تعميم وسيط رقم ٨٦
للمصارف و المؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩٠٥٠تاريخ  ٢٠٠٥/٦/١٣المتعلق بتعديل نظام
المصلحة المركزية للعمالء المتخلفين عن اإليفاء المرفق بالقرار األساسي رقم ٦٠٦٠
تاريخ .١٩٩٥/١١/٢٥
بيروت ،في  ١٣حزيران ٢٠٠٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩٠٥٠
تعديل نظام المصلحة المركزية للعمالء المتخلفين عن اإليفاء
المرفق بالقرار األساسي رقم  ٦٠٦٠تاريخ ١٩٩٥/١١/٢٥

إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد و التسليف ،السيما المادة  ١٧٤منه،
وبناء على القرار األساسي رقم  ٦٠٦٠تاريخ  ١٩٩٥/١١/٢٥المتعلق بنظام المصلحة المركزية
للعمالء المتخلفين عن اإليفاء،
وبعد استشارة كل من جمعية مصارف لبنان وجمعية المؤسسات المالية في لبنان،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ ،٢٠٠٥/٦/٨

يـقـرر مـا يـأتـي:

المادة األولى :يلغى نص كل من "المادة  "١و"المادة  "١٠و"المادة  "١٣من نظام المصلحة
المركزية للعمالء المتخلفين عن اإليفاء المرفق بالقرار األساسي
رقم  ٦٠٦٠تاريخ  ١٩٩٥/١١/٢٥وتستبدل بالنصوص التالية:
»المادة :١

تشترك حكما في المصلحة المركزية للعمالء المتخلفين عن
اإليفاء المنشأة لدى مصرف لبنان والمسماة فيما بعد في ھذا
النظام "المصلحة" المصارف والمؤسسات المالية كافة المسجلة
لدى مصرف لبنان.
../..

-٢المادة :١٠

على المصارف أن تمتنع عن تسليم دفاتر شيكات للعميل المدرج
اسمه وفقا ً ألحكام المادة  ٦أعاله.
يشطب اسم العميل من البيانات المشار إليھا في المادة  ٦أعاله
بعد مرور عشر سنوات على إدراج اسمه لدى "المصلحة" أو إذا
تحقق الشرطان اآلتيان:
أوالً :إبالغ "المصلحة " ،من قبل المصرف المسحوب عليه
الشيك المرتجع وفقا ً لألنموذج المرفق رقم ) ،(٤بأحد
األمرين التاليين:
 -١إيفاء العميل لاللتزامات المفروضة عليه نتيجة ارتجاع
الشيك.
 -٢حجز مبلغ يعادل قيمة الشيك المرتجع لدى المصرف
المعني في حال التثبت من تعذر الحصول على تسوية
خطية وإبالغ المستفيد وفقا ً لألصول بھذا الحجز
وذلك:
أ -لفترة مرور الزمن على إقامة الدعوى
على المصرف المسحوب عليه الشك
)ثالث سنوات تبتدئ من نھاية مھلة العرض
البالغة ثمانية أيام من تاريخ اإلصدار(.
ب -لمدة سنة في حال كانت المدة المتبقية من فترة
مرور الزمن ،المحددة في الفقرة )أ( أعاله،
تقل عن سنة.
ج -لمدة س نة في حال لم يتم حجز المبلغ المطلوب
خالل الفترة المشار إليھا في الفقرة )أ( أعاله.
ثانيا ً :انقضاء فترة زمنية على إدراج اسم العميل لدى
"المصلحة" ،تلي ارتجاع آخر شيك ،تبلغ:
 -١ستة أشھر في حال إدراج اسم العميل للمرة األولى
نتيجة ارتجاع أول شيك له .
 -٢ثمانية عشر شھرا في حال ارتجع له شيك ثان.
 -٣ستة وثالثين شھرا في حال ارتجع له ثالثة شيكات
أو اكثر.

المادة :١٣

توزع نفقات "المصلحة" بين المشتركين بنا ًء على جدول تنظمه
ھذه "المصلحة" وفقا ً ألصول تقترن بموافقة حاكم مصرف لبنان
بعد استطالع رأي جمعية مصارف لبنان وجمعية المؤسسات
المالية في لبنان«.
../..

