قائمة عموالت مصرف الصفا

الحواالت
الرقم
1

نوع العمولة
الحوالت الواردة لغير عمالء

المصرف التي يتم صرفها على

مبلغ/نسبة العمولة
 %0.5وبحد اعلى  50دوالر

الكاونتر
2

حوالة صادرة الى فروع المصرف

3

الحوالة الصادرة إلى فروع المصرف مجانا

خارج فلسطين

داخل فلسطين

*****

ايضاحات
وبحد اعلى  7دوالر للحواالت التي تقل عن 3000
دوالر

غير مستخدمة حاليا
الحواالت لغاية  3000دوالر

 2دوالر

الحواالت لغاية  20الف دوالر

 10دوالر

الحواالت التي تزيد عن 20الف دوالر

 5دوالر

الحواالت لغاية  3000دوالر

 8دوالر

الحواالت لغاية  20الف دوالر

 20دوالر

الحواالت لغاية  100الف دوالر

عمولة ال تتجاوز %0.05

الحواالت التي تزيد عن  100الف دوالر

4

الحوالة الصادرة إلى فروع

5

الحوالة الصادرة إلى فروع

6

إعادة تحويل الحوالة الواردة بين

7

االستعالم عن حوالة صادرة إلى

 7دوالر

8

تعديل حوالة صادرة

تعامل بنفس معاملة الحوالة الصادرة بنفس قيمة العمولة كحد اقصى وحسب نوعها .

المصارف االخرى داخل فلسطين

يضاف اليها  1دوالر عمولة سويفت
المصارف االخرى خارج فلسطين

المصارف

مصارف أخرى خارج فلسطين

 5دوالر

لغاية  3000دوالر

 20دوالر

لغاية  20الف دوالر

 50دوالر

لغاية  100الف دوالر

عمولة ال تتجاوز %0.05

أي مبلغ اضافي يزيد عن  100الف دوالر.

يضاف اليها  1دوالر عمولة سويفت

يضاف اليها أي تكاليف اضافية من رسوم وعموالت تخص
المصارف المراسلة او مستلمة الحوالة

تعامل بنفس معاملة الحوالة الصادرة بنفس قيمة العمولة كحد اقصى وحسب نوعها
يضاف اليها أي تكاليف اضافية من رسوم وعموالت تخص
المصارف المراسلة او مستلمة الحوالة
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9

طلب استرداد حوالة صادرة

على ان ال تتجاوز تكاليف المصرف الفعلية باالضافة الى

 15دوالر

اي تكاليف تخص المصارف المراسلة او مستلمة الحوالة

 10اصدار حوالة حق

 30دوالر

 11حوالة صادرة حق نفس اليوم

 20دوالر

يضاف اليها أي تكاليف اضافية من رسوم وعموالت تخص

 12عمولة حوالة واردة من الخارج

 3دوالر

تخصم من صافي قيمة الحوالة مع االفصاح للعميل عن

 13عمولة حوالة واردة من خارج

 2دوالر

لغاية  5000دوالر

 4دوالر

للحواالت اكبر من  5000دوالر

بدون ايبان /ايبان خطأ

فلسطين

المصارف المراسلة او مستلمة الحوالة

سبب الخصم

الشيكات
نوع العمولة

الرقم

ايضاحات

مبلغ/نسبة العمولة

1

إصدار دفاتر الشيكات عادي(دفتر

 5دوالر

في حال كان الدفتر اقل او اكثر من  20ورقة يستوفى

2

إصدار دفتر شيكات تجاري(دفتر

 15دوالر

يتم استيفاء عمولة بقيمة  2دوالر يضاف اليها تكاليف

3

ايداع شيكات برسم التحصيل

 0.5دوالر  /شيك

على الشيكات المودعة للتحصيل (األجلة)

4

سحب شيكات من التحصيل

 0.5دوالر /شيك

5

تحصيل الشيكات المحلية التي

 0.5دوالر /شيك

 20ورقة)
 20ورقة)

تقل قيمتها عن  10االف دوالر او

 0.25دوالر للورقة

الطباعة

تشمل تكلفة تقاص الشيكات على نظام براق

ما يعادلها
6

تحصيل الشيكات المحلية التي

تزيد قيمتها عن  10االف دوالر

 5دوالر  /شيك

تشمل تكلفة تقاص الشيكات على نظام براق

ولغاية  100الف دوالر أو ما
يعادلها.

