
الئحة الرسوم والعموالت المصرفية المعتمدة لدى بنك بيروت
مالحظة: - الشروط المصرفية ادناه قابلة للتعديل دون اي انذار مسبق

- رسوم وعموالت اضافية قد تطبق على منتجات وخدمات اخرى 
د.أ.: الدوالر ا�ميركي؛ ل.ل.: الليرة اللبنانية؛ ع.أ.: العمالت ا�جنبية

 

عمليات الصندوق
 ايداعات نقدية

 ≥◊G  ïjQÉJ

زائد يوم عمل

زائد ٥ ايام عمل

زائد ٧ ايام عمل

زائد ٧ ايام عمل

¥hóæ°üdG ≈∏Y ájó≤f äÉYGójG 
الل�ة اللبنانية

الدوالر االم��

اليورو / الجنيه االسرتليني

العمالت االجنبية

ádƒª©dG

٠

‰ ٢

‰ ٤

‰ ١٠

 
 ≥◊G  ïjQÉJ

نفس يوم العمل

‹B’G ±Gô°üdG ‘ ájó≤f äÉYGójG 
الل�ة اللبنانية/ الدوالر االم�� 

ádƒª©dG

خدمة مجانية

 

 مصاريف المعامالت الخاصة بالحسابات
 مصاريف الحسابات المجمدة

 ٥ د.أ. 

١٥ د.أ.

٠٫٢٧ د.أ. لكل عملية - رسم شهري ١٫٥ د.أ. - عمولة ٣ د.أ. عند االستحقاق

٠٫٢٧ د.أ. لكل عملية - رسم شهري ١٫٥ د.أ. - عمولة ٦ د.أ. عند االستحقاق 

 دفرت ادخار جديد للحسابات املجمدة 

مصاريف دفرت ادخار مفقود للحسابات املجمدة 

الحسابات املجمدة / االموال املجمدة 

مصاريف حسابات التوف� الجارية 

 

 مصاريف الحسابات الجارية
١٫٥ د.أ. رسم شهري 

٧ د.أ. لكشف الحساب زائد ٠٫٢٧ د.أ. لكل عملية (٨ د.أ. حد أد�)   

٢ د.أ. / الشهر   

١٠ د.أ. / الشهر   

٣ د.أ. / الشهر   

 
حساب شيكات

 حساب توط� الدخل 

 Winner حساب

Blink حساب

 

 

 السحوبات
 ≥◊G  ïjQÉJ

ناقص يوم عمل

ناقص يوم عمل

ناقص يوم عمل

 (äÓª©dG ™«ªL) ájó≤ædG äÉHƒë°ùdG

سحوبات نقدية 

سحب بشيك (مسحوب عىل الفرع ذاته) 

 سحب بشيك (مسحوب عىل فرع آخر) 

ádƒª©dG

٠

٠

 ٢ د.أ.

 

 
≥◊G ïjQÉJ 

زائد ٣ أيام عمل

زائد ٤ أيام عمل

زائد ٥ أيام عمل

زائد ٦ أيام عمل

زائد١  أيام عمل

  عىل األقل زائد ١٥ يوم عمل

  عىل األقل زائد ١٥ يوم عمل

≥◊G ïjQÉJ 
ناقص يوم عمل

ناقص يوم عمل

ádƒª©dG

٣,٠٠٠ ل.ل. لكل شيك

٢ د.أ. لكل شيك

٣,٠٠٠ ل.ل. لكل شيك

٢ د.أ. لكل شيك

١٠,٠٠٠ ل.ل. لكل شيك

ádƒª©dG

 ٨ د.أ.

١٠ د.أ.

á∏ª©dG

 ل.ل.

د.أ. / ع.أ.

ل.ل.

د.أ. / ع.أ.

ل.ل.

اقل من $١٠٠

اك� من $ ١٠٠

(iôNCG ±QÉ°üe øe) π«°üëàdG ó«b äÉµ«°T 

داخل لبنان عىل املدينة ذاتها

داخل لبنان عىل مدينة اخرى

شيكات قيد التحصيل  

شيكات قيد التحصيل خارج لبنان 

 

 

   

عمولة ٥ د.أ.  -
 زائد عمولة املرصف املراسل-
زائد DHL- (حد اد� $٢٠) 

 ٠٫٥‰ حد اد� $٢٠
-حد اقىص $٢٠٠ -

 زائد عمولة املرصف املراسل-
 DHL زائد 

 
ádƒª©dG

 ١٠ د.أ.

