جدول الرسوم والعموالت
اسم العمولة

مبلغ مقطوع

النسبة

الحد
االعلى

مقومة بالدوالر االمريكي
المالحظات

الحد االدنى

 .1الحواالت
-

الحواالت الواردة
تعامل معاملة الحوالة الصادرة بنفس قيمة العمولة كحد اقصى وحسب نوع
الحوالة

اعادة تحويل حوالة واردة دولية
$5

$2

حوالة واردة من الخارج بدون آيبان  /آيبان خطأ

حوالة واردة من خارج فلسطين
الحواالت الواردة لغير عمالء البنك والتي يتم صرفها على الكاونتر
( ال تطبق اال بموافقة المدير العام ودائرة مكافحة غسل االموال )
حوالة واردة محدد فيها العمولة على البنك المحول

-

تخصم من صافي قيمة الحوالة لدى قيدها لحساب المستفيد واالفصاح له
عن سبب الخصم
الحواالت لغاية  5000دوالر
الحواالت التي تزيد عن  5000دوالر

$2
$4
%0.5

$ 50

%0.5

$ 50

بحد اعلى  50دوالر
بحد اعلى  7دوالر للحواالت التي تقل عن  3000دوالر
$ 10

باإلضافة الى  5دوالر عمولة رسالة سويفت

الحواالت الصادرة
بدون عمولة

الحوالة الصادرة الى فروع البنك االسالمي العربي داخل فلسطين (محلية)
وتشمل تكلفة استخدام نظام البراق

حوالة صادرة الى فروع المصارف االخرى داخل فلسطين

 5دوالر
 20دوالر
 70دوالر

الحواالت لغاية  3000دوالر
الحواالت لغاية  20000دوالر
للحواالت من  20001دوالر لغاية  100000دوالر
للحواالت التي تزيد قيمتها عن  100000دوالر يتم اقتطاع عمولة على
النحو االتي ( %0.05+ $70عمولة للمبلغ االضافي الذي يزيد عن
 100000دوالر )
يضاف إلى العمولة أجور  1دوالر بدل أجور سويفت

%0.05

%0.1

حوالة صادرة الى فروع المصارف االخرى خارج فلسطين

 5دوالر
 8دوالر
 20دوالر

الحواالت لغاية  3000دوالر
الحواالت لغاية  20000دوالر
الحواالت لغاية  100000دوالر
الحواالت التي تزيد عن  100000دوالر
يضاف الى العمولة اجور  1دوالر بدل اجور براق سويفت

ويضاف اليها اي تكاليف اضافية من رسوم وعموالت تخص البنوك

المراسلة او مستلمة الحوالة .
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جدول الرسوم والعموالت
اسم العمولة

مبلغ مقطوع

النسبة

%0.1

الحد
االعلى

مقومة بالدوالر االمريكي

الحد االدنى

الحواالت لغاية  12000شيكل
للحواالت من  12001شيكل لغاية  80000شيكل
للحواالت من  80001شيكل لغاية  400000شيكل
للحواالت التي تزيد قيمتها عن  400000شيكل يتم اقتطاع عمولة على
النحو االتي ( %0.05+ $70عمولة للمبلغ االضافي الذي يزيد عن
 400000شيكل )
يضاف إلى العمولة أجور  1دوالر بدل أجور سويفت

 5دوالر
 20دوالر
 70دوالر

حوالة صادرة الى اسرائيل بالشيكل االسرائيلي (تعامل معاملة الحواالت
الصادرة الى فروع المصارف االخرى خارج فلسطين)