7

تحصيل الشيكات المحلية التي

تزيد قيمتها عن  100الف دوالر

 15دوالر/شيك

وتشمل تكلفة تقاص الشيكات على نظام براق

او ما يعادلها
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8

تحصيل شيكات مسحوبة على

 1دوالر  /شيك

المشتراة واالجلة

9

شيك معاد لعدم كفاية الرصيد

 15دوالر  /شيك

تستوفى من الساحب(محرر الشيك) في حالة

المصارف اإلسرائيلية

اعادة الشيك لعدم كفاية الرصيد ويحظر استيفاؤها من
المستفيد

تستوفى من الساحب(محرر الشيك) في اعادة الشيك

 10شيك معاد السباب فنية

 10دوالر  /شيك

 11ايقاف شيك

 0.5دوالر/شيك

تستوفى على اوراق الشيكات ذات االرقام المتسلسلة

 5دوالر  /شيك

تستوفى على اوراق الشيكات ذات االرقام غير المتسلسلة

بسبب اختالف التوقيع او التفقيط او عدم التوقيع على

التصحيح ويحضر اتستيفاؤها من المستفيد .

 12إصدار شيك مصرفي

20دوالر  /شيك

 13تصديق شيك

 5دوالر  /شيك أو ما يعادلها

 14تحصيل الشيكات االجنبية

 25دوالر  +عموالت ومصاريف

 15الشيكات المرتجعة ( الخارجية )

 8دوالر

خارج فلسطين

(دفاتر الشيكات)

البنك المراسل واجور البريد الفعلية
بقيمة العموالت والتكاليف المستوفاة من المصارف

االجنبية وبما يغطي تكاليف المصرف مع ضرورة االفصاح

عنها للعميل

االعتمادات المستندية
نوع العمولة

الرقم

مبلغ  /نسبة العمولة

1

فتح أو زيادة إعتماد مستندي

 %0.5بحد ادنى  50دوالر

2

تمديد إعتماد مستندي

 25دوالر  30 +رسوم سويفت

3

تغطية وتبليغ وتحويل وتعزيز اعتماد

 70دوالر يضاف اليها مصاريف

4

تعديل شروط اعتماد (صادر/وارد)

 25دوالر

مستندي

ما عدا التمديد والزياده

ايضاحات

يضاف اليها 10دوالر رسوم سويفت
يضاف اليها أي تكاليف اضافية من رسوم وعموالت تخص
المصارف المراسلة او مستلمة الحوالة

البنك المراسل

يضاف اليها أي تكاليف اضافية من رسوم وعموالت تخص
المصارف المراسلة او مستلمة الحوالة
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5

طلب شهادة خاصة باالعتماد

 25دوالر

6

تداول مستندات اعتماد

 % 0.25وبحد أدنى  45دوالر

7

منح سقوف اعتماد

" مجانا "

8

تقديم/االحتفاظ بمستندات مخالفة

 50دوالر

9

الغاء إعتماد ( صادر /وارد )

 30دوالر

لشروط االعتماد

من قيمة المستندات المتداولة

يضاف اليها أي تكاليف اضافية من رسوم وعموالت تخص
المصارف المراسلة او مستلمة الحوالة

بوالص التحصيل
مبلغ  /نسبة العمولة

ايضاحات

نوع العمولة

الرقم
1

اصدار وقبول بوليصة التحصيل

 % 0.325وبحد أدنى  40دوالر

تشمل المستندات والسحوبات والشيكات المرسلة برسم

2

تحويل بوليصة التحصيل

 50دوالر

3

تجيير بوليصة الشحن

 50دوالر

4

اعادة المستندات لعدم الدفع/عدم

 50دوالر

القبول

التحصيل

تستوفى من البنك المراسل وتشمل رسوم البريد

السحوبات
الرقم

مبلغ  /نسبة العمولة

نوع العمولة

ايضاحات

1

قبول سحب زمني مكفول/غير

2

السحب المؤجل الوارد

******

3

كفالة سحوبات صادرة /واردة

 25دوالر  10 +رسوم سويفت

اإلعتمادات لغاية  50ألف دوالر

 50دوالر  10 +رسوم سويفت

اإلعتمادات لغاية  100ألف دوالر

 150دوالر  10 +رسوم سويفت

اإلعتمادات أكثر من  100ألف دوالر

مكفول

 25دوالر  10 +رسوم سويفت

اإلعتمادات لغاية  50ألف دوالر

 50دوالر  10 +رسوم سويفت

اإلعتمادات لغاية  100ألف دوالر

 150دوالر  10 +رسوم سويفت

اإلعتمادات أكثر من  100ألف دوالر
يضاف اليها أي تكاليف اضافية من رسوم وعموالت تخص
المصارف المراسلة او مستلمة الحوالة
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يضاف اليها أي تكاليف اضافية من رسوم وعموالت تخص
المصارف المراسلة او مستلمة الحوالة

