
 
  
 

 نشرة العموالت والمصاريف 
 
 

يك مصرفياصدار ش -1                           
 

 ل.ل. 10000     بالليرة اللبنانية •

 7.5$   جنبيةألات البالعم •

 التحصيل برسم شيكات -2 
 

  

 أيام عمل من تاريخ ارساله 3ل.ل. حق  3000 بالليرة اللبنانيةمقاصة بيروت     •

 ل.ل. عن كل شيك حق يوم العمل التالي من تاريخ حق قيد المراسل 5000 خارج بيروت أو للتحصيل خارج بيروت بالليرة اللبنانيةمقاص     •

 أيام عمل من تاريخ ارساله 4$ حق  2 مقاصة بيروت بالعمالت األجنبية    •

 المراسل قيد لحق التالي العمل يوم حق شيك كل عن$  15 األجنبية بالعمالت بيروت خارج للتحصيل أو بيروت خارج مقاص•    

 المراسل قيد لحق التالي العمل يوم حق شيك كل عن$ 15 تحصيل خارج لبنانلل    •

 $ عن كل شيك2 شيكات المسافرين    •     

  

    مرتجع شيك -3 

 ل.ل. عن كل شيك 15000 بالليرة اللبنانية مودع في الحساب •

 $  10 بالعمالت األجنبية مودع في الحساب •

   مسحوب على حساب العميل -
      $15 النتقاء المؤونة    •

  $10 ألسباب أخرى    •

 دفتر توفير ضائع    -    

 

15$   

    االعتراض على دفع شيك -4 

 ل.ل. 20000 اللبنانيةبالليرة  •

 $ 15 بالعمالت األجنبية •

 $20 مسحوب على مراسل خارج لبنان •

    شيكات مسحوبة على حسابات الزبائن طرفنا -5 

-
• 

$15دنى أباأللف + المصاريف حد  1                                                      ةة             باأللف + الم 1 رسم التحصيل من الخارجردة  برسم التحصيل من الخارجواردة    

  لبنانية ل.ل. فمصارعلى  ةمسحوب -
  الشيكات قيد التحصيل        •
 مل من تاريخ العمليةعأيام  3زائد                                                               على المدينة ذاتها في لبنان      •

 تاريخ العمليةام عمل من أي 5زائد حد أدنى                                          مدينة أخرى في لبنانعلى     •

  في لبنان / بالعمالت األجنبية     •
 ريخ العمليةأيام عمل من تا 4زائد                                                      مقاص في لبنان على المنطقة نفسها       •

 من تاريخ العملية أيام عمل 6زائد حد أدنى                                                    منطقة أخرى في لبنان      •

     خارج لبنان    -  

 ن تاريخ العملية يوم عمل ع 15زائد حد أدنى                                                  مسحوبا على بلد العملةاذا كان الشيك         •

 حسب الحالة اذا كان الشيك مسحوبا على بلد العملة        •

 
 دفع شيك -6 

 

   

 ل.ل. 3000 بالليرة اللبنانية         •

 $ أو المعادل2 بالعملة األجنبية         •



 
  

 
 
    بوالص التحصيل )واردة / صادرة( -10 

 دفع / مقابل   OBCوالص صادرة ب - 

 

  $75باأللف حد أدنى 3 

  $75األلف حد أدنى واحد ب 1                                                                     صادرة / بدون دفعبوالص  - 

$75مقطوعة  اضافيةعمولة                                                                  OBC سوريا الى مرسلة IBC مستندات -    

$25عمولة مقطوعة  تعديل بالشروط -    

$50عمولة مقطوعة  اعادة بوالص غير مدفوعة -    

    

 حسابات الزبائن -7 
 

       

 زائد يوم عمل عن تاريخ العملية  سند محصل -

  تحويل من حساب لحساب بالعملة نفسها   -

 زائد يوم عمل عن تاريخ العملية العميل نفسه    •

  زائد يومي عمل عن تاريخ العملية عميل مختلف    •

 زائد يومي عمل عن تاريخ العملية بواسطة عملية القطعإلى حساب تحويل من حساب     -

 زائد يومي عمل عن تاريخ حق العملية جميع الحواالت الواردة    •     

   االيداع النقدي -8 

 

 زائد يومي عمل عن تاريخ العملية في بيروت للمتعاملين بالليرة اللبنانية  •

 لعملية عمل عن تاريخ ا زائد يوم                                                         اللبنانيةبالليرة في بيروت للمتعاملين       -    

  بالدوالر األميركيفي بيروت للمتعاملين       -    

    

 $3001 فوق  •

 أيام عمل من تاريخ االيداع 5اثنان باأللف حق 
 داعأيام عمل من تاريخ االي 5$ حق 50اربعة باأللف للقطع النقدية الصغيرة ما دون أو 

  

