
نشرة عموالت المصرف بنك سورية والمهجر ش.م.س.ع.

رمز 
البنك

الفترة 
الزمنية 

التي تعود 
لها البيانات

الفئة
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الفرعي

رمز 
العملة

العملةالعمولة
 الحد األدنى 
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إيضاحات

BSOM22-11010100عمولة دفاتر الشيكاتSYP      200.00      200.000.00%0.00%عن كل شيك
عن كل شيكUSD          0.25          0.250.00%0.00%عمولة دفاتر الشيكات010101
-EUR              -                 -   0.00%0.00%عمولة دفاتر الشيكات010102

SYP   3,000.00   7,000.000.00%0.00%إصدار شيك مصرفي010200
عن كل شيك

- مبلغ الشيك < ١٥ مليون ل.س. مبلغ العمولة ٣٠٠٠ ل.س.

- مبلغ الشيك ≥ ١٥ مليون ل.س. مبلغ العمولة ٧٠٠٠ ل.س.
باقي العمالت ما يعادل ٧ USD          7.00          7.000.00%0.00%$إصدار شيك مصرفي010201
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة الشيكات المشتراة010300
-USD              -                 -   0.00%0.00%عمولة الشيكات المشتراة010301

010400
عمولة تحصيل الشيكات ( المسحوبة على 

مصارف داخلية)
SYP   1,000.00   3,000.000.00%0.00%

- مبلغ الشيك < ٣ مليون ل.س عمولة ١٠٠٠ ل.س
- ٣ مليون ل.س. ≤ مبلغ الشيك ≤ ١٠ مليون ل.س عمولة ٢٥٠٠ ل.س

- مبلغ الشيك > ١٠ مليون ل.س عمولة ٣٠٠٠ ل.س.

010401
عمولة تحصيل الشيكات ( المسحوبة على 

مصارف داخلية)
USD              -                 -   0.00%0.00%-

تضاف عموالت اإلدارة والمراسلUSD        10.00        10.000.00%0.00%عمولة الشيكات قيد التحصيل (الخارجية)010501
-SYP              -                 -   0.00%0.00%شراء الشيكات السياحية010600
-USD              -                 -   0.00%0.00%شراء الشيكات السياحية010601

SYP   2,000.00   5,000.000.00%0.00%عمولة تصديق شيكات010700
عن كل شيك

- مبلغ الشيك < ١٥ مليون ل.س. مبلغ العمولة ٢٠٠٠ ل.س.

- مبلغ الشيك ≥ ١٥ مليون ل.س. مبلغ العمولة ٥٠٠٠ ل.س.
باقي العمالت ما يعادل ١٠ USD        10.00        10.000.00%0.00%$عمولة تصديق شيكات010701
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة تعميم فقدان شيك010800
-USD              -                 -   0.00%0.00%عمولة تعميم فقدان شيك010801
عن كل شيكSYP   2,000.00   2,000.000.00%0.00%عمولة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد010900

USD          5.00          5.000.00%0.00%عمولة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد010901
 (شيكات خارجية) 

تضاف عموالت اإلدارة والمراسل

USD              -                 -   4.00%4.00%عمولة سحب شيك نقدي011001
النسبة مطبقة لكافة العمالت األجنبية، نفس العمولة المطبقة على السحب 

النقدي بالعمالت األجنبية

EUR              -                 -   4.00%4.00%عمولة سحب شيك نقدي011002
النسبة مطبقة لكافة العمالت األجنبية، نفس العمولة المطبقة على السحب 

النقدي بالعمالت األجنبية
عن كل شيكSYP   1,000.00   1,000.000.00%0.00%عمولة إيقاف صرف شيك مسحوب علينا011100
-USD        10.00        10.000.00%0.00%عمولة إيقاف صرف شيك مسحوب علينا011101
عن كل شيكSYP   1,000.00   1,000.000.00%0.00%إعادة شيك مصّدق إلى الحساب019000
عن كل شيكSYP   1,000.00   1,000.000.00%0.00%إعادة شيك مصرفي إلى الحساب019100

019200
عمولة تحصيل الشيكات (المسحوبة على 
المصرف المركزي خارج محافظة الفرع)

