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 ١٤٩تعميم أساسي للمصارف رقم 
  الصرافةموجه أيضا إىل املؤسسات 

  
  

ــــــــرار  ــــــــودعكم ربطــــــــًا نســــــــخة عــــــــن الق   المتعلــــــــق  ٣/٤/٢٠٢٠ تــــــــاريخ ١٣٢١٦ رقــــــــم االساســــــــين
  االجنبية. النقدية لعمالتل مصرف لبنان شراءب

  
  ٢٠٢٠نيسان  ٣ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه



١٢٠٠ 

 

 

 

  

  ١٣٢١٦قرار أساسي رقم 
  

  االجنبية النقدية لعمالتل مصرف لبنان شراء

  
  إن حاكم مصرف لبنان،

 (فقرة ب) التي تجيز لمصرف لبنـان ان ٨٣والمادة  ٧٠بناًء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 
 الجمهـور مـن االجنبيـة العمـالت بشـراء الماليـة وزيـر مـع وباالتفـاق استثنائية حاالت في مباشرة يقوم

  منه، وبيعها
ســـيما المتعلـــق بتنظـــيم مهنـــة الصـــرافة فـــي لبنـــان  ٦/٨/٢٠٠١تـــاريخ  ٣٤٧بنـــاًء علـــى القـــانون رقـــم و 

  منه، ١٩و  ١٣المادتين 
وتعديالتــه المتعلــق بالنظــام التطبيقــي  ٢٧/٩/٢٠٠١تــاريخ  ٧٩٣٣وبنــاًء علــى القــرار األساســي رقــم 

  لقانون تنظيم مهنة الصرافة، 
الية التي يمر بها لبنان، أثرت بشكل كبير على سعر صرف وبما أن الظروف االستثنائية الح

  العمالت االجنبية النقدية،
  وبناًء على الصالحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا الى مبـدأ اسـتمرارية 

  المرفق العام،
  يقرر ما يأتي:

  
ــــأمين العمــــالت النق ،يقــــوم مصــــرف لبنــــان  : المادة االولى ــــة ت ــــة االجنبيــــةبغي لحاجــــات االقتصــــاد  دي

  ما يلي:ب، الوطني
 ("الوحدة")لدى مصرف لبنان في مديرية العمليات النقدية وحدة خاصة انشاء   :أوالً 

وفقًا لسعر سيما بالدوالر االميركي  العمالت االجنبية النقديةب التداول تتولى
 .السوق

اول بالعمالت يمكن ألي من مؤسسات الصرافة من الفئة "أ" الراغبة بالتد
هذه "الوحدة" بطلب اشتراك على أن يعود  االجنبية النقدية أن تتقدم من

 اختيار المؤسسات المشاركة.حّق  لمصرف لبنان
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مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات  كل من منصة الكترونية تضم انشاء :ثانياً 
اسعار التداول  االعالن بكل وضوح وشفافية عن هاالصرافة ويتم من خالل

  بالعمالت االجنبية سيما بالدوالر االميركي.
 

يطلـب مـن جميـع المصـارف العاملـة فـي لبنـان تزويـد مديريـة العمليـات النقديـة  :١المادة االولى مكـرر
  في مصرف لبنان بالجدول المرفق المتضمن:

  ارصدة الصندوق النقدية بالليرة اللبنانية والعمالت االجنبية.  -
   مليات الدفع التي تمت على اجهزة الصراف االلي.مجموع ع -

يرســــــــــل الجـــــــــــدول المنــــــــــوه عنـــــــــــه اعــــــــــاله، يوميـــــــــــًا، علــــــــــى البريـــــــــــد االلكترونـــــــــــي 
mhamdan@bdl.gov.lb"."  

  
يلغى نص "المادة الثامنة عشرة" من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة    :المادة الثانية

  .٢٧/٩/٢٠٠١يخ تار  ٧٩٣٣المرفق بالقرار األساسي رقم 
  

  أشهر من تاريخ صدوره. ٦ُيعمل بهذا القرار لمدة    :المادة الثالثة
  

  ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  : المادة الرابعة
  ٢٠٢٠نيسان  ٣بيروت، في 

  حاكم مصرف لبنان
  توفيق سالمه رياض

                                                 
 ).٥٥٠ رقم (تعميم وسيط ١٥/٤/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢١٩ار الوسيط رقم أضيفت هذه املادة مبوجب القر  -١
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  ٢ التقرير اليومي للنقد

  

  

  

  

  - --------------------------------- املصرف  

  -------------------------------------- التاريخ 
  
  

رصيد اليوم   العملة

  السابق

إيداعات 

  نقدية

سحوبات على اجهزة 

  الصراف اآليل

سحوبات نقدية 

  على الصناديق

  الرصيد

            لرية لبنانية

            دوالر امريكي

            يورو

            جنيه اسرتليين

  
  

 

                                                 
 ).٥٥٠رقم (تعميم وسيط  ١٥/٤/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢١٩ار الوسيط رقم مبوجب القر اجلدول  اهذ أضيف -٢


