
  

 

 
 
 

 ١٥١تعميم أساسي للمصارف رقم 
 

  
  

باجراءات المتعلق  ٢١/٤/٢٠٢٠ تاريخ ١٣٢٢١ رقم االساسينودعكم ربطا نسخة عن القرار 
  من الحسابات بالعمالت االجنبية. النقديةالسحوبات حول استثنائية 

  
  ٢٠٢٠نيسان  ٢١ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه



  

  

 

 ١٣٢٢١ قرار أساسي رقم

  

  من الحسابات بالعمالت االجنبية السحوبات النقديةحول اجراءات استثنائية 

  
  

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

  وحفاظًا على المصلحة العامة في الظروف االستثنائية الراهنة التي تمر بها البالد حاليًا،
  حيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا الى مبدأ استمرارية وبناًء على الصال

  المرفق العام،
  

  يقرر ما يأتي :
  

  ، ٩/٤/٢٠٢٠تـــــــاريخ  ١٣٢١٧مـــــــع االحتفـــــــاظ بمفهـــــــوم القـــــــرار االساســـــــي رقـــــــم   :١ المادة االولى
وفـــي حـــال طلـــب أي عميـــل اجـــراء ايـــة ســـحوبات أو عمليـــات صـــندوق نقـــدًا مـــن 
الحسابات أو من المستحقات العائـدة لـه بالـدوالر االميركـي او بغيرهـا مـن العمـالت 
االجنبية، على المصارف العاملة في لبنـان، شـرط موافقـة العميـل المعنـي، ان تقـوم 

/ ليــرة لبنانيــة للــدوالر ٨ ٠٠٠لســعر/ بتســديد مــا يــوازي قيمتهــا بــالليرة اللبنانيــة وفقــاً 
  / د.أ. للحساب الواحد شهريًا.٣ ٠٠٠االميركي الواحد وذلك ضمن سقف /

    ٢: المادة الثانية

  

  

                                                 
  (تعمـــيم وســـيط  ٩/١٢/٢٠٢١تـــاريخ  ١٣٣٧٧هـــذه املـــادة مبوجـــب املـــادة األوىل مـــن القـــرار الوســـيط رقـــم ادخـــل آخـــر تعـــديل علـــى   -١

 ).٦٠١رقم 
)، وكانـــت ٥٦٥(تعمـــيم وســيط رقــم  ٤/٨/٢٠٢٠تــاريخ  ١٣٢٥٣مــن القـــرار الوســيط رقــم الرابعــة ألغيــت هــذه املــادة مبوجـــب املــادة   -٢

 ».على كل مصرف االعالن يومياً عن سعر السوق املعتمد لديه«أصًال: 



  

 

 الناتجــة عــنمـن مصــرف لبنـان العمــالت االجنبيـة يبيــع  ان المصــرف المعنـيعلـى   :ةثالثالمادة ال
  .العمليات المشار اليها في المادة االولى اعاله

  
عمالئهـــا ميركـــي التـــي تقـــوم بهـــا المصـــارف مـــع تبقـــى ســـائر العمليـــات بالـــدوالر اال  :١ةرابعالمادة ال

  المصارف.مع خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله 
  

  .٢ ٣٠/٦/٢٠٢٢لغاية و  فور صدوره هذا القراريعمل بأحكام    ة:خامسالمادة ال
 

  دة الرسمية.ينشر هذا القرار في الجري   ة:سلسادالمادة ا
  

  ٢٠٢٠نيسان  ٢١ بيروت ، في
  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه

                                                 
١

مث اعيــد  )٦٠١(تعمــيم وســيط رقــم  ٩/١٢/٢٠٢١تــاريخ  ١٣٣٧٧الغيــت هــذه املــادة مبوجــب املــادة الثانيــة مــن القــرار الوســيط رقــم   - 
 ).٦١٠(تعميم وسيط رقم  ٢٧/١٢/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٩٣ العمل ا مبوجب القرار الوسيط رقم

  القــــرار الوســــيط و  )٥٧٢(تعمــــيم وســــيط رقــــم  ٩/١٠/٢٠٢٠تــــاريخ  ١٣٢٨٢د العمــــل ــــذا القــــرار مبوجــــب القــــرار الوســــيط رقــــم مــــدّ  -٢
   ٢٩/٩/٢٠٢١تــــــــــاريخ  ١٣٣٦٨القــــــــــرار الوســــــــــيط رقــــــــــم و  ،)٥٨١(تعمــــــــــيم وســــــــــيط رقـــــــــم  ٢٤/٣/٢٠٢١تــــــــــاريخ  ١٣٣١٨رقـــــــــم 

  ) ٦٠١(تعمــــــــــيم وســــــــــيط رقـــــــــــم  ٩/١٢/٢٠٢١تــــــــــاريخ  ١٣٣٧٧والقــــــــــرار الوســــــــــيط رقــــــــــم  )٥٩٦رقــــــــــم  (تعمــــــــــيم وســــــــــيط

 .اشهر من تاريخ صدوره ستةأصًال وقد كانت املدة  ، )٦٠١رقم 


