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م�صاريف وعموالت

العمليات اليومية والتجارية
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ال�شروط العاّمة

م�شاريف وعموالت

1. الر�شوم املتعلقة بالعمليات اليومية والتجارية

٢. ر�شوم ادارة احل�شابات

3. العمليات االأخرى/ عمليات متنوعة

 ٤.  الر�شوم املتعّلقة بالعملّيات التجارية

 1.٤. االعتمادات امل�شتندية لال�شترياد

 ٢.٤. االعتمادات امل�شتندية للت�شدير

 3.٤. م�شتندات واردة بر�شم التح�شيل

 ٤.٤. م�شتندات �شادرة بر�شم التح�شيل

 ٥.٤. االعتماد اجلهوزي

 ٦.٤. الكفاالت

7.٤. الت�شهيالت التجارية

٥. اخلدمات امل�شرفية عرب االنرتنت والهاتف املحمول

٦. ال�شناديق احلديدية

7. الطوابع املالية

Capital Markets .٨

Cards Pricing .9

1.  جميع البنود وال�شروط تخ�شع للتعديل دون اإ�شعار م�شبق.

٢.  يحتفظ البنك باحلق يف فر�ض ر�شوم اإ�شافية للخدمات ب�شلطته اال�شتن�شابية.

3.  فتح احل�شاب اجلاري هو �شروري لفتح اأي نوع من العالقة مع البنك )با�شتثناء ح�شابات االّدخار(.

 ٤.   عند ارجتاع ثالثة �شيكات م�شحوبة على البنك اللبناين للتجارة ب�شبب انتفاء املوؤونة )مراجعة ال�شاحب(،

يفقد العميل مبا�شرة حّق ا�شتخدام دفرت �شيكات حتى بعد ت�شوية و�شعه مع البنك املركزي.

٥.  ر�شوم الطوابع املالية، ر�شوم املرا�شلة، ر�شوم ال swift والر�شوم الربيدية �شت�شاف اإىل ر�شوم البنك حيثما يطبق ذلك.

٦.  تخ�شع اال�شتثناءات على امل�شاريف والعموالت ملوافقة م�شبقة من قبل ادارة امل�شرف.

7.  اية ر�شوم او م�شاريف مل يرد ذكرها يف هذا امل�شتند تكون متاحة عند الطلب.

ال�شروط العاّمة



٥ ٤

اإيداع �صيكات

حملّية قيد 

التح�صيل

حتويل اإىل ح�صاب    

عميل اأخر يف

BLC Bank

تاريخ احلق

العمولة )د.اأ.(

القيد يف احل�شاب زائد يوم عمل واحد بعد عملية التح�شيل النهائي

0،٥% على اأن ال تقل عن ٥ د.اأ. عن كل �شيك

١. الر�شوم املتعلقة بالعمليات اليومية والتجارية

القيد يف احل�شاب زائد يوم عمل واحد من تاريخ العملية

القيد يف احل�شاب ناق�ض يوم عمل واحد من تاريخ العملية

تاريخ احلق

تاريخ احلق

اإيداعات نقدية

)لرية لبنانية(

�صحوبات نقدية

دون عمولة العمولة )ل.ل.(

العمولة

العمولة

القيد يف احل�شاب زائد يومي عمل من تاريخ العملية تاريخ احلق اإيداعات نقدية

٢،٥ ‰)دوالر امريكي( العمولة )د.اأ.(

‰ ٤

١‰ على اأن ال تقل عن 1٥،000 ل.ل. اأو 1 د.اأ. او ما يعادله بالعمالت االجنبية.

العمولة )يورو(

القيد يف احل�شاب زائد يومي عمل من تاريخ العملية تاريخ احلق اإيداعات نقدية

)يورو(

م�شاريف وعموالت

١. الر�شوم املتعلقة بالعمليات اليومية والتجارية

تاريخ احلق

تاريخ احلق

تاريخ احلق

العمولة )ل.ل.(

العمولة )د.اأ.(

محلية:

1٥ د.اأ. > ٥000 د.اأ. 

٢٥ د.اأ. بني ٥،000 د.اأ. و 100،000 د.اأ.

٤0 د.اأ. < 100،000 د.اأ.

دولية:

10 د.اأ. > ٥000 د.اأ. 

٢0 د.اأ. بني ٥،000 د.اأ. و ٥0،000 د.اأ.

3٥ د.اأ. بني ٥0،000 د.اأ. و 100،000 د.اأ.

٦0 د.اأ. < 100،000 د.اأ.

القيد يف احل�شاب زائد يومي عمل من تاريخ العملية

القيد يف احل�شاب زائد ثالث ايام عمل من تاريخ العملية

1٥0،000 ل.ل. 

