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 االبناءااتت
 1963اايیارر  21تارريیخ  12825ووبما اانن االحكومة ااحالت على مجلس االنواابب بموجب االمرسومم ررقم 

لة هھھھذاا من اارربعيین يیوما على ااحا أأكثرووبما اانهھ اانقضى  وواالتسليیف٬،د مشرووعع االقانونن االمعجل االمتعلق بالنق
 ٬،االمشرووعع على مجلس االنواابب ددوونن اانن يیبت بهھ

 ٬،اانن ررئيیس االجمهھورريیة االلبنانيیة
 

 ٬،منهھ 58بناء على االدستورر االلبناني ال سيیما االماددةة 
 ٬،ووبناء على ااقترااحح ووززيیر االماليیة

 ٬، 24/7/1963 رريیخووبعد مواافقة مجلس االوززررااء في جلستهھ االمنعقدةة بتا
 :يیرسم ما يیأتي

 )٢۲إإلى  ١۱(مواادد  مواادد ااصداارر
 إإصداارر  – ١۱االماددةة 

 12825يیوضع موضع االتنفيیذ مشرووعع االقانونن االمعجل االمحالل على مجلس االنواابب بموجب االمرسومم ررقم 
 :ووهھھھذاا نصهھ 1963اايیارر سنة  21تارريیخ 

 إإصداارر  – ٢۲االماددةة 

 .يینشر هھھھذاا االمرسومم في االجريیدةة االرسميیة

 )١۱١۱إإلى  ١۱(مواادد  االنقد - وولل:ااالاالبابب 
 ١۱االماددةة 

 .االوحدةة االنقديیة للجمهھورريیة االلبنانيیة هھھھي االليیرةة االلبنانيیة ووااختصاررهھھھا االرسمي هھھھو لل.لل

 ٢۲االماددةة 

 .االخالصيیحددد االقانونن قيیمة االليیرةة االلبنانيیة بالذهھھھب 



 ٣۳االماددةة 

 .لل -قق. ني هھھھوتقسم االليیرةة االى مئة جزء متساوو يیسمى قرشا. ووااالختصارر االرسمي للقرشش االلبنا
 .وويیقسم االقرشش االى مئة جزء متساوو يیسمى سنتيیما

 ١۱٩۹٩۹٤\٣۳٦١۱ُعّدلت بموجب قانونن  – ٤االماددةة 

 :تقسم االسماتت االنقديیة االى
 ااووررااقق نقديیة تساوويي قيیمتهھا االوحدةة االنقديیة ااوو تربو عليیهھا -أأ 

ة ليیرةة االخمسمايی - االمائتيین ووخمسيین ليیرةة -االمئة ليیرةة  -قطع معدنيیة تساوويي قيیمتهھا االليیرةة االوااحدةة  -بب 
يیمكن اايیضا ااصداارر قطع ذذهھھھبيیة عندما يیجيیز االقانونن ااعاددةة قيیمة ااالووررااقق االنقديیة بالذهھھھب تحددد مميیزااتت 

 .االقطع االذهھھھبيیة ووشرووطط ااصدااررهھھھا بمرسومم يیتخذ في مجلس االوززررااء

 ١۱٩۹٩۹٢۲\١۱٧۷٨۸ُعّدلت بموجب قانونن  – ٥االماددةة 

االمائتيین  ٬،االمايیة ليیرةة ٬،االخمسيین ليیرةة ٬،االخمس ليیرااتت ٬،يیمكن ااصداارر ااالووررااقق االنقديیة من فئاتت االليیرةة االوااحدةة
 وواالخمسيین االف ٬،االعشرةة ااالفف ليیرةة ٬،االخمسة ااالفف ليیرةة ٬،اااللف ليیرةة ٬،االخمسمايیة ليیرةة ٬،ووخمسيین ليیرةة

 .وواالمئة االف ليیرةة ٬،ليیرةة

 ١۱٩۹٩۹٤\٣۳٦١۱ُعّدلت بموجب قانونن  – ٦االماددةة 

 :يیمكن اانن تكونن ااالووررااقق وواالقطع االصغيیرةة من فئاتت
ن االخمسيی -االخمسة وواالعشريین قرشا  -االعشرةة قرووشش  -االخمسة قرووشش  -قرشيین وواالنصف اال -االقرشش 

االمايیة  -االخمسيین ليیرةة  -االخمس وواالعشريین ليیرةة  -االعشر ليیرااتت  -االخمس ليیرااتت  -االليیرةة االوااحدةة  -قرشا 
 .االخمسمايیة ليیرةة -االمائتيین ووخمسيین ليیرةة  -ليیرةة 

 ١۱٩۹٩۹٤\٣۳٦١۱ُعّدلت بموجب قانونن  – ٧۷االماددةة 

الووررااقق االنقديیة االتي تساوويي قيیمتهھا االخمسمايیة ليیرةة ووما فوقق قوةة اابراائيیة غيیر محدووددةة في ااررااضي ل
 .االجمهھورريیة االلبنانيیة

 ١۱٩۹٩۹٤\٣۳٦١۱ُعّدلت بموجب قانونن  – ٨۸االماددةة 



 :االقوةة ااالبراائيیة للنقودد االصغيیرةة هھھھي ااآلتيیة
 .ششقروو 10قرووشش ااوو ااقل من  10ليیرتانن للقطع االتي تساوويي قيیمتهھا ااالسميیة  -أأ
 .قرشا ٢۲٥ـ عشر ليیرااتت الووررااقق ااوو قطع اال -بب
 .قرشا ٥٠۰ـ عشروونن ليیرةة الووررااقق ااوو قطع اال -جج
 خمس -عشر ليیرااتت  -خمس ليیرااتت  -ليیرةة لالووررااقق ووللقطع االتي تساوويي قيیمتهھا ليیرةة ووااحدةة  أألف -دد

 .ووخمسيین ليیرةة -ووعشريین ليیرةة 
 .خمسيین ليیرةةخمسة ااآلفف ليیرةة لالووررااقق ووللقطع االتي تساوويي قيیمتهھا مايیتيین وو -هه
 

 ٩۹االماددةة 

تقبل مؤسسة ااصداارر االنقد وواالصنادديیق االعامة ااالووررااقق االنقديیة االصغيیرةة وواالقطع االمعدنيیة االصغيیرةة ددوونن  
 .اايي تحديید لمقدااررهھھھا

 ١۱٠۰االماددةة 

 .ااصداارر االنقد اامتيیازز للدوولة ددوونن سوااهھھھا. وويیمكن االدوولة اانن تمنح هھھھذاا ااالمتيیازز لمصرفف مركزيي تنشئهھ

 ١۱١۱االماددةة 

 :ااوو يیوضع في االتدااوولل ااوو يیقبل يیحظر اانن يیصدرر
جميیع االسماتت االمحرررةة بالعملة االلبنانيیة الستعمالهھا كوسائل ددفع بدال من االسماتت االنقديیة االمجاززةة  -

 .بالقانونن
 .حتى وولو كانت محرررةة بعملة غيیر االعملة االلبنانيیة ٬،جميیع سندااتت االديین لحاملهھا غيیر االمنتجة فواائد -

 

 )١۱٢۲٠۰إإلى  ١۱٢۲(مواادد  االمصرفف االمركزيي - االثاني:االبابب 
 اانشاؤؤهه٬، تسميیتهھ٬، مركزهه٬، ررااسمالهھ - ااالوولل:االقسم 



 ١۱٢۲االماددةة 
اانشىء مصرفف مركزيي تحت ااسم " مصرفف لبنانن" وويیدعى فيیما يیلي " االمصرفف " ااوو " االمصرفف 

 ."االمركزيي
 

 ١۱٣۳االماددةة 
 .االمصرفف" شخص معنويي من االقانونن االعامم وويیتمتع باالستقاللل االمالي"

قاتهھ مع االغيیر. وويیجريي عمليیاتهھ وويینظم حساباتهھ ووفقا للقوااعد االتجارريیة وواالمصرفيیة ووهھھھو يیعتبر تاجراا في عال
 .ووللعرفف االتجارريي وواالمصرفي

ال سيیما وو ٬،ووال يیخضع لقوااعد ااالددااررةة ووتسيیيیر ااالعمالل ووللرقاباتت االتي تخضع لهھا مؤسساتت االقطاعع االعامم
ال تطبق  1959راانن سنة حزيی 12تارريیخ  118وو 117وو 115وو 114الحكامم االمرااسيیم ااالشترااعيیة ررقم 

 .عليیهھ ااحكامم قانونن االتجاررةة االمتعلقة بالتسجيیل في سجل االتجاررةة
 .لمحاكم بيیرووتت ددوونن سوااهھھھا صالحيیة االنظر في جميیع االنزااعاتت بيین االمصرفف وواالغيیر

 )١۱٢۲ االمقصودد بكلمة مصرفف هھھھنا مصرفف لبنانن (االماددةة
 

 ١۱٤االماددةة 
 .مركز االمصرفف هھھھو بيیرووتت

 .ووززحلةووعا لهھ في ططراابلس ووصيیداا ووعلى "االمصرفف" اانن يینشىء فر
يیم عد أأصبحووبامكانهھ اانن يینشىء فرووعا في ااماكن ااخرىى من لبنانن وواانن يیغلق من هھھھذهه االفرووعع مايیرااهه قد 

 .االفائدةة كما يیمكنهھ اانن يیتخذ لهھ ممثليین ووعمالء في لبنانن ووفي االخاررجج
 ).١۱٢۲ة مصرفف هھھھنا مصرفف لبنانن (االماددةة االمقصودد بكلم

 
 ١۱٥االماددةة 

) خمسة عشر مليیونن ليیرةة 15000000االمصرفف" من مبلغ تخصصهھ لهھ االدوولة قيیمتهھ (يیتكونن ررأأسمالل "
 لبنانيیة

ااوو بضم اامواالل ااحتيیاططيیة يیجازز  ٬،يیمكن ززيیاددةة االرأأسمالل ااما بمبلغ جديید تخصصهھ االدوولة بموجب قانونن
 .بمرسومم يیتخذ في مجلس االوززررااء بناء على ططلب "االمصرفف" ااوو ااقترااحح ووززيیر االماليیة

 )١۱٢۲فف هھھھنا مصرفف لبنانن (االماددةة ة مصراالمقصودد بكلم
 



 ١۱٦االماددةة 
 .ططرقق تصفيیتهھ ٬،عند ااالقتضاء ٬،ال يیحل " االمصرفف " ااال بموجب قانونن يیحددد

 ).١۱٢۲ة مصرفف هھھھنا مصرفف لبنانن (االماددةة االمقصودد بكلم
 

 تنظيیم االمصرفف االمركزيي -االقسم االثاني : 

 ١۱٩۹٨۸٥\٤ُعّدلت بموجب قانونن  – ١۱٧۷االماددةة 
 .اكم يیعاوونهھ نائب حاكم ااوولل وونائب حاكم ثاننتؤمن ااددااررةة " االمصرفف " من ح

 ." وونائب حاكم ثالث وونائب حاكم رراابع وومن مجلس مركزيي يیدعى فيیما يیلي " االمجلس
 )١۱٢۲ ة مصرفف هھھھنا مصرفف لبنانن (االماددةةاالمقصودد بكلم

 
 ١۱٨۸االماددةة 

 .يیعيین االحاكم لست سنوااتت بمرسومم يیتخذ في مجلس االوززررااء بناء على ااقترااحح ووززيیر االماليیة
نائبو االحاكم لخمس سنوااتت بمرسومم يیتخذ في مجلس االوززررااء يیتخذ بناء على ااقترااحح ووززيیر االماليیة  وويیعيین

