تعميم وسيط رقم ٥١١
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة
ولمؤسسات الوساطة المالية ولسائر المودعين لدى مصرف لبنان

ن&&&&&ودعكم ربط&&&&&ا ً نس&&&&&خة ع&&&&&ن الق&&&&&رار الوس&&&&&يط رق&&&&&م  ١٢٩٣٥ت&&&&&اريخ  ٢٠١٨/١٢/٤المتعل&&&&&ق
بتع&&ديل الق&&رار األساس&&ي رق&&م  ٦٩٠٨ت&&اريخ ) ١٩٩٨/٢/٢٦أص&&ول إي&&داع وس&&حب المب&&الغ النقدي&&ة
في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه( المرفق ب&التعميم االساس&ي
رقم .٤٠
بيروت ،في  ٤كانون األول ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان
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قرار وسيط رقم ١٢٩٣٥
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 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
وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات 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 بت&&&&اريخ
،٢٠١٨/١١/٢٨
يقرر ما يأتي:
المادة األولى :يلغ&&ى ن&&ص البن&&د ) (٤م&&ن المقط&&ع "أوالً" م&&ن الم&&ادة الثالث&&ة م&&ن الق&&رار األساس&&ي
رقم  ٦٩٠٨تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦ويستبدل بالنص التالي :
» -٤يوضع في جيب غطاء كل "علبة" بطاق&ة تعري&ف تحت&وي عل&ى البيان&ات الخاص&ة
بعملي&&ة االي&&داع 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( ،علم &ا ً ب&&أن تس&&ليم "العل&&ب"
وبطاق&&ات التعري&&ف الخاص&&ة بھ&&ا ي&&تم عل&&ى ص&&ناديق مص&&رف لبن&&ان ويحس&&م ب&&دل
اس&&تھالك العلب&&ة الب&&الغ /٣٠ ٠٠٠/ل.ل) .ثالث&&ون ال&&ف لي&&رة لبناني&&ة( عن&&د التس&&ليم
مباشرةً من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان«.
المادة الثانية :يلغ&&ى ن&&ص ك&&ل م&&ن الفق&رتين )أ( و)ج( م&&ن البن&&د ) (٦م&&ن المقط&&ع "أوالً" م&&ن الم&&ادة
الثالثة من القرار األساسي رقم  ٦٩٠٨تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦ويستبدل بالنص التالي:
»أ -يمك&&&&ن للمص&&&&ارف إج&&&&راء عملي&&&&ة اي&&&&داع واح&&&&دة م&&&&ن خ&&&&ارج العل&&&&ب ،حص&&&&راً
على صناديق المركز الرئيس&ي لمص&رف لبن&ان وذل&ك اذا ت&وفرت الش&روط التالي&ة
مجتمعة:
ً
 ان يكون المصرف المعني متقيدا بأحكام الفقرة )ھـ( م&ن البن&د ) (٣م&ن الم&ادةاالولى من القرار االساسي رقم  ٧٢٩٩تاريخ .١٩٩٩/٦/١٠
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-٢ ان تتم ،ش&ھريا ً ،عملي&ة االي&داع المن&وه عنھ&ا )تحدي&داً ف&ي الث&اني عش&ر م&ن أيشھر(.
 ان تكون االوراق النقدية المودعة من إصدار العام  ٢٠٠٤وما يلي&ه وم&ن فئ&ةواحدة فقط.
 ان تُرتّب ھذه االيداعات وفقا لما ورد في المادة الثانية من ھذا القرار.»ج -يستوفي مص&رف لبن&ان م&ن المص&ارف المعني&ة عمول&ة ق&درھا  /٧٥٠ ٠٠٠/ل.ل.
)س&&بعماية وخمس&&ون ال&&ف لي&&رة لبناني&&ة( ع&&ن ك&&ل عملي&&ة اي &داع ت&&تم وفق &ا ً ألحك&&ام
البند ) (٦ھذا«.
المادة الثالثة :يلغ&&ى ن&&ص المقط&&ع "أوالً" م&&ن الم&&ادة السادس&&ة م&&ن الق&&رار األساس&&ي رق&&م ٦٩٠٨
تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦ويستبدل بالنص التالي:
» أوالً :ي&&دفع ك&&ل مص&&رف أو مؤسس&&ة مالي&&ة عن&&د مخالف&&ة ش&&روط إي&&داع أو س&&حب
األوراق النقدي&&ة أو قط&&ع النق&&ود المعدني&&ة المح&&ددة ف&&ي ھ&&ذا الق&&رار مبلغ &ا ً م&&ن
المال لقاء النفقات التي يتكبدھا مصرف لبنان نتيجة عدم تقيده بھذه الشروط.
يتم استيفاء المبلغ المذكور عن طريق اقتطاع&ه م&ن حس&اب العمي&ل المخ&الف
المفتوح لدى مصرف لبنان وذلك وفقا ً لما يلي:
 -١مبل&&&&&غ  /١٠٠،٠٠٠/ل.ل) .مئ&&&&&ة أل&&&&&ف لي&&&&&رة لبناني&&&&&ة( ع&&&&&ن الخط&&&&&أ
في عدد األوراق النقدية ضمن "العلبة" الواحدة.
 -٢مبل&&غ  /١٠٠،٠٠٠/ل.ل) .مئ&&ة أل&&ف لي&&رة لبناني&&ة( ع&&ن ك&&ل ورق&&ة نقدي&&ة
من فئة مختلفة عن فئة الحزمة المودعة ضمن "العلبة" الواحدة.
 -٣مبل&&غ  /١٠٠،٠٠٠/ل.ل .مئ&&ة أل&&ف لي&&رة لبناني&&ة( ع&&ن ك&&ل ورق&&ة نقدي&&ة
من حجم مختلف عن حجم الحزمة المودعة ضمن "العلبة" الواحدة.
 -٤مبل&&غ  /١٠٠،٠٠٠/ل.ل) .مئ&&ة أل&&ف لي&&رة لبناني&&ة( ع&&ن ك&&ل ورق&&ة نقدي&&ة
من عملة أجنبية أو ورقة غير نقدية ضمن "العلبة" الواحدة.
 -٥مبل&&غ  /١٠٠،٠٠٠/ل.ل) .مئ&&ة أل&&ف لي&&رة لبناني&&ة( ع&&ن ك&&ل ورق&&ة نقدي&&ة
مزورة أو مزيفة ضمن "العلبة" الواحدة.
 -٦مبل&&غ  /١٠٠،٠٠٠/ل.ل) .مئ&&ة أل&&ف لي&&رة لبناني&&ة( ع&&ن ك&&ل ورق&&ة نقدي&&ة
مشوھة أو ملوثة أو متالعب بھا ضمن "العلبة" الواحدة.
 -٧مبلغ  /٢٠٠،٠٠٠/ل.ل) .مئتي ألف ليرة لبنانية( عن كل علب&ة تتض&من
أوراق نقدي&ة غي&&ر موض&&بة بحس&&ب األص&ول المتبع&&ة )الزامي&&ة توض&&يب
األوراق النقدية على وجه واحد وباتجاه واحد(.
 -٨مبلغ  /٢،٠٠٠/ل.ل) .ألفا ليرة لبنانية( عن كل قطعة نقود معدنية زائدة
أو ناقصة ضمن الكيس الواحد.
 -٩مبل&&غ  /٦٠،٠٠٠/ل.ل) .س&&تون أل&&ف لي&&رة لبناني&&ة( ع&&ن ك&&ل قطع&&ة نق&&ود
معدنية مزورة أو مشوھة ضمن الكيس الواحد.
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-٣ -١٠مبل&&غ  /٦٠،٠٠٠/ل.ل) .س&&تون أل&&ف لي&&رة لبناني&&ة( ع&&ن ك&&ل قطع&&ة نق&&ود
معدنية من فئة أخرى أو قطعة معدنية غير نقدية أو قطع&ة نق&ود معدني&ة
من عملة أجنبية ضمن الكيس الواحد.
