع  اأو  ل�ضراء  عقود  وهي   :)Forward Contracts( جلة  الآ العقود  ج( 

جلة تتم  جلة عن العقود امل�ضتقبلية يف اأن العقود الآ ن. وتختلف العقود الآ وب�ضعر متفق عليه منذ الآ

�ضل املكتوبة عليه بناًء على التفاق بني  �ضياغة �ضروطها من حيث تاريخ ال�ضتحقاق والقيمة والأ

الطرفني, يف حني اأن العقود امل�ضتقبلية تكون منطية و جاهزة و ل ميكن تغيري �ضروطها املحددة 

من قبل البائع. 

د( املقاي�صات )Swaps(: وهي عبارة عن عقود متثل التزامات لتبادل جمموعة من التدفقات النقدية 

 Interest( يف اأو قبل تاريخ حمدد يف امل�ضتقبل. ومن اأ�ضهر اأنواع املقاي�ضات مقاي�ضات �ضعر الفائدة

Rate Swap( والتي يقوم من خللها طرفان بالتفاق على مبادلة التدفقات النقدية للفائدة الثابتة 

لتخفيف  املقاي�ضات  ا�ضتخدام  يتم  ما  وعادًة  العك�ص(.  )اأو  املتغرية  للفائدة  النقدية  بالتدفقات 

املخاطر التي قد تن�ضاأ من تغري اأ�ضعار الفوائد.
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ردنية التي تقدم خدمة امل�ستقات املالية اأ. البنوك التجارية الأ

البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك العربي
 FX & Interest Rate

SWAP.اإجراء عمليات حتوط �ضد خماطر تقلبات اأ�ضعار ال�ضرف واأ�ضعار الفائدة

هلي  البنك الأ

ردين الأ
امل�ضتقات املالية

و  للمتاجرة  وال�ضلع  واملوؤ�ضرات  الثمينة  واملعادن  �ضهم  الأ و  العملت  باأ�ضواق  واملقاي�ضة وغريها  وامل�ضتقبليات  اخليارات  منها  املالية  امل�ضتقات  اأنواع  بجميع  التعامل 

التحوط.

SUNGARD :املزود

امل�ضتقات املاليةبنك القاهرة عمان

�ضول عملت اأجنبية  �ضول )اأو بيعها( بتاريخ م�ضتقبلي وب�ضعر حمدد م�ضبقًا وقد تكون هذه الأ جلة )امل�ضتقبلية(:عقود مالية تلزم العملء ب�ضراء املوجودات اأو الأ - العقود الآ

غرا�ص التحّوط وحماية مراكزهم املالية  �ضواق العاملية. توفر اإمكانية املتاجرة بالعقود امل�ضتقبلية اإما لأ اأو �ضلع كالنفط اأو معادن ثمينة كالذهب والف�ضة اأو اأ�ضهم يف الأ

�ضواق وال�ضتفادة من تقلباتها, وذلك بهوام�ص مناف�ضة. �ضواق العاملية اأو لغر�ص ال�ضتثمار يف هذه الأ القائمة من تقلبات الأ

لزام( ببيع اأو �ضراء اأي من املوجودات ب�ضعر حمدد قبل تاريخ معنّي. - اخليارات: عقود متنح امل�ضتثمر احلق )دون الإ

طورت داخل البنك

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل

علــى  جلة  الآ العقــود  خدمة   -

العمـلت.

خدمة عقـــود املقاي�ضة علـى   -

العمـلت.

خــدمــة اأ�ــضــــــــواق اخلــيــارات   -

علـى العمـلت.

خــدمــة اأ�ــضــــــــواق اخلــيــارات   -

�ضهم العاملية. علـى الأ

خـــدمـــة عـــقـــود مــقــايــ�ــضــة   -

الفوائد.

جلة بتواريخ م�ضتقبلية حمددة لغايات امل�ضاربة والتحوط وكذلك من خلل �ضراء وبيع  نية والآ �ضواق العاملية  الآ متكني العملء من بيع و�ضراء العملت العاملية يف الأ

�ضهم العاملية. حقوق اخليارات على العملت والأ

املزود: نظام رويرت ونظام

SUNGARD
ونظام و�ضاطة مطور داخليا 

ردين  البنك الأ

الكويتي

- التحوط

- حقوق اخليارات

- العقود امل�ضتقبلية

جله - العقود الآ

- املقاي�ضة

دوات املالية اللزمة للمتاجرة والتحوط. توفري الأ

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ
جنبية و املعادن الثمينة.امل�ضتقات املالية غرا�ص التحوط و املتاجرة بالعملت الأ طورت داخل البنكالدخول بعقود جميع اأنواع امل�ضتقات املالية لأ
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البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك ال�صتثماري
اأ�ضــواق اخليارات علـى 

�ضهم العاملية الأ

�ضهم العاملية. �ضراء وبيع حقوق اخليارات على الأ
Core banking :املزود

system

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية/

ردن الأ

فراد واملوؤ�ض�ضات التي ترغب بالتحوط من اأية خماطر قد تطراأ على اأ�ضعار ال�ضرف واأ�ضعار الفائدة )خماطر ال�ضوق( اأو حتى بغر�ص امل�ضاربة.امل�ضتقات املالية تقدمي خدمات امل�ضتقات للأ

بنك الحتاد

- التحوط

- حقوق اخليارات

- العقود امل�ضتقبلية

جله - العقود الآ

- املقاي�ضة

جلة بتواريخ م�ضتقبلية حمددة لغايات امل�ضاربة والتحوط وكذلك من خلل �ضراء وبيع حقوق  نية والآ �ضواق العاملية الآ تقدمي خدمة بيع و�ضراء العملت العاملية يف الأ

�ضهم العاملية و�ضراء وبيع العملت يف اأ�ضواق امل�ضتقبليات مقابل عمولت حمددة للبنك . اخليارات على العملت والأ

بنك �صو�صيته 

ردن جرنال - الأ

جل لل�ضركات  التداول الآ

الكربى

املزود: Reutersتتوفر اخلدمة لل�ضركات الكربى وهي عبارة عن �ضراء عملت اأجنبية بتاريخ حق م�ضتقبلي.

ردين بيع اآجل , مقاي�ضة و�ضراءبنك املال الأ

جنبية التي تقدم خدمة امل�ستقات املالية ب. البنوك التجارية الأ

البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

HSBC بنكDerivatives.Options, interest rate swap, gross currency swapطورت داخل البنك

طورت داخل البنكبيع و�ضراء  امل�ضتقات املالية  )Options, Interest Rate Swap, Forward, Cross Currency Swap(.امل�ضتقات املالية�صيتي بنك

بنك عودة
خيارات عملت اأجنبية

مقاي�ضة عملت اأجنبية

طورت داخل البنك

جنبية عن طريق امل�ضتقات املالية )Forward, Swap(.خدمة امل�ضتقات املاليةبنك لبنان واملهجر طورت داخل البنكبيع و�ضراء العملت الأ
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5-4 أنواع أو برامج أخرى خاصة بإدارة النقد:
ردنية التي تقدم اأنواع اأو برامج اأخرى خا�سة باإدارة النقد: اأ. البنوك التجارية الأ

البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

�ضراء وبيع ال�ضندات 

للعملء بالدينــار 

جنبية وبالعملة الأ

�ضواق العاملية.  جنبية من خلل الأ طورت داخل البنكقيام البنك بتنفيذ تعليمات العملء ب�ضراء ال�ضندات بالدينار من ال�ضوق املحلي لهم وبالعملت الأ

ردين هلي الأ البنك الأ

التعامل النقد 

Banknotes.طورت داخل البنكا�ضترياد وت�ضدير النقد داخل وخارج اململكة

املزود: SUNGARDتداول كافة اأنواع ال�ضناد وال�ضندات �ضواء احلكومية اأو ال�ضركات اخلا�ضة املحلية والعاملية.�ضوق راأ�ص املال

بنك القاهرة عمان

�ضحن النقد خارج اململكة و تداول النقد مع البنوك املحلية )نقد مقابل حوالت(.التعامل النقدي

خدمات الو�ضاطة 

لل�ضندات و ال�ضكوك
تقدمي خدمات الو�ضاطة )البيع و ال�ضراء( جلميع اأنواع ال�ضندات و ال�ضكوك احلكومية اأو ال�ضركات اخلا�ضة, حمليًا, اإقليميا و عامليًا.

املزود: تقدم من خلل �ضركة اأوراق 

لل�ضتثمار / نظام بلومبريغ

ردين الكويتي اإ�ضدار �ضهادات اإيداع  بخ�ضم للعملء ذات عائد جمزي ) �ضعر فائدة مرتفع (.اإ�ضدار �ضهادات اإيداعالبنك الأ

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ
جنبية.التداول يف ال�ضندات. طورت داخل البنك�ضراء و بيع ال�ضندات �ضواء احلكومية اأو ال�ضادرة عن املوؤ�ض�ضات املالية بالدينار و العملت الأ

البنك ال�صتثماري

جنبي.اإ�ضدار �ضهادات اإيداع طورت داخل البنكاإ�ضدار �ضهادات اإيداع  ذات عائد جمزي باملحلي والأ

�ضوق راأ�ص املال

ردنية الها�ضمية والتي ت�ضمل اذونات اخلزينة, �ضندات اخلزينة و�ضندات التنمية. �ضناد ال�ضادرة عن حكومة اململكة الأ - الأ

ردنية الها�ضمية. - ال�ضناد ال�ضادرة عن املوؤ�ض�ضات احلكومية واملكفولة من حكومة اململكة الأ

- ا�ضناد القر�ص ال�ضادرة عن ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات املحلية.

core banking :املزود

system 

بنك الحتاد

�ضراء وبيع النقد بجميع 

اأنواعه وفئاته, ا�ضتلم 

وت�ضليم ال�ضبائك الذهبية

- ا�ضترياد وت�ضدير النقد داخل وخارج اململكة.

- ت�ضدير وا�ضترياد الذهب اخلام ) اأو الك�ضر ( واحللة.

ردين بنك املال الأ
ال�ضندات وال�ضكوك 

)بيع , �ضراء (

بيع و�ضراء ال�ضكوك وال�ضندات.

جنبية التي تقدم اأنواع اأو برامج اأخرى خا�سة باإدارة النقد: ب. البنوك التجارية الأ

البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

-Money Market Funds in €, USD, KWD and Islamic Funds.اإدارة النقدبنك الكويت الوطني
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6. الوساطة في األسواق العالمية
قليمية والعاملية  �ضواق املالية الرئي�ضية الإ فراد واملوؤ�ض�ضات اإمكانية النفاذ املبا�ضر اإىل كافة الأ �ضواق العاملية والتي تتيح للعملء وامل�ضتثمرين من الأ ردن لعملئها خدمات الو�ضاطة يف الأ تقدم البنوك العاملة يف الأ

لغايات ال�ضتثمار اأو امل�ضاربة اأو التحوط. 

�ضهم وال�ضندات واملعادن الثمينة وال�ضلع وغريها, اإ�ضافة  قليمية والعاملية, وخدمات الو�ضاطة الدولية للمتاجرة بالعملت والأ �ضواق املحلية والإ وراق املالية بالأ وتت�ضمن هذه اخلدمات على خدمات التداول يف الأ

�ضواق العاملية. اإىل اأنها تتيح للعملء بيع و�ضراء ال�ضناديق ال�ضتثمارية من الأ

�سواق العاملية ردنية التي تقدم خدمة الو�ساطة يف الأ اأ. البنوك التجارية الأ

�صا�صيالبنك مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

وراق املاليةالبنك العربي قليمية والعاملية لعملء ال�ضركات.التداول يف الأ �ضواق املحلية والإ وراق املالية بالأ تقدمي خدمات التداول يف الأ

املزود: �ضركة العربي لل�ضتثمار 

مملوكه للبنك العربي

ردين هلي الأ البنك الأ

�ضهم  الأ باأ�ضواق  الــتــداول 

وال�ضندات املحلية والعاملية 

جنبية  الأ العملت  كذلك 

واأ�ضواق امل�ضتقات

�ضواق العاملية �ضهم, ال�ضندات, املعادن الثمينة, ال�ضلع غريها.الو�ضاطة يف الأ املزود: SUNGARDتقدمي خدمات الو�ضاطة الدولية ملتاجرة العملت, الأ

بنك القاهرة عمان

- و�ضاطة حملية

- ح�ضاب نقدي

- ح�ضاب متويل على الهام�ص

- و�ضاطة اإقليمية  وعاملية

�ضهم وال�ضندات يف بور�ضة عمان  , �ضراء وبيع الأ اأوراق لل�ضتثمار خدمات مالية متكاملة  الو�ضاطة يف  يقدم ق�ضم 

اإىل  املبا�ضر  النفاذ  اإمكانية  واملوؤ�ض�ضات  فراد  الأ من  وامل�ضتثمرين  للعملء  تتيح  و   , الهام�ص  على  التمويل  خدمة  و 

قليمية والعاملية, كما وتقدم اأوراق حلول و�ضاطة متطورة عرب احدث التقنيات ملنح  �ضواق املالية الرئي�ضية الإ كافة الأ

نرتنت. عملئها حتكمًا ماليًا من خلل ح�ضابات التداول اخلا�ص بالعملء على �ضبكة الإ

املزود: تقدم من خلل  �ضركة  اأوراق 

لل�ضتثمار

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

ـــواق  ـــض � الأ ــة يف  ــاط ــض ــو� ال

الع�ملية 

�ضهم العاملية للعملء فــي  بيع و�ضــراء الأ

�ضواق املالية العاملية. الأ
�ضواق املالية العاملية بهدف امل�ضاربة والتحوط.  �ضهم املدرجة يف الأ  متكني العملء من �ضراء و بيع الأ

طورت داخل البنك
ال�ضتثماريــة  ال�ضناديـــق  وبيــع  �ضراء 

�ــضــواق  الأ فـي  العملء  ل�ضالح  العاملية 

امل�لية الع�ملية.

�ضواق العاملية ل�ضالح العملء. بيع و�ضراء ال�ضناديق ال�ضتثمارية واملنتجات املهيكلة من الأ

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ

�ضواق  ال�ضتثمار يف الأ

�ضهم  العاملية يف كل من الأ

وال�ضندات

�ضواق العاملية �ضواق العاملية كافة.الو�ضاطة يف الأ �ضهم و ال�ضندات العاملية للعملء بالأ طورت داخل البنكيقدم البنك خدمة التداول بالأ
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�صا�صيالبنك مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين البنك التجاري الأ
�ضواق  الو�ضاطة يف الأ

الع�ملية

طورت داخل البنكتتوفر هذه اخلدمة لدى البنك

البنك ال�صتثماري
�ضهم  التداول باأ�ضواق الأ

جنبية واملحلية الأ

�ضواق العاملية الو�ضاطة يف الأ

العامل. ومتتد  املالية يف  �ضواق  الأ باأهم  التعامل  لعملئه من خلل  جنبية  الأ �ضهم  بالأ البنك خدمات الجتار  يقدم 

�ضواق العربية. �ضيوية, وبع�ص الأ �ضواق الآ وروبية, الأ �ضواق الأ مريكية, الأ �ضواق الأ خدماتنا لت�ضمل الأ

بنك الحتاد
التداول بال�ضهم العاملية 

للعملء

�ضهم العاملية للعملء  بيع و�ضــراء الأ

�ضواق املالية العاملية . فــي الأ

جنبية. �ضهم, وال�ضندات الأ تقدمي خدمات الو�ضاطة   للأ

�سواق العاملية جنبية التي تقدم خدمة الو�ساطة يف الأ ب. البنوك التجارية الأ

�صا�صيالبنك مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

البنك العقاري 

امل�صري العربي

الــعــمــلت)اآنــيــة  ــوق  ــض �  -

واآجلة(

�ضهم العاملية - �ضوق الأ

دوات ال�ضتثمارية ل�ضالح العملء.التعامل بالهام�ص �ضراء و بيع الأ

املزود: من خلل نظام

Bank - Denmark

طورت داخل البنكاأ�ضواق راأ�ص املال العامليةاأ�ضواق راأ�ص املال العامليةبنك عودة
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7. العالقات الخارجية والمؤسسات المالية
ردن لتوطيد علقاتها اخلارجية بال�ضكل الذي ميكنها من خدمة عملءها وخا�ضة يف تعاملتهم الدولية, تقوم البنوك ببناء �ضبكة من العلقات و الت�ضالت الوثيقة مع  يف اإطار �ضعي البنوك العاملة يف الأ

ردن باإدارة العلقات اخلارجية مع البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية املرا�ضلة والتي من �ضاأنها ت�ضهيل  املوؤ�ض�ضات املالية الدولية العريقة, ومبا يحقق الكفاءة يف اخلدمات وتعزيز علقات العمل.  وتقوم البنوك العاملة يف الأ

التعاملت الدولية يف كافة جمالت اخلدمات امل�ضرفية وخا�ضًة خدمات التجارة الدولية واحلوالت.

ردنية التي تقدم خدمات العاقات اخلارجية واملوؤ�س�سات املالية اأ. البنوك التجارية الأ

�صا�صيالبنك مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

البنك العربي

تنظيم / امل�ضاركة يف 

قرو�ص التجمعات البنكية

Arranging / participating in loan 
syndications .تنظيم/ امل�ضاركة يف القرو�ص التي متنح للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية

خدمات تقدم للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية لت�ضهيل تعاملتها الدولية.Correspondent banking servicesخدمات البنوك املرا�ضلة

التجارة  متــويــل  عمليات 

تت�ضمن  والــتــي  اخلــارجــيــة, 

املنتجات واخلدمات التالية: 

العــــتــــمــــادات  ـــز  ـــعـــزي ت  •
امل�ضتندية 

• اإ�ضدار الكفالت امل�ضرفية 
وخطابات ال�ضمان 

خمــاطــر  يف  املـــ�ـــضـــاركـــة   •
التجارة  متــويــل  عمليات 

اخلــارجــيــة عــلــى اأ�ــضــا�ــص 

متويلي اأو غري متويلي 

• خ�ضم ال�ضحوبات الزمنية 
املقبولة واملكفولة, وخ�ضم 

الــكــمــبــيــالت وبــوالــ�ــص 

التح�ضيل املكفولة.

Trade Finance which includes 
the following products and 
services: 
- LC confirmation 
- Letters of Guarantees / 

SBLCs
- Funded and non-funded risk 

participations 
- Discounting of acceptances, 

and avalised bills of 
collection 

تت�ضمن كافة اخلدمات التي تقدم للعملء لت�ضهل عمليات التجارة الدولية )ال�ضترياد والت�ضدير لل�ضلع واخلدمات(, كتعزيز العتمادات 

�ضافة اإىل امل�ضاركة يف خماطر هذه العمليات على اأ�ضا�ص متويلي اأو غري متويلي. كما  واإ�ضدار الكفالت, وتعزيز خطابات ال�ضمان, بالإ

وراق التجارية/ م�ضتخل�ضات العمليات التجارية املقبولة واملكفولة/ املعززة من البنوك. يقوم البنك بتمويل عملئه من خلل خ�ضم الأ

ردين هلي الأ البنك الأ
اخلارجية  العلقات  اإدارة 

مع البنوك املرا�ضلة

طورت داخل البنكاإدارة العلقات اخلارجية مع البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية املحلية والعاملية املرا�ضلة ويف كافة جمالت اخلدمات امل�ضرفية.املوؤ�ض�ضات املالية

جنبيةبنك القاهرة عمان الدائرة الأ

�ضواق  التاأ�ضي�ص للتعامل مع البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية املختلفة و ذلك باإن�ضاء علقات م�ضرفية مهنية معها مبا يتواءم مع تعاملت البنك يف الأ  -

املحلية و العاملية.

اإعداد ال�ضيا�ضة الئتمانية املتعلقة ب�ضقوف التعامل مع البنوك املحلية و العاملية و ذلك ا�ضتنادا على مناذج اإح�ضائية مطورة من قبل الدائرة نف�ضها.  -

تعزيز مكانة البنك و �ضورته اإقليميا و عامليا من خلل امل�ضاركة يف املحافل و املوؤمترات الهادفة لتطوير العلقات بني البنوك حمليا و عامليا.  -
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�صا�صيالبنك مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

اخلدمـــــــــات امل�ضــرفيــــة 

اخل�رجية

جنبية امل�ضحوبة  حت�ضيل ال�ضيكات الأ

على بنوك اأجنبية خارج اململكة

متكني العملء من حت�ضيل ال�ضيكات امل�ضحوبة على بنوك خارجية  املودعة حل�ضاباتهم.

فتح واإدارة ح�ضابات

البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية

فتح واإدارة ح�ضابات البنوك املرا�ضلة لدى البنك مبختلف العملت.

ردين الكويتي العلقات اخلارجيةالعلقات اخلارجيةالبنك الأ

مور العالقة مع البنوك املرا�ضلة. - متابعة الأ

- متابعة ال�ضقوف الئتمانية املمنوحة للبنوك املرا�ضلة.

.)Trade Finance ( حتديد عمولت تعزيز العتمادات الواردة والكفالت -

البنك التجاري 

ردين الأ
دارة العلقات اخلارجية واملوؤ�ض�ضات املالية.العلقات اخلارجية طورت داخل البنكالبنك لديه وحدة خا�ضة لإ

البنك ال�صتثماري
واملوؤ�ض�ضات  البنوك  دائرة 

امل�لية

البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية

- اإدارة واإقامة العلقات امل�ضرفية مع البنوك املرا�ضلة  واملوؤ�ض�ضات املالية حمليا وعامليا وذلك لتلبية احتياجات البنك ال�ضتثماري وعملئه.

- تقييم اأو�ضاع البنوك املرا�ضلة واملخاطر املتعلقة بالتعامل معها وذلك من خلل اإعداد درا�ضة ائتمانية �ضاملة للبنك والدولة.

طورت داخل البنك

بنك الحتاد
العلقـــــــات اخلارجيـــــــــة 

واملوؤ�ض�ضات املالية

العلقات اخلارجية 

واملوؤ�ض�ضات املالية

دارة العلقات اخلارجية واملوؤ�ض�ضات املالية. يقدم اخلدمات امل�ضرفية للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية عن  وحدة خا�ضة لإ

ردين املوؤ�ض�ضات املاليةدائرة املوؤ�ض�ضات املاليةبنك املال الأ

فتح اآفاق جديدة للتعامل مع العديد من البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية واإن�ضاء علقات م�ضرفية معها تلبية لحتياجات كابيتال بنك وتو�ضيع   -

النطاق عملياته وانت�ضاره.

خرى. اإدارة وتقييم جميع املخاطر الئتمانية املرتبطة بتعامل البنك معا لبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية الأ  -

قليمي كموؤ�ض�ضة لها دور فاعل يف املنطقة واإظهار ا�ضم البنك والرتويج له باأف�ضل �ضورة اأمام كربى  تعزيز مكانة البنك وتواجده الإ  -

املوؤ�ض�ضات املالية العاملية.

جنبية التي تقدم خدمات العاقات اخلارجية واملوؤ�س�سات املالية ب. البنوك التجارية الأ

البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنك

البنك العقاري 

امل�صري العربي

مــع  الــــعــــلقــــات   -

البنوك

- فتح احل�ضابات

اإبرام العلقات مع البنوك ومرا�ضلتها وفتح احل�ضابات ومتابعة املتطلبات البنكية بني البنوك.العلقات الدولية

املزود: تتم من خلل البنك عن طريق الربيد 

العادي واللكرتوين ور�ضائل ال�ضويفت

دارة العامة يف لبنانبنك عودة تابعة للإ

طورت داخل البنكاملرا�ضلة والتن�ضيق مع بنوك وموؤ�ض�ضات مالية وحملية ودولية.Financial institutionموؤ�ض�ضات ماليةبنك لبنان واملهجر
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8. برامج أو خدمات أخرى خاصة بالخزينة واالستثمار
ردنية التي تقدم برامج اأو خدمات اأخرى خا�سة باخلزينة وال�ستثمار: اأ. البنوك التجارية الأ

�صا�صيالبنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك القاهرة عمان
العقود ال�ضتثمارية يف العملت 

املزدوجة

�ضراء اآجل لعملة الدولر, الطرف املقابل املتوقع قد يكون اأفراد اأو �ضركات مقابل م�ضاركة الطرف املقابل يف اأرباح فوائد ت�ضغيل عملة 

الدينار.

طورت داخل البنك

ردن بنك الأ

وراق املالية يف  1. بيع و�ضراء الأ

بور�ضة عمان

الو�ضاطة املالية

وراق املالية بيعا و�ضراء للعملء يف بور�ضة عمان ح�ضب اأوامر ال�ضراء والبيع املبا�ضرة من خلل قاعات التداول  هي عملية التداول بالأ

املخ�ض�ضة للعملء لهذا الغر�ص اأو عرب قنوات الت�ضال املعتمدة وح�ضب التفاق امل�ضبق مع العميل ومقابل عمولت تداول تتقا�ضاها 

ال�ضركة.

املزود: تقدم من خلل

 �ضركة تفوق

وراق املالية يف  2. متويل �ضراء الأ

بور�ضة عمان

التمويل على الهام�ص

وراق املالية, وتقدم ال�ضركة خدمة متويل  انطلقا من �ضيا�ضة ال�ضركة يف توفري مبداأ املرونة وت�ضهيل حركة عملئها يف بيع و�ضراء الأ

وراق املالية على الهام�ص ل�ضريحة نوعية من عملئها. الأ

املزود: تقدم من خلل 

�ضركة تفوق

3.اأمانة ال�ضتثمار )متابعة اإدارة 

ا�ضتثمارات العملء ومراقبتها والعمل 

كاأمني ا�ضتثمار لل�ضناديق امل�ضرتكة(

اأمانة ال�ضتثمار

تقوم ال�ضركة بتقدمي اأمانة ال�ضتثمار مقابل اأتعاب يتفق عليها حيث ت�ضمل اأعمال اأمني ال�ضتثمار ما يلي:

هداف ال�ضتثمارية للعميل املن�ضو�ص عليها يف اتفاقية  �ض�ص والأ - متابعة اإدارة ا�ضتثمارات العملء ومراقبتها, للتاأكد من مطابقتها للأ

نظمة والتعليمات والقرارات ال�ضادرة مبقت�ضاه. حكام القانون والأ اإدارة ال�ضتثمار املوقعة بني العميل ومدير ال�ضتثمار, وفقا لأ

- العمل كاأمني ا�ضتثمار ل�ضناديق ال�ضتثمار امل�ضرتك.

املزود: تقدم من خلل 

�ضركة تفوق

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل

1. اإدارة �ضندوق ال�ضتثمار امل�ضرتك

�ضكان  اإدارة �ضندوق بنك الإ

للتجارة والتمويل / �ضندوق 

ردنية يف  وراق املالية الأ الأ

�ضوق عمان املايل.

�ضدار  باإدارة �ضندوق ال�ضتثمار امل�ضرتك )ل�ضالح العملء( وذلك مقابل عمولت حمددة يتقا�ضاها البنك ح�ضب ن�ضرة الإ القيام 

لل�ضندوق.

طورت داخل البنك

2. خدمة التحليل املايل

التحليل املايل لل�ضركات 

امل�ضاهمة العامة واملدرجة يف 

�ضوق عمان املايل.

طورت داخل البنكالقيام بتحليل القوائم املالية و اإعداد الن�ضب املالية لل�ضركات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف �ضوق عمان املايل.

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ

التحليل املايل ل�ضوق العملت 

جنبية الأ
جنبية و تزويد عملء البنك بالنتائج على �ضكل تقارير يومية و �ضهرية.التحليل املايل طورت داخل البنكيقدم البنك خدمة التحليل املايل ل�ضوق العملت الأ

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية/

ردن الأ

اأمانة ال�ضتثمار1. اأمانة ال�ضتثمار

املالية  وراق  الأ تعليمات هيئة  املحددة يف  واملحددات  هداف  للأ للتاأكد من مطابقتها  ومراقبتها  امل�ضرتك  ال�ضتثمار  متابعة �ضناديق 

ون�ضرة اإ�ضدار ال�ضندوق.

2.  اأدوات الدخل الثابت

اأدوات الدخل الثابت 

)�ضندات واأذونات(

تقوم دائرة اخلزينة بتقدمي خدماتها كو�ضيط للعملء الراغبني بالتعامل بال�ضندات احلكومية واذونات اخلزينة ال�ضادرة من خلل 

خرى. البنك املركزي واملوؤ�ض�ضات الأ
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�صا�صيالبنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك الحتاد

جنبية )تداول  1. خدمة التعامل بالعملت الأ

جنبية واملعادن بدون هام�ص( بالعملت الأ
ح�ضاب تداول

ر�ضيد  بكامل  اأي  هام�ص  بدون  واملعادن  جنبية  الأ بالعملت  املتاجرة  بهدف  تداول  عمليات  اإجراء  خلله  من  العميل  ميكن  ح�ضاب 

العميل.

جنبية )تداول  2. خدمة التعامل بالعملت الأ

جنبية واملعادن بالهام�ص( بالعملت الأ
ح�ضاب تداول

جنبية واملعادن بهام�ص اأي يقوم العميل باإيداع مبلغ  ح�ضاب ميكن العميل من خلله اإجراء عمليات تداول بهدف املتاجرة بالعملت الأ

جنبية واملعادن بخم�ضة اأ�ضعاف وديعة التاأمني وح�ضب تعليمات البنك املركزي  يف ح�ضاب تاأمينات نقدية ويتم املتاجرة بالعملت الأ

ردين. الأ

جــنــبــيــة  3. خــدمــة الــتــعــامــل بــالــعــمــلت الأ

)التداول بالعقود امل�ضتقبلية(
ح�ضاب تداول

العميل  يقوم  اأي  بهام�ص  وال�ضلع  واملعادن  جنبية  الأ بالعملت  املتاجرة  تداول بهدف  اإجراء عمليات  العميل من خلله  ح�ضاب ميكن 

ردين. باإيداع مبلغ يف ح�ضاب تاأمينات نقدية ويتم املتاجرة بهذه العقود وديعة التاأمني وح�ضب تعليمات البنك املركزي الأ

جــنــبــيــة  4. خــدمــة الــتــعــامــل بــالــعــمــلت الأ

)حقوق اخليار(
ح�ضاب تداول

ح�ضاب ميكن العميل من خلله اإجراء عمليات �ضراء حق البيع اأو �ضراء حق ال�ضراء بهدف اأما التحوط اأو املتاجرة, ولكن ل يحق للعميل 

اإجراء بيع للحق.

جــنــبــيــة  5. خــدمــة الــتــعــامــل بــالــعــمــلت الأ

جلة( )العقود الآ
ح�ضاب تداول

جنبية فقط وبهام�ص مقابل  ح�ضاب ميكن العميل من خلله اإجراء عمليات �ضراء اأو بيع اآجلة بهدف املتاجرة اأو التحوط للعملت الأ

هذه العمليات.

�ــضــهــم  6. خــدمــة ال�ــضــتــثــمــار )تـــــداول بــالأ

جنبية بدون هام�ص( الأ
جنبية املدرجة يف البور�ضات العاملية الرئي�ضية.ح�ضاب تداول �ضهم الأ ال�ضتثمار واملتاجرة بالأ

ح�ضاب تداول7. خدمة ال�ضتثمار )ودائع ثنائية العملة(

ح�ضاب ميكن العميل من خلله اإجراء ال�ضتثمار بحد اأدنى 250 األف دولر اأو ما يعادلها يف ودائع ذات عائد اأعلى مقابل حتمله خماطر 

حتويل عملة ال�ضتثمار اإىل عملة اأخرى ح�ضب �ضعر التنفيذ حلق اخليار املبني عليه هذا املنتج, ومدة ال�ضتثمار بحد اأدنى اأ�ضبوع وبحد 

اأق�ضى 3 اأ�ضهر.