$7

يكون الحد االعلى لعمولة االستعالم عن الحواالت التي تقل عن 300
دوالر  5دوالر
يضاف اليها اية تكاليف اضافية من عموالت ورسوم تخص المصارف
المراسلة او مستلم الحوالة
يتم استيفاء مبلغ  7دوالر عند كل عملية استعالم بناء على طلب العميل
وموافقته
تعامل معاملة الحوالة الصادرة وكحد اقصى  20دوالر ويضاف اليها
أي تكاليف اضافية من رسوم وعموالت تخص البنوك المراسلة او
مستلمة للحوالة .
على ان ال تتجاوز تكاليف المصرف الفعلية باإلضافة الى اية تكاليف
تخص البنوك المراسلة او مستلم الحوالة

االستعالم عن حوالة صادرة الى بنوك خارج فلسطين  ,ويضاف اليها
عمولة البنك المراسل

تعديل حوالة صادرة  /بناء على طلب العميل
عمولة طلب استرداد حوالة صادرة
عمولة اصدار حوالة حق نفس يوم العمل

المالحظات

$ 30
$ 15

 .2االعتمادات
 اعتمادات صادرهفتح اعتماد مستندي ( صادر )
تعديل اعتماد صادر ( -تعديل مالي ) تمديد او زيادة مبلغ
تعديل اعتماد صادر (تعديل غير مالي )

% 0.50

$ 140

% 0.50

$ 100

$50

عمولة السحب المؤجل لالعتماد الصادر
تقديم او االحتفاظ بمستندات مخالفة لشروط االعتماد
الغاء اعتماد صادر دون استغالل
عمولة تغطية اعتماد معزز مع الخزينة
عمولة استغالل اعتماد –عدا السحب االول
اعادة مستندات اعتماد صادر بدون دفع
عمولة تجهيز درافت اعتماد مبدأي لم يتم اصداره

% 0.50

$ 140

$ 100
$ 60
$ 30
$ 50
$ 50
$50

لكل فتره ربع سنوية االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية +
اجور سويفت  +عمولة البنك المراسل
لكل فتره ربع سنوية يضاف لها عمولة البنك المراسل
يضاف لها أجور السويفت
لكل فتره ربع سنوية االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية +
اجور سويفت  +عمولة البنك المراسل
تحصل من المصدر (المستفيد)
باإلضافة الى عمولة البنك المراسل  +اجور سويفت
باإلضافة الى عمولة السويفت واجور البريد
لكل استغالل او سحب ما عدا السحب االول
باإلضافة الى عمولة السويفت و اجور البريد

Page 2 of 8

جدول الرسوم والعموالت
اسم العمولة
-

مبلغ مقطوع

النسبة

الحد
االعلى

مقومة بالدوالر االمريكي

الحد االدنى

المالحظات

اعتمادات وارده

تبليغ اعتماد ( وارد )
تعديل اعتماد  /وارد ( تعديل مالي ) يشمل التمديد او زيادة المبلغ
تعديل اعتماد وارد (تعديل غير مالي )

% 0.25

$ 50

% 0.50

$ 150

% 0.25

$ 90

$ 40

تعزيز اعتماد وارد
قبول سحوبات اعتماد وارد
عمولة تبليغ االعتماد الى بنك اخر
عمولة تحويل اعتماد Transferable Lc
رفض مستندات اعتماد وارد
الغاء اعتماد وارد قبل انتهاء صالحيته
تدقيق مستندات اعتماد وارد

% 0.25

$ 90

$100
$ 50
$ 50
$ 50
$ 60

ربع سنوي  /االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية  +اجور
سويفت  +عمولة البنك المراسل
ربع سنوي  /االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية  +اجور
سويفت  +عمولة البنك المراسل
باإلضافة الى عمولة السويفت
ربع سنوي  /االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية  +اجور
سويفت  +عمولة البنك المراسل
ربع سنوي  /االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية  +اجور
سويفت  +عمولة البنك المراسل
من القيمة المحولة باإلضافة الى عمولة السويفت
باإلضافة الى عمولة السويفت
باإلضافة الى عمولة السويفت و اجور البريد
باإلضافة الى عمولة السويفت و اجور البريد

