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 نوع الخدمة
نسبة 

 العمولة
 المالحظات سعر الخدمة

لغاية ) من خارج فلسطينحوالة واردة 

االف دوالر( 5  
 تخصم من صافي قيمة الحوالة دوالر  2 0

من خارج فلسطين )التي حوالة واردة 

االف دوالر( 5 تزيد عن  

دوالر  0 4 
 تخصم من صافي قيمة الحوالة

 موقوف العمل بها حاليا 0 0 حوالة واردة لغير عمالء المصرف

بين  الواردةاعادة تحويل الحوالة 

 المصارف
- - 

الصادرة بنفس قيمة العمولة كحد  الحوالةتعامل معاملة 

 اقصى وحسب نوع الحوالة .

دوالر او ما يعادلها 20 0 اصدار حوالة حق  باإلضافة الى عمولة الحوالة الصادرة 

 حواله صادره حق نفس اليوم

 
 - 

عليها نفس عمولة الحواالت الصادرة سواًء داخل او يطبق 

.خارج فلسطين بعد الحصول على موافقة الخزينة بذلك  

دوالر او ما يعادلها على الحواالت الصادرة  10اضافةً الى 

استثناء تلك الصادرة الى األردن كذلك الى ب الى الخارج 

 إسرائيل بعملة الشيكل

ةطلب استرداد حواله صادر دوالر 10 0  الى عمولة البنك المراسل باإلضافة   

حوالة صادره الى فروع المصرف 

 داخل فلسطين

االف دوالر( 3لغاية )  

 - دوالر أو ما يعادلها 2 0

حوالة صادره الى فروع المصرف 

 داخل فلسطين

الف دوالر( 20لغاية )  

 - دوالر أو ما يعادلها 4 0

حوالة صادره الى فروع المصرف 

 داخل فلسطين

الف دوالر( 20)التي تزيد عن   

 - دوالر أو ما يعادلها 20 0
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حوالة صادرة الى فروع المصارف 

 االخرى داخل فلسطين

االف دوالر( 3)لغاية   

دوالر او ما يعادلها 6 0  - 

حوالة صادرة الى فروع المصارف 

 االخرى داخل فلسطين

الف دوالر( 20)لغاية   

دوالر او ما يعادلها 9 0  - 

صادرة الى فروع المصارف حوالة 

 االخرى داخل فلسطين

الف دوالر( 100)لغاية   

دوالر او ما يعادلها 21 0  - 

حوالة صادرة الى فروع المصارف 

 االخرى داخل فلسطين

الف دوالر( 100)التي تزيد عن   

0.05   %

الزيادةعلى   
 - 

حوالة صادرة الى فروع المصرف 

 خارج فلسطين

االف دوالر( 3)لغاية   

 - دوالر او ما يعادلها 5 0

حوالة صادرة الى فروع المصرف 

 خارج فلسطين

الف دوالر( 20)لغاية   

 - دوالر او ما يعادلها 10 0

حوالة صادرة الى فروع المصرف 

 خارج فلسطين

الف دوالر( 100)لغاية   

 - دوالر او ما يعادلها 25 0

حوالة صادرة الى فروع المصرف 

 خارج فلسطين

الف  100اضافي يزيد عن )اي مبلغ 

 دوالر(

0.05   %

 على الزيادة
 - 

حوالة صادرة الى فروع المصارف 

 االخرى خارج فلسطين

االف دوالر( 3)لغاية   

 دوالر او ما يعادلها 6 0

كانت  إذاشيكل عمولة المراسل االسرائيلي  45يضاف 

 الحوالة صادره الى البنوك اإلسرائيلية بعملة الشيكل.

دوالر او ما يعادلها  7يضاف عمولة بنك مراسل 

باستثناء تلك الصادرة الى االردن كذلك الصادرة الى 

 اسرائيل بعملة الشيكل .
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حوالة صادرة الى فروع المصارف 

 االخرى خارج فلسطين

 الف دوالر( 20)لغاية 

 دوالر او ما يعادلها 21 0

كانت  إذاشيكل عمولة المراسل االسرائيلي  45يضاف 

 الحوالة صادره الى البنوك اإلسرائيلية بعملة الشيكل.

دوالر او ما يعادلها  7يضاف عمولة بنك مراسل 

باستثناء تلك الصادرة الى االردن كذلك الصادرة الى 

 اسرائيل بعملة الشيكل .

حوالة صادرة الى فروع المصارف 

 االخرى خارج فلسطين

 الف دوالر( 100)لغاية 

 ما يعادلها دوالر او 71 0

كانت  إذاشيكل عمولة المراسل االسرائيلي  45يضاف 

 الحوالة صادره الى البنوك اإلسرائيلية بعملة الشيكل.

