
تعميم مصرف لبنان ا�ساسي رقم 158
أسئلة متكّررة

158 المتعلــق باإلجــراءات االســتثنائية المتعلقــة  2021، التعميــم األساســي رقــم  8 حزيــران  أصــدر مصــرف لبنــان، يــوم الثالثــاء الواقــع فيــه 
بالســحب النقــدي مــن الحســابات المصرفيــة بالعمــالت األجنبيــة. فيمــا يلــي بعــض المعلومــات واإليضاحــات المفيــدة المتعلقــة بهــذا 
400 دوالر أميركــي نقــدًا و200 دوالر أميركــي نقــدًا بالليــرة اللبنانيــة بحســب  التعميــم، الــذي يســمح بإجــراء عمليــات ســحب تصــل إلــى 
ســعر صــرف 12,000 ليــرة لبنانيــة لــكل دوالر أميركــي، وعمليــات الشــراء عــن طريق بطاقات الدفع بمبلغ يصل إلى 200 دوالر أميركــي بالليرة 

اللبنانيــة بحســب ســعر صــرف يبلــغ أيضــًا 12,000 ليــرة لبنانيــة لــكل دوالر أميركــي.

مــاذا علــّي أن أفعــل لســحب أموالــي واالســتفادة مــن تعميــم مصــرف لبنــان األساســي رقــم 158؟ هــل أحتــاج إلــى زيــارة الفــرع شــخصيًا؟
ــذي  ــاه ال ــط أدن ــى الراب ــوي عل ــوي، تحت ــف الخلي ــر الهات ــرة عب ــة قصي 158 رســالة نصي ــم  ــون لالســتفادة مــن التعمي ــن المؤهل ســيتلقى الزبائ

يصلهــم بالموقــع الخــاص لاللتحــاق بهــذا التعميــم.
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ســيضغط الزبــون علــى الرابــط، ثــّم عليــه أن:
أ. يمــأل بيانــات اعتمــاد تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف الخليــوي أو رقــم بطاقــة الدفــع المتعلقــة بحســابه الخــاص والرمــز 

   الســري الخــاص بهــا؛
ب. يدخــل الكلمــة الســرية لمــرة واحــدة OTP المســتلمة عــن طريــق الرســائل القصيــرة؛

ج. التأكــد مــن المبلــغ اإلجمالــي المؤهــل؛
ح. فــي حالــة موافقتــه علــى جميــع الشــروط الــواردة فــي التعميــم 158، عليــه الضغــط علــى "تنفيــذ التعميــم 158". فــي هــذه الحالــة، 

    ســيتم إرســال إشــعار عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى الفــرع لتنفيــذ العمليــة (التفاصيــل أدنــاه) لكــن تبقــى الســحوبات بحســب تعميــم 
    مصــرف لبنــان رقــم 151 معلقــة. 

خ. فــي حالــة رفــض االســتفادة مــن التعميــم 158، فعليــه الضغــط علــى "غيــر مهتــم". فــي هــذه الحالــة، ســيتم إرســال إشــعار عبــر البريــد 
    اإللكترونــي إلــى الفــرع لتعليــق االســتفادة مــن تعميــم 158 علــى T24 (التفاصيــل أدنــاه) ويســتطيع عندهــا الزبــون البقــاء علــى 

    االســتفادة مــن تعميــم مصــرف لبنــان رقــم 151.
ر. هــذه العمليــة الرقميــة متوفــرة حصــرًا للحســابات الخاصــة والحســابات المشــتركة بيــن شــخصين علــى أصحــاب الحســابات 
   المشــتركة بيــن أكثــر مــن شــخصين أن يتوجهــوا إلــى الفــرع للتوقيــع علــى المســتندات المطلوبــة لالســتفادة مــن التعميــم. 

158 وأن يوقــع علــى  مالحظــة: علــى الزبــون الــذي يتوجــه إلــى الفــرع أن يعبــر عــن قــراره باالســتفادة أم عــدم االســتفادة مــن التعميــم 
المســتندات المتعلقــة بشــروط االســتفادة والســرية المصرفيــة. 

