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الحواالت الصادرة والواردة

)لغاية 3000 $احلد االعلى 7$(7.050.00.50)وارد( احلواالت الواردة لغري عمالء البنك

بدون)وارد( احلواالت الواردة لعمالء البنك

5.020.0)�سادر(  اىل البنوك العاملة يف فل�سطني من احل�ساب
 لغاية 3000$ احلد االعلى 5$  -- لغاية 20 الف $ احلد االعلى 8$   --  لغاية 100 الف $ احلد االعلى 20$  --)ا�ستيفاء عمولة 

ا�سافية بحد اعلى )0.05%( عن كل مبلغ ا�سايف فوق 100000$(            ي�ساف 5$ م�ساريف �سويفت  

)�سادر(  اىل البنوك اال�سرائيلية )بال�سيكل( من خالل البنوك 
10.060.0املحليه حاليا

لغاية 3000$ احلد االعلى 10$  -- لغاية 20 الف $ احلد االعلى 20$ --  لغاية 100 الف $ احلد االعلى 60$  --)ا�ستيفاء عمولة 
ا�سافية بحد اعلى )0.05%( عن كل مبلغ ا�سايف فوق 100000( -- ي�ساف 10$ م�ساريف �سويفت + عمولة البنك املرا�سل 60 �سيقل           

)�سادر(  احلواالت اىل البنوك االجنبية واال�سرائيلية )بالعمالت 
5.070.0االخرى غري ال�سيكل( من احل�ساب

 لغاية 3000$ احلد االعلى 5$  -- لغاية 20 الف $ احلد االعلى 20$   --  لغاية 100 الف $ احلد االعلى 70$  --)ا�ستيفاء عمولة 
ا�سافية بحد اعلى )0.05%( عن كل مبلغ ا�سايف فوق 100000$(   -- ي�ساف 10$ م�ساريف �سويفت           

تعامل معاملة ال�سادر)وارد( اعادة حتويل حوالة واردة بني امل�سارف

 مع ا�سافة عمولة بنك مرا�سل و 10$ م�ساريف �سويفت  وي�سوى الفرق اكرث او اقل من خالل ح�ساب العميل7.0)�سادر(  عمولة اال�ستف�سار عن حوالة �سادرة 

تعامل معاملة ال�سادر مع ا�سافة عمولة بنك مرا�سل وي�سوى الفرق اكرث او اقل من خالل ح�ساب العميل)�سادر(  عمولة تعديل حوالة �سادرة 

امر دوري وبدون التزام7.0)�سادر(  عمولة ا�سدار حوالة حق )دوري(

مقطوعة وت�ساف على بند عمولة احلواالت ال�سادره20.0)�سادر(  عمولة حوالة �سادره حق نف�س اليوم

ا�سافة عموالت بنك مرا�سل25.0)�سادر(  عمولة طلب اعادة حواله

)OUR من 1 اىل 50000 عمولة 35$ و 45 يورو   // من 50000 فاكرث عمولة 45$ و 50 يورو ت�ساف اىل تعرفة العموالت اعاله35.060.0)�سادر(  عمولة حوالة �سادره )عمولة
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الكفاالت

�سنوي35.003.00عمولة الكفاالت ال�سادرة )با�ستثناء كفاالت الدفع(

�سنوي بحد ادنى 40$ او ما يعادلها40.003.00عمولة كفاالت الدفع

)shipping guarantee( مقطوعه100.00عمولة كفاالت تخلي�س الب�سائع

مقطوعه35.00عمولة التعديالت غري املالية على الكفالة

لكل 3 �سهور بحد ادنى 35$ او ما يعادلها35.000.70عمولة كفالة �سادرة ب�سمان كفالة بنكية مقابلة )تعزيز كفالة(

