
العمولة مرتبطة بنوع الخدمة أو االتعاب ، وهذا يعني ان العملية الواحدة قد تخضع في آن واحد لنوعين أو أكثر من العموالت واالتعاب.  - 1 
عمولة السلف، التي تستوفى عن كل فصل أو جزء من فصل على أعلى رصيد مدين خالل الفصل أو على انكشاف خالل الفصل.  - 2

3 -  أتعاب الخدمة على الودائع والحسابات الجارية تحسب وتقيد آليا على الزبائن بموجب الئحة خاصة.
عمولة السندات أيا كان نوعها تستوفى عند استالمها في المصرف.  - 4 

تحديد: تعني كلمة حق أو استحقاق التاريخ الذي يبدأ منه مبلغ ما بانتاج فائدة.  - 5

يعفى أعضاء مجلس االدارة وموظفو المصرف من العموالت على العمليات الفردية غير التجارية واتعاب الخدمة.
1 - اصدار شك مصرفي

بالليرة اللبنانية  10٫000 ل.ل. •

7٫5 د.أ. بالعمالت االجنبية •
بالعمالت االجنبية 6٫5 يورو •

2- شيكات قيد التحصيل 

•        مقاص على نفس المنطقة في لبنان بالليرة اللبنانية 3٫000 ل.ل.

•        مقاص على نفس المنطقة في لبنان بالعمالت االجنبية  2 د.أ.
2٥  د.أ.  + 25 د.أ. DHL عدا عمولة المراسل وما يعادله •        شكات تحصيل خارج لبنان

3- اعادة الشيكات

     

جدول العموالت واالتعاب الواجبة االستيفاء

عموالت المراسل واكالف المراسالت والطوابع الخ... 

االعفاء

بالليرة اللبنانية  15٫000 ل.ل. •
•

•
•

 10 د.أ.

  15 د.أ.

 10 د.أ.

بالعمالت االجنبية

4- االعتراض على دفع شك 
•        شك بالليرة اللبنانية   20٫٠٠٠ ل.ل.

 ٢0 د.أ. عدا عمولة المراسل أو ما يعادله
1  د.أ. 5 •        شك بالعملة االجنبية  

شك مسحوب على مراسل خارج لبنان •

5- اعتمادات مستندية للتصدير 

•        التبليغ 
•        التثبيت

•        اضافة  - تمديد
•        تعديل اعتماد ال يتضمن زيادة أو تمديد

   Transferable Credit التحويل        •
•        الدفع 

1% فصليا حد أدنى .15 د.أ.  •        عمولة قبول أو التزام دفع مؤجل ال تستوفي                        
•        تسجيل قيمة المستندات على العميل

تستوفى عمولة المراسل باالضافة لهذه العموالت في حال توجبها. @

«نتفاء المؤونة
أسباب أخرى

 المودعة في حسابات الزبائن والمرتجعة:

مسحوب على حساب العميل :  

باالضافــة الــى عمــوالت البنــك تســتوفى جميــع االكالف االخــرى مــن طوابــع ورســوم ومصاريــف البريــد والتلكــس والســويفت واتعــاب المراســلين وفــرق الفائــدة 
من تاريخ الدفع لتاريخ التحصيل عند توجبها.

حق 5 أيام عمل سابقة لتاريخ الحق المسجل علينا من المراسل

1 ‰ حد أدنى 200 د.أ.

4 ‰ كل 3 أشهر حد أدنى 150 د.أ.

4 ‰ كل 3 أشهر حد أدنى 150 د.أ.

50 د.أ.

4 ‰ حد أدنى 150 د.أ.

3 ‰ حد أدنى 100 د.أ.



الكفاالت   -6

•
•
•
•
•
•

       •
كفاالت للهاتف الخليوي (اصدار كفالة) : 50 د.أ.   •

•       كفاالت للهاتف الخليوي (تجديد كفالة) : 25 د.أ.  
       •

•       تسجل على حساب العميل ناقص يوم عمل 

حسابات الزبائن  -7

تاريخ الحق 

االيداع بالليرة اللبنانية :

الدفعات النقدية      + يوم عمل من تاريخ العملية

شيكات قيد التحصيل بالليرة اللبنانية :

مقاص على المدينة ذاتها في لبنان  +٣ أيام عمل من تاريخ العملية
مقاص على مدينة أخرى في لبنان  

شكات برسم التحصيل         فور التحصيل لدى المراسل + يوم عمل واحد 
 

االيداع بالعملة االجنبية :

الدفعات النقدية (د.أ.)                           

