
 

 

 

 

 4/2016العموالت والفوائد وفق تعليمات سلطة النقد رقم 

27/04/2020 

 الحواالت  أوالً:

 نـوع العمولة الرقم
 

 الحد األعلى للعمولة

 

 ايضاحات

حوالة واردة من الخارج بدون ايبان/ ايبان   .1

 خطأ

و  تخصم من صافي قيمة الحوالة لدى قيدها لحساب المستفيد دوالر  5

 اإلفصاح له عن سبب الخصم.

دوالر للحواالت التي تزيد  4دوالر و  5000لغاية دوالر  2 دوالر 4 واردة من خارج فلسطين حوالة   .2

 دوالر 5000مبلغها عن 

الحواالت الواردة لغير عمالء المصرف التي   .3

 يتم صرفها على الكاونتر 

 دوالر 3000لحواالت التي تقل عن دوالر ل 7و بحد اعلى  دوالر 50% بحد اعلى 0.5بنسبة 

 

حوالة صادرة إلى فروع المصارف األخرى   .4

 داخل فلسطين )حواالت سلطة النقد(.

دوالر بدل أجور براق و  1+ دوالر 5

 سويفت

 دوالر 3000الحواالت لغاية 

دوالر بدل أجور براق و  1+دوالر 8

 سويفت

 دوالر ألف 20دوالر لغاية  3001الحواالت من 

دوالر بدل أجور براق و  1+ دوالر 20

 سويفت

 دوالر ألف 100دوالر لغاية  20001الحوالت من 

دوالر بدل أجور براق و  1+ دوالر 20

للمبلغ االضافي الذي   0.05 % (+ سويفت

 50الف دوالر( وبحد أقصى  100يزيد عن 

 دوالر عمولة سويفت 1دوالر + 

 

 دوالر  ألف 100الحواالت التي تزيد عن 

حوالة صادرة إلى فروع المصارف األخرى   .5

 خارج فلسطين.

دوالر حق  10يضاف للحواالت العاجلة  -

 اليوم  ) خدمات مميزة حسب طلب العميل(

يضاف اليها اي تكاليف اضافية من رسوم و  -

عموالت تخص المصارف المراسلة او مستلمة 

 الحوالة

 دوالر 3000 الحواالت لغاية دوالر بدل أجور سويفت 1+دوالر 5

 دوالر ألف 20دوالر لغاية  3001الحواالت من  دوالر بدل أجور سويفت 1+ دوالر 20

 1+ دوالر 70بحد أقصى  باأللفواحد 

 دوالر بدل أجور سويفت

 دوالر ألف 100دوالر لغاية  20001الحوالت من 

 دوالر بدل أجور سويفت  1+ دوالر 70

لذي يزيد للمبلغ االضافي ا  0.05 % (+  

 الف دوالر( 100عن 

 ألف دوالر  100الحواالت التي تزيد عن  

 

 إعادة تحويل الحوالة الواردة بين المصارف.  .6

 

 

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

االستعالم عن حوالة صادرة إلى مصارف   .7

 أخرى خارج فلسطين.

 

 دوالر 7

 

ليهااا اي تكاااليف اضااافية ماان عمااوالت و رسااوم يضاااف ا

 تخص المصارف المراسلة او مستلمة الحوالة

حوالة واردة المحدد فيها العمولة على البنك   .8

 المحول 

 

 دوالر عمولة رسالة سويفت 5دوالر+50دوالر وبحد اقصى  10نصف باأللف بحد ادنى 

 نفس قيمة العمولة كحد أقصى وحسب نوع الحوالةتعامل معاملة الحوالة الصادرة ب  تعديل حوالة صادرة.  .9

 دوالر عمولة رسالة سويفت  5دوالر + 10 طلب استرداد حوالة صادرة   .10

 ألف شيكل 12لغاية مبلغ  سويفت ةدوالر عمول 1+  شيكل 20 بالشيكل االسرائيلي حوالة صادرة الى اسرائيل  .11

 ألف شيكل 50ة شيكل لغاي 12001من   دوالر عمولة سويفت 1+ شيكل 50

 1+ شيكل 280واحد باأللف من المبلغ بحد أقصى 

 دوالر عمولة سويفت

 ألف شيكل 400شيكل لغاية  50001من 

% للمبلغ االضافي الذي يزيد 0.05شيكل+ ) 280

 1+ شيكل 500ألف شيكل( وبحد أقصى  400عن 

 دوالر عمولة سويفت

 ألف شيكل  400الحواالت التي تزيد عن 

 

 ة: مالحظ
 

% من عمولة الحواالت الصادرة عبر قنوات بنك فلسطين اإللكترونية و منها الحواالت الصادرة إلى فروع المصارف األخرى داخل فلسطين 30خصم 

 .)حواالت سلطة النقد( و الحواالت الصادرة إلى فروع المصارف األخرى خارج فلسطين و الحواالت الصادرة الى اسرائيل بالشيكل اإلسرائيلي

( و الخاص بالحواالت الصادرة الى فروع المصارف األخرى خارج فلسطين يرجى العلم بان الخصم يطبق على جميع الحواالت 5فيما يخص البند رقم ) -

 .دوالر 3000عن الصادرة الى فروع المصارف األخرى خارج فلسطين باستثناء الحواالت التي يقل مبلغها 
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16/12/2020 

 ات ثانياً : الشيك
 

 

 مالحظة:
 

 أمين إصدار دفاتر الشيكات )الحسابات التجارية(.لت شيكل 1000* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايضاحات الحد االعلى المسموح به نوع العمولة الرقم

 ورقة( 20عادي )إصدار دفتر شيكات   .1

 

دوالر 7 ورقة  20في حال كان الدفتر اكثر او اقل من  

دوالر للورقه الواحدة 0.35يكون الحد االعلى   

و يضاف  دوالر 2يتم استيفاء عمولة بقيمة  دوالر 15 ورقة( 20)إصدار دفتر شيكات تجاري   .2

