جدول الرسوم والعموالت
مبلغ مقطوع

اسم العمولة

النسبة

الحد
االعلى

مقومة بالدوالر االمرٌكً

الحد االدنى

اوالً  :الحواالت الواردة
اعادة تحوٌل حوالة واردة دولٌة
$5

حوالة واردة من الخارج بدون آٌبان  /آٌبان خطأ

$8

$8
$4

حوالة واردة من خارج فلسطٌن
الحواالت الواردة لغٌر عمالء البنك والتً ٌتم صرفها على الكاونتر
( ال تطبق اال بموافقة المدٌر العام ودائرة مكافحة غسل االموال )
حوالة واردة محدد فٌها العمولة على البنك المحول

%1.5

$ 51

%1.5

$ 51

ثانياً  :الحواالت الصادرة

الحوالة الصادرة الى فروع البنك االسالمً العربً داخل فلسطٌن (محلٌة)
وتشمل تكلفة استخدام نظام البراق

$ 01

المالحظات
تعامل معاملة الحوالة الصادرة بنفس قٌمة العمولة كحد اقصى وحسب
نوع الحوالة
تخصم من صافً قٌمة الحوالة لدى قٌدها لحساب المستفٌد واالفصاح
له عن سبب الخصم
الحواالت لغاٌة  5111دوالر
الحواالت التً تزٌد عن  5111دوالر
بحد اعلى  51دوالر
بحد اعلى  7دوالر للحواالت التً تقل عن  0111دوالر
باإلضافة الى  5دوالر عمولة رسالة سوٌفت
بدون عمولة

 5دوالر
 8دوالر
 81دوالر

حوالة صادرة الى فروع المصارف االخرى داخل فلسطٌن
%1.15

%1.0

 5دوالر
 81دوالر
 71دوالر

حوالة صادرة الى فروع المصارف االخرى خارج فلسطٌن

الحواالت لغاٌة  0111دوالر
الحواالت لغاٌة  81111دوالر
الحواالت لغاٌة  011111دوالر
ألي مبلغ اضافً ٌزٌد عن  011111دوالر
ٌضاف الى العمولة اجور  0دوالر بدل اجور براق سوٌفت
الحواالت لغاٌة  0111دوالر
الحواالت لغاٌة  81111دوالر
للحواالت من  81110دوالر لغاٌة  011111دوالر
للحواالت التً تزٌد قٌمتها عن  011111دوالر ٌتم اقتطاع عمولة
على النحو االتً ( %1.15+ $71عمولة للمبلغ االضافً الذي ٌزٌد
عن  011111دوالر )
يضاف إلى العمولة أجور  1دوالر بدل أجور سويفت

%1.0
حوالة صادرة الى اسرائٌل بالشٌكل االسرائٌلً (تعامل معاملة الحواالت
الصادرة الى فروع المصارف االخرى خارج فلسطٌن)

 5دوالر
 81دوالر
 71دوالر

الحواالت لغاٌة  08111شٌكل
للحواالت من  08110شٌكل لغاٌة  81111شٌكل
للحواالت من  81110شٌكل لغاٌة  411111شٌكل
للحواالت التً تزٌد قٌمتها عن  411111شٌكل ٌتم اقتطاع عمولة على
النحو االتً ( %1.15+ $71عمولة للمبلغ االضافً الذي ٌزٌد عن
 011111دوالر )
يضاف إلى العمولة أجور  1دوالر بدل أجور سويفت

تعمٌم رقم (

 /ت ا ع  )8108 /بتارٌخ

/

8108/
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جدول الرسوم والعموالت
مبلغ مقطوع

اسم العمولة

$7
االستعالم عن حوالة صادرة الى بنوك خارج فلسطٌن  ,وٌضاف الٌها
عمولة البنك المراسل
تعدٌل حوالة صادرة  /بناء على طلب العمٌل
$ 01

عمولة طلب استرداد حوالة صادرة

ثالثاً :الشيكات

اصدار دفتر شٌكات  /فئة  01ورقة
اصدار دفتر شٌكات  /فئة عشرٌن ورقة
اصدار دفتر شٌكات  /فئة خمسٌن ورقة

$ 0.5
$7
$ 07.51
$8

اصدار دفتر شٌكات تجاري (دفتر  81ورقة )