�سنوي35.003.00عمولة تعديل الكفالة )زيادة املبلغ و/او تاريخ ال�سالحية(

بدونمنح �سقف كفاالت

الكمبياالت

�سنوي وحت�سب لكل ربع �سنة3.50عمولة خ�سم الكمبياالت

مقطوعة لكل كمبياله2.00عمولة حت�سيل الكمبياالت

مقطوعة لكل كمبياله2.00عمولة اعادة كمبيالة غري مدفوعة

بطاقات االئتمان

 debit card and ( عمولة ا�سدار وجتديد بطاقة �سراف ايل
)local

�سنوي ويحظر ا�ستيفائها يف حال ا�ستيفاء عمولة خدمة ال�سراف االيل �سهريا5.00

70.00عمولة ا�سدار بطاقة ما�سرت / ذهبية

50.00عمولة جتديد  بطاقة ما�سرت / ذهبية

35.00عمولة ا�سدار/ جتديد بطاقة ما�سرت / ذهبية تابعة

50.00عمولة ا�سدار بطاقة ما�سرت / ف�سية

25.00عمولة جتديد بطاقة ما�سرت / ف�سية

20.00عمولة ا�سدار / جتديد بطاقة ما�سرت / ف�سية تابعة

ذهبيه 35$ وف�سيه 25$25.0035.00عمولة ا�سدار بطاقة ما�سرت بدل فاقد او تالف 

5.00عمولة ا�سدار بطاقة �سراف ايل بدل فاقد او تالف او ا�سافية 

بخالف التي يتم تغيريه من ال�سراف االيل4.00عمولة ا�ستبدل االرقام ال�سرية لبطاقات االئتمان وال�سراف االيل
عمولة ال�سحب النقدي بوا�سطة بطاقة ائتمان 

)MASTER&VISA(4.00مثل

�سهريا -- يحظر ا�ستيفاوؤها يف حال مت ا�ستيفاء عمولة ا�سدار كما ويحظر ا�ستيفائها بناء على عدد احلركات0.35عمولة خدمات ال�سراف االيل 

10.00التعميم على بطاقة االئتمان اورفع اال�سارة عنها 

�سهريا2.00عدم ا�ستخدام �سقف بطاقة االئتمان 

يتم ا�ستيفائها يف حال عدم ثبوت احقية طلب العميل او التاجر10.00ر�سوم اعادة املطالبة)للتاجر,حامل البطاقة(

عمولة جتديد او ا�سدار بدل فاقدعمولة رفع حجز عن بطاقة حمجوزه لدى امل�سارف االخرى

فتح حساب وإدارة حساب

لكل ح�ساب فرعي1.00عمولة فتح ح�ساب فرعي لالفراد

ت�ستوفى العمولة مرة واحدة وبغ�س النظر عن عدد احل�سابات الفرعية بالعمالت املختلفة )غري معمول بها لدينا(.6.00عمولة فتح ح�ساب رئي�سى لل�سركات واملو�س�سات 

2.00عمولة اعادة فتح ح�ساب رئي�سى لل�سركات واملو�س�سات 

عمول���ة ادارة ح�س���اب جام���د حيث يت���م جتميد احل�س���اب يف حال 
ع���دم تنفيذاي حركات دائنة اومدينة ملدةعام با�س���تثناء احلركات 

اخلا�سة بالفوائد والعموالت
1.50

�سهريا عند ا�ستيفاوؤها مرة يتم التوقف عن ا�ستيفاء اأي عموالت اخرى خا�سة بادارة احل�ساب -- يحظر ا�ستيفائه على ح�سابات التوفري 
با�ستثناء احل�سابات التي يقل ر�سيدها عن 15 دوالر -- يحظر ا�ستيفاوؤها من ح�سابات املتوفيني غري املوزعة على الورثة.