 .ووااستشاررةة االحاكم ووهھھھم يیماررسونن االوظظائف االتي يیعيینهھا لهھم االحاكم
يینبغي اانن تتوفر لدىى االحاكم وونائبيیهھ االشهھاددااتت االجامعيیة وواالخبرةة وواالصفاتت االمعنويیة االتي تستوجبهھا 

 .مماررسة ووظظائفهھم
 .كن تجديید وواليیة االحاكم وونائبي االحاكم مرةة ااوو مرااتت عدةةيیم

بيین يیديي ررئيیس االجمهھورريیة على اانن يیقومواا بوظظائفهھم باخالصص ووددقة محترميین  ٬،يیقسم االحاكم وونائبو االحاكم
 .االقانونن وواالشرفف

 
 ١۱٩۹االماددةة 

سب ت بحال يیمكن ااقالة االحاكم من ووظظيیفتهھ ااال لعجز صحي مثب ٬،فيیما عداا حالة ااالستقالة ااالختيیارريیة
ااوو  ٬،عناهه االفصل ااالوولل من االبابب االثالث من قانونن االعقوباتت فيیماااالصولل ااوو الخاللل بوااجباتت ووظظيیفتهھ 

 .ااوو لخطأ فاددحح في تسيیيیر ااالعمالل 20،٬لمخالفة ااحكامم االبابب 
ى ااقترااحح بناء عل ٬،ال يیمكن ااقالة نائبي االحاكم من ووظظيیفتهھم ااال لذااتت ااالسبابب االمعدددةة في االفقرةة االسابقة

 .كم ااوو بعد ااستطالعع ررأأيیهھاالحا
 



 ٢۲٠۰االماددةة 
على االحاكم وونائبي االحاكم اانن يیتفرغواا بكليیتهھم للمصرفف. ووال يیمكنهھم اانن يیجمعواا بيین ووظظائفهھم وواايیة 
عضويیة نيیابيیة ااوو ووظظيیفة عامة ااوو اايي نشاطط في اايیة مؤسسة مهھما كانن نوعهھا ااوو اايي عمل مهھني سوااء كانن 

 .وررهھھھذاا االنشاطط ااوو هھھھذاا االعمل مأجورراا ااوو غيیر مأج
 .يیحظر عليیهھم خاللل مدةة وواليیتهھم اانن يیحتفظواا ااوو اانن يیأخذوواا ااوو يیتلقواا اايیة منفعة في مؤسسة خاصة

بطريیق  حتى ٬،كل مساهھھھمة ااوو ااشترااكك بأيي شكل ااوو اايي ووسيیلة كانن ٬،بمعنى االفقرةة االسابقة ٬،تعتبر منفعة
 .غفلةااالقرااضض االبسيیط. ووال يیعتبر "منفعة" اامتالكك محفظة سندااتت ماليیة مصدررةة من شركاتت م
 .ال يیمكن اانن يیقبل في محفظة "االمصرفف" اايي تعهھد يیحمل توقيیع االحاكم ااوو نائبي االحاكم

 
 ٢۲١۱االماددةة 

 ٬،خالفا للفقرةة ااالوولى من االماددةة االسابقة ٬،يیحق للحاكم وولنائبي االحاكم بعد مواافقتهھ
 .اانن يیعيینواا في لجانن تشكلهھا االحكومة -
االنقد االدوولي ااوو لدىى االبنك االدوولي لالنماء وواالتعميیر اانن يیعيینواا حكاما ااوو ااعضاء مجلس ااددااررةة لدىى صندووقق  -

 ااوو لدىى اايیة مؤسسة ددووليیة ااخرىى يیكونن لبنانن منتميیا االيیهھا
 .اانن يیمثلواا لبنانن في مؤتمرااتت ددووليیة -
 

 ٢۲٢۲االماددةة 
 .٣۳٣۳تحددد مخصصاتت االحاكم وونائبي االحاكم في االنظامم االخاصص االمنصوصص عليیهھ بالماددةة  

 
 ٢۲٣۳االماددةة 

اانن  ٬،ططواالل مدةة سنتيین من تارريیخ اانتهھاء ووظظائفهھم في االمصرفف االمركزيي ٬،االحاكم ال يیمكن االحاكم وونائبي
يیدخلواا في مجلس ااددااررةة اايي مصرفف ااوو اايیة مؤسسة ماليیة خاضعيین لهھذاا االقانونن. ااوو اايیة مؤسسة يیشرفف 

ووال اانن يیشغلواا لديیهھا اايیة ووظظيیفة ااوو يیساهھھھمواا فيیهھا بشكل  ٬،عليیهھا االمصرفف ااوو االمؤسسة االماليیة االمشارر االيیهھا
 .ااالشكالل من
 

  ٢۲٤االماددةة 
ن ااوو الستقالة مقبولة م ٬،بحالل اانتهھاء خدماتت االحاكم ااوو نائبي االحاكم لعجز صحي مثبت بحسب ااالصولل

 .يیدفع لهھم ااوو لوررثتهھم تعويیض مساوو لرووااتبهھم عن سنتيین ٬،ااوو بحالل االوفاةة ٬،ااوو لعدمم تجديید االواليیة ٬،االحكومة
 



 ٢۲٥االماددةة 
 .لحاكم ااالوولل مهھامم االحاكم رريیثما يیعيین حاكم جديیديیتولى نائب اا ٬،بحالل شغورر منصب االحاكم

 
 ٢۲٦االماددةة 

يیتمتع االحاكم باووسع االصالحيیاتت الددااررةة االمصرفف االعامة ووتسيیيیر ااعمالهھ. فهھو مكلف بتطبيیق هھھھذاا االقانونن 
 .ووقرااررااتت االمجلس

يیوقع باسم االمصرفف جميیع االصكوكك وواالعقودد ووااالتفاقاتت وويیجيیز ااقامة  ٬،ووهھھھو ممثل االمصرفف االشرعي
لدعاووىى االقضائيیة وويیتخذ جميیع ااالجرااءااتت االتنفيیذيیة ااوو ااالحتيیاططيیة االتي يیرتئيیهھا بما في ذذلك جميیع اا

 .االتأميیناتت االعقارريیة
ووبامكانهھ  ٬،وويیعيین وويیقيیل موظظفي االمصرفف من جميیع االرتب ٬،ووهھھھو يینظم ددوواائر االمصرفف وويیحددد مهھامهھا

 .رففدرريیب مهھني لموظظفي االمصاانن يیتعاقد مع فنيیيین ااما بصفة مستشارريین ااوو لمهھامم ددررااسيیة ااوو الستكمالل ت
 .ووليیس لسائر ما وورردد ااعالهه ططابع حصريي

 )١۱٧۷يیقصد بكلمة االمجلس هھھھنا: االمجلس االمركزيي لمصرفف لبنانن (االماددةة 
 

 ٢۲٧۷االماددةة 
بحالل غيیابب االحاكم ااوو تعذرر ووجوددهه يیحل محلهھ نائب االحاكم ااالوولل ووبحالل االتعذرر على ااالوولل فنائب االحاكم 

 .يیحدددهھھھا االحاكماالثاني ووذذلك ووفقا للشرووطط االتي 
 .ووبامكانن االحاكم اانن يیفوضض مجمل صالحيیاتهھ االى من حل محلهھ

 
 ٢۲٨۸االماددةة 

 :يیتألف االمجلس من
 ررئيیسا ٬،االحاكم -
 ٬،نائبي االحاكم -
 مديیر ووززااررةة االماليیة االعامم -
ووليیس لهھذيین االعضويین ااالخيیريین اانن يیتصرفا في االمجلس كمندووبيین  ٬،مديیر ووززااررةة ااالقتصادد االوططني االعامم -

 .مةعن االحكو
 .ووهھھھما ال يیماررسانن لدىى االمصرفف سوىى االمهھامم االملتصقة بصفتهھما عضويین في االمجلس االمركزيي

 .االحاكم وونائبو االحاكم االجمهھورريیة نفس االقسم االذيي يیقسمهھوويیقسمانن لدىى ررئيیس 
 )١۱٧۷االمقصودد بالمجلس هھھھنا االمجلس االمركزيي (االماددةة 



 
 ٢۲٩۹االماددةة 

ر على ااالقل. وويیمكن ووززيیر االماليیة اايیضا اانن يیطلب من وومرةة في كل شهھ ٬،يیجتمع االمجلس كلما ددعاهه االحاكم
 .االحاكم ددعوةة االمجلس االى ااالجتماعع

 )١۱٧۷االمقصودد بالمجلس هھھھنا االمجلس االمركزيي (االماددةة 
 

 ٣۳٠۰االماددةة 
ال يیمكن االمجلس االمركزيي اانن يیجتمع ال في غيیابب االحاكم ااوو من يینوبب عنهھ ووال في غيیابب مديیر االماليیة 

 .ني االعامماالعامم ااوو مديیر ااالقتصادد االوطط
 

 ٣۳١۱االماددةة 
ووتتخذ االقرااررااتت باكثريیة ااصوااتت  االمذااكرااتت.اانن حضورر اارربعة ااعضاء على ااالقل ضروورريي لصحة 

 .ااالعضاء االحاضريین. ووفي حالل تعاددلل ااالصوااتت يیكونن صوتت االحاكم مرجحا
 

 ٣۳٢۲االماددةة 
نفيیذ اانن يیعلق ت ٬،ااذذاا ما ااعتبر هھھھذاا االطلب معلال تعليیال كافيیا ٬،بناء على ططلب ااحد ااعضائهھ يیمكن االمجلس٬،

قراارر ما ثالثة اايیامم على ااالكثر. ووتجريي في االمهھلة االمحدددةة مذااكرةة جديیدةة حولل االمسألة االمعلقة. وويیمكن 
 .ووضع االقراارر االمتخذ في ااالجتماعع االجديید موضع االتنفيیذ

 
 :٢۲١۱جج.رر عددد  ١۱٩۹٧۷٥\٣۳\٥تارريیخ  ٧۷٥\٨۸ُمعّدلة بالقانونن ررقم  – ٣۳٣۳االماددةة 

يیتمتع خاصة  ٬،االمعطاةة للمصرفف بمقتضى هھھھذاا االقانونن ضمن نطاقق االصالحيیاتت اانن االمجلس٬،
 :ددوونن اانن يیكونن لهھذاا االتعداادد ططابع حصريي ٬،بالصالحيیاتت االتاليیة

 يیحددد سيیاسة االمصرفف االنقديیة وواالتسليیفيیة -١۱
 .ضع اانظمة تطبيیق هھھھذاا االقانونن -٢۲
 يف معدلل االحسم وومعدلل فواائد تسليیفاتت االمصرفف وويیتذااكر ٬،على ضوء ااالووضاعع ااالقتصادديیة ٬،يیحددد -٣۳

 فف.جميیع االتداابيیر االمتعلقة بالمصارر
 .وويیتذااكر في اانشاء غرفف االمقاصة ووتنظيیمهھا -٤
 .وويیتذااكر في ااالمورر االمتعلقة باالصداارر -٥
 .وويیتذااكر في ططلباتت االقرووضض االمقدمة في االقطاعع االعامم -٦



 .االمصرففيیضع سائر ااالنظمة االمتعلقة بعمليیاتت  -٧۷
وززااتت كما يیتذااكر في ررفع االحج ٬،ااوو بحقوقهھ االعقارريیة صرفف٬،االميیتذااكر في االشؤوونن االمتعلقة بعقاررااتت  -٨۸

