تعميم اساسي رقم ١٥٨
للمصارف
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار االساسي رقم  ١٣٣٣٥تاريخ  ٢٠٢١/٦/٨المتعلق باجراءات استثنائية
لتسديد تدريجي لودائع بالعمالت االجنبية.
بيروت ،في  ٨حزيران ٢٠٢١
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار اساسي رقم ١٣٣٣٥
اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعمالت االجنبية
ان حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين  ٧٠و ١٧٤منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٩٢٦تاريخ  ٢٠٠١/٩/٢٠وتعديالته المتعلق بتوظيفات المصارف
اإللزامية،
وحفاظا ً على المصلحة العامة في الظروف االستثنائية الراھنة التي تمر بھا البالد حالياً،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٢١/٦/٤
يقرر ما يأتي:
المادة االولى :على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعمالت
االجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة قبل  ٢٠١٩/١٠/٣١محتسبة على اساس االرصدة
الموقوفة بتاريخ  ٢٠٢١/٣/٣١شرط ان ال تتجاوز ارصدتھا المبالغ المتوفرة بتاريخ
 ٢٠١٩/١٠/٣١ويكون المبلغ ما زال متوفراً حتى تاريخ ھذا القرار ،على ان يتم التقيد
بالشروط واآللية المحددة ادناه.
المادة الثانية :أوالً :بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب كما ھو محدد في المادة األولى أعاله
)فيما يلي "صاحب الحساب"( من احكام ھذا القرار ،يعتمد مجموع ارصدة حساباته
الدائنة كافة بالعمالت االجنبية مضافا اليھا الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون
طرفا ً فيھا أو يستفيد منھا )كالحساب المشترك أو باالتحاد  (...لدى أي مصرف على
حدة بعد تنزيل:
 المبالغ المحولة من الليرة اللبنانية الى العمالت االجنبية بعد تاريخ .٢٠١٩/١٠/٣١ أرصدة حساباته المجمدة كضمانة نقدية مقابل قروض أو تسھيالت. قيمة الجزء من حساباته المدينة بالعمالت االجنبية لدى المصرف المعني التي تموسيتم تسديدھا ،طوال فترة استفادته من احكام القرار الحاضر ،بالليرة اللبنانية استناداً
ألحكام المقطع "خامسا ً" من المادة الثالثة مكرر من القرار االساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ
) ٢٠٠١/٢/٢١التعميم األساسي رقم  ٨١المع ّدل بموجب التعميم الوسيط رقم .(٥٦٨
ثانيا ً :ال يستفيد اي "صاحب حساب" من احكام ھذا القرار اذا كان مtن األشtخاص المحtددين
فtttttي المtttttادة الثانيtttttة مtttttن القtttttرار االساسtttttي رقtttttم  ١٣٢٦٢تtttttاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٧
)التعميم االساسي رقم  (١٥٤ولtم يقtم بإعtادة النسtبة المطلوبtة ،علtى أن ال يمtس ذلtك
ّ
بحث عميله على اعادة النسtب المطلوبtة
بالموجب الملقى على عاتق المصرف المعني
من االموال المحولة الى الخارج.
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-٢ثالثا ً :ال يسtttttتفيد "صtttttاحب الحسtttttاب" مtttttن احكtttttام القtttttرار االساسtttttي رقtttttم ١٣٢٢١
تاريخ ) ٢٠٢٠/٤/٢١التعميم االساسtي رقtم  (١٥١عtن اي حسtابات لtه بtاالنفراد أو
باالشتراك أو باالتحاد وذلك طوال فترة استفادته من احكام القرار الحاضر.
المادة الثالثة :أوالً :تقوم المصارف ،فور صدور ھذا القرار ،بتحديد العمالء الذين يستوفون الشروط
المحددة في ھذا القرار واعالمھم بذلك .
ثانيا ً :في حال اراد "صاحب الحساب" االستفادة من احكام ھذا القرار ،عليtه أن يطلtب مtن
المصttرف المعنttي أن يفttتح "حسttابا ً خاصtا ً متفرعtا ً" )(Special Sub Account
وعلttى ھttذا االخيttر ان يلبttي طلبttه تحttت طائلttة تعttرض المصttرف المعنttي للعقوبttات
المنصوص عليھا في ھذا القرار.