2.004.00ادارة ح�ساب جاري دائن او عمولة حتويل راتب
لالفراد 2$ و لل�سركات واملو�س�سات 4$ يجوز ك�سف احل�ساب ال�ستيفاء العمولة وال يجوز ا�ستيفاء العمولة باثر رجعي من تاريخ جمود 

احل�ساب
EUR %14 *** USD %15 *** ILS %18 *** JOD %16 فوائد ح�سابات اجلاري طلب/مك�سوف

18.00 فوائد ح�سابات جاري مدين �سيكل

15.00 فوائد ح�سابات جاري مدين دوالر

16.00 فوائد ح�سابات جاري مدين دينار

14.00 فوائد ح�سابات جاري مدين يورو

مبلغ 1000 �سيقل او مايعادلهااحلد االدنى لفتح احل�ساب

التسهيالت االئتمانية

 لالفراد املوظفني )2$(.  لل�سركات واملو�س�سات )5$(. )غري معمول بها لدينا(2.005.00عمولة تقدمي طلب الت�سهيالت
عمولة منح ت�سهيالت ائتمانية اوجتديدهااومتديدها وزيادة �سقف 

1.004.00الت�سهيالت
1% �سنويا ب�سقف 4% على مدار عمر االئتمان )ت�ستوفى عمولة بن�سبة 1% على �سقوف ح�سابات اجلاري مدين والقرو�س الدوارة عند 

كل منح او جتديد لل�سقوف(
حتت�سب على ر�سيد التجاوز مع مراعاة االلتزام بعدم التجاوز لفرتات خمالفة لتعليمات �سلطة النقد2.00عمولة جتاوز �سقوف اجلاري مدين

حتت�سب على ر�سيد التجاوز مع مراعاة االلتزام بعدم التجاوز لفرتات خمالفة لتعليمات �سلطة النقد1.00عمولة التجاوز / جاري دائن 

من قيمة الق�سط ---- بحد اق�سى 10 دوالر لالفراد1.00عمولة تاأجيل ق�سط او اكرث

من قيمة الر�سيد امل�سدد ) جزئي او كلي(1.50عمولة �سداد مبكر 

لكل جدولة1.00عمولة جدولة الت�سهيالت يف حال التعرث 

ت�ستوفى العمولة من املدين عن كل كفيل مع موافقة الت�سهيالت5.00عمولة ا�ستبدال كفيل

�سنويا1.00عمولة �سقف غري م�ستغل 

 لالفراد 5$ و 10$ لل�سركات5.0010.00عمولة الغاء ت�سهيالت بعد املوافقة االدارية وقبل التنفيذ

10.00عمولة تعديل او تغري ال�سمان ) تغري الرهن(

عموالت الودائع والنقد - خدمات متفرقة

او 2 �سيكل من خالل الكاونرت0.50عمولة ت�سديد فواتري الهاتف/الكهرباء/املياه-نقدا

حاليا 2 �سيقل من خالل الكاونرت0.50عمولة ت�سديد ق�سائم ال�سريبة-نقدا

standing order )ت�ستوفى مقدما وملرة واحدة عند طلب االمر الدوري وي�ستثنى من ذلك االوامر الدورية املتعلقة بالقرو�س5.00عمولة ادخال اوامر الدفع الثابتة )الدورية

50.00ال�سناديق احلديدية - احلجم ال�سغري

75.00ال�سناديق احلديدية - احلجم الو�سط

120.00ال�سناديق احلديدية - احلجم الكبري

قد ي�ساف اىل ذلك عمولة البنك املرا�سل2.00عمولة ايداع النقد املعدين

5.003.003.00عمولة ايداع النقد التالف

1.00عمولة �سحب نقدي عن الكاونرت
ت�ستوفى من العمالء احلا�سلني على بطاقة �سراف ايل يف حال كانت ال�سحوبات اقل من �سقف ال�سحب اليومي للبطاقة )بالرتتيب مع مدير 

الفروع(
حتمل العمولة على ح�ساب العميل يف حدود التكلفة30.00م�ساريف هاتف وفاك�س وبريد و�سويفت 