٣٠ د.أ.

١٠ د.أ.

á∏ª©dG

ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

 

ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

´ƒædG

 ١٠ صفحات 

٢٥ صفحة

ádƒª©dG

 ١٠,٥٠٠ ل.ل. 

٧ د.أ.

á∏ª©dG

 ل.ل.

 الدوالر االم§¦ 

العمالت االجنبية

…ƒæ°ùdG ≠∏ÑŸG 
 ٢٥٠ د.أ.

 ٣٠٠ د.أ. 

 ٣٥٠ د.أ.

٥٠٠ د.أ.

 ١,٠٠٠ د.أ. 

ºé◊G 
صغ§

وسط

كب§

كب§ جداً

حجم خاص

 ٢٠ د.أ. لكل شيك

٢٥ د.أ.  لكل شيك

٣٠ د.أ. لكل شيك

á©ŒôŸG äÉµ«°ûdG 
املقاصة املرتجعة الصادرة يف لبنان

املقاصة املرتجعة الصادرة خارج لبنان

املقاصة  الواردة املرتجعة النتفاء املؤونة والمضاء 
غ� مطابق

املقاصة الواردة املرتجعة لفقدان االمضاء، التفقيط 
غ� املطابق ولوضع الشيك غ� السليم

 

عمولة ١٥ د.أ.  - زائد عمولة املرصف املراسل  

™Œôe ∂«°T ™°Vh í«ë°üJ 
 خالل ١٥ يوم من تاريخ االرتجاع (مقّدم باليد) 

بعد الترصيح عنه ملرصف لبنان 

بعد الترصيح عنه ملرصف لبنان عندما يكون 
الحساب مقفل 

١٥ د.أ. للشيك  - ٣٥ د.أ. الك� من ثالثة شيكات متسلسلة

 عمولة ٥ د.أ.- ١٥ د.أ. مصاريف SWIFT + عمولة املرصف املراسل  

 äÉµ«°ûdÉH á°UÉN iôNCG ∞jQÉ°üe

 ايقاف دفع شيك 

ايقاف دفع شيك مرصيف مسحوب عىل بنك ب�وت 

طلب دفرت شيكات 

 

 

اصدار شيكات مرصفية

 الشيكات

 

 مصاريف حسابات أخرى

 

 

 

 

 حساب دائن صدفة مدين 

حساب ساكن  (Dormant) جاري ولغاية ٥٠٠ د.أ. 

املصاريف املتعلقة برصيد مدين بالل�ة اللبنانية 
والدوالر االم�� والعمالت االجنبية 

مصاريف اقفال حساب (عند انتهاء العالقة املرصفية) 

كشف حساب عرب الـ ½Swi للمصارف والزبائن 

كشف حساب رسمي عند الطلب  

 

مصاريف خدمة توصيل كشف الحساب

 
 

 

 ٥٠ د.أ. عند نهاية الشهر   

٨ د.أ. عند نهاية الشهر   

عمولة ٢‰ فصلياً عىل أعىل رصيد مدين؛ ١٫٥ د.أ. رسم شهري
١٠ د.أ. كشف حساب زائد ٠٫٢٧ د.أ. لكل عملية

٢٠ د.أ.   

٢٥ د.أ. شهرياً  ثابتة   

 اقل من ستة اشهر

اك� من ستة اشهر

الكشف االلكرتو¶

عرب ليبان بوست

ابقاء الكشف يف الفرع

 ١٠ د.أ  

٢٥ د.أ. سنوياً 

خدمة مجانية 

١٫٥ د.أ. لكل كشف حساب 

٣ د.أ. شهرياً/الحساب 

 ¿ÉæÑd ‘ 
الحواالت الصادرة 

الحواالت االلكرتونية الصادرة 

á∏ª©dG

 ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

ádƒª©dG 
١٥د.أ.

بدون  عمولة

Swi½ 
٥ د.أ.

٥ د.أ.

 ≥◊G ïjQÉJ 
ناقص يوم عمل

ناقص يوم عمل

 
¿ÉæÑd êQÉN 

الحواالت الصادرة 

الحواالت االلكرتونية الصادرة 

 í«ë°üàdG / πjó©àdG 

á∏ª©dG

 ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

≠∏ÑŸG 
 وصوالً اىل ٢٠٠,٠٠٠ د.أ.

 وصوالً اىل ٢٠٠,٠٠٠ د.أ.

ádƒª©dG 
٢٥د.أ.