  

(يورو أوروبي) 
 

شيكات قيد التحصيل بالعملة االجنبية :

مقاص على المدينة ذاتها في لبنان  +٤ أيام عمل من تاريخ العملية  
شكات برسم التحصيل         فور التحصيل لدى المراسل + يوم عمل واحد وعمولة 10 د.أ.   

 

تحويل من حساب الى حساب بالعملة ذاتها :

صاحب الحسابات:   
 •       لاليداع:  + يوم عمل من تاريخ العملية

 •       للسحب: نفس الحق
عميل مختلف:   

 •       للسحب:  ناقص يوم عمل من تاريخ العملية
 •       لاليداع:  + يوم عمل من تاريخ العملية 

تحويل من حساب الى حساب بواسطة عملية قطع :

صاحب الحسابات:
 •       للسحب:  ناقص يوم عمل من تاريخ العملية

 •       لاليداع:  + يومي عمل من تاريخ العملية 
عميل مختلف: 

 •       للسحب:  ناقص يوم عمل من تاريخ العملية
 •       لاليداع:  + يومي عمل من تاريخ العملية 

تعديل كفاالت: حسب طبيعة الكفالة، حد ادنى ١٠٠ د.أ.

كفالة استقدام خدم من مصرف االسكان: ١٥٫٠٠٠ ل.ل. + عمولة مصرف السكان 3٥٫٠٠٠ ل.ل.

  - أ

  - أ
  - ب

  - أ

  - ب

  - أ
  - ب

 

 

  - أ

  - ب

 

 

  - أ

  - ب

  - ت

كفاالت دخول مناقصة (أقل أو ما يساوي 5 مليون ل.ل.) : 1٪ سنويا حد أدنى 200 د.أ.
كفاالت دخول مناقصة (أكثر من 5 مليون ل.ل.) : 1٫5٪ سنويا حد أدنى 200 د.أ.

كفاالت حسن تنفيذ (أقل أو ما يساوي 5 مليون ل.ل.) : 3٪ سنويا حد أدنى 200 د.أ.
كفاالت حسن تنفيذ (أكثر من 5 مليون ل.ل.) : 3٪ سنويا حد أدنى 200 د.أ.

كفاالت مالية سنويا : 3٪ حد أدنى 200 د.أ. 
كفاالت بحرية : ١٠0 د.أ. عن كل شهر

 +٥ أيام عمل من تاريخ العملية

+٨ أيام عمل من تاريخ  العملية لحسابات التوفير
 2 ‰ عمولة على االيداعات التي تتعّدى 3٫000 د.أ. (3 د.أ. عمولة لغاية 3٫000 د.أ.)
على جميع الحسابات (ما عدا حسابات التوفير) + يوم عمل

+١٢ يوم عمل على تاريخ العملية لحسابات التوفير
2 ‰ عمولة على االيداعات لغاية 3٫000 يورو و 3 ‰ عمولة على االيداعات التي 
تتعّدى  3٫000 يورو على جميع الحسابات  (ما عدا حسابات التوفير) + يوم عمل 



سحب الشيكات :

  أ  - 

السندات :

سندات محسومة    
 •       بالليرة اللبنانية      

 •       بالعملة االجنبية
سندات برسم التحصيل أو التأمين :

 •       بالليرة اللبنانية
 •       بالعملة االجنبية      

الحواالت :

الحواالت الصادرة :

      
 •       بالليرة اللبنانية داخل لبنان

- في لبنان •       بالعملة االجنبية
- خارج لبنان

ناقص يوم عمل سابق  •      السحب من حساب العميل 

 •      الشكات الواردة علينا من المقاصة
 •      السحوبات من الحساب     تقيد على حساب العمالء ناقص يوم عمل سابق

 •      اصدار شيكات مصرفية
 •      تصديق الشك
الحواالت الواردة: 

       • 
       • 
       • 

الحواالت والشكات الصادرة - المباعة :
ناقص يوم عمل  •       السحب من حساب العميل 

 •       يحدد الحق مع المراسلين الخارجيين 
(ما عدا حسابات التوطين)

وثائق التحصيل / استيراد - تصدير :

بوالص مستندية للتصدير واالستيراد:
•       خالصة من الدفع 

•       مقابل دفع أو قبول
1% فصليا حد أدنى 150 د.أ. •       تكفالت 

•       اعادة بوالص غير مدفوعة 
•       سندات أو شيكات بعمالت أجنبية
•       سندات أو شيكات بالعملة محلية