هــل ســأحتاج إلــى توقيــع أي مســتندات؟
نعــم، ســتحتاج إلــى توقيــع المســتندات التاليــة:

• مســتندات رقميــة إذا كنــت تتقــدم بطلــب االســتفادة عبــر اإلنترنــت (التوقيــع الرقمــي).
• مســتندات مطبوعــة إذا كنــت تتقــدم بطلــب االســتفادة شــخصيًا مــن خــالل الفــرع.

- بحــال قــررت االســتفادة مــن التعميــم 158:
• كتــاب قبــول متضمنــًا التنــازل عــن الســرية المصرفيــة؛

• مســتند مركــز اإليداعــات Centrale de Depot, RPT؛
- بحــال رفضــت االســتفادة مــن التعميــم 158:

• كتــاب عــدم القبول.
 

مــن يمكنــه االســتفادة مــن تعميــم مصــرف لبنــان األساســي رقــم 158؟
ســتكون مؤهــًال لالســتفادة مــن تعميــم مصــرف لبنــان 158 إذا كنــت تنتمــي إلــى إحــدى فئــات الزبائــن التاليــة:

تــزال  والذيــن ال   2019 األول  تشــرين   31 فــي  األجنبيــة كمــا  بالعمــالت  يمتلكــون حســابات  الذيــن  الطبيعيــون  األفراد/األشــخاص   •
حســاباتهم نشــطة حاليــًا؛

• القاصــرون، ضمــن هويــات مســتقلة؛
• المســاهمون (األشــخاص الطبيعيــون) فــي الحســابات المتحــدة والمشــتركة
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مــن هــم المســتبعدون مــن االســتفادة مــن التعميــم األساســي رقــم 158 لمصــرف لبنــان؟
لــن تكــون مؤهــًال لالســتفادة مــن التعميــم 158 إذا كنــت تنتمــي إلــى إحــدى فئــات الزبائــن التاليــة:

• المؤسســات أو المؤسســات الفرديــة أو الشــركات؛
• أصحــاب حســابات العمــالت األجنبيــة التــي كانــت موجــودة فــي 31 تشــرين األول 2019، ولكنهــا لــم تعــد موجــودة اليــوم؛

• أصحــاب الحســابات الجديــدة المنشــأة بعــد 31 تشــرين األول 2019؛
• الزبائــن الخاضعــون لتعميــم مصــرف لبنــان رقــم 154 (الزبائــن الذيــن حولــوا أكثــر مــن 500,000 دوالر أميركــي مــن ودائعهــم إلــى الخارج  

منــذ 1 يوليــو 2017) ولــم يعيــدوا تحويــل المبلــغ المطلــوب؛
• المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع العــام والمؤسســات الماليــة؛

• الحســابات الجديــدة التــي تــم إنشــاؤها بعــد 31 تشــرين األول 2019.

151 (ســحب مــن الحســابات بالعمــالت  ــم  158 مــن االســتفادة مــن التعمي ــم  ــن لالســتفادة مــن التعمي ــن المؤهلي ــع الزبائ ــن يتمكــن جمي ل
األجنبيــة علــى ســعر صــرف الــدوالر األميركي/الليــرة اللبنانيــة البالــغ 8000).

كيــف سيحســب المصــرف المبلــغ المؤهــل؟
1- يحتســب رصيــد العمــالت األجنبيــة كمــا فــي 31/10/2019 صــاٍف مــن الضمانــات، والتــي تخصــم منهــا الســحوبات النقديــة 

    والتحويــالت الدوليــة والمدفوعــات الدوليــة للبطاقــات (مــن 1 تشــرين الثانــي 2019 حتــى 30 حزيــران 2021)
2- يحتســب رصيــد العمــالت األجنبيــة كمــا فــي 30/06/2021 صــاٍف مــن الضمانــات، والتــي تخصــم منهــا عمليــات العمــالت األجنبيــة 

    (مــن 1 تشــرين الثانــي 2019 حتــى 30 حزيــران 2021)
1 و2. 3- يحتســب الحــد األدنــى للرصيــد بيــن النقطتيــن 

4- يقتطــع مــن الرصيــد المأخــوذ (الحــد األدنــى للرصيــد) مدفوعــات قــروض التجزئــة بالعملــة األجنبيــة مقابــل العمــالت األجنبيــة 
    لمــدة عــام واحــد (فقــط إذا كان الزبــون لديــه خصومــات مــن عمليــات الصــرف بالعملــة األجنبيــة).