 .3بوالص التحصيل الصادرة والواردة
تبليغ بوالص تحصيل واردة
بوالص تحصيل صادرة
عمولة تعديل بوليصة – تعديل غير مالي
عمولة تعديل بوليصة – تعديل مالي
عمولة تحويل سحوبات بوالص وارده  /صادره – غير مكفولة

%0.325
%0.325
$ 30
%0.325
% 0.50
% 0.50

عمولة تحويل سحوبات بوالص وارده  /صادره –مكفولة
اعادة مستندات بوليصة لعدم الدفع او القبول
عمولة تحويل بوليصة واردة الى بنك اخر
عمولة تجيير بوليصة تحصيل وارده باسم البنك االسالمي العربي

$ 40
$ 40
$ 40
$ 80
$ 100

$ 60
$ 60
$ 30

وتشمل المستندات والسحوبات والشيكات المرسلة برسم التحصيل
وتشمل المستندات والسحوبات والشيكات المرسلة برسم التحصيل
باإلضافة الى عمولة السويفت و اجور البريد
باإلضافة الى عمولة السويفت و اجور البريد
باإلضافة الى عمولة السويفت و اجور البريد
ربع سنوي  /االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية  +اجور
سويفت  +عمولة البنك المراسل
باإلضافة الى عمولة السويفت و اجور البريد
باإلضافة الى عمولة السويفت و اجور البريد

 .4الكفاالت
 كفاالت محلية صادرهعمولة اصدار كفالة باستثناء كفالة الدفع والدفعة المقدمة
اصدار كفالة سلفة ( دفعة مقدمة )
اصدار كفالة دفع
عمولة اصدار كفالة عطل وضرر
عمولة تعديل كفالة عطل وضرر
تعديل كفاله محليه – تعديل غير مالي

%0.50
% 0.75
% 0.75

$ 25
$ 50
$ 50

ربع سنوي  /االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية
ربع سنوي  /االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية
ربع سنوي  /االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية

 100دينار
 50دينار
$ 25
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جدول الرسوم والعموالت
اسم العمولة

مبلغ مقطوع

تعديل مالي – زيادة او تمديد – كفاله محليه بأنواعها المختلفة
-

النسبة

الحد
االعلى

مقومة بالدوالر االمريكي

الحد االدنى

نفس عمولة االصدار وحسب نوع الكفالة

المالحظات
ربع سنوي  /االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية

كفاالت اجنبية صادرة  /وارده

عمولة اصدار كفالة باستثناء كفالة الدفع و الدفعة المقدمة
عمولة اصدار كفالة سلفة( دفعة مقدمة )
عمولة اصدار كفالة دفع
تعديل كفالة اجنبية – تعديل غير مالي

% 0.75

$ 70

% 0.75

$ 70

$ 50
نفس عمولة االصدار وحسب نوع الكفالة

تعديل مالي – زيادة او تمديد – كفاله محليه بأنواعها المختلفة
عمولة تمرير كفاله بدون مسؤولية
عمولة كفالة تخليص جمركي

%0.50

$ 50

ربع سنوي  /االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية  +اجور
سويفت  +عمولة البنك المراسل
ربع سنوي  /االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية  +اجور
سويفت  +عمولة البنك المراسل
ربع سنوي  /االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية  +اجور
سويفت  +عمولة البنك المراسل
باإلضافة الى اجور سويفت
ربع سنوي  /االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية  +اجور
سويفت  +عمولة البنك المراسل

$ 50
$ 100
نفس عمولة االصدار وحسب نوع الكفالة

عمولة اصدار كفالة مقابلة ( تبليغ كفالة واردة معززة)

ربع سنوي  /االسعار التفضيلية خاضعه للموافقات االدارية  +اجور
سويفت  +عمولة البنك المراسل

