الفئة

العمولة
عمولة إصدار دفاتر شيكات بالليرة السورية /
بالعمالت األجنبية (دوالر/يورو)

عمليات الشيكات

المبلغ

العمولة

المبلغ

 10صفحات  3,500ل.س €/$3 /
 25صفحة  7,500ل.س €/$6 /

عمولة تصديق شيكات

 1,500ل.س

 40صفحة  12,000ل.س €/$10 /

إصدار شيك مصرفي (بنكي) بالليرات السورية

 2,000ل.س

إصدار شيك مصرفي (بنكي) بالعمالت األجنبية

 1باأللف بحد أدنى  / $10حد أعلى  $100أو ما يعادلها من العمالت المختلفة

عمولة الشيكات قيد التحصيل (الداخلية)

 1باأللف بحد أدنى  1,000ل.س  /حد أعلى  5,000ل.س

عمولة الشيكات قيد التحصيل (الخارجية)

 1باأللف بحد أدنى $10

عمولة إيقاف صرف شيك (سرقة  /فقدان)

 500ل.س

عمولة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد

 1,000ل.س

عمولة فتح حساب  /عمولة إعادة فتح حساب

 1,500ل.س

عمولة إغالق حساب

 1,000ل.س

عمولة تنظيم وكالة مصرفية

 5,000ل.س

عمولة إلغاء وكالة مصرفية

 2,000ل.س

عمولة تفويض باستعمال صندوق حديدي

 5,000ل.س

عمولة إلغاء تفويض صندوق حديدي

 2,000ل.س

عمولة إعادة تفعيل حساب جامد

 500ل.س أو مايعادلها من العمالت األجنبية

عمولة حساب جامد

عمولة إصدار كشف حساب بدوريته وبغير دوريته

 511ل.س (عن كل حساب فرعي)

عمولة إصدار كشف حساب مقدم إلى جهة خارجية

 150ل.س عن كل ورقة أمنية

وكالة فك رهن و/أو حجز

 10,000ل.س

وكالة فك إحتباس

 10,000ل.س

وكالة ت رقين الحجز

 10,000ل.س

وكالة حجز مع حق القبض

 10,000ل.س

• حساب التوفير 3000 :ل.س  6 /حسب عملة كل حساب بالنسبة للحسابات
بالعملة األجنبية
• باقي الحسابات 1500 :ل.س  3 /حسب عملة كل حساب بالنسبة للحسابات
بالعملة األجنبية

عمليات الحسابات

وكالة حق القبض

 10,000ل.س

عمولة تدني رصيد الحساب الجاري/الحواالت بالليرة السورية

 300ل.س

عمولة تدني رصيد حساب التوفير بالليرة السورية

 500ل.س

عمولة إدارة الحساب الجاري/الحواالت بالعملة األجنبية

 1.5بنفس عملة الحساب

عمولة إدارة الحساب الجاري/الحواالت/الرواتب بالليرة السورية

 300ل.س

عمولة إدارة حساب التوفير بالعملة األجنبية

 2بنفس عملة الحساب

عمولة إدارة حساب التوفير بالليرة السورية

 1,000ل.س

عمولة إدارة حساب الودائع اآلجلة بالعملة األجنبية

 5أو مايعادله من العمالت األجنبية وبنفس عملة الحساب

عمولة إدارة حساب الودائع اآلجلة بالليرة السورية

عمولة السحب النقدي من حساب الجاري/التوفير بالعمالت األجنبية

1%

عمولة السحب النقدي من حساب الحواالت بالعمالت األجنبية

7%

عمولة السحب النقدي بالعمالت األجنبية من فرع غير فرع األم

 0.2%يتم اقتطاعها إضافة إلى عمولة السحب النقدي بالعمالت األجنبية

الحد األدنى  300ل.س  /الحد األعلى  2,500ل.س
ويضاف لها عمولة إدارة التجديد التلقائي للودائع اآلجلة بالليرة السورية:
التجديد التلقائي مع فائدة  1,000ل.س  /التجديد التلقائي بدون فائدة  500ل.س

عمولة سحب الحصص االرثية
عمولة اإليداع النقدي بالليرة السورية في فرع خارج محافظة فرع ال زبون
إصدار بطاقة صراف آليClassic/

 2,000ل.س من كل وريث
 0.1%بحد أدنى  50ل.س تطبق على كافة الحسابات باستثناء حساب التوفير
سواء تم اإليداع من قبل صاحب الحساب أم من شخص آخر
 10,000ل.س (سقف السحب اليومي  200,000ل.س
عدد مرات السحب  /10/مرات)

