٥٣

تعميم أساسي للمصارف رقم ٢٠
موجه أيضا للمؤسسات المالية

١

ﻨودﻋﻜم رﺒطﺎ ﻨﺴﺨﺔ ﻋن اﻝﻘرار اﻷﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٦٠٦٠ﺘﺎرﻴﺦ ١٩٩٥/١١/٢٥
وﻋن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤرﻓق ﺒﻪ واﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼء اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﻴن ﻋن اﻻﻴﻔﺎء .

ﺒﻴروت  ،ﻓﻲ  ٢٥ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ١٩٩٥
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

 -١وﺟ ـ ـ ــﻪ إﱃ اﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ـ ـ ــﺎت اﳌﺎﻟﻴ ـ ـ ــﺔ ﲟﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﻟﻘـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ــﻢ  ٨٤٤٢ﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٣/٧/١٧ﺗﻌﻤ ـ ـ ــﻴﻢ وﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ــﻢ ، (٣٤
اﻟـﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺪءاً ﻣﻦ .٢٠٠٣/٩/١٥
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﺪﱘ ١٣٨١

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٠ت /٢٠١٩-١٢-٣١

٥٤

قرار أساسي رقم ٦٠٦٠
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻨظﺎم اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼء اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﻴن ﻋن اﻻﻴﻔﺎء
ان ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ،
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف  ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺎدة  ١٧٤ﻤﻨﻪ،
وﺒﻌد اﺴﺘﺸﺎرة ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺼﺎرف ﻝﺒﻨﺎن،
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي اﻝﻤﺘﺨذ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ ،١٩٩٥/١١/٢٣
ﻴﻘرر ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ  :ﻴﺴﺘﺒدل اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼء اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﻴن ﻋن اﻻﻴﻔﺎء اﻝﻤوﻀوع
ﻤوﻀﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺒﺎﻝﻘرار رﻗم  ٥٩١٣ﺘﺎرﻴﺦ  ١٩٩٥/٦/٢٣وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﺠدﻴد
اﻝﻤرﻓق .
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  :ﻴﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﻘرار اﺒﺘداء ﻤن . ١٩٩٦/٧/١
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  :ﻴﻨﺸر ﻫذا اﻝﻘرار واﻝﻨظﺎم اﻝﻤرﻓق ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ .

ﺒﻴروت  ،ﻓﻲ ١٩٩٥/١١/٢٥
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

٥٥

ﻨظﺎم اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ
ﻝﻠﻌﻤﻼء اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﻴن ﻋن اﻹﻴﻔﺎء
اﻝﻤﺎدة  :١ ١ﺘﺸ ــﺘرك ﺤﻜﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻝﻤﺼ ــﻠﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴ ــﺔ ﻝﻠﻌﻤ ــﻼء اﻝﻤﺘﺨﻠﻔ ــﻴن ﻋ ــن اﻹﻴﻔ ــﺎء اﻝﻤﻨﺸ ــﺄة ﻝ ــدى
ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن واﻝﻤﺴــﻤﺎة ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم "اﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ" اﻝﻤﺼــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴــﺎت
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
اﻝﻤﺎدة  : ٢ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ان ﺘﻨظم وﺘﺤﻔظ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸﻴﻜﺎت
اﻝﻤﺴﺤوﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﻀطر اﻝﻰ ارﺠﺎﻋﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﺴددة ﺒﺴﺒب اﻨﺘﻔﺎء
اﻝﻤؤوﻨﺔ ﻜﻠﻴﺎ أو ﺠزﺌﻴﺎ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻝﺸﻴك ﻝﻠوﻓﺎء ﺨﻼل اﻝﻤدة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ.
اﻝﻤﺎدة  : ٣أ  -ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺼ ــرف اﻝﻤﺴ ــﺤوب ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻝﺸ ــﻴك اﻝﻤرﺘﺠ ــﻊ ان ﻴﺴ ــﻌﻰ اﻝ ــﻰ إﻋ ــﻼم اﻝﻌﻤﻴ ــل
اﻝﺴ ــﺎﺤب ،ﺒﺎﻝوﺴ ــﺎﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤ ــﺔ واﻝﻤﻨﺎﺴ ــﺒﺔ ،ﻋ ــن ارﺘﺠ ــﺎع اﻝﺸ ــﻴك وﺴ ــﺒب ارﺘﺠﺎﻋ ــﻪ،
وﻴدﻋوﻩ ﻝﺘﺴوﻴﺔ وﻀﻊ ﻫذا اﻝﺸﻴك ﻀﻤن ﻤﻬﻠﺔ  ١٥ﻴوﻤـﺎ  ٢ﻜﺤـد اﻗﺼـﻰ اﻋﺘﺒـﺎ ار ﻤـن
ﺘﺎرﻴﺦ اﻻرﺘﺠﺎع ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ اﺒﻼغ اﺴﻤﻪ اﻝﻰ "اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ".
ﻻ ﺘـ ــدﺨل اﻝﻔﺘ ـ ـرة اﻝﻤﻤﺘـ ــدة ﻤـ ــن ﺘـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٢٠/٣/١٥ﻝﻐﺎﻴـ ــﺔ ﺘـ ــﺎرﻴﺦ ،٢٠٢٠/٦/١٥
ﻀــﻤﻨﺎً ،ﻓــﻲ اﺤﺘﺴــﺎب ﻤﻬﻠــﺔ اﻝﺨﻤﺴــﺔ ﻋﺸــر ﻴوﻤـﺎً اﻝﻤﺤــددة اﻋــﻼﻩ واﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻝﺘﺴــوﻴﺔ
وﻀﻊ اﻝﺸﻴﻜﺎت اﻝﻤرﺘﺠﻌﺔ .٣
ب –٤ﺘــﺘم اﻝﺘﺴــوﻴﺔ  ،اﻝﻤﺸــﺎر إﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻔﻘ ـرة )أ( أﻋــﻼﻩ  ،ﻝوﻀــﻊ اﻝﺸــﻴك اﻝﻤرﺘﺠــﻊ ﻋــن
طرﻴق إﺤدى اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
 أن ﻴﺼرف اﻝﺸﻴك ﻤن ﺤﺴﺎب اﻝﻌﻤﻴل ﺒﻌد زوال أﺴﺒﺎب اﻻرﺘﺠﺎع . أن ﻴﺘﺴــﻠم اﻝﻤﺼــرف ﺘﺴ ـوﻴﺔ ﺨطﻴــﺔ ﺘﺘﻨــﺎول اﻝﺸ ـﻴك اﻝﻤرﺘﺠــﻊ ﺸ ـرط أن ﺘﻜــون ﻗــدأﺒرﻤــت ﺒــﻴن اﻝﺴــﺎﺤب واﻝﻤﺴــﺘﻔﻴد اﻷﺨﻴــر أﻤــﺎم ﺠﻬــﺔ ﻗﻀــﺎﺌﻴﺔ ﺼــﺎﻝﺤﺔ أو أﻤـ ـﺎم
اﻝﻜﺎﺘــب اﻝﻌـ ـدل .وﻓـ ـﻲ ﺤـ ـﺎل أﻋﻴــد أﺼــل اﻝﺸـ ـﻴك إﻝــﻰ اﻝﻤﺼــرف إﺜﺒﺎﺘــﺎ ﻝﻠﺘﺴــوﻴﺔ
اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼرف ﺤﻴﻨﺌذ ﺘﻌطﻴل اﻝﺸﻴك أو إﺘﻼﻓﻪ.
اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻝﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻨد ،ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎن اﻝﻤﺴـﺘﻔﻴد اﻷﺨﻴـر ﺸﺨﺼـﺎً ﻤﻌﻨوﻴـﺎً،
ً
ﻴﺘم ﺘوﻗﻴﻊ اﻝﺘﺴوﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤﻔوض ﺒﺎﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻝﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺒراء.

 -١ﻋ ّﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٠٥٠ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٥/٦/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٨٦

 -٢ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣١٣٧ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١١/١٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  (٥٣٣ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
»ﻻ ﺗــﺪﺧﻞ اﻟﻔــﱰة اﳌﻤﺘــﺪة ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ  ٢٠١٩/١٠/١٥ﻟﻐﺎﻳــﺔ ﺗــﺎرﻳﺦ  ،٢٠١٩/١١/١٥ﺿــﻤﻨﺎً ،ﰲ اﺣﺘﺴــﺎب ﻣﻬﻠــﺔ اﳋﻤﺴــﺔ ﻋﺸــﺮ ﻳﻮﻣ ـﺎً
اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ وﺿــﻊ اﻟﺸــﻴﻜﺎت اﳌﺮﲡﻌــﺔ اﶈــﺪدة ﰲ اﻟﺒﻨــﺪ )أ( ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  ٣ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎم اﳌﺼــﻠﺤﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻼء اﳌﺘﺨﻠﻔــﲔ ﻋــﻦ اﻹﻳﻔــﺎء
اﳌﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦٠٦٠ﺗﺎرﻳﺦ «.١٩٩٥/١١/٢٥
 -٣أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٢٣٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢٠/٦/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٦٠
 -٤ﻋ ّﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٨٨٨٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٤/١١/١٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٧٠