SYP   3,000.000.40%0.40%-

عمولة إعادة تفعيل حساب عميل جامدSYP   1,000.00   1,000.000.00%0.00%عموالت الحسابات الجامدة020100
-SYP   1,000.00   1,000.000.00%0.00%عمولة إقفال حساب020200
     ١٠٠٠ ل.س. لكافة العمالت األجنبيةUSD              -                 -   0.00%0.00%عمولة إقفال حساب020201
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة إعادة فتح حساب020300
-USD              -                 -   0.00%0.00%عمولة إعادة فتح حساب020301
نفس الفئة-نفس الفرعSYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة التحويل بين الحسابات020400
نفس الفئة - نفس الفرع لكافة العمالتUSD              -                 -   0.00%0.00%عمولة التحويل بين الحسابات020401
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة الرصيد األدنى020500
-USD              -                 -   0.00%0.00%عمولة الرصيد األدنى020501
عن كل صفحة لكشف حساب غير مّصدق عن العام الحاليSYP      100.00      100.000.00%0.00%عمولة إصدار كشف حساب020600

USD          0.50          0.500.00%0.00%عمولة إصدار كشف حساب020601
عن كل صفحة لكشف حساب غير مّصدق عن العام الحالي

مطبقة لكافة العمالت األجنبية ٠٫٥ من العملة
-SYP   5,000.00   5,000.000.00%0.00%المصادقة على صحة توقيع الزبون020700
-USD          5.00          5.000.00%0.00%المصادقة على صحة توقيع الزبون020701
-SYP              -                 -   0.00%0.00%وضع أو إلغاء إشارة حجز020800
-SYP              -                 -   0.00%0.00%زبون على الالئحة السوداء020900
-SYP   1,000.00   1,000.000.00%0.00%عمولة إصدار دفاتر توفير021000
-SYP   1,000.00   1,000.000.00%0.00%عمولة إصدار دفتر توفير بدل تالف021100
-SYP   1,000.00   1,000.000.00%0.00%عمولة إصدار دفتر توفير بدل ضائع021200
-SYP   1,000.00   1,000.000.00%0.00%عمولة تعميم فقدان دفتر توفير021300
-SYP              -                 -   0.00%0.00%رسوم خدمات حساب على الحسابات الجارية021400
-USD              -                 -   0.00%0.00%رسوم خدمات حساب على الحسابات الجارية021401
-EUR              -                 -   0.00%0.00%رسوم خدمات حساب على الحسابات الجارية021402
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة شهرية على حسابات الودائع021500
-USD              -                 -   0.00%0.00%عمولة شهرية على حسابات الودائع021501
-EUR              -                 -   0.00%0.00%عمولة شهرية على حسابات الودائع021502
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة نصف سنوية على حسابات التوفير021600
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة إيداع نقدي021700
-USD              -                 -   0.00%0.00%عمولة إيداع نقدي021701
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة سحب نقدي021800
النسبة مطبقة لكافة العمالت األجنبيةUSD              -                 -   4.00%4.00%عمولة سحب نقدي021801

021900
عمولة اإليداع النقدي بالليرات السورية في 

محافظة غير محافظة الحساب
SYP              -                 -   0.00%0.00%-

-SYP   1,000.00   1,000.000.00%0.00%عمولة فتح حساب029000

029100
عمولة فتح فئة حساب لغاية بيع وشراء العقارات 

والمركبات
SYP   3,000.00   3,000.000.00%0.00%-

-SYP   1,000.00   1,000.000.00%0.00%عمولة تعديل توقيع لحساب029200

029300
إلغاء وكالة مصرفية داخلية قبل مرور ٣ أشهر 

من تاريخ تنظيم الوكالة
SYP   1,000.00   1,000.000.00%0.00%-

029400
تحويل بين حسابين مختلفين - فرعين مختلفين 

(نفس المحافظة)
SYP              -                 -   0.00%0.00%-

029401
تحويل بين حسابين مختلفين - فرعين مختلفين 

(نفس المحافظة)
USD        10.00      100.000.05%0.05%القيم والنسب المذكورة مطبقة لكافة العمالت األجنبية

029500
تحويل بين حسابين مختلفين - فرعين مختلفين 

(محافظتين مختلفتين)
SYP              -                 -   0.00%0.00%-

029501
تحويل بين حسابين مختلفين - فرعين مختلفين 

(محافظتين مختلفتين)
USD        10.00      100.000.05%0.05%القيم والنسب المذكورة مطبقة لكافة العمالت األجنبية