دوالر او ما يعادلها  7يضاف عمولة بنك مراسل 

باستثناء تلك الصادرة الى االردن كذلك الصادرة الى 

 اسرائيل بعملة الشيكل .

حوالة صادرة الى فروع المصارف 

 االخرى خارج فلسطين

الف  100)اي مبلغ اضافي يزيد عن 

 دوالر(

0.05  %

 على الزيادة
- 

كانت  إذاشيكل عمولة المراسل االسرائيلي  45يضاف 

 الحوالة صادره الى البنوك اإلسرائيلية بعملة الشيكل.

دوالر او ما يعادلها  7يضاف عمولة بنك مراسل 

الصادرة الى باستثناء تلك الصادرة الى االردن كذلك 

 اسرائيل بعملة الشيكل .

االستعالم عن حواله صادره الى 

 مصارف اخرى خارج فلسطين

 

 ومستلم الحوالة باإلضافة الى عمولة البنك المراسل دوالر او ما يعادلها 7 0

 -  تعديل حواله صادره

تعامل معاملة الحوالة الصادرة بنفس قيمة العمولة كحد 

باإلضافة الى عمولة البنك  اقصى وحسب نوع الحوالة

 المراسل

عمولة سويفت تسديد او تبليغ بوليصة 

 تحصيل واردة
 دوالر او ما يعادلها 30اجور سويفت  0 0

عمولة سويفت اصدار / تعديل / تمديد 

 كفالة اجنبية
 دوالر او ما يعادلها 30اجور سويفت  0 0

 

من خارج  الواردةعمولة الحواالت 

 IBANرقم  او IBANبدون فلسطين 

 خاطئ.

 بواسطة السويفت -

 

 

0 

 

 دوالر او ما يعادلها 5

 

 الحوالة.تخصم من صافي قيمة 

 االفصاح للمستفيد عن سبب الخصم .
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 التسهيالت والكمبياالت المخصومة والسلف

  نوع التمويل

  البيان

 تجاريةقروض  جاري مدين كمبيالة مخصومة وسلف

 

 مالحظات

  سعر الفائدة تاريخه في المعلن األسعارحسب جدول 

 

 الفائدة
 أو قسط السلفة /للكمبيالة

250 

 فلس

 لمبلغ األدنى الحد - -

 الفائدة

 مدة قيد الفائدة شهري شهري الخصممقدما عند 

  سعر العمولة تاريخه في المعلن األسعارحسب جدول 

 

 العمولة
 أو قسط السلفة /للكمبيالة

250 

 فلس

500 

 فلس

500 

 فلس

 لمبلغ األدنى الحد

 العمولة

 الخصممقدما عند 
وتستوفى وفق الترتيبات  تحتسب

التعليمات التطبيقية  فيالواردة 

 االئتمانية للتسهيالت

 مدة قيد العمولة

 نوع التمويل
 البيان

 جاري مدين مخصومة وسلف كمبياالت

% 2 % 2 
سعر 

 الفائدة

 لل

يعادلهفوائد التأخير بالدينار أو ما   المستحقة المبالغعلى إجمالي  وتحسب 

 250فلس للفائدة اضافة الى  250بحد ادنى 

 فلس أخرى أي بحد ادنى اجمالي

 فلس 500مقداره 

تدمج مع سعر الفائدة والعمولة 

 االئتمانية التسهيالتعلى  المطبقة

على أساس الرصيد  وتحسب

نهاية كل شهر  فياليومي وتقيد 

 على حساب
وبحد  المستحقة /مدين الجاري

 فلس 500ادنى 

الحد 

 األدنى

 أجور بريد   فلس 300 )للكمبيالة(

 الكفاالت

 مالحظات
الحد األدنى 

لقيمة 

 العمولة

 الخدمة/البيان  نسبة العمولة

 على اساس فترات ربع سنوية تحسب -

 للكفاالت المراسليضاف عمولة البنك  -

 الخارجيةالصادرة 

 على $ 30يضاف أجور سويفت  -

 اإلصدار

 محليا -الكفالة الصادرة 2 % - 4 % دوالر 40

 خارجيا -الكفالة الصادرة 2 % - 4 % دوالر 40

 الكفالة الصادرة مقابل كفالة واردة 2 % - 4 % دوالر 40

 الدفع الصادرة كفاالت 2 % - 4 % دوالر 40

 اإلصدارعلى  $ 30يضاف أجور سويفت - -

 على % 1 المراسليضاف عمولة البنك  - 
 .اساس الفترة 

 

 دينار 30
 

% 2.5 

 

