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 /٢٠٢٠-٦- ٣٠/ ت ١٤٨/ ر ١نص/ قسم 

  
  
 

  ١٤٨تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

اجراءات بــــالمتعلــــق  ٣/٤/٢٠٢٠ تــــاريخ ١٣٢١٥ رقــــم االساســــينــــودعكم ربطــــا نســــخة عــــن القــــرار 
  حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف.استثنائية 

  
  ٢٠٢٠نيسان  ٣ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه

  



١١٩٦ 

 

   
 

 

  ١٣٢١٥قرار أساسي رقم 
  

   السحوبات النقديةحول اجراءات استثنائية 

  من احلسابات الصغرية لدى املصارف 

  
  ان حاكم مصرف لبنان،

  منه، ١٧٤و  ٧٠بناًء على قانون النقد والتسليف  سيما المادتين 
  وحفاظًا على المصلحة العامة في الظروف االستثنائية الراهنة التي تمر بها البالد حاليًا،

  الصالحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا الى مبدأ استمرارية وبناًء على 
  المرفق العام،

  
  يقرر ما يأتي :

  
، مهمــا الدائنـة كافــة عميــل ال يتعـدى مجمــوع قيمـة حســاباتهاي فـي حــال طلـب   اوًال:  :المادة االولى

ريخ صــدور بتـال.ل. /٥ ٠٠٠ ٠٠٠/ لـدى المصـرف ،و/او آجالهـا كـان نوعهـا
  ، اتالحســـابات أو عمليـــات صـــندوق نقـــدًا مـــن هـــذه هـــذا القـــرار، اجـــراء ســـحوب

  ان تقوم بما يلي: ،على المصارف العاملة في لبنان
ـــــى الـــــدوالر االميركـــــي وفقـــــًا للســـــعر  -١   تحويـــــل المبلـــــغ المطلـــــوب ســـــحبه ال

 مع المصارف؛ مصرف لبنان في تعامالتهالذي يحدده 
ي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند تحويل المبلغ بالدوالر االميرك -٢

) اعاله  الى الليرة اللبنانية وفقًا لسعر السوق بتاريخ طلب السحب ١(
 من قبل العميل؛

) ٢تسديد للعميل المبلغ الناتج عن عملية الصرف المحددة في البند ( -٣
  اعاله.

بيــع مــن مصــرف لبنــان الــدوالر االميركــي النــاتج عــن العمليــات  المشــار  -٤
  ) من المقطع "أوًال" هذا وذلك وفقًا لسعر السوق.٢في البند (اليها 
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اي عميــل ال يتعـدى مجمــوع قيمـة حســاباته الدائنـة كافــة، مهمــا فـي حــال طلـب     ثانيًا: 
عملة  بأية/ د.أ او ما يوازيها ٣ ٠٠٠/لدى المصرف  كان نوعها و/او آجالها،

و عمليــات صــندوق اجنبيـة اخــرى بتــاريخ صــدور هــذا القــرار، اجــراء ســحوبات أ
  بما يلي:نقدًا من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم 

تســـــديد الســـــحوبات أو عمليـــــات الصـــــندوق نقـــــدًا مـــــن هـــــذه الحســـــابات أو  -١
المستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانيـة وفقـًا لسـعر السـوق يـوم 

 تنفيذها.
بيــع مــن مصــرف لبنــان العمــالت االجنبيــة الناتجــة عــن العمليــات  المشــار  -٢

  اليها في المقطع "ثانيًا" هذا وذلك وفقًا لسعر السوق.
  

  يشترط لتطبيق احكام المادة االولى اعاله ما يلي:   :المادة الثانية
 موافقة العميل المعني؛   -١
 العميل؛ سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل    -٢
ــــغ     -٣ / د.أ او مــــا يوازيهــــا ٣ ٠٠٠/ / ل.ل. او٥ ٠٠٠ ٠٠٠/ان يــــتم احتســــاب مبل

  بأيـــــة عملـــــة اجنبيـــــة، بعـــــد تنزيـــــل قيمـــــة ايـــــة ديـــــون مســـــتحقة مـــــن قبـــــل العميـــــل 
 لصالح المصرف؛

  ) Bank ID -بغيــة اســتفادة العميــل الواحــد (اي كــل صــاحب هويــة مصــرفية     -٤١
  نيــــــــــًا" مــــــــــن المــــــــــادة االولــــــــــى اعــــــــــاله، مــــــــــن احكــــــــــام المقطــــــــــع "اوًال" و/أو "ثا

 على المصرف التأكد، على مسؤوليته، من:
ان مجموع ارصدة حسابات هذا العميل الدائنة كافة لدى المصرف، مضـافا   - أ

 اليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفًا فيها أو يسـتفيد منهـا
بعد تنزيل كالحساب المشترك أو باالتحاد ...) و  Related Bank ID (اي

 اية ديون مستحقة على العميل لصـالح المصـرف، ال يتعـدى مجمـوع مبلغـي
  / د.أ. أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية.٣ ٠٠٠// ل.ل. و٥ ٠٠٠ ٠٠٠/

  التسهيالت بالحساب الجاري ان العميل قد قام بتسديد كامل قيمة  - ب
)Over draft التي قد يكون حصل عليها من المصرف المعني (  

بعد االتفاق مع هذا االخير، ومن ثم استعمال الرصيد الدائن المتبقي  وذلك
  للعميل بعد تنزيل قيمة هذه التسهيالت بغية تطبيق احكام الفقرة (أ) 

 .) هذا٤من البند (

                                                 
 ).٥٤٩(تعميم وسيط رقم  ١٥/٤/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢١٨رقم مبوجب القرار الوسيط البند  اأضيف هذ -١
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  على كل مصرف االعالن يوميًا عن سعر السوق المعتمد لديه.  : الثالثةالمادة 
  

بالـــدوالر االميركـــي التـــي تقـــوم بهـــا المصـــارف مـــع عمالئهـــا  تبقـــى ســـائر العمليـــات  : المادة الرابعة
  خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.

  
  يعمل بأحكام هذا القرار لمدة ثالثة اشهر من تاريخ صدوره.  :الخامسةالمادة 

  
  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.   :السادسة المادة

  ٢٠٢٠نيسان  ٣ ، فيبيروت
  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه


