
2019

Description                                Conditions               شروط   Value date    حق     وصف  
Account opening & follow up فتح حساب 
Account opening   Free كلفة فتح حساب
Account transfer to another branch Free نقل الحساب الى فرع آخر
Account Fees كلفة الحسابات

Current account‐ Retail
600 LBP / movement ‐ Minimum 3.500 LBP 

Maximum 5. 000 LBP
حساب جاري لألفراد

Current account‐ Corporate
750 LBP / movement ‐ Minimum 10. 000 LBP / 

month
حساب جاري للشركات

Time Deposit Account
‐ 1 month : 7.500 LBP
‐ 3 months : 9.000 LBP 

‐ 6/12 months : 10.000 LBP
حساب ألجل

Sight Deposit Account
                           750 LBP / movement               
Minimum 7.500 LBP Maximum 12.000 LBP

حساب غب الطلب

Account closure fees
‐ Definite closure : 50 USD
‐ Partial closure : Free

كلفة إقفال حساب

Checkbook issuance
Checkbook of 25 sheets: LBP.7.500. / USD.5. 
Checkbook of 50 sheets: LBP.15.000. / USD.10.    

كلفة دفتر الشيكات

Lost Passbook 15 USD or c/v إصدار دفتر توفير بدل عن ضائع

Balance confirmation 20 USD or 30.000 LBP تصديق على أرصدة الحسابات

CASH DEPOSITS الدفوعات النقدية           
LBP Free 1working day ليرة لبنانية
USD ‐ Retail Free 4 working days دوالر أميريكي ‐ حسابات األفراد
USD ‐ Corporate 3‰ min. 1 USD 7 working days دوالر أميريكي ‐ حسابات الشركات
EUR 3‰ Only 500 Eur bills
Other currencies Free عمالت أخرى

Terms & Conditions
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TRANSFERS   الحواالت
Transfers without exchange transaction حوالة من غير عملية قطع

Current Account
‐1 working day (Db) ; + 1working day  (Cr)

حساب جاري

Time Deposit Accounts (Savings account, Term account, FD)
‐5 working days /fortnight (Db) ; + 

1working day  (Cr)
حسابات ألجل

Tansfers with exchange transaction حوالة مع عملية قطع
Current account  (Db) & (Cr): value date (48 h) حساب جاري

Time Deposit Accounts (Savings account, Term account, FD)
‐5 working days /fortnight (Db) ; + 2 

working days  (Cr) Value date
حسابات ألجل

OUTGOING TRANSFERS (SWIFT FEES) حواالت صادرة (سويفت)
In Lebanon :  داخل لبنان
 LBP 15.000 LBP 2 working days ليرة لبنانية
 USD 17 USD 2 working days دوالر أميريكي
EUR 14 EUR 2 working days أورو
GBP 12 GBP 2 working days ليرة إسترلينية
Abroad, same as local currency (without coverage) :  خارج لبنان نفس عملة البلد بدون تغطية
 USD 20 USD 2 working days دوالر أميريكي
EUR 16 EUR 2 working days أورو
GBP 14 GBP 2 working days ليرة إسترلينية
Abroad, currency other than local (with coverage) :  خارج لبنان غير عملة البلد مع تغطية
 USD 35 USD 2 working days دوالر أميريكي
EUR 30 EUR 2 working days أورو
GBP 23 GBP 2 working days ليرة إسترلينية
INCOMING TRANSFERS حواالت واردة
LBP 10.000 LBP 2 working days ليرة لبنانية
USD 12 USD 2 working days دوالر أميريكي
EUR 10 EUR 2 working days أورو
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CHECKS الشيكات
Check clearing Free ‐1 working day   شيكات المقاصة
Check remittance إيداع شيكات
On our counters Free 1 working day على صناديقنا
On our counters  Bank of Sharjah Free على صناديق بنك الشارقة
Other foreign banks 1 ‰ + Swift fees (Min. EUR 20 or USD 25) على صناديق بنوك أجنبية أخرى
Locally cleared checks إيداع شيكات على البنوك المحلية'
In LBP 2.000 LBP 3 working days ليرة لبنانية
In currencies 2 USD or c/v 4 working days عمالت أخرى معتمدة لدى غرفة المقاصة
Sent from Bank of Sharjah 15 USD مرسلة من قبل بنك الشارقة
Locally uncleared checks إيداع شيكات غير مقاصة
In currencies 30 USD  7 working days عمالت أخرى معتمدة لدى غرفة المقاصة
Central Bank of Lebanon branches (other than Beirut) 3.000 LBP or  2 USD 10 working days فروع مصرف لبنان خارج بيروت
Unpaid Checks
In LBP 15.000 LBP ليرة لبنانية
In USD 10 USD دوالر أميريكي
In EUR 10 EUR أورو
Checks drawn on our counters 20.000 LBP or c/v شيكات مسحوبة على صناديقنا
Check issuance إصدار شيكات مصرفية
In LBP 10.000 LBP ليرة لبنانية
In USD 8 USD دوالر أميريكي
Check certification تصديق شيكات
In LBP 10.000 LBP ليرة لبنانية
In USD 5 USD دوالر أميريكي
In GBP 5 GBP ليرة إسترلينية
In EUR 5 EUR أورو
Stop Check Payment توقيف شيكات
For a payable or blank check 20.000 LBP or 15 USD  ألمر أو على بياض
For a checkbook 30.000 LBP or 20 USD  دفتر كامل
For more than a checkbook 45.000 LBP or 30 USD  عدة شيكات
For a banker check drawn on NY  65 USD شك سحبنا على نيويورك