عمليات 
الشيكات

عمليات 
الحسابات
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029601
تحويل من فئة حساب حواالت إلى فئة حساب 

نقدي
USD              -                 -   6.00%6.00%-

029602
تحويل من فئة حساب حواالت إلى فئة حساب 

نقدي
EUR              -                 -   6.00%6.00%-

SYP   1,000.00              -   0.04%0.04%تعديل تاريخ الحق029700
عن كل يوم 

يتم استيفاء ٠٫٢٥ ‰ عن كل يوم للعمالت األجنبية

USD          5.00              -   0.025%0.025%تعديل تاريخ الحق029701
عن كل يوم 

للعمالت األجنبية

من ليرة سورية إلى أي عملة يضاف إليها عمولة تحويل (حد أدنى ١%)SYP              -                 -   4.00%4.00%تمويل مستوردات029800

029900
تحويل قطع /حساب - حساب/ أغراض غير 

تجارية
SYP              -                 -   0.20%0.20%من ليرة سورية إلى دوالر أمريكي

-USD              -                 -   0.00%0.00%إيداع نقدي بغرض تسديد قيمة بوالص واعتمادات0210001

شهرياً عن كل ٣٠ عمليةSYP      250.00              -   0.00%0.00%مصاريف حساب0210100

USD          1.00          1.000.00%0.00%مصاريف حساب0210101
 شهرياً عن كل ٣٠ عملية

يطبق شهرياً ١ (العملة) عن كل ٣٠ عملية كمصاريف حساب لكافة العمالت 
األجنبية

0210200
عمولة طلب كشف حساب غير مّصدق عن 

األعوام السابقة
SYP      100.00      100.000.00%0.00%عن كل صفحة

عن كل صفحةSYP      450.00      450.000.00%0.00%عمولة إصدار كشف حساب مّصدق0210300

USD          0.50          0.500.00%0.00%عمولة إصدار كشف حساب مّصدق0210301
عن كل صفحة 

لكافة العمالت األجنبية

0210400
عمولة تحويل مبلغ البيوع بين الحسابات 

المصرفية للمشتري والبائع (تحويل داخلي ضمن 
المصرف)

SYP              -                 -   0.20%0.20%-

0210500
عمولة تحويل مبلغ البيوع بين الحسابات 

المصرفية للمشتري والبائع (حوالة صادرة 
داخلية)

SYP              -                 -   0.50%0.50%-

SYP              -                 -   0.20%0.30%عمولة إيداع فئات نقدية0210600
العمولة ٠٫٢ % في حال كانت فئة اإليداع ٥٠٠ ل.س.

العمولة ٠٫٣ % في حال كانت فئة اإليداع أقل من ٥٠٠ ل.س.

0210700
عمولة سحب نقدي بالليرات السورية من غير 

فرع بغير محافظة الحساب
SYP              -                 -   0.00%0.00%تطبق هذه العمولة أيضاً على السحب بموجب شيكات أو أوامر دفع

0210800
عمولة سحب نقدي بالليرات السورية من 

الحواالت الواردة أو التحاويل الواردة إلى الحساب
SYP              -                 -   0.00%0.10%

- تطبق هذه العمولة على مجموع السحوبات النقدية من المبالغ الواردة إلى 
حساب العميل كتحويل دائن (حوالة واردة أو تحويل بين حسابين أو سداد 

شيك...الخ) خالل يوم العمل وسواء أكانت عملية السحب مباشرة على 
الصندوق أو بموجب شيكات أو بموجب أوامر دفع

- تستثنى من تطبيق هذه العمولة السحوبات النقدية من حواالت تسديد تعهد 
تصدير

- مبلغ السحب < ٢ مليون ل.س. نسبة العمولة ٠
- مبلغ السحب ≥ ٢ مليون ل.س. نسبة العمولة ٠٫١ %

متضمنة عمولة سنةSYP   7,000.00   7,000.000.00%0.00%إصدار بطاقة صراف آلي (دفع إلكترونية)030100
غير مطبقةSYP              -                 -   0.00%0.00%إصدار بطاقة ائتمانية محلية030200