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٠ت /٢٠١٩-١٢-٣١

٥٦

 أن ﻴﻘـ ــدم إﻝـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ــرف ﻜﺘـ ــﺎب ﻤـ ــن ﺠﻬـ ــﺔ ﻗﻀـ ــﺎﺌﻴﺔ ﺼـ ــﺎﻝﺤﺔ ﺘطﻠـ ــب ﺘﺠﻤﻴـ ــداﻹﺠراءات ﺤول اﻝﺸﻴك اﻝﻤرﺘﺠﻊ ﻝﺤﻴن اﻝﺒت ﻓﻲ ﻨزاع ﻗﺎﺌم ﺤوﻝﻪ .
 أن ﻴﻌﺎد اﺼل اﻝﺸﻴك إﻝﻰ اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ.-

١

اﻝﻤﺎدة  : ٤ﻓور اﻨﻘﻀﺎء ﻤﻬﻠﺔ  ١٥ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻻرﺘﺠﺎع  ،وﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم ﺘﺴوﻴﺔ وﻀﻊ اﻝﺸﻴك
اﻝﻤرﺘﺠﻊ ﻋن طرﻴق إﺤدى اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة )ب( ﻤن اﻝﻤﺎدة

) (٣أﻋﻼﻩ ،

ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼرف أن ﻴطﻠب ادراج اﺴم اﻝﻌﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ اﻝﻌﻤﻼء اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﻴن ﻋن
اﻻﻴﻔﺎء ﻝدى " اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ " .
اﻝﻤﺎدة  : ٥أ  -ﻴﺘم طﻠب ادراج اﺴﻤﺎء اﻝﻌﻤﻼء اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﻴن ﻋن اﻹﻴﻔﺎء ﻝدى "اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ" ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ
ﺒﻴﺎﻨﺎت دورﻴﺔ ﺘرﺴﻠﻬﺎ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻰ " اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ " ﺘﺒﻴن ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
 اﺴم اﻝﺴﺎﺤب وﺼﻔﺔ ﻤوﻗﻊ اﻝﺸﻴك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة )ب( ﻤنﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة .
 رﻗم ﺤﺴﺎب اﻝﻌﻤﻴل . رﻗم اﻝﺸﻴك اﻝﻤرﺘﺠﻊ وﺘﺎرﻴﺦ اﺼدارﻩ . ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺸﻴك اﻝﻤرﺘﺠﻊ واﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺤرر ﻓﻴﻬﺎ . ﺘﺎرﻴﺦ اﻻرﺘﺠﺎع .-

٢

-

٢

وﻴﻘدم ﻫذا اﻝﺒﻴﺎن وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻨﻤوذج رﻗم ) (١اﻝﻤرﻓق ﺒﻬذا اﻝﻨظﺎم .
ب  -إذا ﻜﺎن اﻝﺴﺎﺤب ﺸﺨﺼﺎ طﺒﻴﻌﻴﺎ  ،ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﻴﺎن اﺴم واﻝدﻴﻪ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺨﻼﺼﺔ
ﻋن ﻜﺎﻤل ﻫوﻴﺘﻪ )ﺘﺎرﻴﺦ وﻤﺤل وﻻدﺘﻪ -

٣

رﻗم ﺴﺠل ﻨﻔوﺴﻪ( ،ﻋﻠﻰ ان ﻴﻘﺘﺼر

اﻻﻤر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻴل اﻝذي ﻴوﻗﻊ ﺸﻴﻜﺎ ﻤﺴﺤوﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻤﺸﺘرك .
وأﻤﺎ اذا ﻜﺎن اﻝﻌﻤﻴل ﺸﺨﺼﺎ ﻤﻌﻨوﻴﺎ  ،ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﻴﺎن رﻗم ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﺴﺠل
اﻝﺘﺠﺎري أو رﻗم وﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻠم واﻝﺨﺒر اﻝﻤﻌطﻰ ﻝﻪ  ،وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ .

 -١أﻟﻐﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٠٥٠ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٥/٦/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٨٦
 -٢أﻟﻐﻴ ــﺖ ﻋﺒ ــﺎرﰐ "ﺳ ــﺒﺐ اﻻرﲡ ــﺎع" و" -ﻋﻨـ ـﻮان اﻟﺴ ــﺎﺣﺐ" ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻔﻘ ــﺮة ﲟﻮﺟ ــﺐ اﳌ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ ٩٠٥٠
ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٥/٦/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٨٦
 -٣أﻟﻐﻴـ ــﺖ ﻋﺒـ ــﺎرة " ﳏـ ــﻞ إﻗﺎﻣﺘـ ــﻪ " ﻣـ ــﻦ ﻫـ ــﺬﻩ اﻟﻔﻘـ ــﺮة ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ٩٠٥٠ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٠٥/٦/١٣
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٨٦

٥٧

وﺒﻤطﻠق اﻻﺤوال ﻴﻘﺘﻀﻲ  ،اﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ﻤﺎ ورد أﻋﻼﻩ  ،ﺒﻴﺎن ﻨﻔس اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اذا
ﺘﻌﻠق اﻻﻤر ﺒوﻜﻴل ﻋن اﻝﺴﺎﺤب أو ﺒﺸﺨص ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻔﺔ أو ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ أو
ﻨظﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻨﻪ .
ج  -ﻴﺤﺼر ﺤق ﺘﻘدﻴم اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺒﺸﺨص اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم
أو ﻤن ﻴﻨوب ﻋﻨﻪ  ،ﻋﻠﻰ ان ﺘﺒﻠﻎ " اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ " ﺒﺄﺴﻤﺎء اﻝﻤﻔوﻀﻴن ﺒﺘﻘدﻴم ﻫذﻩ

اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وﺒﻨﻤﺎذج ﺘواﻗﻴﻌﻬم .
اﻝﻤﺎدة  : ٦ﺘﻘوم " اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ " ﺒﺤﻔظ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤرﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ :
 - ١وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﺴﻠﺴل اﻻﺒﺠدي ﻤﻊ ذﻜر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﻴك اﻝﻤرﺘﺠﻊ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ
واردة ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﺼﺎرف وﻤﻊ إظﻬﺎر ﺘﺎرﻴﺦ وﻋدد اﻝﻤرات اﻝﺘﻲ
أدرج ﻓﻴﻬﺎ ،ﺒﺎﻝﺴﺎﺒق  ،اﺴم اﻝﻌﻤﻴل اﻝﻤﺘﺨﻠف .
 - ٢وﻓﻘﺎ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ورودﻫﺎ اﻝزﻤﻨﻲ .
اﻝﻤﺎدة  :١ ٧ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ،ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﺨﺼﻪ ،ﻗﺒل ﻤﻨﺢ
أﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴﻼت ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ،او دﻓﺘر ﺸﻴﻜﺎت ﻻﺤد ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ،اﻻﺴﺘﻌﻼم ﻋﻨﻪ
إﻝﻜﺘروﻨﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ "اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ" ) (UPCSﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
ﺘﻌﺘﺒر ﺴﺠﻼت ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺠﻬﺔ إﺜﺒﺎﺘﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻝﻤﺼرف أو
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﻌﻼم اﻝﻤذﻜور.
ﻻ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻨﺴﺦ اﻝﻤطﺒوﻋﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤوﺠودة
ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ "اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ" اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ،ﻓﻲ ﻤطﻠق ﺤﺎل ،ﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
اﻝﻤﺎدة  :٢ ٨ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻤﺼـﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤـﺎﻝﻴﺔ ﺘﺤـدﻴد ﻋـدد اﻝﻔروع اﻝﺘـﻲ ﺴﺘدﺨـل ﻋـﻠﻰ ﻤوﻗــﻊ
"اﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ" إﻝﻜﺘروﻨﻴ ـﺎً واﺴــم اﻝﻤﺴ ــؤول اﻷول Primary System Administrator
واﺴـم اﻝﻤﺴـؤول اﻝردﻴـف  Secondary System Administratorوﻓﻘﺎً ﻝﻸﻨﻤوذج رﻗم
) (٢اﻝﻤرﻓق رﺒطﺎً.
ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤﺼــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺘﻌﺒﺌــﺔ اﻷﻨﻤــوذج رﻗــم ) (٣اﻝﻤرﻓــق رﺒطـﺎً ﻋــن
ﻜل ﻓرع ﺴﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤوﻗﻊ "اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ" اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ.
ﻴﺴﻠم اﻝﻨﻤوذﺠﺎن ) (٢و) (٣اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼﻩ ،ﻤوﻗﻌﺎن وﻓﻘﺎً ﻝﻸﺼول اﻝﻤﻌﺘﻤدة ،اﻝـﻰ
أﻤﺎﻨـﺔ ﺴـر ﻤدﻴرﻴـﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن وذﻝك ﻗﺒل ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠٣/٨/١٥