جنبية التي تقدم برامج اأو خدمات اأخرى خا�سة باخلزينة وال�ستثمار: ب. البنوك التجارية الأ

�صا�صيالبنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك العقاري 

امل�صري العربي
يداع يداع�ضهادات الإ بيع �ضهادات اإيداع للعملء باأ�ضعار فوائد مميزة.�ضهادات الإ

ردنية.Blom Petra Fund�ضندوق بلوم برتا ال�ضتثماريبنك لبنان واملهجر �ضهم وال�ضندات الأ ردين بالأ �ضندوق ا�ضتثماري ي�ضتثمر يف ال�ضوق الأ
 Blom Invest / :املزود

Beirut
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الف�صل الرابع

لكرتونية اخلدمات الإ

انطلقًا من �ضعي البنوك لتو�ضيل خدماتها اإىل العملء بال�ضكل الذي يوفر عليهم الوقت واجلهد 

والتكلفة, و�ضعيًا لتجنيب العملء م�ضقة تعطيل اأعمالهم لزيارة فرع البنك لل�ضتف�ضار عن معاملتهم 

اأو ح�ضاباتهم اأو اإجراء بع�ص العمليات امل�ضرفية, قامت البنوك بتطوير قنوات التوزيع اخلا�ضة بالبنك 

�ضافة اإىل الفروع واملكاتب العديد من الو�ضائل اللكرتونية والتي تعتمد التكنولوجيا احلديثة  لت�ضمل بالإ

اأ�ضا�ضًا لها ومبا ي�ضمن للعميل ال�ضرعة يف احل�ضول على اخلدمة وب�ضكل �ضهل ومريح واآمن. وتعترب 

اأعمالها حيث  اأداء  البنوك يف  عليها  تعتمد  التي  �ضا�ضية  الأ التوزيع  قنوات  اللكرتونية من  اخلدمات 

للعميل  اإىل اخلدمات امل�ضرفية بحيث ميكن  الو�ضول  بت�ضهيل  اأن ت�ضمح  �ضاأنها  القنوات من  اأن هذه 

توفر  �ضاعات  بزيادة  ت�ضمح  اأنها  كما  للبنك,  التابعة  واملكاتب  الفروع  زيارة  بدون  للخدمة  الو�ضول 

اخلدمات البنكية بحيث ت�ضبح غري مقت�ضرة على �ضاعات الدوام الر�ضمي للبنك. 

1. البنك الناطق: 
البنك الناطق هو اأحد اخلدمات اللكرتونية التي تقدمها البنوك والتي ت�ضمح من خللها للعميل 

باإجراء العديد من املعاملت املالية من خلل الهاتف وذلك وبواقع 24 �ضاعة يوميًا على مدار اأيام 

يل حيث  حيان من خلل نظام الرد الآ �ضبوع. وتتم التعاملت امل�ضرفية عرب الهاتف يف معظم الأ الأ

ميكن لل�ضخ�ص اختيار اإحدى اخلدمات من خلل �ضغط الرقم املنا�ضب على لوحة املفاتيح اخلا�ضة 

مان, يتم الطلب من العميل يف العديد من احلالت اإدخال رقم �ضري  بالهاتف. ول�ضمان ال�ضرية والأ

معني للتاأكيد على هويته.  

احل�ضابات,  اأر�ضدة  عن  ال�ضتف�ضار  منها  اخلدمات  من  كبرية  جمموعة  الناطق  البنك  ويقدم 

وال�ضتف�ضار عن اآخر حركات على احل�ضاب, وطلب دفرت �ضيكات, وطلب ك�ضف ح�ضاب, وطلب بطاقة 

احل�ضابات,  بني  املالية  التحويلت  واإجراء  ال�ضرقة,  اأو  ال�ضياع  ب�ضبب  البطاقة  وقف  اأو  اآيل  �ضراف 

وال�ضتعلم عن اأ�ضعار بيع العملت, و�ضداد الفواتري, وغري ذلك من اخلدمات. 

كذلك ميكن للعميل اأن يتحدث مبا�ضرًة مع اأحد ممثلي البنك من خلل مراكز الت�ضال اخلا�ضة 

بالبنك, لكن هذه اخلدمة تتوفر عادًة خلل اأوقات الدوام الر�ضمي للبنك اأو قد تدوم ل�ضاعات اأطول, 

لكنها ل تكون متوفرة على مدار 24 �ضاعة.  
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ردنية التي تقدم خدمات البنك الناطق  اأ. البنوك التجارية الأ
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مزود اخلدمة

طورت داخل البنك√√√√√√√√√البنك العربي

ردين هلي الأ املزود:√√√√√√√√√√√البنك الأ

A2A & Turnkey 

ردن طورت داخل البنك√√√√√√√√بنك الأ

�صكان للتجارة والتمويل  املزود:JBS√√√√√√√√√√√بنك الإ

ردين الكويتي √√√√√√√√√البنك الأ

ردين املزود: A2A√√√√√√√البنك التجاري الأ

ردن  املزود: A2A√√√√√√√√بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية/الأ

√بنك الحتاد
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ردنية التي تقدم خدمات اأخرى عر البنك الناطق اأ. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمةو�صف عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم البنك

البنك العربي

ت�ضديد دفعات بطاقات فيزا الئتمانية لبطاقات تخ�ص العميل اأو تخ�ص عملء اآخرين.1. ت�ضديد دفعات بطاقات فيزا الئتمانية

طورت داخل البنك

ت�ضديد فواتري �ضركات اخلدمات )الهاتف / الكهرباء / املياه(.2. خدمات دفع الفواتري

ات�ضال مبا�ضر مع مركز اخلدمة الهاتفية ليتم اإيقاف اخلدمة من قبل موظف.3. اإيقاف بطاقة فيزا الئتمانية

4. معرفة اآخر ع�ضرة حركات على بطاقة فيزا 

الئتمانية وتفا�ضيل البطاقة

�ضافة اإىل تفا�ضيل احلد املتوفر وامل�ضتغل والدفعة  تقدم اخلدمة اإمكانية تزويد العميل بتفا�ضيل اآخر ع�ضر حركات على اأي من البطاقات امل�ضرتكة يف اخلدمة, بالإ

امل�ضتحقة.

البنك  وعرو�ص  منتجات  عن  ال�ضتف�ضار   .5

ردن العربي, وهواتف الفروع يف الأ
رقام هواتف الفروع الرئي�ضية يف البنك, واملنتجات املقدمة يف البنك. تت�ضمن �ضرد لأ

تت�ضمن �ضرد اأ�ضعار فوائد التوفري.6. ال�ضتف�ضار عن اأ�ضعار الفوائد

تت�ضمن اإمكانية التربع جلهات خريية ومركز احل�ضني لل�ضرطان.7. خدمات التربع

توفر اإمكانية ت�ضديد ال�ضرتاك ملوؤ�ض�ضة ال�ضمان الجتماعي.8. ت�ضديد دفعات ال�ضمان الجتماعي

ردين هلي الأ ر�ضال ك�ضف احل�ضاب اأو اأ�ضعار العملت على الرقم اجلديد.تغيري رقم الفاك�صالبنك الأ ولية لإ املزود:  A2A & Turnkeyتتيح للعميل تغيري رقم الفاك�ص املدخل ببياناته الأ

ردن بنك الأ

ردن ردن.1.التحويل اإىل ح�ضابات يف بنك الأ التحويل اإىل ح�ضابات )بني ح�ضابات العميل / بني ح�ضابات العملء( يف بنك الأ

طورت داخل البنك

ردن ردن.2.التحويل اإىل ح�ضابات خارج بنك الأ التحويل اإىل ح�ضابات خارج بنك الأ

ردنية, �ضركة اورجن , �ضركة زين خلوي, و�ضركة مياهنا(.3. ت�ضديد الفواتري ت�ضديد الفواتري(  فواتري �ضركة الكهرباء الأ

4.�ضحن بطاقة مدفوعة م�ضبقا + ت�ضديد دفعة 

للبطاقة الئتمانية

- �ضحن البطاقة املدفوعة م�ضبقًا OK Card.       - ت�ضديد دفعة للبطاقة الئتمانية.

5. اإيقاف البطاقة الئتمانية 

6. تفعيل البطاقات الئتمانية 

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

اإ�ضدار حوالت وي�ضرتن يونيون  قيدا على احل�ضاب ب�ضقف حمدد.1.اإ�ضدار حوالت �ضريعة

JBS:املزود

قيدا للح�ضاب ب�ضقف حمدد ت�ضديد حوالت وي�ضرتن يونيون.2.ت�ضديد حوالت �ضريعة

حتويل من ح�ضاب العميل لطرف ثالث داخل البنك ب�ضقف حمدد.3.حتويل لطرف ثالث

�ضويفتيه ب�ضقف حمدد اإ�ضدار حوالت بنكيه.4. اإ�ضدار حوالة بنكية

املدفوعة  اإلكرتون  الفيزا  بطاقة  �ضحن   .5

م�ضبقا

�ضحن )اإعادة تعبئة( بطاقات الفيزا اإلكرتون املدفوعة م�ضبقامُ.

�ضحب �ضيكات مودعه بر�ضم التح�ضيل من ح�ضابات العملء.6. �ضحب �ضيكات بر�ضم التح�ضيل

اإدخال )اإن�ضاء , تعديل اإلغاء( التحويلت الدورية على ح�ضابات العملء.7.حتويل دوري

البنك التجاري 

ردين الأ
ال�ضتف�ضار عن الفوائد واأرقام هواتف الفروع

تقدم هذه اخلدمة من خلل البنك الهاتفي بحيث متكن عملء البنك التجاري وبوا�ضطة الهاتف الثابت اأو اخللوي من اإدارة ح�ضاباتهم دون احلاجة اإىل مراجعة 

البنك وتوفريًا لوقتهم وجهدهم بالت�ضال على الهاتف رقم 5682221 .

A2A :املزود
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جنبية التي تقدم خدمات البنك الناطق ب. البنوك التجارية الأ
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مزود اخلدمة

HSBC  طورت داخل البنك√√√√√√√√√√بنك

√√√√√√√√√بنك �صتاندرد ت�صارترد

طورت داخل البنك√√√بنك لبنان واملهجر

جنبية التي تقدم خدمات اأخرى عر البنك الناطق: ب. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمةو�صف عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم البنك

بنك �صتاندرد ت�صارترد

ح�ضاب البطاقة الئتمانية.1. خدمات ح�ضاب البطاقة الئتمانية

ال�ضتف�ضار عن اآخر خم�ص حركات قيدت على البطاقة و طلب ك�ضف ح�ضاب بالفاك�ص.2. تفا�ضيل املعاملت

تغري الرقم ال�ضري اخلا�ص بخدمة البنك الناطق.3. تغري الرقم ال�ضري اخلا�ص

4. دفع الفواتري ال�ضتهلكية )املياه 

والهاتف(
اإمكانية دفع فواتري املياه و الهاتف.

بنك لبنان واملهجر

التابعة  اخلدمات  من  ال�ضتفادة   .1

خلــــدمــــات النـــــرتنـــــت  )الـــنـــقـــاط 

طورت داخل البنكالذهبية(

2. حتويل اإىل مركز خدمة العملء
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2. الخدمات المصرفية عبر االنترنت
نرتنت اأحد اخلدمات املهمة التي تقدمها البنوك لعملئها بحيث ت�ضمح لهم بالو�ضول اإىل البيانات واملعلومات اخلا�ضة بح�ضاباتهم من خلل النرتنت. وبطبيعة احلال فاإن  تعترب اخلدمات امل�ضرفية عرب الإ

ا�ضتخدام العميل للخدمات امل�ضرفية عرب النرتنت تتطلب اأن يتوفر لديه جهاز حا�ضوب مت�ضل بالنرتنت حتى يتمكن من دخول املوقع اللكرتوين اخلا�ص بخدمات البنك ومن اأي مكان يف العامل وعلى مدار 24 

�ضبوع. �ضاعة طيلة اأيام الأ

 )Online( وحتى يتمكن العميل من ا�ضتخدام اخلدمات امل�ضرفية عرب النرتنت ل بد اأن يقوم بزيارة موقع البنك الذي يتعامل معه على �ضبكة النرتنت, ومن ثم يقوم باختيار اخلدمات امل�ضرفية عرب النرتنت

دخال الرقم ال�ضري اخلا�ص به.  اأو )E-Banking(. بعدها على العميل اأن يقوم باإدخال رقم احل�ضاب الرئي�ضي له والذي يكون مدونًا على البطاقة اللكرتونية اخلا�ضة بالعميل واملمنوحة له من البنك, اإ�ضافة لإ

وبعد اأن يقوم العميل بت�ضجيل الدخول اإىل ح�ضابه بنجاح, ي�ضتطيع اأن يقوم بتنفيذ العديد من اخلدمات امل�ضرفية مثل ال�ضتعلم عن اأر�ضدة احل�ضابات, وال�ضتف�ضار عن احلركات التي متت على ح�ضاباته, واإجراء 

التحويلت املالية بني احل�ضابات, واإ�ضدار اأوامر الدفع للبنك, و�ضداد الفواتري, وطلب بطاقة ائتمانية اأو دفرت �ضيكات, وغري ذلك من اخلدمات.  .

ردنية التي تقدم خدمات م�سرفية عر النرتنت  اأ. البنوك التجارية الأ
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مزود اخلدمة

طورت داخل البنك√√√√√√√√√√√البنك العربي

ردين هلي الأ A2A & Turnkey√√√√√√البنك الأ

املزود: CR2√√√√√√√√√√بنك القاهرة عمان

ردن طورت داخل البنك√√√√√√√√√√√√√√بنك الأ

�صكان للتجارة والتمويل املزود: STS√√√√√√√√√√√بنك الإ

ردين الكويتي √√√√√√√√√√√√البنك الأ
ردين املزود: CCS√√√√√√√√√√√بنك ال�صتثمار العربي الأ

املزود: Eastron√√√√√√√√√√√البنك ال�صتثماري

ردن املزود: A2A√√√√√√√√√√√√√√بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية/الأ

املزود: Oracle√√√√√√√√√√√√بنك الحتاد

ردن √√√√√√√بنك �صو�صيته جرنال - الأ
ردين املزود: CR2√√√√√√√√√√بنك املال الأ
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ردنية التي تقدم خدمات اأخرى عر النرتنت اأ. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمة و�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم البنك

البنك العربي

اإمكانية ا�ضتخراج ك�ضف ح�ضاب / بطاقة للح�ضابات / البطاقات امل�ضرتكة باخلدمة, وذلك كبديل عن ك�ضف احل�ضاب الورقي1. خدمة ك�ضف احل�ضاب اللكرتوين

طورت داخل البنك

اإمكانية التربع لهيئات خريية وموؤ�ض�ضة احل�ضني لل�ضرطان2. التربعات

توفر فعالية اإيقاف �ضيك اآليًا3. اإيقاف �ضيك

اإر�ضال طلب للح�ضول على �ضهادة4. طلب �ضهادة

اإر�ضال طلب للح�ضول على قر�ص5. طلب قر�ص

اإر�ضال طلب لرفع حد بطاقة ائتمانية6. طلب رفع حد البطاقة الئتمانية

اإر�ضال طلب لتفعيل ا�ضتخدام بطاقة ائتمانية على النرتنت7. تفعيل ا�ضتخدام بطاقتي الئتمانية على �ضبكة النرتنت

ا�ضرتاك بخدمة هل عربي8. ال�ضرتاك بخدمة هل عربي

هلي  البنك الأ

ردين الأ

تتيح للعميل اإمكانية ال�ضتف�ضار عن اأق�ضاط وفوائد مبلغ قر�ص مدخل من قبله وم�ضاهدة الدفعات خلل املدة املحددة1. احت�ضاب قر�ص 

 A2A & :املزود

Turnkey

2. طلب قر�ص 

تتيح للعميل اإمكانية التقدم بطلب قر�ص اأون لين ليقوم بعدها مركز الت�ضال بالت�ضال بالعميل وتقدمي امل�ضاعدة اللزمة له واإي�ضاح 

اأية اأمور يحتاجها.

تتيح للعميل اإمكانية الطلع اأو طباعة ك�ضف بال�ضيكات امل�ضحوبة على احل�ضاب وملدة �ضنة ما�ضية.3. ال�ضيكات امل�ضحوبة 

تتيح للعميل اإمكانية طلب بطاقة �ضراف اآيل وا�ضتلمها عرب الفرع.4. طلب بطاقة �ضراف اآيل

يل فورا واآليا.5. اإيقاف بطاقة �ضراف اآيل تتيح للعميل اإمكانية اإيقاف بطاقة ال�ضراف الآ

�ضافة اإىل احل�ضاب الرئي�ضي6. طلب فتح ح�ضاب  تتيح للعميل اإمكانية فتح ح�ضابات فرعية بالإ

لكرتوين  7. خدمة الربيد الإ

تتيح للعميل اإمكانية:

- اإن�ضاء ر�ضالة: تر�ضل اإىل البنك لل�ضتف�ضار عن مو�ضوع معني.

- �ضندوق الوارد: الر�ضائل املر�ضلة للعميل من البنك.

- �ضندوق ال�ضادر: يحفظ الر�ضائل املر�ضلة من العميل اإىل البنك.

تتيح للعميل اإمكانية تغيري كلمة �ضر الدخول للخدمة لتخفيف املخاطر التي قد يتعر�ص لها العملء.8. تغيري كلمة ا ال�ضر

هلي اأون لين خدمة الر�ضائل الفورية على احل�ضاب )pull, push(  حيث تظهر اخلدمات على احل�ضاب وميكن اإلغائها اأي�ضا.9. خدمة الر�ضائل الق�ضرية من خلل خدمة الأ

ردن خدمات عرب بنك النرتنتبنك الأ

ال�ضتعلم عن ال�ضيكات املوؤجلة + حتت التح�ضيل

طورت داخل البنك

رقام ال�ضرية تغيري الأ

ردين  البنك الأ

الكويتي

1. ت�ضديد م�ضتحقات ال�ضمان الجتماعي

الت�ضديد حل�ضابه لدى ال�ضمان الجتماعي دون  اإجراء  اأو �ضركات متكن العميل من  خدمة تقدم مل�ضرتكي ال�ضمان الجتماعي اختياري 

احلاجة اإىل مراجعة الفرع اأو دائرة ال�ضمان الجتماعي

)exlink( 2. البطاقات املدفوعة م�ضبقا

ماكن املخولة  خدمة تقدم للعملء متكنهم من احل�ضول على رقم تعبئة الهاتف اجلوال دون احلاجة اإىل اخلروج و�ضراء البطاقة من الأ

ببيع البطاقات.
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مزود اخلدمة و�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم البنك

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ

1. طلب اإيقاف بطاقة �ضراف اآيل

CCS :املزود

2. طلب اإيقاف بطاقة فيزا

3. طلب اإيقاف بطاقة �ضيك

4. طلب فتح اعتماد

5. طلب اإ�ضدار كفالة

6. طلب اإ�ضدار حوالة خارجية

بنك الحتاد

اإر�ضال طلب لرفع او تخفي�ص حد بطاقة ائتمانية.1. طلب رفع اأو تخفي�ص حد البطاقة الئتماين

Oracle :املزود

اإيقاف بطاقة �ضراف اآيل.2. اإيقاف بطاقة �ضراف اآيل

من  لكرتوين الآ 3. الربيد الإ

- اإن�ضاء ر�ضالة: تر�ضل اإىل البنك من العميل لل�ضتف�ضار عن مو�ضوع معني.

- �ضندوق الوارد: الر�ضائل املر�ضلة للعميل من البنك.

- �ضندوق ال�ضادر: الر�ضائل املر�ضلة من العميل اإىل البنك.

ردين بنك املال الأ

Standing Order Request .1.طلب تعليمات ثابتة , تعديلها واإلغاءها

CR2 :املزود Fixed Deposit Breakage .2.طلب ك�ضر وديعة

Add Amount to Deposit .3.اإ�ضافة مبلغ اإىل مبلغ الوديعة
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جنبية التي تقدم خدمات م�سرفية عر النرتنت  ب. البنوك التجارية الأ
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مزود اخلدمة

HSBC طورت داخل البنك√√√√√√√√√√√√√بنك

املزود: A2A√√√√√√√√√√√√البنك العقاري امل�صري العربي

طورت داخل البنك√√√√√√√√√√√�صيتي بنك

طورت داخل البنك√√√√√√√√√√بنك �صتاندرد ت�صارترد

طورت داخل البنك√√√√بنك عودة

املزود: بنك الكويت الوطني- الكويت√√√√√√√√√√√بنك الكويت الوطني

طورت داخل البنك√√√√√بنك لبنان واملهجر
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جنبية التي تقدم خدمات اأخرى عر النرتنت ب. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمة و�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم البنك

HSBC طورت داخل البنكطلب الرقم ال�ضريبنك

البنك العقاري امل�صري العربي

1.  احت�ضاب اأق�ضاط القرو�ص

ميكن العميل من احت�ضاب اأق�ضاط القر�ص الذي يرغب باأخذه عن طريق البنك �ضواء كان قر�ص �ضخ�ضي / �ضيارة 

اأو �ضكني .

A2A :املزود

املزود: A2A�ضراء البطاقات املدفوعة م�ضبقًا من �ضركتي زين / اأمنية.2.  �ضراء بطاقات �ضحن : اأمنية /زين

املزود: A2Aميكن العميل من ال�ضتعلم عن جميع ح�ضابات الودائع وجميع احلركات التي تتم عليه.3.  ا�ضتعلم عن الودائع

ال�ضتعلم عن الكمبيالت املخ�ضومة.4.  ال�ضتعلم عن الكمبيالت املخ�ضومة

ال�ضتعلم عن القرو�ص وطباعة ك�ضوفات ح�ضاب قرو�ص.5.  ال�ضتعلم عن القرو�ص

ال�ضتعلم عن املركز املايل الئتماين.6.  ال�ضتعلم عن املركز املايل

ا�ضتعلم عن حركات بطاقات الئتمان.7.  ا�ضتعلم عن حركات بطاقات

�ضداد بطاقات الئتمان.8. �ضداد بطاقات الئتمان

اإيقاف بطاقة �ضراف اآيل.9. اإيقاف بطاقة �ضراف اآيل

�ضداد ا�ضرتاكات ال�ضمان الجتماعي.10. �ضداد ا�ضرتاكات ال�ضمان

يداع يداع.11. ربط �ضهادات الإ ربط �ضهادات الإ

طلب قر�ص.12. طلب قر�ص

التحويل والدفع لغري عملء البنك بوا�ضطة SMS  خدمة 13Person 2 Person.  التحويل والدفع لغري عملء البنك

بنك الكويت الوطني

apply for a demand draft .1

املزود: بنك الكويت الوطني- 

الكويت

apply for a Bank Statement .2

 apply for a Loan .3

Credit card payment .4

  open and amend fixed deposit .5

Apply for a balance certificate .6

Opening a sub account .7

بنك لبنان واملهجر

SMS يداع.1. ت�ضغيل خدمة خدمة و�ضول ر�ضائل ق�ضرية للعميل عند ال�ضحب والإ

طورت داخل البنك 2. التحقق من املبلغ املحجوز

3. حتديث املعلومات ال�ضخ�ضية )الهاتف, الربيد اللكرتوين(
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3. الصراف اآللي
املوؤ�ض�ضات  عملء  متكن  حمو�ضبة  ات�ضال  اأجهزة  اأنها  على  يل  الآ ال�ضراف  اأجهزة  تعريف  ميكن 

ماكن العامة وبدون احلاجة  املالية من الو�ضول للخدمات املالية املقدمة من قبل تلك املوؤ�ض�ضات يف الأ

للتعامل مع اأ�ضخا�ص من تلك املوؤ�ض�ضات. ويف اأجهزة ال�ضراف احلديثة, يتم التعرف على العميل مبجرد 

اإدخال البطاقة البل�ضتيكية ذات ال�ضريط املمغنط اأو البطاقة البل�ضتيكية الذكية ذات الرقاقة والتي 

�ضافة اإىل رقم  منية مثل تاريخ انتهاء �ضلحية البطاقة, بالإ حتتوي على رقم البطاقة وبع�ص املعلومات الأ

التعريف ال�ضخ�ضي )PIN( والذي يتم اإدخاله من قبل العميل اإىل اجلهاز.

يل يف عدد من املواقع ولي�ص فقط داخل مباين البنوك, حيث تتواجد  ويتم و�ضع اأجهزة ال�ضراف الآ

يل يف مراكز الت�ضوق واملطارات وحمطات الوقود واملطاعم واأماكن التجمعات ب�ضكٍل  اأجهزة ال�ضراف الآ

عام. 

يل عن غريها من الو�ضائل اللكرتونية باأنها تت�ضمن على بع�ص اخلدمات  وتنفرد اأجهزة ال�ضراف الآ

من  تنفيذها  تعترب خدمات غري ممكن  والتي  النقدية,  يداع  والإ النقدي  ال�ضحب  ذلك  النقدية مبا يف 

خلل البنك الناطق اأو عرب النرتنت اأو غريها من الو�ضائل الكرتونية. 

يل اأن يكون لدى العميل بطاقة الكرتونية �ضادرة من البنك  ويتطلب ا�ضتخدام اأجهزة ال�ضراف الآ

�ضافة اإىل رقم �ضري خا�ص. حيث يقوم العميل باإدخال البطاقة اإىل املكان املخ�ض�ص  الذي يتعامل معه, بالإ

يل, ومن ثم يطلب اجلهاز من العميل اإدخال الرقم ال�ضري اخلا�ص. وبعد اأن يدخل  يف جهاز ال�ضراف الآ

العميل الرقم ال�ضري بنجاح, تكون عملية الدخول اإىل احل�ضاب قد متت وبالتايل ي�ضتطيع العميل اأن يقوم 

با�ضتخدام اخلدمات التي يوفرها اجلهاز. 

يداع النقدي واإيداع  يل خدمات ال�ضحب النقدي والإ ومن اخلدمات التي يقدمها جهاز ال�ضراف الآ

ال�ضيكات, وال�ضتعلم عن اأر�ضدة احل�ضابات, وطلب ك�ضف ح�ضاب خمت�ضر اأو تف�ضيلي, والتحويل بني 

احل�ضابات, وطلب دفرت �ضيكات, وغري ذلك من اخلدمات. 
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يل  ردنية التي تقدم خدمات ال�سراف الآ اأ. البنوك التجارية الأ
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مزود اخلدمة

طورت داخل البنك√√√√√√√√√√البنك العربي

ردين هلي الأ املزود: �ضركة CR2 و Turnkey√√√√√√√√البنك الأ

املزود: S2M√√√√√√√√بنك القاهرة عمان

ردن طورت داخل البنك√√√√√√√√√√بنك الأ

�صكان للتجارة والتمويل املزود: MDSL√√√√√√√√√بنك الإ

ردين الكويتي √√√√√√√√البنك الأ

ردين املزود: RS2√√√√√√√بنك ال�صتثمار العربي الأ

ردين طورت داخل البنك√√√√√√√البنك التجاري الأ

املزود: Cortex√√√√√√√√البنك ال�صتثماري

ردن املزود: euro net√√√√√√√بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية / الأ

√√√√√√√√بنك الحتاد

ردن √√√√√بنك �صو�صيته جرنال - الأ

ردين املزود: CR2√√√√√√√√بنك املال الأ
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يل: ردنية التي تقدم خدمات اأخرى من خال ال�سراف الآ اأ. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمة و�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم البنك

البنك العربي

توفري اإمكانية الطلع على تفا�ضيل وحركات واأر�ضدة بطاقة فيزا الئتمانية للعميل. 1- الطلع على تفا�ضيل حركات واأر�ضدة بطاقة فيزا

طورت داخل البنك توفري اإمكانيات التربع جلهات خريية وم�ضت�ضفى احل�ضني لل�ضرطان.2- التربعات

توفري اإمكانية ت�ضديد الفواتري / وا�ضرتاكات ال�ضمان الجتماعي.3- ت�ضديد الفواتري

ردين هلي الأ اإيداع نقدي عرب املغلفات.اإيداع نقدي )مغلفات(البنك الأ
 CR2 املزود: �ضركة

Turnkey و

بنك القاهرة عمان

E-Topup Service  )Zain(  خدمات تعبئة بطاقات زين.1- خدمات تعبئة بطاقات زين

S2M :املزود

Cardless Services )Mobile Tokens( -2.)يل دون ا�ضتخدام البطاقة )عن طريق الكلمة ال�ضرية اللحظية خدمات ال�ضراف الآ

 Cardless Services )Iris Service( 3- خدمة ال�ضراف عن طريق ب�ضمة العني.)يل دون ا�ضتخدام البطاقة )عن طريق ب�ضمة العني خدمات ال�ضراف الآ

خدمة ال�ضحب متعدد العملت.Multi currency cash withdrawal -4 )خدمة ال�ضحب متعدد العملت(

ردن بنك الأ

ردن 1- التحويل اإىل ح�ضابات اأخرى �ضمن بنك الأ

طورت داخل البنك

2- �ضحن بطاقة مدفوعة م�ضبقا

3- ت�ضديد ق�ضط بطاقة ائتمانية )دفعات(

ردن يداع النقدي الفوري حل�ضابات العميل اأو ح�ضابات اأخرى يف بنك الأ 4- الإ

�صكان للتجارة والتمويل بنك الإ

1- طلب بطاقة فيزا ائتمانية

متكن العميل من التقدم بطلب للح�ضول على البطاقة وير�ضل للفرع املعني لدرا�ضته واتخاذ 

القرار املنا�ضب لتزويد العميل بطلبة.

MDSL :املزود

2- طلب قر�ص

واتخاذ  لدرا�ضته  املعني  للفرع  وير�ضل  للح�ضول على قر�ص  التقدم بطلب  العميل من  متكن 

القرار املنا�ضب لتزويد العميل بطلبة.

3- طلب بطاقة انرتنت مدفوعة م�ضبقا

متكن العميل من احل�ضول على بطاقات النرتنت املدفوعة م�ضبقا قيدا على ح�ضابات العميل 

ردين وبفئات حمدده. بالدينار الأ

متكن العميل من خماطبة البنك باأمور خمتلفة مثل ال�ضكاوى و القرتاحات.4- اإر�ضال ر�ضالة للبنك

جنبية الرئي�ضية.5- ا�ضتعلم عن �ضعر ال�ضرف متكن العميل من الطلع على اأ�ضعار �ضرف العملت الأ

ردين البنك التجاري الأ

يل الوا�ضعة التي تغطي معظم اأنحاء اململكة.1- التحويل حل�ضاب عميل اآخر �ضمن فروع البنك. تقدم اخلدمة من خلل �ضبكة اأجهزة ال�ضراف الآ

طورت داخل البنك
2- اإمكانية ال�ضحب النقدي وال�ضتف�ضار عن الر�ضيد من خلل  اأي جهاز �ضراف اآيل يحمل 

�ضعار فيزا

يل الوا�ضعة التي تغطي معظم اأنحاء اململكة. تقدم اخلدمة من خلل �ضبكة اأجهزة ال�ضراف الآ

ردين املزود: CR2حتويل داخلي بني العملء.حتويل داخلي بني العملءبنك املال الأ
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يل  جنبية التي تقدم خدمات ال�سراف الآ ب. البنوك التجارية الأ
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مزود اخلدمة

HSBC طورت داخل البنك√√√√√√√√بنك

√√√√√√√البنك العقاري امل�صري العربي

√√√√√√√بنك �صتاندرد ت�صارترد

طورت داخل البنك√√√√بنك عودة

√√√√√√بنك الكويت الوطني

طورت داخل البنك بالتعاون مع مزود خارجي√√√بنك لبنان واملهجر

املزود: NCR و CR2√√√√بنك اأبو ظبي الوطني
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4. الفروع اآللية
لية اأي�ضًا بالفروع الفرتا�ضية )Virtual Branches( وهي تعمل على اأ�ضا�ص حماكاة اخلدمات التي تقدم يف الفروع الفعلية للبنك ولكن من خلل منظومة الكرتونية متكاملة ي�ضتطيع العميل  ت�ضمى الفروع الآ

عمال بدون احلاجة لزيارة فروع البنك احلقيقية.  من خللها القيام بالعديد من الأ

لكرتونية املوجودة فيها لتوفري اأحدث و�ضائل اخلدمة امل�ضرفية املبا�ضرة وعلى مدار ال�ضاعة, وهي حتتوي على اأجهزة �ضراف اآيل واأجهزة حتويل العملت  جهزة والتجهيزات الإ لية بتنوع الأ ومتتاز الفروع الآ

واأجهزة �ضراف اآيل حتتوي على �ضندوق اأمانات, واأجهزة كمبيوتر متطورة مت�ضلة بالنرتنت, واأجهزة هاتف مت�ضلة مبا�ضرة مبركز خدمة العملء وبخدمة البنك الناطق. 

يل اأو اخلدمات امل�ضرفية عرب النرتنت اأو خدمة البنك الناطق دون احلاجة اإىل اللجوء  لية يف اأية وقت وعلى مدار ال�ضاعة با�ضتخدام اأجهزة ال�ضراف الآ لية للعملء اإمكانية وتنفيذ العمليات الآ وتوفر الفروع الآ

اإىل الفرع وتنفيذ اخلدمة من قبل موظفي البنك.