030500
عمولة سحب من الصراف اآللي - بطاقة ائتمانية 

(لكل عملية)
SYP              -                 -   0.00%0.00%غير مطبقة

-SYP   7,000.00   7,000.000.00%0.00%العمولة السنوية للبطاقة039000

039100
تجديد بطاقة الصراف اآللي (متضمنة عمولة 

سنة)
SYP   7,000.00   7,000.000.00%0.00%-

-SYP      500.00      500.000.00%0.00%عمولة السحب من غير صرافاتنا039200
-SYP      300.00      300.000.00%0.00%عمولة الحركات غير المالية من غير صرافاتنا039300

039400

عمولة تحصيل المطالبات المالية الكترونياً 
للخدمات التالية (الضرائب والرسوم المالية 

وبدالت الخدمات والمخالفات المرورية 
والغرامات وغيرها)

SYP      200.00      200.000.00%0.00%
- تحتسب العمولة وفق المعادلة: (قيمة المطالبة x نسبة العمولة) + 200

- قيمة المطالبة أقل أو تساوي ٥٠٠٠ ل.س.

039500

عمولة تحصيل المطالبات المالية الكترونياً 
للخدمات التالية (الضرائب والرسوم المالية 

وبدالت الخدمات والمخالفات المرورية 
والغرامات وغيرها)

SYP      205.00      210.000.10%0.10%
- تحتسب العمولة وفق المعادلة: (قيمة المطالبة x نسبة العمولة) + 200

- قيمة المطالبة من ٥٠٠١ ل.س. إلى ١٠٠٠٠ ل.س.

039600

عمولة تحصيل المطالبات المالية الكترونياً 
للخدمات التالية (الضرائب والرسوم المالية 

وبدالت الخدمات والمخالفات المرورية 
والغرامات وغيرها)

SYP      212.50      231.250.125%0.125%
- تحتسب العمولة وفق المعادلة: (قيمة المطالبة x نسبة العمولة) + 200

- قيمة المطالبة من ١٠٠٠١ ل.س. إلى ٢٥٠٠٠ ل.س.

039700

عمولة تحصيل المطالبات المالية الكترونياً 
للخدمات التالية (الضرائب والرسوم المالية 

وبدالت الخدمات والمخالفات المرورية 
والغرامات وغيرها)

SYP      237.50      275.000.15%0.15%
- تحتسب العمولة وفق المعادلة: (قيمة المطالبة x نسبة العمولة) + 200

- قيمة المطالبة من ٢٥٠٠١ ل.س. إلى ٥٠٠٠٠ ل.س.

039800

عمولة تحصيل المطالبات المالية الكترونياً 
للخدمات التالية (الضرائب والرسوم المالية 

وبدالت الخدمات والمخالفات المرورية 
والغرامات وغيرها)

SYP      287.50      375.000.175%0.175%
- تحتسب العمولة وفق المعادلة: (قيمة المطالبة x نسبة العمولة) + 200

- قيمة المطالبة من ٥٠٠٠١ ل.س. إلى ١٠٠٠٠٠ ل.س.

039900

عمولة تحصيل المطالبات المالية الكترونياً 
للخدمات التالية (الضرائب والرسوم المالية 

وبدالت الخدمات والمخالفات المرورية 
والغرامات وغيرها)

SYP      400.00   1,200.000.20%0.20%
- تحتسب العمولة وفق المعادلة: (قيمة المطالبة x نسبة العمولة) + 200

- قيمة المطالبة من ١٠٠٠٠١ ل.س. إلى ٥٠٠٠٠٠ ل.س.

0310000

عمولة تحصيل المطالبات المالية الكترونياً 
للخدمات التالية (الضرائب والرسوم المالية 

وبدالت الخدمات والمخالفات المرورية 
والغرامات وغيرها)

SYP   1,325.00   2,450.000.225%0.225%
- تحتسب العمولة وفق المعادلة: (قيمة المطالبة x نسبة العمولة) + 200

- قيمة المطالبة من ٥٠٠٠٠١ ل.س. إلى ١٠٠٠٠٠٠ ل.س.