0.15عمولة ك�سف ح�ساب تاريخي 
 لل�سفحة -- غري دوري وبناء على طلب العميل )بحد ادنى دوالر لغاية 5 �سفحات( وح�سب اللغة املطلوبة ومينح ك�سف ح�ساب دوري جمانا 

لكل �ستة ا�سهر
لكل �سفحه0.30طلب ك�سف ح�ساب تاريخي حل�ساب مغلق

لكل �سفحه0.50ت�سوير امل�ستندات وال�سيكات والتي تقل تاريخ تنفيذها عن �سنة

لكل �سفحه1.00ت�سوير امل�ستندات وال�سيكات والتي تزيد تاريخ تنفيذها عن �سنة

لالفراد 5$ و لل�سركات واملو�س�سات 10$ 5.0010.00عمولة ا�سدار �سهادة براءة ذمة

لالفراد 5$ و لل�سركات واملو�س�سات 10$ 5.0010.00عمولة ا�سدار �سهادة ر�سيد

لالفراد 5$ و لل�سركات واملو�س�سات 10$ 5.0010.00عمولة ا�سدار �سهادة ح�ساب

لالفراد 5$ و لل�سركات واملو�س�سات 10$ 5.0010.00عمولة ا�سدار �سهادة فوائد ل�سريبة الدخل او املدققني

لالفراد 5$ و لل�سركات واملو�س�سات 10$ 5.0010.00عمولة ا�سدار �سهادة مالءة مالية

ي�سرتط موافقة العميل اخلطية امل�سبقة قبل ا�ستيفائها5.00اخلدمات امل�سرفية عرب االنرتنت لل�سركات واملوؤ�س�سات

مقطوعة4.00عمولة  اعادة طلب رقم �سري انرتنت

5.00عمولة امل�سادقة على �سحة التوقيع جلهات داخلية وخارجية

ان ال يزيد عن تكلفة اال�سدار )غري معمول بها لدينا(ا�سدار بطاقة الت�سوق عرب االنرتنت او اعادة تغذيتها 

يجوز ا�ستيفاء العمولة للمبالغ التي تزيد عن 5000 دوالر او ما يعادلها )غري معمول بها لدينا(0.25عمولة بيع و�سراء عملة 

300.000.05عمولة ال�سحب النقدي

يحق للم�سارف تقا�سي عمولة ال�سحب النقدي عن املبالغ التي تزيد عن 30 الف دوال او مايعادلها بالعمالت االخرى وب�سقف 300 الف 
دوالر �سهريا , يحق للم�سرف عدم تنفيذ ال�سحب للمبالغ التي تزيد عن 100 الف $ اال بعد مرور يومني على اعالمه بنية �سحبها من قبل 
العميل وا�ستيفاء عموله عن عمليات ال�سحب ال�سهرية التي تزيد عن 300 الف دوالر او مايعادلها بالعمالت االخرى دون حد اق�سى -- 

ت�ستوفى فقط يف حال قيام �ساحب احل�ساب بال�سحب نقدا من ح�سابه ال�سخ�سي. )تخ�سع للتن�سيق مع االداره(

0.20عمولة االيداع بال�سيكل اال�سرائيلي
يجوز للم�سرف ا�ستيفاءعمولة على االيداعات اليومية بال�سيكل اال�سرائيلي التي تزيد قيمتها عن 100 الف  �سيكل او ما يعادلها, كما يجوز 
ا�ستفاء عمولة على جمموع االيداعات النقدية التي تزيد عن ن�سف مليون �سيقل خالل ال�سهر الواحد بن�سبة 0.2% �سريطة عدم احت�ساب 

االيداعات الت مت ا�ستيفاء عمولة عليها �سمن ال�سقف اليومي.
ايهما اقل -- ت�ستوفى يف حاالت االيداع النقدي من فرع و�سحب املبلغ نقدا من فرع اخر يف نف�س اليوم10.000.025عمولة ايداع نقد يف فرع و�سحبه من فرع اخر