 $3000دون      • 
 أيام عمل من تاريخ االيداع   5بدون مقابل حق 

    

 دوالر أميركي( 3001عمالت أجنبية أخرى )بما يعادل فوق     •  

 أيام عمل من تاريخ االيداع 5باأللف حق  ثالثة

 داعأيام عمل من تاريخ االي 5حق $ 50اربعة باأللف للقطع النقدية الصغيرة ما دون أو 
   

 $3000بما يعادل دون     •  
 أيام عمل من تاريخ االيداع 5بدون مقابل حق 

  

 كافة األجنبية بالعمالت سوريا في مكاتبنا لدى      -
 االيداع تاريخ من عمل أيام 5 حق باأللف 1.5

  االيداع تاريخ من عمل أيام 5 حق  الصغيرة النقدية للقطع باأللف 3  

   الحواالت -9 

 

   

  الحواالت الصادرة   - 

 ل.ل. حق يومي عمل 15000 للمتعاملين بالليرة اللبنانية •

  $ مقطوعة حق يومي عمل50 $10001فوق  بالعمالت األجنبيةللمتعاملين  •

 $ حق اليوم نفسه75$ نصف باأللف حد أدنى 0.5أو   

 $75باأللف حق اليوم نفسه حد أدنى   0.75يومي عمل أو $ مقطوعة حق 30 $ 10000دون  •

 لغير المتعاملين بالعملة األجنبية الى سوريا  •

 
 $ حق يومي عمل100ثالثة ونصف باأللف حد أدنى  3.5

 $ حق اليوم نفسه75حد أدنى 

  حواالت مقابل بوالص   -   

 التجاري السورياعادة قيمة بوالص تحصيل مقابل دفع الى المصرف حواالت    •
 $ حق اليوم نفسه75باأللف حد أدنى  2
 $ حق يومي عمل75باأللف حد أدنى  1

  الحواالت الواردة   -   

• 
اتير شابه وفو مدفوعة في الحساب )باستثناء رواتب المتقاعدين وما للمتعاملين بالليرة اللبنانية

 ل.ل. حق ثاني يوم عمل من تاريخ الحق 10000 التوطين(

 $ حق ثاني يوم عمل من تاريخ الحق10 لعملة األجنبية مدفوعة في الحسابللمتعاملين با •

 $30واحد باأللف حد أدنى  1عمولة  لغير المتعاملين حواالت بكافة العمالت •



 
  

  السندات -11 
 

  سندات مقبولة منا, محسومة , برسم التحصيل أو برسم التأمين -

 $100% ثالثة بالمئة سنويا حد أدنى 3 ( AVALسندات مكفولة من قبلنا ) (أ

 أثنين باأللف على القيمة 2 حسم (ب

  واحد باأللف على القيمة 1 ج(    تحصيل

  ل.ل. / جدول 10000ل.ل. / سند +  7500 د(    بالليرة اللبنانية

  $ / جدول7$ / سند + 5 ه(    بالعمالت األجنبية

   اعادة سند غير مدفوع

  ل.ل. 10000 بالليرة اللبنانية -

    $7 بالعمالت األجنبية -
 

كسر الشهر فصالً كامالا مالحظة : تحتسب العمولة فصليا ويعتبر           

  الكفاالت والتكفالت -12 

 

 

 كفاالت مالية قبول أو تكفل -1

 

 

 د.أ. 200حد أدنى  –أشهر أو جزء منها  3% عن 1
 

 كفاالت دخول في مناقصة -2
 د.أ.  200 حد أدنى –أشهر أو جزء منها  3% عن 0.5

 

 كفاالت حسن التنفيذ -3
 د.أ. 200 حد أدنى –أشهر أو جزء منها  3% عن 1

 
 

    كفاالت )بحرية( لعدم توفر بوالص الشحن -4

  $ أو المعادل عن كل شهر100 عائدة العتمدات مستندية •

  $ شهريا 100أشهر حد أدنى 3% عن 1 عائدة لبوالص لدى التحصيل •        

  فصليا  $ 50حد أدنى -سنويا % 1 كفاالت مالية قبول أو تكفل -

  وفق معدالت االصدار تعديل المدة / المبلغ  -

  $ مقطوعة أو ما يعادلها75 تعديل الشروط -

  $ سنويا 200واحد باأللف حد أدنى  1تبليغ  الكفاالت الواردة / بدون التزام من قبلنا  -

  بحسب نوع وشروط االصدار مضافا التزامنا -

  $ شهريا25مقطوعة  كفالة هاتف الخليوي -

  شهريا$ 75مقطوعة  كفالة بطاقة ائتمان -
 

 الحسابات المدينة -13 
 

 

- • 
 

  كل شهر .ل.ل 15000على أعلى رصيد, حد أدنى شهريا باأللف 1      للبنانيةبالعملة ا -

    شهر كل $10 أدنى حد, رصيد أعلى على شهريا باأللف1 بالعملة األجنبية -  -

 
 

