تعميم وسيط رقم ١٢٨
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة
ولمؤسسات الوساطة المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩٤٨٦تاريخ  ٢٠٠٦/١٢/١٤المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٦٩٠٨تاريخ ) ١٩٩٨/٢/٢٦أصول إيداع المبالغ النقدية في مصرف لبنان
وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه(.
بيروت  ،في  ١٤كانون االول ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩٤٨٦
تعديل القرار األساسي رقم  ٦٩٠٨تاريخ ١٩٩٨/٢/٢٦
)أصول إيداع المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه(

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف وال سيما المادتين  ٨٥و ٩٨منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦٩٠٨تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦المتعلق بأصول إيداع المبالغ النقدية
في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه ،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٠٦/٧/٢٦
يقرر ما يأتي:
المادة األولى :يُلغى عنوان القرار األساسي رقم  ٦٩٠٨تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦ويستبدل بالعنوان التالي:
» أصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات
على الحسابات المفتوحة لديه«.
المادة الثانية:

يلغى نص المادة األولى من القرار األساسي رقم  ٦٩٠٨تاريخ ١٩٩٨/٢/٢٦
ويستبدل بالنص التالي :
» المادة األولى :عمليات إيداع وسحب األوراق النقدية والقطع المعدنية على صناديق
مصرف لبنان :
 -١يطلب من جميع العمالء من مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات
صرافة ومؤسسات وساطة مالية وسائر المودعين الذين لديھم حسابات
لدى مصرف لبنان باستثناء القطاع العام ،
عند إجراء عمليات إيداع أوراق نقدية وقطع معدنية على صناديق
مصرف لبنان  ،التقيد بما يلي :
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-٢أ  -إجراء عملية إيداع واحدة خالل اليوم الواحد
في المركز الرئيسي لمصرف لبنان وفي كل من فروعه
بالنسبة لكل من األوراق النقدية والقطع المعدنية .
يطبق اإلجراء ذاته بالنسبة لعمليات السحب .وللعميل أن يحدد
الكمية التي يرغب بسحبھا من كل من فئات األوراق النقدية
والقطع المعدنية  ،غير أنه يعود لمصرف لبنان ،عند االقتضاء،
تعديل الكميات المطلوبة من كل فئة وفقا ً لسياسة
إدارة المخزون المتوفر لديه من كل من فئات األوراق النقدية
والقطع المعدنية .
ب -إبالغ مديرية الخزينة في المركز الرئيسي لمصرف لبنان
قبل يوم عمل واحد بالمبالغ اإلجمالية المطلوب سحبھا وبالمبالغ
اإلجمالية المطلوب إيداعھا ،مع تحديد الفئات المنوي إيداعھا
وسحبھا  ،وذلك إلكترونيا ً بواسطة المشروع الخاص باإلرسال
اإللكتروني للتقارير االحصائية ) (eSTRوفقا ً لبيان
الوضعية اليومية لاليداعات والسحوبات
)نموذج } ({CDW-1المرفق بھذا القرار وقبل الساعة الواحدة
من بعد ظھر أيام االثنين والثالثاء واألربعاء والخميس ،
وقبل الساعة العاشرة صباحا ً من يوم الجمعة وقبل الساعة الثانية
عشرة ظھراً من يوم السبت .
 -٢يمكن للعمالء  ،ابتداء من تاريخ  ، ٢٠٠٦/١٢/٢٦الحصول
على نسخة من البرامج والملحق التقني ودليل المستخدم
من خالل الموقع اإللكتروني لمصرف لبنان التالي :
www.bdl.gov.lb/str/index.html
 -٣على العمالء تزويد أمانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان،
قبل تاريخ  ، ٢٠٠٦/١٢/٢٦بأسماء المسؤولين والمش ّغلين المنتدبين
للدخول إلى المشروع الخاص باالرسال االلكتروني للتقارير
االحصائية ) (eSTRوبكل تعديل يطرأ على ھذه األسماء
وذلك وفقا ً لألنموذجين رقم ) (١ورقم ) (٢المرفقين بھذا القرار .
 -٤يمكن  ،عند االقتضاء  ،قبول إيداعات وسحوبات إضافية
في اليوم الواحد  ،على أن يتم إبالغ مديرية الخزينة
في المركز الرئيسي لمصرف لبنان قبل ساعة على األقل بالمبالغ
المطلوب سحبھا أو إيداعھا وذلك ضمن الشروط المحددة في الفقرة
)ب( من البند ) (١أعاله .
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-٣ -٥تتم عمليات الدفع على صناديق مصرف لبنان على كامل مسؤولية
العميل وبحضور مندوب أو أكثر عنه  ،وذلك ضمن دوام العمل
المحدد على ھذه الصناديق«.
المادة الثالثة:

يعدل ترقيم كل من »المادة الثانية« و»المادة الثالثة« و»المادة الرابعة«
و»المادة الخامسة« من القرار األساسي رقم  ٦٩٠٨تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦بحيث يصبح
على التوالي »المادة السابعة« و»المادة الثامنة« و»المادة التاسعة« و»المادة العاشرة«.

المادة الرابعة :تضاف إلى القرار األساسي رقم  ٦٩٠٨تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦المواد »الثانية« و»الثالثة«
و»الرابعة« و»الخامسة« و»السادسة« التالي نصھا:
» المادة الثانية :األوراق النقدية والقطع المعدنية المقبولة على صناديق مصرف لبنان :
 -١تقبل فقط على صناديق مصرف لبنان األوراق النقدية والقطع المعدنية
الصحيحة )غير العائبة بمفھوم النصوص التنظيمية الصادرة عن
مصرف لبنان( من مختلف فئات العملة اللبنانية الموضوعة
تنقض ِ◌ بعد مھلة استبدالھا.
في التداول أو التي سحبت من التداول ولم
ِ
 -٢تشمل عمليات اإليداع المقبولة على صناديق مصرف لبنان :
أ – األوراق النقدية والقطع المعدنية الصالحة للتداول وھي أوراق
نقدية وقطع معدنية صحيحة وكاملة.
ب -األوراق النقدية غير الصالحة للتداول وھي أوراق نقدية تستوفي
شروط المادة  ٥٧من قانون النقد والتسليف
غير أنھا عائبة بصورة جزئية )ممزقة ومعاد لصقھا
بشكل متماسك أو متسخة أو تحمل كتابات أو أختاما ً . (...
تودع األوراق النقدية غير الصالحة في رزم مستقلة .
وفي حال كان عددھا يقل عن مئة ورقة  ،تودع ھذه األوراق
على وجه الرزمة التي تحتوي على أوراق نقدية صالحة .
ج -القطع المعدنية غير الصالحة للتداول وھي قطع معدنية
غير خاضعة ألحكام المادة  ٦٦من قانون النقد والتسليف غير
أنھا مصابة بتشويه جزئي .
تودع القطع المعدنية غير الصالحة للتداول في أكياس مستقلة .
المادة الثالثة :توضيب وترتيب األوراق النقدية المنوي إيداعھا لدى مصرف لبنان :
أوالً :توضيب اإليداعات وفقا ً للفئات :
 -١تفرز األوراق النقدية المنوي إيداعھا في حساب العميل
لدى مصرف لبنان بحسب الفئات وتوضب على الشكل التالي :
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-٤أ -في المركز الرئيسي :
– لكل من فئات الـ  ٢٠ ٠٠٠ل.ل .والـ  ١٠ ٠٠٠ل.ل.
والـ  ٥ ٠٠٠ل.ل .والـ  ١ ٠٠٠ل.ل ، .في حزم تضم كل منھا
ألف ورقة من الفئة ذاتھا مقسمة إلى عشر رزم تضم كل منھا
مئة ورقة .
ال تقبل أي حزمة من فئات األوراق النقدية المذكورة تضم أقل
من عشر رزم .
 لكل من فئتي الـ  ١٠٠ ٠٠٠ل.ل .والـ ٥٠ ٠٠٠ل.ل.باإلضافة إلى كل من فئات األوراق النقدية التي سحبت من
التداول ولم يسقط بعد حق استبدالھا قانونا ً ،
في حزم تضم كل منھا ألف ورقة من الفئة ذاتھا مقسمة إلى
عشر رزم تضم كل منھا مئة ورقة .
يمكن قبول حزمة واحدة تضم أقل من عشر رزم
من فئات األوراق النقدية المذكورة .
ب -في فروع مصرف لبنان :
– لكل من فئات الـ  ١٠ ٠٠٠ل.ل .والـ  ٥ ٠٠٠ل.ل.
والـ  ١ ٠٠٠ل.ل ، .في حزم تضم كل منھا ألف ورقة
من الفئة ذاتھا مقسمة إلى عشر رزم تضم كل منھا
مئة ورقة .
ال تقبل أي حزمة من فئات األوراق النقدية المذكورة تضم أقل
من عشر رزم .
 لكل من فئات الـ  ١٠٠ ٠٠٠ل.ل .والـ ٥٠ ٠٠٠ل.ل.والـ  ٢٠ ٠٠٠ل.ل .باإلضافة إلى كل من فئات األوراق
النقدية التي سحبت من التداول ولم يسقط
بعد حق استبدالھا قانونا ً  ،في حزم تضم كل منھا ألف ورقة
من الفئة ذاتھا مقسمة إلى عشر رزم تضم كل منھا
مئة ورقة .
يمكن قبول حزمة تضم أقل من عشر رزم
من فئات األوراق النقدية المذكورة .
-٢