االعقارريیة ااوو ااالعترااضاتت ااوو االتأميیناتت االعقارريیة ووفي االتناززلل عن ااالمتيیاززااتت ااوو االحقوقق ووفي مشارريیع 
 .االمصرففاالتحكيیماتت وواالمصالحاتت االمتعلقة بمصالح 

وواالنظامم االعامم  22االماددةة يیضع االنظامم االخاصص االمتعلق بالحاكم ووبنائبي االحاكم االمنصوصص عليیهھ في  -٩۹
يیجب اانن يیقترنن هھھھذاانن االنظامانن بمواافقة ووززيیر االماليیة. يیعيین موظظفو االمصرفف ووفق  االمصرفف.لموظظفي 

نظامم االقانونن االخاصص ااال اانهھ يیحظر عليیهھم ااالنضمامم االى ااالحزاابب االسيیاسيیة وواالجمع بيین االعمل في 
ما يیحظر عليیهھم تولي مرااكز ااعضاء االمصرفف وواالوظظائف ااالنتخابيیة االنيیابيیة وواالبلديیة ووااالختيیارريیة ك

 .االشركاتتمجالس ااالددااررةة في 
يیمنع ددفع اايي ااجر ااوو اايیة مخصصاتت بايي شكل من ااشكالل االعمولة ااوو االمخصصاتت االنسبيیة على ااساسس 

 .مدااخيیل االمصرفف ااوو ااررباحهھ
 .االتعديیالتت االالززمة ٬،خاللل االسنة ٬،يیقر االمجلس موااززنة نفقاتت االمصرفف وويیدخل عليیهھا -١۱٠۰
 .ضا حساباتت االسنة االماليیةيیقطع اايی -١۱١۱
يیواافق على مشرووعع االتقريیر االسنويي االذيي على االحاكم توجيیهھهھ االى ووززيیر االماليیة ووفقا الحكامم االماددةة  -١۱٢۲
١۱١۱٧۷. 

 )١۱٧۷(االماددةة  االمركزيياالمجلس هھھھنا  مجلساالمقصودد بكلمة 
 

 ٣۳٤االماددةة 
 .االمصرففيیدفعهھ يیحددد بمرسومم تعويیض مهھمة مديیر االماليیة االعامم وومديیر ااالقتصادد االوططني االعامم وو

حزيیراانن سنة  12تارريیخ  112من االمرسومم ااالشترااعي ررقم  27ال يیخضع هھھھذاا االتعويیض الحكامم االماددةة 
1959. 

 

 االلجنة ااالستشارريیة - االثالث:االقسم 

 
 ٣۳٥االماددةة 

 :تنشأ لدىى االمصرفف االمركزيي لجنة ااستشارريیة تتألف من ستة ااعضاء



لمصرفي وواالتجارريي وواالصناعي وواالزررااعي. وولهھذهه اارربعة يیختارروونن بالنظر االى خبرتهھم في االحقولل اا -١۱
االغايیة يیقدمم االى ووززيیر االماليیة من قبل االهھيیئاتت االممثلة لكل من االقطاعاتت االمصرفي وواالتجارريي وواالصناعي 

فيیختارر من كل من االلواائح ااالرربعة شخص ووااحد  ٬،وواالزررااعي الئحة بخمسة االى عشرةة ااشخاصص ااكفاء
 .يیعيین عضواا في االلجنة ااالستشارريیة

تبر هھھھؤالء ااالعضاء ووليیس لهھم اانن يیتصرفواا ددااخل االلجنة كممثليین ااوو مندووبيین عن مصالح االقطاعاتت ال يیع
 .االتي ااختيیروواا منهھا

 .ووااحد يیختارر من مجلس االتصميیم -٢۲
 .يیختارر االعضو االساددسس من بيین ااساتذةة ااالقتصادد االجامعيیيین من االجنسيیة االلبنانيیة -٣۳
 

 ٣۳٦االماددةة 
لى ااقترااحح ووززيیر االماليیة بعد ااستطالعع ررأأيي مجلس االمصرفف يیعيین ااعضاء االلجنة بمرسومم بناء ع
 .االمركزيي. ووتكونن وواليیتهھم لمدةة سنتيین

 
 .االمصرففوويیمكن تحديیدهھھھا تكراارراا ووتحددد تعويیضاتت مهھمتهھم باالتفاقق مع ووززيیر االماليیة وويیتحملهھا 

 .تضع االلجنة بنفسهھا نظامهھا االدااخلي
 

بوظظائفهھم باخالصص ووددقة محترميین االقانونن يیقسم ااالعضاء بيین يیديي ررئيیس االجمهھورريیة على اانن يیقومواا 
االمعطوفة على االقانونن االصاددرر بتارريیخ  151وواالشرفف وويیلزمونن بكتمانن االسر االمصرفي االمفرووضض بالماددةة 

تارريیخ  6102االمتعلق بسريیة االمصاررفف (فقرةة مضافة بالقانونن االمنفذ بالمرسومم ررقم  1956اايیلولل  3
 ).ملحق ٨۸١۱جج.رر. عددد  - 5/10/1973
 

 ٣۳٧۷االماددةة 
 .يیؤمن االمصرفف لللجنة مقرهھھھا وواامانة االسر االالززمة لهھا

 )١۱٢۲رفف هھھھنا االمصرفف االمركزيي (االماددةة االمقصودد بكلمة مص
 

 ٣۳٨۸االماددةة 
كما  االتسليیف٬،وويیمكن االحاكم اانن يیستشيیر االلجنة في قضايیا ذذااتت ططابع عامم ووفي قضايیا متعلقة بسيیاسة االنقد 

 .االتي يیرىى مناسبا اانن يیعرفف ووجهھة نظر االلجنة فيیهھايیمكنهھ اانن يیستنيیرهھھھا حولل االتداابيیر االتي يینويي ااتخاذذهھھھا وو
 



 ٣۳٩۹االماددةة 
 :يیمكن االلجنة

ااوو عن االوضع ااالقتصادديي في منطقة  ٬،اانن تقدمم للحاكم ددررااساتت عن االوضع ااالقتصادديي بصوررةة عامة -أأ 
 .وواانن تقدمم لهھ ااقترااحاتت بهھذاا االصددد ٬،معيینة ااوو في قطاعع معيین

ووخفض االمخزوونن من ااالووررااقق االنقديیة ووتوسيیع ااستعمالل اانن تقدمم ااقترااحاتت غايیتهھا اانماء االودداائع  -بب 
 .االودداائع ووجمع اامواالل ااالفراادد االجاهھھھزةة من ااجل االمصلحة االعامة

 .اانن تقترحح جميیع االتداابيیر االالززمة لتأميین ضمانن االودداائع االمصرفيیة ووسالمة ااالمواالل االموظظفة -جج 
 ٤٠۰االماددةة 

نن عضويیة نيیابيیة ااوو االموظظفونن ااوو ااالشخاصص ال يیمكن اانن يیكونواا ااعضاء في االلجنة ااالشخاصص االذيین يیشغلو
 .١۱٢۲٧۷بالماددةة  إإليیهھماالمشارر 

 
 

 مرااقبة االمصرفف - االراابع:االقسم 

 
 ٤١۱االماددةة 

تنشأ في ووززررااةة االماليیة " مفوضيیة االحكومة لدىى االمصرفف االمركزيي". يیديیر هھھھذهه االمصلحة موظظف برتبة 
 .مديیر عامم يیحمل لقب مفوضض االحكومة لدىى االمصرفف االمركزيي

 
 ٤٢۲االماددةة 
 :االمفوضضيیكلف 

 .االسهھر على تطبيیق هھھھذاا االقانونن -أأ
مرااقبة محاسبة االمصرفف وويیساعدهه في هھھھذاا االجزء من مهھمتهھ موظظف من مصلحتهھ يینتمي االى االفئة  -بب 

 .االثالثة على ااالقل من مالكك ووززااررةة االماليیة
 ةعلى دداائرةة اابحاثث للشؤوونن االمتعلق ٬،تشمل مفوضيیة االحكومة لدىى االمصرفف االمركزيي. من جهھة ااخرىى

 .وواالتسليیفبالنقد 
 ).١۱٧۷االمقصودد بكلمة مجلس هھھھنا االمجلس االمركزيي (االماددةة 

 



 ٤٣۳االماددةة 
تبلغ فورراا االى االمفوضض قرااررااتت االمجلس وولهھ خاللل االيیوميین االتاليیيین للتبليیغ اانن يیطلب من االحاكم تعليیق كل 

مسة ااالمر خاللل خ قراارر يیرااهه مخالفا للقانونن وولالنظمة وويیرااجع ووززيیر االماليیة بهھذاا االصددد ووااذذاا لم يیبت في
 .اايیامم من تارريیخ االتعليیق يیمكن ووضع االقراارر في االتنفيیذ

 )١۱٧۷االمقصودد بكلمة مجلس هھھھنا االمجلس االمركزيي (االماددةة 
 

 ٤٤االماددةة 
حق ااالططالعع على جميیع سجالتت االمصرفف  42من االماددةة  بب)االمشارر االيیهھ في االفقرةة ( ٬،للمفوضض وولمساعدهه

باتت ووملفاتت االغيیر االذيین تحميیهھم سريیة االمصاررفف االمنشأةة االمركزيي وومستندااتهھ االحسابيیة باستثناء حسا
ووهھھھما يیدققانن في صنادديیق االمصرفف االمركزيي ووموجوددااتهھ ووليیس لهھما اانن   .1956اايیلولل سنة  3بقانونن 

 .في تسيیيیر ااعمالل االمصرفف االمركزيي ٬،يیتدخال بايیة صوررةة
 

 ٤٥االماددةة 
االتي ااجرااهھھھا كما يیطلع ووززيیر االماليیة  على ااعمالل االمرااقبة ٬،يیطلع االمفوضض ووززيیر االماليیة وواالمجلس ددوورريیا 

هھ بموجب تقريیر يیرسل نسخة عن ٬،بعد قفل كل سنة ماليیة على االمهھمة االتي قامم بهھا خاللل االسنة االمنصرمة
 .االى االحاكم

 
 ٤٦االماددةة 

اانن االتعويیض االخاصص  ٬،يیحددد بمرسومم تنظيیم مفوضيیة االحكومة لدىى االمصرفف ووسيیر ااعمالهھا وومالكاتهھا
من  27ومة يیكونن ووحدهه على عاتق االمصرفف ووال يیخضع هھھھذاا االتعويیض للماددةة االذيي سيیمنح لمفوضض االحك
 1959حزيیراانن سنة  12تارريیخ  112االمرسومم ااالشترااعي ررقم 

 
 

 ااصداارر االنقد - االخامس:االقسم 

 ٤٧۷االماددةة 
 .يیمنح مصرفف لبنانن ددوونن سوااهه اامتيیازز ااصداارر االنقد االمنصوصص عليیهھ بالماددةة االعاشرةة

 



 ١۱٢۲جج.رر عددد  – ١۱٩۹٧۷٧۷\٥\٢۲تارريیخ  ٣۳١۱ومم ااإلشترااعي ررقم ُمعّدلة بالمرس – ٤٨۸االماددةة 
تحمل ااالووررااقق االنقديیة االتي تساوويي قيیمتهھا ليیرةة ووااحدةة ااوو تفوقق صوررةة توقيیعي حاكم االمصرفف وونائب 