0310100

عمولة تحصيل المطالبات المالية الكترونياً 
للخدمات التالية (الضرائب والرسوم المالية 

وبدالت الخدمات والمخالفات المرورية 
والغرامات وغيرها)

SYP   2,700.00   6,000.000.25%0.25%
- تحتسب العمولة وفق المعادلة: (قيمة المطالبة x نسبة العمولة) + 200

- قيمة المطالبة ١٠٠٠٠٠١ ل.س. ومافوق.

عمليات 
المنتجات 
والخدمات 
المصرفية 
االلكترونية
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إيضاحات

-SYP              -                 -   0.00%0.00%حواالت واردة داخل المحافظة040100

SYP   1,500.00   1,500.000.00%0.00%حواالت واردة داخلية040200
داخل القطر (سويفت)

٥٠٠ ل.س لإلدارة و ١٠٠٠ ل .س للفرع
داخل القطر/ ٥ $ لإلدارة و٥ $ للفرعUSD              -           10.000.00%0.00%حواالت واردة داخلية040201

EUR              -           10.000.00%0.00%حواالت واردة داخلية040202
داخل القطر/ ٥ € لإلدارة و٥ € للفرع

* العمالت األجنبية األخرى يستوفى ما يعادل ١٠ $
٥ $ لإلدارة و٥ $ للفرعUSD              -           10.000.00%0.00%حواالت واردة خارجية040301

EUR              -           10.000.00%0.00%حواالت واردة خارجية040302
٥ € لإلدارة و٥ € للفرع

* العمالت األجنبية األخرى يستوفى ما يعادل ١٠ $
-SYP              -                 -   0.00%0.00%حواالت صادرة داخل المحافظة040400

SYP      200.00   5,000.000.05%0.05%حواالت صادرة داخلية040500
داخل القطر/ يُراعى استيفاء ما يعادل عمولة سويفت ٥ $  في حال إصدار 

الحوالة عبر السويفت.

USD        10.00      100.000.05%0.05%حواالت صادرة داخلية040501
داخل القطر/ يُراعى استيفاء عمولة سويفت ١٠ $ وفي حال كانت الحوالة 

صادرة من بنكنوت تضاف أيضاً عمولة إيداع نقدي ٥ باأللف وعمولة تحويل.
* القيم والنسبة المذكورة مطبقة لكل العمالت األجنبية

-SYP              -                 -   0.00%0.00%حواالت صادرة خارج المحافظة040600
-USD              -                 -   0.00%0.00%حواالت صادرة داخلية040601
-EUR              -                 -   0.00%0.00%حواالت صادرة داخلية040602

USD        50.00      100.000.075%0.075%حواالت صادرة خارجية040701
يُراعى استيفاء عمولة سويفت ١٠ $ وفي حال كانت الحوالة صادرة من 

بنكنوت تضاف أيضاً عمولة إيداع نقدي ٥باأللف وعمولة تحويل.
-USD              -                 -   0.00%0.00%حواالت صادرة خارجية / حساب بنكنوت040801

040900
حوالة داخلية بطلب من شركة صرافة أو شركة 

حواالت
SYP              -                 -   0.00%0.00%-

-USD              -                 -   0.00%0.00%عمليات السحب من حساب الحواالت041001
-EUR              -                 -   0.00%0.00%عمليات السحب من حساب الحواالت041002
-SYP              -                 -   0.00%0.00%أوامر الدفع بالليرات السورية / عملة أجنبية041100
-USD              -                 -   0.00%0.00%أوامر الدفع بالليرات السورية / عملة أجنبية041101
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عملية اإليداع النقدي041200
-USD              -                 -   0.00%0.00%عملية اإليداع النقدي041201