5- الحــد األقصــى لألهليــة لــكل زبــون هــو الحــد األدنــى بيــن النقطــة 4 أعــاله و 50،000 دوالر أمريكــي ليتــم تحويلهــا إلــى حســاب خــاص.

• مالحظــة: يتــم اســتبعاد ETB والشــركات والزبائــن المصنفيــن ضمــن تعميــم مصــرف لبنــان رقــم 154.
• الحــد األدنــى للمبلــغ المؤهــل 50 دوالر أميركــي 

إذا كان لــدي حســاب مشــترك فقــط فــي المصــرف، مــا هــو المبلــغ الــذي يمكننــي االســتفادة منــه؟
158. يتــّم بعــد ذلــك فتــح حســابات خاصــة لــكل منهــم  يجــب أن يتفــق أصحــاب الحســاب المشــترك علــى االســتفادة أوًال مــن التعميــم 
وتحويــل الســقوف المســموح بهــا إلــى هــذه الحســابات. سيســتفيد كل واحــد منهــم مــن مبلــغ 400 دوالر أميركــي كحــد أقصــى، يتــم تقســيمه 
إلــى 200 دوالر أميركــي نقــدًا، 100 دوالر أميركــي يتــم صرفهــا بحســب ســعر صــرف 12,000 ليــرة لبنانيــة لــكل دوالر أميركــي واحــد وســحبها 
نفســه  الصــرف  ســعر  بحســب  صرفهــا  يتــم  أميركــي  دوالر  و100  للمصــرف،  تابــع  آلــي  صــراف  جهــاز  أي  مــن  اللبنانيــة  بالليــرة  نقــدًا 
للحســاب  المؤهــل  اإلجمالــي  المبلــغ  تقســيم  يجــب  البيــع.  نقــاط  عنــد  للمشــتريات  الدفــع  بطاقــات  عبــر  اللبنانيــة  بالليــرة  واســتخدامها 

المشــترك علــى أســاس تناســبي بيــن أصحــاب الحســاب.

مــا هــي البطاقــة التــي يجــب أن أســتخدمها لســحب أموالــي؟
يجــب عليــك اســتخدام نفــس بطاقــة الدفــع التــي تســتخدمها عــادة لســحب النقــود مــن أجهــزة الصــراف اآللــي التابعــة لبنــك بيبلــوس. لــن 

يكــون مــن الضــروري إصــدار بطاقة دفــع جديدة.

هــل ســُيطلب منــي إغــالق حســابي (حســاباتي) بعــد ســحب أموالــي؟
الحســاب  إغــالق  فــي  بالحــق  المصــرف  يحتفــظ  ذلــك،  ومــع  أموالــك.  ســحب  بعــد  (حســاباتك)  حســابك  إغــالق  منــك  ُيطلــب  لــن  كال، 

(الحســابات)، وفقــًا للوقــت المقــدر الــالزم لســحب المبالــغ.

هــل يمكننــي ســحب جــزء مــن المبلــغ المتــاح فــي حســابي أم مــن الضــروري أن ســحب المبلــغ بالكامــل؟
يمكنــك ســحب جــزء أو كامــل المبلــغ المتــاح فــي حســابك، إمــا مــن خــالل أجهــزة الصــراف اآللــي لبنــك بيبلــوس، أو عــن طريــق زيــارة 

الفرع.

هــل يمكننــي إجــراء أكثــر مــن عمليــة ســحب نقــدي؟
نعــم، يمكنــك إجــراء أكثــر مــن عمليــة ســحب نقــدي.