$ 05

شٌك معاد لعدم كفاٌة الرصٌد

$ 01

شٌك معاد ألسباب فنٌة

$ 1.5
للشٌكات ذات
االرقام المتسلسلة
 $ 5لكل ورقة
شٌك رقمها غٌر
متسلسلة
$ 01
$ 85

عمولة اٌقاف الشٌك الواحد

شٌك مرتجع مقاصة اسرائٌلٌة
شٌك معاد مقاصة اسرائٌلٌة
تصدٌق شٌك
الشٌكات برسم التحصٌل بجمٌع العمالت بما فٌها الشٌكات المسحوبة على
المصارف االسرائٌلٌة بالشٌكل
تعمٌم رقم (

المالحظات
ٌكون الحد االعلى لعمولة االستعالم عن الحواالت التً تقل عن 011
دوالر  5دوالر
ٌضاف الٌها اٌة تكالٌف اضافٌة من عموالت ورسوم تخص المصارف
المراسلة او مستلم الحوالة
ٌتم استٌفاء مبلغ  7دوالر عند كل عملٌة استعالم بناء على طلب العمٌل
وموافقته
تعامل معاملة الحوالة الصادرة
على ان ال تتجاوز تكالٌف المصرف الفعلٌة باإلضافة الى اٌة تكالٌف
تخص البنوك المراسلة او مستلم الحوالة

$ 05

عمولة اصدار حوالة حق نفس ٌوم العمل

 /ت ا ع  )8108 /بتارٌخ

النسبة

الحد
االعلى

الحد االدنى

مقومة بالدوالر االمرٌكً

/

$5
$ 1.5

8108/

 05سنت سعر الورقة الواحدة
 05سنت سعر الورقة الواحدة
 05سنت سعر الورقة الواحدة
وٌضاف الٌها فاتورة المطبعة بحد اقصى  05دوالر  ,وما زاد عن ذلك
ٌتم توقٌع العمٌل على كتاب خاص ٌفٌد بعلمه وتحمله للتكلفة االضافٌة
التً تمت كطلبه  ,او توقٌعه على فاتورة المطبعة .
تستوفى من الساحب (محرر الشٌك ) فً حال اعادة الشٌك بسبب عدم
كفاٌة الرصٌد وٌحظر استٌفائها من المستفٌد
تستوفى من الساحب (محرر الشٌك ) فً حال اعادة الشٌك بسبب
اختالف التواقٌع او اختالف التفقٌط او عدم توقٌع الساحب على
التصحٌح وٌحظر استٌفائها من المستفٌد
تطبق التعلٌمات االدارٌة بخصوص اٌقاف صرف الشٌكات

لكل شيك وتشمل تكلفة تقاص الشيكات على نظام براق
(للشيكات اآلجلة فقط ) بغض النظر عن مبلغ الشيك
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جدول الرسوم والعموالت
مبلغ مقطوع

اسم العمولة

النسبة

الحد
االعلى

مقومة بالدوالر االمرٌكً

الحد االدنى

$ 81

اصدار شٌك مصرفً  /مسحوب على بنوك خارجٌة
شٌكات التحصٌل االجنبٌة المسحوبة على بنوك باألردن مع االخذ بعٌن
االعتبار عمولة البنك
شٌكات التحصٌل االجنبٌة المرسلة لبنوك خارجٌة
اجور تحصٌل شٌك وارد من بنوك خارجٌة
اعادة شٌك اجنبً وارد من بنوك خارجٌة
سحب شٌكات آجلة من التحصٌل

% 1.85

$ 011

$ 01

من قٌمة الشٌك

% 1.85

$ 011

$ 01

من قٌمة الشٌك
تطبق اجور بوالص التحصٌل
تطبق اجور بوالص التحصٌل
لكل شٌك
تستوفى فً حاالت االٌداع النقدي من فرع وسحب المبلغ نقدا من فرع
اخر فً نفس الٌوم

$ 1.51
 % 1.185او
 $ 01اٌهما
اقل
% 1.8

عمولة اٌداع نقد فً فرع وسحبه من فرع اخر

عمولة االٌداع بالشٌكل االسرائٌلً
$0
عمولة سحب نقدي عن الكاونتر
% 1.8
5+%8شٌكل

عمولة اٌداع  /سحب بعملة عدا ( الدوالر  ,الدٌنار  ,الشٌكل )
اٌداع نقد معدنً  ,باإلضافة الى اجور البنك المراسل