4

تاخير تسديد سحب مقبول مكفول

" مجانا "

5

منج سقف سحوبات

*****

البطاقات المصرفية االلكترونية
الرقم
1

نوع العمولة
إصدار وتجديد بطاقة ائتمان

بأنواعها او اصدار بدل تالف او

مبلغ  /نسبة العمولة
*****

فاقد
2

إصدار وتجديد بطاقة الصراف

ايضاحات
يشترط الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة على
كافة العموالت المتعلقة بالبطاقات االئتمانية

 5دوالر سنويا

يحظر استيفاؤها في حال استيفاء عمولة خدمة الصراف

******

تعامل معاملة إصدار وتجديد بطاقة ائتمان بأنواعها او

4

خدمات الصراف اآللي

 0.35دوالر شهريا

يحظر استيفاؤها على عدد الحركات

5

اصدار/استبدال بدل فاقد لالرقام

 4دوالر أو ما يعادلها

بخالف التي يتم تغييرها من خالل الصراف االلي

االلي ))Debit card

3عمولة اصدار بطاقة ائتمانية تابعة

السرية لبطاقة االئتمان والصراف

االلي الشهرية

اصدار بدل تالف او فاقد

االلي
6

السحب النقدي بواسطة بطاقة

*****

غير متوفرة حاليا

7

التعميم على بطاقة االئتمان أو رفع

 10دوالر أو ما يعادلها

بدل اجور بريد

االئتمان

اإلشارة عنها ورفع الحجز عن

بطاقة محجوزة لدى المصارف

االخرى
8

عدم استخدام سقف بطاقة االئتمان *****

غير متوفرة حاليا

9

*****

غير متوفرة حاليا

اصدار بطاقة التسوق عبر االنترنت

وبطاقة الدفع المسبق واعادة
تغذيتها
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 10رسوم إعادة المطالبة واإلعتراض

على حركات البطاقات ( للتاجر/

غير متوفرة حاليا

*****

حامل البطاقة )

فتح وإدارة الحساب
نوع العمولة

الرقم

مبلغ  /نسبة العمولة

1

عمولة فتح حساب فرعي لالفراد

 0دوالر /حساب فرعي " مجانا "

2

عمولة فتح حساب رئيسي

 0دوالر " مجانا "

3

عمولة اعادة فتح حساب رئيسي

 2دوالر

4

عمولة ادارة حساب جامد حيث

 1.5دوالر شهريا

للشركات والمؤسسات
للشركات والمؤسسات

يتم تجميد الحساب في حال عدم
تنفيذ أي حركات دائنة او مدينة

تحويل راتب شهري

المتفرعة بالعمالت المختلفة

 عند استيفائها يتم التوقف عن استيفاء أي عموالت
اخرى خاصة بادارة الحساب .

رصيدها عن  25دوالر

الخاصة باالرباح والعموالت.

5

لمرة واحدة وبغض النظر عن عدد الحسابات

 يتم استيفاؤها على حسابات التوفير الجامدة التي يقل

لمدة عام باستثناء الحركات

ادارة حساب جاري دائن او عمولة

ايضاحات

 يحظر استيفاؤها من حسابات المتوفين غير الموزعة
على الورثة

 2دوالر لالفراد والشركات

والمؤسسات

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

باثر رجعي من تاريخ تجميد الحساب
التسهيالت االئتمانية

الرقم

مبلغ  /نسبة العمولة

نوع العمولة

1

تقديم طلب تسهيالت

****

2

منح تسهيالت ائتمانية وتجديدها

*****

3

كشف الحساب الجاري الدائن

*****

4

تأجيل قسط او اكثر

" مجانا "

5

سداد مبكر

" مجانا "

وتمديدها وزيادة سقف التسهيالت

ايضاحات
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6

جدولة التسهيالت ( في حال

%0.00

لكل جدولة

7

اسقاط /استبدال كفيل

 5دوالر

تستوفى من المدين عن كل كفيل

8

سقف غير مستغل

 " 00مجانا "

9

الغاء التسهيالت بعد الموافقة

 10دوالر

 10تعديل او تغيير الضمان(تغيير

 10دوالر

التعثر )

االدارية وقبل التنفيذ
الرهن)

خدمات متفرقة
نوع العمولة

الرقم

ايضاحات

مبلغ  /نسبة العمولة

1

تحصيل فواتير وتحصيل القسائم

 0.5دوالر

تستوفى اذا كان الشخص يرغب بالتسديد من خالل

2

اوامر الدفع الثابت (الدورية)

