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 ١٥٨تعميم أساسي للمصارف رقم 
  
  
  

المتعلق باجراءات  ٨/٦/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٣٥نودعكم ربطًا نسخة عن القرار االساسي رقم 
  ودائع بالعمالت االجنبية.تدريجي للتسديد استثنائية 

  
  ٢٠٢١حزيران  ٨ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه



١٢٤٠ 

 

  
  

 ١٣٣٣٥قرار أساسي رقم 

   

   ودائع بالعمالت االجنبيةتدريجي لاستثنائية لتسديد  اجراءات

  
  

  ان حاكم مصرف لبنان، 
  منه، ١٧٤و ٧٠بناًء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 

المصارف  وتعديالته المتعلق بتوظيفات ٢٠/٩/٢٠٠١تاريخ  ٧٩٢٦وبناًء على القرار األساسي رقم 
  اإللزامية،

  في الظروف االستثنائية الراهنة التي تمر بها البالد حاليًا،وحفاظًا على المصلحة العامة 
  ، ٤/٦/٢٠٢١وبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  

  
  يقرر ما يأتي:

  
مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع كل على   :١المادة االولى

وفقًا للشروط  ٣١/١٠/٢٠١٩االجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة قبل  بالعمالت
  واآللية المحددة ادناه.

  
  بغيـــــة اســـــتفادة أي شـــــخص طبيعـــــي صـــــاحب حســـــاب، مقـــــيم او غيـــــر مقـــــيم،    :٢أوالً  :ةالثانيالمادة 

(في ما يلي "صـاحب الحسـاب") مـن احكـام هـذا القـرار، يعتمـد مجمـوع ارصـدة 
ة بالعمالت االجنبية، بمـا فيهـا الحسـابات ذات الصـلة التـي حساباته الدائنة كاف

  يشــــــــارك أو يكــــــــون طرفـــــــــًا فيهــــــــا أو يســــــــتفيد منهـــــــــا (كالحســــــــاب المشـــــــــترك 
لـــدى أي مصـــرف علـــى حـــدة  ٣١/١٠/٢٠١٩أو باالتحـــاد ...)، المكونـــة قبـــل 

  على ان:وذلك 

                                                 
  .)٥٩٢(تعميم وسيط رقم  ٥/٨/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٥٢عدلت هذه املادة مبوجب املادة االوىل من القرار الوسيط رقم  -  ١
  .)٥٩٢(تعميم وسيط رقم  ٥/٨/٢٠٢١خ تاري ١٣٣٥٢الثانية من القرار الوسيط رقم عدل هذا املقطع مبوجب املادة  -  ٢
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   ٣٠/٦/٢٠٢١تحتســــــــب هــــــــذه االرصــــــــدة كمــــــــا هــــــــي موقوفــــــــة بتــــــــاريخ   - أ
ـــــغ مـــــ ـــــاريخ االســـــتفادة مـــــن احكـــــام شـــــرط ان يكـــــون المبل   ا زال متـــــوفرًا بت

 .٣١/١٠/٢٠١٩هذا القرار وال يتعدى الرصيد المتوفر بتاريخ 
 ال يحتسب:  -  ب

  رصــــــيد الحســــــابات بــــــالعمالت األجنبيـــــــة المجّمــــــدة كضــــــمانة نقديـــــــة - 
)cash collateral and cash margin مقابـــل تســـليفات (

ــــــــــــدفع  ــــــــــــة ال ــــــــــــات المحتمل   وتســــــــــــهيالت مصــــــــــــرفية، كمــــــــــــا والمطلوب
)contingent liabilities.( 

  ارصــــدة حســــابات "االمــــوال الجديــــدة" وفقــــًا لمفهــــوم القــــرار األساســــي  - 
  (تعمــــيم مصــــرف لبنــــان األساســــي  ٩/٤/٢٠٢٠تــــاريخ  ١٣٢١٧رقــــم 
 ).١٥٠رقم 

  المبــــــــالغ المحولــــــــة مــــــــن الليــــــــرة اللبنانيــــــــة الــــــــى العمــــــــالت االجنبيــــــــة  - 
 .٣١/١٠/٢٠١٩بعد تاريخ 