-٣-

المادة الثانية:

يلغى نص المقطع األخير من الفقرة )ب( من "المادة "٣
والعبارتان " -سبب االرتجاع" و"-عنوان الساحب" من الفقرة )أ(
وعبارة " -محل إقامته" من الفقرة )ب( من "المادة  "٥من نظام المصلحة
المركزية للعمالء المتخلفين عن اإليفاء المرفق بالقرار األساسي رقم ٦٠٦٠
تاريخ .١٩٩٥/١١/٢٥

المادة الثالثة:

يلغى نص كل من النماذج ) (١و) (٢و) (٣المرفقة بنظام المصلحة المركزية
للعمالء المتخلفين عن اإليفاء موضوع القرار األساسي رقم ٦٠٦٠
تاريخ  ١٩٩٥/١١/٢٥ويستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بھذا القرار.

المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٣حزيران ٢٠٠٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

نموذج رقم ١

رقم واسم المصرف
جانب مصرف لبنان
المصلحة المركزية للعمالء المتخلفين عن االيفاء
بيان بالشيكات المرتجعة من قبلنا غير مسددة بسبب إنتفاء المؤونه كليا ً أو جزئيا ً وذلك يوم ..................
اسم الساحب بالكامل
صفته وھويته

صفة موقع الشيك
ھويته

رقم حساب العميل

رقم الشيك

قيمة الشيك
أجنبي
لبناني

تاريخ اصداره

تاريخ اإلرتجاع

BANQUE DU LIBAN
Central des Cheques Impayées

المصلحة المركزية للعمالء المتخلفين عن اإليفاء

UPCS
قرار أساسي رقم ٦٠٦٠

نموذج رقم ٢

اسم المصرف/المؤسسة المالية
الرقم على الئحة مصرف لبنان
التاريخ
عـدد الفروع التي تريد حق الدخول
يرجى تسليم الرموز والية التشغيل للموظفين لدينا ،السادة:

االسم األول
اسم العائلة
اسم الوالد
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم خليوي
بريد إلكتروني

المسؤول األول Primary System Administrator -
:
:
:
:
:
:
:
:
:

االسم األول
اسم العائلة
اسم الوالد
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم خليوي
بريد إلكتروني

المسؤول الرديف – Secondary System Administrator
:
:
:
:
:
:
:
:
:

للمصادقة على صحة المعلومات المبينة أعاله

توقيع رئيس مجلس اإلدارة – المدير العام

ختم المؤسسة

مصرف لبنان – المصلحة المركزية للعمالء المتخلفين عن اإليفاء  – UPCSقرار أساسي رقم ٦٠٦٠نموذج رقم ٢

BANQUE DU LIBAN
Central des Cheques Impayées

المصلحة المركزية للعمالء المتخلفين عن اإليفاء

UPCS
قرار أساسي رقم ٦٠٦٠

نموذج رقم ٣

اسم المصرف /المؤسسة المالية
الرقم على الئحة مصرف لبنان
اسم الفرع
التاريخ
يرجى إعطاء حق الدخول للموظفين في فرعنا  ،السادة:

االسم األول
اسم العائلة
اسم الوالد
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم خليوي
بريد إلكتروني

مستعمل أول – User 1
:
:
:
:
:
:
:
:
:

االسم األول
اسم العائلة
اسم الوالد
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم خليوي
بريد إلكتروني

مستعمل ثـاني – User 2
:
:
:
:
:
:
:
:
:

للمصادقة على صحة المعلومات المبينة أعاله

توقيع رئيس مجلس اإلدارة – المدير العام

ختم المؤسسة

مصرف لبنان – المصلحة المركزية للعمالء المتخلفين عن اإليفاء  – UPCSقرار أساسي رقم ٦٠٦٠نموذج رقم ٣

نموذج رقم ٤

مصرف لبنان
مديرية المصارف

المصلحة المركزية للعمالء المتخلفين عن اإليفاء
إفادة بتسوية وضع عميل
بيروت في ......................

اسم المصرف..........................................
الرقم على الئحة المصارف.............................
رقم اإلحالة.............
إلحاقا ً بكتابنا رقم .........بتاريخ ..............نفيدكم أن عميلنا المذكور أدناه قد أتم تسوية
الشيكات المفصلة في ھذا الكتاب وعليه نرجو إجراء الالزم وفقا ً لنظام المصلحة.

اسم العميل......................................:

الجنسية

ھوية العميل
مكان
تاريخ
ورقم
الوالدة
السجل

والدته

رقم
الحساب

تفاصيل الشكات المسددة
قيمة
العملة
رقم
الشك
الشك

تاريخ
اصداره

ختم وتوقيع المصرف

