قائمة العموالت والرسوم بالدوالر األمريكي أو ما يعادلها بباقي
العمالت
الحـــــــواالت
نوع الحوالة
الحوالة الواردة لغير
عمالء المصرف التي يتم صرفها على الكاونتر

حوالة صادرة إلى فروع المصرف خارج فلسطين.

الفئات

العمولة

0555-1

 % 5.0وبحد أعلى  7دوالر

 0551فأعلى

 %5.0وبحد أعلى 05دوالر

0555-1

 0دوالر

05.555-0555.51

 15دوالر

155.555-20,000.01

 00دوالر

أي مبلغ إضافي يزيد عن  155ألف دوالر

 00دوالر  (* %5.50 +مبلغ الحوالة  155-الف دوالر)

حوالة صادرة إلى فروع المصرف داخل فلسطين.

اعفاء

حوالة صادرة إلى فروع المصارف األخرى داخل

0555-1

 6دوالر

فلسطين.

05.555-0551

 9دوالر

155.555-05.551

 01دوالر

أي مبلغ إضافي يزيد عن  155ألف دوالر

 01دوالر (*%5.50 +مبلغ الحوالة  155-الف دوالر)

0555-1

 6دوالر

05.555-0551

 01دوالر

155.555-05.551

 71دوالر

أي مبلغ إضافي يزيد عن  155ألف دوالر

 71دوالر (*%5.50 +مبلغ الحوالة  155-الف دوالر)

حوالة صادرة إلى فروع المصارف األخرى

إعادة تحويل الحوالة الواردة بين المصارف

تعامل معاملة الحوالة الصادرة بنفس قيمة العمولة كحد أقصى و حسب نوع الحوالة

تعديل حوالة صادرة

تعامل معاملة الحوالة الصادرة بنفس قيمة العمولة كحد اقصى و حسب نوع الحوالة

االستعالم عن حوالة صادرة إلى مصارف أخرى
خارج فلسطين.

لجميع الفئات

 7دوالر

(يضاف عمولة المراسل أو المصرف مستلم
الحوالة)
عمولة إصدار حوالة حق

لجميع الفئات

 05دوالر

عمولة طلب استرداد حوالة صادرة

تضاف عمولة البنك المراسل او مستلم الحوالة

 00دوالر

عمولة حوالة صادرة حق نفس اليوم

عن كل يوم عمل مستثنى من تاريخ الحق

 * %5.50عدد أيام العمل وبحد أدنى  0دوالر

عمولة حوالة واردة من الخارج بدون ايبان /ايبان

1555-1

 0دوالر

خطأ

<1555

 0دوالر

عمولة حوالة واردة من الخارج

0555-1

 0دوالر

<5000

 0دوالر

1

قائمة العموالت والرسوم بالدوالر األمريكي أو ما يعادلها بباقي
العمالت

الشيكـــــــــــات
الشيكات
إصدار دفتر شيكات

الفئات
 15ورقات /شخصي

العمولة
 0.0دوالر

إصدار دفتر شيكات

 05ورقة /شخصي

 7دوالر

إصدار دفتر شيكات

 05ورقة /تجاري

 05دوالر

إيداع الشيكات اآلجلة

كافة الفئات

 5.05دوالر

(المحلية – اإلسرائيلية )
سحب شيكات من التحصيل لكل شيك

كافة الفئات

 5.05دوالر

شيك معاد

عدم كفاية رصيد

 10دوالر

إختالف التوقيع/إختالف التفقيط/عدم توقيع الساحب على التصحيح

 15دوالر

تستوفى على اوراق الشيكات ذات االرقام المتسلسلة

 5.05دوالر  /شيك

تستوفى على اوراق الشيكات ذات االرقام غير المتسلسلة

 0دوالر  /شيك

تصديق شيك

كافة الفئات

 0دوالر

تحصيل الشيكات االسرائيلية لكل شيك

التي تقل قيمتها عن  10آالف دوالر أو ما يعادلها.