لية ردنية التي تقدم خدمات الفروع الآ اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك

اخلدمات التي 

تندرج حتت اخلدمة 

�صا�صية الأ

مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنك

بنك القاهرة عمان

 ATM Mobile
Van

يل   ال�ضراف الآ

املتنقل

يل  ال�ضراف الآ  ATM Mobile Van
املتنقل

�ضافة اإىل خدمات م�ضرفية  ر�ضدة و طلبات القرو�ص املختلفة, بالإ يل املتنقل خدمات فتح احل�ضابات و ال�ضتف�ضار عن الأ يقدم ال�ضراف الآ

.Mobile Top Up يل,  خدمات ت�ضمل ال�ضحب, خدمات التحويل من ح�ضاب حل�ضاب, قر�ص ال�ضراف الآ

طورت داخل البنك

ردين  البنك الأ

الكويتي

Cyber branch
لية يف اأية وقت وعلى  لية بحيث متكن العميل الدخول اإىل موقع الفرع وتنفيذ العمليات الآ من اخلدمات التي توفرها البنوك خدمة الفروع الآ

يل اأو خدمة بنك النرتنت اأو خدمة البنك الناطق دون احلاجة اإىل اللجوء اإىل الفرع وتنفيذ  مدار ال�ضاعة با�ضتخدام اأجهزة ال�ضراف الآ

اخلدمة من قبل موظفي البنك.
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5. حواالت ويسترن يونيون
ردن خدمة احلوالت املالية ال�ضريعة من خلل �ضركة »وي�ضرتن يونيون«. حيث تعترب �ضركة وي�ضرتن يونيون من اأكرب ال�ضركات املالية العاملية التي تعمل يف جمال اخلدمات  تقدم العديد من البنوك العاملة يف الأ

مريكية ولها �ضبكة ت�ضم اأكرث 225 األف موقع منت�ضرة يف حوايل 195 دولة حول العامل.  املالية, ومقرها يف الوليات املتحدة الأ

وتتيح هذه اخلدمة للعملء تنفيذ التحويلت املالية مع خمتلف الدول حول العامل من خلل �ضركة وي�ضرتن يونيون مقابل عمولة حمددة من قبل ال�ضركة وفقًا لقيمة املبلغ املحول. ويتم ت�ضليم احلوالت للعملء 

خلل فرتة وجيزة من اإ�ضدار احلوالة بحيث ميكن ا�ضتلمها يف اليوم التايل مع مراعاة فروق التوقيت بني الدول.

وحتى ي�ضتطيع العميل حتويل اأمواله فعليه اأن يقوم بزيارة فرع البنك الذي يوفر خدمة احلوالت املالية ال�ضريعة وي�ضرتن يونيون ويقوم بدفع قيمة احلوالة م�ضافًا اإليها العمولة, مع تقدمي اإثبات �ضخ�ضية له. 

كما على العميل اأن يحدد تفا�ضيل م�ضتلم احلوالة مبا يف ذلك ا�ضم م�ضتلم احلوالة, والدولة واملدينة التي يقيم فيها, ونوع العملة التي �ضيتم بها ت�ضليم املبلغ اإىل امل�ضتلم. بعد ذلك يقوم موظف البنك باإجراء عملية 

�ضافة اإىل  التحويل ب�ضكل مبا�ضر والكرتوين من خلل ال�ضبكة اخلا�ضة بوي�ضرتن يونيون العاملية, ويقوم باإعطاء العميل ك�ضف يوؤكد عملية التحويل وتفا�ضيلها مبا يف ذلك ا�ضم املر�ضل وامل�ضتلم واملبلغ ونوع العملة, بالإ

ذلك فاإن الك�ضف يت�ضمن على رقم احلوالة واملكون من ع�ضرة اأرقام والذي ي�ضمى )MTCN( وهو اخت�ضار )Money Transfer Control Number(. ويقوم مر�ضل احلوالة باإر�ضال هذا الرقم اإىل امل�ضتلم والذي 

يقوم بناًء على ذلك بالتوجه اإىل اأقرب مكتب تابع لوي�ضرتن يونيون ويقوم بتقدمي اإثبات ال�ضخ�ضية ورقم احلوالة ل�ضتلم املبلغ املحول له.
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ردنية التي تقدم خدمة حوالت وي�سرتن يونيون اأ. البنوك التجارية الأ

و�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكالبنك

خدمة حوالت وي�ضرتن يونيونبنك القاهرة عمان

ردن و فل�ضطني و من خلل مواقع وكلئه الفرعيني من بنوك و �ضركات �ضرافة للعملء ال�ضتفادة من خدمات التحويل  يتيح بنك القاهرة عمان من خلل �ضبكة فروعه املنت�ضرة يف كل من الأ

املايل ال�ضريع بالتعاون مع �ضركة وي�ضرتن يونيون و التي تغطي خدمات التحويل املايل فيها اأكرث من 200 دولة يف العامل عرب �ضبكة مواقع تقدمي للخدمة ي�ضل عددها اإىل 482000 موقع.و تتيح 

موال ب�ضكل �ضريع جدًا حيث ل ي�ضتغرق و�ضول احلوالة  من اأي دولة اإىل اأي دولة اأخرى �ضوى ب�ضع دقائق . اخلدمة للعملء ال�ضتفادة من ميزة حتويل الأ

�صكان للتجارة والتمويل بنك الإ

)حوالت  موال  الأ وا�ضتقبال  اإر�ضال 

ال�ضريعة   احلوالت  ووارده(  �ضادرة 

WU
موال من خلل نظام احلوالت ال�ضريعة وذلك خلل فرتة زمنية ق�ضرية ل تتعدى 10 دقائق نقدا اأو قيدًا على / اإىل ح�ضاب العميل. اإر�ضال وا�ضتقبال الأ

ردين الكويتي خدمة حتويل املبالغ من بلد اإىل اآخر بناء على طلب العميل ومل�ضتفيد تدفع يف نف�ص الوقت مع مراعاة التوقيت بني الدول.البنك الأ

ردين من خلل الكاونرتحوالت وي�ضرتن يونيونبنك ال�صتثمار العربي الأ

ردين حوالت وي�ضرتن يونيونالبنك التجاري الأ

- يقدم هذه اخلدمة اأكرث من 300 األف وكيل يف اأكرث من  200 دولة.

ردن اإىل اندوني�ضيا, و�ضرييلنكا, والفيليبني, وم�ضر واملغرب والهند ونيبال وال�ضني. - اأ�ضعار خا�ضة للتحويل من الأ

مارات العربية املتحدة, ومملكة البحرين, وقطر, و�ضلطنة عمان للحوالت لغاية 1000 دولر بعمولة 10$ للحوالة الواحدة. ردن من ال�ضعودية, ودولة الإ - اأ�ضعار خا�ضة للتحويل اإىل الأ

- حملت ترويجية دورية يقوم بها البنك توفر فر�ص الربح مبئات اجلوائز النقدية القيمة.

- اإجناز احلوالة خلل 10 دقائق.

ردن بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية/الأ
حوالت واردة �ضريعة 

حوالت �ضادرة �ضريعة

موال من خلل وكلء يف جميع اأنحاء العامل من خلل فروع البنك املنت�ضرة يف اململكة. تتيح اخلدمة لعملء البنك و غري عملء البنك اإر�ضال و ا�ضتقبال الأ

ردن اإر�ضال وا�ضتلم احلوالت املالية خلل دقائق بدون احلاجة لفتح ح�ضابات )دينار و دولر(.وي�ضرتن يونيونبنك �صو�صيته جرنال - الأ

جنبية التي تقدم خدمة حوالت وي�سرتن يونيون ب. البنوك التجارية الأ

و�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكالبنك

اإ�ضدار حوالت وي�ضرتن يونيون وا�ضتلم حوالت وي�ضرتن يونيون.حوالت وي�ضرتن يونيونالبنك العقاري امل�صري العربي
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6. خدمة الرسائل المصرفية
خدمة الر�ضائل امل�ضرفية هي خدمة الكرتونية تقدمها البنوك لعملئها بحيث ت�ضمح لهم من خللها بالقيام بعدد من اخلدمات امل�ضرفية عن طريق الر�ضائل الق�ضرية املتوفرة يف الهاتف النقال )املوبايل(. 

 .)SMS - Pull( والر�ضائل امل�ضرفية املر�ضلة من العميل للبنك ,)SMS – Push( وتق�ضم خدمة الر�ضائل امل�ضرفية اإىل نوعني اأ�ضا�ضيني هما الر�ضائل امل�ضرفية املر�ضلة من البنك للعميل

)SMS – Push( 6-1 الرسائل المصرفية المرسلة من البنك
حوال �ضكل اإ�ضعارات من البنك للعميل وبدون اأن يقوم العميل بطلب تلك املعلومات. وقد تت�ضمن هذه  وهي الر�ضائل الق�ضرية التي يقوم البنك باإر�ضالها اإىل هاتف العميل النقال والتي تتخذ يف معظم الأ

�ضعارات على ر�ضائل دعائية بخ�ضو�ص خدمات البنك اأو اأية خدمات جديدة مت اإ�ضافتها, و قد تت�ضمن على اإ�ضعار للعميل باأية عملية متت على ح�ضاباته لدى البنك مثل و�ضول حوالة اأو �ضرف �ضيك اأو ورود راتب  الإ

العميل, اأو �ضدور بطاقة الئتمان اخلا�ضة به.  

)SMS – Push( ردنية التي تقدم خدمة الر�سائل امل�سرفية املر�سلة من البنك اأ. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكالبنك

طورت داخل البنكتوفري اإمكانية اإر�ضال جمموعة من التنبيهات للحركات التي متت على ح�ضابات العميل وبح�ضب اختياره.خدمة الر�ضائل الق�ضريةالبنك العربي

ردين هلي الأ البنك الأ

SMS – Push
)اإ�ضعارات من قبل البنك(

تتيح للعميل اإمكانية احل�ضول على الر�ضائل الن�ضية التالية وبخ�ضو�ص ح�ضاباته وت�ضمل اخلدمات التالية:

- حتويل راتب.

- حوالة واردة.

- اإنذار با�ضتحقاق ق�ضط كمبيالة.

- اإنذار با�ضتحقاق دفعة قر�ص.

- ا�ضتحقاق كمبيالة.

- ا�ضتحقاق دفعة قر�ص.

- �ضحب �ضراف اآيل .

- عك�ص حركة �ضراف اآيل.

- م�ضرتيات بطاقة.

- �ضيك اأدى اإىل ك�ضف احل�ضاب.

- حركة اأدت اإىل ك�ضف ح�ضاب.

- اإيداع �ضيك .

- عك�ص حركة م�ضرتيات.

- �ضحب نقدي/ كاونرت.

- اإيداع نقدي/ كاونرت

- حركة نقدية اأو م�ضرتيات على البطاقة الئتمانية.

- عك�ص حركة متت على بطاقة ائتمانية.

Turnke و A2A :املزود
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مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكالبنك

املزود: CR2جميع احلركات التي يقوم بها العميل على ح�ضاباته والتي مت طلبها م�ضبقا من قبل العميل عن طريق خدمة SMS – Push. Online bankingبنك القاهرة عمان 

ردن بنك الأ
SMS – Push

)اإ�ضعارات من قبل البنك(
طورت داخل البنكت�ضمل جميع احلركات املنفذة على احل�ضاب.

�صكان للتجارة والتمويل �ضكان SMS pushبنك الإ �ضافة اإىل معلومات عامه.مر�ضال الإ املزود: A2Aاإر�ضال ر�ضائل للعملء لطلعهم على حركات احل�ضاب الفورية وثاين يوم عمل ور�ضيد احل�ضاب بالإ

ردين الكويتي البنك الأ

SMS – Push
)اإ�ضعارات من قبل البنك(

خدمة الكرتونية تقدمها البنوك للعملء من خلل تقدمي طلب ا�ضرتاك وح�ضول العميل على رقم �ضري متكنه من تنفيذ حركات با�ضتخدام 

الهاتف املحمول يف وقت وعلى مدار ال�ضاعة  توفريا للوقت واجلهد لعدم مراجعة الفرع.

ردين SMS – Pushبنك ال�صتثمار العربي الأ

ت�ضمل اخلدمات التالية:

- حتويل راتب.                                                                  - �ضحب �ضراف اآيل.

- حوالة واردة.                                                                  - عك�ص حركة �ضراف اآيل.

- اإنذار با�ضتحقاق دفعة قر�ص.                                         - اإيداع �ضراف اآيل.

- ا�ضتحقاق دفعة قر�ص.                                                    - عك�ص حركة م�ضرتيات.

- �ضيك مرجتع.                                                                  - م�ضرتيات بطاقة فيزا.

- حركة اأدت اإىل ك�ضف ح�ضاب.                                         - �ضحب نقدي/ كاونرت.

- اإيداع �ضيك.                                                                     - اإيداع نقدي/ كاونرت.

- اآخر 3 حركات على احل�ضاب.                                          - تاريخ ا�ضتحقاق جاري مدين.

- اأر�ضدة احل�ضابات.                                                           - �ضحب نقدي على البطاقة الئتمانية.

- اأ�ضعار �ضرف العملت الرئي�ضية.                                     - عك�ص حركة متت على بطاقة ائتمانية.

- �ضيك مقا�ضة وارد على احل�ضاب.                                     - ا�ضتحقاق الودائع.

- حركات ال�ضيكات التي تتجاوز مبلغ معني.                         - اأ�ضعار الفائدة للودائع عند التجديد.

A2A :املزود
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مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكالبنك

ردين البنك التجاري الأ

SMS البنكي

)خدمات الر�ضائل الق�ضرية 

)»Push«

ردين خدمات الر�ضائل الق�ضرية push , بحيث يقوم العميل بتحديد اخلدمات املطلوبة و نوع احل�ضاب ليتم اإر�ضال  يوفر البنك التجاري الأ

الر�ضائل من البنك للعميل يف اليوم و الوقت املحددين يف طلب ال�ضرتاك, و هي:

- خدمات التبليغ بر�ضيد احل�ضاب.

- التبليغ عن اأخر حركات متت على احل�ضاب.

- التبليغ عن احل�ضابات املك�ضوفة.

- التبليغ بال�ضيكات املرجتعة.

- التبليغ عن احلوالت الواردة.

- التبليغ ب�ضيك م�ضحوب جتاوز حد معني.التبليغ بو�ضول الراتب.

- التبليغ با�ضتحقاق كفالة/اعتماد/كمبيالة.

- التبليغ با�ضتحقاق ت�ضهيلت جاري مدين. 

جل. - التبليغ با�ضتحقاق وديعة لأ

- التبليغ باأ�ضعار الفائدة على الوديعة عند كل جتديد.

- التبليغ بقيد فائدة دائنة اأو مدينة.

- اإر�ضال الر�ضائل الت�ضويقية.

A2A :املزود

البنك ال�صتثماري

SMS - Push
)اإ�ضعارات من قبل البنك(

Cortex :املزود

ردن بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية/الأ
SMS – Push

)اإ�ضعارات من قبل البنك(

اأجهزة  على  واملر�ضلة  امل�ضتلمة  الق�ضرية  الر�ضائل  خلل  من  البنك  مع  الدائم  التوا�ضل  اإمكانية  امل�ضرتكني  البنك  لعملء  اخلدمة  هذه  تتيح 

 )Push Service( الهواتف اخللوية التي متكنهم من  الإطلع  على ح�ضاباتهم وتلبية احتياجاتهم بطريقة اآمنة و�ضهلة و�ضريعة .ت�ضتمل خدمة

على خدمات تبليغ العميل:

- خدمة التبليغ بو�ضول الراتب حل�ضاب العميل.

-  خدمة التبليغ بو�ضول حوالة حل�ضاب العميل.

- خدمة التبليغ باإدراج القر�ص حل�ضاب العميل.

- خدمة التبليغ با�ضتحقاق ق�ضط القر�ص على ح�ضاب.

- خدمة التبليغ با�ضتحقاق ق�ضط بطاقة الفيزا على ح�ضاب العميل.

- خدمة التبليغ بر�ضيد ح�ضاب مك�ضوف )مدين(.

- خدمة التبليغ ب�ضيك مرجتع على ح�ضاب العميل.

A2A :املزود
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مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكالبنك

SMS service بنك الحتاد 

ت�ضمل اخلدمات التالية:

- حتويل راتب.

- حوالة واردة.

- �ضيك مرجتع.

- �ضيك .

- �ضحب �ضراف اآيل.

- عك�ص حركة �ضراف اآيل.

- اإيداع �ضراف اآيل.

- عك�ص حركة م�ضرتيات.

- �ضحب نقدي/ كاونرت.

- اإيداع نقدي/ كاونرت.

A2A :املزود

ردن خدمة جمانية للر�ضائل اللكرتونية تر�ضل مبا�ضرة اإىل الهاتف النقال.SECUSPEND SMSبنك �صو�صيته جرنال - الأ

)SMS – Push( جنبية التي تقدم خدمة الر�سائل امل�سرفية املر�سلة من البنك ب. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمة و�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكالبنك

البنك العقاري امل�صري العربي

SMS – Push
)اإ�ضعارات من قبل البنك(

املزود: �ضركة A2A ر�ضائل فورية للعميل على كافة حركات ح�ضاباته ور�ضائل يف نهاية اليوم بالر�ضيد.

اإ�ضعارات من قبل البنك للعملء.SMS Notificationبنك �صتاندرد ت�صارترد

طورت داخل البنكهذه اخلدمة متوفرة لتبليغ العميل بر�ضيد البطاقة الئتمانية و الدفعة ال�ضهرية.SMS alertبنك عودة

SMS Notificationبنك لبنان واملهجر
ي حركة تتم اأو ترف�ص. 1. ت�ضل ر�ضالة لأ

2. ت�ضل ر�ضالة عند نهاية الدورة للبطاقات الئتمانية.

�ضدار . 3. ت�ضل ر�ضالة عند التفعيل ورفع ال�ضقف واإعادة الإ

املزود: داخل البنك 

 CSC Bankو
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)SMS - Pull( 6-2 الرسائل المصرفية المرسلة من العميل
هي الر�ضائل الق�ضرية التي يقوم العميل باإر�ضالها اإىل البنك للح�ضول على معلومات معينة اأو لتنفيذ معاملة معينة على ح�ضاباته لدى البنك. فمثًل قد يقوم العميل باإر�ضال ر�ضالة ق�ضرية للبنك عن طريق 

هاتفه النقال يطلب من خللها من البنك اإعلمه بر�ضيد ح�ضابه, اأو اأ�ضعار �ضرف العملت, اأو التحويل بني احل�ضابات.    

)SMS - Pull( ردنية التي تقدم خدمة الر�سائل امل�سرفية املر�سلة من العميل اأ. البنوك التجارية الأ

البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردين هلي الأ البنك الأ

SMS - Pull
)عمليات يقوم بها العميل(

ت�ضمل اخلدمات التالية:

- تغيري الرقم ال�ضري.

- تغيري اللغة  )عربي, اإجنليزي(.

- ا�ضتف�ضار عن ر�ضيد احل�ضاب.

خر ثلث حركات. - ك�ضف ح�ضاب خمت�ضر لآ

يل. - اإيقاف بطاقة ال�ضراف الآ

A2A & Turnkey :املزود

SMS - Pullبنك القاهرة عمان 

ت�ضمل اخلدمات التالية :

- ا�ضتف�ضار عن ر�ضيد احل�ضاب.

خر ثلث حركات. - ك�ضف ح�ضاب خمت�ضر لآ

يل. - اإيقاف بطاقة ال�ضراف الآ

.Cardless خدمة -

CR2 :املزود

�صكان للتجارة والتمويل �ضكان SMS - Pullبنك الإ مر�ضال الإ

اأو  اإلكرتون  الفيزا  بطاقة  اإيقاف  اأو  التي متت على احل�ضاب  و احلركات  لل�ضتف�ضار عن ح�ضاباته  للبنك  ر�ضائل  اإر�ضال  العميل من  متكن 

خرى. اخلدمات الأ

A2A :املزود

ردين الكويتي البنك الأ

SMS - Pull
)عمليات يقوم بها العميل(

Online, مثال  الفرع واختيار اخلدمات املحددة خلدمة   ا�ضرتاك داخل  للعملء من خلل تقدمي طلب  البنوك  الكرتونية تقدمها  خدمة 

حركات مدينة اأو دائنة تر�ضل ر�ضالة فورية للعميل يف حال حتقق �ضرط احلركة, �ضرف �ضيك معني, تنفيذ اأمر ثابت. واخلدمة تقدم لكافة 

العملء: Bulk �ضمن الر�ضائل املحددة من قبل البنك مثل اإغلق احل�ضاب جتميد احل�ضاب ورود الراتب حجز احل�ضاب .
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البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردين البنك التجاري الأ

SMS - Pull
)عمليات يقوم بها العميل(

: »Pull« خدمات الر�ضائل الق�ضرية عند الطلب

ردين خدمات الر�ضائل الق�ضرية عند الطلب pull , بحيث يقوم العميل بتحديد اخلدمات املطلوبة ونوع احل�ضاب ليتم  يوفر البنك التجاري الأ

اإر�ضال الر�ضائل من البنك للعميل ح�ضب طلب العميل, و اخلدمات هي:

- �ضحن اخلطوط املدفوعة م�ضبقا )�ضركة زين(

- ال�ضتعلم عن اأر�ضدة احل�ضابات.

- ال�ضتعلم عن اأخر حركات متت على احل�ضاب.

- التحويل بني ح�ضاباتك ال�ضخ�ضية �ضمن فروع البنك.

- التحويل حل�ضاب عميل اأخر �ضمن فروع البنك.

- تغيري الرقم ال�ضري.

يل. - وقف بطاقة ال�ضراف الآ

- ال�ضتعلم عن اأ�ضعار �ضرف العملت.

- ال�ضتعلم عن فوائد الودائع.

- وقف �ضرف �ضيك.

- طلب دفاتر �ضيكات.

A2A :املزود

ردن بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية / الأ

SMS - Pull
)عمليات يقوم بها العميل(

تتيح هذه  اخلدمة لعملء البنك امل�ضرتكني اإمكانية التوا�ضل الدائم مع البنك من خلل الر�ضائل . ت�ضتمل خدمة )Pull Service(  على 

طلب العميل للخدمات:

- خدمة ال�ضتعلم عن اأر�ضدة ح�ضابات العميل  امل�ضمولة باخلدمة.

- خدمة ال�ضتعلم عن اآخر 5  حركات متت على ح�ضاب العميل.

- خدمة طلب دفرت �ضيكات.

- خدمة تغيري الرقم ال�ضري التابع للعميل.

- خدمة ال�ضتعلم عن اأ�ضعار حتويل العملت.

- خدمة التحويل بني ح�ضابات .

A2A :املزود

ردين بنك املال الأ
SMS - Pull

)عمليات يقوم بها العميل(

ت�ضمل اخلدمات التالية :

- معرفة ر�ضيد ح�ضابه.

-   معرفة اأر�ضدة كل احل�ضابات.

- معرفة اآخر ثلث حركات متت على احل�ضاب.

-   معرفة املركز املايل.



2��

)SMS - Pull( جنبية التي تقدم خدمة الر�سائل امل�سرفية املر�سلة من العميل ب. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكالبنك

البنك العقاري امل�صري العربي

SMS - Pull
)عمليات يقوم بها العميل(

اإمكانية ال�ضرتاك بهذه اخلدمة  Online وحتديد طبيعة الر�ضائل ووقت اإر�ضالها.

طورت داخل البنكهذه اخلدمة متوفرة للحركات التي تتم على البطاقات الئتمانية.SMS alertبنك عودة

6-3 أنواع أخرى خاصة بالرسائل المصرفية:
ردنية التي تقدم اأنواع اأخرى خا�سة بالر�سائل امل�سرفية: اأ. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكالبنك

 تت�ضمن اإر�ضال ر�ضائل تتعلق مبنتجات البنك / تهنئة العميل بعيد ميلده .الر�ضائل الدعائيةالبنك العربي

ردن بنك الأ

- ر�ضالة ق�ضرية SMS بالر�ضيد ال�ضباحي

- ر�ضائل ق�ضرية خا�ضة باأعياد امليلد اأو ر�ضائل 

دعائية.

- تر�ضل �ضباح كل يوم لإعلم العميل بر�ضيده.

- اإر�ضال ر�ضالة ق�ضرية لتهنئة العميل بعيد ميلده.

 

 

ردين تت�ضمن اإر�ضال ر�ضائل دعائية و توعية.الر�ضائل الدعائيةبنك ال�صتثمار العربي الأ

جنبية التي تقدم خدمة اأنواع اأخرى خا�سة بالر�سائل امل�سرفية: ب. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكالبنك

-ر�ضائل بطاقات فيزا اإلكرتون.بنك الكويت الوطني

بنك لبنان واملهجر
يرغب  املنتجات  اأ�ضعار  على  تطراأ  تعديلت  اأي 

البنك يف اإبلغ العملء عنها.

طورت داخل البنك
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7. برامج أو خدمات أخرى الكترونية:
ردنية التي تقدم برامج اأو خدمات الكرتونية اأخرى: اأ. البنوك التجارية الأ

البنك
اخلدمات التي تندرج حتت 

�صا�صية اخلدمة الأ

ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردين هلي الأ البنك الأ

حوالت موين غرامحوالت موين غرام

موال ب�ضكل اآمن و�ضريع خلل 10 دقائق وباأ�ضعار مناف�ضة. - خدمة حتويل الأ

مريكي فقط . - تر�ضل احلوالت بالدولر الأ

مريكي ح�ضب ما يقرره مر�ضل احلوالة. ردين اأو الدولر الأ - اإمكانية ا�ضتلم احلوالت الواردة بالدينار الأ

ر�ضال احلوالة 10000 دولر اأمريكي. ق�ضى لإ - احلد الأ

- ت�ضمل 190 دولة واأكرث من 190,000 وكيل منت�ضر حول العامل.

هلي و�ضركة موين  املزود: البنك الأ

غرام العاملية

حوالت �ضبيد كا�صحوالت �ضبيد كا�ص

ردين. هلي الأ - خدمة حوالت واردة فقط ينفرد فيها البنك الأ

.Bank Samba تتيح للعملء ا�ضتلم حوالتهم من اململكة العربية ال�ضعودية بالتعاون مع -

- خدمة �ضريعة بحيث تتم التحويلت يف مدة اأق�ضاها 24 �ضاعة.

مريكي . ردين اأو الدولر الأ - ميكن للم�ضتفيد ا�ضتلم احلوالة بعملة الدينار الأ

هلي و�ضركة �ضامبا  املزود: البنك الأ

ال�ضعودية

ردين البنك التجاري الأ

لكرتوين ك�ضف احل�ضاب الإ

E-Statement
اأو  �ضبوعية,  الأ اأو  اليومية,  التحركات  لر�ضد  وقات  الأ ك�ضف ح�ضاب يف جميع  على  البنك احل�ضول  با�ضتطاعة عميل 

لكرتوين اخلا�ص بعميل البنك. ال�ضهرية, اأو ال�ضنوية ومن خلل الربيد الإ

طورت داخل البنك

بطاقة فيزا اإلكرتون الذكية

هذه اخلدمة متوفرة لدى البنك وتتمثل مبا يلي:

- ال�ضحب النقدي من ح�ضاب العميل مبا�ضرة وال�ضراء من خلل اأي نقطة بيع ب�ضرعة واأمان و با�ضتخدام الرقم ال�ضري 

للبطاقة كل مرة يتم ا�ضتخدام البطاقة فيها.

- تاأكيد ا�ضتخدام العميل للبطاقة عند كل عملية من خلل ر�ضائل SMS الن�ضية.

املزود: فيزا

ردن بنك الأ

لكرتوين ك�ضف احل�ضاب الإ

E-Statement 

E-Statement.احل�ضول على ك�ضف ح�ضاب على الربيد اللكرتوين ب�ضكل دوري

�ضعارات اللكرتونية الإ

E-Advice 

E-Advice.لكرتوين ا�ضتلم اإ�ضعار قيد دائن/ مدين على الربيد الإ
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البنك
اخلدمات التي تندرج حتت 

�صا�صية اخلدمة الأ

ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك الحتاد 

الهواتف  عرب  امل�ضرفية  اخلدمة 

الذكية 

الحتاد موبايل 

وعن  البنكية,  ح�ضاباتك  مع  وم�ضتمر  دائم  توا�ضل  على  لتبقى  و�ضهلة  اآمنة  طريقة  لك  توفر  موبايل  الحتاد  خدمة 

طريق ا�ضتخدام تطبيقات iPhone و Blackberry وقريبا Android املّجانية واملتوفرة لهاتفك الذكي. فمن خلل 

ا�ضتخدام اخلدمة امل�ضرفية عرب الهاتف اخللوي الذكي ميّكنك مراقبة ح�ضاباتك واإدارة اأموالك على مدار ال�ضاعة, 

يف اأي وقت ومن اأي مكان:

- ال�ضتف�ضار عن اأر�ضدة وتفا�ضيل احل�ضاب.

- ال�ضتف�ضار عن اأر�ضدة وتفا�ضيل البطاقات الئتمانية.

- خدمة التحويلت املالية بني ح�ضابات العميل, واإىل ح�ضاب م�ضتفيد اآخر لدى بنك الحتاد.

لية. - حتديد مواقع �ضبكة فروعنا وال�ضرافات الآ

- خدمة اإدارة وتخطيط م�ضاريفك ال�ضخ�ضية.

- ال�ضتعلم عن اأ�ضعار �ضرف العملت.

من لتنفيذ طلبات العميل. لكرتوين الآ - خدمة الربيد الإ

- تقدمي طلبات القرو�ص.

- تقدمي طلب اإ�ضدار اأو اإيقاف بطاقة الفيزا اإلكرتون واأي من بطاقات فيزا الئتمانية امل�ضدرة من البنك.

- طلب اإ�ضدار دفرت �ضيكات.

لة احلا�ضبة للقر�ص. - ا�ضتخدام الآ

 Ubanquity :املزود

Money Gram  حوالت موين غرام
موال ب�ضكل اآمن و�ضريع خلل 10 دقائق وباأ�ضعار مناف�ضة, ت�ضمل 160 دولة واأكرث من 200,000 وكيل  خدمة حتويل الأ

منت�ضر حول العامل.

Money Gram :املزود

ردين فراد دون احلاجة اىل وجود ح�ضاب.Money Gramحوالت موين غرامبنك املال الأ املزود: Money Gram  حوالت بنكية �ضريعة يتم حتويلها بني الأ

جنبية التي تقدم برامج اأو خدمات الكرتونية اأخرى: ب. البنوك التجارية الأ

البنك
اخلدمات التي تندرج حتت 

�صا�صية اخلدمة الأ

ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

بنك �صتاندرد ت�صارترد

لكرتوين  ك�ضف احل�ضاب الإ

للح�ضابات

لكرتوين  ك�ضف احل�ضاب الإ

للح�ضابات

لكرتوين لربيد اللكرتوين �ضهريا اأو كل 3,6 اأو 12 �ضهر. بناء على طلب العميل يتم اإر�ضال ك�ضف احل�ضاب الإ

لكرتوين  ك�ضف احل�ضاب الإ

للبطاقة الئتمانية

لكرتوين  ك�ضف احل�ضاب الإ

للح�ضابات

لكرتوين لربيد اللكرتوين �ضهريا. بناء على طلب العميل يتم اإر�ضال ك�ضف احل�ضاب الإ
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الف�صل اخلام�ص

خرى اخلدمات الأ

Bancassurance 1. التأمين المصرفي
خمتلف  تقدم  ت�ضبح  بحيث  واملتكاملة  ال�ضاملة  املالية  اخلدمات  لتقدمي  البنوك  توجه  اإطار  يف 

البنوك  قامت   ,”One Stop Shop“ �ضلوب حمطة واحدة للت�ضوق  اخلدمات املالية للعملء وفقًا لأ

خدمات  ومنها  عملياتها  �ضمن  خرى  الأ املالية  اخلدمات  من  جمموعة  باإدراج  ردن  الأ يف  العاملة 

التاأمني. 

والتاأمني امل�ضريف هو عبارة عن اإ�ضرتاتيجية للبنك ت�ضمل على ببيع منتجات التاأمني عرب �ضبكة 

�ضخا�ص اأو على  فروعه. وتت�ضمن هذه املنتجات على عدد من اأنواع التاأمينات �ضواٌء كانت تاأمني على الأ

اأ�ضباب,  اإ�ضافة للربامج الدخارية. ويعود جناح البنوك يف بيع منتجات التاأمني اإىل عدة  املمتلكات 

قرا�ص التي متنحها مثل قرو�ص  منها قدرة البنوك على ترويج منتجات التاأمني من خلل برامج الإ

ال�ضيارات والقرو�ص العقارية. كذلك فاإن ميزة النت�ضار اجلغرايف الوا�ضع للبنوك وقدرتها على الو�ضول 

لعدد كبري من العملء ميكنها من بيع منتجات التاأمني على نطاق اأو�ضع.

رقم  وتعديلتها  ومراقبتها  تنظيمها  واأ�ض�ص  امل�ضريف  التاأمني  اأعمال  ترخي�ص  تعليمات  وح�ضب 

ردنية, فقد مت تعريف التاأمني امل�ضريف  )1( ل�ضنة 2008 وال�ضادرة عن جمل�ص اإدارة هيئة التاأمني الأ

على اأنه قيام البنك ببيع وت�ضويق منتجات تاأمينية يتم ت�ضميمها واجنازها وتطويرها من قبل البنك 

عمال التالية:  وال�ضركة, بحيث يقوم البنك نيابة عن ال�ضركة بجميع اأو باأي من الأ

اأ- عر�ص وترويج وت�ضويق املنتجات التاأمينية واخلدمات التي تقدمها ال�ضركة.