القيد يف احل�شاب يف نف�ض اليوم دون عمولة للحواالت املتعلقة بالرواتب

التحويالت

الواردة

ت�صديد �صيكات 

نقداً لغري عمالء 

امل�صرف  

�صيكات للتح�صيل 

خارج املقا�صة

القيد يف احل�شاب ناق�ض يوم عمل واحد من تاريخ العملية

القيد يف احل�شاب زائد يوم عمل من تاريخ التح�شيل

تاريخ احلق

1 %العمولة

تاريخ احلق

العمولة )ل.ل.(

٢٥ د.اأ.، باالإ�شافة اىل عمولة امل�شرف املرا�شلالعمولة )د.اأ.(

7٥،000 ل.ل.، باالإ�شافة اىل عمولة امل�شرف املرا�شل 

٥0،000 ل.ل. عن كل �شيكالعمولة )ل.ل.(

0،٥% على اأن ال تقل عن ٤،٥ يورو عن كل �شيك العمولة )يورو(

- ٢% على كل �شحب باللرية اللبنانية من ح�شاب بالدوالر االأمريكي وفق تعميم م�شرف لبنان

    اال�شا�شي رقم 1٥1

- ١% على كل �شحب بالدوالر االأمريكي من ح�شاب باللرية اللبنانية وفق تعميم م�شرف لبنان

    اال�شا�شي رقم 1٦1

‰ ٨ :Fresh Funds بالدوالر االأمريكي من احل�شابات اجلارية -
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العمولة

القيد على احل�شاب يف نف�ض اليوم

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق لتاريخ العملية

تاريخ احلق

تاريخ احلق

ك�صف ح�صاب

احلّد االأدنى ٤0،000 ل.ل. اأو ٦ د.اأ. لكل �شفحة )٢٥0،000 ل.ل. اأو 70 د.اأ. كحد اأق�شى(دوري

٦0،000 ل.ل. اأو ٦ د.اأ. لكل �شفحة )٢٥0،000 ل.ل. اأو 70 د.اأ. كحد اأق�شى(

العمولة

ك�صف ح�صاب

عند الطلب

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق لتاريخ العملية تاريخ احلق

≥100،000،000  :100،000 

≥100،000  :٢٥ 

العمولة )ل.ل.(

<100،000،000  :٢00،000 

<100،000  :٥0 

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق لتاريخ العملية

القيد حل�شاب امل�شرف املرا�شل بتاريخ يوم العمل التايل لتاريخ العملية

تاريخ حق

التحويالت املحلية

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق لتاريخ العملية

القيد حل�شاب امل�شرف املرا�شل زائد ٣ ايام عمل من تاريخ العملية

تاريخ حق

التحويالت اخلارجية

تاريخ احلق:

القيد على احل�شاب يف نف�ض اليوم

الر�صوم:

70،000 ل.ل. اأو 10 د.اأ.، زائد ر�شوم وم�شاريف امل�شرف املرا�شل ان وجدت

تعديل اأو ت�شحيح

)التحويالت املحلية(

الر�شوم

على التحويالت املحلية

1٥0،000 ل.ل. اأو ٤0 د.اأ. او ما يعادله بالعمالت االجنبية.

م�شاريف البنك املرا�شل عند طلب حتويل املبلغ �شافيًا: 100،000 ل.ل. اأو ٤0 د.اأ. او ما 

يعادله بالعمالت االجنبية.

١. الر�شوم املتعلقة بالعمليات اليومية والتجارية١. الر�شوم املتعلقة بالعمليات اليومية والتجارية

التحويالت

ال�صادرة

التحويالت

ال�صادرة

طلب �صيكات

م�صرفية

٤0 د.اأ. او ما يعادله بالعمالت االجنبية.

"Fresh Funds" باالإ�شافة اىل ٨ ‰  للتحاويل اخلارجية ال�شادرة من احل�شابات اجلارية

م�شاريف البنك املرا�شل عند طلب حتويل املبلغ �شافيًا: ٢0 د.اأ. او ما يعادله بالعمالت 

االجنبية.

الر�شوم

على التحويالت اخلارجية

تاريخ احلق:

القيد على احل�شاب يف نف�ض اليوم

ر�صوم: ٥0 د.اأ.

مالحظات:

زائد ر�شوم وم�شاريف امل�شرف املرا�شل ان وجدت

تعديل او ت�شحيح

)التحويالت اخلارجية(

العمولة )عمالت اجنبية(
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١. الر�شوم املتعلقة بالعمليات اليومية والتجارية

القيد على احل�شاب يف نف�ض اليوم تاريخ احلق

احل�صابات اجلارية

احل�صابات اجلارية: ٥0،000 ل.ل. اأو 10 د.اأ. يف ال�شهر

احل�صابات اجلارية Fresh Funds: ٥0،000 ل.ل. اأو ٥ د.اأ. يف ال�شهر

القطاع العام: 30،000 ل.ل. 

العمولة

2. ر�شوم ادارة احل�شابات

ال�صروط واالأحكام نوع املعاملة

تاريخ احلق

تاريخ احلق

تاريخ احلق

ح�صابات وديعة الجل

Fresh - ح�صابات وديعة الجل

ح�صابات توفري

ح�صاب غري ن�صط

العمولة

العمولة

العمولة

العمولة

القيد على احل�شاب يف نف�ض اليوم

يومي عمل

١  د.اأ.  شهريا

القيد على احل�شاب يف نف�ض اليوم

ا�صتحقاق �صهر: 10 د.اأ. اأو 100،000 ل.ل.