For a banker check drawn on other correspondents
Fees claimed by correspondent + 20 / check 

currency
شك سحبنا على مراسلينا في الخارج

File of Non‐Sufficient Funds (NSF) check Min. 50 USD per file  ملف شيك بدون رصيد

Value applied upon remittance + 
correspondent's fees for checks drawn on 
foreign banks or locally uncleared checks

same day
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BILLS دفع فواتير على صناديقنا       
EDL Bills 5.000 LBP/bill ‐1 working day   فاتورة كھرباء
Ogero bills 2.000 LBP/bill ‐1 working day   فاتورة أوجيرو
Mobile phone Bills 3 USD or c/v /bill ‐1 working day   فاتورة ھاتف محمول
Liters Plus 1 USD or 1.500 LBP / bill ‐1 working day   ليتر بلوس
SAFE BOX RENTS  اجار خزنة حديدية
Small 250.000 LBP or 167 USD صغيرة
Medium 500.000 LBP or 333 USD متوسطة
Large 750.000 LBP or 500 USD كبيرة
Extra Large 1.000.000 LBP or 667 USD كبيرة جداً 

Break‐in & refrubishment fees 
100 USD + fees invoiced by the company in 

charge of breaking‐in & refurbishing the safe box 
مصاريف الخلع واألعادة الى وضعھا األول

INVESTMENT FUNDS األستثمارات
Sicav transactions أسھم سيكاف
By transaction USD 50. / EUR 50. +  Correspondent fees لكل عملية
Taxes on payment of coupons/ dividends ضريبة القسائم / توزيع األرباح
Lebanese 10% اللبنانية
Foreign case by case األجنبية
Commissions on payment of Coupons / Dividends عمولة دفع القسائم / توزيع األرباح
Dividends <= $5 Free
$5 <Dividends <= $20 1 USD
$20 <Dividends <= $30 2 USD
$30 <Dividends <= $40 3 USD
$40 <Dividends <= $50 4 USD
Dividends > $50 1%. Minimum 5 USD
Lebanese Treasury Bills in LBP سندات خزينة لبنانية بالليرة اللبنانية
Purchase/ sale 1 ‰. Minimum 50.000 LBP شراء / بيع
Custody rights (quarterly basis) كلفة حقوق الحفظ (إستحصال ربع سنوي)
Precious metals ‐ Gold 0,625 ‰. Minimum 25 USD معادن ثمينة ‐ ذھب
Precious metals ‐ Silver 0,875 ‰. Minimum 25 USD معادن ثمينة ‐ فضة
Other securities / Products 0,5 ‰ + USD 2 / Product. Minimum 25 USD سندات و منتجات أخرى
Are not subject to custody rights: ‐ Lebanese Treasury Bills (in LBP).

‐ Portfolio of a value < 20 000 LBP
ال تخضع ألي كلفة
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MISCELLANEOUS مصاريف مختلفة                 
Various certifications 20.000 LBP إفادات على أنواعھا
Succession settlement 100 USD or c/v ألدفع الى الورثة
Subscription or Capital increase ‐ Up to 500 MLBP : 2‰

‐ On the slice greather than 500 MLBP 1‰
Maximum 5.000 USD or c/v

إكتتاب أو زيادة رأس المال 

Document research ‐ On the system : 10 USD /document
‐ In archives : 15 USD / document

البحث عن المستندات

Vehicle Tax Payment ‐ Client : 6.500 LBP
‐ Non‐client : 10.000 LBP

رسوم الميكانيك

VAT & Other taxes
‐ Client : 6.500 LBP or 4$

‐ Non‐client : 12.000 LBP or 8$ stamping fees : LBP 1.000 ضرائب , رسوم و القيمة المضافة