 .5الشيكات االجنبية والسندات
اجور تحصيل سندات حكومية
اجور تحصيل شيكات واردة من بنوك اردنيه  /او من خالل وسيط بنك
محلي
شيكات التحصيل االجنبية المرسلة لبنوك خارجية
اجور تحصيل شيك وارد من بنوك خارجية
اعادة شيك اجنبي وارد من بنوك خارجية دون تحصيل
شيكات التحصيل االجنبية المسحوبة على بنوك باألردن مع االخذ بعين
االعتبار عمولة البنك

$50
$40
% 0.25

$ 100

$ 30

% 0.25

$ 100

$ 30

من قيمة الشيك
تطبق اجور بوالص التحصيل
تطبق اجور بوالص التحصيل
من قيمة الشيك

 .6الشيكات
اصدار دفتر شيكات  /فئة  10ورقة
اصدار دفتر شيكات  /فئة عشرين ورقة
اصدار دفتر شيكات  /فئة خمسين ورقة
اصدار دفتر شيكات تجاري (دفتر  20ورقة )
شيك معاد لعدم كفاية الرصيد
شيك معاد ألسباب فنية

$ 3.5
$7
$ 17.50
$2
$ 15
$ 10

 35سنت سعر الورقة الواحدة
 35سنت سعر الورقة الواحدة
 35سنت سعر الورقة الواحدة
ويضاف اليها فاتورة المطبعة بحد اقصى  15دوالر  ,وما زاد عن ذلك
يتم توقيع العميل على كتاب خاص يفيد بعلمه وتحمله للتكلفة االضافية
التي تمت كطلبه  ,او توقيعه على فاتورة المطبعة .
تستوفى من الساحب (محرر الشيك ) في حال اعادة الشيك بسبب عدم
كفاية الرصيد ويحظر استيفائها من المستفيد
تستوفى من الساحب (محرر الشيك ) في حال اعادة الشيك بسبب
اختالف التواقيع او اختالف التفقيط او عدم توقيع الساحب على
التصحيح ويحظر استيفائها من المستفيد
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جدول الرسوم والعموالت
اسم العمولة

عمولة ايقاف الشيك الواحد

شيك مرتجع مقاصة اسرائيلية
شيك معاد مقاصة اسرائيلية
تصديق شيك
ايداع شيكات اجلة برسم التحصيل
تحصيل الشيكات المحلية  /اسرائيلية التي تقل قيمتها عن  10االف دوالر
او ما يعادلها
تحصيل الشيكات المحلية  /اسرائيلية التي تزيد قيمتها عن  10االف
دوالر لغاية  100الف دوالر او ما يعادلهما
تحصيل الشيكات المحلية  /اسرائيلية التي تزيد قيمتها عن  100الف
دوالر او ما يعادلها
ايداع وتحصيل شيكات البنك االسالمي العربي
اصدار شيك مصرفي  /مسحوب على بنوك خارجية
سحب شيكات آجلة من التحصيل

مبلغ مقطوع

النسبة

الحد
االعلى

مقومة بالدوالر االمريكي

الحد االدنى

$ 0.5
للشيكات ذات
االرقام المتسلسلة
 $ 5لكل ورقة
شيك رقمها غير
متسلسلة

المالحظات
تطبق التعليمات االدارية بخصوص ايقاف صرف الشيكات

تشمل عمولة البنك المراسل
تشمل عمولة البنك المراسل

$ 10
$ 25
$5
$ 0.5
$ 0.5

على الشيكات المودعة للتحصيل ( االجلة )
لكل شيك تشمل تكلفة تقاص الشيكات على نظام براق

$5

لكل شيك تشمل تكلفة تقاص الشيكات على نظام براق

$ 15

لكل شيك تشمل تكلفة تقاص الشيكات على نظام براق
ال يوجد عمولة

$ 20
$ 0.50

لكل شيك

 .7االيداع النقدي
تستوفى في حاالت االيداع النقدي من فرع وسحب المبلغ نقدا من فرع
اخر في نفس اليوم