يسمح لمؤسسات الصرافة أن تودع لدى المركز الرئيسي
لمصرف لبنان أو لدى أي من فروعه حزم تضم كل منھا
أقل من عشر رزم من فئات األوراق النقدية كافة .
../..
-٥-

ثانيا ً :ترتيب األوراق النقدية المنوي إيداعھا لدى مصرف لبنان :
 -١يعتبر العميل مسؤوالً عن ترتيب األوراق النقدية لجھة عددھا وصحتھا
وحسن فرزھا بحسب طبيعتھا )صالحة ،غير صالحة (...
وذلك قبل إيداعھا على صناديق مصرف لبنان.
 -٢عند ترتيب األوراق النقدية ضمن رزم  ،على العميل :
أ – أن يتأكد من أن األوراق النقدية صحيحة ومن احتواء
كل رزمة على مئة ورقة .
ب -أن يزيل ما يكون على األوراق النقدية من دبابيس ومالقط وأشرطة
غز وربطات مطاط . ...
ج  -أن يضع في الرزمة الواحدة وفي الحزمة الواحدة
أوراقا ً نقدية من ذات الفئة والقياس .
د  -أن يرتب األوراق النقدية بحيث يكون وجه الورقة دائما ً إلى األعلى
وباتجاه موحد .
ھـ -أن يحـزم كل ألف ورقـة نقديـة من الفئة ذاتھا المؤلفة
من عشر رزم بربطات عرضية.
و  -أن يرفق بكل حزمة وبكل رزمة من األوراق النقدية رسيمة بيضاء
تحمل اسم العميل وفرعه  ،فئة األوراق النقدية  ،العدد ،
القيمة  ،تاريخ اإليداع وتأشيرة شخص معيّن من قبل العميل .
ز  -أن يزيـل الربطات عن الرزم التـي سبق أن سحبت
من مصرف لبنان ولم تستعمل من قبل العميل ويستبدلھا بربطات
جديدة وأن يضع عليھا الرسائم المحددة في الفقرة )و( أعاله .
المادة الرابعة :توضيب القطع المعدنية المنوي إيداعھا لدى مصرف لبنان :
عند إجراء عمليات إيداع قطع معدنية على صناديق مصرف لبنان ،
على العميل أن يقوم بفرزھا بحسب فئاتھا وأشكالھا وألوانھا
ووضعھا المادي )صالحة أو غير الصالحة للتداول(  ،وأن يضعھا
في أكياس نيلون شفافة ومحكمة اإلقفال يضم كل منھا ألف قطعة .
المادة الخامسة :تسجيل قيمة اإليداعات في حساب العميل لدى مصرف لبنان :
 -١يقوم مصرف لبنان بتدقيق كامل األوراق النقدية والقطع المعدنية
المودعة لديه وذلك في ذات يوم اإليداع.
 -٢تثبّت في اليوم ذاته قيمة اإليداعات بعد ع ّدھا من قبل الوحدة المعنية
لدى مديرية الخزينة في مصرف لبنان والتأكد من عدم وجود
فروقات في العدد أو في الفرز  ،أو وجود أوراق نقدية أو قطع
معدنية مزورة أو مزيفة أو متالعب بھا أو مشوھة أو ملوثة .
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-٦ -٣في حال تبين وجود فرق في عدد األوراق النقدية أو القطع المعدنية
المودعة  ،يسجل الفرق بتاريخ اإليداع  ،وفقا ً للحالة ،
في أو على حساب العميل  ،ويصدر مصرف لبنان في اليوم ذاته
إيصاالً بالمبلغ الحقيقي الذي تم إيداعه لديه مرفقا ً به بيان توضيحي
بالفروقات  ،ويقوم بإرسال إعالم قيد بذلك إلى العميل