 كفالة تخليص البضائع
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باستثناء الدفع  الكفاالتانواع  لكافةالعمولة       

 أجور + $ 30يضاف أجور سويفت 
 األجنبية للكفاالت المراسلالبنك  وعموالت

 

 دوالر 40

 

% 4 - % 2 

 

 

 كفالة تمديد
 الدفع لكفاالتالعمولة 

 + األجنبية للكفاالت $ 30يضاف أجور سويفت 

 البنك وعموالتأجور 
 األجنبية للكفاالت المراسل

 

 دوالر 40

 

% 4 - % 2.5 

 - وفقا لنوع الكفالة
تستوفى بنفس 

عمولة 

 الكفاالت

 الصادرة

 تعزيز كفالة

  تمديدهاتعديل كفالة باستثناء زيادة قيمة الكفالة او   دوالر 15 األجنبية للكفاالت $ 30يضاف أجور سويفت 

تدرس لكل حالة  - االئتمانيةتدرس لكل حالة وضمن التوصية 

 على حدا

 كفاالتعمولة منح سقف 

 بوالص التحصيل الصادرة والواردة 

 الخدمة/البيان  النسبة الحد األدنى مالحظات

 على اساس فترات ربع سنوية يضاف تحسب
 (عند التسديد و التبليغ) $ 30اجور سويفت 

 دينار 30
% لكل 8/3

 ربع 

1.5 %

 سنويا

 

 بوالص التحصيل الواردة

 دوالر 50  يضاف اجور بريد

 مقطوعة

 البوالص لبنك اخر تحويل

 
 دينار 30

 1% األدنى الحد
 األعلى والحد
4% 

 بوالص التحصيل الصادرة

 على بوالص المستوفاة بالعموالت االكتفاء

 تجييريستوفى عمولة ال التحصيل و
 بوليصة الشحن تجييرعمولة  - -

 عدم القبول/لعدم الدفع  المستنداتاعادة  - - فعليا المدفوعةتستوفى اجور البريد 

 (بوالص التحصيل)غير مكفول /قبول سحب زمني مكفول 1 % دينار 30 -

دينار او مايعادلها  5  تسليم المستندات بدون دفع - - 

 كفالة السحوبات على بوالص التحصيل الواردة 1 % - 2 % دينار 30 -

 خدمات االعتمادات المستندية الصادرة

 البيان/ الخدمة النسبة الحد األدنى مالحظات

تحتسب على اساس فترات ربع سنوية يضاف 

دوالر سويفت  20دوالر مصاريف ابراق و 50

 وفاكس

 دوالر  50  
% 2 - % 1 

 تمديد مدة االعتمادفتح/زيادة / 

دوالر  20دوالر مصاريف ابراق و  50يضاف 

 سويفت وفاكس
 مقطوعة

دينار  30

 مقطوعة
 تعديل شروط اعتماد

 يضاف عمولة المراسل
دينار/  30

 سحب
 كفالة السحوبات الواردة على االعتماد الصادر -
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 الغاء اعتماد صادر دينار  20 - يضاف عمولة المراسل

 - الفوائد المدينة فقطيتم استيفاء 
بنسبة الفائدة 

 المدينة
 تأخير تسديد سحب مقبول مكفول

 عمولة تقدم او االحتفاظ مستندات مخالفة لشروط االعتماد دوالر 110 - تخصم من المستفيد من االعتماد الصادر

 طلب شهادة خاصة باالعتماد دوالر  25 - 

يتم دراسة كل حالة على حدا وضمن التوصية 

 االئتمانية

- - 
 منح سقوف اعتمادات

يتم دراسة كل حالة على حدا وضمن التوصية 

 االئتمانية

- - 
 منح سقف سحوبات

دوالر تقيد على حساب العميل 7.05يستوفى   أجور سويفت عند قبول مستندات االعتماد اآلجل - - 

دوالر تقيد على حساب العميل 7.05يستوفى   االطالع اعتماد مستنداتأجور سويفت عند قبول  - - 

 أي تعديل مالي /غير مالي/أجور سويفت - - دوالر تقيد على حساب العميل 7.05يستوفى 
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 خدمات االعتمادات الواردة