ب- اجتذاب طلبات التاأمني وتقدمي عرو�ص التاأمينات التي تعدها ال�ضركة.

ج- ا�ضتلم طلبات التاأمني اأو طلبات جتديد وثائق التاأمني اأو تعديلها اأو اإلغاوؤها. 

ق�ضاط لل�ضركة. د- ا�ضتلم اأق�ضاط التاأمني وتوريد تلك الأ

جابة على ا�ضتف�ضارات طالب التاأمني اأو املوؤمن له اأو امل�ضتفيد, اأو حتويل تلك ال�ضتف�ضارات اإىل  هـ- الإ

املوظف املخت�ص يف ال�ضركة.

و- ا�ضتلم وحتويل املرا�ضلت املتبادلة بني ال�ضركة واملوؤمن لهم وامل�ضتفيدين من وثائق التاأمني ب�ضاأن 

مطالبات التعوي�ص.  

ز- اإ�ضدار وثائق التاأمني اأو جتديدها اأو تعديلها اأو اإلغاوؤها دون حتمل اأي اأخطار نا�ضئة عن الوثيقة. 

دعاءات غري املتنازع عليها نيابة  خطار امل�ضمولة بعقد التاأمني وت�ضوية الإ ح- التحري والتحقيق عن الأ

عن ال�ضركة دون احل�ضول على مقابل لذلك.  
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ردنية التي تقدم خدمة التاأمني امل�سريف اأ. البنوك التجارية الأ

�صا�صيا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك العربي
التاأمني امل�ضريف

بناء.1. ملا يكربوا برنامج ادخاري تاأميني للتعليم اجلامعي للأ

املزود: �ضركة الن�ضر العربي 

للتاأمني

برنامج ادخاري تاأميني للتقاعد.2. جنى العمر

برنامج تاأمني على احلياة.3. عائلتي باأمان

برنامج تاأمني احلوادث ال�ضخ�ضية.4. راحة البال

بناء.5. حتى يدر�ضوا برنامج تاأميني للتعليم املدر�ضي للأ

ردين هلي الأ البنك الأ

1. تاأمني م�ضريف على 

احلياة

برنامج التاأمني �ضد احلوادث ال�ضخ�ضية.1. برنامج حمايتي

برنامج التاأمني على احلياة.2. برنامج اأ�ضرتي

برنامج التاأمني خلل ال�ضفر.3. برنامج �ضندباد 

برنامج تاأمني التعليم.4. برنامج �ضهادتي

2. تاأمني م�ضريف عام

برنامج التاأمني على حمتويات وجتهيزات املكاتب وال�ضركات وال�ضيدليات والعيادات واملحلت اخلارجية. 1. برنامج اأعمايل

برنامج التاأمني على ال�ضيارة.2. برنامج �ضيارتي

plus مبزايا اإ�ضافية.3. برنامج �ضيارتي plus برنامج التاأمني على ال�ضيارة

برنامج تاأمني ادخاري.4. برنامج م�ضتقبلي

برنامج التاأمني على املنازل.5. برنامج �ضكني

6. برنامج �ضحتي 

plus و�ضحتي

برنامج التاأمني ال�ضحي.

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ

�ضكان تاأمني على حياة املقرت�ص بقيمة القر�ص.1- قر�ص �ضكني 1. قرو�ص الإ

تاأمني على حياة املقرت�ص بقيمة القر�ص.2- قر�ص �ضخ�ضي2. القرو�ص ال�ضخ�ضية 

تاأمني على حياة املقرت�ص ب�ضقف البطاقة.3- الفيزا الدوارة3. بطاقات الفيزا

ردن بنك الأ

�ضكان �ضكان1. قرو�ص الإ تاأمني على حياة املقرت�ص.1- قر�ص الإ

تاأمني على حياة املقرت�ص.2- برنامج احلل2. القرو�ص ال�ضخ�ضية 

تاأمني على حياة املقرت�ص.3- برنامج معك3. بطاقات الفيزا
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�صا�صيا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

ردين التاأمني امل�ضريفالبنك التجاري الأ

1.تاأمني احلياة

خدمات التاأمني امل�صريف

فراد ال�ضخ�ضية مثل التاأمني على )احلياة والطبي, احلوادث ال�ضخ�ضية, احلرائق,  - خدمات تاأمينية تلبي كافة احتياجات العملء الأ

املنازل, املمتلكات ال�ضخ�ضية, ال�ضيارات, ال�ضفر( وباأ�ضعار مناف�ضة وتف�ضيلية.

جهزة اللكرتونية( وباأ�ضعار مناف�ضة  - خدمات تاأمينية تلبي كافة احتياجات العملء ال�ضركات )العتمادات, امل�ضاريع, املمتلكات, الأ

وتف�ضيلية

املزود: املجموعة العربية 

ردنية للتاأمني الأ

2.تاأمني العقار

3. بوال�ص التاأمني

ردين بخدمة عملئه باإ�ضدار بوال�ص التاأمني بكافة اأنواعها من خلل وحدة التاأمني امل�ضريف املوجودة لدى  يقوم البنك التجاري الأ

البنك

املزود: البنك بالتعاون مع 

ردنية للتاأمني املجموعة العربية الأ

جنبية التي تقدم خدمة التاأمني امل�سريف ب. البنوك التجارية الأ

�صا�صيا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك العقاري امل�صري 

العربي

تغطية ما ينتج عن حدث غري متوقع خلل رحلة مقررة خارج نطاق البلد.1- حار�ضي لل�ضفر1. تاأمني ال�ضفر

و�ضط  املزود: �ضركة ال�ضرق الأ

للتاأمني

اأخـــطـــار  �ـــضـــد  تــــاأمــــني   .2

احلريق للمنازل

تغطية ما ينتج من اأ�ضرار للمنزل نتيجة حدوث اأخطار حمددة.2- حار�ضي للمنزل

احلـــــــــوادث  تــــــاأمــــــني   .3

ال�ضخ�ضية

تعوي�ص املوؤمن عليه اأو امل�ضتفيدين املعينني يف حالة وفاة املوؤمن عليه نتيجة حادث اأو ا�ضابته بعجز كلي دائم نتيجة حادث.3- حار�ضي ال�ضخ�ضي

على  املــ�ــضــاعــدة  ــني  ــاأم ت  .4

الطريق

تاأمني امل�ضاعدة لل�ضيارة املوؤمنة يف دول حمددة نتيجة تعطلها بال�ضافة لتاأمني امل�ضاعدة ال�ضخ�ضية.4- حار�ضي على الطريق

تاأمني املركبات تاأمينا �ضامل.5- تاأمني املركبات5. تاأمني املركبات

تعوي�ص امل�ضتفيدين املعينني  جراء وفاة املوؤمن عليه.6- تاأمني احلياة6. تاأمني احلياة



22�

�صا�صيا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد 

لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

 التاأمني امل�ضريفبنك عودة

1. اأمان الدرب

تاأمني يغطي املوؤمن عليه من احلوادث التي قد تنتج عنها اإ�ضابات خطرة اأو م�ضتدمية و ذلك مقابل ق�ضط �ضهري يخ�ضم من احل�ضاب 

مبا�ضرة.

و�ضط  املزود: �ضركة ال�ضرق الأ

للتاأمني

2. اأمان الدار

هذا التاأمني ميكنك من تغطية منزلك �ضد خماطر احلريق و ال�ضواعق و النفجارات و ال�ضرقة و بح�ضب اأق�ضاط �ضهرية مبا�ضرة 

تقتطع من احل�ضاب.

3. اأمان الدرا�ضة

ب و بالتايل تدفع للم�ضتفيدين قيمة  هذا التاأمني ميكنك من حماية م�ضتقبل اأولدك �ضد اأية ا�ضطرابات غري متوقعة منها وفاة الأ

ق�ضاط �ضنويا حلني انتهاء مدة عقد التاأمني. الق�ضط املدر�ضي املتفق عليها م�ضبقا. و تدفع قيمة الأ

و هو تاأمني ي�ضمن توفري مبلغ معني متفق عليه للم�ضتفيدين يف حالة الوفاة لل�ضخ�ص املوؤمن عليه.4. اأمان احلياة
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2. خدمات سداد الفواتير

ردن لتقدمي خدمات مالية متنوعة ومتكاملة بال�ضكل الذي يوائم احتياجات خمتلف العملء ويحقق لديهم اأعلى ن�ضبة ر�ضا ممكنة, و�ضمن اإطار ال�ضعي لتحقيق مفهوم البنوك  انطلقًا من �ضعي البنوك يف الأ

ال�ضاملة, تقوم البنوك بتقدمي خدمات ت�ضديد الفواتري لعملئها والتي تاأتي بهدف توفري الوقت واجلهد على العميل, حيث ميكن للعميل اأن يقوم بت�ضديد فواتري اخلدمات املختلفة اإما ب�ضكل مبا�ضر من خلل فروع 

يل, واخلدمات امل�ضرفية عرب انرتنت.  البنك املنت�ضرة, اأو من خلل ا�ضتخدام الو�ضائل اللكرتونية التي تعتمدها البنوك مبا يف ذلك البنك الناطق, وال�ضراف الآ

ر�ضي, وفواتري الهاتف النقال.  وتت�ضمن الفواتري التي ميكن �ضدادها من خلل البنوك على فواتري الكهرباء, فواتري املياه, وفواتري الهاتف الأ

ردنية التي تقدم خدمات �سداد الفواتري اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك العربي

1. �ضداد فواتري الكهرباء

2. �ضداد فواتري املياه

3. �ضداد فواتري الهاتف

ميكن للعميل ت�ضديد فواتري الكهرباء واملياه والهاتف من خلل الفرع واخلدمات الذاتية )بنك ناطق, �ضراف اآيل, اخلدمات امل�ضرفية عرب انرتنت( والقيد املبا�ضر على 

ح�ضابات العملء.

هلي  البنك الأ

ردين الأ

1. �ضداد فواتري الكهرباء

2. �ضداد فواتري املياه

3. �ضداد فواتري الهاتف

خدمة تتيح للعميل اإمكانية ت�ضديد الفواتري نقدًا اأو بالقيد على احل�ضاب.

بنك القاهرة عمان

�ضداد فواتري الكهرباء عن طريق الكاونرت اأو بوا�ضطة اأمر دفع مقدم.1. �ضداد فواتري الكهرباء

طورت داخل البنك �ضداد فواتري املياه عن طريق الكاونرت اأو بوا�ضطة اأمر دفع مقدم.2. �ضداد فواتري املياه

�ضداد فواتري الهاتف عن طريق الكاونرت اأو بوا�ضطة اأمر دفع مقدم.3. �ضداد فواتري الهاتف
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

ردن بنك الأ

1. �ضداد فواتري الكهرباء

2. �ضداد فواتري املياه

3. �ضداد فواتري الهاتف

4.  �ضداد فواتري اخللوي

5. �ضداد فواتري النرتنت

طورت داخل البنك

�صكان  بنك الإ

للتجارة والتمويل

1. �ضداد فواتري الكهرباء

2. �ضداد فواتري املياه

3. �ضداد فواتري الهاتف الثابت

ــف  ــهــوات ال فـــواتـــري  ـــداد  �ـــض  .4

اخللوية

ا�ــضــرتاكــات  ــري  ــوات ــداد ف ــض �  .5

النرتنت 

طورت داخل البنكت�ضديد الفاتورة نقدا , قيدا على احل�ضاب , مبوجب تفوي�ص من العميل وحل�ضاب �ضركة اخلدمات اإما ملرة واحده اأو مبوجب تفوي�ص م�ضتمر .

ردين  البنك الأ

الكويتي

خدمة تقدم للعملء لت�ضديد اأثمان فاتورة الكهرباء من خلل الفروع دون احلاجة اإىل مراجعة ال�ضركة.1. �ضداد فواتري الكهرباء

خدمة تقدم للعملء لت�ضديد اأثمان فاتورة املياه من خلل الفروع دون احلاجة اإىل مراجعة ال�ضركة.2. �ضداد فواتري املياه

خدمة تقدم للعملء لت�ضديد اأثمان فاتورة الهاتف من خلل الفروع دون احلاجة اإىل مراجعة ال�ضركة.3. �ضداد فواتري الهاتف

خدمة تقدم للعملء لت�ضديد اأثمان فاتورة الهاتف اجلوال من خلل الفروع دون احلاجة اإىل مراجعة ال�ضركة.4. �ضداد فواتري الهاتف اجلوال 

بنك ال�صتثمار 

ردين العربي الأ

1. �ضداد فواتري الكهرباء

�ضداد على الكاونرت. 2. �ضداد فواتري املياه

3. �ضداد فواتري الهاتف

البنك التجاري 

ردين الأ

1. �ضداد فواتري الكهرباء

ردين بتقدمي خدمة ت�ضديد الفواتري  مثل فواتري )الهاتف, الكهرباء, املياه( من خلل كافة فروع البنك ومقابل ر�ضوم رمزية. طورت داخل البنكيقوم البنك التجاري الأ 2. �ضداد فواتري املياه

3. �ضداد فواتري الهاتف
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ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك ال�صتثماري

1. �ضداد فواتري الكهرباء

املزود: النظام البنكي

2. �ضداد فواتري املياه

3. �ضداد فواتري الهاتف

4. زين 

5.ال�ضمان الجتماعي 

بنك املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية/

ردن الأ

1. �ضداد فواتري الكهرباء

طورت داخل البنكاإمكانية دفع الفواتري نقدا اأو قيدا على احل�ضاب.
2. �ضداد فواتري املياه

3. �ضداد فواتري الهاتف 

)�ضركة زين(

�ضداد فواتري �ضركة زين.�ضداد فواتري الهاتفبنك الحتاد

بنك �صو�صيته 

ردن جرنال - الأ

1. �ضداد فواتري الكهرباء

اإمكانية ت�ضديد الفواتري يف جميع فروع البنك.

2. �ضداد فواتري املياه

تاأمني خدمة دفع الفواتري بالتفاق مع �ضركة اأورجن )Orange(.3. �ضداد فواتري الهاتف

ردين بنك املال الأ

اإمكانية ت�ضديد الفواتري من خلل �ضبكة فروع البنك.1. �ضداد فواتري الكهرباء

ت�ضديد قيم ا�ضرتاكات املنت�ضبني بال�ضمان الجتماعي .2. ال�ضمان الجتماعي 

ر�ضي , النرتنت  وغريها .3. �ضداد فواتري الهاتف �ضداد فواتري الهاتف الأ

ت�ضديد اإقرارات ال�ضريبة اخلا�ضة ب�ضريبة املبيعات من خلل �ضبكة الفروع .4. �ضريبة املبيعات 
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جنبية التي تقدم خدمات �سداد الفواتري ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

البنك العقاري امل�صري العربي

�ضداد فواتري الكهرباء للعملء.1. �ضداد فواتري الكهرباء

�ضداد فواتري املياه للعملء.2. �ضداد فواتري املياه

�ضداد فواتري الهاتف للعملء.3. �ضداد فواتري الهاتف

بنك �صتاندرد ت�صارترد

1. �ضداد فواتري املياه

�ضداد فواتري ا�ضتهلكية عن طريق خدمة العملء عرب الهاتف.

2. �ضداد فواتري الهاتف

ر�ضي.�ضداد فواتري الهاتفبنك عودة طورت داخل البنكباإمكان عملوؤنا ت�ضديد فواتري الهاتف الأ
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3. خدمات التأجير التمويلي
�ضول الثابتة اأو الراأ�ضمالية( بناًء على طلب عميل البنك )امل�ضتاأجر(, ليقوم البنك بتاأجريها  ميكن تعريف التاأجري التمويلي على اأنه نظام متويلي يقوم من خلله البنك )املوؤجر( ب�ضراء اأ�ضول معينة )غالبًا الأ

�ضل  �ضل حتى نهاية مدة التاأجري املحددة يف العقد, بحيث تنتقل حينها ملكية الأ للعميل ملدة زمنية حمددة, مقابل اأن يقوم العميل بدفع مبلغ حمدد للبنك وب�ضكل دوري )مقابل التاأجري(, مع احتفاظ البنك مللكية الأ

اإىل العميل عند نهاية مدة التاأجري )على اأن يكون العميل قدد �ضدد جميع دفعات التاأجري التي حددها البنك(.

نه يف حالة التاأجري التمويلي يكون  ويت�ضابه التاأجري التمويلي مع القرو�ص امل�ضرفية التقليدية ب�ضكل كبري, اإل اأن خماطر التاأجري التمويلي تعترب اأقل ن�ضبيًا من خماطر القر�ص امل�ضريف بالن�ضبة للبنك, وذلك لأ

�ضل. اأما يف حالة القر�ص  نه ل يزال املالك القانوين لهذا الأ يجارات املتفق عليها, فاإن البنك يتمتع بحق قانوين ل�ضرتداد اأ�ضله املوؤجر لأ �ضل طيلة فرتة العقد, فاإذا مل ي�ضدد امل�ضتاأجر الإ البنك )املوؤجر( مالكًا للأ

�ضل الذي قام بتمويله واإمنا يقوم برهنه ل�ضاحله �ضمانًا لل�ضداد وهذا يزيد من درجة املخاطرة. فاإن البنك ل ميلك الأ

�ضل اإ�ضافة لهام�ص الربح الذي يتقا�ضاه البنك نظري عملية التاأجري. وقد تقوم البنوك بتقدمي  يجار التي ينبغي على امل�ضتاأجر دفعها ل بد اأن تكون كافية ل�ضداد قيمة الأ �ضارة هنا اإىل اأن دفعات الإ ومن املهم الإ

خدمة التاأجري التمويلي اإما مبا�ضرًة عن طريق البنك نف�ضه, اأو من خلل �ضركات التاأجري التمويلي املتخ�ض�ضة التي تكون تابعة للبنك.

ردنية التي تقدم خدمات التاأجري التمويلي اأ. البنوك التجارية الأ

مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة ا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم البنك

البنك العربي

نتاج 1. متويل خطوط الإ

2. متويل العقارات.

3. متويل املعدات الطبية والهند�ضية.

4. متويل و�ضائط النقل

�ضل )املاأجور( خلل فرتة  اتفاق تعاقدي بني �ضركة التاأجري التمويلي )املوؤجر( وبني العميل )امل�ضتاأجر( ومبوجبه يحق للم�ضتاأجر النتفاع بالأ

زمنية حمددة وذلك مقابل اأق�ضاط دورية يتم التفاق عليها م�ضبقا )اأق�ضاط التاأجري(, على اأن تنتقل ملكية املاأجور يف نهاية فرتة العقد اإىل 

امل�ضتاأجر تلقائيا اأو مقابل مبلغ متفق عليه مع اإمكانية �ضراء املاأجور خلل فرتة العقد.

املزود: ال�ضركة العربية 

للتاأجري التمويلي/ تابعه 

للبنك العربي

ردين  هلي الأ البنك الأ

نتاج مكائن ومعدات وخطوط اإنتاج وماكينات طباعة.1- خطوط الإ

جهزة واملعدات الطبية.2- اأجهزة طبية وخمربية �ضنان وكافة الأ اأجهزة الت�ضوير الطبقي والرنني املغناطي�ضي واأجهزة التنظري واأجهزة التعقيم وكرا�ضي الأ

�ضيارات ال�ضالون و�ضيارات النقل والتوزيع والتربيد وال�ضاحنات واحلافلت.3- و�ضائط النقل

ليات الثقيلة ) لوردات وبلدوزرات و توركرين , ك�ضارات(.4- املعدات اإن�ضائية الآ

قطع اأرا�ضي , �ضقق �ضكنية , عمارات �ضكنية , عمارات جتارية.5- العقارات
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مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة ا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم البنك

ردن بنك الأ

نتاج متويل : ماكينات, معدات ملختلف القطاعات) مطابع وم�ضانع بل�ضتك .....(.1. متويل خطوط الإ

طورت داخل البنك

اأجهزه طبية, خمتربات طبية , كرا�ضي عيادات اأ�ضنان , م�ضاعد,.........(.2. متويل املعدات الطبية والهند�ضية

�ضيارات, فانات, �ضاحنات, حافلت , واليات الثقيلة .....(.3. متويل و�ضائل النقل

ردن(.4. متويل العقارات ردن للتاأجري التمويلي )وهي �ضركة تابعة لبنك الأ متويل العقارات من خلل �ضركة الأ

�صكان للتجارة والتمويل بنك الإ

نتاج 1. متويل خطوط الإ

2. متويل العقارات

3. متويل املعدات الطبية والهند�ضية

4. متويل و�ضائل النقل

يتم تقدمي هذه اخلدمات من خلل ال�ضركة املتخ�ض�ضة للتاأجري التمويلي وهي �ضركة تابعة بالكامل للبنك.

ردين بنك ال�صتثمار العربي الأ

نتاج 1. متويل خطوط الإ

2. متويل العقارات

3. متويل املعدات الطبية والهند�ضية

4. متويل و�ضائل النقل

تقدمي طلب من دائرة متويل ال�ضركات.
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4. الشيكات السياحية
ال�ضيكات ال�ضياحية هي اأحد اأنواع ال�ضيكات التي ت�ضدرها البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية العاملية بهدف متكني ال�ضياح من احل�ضول على النقود بدون احلاجة اإىل حملها معهم والتعر�ص ملخاطر ال�ضرقة وال�ضياع. 

وي�ضتخدم ال�ضياح وامل�ضافرين هذه ال�ضيكات كاأداة للوفاء حيث حتظى بالقبول العام وميكن �ضرفها من معظم البنوك يف العامل ول ينح�ضر قبولها فقط من قبل فروع البنك امل�ضدر لها اأو مرا�ضيله اأو وكلئه. 

ويتم اإ�ضدار هذه ال�ضيكات بعملت وفئات خمتلفة بحيث ت�ضبح قابلة لل�ضرف عند توقيعها توقيعا ثانيًا من قبل امل�ضرتي اأمام موظف البنك, حيث يقوم البنك حينها بدفع قيمة ال�ضيك نقدًا ومن ثم يقوم بدوره 

بتح�ضيلها من احد املرا�ضلني املعتمدين مبوجب اتفاقيات مع اجلهات امل�ضدرة لل�ضيك.  ومن اجلدير بالذكر هنا اأن ا�ضتخدام ال�ضيكات ال�ضياحية اأخذ بالرتاجع نتيجة انت�ضار البطاقات البل�ضتيكية والتي اأ�ضبحت 

ف�ضل. اخليار والبديل الأ

ردنية التي تقدم خدمة ال�سيكات ال�سياحية اأ. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

�ضراء ال�ضيكات ال�ضياحيةالبنك العربي

�ضيكات ت�ضدرها البنوك وموؤ�ض�ضات ماليه عامليه بعملت وفئات خمتلفة وت�ضبح قابله لل�ضرف عند توقيعها توقيعا ثانيا من قبل امل�ضرتي اأمام موظف 

البنك,ويتم حت�ضيلها من احد املرا�ضلني املعتمدين مبوجب اتفاقيات بني اجلهات امل�ضدرة ومرا�ضلني معينني.

طورت داخل البنك

�صكان للتجارة والتمويل بنك الإ
�ضراء ال�ضيكات ال�ضياحية 

من العملء باأنواعها

جنبية  ردين اأو مقابل العملت الأ �ضراء ال�ضيكات ال�ضياحية من العملء نقدا مقابل الدينار الأ

ردين الكويتي ال�ضيكات ال�ضياحيةالبنك الأ

اخلدمة تقدم للعملء الراغبني يف ال�ضفر وذلك ملراجعة البنك و�ضراء ال�ضيك ال�ضياحي مقابل الدفع النقدي اأو القيد على احل�ضاب نظري عمولة ي�ضتوفيها 

البنك للخدمة بتوقيع اتفاقية �ضراء  بحيث تكون م�ضدر اأمان  بدل من حمل النقد خوفا من ال�ضرقة وال�ضياع. 

نظرا لإطلق خدمة البطاقات الئتمانية والفيزا اإلكرتون تعترب اخلدمة موقوفة ونادرا ما يتم التعامل بها.

طورت داخل البنك

ردين عر�ص ال�ضيكات على خدمة العملء لتح�ضيلها .ال�ضيكات ال�ضياحيةبنك ال�صتثمار العربي الأ

جنبية التي تقدم خدمة ال�سيكات ال�سياحية ب. البنوك التجارية الأ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة 

ل يتم اإ�ضدار ال�ضيكات ال�ضياحية و لكن ميكن �ضرفها.ال�ضيكات ال�ضياحيةبنك �صتاندرد ت�صارترد



الكرك - قلعة الكرك



الجزء الثالث
الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية

المقدمة من البنوك اإلسالمية العاملة في األردن
فراد )التجزئة( ول:اخلدمات امل�سرفية لاأ الف�سل الأ

الف�سل الثاين: اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

الف�سل الثالث: خدمات اخلزينة وال�ستثمار

لكرتونية الف�سل الرابع: اخلدمات الإ
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مقدمة
اأحكام  وفق  وتوظيفها  موال  الأ لتجميع  مالية م�ضرفية  موؤ�ض�ضة  اأنه  على  �ضلمي  الإ البنك  يعرف 

معاملته  جميع  يف  �ضلمية  الإ ال�ضريعة  اأحكام  بتطبيق  امل�ضرف  يلتزم  بحيث  �ضلمية  الإ ال�ضريعة 

اإ�ضلمية  م�ضرفية  تعاملت  توفري  �ضلمية  الإ امل�ضارف  ا�ضتطاعت  وقد  وال�ضتثمارية.  امل�ضرفية 

قبل  من  اجلهد  يف  امل�ضاركة  اإىل  �ضافة  بالإ واخل�ضائر  رباح  الأ يف  امل�ضاركة  علي  تعتمد  للمتعاملني 

�ضلمية �ضيغ ا�ضتثمار اإ�ضلمية للتعامل ال�ضتثماري يف  امل�ضرف واملتعامل. كما اأوجدت امل�ضارف الإ

جارة وغريها من  والإ وال�ضت�ضناع  وامل�ضاربة  وامل�ضاركة  املرابحة  مثل  القت�ضادية  القطاعات  جميع 

�ضلمية. �ضيغ ال�ضتثمار التي تتوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ

�ضلمية �ضريحة وا�ضعة من اخلدمات واملنتجات واحللول والتي من �ضاأنها تلبية  وتقدم البنوك الإ

ال�ضدد ميكن تق�ضيم اخلدمات امل�ضرفية املقدمة من  املتعاملني. ويف هذا  احتياجات خمتلف فئات 

�ضلمية اإىل نوعني اأ�ضا�ضيني هما اخلدمات امل�ضرفية التي تت�ضمن عمليات ائتمانية,  قبل البنوك الإ

�ضلمية باعتبارها عمليات ا�ضتثمارية. و  وتخ�ضع للدرا�ضة الئتمانية ويتم تنفيذها من قبل البنوك الإ

�ضلمي عمولة اأجر مقابل  اخلدمات امل�ضرفية التي ل تت�ضمن عمليات ائتمانية بحيث ياأخذ البنك الإ

تقدميها.
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ول الف�صل الأ

فراد )التجزئة( اخلدمات امل�صرفية للأ

1. حسابات العمالء
ردن بفتح خمتلف اأنواع احل�ضابات لعملئها والتي تتوافق مع  �ضلمية العاملة يف الأ تقوم البنوك الإ

�ضلمية ما يلي: �ضلمية. ومن اأهم اأنواع احل�ضابات التي توفرها البنوك الإ اأحكام ال�ضريعة الإ

�ضلمية  1- احل�صابات اجلارية:  تعترب احل�ضابات من اأهم اخلدمات امل�ضرفية التي تقدمها البنوك الإ

لعملئها بال�ضكل الذي ي�ضاعدهم يف اإدارة اأموالهم ب�ضكل اآمن وفعال. حيث تتيح هذه احل�ضابات 

للعملء حفظ اأموالهم لدى امل�ضرف اأو حتويل رواتبهم لها مع اإمكانية �ضحب اأي مبلغ منها يف اأي 

وقت, �ضواٌء عن طريق اإ�ضدار �ضيكات للدائنني, اأو ال�ضحب املبا�ضر من الر�ضيد من خلل فروع 

يل )ATMS(, اأو من خلل ا�ضتخدام البطاقات البل�ضتيكية ل�ضداد  امل�ضرف اأو اأجهزة ال�ضراف الآ

�ضلمية بدفع اأية اأرباح على احل�ضابات اجلارية للعملء.  اأثمان امل�ضرتيات. ول تقوم البنوك الإ

حيث  امل�ضاربة,  ح�ضابات  اأو  امل�ضرتك  ال�ضتثمار  بح�ضابات  اأي�ضًا  وت�ضمى  ال�صتثمار:  ح�صابات   -2

موال  �ضلمية من خللها الأ اأهم الو�ضائل التي ت�ضتقطب امل�ضارف الإ تعترب هذه احل�ضابات من 

امل�ضاربة  اأ�ضا�ص  على  ال�ضتثمار  ح�ضابات  وتقوم  �ضلمية.  الإ وال�ضريعة  يتوافق  ومبا  العملء  من 

بحيث يكون البنك هو امل�ضارب بينما يكون املودع هو رب املال. وقد تكون امل�ضاربة مطلقة اأو قد 

موال  الأ ا�ضتثمار  يف  الكاملة  احلرية  له  يكون  املطلقة  امل�ضاربة  يف  البنك  اأن  حيث  مقيدة,  تكون 

وامل�ضاربة بها وفقًا ملا يراه منا�ضبًا بحكم خربته وجتربته يف ال�ضتثمار. اأما امل�ضاربة املقيدة فهي 

التي امل�ضاربة التي ي�ضرتط فيها رب املال على امل�ضارب )البنك( �ضروطًا معينة يقيده بها مثل 

حتديد نوع ال�ضتثمار اأو املكان اأو الزمان, ول يجوز للم�ضارب اأن يخاألف هذه القيود. ويقوم البنك 

ال�ضريعة  اأحكام  تتفق مع  التي  التمويل  املتاأتية من هذه احل�ضابات وفقًا ل�ضيغ  موال  الأ با�ضتثمار 

رباح بني البنك ورب املال ح�ضب التفاق املربم بينهما.  �ضلمية, ويتم توزيع الأ الإ

ردن. �ضلمية يف الأ وفيما يلي �ضن�ضتعر�ص اأهم اأنواع ح�ضابات العملء التي تقدمها البنوك الإ
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�سامية التي تقدم خدمات ح�سابات العماء البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ البنك الإ

احل�ضابات اجلارية1. احل�ضابات اجلارية

رباح ويتم ال�ضحب منها ح�ضب احتياجات اأ�ضحابها. ومتكن هذه اخلدمة من ا�ضتخدام  مبالغ تودع لدى البنك ول ت�ضارك بالأ

يل, واإ�ضدار دفداتر �ضيكات, وحتويل رواتب. اأجهزة ال�ضراف الآ

طورت داخل البنك

ح�ضابات حتت الطلبح�ضابات حتت الطلب

رباح, ويتم ال�ضحب منها ح�ضب احتياجات اأ�ضحابها. ويتم ال�ضحب منها  مبالغ تودع لدى البنك نقدًا اأو مقا�ضة, ول ت�ضارك بالأ

يل. باحل�ضور ال�ضخ�ضي للعميل او با�ضتخدام اأجهزة ال�ضراف الآ

ح�ضابات ال�ضتثمار امل�ضرتك

جل ح�ضابات لأ

�ضعار ح�ضابات حتت الإ

ح�ضابات التوفري )ا�ضتخدام اأجهزة 

يل حل�ضابات التوفري  ال�ضراف الآ

فقط(

مبالغ تودع لدى البنك على اأ�ضا�ص عقد امل�ضاربة املطلقة, ويكون فيها البنك م�ضاربًا واملودع رب املال, ويتم ا�ضتثمارها ح�ضب 

�ضلمية ويوزع الربح مبوجب ح�ضة �ضائعة لكل منهما متفق عليها م�ضبقًا,  �ضيغ التمويل املتفقة مع اأحكام ومبادئ ال�ضريعة الإ

وتكون ح�ضابات التوفري خا�ضعة جلوائز احلج والعمرة, ويتحمل البنك قيمة جميع هذه اجلوائز من اأموال امل�ضاهمني ح�ضب 

الفتوى ال�ضرعية ال�ضادرة بهذا اخل�ضو�ص.

ح�ضابات املحافظ ال�ضتثمارية

املحافظ ال�ضتثمارية )�ضندات 

مقار�ضة(

)�ضندات  مت�ضاوية  نقدية  وحدات  اإىل  وتق�ضم  املقيدة  امل�ضاربة  عقد  مبوجب  ل�ضتثمارها  للبنك  املودعون  بها  يعهد  اأموال 

مقار�ضة( ويوزع الربح مبوجب ح�ضة �ضائعة لكل منهما متفق عليها م�ضبقًا.

ح�ضابات ال�ضتثمار بالوكالةح�ضابات ال�ضتثمار بالوكالة

ال�ضريعة  ومبادئ  اأحكام  مع  تتفق  التي  ال�ضتثمار  �ضيغ  ح�ضب  وا�ضتثمارها  باإدارتها  يقوم  البنك  لدى  مودعة  نقدية  مبالغ 

�ضلمية واملتفق عليها بني املودع والبنك مقابل اجر مقطوع اأو ن�ضبة من املال امل�ضتثمر. الإ

ح�ضابات ال�ضتثمار املخ�ض�ص 

بالدينار

اأموال تودع يف البنك ل�ضتثمارها يف م�ضاريع حمددة على اأ�ضا�ص عقد امل�ضاربة املقيدة.ح�ضابات ال�ضتثمار املخ�ض�ص

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل

فتح احل�ضابات مبختلف اأنواعها 

جل,  )جاري,توفري,وديعة لأ

ا�ضتثمار �ضلعي(

طورت خارج البنكيقوم البنك بفتح جميع اأنواع احل�ضابات للعملء وقبول الودائع امل�ضرفية ب�ضتى اأنواعها جارية , ادخارية, ا�ضتثمارية.فتح احل�ضابات

ردن دبي  بنك الأ

�صالمي الإ

موال.احل�ضابات اجلارية1. احل�ضابات اجلارية ح�ضاب وديعة حتت الطلب للت�ضهيل على املتعاملني عملية �ضحب و اإيداع الأ

طورت داخل البنك

ح�ضاب التوفري2. ح�ضاب التوفري

موال املودعة ثم توزيع عوائد ال�ضتثمار بني العميل و  ح�ضاب يلبي الحتياجات الدخارية وذلك بتفوي�ص البنك با�ضتثمار الأ

البنك.

ح�ضاب الودائع ال�ضتثماري3. ح�ضاب الودائع ال�ضتثمارية

ح�ضاب يلبي الحتياجات ال�ضتثمارية عن طريق اإيداع مبالغ مالية حمددة مع البنك على مدار العام و لفرتات حمددة مع 

رباح اأو اإعادة ا�ضتثمارها ملدة تكون �ضهر واحد , 3 اأ�ضهر , 6 اأ�ضهر, 9 اأ�ضهر , 12 �ضهر. اإمكانية �ضحب الأ
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�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

م�صرف الراجحي

احل�ضبات اجلارية1. احل�ضابات اجلارية

ح�ضاب يتيح امل�ضرف  لعملئه �ضهولة اإدارة اأموالهم بفعالية تامة وباأ�ضلوب اآمن و�ضهل من خلل احل�ضول على دفرت �ضيكات و 

�ضدار الفوري لبطاقة الفيزا اإلكرتون التي توفر لهم خدمة امل�ضرتيات وال�ضحب النقدي كما وميكنهم الو�ضول اإىل ح�ضابهم  الإ

اجلاري على مدار ال�ضاعة من اأي مكان يف العامل من خلل خدمة الراجحي مبا�ضر عرب النرتنت .

ح�ضاب امل�ضاربة2. ح�ضاب امل�ضاربة

التي  امل�ضاربة  خلل  من  �ضلمية  الإ ال�ضريعة  اأحكام  وفق  ال�ضتثمارية  العملء  احتياجات  ليلءم  خ�ضي�ضا  طور  ح�ضاب 

احتياجاتهم  كافة  تنا�ضب  متعددة  ا�ضتثمارية  وملدد  تامة  براحة  اأموالهم  ل�ضتثمار  وال�ضهولة  التامة  املرونة  العملء  متنح 

ال�ضتثمارية.

ردنيون غري  3. املغرتبون الأ

املقيمني

املغرتبون الردنييون غري املقيمني

قامة, من فتح  ردنيني لتمكينهم من التمتع بخدمات امل�ضرف املتعددة, وهم يف بلد الإ مت ت�ضميم برامج خا�ضة للمغرتبني الأ

�ضلمية. فراد املتوافقة بالكامل مع اأحكام ال�ضريعة الإ احل�ضابات واحل�ضول على التمويلت امل�ضرفية للأ
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2. التمويل الشخصي 
فراد  اأنواع التمويلت ال�ضخ�ضية للأ ردن مبنح العديد من  �ضلمية العاملة يف الأ تقوم البنوك الإ

ومن  املختلفة.  ال�ضخ�ضية  احتياجاتهم  تلبية  وت�ضتهدف  �ضلمية  الإ ال�ضريعة  اأحكام  مع  تتوافق  والتي 

�ضلمية ما يلي:  اأهم اأنواع التمويلت ال�ضخ�ضية التي متنحها البنوك الإ

1. القر�ص احل�صن: هو قيام البنك مبنح اأحد عملئه مبلغًا حمددًا من املال, حيث يتعهد املقرت�ص 

ب�ضداد القر�ص احل�ضن على �ضكل اأق�ضاط اأو كدفعة واحدة وبدون اأي زيادة على اأ�ضل املبلغ حيث ل 

�ضلمية اأية عوائد على املبلغ املقر�ص.  تاأخذ البنوك الإ

�ضلمية بتمويل  2. بيوع املرابحة: تعترب املرابحة من طرق التمويل التي تقوم من خللها البنوك الإ

�ضلمية. وتت�ضمن املرابحة على اأن يقوم البنك  الحتياجات ال�ضخ�ضية للعملء وفقًا لل�ضريعة الإ

ب�ضراء ال�ضلعة ومتلكها بثمن معلوم, ومن ثم يقوم ببيعها للعميل بالثمن الذي ا�ضرتاها به م�ضافًا 

الربح  مع  الثمن  ب�ضداد  العميل  يقوم  اأن  على  والعميل,  البنك  بني  عليه  متفق  معلوم  ربح  اإليه 

مانة والتي  للم�ضرف على �ضكل اأق�ضاط اأو كدفعة واحدة يف تاريخ اآجل. وتعترب املرابحة من بيوع الأ

اأي�ضًا. وبناًء عليه ميكن تعريف بيع  ول معلومًا واأن يكون الربح معلومًا  اأن يكون الثمن الأ تتطلب 

ول الذي  املرابحة على اأنه قيام البنك ب�ضراء ال�ضلعة ومتلكها ومن ثم بيعها للعميل مبثل الثمن الأ

ا�ضرتاها به وزيادة ربح معلوم متفق عليه. 

مر بال�صراء: هو اأحد اأنواع بيوع املرابحة والذي يتم عن طريق قيام العميل بتقدمي  3. بيع املرابحة لالآ

طلبًا للم�ضرف ل�ضراء ال�ضلعة املطلوبة بالو�ضف الذي يحدده العميل وعلى اأ�ضا�ص الوعد منه ب�ضراء 

تلك ال�ضلعة فعًل من امل�ضرف مع اإ�ضافة ربح معلوم يتم التفاق عليه, وعلى اأن يدفع العميل الثمن 

مع الربح على �ضكل اأق�ضاط تنا�ضب اإمكانياته.  

�ضلمية بحيث يقوم من خللها  4. بيع امل�صاومة: وهو عبارة عن �ضيغة متويلية تتفق مع ال�ضريعة الإ

البنك ب�ضراء ال�ضلع ومتلكها ومن ثم بيعها للعملء ب�ضعر يحدده البنك. ويف بيوع امل�ضاومة ل يذكر 

البنك ثمن �ضرائه لل�ضلع بل يقوم بو�ضع �ضعر حمدد لبيعها, ويكون هذا ال�ضعر قابل للمفاو�ضة اأو 

امل�ضاومة بني البنك والعميل, فيح�ضل نوع من امل�ضاومة يف هذا النوع من البيع, ثم يتفق الطرفان 

ول الذي كلف البنك ل�ضراء ال�ضلعة.  على ثمن البيع بغ�ص النظر عن الثمن الأ

�ضلمية, وهي عبارة عن عقد بني البنك والعميل بحيث  جارة من �ضيغ التمويل الإ جارة: تعترب الإ 5. الإ

يقوم البنك مبوجبه ب�ضراء ال�ضلعة وتاأجريها للعميل مقابل اأجرة معينة يدفعها امل�ضتاأجر للبنك 

جارة املنتهية بالتمليك فاإن ملكية ال�ضلعة تنتقل  على اأق�ضاط خلل مدة حمددة. وح�ضب �ضيغة الإ

جارة على اأ�ضا�ص )اإجارة  خر ق�ضط. ويجدر بالذكر اأنه ميكن ا�ضتخدام الإ للم�ضتاأجر عند �ضـداده لآ

اجلراحية,  والعمليات  الطبي  العلج  ونفقات  الدرا�ضية,  ق�ضاط  الأ لتمويل  ك�ضيغة  اخلدمات( 

كل  خ�ضو�ضية  تراعي  وعقود  �ضيغ  وفق  ذلك  كل  ال�ضفر,  وتذاكر  ال�ضياحية,  الرحلت  وتكاليف 

حكام ال�ضرعية. حالة, وتلتزم بالأ
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�سامية التي تقدم خدمات التمويل ال�سخ�سي  البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ البنك الإ

طورت داخل البنكقرو�ص ح�ضنة متنح لغايات العلج والتعليم والزواج وت�ضدد مبوجب اأق�ضاط �ضهرية دون اأي زيادة.القر�ص احل�صنالقرو�ص احل�صنة

مر بال�صراء مر بال�صراءبيع املرابحة لالآ بيع املرابحة لالآ

ول(  يقوم البنك ب�ضراء ال�ضلع ومتلكها بناء على طلب املتعاملني ومن ثم بيعها لهم ب�ضعر معلوم )الثمن الأ

ثاث  را�ضي والأ ي�ضاف له ربح معلوم. وت�ضتخدم هذه اخلدمة لتمويل �ضراء املنازل وال�ضقق ومواد البناء والأ

دوات وخمتلف الب�ضائع. جهزة الكهربائية والعدد والأ وال�ضيارات والأ

طورت داخل البنك

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل

ثاث مرابحة مواد البناء و الأ

و الكهربائيات
طورت داخل البنكتقدمي التمويل اللزم لعملء البنك ل�ضراء ما يريدون مواد بناء واأجهزة كهربائية مرابحةً .املرابحة

امل�صاومةامل�صاومة
�ضلمي للعملء الراغبني بتمويل احتياجاتهم )كهربائية, اأثاث, ..الخ( دون اأية  منتج يقدمه العربي الإ

اأرباح.

طورت داخل البنك

طورت داخل البنكحتويل الراتب اإىل ح�ضاب العميل.حتويل الراتبخدمة حتويل الراتب

�صالمي ردن دبي الإ التمويل ال�صخ�صيبنك الأ

دوات الكهربائية ومواد البناء. متويل مرابحة ب�ضائع طورت داخل البنكمتويل �ضراء الب�ضائع و ال�ضلع ب�ضيغة املرابحة كالأ

طورت داخل البنك اإجارة خدمات ال�ضفر.متويل اإجارة اخلدمات

طورت داخل البنكتقدمي متويل لعملء البنك ميكنهم من �ضداد كافة التزاماتهم لدى البنوك التقليدية.اإعادة متويل متعاملي البنوك التقليدية

متويل �صخ�صيم�صرف الراجحي

1-متويل �ضخ�ضي عادي

2-متويل �ضخ�ضي / �ضداد التزامات

3-متويل �ضخ�ضي مقابل رهن عقاري

4-متويل �ضخ�ضي مقابل تاأمينات نقدية

مميزات برنامج التمويل ال�صخ�صي:

�ضلمية.  - متوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ

- متويل ي�ضل اإىل 50 األف دينار و 30 �ضعف الراتب. 

- بدون كفيل .

- مدة التمويل ت�ضل لغاية 96 �ضهر للقطاع العام و 84 �ضهر للقطاع اخلا�ص. 

�ضلمية.  - اإمكانية توحيد جميع اللتزامات بق�ضط �ضهري واحد متوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ

- متويل ي�ضل لغاية 100 األف دينار وملدة 10 �ضنوات يف حال توفر رهن عقاري.
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3. تمويل السيارات

جارة. فوفقًا ل�ضيغة املرابحة يقوم البنك  �ضلمية مبا يف ذلك املرابحة اأو الإ ردن بتمويل �ضراء ال�ضيارات لعملئها, وذلك من خلل �ضيغ التمويل التي تتوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ �ضلمية يف الأ تقوم البنوك الإ

جارة فيقوم  ول الذي ا�ضرتى به البنك ال�ضيارة م�ضافًا له ربح معلوم. اأما ح�ضب طريقة الإ بناًء على طلب عميله ب�ضراء ال�ضيارة اجلديدة اأو امل�ضتعملة ويتملكها ومن ثم يقوم ببيعها للعميل ب�ضعر معلوم, ميثل الثمن الأ

خر ق�ضط.  البنك ب�ضراء ال�ضيارة وتاأجريها للعميل )امل�ضتاأجر( مقابل اأجرة معينة يدفعها امل�ضتاأجر للبنك على اأق�ضاط خلل مدة حمددة, وبحيث تنتقل ملكية ال�ضيارة للم�ضتاأجر عند �ضـداده لآ

�سامية التي تقدم خدمة متويل ال�سيارات  البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردين �صالمي الأ مر بال�ضراءالبنك الإ مر بال�ضراءبيع املرابحة للآ بيع املرابحة للآ

يقوم البنك ب�ضراء ال�ضيارة اجلديدة اأو امل�ضتعملة ومتلكها بناء على طلب املتعاملني ومن ثم بيعها لهم ب�ضعر معلوم )الثمن 

ول( ي�ضاف له ربح معلوم.  الأ

طورت داخل البنك

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل

املرابحة1. مرابحة ال�ضيارات

�ضلمي اأف�ضل احللول التمويلية, �ضواء كانت لتمويل ال�ضيارات اجلديدة وامل�ضتعملة. توفر هذه  يقدم البنك العربي الإ

احللول اأ�ضعار ربح مغرية ومزايا رائعة وخيارات �ضداد مرنة واإجراءات موافقة �ضهلة وخالية من التعقيدات.
طورت داخل البنك

جارة اخلا�ضة بال�ضيارات جارة2. الإ جارة.الإ يوفر البنك  اأكرث من اأ�ضلوب متويلي لتمويلي ال�ضيارات الذي ميكن العملء من اقتناء ال�ضيارات باأ�ضلوب الإ

�صالمي ردن دبي الإ طورت داخل البنكمتويل �ضراء املركبات اجلديدة اأو امل�ضتعملة ب�ضيغة املرابحة.املرابحةمتويل ال�ضياراتبنك الأ

متويل �صياراتم�صرف الراجحي
1-متويل �ضيارات جديدة 

2-متويل �ضيارات م�ضتعملة

املزايا:

�ضلمية . - متوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ

- متويل ال�ضيارات اجلديدة وامل�ضتعملة .

- موافقة خلل اأقل من 24 �ضاعة .

- متويل لغاية 60 األف دينار و 90% من قيمة ال�ضيارة يف حال حتويل الراتب من جهة معتمدة .

- مدة متويل ت�ضل لغاية 8 �ضنوات .

- ت�ضجيل ال�ضيارة با�ضم العميل ورهنها ل�ضالح امل�ضرف .
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4. التمويل السكني والعقاري
�ضلمية. ومن اأهم �ضيغ التمويل امل�ضتخدمة يف التمويل  ردن خدمات متويل امل�ضاكن والعقارات مبختلف اأنواعها وذلك من خلل �ضيغ التمويل التي تتوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ �ضلمية يف الأ تقدم البنوك الإ

مر بال�ضراء( ومن ثم يقوم ببيعها  ر�ص اأو اأي عقار يحدده العميل )الآ جارة. فوفقًا ل�ضيغة املرابحة يقوم البنك بناًء على طلب عميله ب�ضراء ومتلك املنزل اأو امل�ضكن اأو ال�ضقة اأو الأ ال�ضكني والعقاري املرابحة و الإ

را�ضي والعقارات ومن ثم يقوم بتاأجريها للعميل  جارة فيقوم البنك ب�ضراء املنازل وال�ضقق والأ ول الذي ا�ضرتى به البنك العقار م�ضافًا له ربح معلوم. اأما ح�ضب طريقة الإ للعميل ب�ضعر معلوم, ميثل الثمن الأ

جارة  جارة املنتهية بالتمليك. وقد ل تكون الإ خر ق�ضط ح�ضب �ضيغة الإ )امل�ضتاأجر( مقابل اأجرة معينة يدفعها امل�ضتاأجر للبنك على اأق�ضاط خلل مدة حمددة, وبحيث تنتقل ملكية العقار للم�ضتاأجر عند �ضـداده لآ

جارة. ر�ص للعميل يف نهاية عقد الإ را�ضي بحيث ي�ضمح للعميل با�ضتغللها لفرتة حمددة من الزمن مقابل اأجرة معينة, ول تنتقل ملكية الأ منتهية بالتمليك مثل قيام البنك بتاأجري الأ

�سامية التي تقدم خدمة التمويل ال�سكني والعقاري البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمة و�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ البنك الإ

جارة املنتهية بالتمليك جارة املنتهية بالتمليك1 - الإ اإجارة منتهية بتملك امل�ضتاأجر للموجودات املوؤجرة له بعد انتهاء مدة العقد.الإ

طورت داخل البنك

مر بال�ضراء مر بال�ضراء2 - بيع املرابحة للآ بيع املرابحة للآ

ول( ي�ضاف  يقوم البنك ب�ضراء ال�ضلع ومتلكها بناء على طلب املتعاملني ومن ثم بيعها لهم ب�ضعر معلوم )الثمن الأ

را�ضي ومواد البناء. له ربح معلوم. وت�ضتخدم لتمويل �ضراء املنازل وال�ضقق والأ

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل

را�ضي و ال�ضقق املرابحة1 - مرابحة الأ

ر�ص باأ�ضلوب  يقوم البنك باإعطاء العميل فر�ضة للتنويع بني عدة خيارات , حيث باإمكان العميل متلك ال�ضقة اأو الأ

�ضلوب يقدم مزايا اأهمها اأن التمويل يكون با�ضم العميل. املرابحة اأي�ضا , وهذا الأ

طورت داخل البنك
جارة املنتهية بالتمليك 2 - الإ

لل�ضقق ال�ضكنية

جارة الإ

يقدم هذا املنتج للمتعاملني الراغبني ب�ضراء عقارات جاهزة لل�ضكن, ويتيح لهم حرية الختيار بني خيارات 

الدفعات املقدمة اأو اأ�ضعار الربح اأو فرتات التمويل. يعترب هذا املنتج مثايل للمتعاملني الذين يبحثون عن برنامج 

اأق�ضاط �ضهلة ومي�ضرة.

را�ضي جارة اخلا�ضة بالأ جارة3 - الإ جارة و فق احتياجاتهم و رغباتهم.الإ را�ضي لعملء البنك عن طريق متويل الإ تقدمي التمويل اللزم ل�ضراء الأ
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�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمة و�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

�صالمي ردن دبي الإ التمويل ال�ضكنيبنك الأ

1. متويل الوحدات اجلاهزة لل�ضكن 

را�ضي 2. متويل الأ

3. متويل املكاتب التجارية

را�ضي  جارة املنتهية بالتمليك و متويل الأ متويل �ضراء العقارات اجلاهزة لل�ضكن و املكاتب التجارية على اأ�ضا�ص الإ

جارة. ب�ضيغة الإ

طورت داخل البنك

متويل �ضكنيم�صرف الراجحي

1 - متويل �ضكني اإجارة

تي:  يتميز هذا الربنامج بالآ

يجار تقريبًا . �ضلمية.             -  ق�ضط �ضهري يعادل دفعة الإ -  متوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ

-  متويل ي�ضل لغاية 500 األف دينار.                      -  مدة اإجارة ت�ضل لغاية 25 �ضنة .

قل يف ال�ضوق . جارة الأ -  ن�ضبة متويل 80%.                                              -  6.75% عائد الإ

-  اإمكانية اعتماد دخل الزوجني.                          -  عمولة متويل ثابتة مهما كان مبلغ التمويل .

-  ت�ضجيل العقار با�ضم امل�ضرف وتاأجريه للعميل.

2 - متويل �ضكني مرابحة

تي: يتميز هذا الربنامج بالآ

�ضلمية.              -  متويل ي�ضل لغاية 500 األف دينار . -  متوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ

-  مدة متويل ت�ضل لغاية 10 �ضنوات .                   -  ن�ضبة التمويل ت�ضل اإىل %80 .

-  �ضعر مرابحة ثابت طوال مدة التمويل .             -  اإمكانية اعتماد دخل الزوجني .

-  عمولة متويل ثابتة مهما كان مبلغ التمويل.        -  ت�ضجيل العقار با�ضم العميل ورهنه للم�ضرف.
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5. صناديق األمانات الحديدية
مانات احلديدية لعملئها من اأجل حفظ ممتلكاتهم ومقتنياتهم الثمينة مبا يف ذلك املجوهرات وامل�ضتندات الهامة والعقود. ويحتفظ العميل مبفتاح خا�ص  ردن خدمة �ضناديق الأ �ضلمية يف الأ تقدم البنوك الإ

مانات اخلا�ص به بحيث ل ميكن فتح ال�ضندوق اإل بهذا املفتاح وبوجود مفتاح اآخر موجود مع مندوب البنك. ويتقا�ضي البنك اأجرًا مقابل قيامه بتاأجري ال�ضندوق احلديدي للعميل وذلك على اأ�ضا�ص  ل�ضندوق الأ

�ضلمية.  جارة الذي يتوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ عقد الإ

مانات احلديدية �سامية التي تقدم خدمة �سناديق الأ البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ ال�ضناديق احلديديةال�ضناديق احلديديةالبنك الإ

تاأجري �ضناديق حديدية باأحجام خمتلفة لعملء البنك وهي مملوكة للبنك وموجودة يف غرف حم�ضنة 

داخل بع�ص الفروع.

طورت داخل البنك

ماناتم�صرف الراجحي مانات�ضناديق الأ �ضناديق الأ

مانات حلفظ مقتنيات عملئه الثمينة  ميتلك م�ضرف الراجحي جمموعة وا�ضعة من �ضناديق الأ

والتي متكنهم من الو�ضول اإليها من دون موعد م�ضبق خلل �ضاعات العمل يف الفرع.
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6. البطاقات المصرفية
�ضلمية على مواكبة التطورات امل�ضتمرة يف عامل ال�ضناعة امل�ضرفية  انطلقًا من حر�ص البنوك الإ

خدمات  بتقدمي  �ضلمية  الإ البنوك  قامت  �ضلمية,  الإ ال�ضريعة  اأحكام  مع  يتوافق  الذي  وبال�ضكل 

البطاقات امل�ضرفية والتي ت�ضتهدف زيادة م�ضتوى جودة اخلدمات املقدمة للعملء وتلبية احتياجاتهم 

وتوفري الوقت واجلهد عليهم.  

وتعرف البطاقات امل�ضرفية على اأنها بطاقة بل�ضتيكية يكتب عليها بحروف نافرة ا�ضم العميل, 

م�ضدر  البنك  ا�ضم  عليها  يطبع  كما  املت�ضل�ضل,  ورقمها  �ضلحيتها  انتهاء  وتاريخ  اإ�ضدارها,  وتاريخ 

البطاقة و�ضعاره و�ضعار ال�ضركة املزودة اإن وجدت, ويوجد خلف اأغلب اأنواع البطاقات �ضريط ممغنط اأو  

ثبات  حيان( ي�ضجل عليه بع�ص املعلومات املهمة كرقم البطاقة ورقم الإ )اأو رقاقة حا�ضوبية يف بع�ص الأ

ال�ضخ�ضي حلاملها و�ضفرة البنك واملنظمة امل�ضدرين لها.  ومن اأهم اأنواع البطاقات امل�ضرفية التي 

�ضلمية ما يلي:  ت�ضدرها البنوك الإ

يل, وهي عبارة عن بطاقة بل�ضتيكية  1( بطاقات اخل�صم الفوري:  وت�ضمى اأي�ضًا ببطاقات ال�ضراف الآ

ي�ضدرها البنك لعميله بحيث يتم فيها خ�ضم املبلغ امل�ضحوب فورًا من ر�ضيد العميل املوجود لدى 

ل  وبحيث  البنك,  لدى  ر�ضيد  له  يوجد  الذي  للعميل  اإل  تعطى  ل  البطاقات  هذه  اأن  اأي  البنك. 

ميكن ا�ضتخدامها اإل مبقدار ذلك الر�ضيد املتوفر يف ح�ضاب العميل. وميكن ا�ضتخدام بطاقات 

يل, مثل ال�ضحب  اخل�ضم الفوري يف اإجراء العمليات امل�ضرفية العتيادية عرب اأجهزة ال�ضراف الآ

ميكن  كذلك  الفواتري.  وت�ضديد  املايل,  والتحويل  الر�ضيد,  عن  وال�ضتعلم  يداع,  والإ النقدي, 

للعميل ا�ضتخدام بطاقة اخل�ضم الفوري يف دفع اأثمان امل�ضرتيات من خلل نقاط البيع التي تتوفر 

لدى العديد من املحلت ولدى التجار الذين يقبلون البطاقة, حيث يتم مترير البطاقة يف اجلهاز 

 اخلا�ص املوجود لدى التاجر ليتم خ�ضم املبلغ اإلكرتونيًا من ح�ضاب العميل وحتويله حل�ضاب التاجر.

البطاقة  اإ�ضدار  تكاليف  لتغطية  وذلك  البطاقات  هذه  على  معينًا  اأجرًا  البنوك  تاأخذ  ما  وعادًة 

ال�ضحب  عمليات  ذلك  يف  مبا  البطاقة  حلامل  البنك  يقدمها  التي  خرى  الأ اخلدمات  وتكاليف 

النقدي ودفع ثمن امل�ضرتيات. 

بطاقة  عن  عبارة  وهي  ال�ضهري,  اخل�ضم  بطاقات  اأي�ضًا  وت�ضمى  ال�صهري:  ال�صداد  بطاقات   )2

بل�ضتيكية ي�ضدرها البنك لعميله دون ا�ضرتاط وجود ر�ضيد يف ح�ضابه لدى البنك امل�ضدر لها, 

حيث يقوم العميل با�ضتخدامها ل�ضداد اأثمان امل�ضرتيات ويقوم البنك بدفع املبالغ امل�ضتحقة على 

امل�ضتحقة عليه  املبالغ  بت�ضديد  البطاقة  البنك حامل  ثم يطالب  للبطاقة  ا�ضتخدامه  العميل عند 

دفعة واحدة بدون زيادة, بعد م�ضي فرتة �ضماح متفق عليها. وعادًة تتطلب البنوك اأن ل ت�ضتخدم 

اأن  وعلى  نطاق ممكن,  اأ�ضيق  ويف  �ضروط حمددة  اإل �ضمن  النقدي  ال�ضحب  البطاقات يف  هذه 

ي�ضدد املبلغ خلل فرتة ق�ضرية وبدون اأي ربح. 
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�سامية التي تقدم خدمة البطاقات امل�سرفية البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ البنك الإ

1- البطاقات امل�ضرفية

البطاقات امل�ضرفية )اإ�ضدار بطاقة اخل�ضم 

الفوري, وبطاقة اخل�ضم ال�ضهري(

يل و�ضراء ال�ضلع واخلدمات, منها ما هو مرتبط  بطاقة تخول حاملها ال�ضحب النقدي من اأجهزة ال�ضراف الآ

بوجود ر�ضيد باحل�ضاب يغطي املبلغ املطلوب ومنها ما ي�ضدد خلل )15( يوم من تاريخ احل�ضول على اخلدمة 

اأو  حلني ورود الراتب املحول.

طورت داخل البنك

من عرب  2- الت�ضوق الآ

)VBV( النرتنت

)VBV( من عرب النرتنت الت�ضوق الآ

للت�ضوق  ا�ضتخدامها  من  البنك  عن  ال�ضادرة  والف�ضية  الذهبية  كارد  فيزا  بطاقة  حامل  اخلدمة  هذه  متكن 

و�ضراء الب�ضائع املختلفة عن طريق النرتنت وب�ضورة امنة.

املزود: فيزا العاملية

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل

بطاقة فيزا اإلكرتون1- البطاقات

يتم  املتعامل )جاري / جاري رواتب / توفري( بحيث  بطاقة خ�ضم فوري )Debit Card(مرتبطة بح�ضاب 

القيد مبا�ضرة على ح�ضابه عند القيام با�ضتخدام البطاقة بعملية ال�ضراء اأو ال�ضحب النقدي.

طورت داخل البنك

2- البطاقات
فيزاكارد

)ذهبية , كل�ضيكية (

العربي  البنك  لدى  بح�ضابات  يحتفظون  الذين  للمتعاملني  متنح  حيث  �ضهري(  )خ�ضم  اعتماد  بطاقة  هي 

�ضلمي )رواتب / حتت الطلب / جاري( بحيث يقوم املتعامل با�ضتخدام البطاقة يف عملية ال�ضحب النقدي  الإ

اأو ال�ضراء ويتم القيد عليه يف نهاية ال�ضهر .

3- بطاقة ال�ضراء عن 

طريق النرتنت

بطاقة ال�ضراء عن طريق النرتنت

مان  الأ ال�ضلمي  العربي  البنك  من  فيزا   �ضعار  حتمل  التي  اللكرتونية  املواقع  عرب  ال�ضراء  بطاقة  متنحك 

واملرونة عند ال�ضراء عرب النرتنت �ضمن �ضقوف ائتمانية منخف�ضة.

�صالمي ردن دبي الإ بطاقات ال�ضداد ال�ضهريالبطاقات امل�ضرفيةبنك الأ

بطاقة ب�ضقف حمدود ي�ضتعملها العميل ل�ضداد اأثمان م�ضرتياته و اإجراء �ضحوبات نقدية باحلد املقرر له على 

البطاقة و يتم �ضداد كامل ال�ضحوبات يف نهاية كل �ضهر .

طورت داخل البنك

البطاقات امل�ضرفيةم�صرف الراجحي

1- بطاقة الفيزا اإلكرتون الذكية

ي�ضدر م�ضرف الراجحي البطاقات الذكية الفورية والتي حتل بدًل عن البطاقات املمغنطة, وحتتوي البطاقات 

والتي متثل جهود  ال�ضناعة امل�ضرفية,  اأحدث البتكارات يف جمال  تعترب  اجلديدة على �ضريحة ذكية, حيث 

عمليات  من  العميل  متكن  والبطاقة  اللكرتونية.  للمدفوعات  احلماية  من  مزيد  تاأمني  يف  امل�ضريف  القطاع 

ال�ضحب النقدي وال�ضراء ب�ضكل امن و�ضهل و�ضريع. 

�ضدار الفوري للبطاقات طورت داخل البنكمتكن العميل من ا�ضتلم البطاقة فورا حال فتح ح�ضاب له لدى البنك.2- الإ
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7. الحواالت المصرفية
�ضلمية �ضمن عقود الوكالة ويتقا�ضي  تعرف احلوالة امل�ضرفية على اأنها اأمر �ضادر من البنك بناًء على طلب عميله اإىل بنك اآخر بدفع مبلغ من املال اإىل �ضخ�ص م�ضمى. وتندرج خدمات التحويل يف البنوك الإ

البنك اأجرًا مقابل خدمات التحويل. وميكن ت�ضنيف احلوالت اإىل ق�ضمني اأ�ضا�ضيني هما احلوالت ال�ضادرة واحلوالت الواردة. حيث اأن احلوالت ال�ضادرة هي احلوالت التي يقوم العميل بالطلب من بنكه دفعها 

اإىل �ضخ�ص م�ضمى داخل الدولة اأو خارجها. اأما احلوالت الواردة فهي احلوالت التي ترد ل�ضالح العميل. 

�سامية التي تقدم خدمة احلوالت امل�سرفية البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ احلوالت )العادية/الفورية(البنك الإ

ا�ضتقبال احلوالت الواردة ودفعها اإىل امل�ضتفيد اإما نقدًا اأو باحل�ضاب.1- احلوالت الواردة

طورت داخل البنك

موال اإىل داخل وخارج اململكة وذلك �ضمن و�ضيلة ات�ضال �ضريعة واآمنة يعتمدها البنك.2- احلوالت ال�ضادرة حتويل الأ

Western Union 3- حوالت

خدمة يقدمها البنك متكن العميل من اإر�ضال وا�ضتلم احلوالت يف نف�ص وقت اإر�ضال احلوالة و�ضمن البلدان 

املحددة واملوجود فيها هذه اخلدمة.