ا�صتحقاق ٣ ا�صهر: 1٥ د.اأ. اأو 1٥0،000 ل.ل.

ا�صتحقاق ٦ ا�صهر: ٢0 د.اأ. اأو ٢٥0،000 ل.ل.

ا�صتحقاق ١٢ �صهر: 30 د.اأ. اأو ٥00،000 ل.ل.

ا�صتحقاق �صهر: 10 د.اأ. اأو 1٥0،000 ل.ل.

ا�صتحقاق ٣ ا�صهر: ٢0 د.اأ. اأو 300،000 ل.ل.

ا�صتحقاق ٦ ا�صهر: 30 د.اأ. اأو ٥00،000 ل.ل.

ا�صتحقاق ١٢ �صهر: 7٥ د.اأ. اأو 1.000،000 ل.ل.

ح�صاب غري ن�صط منذ اأقل من ١0 �صنوات: ٢0 د.اأ. اأو ٢00،000 ل.ل.

ح�صاب غري ن�صط منذ اكرث من ١0 �صنوات: ٢00 د.اأ. اأو 1،000،000 ل.ل. 

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق لتاريخ العملية

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق لتاريخ العملية

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق لتاريخ العملية

تاريخ احلق

تاريخ احلق

تاريخ احلق

طلب

دفرت �صيكات

�صيكات العمالء

املرجتعة ب�صبب

انتفاء املوؤونة

�صيكات حملية

قيد التح�صيل

مرجتعة

٢00،000 ل.ل.

300،000 ل.ل.

100،000 ل.ل.

30 د.اأ. او ٣٠ يورو

٤0 د.اأ.

10 د.اأ. زائد م�شاريف امل�شرف املرا�شل اذا وجد

العمولة )ل.ل.(

العمولة )ل.ل.(

العمولة )ل.ل.(

العمولة )عمالت اجنبية(

العمولة )عمالت اجنبية(

العمولة )عمالت اجنبية(
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ال�صروط واالأحكام نوع املعاملة

تاريخ احلق

تاريخ احلق

تاريخ احلق

ت�صديد فواتري موطنة

ر�صوم تاأخري

على ت�صديد فواتري موطنة

٣. العمليات االأخرى/ عمليات متنوعة

العمولة

العمولة

العمولة

املالحظات

تاريخ احلق

العمولة

املالحظات

تاريخ احلق

العمولةالفواتري املوطنة املرجتعة

املالحظات

تاريخ احلق

فواتري ر�صم امليكانيك

 EDL-فواتري كهرباء لبنان

فواتري الهاتف

العمولة

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق

٣٠،000 ل.ل. او ١٠ د.اأ. 

ال يوجد

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق

٥0،000 ل.ل. اأو ٥ د.اأ.

حتت�شب الر�شوم عن كل فاتورة

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق

100،000 ل.ل. اأو 10 د.اأ.

اإعادة فواتري موطنة ب�شبب انتفاء املوؤونة

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق

Fresh .٥0،000 ل.ل

Fresh .٣٠،000 ل.ل

٣٠،000 ل.ل. 

ال�صروط واالأحكام نوع املعاملة

تاريخ احلق

تاريخ احلق

تاريخ احلق

تاريخ احلق

تاريخ احلق

تاريخ احلق

ا�صدار دفرت توفري جديد

ت�صوية �صيك مرجتع �صمن مهلة

م�صرف لبنان

ت�صوية �صيك مرجتع بعد ابالغ

م�صرف لبنان

ت�صوية �صيك مرجتع م�صّرح عنه

مل�صرف لبنان بعد اقفال احل�صاب

اعالم بفقدان دفرت �صيكات

على بيا�ض

ت�صديد فواتري وارده

عرب نظام الدفع الوطني

٣. العمليات االأخرى/ عمليات متنوعة

العمولة

العمولة

العمولة

العمولة

العمولة

العمولة

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق

القيد على احل�شاب يف نف�ض اليوم

القيد على احل�شاب يف نف�ض اليوم

القيد على احل�شاب يف نف�ض اليوم

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق

10 د.اأ. اأو 100.000 ل.ل.

1٥ د.اأ. اأو ٢00.000 ل.ل.

٤0 د.اأ. اأو ٥00.000 ل.ل.

٤0 د.اأ. اأو ٤00.000 ل.ل.

3.٥ د.اأ. اأو ٤٥.000 ل.ل.

٥0 د.اأ. اأو ٥00.000 ل.ل.