 النسبة البيان /الخدمة
الحد 

 األدنى
 مالحظات

  2 – 1 تبليغ االعتماد الوارد
 باأللف

 دوالر مصاريف بريد 20يضاف  دينار 35

 50 اعتمادتغطية 

 دوالر

- 
تستوفى اذا تم تعيين بنك اإلسكان كبنك مغطي من 

 البنك المراسل  فاتح االعتماد

 تعزيز االعتماد الوارد
-0.25 سنة أولى

0.5% 

 دينار 25
 20يحسب على اساس فترات ربع سنوية ويضاف 

 دينار 25 %1-0.5 سنوات الحقة دوالر مصاريف بريد

زيادة المبلغ او تمديد  تعديل اعتماد وارد ما عدا

 المدة

- 30 

 تعديل/دينار

 دوالر مصاريف بريد 20يضاف 

 دوالر مصاريف بريد 40يضاف  دينار 40 1 % تداول المستندات )دفع قيمة االعتماد(

دينار  35 1 % البنوك بين -تعديل االعتماد الوارد/تبليغ

 تعديل/
 دوالر مصاريف بريد 20يضاف 

 - - الغاء االعتماد
اجور البريد والفاكس والمصاريف التي تكبدها 

 البنك نتيجة اإللغاء

 % L/C Transferable 0.5تحويل االعتماد الوارد 

 مقطوعة

 /دينار 35

 تعديل

 دوالر مصاريف بريد 20يضاف 

 - دينار 40 2 % كفالة السحوبات الصادرة على االعتمادات الواردة

لبوالص تأخر رسوم التأمين على البضائع العائدة 

 تسديدها
 .يترك تحديد هذا الرسم وفقا لمطالبة شركة التأمين

 أسعار خدمات التسهيالت

 مالحظات سعر الخدمة الخدمة

عمولة تقدمي طلب 

 تسهيالت

 - دوالر 2 أفراد

األفراد والشركات 

 والمؤسسات

 دوالر 5 شركات

عمولة منح تسهيالت ائتمانية او تجديدها او 

 تمديدها

على مدار  % 4بسقف  سنويا % 1

 عمر االئتمان
تحصيل كمبيالة واعادة كمبيالة غير 

 مدفوعة
 - دوالر 2

 

 1 % عمولة تجاوز سقوف التسهيالت
تحتسب على الرصيد 

الذي تم تجاوزه مع 

األخذ باالعتبار قيمة 

 وفترة التجاوز

 - 1 % عمولة زيادة السقوف االئتمانية

دوالر  10بحد اقصى  من قيمة القسط % 1 عمولة تأجيل قسط او اكثر

 لألفراد

من قيمة الرصيد المسدد  1.5 % عمولة سداد مبكر

 )جزئي او كلي (
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 تأجير الصناديق الحديدية

 التأمين النقدي) دينار( االيجار المقرر )دينار( فئة الصندوق

  أشهر 6لمدة  أشهر 9لمدة  لمدة سنة 

 X     263 36 25 15 70ملم 78

 X 263 54 40 25 70ملم 130

 X 263 86 55 35 70ملم 263

 

 أثمان دفاتر الشيكات

 مالحظات سعر الخدمة عدد الورقات الخدمة

 أثمان دفاتر الشيكات

 

 

 

 عادي

 ورقات 10

 ورقة 20

 

 

 دوالر او ما يعادلها 3.5

 دوالر او ما يعادلها   7

 نصف وحده ( ألقرب)مقربه 

 20من  أكثردوالر لكل ورقه في حال كان الدفتر  0,35يضاف  -

 ورقه.

 

مكربن -تجاري

 ورقة( 20)
دوالر  2استتتتتتتيفتتاء عمولتتة بقيمتتة 

بحد  الطباعةيضتتتاف اليها تكاليف 

 دوالر . 15اقصى 

 

- 

 لكل جدولة 1 % عمولة جدولة التسهيالت ) في حال التعثر(

تستوفى العمولة من المدين  دوالر 5 اسقاط كفيل /عمولة استبدال 

 عن كل كفيل

يستوفى على حسابات ال  1 % عمولة سقف غير مستغل

 األفراد

عمولة الغاء التسهيالت بعد الموافقة اإلدارية 

 وقبل التنفيذ

 - لألفراد والشركات والمؤسسات  دوالر 10

عمولة تعديل او تغيير الضمان )تغيير 

 الرهن(
 - لألفراد والشركات والمؤسسات  دوالر 10

عمولة تثبيت كفالة قرض )للقروض المنفذة 

 مؤسسات اإلقراض(من خالل 

يتم تطبيق العموالت المنصوص عليها في االتفاقيات 

 مع  مؤسسات اإلقراض

- 
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 خدمات أخرى

 مالحظات سعر الخدمة الخدمة

 عمولة حسابات الرواتب
 دوالر شهريا 2

 

 - :تستوفى -1

كمبيوتر وعند ورودها للبنك وتنفيذها  ديسكات بموجب ترد التي للرواتب شهر كل * في

 لحسابات العمالء.