 1دوالر

)المشتراة واالجلة)

155.555-15.551دوالر أو ما يعادلها

 5دوالر

التي تزيد قيمتها عن  100ألف دوالر أو ما يعادلها

 10دوالر

الشيكات المرتجعة من اسرائيل

كافة الفئات

 05شيكل

إصدار شيك مصرفي

كافة الفئات

 05دوالر

تحصيل الشيكات المحلية لكل شيك

التي تعادل أو تقل قيمتها عن  10آالف دوالر أو ما يعادلها.

 5.05دوالر

 155.555-15.555.51دوالر أو ما يعادلها

 0دوالر

التي تزيد قيمتها عن  100ألف دوالر أو ما يعادلها

 10دوالر

تحصيل الشيكات األجنبية

كافة الفئات

 %5.0وبحد أدنى  10دوالر

ارتجاع الشيكات األجنبية

كافة الفئات

 00دوالر

(يحظر استيفاؤها من المستفيد )

إيقاف شيك

2

قائمة العموالت والرسوم بالدوالر األمريكي أو ما يعادلها بباقي
العمالت
اعتمــــــــــــادات
فتح  /زيادة قيمة /تمديد فترة اعتماد مستندي صادر

 %0سنويا تحتسب على فترات ربعية وبحد أدنى  105دوالر
لفتح االعتماد  75 /دوالر لزيادة القيمة أو التمديد

تعديل شروط اعتماد صادر

 75دوالر

باستثناء التعديل في القيمة أو المدة

منح سقوف االعتماد الصادرة

%1

عمولة تقديم اواالحتفاظ بمستندات مخالفة لشروط

 155دوالرتستوفى من قيمة المستندات عند تحويلها الى
بنك المستفيد

االعتماد الصادر
الغاء اعتماد صادر خالل فترة الصالحية

 05دوالر

تغطية اعتماد وارد

 70دوالر

تبليغ اعتماد وارد

 %5.0وبحد أدنى  155دوالر
 05دوالر عند تبليغ تعديل العتماد وارد

تحويل اعتماد وارد

 %5.0وبحد أدنى  155دوالر

تعزيز اعتماد وارد

 %0سنويا وبحد أدنى  155دوالر تحتسب على فترات ربعية

تداول مستندات االعتماد الوارد

 %5.00وبحد أدنى  05دوالر

طلب شهادة خاصة باالعتماد (صادر  /وارد)

 10دوالر

بوالــــــص تحصيـــل
بوالص تحصيل

العمولة

*بوالص التحصيل صادرة

 %5.0وبحد أدنى 05دوالر

*تحويل بوالص

 70دوالر

بوالص تحصيل واردة /تجيير بوليصة الشحن

 %5.0وبحد أدنى  05دوالر

*إعادة المستندات لعدم الدفع /عدم القبول

 00دوالر

السحــــوبـــــات
السحوبات

العمولة

قبول سحب زمني غير مكفول لبوالص تحصيل

 %5.0وبحد أدنى  05دوالر

قبول سحب زمني مكفول /بوالص تحصيل واردة

%0وبحد أدنى  60دوالر

السحب المؤجل لالعتماد الوارد

%0وبحد أدنى  05دوالر

كفالة سحوبات صادرة /واردة( اعتمادات)

 %0وبحد أدنى  05دوالر

تاخير تسديد سحب مقبول مكفول

%5.0وبحد أدنى  00دوالر

منح سقف سحوبات

%1

*يضاف أجور بريدية

3

قائمة العموالت والرسوم بالدوالر األمريكي أو ما يعادلها بباقي
العمالت

الكفـــــــــاالت
الكفاالت

العمولة

إصدار كفالة دخول عطاء/سنويا و تحسب على

%0وبحد أدنى  05دوالر

فترات ربعية
إصدار كفالة حسن تنفيذ/صيانة-سنويا و تحسب

 %0.0وبحد أدنى  00دوالر

إصدار كفالة سلفة /دفع –سنويا و تحسب على

 %0وبحد أدنى  05دوالر

على فترات ربعية
فترات ربعية

إصدار كفالة بواخر

 05دوالر

تمديد كفالة

تعامل نفس معاملة إاصدار الكفالة حسب نوع الكفالة

تعزيز كفالة
تعديل كفالة (عدا التعديل في القيمة أو المدة)