 مقطوعة ت�ستوفى العمولة ملرة واحدة )مدير الفرع(5.00عمولة قبول تعليمات عرب الفاك�س

مقطوعة ملرة واحدة )مدير الفرع(5.00عمولة قبول تفوي�س لالفراد

جمانا تعميم 91/2012عمولة خدمة الر�سائل الق�سرية

ت�ستوفى من املوؤ�س�سه او اجلهه املانحة3.00�سرف الهبات وامل�ساعدات مبوجب ك�سوف

لكل ح�سة با�ستثناء الق�سر5.00عمولة تق�سيم ح�س�س الورثة

يدوي بالفرع3.00تعديل او ا�سافة او الغاء مفو�سني بالتوقيع

االعتمادات

كل ثالث �سهور بحد ادنى 75$ او ما يعادلها / اال�سعار التف�سيلية خا�سعة للموافقات االدارية ي�ساف اليها م�ساريف �سويفت بواقع 50$75.000.75عمولة ا�سدار او الغاء اعتماد م�ستندي

�ساملة لعمولة ال�سويفت50.00عمولة تغطية االعتمادات

بحد ادنى 50$ او ما يعادلها50.000.25عمولة تبليغ اعتماد وارد

)transferable LCs( بحد ادنى 50$ او ما يعادلها50.000.50عمولة حتويل االعتماد

بحد ادنى 50$ او ما يعادلها ي�ساف اليها م�ساريف �سويفت 20$50.000.50عمولة متديد �سالحية اعتماد

كل ثالث �سهور بحد ادنى 75$ او ما يعادلها / اال�سعار التف�سيلية خا�سعة للموافقات االدارية ي�ساف اليها م�ساريف �سويفت بواقع 20$75.000.75عمولة تعديل االعتماد )زيادة املبلغ (

50.00عمولة التعديالت االخرى

10.00عمولة طلب �سهادة خا�سة باالعتماد

كل ثالث �سهور بحد ادنى 75$ او ما يعادلها / اال�سعار التف�سيلية خا�سعة للموافقات االدارية75.000.75عمولة تعزيز االعتماد الوارد

40.00عمولة الغاء اعتماد �سادر قبل انتهاء فرتة ال�سالحية

بحد ادنى 50$ او ما يعادلها50.000.50عمولة تداول امل�ستندات

بدون, ت�ستوفى العمولة على ا�سدار االعتمادمنح �سقوف اعتماد

70.00عمولة تقدمي او االحتفاظ مب�ستندات خمالفة ل�سروط االعتماد

بوالص التحصيل

لكل 3 �سهور بحد ادنى 50$ او ما يعادلها50.000.75عمولة البوال�س بر�سم التح�سيل

بدونعمولة حتويل بوال�س

مقطوعه30.00عمولة جتيري بولي�سة ال�سحن

ا�سافة اجور بريد بحد ادنى 30$ + عمولة بنك مرا�سل50.00عمولة اعادة امل�ستندات لعدم الدفع / لعدم القبول

السحوبات

كل ثالث �سهور30.000.20قبول �سحب زمني مكفول /غري مكفول

�سنوي3.00عمولة ال�سحب املوؤجل )acceptance( / وا رد �سادر

�سنوي بحد ادنى 75$ او ما يعادلها75.003.00عمولة كفالة ال�سحوبات �سادره/وارده

باال�سافة اىل ن�سبة الفائدة املدينة بتاريخه3.00عمولة تاخري �سحب مقبول مكفول

بدونمنح �سقوف �سحوبات

عموالت الشيكات

يف حال دفرت اكرث من 20 ورقة يكون احلد االعلى 0.35 $ للورقة7.00ا�سدار دفرت �سيكات 20 ورقة - عادي

يتم ا�ستيفاء عمولة بقيمة 2 دوالر وي�ساف اليها تكاليف الطباعة 15.00ا�سدار دفرت �سيكات  جتاري) دفرت 20 ورقة(

