تعميم وسيط رقم ٣٢٢
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة
ولمؤسسات الوساطة المالية ولسائر المودعين لدى مصرف لبنان

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٤١٥تاريخ  ٢٠١٣/٥/١٣المتعلق
بتعديل القرار األساسي رقم  ٦٩٠٨تاريخ ) ١٩٩٨/٢/٢٦أصول إيداع وسحب المبالغ النقدية
في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .٤٠
بيروت ،في  ١٣ايار ٢٠١٣
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٤١٥
تعديل القرار األساسي رقم  ٦٩٠٨تاريخ ١٩٩٨/٢/٢٦
المتعلق بأصول إيداع وسحب 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  ١٩٩٨/٢/٢٦وتعديالته المتعلق
بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات
على الحسابات المفتوحة لديه،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ ، ٢٠١٣/٥/٢
يقرر ما يأتي:
المـادة االولى :يلغى نص المقطع "اوالً" من المادة االولى من القرار األساسي رقم ٦٩٠٨
تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦ويستبدل بما يلي:
» أوالً :تقبل فقط على صناديق مصرف لبنان ايداعات األوراق النقدية العائدة
الصدار العام  ٢٠٠٤ولالصدارات الالحقة وقطع النقود المعدنية
الصحيحة والكاملة ،وفقا ً لمفھوم القرار األساسي رقم ٦٩١٠
تاريخ  ،١٩٩٨/٢/٢٦من مختلف فئات العملة اللبنانية الموضوعة
في التداول«.
المـادة الثانية :يلغى نص كل من البند ) (٥والبند ) (٦من المادة الثانية من القرار األساسي
رقم  ٦٩٠٨تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦ويستبدل بما يلي:
» -٥حزم كل ألف ورقة نقدية من الفئة ذاتھا ضمن حزمة مؤلفة من عشر رزم
بربطات طولية وعرضية.
 -٦ازالة الربطات عن الرزم التي سبق أن سحبت من مصرف لبنان
ولم تستعمل من قبل العميل واستبدالھا بربطات جديدة«.
المـادة الثالثة :يلغى نص البند ) (٢من المقطع "أوالً" من المادة الثالثة من القرار األساسي
رقم  ٦٩٠٨تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦ويستبدل بما يلي:
» -٢يضم كل قسم في "العلبة" حزمة واحدة فقط«.
../..

-٢-

المـادة الرابعة :يلغى نص البند ) (١من المقطع "ثالثا ً" من المادة الرابعة من القرار األساسي
رقم  ٦٩٠٨تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦ويستبدل بما يلي:
» -١إبالغ مديرية العمليات النقدية في المركز الرئيسي لمصرف لبنان،
قبل يوم عمل واحد على االقل ،إلكترونيـا ً بواسطة المشـروع الخـاص
باإلرسال اإللكتروني للتقارير االحصائية ) (eSTRوفقا ً لبيان الوضعية
اليومية لإليداعات والسحوبات )انموذج  (CDW-1الوارد على الموقع
االلكتروني لمصرف لبنان المحدد في المقطع "ثامنا ً" من ھذه المادة:
أ  -بالنوع والعدد والقيمة اإلجمالية "للـعلب" المنوي إيداعھا
و/أو سحبھا.
ب -بالفئات والعدد والقيمة االجمالية لقطع النقود المعدنية المنوي إيداعھا
و/أو سحبھا.
ج  -بنوع وعدد "العلب" الفارغة المطلوب تسليمھا الى العميل«.
المادة الخامسة :يلغى نص المقطع "رابعا ً" من المادة الرابعة من القرار األساسي رقم ٦٩٠٨
تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦ويستبدل بما يلي:
» رابعا ً :يعود لمصرف لبنان ،عند اإلقتضاء ،تعديل نوع وعدد "العلب"
وفئات وعدد قطع النقود المعدنية المطلوب سحبھا وفقا ً لسياسة
إدارة المخزون المتوفر لديه«.
المادة السادسة :يلغى نص كل من الملحق المتعلق بعلب االوراق النقدية واالنموذج رقم )(٣
المرفقين بالقرار األساسي رقم  ٦٩٠٨تاريخ ١٩٩٨/٢/٢٦
ويستبدل كل منھما بالنص الجديد المرفق.
المـادة السابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المـادة الثامنة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٣ايار ٢٠١٣
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

ملحق
علب األوراق النقدية
أوالً :أنواع علب األوراق النقدية
رمز نوع
"العلبة"