  منها، حصرًا: تنزل   - ج
  ) والتحاويـل Banknotesوبات النقدية بـالعمالت االجنبيـة (قيمة السح - 

  الــى الخــارج بمــا فيهــا للطــالب والتحاويــل المحليــة المنفــذة عبــر مراســل 
في الخارج والمبالغ المستعملة في الخارج بواسطة البطاقات المصرفية 

  ومـن غيـر "االمـوال الجديـدة" بمفهـوم  ٣١/١٠/٢٠١٩وذلك بعـد تـاريخ 
(تعمــــيم مصــــرف  ٩/٤/٢٠٢٠تــــاريخ  ١٣٢١٧رقــــم  القــــرار األساســــي

 ).  ١٥٠لبنان األساسي رقم 
ــــالعمالت قيمــــة الجــــزء مــــن   - حســــابات "صــــاحب الحســــاب" المدينــــة ب

ــــدى المصــــرف المعنــــي  ــــالليرة االجنبيــــة ل التــــي تــــم وســــيتم تســــديدها، ب
اســتنادًا ألحكـام المقطــع "خامســًا" مـن المــادة الثالثـة مكــرر مــن اللبنانيـة 

  (التعمــيم األساســي  ٢١/٢/٢٠٠١تــاريخ  ٧٧٧٦اســي رقــم القــرار االس
ــــك ٥٦٨المعــــّدل بموجــــب التعمــــيم الوســــيط رقــــم  ٨١رقــــم  ــــة ) وذل لغاي
أو لغايـــة تـــاريخ تســـديد كامـــل هـــذه الحســـابات المدينـــة،  ٣٠/٦/٢٠٢٢

  ايهما اقرب.
يستفيد من أحكام هذا القرار "صاحب الحساب" عن حساباته التي تعتبـر   -١د 

  لحســـــــــــاباته المفتوحـــــــــــة لـــــــــــدى المصـــــــــــرف نفســـــــــــه بمثابـــــــــــة اســـــــــــتمرار 
ـــاريخ  ـــل ت ، خاصـــة لجهـــة احتســـاب حركـــة الحســـابات ٣١/١٠/٢٠١٩قب

تشــمل هــذه الحســابات، (والتنــزيالت المفروضــة وفقــًا ألحكــام هــذا القــرار. 

                                                 
 ).٥٩٧(تعميم وسيط رقم  ٢٩/٩/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٦٩مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم  ا البندأضيفت هذ-١
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علــى ســـبيل المثـــال، الحســـاب المشـــترك الـــذي اصـــبح فرديـــًا او الحســـاب 
  تحويلــه الــى الورثــة الفــردي الــذي اصــبح مشــتركًا أو الحســاب الــذي يــتم 

 أو الموصى لهم أو الحساب المجمد الذي اصبح جاريًا...).
ـــد (د) هـــذا،  يســـتفيد فقـــط صـــاحب الحســـاب األساســـي لغايـــة تطبيـــق البن

وفــي حالــة الوفــاة، يســتفيد الورثــة أو الموصــى المحولــة منــه تلــك المبــالغ. 
  لهـــم مـــن أحكـــام هـــذا القـــرار بقيمـــة ال تتجـــاوز الحـــدود المنصـــوص عنهـــا 

  في المقطع "أوًال" من المادة الرابعة ادناه.
ال يسـتفيد اي "صـاحب حسـاب" مـن احكـام هـذا القـرار اذا كـان مـن األشــخاص     :ثانياً 

   ١٣٢٦٢المحـــــــــددين فـــــــــي المـــــــــادة الثانيــــــــــة مـــــــــن القـــــــــرار االساســـــــــي رقــــــــــم 
) ولــــم يقــــم بإعــــادة النســــبة ١٥٤(التعمــــيم االساســــي رقــــم  ٢٧/٨/٢٠٢٠تــــاريخ 

موجـــب الملقـــى علـــى عـــاتق المصـــرف  يمـــس ذلـــك بالالمطلوبـــة، علـــى أن  ال
المعنــي بحــّث عميلــه علــى اعــادة النســب المطلوبــة مــن االمــوال المحولــة الــى 