ثالثا ً :يحّ tول الtى ھttذا الحسtاب مبلttغ يtوازي  /٥٠ ٠٠٠/د.أ .او مtا دون وذلttك وفقtا ً للمبttالغ
المتوفرة في حسابات "صاحب الحساب" لدى المصtرف المعنtي بالtدوالر االميركtي
أو باي عملة اجنبية اخرى.
رابعا ً :في حال تعددت حسابات "صاحب الحساب" لدى مصرف معين على "صاحب
الحساب" ان يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منھا إلى "الحساب
الخاص المتفرع" .في حال كان الحساب حسابا ً مشتركا ً أو متحداً ،ال يتم االستفادة
منه اال بمبلغ حده االقصى  /٥٠ ٠٠٠/د.أ .او ما يوازيه.
خامسا ً :يطبق على "الحساب الخاص المتفرع" الخصائص والشروط التالية:
 ال يقيد عليه أي عموالت أو نفقات من أي نوع كانت ويكون غير منتج للفائدة. ال يتم قبول أي تحويل اليه أو أي ايداع فيه بعد تاريخ فتحه وتحويل المبالغالمنصوص عليھا في المقطع "ثالثاً" من ھذه المادة.
 يتم السحب منه ضمن الشروط المحددة في المادة الرابعة ادناه.سادسا ً :بغية االستفادة من احكام ھذا القرار ،على "صاحب الحساب" ان يرفع ،حصراً،
السرية المصرفية عن "الحسابات الخاصة المتفرعة" وليس عن الحسابات العائدة
له كافة وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
المادة الرابعة :أوالً :يتم السحب من المبلغ المحول الى "الحساب الخاص المتفرع" وفقا ً لما يلي:
 -١مبلغ  ٤٠٠د.أ ،.شھرياً ،يُدفع نقداً )" (Banknotesلصاحب الحساب" و/أو عن
طريق تحويل إلى الخارج و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالھا
في لبنان والخارج و/أو ايداعھا في حساب جديد ) .(Fresh Accountعلى ان ال
يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه عمالً بالبند ) (١ھذا ،بالدوالر االميركي ،من
المصارف كافة ،سنوياً ،مبلغ /٤ ٨٠٠/د.أ.
 -٢اضافة الى ما يوازي  ٤٠٠د.أ .بالليرة اللبنانية ،شھرياً ،على اساس السعر المحدد
على المنصة االلكترونية لعمليات الصرافة " ،"Sayrafaيدفع منھا %٥٠
"لصاحب الحساب" نقداً ) (Banknotesو %٥٠بواسطة البطاقات المصرفية.
على ان ال يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة بالليرة اللبنانية عمالً
بالبند ) (٢ھذا ،سنوياً ،ما يوازي مبلغ /٤ ٨٠٠/د.أ .على سعر ھذه المنصة.
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-٣ثانيا ً:

ثالثا ً:

يعود "لصاحب الحساب" سحب المبالغ المحددة أعاله كليا ً أو جزئيا ً في اي وقت
يشاء وفي حال عدم سحب الحد المسموح به شھريا ً تتراكم المبالغ غير المسحوبة
الى االشھر التالية وتبقى في حسابه وتكون حقا ً ثابتا ً له يمكنه سحبھا وقت يشاء.
يمكن "لصاحب الحساب" ان يسحب كليا ً أو جزئيا ً القيمة المودعة في "الحساب
الخاص المتفرع" بموجب شكات أو تحاويل الى حساب آخر داخل لبنان لدى
المصرف نفسه أو لدى مصرف آخر وفي ھذه الحالة يعتبر متنازال عن المبالغ التي
كان يحق له سحبھا عن الفترة الزمنية الالحقة لھذا التحويل او السحب.

رابع tا ً :علttى المص tارف تزويttد مركزيttة "الحسttابات الخاصttة المتفرعttة" المشttار اليھttا فttي
المttادة السttابعة ادنttاه ،شttھريا ً ،بأرصttدة ھttذه الحسttابات المفتوحttة لttديھا وبالمبttالغ
المسحوبة خالل الشھر .ويعود لھذه المركزية مسؤولية التأكد في حال وجود اساءة
اسttتعمال مttن قبttل "صttاحب الحسttاب" سttيما فttي حttال تجttاوزه لسttقف السttحوبات
المنصttوص عليttه اعttاله وفttي ھttذه الحالtة تقttوم ھttذه المركزيttة بttابالغ الحttاكم بttذلك
الجtttراء المقتضtttى وتعليtttق اسtttتفادة "صtttاحب الحسtttاب" مtttن احكtttام ھtttذا القtttرار
ومن احكام القرار االساسtي رقtم  ١٣٢٢١تtاريخ ) ٢٠٢٠/٤/٢١التعمtيم االساسtي
رقم .(١٥١
خامسا ً :ال يجوز للمصارف االمتناع عن دفع المبالغ المستحقة شھريا ً لكل "صاحب
حساب" وفقا ً ألحكام ھذه المادة اال في حال طلب مصرف لبنان ذلك وفقا ً لما ورد
في المقطع "رابعاً" من ھذه المادة.