�صالمي الدويل طورت داخل البنكخدمة التحويل ما بني احل�ضابات امل�ضرفية املختلفةخدمات عامةخدمة التحويل املايلالبنك العربي الإ

احلوالت اخلارجيةاحلوالت اخلارجيةم�صرف الراجحي

لدى م�ضرف الراجحي اأكرب �ضبكة بنوك مرا�ضلة حول العامل واأكرث من خم�ضة عقود من اخلربة يف جمال خدمة 

احلوالت ال�ضريعة باأمان و�ضرعة.
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8. صرف العمالت األجنبية:
جنبية والتي تنطوي على قيام البنك ببيع و�ضراء العملت املختلفة. وهي من املعاملت اجلائزة �ضرعًا حيث يتم بيع و�ضراء العملة فورًا بال�ضعر  ردن خدمات �ضرف العملت الأ �ضلمية يف الأ تقدم البنوك الإ

ين, ويتمثل ربح البنك هنا يف الفرق بني �ضعر �ضراء و�ضعر بيع العملة.  الآ

جنبية �سامية التي تقدم خدمة �سرف العمات الأ البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ جنبيالبنك الإ القطع الأ

بال�ضعر  جنبية  الأ العملت  وبيع  �ضراء 

ين االآ

العاملية  �ضعار  الأ وح�ضب  املحلي  لل�ضوق  مناف�ضة  اأ�ضعار  و�ضمن  العملء  طلب  عند  العملت  وبيع  �ضراء  يتم 

نية. الآ

طورت داخل البنك

جنبيةم�صرف الراجحي �ضرف العملت الأ

عملئه  احتياجات  كافة  لتلبي  �ضعار  الأ باأف�ضل  الرئي�ضية  العملت  �ضرف  خدمة  الراجحي  م�ضرف  يقدم 

لق�ضاء عطلتهم اأو لإجناز اأعمالهم و�ضفقاتهم.

9. الشيكات البنكية:
�ضلمية لعملئها  ال�ضيك هو اأداة وفاء يتم حتريره وفقًا ل�ضكل معني, ويت�ضمن اأمرًا من حمرره )العميل( اإىل البنك امل�ضحوب عليه بدفع مبلغ معني من املال للم�ضتفيد. وتخ�ضع ال�ضيكات التي تقدمها البنوك الإ

�ضلمية.  ملجموعة من ال�ضوابط ال�ضرعية التي تتوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ

�سامية التي تقدم خدمة ال�سيكات البنكية البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ البنك الإ

طورت داخل البنكاإ�ضدار دفاتر �ضيكات لعملء البنك.ال�ضيكات البنكيةال�ضيكات البنكية

طورت داخل البنك�ضيكات �ضادرة وم�ضحوبة على البنك.�ضيكات املدير�ضيكات املدير

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل
�ضلمي  طلب دفاتر ال�ضيكات عرب النرتنت مما يوفر الوقت واجلهد على العملء.خدمات عامةطلب دفاتر ال�ضيكات طورت داخل البنكيتيح لك البنك العربي الإ
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10. برامج أو خدمات أخرى لألفراد:
فراد �سامية التي تقدم برامج اأو خدمات اأخرى لاأ البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

�صالمي  البنك الإ

ردين الأ

جل جل1- البيع الآ طورت داخل البنكبيع البنك موجودات مملوكة له بالتق�ضيط.البيع الآ

متويل امل�ضاربة2- متويل امل�ضاربة

خر بالعمل )امل�ضارب( ويوزع الربح بينهما بح�ضة  عقد �ضركة يف الربح بني طرفني, يقدم البنك املال )رب املال( ويقوم الآ

�ضائعة واخل�ضارة تكون على رب املال ويخ�ضر امل�ضارب جهده.

طورت داخل البنك

متويل امل�ضاركة3- متويل امل�ضاركة

�ضائعة, وتق�ضم اخل�ضارة مبقدار ح�ضة كل  الربح ح�ضب التفاق وبح�ضة  توزيع  ويتم  والعمل  باملال  عقد �ضركة بني طرفني 

�ضريك يف راأ�ص املال.

طورت داخل البنك

طورت داخل البنكاإ�ضدار كفالت دخول العطاء وح�ضن التنفيذ وال�ضلفة واجلمارك وال�ضيانة والدفع.خطابات ال�ضمان/الكفالت4- خطابات ال�ضمان/الكفالت

ولية.العتمادات امل�ضتندية5- العتمادات امل�ضتندية طورت داخل البنكفتح العتمادات ل�ضترياد الب�ضائع واملواد الأ

6- العتمادات امل�ضتندية

العتمادات امل�ضتندية ال�ضادرة 

)الذاتية واملرابحة(/ا�ضترياد

فتح العتمادات امل�ضتندية بكافة اأنواعها �ضواء بالإطلع, القبول, الدفع املوؤجل, القابل للتحويل, الدوار, لت�ضهيل وا�ضتكمال 

ولية. عمليات ا�ضترياد الب�ضائع واملواد الأ

طورت داخل البنك

العتمادات امل�ضتندية الواردة/

ت�ضدير

طورت داخل البنكتبليغ وتعزيز العتمادات امل�ضتندية الواردة.

7- بوال�ص التح�ضيل

بوال�ص التح�ضيل ال�ضادرة 

)ا�ضترياد(

طورت داخل البنكاإحدى و�ضائل الدفع لت�ضديد اأثمان ال�ضلع وذلك مقابل الدفع الفوري اأو قبول ال�ضحوبات الزمنية اأو بدون دفع.

بوال�ص التح�ضيل الواردة 

)ت�ضدير(

طورت داخل البنكاإحدى و�ضائل الدفع لت�ضديد اأثمان ال�ضلع وذلك مقابل الدفع الفوري اأو قبول ال�ضحوبات الزمنية اأو بدون دفع.
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الف�صل الثاين

 اخلدمات امل�صرفية لل�صركات

ردن جمموعة متكاملة من اخلدمات امل�ضرفية والتي تلبي  �ضلمية العاملة يف الأ تقدم البنوك الإ

اأنوعها, و�ضيغ  اأنواع ال�ضركات. وتت�ضمن هذه اخلدمات على احل�ضابات مبختلف  احتياجات خمتلف 

جل  جارة والبيع الآ �ضلمية مبا يف ذلك خدمات املرابحة و الإ التمويل التي تتوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ

التح�ضيل,  وبوال�ص  امل�ضتندية  باأنواعها والعتمادات  البنكية  للكفالت  اإ�ضافة  وامل�ضاركة وامل�ضاربة, 

اخلدمات  ا�ضتعرا�ص  �ضيتم  الف�ضل  هذا  ويف  واملتو�ضطة.  ال�ضغرية  لل�ضركات  امل�ضرفية  واخلدمات 

ردن لل�ضركات.  �ضلمية العاملة يف الأ امل�ضرفية التي تقدمها البنوك الإ

1. الحسابات بمختلف أنواعها:
تلبي حاجة عملئها من  التي  اأنواع احل�ضابات  بفتح خمتلف  ردن  الأ �ضلمية يف  الإ البنوك  تقوم 

�ضلمية. ومن اأهم اأنواع احل�ضابات التي توفرها البنوك  ال�ضركات والتي تتوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ

�ضلمية ما يلي: الإ

1. احل�ضابات اجلارية: تتيح هذه اخلدمة لل�ضركات اإدارة اأموالهم ب�ضكل اآمن وفعال. ومتثل احل�ضابات 

رباح ويتم ال�ضحب منها ح�ضب احتياجات  اجلارية مبالغ تودعها ال�ضركات لدى البنك ول ت�ضارك بالأ

ال�ضركة ويف اأي وقت و�ضمن حدود الر�ضيد املوجود يف احل�ضاب. ومتكن هذه اخلدمة ال�ضركات من 

احل�ضول على دفرت �ضيكات. 

2. ح�ضابات ال�ضتثمار: وت�ضمى اأي�ضًا بح�ضابات ال�ضتثمار امل�ضرتك اأو ح�ضابات امل�ضاربة, حيث تعترب 

من  موال  الأ خللها  من  �ضلمية  الإ امل�ضارف  ت�ضتقطب  التي  الو�ضائل  اأهم  من  احل�ضابات  هذه 

�ضلمية. وتقوم ح�ضابات ال�ضتثمار على اأ�ضا�ص امل�ضاربة بحيث  العملء ومبا يتوافق وال�ضريعة الإ

يكون البنك هو امل�ضارب بينما يكون املودع هو رب املال. وقد تكون امل�ضاربة مطلقة اأو قد تكون 

موال وامل�ضاربة  مقيدة, حيث اأن البنك يف امل�ضاربة املطلقة يكون له احلرية الكاملة يف ا�ضتثمار الأ

بها وفقًا ملا يراه منا�ضبًا بحكم خربته وجتربته يف ال�ضتثمار. اأما امل�ضاربة املقيدة فهي امل�ضاربة 

نوع  حتديد  مثل  بها  يقيده  معينة  �ضروطًا  )البنك(  امل�ضارب  على  املال  رب  فيها  ي�ضرتط  التي 

ال�ضتثمار اأو املكان اأو الزمان, ول يجوز للم�ضارب اأن يخاألف هذه القيود. ويقوم البنك با�ضتثمار 

�ضلمية,  موال املتاأتية من هذه احل�ضابات وفقًا ل�ضيغ التمويل التي تتفق مع اأحكام ال�ضريعة الإ الأ

رباح بني البنك ورب املال ح�ضب التفاق املربم بينهما. وعادًة ما تت�ضمن ح�ضابات  ويتم توزيع الأ

جل والتي يتم اإيداعها لفرتات حمددة, وح�ضابات التوفري والتي ميكن  ال�ضتثمار على احل�ضابات لأ

يداع فيها ح�ضب حاجتهم.  للعملء ال�ضحب منها اأو الإ
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�سامية التي تقدم خدمات احل�سابات لل�سركات  البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ البنك الإ

احل�ضابات اجلارية1- احل�ضابات اجلارية

اأ�ضحابها. متكن هذه اخلدمة من ا�ضتخدام اأجهزة ال�ضراف  رباح ويتم ال�ضحب منها ح�ضب احتياجات  مبالغ تودع لدى البنك ول ت�ضارك بالأ

يل, واإ�ضدار دفاتر �ضيكات, وحتويل رواتب. الآ

طورت داخل البنك

ح�ضابات حتت الطلب2- ح�ضابات حتت الطلب

رباح, ويتم ال�ضحب منها ح�ضب احتياجات اأ�ضحابها. ويتم ال�ضحب منها باحل�ضور ال�ضخ�ضي  مبالغ تودع لدى البنك نقدًا اأو مقا�ضة, ول ت�ضارك بالأ

يل. للعميل اأو با�ضتخدام اأجهزة ال�ضراف الآ

طورت داخل البنك

3- ح�ضابات ال�ضتثمار 

امل�ضرتك

جل, ح�ضابات حتت  ح�ضابات لأ

�ضعار, ح�ضابات التوفري  الإ

يل  )ا�ضتخدام اأجهزة ال�ضراف الآ

حل�ضابات التوفري فقط(

مبالغ تودع لدى البنك على اأ�ضا�ص عقد امل�ضاربة املطلقة, ويكون فيها البنك م�ضاربًا واملودع رب املال, ويتم ا�ضتثمارها ح�ضب �ضيغ التمويل املتفقة 

�ضلمية ويوزع الربح مبوجب ح�ضة �ضائعة لكل منهما متفق عليها م�ضبقًا, وتكون ح�ضابات التوفري خا�ضعة جلوائز  مع اأحكام ومبادئ ال�ضريعة الإ

احلج والعمرة, ويتحمل البنك قيمة جميع هذه اجلوائز من اأموال امل�ضاهمني ح�ضب الفتوى ال�ضرعية ال�ضادرة بهذا اخل�ضو�ص.

طورت داخل البنك

4- ح�ضابات املحافظ 

ال�ضتثمارية

املحافظ ال�ضتثمارية 

)�ضندات مقار�ضة( 

اأموال يعهد بها املودعون للبنك ل�ضتثمارها مبوجب عقد امل�ضاربة املقيدة وتق�ضم اإىل وحدات نقدية مت�ضاوية )�ضندات املقار�ضة( ويوزع الربح 

مبوجب ح�ضة �ضائعة لكل منهما متفق عليها م�ضبقًا. 

طورت داخل البنك

5- ح�ضابات ال�ضتثمار 

بالوكالة

ح�ضابات ال�ضتثمار بالوكالة

�ضلمية واملتفق عليها  مبالغ نقدية مودعة لدى البنك يقوم باإدارتها وا�ضتثمارها ح�ضب �ضيغ ال�ضتثمار التي تتفق مع اأحكام ومبادئ ال�ضريعة الإ

بني املودع والبنك مقابل اجر مقطوع اأو ن�ضبة من املال امل�ضتثمر.

طورت داخل البنك

6- ح�ضابات ال�ضتثمار 

املخ�ض�ص بالدينار
طورت داخل البنكاأموال تودع يف البنك ل�ضتثمارها يف م�ضاريع حمددة على اأ�ضا�ص عقد امل�ضاربة املقيدة.ح�ضابات ال�ضتثمار املخ�ض�ص

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل

احل�ضابات اجلارية1- احل�صابات اجلارية

يداع يف اأي وقت من الوقات و�ضمن ر�ضيد احل�ضاب الدائن  بالعملت املحلية  هو وديعة حتت الطلب ميكن من خللها اإجراء عمليات ال�ضحب والإ

جنبية الرئي�ضية , كما باإمكان العملء اإجراء عمليات التحويل بني ح�ضاباتهم اأو ح�ضابات اأخرى با�ضتخدام خدمة النرتنت البنكي وكذلك  والأ

احل�ضول على دفرت �ضيكات وخدمات البنك الذاتية. 

طورت خارج البنك

2- احل�صابات حتت 

الطلب
احل�ضابات حتت الطلب

ال�ضراف  اأجهزة  با�ضتخدام  اأو  �ضخ�ضيا   العميل  وذلك من خلل  ح�ضور  ال�ضحب  عمليات  اإجراء  العملء  باإمكان  رباح,  بالأ ت�ضارك  ل  مبالغ 

يل. االآ

طورت خارج البنك

3- ح�صابات ال�صتثمار 

امل�صرتك

جل 1- ح�ضابات لأ

ودائع ا�ضتثمارية يتم اإيداعها لدى البنك بق�ضد ال�ضتثمار ملدد معينة , ول ت�ضرتد قبل انتهاء املدة , حيث ت�ضارك هذه احل�ضابات يف نتائج �ضايف 

اأرباح ال�ضتثمار املتحققة وفقًا لن�ضب امل�ضاركة املعلن عنها يف البنك.

طورت خارج البنك

2- ح�ضابات التوفري 

�ضتثمار  يداع حيث ت�ضارك ح�ضابات التوفري يف نتائج �ضايف اأرباح الإ ح�ضاب اإدخاري يفتح بق�ضد ال�ضتثمار امل�ضرتك ميكن العملء من ال�ضحب والإ

املتحققة وفقًا لن�ضب امل�ضاركة املعلن عنها يف البنك. 

4- ح�صاب ال�صتثمار 

ح�ضاب ال�ضتثمار املخ�ض�صاملخ�ص�ص

جل يف �ضراء  �ضتثمار املخ�ض�ص ق�ضري الأ وروبي اإمكانية الإ �ضرتليني واليورو الأ مريكي واجلنيه الإ �ضتثمار املخ�ض�ص بالدولر الأ يوفر ح�ضاب الإ

�ضلمية الغراء, وميكن البنك من توزيع عوائد ال�ضتثمار على العملء  �ضلمية وفق اأحكام ال�ضريعة الإ وبيع ال�ضلع و/اأو ال�ضتثمار يف ال�ضكوك الإ

املودعني �ضهريًا.

طورت داخل البنك
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2. المرابحة
�ضلمية. وتتم املرابحة من خلل قيام البنك ب�ضراء ال�ضلعة ومتلكها بثمن معلوم,  حكام ال�ضريعة الإ �ضلمية بتمويل العملء من ال�ضركات وفقًا لأ تعترب املرابحة من طرق التمويل التي تقوم من خللها البنوك الإ

ومن ثم يقوم ببيعها للعميل بالثمن الذي ا�ضرتاها به م�ضافًا اإليه ربح معلوم متفق عليه بني البنك والعميل, على اأن يقوم العميل ب�ضداد الثمن مع الربح للم�ضرف على �ضكل اأق�ضاط اأو كدفعة واحدة يف تاريخ اآجل. 

ول معلومًا واأن يكون الربح معلومًا اأي�ضًا.  مانة والتي تتطلب اأن يكون الثمن الأ وتعترب املرابحة من بيوع الأ

مر بال�ضراء, وهو اأحد اأنواع بيوع املرابحة والذي يتم عن طريق قيام العميل بتقدمي طلبًا للم�ضرف ل�ضراء ال�ضلعة املطلوبة بالو�ضف  وهناك �ضيغة املرابحة املقرتنة بالوعد بال�ضراء, والتي ت�ضمى ببيع املرابحة للآ

الذي يحدده العميل وعلى اأ�ضا�ص الوعد منه ب�ضراء تلك ال�ضلعة فعًل من امل�ضرف مع اإ�ضافة ربح معلوم يتم التفاق عليه, وعلى اأن يدفع العميل الثمن مع الربح على �ضكل اأق�ضاط تنا�ضب اإمكانياته.

�سامية التي تقدم خدمات املرابحة البنوك الإ

ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمةا�صم اخلدمة املعتمد لدى البنك

�صالمي  البنك الإ

ردين الأ

مر  1- بيع املرابحة لالآ

بال�صراء
مر بال�ضراء بيع املرابحة للآ

ول( ي�ضاف له ربح معلوم. وت�ضتخدم هذه  يقوم البنك ب�ضراء ال�ضلع ومتلكها بناء على طلب املتعاملني ومن ثم بيعها لهم ب�ضعر معلوم )الثمن الأ

دوات وخمتلف الب�ضائع. جهزة الكهربائية والعدد والأ ثاث وال�ضيارات والأ را�ضي والأ اخلدمة لتمويل �ضراء املنازل وال�ضقق ومواد البناء والأ

طورت داخل البنك

2- العتمادات امل�صتندية 

ال�صادرة/مرابحة

العتمادات امل�ضتندية ال�ضادرة/

مرابحة

اأنواعها �ضواء بالإطلع, القبول, الدفع املوؤجل, القابل للتحويل, الدوار, لت�ضهيل وا�ضتكمال عمليات ا�ضترياد  فتح العتمادات امل�ضتندية بكافة 

الب�ضائع واملواد الولية.

البنك العربي 

�صالمي الدويل الإ
املرابحة

املرابحة للعمليات اخلارجية    

-   العتمادات.  

- بوال�ص التح�ضيل.

حوالت املرابحة

يتقدم املتعامل بطلب  �ضراء مرابحة للح�ضول على متويل لب�ضائع م�ضتوردة اإما مبوجب )اعتمادات اأو , بوال�ص حت�ضيل اأو حوالت �ضادرة( 

�ضافة اإىل طلب ال�ضدار )العتماد مثل( . والتوقيع على وعد بال�ضراء  بالإ

عند ورود م�ضتندات الب�ضاعة مطابقة للموا�ضفات يقوم البنك ببيعها للمتعامل مبوجب عقد املرابحة على اأق�ضاط.

طورت داخل البنك

املرابحة املحلية ) متويل راأ�ص مال 

عامل(
ي�ضتخدم هذا النوع من املرابحة لتمويل الب�ضائع املحلية.

ي�ضتخدم هذا النوع من املرابحة لتمويل املواد اللزمة لتنفيذ العطاءات املحالة على العملء ويكون التمويل لل�ضلع املحلية و اخلارجية.متويل العطاءات

ردن دبي  بنك الأ

�صالمي الإ
املرابحة

- اعتمادات مرابحة

- مرابحة حملية

- وكالة مرابحة

�ضلي, و ي�ضتخدم هذا  املرابحة هي عقد بيع �ضلعة حمددة لقاء ن�ضبة ربح متفق عليها م�ضبقًا بني الطرفني )الربح( ت�ضاف اإىل �ضعر ال�ضراء الأ

مر بال�ضراء( وح�ضب  ن�ضطة الت�ضغيلية للمتعاملني, حيث يقوم البنك ب�ضراء �ضلع اأو اأجهزة اأو معدات ل�ضالح املتعامل )الآ املنتج لتمويل خمتلف الأ

مر بال�ضراء مع وعد منه ب�ضراء ما اأمر به بثمن التكلفة م�ضافًا اإليه الربح املتفق عليه. املوا�ضفات التي حتدد من قبل الآ

املرابحةم�صرف الراجحي
مرابحة العتمادات امل�ضتندية 

لل�ضترياد

�ضواق املحلية والدولية. ويتم �ضراء هذه  خرى من الأ عقود املرابحة تتيح للعملء ل�ضراء املواد اخلام وال�ضلع الراأ�ضمالية واملواد ال�ضتهلكية الأ

ال�ضلع من قبل م�ضرف الراجحي حل�ضابه بناء على اأوامر من العملء من خلل الدفع نقدا اأو عن طريق خطاب العتماد )خطابات العتماد( 

ثم بيعها للعملء مع هام�ص ربح على اأ�ضا�ص الدفع املوؤجل. وميكن اإجراء املدفوعات املوؤجلة للم�ضرف على اأق�ضاط اأو دفعة واحدة.
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3.  اإلجارة
�ضلمية, وهي عبارة عن عقد بني البنك والعميل بحيث يقوم البنك مبوجبه ب�ضراء ال�ضلعة وتاأجريها للعميل مقابل اأجرة معينة  �ضلمي والتي تتوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ جارة هي اأحد �ضيغ التمويل الإ الإ

جارة, بحيث  �ضل املوؤجر للبنك ول تنتقل امللكية للم�ضتاأجر بعد انتهاء مدة الإ جارة الت�ضغيلية والتي تبقى فيها ملكية الأ جارة قد تتخذ �ضكل الإ يدفعها امل�ضتاأجر للبنك على اأق�ضاط خلل مدة حمددة. و�ضيغة الإ

جارة  �ضل املوؤجر اإىل العميل امل�ضتاأجر بعد انتهاء عقد الإ جارة املنتهية بالتمليك والتي يتم من خللها نقل ملكية الأ ميكن اأن يقوم البنك بتاأجريها لفرتات اأخرى لنف�ص العميل اأو لعميل اآخر. كذلك هناك �ضيغة الإ

اأو عند �ضـداده اآخر ق�ضط. 

جارة �سامية التي تقدم خدمات الإ البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�ضم اخلدمة املعتمد لدى 

البنك

مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمة

ردين �صالمي الأ جارة املنتهية بالتمليكالبنك الإ جارة املنتهية بالتمليكالإ طورت داخل البنكاإجارة منتهية بتملك امل�ضتاأجر للموجودات املوؤجرة له بعد انتهاء مدة العقد.الإ

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل
جارة املنتهية بالتمليك  جارة املنتهية بالتمليكالإ الإ

جارة, من  عقد على عني معينة يف�ضي اإىل متلك العميل لرقبة العني املوؤجرة تلقائيا دون احلاجة لعقد متليك جديد بعد عقد الإ

خلل �ضراء العميل حل�ضة البنك تدريجيا اإىل جانب ا�ضتئجاره ما تبقى من ح�ضة البنك. وي�ضتخدم هذا العقد للتمويل العقاري 

لت واملعدات. و متويل �ضراء الآ

�صالمي ردن دبي الإ جارةبنك الأ جارةالإ الإ

�ضول بناًء على وعد ا�ضتئجار من قبل العميل لفرتة زمنية متفق عليها مقابل اأجرة معينة, حيث يقوم  جارة تعني �ضراء الأ الإ

�ضول من املتعاملني و ح�ضب احتياجاتهم و اإعادة تاأجريها لهم بثمن التكلفة م�ضافًا اإليه الربح  البنك ب�ضراء خمتلف اأنواع الأ

جل املحدد دفعة واحدة اأو على �ضكل اأق�ضاط . املتفق عليه, على اأن يتم ت�ضديد القيمة بالأ
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4.البيع اآلجل:
جل على اأنه ت�ضليم ال�ضلعة يف احلال مقابل تاأجيل �ضداد الثمن اإىل وقت معلوم �ضواء كان التاأجيل للثمن كله اأو جلزء منه, وعادة ما يمُ�ضدد اجلزء املوؤجل من الثمن على دفعات واأق�ضاط, فاإذا  يعرف البيع الآ

دد الثمن على دفعات من بداية ت�ضلم ال�ضيء املباع مع انتقال امللكية يف نهاية فرتة ال�ضداد فيعترب بيع  ددت القيمة مرة واحدة يف نهاية املدة املتفق عليها مع انتقال امللكية يف البداية فيعترب بيع اآجل, واإذا �ضمُ �ضمُ

وىل يف معاملتها مع التجار الذين ل يرغبون يف ا�ضتخدام اأ�ضلوب التمويل بامل�ضاركة, والثانية  جل اأو البيع بالتق�ضيط بثمن اأكرب من الثمن احلايل يف حالتني الأ �ضلمية طريق البيع الآ بالتق�ضيط. وت�ضلك امل�ضارف الإ

جل. يف املعاملت التي يكون فيها املبلغ املوؤجل كبريًا وطويل الأ

وت�ضتخدم بع�ص البنوك �ضيغة ال�ضت�ضناع, حيث يعرف ال�ضت�ضناع على اأنه عقد ي�ضرتي به يف احلال �ضيء مما ي�ضنع �ضنعًا يلتزم البائع بتقدميه م�ضنوعًا مبواد من عنده باأو�ضاف خم�ضو�ضة وثمن حمدد. 

حيث يقوم البنك بتو�ضيط نف�ضه لدفع قيمة ال�ضلعة امل�ضنعة لل�ضانع بدًل من العميل, وبعد النتهاء من الت�ضنيع يقوم البنك ببيعها لعميله بالثمن الذي دفعه على ت�ضنيعها م�ضافًا اإليه ربح.

جل �سامية التي تقدم خدمة البيع الآ البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ جلالبنك الإ جلالبيع الآ طورت داخل البنكبيع البنك موجودات مملوكة له بالتق�ضيط.البيع الآ

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل
ال�ضت�ضناعال�صت�صناع وال�صت�صناع املوازي

اأو  )عقار  الذمة  يف  مو�ضوفة  �ضلعة  ببيعه  )ال�ضانع(  البنك  من  بطلب  )امل�ضت�ضنع(  املتعامل  قيام 

)عقد  مبوجب  املحددة  املوا�ضفات  هذه  ح�ضب  ب�ضناعتها  ال�ضانع  يقوم  بحيث  اأخرى(  ثابتة  اأ�ضول 

ال�ضت�ضناع( , ويقوم البنك بالتفاق مع جهة اأخرى ل�ضنع  ال�ضلعة مبوجب عقد منف�ضل )ال�ضت�ضناع 

خرى هي ال�ضانع.  املوازي( ويكون البنك يف هذا العقد م�ضتن�ضنع واجلهة الأ

طورت داخل البنك

جلم�صرف الراجحي جلالبيع الآ البيع الآ

اأحد برامج امل�ضرف لتمويل املوؤ�ض�ضات وال�ضركات. يقّدم هذا املنتج فر�ضة للزبائن لتوفري احتياجاتهم 

�ضلمية املجازة بوا�ضطة الهيئة ال�ضرعية للم�ضرف حيث  املالية يف املدى القريب عن طريق ال�ضيغ الإ

اأن يتم �ضداد مبلغ التمويل اآجل  يقوم امل�ضرف ب�ضراء املعدن ومتلكه ومن ثم بيعه على العميل على 

ح�ضب ما ين�ص عليه قرار اللجنة الئتمانية.



2��

5. المشاركة 
�ضلمي التمويل الذي يطلبه املتعامل معه بحيث ي�ضبح البنك والعميل �ضريكني يف راأ�ص مال امل�ضروع, ودون ا�ضرتاط اأرباح ثابتة, واإمنا  التمويل بامل�ضاركة هو اأ�ضلوب متويلي يقوم على اأ�ضا�ص تقدمي امل�ضرف الإ

ي�ضارك امل�ضرف العميل يف الناجت املتوقع احل�ضول عليه من امل�ضروع ربحًا كان اأم خ�ضارة, وذلك يف �ضوء قواعد واأ�ض�ص توزيع متفق عليها يف بداية التعاقد. وتت�ضمن امل�ضاركـة على العديد من املزايا منها اأنها توؤمن 

نتاجية. وعادًة ما يتم التمويل بامل�ضاركة من خلل �ضيغتني اأ�ضا�ضيتني هما:  فر�ص توظيف عالية جلميع املوارد والطاقات التمويلية يف امل�ضرف, واأنها تعمل على ت�ضجيع ال�ضتثمار يف امل�ضروعات الإ

1. التمويل بامل�صاركة الثابتة: وتعني دخول امل�ضرف يف راأ�ص مال م�ضرتك بح�ضة ثابتة ل تنتهي اإل بانق�ضاء عمر ال�ضركة اأو خروجه منها, ويوزع �ضايف ناجت ن�ضاط ال�ضركة )ربحًا اأو خ�ضارة( على ال�ضركاء ح�ضب 

م�ضاهمة كل منهم يف راأ�ص املال.وقد تكون امل�ضاركة الثابتة م�ضتمرة )اأو دائمة( بحيث يقوم امل�ضرف مب�ضاركة طرف اآخر اأو اأكرث دون حتديد مدة لل�ضركة, ويكون امل�ضرف �ضريكًا يف امل�ضروع طاملا اأنه يعمل. 

وقد تكون امل�ضاركة الثابتة منتهية )اأو موؤقتة( وفيها ي�ضرتك امل�ضرف مع طرف اآخر اأو اأكرث لفرتة معينة يتم يف النهاية ت�ضفية ال�ضركة وح�ضول كل طرف على حقوقه. مبعنى اأن امل�ضاركة الثابتة املنتهية تت�ضمن 

توقيتًا معينًا للتمويل مثل دورة ن�ضاط جتاري اأو دورة مالية اأو عملية مقاولت توريد اأو �ضفقة معينة بامل�ضاركة. 

2. التمويل بامل�صاركة املتناق�صة: هو عبارة عن قيام امل�ضرف بتقدمي راأ�ص املال اللزم لطالب التمويل, على اأن ي�ضرتد البنك راأ�ص املال تدريجيًا خلل فرتة معينة. وي�ضلح هذا النوع من التمويل يف حالة رغبة 

ال�ضريك يف ال�ضتثمار بامل�ضروع لنف�ضه بعد فرتة من الزمن. وفيه يكون من حق ال�ضريك )عميل البنك( اأن يحل حمل البنك يف ملكية امل�ضروع, اإما دفعة واحدة اأو على دفعات ح�ضب التفاق وطبيعة العملية. 

ومن املجالت املنا�ضبة لهذا النوع من التمويل قطاع النقل واملباين بوجه خا�ص, واإن كان ل مينع هذا اإمكان العمل به يف غري ذلك من املجالت.

�سامية التي تقدم خدمة امل�ساركة البنوك الإ

�صا�صي ا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردين �صالمي الأ متويل امل�ضاركةمتويل امل�ضاركةالبنك الإ

راأ�ص  وتق�ضم اخل�ضارة مبقدار ح�ضة كل �ضريك يف  �ضائعة,  التفاق وبح�ضة  الربح ح�ضب  توزيع  ويتم  والعمل  باملال  عقد �ضركة بني طرفني 

املال.

طورت داخل البنك

امل�ضاركةم�صرف الراجحي

م�ضاركة العتمادات

امل�ضتندية لل�ضترياد

امل�ضاركة توؤدي وظيفة ال�ضراكة املحدودة ما بني م�ضرف الراجحي والعملء الذين يريدون ا�ضترياد الب�ضائع واملعدات لكنهم ل ميلكون 

موال الكافية لتحقيق الغاية. يف هذا النوع من العمليات يوؤمن العميل جزءًا من املبلغ املطلوب ويوؤمن م�ضرف الراجحي اجلزء املتبقي.  الأ

في�ضدر م�ضرف الراجحي حينئٍذ خطاب اعتماد ل�ضترياد الب�ضائع وعند و�ضول الب�ضائع يف ما بعد, تمُطرح ثلثة اختيارات وهي:

1. يبيع م�ضرف الراجحي ح�ضته يف امل�ضاركة اإىل العميل مقابل مبلغ نقدي اأو ت�ضديد الدفع على اأ�ضا�ص موؤجل مع التفاق على هام�ص 

الربح.

2. يبيع العميل ح�ضته اإىل م�ضرف الراجحي مقابل مبلغ نقدي اأو ت�ضديد الدفع على اأ�ضا�ص موؤجل.