 اليها تكاليف الطباعة

  دوالر/ شيك 0.5   سحب الشيكات من التحصيل  .3

 )إيداع شيكات برسم التحصيل (تحصيل الشيكات المحلية  .4

 فيها الشيكات المسحوبة على المصارف بما بجميع العمالت

 االسرائيلية بالشيكل 

 و تشمل تكلفة تقاص الشيكات على نظام براق  دوالر/ شيك 0.5 

بغض النظر عن مبلغ  شيكات اآلجلة فقط()لل

  الشيك

 شيك معاد لعدم كفاية الرصيد  .5

 )شيكات مقاصة سلطة النقد و الشيكات الداخلية(

تستوفى من الساحب ) محرر الشيك ( في حال  / شيك شيكل 20

اعادة الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد كما و 

 يحظر استيفاؤها من المستفيد

 ة الرصيدشيك معاد لعدم كفاي  .6

 )شيكات مقاصة بنوك اسرائيلية(

 شيكل   20

  

 باإلضافة الى عمولة البنك المراسل

تستوفى من الساحب ) محرر الشيك ( في حال 

اعادة الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد كما و 

 يحظر استيفاؤها من المستفيد

 شيك /دوالر 10 شيك معاد السباب فنية   .7

 

 

يك ( في حال تستوفى من الساحب ) محرر الش

اعادة الشيك بسبب اختالف التوقيع او اختالف 

التفقيط او عدم توقيع الساحب على التصحيح 

 كما و يحظر استيفاؤها من المستفيد. 

 دوالر/ شيك 0.5 ايقاف الشيكات  .8

 

 شيك /دوالر 5

تستوفى على اوراق الشيكات ذات االرقام 

 المتسلسلة )دفاتر الشيكات(

شيكات ذات الرقام غير تستوفى على اوراق ال

 المتسلسلة

  دوالر/ شيك 20   اصدار شيك مصرفي  .9

  دوالر/ شيك 5 تصديق شيك   .10

 تحصيل الشيكات االجنبية المسحوبة على البنوك الخارجية  .11

 من خالل الحساب تستوفى مقدماً.

دوالر وبحد  30% بحد أدنى 0.25

 دوالر 100أقصى 

 

يضاف اليها العموالت و التكاليف االخرى  شيكل 30 ائيلية بالشيكلالشيكات المرتجعة من البنوك االسر  .12

 المستوفاه من المصارف االجنبية

يضاف اليها العموالت و التكاليف االخرى  دوالر  20 الشيكات المرتجعة الخارجية ) خارج فلسطين(  .13

المستوفاه من المصارف االجنبية و بما يغطي 

ها تكاليف المصرف مع ضرورة االفصاح عن

 للعميل
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06/09/2016 

 ً   المستندية االعتمادات: ثالثا

 الحد األعلى للعمولة الحد األدنى نـوع العمولة  الرقم

 و احتساب   فتح اعتماد مستندي )لمدة ثالثة شهور أو اقل(  .1

 لة بشكل ربع سنويالعمو

 دوالر 150% و بحد أدنى 0.75 دوالر 150% بحد أدنى 0.40

 دوالر 75 دوالر 50 تغطية اعتماد  .2

 دوالر 100% و بحد أدنى 0.50 دوالر 100% و بحد أدنى 0.50 تبليغ اعتماد  .3

 دوالر  100% و بحد أدنى 0.50 دوالر 100% و بحد أدنى 0.50 تحويل اعتماد  .4

% عن كل شهر و بحد أدنى 0.15 تمديد اعتماد  .5

 دوالر+عمولة التعديل 50

 50% عن كل شهر و بحد أدنى 0.20

 دوالر+عمولة التعديل

بمايشمل تصغير قيمة  تعديل شروط اعتماد )صادر/وارد(  .6

 اإلعتماد
دوالر  50 دوالر 50   

 ) يعامل معاملة فتح االعتماد( قيمة االعتمادتكبير   .7

 

 دوالر  150% بحد أدنى 0.75 دوالر  150% بحد أدنى 0.40

 % عن كل شهر0.1  تعزيز اعتماد  .8

 )تخصم على المستفيد( 

 0 0 إلغاء اعتماد  .9

 دوالر 100 أدنى% حد 0.60 دوالر 80 أدنى% حد 0.50 تداول مستندات االعتماد  .10

صل )تُح   مستندات مخالفة لشروط االعتماداو االحتفاظ بتقديم   .11

  من الُمص در(

 دوالر 75 0

 دوالر 100 دوالر 100 خاصة باالعتمادشهادة طلب   .12

 0 0 منح سقوف اعتماد  .13

 

 بوالص التحصيل رابعاً:

 الحد األعلى للعمولة الحد األدنى نـوع العمولة  الرقم

 دوالر 75% و بحد أدنى 0.60 دوالر 75% و بحد أدنى 0.40 بوالص التحصيلاصدار   .1

 دوالر 50 دوالر 50 تحويل بوالص  .2

 دوالر+مصاريف البريد  50 دوالر+مصاريف البريد  50 المستندات لعدم الدفع/ عدم القبول إعادة  .3

 0 0 بوليصة الشحن   تجير  .4
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06/09/2016 

 السحوبات  خامساً:

 الحد األعلى للعمولة الحد األدنى نـوع العمولة  الرقم

 دوالر 100% حد ادنى 0.60 دوالر 80حد ادنى  %0.50 قبول سحب زمني مكفول/غير مكفول  .1

 -- -- السحب المؤجل الوارد  .2

 دوالر 150% و بحد أدنى 3.00 دوالر 150% بحد أدنى 1.5   كفالة سحوبات صادرة/واردة  .3

 -- -- تأخير تسديد سحب مقبول مكفول  .4

 -- -- منح سقف سحوبات  .5

 

 سادساً: الكفاالت البنكية )خطابات الضمان(

مالرق  الحد األعلى الحد األدنى نوع العمولة 

إصدار كفالة تجارية )على أال تقل مدة الكفالة عن ثالثة   .1

 شهور(.  