مــا هــو ســعر الصــرف المعتمــد لتعميــم مصــرف لبنــان رقــم 158؟
ســعر الصــرف المعتمــد لتعميــم مصــرف لبنــان هــو 12,000 ليــرة لبنانيــة لــكل دوالر أميركــي واحــد. 

158 المتعلــق باإلجــراءات االســتثنائية المتعلقــة  2021، التعميــم األساســي رقــم  8 حزيــران  أصــدر مصــرف لبنــان، يــوم الثالثــاء الواقــع فيــه 
بالســحب النقــدي مــن الحســابات المصرفيــة بالعمــالت األجنبيــة. فيمــا يلــي بعــض المعلومــات واإليضاحــات المفيــدة المتعلقــة بهــذا 
400 دوالر أميركــي نقــدًا و200 دوالر أميركــي نقــدًا بالليــرة اللبنانيــة بحســب  التعميــم، الــذي يســمح بإجــراء عمليــات ســحب تصــل إلــى 
ســعر صــرف 12,000 ليــرة لبنانيــة لــكل دوالر أميركــي، وعمليــات الشــراء عــن طريق بطاقات الدفع بمبلغ يصل إلى 200 دوالر أميركــي بالليرة 

اللبنانيــة بحســب ســعر صــرف يبلــغ أيضــًا 12,000 ليــرة لبنانيــة لــكل دوالر أميركــي.

مــاذا علــّي أن أفعــل لســحب أموالــي واالســتفادة مــن تعميــم مصــرف لبنــان األساســي رقــم 158؟ هــل أحتــاج إلــى زيــارة الفــرع شــخصيًا؟
ــذي  ــاه ال ــط أدن ــى الراب ــوي عل ــوي، تحت ــف الخلي ــر الهات ــرة عب ــة قصي 158 رســالة نصي ــم  ــون لالســتفادة مــن التعمي ــن المؤهل ســيتلقى الزبائ

يصلهــم بالموقــع الخــاص لاللتحــاق بهــذا التعميــم.

https://click.byblosbank.com.lb:8777/login

ســيضغط الزبــون علــى الرابــط، ثــّم عليــه أن:
أ. يمــأل بيانــات اعتمــاد تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف الخليــوي أو رقــم بطاقــة الدفــع المتعلقــة بحســابه الخــاص والرمــز 

   الســري الخــاص بهــا؛
ب. يدخــل الكلمــة الســرية لمــرة واحــدة OTP المســتلمة عــن طريــق الرســائل القصيــرة؛

ج. التأكــد مــن المبلــغ اإلجمالــي المؤهــل؛
ح. فــي حالــة موافقتــه علــى جميــع الشــروط الــواردة فــي التعميــم 158، عليــه الضغــط علــى "تنفيــذ التعميــم 158". فــي هــذه الحالــة، 

    ســيتم إرســال إشــعار عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى الفــرع لتنفيــذ العمليــة (التفاصيــل أدنــاه) لكــن تبقــى الســحوبات بحســب تعميــم 
    مصــرف لبنــان رقــم 151 معلقــة. 

خ. فــي حالــة رفــض االســتفادة مــن التعميــم 158، فعليــه الضغــط علــى "غيــر مهتــم". فــي هــذه الحالــة، ســيتم إرســال إشــعار عبــر البريــد 
    اإللكترونــي إلــى الفــرع لتعليــق االســتفادة مــن تعميــم 158 علــى T24 (التفاصيــل أدنــاه) ويســتطيع عندهــا الزبــون البقــاء علــى 

    االســتفادة مــن تعميــم مصــرف لبنــان رقــم 151.
ر. هــذه العمليــة الرقميــة متوفــرة حصــرًا للحســابات الخاصــة والحســابات المشــتركة بيــن شــخصين علــى أصحــاب الحســابات 
   المشــتركة بيــن أكثــر مــن شــخصين أن يتوجهــوا إلــى الفــرع للتوقيــع علــى المســتندات المطلوبــة لالســتفادة مــن التعميــم. 

