الئحة األسعار و العموالت التي تم تعديلها مؤخراً
العموالت التالية تشمل عموالت بنك البركة المتعلقة بالحسابات وال خدمات المصرفية واإلل كترونية المرتبطة بها و يمكنكم التعرف على باقي العموالت لدى زيارتكم ألي من فروع بنك البركة ,أو زيارة موقعنا على اإلنترنت www.albarakasyria.com

#

1

البيان
عمولة سحب شيك بالعملة األجنبية من حساب
حواالت

المبلغ

النسبة

حد أدن ى

حد أعلى

$ 10

اليوجد

3%

البريد

بريد

السريع

سويفت

 2,000ل .س للمبالغ حتى  5,000,000ل .س
2

رسم تنفيذ أمر دف ع

قبول تنفيذ أمر الدفع حسب جدول ال صالحيات المعتمدة

 10,000ل .س للمبالغ من  5,000,001ل .س وحتى

باإلضافة إل ى عمولة السحب النقدي بالليرة السوري ة من غير فرع بغير محافظة

 10,000,000ل .س
3

3%
عمولة السحب من حساب حواالت

4

5
6

يضاف عمولة 2
في حال تم السحب من غير فرع بغير محافظة

باأللف في حال تم
السحب من غير
3%
عمولة التحويل الداخلي بين الحسابات ذات
طبيعة مختلفة وبكافة العمالت

من حواالت إل ى
 5باأللف

بالعمالت األجنبية إضافة إل ى كلفة الشحن

من بنكنوت إل ى
عمولة التحويل الداخلي بين الحسابات ذات

7

مالحظات

طبيعة واحدة وبكافة العمالت لفرع بغير
محافظة عند التحويل لفرع آخر بغير محافظة

للمبالغ التي تزيد عن مليون ليرة سوري ة أو ما يعادل ها بالعمالت األجنبية

 0.5باأللف بالليرة
السوري ة

 200ل .س
$ 10

 0.5باأللف
بالعمالت األجنبية

5,000

تطبق أيضاً على عمليات إيداع شيك في الحساب

ل .س

مع بقاء عمولة  5باأللف لعمليات التحويل بين الحسابات ذات ال طبيعة المختلفة بغض النظر عن محافظة الفرع كماهي

$ 100

يعفى متعاملي توطين الروات ب من عمولة التحويل الداخلي لغير فرع بغير محافظة في حال كان التحويل من حساب الروات ب إل ى الجاري أو
التوفير  ,على مستوى الملف نفسه  ,شرط أن تكون الحسابات من نفس نوع العملة .

إصدار بطاقة صراف آل ي

 2,500ل .س

مرة واحدة عند اإلصدار

9

رسوم سنوية لبطاقة الصراف اآلل ي

 2,000ل .س

سنوي ًا

10

عمولة تجديد بطاقة صراف آل ي

 2,500ل .س

بعد إنتهاء مدة صالحية البطاقة ( 3سنوات من تاريخ اإلصدار )

11

إصدار بطاقة صراف آل ي بدل ضائع

 2,500ل .س

12

إصدار بطاقة صراف آل ي بدل تالف

 2,500ل .س

8

13

14

15

16

17

18

عمولة اإلشتراك السنوي في خدمة تحويل

 1,000ل .س

األموال بين الحسابات عبر الموبايل "تم "
عمولة التحويل بين الحسابات عبر الموبايل

20

مجاناً حتى نهاية عام 2019

 100ل .س

"تم " حسب الشرائح
عمولة اإلشتراك السنوي في خدمة تطبيق
البركة موبايل
عمولة التحويل بين الحسابات عبر الموبايل من

مجاناً حتى نهاية عام 2019

خالل خدمة تطبيق البركة موبايل
حواالت صادرة داخلية بالعمالت األجنبية

$ 10

 0.5باأللف

$ 100

 1,000ل .س

 $ 20للرسالة الواحدة
تطبق على عمليات إصدار شيك مصرفي بالليرات السوري ة في فروع بنك البركة دمشق وال محافظات عندما يكون المستفيد من الشيك

كلفة تحويل إل ى مصرف سوري ة المركزي فرع

المصرفي "أمين جمارك الالذق ية "

الالذق ية
كلفة تحويل إل ى مصرف سوري ة المركزي فرع

مجاناً حتى نهاية عام

"تعاد العمولة إل ى الساحب في حال إعادة الشيك إل ى حساباته لدى بنك البركة لعدم حاجة المستفيد منه "

2019

تطبق على عمليات إصدار شيك مصرفي بالليرات السوري ة في فروع بنك البركة دمشق وال محافظات عندما يكون المستفيد من الشيك
المصرفي "أمين جمارك طرطوس  .أمين جمارك حمص  .أمين جمارك حمص الرئيسي  .مرفأ طرطوس .أمين جمارك العريضة "

طرطوس

عمولة فرق عملة

عند أي عملية تحويل ومهما كانت شريحة المبلغ المراد تحويله

مجاناً حتى نهاية عام 2019

 1باأللف
19

مجاناً حتى نهاية عام 2019

"تعاد العمولة إل ى الساحب في حال إعادة الشيك إل ى حساباته لدى بنك البركة لعدم حاجة المستفيد منه "
3%

إذا :كانت عملة التسعير بالقطع األجنبي وال سداد بالليرة السوري ة  :تضاف عمولة سداد بغير عملة التسعير بمقدار  % 20على أصل العمولة .
مالحظات

تستوفى عند شراء القطع لتمويل المستندات مقابل الليرة السوري ة