شيكل  100% بحد أدنى  3.00 شيكل 100% بحد أدنى  4.00   

إصدار كفالة المقاولون )على أال تقل مدة الكفالة عن ثالثة   .2

 شهور(. 

شيكل 100% بحد أدنى  2.50 شيكل 100دنى % بحد أ 4.00   

كفالة جوالتعديل إصدار   .3 شيكل 100  شيكل  100   

كفالة سفر للطلبة إصدار   .4 دوالر  50  دوالر  50   

  خارجيةإصدار كفالة   .5

و احتساب العمولة بشكل ربع سنوي(.)  
دوالر 100+ % 3.00 دوالر 100+  % 4.00   

شيكل  100 تعديل كفالة محلية   .6 شيكل  100   

ة تعديل كفالة خارجي  .7 دوالر  50  دوالر 50   

تكبير( ) كفالة خارجيةتعديل   .8  3.00 %  4.00 %  

دوالر 100 تعديل كفالة خارجية  )تخفيض(  .9 دوالر 100   

شيكل 100% بحد أدنى  3.00 تمديد كفالة محلية )الحد األدنى للتمديد شهر(   .10 شيكل  100% بحد أدنى  4.00   

% عن كل ربع 0.75 تمديد كفالة خارجية   .11 عن كل ربع % 1   

 -- -- تعزيز كفالة   .12
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16/06/2020 

 بطاقات المصرفية االلكترونيةالسابعاً: 

 

 ايضاحات الحد االعلى المسموح به نوع العمولة  الرقم

يشترط الحصول على موافقة العميل  دوالر  25 أساسية  كالسيكيةإصدار بطاقة ائتمان   .1

العموالت  فةكاعلى  المسبقةالخطية 

 بالبطاقات االئتمانية المتعلقة

  دوالر 60 إصدار بطاقة ائتمان ذهبية أساسية أو ثانية من نوع آخر  .2

  دوالر 60 أساسية ماستركارد تيتانيوم اصدار بطاقة ائتمان   .3

  دوالر 80  عةتاب أساسية او اصدار بطاقة ائتمان ماستركارد  تيتانيوم أميالي  .4

  دوالر 40 تيتانيوم أميالي بطاقةلاو تالف اصدار بدل فاقد   .5

  دوالر 100  .أساسية او تابعة جنتشرفيزا س ائتماناصدار بطاقة   .6

  دوالر 50 جنتشر.بدل فاقد او تالف لبطاقة فيزا ساصدار   .7

أو  الكالسيكية أساسية إصدار أو تجديد بطاقة الخصم والمشتريات  .8

 تابعة أو إصدار بدل فاقد أو تالف 

  سنوياً والر د 5 

 ة أوإصدار أو تجديد بطاقة الخصم والمشتريات البالتينية أساسي  .9

 تابعة أو إصدار بدل فاقد أو تالف 

شريطة توقيع العميل على احكام وشروط  سنوياً  دوالر 10

 البطاقة وبما يشمل قيمة العمولة

  والرد 15 فتال تجديد بطاقة تقسيط )حياة سهلة( أو بدل فاقد أو أو إصدار  .10

 دوالر للبطاقة الكالسيكية 12.5 اصدار بدل فاقد أو تالف او بطاقة تابعة لبطاقات االئتمان  .11

 دوالر للبطاقة الذهبية 20

 دوالر لبطاقة ماستركارد تيتانيوم 30

 

 اصدار/ استبدال رقم سري بدل فاقد لألرقام السرية لبطاقات  .12

 المشتريات. االئتمان والخصم و

 دوالر 3

 

تم تغييرها من خالل بخالف التي ي

 الصراف

  دوالر  4% بحد أدنى 4 السحب النقدي بواسطة بطاقة االئتمان  .13

 حجزرفع ال التعميم على بطاقات االئتمان او رفع االشارة عنها و  .14

 عن بطاقه محجوزة لدى المصارف االخرى 

 بدل اجور بريد دوالر 10

 

لمدة  يبنك دون حسابب او تجديد بطاقة كاش كاردر رسم إصدا  .15

  سنة

  دوالر 8

  دوالر 8 ي بنك بدون حساببدل فاقد أو تالف  رسم إصدار بطاقة كاش كارد  .16

  % من قيمة المبلغ2 بنكي بدون حسابرسم شحن بطاقة كاش كارد   .17

  دوالر 6  سنةلمدة   بنكي حسابل رسم إصدار او تجديد بطاقة كاش كارد  .18

  دوالر 6 بنكي  حسابل الفبدل فاقد أو ت رسم إصدار بطاقة كاش كارد  .19

  % من قيمة المبلغ1.5 بنكي حسابلرسم شحن بطاقة كاش كارد   .20

و بطاقات عمولة السحب النقدي من الخارج لبطاقة كاش كارد   .21

 الخصم     

 دوالر رسم ثابت 3مضافاً اليه  % من قيمة العملية 2 

 

 مالحظة:

 المية بخصوص رسوم حجز البطاقة خارج فلسطين أو إعادة المطالبة أية خصومات واردة من شركة فيزا أو ماستر كارد الع 

 ر كارد العالمية.رد من شركة فيزا أو ماستتأو الشكوى أو التحكيم أو االستئناف لشركة فيزا أو ماستر كارد العالمية تحسب كما                  

  عمولة صيانة ماكينةPoS والر للماكينات د 5وقعة من قبل البنك و التاجر حيث تحتسب تخصم حسب االتفاقية الموافق عليها و الم

 دوالر بشرائح إسرائيلية. 15بشرائح جوال أو الوطنية و  GPRSدوالر لماكينات  8العادية و 

  شهرياً.2الكالسيكية و الذهبية الفائدة الشهرية على األرصدة المدينة لبطاقات االئتمان % 

 1.49شر جنتا سيزفو أميالي  ماستركارد تيتانيوم و ينة لبطاقات االئتمان ماستركارد تيتانيومالفائدة الشهرية على األرصدة المد %