 .االحاكم ااالوولل
من هھھھذاا االقانونن تحمل ااالووررااقق االنقديیة  25في حالل تولي االحاكم ااالوولل مهھامم االحاكم ووفقا الحكامم االماددةة 

 .ا في االفقرةة االسابقة صوررةة توقيیعهھ ووصوررةة توقيیع نائب االحاكم االثانياالمشارر االيیهھ
 

 ٤٩۹االماددةة 
 .يیحددد االمصرفف حجم ااالووررااقق االنقديیة االمنويي ااصدااررهھھھا ووررسومهھا وونصوصهھا ووسائر مميیزااتهھا ااالخرىى

 
 ٥٠۰االماددةة 

 .يیحيیط االمصرفف االجمهھورر علما بانوااعع وومميیزااتت ااالووررااقق االتي يینويي ووضعهھا في االتدااوولل
 

 ٥١۱االماددةة 
يیمكن االمصرفف اانن يیقررر سحب نوعع ااوو اانوااعع عدةة من ااووررااقهھ االنقديیة من االتدااوولل بغيیة ااستبداالهھا بانوااعع 

 .جديیدةة
 

 ٥٢۲االماددةة 
اانن ااالعالنن االذيي يیحيیط االجمهھورر علما بهھذاا االقراارر يیجب اانن يیعيین االمهھلة االتي يیمكن خاللهھا اانن تقدمم الحد 

 .صنادديیق االمصرفف ااالووررااقق االمقررر ااستبداالهھا
اء هھھھذهه االمهھلة ال يیبدلل االمصرفف ااالووررااقق االمقررر ااستبداالهھا ااال لدىى صندووقهھ االمركزيي في بعد اانقض
 .بيیرووتت

 
 ٥٣۳االماددةة 

يیمة يیقيید االمصرفف ق ٬،بعد ثالثث سنوااتت من اانقضاء االمهھلة االملحوظظة في االفقرةة ااالوولى من االماددةة االسابقة
تي ؤخذ منهھ قيیمة ااالووررااقق االااالووررااقق االتي تقررر سحبهھا وواالتي لم تعرضض لالستبداالل في حسابب ااحتيیاطط ت

 .ستستبدلل فيیما بعد
 



 ٥٤االماددةة 
تخرجج من قيیمة ااالووررااقق االمصدررةة ااالووررااقق االتي تكونن قيیمتهھا قد قيیدتت في حسابب ااالحتيیاطط االملحوظظ 

 .بالماددةة االسابقة
 

 ٥٥االماددةة 
يیسقط حق ااالستبداالل وويیحولل ررصيید حسابب  53بعد سبع سنوااتت من اانقضاء االمهھلة االمحدددةة بالماددةة 

 .١۱١۱٥ددةة حسابب االخاصص االمنصوصص عليیهھ بالماحتيیاطط االى االااال
 

 ٥٦االماددةة 
 .االمصرفف غيیر ملزمم بدفع قيیمة ااالووررااقق االمباددةة ااوو االمفقوددةة ااوو بقبولل ااالووررااقق االمزووررةة ااوو باعاددةة قيیمتهھا

 
 ٥٧۷االماددةة 

من نصف االوررقة  أأكبريیدفع االمصرفف قيیمة ااالووررااقق االمنقوصة شرطط اانن تكونن مساحة االقطعة االمقدمة 
 .اانن تحتويي على كل ااالشاررااتت االضروورريیة للتعرفف االيیهھاوو
 

 ٥٨۸االماددةة 
 .ال يیمكن توجيیهھ اايي ااعترااضض االى االمصرفف بمناسبة فقداانن ااوو سرقة ااووررااقق نقديیة

 
 ٥٩۹االماددةة 

 .يیصدرر االمصرفف ااووررااقا نقديیة صغيیرةة ااوو قطعا صغيیرةة من االفضة ااوو من اايي معدنن ااخر
 

 ٦٠۰االماددةة 
 .ةة توقيیع ااميین صندووقق االمصرفف االرئيیسيتحمل ااالووررااقق االنقديیة االصغيیرةة صورر

 
 ٦١۱االماددةة 

يیحددد االمصرفف حجم ااالووررااقق االنقديیة االصغيیرةة ووررسومهھا وونصوصهھا ووحجم االقطع االصغيیرةة ووووززنهھا 
 .ووسائر االمميیزااتت ااالخرىى لهھذهه ااالووررااقق وواالقطع ٬،ووعيیاررهھھھا وواالتسامح في ووززنهھا ووفي عيیاررهھھھا

 



 ٦٢۲االماددةة 
 .ررااقق وواالقطع االصغيیرةة االتي يینويي ووضعهھا في االتدااوولليیحيیط االمصرفف االجمهھورر علما باووصافف ااالوو

 
 ٦٣۳االماددةة 

تعطى لحاملهھا مهھلة سنتيین الجل ااستبداالهھا  ٬،بحالل سحب فئة ااوو فئاتت عدةة من ااالووررااقق ااوو االقطع االصغيیرةة
لدىى صنادديیق االمصرفف بعد اانقضاء هھھھذهه االمهھلة يیسقط حق ااالستبداالل ووال يیعودد لالووررااقق ااوو االقطع االمقررر 

 .اابراائيیةسحبهھا اايیة قوةة 
 

 ٦٤االماددةة 
 .115تحولل قيیمة ااالووررااقق وواالقطع االصغيیرةة غيیر االمستبدلة االى االحسابب االخاصص االمنصوصص عليیهھ بالماددةة 

 
 ٦٥االماددةة 

 .على ااالووررااقق االنقديیة االصغيیرةة 57وو 56تطبق ااحكامم االماددتيین 
 

 ٦٦االماددةة 
 .ااوو تشويیهھ وو االتي ااصابهھا نقصاالتعرفف االيیهھا مستحيیال اا أأصبحال تقبل ووال تعادد قيیمة االقطع االصغيیرةة االتي 

 
 ٦٧۷االماددةة 

 .58تطبق على االعمالتت االصغيیرةة ااحكامم االماددةة 
 

 ٦٨۸االماددةة 
يیبيین االمصرفف في ميیزاانيیاتهھ ووفي بيیاناتت ووضعيیتهھ ببابيین منفصليین قيیمة ما يیصدررهه من ااالووررااقق االنقديیة 

 .ووقيیمة ما يیصدررهه من االعمالتت االصغيیرةة
 

 ٦٩۹االماددةة 
 ملحق 81جج.رر. عددد  -5/10/1973تارريیخ  6102مرسومم ررقم االمعدلة بالقانونن االمنفذ بال

على االمصرفف اانن يیبقي في موجوددااتهھ ااموااال من االذهھھھب وومن االعمالتت ااالجنبيیة االتي تضمن سالمة  -
بالمئة) ثالثيین بالمئة على ااالقل من قيیمة االنقد االذيي ااصدررهه ووقيیمة وودداائعهھ  30تغطيیة االنقد االلبناني توااززيي (



بالمئة) خمسيین بالمئة من قيیمة  50تقل نسبة االذهھھھب وواالعمالتت االمذكوررةة عن ( على اانن ال ٬،تحت االطلب
 .االنقد االمصدرر

ال تؤخذ موجوددااتت االمصرفف من االنقد االلبناني بعيین ااالعتبارر لحسابب االنسبتيین االمحدددتيین في االفقرةة 
 .االسابقة

 

 مهھمة االمصرفف االعامة -االقسم االساددسس : 

 ٧۷٠۰االماددةة 
 ملحق 81جج.رر. عددد  -5/10/1973تارريیخ  6102االمعدلة بالقانونن االمنفذ بالمرسومم ررقم 

مهھمة االمصرفف االعامة هھھھي االمحافظة على االنقد لتأميین ااساسس نمو ااقتصادديي ووااجتماعي دداائم ووتتضمن  -
 :مهھمة االمصرفف بشكل خاصص ما يیلي

 .فظة على سالمة االنقد االلبنانياالمحا -
 .االمحافظة على ااالستقراارر ااالقتصادديي -
 .االمحافظة على سالمة ااووضاعع االنظامم االمصرفي -
 .تطويیر االسوقق االنقديیة وواالماليیة -
 .يیماررسس االمصرفف لهھذهه االغايیة االصالحيیاتت االمعطاةة لهھ بموجب هھھھذاا االقانونن -

 
 ٧۷١۱االماددةة 

مم لهھا كل مشوررةة تتعلق بالسيیاسة االماليیة ووااالقتصادديیة بغيیة يیتعاوونن االمصرفف االمركزيي مع االحكومة وويیقد
 .تأميین ااالنسجامم ااالووفر بيین مهھمتهھ ووااهھھھداافف االحكومة

 
 ٧۷٢۲االماددةة 

للمصرفف اانن يیقترحح على االحكومة االتداابيیر االتي يیرىى اانن من شأنهھا االتأثيیر االمفيید على ميیزاانن االمدفوعاتت 
يي بصوررةة عامة. يیطلع االمصرفف االحكومة على ووحركة ااالسعارر وواالماليیة االعامة ووعلى االنمو ااالقتصادد

 .ااالمورر االتي يیعتبرهھھھا مضرةة باالقتصادد ووبالنقد. وويیؤمن عالقاتت االحكومة بالمؤسساتت االماليیة االدووليیة
تستشيیر االحكومة االمصرفف في االقضايیا االمتعلقة بالنقد ووتدعو حاكم االمصرفف لالشترااكك في مذااكرااتهھا 

 .حولل هھھھذهه االقضايیا
 



 ٧۷٣۳االماددةة 
اائر االحكوميیة وومؤسساتت االقطاعع االعامم وومؤسساتت ااالقتصادد االمشتركك للمصرفف االمركزيي تقدمم االدوو

 .ااالحصاءااتت وواالمعلوماتت االتي قد يیحتاجج االيیهھا في ددررااساتهھ ااالقتصادديیة
 

 ٧۷٤االماددةة 
تؤمن االحكومة سالمة اابنيیة االمصرفف ووحمايیتهھا ووتعززز هھھھذهه ااالبنيیة مجانا بحرااسة كافيیة كما تقدمم االحرسس 

 .نقل ااالمواالل ااوو االقيیماالالززمم لسالمة 
 

 ٧۷٥االماددةة 
 ملحق 81جج.رر. عددد  -5/10/1973تارريیخ  6102االمعدلة بالقانونن االمنفذ بالمرسومم ررقم 

يیستعمل االمصرفف االوسائل االتي يیرىى اانن من شأنهھا تأميین ثباتت االقطع وومن ااجل ذذلك يیمكنهھ خاصة اانن  -
ااوو عمالتت ااجنبيیة مع مرااعاةة ااحكامم االماددةة  يیعمل في االسوقق باالتفاقق مع ووززيیر االماليیة مشتريیا ااوو بائعا ذذهھھھبا

69. 
 ."ووتقيید عمليیاتت االمصرفف على االعمالتت ااالجنبيیة في حسابب خاصص يیسمى "صندووقق تثبيیت االقطع

 
 ٧۷٦االماددةة 

 ملحق 81جج.رر. عددد  -5/10/1973تارريیخ  6102االمعدلة بالقانونن االمنفذ بالمرسومم ررقم 
لسيیولة االمصرفيیة ووحجم االتسليیف ووبيین مهھمتهھ يیخولل االمصرفف االمركزيي اابقاء على ااالنسجامم بيین اا -

صالحيیة ااتخاذذ جميیع االتداابيیر االتي يیرااهھھھا مالئمة ووخاصة االتداابيیر  70،٬بالماددةة  االعامة االمنصوصص عليیهھا
مع االتداابيیر االمنصوصص عليیهھا في االبابب االثالث من هھھھذاا  االتاليیة االتي يیمكنهھ ااتخاذذهھھھا منفرددةة ااوو مجتمعة ااوو