 راتب.عمولتها يدويا وبصورة افرادية لكل  فتستوفى يدويا تنفذ التي * الرواتب

 .ةمكشوف الحسابات تظهر ال حتى )الراتب( الدائن القيد فائدة حق العمولة وتأخذ*  

 العمولة وتستوفى كامال شهرا الشهر اجزاء تعتبر العمولة هذه استيفاء الغراض-2

 للفرع. الراتب ورود تاريخ من اعتبارا

 هذا في المقيدة الرواتب تعددت مهما الواحد الحساب من واحدة عمولة استيفاء يتم-3

ونفس المصدر واذا كانت من  ورثه رواتب كانت لو وحتى الواحد الشهر في الحساب

 .مصادر مختلفة فيتم استيفاء عمولة عليها

 كفاية الشيكات )لعدم رفض عمولة

 الرصيد أو عدم وجود رصيد (

 

 دوالر 15

 

 - :مقاصة الشيك عرض حال في

 كان او العمولة كاف لهذه رصيد وجود حالة في الحساب على قيد تستوفى

ويحظر  فقط.الرصيد  يعادل العمولة من استيفاء جزء او مدين الحساب رصيد

 استيفاؤها من المستفيد

 -الكاونتر:  على الشيك عرض حال في

 او العمولتة كتاف لهتذه رصتيد وجتود حالتة فتي الحستاب علتى قيتدا تستتوفى

الرصتتيد  يعتتادل العمولتة متتن استتتيفاء جتزء او متتدين الحستاب رصتتيد كتان

 المستفيد.ويحظر استيفاؤها من  فقط،

شتتتتيكل، فتتتتي حتتتتال الشتتتتيك  71عمولتتتتة البنتتتتك المراستتتتل االستتتترائيلي  اضتتتتافة

 إسرائيلي مرفوض الى بنك 

 عمولة رفض الشيك لسبب فني

 

 

 دوالر 10

تستوفى من الساحب )محرر الشيك( في حالة اعادة الشيك بسبب )اختالف 

، كما ويحظر و عدم توقيع الساحب على التصحيح(التوقيع او اختالف التفقيط ا

 استيفاؤها من المستفيد

عمولة البنك المراسل االسرائيلي ، في حال الشيك شيكل  24الى مبلغ  ةإلضافبا

  وألسباب تتعلق بالساحبمرفوض الى بنك إسرائيلي 

 ( واآلجلة)المشتراة  الشيكاتاالكتفاء باستيفاء العمولة على تحصيل  - عمولة شيك مرتجع

 المرتجعةعمولة الشيكات 

 )بنوك خارج فلسطين(

اضافة الى  االفصاح عنها للعميل بما يغطي تكاليف المصرف مع ضرورة دوالر7

 عموالت البنوك المراسلة

المسحوبة على  )الشيكات المرتجعة

 بنوك إسرائيلية

 شيقل 40

 

 بما فيها عموالت البنك المراسل
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لشيكات بالفاكس مع فروع حجز ا

 االردن

دنانير اجور فاكس  او ما  5

 يعادلها

 

 ة للمستندات اقل من سن ورقة دوالر/ لكل  0.5 مستند من الحوافظ تصوير عمولة

 10 لغايةتحصيل الشيكات المحلية 

 االف دوالر او ما يعادلها

 دوالر / شيك 0.5

 )المشتراة(

 

، وتشمل تكلفة تقاص الشيكات (فقط على الشيكات المودعة للتحصيل )المشتراة  

 على نظام بُراق

تحصيل الشيكات المحلية التي تزيد 

االف دوالر او ما  10قيمتها عن 

 الف دوالر 100يعادلها ولغاية 

شيك )المشتراة(/دوالر  5  

 

، وتشمل تكلفة تقاص الشيكات (فقط على الشيكات المودعة للتحصيل )المشتراة  

 على نظام بُراق

تحصيل الشيكات المحلية التي تزيد 

دوالر او متتا  الف 100قيمتهتتا عن 

 .يعادلها 

دوالر /شيك )المشتراة( 15  

 

، وتشمل تكلفة تقاص الشيكات (فقط على الشيكات المودعة للتحصيل )المشتراة  

 على نظام بُراق

ايداع شيكات برسم التحصيل ) اجله 

) 

  دوالر/ شيك0.50    

تحصيل الشيكات المسحوبة على 

 المصارف االسرائيلية

عن كل شيك بغض  شيقل 8

 النظر عن المبلغ)المشتراة(
 

المودعة برسم  الشيكات عمولة

التحصيل خارج فلسطين )لكل 

 (شيك

شيكات 

 بالدينار

% وبحد أدنى 0.2

دنانير وحد  10

 دينار 50أقصى 

 