المادة الخامسة :يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات ھذا القرار مناصفة من سيولة المصرف المعني لدى
المراسلين في الخارج ومن التوظيفات االلزامية بالعمالت االجنبية العائدة للمصارف لدى
مصرف لبنان والتي يحررھا ھذا األخير ،لھذه الغاية.
يقوم مصرف لبنان ،شھرياً ،بتحويل المبالغ المتوجبة لكل مصرف ملتزم بأحكام
ھذا القرار وذلك من السيولة المتوفرة لمصرف لبنان في الخارج ،تحت طائلة تحميل
المصرف المعني المسؤولية إذا تم استعمال ھذه المبالغ لغايات غير تلك المحددة
في ھذا القرار.
المادة السادسة :اوالً :يحق للمصارف ،تأمينا ً للسيولة المطلوبة بموجب ھذا القرار ،استعمال السيولة
الخارجية المتوفرة لديھا ضمن نسبة الـ  %٣المشار اليھا في القرار االساسي
رقم  ١٣٢٦٢تاريخ ) ٢٠٢٠/٨/٢٧التعميم االساسي رقم  (١٥٤على ان يتم اعادة
تكوين ھذه النسبة في مھلة اقصاھا .٢٠٢٢/١٢/٣١
ثانياً :يحظر على المصارف ان تستعمل لتسديد المبالغ المتوجبة عمالً بأحكام
ھذا القرار:
ً
 الحسابات الجديدة ) (Fresh Accountsالمفتوحة وفقا لمفھوم القرار االساسيرقم  ١٣٢١٧تاريخ ) ٢٠٢٠/٤/٩التعميم األساسي رقم  ١٥٠المعدل بموجب
التعميم الوسيط رقم .(٥٥٤
ً
 االموال التي تم اعادتھا عمال بأحكام المادة الثانية من القرار االساسيرقم  ١٣٢٦٢تاريخ ) ٢٠٢٠/٨/٢٧التعميم االساسي رقم .(١٥٤
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-٤المادة السابعة :تنشأ لدى مديرية المصارف في مصرف لبنان مركزية "الحسابات الخاصة المتفرعة"
يكون دورھا محصوراً بما يلي:
 متابعة تطبيق احكام ھذا القرار. تزويد حاكم مصرف لبنان بتقارير شھرية تتضمن أرصدة "الحسابات الخاصةالمتفرعة" لدى كل مصرف والمبالغ المسحوبة منھا خالل الشھر ،كما واية تجاوزات
في تطبيق ھذا القرار.
المادة الثامنة :إن عدم تقيد أي مصرف بأحكام ھذا القرار يلزمه بإعtادة السtيولة الخارجيtة بالعملtة األجنبيtة
التttي اسttتفاد منھttا مttن مصttرف لبنttان الttى حسttاب ھttذا االخيttر لttدى المراسttلين فttي الخttارج،
كما ويعرّضه للعقوبات المنصوص عليھا في المادة  ٢٠٨من قانون النقد والتسليف.
المادة التاسعة :على مفوضي المراقبة على أعمال المصارف المعنية التأكد من صحة تنفيذ أحكام ھذا القtرار
وابالغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف بكل مخالفة ألحكامه.
المادة العاشرة:تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمتابعة أي شكوى من أي "صاحب حساب" متضرر
بھذا الخصوص شرط ان يرفع السرية المصرفية عن حساباته المتعلقة بھذه الشكوى لدى
المصرف المعني لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
المادة الحادية عشرة :يعمل بھذا القرار اعتباراً من  ٢٠٢١/٦/٣٠وتطبق شروطه لمدة سنة قابلة للتعديل
أو للتجديد ويبقى ساريا ً لغاية تحرير جميع االموال المحولة الى "الحساب الخاص
المتفرع".
المادة الثانية عشرة  :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٨حزيران ٢٠٢١
حاكم مصرف لبنان
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