تعميم وسيط رقم ٤٠١
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة
ولسائر المودعين لدى مصرف لبنان

ن ودعكم ربط ا ً نس خة ع ن الق رار الوس يط رق م  ١٢١٠٧ت اريخ  ٢٠١٥/١٠/٩المتعل 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  ٩تشرين األول ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢١٠٧
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 ،٢٠١٥/٩/٣٠
يقرر ما يأتي:
المادة االولى :يلغى ،اعتباراً من تاريخ ه ،ن ص البن د ) (٤م ن المقط ع "أوالً" م ن الم ادة الثالث ة
من القرار األساسي رقم  ٦٩٠٨تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦ويستبدل بالنص التالي:
»  -٤توضع كل "علبة" في كيس شفاف خاص بھا يحتوي على البيانات الخاصة
بك ل "علب ة" لجھ ة نوعھ ا وقيمتھ ا وإس م العمي ل وفرع ه ومح ل اإلي داع
ل دى مص رف لبن ان )المرك ز الرئيس ي أو الف رع المعن ي( أو يعتم د غط اء
جديد "للعلبة" يحتوي على جيب توضع فيه بطاقة تعريف تتضمن البيان ات
المنوه عنھا وذلك لغاية  ،٢٠١٥/١٠/١٥علما ً بأن تسليم "العلب" واالكياس
الخاص ة بھ ا ي تم عل ى ص ناديق مص رف لبن ان ويحس م ثمنھ ا ،المح دد
ف ي الملح ق المتعل ق بعل ب االوراق النقدي ة المرف ق بھ ذا الق رار،
عند التسليم مباشر ًة من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان«.
المادة الثانية :يلغ ى ،اعتب اراً م ن  ،٢٠١٥/١٠/١٥ن ص البن د ) (٤م ن المقط ع "أوالً"
من المادة الثالثة من الق رار األساس ي رق م  ٦٩٠٨ت اريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦ويس تبدل
بالنص التالي:
»  -٤يوض ع ف ي جي ب غط اء ك ل "علب ة" بطاق ة تعري ف تحت وي عل ى البيان ات
الخاصة بعملية االي داع لجھ ة نوعھ ا وقيمتھ ا وإس م العمي ل وفرع ه ومح ل
اإليداع لدى مصرف لبنان )المركز الرئيسي أو الفرع المعن ي( ،علم ا ً ب أن
تسليم "العلب" وبطاقات التعريف الخاصة بھ ا ي تم عل ى ص ناديق مص رف
لبنان ويحسم بدل استھالك العلبة البالغ /١٥ ٠٠٠/ل.ل).خمسة عش ر ال ف
ليرة لبنانية( عند التسليم مباشر ًة من حساب العمي ل المفت وح ل دى مص رف
لبنان«.
../..

-٢-

المادة الثالث ة :يلغ ى ،اعتب اراً م ن  ،٢٠١٥/١٠/١٥ن ص الملح ق المتعل ق بعل ب االوراق النقدي ة
المرفق بالقرار األساسي رقم  ٦٩٠٨تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦ويستبدل بالنص الجديد
المرفق بھذا القرار.
المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٩تشرين األول ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان
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ملحق
علب األوراق النقدية
أوالً :أنواع علب األوراق النقدية
رمز نوع
"العلبة"

1,000

01

10

02

5

عدد الحزم من كل فئة
5,000

10,000

20,000

50,000

100,000
10,000,000

3

2

03

40,000,000
5

04
05

المجموع ل ل

6

2

2

3

500,000,000

4

6

800,000,000

2

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  ٧،٥كلغ في حين يصل وزنھا عند تعبئتھا بالكامل الى ١٩
كلغ.
 - 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 حزم ة واح دة فق ط م ن 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 طرفي "العلبة" لتسھيل حملھا.
 - ٨عند إقفالھا بإحكامُ ،تعزل "العلبة" عن الھواء والرطوبة ،األمر الذي يقي األوراق
النقدية 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 األربع إذا كانت معبأة بالكامل.
 -١١يتضمن غطاء العلبة جيبين من البالستيك على طرفيه ،االول مخصص
للمصارف والمؤسسات المالية لوضع بطاقة تعريف عملية االيداع والثاني
مخصص لبطاقة تعريف العملية من قبل فروع مصرف لبنان.