شيكات 

بعمالت 

 أخرى

% وبحد أدنى 0.2

وحد  دوالر 18

 100أقصى 

 دوالر

مصرفي  شيك اصدار عمولة

          لعمالء البنك ( )مدير

دوالر/ شيك بغض  20

 النظر عن المبلغ

يتم تقاضي عمولة مقابل ذلك حسب  بالبريد المسجلفي حال ارسال الشيك 

 التعرفة البريدية

لألفراددوالر  2 عمولة ادارة حساب  جاري   

ر للشركات دوال 4

 والمؤسسات

توفر رصيد في يجوز كشف الحساب الجاري الستيفاء العمولة في حال عدم 

 الحساب وال يجوز استيفاء العمولة باثر رجعي من تاريخ تجميد الحساب

طلب كشف حساب تاريخي غير 

 دوري وبناء على طلب العميل

 

 دوالر / صفحه   0.15  

 

 كشف حساب مجاني لمرة واحدة وبناءخالل الشهر يمنح العميل  حركة 20اول 

بعدد مرتين  على طلبه ) االفراد ( ، اما كشف الحساب الدوري مجانا كل ستة اشهر

 بالسنة عند الطلب او يرسل للعمالء وفق االلية المتفق عليها مسبقا

طلب كشف حساب تاريخي لحساب 

 مغلق

دوالر لكل صفحة بحد ادنى  1

 دوالر 10
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  دوالر  5 مطابقة التواقيع لجهات خارجية 

  دوالر لكل قسيمة 0.50  ضريبة قسائم تسديد

الثابت/ هاتف  فاتورة الهاتف تسديد

فاتورة الكهرباء /فاتورة /خلوي 

 الماء....الخ

 في حال التسديد نقدا تستوفى من العميل دوالر عن كل قسيمة 0.5

شيكل عن كل قسيمة تسدد  1

 اليا

 او تستوفى حسب االتفاقية الموقعة مع الشركة

شهادة المالءة / الرصيد /  إصدار

 الذمة وبراءةحجم التعامل 

وشهادات التعزيز لمدقق الحسابات 

ضريبة  ألغراضوشهادة الفوائد 

 الدخل

 لألفراددوالر  5

دوالر للشركات  10

 والمؤسسات

 جهة كانت وأليشهادة باي صيغة  لكل

  

 عمولة إدارة حساب جامد 

حيث يتم تجميد الحساب في حال 

أي حركات دائنة أو مدينة عدم تنفيذ 

لمدة عام باستثناء الحركات الخاصة 

 بالفوائد والعموالت.

 ( دوالر شهريا 1.5) 

  عند استيفائها يتم التوقف عن استيفاء أي عموالت أخرى خاصة بإدارة

 الحساب.

   25ويتم استتتتتتيفاؤها على حستتتتتابات التوفير الجامدة التي يقل رصتتتتتيدها عن 

 دوالر 

 من حسابات المتوفين غير الموزعة على الورثةر استيفاؤها ظحي 

 عمولة إيقاف صرف شيكات 

تستوفى من الساحب على ان تحجز 

القيمة في الحساب ويعاد لعدم كفاية 

الرصتتتتتتيد في حال عدم توفر كامل 

قاف  بب االي ما لم يكن ستتتتتت مة،  القي

الضتتياع او الستترقة، فعند إذ يتطلب 

االمر تطبيق نصتتتتتتوص القتتتانون 

 االجراءات في ذلكوادلة 

تستتتتتتوفى  دوالر/ شتتتتتيك 0.5

علتتتتتى اوراق الشتتتتتيكات ذات 

 المتسلسلةاالرقام 

دوالر / شتتتتتتيك  تستتتتتتتوفى  5

علتتتى الشتتتيكات ذات االرقتتتام 

 الغير متسلسله

 

دوالر تستوفى مرة واحدة  5 عمولة اوامر الدفع  

سنويا عند طلب االمر 

الدوري او تعديله ، ويستثنى 

 المتعلقةمن ذلك االوامر 

 بتسديد التسهيالت 

 تستوفى عمولة التحويل الصادرة اذا كان االمر الدوري /الدفع للبنوك االخرى(

باإلضافة الى أي % 2 عمولة إيداع نقد معدني

تكاليف تخص المصارف 

 المراسلة

 على المبلغ المودع إضافة عمولة البنك المراسل

 على المبلغ المودع   %5 عمولة إيداع نقد تالف 

شيك برسم التحصيل سحب 

 )لكل شيك(
 - % دوالر/ شيك 0.5
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 عمولة السحب النقدي

 300% وبحد أقصى 0.05

 دوالر

 30عن عمليات السحب النقدي اليومية التي تزيد عن  ةاستيفاء عموليجوز  -

 األخرى بالعمالتأو ما يعادلها  دوالر ألف

 .شهريا دوالر ألف 300وبسقف 

ألف  100عن  يجوز للمصرف عدم تنفيذ عملية السحب للمبالغ التي تزيد - 

من قبل العميل  إعالمهعلى  يناثنيومين بعد مرور  إالأو ما يعادلها  دوالر

  .رغبته بسحبها

 ألف 300يجوز استيفاء عمولة عن عمليات السحب الشهرية التي تزيد عن  - 

 األخرى بالعمالتاو ما يعادلها  دوالر

  .دون حد اقصى المذكورةسبة بالن

من حسابه الشخصي  بالسحب نقدا الحسابحال قيام صاحب  فيتستوفى فقط -

. 