3. يبيع الطرفان ح�ضتهما معًا يف ال�ضوق.
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6. المضاربة
ول للطرف الثاين العمل والت�ضرف يف ماله بغية حتقيق الربح, على  خر ي�ضارك بجهده )العميل(, بحيث يوكل الطرف الأ تعرف امل�ضاربة على اأنها عقد بني طرفني اأو اأكرث يقدم اأحدهما املال )وهو البنك( والآ

رباح ح�ضب التفاق املربم بينهما يف عقد امل�ضاربة, مع حتمل البنك لكافة اخل�ضائر التي قد تنتج ما مل يخاألف امل�ضارب ن�ضو�ص عقد امل�ضاربة. وهناك نوعان للم�ضاربة هما:  اأن يكون توزيع الأ

1( امل�صاربة املطلقة ) تفوي�ص غري حمدود(: وهي اأن يقوم البنك بتقدمي راأ�ص املال م�ضاربًة من غري تعيني املكان والزمان و�ضفة العمل, وبالتايل فاإن امل�ضاربة املطلقة جتعل للم�ضارب حرية الت�ضرف كيفما 

�ضاء دون الرجوع لرب املال اإل عند نهاية امل�ضاربة. 

2( امل�صاربة املقيدة )تفوي�ص حمدود(: وهي التي ي�ضرتط فيها رب املال )البنك( على امل�ضارب بع�ص ال�ضروط ل�ضمان ماله, حيث يكون فيه تقييدات نوعية وزمانية ومكانية.

�سامية التي تقدم خدمة امل�ساربة البنوك الإ

�صا�صي ا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردين �صالمي الأ متويل امل�ضاربةمتويل امل�ضاربةالبنك الإ

خر بالعمل )امل�ضارب( ويوزع الربح بينهما بح�ضة  عقد �ضركة يف الربح بني طرفني, يقدم البنك املال )رب املال( ويقوم الآ

�ضائعة واخل�ضارة تكون على رب املال ويخ�ضر امل�ضارب جهده.

طورت داخل البنك

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل
امل�ض�ربة امل�ض�ربة 

فراد وال�ضخ�ضيات العتبارية يكون فيها البنك رب مال والعميل )امل�ضارب(   �ضركة يف الربح بني البنك وعميل اأو اأكرث من الأ

�ضلمي .  وفقًا   لقواعد امل�ضاربة املعروفة يف الفقه الإ

طورت داخل البنك
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7. الكفاالت البنكية )خطابات الضمان(
�ضلمية, وهي تتوافق  ن�ضطة امل�ضرفية الهامة التي متار�ضها البنوك الإ تعد خطابات ال�ضمان من الأ

ن التكييف ال�ضرعي ي�ضري اإىل اأنها تندرج �ضمن اأمرين هما الوكالة,  �ضلمية لأ مع اأحكام ال�ضريعة الإ

يتعهد  املتعامل  بناًء علي طلب  البنك  باأنه تعهد كتابي ي�ضدر من  ال�ضمان  والكفالة. ويعرف خطاب 

�ضدار( يف حدود مبلغ معني جتاه طرف ثالث ي�ضمى امل�ضتفيد,  مبقت�ضاه البنك بكفالة العميل )طالب الإ

وذلك �ضمانا لوفاء هذا العميل املكفول بالتزامه جتاه الطرف الثالث خلل مدة معينة, ويجوز متديد 

وىل.  ال�ضمان ملدة اأخرى وذلك قبل انتهاء املدة الأ

اإىل  �ضافة  بالإ وامل�ضتفيد,  ال�ضلحية,  ومدة  القيمة,  حتديد  ال�ضمان  خطاب  يت�ضمن  اأن  ويجب 

مقاولة  تنفيذ  �ضمان  اأو  مناق�ضة,  يف  الدخول  �ضمان  مثل  منه  الغر�ص  اأو  ال�ضمان  مو�ضوع  حتديد 

يت�ضمن  كما  غريه.  اأو  الب�ضائع  عن  موؤقت  اإفراج  على  للح�ضول  للجمارك  مقدم  �ضمان  اأو  مباين, 

خطاب ال�ضمان على �ضروط �ضريانه, فقد ين�ص فيه على اأن امل�ضرف يدفع املبلغ امل�ضمون عند اأول 

مطالبة من الطرف الثالث خلل مدة �ضلحية ال�ضمان دون التفات ملا قد يبديه العميل من معار�ضة. 

�ضلي املربم بني العميل وامل�ضتفيد,  وقد يقيد الدفع بطلب م�ضبب مثل وجود تق�ضري يف تنفيذ اللتزام الأ

وذلك مبوجب اإ�ضعار من امل�ضتفيد يبني وفقًا لتقديره املطلق بوجود التق�ضري يف التنفيذ. وتوجد اأنواع 

متعددة خلطابات ال�ضمان نذكر منها ما يلي: 

اخلا�ضة  اخلطابات  وهي  عطاء,  دخول  بكفالة  اأي�ضًا  وت�ضمى  البتدائية:  ال�صمان  خطابات   .1

تنفيذ  من  امل�ضتفيدة  اجلهات  فهذه  حكمها,  يف  وما  احلكومية  للجهات  تقدم  والتي  بالعطاءات 

العطاء تطلب عادة تاأمني نقدي اأو خطاب �ضمان ابتدائي من ال�ضركة التي ير�ضو عليها العطاء, 

وذلك ل�ضمان جدية املتقدمني يف العرو�ص املقدمة منهم ول�ضمان عدم رجوعهم عن تنفيذ العطاء 

عندما ير�ضو عليهم. 

2. خطابات ال�صمان النهائية: وت�ضمى اأي�ضًا بكفالت ح�ضن التنفيذ, وتطلبها اجلهة التي �ضيتم تنفيذ 

املكفول. وهي عبارة  التق�ضري من قبل  داء وعدم  الأ التنفيذ و�ضلمة  لها ل�ضمان ح�ضن  امل�ضروع 

التنفيذ  ح�ضن  مقابل  املناق�ضة  اأو  امل�ضروع  قيمة  من  مثًل(   %5( املال  من  مبلغ  بدفع  تعهد  عن 

تنفيذ  اإمتام  النهائي حلني  ال�ضمان  وي�ضري مفعول خطاب  املقاولة,  ال�ضركة  داء من  الأ و�ضلمة 

العقد وي�ضتحق املبلغ املتعهد بدفعه يف حالة تخلف املكفول عن الوفاء بالتزاماته .

ن يقوم العميل )املكفول( باأعمال  3. كفالت ال�صيانة: ت�ضدر هذه الكفالت من قبل البنك �ضمانًا لأ

اأو  ال�ضيانة التي يلتزم بها جتاه امل�ضروع املنفذ وملدة حمددة من تاريخ انتهاء امل�ضروع مثل �ضنة 

�ضنتني اأو اأكرث ح�ضب التفاق. 

ن يقوم  4. خطابات ال�صمان اجلمركية اأو الكفالت اجلمركية: يتم اإ�ضدار هذه الكفالت �ضمانًا لأ

العميل بت�ضديد الر�ضوم اجلمركية التي ت�ضتحق عليه. وتهدف الكفالت اجلمركية ل�ضمان حقوق 

�ضل اأن يتم ت�ضديد كامل  اخلزينة العامة للدولة يف الر�ضوم اجلمركية على ال�ضلع امل�ضتوردة. فالأ

اأرا�ضى الدولة, لكن وبهدف الت�ضهيل على  اإىل  الر�ضوم اجلمركية على الب�ضائع مبجرد دخـولها 

امل�ضتوردين قد ت�ضمح دائرة اجلمارك باإدخال تلك الب�ضائع اإىل الدولة ملدة حمدودة دون اأن يقوم 

يقوم  وهنا  جمركي.  �ضمان  خطاب  تقدمي  ب�ضرط  امل�ضتحقة,  اجلمركـية  الر�ضوم  بدفع  امل�ضتورد 

دائرة  تكون  بينما  املكفول  هو  يكون  بحيث  اجلمركية  الكفالة  اإ�ضدار  بنكه  من  بالطلب  امل�ضتورد 

اجلمارك هي امل�ضتفيد من الكفالة. 
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�سامية التي تقدم خدمات الكفالت البنكية البنوك الإ

�صا�صي ا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

ردين �صالمي الأ البنك الإ
خــــطــــابــــات الـــ�ـــضـــمـــان/

الكفالت

خطابات ال�ضمان/

الكفالت

طورت داخل البنكاإ�ضدار كفالت دخول العطاء وح�ضن التنفيذ وال�ضلفة واجلمارك وال�ضيانة والدفع.

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل

خــــطــــابــــات الـــ�ـــضـــمـــان/ 

الكفالت  

خطابات ال�ضمان / 

الكفالت 

وكفالت   , ال�ضيانة   , , اجلمارك  التنفيذ  , ح�ضن  املقدمة  الدفعة  لغايات  واخلارجية  املحلية  الكفالت  با�ضدار  البنك  يقوم 

الدفع( .

الكفالت امل�ضرفيةالكفالت امل�ضرفيةم�صرف الراجحي

�ضدار ب�ضروط  يكفل ويتعهد امل�ضرف اأمام اجلهة امل�ضتفيدة من الكفالة اأن يقوم بدفع قيمة الكفالة يف حال مل يلتزم طالب الإ

كرث تداول هي  اجلهة  امل�ضتفيدة, واأحيانا تكون هذه الكفالت غري م�ضروطة مثل كفالت الدفع, والكفالت الغري م�ضروطة والأ

كفالت دخول العطاء والدفعة املقدمة وح�ضن التنفيذ وال�ضيانة.
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8. االعتمادات المستندية
�ضلمية نظرًا لدورها يف دعم وتعزيز عمليات التجارة اخلارجية من ا�ضترياد وت�ضدير. والعتماد امل�ضتندي عبارة عن طلب يتقدم به  تعد العتمادات امل�ضتندية من اخلدمات امل�ضرفية املهمة التي تقدمها البنوك الإ

�ضلمية من خلل اأ�ضلوبني هما:  املتعامل من اأجل �ضداد ثمن م�ضرتيات ب�ضائع من اخلارج, ويقوم البنك مبوجبه عن طريق املرا�ضلني ب�ضداد القيمة بالعملة املطلوب ال�ضداد بها. وتنفذ العتمادات امل�ضتندية بامل�ضارف الإ

جراءات امل�ضرفية لفتح العتماد لدي املرا�ضل و�ضداد قيمة العتماد بالعملة املطلوبة. وتنفيذ  اأ- تنفيذ العتماد امل�صتندي كخدمة م�صرفية: حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل املتعامل, ويقت�ضر دور امل�ضرف علي الإ

جارة ويتقا�ضى امل�ضرف اأجرًا عن تاأديتها.  امل�ضرف للعتماد امل�ضتندي كخدمة م�ضرفية جائز �ضرعيًا ويندرج حتت قواعد الوكالة والإ

�ضلمي عن طريق  ب- تنفيذ العتماد امل�صتندي  كائتمان م�صريف: حيث يقوم املتعامل ب�ضداد جزء فقط من قيمة العتماد ويقوم امل�ضرف با�ضتكمال �ضداد قيمة العتماد كعملية ائتمانية. وتنفذ هذه العملية بامل�ضرف الإ

�ضلمية بتقدمي العتمادات امل�ضتندية وفقًا ل�ضيغة املرابحة  اإحدى قنوات ال�ضتثمار )مرابحة - اأو م�ضاركة العتمادات(, ويف هذه احلالة فاإنها تندرج حتت قواعد عقود البيوع وامل�ضاركات. وكثريًا ما تقوم البنوك الإ

�ضول املتوافرة يف ال�ضوق اخلارجي, وي�ضتند اعتماد  وذلك يف حال كان العميل فاحت العتماد ل ي�ضتطيع تغطية مبلغ العتماد ب�ضكل كامل, فيحتاج حينها للح�ضول على متويل من البنك ل�ضراء ما يحتاجه من ال�ضلع والأ

املرابحة على عقد املرابحة للواعد بال�ضراء املعروف باملرابحة امل�ضرفية. 

�سامية التي تقدم خدمة العتمادات امل�ستندية  البنوك الإ

 ا�صم البنك
ا�صم اخلدمة 

�صا�صي الأ

ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

�صالمي  البنك الإ

ردين الأ

العتمادات 

امل�ضتندية

العتمادات امل�ضتندية ال�ضادرة 

)الذاتية واملرابحة(/ا�ضترياد

فتح العتمادات امل�ضتندية بكافة اأنواعها �ضواء بالإطلع, القبول, الدفع املوؤجل, القابل للتحويل, الدوار, لت�ضهيل وا�ضتكمال عمليات ا�ضترياد الب�ضائع 

واملواد الولية.
طورت داخل البنك

تبليغ وتعزيز العتمادات امل�ضتندية الواردة.العتمادات امل�ضتندية الواردة/ت�ضدير

البنك العربي 

�صالمي الدويل الإ

 العتمادات

امل�ضتندية

�ضواق املحلية والدولية. العتمادات امل�ضتندية خرى من الأ تتيح عقود املرابحة بالعتمادات امل�ضتندية للعملء  �ضراء املواد اخلام والب�ضائع الراأ�ضمالية واملواد ال�ضتهلكية الأ

حيث ي�ضرتي البنك ال�ضلعة )بناء على رغبة العميل( ويبيعها  مرابحًة بعد التاأكد من و�ضولها مقابل وعد من العميل  ب�ضراء الب�ضاعة لحقًا من البنك.

 العتمادات امل�ضتندية ال�ضادرة

)الذاتية واملرابحة(/ا�ضترياد

يقوم البنك بفتح العتمادات  ) القبول, الدفع املوؤجل, القابل للتحويل, الدوار.. الخ ( لت�ضهيل وا�ضتكمال عمليات ا�ضترياد الب�ضائع واملواد الولية.

يقوم البنك بتبليغ وتعزيز العتمادات الواردة .العتمادات امل�ضتندية الواردة ت�ضدير

م�صرف الراجحي
 العتمادات

امل�صتندية

1. العتمادات امل�ضتندية لل�ضترياد

هو خطاب �ضادر عن م�ضرف الراجحي ل�ضالح امل�ضتفيد )امل�ضدر( نيابة عن مقدم الطلب )امل�ضتورد(, ويتعهد م�ضرف الراجحي من خلله بالدفع 

اأمام امل�ضتفيد ليتمكن من  اأن تكون امل�ضتندات املقدمة مطابقة ل�ضروط العتماد, وهنا تكون ملءة امل�ضرف هي املمثل الوحيد ملقدم الطلب  مقابل 

ال�ضترياد بكل �ضهولة وي�ضر.

2. العتمادات امل�ضتندية للت�ضدير

يتعهد م�ضرف امل�ضتورد تعهدا ل رجعة فيه بالدفع مل�ضرف الراجحي �ضريطة اأن يلتزم امل�ضدر ب�ضروط وتعليمات العتماد, ويقوم امل�ضرف بتقدمي 

امل�ضورة والتفاو�ص بالنيابة عن امل�ضدر اأمام م�ضرف امل�ضتورد ويتعهد اأي�ضا بالدفع للم�ضدر, وان لزم يقوم امل�ضرف بتاأكيد خطاب العتماد نيابة 

عن العميل.
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9. الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة 
�سامية التي تقدم خدمات م�سرفية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة البنوك الإ

�صا�صي ا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

البنك 

�صالمي  الإ

ردين الأ

احل�ضابات اجلاريةاحل�ضابات اجلارية

رباح ويتم ال�ضحب منها ح�ضب احتياجات اأ�ضحابها. متكن هذه اخلدمة من ا�ضتخدام اأجهزة  مبالغ تودع لدى البنك ول ت�ضارك بالأ

يل, واإ�ضدار دفاتر �ضيكات, وحتويل رواتب. ال�ضراف الآ

طورت داخل البنك

ح�ضابات حتت الطلبح�ضابات حتت الطلب

رباح, ويتم ال�ضحب منها ح�ضب احتياجات اأ�ضحابها. ويتم ال�ضحب منها  مبالغ تودع لدى البنك نقدًا او مقا�ضة, ول ت�ضارك بالأ

يل. باحل�ضور ال�ضخ�ضي للعميل او با�ضتخدام اأجهزة ال�ضراف الآ

طورت داخل البنك

ح�ضابات ال�ضتثمار امل�ضرتك

جل ح�ضابات لأ

�ضعار ح�ضابات حتت الإ

حــ�ــضــابــات الــتــوفــري )ا�ــضــتــخــدام اأجــهــزة 

يل حل�ضابات التوفري فقط( ال�ضراف الآ

مبالغ تودع لدى البنك على اأ�ضا�ص عقد امل�ضاربة املطلقة, ويكون فيها البنك م�ضاربًا واملودع رب املال, ويتم ا�ضتثمارها ح�ضب �ضيغ 

�ضلمية ويوزع الربح مبوجب ح�ضة �ضائعة لكل منهما متفق عليها م�ضبقًا, وتكون  التمويل املتفقة مع اأحكام ومبادئ ال�ضريعة الإ

امل�ضاهمني ح�ضب  اموال  قيمة جميع هذه اجلوائز من  يتحمل  البنك  ويتحمل  والعمرة,  التوفري خا�ضعة جلوائز احلج  ح�ضابات 

الفتوى ال�ضرعية ال�ضادرة بهذا اخل�ضو�ص.

طورت داخل البنك

املحافظ ال�ضتثمارية )�ضندات مقار�ضة( ح�ضابات املحافظ ال�ضتثمارية

اأموال يعهد بها املودعون للبنك ل�ضتثمارها مبوجب عقد امل�ضاربة املقيدة وتق�ضم اىل وحدات نقدية مت�ضاوية )�ضندات املقار�ضة( 

ويوزع الربح مبوجب ح�ضة �ضائعة لكل منهما متفق عليها م�ضبقًا. 

طورت داخل البنك

ح�ضابات ال�ضتثمار بالوكالةح�ضابات ال�ضتثمار بالوكالة

�ضلمية  مبالغ نقدية مودعة لدى البنك يقوم باإدارتها وا�ضتثمارها ح�ضب �ضيغ ال�ضتثمار التي تتفق مع اأحكام ومبادئ ال�ضريعة الإ

واملتفق عليها بني املودع والبنك مقابل اجر مقطوع اأو ن�ضبة من املال امل�ضتثمر.

طورت داخل البنك

املخ�ض�ص  ال�ضتثمار  ح�ضابات 

بالدينار

طورت داخل البنكاأموال تودع يف البنك ل�ضتثمارها يف م�ضاريع حمددة على اأ�ضا�ص عقد امل�ضاربة املقيدة.ح�ضابات ال�ضتثمار املخ�ض�ص

مر بال�ضراء مر بال�ضراءبيع املرابحة للآ بيع املرابحة للآ

ول( ي�ضاف له ربح معلوم.  يقوم البنك ب�ضراء ال�ضلع ومتلكها بناء على طلب املتعاملني ومن ثم بيعها لهم ب�ضعر معلوم )الثمن الأ

والعدد  الكهربائية  جهزة  والأ وال�ضيارات  ثاث  والأ را�ضي  والأ البناء  ومواد  وال�ضقق  املنازل  �ضراء  لتمويل  اخلدمة  هذه  وت�ضتخدم 

دوات وخمتلف الب�ضائع. والأ

طورت داخل البنك
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�صا�صي ا�صم البنك ا�صم اخلدمة الأ
ا�صم اخلدمة املعتمد

 لدى البنك
مزود اخلدمةو�صف عام عن اخلدمة

تابع/ البنك 

�صالمي  الإ

ردين الأ

اعتمادات م�ضتندية/مرابحةاعتمادات م�ضتندية/مرابحة

فتح العتمادات امل�ضتندية بكافة اأنواعها �ضواء بالإطلع, القبول, الدفع املوؤجل, القابل للتحويل, الدوار, لت�ضهيل وا�ضتكمال عمليات 

ا�ضترياد الب�ضائع واملواد الولية.

طورت داخل البنك

جارة املنتهية بالتمليك جارة املنتهية بالتمليكالإ طورت داخل البنكاإجارة منتهية بتملك امل�ضتاأجر للموجودات املوؤجرة له بعد انتهاء مدة العقد.الإ

جل جلالبيع الآ طورت داخل البنكبيع البنك موجودات مملوكة له بالتق�ضيط.البيع الآ

متويل امل�ضاركةمتويل امل�ضاركة

عقد �ضركة بني طرفني )البنك, ال�ضريك( باملال والعمل ويتم توزيع الربح ح�ضب التفاق وبح�ضة �ضائعة, وتق�ضم اخل�ضارة مبقدار 

ح�ضة كل �ضريك يف راأ�ص املال.

طورت داخل البنك

املنتهية  املتناق�ضة  امل�ضاركة  متويل 

بالتمليك

املنتهية  املــتــنــاقــ�ــضــة  ــاركــة  املــ�ــض ــل  متــوي

بالتمليك

عقد �ضركة بني طرفني )البنك, ال�ضريك( باملال والعمل ويتم توزيع الربح ح�ضب التفاق وبح�ضة �ضائعة ويكون من حق ال�ضريك 

فيها ان يحل حمل البنك يف ملكية امل�ضروع, وتق�ضم اخل�ضارة مبقدار ح�ضة كل �ضريك يف راأ�ص املال.

متويل امل�ضاربةمتويل امل�ضاربة

عقد �ضركة يف الربح بني طرفني, يقدم البك املال )رب املال( ويقوم الخر بالعمل )امل�ضارب( ويوزع الربح بينهما بح�ضة �ضائعة 

واخل�ضارة تكون على رب املال ويخ�ضر امل�ضارب جهده.

طورت داخل البنك

طورت داخل البنكاإ�ضدار كفالت دخول العطاء وح�ضن التنفيذ وال�ضلفة واجلمارك وال�ضيانة والدفع.خطابات ال�ضمان/الكفالتخطابات ال�ضمان/الكفالت

العتمادات امل�ضتندية/ذاتيةالعتمادات امل�ضتندية/ذاتية

فتح العتمادات امل�ضتندية بكافة اأنواعها �ضواء بالإطلع, القبول, الدفع املوؤجل, القابل للتحويل, الدوار, لت�ضهيل وا�ضتكمال عمليات 

ا�ضترياد الب�ضائع واملواد الولية.

طورت داخل البنك

البطاقات امل�ضرفية

بطاقة  )اإ�ـــضـــدار  امل�ضرفية  الــبــطــاقــات 

اخلــ�ــضــم الــــفــــوري وبـــطـــاقـــة اخلــ�ــضــم 

ال�ضهري(

ر�ضيد  بوجود  مرتبط  هو  ما  منها  واخلدمات,  ال�ضلع  و�ضراء  يل  الآ ال�ضراف  اأجهزة  من  النقدي  ال�ضحب  حاملها  تخول  بطاقة 

باحل�ضاب يغطي املبلغ املطلوب ومنها ما ي�ضدد خلل )15( يوم من تاريخ احل�ضول على اخلدمة اأو  حلني ورود الراتب املحول.

طورت داخل البنك
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10. برامج أو خدمات أخرى للشركات:
�سامية التي تقدم برامج اأو خدمات اأخرى لل�سركات البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمة و�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ البنك الإ

جنبي ينالقطع الأ جنبية بال�ضعر الآ �ضعار العاملية.�ضراء وبيع العملت الأ يتم �ضراء وبيع العملت عند طلب العملء و�ضمن اأ�ضعار مناف�ضة لل�ضوق املحلي وح�ضب الأ

طورت داخل 

البنك

البطاقات امل�ضرفية

بطاقة اخل�ضم  )اإ�ضدار  امل�ضرفية  البطاقات 

الفوري وبطاقة اخل�ضم ال�ضهري(

يل و�ضراء ال�ضلع واخلدمات, منها ما هو مرتبط  بطاقة تخول حاملها ال�ضحب النقدي من اأجهزة ال�ضراف الآ

بوجود ر�ضيد باحل�ضاب يغطي املبلغ املطلوب ومنها ما ي�ضدد خلل )15( يوم من تاريخ احل�ضول على اخلدمة 

اأو  حلني ورود الراتب املحول.

احلوالت )العادية/الفورية(

ا�ضتقبال احلوالت الواردة ودفعها اإىل امل�ضتفيد اإما نقدًا اأو باحل�ضاب.احلوالت الواردة

موال اإىل داخل وخارج اململكة وذلك �ضمن و�ضيلة ات�ضال �ضريعة واآمنة يعتمدها البنك.احلوالت ال�ضادرة حتويل الأ

Western Union حوالت

خدمة يقدمها البنك متكن العميل من اإر�ضال وا�ضتلم احلوالت يف نف�ص وقت اإر�ضال احلوالة و�ضمن البلدان 

املحددة واملوجود فيها هذه اخلدمة.

بوال�ص التح�ضيل

اإحدى و�ضائل الدفع لت�ضديد اأثمان ال�ضلع وذلك مقابل الدفع الفوري اأو قبول ال�ضحوبات الزمنية اأو بدون دفع.بوال�ص التح�ضيل ال�ضادرة )ا�ضترياد(

اإحدى و�ضائل الدفع لت�ضديد اأثمان ال�ضلع وذلك مقابل الدفع الفوري اأو قبول ال�ضحوبات الزمنية اأو بدون دفع.بوال�ص التح�ضيل الواردة )ت�ضدير(

�صالمي الدويل البنك العربي الإ

�ضراء وبيع العملت الجنبية النقد الجنبي )جميع العملت( 

يتم �ضراء وبيع العملت الجنبية ح�ضب احتياجات العملء وذلك من خلل لوائح ال�ضعار العاملية و�ضمن اأ�ضعار 

ال�ضوق املحلي .

- بطاقة فيزا الئتمانية البطاقات امل�ضرفية 

بطاقة تخول حاملها ال�ضحب النقدي من اأجهزة ال�ضراف اليل و�ضراء ال�ضلع )امل�ضرتيات ( ويتم الت�ضديد يف 

نهاية ال�ضهر .

احلوالت 

احلوالت الواردة 

يتمتع البنك العربي ال�ضلمي الدويل ب�ضبكة مرا�ضلت وا�ضعة وكبرية تغطي معظم بلدان العامل. وت�ضهل هذه 

ال�ضبكة عملية تنفيذ جميع احلوالت املر�ضلة و�ضرعة ا�ضتلمها من قبل امل�ضتفيدين املعنيني وتدفع نقدا للعميل 

اأو يف احل�ضاب .

احلوالت ال�ضادرة 

موال اإىل داخل  يقوم البنك العربي ال�ضلمي من خلل جمموعة مميزة من البوك املرا�ضلةو املغطية بتحويل الأ

وخارج اململكة وذلك �ضمن اأف�ضل الو�ضائل احلديثة .

اإحدى و�ضائل الدفع لت�ضديد اأثمان ال�ضلع وذلك مقابل الدفع الفوري اأو قبول ال�ضحوبات الزمنية اأو بدون دفع.بوال�ص )�ضادرة / واردة ( البوال�ص 
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�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمة و�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

بوال�ص الت�صدير وال�صتريادم�صرف الراجحي

1. بوال�ص الت�ضدير

ردن مبوجب  هي خدمة يقدمها م�ضرف الراجحي لعملئه امل�ضدرين الذين يتعاملون مع م�ضتوردين خارج الأ

بوال�ص التح�ضيل, حيث يقوم م�ضرف الراجحي با�ضتلم الوثائق التجارية اخلا�ضة بعملية الت�ضدير من عميله 

ويتبع تعليمات الدفع التي يطلبه العميل ويقوم بعد ذلك باإر�ضال هذه الوثائق للم�ضتورد من خلل البنك املرا�ضل 

الذي يوجد يف بلد امل�ضتورد, يقوم م�ضرف الراجحي بدفع قيمة الوثائق التجارية لعميله امل�ضتورد التي متثل قيمة 

الب�ضائع عند ال�ضتحقاق )اإذا ما كانت موؤجلة الدفع(  اأو بالطلع وح�ضب طلب العميل وبعد حت�ضيل قيمتها 

من قبل البنك املرا�ضل, ول يوجد اأي التزام على امل�ضرف بالدفع للم�ضدر حتى يرد اإىل امل�ضرف كامل الدفعات 

املطلوبة.

2. بوال�ص ال�ضترياد

الب�ضائع  الوثائق من امل�ضدر من خلل م�ضرف امل�ضدر باخلارج والتي متثل ملكية  الراجحي  يتلقى م�ضرف 

م�ضرف  يقوم  امل�ضتندات  على  الطلع  عند  اأو  ال�ضتحقاق  وعند   , امل�ضدر  م�ضرف  من  التح�ضيل  وتعليمات 

العميل ل يكفي  اأن ر�ضيد  بالدفع يف حال  اإىل م�ضرف امل�ضدر, ويكون امل�ضرف غري ملزما  بالدفع  الراجحي 

جل على العميل. لإمتام عملية الدفع اأو قد يقوم امل�ضرف ب�ضراء الب�ضائع وبيعها بالآ
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الف�صل الثالث

خدمات اخلزينة وال�صتثمار

1. إدارة المحافظ االستثمارية والخدمات االستثمارية:

�ضلمية بحيث  ن�ضطة القت�ضادية املهمة التي تقوم بها امل�ضارف الإ تعترب خدمات ال�ضتثمار من الأ

فراد واملوؤ�ض�ضات والهيئات املختلفة, والعمل على تنمية  تقوم من خللها با�ضتقطاب املدخرات من الأ

موال وللبنك وللمجتمع ككل. وتقدم  �ضحاب الأ تلك املدخرات بالطرق ال�ضرعية ومبا يحقق الفائدة لأ

ردن لعملئها جمموعة متنوعة من اخلدمات ال�ضتثمارية والتي تتما�ضى مع  �ضلمية يف الأ البنوك الإ

وخدمات  املتخ�ض�ص  ال�ضتثمار  خدمات  على  اخلدمات  هذه  وتت�ضمن  �ضلمية.  الإ ال�ضريعة  اأحكام 

�ضلمية و�ضراء  �ضهم املتوافقة مع ال�ضريعة الإ ال�ضتثمار يف اأ�ضواق راأ�ص املال مبا يف ذلك �ضراء وبيع الأ

�ضلمية.  وبيع ال�ضكوك العاملية وال�ضتثمار بال�ضناديق ال�ضتثمارية العاملية املتوافقة مع ال�ضريعة الإ

اإ�ضافة اإىل خدمات ال�ضتثمار يف ال�ضناديق ال�ضتثمارية حيث يعرف ال�ضندوق ال�ضتثماري على اأنه 

وعاء مايل تكونه موؤ�ض�ضة مالية متخ�ض�ضة وذات درا�ضة وخربة يف جمال اإدارة ال�ضتثمارات وذلك 

عائدًا  فيها  للم�ضتثمرين  حتقق  خمتلفة  جمالت  يف  لل�ضتثمار  توجيهها  ثم  ومن  املدخرات  لتجميع 

منا�ضبًا و�ضمن م�ضتويات معقولة من املخاطرة ب�ضبب مزايا التنويع. 
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�سامية التي تقدم خدمات اإدارة املحافظ ال�ستثمارية واخلدمات ال�ستثمارية البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمة و�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ البنك الإ

ا�ضتثمار خم�ض�صال�ضتثمار املخ�ض�ص

ال�ضتثمار يف ب�ضائع خارج البلد وبحد اأدنى 2500 دولر اأو ما يعادله ومبختلف العملت )دولر اأمريكي, جنيه 

اإ�ضرتليني, ريـال �ضعودي, يورو( والعائد يدفع للم�ضتثمر ب�ضكل �ضهري.

طورت داخل البنك

ال�ضتثمار يف ال�ضناديق 

ال�ضتثمارية

�ضناديق ا�ضتثمارية

�ضندوق ا�ضتثماري اإ�ضلمي ي�ضمل اأدوات ا�ضتثمارية متعددة )مرابحة, تاأجري, �ضيولة( تكون مدته عادة من 

�ضتة �ضهور اإىل �ضنة.

حمافظ ا�ضتثماريةال�ضتثمار يف املحافظ ال�ضتثمارية

جتمع ا�ضتثماري اإ�ضلمي يكون لكل جهة ح�ضة يف هذا التجمع يهدف اإىل جتميع ال�ضيولة املتوفرة لدى البنوك 

طول اأجل ب�ضورة خا�ضة كالتاأجري التمويلي(  �ضلمية وتوجيهها نحو متويل العمليات التجارية اخلارجية )الأ الإ

وميكن اأن تقوم املحفظة بعمليات ا�ضتثمارية اأخرى.

احل�ضابات ال�ضتثمارية لدى 

�ضلمية البنوك الإ

�ضلمية ا�ضتثمار لدى البنوك الإ

جنبية املتوفرة يف البنك والتي م�ضدرها  ح�ضابات يتم من خللها توظيف وا�ضتثمار مبالغ ال�ضيولة بالعملة الأ

جل( لدى بنوك اإ�ضلمية ل تتعامل بالفائدة ل اأخذا ول عطاء  ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة )توفري, اإ�ضعار, لأ

بهدف حتقيق عائد يوزع  يف ال�ضتحقاق اأو �ضهريا اأو يف نهاية العام ح�ضب احل�ض�ص املحددة.