 :االقانونن
دالتت االحسم ووحدووددهه االقصوىى ووكذلك معدالتت ااالعتماددااتت ااالخرىى االمجازز لهھ منحهھا تحديید ووتعديیل مع -آآ

 .ووللمؤسساتت االماليیة ووحدووددهھھھا االقصوىى  للمصاررفف
 75االلجوء للعمليیاتت االمشارر االيیهھا بالماددةة  -بب
  .108وو 107وو 106شرااء ووبيیع االسندااتت في االسوقق االحرةة ووفقا للمواادد  -جج

 09/05/1967تارريیخ  28هھھھذهه االفقرةة بالقانونن ررقم االغيیت كلمة "بالعملة االلبنانيیة" من 
االزاامم االمصاررفف بانن توددعع لديیهھ ااموااال (ااحتيیاططي ااددنى) حتى نسبة معيینة من االتزااماتهھا االناجمة عن  -دد

االودداائع ووااالمواالل االمستقرضة االتي يیحدددهھھھا "االمصرفف" باستثناء االتزااماتهھا من االنوعع ذذااتهھ تجاهه مصاررفف 
 .مواالل ااالحتيیاططيیة هھھھذههااخرىى ملزمة اايیضا بايیدااعع ااال



توظظيیفاتت االمصاررفف في سندااتت حكوميیة ااوو  ٬،ااذذاا ررأأىى ذذلك مناسبا ٬،وويیمكن للمصرفف االمركزيي اانن يیعتبر
 .سندااتت مصدررةة بكفالة االحكومة كجزء من ااالحتيیاططي حتى نسبة معيینة يیعودد لهھ مر تحديیدهھھھا

ة من اااللتزااماتت تحت بالمئ 25ووال يیمكن االمصرفف االمركزيي اانن يیحددد نسبة ااالحتيیاطط ااالددنى باكثر نن 
 .بالمئة من اااللتزااماتت الجل معيین 15االطلب باكثر من 

ووللمصرفف االمركزيي اانن يیفرضض نسبا مختلفة على فئاتت مختلفة من االتزااماتت االمصاررفف ضمن االحدوودد 
 .االمذكوررةة في االفقرةة االسابقة

ر على ما نفة االذكوولهھ كذلك في االحاالتت ااالستثنائيیة اانن يیفرضض نسبا حديیة خاصة وونن االتقيید بالحدوودد ااآل
ااوو من اايي فئاتت منهھا عن حد معيین ااوو على االزيیاددةة االمحققة في هھھھذهه اااللتزااماتت  يیزيید من هھھھذهه اااللتزااماتت

 .ااوو في اايي فئاتت منهھا بعد تارريیخ معيین
االزاامم االمصاررفف بانن توددعع لديیهھ ااموااال (ااحتيیاططي ااددنى خاصا) حتى نسبة معيینة من االموجوددااتت االتي  -هه

 .يیحدددهھھھا االمصرفف
 .في ضوء االحالة االنقديیة االعامة وودداائع لقاء فواائد يیحدددهھھھا االمصرفف ٬،اانن يیقبل -وو
 

 ٧۷٧۷االماددةة 
اانن االموجوددااتت االشهھريیة لمصرفف لدىى االمصرفف االمركزيي (ااالحتيیاططي االفعلي) يیجب اانن تبلغ على ااالقل 

من االمتوسط االشهھريي لاللتزااماتت االخاضعة لموجب اانشاء اامواالل  ٬،االتي تكونن قد حدددتت االنسب االمئويیة
 ).ااحتيیاططيیة (ااالحتيیاطط اااللزاامي

فائدةة  ٬،عن مبلغ تدني ااالحتيیاطط االفعلي عن ااالحتيیاطط اااللزاامي ٬،يیحق للمصرفف االمركزيي اانن يیستوفي
جزاائيیة يیمكن اانن تبلغ معدال يیفوقق بثالثث آآحادد االمعدلل االمطبق في حيینهھ على تسليیفاتهھ لقاء سندااتت ماليیة. 

نصوصص عليیهھا في االقسم االثالث من االبابب االراابع من هھھھذاا ووال يیحولل ذذلك ددوونن تطبيیق االعقوباتت ااالدداارريیة االم
 .االقانونن

وويیمكن االمصرفف االمركزيي ااال يیطبق هھھھذاا االجزااء ااذذاا بداا لهھ اانن االنقص كانن نتيیجة حتميیة لظرووفف غيیر 
 .مرتقبة ااوو ااذذاا كانن االمصرفف االذيي ظظهھر االنقص لديیهھ في حالة االتصفيیة

 
 ٧۷٨۸االماددةة 

تطبيیق االتعليیماتت االقاضيیة بانشاء اامواالل ااحتيیاططيیة االزااميیة ااوو يیوما على ااالقل ل 30تعطى االمصاررفف مهھلة 
 .بتعديیل معدلهھا

 



 ٧۷٩۹االماددةة 
 ملحق 81جج.رر. عددد  -5/10/1973تارريیخ  6102االمعدلة بالقانونن االمنفذ بالمرسومم ررقم 

يیمكن االمصرفف االمركزيي اانن يیعمل اايیضا على االتأثيیر في ااووضاعع االتسليیف االعامة ووذذلك بتحديید حجم  -
 .ووبتنظيیم شرووطط هھھھذاا االتسليیف ٬،اانوااعع معيینة ااوو االممنوحح الغرااضض معيینة ااوو لقطاعاتت معيینة االتسليیف من

 

 غرفة االمقاصة -االقسم االسابع : 

 ٨۸٠۰االماددةة 
 .لك ضروورريیايینشىء االمصرفف وويینظم غرفا للمقاصة في االمدنن حيیثما يیرىى ذذ

 )١۱٢۲رفف هھھھنا االمصرفف االمركزيي (االماددةة االمقصودد بالمص
 

 عمليیاتت االصرفف -االقسم االثامن : 

 ٨۸١۱االماددةة 
 ملحق 81جج.رر. عددد  -5/10/1973تارريیخ  6102االمعدلة بالقانونن االمنفذ بالمرسومم ررقم 

 :يیجازز للمصرفف -
رىى وواانن يیجريي جميیع االعمليیاتت ااالخ ٬،اانن يیشتريي وويیبيیع وويیستورردد وويیصدرر االذهھھھب ووسائر االمعاددنن االتميینهھ -١۱

 .على هھھھذهه االمواادد
اانن يیقبل لديیهھ اايیدااعاتت االنقودد االذهھھھبيیة ااوو االسبائك االذهھھھبيیة وواانن يیصدرر لصالح من يیطلبهھا من االموددعيین  -٢۲

 .المر شهھاددااتت اايیدااعع ذذهھھھب بشكل سندااتت لحاملهھا ااوو
اانن يیحسم وويیعيید حسم وويیشتريي وويیبيیع سندااتت تجارريیة ووووسائل ددفع ووااموااال تحت االطلب محرررةة بعمالتت  -٣۳

 .ااجنبيیة
 .وويیجب اانن ال تتعدىى مهھلة ااستحقاقق االسندااتت ستة ااشهھر

اانن يیشتريي وويیبيیع سندااتت االديین االتي تصدررهھھھا ااوو تكفلهھا االحكوماتت ااالجنبيیة ااوو االمؤسساتت االدووليیة  -٤
 .ررةة بعمالتت ااجنبيیة وواانن تكونن سهھلة االبيیعوواالتي تكونن محر

 .اانن يیكونن لهھ حساباتت لدىى مصاررفف مركزيیة ااوو لدىى عمالء في االخاررجج -٥
اانن يیفتح حساباتت لمصاررفف مركزيیة وولمصاررفف ااجنبيیة وولمؤسساتت ددووليیة وواانن يیكونن عميیال لهھذهه  -٦

 االمصاررفف وواالمؤسساتت



الجنبيیة وواالمؤسساتت االماليیة االدووليیة اانن يیقرضض االمصاررفف االمركزيیة وواالمصاررفف وواالمؤسساتت االماليیة اا -٧۷
 .شرطط اانن تكونن هھھھذهه االعمليیاتت قصيیرةة ااالجل ووضمن نطاقق مهھامهھ كمصرفف مركزيي ٬،وواانن يیستقرضض منهھا

 
 ٨۸٢۲االماددةة 

 :هھااالتاليیة ااوو لحساب  ال يیمكن االمصرفف اانن يیجريي االعمليیاتت االتي تجيیزهھھھا االماددةة االسابقة ااال مع االهھيیئاتت
 .االقطاعع االعامم -آآ 

 .مؤسساتت االماليیة االمقيیمة في لبنانناالمصاررفف وواال -بب 
 .االمصاررفف االمركزيیة وواالمصاررفف وواالمؤسساتت االماليیة في االخاررجج -جج 
 .االمؤسساتت االماليیة االدووليیة -دد 
 

 ٨۸٣۳االماددةة 
 :خالفا الحكامم االماددةة االسابقة يیمكن االمصرفف

جميیع ااالشخاصص لصالح  81،٬االمشارر االيیهھا في االفقرةة االثانيیة من االماددةة  ٬،اانن يیصدرر شهھاددااتت اايیدااعع االذهھھھب -آآ
 .وواانن يیشتريي ااوو يیبيیع االذهھھھب ددوونن ووساططة االمصاررفف

اانن يیقومم مباشرةة في حاالتت ااستثنائيیة ووباالتفاقق مع ووززيیر االماليیة بشرااء االعمالتت ااالجنبيیة من االجمهھورر  -بب
 .ووبيیعهھا منهھ

 
 ٨۸٤االماددةة 

نونن االعامم يیشمل االقطاعع االعامم بمفهھومم هھھھذاا االقانونن االدوولة وواالبلديیاتت ووااالشخاصص االمعنويیيین من االقا
 .1959حزيیراانن سنة  12تارريیخ  117من االمرسومم ااالشترااعي ررقم  2االمنصوصص عليیهھم بالماددةة 

 
 ٨۸٥االماددةة 

 :ووبهھذهه االصفة ٬،االمصرفف االمركزيي هھھھو مصرفف االقطاعع االعامم
 .توددعع لديیهھ ددوونن سوااهه اامواالل االقطاعع االعامم -آآ
 .ذاا ااالخيیر لديیهھيیدفع االمبالغ االتي يیأمر بصرفهھا االقطاعع االعامم حتى قيیمة موجوددااتت هھھھ -بب
 .يیجريي تحويیل ااالمواالل االتي يیطلبهھا منهھ االقطاعع االعامم حتى قيیمة موجوددااتت هھھھذاا ااالخيیر لديیهھ -جج
يیؤمن حرااسة االقيیم االتي يیسلمهھ اايیاهھھھا االقطاعع االعامم عند ااالقتضاء ووااددااررتهھا ووبصوررةة عامة يیؤدديي لهھذاا  -دد

 .االقطاعع جميیع االخدماتت االمصرفيیة
 .ااعطاء قرووضض للقطاعع االعامم 92وو 91وو 88منصوصص عليیهھا بالمواادد ووفي االحاالتت اال ٬،ااخيیراا ٬،يیمكنهھ -هه



 
 ٨۸٦االماددةة 

اانن وودداائع االقطاعع االعامم لدىى االمصرفف االمركزيي ال تنتج فواائد على اانهھ يیمكن هھھھذاا االمصرفف باالتفاقق مع 
 .اانن يیؤدديي فائدةة لودداائع االقطاعع االعامم غيیر وودداائع االدوولة ٬،ووززيیر االماليیة