 % 0.025او
 $ 10ايهما
اقل
% 0.2

عمولة ايداع نقد في فرع وسحبه من فرع اخر

عمولة االيداع بالشيكل االسرائيلي

$1
عمولة سحب نقدي عن الكاونتر
عمولة ايداع  /سحب بعملة عدا ( الدوالر  ,الدينار  ,الشيكل )
ايداع نقد معدني  ,باإلضافة الى اجور البنك المراسل
عمولة ايداع نقد تالف بالدوالر
ايداع نقد تالف بالشيكل ( في حال الحصول على موافقة دائرة ادارة النقد)

% 0.2
5+%2شيكل
% 10

$ 20
 20شيكل

 .1يتم استيفاء العمولة على االيداعات اليومية بالشيكل
االسرائيلي للمبالغ التي تزيد قيمتها عن  100000شيكل
 .2يتم استيفاء العمولة على مجموع االيداعات الشهرية التي
تزيد قيمتها عن  300000شيكل  ،شريطة عدم تكرار
احتساب االيداعات التي تم استيفاء عمولة عليها ضمن
السقف اليومي
على جميع العمالء لمن يحمل بطاقة صراف الي وبحدود سقف البطاقة
 1600دوالر ويعفى منها ذوي االحتياجات الخاصة ( الصم والبكم
والمكفوفين ) واالميين واصحاب حسابات التوفير .
للمبالغ التي تزيد عن  20000يورو
لكل كيس
يضاف اليها اجور المراسل
يضاف اليها عموالت البنك
شاملة لعمولة البنك المراسل
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جدول الرسوم والعموالت
اسم العمولة

مبلغ مقطوع

النسبة

الحد
االعلى

مقومة بالدوالر االمريكي
المالحظات

الحد االدنى

 .8خدمات الصراف االلي
عمولة اصدار بطاقة الصراف االلي
عمولة اصدار بطاقة صراف الي بدل تالف
عمولة اصدار بطاقة صراف الي بدل فاقد
عمولة استبدال رقم سري لبطاقة صراف الي
عمولة السحب النقدي من خارج فلسطين لبطاقة الصراف االلي
عمولة اصدار بطاقة فيزا اإلئتمانية العادية ( الكالسيكية ) عند االصدار
عمولة اصدار بطاقة فيزا اإلئتمانية الذهبية عند االصدار
عمولة تجديد بطاقات فيزا اإلئتمانية بأنواعها
عمولة اصدار بطاقات فيزا اإلئتمانية بأنواعها بدل فاقد  /تالف
عمولة اصدار  /استبدال بدل فاقد لألرقام السرية لبطاقات فيزا اإلئتمانية
عمولة اصدار بطاقة فيزا اإلئتمانية التابعة

$5
$5
$5
$4
%2+ $2
$ 75
$ 100
$ 15
$4

عمولة السحب النقدي للمقسم الوطني
$ 0.12
عمولة االستعالم عن الرصيد للمقسم الوطني

عمولة اصدار بطاقة مشتريات عبر االنترنت بدل تالف  /فاقد
عمولة التجديد لبطاقة المشتريات عبر االنترنت
عمولة اصدار بطاقة التقسيط Easy Life
عمولة اصدار بدل فاقد  /تالف لبطاقات التقسيط Easy Life
عمولة التجديد السنوي لبطاقات التقسيط Easy Life
عمولة رقم سري بدل فاقد لبطاقات التقسيط Easy Life
عمولة اصدار بطاقة اخرى تابعة لبطاقات التقسيط Easy Life

.9

بخالف االرقام التي تم تغيرها من خالل الصراف االلي
 %2من قيمة العملية مضاف اليها  2دوالر رسوم ثابتة

نفس عمولة االصدار

$ 0.25

عمولة اصدار بطاقة مشتريات عبر االنترنت
عمولة اصدار بطاقة مشتريات عبر االنترنت تابعة