  الخارج.
   ١٣٢٢١القـــــرار االساســـــي رقـــــم ال يســـــتفيد "صـــــاحب الحســـــاب" مـــــن احكـــــام   :  ١ثالثاً 

عـــــن اي حســـــابات لـــــه ) ١٥١(التعمـــــيم االساســـــي رقـــــم  ٢١/٤/٢٠٢٠تـــــاريخ 
وذلـك طـوال فتـرة اسـتفادته مـن احكـام القـرار االشـتراك أو باالتحـاد باالنفراد أو ب

  الحاضــــر وذلــــك فــــي المصــــرف نفســــه دون ان يمــــس ذلــــك بحقــــه باالســــتفادة 
ــــــــــــم  ــــــــــــرار االساســــــــــــي رق ــــــــــــاريخ  ١٣٢٢١مــــــــــــن احكــــــــــــام الق    ٢١/٤/٢٠٢٠ت

 ) وذلك من أي مصرف آخر.١٥١(التعميم االساسي رقم 
  لمشــترك مــن احكــام هــذا القــرار فــي حــال اســتفادة احــد الشــركاء فــي الحســاب ا

   ١٣٢٢١االســـــــتفادة مـــــــن احكــــــام القـــــــرار االساســـــــي رقـــــــم ال يمكــــــن لشـــــــريكه 
) عـن الحسـاب المشـترك هـذا ١٥١لتعميم االساسي رقم (ا ٢١/٤/٢٠٢٠تاريخ 

  المــــــــذكور  ١٣٢٢١القــــــــرار االساســــــــي رقــــــــم انمــــــــا يمكنــــــــه االســــــــتفادة مــــــــن 
  القرار الحاضر.  عن حساباته االخرى اذا لم يكن مستفيدًا من احكام

اال انـــه يمكـــن للمـــوظفين او االجـــراء الـــذين يتلقـــون رواتـــبهم بالـــدوالر االميركـــي 
لسحب  ٢١/٤/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٢١القرار االساسي رقم االستفادة من احكام 

رواتــــبهم فقــــط، دون أن يحــــرمهم ذلــــك مــــن حــــق االســــتفادة مــــن احكــــام القــــرار 
 الحاضر.

  

                                                 
 ).٥٩٧(تعميم وسيط رقم  ٢٩/٩/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٦٩من القرار الوسيط رقم الثانية مبوجب املادة ا املقطع هذعّدل  -١
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تحديد العمالء الذين يستوفون بالمصارف، فور صدور هذا القرار،  تقوم  : أوالً   :ةالمادة الثالث
  . المحددة في هذا القرار واعالمهم بذلكشروط ال

، عليـــه أن االســـتفادة مـــن احكـــام هـــذا القـــرار" صـــاحب الحســـاباراد " فـــي حـــال  :  ثانياً 
 Special Sub(" اً متفرع اً خاص اً "حسابالمعني أن يفتح  مصرفالمن  يطلب

Account (  تعــرض المصــرف لبـي طلبــه تحــت طائلـة هــذا االخيــر ان يعلـى و
  هذا القرار. للعقوبات المنصوص عليها في المعني

او مــا دون وذلــك وفقــًا د.أ.  /٥٠ ٠٠٠/ مبلــغ يــوازي الــى هــذا الحســابل يحــوّ : ١ثالثــاً 
بالدوالر  لدى المصرف المعني" صاحب الحساب"حسابات للمبالغ المتوفرة في 
  .ملة اجنبية اخرىاالميركي أو باي ع

ــــل مبلــــغ / ــــه يمكــــن "لصــــاحب الحســــاب" ان يطلــــب تحوي    /د.أ.١٠ ٠٠٠اال ان
الى "الحساب الخاص المتفرع" لالستفادة من احكام هذا القرار لمدة سنة ويبقـى 
له عند انتهاء هذه السـنة، خالفـًا الحكـام البنـد الثـاني مـن المقطـع "خامسـًا" مـن 