 شهرياً.
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21/11/2019 

 ً  إدارة الحساب وفتح  :ثامنا

 

 

الحد االعىل  نوع العمولة الرقم
 المسموح به

 ايضاحات

دوالر/ حساب  1 عمولة فتح حساب فرعي لألفراد   .1
 فرعي 

 

كات   .2 عمولة فتح حساب رئيسي للشر
 و المؤسسات 

 العمولة مرة واحدة و بغض النظر عن عدد الحسابات الفرعية بالعمالت ت   دوالر 6
ى
ستوف

 المختلفة

عمولة إعادة فتح حساب رئيسي   .3
كات و المؤسسات  للشر

  دوالر 2

 عمولة إدارة حساب جامد .   .4
ي حال 

ى
حيث يتم تجميد الحساب ف

كات دائنة أو مدينة عدم تنفيذ أي حر 
لمدة عام باستثناء الحركات الخاصة 
 بالفوائد والعموالت. 

 

عند استيفاؤها يتم التوقف عن استيفاء أي عموالت أخرى خاصة بإدارة   دوالر شهري 1.5
 الحساب

  ي يقل رصيدها عن
 دوالر 25يتم استيفاؤها عىل حسابات التوفير الجامدة الت 

 ى غير الموزعه عىل الورثهيحظر استيفاؤها من حسابات المت  وفير

 ولة عىل االساتيذ الخاصة بحسابات الوزارات والبلديات )مال يتم استيفاء هذه الع
 (3003و  3002و  3001

.5  
 أو عمولة تحويل راتب )شهري(.  فعالجاري او شمول مالي مفتوح  /  إدارة حسابعمولة 

 صيدحالة الر  حالة الحساب قيمة العمولة العمالت االستاذ

 
 جاري تحت الطلب 3000
 حساب الشمول المالي  3102

 لكل مواطن سابقا( توفير  )حساب

 
 
ى
تستوف

العمولة عن  
كل حساب 
مفتوح بأي 

 عملة
 شيكل/دوالر/ 
 دينار/ يورو 

 

 
 فئة االفراد: 

دوالر او ما يعادله 2
 بالعمالت األخرى

كات:   فئة الشر
دوالر او ما يعادله  4

 بالعمالت االخرى
 

 
 / الفعال المفتوح

 
إذا كان الرصيد دائن )أكير من صفر( يتم قيد كامل قيمة  -

 العمولة. 
اذا كان الرصيد صفر او مدين يتم قيد كامل قيمة  -

العمولة لكل حساب قام بإجراء حركة مالية واحدة عىل 
األقل خالل الشهر باستثناء حركات النظام اآللي الخاصة 

 بالباتش. 
ي حال ورود راتب شهري ال الح -

ى
ساب )األستاذ ف

الواحد( يتم االكتفاء بعمولة راتب شهري او عمولة 
 إدارة حساب لهذا األستاذ. 
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 تاسعاً: التسهيالت االئتمانية

 

 لقروض العادية: )فائدة باالستحقاق الغير مرتبط بالاليبور(ا .1
 

 العملة
  الفوائد

 حد أعلى حد أدنى العموالت

ويا % على الرصيد القائم سن1تحتسب عمولة سنويا على أن ال تزيد عن  11% % 9 دوالر

 % على مدار عمر القرض 4و ال تزيد عن 

ويا % على الرصيد القائم سن1تحتسب عمولة سنويا على أن ال تزيد عن  %11 %9 دينار

 % على مدار عمر القرض4و ال تزيد عن 

ويا % على الرصيد القائم سن1لة سنويا على أن ال تزيد عن تحتسب عمو 9% %7 يورو

 % على مدار عمر القرض4و ال تزيد عن 

ويا % على الرصيد القائم سن1تحتسب عمولة سنويا على أن ال تزيد عن  %11 %9 شيكل 

 % على مدار عمر القرض4و ال تزيد عن 

 

 (ستحقاق مرتبط بالاليبورباال )فائدة: . قروض برنامج بنك فلسطين للرهن العقاري2

 

 العملة
  الفوائد

 حد أعلى حد أدنى العموالت

 % عمولة منح تستقطع لمرة واحدة مقدما عند صرف القرض 1 12% %4.50بحد أدنى  (Libor 1Year %+)2.8 دوالر

بحد أدنى  1Year (JODIBOR%+)1 دينار

6.5% 

 القرض % عمولة منح تستقطع لمرة واحدة مقدما عند صرف 1 12%

 
 

 :: )فائدة مخصومة(القروض العادية  .3
 

 العملة
  الفوائد

 حد أعلى حد أدنى العموالت

% على 1تحتسب عمولة تخصم مقدما عند المنح على أن ال تزيد عن  11% % 9 دوالر

 % على مدار عمر القرض4الرصيد القائم سنويا و ال تزيد عن 

% على 1عند المنح على أن ال تزيد عن تحتسب عمولة تخصم مقدما  %11 %9 دينار

 % على مدار عمر القرض4الرصيد القائم سنويا و ال تزيد عن 

% على 1تحتسب عمولة تخصم مقدما عند المنح على أن ال تزيد عن  9% %7 يورو

 % على مدار عمر القرض4الرصيد القائم سنويا و ال تزيد عن 

% على 1المنح على أن ال تزيد عن تحتسب عمولة تخصم مقدما عند  %11 %9 شيكل 

 % على مدار عمر القرض4الرصيد القائم سنويا و ال تزيد عن 

 

 قروض الفائدة الثابتة:  .4
 
     

  

 العملة
 الفوائد

 العموالت
 حد أعلى حد أدنى

د % على الرصي1تحتسب عمولة تخصم مقدما عند المنح على أن ال تزيد عن  )عند االستحقاق( FLAT% 7.5 - دوالر

 % على مدار عمر القرض 4القائم سنويا و ال تزيد عن 

د % على الرصي1تحتسب عمولة تخصم مقدما عند المنح على أن ال تزيد عن  )عند االستحقاق( FLAT% 7.5 - دينار