158 وأن يوقــع علــى  مالحظــة: علــى الزبــون الــذي يتوجــه إلــى الفــرع أن يعبــر عــن قــراره باالســتفادة أم عــدم االســتفادة مــن التعميــم 
المســتندات المتعلقــة بشــروط االســتفادة والســرية المصرفيــة. 

هــل ســأحتاج إلــى توقيــع أي مســتندات؟
نعــم، ســتحتاج إلــى توقيــع المســتندات التاليــة:

• مســتندات رقميــة إذا كنــت تتقــدم بطلــب االســتفادة عبــر اإلنترنــت (التوقيــع الرقمــي).
• مســتندات مطبوعــة إذا كنــت تتقــدم بطلــب االســتفادة شــخصيًا مــن خــالل الفــرع.

- بحــال قــررت االســتفادة مــن التعميــم 158:
• كتــاب قبــول متضمنــًا التنــازل عــن الســرية المصرفيــة؛

• مســتند مركــز اإليداعــات Centrale de Depot, RPT؛
- بحــال رفضــت االســتفادة مــن التعميــم 158:

• كتــاب عــدم القبول.
 

مــن يمكنــه االســتفادة مــن تعميــم مصــرف لبنــان األساســي رقــم 158؟
ســتكون مؤهــًال لالســتفادة مــن تعميــم مصــرف لبنــان 158 إذا كنــت تنتمــي إلــى إحــدى فئــات الزبائــن التاليــة:

تــزال  والذيــن ال   2019 األول  تشــرين   31 فــي  األجنبيــة كمــا  بالعمــالت  يمتلكــون حســابات  الذيــن  الطبيعيــون  األفراد/األشــخاص   •
حســاباتهم نشــطة حاليــًا؛

• القاصــرون، ضمــن هويــات مســتقلة؛
• المســاهمون (األشــخاص الطبيعيــون) فــي الحســابات المتحــدة والمشــتركة
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مــن هــم المســتبعدون مــن االســتفادة مــن التعميــم األساســي رقــم 158 لمصــرف لبنــان؟
لــن تكــون مؤهــًال لالســتفادة مــن التعميــم 158 إذا كنــت تنتمــي إلــى إحــدى فئــات الزبائــن التاليــة:

• المؤسســات أو المؤسســات الفرديــة أو الشــركات؛
• أصحــاب حســابات العمــالت األجنبيــة التــي كانــت موجــودة فــي 31 تشــرين األول 2019، ولكنهــا لــم تعــد موجــودة اليــوم؛

• أصحــاب الحســابات الجديــدة المنشــأة بعــد 31 تشــرين األول 2019؛
• الزبائــن الخاضعــون لتعميــم مصــرف لبنــان رقــم 154 (الزبائــن الذيــن حولــوا أكثــر مــن 500,000 دوالر أميركــي مــن ودائعهــم إلــى الخارج  

منــذ 1 يوليــو 2017) ولــم يعيــدوا تحويــل المبلــغ المطلــوب؛
• المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع العــام والمؤسســات الماليــة؛

• الحســابات الجديــدة التــي تــم إنشــاؤها بعــد 31 تشــرين األول 2019.

151 (ســحب مــن الحســابات بالعمــالت  ــم  158 مــن االســتفادة مــن التعمي ــم  ــن لالســتفادة مــن التعمي ــن المؤهلي ــع الزبائ ــن يتمكــن جمي ل
األجنبيــة علــى ســعر صــرف الــدوالر األميركي/الليــرة اللبنانيــة البالــغ 8000).