ــالغ اضــافية الــى الحســاب المــذكور ضــمن  هــذه المــادة، حريــة طلــب تحويــل مب
الحــد االقصــى المشــار اليــه اعــاله بغيــة االســتمرار باالســتفادة مــن احكــام هــذا 

  .القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه
   مصـــــــرف معـــــــينلـــــــدى " صـــــــاحب الحســـــــاب" حســـــــابات تتعـــــــدد حـــــــالفـــــــي   :رابعاً 

ل ســيتم التحويــ التــي اتالحســابالحســاب أو علــى "صــاحب الحســاب" ان يحــدد 
   فــي حــال كــان الحســاب حســابًا مشــتركاً  ".خــاص المتفــرع"الحســاب الإلــى  امنهــ

ــــه اال بمبلــــغ حــــده االقصــــى أو متحــــداً  ــــتم االســــتفادة من   / د.أ. ٥٠ ٠٠٠/، ال ي
  او ما يوازيه.

  يختار اصحاب الحسابات المشتركة باالتفاق في ما بينهم نسبة استفادة 
أحد أطراف الحساب المشترك كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر 

  عدم االستفادة، يمكن ألي من األطراف الباقية في الحساب االستفادة 
  ٢من الحد األقصى المسموح به.

في حال وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرر االستفادة 
  ٢.من الحساب المنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب المشترك

                                                 
  .)٥٩٢(تعميم وسيط رقم  ٥/٨/٢٠٢١خ تاري ١٣٣٥٢عدل هذا املقطع مبوجب املادة الرابعة من القرار الوسيط رقم  -  ١
  .)٥٩٢(تعميم وسيط رقم  ٥/٨/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٥٢من القرار الوسيط رقم اضيفت هذه الفقرة مبوجب املادة اخلامسة  -  ٢



١٢٤٤ 

 

  "الحساب الخاص المتفرع" الخصائص والشروط التالية:: يطبق على خامساً 
ويكون غير منتج  ال يقيد عليه أي عموالت أو نفقات من أي نوع كانت  -

  .للفائدة
اريخ فتحه وتحويل أو أي ايداع فيه بعد ت ال يتم قبول أي تحويل اليه   -

  .المنصوص عليها في المقطع "ثالثًا" من هذه المادةلغ االمب
  ب منه ضمن الشروط المحددة في المادة الرابعة ادناه.يتم السح   -

ان يرفع، حصرًا،  "صاحب الحساب"على بغية االستفادة من احكام هذا القرار، : ساً ساد
وليس عن الحسابات  الخاصة المتفرعة" الحسابات"السرية المصرفية عن 

رف لبنان ولجنة الرقابة على المصالصالح مصرف فقط  العائدة له كافة وذلك
  .١) المرفق BDL-BDR-01-PPوذلك وفقًا لالنموذج (

: يحظر على المصارف فرض اي التزامات أو شروط أو تعهدات أو اجراءات ٢سابعاً 
العقود التي توقعها مع العمالء  وذلك فيغير منصوص عليها في هذا القرار 

أو في اي تصريح أو تعهد أو مستند الذين يرغبون باالستفادة من احكامه 
  .قعه هؤالء العمالءيو 

 ٣١/١٠/٢٠٢١يمـــنح "صـــاحب الحســـاب" أو مـــن يوكلـــه أصـــوًال مهلـــة لغايـــة   :٣ثامناً 
ـــه االســـتفادة مـــن احكـــام  ـــتح "الحســـاب الخـــاص المتفـــرع" لكـــي يحـــق ل ـــب ف   لطل

لغايــة  ١/٧/٢٠٢١هــذا القــرار وذلــك مــع مفعــول رجعــي عــن الفتــرة الممتــدة مــن 
  دفع كامـــل المبـــالغ المســـتحقة بحيـــث تـــ "تـــاريخ فـــتح "الحســـاب الخـــاص المتفـــرع

عــن هــذه الفتــرة بتــاريخ اول دفعــة وذلــك عــن االشــهر التــي ال يكــون قــد اســتفاد 
   ١٣٢٢١خاللهــــــا "صــــــاحب الحســــــاب" مــــــن أحكــــــام القــــــرار األساســــــي رقـــــــم 