 القرض% على مدار عمر 4القائم سنويا و ال تزيد عن 

د % على الرصي1تحتسب عمولة تخصم مقدما عند المنح على أن ال تزيد عن  )عند االستحقاق( FLAT% 8 - شيكل

 % على مدار عمر القرض4القائم سنويا و ال تزيد عن 
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04/10/2018 

 :LGFIIIقروض  .5
 

   

 العملة

  الفوائد

 العموالت
 حد أعلى حد أدنى النسبة

6% 9% (Libor 1Year)+  %3 دوالر % مقطوعة مقدماً على الرصيد القائم سنوياً على 1 

 % من قيمة القرض4أن ال تتجاوز قيمة العمولة 

 

 قروض المنحة الفرنسية: .6

 العملة
 الفوائد

 العموالت
 حد أعلى حد أدنى

ى الرصيد % عل1تحتسب عمولة سنويا على أن ال تزيد عن  عند االستحقاق متناقصة  %6 - يورو  

 % على مدار عمر القرض4القائم سنويا و ال تزيد عن 

 

 
 

  :التنموية. القروض 7
 

 العملة
 الفوائد

 العموالت
 حد أعلى حد أدنى

%6 دوالر  9% يد تز تحتسب عمولة سنويا مقدما أو باالستحقاق على أن ال 

% 4تزيد عن  % على الرصيد القائم سنويا و ال1عن 

 على مدار عمر القرض
%6 يورو  9%  

في حال زادت مدة سداد التسهيل عن 

قسط شهري يتم احتساب الفائدة  36

 على النحو التالي

4( +%Libor 1 Year بحد أدنى )11% وبحد أعلى 9%  

 
 

  ARIZمحفظة  – Corporateلشركات الكبرى ا و SME'sمشاريع الصغيرة والمتوسطة ال. قروض 8
 

 العملة
 الفوائد

 العموالت
 حد أعلى أدنىحد 

 

 دوالر

 

9% 

 

11%  

 

% تستقطع لمرة واحدة مقدما عند صرف القرض1  

 :(EPCGF)الضمان األوروبي(  )صندوق. القروض التشغيلية 9

 

 العملة
 الفوائد

 العموالت
 حد أعلى حد أدنى

%9 - دوالر  %( مقطوعة1عمولة قرض ) 

 ( مقطوعة1عمولة إدارة قرض )
%9 - الدينار  

 
 

 لقروض الخضراء: . ا 10
 

 العملة
 الفوائد

 العموالت
 حد أعلى حد أدنى

 - عند االستحقاق متناقصة  %5 - دوالر
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27/09/2017 

 . القروض الشخصية ألغراض السكن: 11
 

 العملة
 الفوائد

 العموالت
 حد أعلى حد أدنى النسبة

ة واحدة مقدما عند صرف القرض% عمولة منح تستقطع لمرLibor 1 Year 7% 12%  1)) %+5 دوالر  

% عمولة منح تستقطع لمرة واحدة مقدما عند صرف القرض%1 7.5% 12% 1 + (JODIBOR 1 Year) دينار   

 عمولة منح تستقطع لمرة واحدة مقدما عند صرف القرض%5 8% 12%  %1 + (1Year Prime) شيكل

 

 . القروض االيطالية: 12
 

 العملة
 الفوائد

 العموالت
 حد أعلى أدنىحد 

مقدماً لمرة واحدة فقط%( مقطوعة 0.5) عند االستحقاق متناقصة  %5 - يورو  

 

 : قسط شهري 36برنامج قروض موظفي القطاع العام لفترة سداد ال تتجاوز  .13

 العملة
زطريقة احتساب الفائدة لفترة سداد ال تتجاو  

قسط شهري 36  
 العموالت

  دوالر

% 9ناقصة أو % مت11نسبة الفائدة هي:

 متناقصة

 

 

% على مدار عمر 4% متناقصة باالستحقاق على أن ال تتجاوز 1عمولة 

 القرض 

 
 شيكل

  دينار 

 يتم تحديد عملة تقديم و صرف قروض موظفي القطاع العام بحسب توجيهات اإلدارة العامة   مالحظات

 يتم تحديد نسبة الفائدة بحسب توصية إدارة الفرع 

 

 :قسط شهري 36ج قروض موظفي القطاع العام لفترة سداد تتجاوز برنام .14

 العملة
 الفوائد

 العموالت
 حد أعلى حد أدنى النسبة

   Libor 1 Year 9% 11%)%+)5 دوالر

  % على مدار عمر القرض4% متناقصة باالستحقاق على أن ال تتجاوز 1عمولة 

 

 

 %1 9% 11% + (JODIBOR 1 Year) دينار 

 %5 9% 11% +  (Prime 1Year) شيكل

 يتم تحديد عملة تقديم و صرف قروض موظفي القطاع العام بحسب توجيهات اإلدارة العامة   مالحظات

 يتم تحديد نسبة الفائدة بحسب توصية إدارة الفرع 
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 :Microfinance Unit المتناهي الصغر وحدة اإلقراض  .15

 :منح اإلقراض في وحدة اإلقراض المتناهي الصغر . سياسة1

 رأس المال بالدوالرالمبلغ  االئتماني التاريخ

 العامل

الفائدة  أصول ثابتة

 الشهرية

 ثابتة

فترة 

 السماح

 ال يوجد 1.2 شهر  36 – 12 شهر  18 – 6  5,000 – 1,000أقل من  )المرحلة األولى( ال يوجد تاريخ ائتماني

 شهر 24 - 6

 رحلة الثانية بعد سداد المرحلة األولى بالتزام()الم

 ال يوجد 1 شهر  36 – 12 شهر  18 – 6 10,000 – 1,000

 شهر فأكثر 30

ة والثاني المرحلتين األولى)المرحلة الثالثة بعد سداد 

 بالتزام(

 ال يوجد 0.7 شهر  36 – 12 شهر  18 – 6  15,000 – 1,000

 % على األقساط المستحقة10غرامة تأخير تبلغ  غرامة تأخير

 