01
02
03
04
05

عدد الحزم من كل فئة

5,000 1,000
10
3
5

10,000

20,000

50,000

100,000

2
5
6

2

2
4
2

3
6

المجموع ل ل

10,000,000
40,000,000
500,000,000
800,000,000
200,000,000

ثانيا ً :مواصفات علب األوراق النقدية:
تتميز علب األوراق النقدية بالمواصفات الرئيسية التالية:
 - ١تتكون من مادة البالكسي غالس الشفاف ) (PVCبحيث يسھل معاينة محتواھا.
 - ٢يبلغ وزنھا فارغة  ٥.٥كلغ في حين يصل وزنھا عند تعبئتھا بالكامل الى  ١٧كلغ.
 - ٣يمكن وضعھا في أماكن تتراوح فيھا درجات الحرارة بين  ٥٠درجة مئوية تحت
الصفر و ٨٠درجة مئوية فوق الصفر.
 - ٤في داخلھا عشرة أقسام كل قسم منھا معد الحتواء حزمة واحدة فقط من األوراق
النقدية مؤلفة من عشر رزم تضم كل رزمة مئة ورقة نقدية من الفئة ذاتھا.
 - ٥يتالءم قياس كل من أقسام "العلبة" مع قياس حزم األوراق النقدية اللبنانية من
الفئات كافة العائدة إلصدار العام  ٢٠٠٤واالصدارات الالحقة.
 - ٦زوايا "العلبة" مدوّ رة.
 - ٧يوجد مقبضان مثبتان على جھتي "العلبة" لتسھيل حملھا.
 - ٨عند إقفالھا بإحكامُ ،تعزل "العلبة" عن الھواء والرطوبة ،األمر الذي يقي األوراق
النقدية من تأثير العوامل الخارجية ويمنع تسرب رائحتھا إلى الخارج.
 - ٩يمكن وضع  Barcodeو  RFID TAGعليھا.
 -١٠ان شكلھا يسمح بوضع عدة "علب" فوق بعضھا البعض ،على أن ال يتجاوز عددھا
األربعة إذا كانت معبأة بالكامل.
ثالثا ً :ثمن علب االوراق النقدية واكياس النايلون الخاصة بھا
 - ١يبلغ ثمن "العلبة" الواحدة مع كيس النايلون الخاص بھا خمسة عشر ألف ليرة
لبنانية.
 - ٢يبلغ ثمن الكيس ،في حال طلبه دون علبة ،خمسة آالف ليرة لبنانية.

٣/١

انموذج رقم ٣

أنموذج ايداع اوراق نقدية ضمن "العلب"
)مخصص للمصارف وللمؤسسات المالية
__________ في __________
اسم المودع______________________________ :
الى مصرف لبنان  -المركز الرئيسي/الفرع__________ :
بعد التحية،
نرسل لكم نقداً مبلغا ً وقدره _________________________ ل.ل.
فقط ________________________________________________
________________________________________________
اليداعه في حسابنا لديكم رقم _________________ :
وإننا نبين لكم في ما يلي التفاصيل المتعلقة بـ"العلب" المكونة لھذه الدفعة:
النوع

العدد

القيمة

5
4
3
2
1
المجموع:
وتفضلوا بقبول االحترام
االسم والتوقيع

خاتم المؤسسة

االسم والتوقيع

٣/٢

انموذج رقم ٣

انموذج إيداع قطع نقود معدنية
)مخصص للمصارف وللمؤسسات المالية(
__________ في __________
اسم المودع______________________________ :
الى مصرف لبنان  -المركز الرئيسي/الفرع__________ :
بعد التحية،
نرسل لكم نقداً مبلغا ً وقدره _________________________ ل.ل.
فقط __________________________________________________
__________________________________________________
اليداعه في حسابنا لديكم رقم _________________ :
وإننا نبين لكم في ما يلي التفاصيل المتعلقة بقطع النقود المعدنية المكونة لھذه الدفعة:
الفئة

العدد

القيمة

٥٠٠
٢٥٠
١٠٠
٥٠
٢٥
المجموع:
وتفضلوا بقبول االحترام
االسم والتوقيع

خاتم المؤسسة

االسم والتوقيع

٣/٣

انموذج رقم ٣

انموذج ايداع اوراق نقدية وقطع نقود معدنية
)مخصص للمودعين غير المصارف والمؤسسات المالية(
__________ في __________
اسم المودع______________________________ :
الى مصرف لبنان  -المركز الرئيسي/الفرع__________ :
بعد التحية،
نرسل لكم نقداً مبلغا ً وقدره _________________________ ل.ل.
فقط __________________________________________________
__________________________________________________
اليداعه في حسابنا لديكم رقم _________________ :
واننا نبين لكم في ما يلي تفاصيل فئات األموال المكونة لھذه الدفعة:
أوراق نقدية:

قطع نقود معدنية:

الفـــئـــة
100,000
50,000
20,000
10,000
5,000
1,000
مجموع االوراق النقدية

العدد

القيمة

500
250
100
50
25
مجموع النقود المعدنية
المجموع العام

وتفضلوا بقبول االحترام
االسم والتوقيع

خاتم المودع

االسم والتوقيع