 -١ﻋﺪﻟﺖ ﻫـﺬﻩ اﳌـﺎدة ﲟﻮﺟـﺐ اﳌـﺎدة اﻻوﱃ ﻣــﻦ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳـﻴﻂ  ٨٤٤٢ﺗـﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٣/٧/١٧ﺗﻌﻤـﻴﻢ وﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ  ، (٣٤اﻟــﺬي ﻳﻌﻤـﻞ ﺑـﻪ
ﺑﺪءاً ﻣﻦ .٢٠٠٣/٩/١٥
 -٢ﻋـﺪﻟﺖ ﻫـﺬﻩ اﳌـﺎدة ﲟﻮﺟـﺐ اﳌـﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳـﻴﻂ  ٨٤٤٢ﺗـﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٣/٧/١٧ﺗﻌﻤـﻴﻢ وﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ  ، (٣٤اﻟــﺬي ﻳﻌﻤـﻞ ﺑـﻪ
ﺑﺪءاً ﻣﻦ .٢٠٠٣/٩/١٥

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٠ت /٢٠١٩-١٢-٣١

٥٨
١
اﻝﻤﺎدة  : ٩ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺼول أي ﺨﻠل أو ﻋطل طﺎرئ ﻴؤدي اﻝﻰ ﻋدم إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝدﺨول إﻝﻜﺘروﻨﻴﺎً

ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ "اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ" ،ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺼﺎرف وﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﺘﻘدم اﻝﻰ "اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ"
ﺒطﻠب اﺴﺘﻌﻼم ﺨطﻲ ﺘﺤدد ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻤل ﻫوﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴل اﻝﻤﻌﻨﻲ.
ﺘرﺴل "اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ" ﻝطﺎﻝب اﻻﺴﺘﻌﻼم ،ﻤﺼرﻓﺎً ﻜﺎن أو ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻤﻬﻠﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ
ﺜﻼﺜﺔ أﻴﺎم ﻋﻤل ،ﻜﺘﺎﺒﺎً ﺠواﺒﻴﺎً ﺤول اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ.
اﻝﻤﺎدة  :٢١٠ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼ ـ ـ ــﺎرف أن ﺘﻤﺘﻨ ـ ـ ــﻊ ﻋ ـ ـ ــن ﺘﺴ ـ ـ ــﻠﻴم دﻓ ـ ـ ــﺎﺘر ﺸ ـ ـ ــﻴﻜﺎت ﻝﻠﻌﻤﻴ ـ ـ ــل اﻝﻤ ـ ـ ــدرج اﺴ ـ ـ ــﻤﻪ
وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة  ٦أﻋﻼﻩ.
ﻴﺸطب اﺴم اﻝﻌﻤﻴل ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ٦أﻋﻼﻩ ﺒﻌد ﻤرور
ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ إدراج اﺴﻤﻪ ﻝدى "اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ" أو إذا ﺘﺤﻘق اﻝﺸرطﺎن اﻵﺘﻴﺎن:
أوﻻً :إﺒﻼغ "اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ" ،ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﺴﺤوب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸﻴك اﻝﻤرﺘﺠﻊ وﻓﻘﺎً
ﻝﻸﻨﻤوذج اﻝﻤرﻓق رﻗم ) ،(٤ﺒﺄﺤد اﻷﻤرﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴن:
 -١إﻴﻔﺎء اﻝﻌﻤﻴل ﻝﻼﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ارﺘﺠﺎع اﻝﺸﻴك.
 -٢ﺤﺠــز ﻤﺒﻠــﻎ ﻴﻌــﺎدل ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺸــﻴك اﻝﻤرﺘﺠــﻊ ﻝــدى اﻝﻤﺼــرف اﻝﻤﻌﻨــﻲ ﻓــﻲ ﺤــﺎل
اﻝﺘﺜﺒ ـ ـ ــت ﻤ ـ ـ ــن ﺘﻌ ـ ـ ــذر اﻝﺤﺼ ـ ـ ــول ﻋﻠـ ـ ـ ـﻰ ﺘﺴ ـ ـ ــوﻴﺔ ﺨطﻴ ـ ـ ــﺔ ٕواﺒ ـ ـ ــﻼغ اﻝﻤﺴ ـ ـ ــﺘﻔﻴد
وﻓﻘﺎً ﻝﻸﺼول ﺒﻬذا اﻝﺤﺠز وذﻝك:
أ -ﻝﻔﺘـ ـ ـ ـ ـرة ﻤـ ـ ـ ـ ــرور اﻝ ـ ـ ـ ــزﻤن ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ إﻗﺎﻤـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝ ـ ـ ـ ــدﻋوى ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ـ ـ ـ ــرف
ﻝﻤﺴــﺤوب ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺸــك )ﺜــﻼث ﺴــﻨوات ﺘﺒﺘــدئ ﻤــن ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻤﻬﻠــﺔ اﻝﻌــرض
اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺼدار(.
ب -ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻨت اﻝﻤدة اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤـن ﻓﺘـرة ﻤـرور اﻝـزﻤن ،اﻝﻤﺤـددة
ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة )أ( أﻋﻼﻩ ،ﺘﻘل ﻋن ﺴﻨﺔ.
ج -ﻝﻤــدة ﺴــﻨﺔ ﻓــﻲ ﺤــﺎل ﻝــم ﻴــﺘم ﺤﺠــز اﻝﻤﺒﻠــﻎ اﻝﻤطﻠــوب ﺨــﻼل اﻝﻔﺘـرة اﻝﻤﺸــﺎر
إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة )أ( أﻋﻼﻩ.