 قروض تحسين السكن: – اإلقراض متناهي الصغر 2.1

 العمولة فترة السماح الفائدة الشهرية ثابتة الحد األقصى للمدة الحد األدنى للمدة المبلغ بالدوالر

1,000-5,000 شهر 12  شهر 36  % مقدما1 ال يوجد %1   

5,001 -10,000 شهر 12  شهر 42   1% دما% مق1 ال يوجد   

10,001-15,000 شهر 12  شهر 48   1% % مقدما1 ال يوجد   

% على األقساط المستحقة10غرامة تأخير تبلغ  غرامة تأخير  

 

:القروض الشخصية 3.1  

سقف المبلغ 

 بالدوالر

 العمولة فترة السماح الفائدة الشهرية الحد األقصى للمدة الحد األقصى للمدة

شهر   3,000 شهر 24  12  1.2% دال يوج  % مقدما1   

% على األقساط المستحقة10غرامة تأخير تبلغ  غرامة تأخير  

 

 :NET KETABIنت كتابي  برنامج 4.1 

 العملة
 الفوائد

 العموالت
10 ً   % ثابتة سنويا

 - دوالر

 

 :.القروض الجامعية16

 العملة
 الفوائد

 العموالت
 حد أعلى حد أدنى

 - % )عند االستحقاق(8 - دوالر

 - % )عند االستحقاق(8 - اردين
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26 /10 /2020 

 . قروض السيارات: 17

 

 
ن الوطنية: 18 كة التأمي   . قروض تقسيط لشر
 

 
 قروض الصيادين:  .19
 

 العملة
 الفوائد

 العموالت 
5 

 
 % متناقصة

 - دوالر

 
20.  : ن بي   برنامج المغتر
 

 العملة
  الفوائد

 حد أعىل أدنن حد  العموالت 

(بحد أدنى Libor 1Year %+)4 دوالر

6.5% 

يتم التعديل كل خمس  %12

 سنوات

% 3% وبحد أعىل 1.5تحتسب عمولة منح من 

 وتستقطع لمرة واحدة مقدما عند رصف القرض. 

بحد أدنى  1Year (JODIBOR%+)1 دينار

7.5% 

12% 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 العملة
  الفوائد

 طبيعة السيارة

 

  العموالت 
ن
 حد أعىل حد أدن

% تستقطع لمرة واحدة مقدما عند رصف القرض1 سيارات جديدة FLAT% 4 - دوالر + دينار  

- 5 % FLAT حدة مقدما عند رصف القرض% تستقطع لمرة وا1 سيارات مستعملة  

 %1 تستقطع لمرة واحدة مقدما عند رصف القرض سيارات جديدة و مستعمله FLAT% 3.75 - شيكل

حتساب عمولة منحاعدم  يتم احتساب نفس النسب المذكورة اعاله نظام العمولة  

 العملة
 الفوائد

 العموالت 
 
ن
 أعىلحد  حد أدن

% عىل الرصيد القائم 1تحتسب عمولة تخصم مقدما عند المنح عىل أن ال تزيد عن  FLAT  8% - شيكل

% عىل مدار عمر القرض.  4سنويا و ال تزيد عن   
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06/09/2016 

 

 سهيالت لبرنامج موظفي القطاع الخاص:جدول فوائد وعموالت الت 

 

نوع التسهيالت / 

 العملة

 العمولة يورو دينار دوالر شيكل

عند  FLAT% 8 قرض فائدة ثابتة

 االستحقاق

7.5 %FLAT  عند

 االستحقاق

7.5 %FLAT  عند

 االستحقاق

7.5 %FLAT  عند

 االستحقاق

% 4% بحد أقصى 1

تستقطع لمرة واحدة 

مقدما عند صرف 

 القرض

ض فائدة قر

 مخصومة

تحتسب عمولة  7-9% 9-11% 9-11% 9-11%

تخصم مقدما عند 

المنح على أن ال تزيد 

% على 1عن 

الرصيد القائم سنويا 

% 4و ال تزيد عن 

على مدار عمر 

 القرض

 

قروض عادية 

باالستحقاق الغير 

 مرتبطة بااليبور

عدد 

أشهر 

 المنح

نسبة 

الفائدة 

على 

أساس 

 متناقصة

عدد أشهر 

  المنح

نسبة 

الفائدة 

على 

أساس 

 متناقصة

عدد أشهر 

 المنح 

نسبة 

الفائدة 

على 

أساس 

 متناقصة

عدد أشهر 

 المنح

نسبة الفائدة 

على أساس 

 متناقصة

 

 

 

 

تحتسب عمولة سنويا 

على أن ال تزيد عن 

% على الرصيد 1

القائم سنويا و ال تزيد 

% على مدار 4عن 

 .عمر القرض

6-12 

 شهر

 %7 رشه 12-6 %6 شهر 12-6 %7 هرش 6-12 6%

13-

 شهر24

6.5% 13-

 شهر24

 %7.5 شهر24-13 %6.5 شهر13-24 7.5%

        

25-

 شهر48

7.5% 25-

 شهر48

 %8.5 شهر48-25 %7.5 شهر25-48 8.5%

49-

 شهر84

8% 49-84 

 شهر

 %9 شهر84-49 %8 شهر49-84 9%

قروض عادية 

باالستحقاق المرتبطة 

 بااليبور

 

 ل على قرض عادي باالستحقاق المرتبط بالاليبور حسب التالي:آليات الحصو 

 Silver-Gold- Platinum-Premium)أن يكون العميل من الشريحة ) -

 قسط شهري 84-48ضعف الراتب ومن فترة سداد  50-ضعف25أن يتقدم العميل بطلب قرض من  -

  

 

تحتسب عمولة سنويا 

على أن ال تزيد عن 

% على الرصيد 1

و ال تزيد  القائم سنويا

% على مدار 4عن 

 .عمر القرض

 %12% وبحد أعلى 5% + ليبور سنوي بحد أدنى 3% أو 2 نسبة الفائدة
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22/01/2017 