 
 ٨۸٧۷االماددةة 

 .85دماتت االمنصوصص عليیهھا في االفقرااتت (بب ) وو (جج) وو (دد) من االماددةة يیؤمن االمصرفف مجانا االخ
 

 ٨۸٨۸االماددةة 
تسهھيیالتت صندووقق ال يیمكن اانن تتعدىى قيیمتهھا  ٬،بطلب من ووززيیر االماليیة ٬،يیجازز للمصرفف اانن يیمنح االخزيینة

عشرةة بالمئة من متوسط ووااررددااتت موااززنة االدوولة االعادديیة في االسنوااتت االثالثث ااالخيیرةة االمقطوعة حساباتهھا 
 .ال يیمكن اانن تتجاووزز مدةة هھھھذهه االتسهھيیالتت ااالرربعة ااشهھروو
 

 ٨۸٩۹االماددةة 
تعطى االحكومة ااجاززةة دداائمة تخولهھا االلجوء االى ااالستالفف االمنصوصص عليیهھ بالماددةة االسابقة كلما تبيین 
لوززااررةة االماليیة ووللمصرفف االمركزيي اانن موجوددااتت االخزيینة االجاهھھھزةة لدىى هھھھذاا االمصرفف غيیر كافيیة 

لة االفورريیة. ااال اانن هھھھذهه ااالجاززةة ال يیمكن ااستعمالهھا ااكثر من مرةة ووااحدةة خاللل ااثني لموااجهھة االتزااماتت االدوو
 .عشر شهھراا

 
 ٩۹٠۰االماددةة 

فالمبدأأ اانن ال يیمنح االمصرفف االمركزيي  89وو 88باستثناء تسهھيیالتت االصندووقق االمنصوصص عليیهھا بالماددتيین 
 .قرووضا للقطاعع االعامم

 
 ٩۹١۱االماددةة 
ااذذاا ما ااررتأتت االحكومة  ٬،في حاالتت االضرووررةة االقصوىى في ظظرووفف ااستثنائيیة االخطوررةة ااوو ٬،ااال اانهھ

 .ااالستقرااضض من االمصرفف االمركزيي. تحيیط حاكم االمصرفف علما بذلك
كاصداارر قرضض ددااخلي ااوو عقد  ٬،يیدررسس االمصرفف مع االحكومة اامكانيیة ااستبداالل مساعدتهھ بوسائل ااخرىى

 ...ضراائب جديیدةة االخ قرضض خاررجي ااوو ااجرااء توفيیرااتت في بعض بنودد االنفقاتت ااالخرىى ااوو اايیجادد مواارردد



 ٬،بهھاعلى ططل ٬،مع ذذلك ٬،ووااذذاا ما ااصرتت االحكومة ٬،ووفقط في االحالة االتي يیثبت فيیهھا اانهھ ال يیوجد اايي حل ااخر
 .االمركزيي اانن يیمنح االقرضض االمطلوبب يیمكن االمصرفف

االتداابيیر االتي من شأنهھا االحد مما قد يیكونن لقرضهھ  ٬،اانن لزمم ااالمر ٬،حيینئذ يیقترحح االمصرفف على االحكومة
راائيیة على قوةة االنقد االش ٬،في االوضع االذيي ااعطي فيیهھ ٬،ب ااقتصادديیة سيیئة ووخاصة االحد من تأثيیرههمن عوااق

 .االدااخليیة وواالخاررجيیة
 

 ٩۹٢۲االماددةة 
ال يیمكن هھھھيیئاتت االقطاعع االعامم غيیر االدوولة اانن تطلب قرووضا من االمصرفف االمركزيي ااال في االظرووفف ااوو 

 .91االحاالتت االمنصوصص عليیهھا بالفقرةة ااالوولى من االماددةة 
 .جهھ مباشرةة االى االمصرفف االطلباتت االصاددررةة عن هھھھذهه االهھيیئاتتتو

كما  91،٬من االماددةة  2وو 1يیدررسس االمصرفف هھھھذهه االطلباتت من ووجهھاتت االنظر االمنصوصص عليیهھا بالفقرتيین 
ووضع االمشرووعع االذيي يیطلب االقرضض لتمويیلهھ وواامكانيیاتت االطالب اليیفاء االقرضض.  ٬،من جهھة ااخرىى ٬،يیمحص

 .نظراا الحتمالل كفالتهھ من قبل االدوولة االخزيینة ووتعهھدااتهھا وويیأخذ ااخيیراا بعيین ااالعتبارر ووضعيیة
ال يیمكن االمصرفف موااجهھة منح االقرضض االمطلوبب ااال ااذذاا ااثبتت ددررااستهھ اانهھ ليیس هھھھناكك اايي ظظرفف ااوو اايي 

 .ااعترااضض يیحوالنن ددوونن ااجرااء االعمليیة
على  ةفاذذاا وواافقت االحكوم ٬،ووفي هھھھذهه االحالة يیرفع االمصرفف لوززيیر االماليیة تقريیراا مفصال عن االقضيیة

االمشرووعع ووااعلنت ااستعدااددهھھھا العطاء كفالة االدوولة للعمليیة يیمكن االمصرفف منح االقرضض االمطلوبب ووعلى 
قرضض   االمصرفف اانن يیطلع كذلك ووززيیر االماليیة على ااالسبابب االتي تكونن قد ددعتهھ االى عدمم ااالستجابة لطلب

 ...مقدمم من هھھھيیئة تنتمي االى االقطاعع االعامم غيیر االدوولة
 

 ٩۹٣۳االماددةة 
تنتج فواائد لصالح االمصرفف يیحددد معدلل االفائدةة  92وو 91وو 88االممنوحة بموجب االمواادد اانن االقرووضض 

 .بالنسبة الووضاعع االسوقق
ااقل من معدلل االحسم  88ال يیمكن اانن يیكونن معدلل االفائدةة على تسهھيیالتت االصندووقق االمشارر االيیهھا بالماددةة 

 .االمعمولل بهھ لدىى االمصرفف مخفضا ووااحداا
فال يیمكن اانن تقل عن معدلل االحسم االمعمولل  92وو 91رر االيیهھا بالماددتيین ااما معدلل االفائدةة على االقرووضض االمشا

 .مضافا االيیهھ ووااحد  بهھ لدىى االمصرفف
 



 ٩۹٤االماددةة 
 . لمدةة ااططولل من عشر سنوااتت 92وو 91ال يیمكن اانن تمنح االقرووضض االمشارر االيیهھا بالماددتيین 

 
 ٩۹٥االماددةة 

 . بيین االمصرفف وواالمستقرضضيیجريي تحديید معدلل االفائدةة وومدةة االقرضض ووشرووططهھ ااالخرىى في عقد يیوقع 
 . يیحالل االعقد على مجلس االنواابب مع كامل ملف ددررااساتت ووتقارريیر ااالددااررةة وواالمصرفف

 
 ٩۹٦االماددةة 

ااصداارر  92وو 91وو 88يیمكن االمصرفف االمركزيي اانن يیفرضض في تحقيیق االقرووضض االمشارر االيیهھا بالمواادد 
 .مهھورراالمستقرضض ووتسليیمهھ االمصرفف سندااتت ماليیة قابلة االتدااوولل ووممكن بيیعهھا من االج

 
 ٩۹٧۷االماددةة 

 :ووبهھذهه االصفة ٬،االمصرفف هھھھو اايیضا االعميیل االمالي للقطاعع االعامم
 .يیساعد مجانا على تروويیج قرووضض االقطاعع االعامم االدااخليیة وواالخاررجيیة -آآ
بدفع فواائد االقرووضض االمذكوررةة وواايیفاء ااقساططهھا االمستحقة من االمؤووناتت  ٬،ددوونن نفقة ااوو عمولة ٬،يیقومم -بب

 .الستحقاقق بعشرةة اايیامم على ااالقلاالتي تكونن قد ااووددعت لديیهھ قبل اا
 .يیشتركك في االمفاووضاتت االرااميیة االى عقد ااتفاقاتت ددفع ااوو مقاصة -جج
يیكلف ددوونن سوااهه بمسك االحساباتت االمتعلقة بهھذهه ااالتفاقاتت ووبامكانهھ اانن يیتعاقد على االترتيیباتت االضروورريیة  -دد

 .لهھذهه االغايیة
لحسابب االدوولة االتي تستفيید من جميیع اانن عمل االمصرفف االمركزيي في ااالتفاقاتت االمذكوررةة ااعالهه يیجريي 

 .ااالررباحح ووتتحمل جميیع االمخاططر وواالمصارريیف وواالعموالتت وواالفواائد ووااالعباء اايیة كانت
 )١۱٢۲االمقصودد بالمصرفف االمصرفف االمركزيي (ماددةة 

 
 ٩۹٨۸االماددةة 

 .يیفتح االمصرفف حساباتت وودداائع اامواالل للمصاررفف ووللمؤسساتت االماليیة
 .ال تنتج هھھھذهه االحساباتت فواائد

 )١۱٢۲المصرفف االمصرفف االمركزيي (ماددةة ب االمقصودد
 



 ٩۹٩۹االماددةة 
اانما هھھھو يیقومم بذلك على قدرر ما يیرىى  للمصاررفف٬،ليیس االمصرفف مجبراا بمبدأأ االزاامي على منح قرووضض 

 .اانن مساعدتهھ تخدمم االمصلحة االعامة
 )١۱٢۲بالمصرفف االمصرفف االمركزيي (ماددةة  االمقصودد

 
 ١۱٠۰٠۰االماددةة 

 9/5/1967االمعدلة بقانونن 
سندااتت تجارريیة ناتجة عن دديیونن حقيیقيیة ااساسهھا عمليیاتت تجارريیة ااوو صناعيیة ااوو  يیمكن االمصرفف اانن يیحسم

يیوما وواانن تحمل  180ززررااعيیة. يیجب اانن يیكونن لهھذهه االسندااتت تواارريیخ ااستحقاقق معيینة وواانن ال تتجاووزز مدتهھ 
 .ثالثة توااقيیع مشهھوررةة بمالءتهھا

 :وويیمكن االمصرفف اانن يیقبل ااستبداالل االتوقيیع االثالث
 .تمثل بضائع مقبولة منهھ (warrant) بشهھاددةة اايیدااعع -
ووفي هھھھذهه االحالة يیستطيیع  102ااوو ررهھھھن من نوعع االقيیم االمسموحح لهھ باعطاء سلفاتت عليیهھا ووفقا للماددةة  -

 .االمصرفف مالحقة االموقعيین ااالثنيین ددوونن اانن يینفذ االرهھھھن قبل هھھھذهه االمالحقة
 )١۱٢۲ددةة االمقصودد بالمصرفف االمصرفف االمركزيي (ما

 
 ١۱٠۰١۱االماددةة 

سندااتت تجارريیة تتوفر فيیهھا  (Pension) اانن يیشتريي تحت نظامم عقد ااالمانة يیمكن االمصرفف االمركزيي
لمدةة حدهھھھا ااالقصى ثالثونن يیوما قابلة االتجديید مرةة ووااحدةة. ووااذذاا لم يینهھ  ٬،االشرووطط االمبيینة بالماددةة االسابقة

 .االمصرفف االبائع االعمليیة عند نهھايیة االعقد يیحولل االمصرفف االمركزيي ااالمانة االى حسم
 