 -١ﻋﺪﻟﺖ ﻫـﺬﻩ اﳌـﺎدة ﲟﻮﺟـﺐ اﳌـﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳـﻴﻂ  ٨٤٤٢ﺗـﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٣/٧/١٧ﺗﻌﻤـﻴﻢ وﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ  ، (٣٤اﻟــﺬي ﻳﻌﻤـﻞ ﺑـﻪ
ﺑﺪءاً ﻣﻦ .٢٠٠٣/٩/١٥
 -٢أدﺧ ـ ـ ـ ــﻞ آﺧ ـ ـ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ـ ــﺬﻩ اﳌ ـ ـ ـ ــﺎدة ﲟﻮﺟ ـ ـ ـ ــﺐ اﳌ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ـ ــﻴﻂ  ٩٠٥٠ﺗ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٠٥/٦/١٣
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٨٦

٥٩

ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻨﻘﻀــﺎء ﻓﺘ ـرة زﻤﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ إدراج اﺴــم اﻝﻌﻤﻴــل ﻝــدى "اﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ" ،ﺘﻠــﻲ ارﺘﺠــﺎع آﺨــر
ﺸﻴك ،ﺘﺒﻠﻎ:
 -١ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻓﻲ ﺤﺎل إدراج اﺴم اﻝﻌﻤﻴل ﻝﻠﻤرة اﻷوﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ارﺘﺠﺎع أول ﺸﻴك
ﻝﻪ .
 -٢ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸر ﺸﻬ ار ﻓﻲ ﺤﺎل ارﺘﺠﻊ ﻝﻪ ﺸﻴك ﺜﺎن.
 -٣ﺴﺘﺔ وﺜﻼﺜﻴن ﺸﻬ ار ﻓﻲ ﺤﺎل ارﺘﺠﻊ ﻝﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻴﻜﺎت أو اﻜﺜر.
اﻝﻤﺎدة  : ١١ﻝﻜل ﺸﺨص ﻴرﻏب ﻓﻲ اﻻطﻼع او ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ واﻝﻤﺤﻔوظﺔ
ﻝدى "اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ" ان ﻴﺘﻘدم ﻤﻨﻬﺎ ﺒطﻠب اﺴﺘﻌﻼم ﻋن طرﻴق ﻤﺼرﻓﻪ أو أي ﻤﺼرف
آﺨر ،وﻻ ﻴﺤول ذﻝك دون ﺤق اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﻤراﺠﻌﺔ "اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ" ﻤﺒﺎﺸرة إذا رﻏب ﺒذﻝك،
وﻋﻠﻰ ان ﻴرﻓق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻻﺨﻴرة ﻤﻊ طﻠﺒﻪ اﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
 ﺼورة ﻋن اﻝﻬوﻴﺔ او اﺨراج اﻝﻘﻴد اذا ﻜﺎن ﺸﺨﺼﺎ طﺒﻴﻌﻴﺎ او ﺼورة ﻋناﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﺜﺒوﺘﻴﺔ اﻻﺨرى اذا ﻜﺎن ﺸﺨﺼﺎ ﻤﻌﻨوﻴﺎ .
 رﻗم أو أرﻗﺎم اﻝﺤﺴﺎب/اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻝﻤﺤرﻜﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻝﺸﻴﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎﻫذا اﻝﺸﺨص وﻴرﻏب ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﻼم ﻋﻨﻬﺎ .
وﺘﺴﻠم "اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ" ،ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ،اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل
ﺘواﻓرﻫﺎ .
اﻝﻤﺎدة  : ١٢ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﺤﺎﻜم اﻝﻤﺎدة  ١١أﻋﻼﻩ  ،ﺘﺘﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﻤواد ٧ ،٦ ،٥ ،٢
و ٩أﻋﻼﻩ ﺒطﺎﺒﻊ اﻝﺴرﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ وﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل اﻻ ﻻﻋﻼم اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن اﻝﺸﻴﻜﺎت اﻝﻤرﺘﺠﻌﺔ .
١
ـﺎء ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺠـ ـ ـ ـ ــدول ﺘﻨظﻤـ ـ ـ ـ ــﻪ
اﻝﻤﺎدة  : ١٣ﺘـ ـ ـ ـ ــوزع ﻨﻔﻘـ ـ ـ ـ ــﺎت "اﻝﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﻠﺤﺔ" ﺒـ ـ ـ ـ ــﻴن اﻝﻤﺸـ ـ ـ ـ ــﺘرﻜﻴن ﺒﻨـ ـ ـ ـ ـ ً