بدل عن �شائع: 100 د.اأ. اأو 1.000.000 ل.ل.
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ال�صروط واالأحكام نوع املعاملة

٣. العمليات االأخرى/ عمليات متنوعة

اإفادة ال تلزم امل�صرف

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق تاريخ احلق

Fresh .اأو 10 د.اأ Non Fresh .٢٥0،000 ل.ل. اأو ٥0 د.اأ

Fresh .اأو 10 د.اأ Non Fresh .٢٥0،000 ل.ل. اأو ٥0 د.اأ

العمولة

العمولة

طلب ن�صخة عن ر�صالة ال�صويفت

)الن�صخة الثانية(

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق تاريخ احلق

Fresh  .10 د.اأ. اأو 100.000 ل.ل. اأو ٥ د.اأ العمولة

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق تاريخ احلق
اإفادة موجهة اإىل ال�صفارات

)مع مبلغ ودون اإلتزام(

اإفادة من دون مبلغ، من دون اإلتزام

لكن مع ك�صف باحل�صاب 

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق تاريخ احلق

Fresh .اأو 10 د.اأ Non Fresh .٢٥0،000 ل.ل. اأو ٥0 د.اأ العمولة

ك�شف ح�شاب ر�شمي املالحظات

ال�صروط واالأحكام نوع املعاملة

٣. العمليات االأخرى/ عمليات متنوعة

تاريخ احلق

اإفادة عن مالءة العميل

العمولة

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق

اإفادة من دون اأي مبلغ اأو التزام: ٢00 د.اأ. اأو ١،٠00،000 ل.ل.

يف حال ذكر مبلغ ٢ ‰ )على ان ال تقل عن ٢٥0 د.اأ.( اأو ٢،000،000 ل.ل.

القيد على احل�شاب يف نف�ض اليوم

القيد على احل�شاب يف نف�ض اليوم

القيد على احل�شاب بتاريخ يوم العمل ال�شابق

تاريخ احلق

تاريخ احلق

تاريخ احلق

حترير راأ�ض املال ل�صركة

قيد التاأ�صي�ض

اإفادة اكتتاب راأ�ض املال ل�صركة

قيد التاأ�صي�ض

ر�صم ح�صر االرث

حد ادنى 100 د.اأ. Fresh اأو٢،٥00،000 ل.ل.

حد ادنى 100 د.اأ. Fresh اأو٢،٥00،000 ل.ل.

1٥0 د.اأ. اأو 1،000،000 ل.ل.

العمولة

العمولة

العمولة

٤0 د.اأ. اأو ٤00.000 ل.ل.
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ال�صروط واالأحكام نوع املعاملة

اإ�صدار كتاب

اإعتماد م�صتندي/زيادة/متديد
العمولة

3،٥ ‰ ف�شلية غري قابلة للتجزئة، 1٥0 د.اأ. ف�شليا كحد ادنى،

زائد ر�شوم �شويفت 33 د.اأ. ر�شوم �شويفت ا�شافية ٥0 د.اأ.

يف حال ا�شدار تفوي�ض بالت�شديد للم�شرف املرا�شل،

هام�ض نقدي وفقا لقرار جلنة الت�شليف

1٥0 د.اأ. زائد 33 د.اأ. ر�شوم �شويفتالعمولةتعديل االعتماد من دون متديد اأو زيادة

عمولة القبول/التزام

الدفع املوؤجل

العمولة
3،1٥ % �شنويًا على اأ�شا�ض ن�شبي لف�شل واحد على االأقل،

1٥0 د.اأ. كحد ادنى ف�شليا

زائد ر�شوم الطوابع املالية يف حال توجبتاملالحظات

طلب اإلغاء االعتماد

قبل تاريخ اال�صتحقاق
٢00 د.اأ.، زائد ر�شوم �شويفت 33 د.اأ.العمولة

تبليغ مرا�صالت من املرا�صل

100 د.اأ.، زائد ر�شوم �شويفت 33 د.اأ.العمولةعمولة دفع اعتماد غب الطلب

٥٥ د.اأ.، زائد ر�شوم �شويفت 33 د.اأ.العمولة

ر�شوم على املرا�شالت العامةاملالحظات

١.٤. االعتمادات امل�صتندية لال�صترياد

٤.  الر�شوم املتعلقة بالعملّيات التجارية

ال�صروط واالأحكام نوع املعاملة

جتيري بولي�صة �صحن بحري

الر�صوم على املخالفات

يف م�صتندات االعتماد

جتيري بولي�صة �صحن جوي

عمولة ترتيب ح�صم االعتماد

مع امل�صرف املرا�صل

عمولة ترتيب اعادة متويل االعتماد

مع امل�صرف املرا�صل

العمولة

العمولة

العمولة

العمولة

العمولة

1٥0 د.اأ.

1٥0 د.اأ.

1٥0 د.اأ.

1 % مقطوع

1 % مقطوع

العمولةا�صتالم امل�صتندات
1 ‰ بال�شهر حد ادنى ٥0 د.اأ.

يف حال عدم ا�شتالم م�شتندات االعتماد خالل 10 ايام

١.٤. االعتمادات امل�صتندية لال�صترياد

٤.  الر�شوم املتعلقة بالعملّيات التجارية
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ال�صروط واالأحكام نوع املعاملة

٢ ‰ ف�شليا، 1٥0 د.اأ. كحد ادنى، زائد ر�شوم �شويفت 33 د.اأ.العمولةتبليغ االعتماد

تعزيز االعتماد

عمولة التداول/ االأداء 

العمولة
ت�شعر من قبل دائرة العالقات اخلارجية كل حالة على حدى على اأن ال تقل 

العمولة الف�شلية عن ٢٥0 د.اأ. اأو ما ن�شبته ٤ ‰ ويعتمد اأيهما اكرب

1،1٥ ‰، على اأن ال تقل عن 100 د.اأ.العمولة

٢ ‰ على اأن ال تقل عن 100 د.اأ.، زائد ر�شوم �شويفت 33 د.اأ.العمولةعمولة على دفع االعتماد

العمولةالقبول/ التزام الدفع املوؤجل

مع تعزيز: 3،1٥ % �شنويًا على اأ�شا�ض ن�شبي لف�شل واحد على االأقل -

1٥0 د.اأ. كحد ادنى

دون تعزيز: ٢ ‰ ف�شليا لف�شل واحد كحد ادنى، ما ال يقل عن 100 د.اأ.