049000
حواالت واردة خارجية بالعمالت األجنبية منفذة 

بالليرات السورية
SYP   1,000.00   1,000.000.00%0.00%-

كافة العمالتSYP              -                 -   0.00%0.00%الحواالت الواردة المرتجعة049100
-SYP   1,000.00   2,500.000.00%0.00%عمولة تعديل الحواالت الصادرة049200
العمولة مطبقة لكافة العمالت األجنبيةUSD        25.00        25.000.00%0.00%عمولة تعديل الحواالت الصادرة049201
٠ SYP < مبلغ الحوالة < ١٠٠٠٠ SYP              -                 -   0.00%0.00%SYPحواالت واردة داخلية (مقاصة)049300
مبلغ الحوالة > ١٠٠٠٠ SYP   1,000.00   1,000.000.00%0.00%SYPحواالت واردة داخلية (مقاصة)049300
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة إيجار صناديق حديدية050100
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة إصدار كتب موجهة للسفارات050200
عمولة توطين فواتير الخليويSYP      250.00      250.000.00%0.00%عمولة تسديد فواتير050300
-SYP   2,500.00   2,500.000.00%0.00%عمولة تنظيم الوكاالت المصرفية050400
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة تحرير رأسمال شركات قيد التأسيس050500
يتم االتفاق عليها مع الشركةSYP              -                 -   0.00%0.00%عموالت االكتتاب050600
يتم االتفاق عليها مع الشركةUSD              -                 -   0.00%0.00%عموالت االكتتاب050601
-SYP              -                 -   0.00%0.00%إعادة سند غير مدفوع الى البنك050700
-SYP              -                 -   0.00%0.10%عمولة أعلى رصيد مدين059000
كما يتفق عليه حسب ملف التسهيالتSYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة حسم السندات059100
-SYP   5,000.00   5,000.000.00%0.00%عمولة إصدار إفادة مصرفية059200
-USD        10.00              -   0.00%0.00%عمولة السويفت بالصفحة059301
كما يتفق عليهSYP              -                 -   0.00%0.00%وكالة فك رهن سيارة059400
كما يتفق عليهSYP              -                 -   0.00%0.00%وكالة حجز سيارة059500
كما يتفق عليهSYP              -                 -   0.00%0.00%وكالة نقل ملكية سيارة059600
كما يتفق عليهSYP              -                 -   0.00%0.00%وكالة لرفع الحجز عن سيارة059700
كما يتفق عليهSYP              -                 -   0.00%0.00%وكالة منظمة عن طريق نقابة المحامين059800
-SYP      500.00      500.000.00%0.00%عمولة إيداع أقساط مدرسية059900
كما يتفق عليه وكحد أدنى ٣٠٠٠ ل.س.SYP   3,000.00              -   0.00%0.00%نفقات بريد0510000

USD        15.00              -   0.40%0.40%عمولة تنظيم تعهد قطع تصدير0510101
تُحتسب العمولة على قيمة التعهد وبحيث ال تتجاوز العمولة المستوفاة على 

تنظيم التعهد نسبة ٨ باأللف
تُحتسب العمولة على قيمة المبلغ المسددUSD        15.00              -   0.20%0.20%عمولة تسديد تعهد قطع تصدير0510201
-USD        25.00        25.000.00%0.00%عمولة إلغاء تعهد تصدير0510301

SYP   3,000.00   3,000.000.00%0.00%طباعة عملية على ورقة أمنية0510400
هذه العمولة ُمخصصة للعمليات التي تتم طباعتها على ورقة أمنية بدالً عن 

إشعار
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عموالت االرتباط060100
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة تعديل قرض060200
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة التسويات على القروض060300
-SYP              -                 -   0.00%0.00%عمولة تأجيل أقساط060400
-SYP   2,500.00   2,500.000.00%0.00%اصدار براءة ذمة / بيان وضعية قرض069000
نسبة العمولة تحتسب على قيمة القرضSYP   5,000.00 10,000.001.00%1.00%عمولة دراسة ملف /القرض الشخصي/069100
نسبة العمولة تحتسب على قيمة القرضSYP 10,000.00 50,000.000.10%0.10%عمولة دراسة ملف /القرض السكني/069200
نسبة العمولة تحتسب على قيمة القرضSYP   5,000.00 10,000.001.00%1.00%عمولة دراسة ملف /قرض األطباء والصيادلة/069300
نسبة العمولة تحتسب على قيمة القرضSYP   5,000.00 10,000.001.00%1.00%عمولة دراسة ملف /قرض السيارة/069400
النسبة فصلية والحد األدنى ٥٠ يوروSYP -               -   0.30%0.30%عمولة فتح اعتماد مستندي070100
 النسبة فصليةEUR        50.00              -   0.30%0.30%عمولة فتح اعتماد مستندي070102
 النسبة فصليةEUR        50.00              -   0.30%0.30%عمولة زيادة مبلغ االعتماد070202
 النسبة فصليةEUR        50.00              -   0.30%0.30%عمولة تمديد صالحية االعتماد070302
-EUR        25.00              -   0.00%0.00%عمولة تعديل البيانات070402