 ).١٥١(التعميم األساسي  ٢١/٤/٢٠٢٠تاريخ 
  وضــــــمن مهلــــــة ســــــريان  ٣١/١٠/٢٠٢١وبكافـــــة األحــــــوال وبــــــأي تــــــاريخ بعــــــد 

  ار، يمــــنح "صــــاحب الحســــاب" أو مــــن يوكلــــه أصــــوًال حــــق االســــتفادة هــــذا القــــر 
مــن أحكامــه ابتــداًء مــن الشــهر الــذي يــتم فيــه فــتح "الحســاب الخــاص المتفــرع" 
  علــى ان ال يكــون قــد اســتفاد، خــالل هــذا الشــهر، مــن أحكــام القــرار األساســي 

  ).١٥١(التعميم األساسي  ٢١/٤/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٢١رقم 

                                                 
  مــــــن القــــــرار الوســــــيط مبوجــــــب املــــــادة السادســــــة  ) املرفــــــق"BDL-BDR-01-PPوفقــــــاً لالمنــــــوذج (اضــــــيفت عبــــــارة "وذلــــــك     -١

  .)٥٩٢(تعميم وسيط رقم  ٥/٨/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٥٢رقم 
  .)٥٩٢(تعميم وسيط رقم  ٥/٨/٢٠٢١خ تاري ١٣٣٥٢من القرار الوسيط رقم اضيف هذا املقطع مبوجب املادة السابعة  -٢
  ، مث عـــــّدل مبوجـــــب )٥٩٢(تعمـــــيم وســـــيط رقـــــم  ٥/٨/٢٠٢١تـــــاريخ  ١٣٣٥٢قـــــرار الوســـــيط رقـــــم الاضـــــيف هـــــذا املقطـــــع مبوجـــــب  -٣

  ).٥٩٧(تعميم وسيط رقم  ٢٩/٩/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٦٩املادة الثالثة من القرار الوسيط رقم 



١٢٤٥ 

 

 /٢٠٢١- ١٢- ٣١/ ت ١٥٨/ ر ١نص/ قسم 

  :وفقًا لما يلي "المتفرع الخاصالمبلغ المحول الى "الحساب من  السحبيتم   : أوالً : ةالمادة الرابع
" لصــاحب الحســاب) "Banknotesدفع نقــدًا (ُيــد.أ.، شــهريًا،  ٤٠٠مبلــغ  -١

أو بواســـطة البطاقـــات المصـــرفية و/أو عـــن طريـــق تحويـــل إلـــى الخـــارج و/
ســاب جديــد ايــداعها فــي ح وأو/يمكــن اســتعمالها فــي لبنــان والخــارج التــي 

)Fresh Account(. عمـًال  علـى ان ال يتجـاوز مجمـوع مـا يمكـن سـحبه
  ســــــنويًا،  ،مــــــن المصــــــارف كافــــــة ،بالــــــدوالر االميركــــــي ،) هــــــذا١بالبنــــــد (
  /د.أ.٤ ٨٠٠مبلغ /

د.أ. بالليرة اللبنانية، شـهريًا، علـى اسـاس سـعر  ٤٠٠اضافة الى ما يوازي   -٢١ 
ـــــدوالر االميركـــــ١٢ ٠٠٠/ ـــــة لل ـــــرة لبناني ـــــدفع منهـــــا / لي   % ٥٠ي الواحـــــد، ي

% بواســــــطة البطاقــــــات ٥٠) وBanknotes"لصــــــاحب الحســــــاب" نقــــــدًا (
المصرفية. على ان ال يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة 

  ) هـــــــــــذا، ســـــــــــنويًا،  مـــــــــــا يـــــــــــوازي ٢بــــــــــالليرة اللبنانيـــــــــــة عمـــــــــــًال بالبنـــــــــــد (
  »/د.أ. على السعر المحدد اعاله.٤ ٨٠٠مبلغ /

  فــي حــال اســتفادة شخصــين او اكثــر مــن الحســابات المشــتركة او باالتحــاد  -٣٢ 
  ) ٢) و(١وفقــًا الحكــام هــذا القــرار، يــتم دفــع المبــالغ المحــددة فــي البنــدين (