ﻫذﻩ "اﻝﻤﺼـﻠﺤﺔ" وﻓﻘـﺎً ﻷﺼـول ﺘﻘﺘـرن ﺒﻤواﻓﻘـﺔ ﺤـﺎﻜم ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن ﺒﻌـد اﺴـﺘطﻼع رأي

ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺼﺎرف ﻝﺒﻨﺎن وﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن.

 -١ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣـﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ  ٩٠٥٠ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٥/٦/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٨٦

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٠ت /٢٠١٩-١٢-٣١

٦٠

اﻝﻤﺎدة  : ١٤ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺼرف ان ﻴطﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﻼف دﻓﺎﺘر اﻝﺸﻴﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻠﻤﻬﺎ ﻝزﺒﺎﺌﻨﻪ أو ﻋﻠﻰ
أﻴﺔ ورﻗﺔ ظﺎﻫرة ﻤﻨﻬﺎ  ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ﻨص اﻝﻤﺎدة  /٦٦٦/ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺘﻲ
ﺘﻠﺘزم اﻝﻤﺼﺎرف طﺒﺎﻋﺘﻪ  ،اﻝﻨص اﻝﺘﺎﻝﻲ :
" إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻌﻘوﺒﺎت أﻋﻼﻩ  ،ﻴدرج اﺴم اﻝﻌﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﻴن ﻋن اﻻﻴﻔﺎء ﻝدى
"اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼء اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﻴن ﻋن اﻻﻴﻔﺎء" اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن وﻴﺤرم
ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎل دﻓﺘر اﻝﺸﻴﻜﺎت  ،وذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤرﻓق ﺒﺎﻝﻘرار
اﻷﺴﺎﺴﻲ ١رﻗم  ٦٠٦٠ﺘﺎرﻴﺦ  ١٩٩٥/١١/٢٥ﻤوﻀوع اﻝﺘﻌﻤﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺼﺎرف
رﻗم  ٢٠ﺘﺎرﻴﺦ " . ١٩٩٥/١١/٢٥
اﻝﻤﺎدة  - ١ :١٥اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور ﻫذا اﻝﻨظﺎم  ،ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺼرف ﻴﻘوم ﺒﻔﺘﺢ ﺤﺴﺎب ﺸﻴﻜﺎت
ﻻﺤد ﻋﻤﻼﺌﻪ أو ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ دﻓﺘر ﺸﻴﻜﺎت ﺠدﻴد ان ﻴﺴﺘﺤﺼل ﻤن ﻫذا اﻝﻌﻤﻴل ﻋﻠﻰ
ﻤواﻓﻘﺘﻪ اﻝﺨطﻴﺔ اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ودون أي ﺘﺤﻔظ ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق اﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ ﺤﺎل
ارﺘﺠﺎع اﺤد اﻝﺸﻴﻜﺎت اﻝﻤﺴﺤوﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻝﻠﺴﺒب اﻝﻤذﻜور ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ٢ﻤن ﻫذا اﻝﻨظﺎم.
ﺘﺤﻔظ ﻫذﻩ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼرف ﻓﻲ ﻤﻠف ﺨﺎص ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف اﻻطﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أي وﻗت ﻜﺎن. ٢
 - ٢ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف ان ﺘﻘوم ،ﺨﻼل ﻤدة ﺴﺘﺔ اﺸﻬر ﺘﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور ﻫذا اﻝﻨظﺎم،
ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤن ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ اﻝذﻴن ﺴﺒق ان ﻓﺘﺤت ﻝﻬم ﺤﺴﺎﺒﺎت
ﺸﻴﻜﺎت .
اﻝﻤﺎدة  : ١٦ﻴﻠﻐﻰ اﻝﻘرار رﻗم  ٥٩١٣ﺘﺎرﻴﺦ  ١٩٩٥/٦/٢٣واﻝﻨظﺎم اﻝﻤرﻓق ﺒـﻪ واﻝﻘـرار رﻗم ٥٩٣٧
ﺘﺎرﻴﺦ . ١٩٩٥/٧/٦
أﻗر ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي
اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ
اﻝﺤﺎﻜم
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