في اليوم التالي بواسطة البريد .
 -٤في حال تضمنت اإليداعات المقبولة أوراقا ً عائبة بمفھوم النصوص
التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان  ،تصادر األوراق النقدية
زود العميل في اليوم ذاته بنسخة
أو القطع المعدنية المذكورة وي َّ
عن محضر المصادرة وبإيصال بالمبلغ الذي تم إيداعه محسوما ً منه
قيمة األوراق النقدية أو القطع المعدنية المصادرة ،
ويقوم مصرف لبنان بإرسال إعالم قيد بذلك إلى العميل
في اليوم التالي بواسطة البريد.
المادة السادسة :مخالفة شروط إيداع أو سحب األوراق النقدية أو القطع المعدنية:
يدفع كل عميل يخالف شروط إيداع أو سحب األوراق النقدية
أو القطع المعدنية المحددة في ھذا القرار مبلغا ً من المال لقاء النفقات
التي يتكبدھا مصرف لبنان نتيجة عدم تقيد العميل بھذه الشروط ،
ويتم استيفاء المبلغ المذكور عن طريق اقتطاعه من حساب العميل
المفتوح لدى مصرف لبنان وذلك وفقا لما يلي :
أوالً :في حال وُ جدت بين اإليداعات أوراق نقدية عائبة
بمفھوم النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ،
يدفع العميل :
 -١مبلغ  /٥٠ ٠٠٠/ل.ل) .خمسين ألف ليرة لبنانية(
عن األوراق النقدية المزورة أو المزيفة أو المتالعب بھا
التي توجد ضمن حزمة األوراق النقدية الصالحة المودعة
على صناديق مصرف لبنان .
 -٢مبلغ  /٣٠ ٠٠٠/ل.ل) .ثالثين ألف ليرة لبنانية(
عن األوراق النقدية المشوھة أو الملوثة التي توجد
ضمن حزمة األوراق النقدية الصالحة المودعة على صناديق
مصرف لبنان .
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-٧ثانيا ً:

في حال إجراء عمليات إيداع أو سحب إضافية على صناديق
مصرف لبنان في اليوم ذاته :
يدفع العميل مبلغ  /٥٠ ٠٠٠/ل.ل) .خمسين ألف ليرة لبنانية(
لكل عملية إيداع أو سحب ثانية في اليوم الواحد بالنسبة لكل من
األوراق النقدية والقطع المعدنية  ،ويتضاعف المبلغ مع كل عملية
سحب أو إيداع تالية بحيث تصبح  /١٠٠ ٠٠٠/ل.ل.
)مائة ألف ليرة لبنانية( للعملية الثالثة و /٢٠٠ ٠٠٠/ل.ل.
)مائتا ألف ليرة لبنانية( للعملية الرابعة ...الخ .
يتم احتساب عدد اإليداعات أو السحوبات على أساس
مجموع اإليداعات أو السحوبات التي يقوم بھا المركز الرئيسي
للعميل وفروعه كافة على الصندوق ذاته .

ثالثا ً:

في حال وجود خطأ في عدد األوراق النقدية أو القطع المعدنية
المودعة  ،يدفع العميل :
 -١مبلغ  /٥٠ ٠٠٠/ل.ل) .خمسين ألف ليرة لبنانية(
عن كل خطأ في عدد األوراق النقدية الموضوعة
في الحزمة الواحدة .
 -٢مبلغ  /١٠ ٠٠٠/ل.ل) .عشرة آالف ليرة لبنانية(
عن كل خطأ في عدد القطع المعدنية الموضوعة
في الكيس الوحد .