) اي بحســب النســبة التــي تــؤول Prorataمــن هــذا المقطــع بشــكل نســبي (
  لكــــل شــــخص مــــن المبــــالغ المحولــــة الــــى "الحســــابات الخاصــــة المتفرعــــة" 

  .الحسابات المشتركة او باالتحاد من هذه
فــي اي  كليــًا أو جزئيــاً  أعــاله المحــددة ســحب المبــالغ "لصــاحب الحســاب"يعــود  :  ثانياً  

شـهريًا تتـراكم المبـالغ غيـر  بـه يشاء وفي حال عـدم سـحب الحـد المسـموحوقت 
 هيمكنــ لــه ثابتــاً وتبقــى فــي حســابه وتكــون حقــًا  المســحوبة الــى االشــهر التاليــة

  .يشاء سحبها وقت
  ان يســـــــحب كليـــــــًا أو جزئيـــــــًا القيمـــــــة المودعـــــــة  "لصـــــــاحب الحســـــــاب"يمكـــــــن  :  ثالثاً  

بموجــب شــكات أو تحاويــل الــى حســاب آخــر  "الخــاص المتفــرع"الحســاب فــي 
يعتبـر  ةحالـهـذه المصـرف آخـر وفـي  لدىالمصرف نفسه أو  لدىداخل لبنان 
لهــذا  نيــة الالحقــةلفتــرة الزمعــن ا اي كــان يحــق لــه ســحبهالغ التــالمبــمتنـازال عــن 

  .التحويل او السحب

                                                 
  .)٥٩٢(تعميم وسيط رقم  ٥/٨/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٥٢رقم  من القرار الوسيطعدل هذا البند مبوجب املادة الثامنة  -  ١
  .)٥٩٢(تعميم وسيط رقم  ٥/٨/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٥٢من القرار الوسيط رقم مبوجب املادة التاسعة اضيف هذا البند  -  ٢



١٢٤٦ 

 

  " المشـــار اليهـــا المتفرعـــة "الحســـابات الخاصـــةرف تزويـــد مركزيـــة اعلـــى المصـــ : رابعاً  
، شــــهريًا، بأرصــــدة هــــذه الحســــابات المفتوحــــة لــــديها فــــي المــــادة الســــابعة ادنــــاه

وبالمبــالغ المســحوبة خــالل الشــهر. ويعــود  لهــذه المركزيــة مســؤولية التأكــد فــي 
ود اسـاءة اسـتعمال مـن قبـل "صـاحب الحسـاب" سـيما فـي حـال تجـاوزه حال وج

تقـوم هـذه المركزيـة  ةلسقف السحوبات المنصـوص عليـه اعـاله وفـي هـذه الحالـ
  بـــابالغ الحـــاكم بــــذلك الجـــراء المقتضــــى وتعليـــق اســــتفادة "صـــاحب الحســــاب" 

   ١٣٢٢١القــــــــرار االساســــــــي رقــــــــم ومــــــــن احكــــــــام  مــــــــن احكــــــــام هــــــــذا القــــــــرار
  .)١٥١(التعميم االساسي رقم  ٢١/٤/٢٠٢٠تاريخ 

ـــــــــالغ المســـــــــتحقة شـــــــــهريًا   :خامساً  ـــــــــع المب ـــــــــاع عـــــــــن دف   ال يجـــــــــوز للمصـــــــــارف االمتن
  لكل "صاحب حساب" وفقًا ألحكام هذه المادة اال في حال طلب مصرف لبنان 

  .من هذه المادةذلك وفقًا لما ورد في المقطع "رابعًا" 
  

  متطلبات هذا القرار مناصفة من سيولة المصرف المعني بية ليتم تأمين السيولة لت: ةالمادة الخامس
العائدة  فات االلزامية بالعمالت االجنبيةلدى المراسلين في الخارج ومن التوظي

  .، لهذه الغايةهذا األخير يحررها التيو  رف لدى مصرف لبناناللمص
   مصـــــرف ملتـــــزملكـــــل  المبـــــالغ المتوجبـــــةيقـــــوم مصـــــرف لبنـــــان، شـــــهريًا، بتحويـــــل 

  ن الســـــيولة المتـــــوفرة لمصــــرف لبنـــــان فـــــي الخـــــارج، مـــــ وذلــــك هـــــذا القـــــرار بأحكــــام
استعمال هذه المبالغ لغايات  إذا تمتحت طائلة تحميل المصرف المعني المسؤولية 

  غير تلك المحددة في هذا القرار.
  