        
االعتمادات المستندية :

فتح االعتماد •

تعديل االعتماد ال يتضمن زيادة أو تمديد •
قبول  •

عمولة ملف  •
سويفت لفتح اعتماد •

يومي عمل

تراجع شروط فتح االعتمادات    • تمديد + اضافة

20 د.أ. 
Net Value .20 د.أ
Value date 2nd day .40 د.أ 
30 د.أ. (أميركا) + سويفت 10 د.أ.
28 يورو (أوروبا وسائر البلدان) + سويفت 10 يورو
30 دوالر كندي + سويفت 10 دوالر كندي
30 د.أ. + سويفت 10 د.أ. للعمالت االجنبية االخرى

- ت

- ب

- أ

- أ

  - ب

نقدÌ  تقيد على حساب العميل ناقص يوم عمل. 
ال يســمح بالســحب علــى الشــيكات المودعــة بالحســاب اال بعــد التحصيــل النهائــي. أمــا االســتثناءات فــال تجــاز اال ضمــن الحــدود والشــروط المحــددة فــي   

التعاميم االساسية Îن السماح بالسحب قبل التحصيل أو الدفع نقدا انما تسليف على المكشوف دون دراسة.
يؤخذ توقيع الزبائن على ظهر النموذج المستعمل في ايداع الشيكات والذي ينص على:

”جميــع الشــيكات الشــخصية والمصرفيــة علــى أنواعهــا المقيــدة لحســاب الزبــون تخضــع لشــرط التحصيــل النهائــي وقبــل تحصيلهــا نهائيــا ال يحــق 
للزبــون  أن يعتمدهــا للســحب عليهــا. وبهــذا الصــدد يصــرح الزبــون بأنــه يوافــق علــى أن الحــق المعطــى الي مبلــغ مــودع بالحســاب انمــا يــدل فقــط 
علــى تاريــخ ســريان الفائــدة وليــس علــى التحصيــل، واذا لــم تدفــع أو أعيــدت بعــد دفعهــا فــي أي وقــت وÎي ســبب مــن االســباب فــان للبنــك مطلــق 
الحــق بقيدهــا علــى حســاب الزبــون بالعملــة التــي تــم ايــداع قيمتهــا علــى أســاس ســعر بيــع القطــع المعمــول بــه يــوم ارتجاعهــا أو يــوم ايداعهــا وفــق 

ما تقتضيه مصلحة البنك، مضافة اليها كافة العموالت والفوائد والمصاريف.“

15٫000 ل.ل.

75 د.أ.

2‰ حد أدنى 75 د.أ.

50 د.أ.
1٫5 ‰ حد أدنى 50 د.أ. من القيمة
10٫000 ل.ل.

3 ‰ عن كل ثالثة أشهر أو جزء منها حد أدنى 100 د.أ.
اعتمادات مستندية لالستيراد:

حواالت بالليرة اللبنانية مدفوعة في الحساب 10٫000 ل.ل. باستثناء رواتب المتقاعدين وفواتير التوطين
حواالت بالعملة االجنبية مدفوعة في الحساب 12 د.أ. ،  10 يورو أوروبي

ايداع الحواالت الواردة : + يومي عمل عن الحق المسجل لنا لدى المراسل

٧٫٥٠٠ ل.ل. على كل سند + ١٠،٠٠٠ ل.ل. عن كل جدول
٥ د.أ. على كل سند + ٧ د.أ. عن كل جدول

٥٫٠٠٠ ل.ل. على كل سند + ١٠٫٠٠٠ ل.ل. عن الجدول
٣ د.أ. على كل سند + ٧ د.أ. عن الجدول

50 د.أ.

0,75 % فصليا حد أدنى 100 د.أ.

25 د.أ.

100 د.أ.



سويفت لفتح اعتماد (محلي) •
سويفت آخر (خارج لبنان) •

سويفت آخر (محلي) •
  Standby LC اعتمادات الجهوز •

العموالت والمصاريف :
عمولة فصلية على أعلى رصيد مدين حد أعلى‰3     أ 

عموالت ملفات التسهيالت : ب
جديد                                             تجديد

• 
• 

بين ١٠٠٫000 د.أ. و ٢٥٠٫000 د.أ. • 

أكثر من ٥٫٠00٫000 د.أ.