   التسليف -14
 

 $500باأللف من التسهيالت حد أدنى  1 عند فتح الملف -

 $5000وحد أقصى  عند تجديد الملف -

 حسب الحالة مصاريف خبراء تخمين واستعالمات -

  حسب الحالة مصاريف قضائية -

  $500 أدنى حد عليه الموافق المبلغ من باأللف 5   موافقة استثنائية -

  باأللف فصليا 2 عمولة تعهد على التسهيالت الممنوحة وغير المستعملة -
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   



 
  

 اعتمادات مستندية - 15 

 

 

 

 

    

   :)صادر( اعتمادات مستندية لالستيراد  -

 عمولة اصدار -
 $ 200ثالثة باأللف عن ثالثة أشهر أو جزء منها حد أدنى  3   يضاف النسبة المعادلة على المبلغ  About مالحظة : في حال كان االعتماد

  $ 100واحد باأللف شهري أو جزء منها حد أدنى  تمديد / زيادة -

  $ 75 تعديل الشروط -

  $ 100واحد باأللف حد أدنى  1 دفع -

  $100مقطوعة  مخالفة في المستندات من المستفيد -

  $ 150حد أدنى % عن ثالثة أشهر أو جزء منها 1 عمولة قبول أو التزام مؤجل الدفع -

   : للتصدير )وارد( اعتمادات  -

  $100باأللف حد أدنى  2 تبليغ -

  $ فصلي200أشهر أو جزء منها حد أدنى  3باأللف عن كل فترة  4 تثبيت -

  $ 100باأللف أدنى  2 دفع/ تداول ومن المستفيد حكما   -

  $ مقطوعة50 تعديل بالشروط -

- transferable 4  150باأللف حد أدنى $  

   تخضع لشروط التثبيت اضافة / تمديد )مثبت( -

   تخضع لشروط التبليغ غير مثبت -

   تخضع لشروط التبليغ والتثبيت زيادة المبلغ -

   $ مقطوعة50 الغاء االعتماد -

   $ عن كل دراسة50 تستوفي من المستفيد–مخالفة في المستندات  -

   $ مقطوعة100 تستوفي من المستفيد مسبقا   -تنازل عن قيمة االعتماد -

   $ مقطوعة100 بناء لطلب المستفيدتبليغ اعتماد ع/ط مصرف آخر  -

   $ مقطوعةREIMBURSEMENT COMM 100 طلب تفويض بالدفع -

   $150% عن ثالثة أشهر أو جزء منها حد أدنى 1 قبول أو التزام مؤجل الدفع -
 
  

 
 

  النفقات والمصاريف األخرى -16 

  

   البريد السريع   

 $10  لبنان - -

 $25  خارج لبنان - 

 $45  مستندات - 

 $3  مصاريف فاكس محلي - 

 $10  مصاريف فاكس دولي - 

 ضعفي كلفة المخابرة  تخابر - 

 تخضع للقوانين الصادرة عن الجهات الرسمية  قيم طوابع مالية - 

 $15  يهمه االمرافادة سفارات او لمن  - 

 $10  طلب تثبيت رصيد لمدققي الحسابات  - 

 ل.ل عن كل ورقة 2000  مصاريف تصوير مستند كطلب العميل - 

 

   دفتر الشيكات عمولة  

  ل.ل 15000  ورقة 25   •

  ل.ل 25000                                                                                      ورقة 50   •

    

  ل.ل عن كل فاتورة 5000 توطين فواتير هاتف ثابت  

  ل.ل عن كل فاتورة 7500 توطين فواتير أخرى - 



 
  

   مصاريف حسابات االدخار  

  $ أو المعادل سنويا  10ل.ل. أو  15000 حسابات غب الطلب - 

  $ أو المعادل عند كل استحقاق5ل.ل. أو  7500 حسابات ألجل - 

   مصاريف اغالق حساب   

  ل.ل. 10000     بالعملة اللبنانية   •

   $7   بالعملة األجنبية   •

   تصديق شيك   

  ل.ل. 5000 بالعملة اللبنانية   •

   $5 بالعملة األجنبية   •
 

  كشوفات الحساب مصاريف -17  
 

 عن كل صفحة ل.ل. 6000     بالليرة اللبنانية  •  •

 $ عن كل صفحة4  األجنبيةت الالعمب  •     •

  مصاريف -18 
 

   

 $90 سويفت اصدار اعتمادات    •

 $35 سويفت اصدار بوالص تحصيل    •

 $50 سويفت اصدار كفاالت    •

 $25 سويفت تعديل    •

 Inquiry 15$سويفت استفسار     •

 $3 بريد اشعارات    •

 $10 بريد مستندات    •

 