عمولة ايداع نقد في فرع وسحبه 

 من فرع اخر

دوالر 10% أو  0.025

 أيهما أقل

تستوفى في حاالت االيداع النقدي لدى فرع وسحب المبلغ نقدا من فرع اخر في 

 نفس اليوم .

 االيداع بالشيكل االسرائيليعمولة 

0.2% 

الى  باإلضافةالف شيكل او ما يعادلها يوميا 100على المبالغ التي تزيد عن  

 على مجموع الحركات الشهرية التي تزيد عن  العمولةاستيفاء 

شريطة عدم تكرار احتساب االيداعات التي تم استيفاء عموله   الف شيكل 300

 عليها ضمن السقف اليومي

 عمولة سحب نقدي 

 على الكاونتر

 

 دوالر لكل عملية سحب  1

 

تستوفى من كافة العمالء باستثناء العمالء غير مؤهلين للحصول على بطاقة  -

 (المكفوفين الصم، البكم،) الخاصةصراف االلي وبما يشمل ذوي االحتياجات 

 االميين

اليومي يستثنى من العمولة سحوبات العمالء التي تزيد عن سقف السحب  -

 لبطاقة الصراف االلي

 

 مالحظات سعر الخدمة الخدمة

عمولة إيداع/سحب بعملة عدا 

 ()الدوالر، الدينار/ الشيكل

0.2% 
 الف يورو 20على المبالغ التي تزيد عن  -

مصاريف هاتف وفاكس وبريد 

 وسويفت

تحمل على حساب العميل في 

 حدود الكلفة
 الشيكات بالفاكس ....الخ تخضع بعض الخدمات لهذه الرسوم مثل حجز

  دوالر 1  لألفرادعمولة فتح حساب فرعي 

عمولة فتح حساب رئيسي 

 للشركات والمؤسسات االخرى

 

 دوالر 6
تستوفى العمولة مرة واحدة، وبغض النظر عن عدد الحسابات الفرعية بالعمالت 

 المختلفة.

 عمولة اعادة فتح حساب رئيسي

 للشركات     والمؤسسات

 دوالر  2

 
 

 تستوفى لمرة واحدة دوالر  5 عمولة قبول تعليمات عبر الفاكس

 ةتستوفى لمرة واحد دوالر  5 لألفرادعمولة قبول تفويض 
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صرف الهبات والمساعدات 

 بموجب كشوف 
 المانحةتستوفى من الجهة  دوالر  3

 باستثناء القصر حصةلكل   دوالر 5 عمولة تقسيم حصص الورثة 

اضافة او الغاء مفوضين  تعديل او

 بالتوقيع
  دوالر 3

 عموالت حساب الشمول المالي:

 الوطني المفتاحاو عمولة  اآللييتم استيفاء عمولة على استخدام بطاقة الصراف  ال -                           الحسابيتم استيفاء عمولة على فتح ال -

 البنكي  والموبايلبنكي  واألنترنتعلى خدمات الرسائل القصيرة  عموالتيتم استيفاء  ال -                        الحسابيتم استيفاء عمولة على إدارة  ال-

 المالية الحواالتيتم تطبيق تعليمات سلطة النقد على  -  اآللييتم استيفاء أي عمولة على اصدار بطاقة الصراف  ال-

 رسوم بدل طباعة تقرير ائتماني
 شيكل 10

 0.5صفحات يتقاضى البنك رسوم إضافية بقيمة  7)وفي حال تجاوز التقرير  

 صفحة(شيكل عن كل 

 