�صالمي ردن دبي الإ بنك الأ
خدمة ال�ضتثمار يف اأ�ضواق راأ�ص 

�ضلمية املال مع ال�ضريعة الإ

�ضهم ال�ضرعية -  �ضراء وبيع الأ

-  �ضراء وبيع ال�ضكوك

-  �ضراء وبيع ال�ضناديق

�ضهم املتوافقة مع ال�ضريعة و�ضراء وبيع ال�ضكوك العاملية وال�ضتثمار  يتم تزويد العملء بخدمة �ضراء وبيع الأ

بال�ضناديق ال�ضتثمارية العاملية املتوافقة مع ال�ضريعة.

م�صرف الراجحي

متكن العميل من ال�ضتثمار باأدوات ممتثلة لل�ضريعة وهي اأ�ضبه ما تكون للودائع.ال�ضتثمار املبا�ضرال�ضتثمار املبا�ضر

جل جلالبيع الآ موال يف ال�ضوق النقدي.البيع الآ متكن امل�ضرف من ا�ضتثمار الأ
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2. الصكوك )المحلية واألجنبية(:
الت�ضنيد اأو الت�ضكيك هو عبارة عن حتويل املوجودات العينية اأو املنافع اإىل �ضكوك قابلة للتداول حتقق ربحًا, وال�ضكوك هي وثائق مت�ضاوية القيمة عند اإ�ضدارها, ميكن تداولمُها, ول تقبل التجزئة, متثل 

جارة  �ضلمية ومن اأهمها �ضكوك الإ ح�ض�ضًا �ضائعة يف ملكية اأعيان اأو منافع اأو خدمات, اأو يف موجودات م�ضروع معني اأو ن�ضاٍط ا�ضتثماريٍّ خا�ص. وهناك العديد من اأنواع ال�ضكوك التي تتعامل بها البنوك الإ

�ضلمي الدويل, وحتكم ال�ضكوك جميعًا جملة من ال�ضوابط ال�ضرعية, كما اأن لعملية الت�ضكيك اأطرافًا خمتلفة حلماية حملة  لم وامل�ضاربة, وقد �ضدر ب�ضاأن �ضكوك امل�ضاربة قرار من جمل�ص جممع الفقه الإ وال�ضَّ

جرة املتغرية, التي تتفق مع ال�ضوابط ال�ضرعية وتوفر عائدًا متغريًا حلامل ال�ضك. جارة تتوافر لها قابلية التطبيق امللئم للمدد الطويلة عن طريق الأ �ضارة اإىل اأن �ضكوك الإ ال�ضكوك وتي�ضري تداولها, مع الإ

�ضول املوؤجرة, وحتمل قيمًا مت�ضاوية, وي�ضدرها مالك العني املوؤجرة اأو وكيله. ومق�ضود املعاملة هو بيع العني املوؤجرة عن طريق ال�ضكوك لي�ضبح حاملوها هم ملك  عيان والأ جارة: والتي تتعلق بالأ 1. �صكوك الإ

�ضل املوؤجر. �ضل وكذلك امل�ضتفيدون من ريع تاأجريه, بقدر اأن�ضبة ال�ضكوك التي يحملها كل واحد يف الأ الأ

2. �صكوك ال�صلم: عقد ال�ضلم هو الذي يتم مبوجبه دفع قيمة ال�ضلعة حاًل مع تاأجيل ا�ضتلم هذه ال�ضلعة اإىل اأجل متفق عليه بني املتعاقدين. و�ضكوك ال�ضلم هي �ضكوك حتمل قيمًا مت�ضاوية ي�ضدرها بائع منتجات 

ال�ضلم اأو وكيله ويح�ضل بذلك على راأ�ص مال ال�ضلم فت�ضبح �ضلعة ال�ضلم مملوكة حلاملي ال�ضكوك. ويكون بتقدمي كامل قيمة ال�ضلعة املتفق عليها ل�ضتلمها م�ضتقبًل وفقًا لوقت وموا�ضفات متفق عليها. 

نتاجية وتوفري املنتج يف جانب العر�ص, وتقليل ال�ضعر يف جانب الطلب, في�ضهم بذلك يف توفري اأ�ضباب الرخاء القت�ضادي بزيادة  وي�ضاعد تقدمي التمويل بكامله املنتج على توفري املال اللزم لتمويل العمليات الإ

نتاج وتخفي�ص ال�ضعر مبا يحقق الربح للم�ضرتي والبائع.  الإ

3. �صكوك امل�صاربة: وهي �ضكوك حتمل قيمًا مت�ضاوية ي�ضدرها املتعهد بتقدمي التنظيم واإدارة امل�ضروع املقرتح بغر�ص متويل ذلك امل�ضروع اأو جمموعة من امل�ضروعات املف�ضلة اأو املفو�ص له فيها بالعمل ومبوجبه 

يكون حاملو ال�ضكوك هم اأ�ضحاب راأ�ص مال امل�ضروع ويبقى امل�ضروع م�ضاركة بينهم وبني املنظم بن�ضبة متفق عليها من الربح ويتحملون اخل�ضائر املتوقعة يف راأ�ص املال.

جنبية( �سامية التي تقدم خدمات ال�سكوك )املحلية والأ البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمة و�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ البنك الإ

�ضكوك �ضلم�ضكوك ال�ضلم

ن�ضاط �ضرعي بهدف حتقيق عائد وتكون يف  باأوجه  اإ�ضلمية ل�ضتثمار مبالغ  اإ�ضدارات عن موؤ�ض�ضات مالية 

جل. العادة ق�ضرية الأ

طورت داخل البنك

�ضكوك تاأجري�ضكوك التاأجري

اإ�ضدارات عن موؤ�ض�ضات مالية اإ�ضلمية ل�ضتثمار مبالغ باأوجه ن�ضاط �ضرعي بهدف حتقيق عائد وتكون عادة 

جل. طويلة الأ

�صالمي ردن دبي الإ يتم تزويد العملء بخدمة �ضراء وبيع ال�ضكوك العاملية  وتقدمي خدمة احلفظ المني لهذه ال�ضكوك .�ضراء وبيع ال�ضكوكال�ضتثمار بال�ضكوكبنك الأ

متكن امل�ضرف من ال�ضتثمار يف اأدوات ال�ضوق النقدي واأ�ضواق راأ�ص املال.ال�ضكوكال�ضكوكم�صرف الراجحي
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3. أسواق العمالت األجنبية:
حكام  الأ ويتم تقدمي هذه اخلدمات مبا يراعي  الفوري(,  ال�ضوق  نية )يف  الآ العاملية  �ضعار  الأ وبالعملت املختلفة وح�ضب  جنبية  الأ العملت  بيع و�ضراء  ردن لعملئها خدمات  الأ �ضلمية يف  الإ البنوك  تقدم 

جل ح�ضب اأ�ضلوب الوعد بهدف التحوط من خماطر تقلب اأ�ضعار ال�ضرف. جنبية يف ال�ضوق الآ وال�ضوابط ال�ضرعية. كما تقدم بع�ص البنوك خدمة بيع و�ضراء العملت الأ

جنبية �سامية التي تقدم خدمات اأ�سواق العمات الأ البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمة و�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ جنبيالبنك الإ القطع الأ

جنبية بال�ضعر  �ضراء وبيع العملت الأ

ين االآ

�ضعار العاملية  يتم �ضراء وبيع العملت عند طلب العملء و�ضمن اأ�ضعار مناف�ضة لل�ضوق املحلي وح�ضب الأ

نية. الآ

طورت داخل البنك

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل
جنبيةخدمات بيع العملت للعملء بيع و �ضراء العملت الأ

جنبية وذلك من خلل خمتلف القنوات امل�ضرفية. ميكن  يقدم البنك خدمات بيع و �ضراء العملت الأ

خلل  من  ال�ضرف  اأ�ضعار  على  واحل�ضول  جنبية  الأ بالعملت  احل�ضابات  يف  موال  الأ تلقي  للعملء 

امل�ضرف ح�ضب �ضعر ال�ضرف ال�ضائد.

طورت داخل البنك

�صالمي ردن دبي الإ بنك الأ
جنبية  التعامل يف �ضوق العملت الأ

جنبية( )تبديل العملت الأ

نية ين للعملء وذلك اإما بغر�ص امل�ضاربة اأو بغر�ص التحوط.تبديل عملت الآ جنبية بال�ضوق الآ يتم بيع و�ضراء العملت الأ

جلة بطريق الوعد تبديل العملت الآ

جل بطريقة الوعد بق�ضد التحوط من خماطر تقلب اأ�ضعار  جنبية بال�ضوق الآ يتم بيع و�ضراء العملت الأ

ال�ضرف.

جنبيم�صرف الراجحي جنبيالقطع الأ حتويل العملت من عملة اإىل اأخرى يف ال�ضوق الفوري.القطع الأ
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4. االعتمادات والكفاالت والحواالت:
�ضلمية خدمات  �ضلمية. حيث تقدم البنوك الإ فراد وال�ضركات خدمات العتمادات والكفالت واحلوالت وذلك مبا يتوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ ردن لعملئها من الأ �ضلمية العاملة يف الأ تقدم البنوك الإ

العتمادات امل�ضتندية مبا فيها ال�ضادرة والواردة, وخدمات الكفالت امل�ضرفية مبا فيها كفالت دخول العطاء وح�ضن التنفيذ وال�ضيانة واجلمارك وغريها, واحلوالت املالية ال�ضادرة والواردة. 

�سامية التي تقدم خدمات العتمادات والكفالت واحلوالت البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمة و�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ البنك الإ

العتمادات امل�ضتندية

العتمادات امل�ضتندية ال�ضادرة )الذاتية 

واملرابحة(/ا�ضترياد

فتح العتمادات امل�ضتندية بكافة اأنواعها �ضواء بالإطلع, القبول, الدفع املوؤجل, القابل للتحويل, الدوار, 

ولية. لت�ضهيل وا�ضتكمال عمليات ا�ضترياد الب�ضائع واملواد الأ

طورت داخل البنك

طورت داخل البنكتبليغ وتعزيز العتمادات امل�ضتندية الواردة.العتمادات امل�ضتندية الواردة/ت�ضدير

احلوالت

طورت داخل البنكا�ضتقبال احلوالت الواردة ودفعها اإىل امل�ضتفيد اإما نقدًا اأو باحل�ضاب.احلوالت الواردة

موال اإىل داخل وخارج اململكة وذلك �ضمن و�ضيلة ات�ضال �ضريعة واآمنة يعتمدها البنك.احلوالت ال�ضادرة طورت داخل البنكحتويل الأ

Western Union  حوالت

خدمة يقدمها البنك متكن العميل من اإر�ضال وا�ضتلم احلوالت يف نف�ص وقت اإر�ضال احلوالة و�ضمن 

البلدان املحددة واملوجود فيها هذه اخلدمة.

طورت داخل البنك

طورت داخل البنكاإ�ضدار كفالت دخول العطاء وح�ضن التنفيذ وال�ضلفة واجلمارك وال�ضيانة والدفع.خطابات ال�ضمان/الكفالتخطابات ال�ضمان/الكفالت

�صالمي ردن دبي الإ بنك الأ

خدمة تعزيز العتمادات الواردة تعزيز العتمادات الواردة

ردنيني والذين لي�ص لديهم علقات مع املوؤ�ض�ضات املالية  وهو منتج متوفر لتلبية احتياجات امل�ضدرين الأ

يف بلد املوردين .

 الكفالت املحلية مقابل كفالت

بنكية وارده

خدمة اإ�ضدار الكفالت املحلية

يتم اإ�ضدار كفالت حملية ل�ضالح جهات حملية مقابل كفالت بنكية وارده من موؤ�ض�ضات اأجنبية لقربها 

مثلة على هذه الكفالت كفالت دخول العطاءات وح�ضن  �ضلمي ومن الأ ردن دبي الإ علقات مع بنك الأ

التنفيذ والدفعة املقدمة.
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5. خدمات الخزينة واالستثمار األخرى:
خرى  �سامية التي تقدم خدمات اخلزينة وال�ستثمار الأ البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمة و�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ البنك الإ

جنبية احل�ضابات بالعملت الأ

جنبية. جل بالعملت الأ ح�ضابات لأ

مبالغ تودع لدى البنك بالعملت املختلفة )دولر اأمريكي, جنيه اإ�ضرتليني, يورو, ريـال �ضعودي( وح�ضب 

طلب العميل على اأ�ضا�ص عقد امل�ضاربة املطلقة, ويتم ا�ضتثمارها ح�ضب �ضيغ التمويل املتفقة مع اأحكام 

�ضلمية, ويوزع الربح مبوجب ح�ضة �ضائعة لكل منهما متفق عليها م�ضبقًا. ومبادئ ال�ضريعة الإ

طورت داخل البنك

جنبية. ح�ضابات توفري بالعملت الأ

مبالغ تودع لدى البنك بالعملت املختلفة )دولر اأمريكي, جنيه اإ�ضرتليني, يورو, ريـال �ضعودي( وح�ضب 

طلب العميل على اأ�ضا�ص عقد امل�ضاربة املطلقة, ويتم ا�ضتثمارها ح�ضب �ضيغ التمويل املتفقة مع اأحكام 

�ضلمية, ويوزع الربح مبوجب ح�ضة �ضائعة لكل منهما متفق عليها م�ضبقًا. ومبادئ ال�ضريعة الإ

طورت داخل البنك

ال�ضيكات امل�ضرتاه اأو التح�ضيل 

جنبي. بالأ

جنبي. طورت داخل البنكقبول ال�ضيكات من املتعاملني واإيداعها يف ح�ضاباتهم اأو بر�ضم التح�ضيل.ال�ضيكات امل�ضرتاه اأو التح�ضيل بالأ

بوال�ص التح�ضيل

بوال�ص التح�ضيل ال�ضادرة )ا�ضترياد(.

اإحدى و�ضائل الدفع لت�ضديد اأثمان ال�ضلع وذلك مقابل الدفع الفوري اأو قبول ال�ضحوبات الزمنية اأو بدون 

دفع.

طورت داخل البنك

بوال�ص التح�ضيل الواردة )ت�ضدير(.

اإحدى و�ضائل الدفع لت�ضديد اأثمان ال�ضلع وذلك مقابل الدفع الفوري اأو قبول ال�ضحوبات الزمنية اأو بدون 

دفع.

طورت داخل البنك

�صالمي ردن دبي الإ خدمة عقود مقاي�ضة الربح.حتديد خماطر اأ�ضعار العائدبنك الأ

يتم ا�ضتخدام عقود مقاي�ضة الربح من اأجل التحوط من خماطر تقلب اأ�ضعار العائد وتهدف هذه اخلدمة 

خلدمة مدراء �ضناديق ال�ضتثمار واملوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة.



2��

الف�صل الرابع

لكرتونية اخلدمات الإ

تقدمي  طرق  وحتديث  جتديد  على  م�ضتمر  ب�ضكٍل  ردن  الأ يف  العاملة  �ضلمية  الإ البنوك  حتر�ص 

خدماتها للمتعاملني وعلى تبني و�ضائل التقنية احلديثة بال�ضكل الذي ي�ضمن للمتعاملني ال�ضرعة يف 

احل�ضول على اخلدمة وب�ضكل �ضهل ومريح واآمن. 

1. الصراف اآللي

يل هي اأجهزة ات�ضال حمو�ضبة متكن عملء البنوك من الو�ضول للخدمات  اأجهزة ال�ضراف الآ

ماكن العامة وبدون احلاجة للتعامل مع اأ�ضخا�ص من تلك  املالية املقدمة من قبل تلك املوؤ�ض�ضات يف الأ

البنوك, حيث يتم التعرف على العميل مبجرد اإدخال البطاقة البل�ضتيكية ذات ال�ضريط املمغنط اأو 

يل يف عدد من املواقع ولي�ص  البطاقة البل�ضتيكية الذكية ذات الرقاقة. ويتم و�ضع اأجهزة ال�ضراف الآ

يل يف مراكز الت�ضوق واملطارات وحمطات  فقط داخل مباين البنوك, حيث تتواجد اأجهزة ال�ضراف الآ

يل اأن يكون لدى  الوقود واملطاعم واأماكن التجمعات ب�ضكٍل عام. ويتطلب ا�ضتخدام اأجهزة ال�ضراف الآ

�ضافة اإىل رقم �ضري خا�ص, حيث  العميل بطاقة الكرتونية �ضادرة من البنك الذي يتعامل معه, بالإ

يل, ومن ثم يطلب اجلهاز  يقوم العميل باإدخال البطاقة يف املكان املخ�ض�ص لها يف جهاز ال�ضراف الآ

من العميل اإدخال الرقم ال�ضري اخلا�ص به, وبعد اأن يتم ذلك بنجاح تكون عملية الدخول اإىل احل�ضاب 

قد متت وبالتايل ي�ضتطيع العميل ا�ضتخدام اخلدمات التي يوفرها اجلهاز مبا يف ذلك خدمات ال�ضحب 

اأر�ضدة احل�ضابات, وطلب ك�ضف ح�ضاب  وال�ضتعلم عن  ال�ضيكات,  واإيداع  النقدي  يداع  والإ النقدي 

خمت�ضر اأو تف�ضيلي, والتحويل بني احل�ضابات, وطلب دفرت �ضيكات, وغري ذلك من اخلدمات. 
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يل �سامية التي تقدم خدمات ال�سراف الآ البنوك الإ

�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمة و�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ يلالبنك الإ خدمة ال�ضراف الآ

- ال�ضحب ال�ضريع.

- ال�ضحب النقدي.

- ال�ضتف�ضار عن الر�ضيد.

- حلملة بطاقات الفيزا ميكنهم احل�ضول على نقد فوري وا�ضتف�ضار عن 

ر�ضيد بطاقة ائتمانية.

- حلملة بطاقات املا�ضرت كارد ميكنهم احل�ضول على نقد فوري.

- تغيري الرقم ال�ضري.

- طلب ك�ضف ح�ضاب.

- احل�ضول على ك�ضف ح�ضاب خمت�ضر.

- طلب دفرت �ضيكات.

موال: التحويل من ح�ضابات املتعامل فقط وامل�ضمولة باخلدمة,  - حتويل الأ

وبنف�ص العملة.

تلبية احتياجات املتعامل ومتكينه من اإدارة ح�ضاباته بنف�ضه من خلل تقدمي 

جمموعه متنوعة و�ضامله من اخلدمات امل�ضرفية عن طريق �ضبكة ال�ضراف 

يل فهناك )106( �ضرافات اآلية يف مواقع مميزة يف كافة حمافظات اململكة. الآ

 I2C املزود: �ضركة

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل
يل خدمة ال�ضراف الآ

- يتم اإ�ضدار البطاقة جمانا. 

- حد مرتفع لل�ضحوبات النقدية و امل�ضرتيات. 

- قبول حملي و عاملي للبطاقة. 

- احل�ضول على بطاقات اإ�ضافية جمانًا. 

- باإمكانك اإ�ضدار البطاقة مبا�ضرة عند فتح احل�ضاب.. 

خلل  من  اإلكرتون«  »فيزا  با�ضتعمال  ح�ضاباتكم  من  النقدي  ال�ضحب   -

 Jonet,Plus, Visa اإ�ضارة  حتمل  التي  يل  الآ ال�ضراف  اأجهزة 

 . Electron
- ال�ضتف�ضار عن ر�ضيد ح�ضاباتكم . 

ردين.  - التحويل ما بني ح�ضاباتكم بالدينار الأ

خرية التي متت على  - احل�ضول على ك�ضف ح�ضاب خمت�ضر للعمليات الأ

ح�ضابكم. 

- طلب دفرت �ضيكات . 

- تغيري الرقم ال�ضري . 

- متكنك من ت�ضديد اثمان ال�ضلع واخلدمات املحلية والعاملية بحيث يتم 

القيد على ح�ضابك مبا�ضرة. 

نقد فوري من ح�ضابك اأينما كنت مع بطاقة فيزا اإلكرتون من البنك العربي 

�ضلمي الدويل. الإ
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�صا�صيا�صم البنك مزود اخلدمة و�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

�صالمي ردن دبي الإ يلبنك الأ �ضحب نقدي,ا�ضتعلم عن ر�ضيد, ك�ضف ح�ضاب خمت�ضر.خدمة ال�ضراف الآ

تتيح للمتعاملني �ضواء من عملء البنك اأو عملء البنوك الخرى اإجراء العمليات 

يل. امل�ضرفية من خلل اأجهزة ال�ضراف الآ

م�صرف الراجحي

يل  ال�ضراف الآ

)�ضرافات الراجحي 

لية( االآ

يل.  ال�ضراف الآ

متكن عملء امل�ضرف وغريهم من �ضحب النقود ب�ضهولة وي�ضر وبطريقة اآمنة, 

يل  يل مل�ضرف الراجحي من اأحدث اأجهزة ال�ضراف الآ وتعد اأجهزة ال�ضراف الآ

واأكرثها تطورًا واأمانًا, و�ضعناها حتت خدمتك لنوفر لك �ضبل الراحة عن القيام 

بعملياتك امل�ضرفية يف اأي وقت.

طورت داخل البنك
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2. الخدمات المصرفية عبر االنترنت
نرتنت بحيث ي�ضمح لهم ذلك بالو�ضول للبيانات واملعلومات اخلا�ضة بح�ضاباتهم من خلل النرتنت. وبطبيعة احلال فاإن ا�ضتخدام العميل  �ضلمية لعملئها اإمكانية تنفيذ اخلدمات امل�ضرفية عرب الإ تقدم البنوك الإ

�ضبوع.  للخدمات امل�ضرفية عرب النرتنت تتطلب اأن يتوفر لديه جهاز حا�ضوب مت�ضل بالنرتنت حتى يتمكن من دخول املوقع اللكرتوين اخلا�ص بخدمات البنك ومن اأي مكان يف العامل وعلى مدار 24 �ضاعة طيلة اأيام الأ

وحتى يتمكن العميل من ا�ضتخدام اخلدمات امل�ضرفية عرب النرتنت ل بد اأن يقوم بزيارة موقع البنك الذي يتعامل معه على �ضبكة النرتنت, ومن ثم يقوم باختيار اخلدمات امل�ضرفية عرب النرتنت, ثم يقوم باإدخال رقم 

دخال الرقم ال�ضري اخلا�ص به. وبعد اأن يقوم العميل بت�ضجيل الدخول اإىل ح�ضابه بنجاح, ي�ضتطيع اأن يقوم بتنفيذ العديد  احل�ضاب الرئي�ضي له والذي يكون مدونًا على البطاقة اللكرتونية واملمنوحة له من البنك, اإ�ضافة لإ

من اخلدمات امل�ضرفية مثل ال�ضتعلم عن اأر�ضدة احل�ضابات, وال�ضتف�ضار عن احلركات التي متت على ح�ضاباته, واإجراء التحويلت املالية بني احل�ضابات, وغري ذلك من اخلدمات.  

�سامية التي تقدم خدمات م�سرفية عر النرتنت البنوك الإ

�ضا�ضيا�صم البنك �ضا�ضيةا�ضم اخلدمة الأ مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمةاخلدمات التي تندرج حتت اخلدمة الأ

ردين �صالمي الأ البنك الإ

اخلدمات امل�ضرفية عرب 

النرتنت

I-banking

- ال�ضتعلم عن احل�ضاب:

- ال�ضتعلم عن اآخر ع�ضرين حركه.

- ملخ�ص اأر�ضدة احل�ضابات )ار�ضده(.

- الطلبات:

- طلب ك�ضف ح�ضاب.

- طلب دفرت �ضيكات.

- التحويل املايل:

- التحويل املايل بني ح�ضابات املتعامل امل�ضمولة يف اخلدمة.

- الربيد اللكرتوين.

- خدمة بنكي اللكرتوين والتي تت�ضمن:

- تعديل الرقم ال�ضري.

- تعديل بع�ص البيانات ال�ضخ�ضية.

- ال�ضوؤال ال�ضري.

- عنوان الربيد اللكرتوين اخلا�ص بالعميل.

تقدمي باقه متنوعه من اخلدمات امل�ضرفيه عرب النرتنت لتوفري 

الوقت واجلهد للمتعامل, كمعرفة الر�ضده والقيام بعملية التحويل 

بني احل�ضابات وطلب ك�ضف ح�ضاب ودفرت �ضيكات والتوا�ضل مع 

البنك من خلل الربيد اللكرتوين بكل ي�ضر و�ضهوله.

A2A :املزود

�صالمي الدويل خدمة النرتنت البنكيالبنك العربي الإ

متكنك هذه اخلدمة من  الإطلع على ح�ضاباتك وتنفيذ احلوالت  اأون 

اجلديدة  البنكي  نرتنت  الإ خدمة  خلل  من  ال�ضاعة  مدار  على  لين 

�ضلمي. املقدمة من العربي الإ

طورت داخل 

البنك

�صالمي ردن دبي الإ بنك الأ
 اخلدمات امل�ضرفية عرب

النرتنت

ال�ضتف�ضار عن احل�ضابات , حتويل بني احل�ضابات , طلب دفرت �ضيكات.

 تتيح هذه اخلدمة للم�ضرتكني اإمكانية الو�ضول حل�ضاباتهم عرب

�ضبكة النرتنت بطريقة اآمنة و �ضريعة

م�صرف الراجحي
اخلدمات امل�ضرفية عرب النرتنت 

)خدمة الراجحي مبا�ضر(

متنح خدمة »الراجحي مبا�ضر«  العملء اإمكانية القيام مبعظم 

العمليات امل�ضرفية عرب النرتنت ب�ضهولة واأمان اأينما كانوا ويف 

اأي وقت.
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3. خدمة الرسائل المصرفية 
خدمة الر�ضائل امل�ضرفية هي خدمة الكرتونية تقدمها البنوك لعملئها بحيث ت�ضمح لهم من خللها بالقيام بعدد من اخلدمات امل�ضرفية عن طريق الر�ضائل الق�ضرية املتوفرة يف الهاتف النقال )املوبايل(. 

�ضعارات على  حوال �ضكل اإ�ضعارات من البنك للعميل وبدون اأن يقوم العميل بطلب تلك املعلومات, وقد تت�ضمن هذه الإ ويقوم البنك باإر�ضال الر�ضائل الق�ضرية اإىل هاتف العميل النقال والتي تتخذ يف معظم الأ

يداع ورود راتب العميل وحركات  ر�ضائل دعائية بخ�ضو�ص خدمات البنك اأو اأية خدمات جديدة مت اإ�ضافتها, و قد تت�ضمن على اإ�ضعار للعميل باأية عملية متت على ح�ضاباته لدى البنك مثل حركات ال�ضحب والإ

التحويل وغريها.  

�سامية التي تقدم خدمة الر�سائل امل�سرفية البنوك الإ

�ضا�ضيا�صم البنك �ضا�ضيةا�ضم اخلدمة الأ مزود اخلدمة و�ضف عام عن اخلدمةاخلدمات التي تندرج حتت اخلدمة الأ

�صالمي  البنك الإ

ردين الأ

خدمة الر�ضائل 

)sms( الق�ضريه

ردين: اإر�ضال البيانات للعميل لكل حاله من احلالت التالية: - للح�ضابات بالدينار الأ

- حركات ال�ضحب )نقد اأو �ضيكات( وبحد معني.

يداع )نقد اأو �ضيكات( وبحد معني. - حركات الإ

- حركات القيد املحا�ضبي )دائن/مدين(.

- احل�ضابات املك�ضوفة )اجلارية وحتت الطلب والرواتب(.

- حركات امل�ضرتيات فيزا اإلكرتون حمليا وخارجيا.

- حركات ال�ضحب النقدي ببطاقة فيزا اإلكرتون حمليًا وخارجيًا.

- ورود الرواتب.

- ال�ضيكات املعادة.

- احلوالت الواردة اخلارجية وبحد معني.

- حركات التحويل اللكرتوين.

- عند ا�ضدار اأو اإعادة اإ�ضدار اأو جتديد اأو اإيقاف بطاقة الفيزا اإلكرتون.

-  حلاملي بطاقات فيزا الذهبية والف�ضية: اإر�ضال بيانات للمتعامل حامل البطاقة لكل حالة من احلالت التالية:

- ا�ضتلم ر�ضالة ترحيبية من البنك.

- اإر�ضال ر�ضالة بحركات املتعامل فور حدوثها تت�ضمن ا�ضم التاجر واملبلغ.

- اإر�ضال ر�ضالة للمتعامل عند جتديد بطاقته.

تقدمي اخلدمة للمتعامل من خلل اإر�ضال 

ر�ضائل ن�ضيه ق�ضرية اإىل هاتفه اخللوي 

�ضعاره باحلركات التي متت على  املعتمد لإ

ح�ضابه.

A2A :املزود

البنك العربي 

�صالمي الدويل الإ

خدمة الر�ضائل 

الق�ضرية

SMS خدمة

ت�ضمح هذه اخلدمة للعميل بالبقاء على 

علم باحلركات التي جتري على ح�ضابه 

)�ضراء /�ضحب / ايداع (.

طورت داخل البنك
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4.  خدمات الكترونية أخرى 
�سامية التي تقدم خدمات الكرتونية اأخرى  البنوك الإ

�صا�صي ا�صم البنك مزود اخلدمةو�ضف عام عن اخلدمةا�ضم اخلدمة املعتمد لدى البنكا�صم اخلدمة الأ

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل
خدمة البنك الناطقخدمة البنك الناطق

خرية التي  متنح هذه اخلدمة العميل القدرة على ال�ضتف�ضار عن ر�ضيد ح�ضاباته و معرفة احلركات الأ

�ضافة اإىل التحويل املايل ما بني احل�ضابات املختلفة. متت على ح�ضابه بالإ

طورت داخل البنك

خدمة العملء عن طريق الهاتفالهاتف امل�ضريفم�صرف الراجحي

جابة عن ا�ضتف�ضارات العملء . - الإ

�ضئلة املتعلقة بح�ضاب العملء . جابة عن الأ - الإ

جابة عن حالة التمويل . - الإ

- ح�ضاب قيمة التمويلت .

يل للعملء. - التاأكد من فعالية بطاقة ال�ضراف الآ

وراق اللزمة لفتح احل�ضاب اأو للتمويل. - تزويد العملء بالأ



االزرق - قصر عمرة



الطفيلة - ضانة
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اأهم مزودي اخلدمات للبنوك

�ضعار ال�ضركةاملوقع االلكرتوينا�صم املزود

CR2www.cr2.com

STS  صركة�www.sts.com.jo

CSC  صركة خدمات بطاقات الئتمان�www.issuers.com/csc/index.htm

OPTIMIZA صركة�www.optimizasolutions.com/default.aspx

 Misys Banking Systemswww.misys.com

A2A
Access to Arabia

www.access2arabia.com

JBS
Jordan Business Systems

www.jbs.com.jo

CCS
 Computer & Communications Systems

www.ccs.com.jo

I2Cwww.i2cinc.com
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�ضعار ال�ضركةاملوقع االلكرتوينا�صم املزود

 SWIFT
 Society for Worldwide Interbank

Financial Telecommunication
www.swift.com

S2Mwww.s2m.ma

RS2www.rs2.com

)VISA( صركة فيزا�www.visa.com

)MasterCard( صركة ما�صرت كارد�www.mastercard.com

 AMERICAN( صركة اأمريكان اك�صرب�ص�

)EXPRESS
www.americanexpress.com

)National Express( نا�صيونال اك�صرب�صwww.ne.jo

www.kartee.com.jo�صركة البطاقات العاملية

)IrisGuard( صركة ايري�ص جارد�www.irisguard.com
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�ضعار ال�ضركةاملوقع االلكرتوينا�صم املزود

)Western Union( صركة وي�صرتن يونيون�www.westernunion.com

S1 صركة�www.s1.com

MDSLhttp://www.itgholding.com/subsidiaries/MDSL

SUNGARD  نظامwww.sungard.com

Reuters  نظامwww.reuters.com

)MoneyGram( موين غرامwww.moneygram.com

Lombard Odierwww.lombardodier.com

IMEX إدارة املعلومات خرباء ا

Information Management Experts
www.imexconsulting.info

www.excelinvest.jo�صركة تفوق
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�ضعار ال�ضركةاملوقع االلكرتوينا�صم املزود

www.awraq.com�صركة اأوراق لال�صتثمار

Euronetwww.euronetworldwide.com

www.bloomberg.comنظام بلومبريغ

www.ab-invest.net�صركة جمموعة العربي لال�صتثمار )العربي انف�صت(

www.al-nisr.com�صركة الن�صر العربي للتاأمني 

ردنية للتاأمني www.ajig.comاملجموعة العربية الأ

و�صط للتاأمني www.meico.com.jo�صركة ال�صرق الأ

Ubanquitywww.ubanquity.com

NCRwww.ncr.com
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�ضعار ال�ضركةاملوقع االلكرتوينا�صم املزود

 Blom Investwww.blominvestbank.com

www.anl-jo.comال�صركة العربية الوطنية للتاأجري














