تعميم وسيط رقم ٣٧٠
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة
ولسائر المودعين لدى مصرف لبنان

ن ودعكم ربط ا ً نس خة ع ن الق رار الوس يط رق م  ١١٨٤٢ت اريخ  ٢٠١٤/٩/٦المتعل ق
بتعديل القرار األساسي رق م  ٦٩٠٨ت اريخ ) ١٩٩٨/٢/٢٦أص ول إي داع وس حب المب الغ النقدي ة
ف ي مص رف لبن ان وأص ول س حب الش يكات عل ى الحس ابات المفتوح ة لدي ه(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .٤٠
بيروت ،في  ٦ايلول ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان
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قرار وسيط رقم ١١٨٤٢
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،
وبن ا ًء عل ى الق رار األساس ي رق م  ٦٩٠٨ت اريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦وتعديالت ه المتعل ق
بأص ول إي داع وس حب المب الغ النقدي ة ف ي مص رف لبن ان وأص ول س حب الش يكات
على الحسابات المفتوحة لديه،
وبن ا ًء عل ى ق رار المجل س المرك زي لمص رف لبن ان المتخ ذ ف ي جلس ته المنعق دة
بتاريخ ،٢٠١٤/٩/٣
يقرر ما يأتي:

المـادة األولى :يض اف ال ى الم ادة الس ابعة م ن الق رار األساس ي رق م ٦٩٠٨
تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦البند ) (٤التالي نصه:
» -٤على المودعين كافة المفتوحة حسابات باسمھم لدى مصرف لبنان:
أ  -التوق ف كلي ا ً ع ن الطباع ة الذاتي ة للش كات المخصص ة لتحري ك ھ ذه
الحس ابات وطل ب طباعتھ ا ل دى مص رف لبن ان )مديري ة العملي ات
النقدية(.
ب -اس تعمال الش يكات الت ي ي تم طباعتھ ا ل دى مص رف لبن ان ،حص راً،
للسحب من حساباتھم لديه بعد تاريخ «.٢٠١٤/١٢/٣١
المـادة الثانية :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المـادة الثالثة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٦ايلول ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان
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