تعامل نفس معاملة إصدار الكفالة حسب نوع الكفالة

زيادة قيمة كفالة
منح سقف كفاالت

 00دوالر
تعامل نفس معاملة إصدار الكفالة حسب نوع الكفالة
على قيمة الزيادة
%1

عموالت البطاقات المدينة /الصراف اآللـــــــــي
بطاقات الصراف اآللي

العمولة

إصدار وتجديد بطاقة الصراف االلي لمدة عامين

 15دوالر

إصدار بدل تالف او بدل فاقد لبطاقات الصراف

 0دوالر

االلي.
عمولة السحب النقدي من شبكة المفتاح الوطني
عمولة االستعالم عن رصيد
عمولة الحركات الخارجية على صرافاتنا
(البطاقات الدائنة للبنوك االخرى والمدينة للبنوك
خارج فلسطين)
عمولة مشتريات البطاقة المدينة داخل فلسطين
عمولة مشتريات البطاقة المدينة خارج فلسطين
عمولة السحب النقدي خارج شبكة المفتاح الوطني
عمولة االستعالم عن رصيد خارج شبكة المفتاح
الوطني
عمولة إعادة اصدار رقم سري

4

 1شيقل
 5.0شيقل
2%
بدون
1%
3$
$0.30
4$

قائمة العموالت والرسوم بالدوالر األمريكي أو ما يعادلها بباقي
العمالت

عموالت وفوائد البطاقات الدائنة
عمولة اصدار بطاقة رئيسية وورلد

155

عمولة اصدار بطاقة رئيسية تيتانيوم

05

عمولة اصدار بطاقة رئيسية فضية

50

عمولة اصدار بطاقة تابعة وورلد

05

عمولة اصدار بطاقة تابعة تيتانيوم

50

عمولة اصدار بطاقة تابعة فضية
عمولة اصدار بدل فاقد/تالف وورلد/تيتانيوم
(رئيسيىة/تابعة)
عمولة اصدار بدل فاقد/تالف فضية (رئيسيىة/تابعة)
اعادة اصدار رقم سري (تتيتانيوم/وورلد)
(رئيسيىة/تابعة)
اعادة اصدار رقم سري (فضية ) (أساسية/تابعة)
عمولة السحب النقدي وورلد
/تيتانيوم(رئيسيىة/تابعة)
عمولة السحب النقدي فضية ( رئيسيىة/تابعة)

55

 %4بحد أدنى $5

عمولة تجاوز السقف االئتماني لكافة أنواع البطاقات

15

عمولة تأخير سداد لكافة أنواع البطاقات

15

الفائدة الشهرية وورلد مشتريات  /السحب النقدي
الفائدة الشهرية تتيانيوم مشتريات /السحب النقدي
الفائدة الشهرية فضية مشتريات /السحب النقدي

5

15
55
0
4
%4

 %5على السحب النقدي
 %5على المشتريات
 %5على السحب النقدي
 %1.05على المشتريات
 %5على السحب النقدي
1..0

%على المشتريات

قائمة العموالت والرسوم بالدوالر األمريكي أو ما يعادلها بباقي
العمالت
فتح وادارة الحساب
فتح وادارة الحساب

النسبة/العمول

مالحظات

عمولة فتح حساب لألفراد

 1دوالر

حساب فرعي فقط

عمولة فتح حساب للشركات والمؤسسات األخرى

 6دوالر

تستوفى العمولة مرة واحدة وبغض النظر عن عدد

عمولة إعادة فتح حساب رئيسي للشركات والمؤسسات

 0دوالر

ة

عمولة إدارة حساب جامد.

الحسابات الفرعية

-عند استيفائها يتم التوقف عن استيفاء أي عموالت

 1.5دوالر
شهري

أخرى خاصة بإدارة الحساب.
يتم احتسابها على حسابات التوفير الجامدة التيتقل أرصدتها عن  00دوالر أو ما يعادلها بالعمالت
األخرى.
يحظر استيفاؤها من حسابات المتوفين غيرالموزعة على الورثة.