 -١وردت اﺻﻼ ﻋﺒﺎرة "ﺑﻘﺮار ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن".
 -٢أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﲟﻮﺟﺐ اﳌـﺎدة اﳋﺎﻣﺴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳـﻴﻂ  ٨٤٤٢ﺗـﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٣/٧/١٧ﺗﻌﻤـﻴﻢ وﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ  ،(٣٤اﻟــﺬي ﻳﻌﻤـﻞ
ﺑﻪ ﺑﺪءاً ﻣﻦ .٢٠٠٣/٩/١٥

ﻨﻤوذج رﻗم ١

رﻗم واﺴم اﻝﻤﺼرف

١

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

نص /قسم  /١ر  /٢٠ت /٢٠١٩-١٢-٣١

 ٦٠ﻣﻜﺮر ١

 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ  ٩٠٥٠ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٥/٦/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٨٦

قيمة الشيك
أجنبي
لبناني

تاريخ اصداره

تاريخ اإلرتجاع

 ٦٠ﻣﻜﺮر ٢

BANQUE DU LIBAN
المصلحة المركزية للعمالء المتخلفين عن اإليفاء

UPCS
قرار أساسي رقم ٦٠٦٠

Central des Cheques Impayées

نموذج رقم ٢

١

اسم المصرف/المؤسسة المالية
الرقم على الئحة مصرف لبنان
التاريخ
عـدد الفروع التي تريد حق الدخول
يرجى تسليم الرموز والية التشغيل للموظفين لدينا ،السادة:
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
:
االسم األول
:
اسم العائلة
:
اسم الوالد
:
المديرية
:
الصفة
:
رقم الھاتف
:
رقم الفاكس
:
رقم خليوي
:
بريد إلكتروني
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

 -١أﺿــﻴﻒ ﻫ ـﺬا اﻟﻨﻤــﻮذج ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ  ٨٤٤٢ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٣/٧/١٧ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗ ـﻢ  ،(٣٤ﰒ ﻋــﺪل ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ
ﻣـﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ  ٩٠٥٠ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٥/٦/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٨٦

 ٦٠ﻣﻜﺮر ٣

BANQUE DU LIBAN
المصلحة المركزية للعمالء المتخلفين عن اإليفاء

UPCS
قرار أساسي رقم ٦٠٦٠

Central des Cheques Impayées

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

 -١أﺿــﻴﻒ ﻫــﺬا اﻟﻨﻤــﻮذج ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ  ٨٤٤٢ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٣/٧/١٧ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ،(٣٤ﰒ ﻋــﺪل ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ
ﻣـﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ  ٩٠٥٠ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٥/٦/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٨٦
نص /قسم  /١ر  /٢٠ت /٢٠١٩-١٢-٣١

 ٦٠ﻣﻜﺮر ٤

مصرف لبنان

نموذج رقم ٤

١

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

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ  ٩٠٥٠ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٥/٦/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٨٦