 5دوالر

تستوفى لمرة واحدة سنويا عند طلب االمر الدوري او

3

الصناديق

 50دوالر سنويا

صغير

 75دوالر سنويا

متوسط

 120دوالر سنويا

كبير

4

ايداع النقد المعدني

%2

باالضافة الى أي تكاليف تخص المصرف /المصارف

5

ايداع النقد التالف

****

6

عمولة ايداع/سحب نقدي

%0.2

للمبالغ التي تزيد عن  20الف يورو

7

سحب نقدي عن الكاونتر

 0دوالر " مجانا "

تستوفى من كافة العمالء باستثناء العمالء غير المؤهلين

الضريبية

الكاونتر

تعديله ويستثنى من ذلك االوامر الثابتة المتعلقة بتسديد

التسهيالت
الحديدية/صغير/وسط/كبير

للعمالت غير (دوالر دينار شيكل)

المراسلة

للحصول على بطاقة صراف الي وبما يشمل ذوي

االحتياجات الخاصة (الصم والبكم والمكفوفين) واالميين.
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يستثنى من هذه العمولة سحوبات كافة العمالء التي تزيد
عن السقف اليومي للبطاقة.

8

مصاريف هاتف وفاكس وبريد

في حدود التكلفة

تحمل العمولة على حساب العميل في حدود التكلفة فقط

9

طلب كشف حساب تاريخي( غير

 0.15دوالر /صفحة

اول  20حركة خالل الشهر يمنح العميل كشف حساب

وسويفت

دوري وبناء على طلب العميل)او
كشف للجهات الرسمية باللغة

مجانا لمرة واحدة بناء على طلبه (االفراد)

كشف الحساب الدوري يمنح لكافة العمالء مجانا كل 6

االنجليزية

اشهر (بعدد مرتين في السنة) عند الطلب او يرسل بااللية

المتفق عليها مسبقا
 10طلب كشف حساب تاريخي

 5دوالر

 11تصوير الشيكات والمستندات

 0.5دوالر /ورقة

 12إصدار شهادة الرصيد والمالءة

 5دوالر لالفراد

لحساب مغلق

وحجم التعامل وبراءة الذمة
وشهادات التعزيز لمدقق

للمستندات اقل من سنة

 10دوالر للشركات والمؤسسات

الحسابات بالغتين العربية

واإلنجليزية

 13الخدمات المصرفية عبر االنترنت

 0دوالر " مجانا "

 14رسوم مطابقة التوقيع لجهات

 5دوالر

 15السحب النقدي

 %0.05وبحد أقصى  300دوالر  يجوز للمصرف استيفاء عمولة عن عمليات السحب

للشركات والمؤسسات

خارجية

النقدي اليومية التي تزيد عن  30الف دوالر أو ما

يعادلها بالعمالت االخرى وبسقف  300الف دوالر

شهريا

 يجوز للمصرف عدم تنفيذ عملية السحب للمبالغ التي
تزيد عن  100الف دوالر أو ما يعادلها اال بعد مرور

يومين اثنين على اعالمه من قبل العميل رغبته بسحبها.
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 يجوز استيفاء عمولة عن عمليات السحب الشهرية التي
تزيد عن  300الف دوالر أو ما يعادلها بالعمالت
االخرى بالنسبة المذكورة دون حد أقصى

 تستوفى فقط في حال قيان الساحب بالسحب نقدا من
حسابه الشخصى

 16االيداع النقدي بعملة الشيقل

%0.20

 17عمولة ايداع نقد في فرع وسحبه

 %0.025او  10دوالر ايهما اقل

تستوفى في حال ايداع المبلغ نقدا في فرع وسحبه من

 18عمولة قبول تعليمات بالفاكس

 5دوالر

تستوفى لمرة واحدة

 19عمولة قبول تفويض لالفراد

 5دوالر

تستوفى لمرة واحدة

 20صرف الهبات والمساعدات

 3دوالر

تستوفى من المؤسسة او الجهة المانحة

 21عمولة تنفيذ تقسيم حصص الورثة

 5دوالر

عمولة تنفيذ تقسيم حصص الورثة

 22تعديل او اضافة او الغاء مفوضين

 3دوالر

االسرائيلي

يجوز للمصرف استيفاء عمولة على االيداعات اليومية
بالشيكل التي تزيد قيمتها عن  100الف شيكل.

يجوز للمصرف استيفاء العمولة على مجموع االيداعات

الشهرية التي تزيد قيمتها عن نصف مليون شيكل شريطة

عدم تكرار احتساب االيداعات التي تم استيفاء عمولة
عليها ضمن السقف اليومي.

من فرع اخر

بموجب كشوف

بالتوقيع

فرع اخر في نفس اليوم.
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