
Terms & Conditions:

1.  This o�er is available only for Jordanian Dinar   
 currency transfers to HBTF and other *Alliance   
 banks initiated through Commercial Bank Retail  
 Internet or Mobile banking app. All other    
 currency transfers will be processed via swift   
  mode.

2.  The maximum daily online transaction limit 
 is JOD 10,000, any amount beyond that will be   
 processed via swift mode.

3.  Credit within 60 seconds to HBTF accounts.

4.  Credit within 60 minutes to other *alliance banks 
 in Jordan.

5.  Delivery time details:
 • Transactions initiated before 2:45PM
 (Qatar time) will be processed the same day 
 • Transactions initiated after 2:45 PM (Qatar time) 
 will be processed on the next business day.
 • Service available excluding Bank holidays for   
 *Alliance Bank credits.

6.  Commercial Bank Transfer fee QAR 15

7.  Correspondent bank charges:
 • For  HBTF - JOD 3 

 • For Non HTBF the charge varies between JOD 5
 and JOD 15

8.  In case of technical failure in HBTF Direct Credit or   
 in Other Alliance Banks services, the transfer will  
 be routed via SWIFT mode.

9.  The Bank shall notify if the terms and conditions
 of this o�er are amended

10. All other terms and conditions of the Bank
 shall apply

الشروط واألحكام:

هذا العرض متاح فقط للحواالت إلى بنك االسكان     .�
للتجارة والتمويل والبنوك المشاركة االخرى بالدينار    
االردني والتي تتم من خالل الخدمات المصرفية عبر    
اإلنترنت الخاصة بالبنك التجاري أو تطبيق الخدمات     
المصرفية عبرالهاتف الجوال. كل العمالت األخرى     

ستحّول عبر النظام اإللكتروني للتحويل بين   
البنوك "سويفت"  

الحد االقصى للتحويل اليومي ���,��* دينار اردني.   .�
في حال كان المبلغ اكثر، ستتم معالجته عبر   

نظام السويفت  

تلقي األموال خالل ¨§ ثانية لحسابات بنك االسكان    .�
للتجارة والتمويل  

تلقي األموال خالل ¨§ دقيقة لبنوك مشاركة ب  .�
االردن اخرى  

 
فترات التحويل :  .�

• في حال تم التحويل قبل °¯:® مساًء ( بتوقيت قطر)   
ستتم الحوالة في نفس اليوم  

• في حال تم التحويل بعد °¯:® مساًء ( بتوقيت قطر)   
ستتم الحوالة خالل ثاني يوم عمل  

• هذه الخدمة متوفرة لكن ال تشمل العطالت الرسمية   
*للبنوك المشاركة  

رسوم التحويل هي °´ ريال قطري    .�

رسوم البنك المرسل إليه:  .�
• تكلفة التحويل لبنك االسكان للتجارة والتمويل هي    

¶ دينار اردني  
• تكلفة التحويل لغير بنك اإلسكان للتجارة والتمويل    

هي ما بين ° الي °´ دينار اردني   

في حالة حدوث عطل فني في شبكة الدفع السريع     .
سيتم اللجوء إلى نظام سويفت للتحويل  

يتم االشعار في حال تعديل شروط وأحكام هذا     .�
العرض  

طبق جميع الشروط واألحكام األخرى التابعة للبنك  .��

everything is possible

cbq.qa

Direct Remittance to Jordan - Housing Bank of Trade
and Finance and other Alliance Banks in Jordan Direct credit in JOD

الحواالت المباشرة إلى بنك االسكان للتجارة والتمويل
في االردن وبنوك مشاركة أخرى



everything is possible

cbq.qa

Bank Name

Arab Banking Corporation (Jordan)

Arab Jordan Investment Bank

Arab Bank plc

Bank Audi SAL/Jordan

BLOM BANK SAL/Jordan

Bank of Jordan plc

Cairo Amman Bank

Citibank NA Amman

Egyptian Arab Land Bank/Jordan

Capital Bank of Jordan

Islamic International Arab Bank PLC

Jordan Ahli Bank Plc

Jordan Commercial Bank

Safwa Islamic Bank

Jordan Islamic Bank

INVESTBANK

Jordan Kuwait Bank

National Bank of Kuwait SAKP/Joran

Rafidain Bank/Jordan

Al Rajhi Banking and Investment Corp/Jordan

Standard Chartered Bank/Jordan

Societe Generale- Jordan 

Bank Al Etihad

Central Bank of Jordan

Cairo Amman Bank

Housing Bank For Trade and Finance 
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*The Alliance Bank list, is as below

قائمة البنوك المشاركة