٢00 د.اأ.العمولةاإلغاء االعتماد قبل تاريخ اال�صتحقاق

تعديل كتاب االإعتماد املعزز اأو غري املعزز

من دون اأي متديد اأو زيادة

تعديل كتاب االإعتماد املعزز اأو غري املعزز

مع متديد اأو زيادة
اعادة تطبيق عمولة التبليغ اأو التعزيز املطبقة �شابقاالعمولة

1٥0 د.اأ.العمولة

٢.٤. االعتمادات امل�صتندية للت�صدير

٤.  الر�شوم املتعلقة بالعملّيات التجارية

العمولة

املخالفات يف م�صتندات االعتماد

املالحظات

1٥0 د.اأ.

العمولة ٤ ‰، ٢00 د.اأ. كحد اأدنىحتويل كتاب االإعتماد

على كل جمموعة من امل�شتندات مقدمة على حدى

التحقق من امل�صتندات وابداء الراأي

يف مطابقتها ل�صروط االعتماد

دون اأي التزام على امل�صرف

100 د.اأ. على كل جمموعة من امل�شتنداتالعمولة

ال�صروط واالأحكام نوع املعاملة

بوال�ض مقابل قبول الدفع

من امل�صحوب عليه )موؤجلة الدفع(

3،1٥ ‰ ف�شليا غري قابلة للتجزئة، على ان ال تقل عن 100 د.اأ.العمولة

زائد ر�شوم الربيد و�شويفتاملالحظات

بوال�ض مقابل قبول الدفع

من امل�صحوب عليه مع كفالة

من البنك اللبناين للتجارة �ض.م.ل.

BLC Bank sal )موؤجلة الدفع(

العمولة

3،1٥ % �شنويًا

غري قابلة للتجزئة ف�شليا،

على ان ال تقل عن 1٥0 د.اأ. ف�شليا

3،٥ % �شنويًا غري قابلة للتجزئة ف�شليا، على ان ال تقل عن ٢00 د.اأ. ف�شلياالعمولةتكفالت

زائد ر�شوم �شويفتاملالحظات

قبوالت غري مدفوعة
العمولة

املالحظات

1 ‰ بال�شهر حد ادنى 100 د.اأ. يف حال التاأخر عن الدفع 10 اأيام

زائد ر�شوم الربيد ان وجدت

امل�صتندات املرجتعة غري املدفوعة

اإعادة جدولة قبوالت

العمولة

العمولة

1 ‰ بال�شهر حد ادنى 100 د.اأ. يف حال عدم اال�شتالم خالل 1٥ يوم

اأو عدم القبول خالل 10 اأيام

1٥ د.اأ. عن كل �شند

100 د.اأ.، زائد ر�شوم �شويفت 33 د.اأ.العمولةاملتابعة مع امل�صرف املرا�صل

٣.٤. م�صتندات واردة بر�صم التح�صيل

٤.  الر�شوم املتعلقة بالعملّيات التجارية

العمولة ت�صليم امل�صتندات

املالحظاتدون الدفع

1٢٥ د.اأ.

زائد ر�شوم �شويفت

العمولة ت�صليم م�صتندات

مقابل الدفع
املالحظات

٢ ‰ عن ان ال تقل عن 100 د.اأ.

زائد ر�شوم �شويفت
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العمولة

100 % من قيمة الكفالةالهام�ض النقدي

7٥ د.اأ. اأو ٦00،000 ل.ل. زائد ر�شوم الطوابع املالية ح�شبما هي متوجبة

ال�صروط واالأحكام نوع املعاملة

م�صتندات دون الدفع
العمولة

املالحظات

100 د.اأ.

زائد ر�شوم الربيد وم�شاريف �شويفت وامل�شرف املرا�شل، اإن وجدت

حت�صيل م�صتندات �صادرة
٢،٥ ‰، على ان ال تقل عن 100 د.اأ.، زائد ر�شوم �شويفت 33 د.اأ.العمولة

زائد ر�شوم الربيد وم�شاريف امل�شرف املرا�شل، اإن وجدتاملالحظات

عمولة تقدمي م�صتندات ا�صافية

للتح�صيل

العمولة

املالحظات

1٥ د.اأ.

زائد ر�شوم الربيد وم�شاريف امل�شرف املرا�شل، اإن وجدت

املتابعة مع امل�صرف املرا�صل

امل�صتندات املرجتعة غري املدفوعة

العمولة

العمولة

املالحظات

املالحظات

٥0 د.اأ.، زائد ر�شوم �شويفت 33 د.اأ.