 -١١مبلغ  /١٠٠،٠٠٠/ل.ل) .مئ&ة أل&ف لي&رة لبناني&ة( ف&ي ح&ال ورود طل&ب
اإلي&&داع أو الس&&حب خ&&ارج المھ&&ل المح&&ددة ف&&ي البن&&د ) (٢م&&ن المقط&&ع
"ثالثاً" من المادة الرابعة أعاله.
 -١٢مبلغ  /١٠٠،٠٠٠/ل.ل) .مئة ألف ليرة لبنانية( في ح&ال ع&دول العمي&ل
عن تنفيذ طلبه سواء في المركز الرئيسي أو في أي من الفروع.
 -١٣في حال الخطأ في نوع "العلب":
أ -إذا كان نوع "العلبـة" المقدمة من المصارف او المؤسس&ات المالي&ة
الى اي من فروع مصرف لبنان غير مطابق لمحتواھا ،يقوم الفرع
المعني برفض عملية اإليداع إلى ح&ين تص&حيح الخط&أ ض&من دوام
العمل المحدد على الصناديق.
وف&&ي ح&&ال ع&&دول المص&&رف او المؤسس&&ة المالي&&ة ع&&ن تنفي&&ذ عملي&&ة
اإليداع ،او في حال اجراء التصحيح من خارج دوام العمل المح&دد
عل&&ى الص&&ناديق ،تعتب&&ر العملي&&ة غي&&ر منف&&ذة وي&&دفع المص&&رف او
المؤسسة المالية مبلغ  /١٠٠،٠٠٠/ل.ل) .مئة ألف ليرة لبنانية(.
أم&&&&&ا ف&&&&&ي المرك&&&&&ز الرئيس&&&&&ي لمص&&&&&رف لبن&&&&&ان ،في&&&&&تم اس&&&&&تالم
"العلب&&&&ة" موض&&&&وع الخط&&&&أ م&&&&ن العمي&&&&ل وع&&&& ّد محتواھ&&&&ا وي&&&&دفع
المص&&&&&&&&رف او المؤسس&&&&&&&&ة المالي&&&&&&&&ة مبل&&&&&&&&غ  /٤٠٠،٠٠٠/ل.ل.
)اربعماي&&&&ة ال&&&&ف لي&&&&رة لبناني&&&&ة( ع&&&&ن ك&&&&ل "علب&&&&ة" ال يتط&&&&ابق
نوعھا مع محتواھا.
ب -إذا كان ن&وع "العلب&ة" مط&ابق لمحتواھ&ا ولكن&ه غي&ر مط&ابق لطل&ب
المص&&&رف او المؤسس&&&ة المالي&&&ة ،فيق&&&وم العمي&&&ل بتع&&&ديل طلب&&&ه بم&&&ا
يتناس&&ب م&&ع "العل&&ب" المن&&وي إي&&داعھا ،وف&&ي ھ&&ذه الحال&&ة ي&&تم دف &ع
مبلغ  /١٠٠،٠٠٠/ل.ل) .مئة ألف لي&رة لبناني&ة( ع&ن الطل&ب األول
ال&&&ذي يعتب&&&ر بمثاب&&&ة طل&&&ب غي&&&ر منف&&&ذ ومبل&&&غ  /١٠٠،٠٠٠/ل.ل.
)مئة ألف ليرة لبنانية( ع&ن الطل&ب الث&اني ال&ذي يعتب&ر بمثاب&ة طل&ب
إض&&افي .ويطب&&ق االج&&راء ذات&&ه ف&&ي ح&&ال كان&&ت أكي&&اس قط&&ع النق&&ود
المعدنية مخالفة لما ھو وارد في طلب اإليداع.
 -١٤ف&&ي ح&&ال التق&&دم بطلب&&ات إض&&افية إلج&&راء عملي&&ات إي&&داع و/أو عملي&&ات
س&&&&حب عل&&&&ى ص&&&&ناديق مص&&&&رف لبن&&&&ان ف&&&&ي الي&&&&وم ذات&&&&ه ،ي&&&&تم دف&&&&ع
مبلغ  /١٠٠،٠٠٠/ل.ل) .مئة ألف ليرة لبنانية( للطلب الث&اني ف&ي الي&وم
الواح&&&&د بالنس&&&&بة لك&&&&ل م&&&&ن األوراق النقدي&&&&ة وقط&&&&ع النق&&&&ود المعدني&&&&ة
ويتضاعف المبلغ مع كل طلب إضافي بحيث يصبح /٢٠٠،٠٠٠/ل.ل.