عمولة السحب النقدي بالليرة السورية

 100ل.س تطبق عند السحب النقدي المباشر على الكاونتر للمبالغ التي تساوي أو

(على كافة الحسابات باستثناء حساب التوفير)

تقل عن  100ألف ليرة سورية

عمولة السحب النقدي من حساب الحواالت بالليرة السورية

•  1باأللف للمبالغ التي تساوي أو تقل عن  5مليون ل.س
•  1.5باأللف للمبالغ التي تتجاوز  5مليون ل.س

عمولة السحب النقدي بالليرة السورية من فرع خارج محافظة فرع ال زبون

 0.1%بحد أدنى  50ل.س

(على كافة الحسابات باستثناء حساب التوفير)

من خالل أمر الدفع أو السحب النقدي المباشر

عمولة السحب/التحويل بموجب وكالة (عدلية  /مصرفية)

 500ل.س

عمولة أوامر الدفع
إصدار بطاقة صراف آليSilver/

 3باأللف للمبالغ التي تساوي أو تتجاوز مليون ل.س أو ما يعادل المليون بالعملة
األجنبية
 15,000ل.س (سقف السحب اليومي  500,000ل.س
عدد مرات السحب  /15/مرة)

عمليات المنتجات والخدمات

إصدار رقم سري بدل ضائعClassic /

 2,000ل.س

إصدار رقم سري بدل ضائعSilver /

 2,000ل.س

المصرفية اإللكترونية

تجديد بطاقة الصراف اآلليClassic/

 10,000ل.س

تجديد بطاقة الصراف اآلليSilver/

 15,000ل.س

إصدار بطاقة صراف آلي بدل ضائع أو تالفClassic/

 10,000ل.س (صالحة لمدة سنتين من تاريخ إصدار البطاقة الجديدة)

إصدار بطاقة صراف آلي بدل ضائع أو تالفSilver /

 15,000ل.س (صالحة لمدة سنتين من تاريخ إصدار البطاقة الجديدة)

عمولة فتح حساب إلكتروني

ال يوجد حالياً

الحواالت

حواالت واردة داخلية  /خارجية بالعمالت األجنبية

 20 / $ 25يورو

حواالت واردة داخلية بالليرة السورية

عمولة أوامر الدفع الثابتة بالعمالت األجنبية

 $ 1لكل عملية

عمولة أوامر الدفع الثابتة بالليرة السورية

 75ل.س

أجور إصدار حوالة

 $ 7أو ما يعادلها بالليرة السورية

عمولة تعديل بيانات حوالة صادرة خارجية

 $ 10أو ما يعادلها من العمالت األخرى

عمولة إعادة حوالة واردة من بنوك خارجية

 10يورو أو ما يعادلها من العمالت األخرى

حوالة صادرة (بالليرة السورية) من شركة صرافة

0.1%

حوالة صادرة (بالليرة السورية) لحساب زبون آخر ضمن القطر

 / 0.05%بحد أدنى  200ل.س  /بحد أعلى 5000ل.س

حوالة صادرة (بالعملة األجنبية) من شركة صرافة

0.2%

حوالة صادرة (بالعملة األجنبية) لحساب زبون بنك آخر

 / 0.05%بحد أدنى  / $ 10بحد أعلى $ 100

عمولة تحويل من حساب الحواالت بالليرة السورية

•  1باأللف للمبالغ التي تساوي أو تقل عن  5مليون ل.س

تحويل (بالعملة األجنبية) لحساب زبون ضمن فروع البنك العربي في نفس

•  1.5باأللف للمبالغ التي تتجاوز  5مليون ل.س

المحافظة متضمنة فرع العميل نفسه بموجب أمر تحويل

(على الكاونتر أو بموجب أمر تحويل)
التحويل

 1,000ل.س على الحواالت التى ال تقل قيمتها عن  2,000ل.س

تحويل (بالليرة السورية) لحساب زبون ضمن فروع البنك العربي في نفس
المحافظة متضمنة فرع ال زبون نفسه بموجب أمر تحويل
تحويل (بالليرة السورية) لحساب زبون ضمن فروع البنك العربي في
محافظة أخرى على الكاونتر أو بموجب أمر تحويل

 / 0.05%بحد أدنى  200ل.س  /بحد أعلى  500ل.س
 / 0.05%بحد أدنى  200ل.س  /بحد أعلى  1000ل.س

تحويل (بالعملة األجنبية) لحساب زبون ضمن فروع البنك العربي في
محافظة أخرى على الكاونتر أو بموجب أمر تحويل