لكل �سيك0.35ايداع �سيكات بر�سم التح�سيل )االجلة( 

لكل �سيك0.50�سحب �سيكات من التح�سيل

حت�سيل ال�سيكات املحلية التي تقل قيمتها عن 10 االف دوالر اأو 
لكل �سيك وت�سمل تكلفة تقا�س ال�سيكات على نظام براق )حاليا 0.35 $(0.50ما يعادلها

حت�سيل ال�سيكات املحلية التي تزيد قيمتها عن 10 االف دوالر 
لكل �سيك وت�سمل تكلفة تقا�س ال�سيكات على نظام براق )حاليا 0.35 $(5.00ولغاية 100الف دوالر 

حت�سيل ال�سيكات املحلية التي تزيد قيمتها عن 100 االف دوالر 
لكل �سيك وت�سمل تكلفة تقا�س ال�سيكات على نظام براق )حاليا 0.35 $(15.00اأو ما يعادلها

عمولة حت�سيل ال�سيكات اال�سرائيلية  من خالل البنوك املحليه 
 او 20 �سيقل )امل�سرتاه واالجله ي�ساف تكلفة املرا�سلني(5.00حاليا

او 60 �سيقل - ت�ستوفى من ال�ساحب )حمرر ال�سيك( يف حالة اعادة ال�سيك ب�سبب عدم كفاية الر�سيد وحظر ا�ستيفاوؤها من امل�ستفيد 15.00�سيك معاد لعدم كفاية ر�سيد 

10.00�سيك معاد ال�سباب فنية 
او 40 �سيقل - ت�ستوفى من ال�ساحب )حمرر ال�سيك( يف حالة اعادة ال�سيك ب�سبب اختالف التوقيع او التفقيط او عدم توقيع ال�ساحب على 

الت�سحيح ويحظر ا�ستيفاوؤها من امل�ستفيد

10.00�سيك معاد ال�سباب فنية )عمولة �سيك مرجتع من املقا�سه(
ت�ستوفى من امل�ستفيد يف حال اعادة ال�سيك ال�سباب غري )ختالف التوقيع او التفقيط او عدم توقيع ال�ساحب على الت�سحيح( وال ت�ستوفى 

من ال�ساحب

ايقاف �سيك
ت�ستوفى على اوراق ال�سيكات ذات االرقام املت�سل�سلة )دفاتر �سيكات(0.50

ت�ستوفى على اوراق ال�سيكات ذات االرقام غري املت�سل�سلة5.00

لغاية 100 الف دوالر 15 $ واكرث من 100 الف دوالر 20 $15.0020.00ا�سدار �سيك م�سدق م�سحوب على االدارة كطلب عمالء البنك
ا�سدار �سيك بنكي )بالعمالت االجنبية( م�سحوب على مرا�سلينا 

لغاية 100 الف دوالر 15$ واكرث من 100 الف دوالر 20 $ ي�ساف 10 دوالر م�ساريف �سويفت15.0020.00اخلارجيني كطلب عمالء البنك

لكل �سيك5.00ت�سديق �سيك

ي�ساف اجور بريد 30$ لالر�سالية + عمولة البنك املرا�سل20.00150.000.400.40عمولة حت�سيل ال�سيكات االجنبية ال�سادره

ي�ساف اجور بريد 30$ لالر�سالية + عمولة البنك املرا�سل30.00100.000.300.30عمولة حت�سيل ال�سيكات االجنبية الواردة

ي�ساف اجور بريد 30$ لالر�سالية + عمولة البنك املرا�سل15.00عمولة اعادة �سيك حت�سيل وارد

ي�ساف  عمولة البنك املرا�سل وتكون لل�سيكات اال�سرائيليه 40 �سيقل فقط10.00عموالت ال�سيكات املرجتعه خارج فل�سطني

تعرفة عموالت البنك الوطني
) بالدوالر (