 ١۱٠۰٢۲االماددةة 
 ملحق 81جج.رر. عددد  -5/10/1973تارريیخ  6102ة بالقانونن االمنفذ بالمرسومم ررقم االمعدل

يیمكن االمصرفف اانن يیمنح قرووضا بالحسابب االجارريي بشكل فتح ااعتماددااتت لمدةة ااثني عشر شهھراا قابلة 
االتجديید في حاالتت االضرووررةة لمرةة ووااحدةة على اانن تكونن مكفولة بسندااتت تجارريیة ال تتجاووزز مدةة ااستحقاقهھا 

 .بذهھھھب ااوو بعمالتت ااجنبيیة ااوو بسندااتت قيیم ااوو ٬،االسنة
وويیجوزز للمصرفف اانن يیقبل ضمانا للقرووضض االمنصوصص عليیهھا في االفقرةة االسابقة سندااتت ال تتجاووزز مدةة 
ااستحقاقهھا ثالثث سنوااتت ااذذاا كانت تتعلق بعمليیاتت تمويیل ززررااعي ااوو صناعي ااوو تعهھدااتت ااشغالل عامة ااوو 

 .رووطط خاصة يیمكن اانن يیضعهھا لهھذهه االغايیةش  تصديیر منتجاتت لبنانيیة االى االخاررجج ووذذلك حسب



ااوو في حاالتت االضرووررةة االقصوىى االتي قد تلزمهھ  ٬،في ظظرووفف ااستثنائيیة االخطوررةة ٬،وولمجلس االمصرفف
مؤمنة  ٬،ااستثنائيیة  االى تلبيیة حاجاتت ااالقتصادد االملحة للحفاظظ على ااستقراارر االتسليیف اانن يیقررر منح تسليیفاتت

دمة ااما من وومق ٬،تت االمشارر االيیهھا في االفقرتيین االسابقتيینعلى قدرر االحاجة بضماناتت عيینيیة غيیر االضمانا
ااوو من ززبائنهھ وويیحددد مجلس االمصرفف نوعع  ٬،ااوو من ااعضاء مجلس ااددااررتهھ ٬،االمصرفف االمستقرضض نفسهھ

 .االضماناتت االالززمة ووشرووطط منح االتسليیفاتت ااالستثنائيیة ووااستحقاقاتهھا
 (االماددةة  -(االمصرفف االمركزيي)صرفف ) ووبالم١۱٧۷االمقصودد بكلمة مجلس هھھھنا االمجلس االمركزيي (االماددةة 

١۱٢۲( 
 

 ١۱٠۰٣۳االماددةة 
في اانظمة عمليیاتهھ معدالتت االفواائد وواالحد ااالددنى لعموالتت االقطع وواالمصارريیف  االمصرفف٬،يیحددد 

ووللعموالتت االتي تطبق على االحسم ووعلى ااالماناتت ووعلى االقرووضض . كما يیعيین اايیضا تجاووززااتت االرهھھھوناتت 
 .وواالقرووضضم ووااالماناتت ووااصولهھا ووسائر االشرووطط ااالخرىى االمتعلقة بالحس

 )١۱٢۲المصرفف االمصرفف االمركزيي (االماددةة االمقصودد ب
 

 ١۱٠۰٤االماددةة 
للمصرفف االمركزيي اايیضا اانن يیعيین االحد ااالقصى لمساعدتهھ لكل مصرفف اايیا كانن شكلهھا ووخاصة بالنسبة 

 .الهھھھميیة هھھھذاا االمصرفف ووحسن تسيیيیر ااعمالهھ
 

 ١۱٠۰٥االماددةة 
 قملح 81جج.رر. عددد  -5/10/1973يیخ اررت 6102االمعدلة بالقانونن االمنفذ بالمرسومم ررقم 

 فيیما ااذذاا ووجدتت لدىى االجمهھورر سندااتت عامة مصدررةة من االدوولة
 نظامم عقد اامانة شرطط اانن ال تتجاووزز  ااوو بكفالتهھا يیمكن االمصرفف اانن يیحسم ااوو اانن يیشتريي هھھھذهه االسندااتت تحت

 .يیوما 180مدةة ااستحقاقهھا 
حكوميیة ااوو سندااتت مصدررةة بكفالة  يیمكن االمصرفف اايیضا اانن يیحسم ااوو اانن يیقبل ررهھھھنا عن قرووضهھ سندااتت

ال تتجاووزز مدةة ااستحقاقهھا خمس سنوااتت ااذذاا كانت هھھھذهه االسندااتت عائدةة لتنفيیذ مشارريیع اانشائيیة  ٬،االحكومة
 .على اانن ال يیقل معدلل االفائدةة االمدفوعة ااصال عن هھھھذهه االسندااتت مضافا االيیهھ نقطتانن على ااالقل

 
 ١۱٠۰٦االماددةة 

 ملحق 81جج.رر. عددد  -5/10/1973تارريیخ  6210م االمعدلة بالقانونن االمنفذ بالمرسومم ررق) 



اانن يیشتريي وويیبيیع بدوونن تظهھيیر االسندااتت االخاصة االتي  76يیمكن االمصرفف عمال بالفقرةة "جج" من االماددةة  -
وواالتي ال  ٬،يیوما وواالسندااتت االحكوميیة وواالسندااتت االمصدررةة بكفالة االحكومة 180ال تتجاووزز مدةة ااستحقاقهھا 

 .رريیخ شراائهھاتتجاووزز مدةة ااستحقاقهھا االسنة من تا
 )١۱٢۲يیقصد بالمصرفف (االمصرفف االمركزيي) (ماددةة 

 
 ١۱٠۰٧۷االماددةة 

في اايي حالل من ااالحواالل ال يیمكن اانن تجريي لصالح االخزيینة ااوو لصالح االهھيیئاتت االمصدررةة ااالخرىى من 
 . 106وو 105االقطاعع االعامم االعمليیاتت على االسندااتت االعامة االمنصوصص عليیهھا بالماددتيین 

 
 ١۱٠۰٨۸االماددةة 

 ملحق 81جج.رر. عددد  -5/10/1973تارريیخ  6102لمنفذ بالمرسومم ررقم االمعدلة بالقانونن اا
للمصرفف االمركزيي اانن يیحسم االسندااتت االحكوميیة وواالسندااتت االمصدررةة بكفالة االحكومة ااوو اانن يیمتلكهھا في  -

ووذذلك ضمن االحدوودد  106وو 105اانن يیشتريیهھا بموجب االشرووطط االمحدددةة بالماددتيین  نظامم عقد ااالمانة ااوو
 .تت ااالستقراارر االنقديياالتي تسمح بهھا مقتضيیا

 
 ١۱٠۰٩۹االماددةة 

 81جج.رر. ملحق  -5/10/1973تارريیخ  6102االمعدلة بالقانونن االمنفذ بالمرسومم ررقم 
ااال مع االمصاررفف  108،٬لغايیة  98ال يیجريي االمصرفف االمركزيي االعمليیاتت االتي تجيیزهھھھا االمواادد  -

 .وواالمؤسساتت االماليیة
وو االسندااتت االمصدررةة بكفالة االحكومة عن ووللمصرفف ااجرااء عمليیاتت شرااء ااوو بيیع االسندااتت االحكوميیة اا
 ططريیق بوررصة بيیرووتت عند ااالقتضاء ااذذاا ررأأىى ذذلك مالئما

. 
 ١۱١۱٠۰االماددةة 

 5/8/1967تارريیخ  41االمعدلة بالمرسومم ااالشترااعي ررقم 
 :يیمكن االمصرفف اايیضا

 االعقاررااتت االالززمة لسيیر عملهھ وواانن يیبيیع هھھھذهه االعقاررااتت ااوو ٬،اانن يیشتريي وويیشيید وويیجهھز بأمواالهھ االخاصة -آآ
 .يیستبدلهھا

لى اانن يیبيیع دديیونهھ عااموااال منقولة ااستيیفاء لديین من  ٬،اانن يیشتريي بالترااضي ااوو بطريیقة االبيیع ااالجبارريي -بب 
 .ااقصر ووقت مستطاعع ااال ااذذاا ااستعملهھا لسيیر عملهھي هھھھذهه ااالمواالل ف



اانن يیديیر ااالمواالل االمكونة لصالح موظظفيیهھ كالمؤووناتت االمعدةة لتعويیضاتت االصرفف من االخدمة وواامواالل  -جج 
 .ااالحتيیاطط ووغيیرهھھھا

 .اانن يیفتح حساباتت اايیدااعع لموظظفيیهھ وواانن يیمنحهھ قرووضا من اامواالهھ االخاصة -دد 
اانن يیجريي جميیع االعمليیاتت االتي قد تنتج بصوررةة ثانويیة عن تنفيیذ ااوو تصفيیة االعمليیاتت االتي  ٬،ووبوجهھ عامم -هه 

 .يیجيیزهھھھا هھھھذاا االقانونن
مختلطة ووذذلك ضمن حدوودد اامواالهھ  اانن يیسهھم في شركاتت لبنانيیة ذذااتت منفعة عامة ااوو شركاتت ووططنيیة -وو

 .االخاصة
 )١۱٢۲بالمصرفف االمصرفف االمركزيي (ماددةة  االمقصودد

 
 ١۱١۱١۱االماددةة 

 5/8/1967تارريیخ  41االمعدلة بالمرسومم ااالشترااعي ررقم 
 :يیحظر على االمصرفف االمركزيي

 .اانن يیقومم بعمليیاتت تجاررةة خاررجة عن نطاقق مهھامهھ كما حدددهھھھا هھھھذاا االقانونن -آآ 
باستثناء االشركاتت االمنصوصص عنهھا في  ٬،في اايي مشرووعع كانن ٬،اانن يیساهھھھم بأيي شكل من ااالشكالل -بب 

 .110االفقرةة (وو) من االماددةة 
 .اانن يیشتريي ااموااال غيیر منقولة سوىى االتي نصت عليیهھا االماددةة االسابقة ااوو اانن يیحتفظ بهھا -جج 
شرووطط ااوو االضماناتت ااوو اانن يیقومم بالعمليیاتت االمجاززةة بشرووطط ااوو بضماناتت ااوو مع ااشخاصص غيیر اال -دد 

 .ااالشخاصص االمبيینة في هھھھذاا االقانونن
 

 ااحكامم ماليیة -االقسم االتاسع : 

 ١۱١۱٢۲االماددةة 
االمدةة االمترااووحة  ٬،بصوررةة ااستثنائيیة ٬،تطابق سنة االمصرفف االماليیة االسنة االمدنيیة. تشمل االسنة االماليیة ااالوولى
 .1964ااالوولل سنة  كانونن 31بيین االيیومم االذيي يیكونن االمصرفف االمركزيي قد باشر فيیهھ ااعمالهھ وو

 )١۱٢۲(ماددةة  االمركزيي االمصرفف بالمصرففاالمقصودد 
 



 ١۱١۱٣۳االماددةة 
 .يیتألف االربح االصافي من فائض االوااررددااتت على االنفقاتت االعامة ووااالعباء ووااالستهھالكاتت ووسائر االمؤووناتت

 50االمركزيي يیدعى "ااالحتيیاطط االعامم" وويیدفع   من هھھھذاا االربح االصافي في حسابب االمصرفف % 50يیقيید 
 .خزيینةاالى اال %

بالمئة لالحتيیاطط االعامم  20عندما يیبلغ ااالحتيیاطط االعامم نصف ررأأسمالل االمصرفف يیوززعع االربح االصافي بنسبة 
 .بالمئة للخزيینة 80وو