100 د.اأ.، زائد ر�شوم �شويفت 33 د.اأ.

زائد ر�شوم وم�شاريف امل�شرف املرا�شل، اإن وجدت

زائد ر�شوم الربيد اإن وجدت

٤.٤. م�صتندات �صادرة بر�صم التح�صيل

٤.  الر�شوم املتعلقة بالعملّيات التجارية

ال�صروط واالأحكام نوع املعاملة

3،٥ % �شنويًا غري قابلة للتجزئة ف�شليا، على ان ال تقل عن ٢00 د.اأ، زائد 

ر�شوم �شويفت 33 د.اأ.، هام�ض نقدي وفقا لقرار جلنة الت�شليف
العمولة عمولة االإ�صدار

تعديل االعتماد من دون متديد او زيادة

متديد او زيادة كتاب االإعتماد اجلهوزي

1٥0 د.اأ.، زائد ر�شوم �شويفت 33 د.اأ.العمولة

ذات �شروط االإ�شدار، زائد ر�شوم �شويفت 33 د.اأ.العمولة

1،٥ % من مبلغ االإعتماد اجلهوزي على ان ال تقل عن ٢٥0 د.اأ.العمولةالعمولة على الدفع عند املطالبة

٥.٤. االعتماد اجلهوزي

ال�صروط واالأحكام نوع املعاملة

اإ�صدار كتاب كفالة)كافة االأنواع(

زيادة/متديد)كافة االأنواع(

العمولة

عمولة : 1% �شنويًا غري قابلة للتجزئة تطبق ف�شليًا

حد اأدنى للعمولة: ٥0 د.اأ.

ر�شوم الطوابع املالية وهام�ض نقدي ور�شوم �شويفت ح�شبما هي متوجبة

املالحظات

العمولة

جتدد الكفاالت تلقائيًا وتفر�ض عليها الر�شوم يف حال عدم اإعادة االأ�شل منها

عمولة : ٥% �شنويًا /1،000،000/ ل.ل. اأو ٢00 د.اأ. كحد ادنى

كفاالت بحرية لعدم توفر بوال�ض

ال�صحن املتعلقة باعتمادات م�صتندية
العمولة

٤٥0،000 ل.ل. اأو 1٥0 د.اأ. كل ثالثة اأ�شهر، زائد ر�شوم الطوابع املالية 

ح�شبما هي متوجبة، هام�ض نقدي وفقا لقرار جلنة الت�شليف

٦.٤. الكفاالت

٤.  الر�شوم املتعلقة بالعملّيات التجارية

العمولة

1،٥ % كل ثالثة اأ�شهر،

على ان ال تقل عن ٢00 د.اأ. كحد ادنى،

زائد ر�شوم الطوابع املالية ح�شبما هي متوجبة

كفاالت بحرية

متعلقة مب�صتندات بر�صم التح�صيل

تعديل من دون متديد

او زيادة

تبليغ بكتاب كفالة من دون التزام امل�صرف

العمولة

العمولة

Fresh .اأو ٥0 د.اأ Non Fresh .1،000،000 ل.ل. اأو ٢00 د.اأ

زائد ر�شوم الطوابع املالية ح�شبما هي متوجبة

1،000،000 ل.ل. اأو ٢00 د.اأ.

٥00،000 ل.ل. اأو 100 د.اأ.العمولة اإلغاء الكفالة

تكفالت �صندات حرة
العمولة

٥ % �شنويًا غري قابلة للتجزئة كل ثالثة اأ�شهر،

/1،000،000/ ل.ل. اأو ٢00 د.اأ. كحد ادنى

زائد ر�شوم الطوابع املالية ح�شبما هي متوجبةاملالحظات

٢ % من قيمة كتاب الكفالة، ٢٥0 د.اأ. كحد ادنىالعمولةعمولة على دفع الكفالة

تاريخ احلق

كتب كفاالت اخللوي 

القيد على احل�شاب يف نف�ض اليوم



٢1 ٢0

ال�صروط واالأحكام

ر�صوم �صنوية على ملف مدين

عمولة على اعلى ر�صيد مدين

 خالل ال�صهر

�شركات �شغرية: ٢.٥%. اقلها ٥00 د.اأ. ، واأق�شاها ٢000 د.اأ.

با�شتثناء:

ملف مدين مكون فقط من قرو�ض الأجل: ٢00 د.اأ.

ملف مدين مكون فقط من قرو�ض مدعومة من م�شرف لبنان: ال تطبق

1 % تطبق �شهريًا على اعلى ر�شيد مدين

٧.٤. الت�صهيالت التجارية

٤.  الر�شوم املتعلقة بالعملّيات التجارية

غرامة الت�صديد امل�صبق

غرامة تاأخري

٤% على الر�شيد املتبقي، على اأن ال تقل عن ٢00 د.اأ. اأو 900،000 ل.ل.

قرو�ض �شكنية والقر�ض املخ�ش�ض ل�شراء ار�ض: 3% على الر�شيد املتبقي، على اأن ال تقل عن ٢00 د.اأ.