 رسوم بطاقات الفيزا االئتمانية 

 العمولة الخدمة

 الموافق على منحهم بطاقات الفيزايستوفي البنك رسوم إصدار سنوية من العمالء 

 دوالر 40 رسم سنوي للبطاقات الكالسيكية 

 دوالر 80 رسم سنوي للبطاقات البالتينية

 دوالر Signature  120رسم سنوي لبطاقة 

 التابعة االساسية رسم بدل فاقد او بدل تالف يستوفي البنك 

 دوالر5  دوالر 10 رسم بدل فافد / تالف  للبطاقات الكالسيكية

 دوالر 10 دوالر 20 رسم بدل فافد / تالف  للبطاقات  البالتينية

 دوالر 15 دوالر Signature 30رسم بدل فافد / تالف   لبطاقة 

 يستوفي البنك من رسوم اشتراكات على البطاقات التابعة )اإلضافية(

 دوالر 20 للبطاقة الكالسيكية 

 للبطاقة البالتينية
 دوالر 40

  Signatureلبطاقة 
 دوالر 60
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 أسعار الخدمات األخرى لبطاقات الفيزا االئتمانية

 مالحظات العمولة الخدمة 

 دوالر 4.5 بحد ادن   %4  السحب النقدي للبطاقة 

 شهريا %1.75 سعر الفائدة على المبلغ المسحوب وغير المسدد

  دوالر 15 عمولة تأخير سداد

 ال يوجد - الكالسيكية عمولة تجاوز السقف لبطاقات

 % 10البالتينية نسبة تجاوز السقف للبطاقة  دوالر 20 البالتينية

SIGNATURE 20 نسبة تجاوز السقف لبطاقة  دوالر SIGNATURE 10 % 

التعميم على بطاقات الفيزا و/أو رفع إشارة التعميم بناء 

 على طلب العميل/ البنك
 بدل أجور بريد دوالر 10

 االعتراض على حركات تمت بواسطة بطاقة الفيزا
- 

يستوفى عموالت ومصاريف شركة الفيزا والبنوك 

على اال تتجاوز تكلفة المصرف الفعلية المراسلة 

 ومصدر البطاقة

اصدار /استبدال بدل فاقد لألرقام السرية لبطاقات 

 االئتمان
 دوالر 4

 الصراف خالل من تغييرها يتم التي االرقام باستثناء

 .االلي

 عموالت ومصاريف شركة الفيزايستوفى   طلب كشف حساب لبطاقة فيزا

 طلب صورة عن حركة فيزا اجنبية
 

يستوفى عموالت ومصاريف شركة الفيزا والبنوك 

 المراسلة

عمولة التفويض البريدي وبغض النظر عن تمرير 

 الحركة او رفضها
 

يستوفى عموالت ومصاريف شركة الفيزا والبنوك 

 المراسلة

المصارف  عمولة رفع الحجز عن بطاقة محجوزة لدى

 عدم استيفاء عمولة  االخرى

 OIFعمولة مصدر اختياري 
3.5 % 

تستوفى العمولة في حال اختالف عملة المشتريات عن 

 عملة البطاقة.

 رسوم بطاقات الفيزا الكترون

 مالحظات العمولة الخدمة 

 جديد عمولة اصدار أو تجديد بطاقة صراف الي

 دوالر 5 إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة الصراف اآللي 

على خدمة الصراف  ةشريطة عدم استيفاء عمول

دوالر وفي حال استيفاء العمولة  0.35 الشهرية البالغة

عمولة اإلصدار  الشهرية يتم اعفاء العمالء من

 والتجديد 
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 ااصدار/ استبدال بدل فاقد لألرقام السرية لبطاقة الفيز

 الكترون
 تم تغييرها من خالل الصراف االليباستثناء التي ي دوالر 4

 jonetعموالت استخدام بطاقات الفيزا إليكترون على أجهزة صراف للبنوك األجنبية أو تابعه لبنوك محلية غير مشاركة في 

 في حال كانت عملة حساب العميل مختلفة او على كاونتر تلك البنوك

 نسبتهامبلغها/  نوع العمولة

 عمولة حركة تبادل

 ةعمولة حرك
 إذا كانت حركة سحب نقدي على الكاونتر % 0.5

دينار فقط إذا كانت حركة سحب يدوي على  (2)

 أجهزة الصراف اآللي

 فرق عملة
(0.5)% 

دوالر شهريا وتستوفى بشكل مقطوع وال يتم  0.35 عمولة خدمات صراف الي

 استيفاؤها على  عدد الحركات 

 استخدام أجهزة الصراف اآللي من خالل نظام المفتاح الوطنيرسوم 

 .رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف االلي

 (وذلك عن كل عملية سحب)

 فلس  200 بعملة الدينار

 سنت  25 بعملة الدوالر

 شيكل 1 بعملة الشيكل

 .رسوم االستعالم عن الرصيد من أجهزة الصراف االلي

 (استعالم عن الرصيدوذلك عن كل عملية )

 فلس 100 بعملة الدينار

 سنت 12 بعملة الدوالر

 شيكل 0.5 بعملة الشيكل