كيــف سيحســب المصــرف المبلــغ المؤهــل؟
1- يحتســب رصيــد العمــالت األجنبيــة كمــا فــي 31/10/2019 صــاٍف مــن الضمانــات، والتــي تخصــم منهــا الســحوبات النقديــة 

    والتحويــالت الدوليــة والمدفوعــات الدوليــة للبطاقــات (مــن 1 تشــرين الثانــي 2019 حتــى 30 حزيــران 2021)
2- يحتســب رصيــد العمــالت األجنبيــة كمــا فــي 30/06/2021 صــاٍف مــن الضمانــات، والتــي تخصــم منهــا عمليــات العمــالت األجنبيــة 

    (مــن 1 تشــرين الثانــي 2019 حتــى 30 حزيــران 2021)
1 و2. 3- يحتســب الحــد األدنــى للرصيــد بيــن النقطتيــن 

4- يقتطــع مــن الرصيــد المأخــوذ (الحــد األدنــى للرصيــد) مدفوعــات قــروض التجزئــة بالعملــة األجنبيــة مقابــل العمــالت األجنبيــة 
    لمــدة عــام واحــد (فقــط إذا كان الزبــون لديــه خصومــات مــن عمليــات الصــرف بالعملــة األجنبيــة).

5- الحــد األقصــى لألهليــة لــكل زبــون هــو الحــد األدنــى بيــن النقطــة 4 أعــاله و 50،000 دوالر أمريكــي ليتــم تحويلهــا إلــى حســاب خــاص.

• مالحظــة: يتــم اســتبعاد ETB والشــركات والزبائــن المصنفيــن ضمــن تعميــم مصــرف لبنــان رقــم 154.
• الحــد األدنــى للمبلــغ المؤهــل 50 دوالر أميركــي 

إذا كان لــدي حســاب مشــترك فقــط فــي المصــرف، مــا هــو المبلــغ الــذي يمكننــي االســتفادة منــه؟
158. يتــّم بعــد ذلــك فتــح حســابات خاصــة لــكل منهــم  يجــب أن يتفــق أصحــاب الحســاب المشــترك علــى االســتفادة أوًال مــن التعميــم 
وتحويــل الســقوف المســموح بهــا إلــى هــذه الحســابات. سيســتفيد كل واحــد منهــم مــن مبلــغ 400 دوالر أميركــي كحــد أقصــى، يتــم تقســيمه 
إلــى 200 دوالر أميركــي نقــدًا، 100 دوالر أميركــي يتــم صرفهــا بحســب ســعر صــرف 12,000 ليــرة لبنانيــة لــكل دوالر أميركــي واحــد وســحبها 
نفســه  الصــرف  ســعر  بحســب  صرفهــا  يتــم  أميركــي  دوالر  و100  للمصــرف،  تابــع  آلــي  صــراف  جهــاز  أي  مــن  اللبنانيــة  بالليــرة  نقــدًا 
للحســاب  المؤهــل  اإلجمالــي  المبلــغ  تقســيم  يجــب  البيــع.  نقــاط  عنــد  للمشــتريات  الدفــع  بطاقــات  عبــر  اللبنانيــة  بالليــرة  واســتخدامها 

المشــترك علــى أســاس تناســبي بيــن أصحــاب الحســاب.

مــا هــي البطاقــة التــي يجــب أن أســتخدمها لســحب أموالــي؟
يجــب عليــك اســتخدام نفــس بطاقــة الدفــع التــي تســتخدمها عــادة لســحب النقــود مــن أجهــزة الصــراف اآللــي التابعــة لبنــك بيبلــوس. لــن 

يكــون مــن الضــروري إصــدار بطاقة دفــع جديدة.

هــل ســُيطلب منــي إغــالق حســابي (حســاباتي) بعــد ســحب أموالــي؟
الحســاب  إغــالق  فــي  بالحــق  المصــرف  يحتفــظ  ذلــك،  ومــع  أموالــك.  ســحب  بعــد  (حســاباتك)  حســابك  إغــالق  منــك  ُيطلــب  لــن  كال، 

(الحســابات)، وفقــًا للوقــت المقــدر الــالزم لســحب المبالــغ.

هــل يمكننــي ســحب جــزء مــن المبلــغ المتــاح فــي حســابي أم مــن الضــروري أن ســحب المبلــغ بالكامــل؟
يمكنــك ســحب جــزء أو كامــل المبلــغ المتــاح فــي حســابك، إمــا مــن خــالل أجهــزة الصــراف اآللــي لبنــك بيبلــوس، أو عــن طريــق زيــارة 

الفرع.