فائدة تاأخري على املبالغ امل�شتحقة غري املدفوعة، حتت�شب منذ اليوم االأول الذي ح�شل فيه التاأخري 

ولغاية االإيفاء الكامل:

قرو�ض التجزئة: وفقًا للمنتج

قرو�ض االأعمال: ٦% 

غرامة على كل تاأخري يزيد عن ٥ اأّيام من تاريخ ا�شتحقاق الدفعة ال�شهرية:

قرو�ض التجزئة: وفقًا للمنتج

قرو�ض االأعمال: ٢0 د.اأ. اأو ٦0،000 ل.ل. لل�شركات ال�شغرية و املتو�شطة.

و٥0 د.اأ. اأو 1٥0،000 ل.ل. لل�شركات الكبرية

�شركات متو�شطة وكبرية. بح�شب �شقف الت�شهيالت املدينة املبا�شرة والغري مبا�شرة:

لت�شهيالت اقل من ٥0.000 د.اأ.: 7٥0 د.اأ.

لت�شهيالت ما  بني ٥0.000 د.اأ. و 100.000 د.اأ.: 1000 د.اأ.

لت�شهيالت ما  بني 100.000 د.اأ. و ٢٥0.000 د.اأ.: 1٢٥0 د.اأ.

لت�شهيالت ما  بني ٢٥0.000 د.اأ. و ٥00.000 د.اأ.: 1٥00 د.اأ.

لت�شهيالت ما  بني ٥00.000 د.اأ. و 7٥0.000 د.اأ.: 17٥0 د.اأ.

لت�شهيالت ما  بني 7٥0.000 د.اأ. و 1.٥00.000 د.اأ.: ٢000 د.اأ.

لت�شهيالت تفوق عن 1.٥00.000 د.اأ.: ٢٢٥0 د.اأ.

ال�صروط واالأحكام

٧.٤. الت�صهيالت التجارية

٤.  الر�شوم املتعلقة بالعملّيات التجارية

1،٥0 د.اأ. اأو 1 د.اأ. )Fresh( اأو٢٢،٥00 ل.ل. �شهرياً 

3 د.اأ. اأو ٢ د.اأ. )Fresh( اأو٤٥،000 ل.ل. �شهرياً 

Classic اأو Lite خدمة

Premium خدمة

خدمة االفراد عرب االنرتنت والهاتف 

املحمول

٥. اخلدمات االلكرتونية عرب االنرتنت والهاتف املحمول

نوع اخلدمة

10 د.اأ. �شهرياً او ٢ د.اأ. Fresh اأو 1٥0،000 ل.ل.  Query Mode خدمة

 Hard Token كلفة جهاز

Full Access اأو ٢٢٥،000 ل.ل. خدمة Fresh .1٥ د.اأ. �شهرياً اأو ٣ د.اأ

٢ د.اأ. �شهرياً اأو ٢٠،000 ل.ل.

 100 د.اأ. )Fresh(، تدفع ملرة واحدة لكل جهاز 

  Hard Token

خدمة الر�صائل الق�صرية )اختياريا(

خدمة ال�صركات عرب االنرتنت
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وفقا للمر�صوم اال�صرتاعي رقم ٦٧ وتعديالته

7. الطوابع املالية

�شندوق �شغري ٤،000،000 ل.ل.

Fresh .شندوق �شغري ٦00 د.اأ. اأو 100 د.اأ�

�شندوق و�شط ٥،000،000 ل.ل.

Fresh .شندوق و�شط  7٥0 د.اأ. اأو 1٢٥ د.اأ�

�شندوق كبري 7،٥00،000 ل.ل.

Fresh .شندوق كبري  1000 د.اأ. اأو 1٥0 د.اأ�

Fresh .3٥0 د.اأ

اأجار �صنوي

العمولة )ل.ل.(

العمولة )د.اأ.(

العمولة )د.اأ.(

موؤونة

6. ال�شناديق احلديدية

Canadian Equities

Price
10 < ≥ 1
20< ≥ 10
35 < ≥ 20
≥ 35

Commision
9 cents per share
12 cents per share
15 cents per share
18 cents  per share

Minimum Commision

CAD 150.00 

FX (Spot & Forward)
& Options on FX (EUR,GBP,JPY,
CAD,CHF, AUD)

Price
$50K<>$99.999K
$100K<>$249.999K
$250K<>$999.999K
>$1,000K

Commision
30 pips
25 pips
20 pips
15 pips

$1201.50%	Arab Markets (UAE, Kuwait,
Qatar & Saudi Arabia)

£100.001.50%	British Equities

8. Capital Markets

Transaction Type Terms & Conditions
Trade value date
5‰  min. USD 50

Value Date
Beirut Stock Exchange

US Equities
Long Positions (US Dollars)

Commission
Price
$10$ < ≥ 1
$20$ < ≥ 10
$35$ < ≥ 20
≥ $35

Commision
6 cents per share
9 cents per share
12 cents per share
15 cents per share