٥ د.أ.

Swi½ 
١٥ د.أ.

١٥ د.أ.

 ≥◊G ïjQÉJ 
ناقص يوم عمل

ناقص يوم عمل

 
ÜÉ°ù◊G ‘ áYƒaóe 

حواالت واردة مدفوعة يف الحساب

™e ÜÉ°ù◊G ‘ áYƒaóe IOQGh ä’GƒM

™£b á«∏ªY 

≠∏ÑŸG 

 ١ د.أ. - ١٠،٠٠٠ د.أ.

١٠،٠٠١ د.أ. - ١٠٠،٠٠٠ د.أ.

١٠٠،٠٠١ د.أ. - ٥٠٠،٠٠٠ د.أ. 

ما فوق ٥٠٠،٠٠٠ د.أ.

١ د.أ. - ١٠،٠٠٠ د.أ.

١٠،٠٠١ د.أ. - ١٠٠،٠٠٠ د.أ. 

١٠٠،٠٠١ د.أ. - ٥٠٠،٠٠٠ د.أ. 

ما فوق ٥٠٠،٠٠٠ د.أ.

á∏ª©dG 
ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

ل.ل./ د. أ. / ع. أ.

ádƒª©dG 
١٠ د.أ.

١٥ د.أ.

٣٠ د.أ.

٥٠ د.أ. كحد أد�

١٠ د.أ.

١٥ د.أ.

٣٠ د.أ.

٥٠ د.أ. كحد أد�

≥◊G ïjQÉJ 
زائد يومي عمل

زائد يومي عمل

زائد يومي عمل

زائد يومي عمل

زائد ٣ أيام عمل

زائد ٣ أيام عمل

زائد ٣ أيام عمل

زائد ٣ أيام عمل

 

  الحواالت الداخلية

 
ôNBG ¤G ÜÉ°ùM øe

 نفس العميل

عمالء مختلفون

تحويل يتضمن عمليات قطع

≠∏ÑŸG 

 اي مبلغ- الصندوق

اي مبلغ- الصندوق

وصوالً اىل ١٠،٠٠٠ د.أ.- عىل الصندوق

ما فوق ال ١٠،٠٠٠ د.أ.

øjóe ÜÉ°ùM / ≥◊G ïjQÉJ

 ناقص يوم عمل

ناقص يوم عمل

ناقص يوم عمل

زائد يومي عمل

øFGO ÜÉ°ùM/ ≥◊G ïjQÉJ 

 نفس يوم العمل

زائد يوم عمل

زائد يوم عمل

زائد يومي عمل  

 ١٥ د.أ.+ عمولة املرصف املراسل   

 الحواالت

 الحواالت الواردة المدفوعة في الحساب

 الحواالت الصادرة

 

 مصاريف خدمات أخرى
 توطين

 فوات� اوج�و 

فوات� أخرى 

إيجار سنوي

 

 ٢,٠٠٠ ل.ل. / فاتورة  

٥,٠٠٠ ل.ل. / فاتورة  

٢٥٠ د.أ.   تأم� 

 شهادة ايداع لمصرف االسكان
 ٤٥,٠٠٠  ل.ل.

 ١٥,٠٠٠    ل.ل

 

 ايجار صناديق حديدية

مصاريف أخرى
 تثبيت رصيد / كشف حساب ملدققي الحسابات 

كتاب لفريق ثالث 

شهادة مالية 

مصاريف تصوير مستند عند طلب العميل 

تعليÉت داÈة (شهرية، كل ثالثة أشهر، نصف 
سنوية، سنوية) 

تصديق االمضاء 

وكالة داخلية( اصدار أو تجديد) 

تعديل امضاء عميل (بطلب من املرصف او العميل) 

ايداع/زيادة رأس مال رشكة 

توزيع حساب الرتكة

  ٢٥ د.أ.   

٢٠ د.أ.   

١٠ د.أ.   

 ٢٠٠٠ ل.ل. لكل صفحة  

١٠ د.أ. تحتسب عند اصدار التعليÃت  

١٠ د.أ.   

١٠ د.أ.   

١٠ د.أ.   

١٥٠,٠٠٠ ل.ل.  

ádÉ◊G 
يف حال بقيت االموال يف املرصف

يف حال انتهاء العالقة املرصفية

≠∏ÑŸG 
١٥٠,٠٠٠ ل.ل.

٢٥٠,٠٠٠ ل.ل.

 اصدار 

اسرتداد 