إدارة حساب جاري دائن أو عمولة تحويل راتب
(شهري) افراد

إدارة حساب جاري دائن شركات

(شهري)

يجوز كشف الحساب الجاري الستيفاء العمولة في

 0دوالر

حال عدم توفر رصيد في الحساب وال يجوز استيفاء
العمولة بأثر رجعي.

 0دوالر

التسهيالت االئتمانية
التسهيالت االئتمانية
عمولة تقديم طلب تسهيالت
عمولة منح تسهيالت ائتمانية أو تجديدها أو تمديدها.

النسبة

الحد األعلى

-----

 0دوالر لألفراد مقابل تقديم طلب كشف/تجاوز حساب
وطلب تأجيل األقساط لألفراد

 %1سنوياً على أن ال تزيد عن  %0طوال فترة المنح تحسب على
الرصيد القائم في نهاية كل سنة تمويلية.

6

عمولة تجاوز سقف الجاري مدين

 %1سنويا

تحتسب على الرصيد المتجاوز/المكشوف للسقف مع

عمولة كشف الحساب الجاري الدائن

 %1شهريا

األخذ بعين االعتبار فترة وقيمة التجاوز

عمولة تأجيل قسط أو أكثر لالفرد لكل قسط

%0

 01دوالر

عمولة تأجيل قسط أو أكثر للشركات لكل قسط

%1

----

عمولة سداد مبكر

 %1.0من قيمة الرصيد المسدد جزئي أو كلي

عمولة جدولة التسهيالت (في حال التعثر)

 %1لكل جدولة

عمولة استبدال/اسقاط كفيل

 0دوالر تستوفى من المدين عن كل كفيل

عمولة سقف غير مستغل

 %1سنويا

عمولة إلغاء التسهيالت بعد إرسالها للتنفيذ

معفي

عمولة تعديل او تغيير الضمان (تغيير الرهن)

 15دوالر

قائمة العموالت والرسوم بالدوالر األمريكي أو ما يعادلها بباقي
العمالت
خدمات متفرقة
خدمات متفرقة

العمولة

مالحظات

تحصيل فواتير وتسديد القسائم الضريبية نقدا

 5.0دوالر

تستوفى إذا كان الشخص يرغب في التسديد

أوامر الدفع الثابت (الدورية)

 0دوالر

في حال تضمن األمر الثابت تحويل خارج نطاق

أوامر الدفع الثابت (الدورية) " الداخلية"

إعفاء داخل البنك

الصناديق الحديدية (االمانات)

 05دوالر صندوق

من خالل الكاونتر

(فروع المصرف داخل فلسطين) ولمرة واحدة عند
تثبيت االمر او تعديله ويستثنى من ذلك األوامر
المتعلقة بتسديد التسهيالت

حجم صغير

 75دوالر تامين نقدي مسترد عند انتهاء
العقد

 65دوالر صندوق
حجم وسط

 05دوالر صندوق
حجم كبير

إيداع النقد المعدني

%0

تضاف تكاليف تخص المصرف او

سحب على الكاونتر

 1دوالر لكل عملية

يستثنى منها العمالء غير المؤهلين للحصول

بريد

داخلي  0دوالر

سحب

المصارف المراسلة

على بطاقة صراف الي وبما يشمل ذلك ذوي
االحتياجات الخاصة (الصم و البكم والمكفوفين
واالميين ).
يستثنى منها السحوبات التي تزيد عن سقف
السحب اليومي لبطاقة الصراف االلي

خارجي 00دوالر

أجور فاكس

 15دوالر

للخدمات المقدمة لعمالئنا من خالل فروعنا

وبناء على
طلب كشف حساب(غير دوري
ً
طلب العميل)

 5.10دوالر لكل

لألفراد /أول  05حركة خالل الشهر يمنح العميل

صفحة

الخارجية

كشف حساب مجانا لمرة واحدة وبناء على طلبه.
كشف حساب الدوري يمنح لكافة العمالء (األفراد

والشركات والمؤسسات ) مجانا كل ستة أشهر (بعدد
مرتين بالسنة) عند الطلب ووفق االلية المتفق عليها

مسبقا.