عند اصدار البطاقة وتستوفى سنويا

نفس عمولة االصدار
عن كل عملية سحب نقدي :
 200فلس بعملة الدينار  25 ,سنت بعملة الدوالر  ,شيكل واحد بعملة
الشيكل
عن كل عملية استعالم :
 100فلس بعملة الدينار  12 ,سنت بعملة الدوالر  50 ,اغورة بعملة
الشيكل

$ 15
$ 15
$5
$ 15
$15
$15
$15
$4
$5

وبغض النظر عن عدد البطاقات

التسهيالت االئتمانية
$2

لألفراد

$5

شركات

اجور خدماتية  /طلب  /فتح ملف ائتماني جديد
اجور منح تمويل(مدة التسديد 12-1شهر)باستثناء تمويالت المرابحة
اجور منح تمويل(مدة التسديد 12-1شهر)باستثناء تمويالت المرابحة
اجور منح تمويل(مدة التسديد  25شهر فما فوق) باستثناء تمويالت
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جدول الرسوم والعموالت
اسم العمولة
المرابحة
اجور خدماتية  /استبدال  /اسقاط كفيل
عمولة الغاء تسهيالت بعد الموافقة االدارية وقبل التنفيذ
اجور تعديل او تغيير الضمان ( تغيير الرهن )
اجور معاملة تأجيل قسط او اكثر لتمويالت افراد
رسوم بدل طباعة تقرير ائتماني لألفراد والجمعيات واالندية والمؤسسات
غير الربحية

مبلغ مقطوع
$5
$ 10
$ 10
$10
 10شيكل

النسبة

الحد
االعلى

الحد االدنى

مقومة بالدوالر االمريكي
المالحظات
تستوفى العمولة من المدين عن كل كفيل
لألفراد والشركات والمؤسسات
شريطة ان يكون المبلغ المقطوع لمرة واحدة لكل معاملة وبغض النظر
عن عدد االقساط المؤجلة في المعاملة الواحدة
في حال تجاوزت عدد صفحات التقرير االئتماني المطبوع عن ()7
صفحات يتم استيفاء رسوم اضافية بقيمة ( )0.5شيكل نصف شيكل
عن كل صفحة اضافية

 .10الرسوم والعموالت على خدمات متفرقة
فتح حساب اضافي جاري فرعي لألفراد
فتح حساب رئيسي للشركات والمؤسسات
ادارة حساب جاري جامد
ادارة حساب توفير جامد
ادارة حساب جاري دائن او جاري مضاربة او عمولة تحويل راتب شهري
عمولة التسديد االلي ( تحصيل فواتير )
تحصيل فواتير ومستحقات  ,مؤسسات مختلفة لعمالء البنك فقط

$1
$6
$ 1.5
$ 1.5
$2
$4
$ 0.5
 $0.5او  2شيكل
$ 0.5

تحصيل الفواتير وتسديد قسائم الضريبة
اوامر الدفع الدوري الثابت
صندوق امانات حجم صغير سنويا والتامين المسترد  120دوالر
صندوق امانات حجم وسط والتامين المسترد  180دوالر
صندوق امانات حجم كبير والتامين المسترد  240دوالر
عمولة تعليمات عبر الفاكس  /البريد االكتروني
عمولة قبول تفويض لألفراد
تعديل او اضافة او الغاء مفوضين بالتوقيع
بريد داخلي لكل رسالة بحد ادنى الكلفة الفعلية

$5

يتم اقتطاع العمولة في حال طلب العميل فتح اكثر من حساب على
نفس االستاذ العام (جاري) وبنفس العملة .
لمرة واحدة
*عند استيفائها يتم التوقف عن استيفاء أي عموالت اخرى بإدارة
لحساب
*يحظر استيفائها من حسابات المتوفين غير الموزعة على الورثة
تستوفى من حسابات التوفير الجامدة والتي يقل رصيدها عن  25دوالر
لألفراد
الشركات
ما يعادل  2شيكل
حسب االتفاقيات الموقعة بحيث ال تتجاوز المبلغ المذكور
ما يعادل  2شيكل
تستوفى اذا كان الشخص يرغب بالتسديد من خالل التلر
تستوفى لمرة واحدة سنويا عند طلب االمر او تعديله ويستثنى من ذلك
االوامر المتعلقة بتسديد التسهيالت