070502
عمولة إيداع مبلغ مؤونة المقابلة إجازة أو موافقة 

استيراد
EUR              -                 -   0.00%0.00%-

  النسبة فصليةEUR              -                 -   0.30%0.30%اعتماد صادر مؤجل الدفع079002
-EUR              -                 -   0.00%0.00%تسديد قيمة مستوردات بموجب بنكنوت079102
النسبة سنوية وتقتطع العمولة بشكل فصليEUR              -                 -   2.00%2.00%قبول اعتماد صادر079202
-EUR        75.00              -   0.00%0.00%المستندات المخالفة لشروط اعتماد صادر079302
 في حال عدم إصدار االعتمادEUR        25.00              -   0.00%0.00%إلغاء ملف اعتماد صادر079402
كما يتفق عليه وكحد أدنى ٢٠ USD        20.00              -   0.00%0.00%$نفقات بريد079501

االعتمادات
 المستندية 
لالستيراد

الحواالت

خدمات 
مصرفية 
متنوعة

القروض
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نشرة عموالت المصرف بنك سورية والمهجر ش.م.س.ع.

رمز 
البنك

الفترة 
الزمنية 

التي تعود 
لها البيانات

الفئة
الرمز 

الرئيسي
الرمز 
الفرعي

رمز 
العملة

العملةالعمولة
 الحد األدنى 

للعمولة (كمبلغ 
مقطوع)

 الحد األعلى 
للعمولة (كمبلغ 

مقطوع)

 الحد األدنى 
للعمولة 
(كنسبة 
مئوية)

 الحد 
األعلى  
للعمولة 
(كنسبة 
مئوية)

إيضاحات

EUR        25.00              -   0.10%0.10%عمولة تبليغ اعتماد مستندي080102
  النسبة فصلية 

الحد األدنى ٢٥ يورويضاف نفقات بريد كما يتفق عليه في حال وجودها

 الحد األدنى ٢٥ يورويضاف نفقات بريد كما يتفق عليه في حال وجودهاEUR        25.00              -   0.00%0.00%عمولة زيادة مبلغ االعتماد080202

-EUR        25.00              -   0.00%0.00%عمولة تمديد صالحية االعتماد080302
  النسبة فصلية يضاف نفقات بريد كما يتفق عليه في حال وجودهاEUR              -                 -   0.20%0.20%عمولة تعزيز اعتماد مستندي080402
يضاف نفقات بريد كما يتفق عليه في حال وجودهاEUR              -                 -   0.125%0.125%عمولة تسديد اعتماد مستندي080502
يضاف نفقات بريد كما يتفق عليه في حال وجودهاEUR        25.00              -   0.00%0.00%عمولة تحويل اعتماد مستندي080602
يضاف نفقات بريد كما يتفق عليه في حال وجودهاEUR        25.00              -   0.00%0.00%تعديل اعتماد وارد089002
يضاف نفقات بريد كما يتفق عليه في حال وجودهاEUR        25.00              -   0.10%0.10%تبليغ االعتمادات الواردة بين البنوك089102
يضاف نفقات بريد كما يتفق عليه في حال وجودهاEUR        25.00              -   0.00%0.00%تداول مستندات اعتماد وارد089202
كما يتفق عليه وكحد أدنى ٢٠ USD        20.00              -   0.00%0.00%$نفقات بريد089301
/عمولة تسليم مستندات بدون مقابل/USD        50.00              -   0.00%0.00%عمولة تسليم بوالص دون سداد القيمة090101
/عمولة تسليم مستندات مقابل الدفع/USD        50.00              -   0.15%0.15%عمولة تسليم مقابل الدفع090201
/عمولة تسليم مستندات مؤجل الدفع/USD        50.00              -   0.15%0.15%عمولة تسليم مقابل القبول دون ضمان090301

USD        50.00              -   1.50%3.00%عمولة تسليم مقابل القبول مع ضمان البنك090401
/بوالص واردة مقابل القبول -ضمان البنك الدفع/  النسبة سنوية  ويراعى 