% 01

عمولة اٌداع نقد تالف بالدوالر
اٌداع نقد تالف بالشٌكل ( فً حال الحصول على موافقة دائرة ادارة النقد)

رابعاً  :االعتماد

فتح اعتماد مستندي ( صادر ) عن كل ربع سنة او جزء منها غٌر شامل
لعمولة البنك المراسل
تبلٌغ اعتماد ( وارد ) عن كل ربع سنة او جزء منها غٌر شامل لعمولة
البنك المراسل
تحوٌل اعتماد ( وارد ) من قٌمة االعتماد

تعدٌل اعتماد صادر لكل تعدٌل باستثناء التمدٌد او الزٌادة

% 1.5

$ 041

% 1.85

$ 91

% 1.15

$ 91

% 1.5
+%1.5عمولة
التعدٌل

زٌادة مبلغ اعتماد صادر
تمدٌد اعتماد وارد لكل شهر اضافً او أي جزء من الشهر
تعمٌم رقم (

$ 81
 81شٌكل

االٌداعات الٌومٌة التً تزٌد عن  011111شٌكل او مجموع االٌداعات
النقدٌة التً تزٌد عن نصف ملٌون شٌكل خالل الشهر الواحد ( مع
عدم تكرار احتساب االٌداعات التً تم استٌفاء عمولة علٌها ضمن
السقف الٌومً )
على جمٌع العمالء لمن ٌحمل بطاقة صراف الً وبحدود سقف البطاقة
 0611دوالر وٌعفى منها ذوي االحتٌاجات الخاصة ( الصم والبكم
والمكفوفٌن ) واالمٌٌن واصحاب حسابات التوفٌر .
للمبالغ التً تزٌد عن ٌ 81111ورو
لكل كٌس
ٌضاف الٌها اجور المراسل
ٌضاف الٌها عموالت البنك
شاملة لعمولة البنك المراسل

+ $51عمولة
التعدٌل
+ $51عمولة
التعدٌل

تمدٌد اعتماد صادر لكل شهر لضلفً او أي جزء من الشهر

 /ت ا ع  )8108 /بتارٌخ

المالحظات

/

8108/

$ 041
$ 51

ٌتم االحتساب لكل فترة ربع سنوٌة او أي جزء منها
باإلضافة الى عمولة التعدٌل
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جدول الرسوم والعموالت
مبلغ مقطوع

اسم العمولة

%1.85

الحد االدنى
$ 61

$ 51
$ 051
$ 01
$ 61
$ 91

لكل استغالل

$ 71

تحصل من المصدر
$ 41
$ 41

$ 61
$ 61

سادساً  :السحوبات

قبول سحب زمنً غٌر مكفول لبولٌصة تحصٌل واردة
قبول سحب زمنً غٌر مكفول لبولٌصة تحصٌل صادرة
قبول سحب زمنً مكفول لبولٌصة تحصٌل واردة

كفالة البنك على سحب زمنً اعتماد صادر

سابعاً  :التسهيالت االئتمانية

$8
$5

اجور خدماتٌة  /طلب ائتمانً جدٌد
اجور منح تموٌل(مدة التسدٌد 08-0شهر)باستثناء تموٌالت المرابحة
اجور منح تموٌل(مدة التسدٌد 08-0شهر)باستثناء تموٌالت المرابحة
اجور منح تموٌل(مدة التسدٌد  85شهر فما فوق) باستثناء تموٌالت
المرابحة
اجور خدماتٌة  /استبدال  /اسقاط كفٌل
عمولة الغاء تسهٌالت بعد الموافقة االدارٌة وقبل التنفٌذ

$5
$ 01
/

من قٌمة المستندات المتداولة

$ 51
$ 71
$ 51

%1.085
%1.085

بوالص تحصٌل صادرة
تبلٌغ بوالص تحصٌل واردة
عمولة تحوٌل بوالص تحصٌل واردة الى بنك اخر
اعادة بولٌصة تحصٌل واردة لعدم الدفع