 جدول شرائح منح الجاري مدين دوار لموظفي القطاع الخاص:

عدد  اسم الشريحة  التصنيف

 األضعاف

الحد األقصى 

للمنح بعملة 

الشيكل أو ما 

يعادله بالعمالت 

 األخرى

فوق حد االعتماد وتحتسب على قيمة  نسبة الفوائد

 التجاوز فقط

 اليورو الدينار  الدوالر الشيكل  اليورو الدينار  الدوالر الشيكل 

 5,000بحد أقصى  Bronze 2 الشريحة األولى 

 شيكل 

16% 11% 11% 9% 21% 15% 15% 15% 

 7,000أقصى  بحد Silver 2 الشريحة الثانية

 شيكل 

 

بحد أقصى  Gold 2 الشريحة الثالثة

 شيكل 16,000
 عمولة منح الجاري مدين دوار لكافة العمالت

بحد أقصى  Platinum 2 الشريحة الرابعة

شيكل أو  16,000

بقيمة راتب إذا كان 

 أكبر من ذلك

 

 % سنوياً من السقف وتستقطع شهرياً 1

صى بحد أق Premium 3 الشريحة الخامسة

شيكل أو  16,000

بقيمة راتب إذا كان 

 أكبر من ذلك

 

 

 جدول فوائد منح الجاري مدين دوار لموظفي القطاع العام بشقية المدني والعسكري:

 

 العملة
فوق حد االعتماد وتحتسب على قيمة  نسبة الفائدة 

 التجاوز فقط

 

 عمولة منح الجاري مدين دوار

  الشيكل 

16% 

 

21% 

 

 لسقف وتستقطع شهرياً % سنوياً من ا1

 

 

 

 لجـاري مديـن ا 
 

 العملة

 
 العموالت الفوائد

 حد أعلى حد أدنى

 يتم احتسابها سنوياً وتخصم شهرياً على رصيد الجاري %1.0 %16.00 %11.00 شيكل

 يتم احتسابها سنوياً وتخصم شهرياً على رصيد الجاري %1.0 %11.00 %9 دوالر

 احتسابها سنوياً وتخصم شهرياً على رصيد الجاري يتم %1.0 %11.00 %9 دينار

 يتم احتسابها سنوياً وتخصم شهرياً على رصيد الجاري %1.0 % 9.00 %7 يورو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  13 

 

22/04/2018 

 التجار للتجاوز( –برنامجي التسهيالت المؤقتة )مقاولين 
 

 العملة

  

 الفوائد                
 العموالت

  

 - %21.25 شيكل

 - %15.25 دوالر

 - %15.25 دينار

 - %15.25 يورو

 

 % على جميع العمالت األخرى للحسابات التالية:15%على الشيكل و 21يتم احتساب الفائدة 

 رمز األستاذ أرصدة الحسابات المدينة

 3000,3001,3002,3003,3004 تحت الطلب

 1600,1602,1603,1604 ما يزيد عن سقف الجاري مدين

 1601 جاري مدين مستنديال

 1611 سحوبات مكفولة مدفوعة / إعتمادات

 1612 والص التحصيل الواردةب –سحوبات مكفولة 

 1610 كفاالت مدفوعة / عمالء

 1710 الجاري مدين المستحق

 مقاولين –استاذ التسهيالت المؤقتة 
1618 

 

 

 ايضاحات الحد االعلى المسموح به نوع العمولة  الرقم

 دوالر لألفراد 2 لة تقديم طلب تسهيالتعمو  .1

 دوالر للشركات و المؤسسات. 5

 

 دوالر لألفراد 10بحد أقصى  % من قيمة القسط1 عمولة تأجيل قسط أو أكثر  .2

 من قيمة الرصيد المراد تسديده )جزئي أو كلي( %1.5 عمولة السداد المبكر   .3

 لكل جدولة %1  عمولة الجدولة في حال التعثر   .4

 ال تحتسب عمولة منح عند أي هيكلة • %1 لة الهيكلة عمو  .5

عمولة الهيكلة ال تحتسب عند الهيكلة للمرة االولي و تحتسب عند  •

 :الثانية و الثالثة في الحاالت التالية الهيكلة للمرة

 .تعديل )زيادة/تخفيض( مبلغ القسط -

 .تمديد فترة السماح -

 ستوفى من المدين عن كل كفيل.ت دوالر 5 كفيل  اسقاط /عمولة استبدال  .6

عمولاااااة إلغااااااء التساااااهيالت بعاااااد   .7

 التنفيذ.الموافقة اإلدارية وقبل 

 لألفراد و الشركات    دوالر 10

عمولاااة تغييااار او تعاااديل الضااامان   .8

 )الرهن )تغيير

  دوالر 10
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  متفرقة خدمات عاشراً:

 ايضاحات سموح بهالحد االعلى الم نوع العمولة الرقم

 يورو. ألف 20% على المبالغ التي تزيد عن 0.2 اليوروعمولة إيداع / سحب بعملة   .1

 تستوفى إذا كان الشخص يرغب بالتسديد من خالل التلر دوالر 0.5 تسديد القسائم الضريبية و تحصيل الفواتير  .2

 الصناديق الحديدية ) االمانات(  .3

 دوالر / سنويا 50

 يادوالر / سنو 75

 دوالر / سنويا 120

 صندوق صغير
 صندوق متوسط

 صندوق كبير

 شيكل لكل كيس عمولة البنك المراسل ومصاريف شحن 5+  %2 إيداع النقد المعدني  .4

5.  

 سليضاف اليها أية عموالت للبنك المرا دوالر  20% بحد أدنى 10 لنقد( رة اإيداع نقد تالف بالدوالر)في حال الحصول على موافقة دائرة ادا

 شاملة لعمولة البنك المراسل شيكل  20% بحد أدنى 10 نقد(ة الإيداع نقد تالف بالشيكل)في حال الحصول على موافقة دائرة ادار

6.  