سيولة استعمال اليولة المطلوبة بموجب هذا القرار، تأمينًا للس ،يحق للمصارف اوًال:: ةالمادة السادس
  القرار االساسي % المشار اليها في ٣من نسبة الـ وفرة لديها ضالخارجية المت

على ان يتم  )١٥٤(التعميم االساسي رقم  ٢٧/٨/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٦٢رقم 
  . ٣١/١٢/٢٠٢٢اعادة تكوين هذه النسبة في مهلة اقصاها 

  بأحكام  لتسديد المبالغ المتوجبة عمالً يحظر على المصارف ان تستعمل  ثانيًا:
  هذا القرار:

ـــًا لمفهـــوم) المفتوحـــة Fresh Accountsابات الجديـــدة (الحســـ - القـــرار  وفق
 ١٥٠(التعمــــيم األساســــي رقــــم  ٩/٤/٢٠٢٠تــــاريخ  ١٣٢١٧االساســــي رقــــم 

  .)٥٥٤بموجب التعميم الوسيط  رقم  المعدل
  من القرار االساسي  الثانيةاالموال التي تم اعادتها عمًال بأحكام المادة  -

  . )١٥٤(التعميم االساسي رقم  ٢٧/٨/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٦٢رقم 



١٢٤٧ 

 

 /٢٠٢١- ١٢- ٣١/ ت ١٥٨/ ر ١نص/ قسم 

 مصرف لبنان مركزية "الحسابات الخاصة مديرية المصارف في تنشأ لدى  : المادة السابعة
  :يكون دورها محصورًا بما يلي" المتفرعة

   .متابعة تطبيق احكام هذا القرار  -
 "الحسابات الخاصة تزويد حاكم مصرف لبنان بتقارير شهرية تتضمن أرصدة -

" لدى كل مصرف والمبالغ المسحوبة منها خالل الشهر، كما واية المتفرعة
  تجاوزات في تطبيق هذا القرار.

  

  إن عــــدم تقيــــد أي مصــــرف بأحكــــام هــــذا القــــرار يلزمــــه بإعــــادة الســــيولة الخارجيــــة   :  المادة الثامنة
  هـــذا االخيـــر  بالعملـــة األجنبيـــة التـــي اســـتفاد منهـــا مـــن مصـــرف لبنـــان الـــى حســـاب

  لـــــــدى المراســـــــلين فـــــــي الخـــــــارج، كمـــــــا ويعّرضـــــــه للعقوبـــــــات المنصـــــــوص عليهـــــــا 
  من قانون النقد والتسليف. ٢٠٨في المادة 

  

من صحة تنفيذ أحكـام التأكد اقبة على أعمال المصارف المعنية المر  على مفوضي   :ةالتاسعالمادة 
لــى المصــارف بكــل ابــالغ حــاكم مصــرف لبنــان ورئــيس لجنــة الرقابــة عهــذا القــرار و 

  مخالفة ألحكامه.
  

  تتلقــى الوحــدة المعنيــة بتطبيــق "سياســة أصــول إجــراء العمليــات المصــرفية والماليــة   :١المادة العاشرة
 ١٢/٢/٢٠١٥تــاريخ  ١١٩٤٧مــع العمــالء" المنشــأة بموجــب القــرار األساســي رقــم 

ــــــــــم    مــــــــــن أي ) أي مراجعــــــــــة أو شــــــــــكوى مقدمــــــــــة ١٣٤(التعمــــــــــيم األساســــــــــي رق
والبـــت بهـــا ب" تتعلـــق بتنفيـــذ هـــذا لقـــرار وتقـــوم بدراســـتها ومعالجتهـــا "صـــاحب حســـا

  وٕابالغ "صاحب الحساب" بالقرار المتخذ. 
  تقــــــوم الوحــــــدة المشــــــار اليهــــــا فــــــي هــــــذه المــــــادة بالتصــــــريح الــــــى لجنــــــة الرقابــــــة 

  على المصارف دوريًا عن الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص.
  

