
 

 عموالت خدمة الدفع االلكتروني على أجهزة نقاط البيع والتي 
 يتم خصمها من التاجر في األردن بحسب تعليمات

 البنك المركزي األردن
 
 

 قيمة عمولة خصم التاجر % 
 تصنيف القطاعات   

 عملية دفع محلية عملية دفع دولية 

1.50% 0.80% 
ن  ن االستهالكيتي  ي ذلك المؤسستي 

ن
الحكومي بما ف

 العسكرية و المدنية

 المحروقات   قرش أو20  %0.80  قرش أو20  0.80%

 النقل و المواصالت 1.00% 2.00%

 الخدمات األساسية 1.00% 2.00%

 التجارة 1.25% 2.25%

 التعليم 1.50% 2.25%

 الصحة  1.50% 2.50%

 السياحة 1.50% 2.50%

 االتصاالت و المعلومات 1.50% 2.50%

ونية 1.50% 2.50%  التجارة االلكتر

 أخرى  1.50% 2.50%

 

 عموالت أخرى:     

 
 

تحميل عمولة خصم التاجر المحددة أعاله على العميل مقابل عمليات الدفع المنفذه على نقاط البيع المتواجدة لدى مؤسسات  •
 .المؤسستين االستهالكيتين العسكرية و المدنيةويستثنى من ذلك  القطاع الحكومي، 

 

الدفع المنفذة على أجهزة نقاط البيع لدى قرش على العميل مقابل عمليات  20تحميل عمولة خصم التاجر المحددة بقيمة  •

 مؤسسات قطاع المحروقات.
 

( دينار 21) ( بحد اقصىe-commerceتحميل عموالت اضافية على التجار المصنفيين ضمن قطاع التجارة االلكترونيه ) •

 ( قرش مقابل كل عملية دفع.10أردني شهريا و )
 
 
 



 

 عموالت وسقوف الحركات لخدمة المحفظة الوطنية للتاجر
 

 نوع الحركة 
السقف األعىل  

لكل حركة/ 
 ) ي

 )دينار أردن 

سقف عدد  
 الحركات 
 )باليوم( 

 العمولة  
 ) ي

 )دينار أردن 

 _ _ 20,000 السقف االعىل للمحفظة 

  _ _ الوطنية للتاجر ) تسجيل( MEPSإنشاء محفظة 
 
 مجانا

يات( QR-دفع للتاجر   % من قيمة الحركة1  30 1,500 )مشتر

يات( -للتاجر  دفع  % من قيمة الحركة1  30 500 يدوي )مشتر

 0.25 20 1,000 التحويل من تاجر اىل فرد 

 0.25 20 5,000 التحويل من تاجر اىل تاجر 

 1.00 20 1,000 السحب النقدي من خالل شبكة الوكالء 

  20 1,000 اإليداع النقدي من خالل شبكة الوكالء
 
 مجانا

كمالدفع من خالل نظام  كم فقط  ال يوجد 99,999 أي فواتت   تطبق رسوم آي فواتير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 عموالت وسقوف الحركات لخدمة المحفظة الوطنية لألفراد
 

 نوع الحركة 
السقف األعىل  

لكل حركة/ )دينار 
 ) ي

 أردن 

سقف عدد  
 الحركات 
 )باليوم( 

 العمولة 
 ) ي

 )دينار أردن 

 _  _ 20,000 السقف االعىل للمحفظة 

  _ _  إنشاء محفظة ) تسجيل(
 
 مجانا

  20 1,000 اإليداع النقدي من خالل شبكة الوكالء
 
 مجانا

 بدون بطاقة
 
 1.00 20 501 اإليداع النقدي من خالل الرصاف اآلىلي محليا

 1.00 20 1,000 السحب النقدي من خالل شبكة الوكالء

 "بطاقة"
 
 السحب النقدي من خالل الرصاف اآلىلي محليا

501 
أو حسب السقف 
 المحدد من البنك

5 1.00 

 
 
 ”بدون بطاقة“سحب نقدي من خالل رصاف آىلي محليا

501 
أو حسب السقف 
 المحدد من البنك

5 1.00 

  20 1,000 الوطنية" MEPSالتحويل من شخص إىل شخص "محفظة 
 
 مجانا

  20 1,000 التحويل من شخص إىل شخص "محفظة أخرى"
 
 مجانا

كمالدفع من خالل  كم فقط  اليوجد 99,999 نظام أي فواتت   تطبق رسوم آي فواتت 

يات    10 500 من خالل البطاقةعتر أجهزة نقاط البيع الدفع للمشتر
 
 مجانا

  30 1,500 الدفع للتاجر من خالل رمز اإلستجابة الرسي    ع
 
 مجانا

ونيا     10 500 التسوق الكتر
 
 مجانا

كات األعمال   0.25 20 1,000 التحويل من شخص إىل شر

 )حسب نوع البطاقة( 10اىل  0من  _ _ رسوم اصدار بطاقة مدفوعة مسبقا 

 )حسب نوع البطاقة( 10اىل  0من  _ _ رسوم اصدار بدل تالف لبطاقة مدفوعة مسبقا

 )حسب نوع البطاقة( 10اىل  0من  _ _ رسوم اصدار بدل فاقد ببطاقة مدفوعة مسبقا 

 )حسب نوع البطاقة( 10اىل  0من  _ _ رسوم تجديد بطاقة مدفوعة مسبقا 

 5 _ _ رسوم اصدار ملصق الدفع 

 5 _ _ رسوم اصدار بدل تالف لملصق الدفع

 5 _ _ رسوم اصدار بدل فاقد لملصق الدفع

 5 _ _ رسوم تجديد لملصق الدفع

 5 _ _ رسوم اصدار اسوارة الدفع 

 5 _ _ السوارة الدفعرسوم اصدار بدل تالف 

 5 _ _ رسوم اصدار بدل فاقد السوارة الدفع

 5 _ _ رسوم تجديد السوارة الدفع

 