من قٌمة االعتماد

باإلضافة الى عمولة البنك المراسل
$ 1.85

خامساً  :بوالص التحصيل

تعمٌم رقم (

المالحظات

$ 51

تعدٌل اعتماد وارد لكل تعدٌل باستثناء التمدٌد او الزٌادة
تعدٌل شروط اعتماد وارد ( زٌادة قٌمة االعتماد )
اجور اصدار شهادة خاصة باعتماد معٌن كطلب العمٌل
تعزٌز اعتماد وارد عن كل ربع سنة او جزء منها
الغاء اعتماد صادر دون استغالل
الغاء اعتماد وارد دون استغالل
تداول مستندات اعتماد وارد
اعادة مستندات اعتماد صادر بدون دفع باإلضافة الى اجور البرٌد
رفض مستندات اعتماد وارد
عمولة استغالل اعتماد
تقدٌم او االحتفاظ بمستندات مخالفة لشروط االعتماد

 /ت ا ع  )8108 /بتارٌخ

النسبة

الحد
االعلى

مقومة بالدوالر االمرٌكً

8108/

وتشمل المستندات والسحوبات والشٌكات المرسلة برسم التحصٌل
وتشمل المستندات والسحوبات والشٌكات المرسلة برسم التحصٌل
تستوفى من البنك المراسل وتشمل اجور البرٌد

%1.5
%1.85
%1.5

$ 81
$ 81
$ 011

%1.5

$ 011

من قٌمة البولٌصة
من قٌمة البولٌصة
ٌتم احتساب العمولة عن كل فترة ربع سنة او جزء منها من قٌمة
السحب الزمنً
ٌتم احتساب العمولة عن كل فترة ربع سنة او جزء منها من قٌمة
السحب الزمنً
لألفراد
شركات

تستوفى العمولة من المدٌن عن كل كفٌل
لألفراد والشركات والمؤسسات
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جدول الرسوم والعموالت
مبلغ مقطوع

اسم العمولة

النسبة

الحد
االعلى

مقومة بالدوالر االمرٌكً

الحد االدنى

$ 01
$01

اجور تعدٌل او تغٌٌر الضمان ( تغٌٌر الرهن )
اجور معاملة تأجٌل قسط او اكثر لتموٌالت افراد

المالحظات
شرٌطة ان ٌكون المبلغ المقطوع لمرة واحدة لكل معاملة وبغض النظر
عن عدد االقساط المؤجلة فً المعاملة الواحدة
فً حال تجاوزت عدد صفحات التقرٌر االئتمانً المطبوع عن ()7
صفحات ٌتم استٌفاء رسوم اضافٌة بقٌمة ( )1.5شٌكل نصف شٌكل
عن كل صفحة اضافٌة

 01شٌكل
رسوم بدل طباعة تقرٌر ائتمانً لألفراد والجمعٌات واالندٌة والمؤسسات
غٌر الربحٌة

ثامناً  :الكفاالت
اصدار كفالة دخول عطاء
اصدار كفالة حسن تنفٌذ
اصدار كفالة صٌانة
اصدار كفالة سلفة ( دفعة مقدمة )
اصدار كفالة دفع

%8

$ 85

%0
%0

$ 81
$ 85

تحتسب العمولة على اساس فترات ربع سنوٌة
جوال  /وطنٌة او ما ٌعادلها بالدوالر

$011+%0
 011شٌكل
$ 61
$ 01
$ 51
%0

$ 85

%0
% 1.75

$85

$ 011

$ 0.5

ادارة حساب جاري جامد

$ 0.5
$8
$4

ادارة حساب توفٌر جامد
ادارة حساب جاري دائن او عمولة تحوٌل راتب شهري

تعمٌم رقم (

%8

$ 85

$ 51

اصدار كفالة سفر للطلبة
اصدار كفالة خارجٌة
كفالة دفع لشركة جوال او الوطنٌة
كفالة تخلٌص جمركً
تعدٌل كفالة باستثناء الزٌادة او التمدٌد
تعدٌل كفالة خارجٌة باستثناء الزٌادة او التمدٌد
تعدٌل كفالة خارجٌة ( تكبٌر )
تعدٌل كفالة خارجٌة ( تخفٌض )
تمدٌد كفالة محلٌة ( حد ادنى تمدٌد شهر )
تمدٌد كفالة خارجٌة