استيفاء عمولة تسليم بوالص واردة مقابل الدفع

ال يتم استيفاء عمولة تحويل في حال استيفاء هذه العمولةUSD              -                 -   1.00%2.50%تسديد قيمة مستندات واردة بالعملة األجنبية نقداً 099101

-USD        50.00              -   0.00%0.00%تحويل البوالص الواردة بين البنوك099201

099301
عمولة تعديل تمديد استحقاق المستندات مؤجلة 

الدفع
USD        50.00              -   0.10%0.10%النسبة تطبق على كامل قيمة المستندات 

-USD        50.00              -   0.10%0.10%إلغاء المستندات الواردة099401
-SYP 25,000.00 25,000.000.00%0.00% مشروع إجازة/موافقة استيراد099500
كما يتفق عليه وكحد أدنى ٢٠ USD        20.00              -   0.00%0.00%$نفقات بريد099601
-SYP 25,000.00 25,000.000.00%0.00%عمولة تبليغ وصول مستندات واردة (استيراد)099700

USD        10.00              -   0.10%0.10%عمولة تحصيل مقابل الدفع100101
/عمولة تحصيل مستندات مقابل الدفع/

يضاف نفقات بريد كما يتفق عليه في حال وجودها بما يتعلق بالتعديالت 
تطبق العمولة على كامل قيمة المستندات

USD        10.00              -   0.10%0.10%عمولة تحصيل مقابل القبول100201
/عمولة تحصيل مستندات مقابل القبول/

يضاف نفقات بريد كما يتفق عليه في حال وجودها بما يتعلق بالتعديالت 
تطبق العمولة على كامل قيمة المستندات

USD        10.00              -   0.05%0.05%عمولة تعديل البيانات100301
 /عمولة تعديل تعليمات التحصيل الصادر/

تضاف نفقات بريد كما يتفق عليه في حال وجودها بما يتعلق بالتعديالت 
تطبق العمولة على كامل قيمة المستندات

USD        10.00              -   0.10%0.10%تحصيل صادر بدون مقابل109001
يضاف نفقات بريد كما يتفق عليه في حال وجودها بما يتعلق بالتعديالت 

تطبق العمولة على كامل قيمة المستندات

USD        10.00              -   0.00%0.00%إلغاء التحصيل الصادر109101
يضاف نفقات بريد كما يتفق عليه في حال وجودها بما يتعلق بالتعديالت 

تطبق العمولة على كامل قيمة المستندات
كما يتفق عليه وكحد أدنى ٢٠ USD        20.00              -   0.00%0.00%$نفقات بريد109201
النسبة سنوية و تقتطع العمولة بشكل فصليSYP 15,000.00              -   0.50%4.00%عمولة إصدار كفالة110100
النسبة سنوية و تقتطع العمولة بشكل فصليSYP 15,000.00              -   0.50%4.00%عمولة زيادة مبلغ الكفالة110200
النسبة سنوية و تقتطع العمولة بشكل فصليSYP 15,000.00              -   0.50%4.00%عمولة تمديد صالحية الكفالة110300
-SYP   2,000.00              -   0.00%0.00%عمولة تعديل البيانات110400
كما يتفق عليه وكحد أدنى ٣٠٠٠ ل.س.SYP   3,000.00              -   0.00%0.00%نفقات بريد119000
-SYP   2,000.00              -   0.00%0.00%تخفيض مبلغ كفالة119100
-SYP              -                 -   0.00%0.00%دراسة ملف تسليفي120100
-SYP              -                 -   0.00%0.00%تجديد ملف تسليفي120200
كما يتفق عليهSYP              -                 -   0.00%0.00%مصاريف الخبراء العقاريين والقانونيين120300
تقتطع العمولة بصرف النظر عن عدد الكتبSYP 10,000.00 10,000.000.00%0.00%تنظيم وتسليم كتاب فك الرهن العقاري129000

- العموالت المدرجة بالعمالت األجنبية يجوز اقتطاعها بما يعادلها بعملة أخرى.
- العموالت المقتطعة بالليرات السورية تُقرب إلى أقرب عشرة.

االعتمادات
 المستندية 
للتصدير 
وتعهدات 
التصدير

بوالص 
االستيراد

بوالص 
التصدير

الكفاالت 
المصرفية

الدراسات 
التسليفية
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