تطبــق شــروطه لمــدة ســنة قابلــة و  ٣٠/٦/٢٠٢١اعتبــارًا مــن يعمــل بهــذا القــرار : شــرةالحاديــة عالمــادة 
  للتعـــــــديل أو للتجديـــــــد ويبقـــــــى ســـــــاريًا لغايـــــــة تحريـــــــر جميـــــــع االمـــــــوال المحولـــــــة 

  .متفرع"خاص ال"الحساب الالى 
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.: عشرة  الثانيةالمادة 
  ٢٠٢١حزيران  ٨في بيروت، 

  حاكم مصرف لبنان
 المهرياض توفيق س

                                                 
  .)٥٩٢(تعميم وسيط رقم  ٥/٨/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٥٢من القرار الوسيط رقم املادة العاشرة لت هذه املادة مبوجب عد -١



١٢٤٨ 

 

  
 
 

 

  

                                                 
  .)٥٩٢(تعميم وسيط رقم  ٥/٨/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٥٢اضيف هذا االمنوذج مبوجب القرار الوسيط رقم  -١

  مصرف لبنان
  مركزية الحسابات الخاصة المتفرعة 
  )١٥٨تعميم ا�ساسي رقم (ال 

  

BDL-BDR-01-PP 
١  

Bank Secrecy revelation proxy form  
for the special deposit sub-account 

 الخاص المتفرعحساب السرية عن الرفع تفويض 

BANQUE DU LIBAN 
Special sub-account Registry  
(Basic circular No. 158) 

Bank Name ________________________________________________________  المصرفأسم  

Branch Name ______________________________________________________ فرع المصرف 
 

Date ____/_____/______ No. de réf. _________________ ةا:حالرقم    التاريخ ____\_____\_____
 

Internal Reference Number_______________________________________  رقم المرجع الداخلي  
 

Client Unique Number at BDR_________ في مركزية الحسابات الخاصة المتفرعةالموحد رقم العميل   
 

Client details                                                                معلومات العميل
 

Surname________________    ���� M/ رذك         ����  F/ ىأنث   الشھرة ___________________ 
 

Name  ___________________________________________________________ سمHا 
 

Father's name  _________________________________________________ اسم الوالد 
 

Mother's name _______________________________________________ اسم الوالدة     
 

Date of Birth _______________________________________________ د تاريخHة   الو  
 

Nationality ___________________________________________________      سيةالجن  
 

Register - No. ___________ Place _____________ ____________  المكان  الرقم  -السجل   

  أنا الموقع أدناه،     
  

ت...اريخ  ١٥٨تعم...يم ا�ساس...ي رق...م البأحك...ام  عم...-ً 
ق....ر أ ،مص....رف لبن....ان الص....ادر ع....ن ٨/٦/٢٠٢١

بالموافقة وعلى كامل مس.ؤوليتي للمص.رف الم.ذكور 
الحس..اب ع..ن "ة المص..رفية، رف..ع الس..ريّ عل..ى  أع..-ه

 مص..رف لبن..ان ص..الحالخ..اص المتف..رع" العائ..د ل..ي ل
  ولجنة الرقابة على المصارف حصراً.

 

 

  I, the undersigned,  

 
In accordance with BDL basic circular No. 
158 dated 8/6/2021, I hereby waive the 
banking secrecy on my “Special sub-
account” held at the aforesaid bank solely 
in favor of the Banque du Liban and the 
Banking Control Commission.  
 

 ختم و توقيع المصرف  Client Signature)(          (توقيع العميل)                                  

 عن صحة توقيع العميل) مسؤو�المصرف (يعتبر مدير
(The director of the bank is held personally responsible  

for the authenticity of the client's signature) 

Bank stamp and signature 