 

 سحب نقدي عن الكاونتر

 شيكل 3.5

 دوالر  1.0

 دينار 0.7

 

 تستوفى من كافة العمالء باستثناء غير المؤهلين للحصول

ل ذوي االحتياجات على بطاقه صراف آلي و بما يشم

ثنى الخاصة ) الصم و البكم و المكفوفين ( و االميين و يست

عن سقف تزيد التي لة سحوبات كافة العمالء ومن هذه العم

شيكل او  7000هو  و السحب اليومي لبطاقة الصراف اآللي

 .دينار   1400دوالر او  2000

 ي حدود التكلفة فقطتحمل العمولة على حساب العميل ف دوالر 50 مصاريف بريد  .7

8.  

مجانا لمرة  حساب حركة خالل الشهر يمنح العميل كشف 20اول  دوالر للصفحة 0.15 العميل(طلب كشف حساب )غير دوري وبناء على طلب 

ح كشف الحساب الدوري يمن)االفراد(.  واحدة و بناًءا على طلبه

ة لكافه العمالء ) االفراد و الشركات و المؤسسات مجانا كل ست

 شهر ) بعدد مرتين بالسنة ( عند الطلب او يرسل للعمالء وفقا

 اآللية المتفق عليها مسبقا

9.  
  دوالر 10دوالر لكل صفحة بحد أدنى  1  قطلب كشف حساب تاريخي لحساب مغل

 للمستندات اقل من سنة دوالر / ورقه 0.5 تصوير الشيكات والمستندات   .10

11.  
  شيكل 50قات ور 5-1 ازن (من المخ  ( تصوير الشيكات والمستندات 

 شيكل/ ورقه 10 ورقات وما فوق 5 للمستندات أكثر من سنة

12.  
 إصدار شهادة الرصيد والمالءة وحجم التعامل وبراءة الذمة

 زيةنجليوشهادات التعزيز لمدقق الحسابات باللغتين العربية و اال
 دوالر لالفراد 5

 دوالر للشركات و المؤسسات 10

 

  دوالر 5 اقيع لجهات خارجية.مطابقة التو  .13

14.  

 

 

 نقدي بعملة الشيكلالاإليداع 

 

 

0.2% 

 

زيد ي تالعمولة على االيداعات اليومية بالشيكل للمبالغ الت تستوفى

 .شيكل ألف 100 على سقف

العمولة على مجموع االيداعات الشهرية التي تزيد عن تستوفى 

لتي يتم شيكل شريطة عدم تكرار احتساب االيداعات ا الف 300

 عمولة عليها ضمن السقف اليومي. ءاستيفا

 تستوفى العمولة  لمرة واحدة دوالر 5 قبول تعليمات عبر الفاكس   .15

 تستوفى العمولة  لمرة واحدة دوالر 5 قبول تفويض لألفراد  .16

 تستوفى من المؤسسة او الجهة المانحة دوالر 3 صرف الهبات و المساعدات بموجب كشوف  .17

 تستوفى من المؤسسة او الجهة المانحة دوالر 5 و المساعدات بموجب اتفاقيات خاصة صرف الهبات   .18

 لكل حصة باستثناء القصر دوالر 5 تقسيم حصص الورثة  .19

  دوالر 3 تعديل و إضافة و إلغاء مفوضين بالتوقيع  .20

  شيكل  4 التسديد اآللي "تحصيل الفواتير "  .21

 مالحظة: 
 انات تحصل تكلفة تصنيع مفتاح جديد و إصالح الصندوق من المستأجر في حال فقدان مفتاح صندوق األم
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 تعليمات حسابات الودائع

 الفوائد المدفوعة

 الودائع ألجل والودائع الفورية

 

 ودائع الدوالر

 سنة شهور 9 شهور 6 شهور 3 شهر المبلغ 

49,999 – 1,000 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 

149,999 – 50,000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.7500 

 1.0000 0.7500 0.5000 0.4000 0.3000 فوق وما 150,000

 

ودائع الدينار              

 سنة شهور 9 شهور 6 شهور 3 شهر المبلغ 

700 – 49,999 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 

50,000 – 149,999 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.7500 

 1.0000 0.7500 0.5000 0.4000 0.3000 فوق وما 150,000

 

ودائع اليورو      

 سنة شهور 9 شهور 6 شهور 3 شهر المبلغ

49,999-1,000 0.0100 0.0200 0.0500 0.1000 0.1500 

149,999-50,000 0.0200 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 

ومافوق  150,000  0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 

  

ودائع الشيكل       

 سنة شهور 9 شهور 6 شهور 3 شهر المبلغ 

99,999-5,000 0.1000 0.2500 0.5000 0.7500 1.0000 

499,999-100,000 0.2500 0.5000 0.7500 1.0000 1.2500 

ومافوق  500,000  0.5000 0.7500 1.0000 1.2500 1.5000 

 

 الودائع االدخارية 

سنوات 3  سنتين العملة سنوات 4  سنوات 5   

 3.00% 2.75% 2.50% 2.25 % دوالر

 1.500% 1.25% 1.00% 0.75 % دينار

 1.500% 1.25% 1.00% 0.75 % شيكل

 

 المحلي السوق سعر و العالمية األسعار حسب متغيرة أعاله المذكورة النسب. 

 يحصلون اللذين للعمالء ةالفائد سعر لتغيير االستئذان إعادة و خاص فائدة سعر على لللحصو التوظيفات و االستثمار دائرة استئذان الفروع جميع على 
 .الفائدة سعر تغيير حال في طرفكم الجارية حساباتهم على يومية فائدة على

 األخرى بالعمالت يعادلها ما أو أمريكي دوالر 100,000 ألجل لوديعة خاص فائدة سعر على للحصول األدنى الحد.  
 األخرى بالعمالت يعادلها ما أو أمريكي دوالر 10,000 ادخارية وديعة لربط ألدنىا الحد. 