• 
• 
• 
• 

 عموالت ملفات االقراض بالتجزئة :
 •       قرض شخصي (للقطاع العام) 

قرض شخصي  • 
• 

  (PLO) قرض شخصي • 

قرض سيارة • 
 •       قرض اسكان                             

• 
• 

  كشف حساب 
 •       بالليرة اللبنانية   

 •       بالعمالت االجنبية   
ج 

توطين فواتير (هاتف خليوي، كهرباء) ح
توطين هاتف عاديخ

دفع الضرائب والرسوم بواسطة المصرف  د
طلب تثبيت رصيد لمدققي الحسابات ذ

مصاريف تصوير مستند ر
طلب كشف حساب اصدار الفرع  ز 

رسوم ميكانيك -
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-

س
كتاب موجه الى السفارات ال تلزم المصرف ش -

افادة مصرفية ال تلزم المصرف ص -
أتعاب خدمة على كل حركة في الحساب الجاري ض  - 

عمولة تجديد حساب عند كل استحقاق     ط
ظ

-

--
-

-
-

ع

عمليات االسهم :
أسهم مودعة برسم الحفظ والتأمين                     أ 

حسب قوانين البورصة عمولة تحصيل ب
الصناديق الحديدية :

ايجار سنوي حجم صغير        -
-
-
-

-
-

  أ 
ايجار سنوي حجم وسط      ب

ت
ث

ايجار سنوي حجم كبير        
تأمين مفتاح للصندوق الحديدي          

مصاريف اقفال الحساب :
بالليرة اللبنانية              أ

بالعمالت االجنبية             ب

100 د.أ. + ٢ ‰ عمولة
٢ ‰ عمولة

  1 ‰ عمولة حد اقصى ٥٠٠ د.أ.

٢٠٠٫٠٠٠ ل.ل.

 250 د.أ.

   ١٥٠٫٠٠٠ ل.ل. أو ١٠٠ د.أ.

قرض شخصي موظفي كهرباء لبنان    

BDL 313 قرض سكني
قرض سكني فرست ناشونال بنك

عمولة تأسيس شركة  

ت

ث

٧٥ د.أ.

٣٠ د.أ.

٣٠ د.أ.

3% سنويا حد أدنى 400 د.أ.

بين ٢٥٫000 د.أ. و ١00٫000 د.أ.

بين ٢٥٠٫000 د.أ. و ٧٥٠٫000 د.أ.
بين ٧٥٠٫000 د.أ. و ١٫500٫000 د.أ.

بين ١٫500٫000 د.أ. و ٥٫٠00٫000 د.أ.

١50 د.أ.

250 د.أ.

٣٥0 د.أ.

٥٠0 د.أ.

١50 د.أ.

250 د.أ.

٣٥0 د.أ.

٤٠0 د.أ.
١٫٠٠٠ د.أ.
٢٫٠٠٠ د.أ.
٣٫٠٠٠ د.أ.

٧٥٠ د.أ.

١٫٥٠٠ د.أ.

٢٫٥٠٠ د.أ.

تلغى الفوائد ما دون 25٫000 ل.ل. أو ما يعادلها ببقية العمالت

دفتر شكات 20 ورقة 

75٫000 ل.ل.

٣5٫000 ل.ل.

50 د.أ.

6٫000 ل.ل.

  4 د.أ.

10٫000 ل.ل.  أو 7 د.أ.

تصديق شك   
 •       بالليرة اللبنانية   

 •       بالعمالت االجنبية   
-ف 

- غ

فقدان دفتر ادخار

١٠٫000 ل.ل.

  ٧ د.أ.

 15 د.أ.
 2 د.أ.-ق 

3 د.أ. أو 5٫000 ل.ل.

2٫000 ل.ل.

٥٫000 ل.ل.

١٥٫000 ل.ل.
2٫000 ل.ل. على النسخة
١٫000 ل.ل. على النسخة
١٥٫000 ل.ل.
٢٠٫000 ل.ل.
٢٠٫000 ل.ل.
تستخرج آليا بواسطة دائرة المعلوماتية 0٫٤٢ د.أ.  أو ٦00 ل.ل.
10٫000 ل.ل. أو 5 د.أ.

 4 ‰ حد أدنى 100 د.أ.

200 د.أ. سنويا
٣00 د.أ. سنويا
٥00 د.أ. سنويا
٣00 د.أ.

15٫000 ل.ل.

   10 د.أ.

قيمة التسهيالت
لغاية ٢٥٫٠٠٠ د.أ.

خدمة الرسائل القصيرة