 /ت ا ع  )8108 /بتارٌخ

%8

$ 85

على ان ال تقل مدة الكفالة عن  0شهور
تحتسب العمولة على اساس فترات ربع سنوٌة او أي جزء منها
على ان ال تقل مدة الكفالة عن  0شهور
تحتسب العمولة على اساس فترات ربع سنوٌة او أي جزء منها
على ان ال تقل مدة الكفالة عن  0شهور
تحتسب العمولة على اساس فترات ربع سنوٌة او أي جزء منها
تحتسب العمولة على اساس فترات ربع سنوٌة او أي جزء منها
على ان ال تقل مدة الكفالة عن  0شهور
تحتسب العمولة على اساس فترات ربع سنوٌة او أي جزء منها

/

8108/

عن كل ربع
*عند استٌفائها ٌتم التوقف عن استٌفاء أي عموالت اخرى بإدارة
لحساب
*ٌحظر استٌفائها من حسابات المتوفٌن غٌر الموزعة على الورثة
تستوفى من حسابات التوفٌر الجامدة والتً ٌقل رصٌدها عن  85دوالر
لألفراد
الشركات
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جدول الرسوم والعموالت
مبلغ مقطوع

اسم العمولة

النسبة

الحد
االعلى

مقومة بالدوالر االمرٌكً
المالحظات

الحد االدنى

تاسعاً  :الرسوم والعموالت عمى خدمات متفرقة
$0

فتح حساب اضافً فرعً لألفراد

$6
$ 1.5
 $1.5او  8شٌكل
$ 1.5

فتح حساب رئٌسً للشركات والمؤسسات
عمولة التسدٌد االلً ( تحصٌل فواتٌر )
تحصٌل فواتٌر ومستحقات  ,مؤسسات مختلفة لعمالء البنك فقط
تحصٌل الفواتٌر وتسدٌد قسائم الضرٌبة

$5

اوامر الدفع الدوري الثابت
صندوق امانات حجم صغٌر سنوٌا والتامٌن المسترد  081دوالر
صندوق امانات حجم وسط والتامٌن المسترد  081دوالر
صندوق امانات حجم كبٌر والتامٌن المسترد  841دوالر

$ 51
$ 75
$ 011

عمولة تعلٌمات عبر الفاكس
عمولة قبول تفوٌض لألفراد
تعدٌل او اضافة او الغاء مفوضٌن بالتوقٌع

طلب كشف حساب ( غٌر دوري بناء على طلب العمٌل )

$5
$0

تستوفى لمرة واحدة
لكل عملٌة تغٌٌر  /اضافة  /تعدٌل على المفوضٌن بالتوقٌع ولكل
شخص

$0
$ 1.5
$ 51

طلب كشف حساب تارٌخً ( الحساب مغلق )
تصوٌر الشٌكات والمستندات
تعمٌم رقم (

$5

تستوفى لمرة واحدة عند تقدٌم الطلب

$0
$0
$ 51
$ 0.5
$ 4.5
$7.5
$ 01
 $ 1.05لكل
صفحة

برٌد داخلً لكل رسالة بحد ادنى الكلفة الفعلٌة
برٌد وطنً لكل رسالة بحد ادنى الكلفة الفعلٌة
برٌد دولً لكل رسالة بحد ادنى الكلفة الفعلٌة
فاكس داخلً لكل رسالة بحد ادنى الكلفة الفعلٌة
فاكس وطنً لكل رسالة بحد ادنى الكلفة الفعلٌة
فاكس دولً لكل رسالة بحد ادنى الكلفة الفعلٌة
اجور سوٌفت لكل سوٌفت

 /ت ا ع  )8108 /بتارٌخ

ٌتم اقتطاع العمولة فً حال طلب العمٌل فتح اكثر من حساب على
نفس االستاذ العام (جاري  ,توفٌر ) وبنفس العملة .
لمرة واحدة
ما ٌعادل  8شٌكل
حسب االتفاقٌات الموقعة بحٌث ال تتجاوز المبلغ المذكور
ما ٌعادل  8شٌكل
تستوفى اذا كان الشخص ٌرغب بالتسدٌد من خالل التلر
تستوفى لمرة واحدة سنوٌا عند طلب االمر او تعدٌله وٌستثنى من ذلك
االوامر المتعلقة بتسدٌد التسهٌالت