هــل يمكننــي إجــراء أكثــر مــن عمليــة ســحب نقــدي؟
نعــم، يمكنــك إجــراء أكثــر مــن عمليــة ســحب نقــدي.

مــا هــو ســعر الصــرف المعتمــد لتعميــم مصــرف لبنــان رقــم 158؟
ســعر الصــرف المعتمــد لتعميــم مصــرف لبنــان هــو 12,000 ليــرة لبنانيــة لــكل دوالر أميركــي واحــد. 

إذا كان لــدي حســاب مؤهــل فــي مصــرف آخــر، فهــل ســأتمكن مــن االســتفادة مــن تعميــم مصرف لبنان األساســي رقم 158 لســحب األموال 
مــن حســابي (حســاباتي) مــن أكثــر مــن مصرف؟

158 لســحب األمــوال مــن حســابك لــدى عــدة مصــارف لبنانيــة شــرط أن يكــون مجمــوع المبلــغ  نعــم، يمكنــك االســتفادة مــن التعميــم 
المؤهل ال يتعدى 50,000 دوالر أميركي وأن يكون المبلغ اإلجمالي المسحوب من جميع المصارف ال يتعدى 9،600 دوالر أميركي سنويًا. 

كمــا ويجــب عليــك التوقيــع علــى تنــازل عــن الســرية المصرفيــة، والــذي ســيطبق فقــط علــى الحســاب المفتــوح خصيصــًا لهــذا الغــرض.

هــل يمكننــي ســحب األمــوال مباشــرة مــن حســابي أم أن المبلــغ المؤهــل ســيتّم تحويلــه إلــى حســاب آخــر؟
عندمــا تقــرر االســتفادة مــن التعميــم 158، ســيفتح فرعــك 4 حســابات فرعيــة إلجــراء العمليــات الالزمــة، علــى النحــو التالــي:

• حســاب فرعــي خــاص يتــم تحويــل كامــل المبلــغ المؤهــل إليــه بعــد خصــم جميــع القــروض وااللتزامــات المصرفيــة، إن وجــدت (بحــد 
   أقصــى قــدره 50,000 دوالر أميركــي).

• حســاب Fresh بالــدوالر األميركــي يتــم تحويــل مبلــغ يصــل حتــى 400 دوالر أميركــي إليــه تلقائيــًا علــى أســاس شــهري، ليتــّم ســحبه 
   نقــدًا مــن أي جهــاز صــراف آلــي تابــع لبنــك بيبلــوس. (المبالــغ المخصصــة للحســابات المشــتركة تختلــف ألنــه يتــم احتســابها علــى 

   أســاس تناســبي)
• حســاب بالليــرة اللبنانيــة يتــّم تحويــل مــا يعــادل مبلــغ يصــل حتــى 200 دوالر أميركــي بالليــرة لبنانيــة إليــه تلقائيــًا علــى أســاس شــهري، 

   بنــاًء علــى ســعر صــرف 12,000 ليــرة لبنانيــة للــدوالر األميركــي الواحــد، ليتــّم ســحبه نقــدًا مــن أي جهــاز صــراف آلــي تابــع لبنــك 
  بيبلــوس.

• حســاب بالليــرة اللبنانيــة معــد لالســتخدام فــي نقــاط البيــع ســيتّم تحويــل مــا يعــادل مبلــغ يصــل حتــى 200 دوالر أميركــي بالليــرة اللبنانيــة 
   إليــه تلقائيــًا علــى أســاس شــهري، بنــاًء علــى ســعر صــرف يبلــغ 12,000 ليــرة لبنانيــة للــدوالر الواحــد الســتخدامه فــي عمليــات الشــراء 

   المحليــة مــن خــالل بطاقــة الدفــع.