• في حال ورود حوالة لعدة مستفيدين يتم خصم  1,000ل.س من كل مستفيد

 / 0.05%بحد أدنى  / $ 10بحد أعلى $ 10
 / 0.05%بحد أدنى  / $ 10بحد أعلى $ 10

تحويل بين العمالت لحساب زبون ضمن فروع البنك العربي في محافظة

 / 0.05%بحد أدنى  / $ 10بحد أعلى $ 10

أخرى على الكاونتر أو بموجب أمر تحويل

التصريف بين العمالت

تضاف مصاريف وأجور البريد أو السويفت أو البنك المراسل أو الرسوم والطوابع التي يدفعها البنك إلى العمولة لقاء تقديمه ألي خدمة وفقاً لكل حالة

الفئة

العمولة

المبلغ

العمولة

المبلغ

عمولة تعديل التوقيع

 1,000ل.س

عمولة تفويض باإليداع

 1,000ل.س

عمولة قبول تعليمات بالفاكس

 3,000ل.س

عمولة إيجار صناديق حديدية

 100,000ل.س وسط  130,000 /ل.س كبير

شهادات الرصيد لغايات التدقيق الدوري

 2,000ل.س تفرض على زبائن التجزئة ()Retail

إصدار كتب (شهادة رصيد/ب راءة ذمة)

زبائن التجزئة ( )Retailبمبلغ  5,000ل.س

خدمات مصرفية متنوعة

زبائن التسهيالت ( )Corporateبمبلغ  10,000ل.س
يدخل ضمن كتب زبائن التسهيالت ( أي كتاب مرتبط بحساب العميل لدينا /أرصدة ,
حسن التعامل  ,بيان وضع الحساب ،كتاب فك رهن ضمانات )...

*  2باأللف في حال التحويل بين حسابات ال زبائن ضمن فروع البنك العربي -سورية،
عمولة إصدار مستند على ورق أمني

 5,000ل.س

القروض

عمولة تعديل قرض (إعادة الجدولة)

 0%( 2%عند اإلعفاء من العمولة)

القرض العقاري

عمولة دراسة الملف

عمولة تحويل مبلغ البيوع العقارية والمركبات

على الكاونتر أو بموجب أمر تحويل
*  5باأللف في حال اصدار حوالة إلى حساب زبون بنك آخر ضمن القطر للمبالغ
التي تقل عن  50ألف ل.س

السكني

عمولة المنح
عمولة دراسة الملف

القرض المهني

قرض بضمانة تأمينات نقدية

القرض التعليمي

إجازات  /موافقات االستيراد
االعتمادات المستندية
لالستيراد

االعتمادات المستندية
للتصدير

بوالص التصدير

الكفاالت المصرفية

الدراسات التسليفية

البريد والسويفت

1%
• مبلغ القرض لغاية  100مليون ل.س :العمولة لغاية  75,000ل.س
• مبلغ القرض أكثر من  100مليون ل.س :العمولة لغاية  100,000ل.س

عمولة السداد المبكر للقرض
عمولة إعادة االقتراض

عمولة المنح

1%

عمولة السداد المبكر للقرض

2%

عمولة دراسة الملف

 25,000ل.س

عمولة السداد المبكر للقرض

عمولة المنح

1%
• لتغطية احتياجات العميل الشخصية :العمولة  25,000ل.س كحد أعلى
• لتمويل منظومة الطاقة البديلة :العمولة  50,000ل.س كحد أعلى

عمولة إعادة االقتراض

عمولة المنح

1%

عمولة شراء القرض

عمولة السداد المبكر للقرض

2%

عمولة دراسة الملف

 5,000ل.س

عمولة المنح

عمولة السداد المبكر للقرض

2%

عمولة إعادة االقتراض

حجز مؤونة إجازة  /موافقة االستيراد

 25,000ل.س

• عمولة منح %1
• عمولة دراسة ملف وفقاً لمبلغ القرض
2%

• عمولة منح %1
• عمولة دراسة ملف وفقاً لمبلغ القرض
• عمولة منح %1

• عمولة دراسة ملف وفقاً لمبلغ القرض
2%
• عمولة منح %1
• عمولة دراسة الملف وفقاً لغاية القرض
• عمولة منح %1

• عمولة دراسة الملف وفقاً لغاية القرض
0.5%
• عمولة منح % 0.5
• عمولة دراسة ملف  5,000ل.س

عمولة خصم تجاري أو بنكي

 0%( 1%عند اإلعفاء من العمولة)