$ 50
$ 75
$ 100
$5
$5
$3

تستوفى لمرة واحدة عند تقديم الطلب ويستثنى من ذلك العمالء الذين
يتم فتح حساباتهم من خالل وحدة المغتربين .
تستوفى لمرة واحدة
لكل عملية تغيير  /اضافة  /تعديل على المفوضين بالتوقيع ولكل
شخص

$1
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جدول الرسوم والعموالت
اسم العمولة
بريد وطني لكل رسالة بحد ادنى الكلفة الفعلية
بريد دولي لكل رسالة بحد ادنى الكلفة الفعلية
فاكس داخلي لكل رسالة بحد ادنى الكلفة الفعلية
فاكس وطني لكل رسالة بحد ادنى الكلفة الفعلية
فاكس دولي لكل رسالة بحد ادنى الكلفة الفعلية
اجور سويفت لكل سويفت
طلب كشف حساب ( غير دوري بناء على طلب العميل )

مبلغ مقطوع

النسبة

الحد
االعلى

مقومة بالدوالر االمريكي

الحد االدنى

$1
$ 50
$ 1.5
$ 4.5
$7.5
$ 10
 $ 0.15لكل
صفحة

المالحظات
تحمل العمولة على حساب العميل في حدود التكلفة فقط

لكل ورقة ( تكلفة البريد )
*اول  20حركة خالل الشهر يمنح العميل كشف حساب مجانا لمرة
واحدة وبناء على طلبه ( االفراد )
*كشف الحساب الدوري يمنح لكافة العمالء (االفراد والشركات
والمؤسسات ) مجانا كل ستة اشهر ( بعدد مرتين بالسنة ) عند الطلب
او يرسل للعمالء وفق االلية المتفق عليها مسبقا
لكل صفحة بحد ادنى $ 10
عن كل مستند اذا كان المستند المطلوب اقل من سنة
مبلغ مقطوع عن كل عملية تصوير للمستندات االكثر من سنة شريطة
توقيع العميل بما يفيد موافقته

طلب كشف حساب تاريخي ( الحساب مغلق )

$1
$ 0.5
$ 50

اصدار شهادة رصيد  ,والمالءة وحجم التعامل  ,وبراءة الذمة  ,وشهادة
تعزيز لمدقق الحسابات  ,وشهادة ارباح مقبوضة لغايات الضريبة  ,شهادة
لمن يهمه االمر  ,شهادة التزامات
الخدمات المصرفية عبر االنترنت
عمولة خدمة الرسائل القصيرة
رسوم مطابقة التواقيع لجهات خارجية

$5
$ 10

لألفراد
للشركات

مجانا
مجانا
$5
$3

تحدد عند تفعيل الخدمة
تحدد عند تفعيل الخدمة
تحدد من دائرة الخزينة واسواق المال ( الفرق بين اسعار التحويل
حسب االتفاقيات ( تستوفى من المؤسسة او الجهة المانحة بما ال
يتجاوز  3دوالر )
لكل حصة باستثناء القصر

تصوير الشيكات والمستندات

صرف الهبات والمساعدات بموجب كشوف
عمولة تقسيم حصص الورثة

$5

مالحظة
 .1ان يتم معادلة العموالت المأخوذة بعملة الدوالر على اساس سعر صرف  4شيكل للدوالر الواحد .
 .2ان يتم استيفاء العموالت بجميع انواعها بشكل الي وليس بطريقة يدوية كما هو معمول به في بعض العموالت .
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