)مئت&&&&&ي أل&&&&&ف لي&&&&&رة لبناني&&&&&ة( للطل&&&&&ب الثال&&&&&ث و /٤٠٠،٠٠٠/ل.ل.
)اربعماية ألف ليرة لبنانية( للطلب الرابع ،الخ.
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-٤ -١٥مبل&&غ  /٥٠،٠٠٠/ل.ل) .خمس&&ون أل&&ف لي&&رة لبناني&&ة( ع&&ن ك&&ل حزم&&ة،
مودع&&ة م&&ن خ&&ارج العل&&ب وفق &ا ً ألحك&&ام البن&&د ) (٦م&&ن المقط&&ع "أوالً"
م&&&&ن الم&&&&&ادة الثالث&&&&&ة اع&&&&&اله ،تتض&&&&من أوراق نقدي&&&&&ة غي&&&&&ر موض&&&&&بة
بحسب األص&ول المتبع&ة )الزامي&ة توض&يب األوراق النقدي&ة عل&ى وج&ه
واحد وباتجاه واحد(«.
المادة الرابعة :يلغ&&&ى ن&&&&ص البن&&&&د ) (٣م&&&&ن الم&&&&ادة الس&&&&ابعة م&&&&ن الق&&&&رار األساس&&&&ي رق&&&&م ٦٩٠٨
تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦ويستبدل بالنص التالي:
»  -٣على المصارف كافة استكمال حقل الترميز باضافة رمز العمل&ة وقيم&ة المبل&غ
على جميع الشيكات :
أ  -التي تصدرھا على حس&اباتھا المفتوح&ة ل&دى مص&رف لبن&ان تح&ت طائل&ة
دفع مبلغ/٢٠٠،٠٠٠/ل.ل) .مئتي الف لي&رة لبناني&ة( ع&ن ك&ل ش&يك غي&ر
مرمز او غير مكتمل الترميز او اذا كان الترميز غير واضح او تع&ذرت
قراءته بواسطة آالت المسح الخاصة.
ب -المصدرة من الغير على حس&اباتھم المفتوح&ة ل&دى مص&رف لبن&ان والت&ي
تقوم بتقديمھا لقي&دھا ف&ي حس&اباتھا ل&دى مص&رف لبن&ان تح&ت طائل&ة دف&ع
مبلغ/٢٠٠،٠٠٠/ل.ل) .مئتي الف ليرة لبنانية( عن كل شيك غير مرمز
او غي&&ر مكتم&&ل الترمي&&ز او اذا ك&&ان الترمي&&ز غي&&ر واض&&ح او اذا تع&&ذرت
قراءته بواسطة آالت المسح الخاصة.
يتوجب المبلغ المشار الي&ه ف&ي ك&ل م&ن الفق&رتين )أ( و)ب( م&ن البن&د ) (٣ھ&ذا
على المصرف مصدر الشيك وعلى المصرف الذي يقوم بعرض الشيك لقي&ده
في الحساب ،ويتم استيفاء المبلغ عن طريق اقتطاعه من حس&ابات المص&ارف
المعنية المفتوحة لدى مصرف لبنان«.
المادة الخامسة :يض&&&اف ال&&&ى البن&&&د ) (٤م&&&ن الم&&&ادة الس&&&ابعة م&&&ن الق&&&رار األساس&&&ي رق&&&م ٦٩٠٨
تاريخ  ١٩٩٨/٢/٢٦الفقرة )ج( التالي نصھا:
»ج -يحدد ثمن دفتر الشكات بـ  /١٦،٠٠٠/ل.ل) .ستة عشر الف ليرة لبنانية(
يستوفيھا مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية عند تقدمھا بطلب
طباعة دفاتر شكات«.
المادة السادسة :يعمل بھذا القرار اعتباراً من تاريخ .٢٠١٩/١/٢
المادة السابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٤كانون األول ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان
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