عمولة ب ريد على السند المخصوم

$ 0.5

عمولة فتح اعتماد مستندي

 0.3%كل  3أشهر أو أقل  /بحد أدنى $50

عمولة زيادة مبلغ االعتماد

 0.3%من قيمة ال زيادة  /بحد أدنى $50

عمولة تمديد صالحية االعتماد

 0.3%على الفترة  /بحد أدنى $50

عمولة تعديل البيانات

 $25مقطوعة دون المدة أو القيمة حيث تخضع لعمولة اإلصدار

المستندات المخالفة لشروط االعتماد

الحد األدنى  $50ل.س  /الحد األعلى  $100ل.س (من البنك المراسل)

كفالة السحوبات لالعتمادات الصادرة

 0.5%كل  3أشهر أو أقل  /بحد أدنى $50

عمولة تبليغ اعتماد مستندي

 0.125%بحد أدنى $50

عمولة زيادة مبلغ االعتماد

 0.125%بحد أدنى $50

عمولة تمديد صالحية االعتماد

 0.125%بحد أدنى $50

عمولة تعزيز اعتماد مستندي

 0.5%كل  3أشهر أو أقل  /بحد أدنى $50

عمولة تداول مستندات اعتماد مستندي

 0.3%عن قيمة المستندات  /بحد أدنى $50

عمولة تغطية اعتماد مستندي

 50$مقطوعة

عمولة تحويل اعتماد مستندي

 0.5%بحد أدنى $50

عمولة تعديل اعتماد مستندي

 25$مقطوعة دون المدة أو القيمة حيث تخضع لعمولة التبليغ

عمولة تسليم ب والص دون سداد القيمة
بوالص االستيراد

• مبلغ القرض أكثر من  200مليون ل.س :العمولة لغاية  100,000ل.س

عمولة شراء القرض

عمولة شراء القرض

عمولة دراسة الملف
القرض الشخصي

• مبلغ القرض لغاية  200مليون ل.س :العمولة لغاية  75,000ل.س

عمولة سحب القرض الشخصي بضمان ال راتب بالليرة السورية

تفرض  %0.5على موظفي بنك بيمو السعودي الفرنسي

50$

عمولة تسليم مقابل القبول دون ضمان

 0.5% / 50$كحد أعلى  %0.125 /كحد أدنى

عمولة فرق العملة أو عمولة اإليداع النقدي

 0.5%كحد أعلى

تحويل البوالص بين البنوك

 25$مقطوعة

عمولة تحصيل مقابل القبول

 / 0.125%بحد أدنى $50

عمولة إصدار كفالة

 0.5%كل  3أشهر أو أقل  /بحد أدنى $50

عمولة تسليم مقابل الدفع

 0.5% / 50$كحد أعلى  %0.125 /كحد أدنى

عمولة تسليم مقابل القبول مع ضمان البنك

 0.5%كل  3أشهر أو أقل  /بحد أدنى $50

عمولة تحصيل مقابل الدفع
عمولة زيادة مبلغ الكفالة

 / 0.125%بحد أدنى $50
 0.5%من قيمة ال زيادة  /بحد أدنى $50

عمولة تمديد صالحية الكفالة

 0.5%على الفترة  /بحد أدنى $50

عمولة تعديل البيانات  /غير مالية

الحد األدنى  / $15الحد األعلى $50

عمولة إصدار كفالة واردة من مصرف

 / 0.5%بحد أدنى  $50أو حسب االتفاق مع المصرف ضمن الهوامش المحددة

عمولة زيادة مبلغ الكفالة واردة من مصرف

 0.5%من قيمة ال زيادة  /بحد أدنى $50

عمولة تمديد صالحية الكفالة واردة من مصرف

 0.5%على الفترة  /بحد أدنى $50

عمولة تعديل البيانات على كفالة واردة من مصرف

 $50مقطوعة دون المدة أو القيمة حيث تخضع لعمولة اإلصدار

دراسة ملف تسليف شركات

• مبلغ التسهيالت أقل من  100مليون 75,000 :ل.س
• مبلغ التسهيالت أكثر من  100مليون 100,000 :ل.س

أجور ب ريد مرسل بالبريد العادي عن طريق المؤسسة العامة

 $ 7أو ما يعادلها من العمالت االجنبية

عمولة رسالة سويفت لكافة المراسالت للبنوك الخارجية

$ 25

• لداخل البلد يتم استيفاء $ 7
أجور ب ريد مرسل بالبريد السريع عن طريق شركة ( أرامكس )

• لخارج البلد يتم استيفاء  $ 40أو مايعادلها بالليرة السورية وحسب نشرة أسعار
الصرف الصادرة عن دائ رة الخزينة (سعر الصرف األعلى)

تضاف مصاريف وأجور البريد أو السويفت أو البنك المراسل أو الرسوم والطوابع التي يدفعها البنك إلى العمولة لقاء تقديمه ألي خدمة وفقاً لكل حالة