7

قائمة العموالت والرسوم بالدوالر األمريكي أو ما يعادلها بباقي
العمالت
خدمات متفرقة
خدمات متفرقة

العمولة

مالحظات

طلب كشف حساب تاريخي لحساب مغلق

 5.05دوالر

مقابل كل صفحة أو ما يعادلها بالعمالت األخرى

تصوير الشيكات والمستندات

 5.05دوالر

لكل مستند للمستندات المنفذة اقل من سنة

 0دوالر

دوالر لكل مستند للمستندات المنفذة أكثر من سنة

 0دوالر

لألفراد

 15دوالر

للشركات والمؤسسات

 1دوالر

موافقة العميل الخطية عند استيفائها

إصدار شهادة الرصيد والمالءة وحجم
التعامل وبراءة الذمة وشهادات التعزيز لمدقق
الحسابات.

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

وبعد على موافقة العميل

للشركات والمؤسسات

.رسوم مطابقة التواقيع لجهات خارجية
عمولة السحب النقدي

 0دوالر
0.05%
وبحد أقصى
 300دوالر

أو ما يعادلها بالعمالت األخرى

 .1يجوز استيفاء عمولة عن عمليات السحب

النقدي التي تزيد عن  05ألف دوالر أو ما

يعادلها بالعمالت األخرى وبسقف 055الف
دوالر شهريا

 .0يجوز للمصرف عدم تنفيذ عملية السحب للمبالغ
التي تزيد عن  100ألف دوالر أو ما يعادلها إال
بعد مرور يومين اثنين على إعالمه من قبل
العميل رغبته بسحبها.

 .0يجوز استيفاء عمولة عن عمليات السحب

الشهري التي تزيد من  055الف دوالر او ما

يعادلها بالعمالت االخرى بالنسبة المذكورة دون
حد اقصى

تستوفى فقط في حال قيام صاحب الحساب بالسحب
نقدا من حسابه

عمولة اإليداع بالشيكل اإلسرائيلي

0.2%

يجوز للمصرف استيفاء عمولة على اإليداعات اليومية بالشيكل
اإلسرائيلي التي تزيد قيمتها عن  100ألف شيكل .

يجوز للمصرف استيفاء عمولة على مجموع االيداعات النقدية
التي تزيد على نصف مليون شيكل خالل الشهر الواحد شريطة

عدم تكرار احتساب االيداعات التي استوفيت عليها عمولة ضمن
السقف اليومي.
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قائمة العموالت والرسوم بالدوالر األمريكي أو ما يعادلها بباقي
العمالت
خدمات متفرقة
خدمات متفرقة

العمولة

مالحظات

عمولة إيداع نقد في فرع وسحبه من فرع آخر

 %5.500او
 15دوالر
ايهما اقل
%5.0

تستوفى في حاالت اإليداع النقدي في فرع و سحب
المبلغ من فرع آخر في نفس اليوم

عمولة إيداع /سحب بعملة عدا ( الدوالر –

للمبالغ التي تزيد عن  05ألف يورو

الدينار -الشيكل )

عمولة قبول تعليمات عبر الفاكس

 0دوالر

تستوفى العمولة لمرة واحدة

عمولة قبول تفويض لألفراد

 0دوالر
معفاة

تستوفى العمولة لمرة واحدة

عمولة خدمة الرسائل القصيرة SMS
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صرف الهبات والمساعدات بموجب كشوف

 0دوالر

تستوفى من المؤسسة او الجهة المانحة .

عمولة تقسيم حصص الورثة

 5دوالر

لكل حصة باستثناء القصر

تعديل أو إضافة أو إلغاء مفوضين بالتوقيع

 0دوالر

عند كل تقديم طلب بتعديل المفوضين