رابعا ً :في حال وجود أوراق نقدية أو قطع معدنية مختلفة
في ذات الحزمة أو الكيس  ،يدفع العميل :
 -١مبلغ  /٥٠ ٠٠٠/ل.ل) .خمسين ألف ليرة لبنانية(
في حال تبين وجود أوراق نقدية من فئات مختلفة
أو من أحجام مختلفة من الفئة ذاتھا في الحزمة الواحدة .
 -٢مبلغ  /١٠ ٠٠٠/ل.ل) .عشرة آالف ليرة لبنانية(
في حال تبين وجود قطع معدنية من فئات
أو أشكال أو ألوان مختلفة أو ذات وضع مادي )صالحة
أو غير صالحة للتداول( مختلف من الفئة ذاتھا في الكيس
الواحد«.
../..

-٨-

المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار اعتباراً من . ٢٠٠٧/٢/١
المادة السادسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت  ،في  ١٤كانون االول ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

) (bbbbb-ssاسم العميل

االيداعات والسحوبات النقدية

نموذج )) CDW-1الوضعية اليومية كما
في yyyy/mm/dd
رقم و اسم البند
000001
000002
000003
000004
000005
000006
000007
000008
...
100001
200001

النوع

عملية
عملية
عملية
عملية
عملية
عملية
عملية
عملية
...
مجموع االيداعات
مجموع السحوبات

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

1

ايداع
سحب

01

بيروت
جونية
طرابلس
زحلة
بعلبك
صيدا
صور
نبطية
بكفيا
عاليه

2

الفرع

الفرع

النوع

02
03
04
05
06
07
08
09
10

الفئة

الفئة

القيمة

العدد

001

أوراق ١

002

أوراق ٥

003

أوراق ١٠

004

أوراق ٢٥

المبلغ

005

أوراق ٥٠

006

أوراق ١٠٠

007

أوراق ٢٥٠

008

أوراق ٥٠٠

009

أوراق ١٠٠٠

010

أوراق ٥٠٠٠

011

أوراق  ١٠,٠٠٠أصفر

012

أوراق  ١٠,٠٠٠بنفسجي

013

أوراق ٢٠٠٠٠

014
015
201
202
203
204
205
206

أوراق ٥٠٠٠٠
أوراق ١٠٠٠٠٠
 ١معدن
 ٥٠معدن
 ١٠٠معدن
 ٢٥٠معدن
 ٥٠٠معدن
 ٢٥معدن

Note that the file name to be sent to BDL should be ETDyymmdd.bbbbbss

BANQUE DU LIBAN
اإليداعات والسحوبات اليومية

Daily Deposits – Withdrawals

eSTR
قرار أساسي رقم ٦٩٠٨

أنموذج رقم ١

اسم العميل
الرقم على الالئحة الصادرة عن مصرف لبنان
التاريخ

يرجى تسليم الرموز وآلية التشغيل للموظفين لدينا التاليين:
المسؤول األول – Primary System Administrator
االسم األول
الشھرة
اسم األب
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم الخليوي
البريد الكتروني

المسؤول الرديف – Secondary System Administrator
االسم األول
الشھرة
اسم األب
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم الخليوي
البريد الكتروني

للمصادقة على صحة المعلومات المبينة أعاله

توقيع رئيس مجلس اإلدارة  -المدير العام

الختم
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BANQUE DU LIBAN
اإليداعات والسحوبات اليومية

Daily Deposits – Withdrawals

eSTR
أنموذج رقم ٢

قرار أساسي رقم ٦٩٠٨
اسم العميل
الرقم على الالئحة الصادرة عن مصرف لبنان
التاريخ

يرجى اعطاء حق الدخول للموظفين لدينا التاليين:
مستعمل أول – User 1
االسم األول
الشھرة
اسم األب
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم الخليوي
البريد الكتروني

مستعمل ثاني – User 2
االسم األول
الشھرة
اسم األب
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم الخليوي
البريد الكتروني

للمصادقة على صحة المعلومات المبينة أعاله

توقيع رئيس مجلس اإلدارة  -المدير العام

الختم
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