هــل ســتترتب علّي أي رســوم؟
158. لكــن هنالــك رســم يطبــق علــى  ــم  ــة الخاصــة المفتوحــة خصيصــًا للتعمي ــن يفــرض بنــك بيبلــوس أي رســوم علــى الحســابات الفرعي ل

الحســاب الخــاص الــذي يســتخدم للدفــع بالليــرة اللبنانيــة عبــر البطاقــة. 

هــل سأســتمر فــي االســتفادة مــن التعميــم 151 إذا وافقــت علــى االســتفادة مــن التعميــم 158؟
151 مــن الحســاب المؤهــل جميــع الحســابات  158، لــن تتمكــن مــن االســتفادة مــن التعميــم  كال، بمجــرد أن تقــرر االســتفادة مــن التعميــم 

المتعلقــة بــه.

158، مــاذا  151 ولــم أقــرر مــا إذا كنــت ســأوافق علــى االســتفادة مــن تعميــم مصــرف لبنــان رقــم  لــم أســحب أمــوال بحســب تعميــم رقــم 
ســيحدث لحســاباتي:

فــي حالــة عــدم اســتفادتك مــن التعميــم 151 بيــن 1 تمــوز 2021 و31 تشــرين األول 2021 وتريــد االســتفادة مــن تعميــم مصرف لبنان 158، 
158، ال  2021، إذا تريــد االســتفادة مــن التعميــم  3 تشــرين األول  4 أشــهر بأثــر رجعــي. بعــد هــذا التاريــخ أي ا ُيســمح لــك باالســتفادة مــن 
ُيســمح لــك باالســتفادة مــن األثــر الرجعــي. فــي حالــة اســتفادتك مــن التعميــم 151 خــالل شــهر محــدد، يمكنــك االســتفادة مــن التعميــم 158 

بــدًءا مــن الشــهر التالي.

لــدي حســاب توطيــن للراتــب وأنــا مؤهــل للحصــول علــى تعميــم مصــرف لبنــان رقــم 158. هــل ال يــزال بإمكانــي الســحب حســب تعميــم رقــم 
151؟

8000 ليــرة لبنانيــة لــكل دوالر  151رقــم  (الســحب مــن حســابات العمــالت األجنبيــة بســعر صــرف  نعــم، يمكنــك الســحب حســب التعميــم 
أميركــي واحــد) مــن حســاب توطيــن الراتــب فقط.

158؟ كيــف ستســتفيد الحســابات المشــتركة مــن التعميــم 
المبلــغ المدفــوع للحســابات المشــتركة المؤهلــة يعتمــد أســاس تناســبي لــكل حســاب خــاص؛ علــى ســبيل المثــال:

• حســاب مشــترك (عضــوان) مؤهــل لالســتفادة مــن مبلــغ 50 ألــف دوالر أميركــي؛ الحســاب الخــاص ذي الصلــة غيــر مؤهــل؛
• يريــد الزبــون (أ) االســتفادة مــن مبلــغ 25000 دوالر أميركــي، ويريــد الزبــون (ب) االســتفادة مــن 25000 دوالر أمريكــي؛

%50 للزبــون "أ" و%50 للزبــون "ب" • سيحتســب النظــام التناســبي علــى أســاس 
- ُيســمح للزبــون "أ" باالســتفادة مــن ٪50 مــن 800 دوالر أميركــي ==> 400 دوالر أميركــي يتــم صرفهــا علــى النحــو التالــي: 200 
  دوالر أميركــي نقــدًا، 200 دوالر أميركــي علــى ســعر صــرف 12000 ليــرة لبنانيــة مقســمة بالتســاوي نقــًدا وللدفــع فــي نقــاط البيــع.
- ُيســمح للزبــون "ب" باالســتفادة مــن ٪50 مــن 800 دوالر أميركــي ==> 400 دوالر أميركــي يتــم صرفهــا علــى النحــو التالــي 200 
  دوالر أميركــي نقــدًا و200 دوالر أميركــي بالليــرة اللبنانيــة علــى ســعر صــرف 12000 ليــرة لبنانيــة مقســمة بالتســاوي نقــًدا وللدفــع 

  فــي نقــاط البيــع.
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