/

8108/

تحمل العمولة على حساب العمٌل فً حدود التكلفة فقط

لكل ورقة ( تكلفة البرٌد )
*اول  81حركة خالل الشهر ٌمنح العمٌل كشف حساب مجانا لمرة
واحدة وبناء على طلبه ( االفراد )
*كشف الحساب الدوري ٌمنح لكافة العمالء (االفراد والشركات
والمؤسسات ) مجانا كل ستة اشهر ( بعدد مرتٌن بالسنة ) عند الطلب
او ٌرسل للعمالء وفق االلٌة المتفق علٌها مسبقا
لكل صفحة بحد ادنى $ 01
عن كل مستند اذا كان المستند المطلوب اقل من سنة
مبلغ مقطوع عن كل عملٌة تصوٌر للمستندات االكثر من سنة شرٌطة
توقٌع العمٌل بما ٌفٌد موافقته
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جدول الرسوم والعموالت
اسم العمولة

مبلغ مقطوع

اصدار شهادة رصٌد  ,والمالءة وحجم التعامل  ,وبراءة الذمة  ,وشهادة
تعزٌز لمدقق الحسابات  ,وشهادة ارباح مقبوضة لغاٌات الضرٌبة  ,شهادة
لمن ٌهمه االمر  ,شهادة التزامات
الخدمات المصرفٌة عبر االنترنت
عمولة خدمة الرسائل القصٌرة
رسوم مطابقة التواقٌع لجهات خارجٌة

$5
$ 01

لألفراد
للشركات

مجانا
مجانا
$5
$0

تحدد عند تفعٌل الخدمة
تحدد عند تفعٌل الخدمة
تحدد من دائرة الخزٌنة واسواق المال ( الفرق بٌن اسعار التحوٌل )
حسب االتفاقٌات ( تستوفى من المؤسسة او الجهة المانحة بما ال
ٌتجاوز  0دوالر )
لكل حصة باستثناء القصر

صرف الهبات والمساعدات بموجب كشوف

النسبة

الحد
االعلى

مقومة بالدوالر االمرٌكً

الحد االدنى

$5

عمولة تقسٌم حصص الورثة

عاش ارً  :خدمات الصراف االلي

$5
$5
$5
$4

عمولة اصدار بطاقة الصراف االلً
عمولة اصدار بطاقة صراف الً بدل تالف
عمولة اصدار بطاقة صراف الً بدل فاقد
عمولة استبدال رقم سري لبطاقة صراف الً
عمولة اصدار وتجدٌد بطاقات االئتمان بأنواعها او اصدار بدل تالف
عمولة اصدار وتجدٌد بطاقات االئتمان بأنواعها او اصدار بدل فاقد
عمولة اصدار /استبدال بدل فاقد لألرقام السرٌة لبطاقات االئتمان
والصراف االلً
عمولة اصدار بطاقة ائتمانٌة تابعة

$ 1.85
عمولة السحب النقدي للمقسم الوطنً
$ 1.08
عمولة االستعالم عن الرصٌد للمقسم الوطنً

المالحظات

عند اصدار البطاقة وتستوفى سنوٌا

بخالف االرقام التً تم تغٌرها من خالل الصراف االلً
ٌتم تحدٌد العمولة عند اطالق الخدمة
ٌتم تحدٌد العمولة عند اطالق الخدمة
ٌتم تحدٌد العمولة عند اطالق الخدمة
غٌر محددة وبحد اقصى عمولة االصدار
عن كل عملٌة سحب نقدي :
 811فلس بعملة الدٌنار  85 ,سنت بعملة الدوالر  ,شٌكل واحد بعملة
الشٌكل
عن كل عملٌة استعالم :
 011فلس بعملة الدٌنار  08 ,سنت بعملة الدوالر  51 ,اغورة بعملة
الشٌكل

$ 05
$5

عمولة اصدار بطاقة مشترٌات عبر االنترنت ألول اصدار
عمولة اصدار بطاقة مشترٌات عبر االنترنت بدل تالف  /فاقد

مالحظة
 .0ان ٌتم معادلة العموالت المأخوذة بعملة الدوالر على اساس سعر صرف  4شٌكل للدوالر الواحد .
 .8ان ٌتم استٌفاء العموالت بجمٌع انواعها بشكل الً ولٌس بطرٌقة ٌدوٌة كما هو معمول به فً بعض العموالت .

تعمٌم رقم (

 /ت ا ع  )8108 /بتارٌخ

/

8108/
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