Minimum Commision

$100

€ 100.001.50%	European Equities
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Futures & Options on Futures
Mini Dow Jones Industrial Average
Mini S&P 500
Mini Nasdaq
Gold
Mini Gold

Commision

$ 100 Roundtrip

Options on Equities Commission
$ 15/contract 
$ 15/contract 
$ 15/contract 
$ 15/contract 
$ 15/contract 
€ 20/contract 
€ 20/contract 
€ 20/contract 
€ 20/contract 
€ 20/contract 

Long US Options
Short put US Options* (ITM & ATM)**
Short call US Options* (ITM & ATM)**
Short put US Options* (OTM)**
Short call US Options* (OTM)**
Long Euro. Options 
Short put Euro. Options* (ITM & ATM)**
Short call Euro. Options* (ITM & ATM)**
Short put Euro. Options* (OTM)**
Short call Euro. Options* (OTM)**

Minimum Commision

$150

€150

Debit same dayValue Date 
USD 100Commission
Remat / Demat feesRemarks

Physical Transfer
of Solidere Shares

1% of NAV per ISIN in the denominated currency, minimum 100 USD,
in addition to Correspondent commission if any

Transfer of Foreign Securities
to Other Banks

Debit same dayValue Date 

Commission

Transfer of Local Securities
to Other Banks

Debit same dayValue Date 
USD 100Commission

Transaction Type Terms & Conditions
Dividends collected
on Solidere Shares

8. Capital Markets (continued)

Debit same dayValue Date
USD 15Commission

Transaction Type Terms & Conditions

Treasury Bills in LBP

8. Capital Markets (continued)

Debit same dayValue Date 
5‰  from amount subscribed
3‰ coupon payment on amount < LBP 4,500,000
or 2‰ on amount > LBP 4,500,000 (Min. USD 15 paid in LBP
at BDL Official Rate)

Commission

Min. subscription amount LBP 15MRemarks

Coupon Payments
on Bonds

Debit same dayValue Date 
1%  on amount  ≤  USD 3.000     -  0.75%  on amount  > USD  3.000Commission
Min. commission per payment  USD 15.00Remarks

Commission on Dividends

Amount Commision
Minimum zero, In addition to the correspondent
commission if any

In addition to the correspondent commission
if any

Remarks

40$ or C/V in
denominated currency

In addition to the correspondent commission
if any

≥ $2500 or C/V in
denominated currency

20$ or C/V in
denominated currency

≥ $50 < $2500 or
C/V in denominated
currency

10$ or C/V in
denominated currency

< $50 or C/V in
denominated currency

Local & Foreign Bonds
Value Date 
Commission
Remarks

Debit same day
1.5%  of the face amount
Min. commission USD 100
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Renewal File Fees USD 50 to USD 100
Initial File Fees USD 125 to USD 250

Futures & Options on Futures
Silver 
Mini Silver
Crude Oil
Foreign Currencies Futures
CAC40-
German DAX

Commision

€ 100 Roundtrip

$ 100 Roundtrip

Gold Spot (XAU)
Debit same dayValue Date 
USD 4/ OZ min. USD 200 , with minimum order of 60 OZCommission

Silver Spot (XAG)
Debit same dayValue Date 
USD 0.15/ OZ min. USD 200 , with minimum order of 2,500 OZCommission

Transaction Type Terms & Conditions

Debit same dayValue Date 
1.25% annually, paid quarterly with minimum USD 50.00  per quarterCommission
Applicable to account type  116  and  117Remarks

Custody fees for
internationally held assets

Debit same dayValue Date 
1.25% annually , paid quarterly with minimum USD 100.00Commission
Applicable to account type  116  and  117Remarks

Custody fees for BSE
and local shares/bonds

8. Capital Markets (continued)

Debit same dayValue Date 
USD 25 to USD 50Commission
Applicable to account type 116 and 117Remarks

Closure Fees of Trading Accounts

List of Custodians: SAXO Bank – Denmark, CACEIS Bank – France, JULIUS Baer – Switzerland, Mubasher UAE, FransaInvest Bank – Lebanon, MidClear S.A.L – Lebanon

9. Cards pricing

MasterCard Standard
Credit Card
MasterCard Fresh Platinum Credit Card     
MasterCard Fresh Standard Credit Card   

LBP 250,000 yearly

USD 100 yearly
USD 50 yearly

1.90%

1%
1%

Credit Cards Price Interest rate

MasterCard Platinum Debit Card Price Card usage

USD Fresh accounts
USD 15
per year

- Local POS/Online: daily LBP 20,000,000, weekly
  LBP 25,000,000, monthly LBP 40,000,000
- Local ATM: up to the available balance

LBP Fresh accounts
LBP 250,000
per year

LBP 250,000
per year

- Local POS/Online: daily LBP 20,000,000, weekly
   LBP 25,000,000, monthly LBP 40,000,000
- Local ATM: as per Bank’s applied limits

LBP Non-Fresh accounts

- POS/Online:  $3,000 Daily 
   $12,000 Weekly & Monthly
- BLC Bank ATM: Daily $1,000, Weekly $3,000,
   Monthly $5,000
- Abroad ATM: Daily $2,000, Weekly $8,000,
   Monthly $8,000
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