تغطى االخساررةة من ااالحتيیاطط االعامم ووعند عدمم ووجودد هھھھذاا ااالحتيیاطط  ٬،ووااذذاا كانت نتيیجة سنة من االسنيین عجزاا
 .االخزيینة ااوو عدمم كفايیتهھ تغطى االخساررةة بدفعة موااززيیة من

ووااذذاا ااصبح ررصيید حسابب "ااالحتيیاطط االعامم" من جرااء ااقتطاعع مبلغ بموجب االفقرةة االسابقة ااقل من نصف 
للخزيینة االى اانن يیبلغ  % 50لهھذاا االحسابب وو % 50االرأأسمالل يیجريي توززيیع االربح االصافي مجددداا بنسبة 

 .االحسابب مجددداا نصف االرأأسمالل
 

 ١۱١۱٤االماددةة 
التت ااجنبيیة في محاسبتهھ بما يیوااززيي قيیمتهھا بالسعر االقانوني لليیرةة تقيید موجوددااتت االمصرفف من ذذهھھھب ووعم

 .االلبنانيیة
 

 ١۱١۱٥االماددةة 
 :يیفتح باسم االخزيینة حسابب خاصص تقيید فيیهھ

االفرووقق بيین ما يیوااززيي موجوددااتت االمصرفف من ذذهھھھب ووعمالتت ااجنبيیة بالسعر االقانوني ووبيین االسعر  -آآ
 .االموجوددااتت االفعلي لشرااء ااوو بيیع هھھھذهه

عن تعديیل سعر  ٬،في موجوددااتت االمصرفف من ذذهھھھب ووعمالتت ااجنبيیة ٬،االخسائر االناتجةااالررباحح ااوو  -بب
 .سعر ااحدىى االعمالتت ااالجنبيیة  االليیرةة االلبنانيیة االقانوني ااوو

 .64وو 55االمبالغ االملحوظظة بالماددتيین  -جج
 

 ١۱١۱٦االماددةة 
 6105/1973عدلت بموجب قانونن منفذ بمرسومم 

هھ بالماددةة االسابقة ال يیستحق ااالددااء ووال يینتج فواائد ما دداامت اانن االرصيید االمديین للحسابب االخاصص االمشارر االيی
 .مما يیوااززيي موجوددااتت االمصرفف من ذذهھھھب ووعمالتت ااجنبيیة بالسعر االقانوني % 25قيیمتهھ ال تتجاووزز 



ااما نقداا ااوو ضمن شرووطط تحددد باالتفاقق مع االمصرفف  ٬،هھھھذاا % 25تغطي االدوولة االمبالغ االتي تتجاووزز حد االل 
 .دبسندااتت خزيینة تنتج فواائ

فانهھ يیستعمل الستهھالكك مسبق لسندااتت االخزيینة االمصدررةة بموجب  ٬،ووااذذاا ااصبح االحسابب االخاصص دداائنا
تشريین  21تارريیخ  3453االمعدلل بالمرسومم ررقم  1949،٬كانونن ااالوولل سنة  8تارريیخ  581االمرسومم ررقم 

ذهه ن هھھھووالستهھالكك سندااتت االخزيینة االتي تكونن قد ااصدررتت بموجب االفقرةة االسابقة م 1950،٬االثاني سنة 
 .االماددةة

ووفيیما ااذذاا ااصبح ررصيید هھھھذاا االحسابب االخاصص دداائنا بعد ااالستهھالكاتت االمشارر االيیهھا بالفقرةة االسابقة فيیجب اانن 
عشريین بالمئة منهھ لدىى االمصرفف كودديیعة خزيینة ووتحولل االى حسابب  %20يیحفظ االزااميیا ما يیوااززيي 

 .االخزيینة االثمانيین بالمئة االمتبقيیة
 

 ١۱١۱٧۷االماددةة 
حزيیراانن من كل سنة االميیزاانيیة ووحسابب ااالررباحح وواالخسائر  30وززيیر االماليیة قبل يیقدمم حاكم االمصرفف ل

 .عن االسنة االمنتهھيیة ووتقريیراا عن عمليیاتت االمصرفف خاللهھا
يینشر االميیزاانيیة وواالتقريیر في االجريیدةة االرسميیة خاللل االشهھر االذيي يیلي تقديیمهھا لوززيیر االماليیة. وويینشر بيیانن 

 .يیوما 15ووضع موجز كل 
 

 ااعفاءااتت وواامتيیاززااتت -االقسم االعاشر : 

 ١۱١۱٨۸االماددةة 
اايیة كانت منشأةة ااوو ستنشأ لمصلحة االدوولة  ٬،يیعفى االمصرفف من جميیع االضراائب وواالرسومم وواالمكوسس 

 .وواالبلديیاتت ااوو اايیة هھھھيیئة ااخرىى
 )١۱٢۲مركزيي (االماددةة االمقصودد هھھھنا بكلمة مصرفف االمصرفف اال

 
 ١۱١۱٩۹االماددةة 
ا من تقديیم االكفالة ااوو االسلفة في جميیع االحاالتت االتي يیفرضض فيیهھ ٬،في ااالجرااءااتت االقضائيیة االمصرفف٬،يیعفى 

االقانونن هھھھذاا االموجب على االفرقاء. ووللمصرفف حق ررهھھھن عامم على ااالمواالل وواالقيیم ااالخرىى االتي هھھھي 
 .باسم مديینيیهھ ااوو لحسابهھم ٬،اليي سبب كانن ٬،بحوززتهھ

 )١۱٢۲ة مصرفف االمصرفف االمركزيي (االماددةة مقصودد هھھھنا بكلماال
 



 ١۱٢۲٠۰االماددةة 
 ٬،مع ااالحتفاظظ بحق ااالستفاددةة من جميیع ااالحكامم االحاضرةة ااوو االمقبلة ااالكثر مالئمة للداائنيین االمسترهھھھنيین

 :ووفقا لالصولل االتاليیة ٬،يیخولل االمصرفف حق تنفيیذ االرهھھھن االمعطى لهھ تأميینا لديینهھ
يیمكن االمصرفف بالرغم من كل ااعترااضض ووبعد اانقضاء خمسة عشر  ٬،ددااءااذذاا لم يیسددد دديین مستحق ااال -١۱

يیوما على ااخطارر مسجل لدىى االكاتب االعدلل وومبلغ للمديین اانن يیعمد االى بيیع االرهھھھن الستيیفاء االمبالغ االمتوجبة 
لهھ ررأأسماال ووفواائد ووعموالتت وونفقاتت ووال يیحولل ذذلك ددوونن االمالحقاتت ااالخرىى االتي يیمكن ااجرااؤؤهھھھا ضد 

 .الئهھ ااوو االمسؤووليین معهھاالمديین ااوو كف
يیقررر االبيیع ررئيیس محكمة االدررجة ااالوولى لمجردد ططلب من االمصرفف ددوونن اانن يیكونن من ددااعع الستحضارر  -٢۲

 .االمديین
 .يیسترجع االمصرفف دديینهھ من حاصل االمبيیع مباشرةة ووددوونن ااجرااء اايیة معاملة ااخرىى -٣۳

اانن يیكونن مستحصال على  ٬،لكي يیستفيید من ااالصولل االمجاززةة وواالمبيینة في هھھھذهه االماددةة ٬،ووعلى االمصرفف
 .مواافقة االمستقرضض االخطيیة على جميیع ااحكامم هھھھذهه االماددةة ووذذلك قبل ااوو عند اابراامم عقد ااالقترااضض

 )١۱٢۲ االمقصودد هھھھنا بكلمة مصرفف االمصرفف االمركزيي (االماددةة

 )١۱٩۹١۱إإلى  ١۱٢۲١۱(مواادد  االتنظيیم االمصرفي - االثالث:االبابب 
 تعريیفاتت -االقسم ااالوولل : 

 ١۱٢۲١۱االماددةة 
 ف٬،تسليیسسة االتي موضوعهھا ااالساسي اانن تستعمل لحسابهھا االخاصص في عمليیاتت تدعى مصرفا االمؤ

 .ااالمواالل االتي تتلقاهھھھا من االجمهھورر
 

 ١۱٢۲٢۲االماددةة 
 ..االقرووضضاالودداائع ووحاصالتت  مصرفف٬،من قبل  ٬،تعتبر ااموااال متلقاةة من االجمهھورر

 
 ١۱٢۲٣۳االماددةة 

 .من قانونن االتجاررةة 307تخضع االودداائع الحكامم االماددةة 
 

 ١۱٢۲٤االماددةة 
 :تعتبر ااموااال متلقاةة من االجمهھورر من قبل مصرفف منشأ تشكل شركة مغفلة ال



االرأأسمالل االمكتتب بهھ من قبل االمساهھھھميین ووااالمواالل ااالحتيیاططيیة ووعالووةة ااصداارر ااالسهھم ووااالررباحح  -آآ
 .االمدووررةة

من مصاررفف ااخرىى ااوو  ٬،بمثابة قرووضض اايیا كانن شكلهھا ٬،ااالمواالل االتي يیستحصل عليیهھا االمصرفف -بب
 .ةمؤسساتت ماليی

 

 محظوررااتت -االقسم االثاني : 

 ١۱٢۲٥االماددةة 
 .122يیحظر على كل شخص حقيیقي ااوو معنويي ال يیماررسس االمهھنة االمصرفيیة اانن يیتلقى وودداائع بمعنى االماددةة 

 
 ١۱٢۲٦االماددةة 

 ملحق 81جج.رر. عددد  -5/10/1973تارريیخ  6102ررقم االمعدلة بالقانونن االمنفذ بالمرسومم 
 .ال يیمكن اانن يیماررسس االمهھنة االمصرفيیة في لبنانن ااال مؤسساتت منشأةة بشكل شركاتت مغفلة ااوو مساهھھھمة -

ال تخضع الحكامم االفقرةة االسابقة مؤسساتت االمصاررفف ااالجنبيیة االعاملة في لبنانن بتارريیخ صدوورر هھھھذاا االقانونن 
 .نبيیة كمصاررفف في نظر االقانونن االذيي تخضع لهھشرطط اانن تعتبر هھھھذهه االمصاررفف ااالج

 
 ١۱٢۲٧۷االماددةة 

 قملح 81جج.رر. عددد  -5/10/1973ارريیخ ت 6102االمعدلة بالقانونن االمنفذ بالمرسومم ررقم 
 .ال يیمكن اايي شخص اانن يینشىء ااوو اانن يیديیر ااوو يیكونن مستخدما لدىى مصرفف

 :كانن محكوما عليیهھ منذ ااقل من عشر سنوااتت إإذذاا -١۱
ااوو جنحة تطبق عليیهھا عقوباتت ااالحتيیالل  ٬،ااوو ااحتيیالل ٬،ادديیة أأوو سرقة ااوو سوء اائتماننالررتكابب اايي جريیمة ع -أأ

ااوو ااختالسس اامواالل ااوو قيیم أأوو ااصداارر شيیكاتت ددوونن مؤوونة عن سوء نيیة ااوو االنيیل من مكانة االدوولة االماليیة 
 ٬،تتااوو ااخفاء ااالشيیاء االمحصولل عليیهھا من قانونن االعقوبا ٬،قانونن االعقوباتت من 320وو 219بمعنى االماددتيین 

 .ااوو ااخفاء ااالشيیاء االمحصولل عليیهھا بوااسطة هھھھذهه االمخالفاتت
 .من قانونن االعقوباتت 700 689الررتكابهھ أأيیة مخالفة يیعاقب عليیهھا باحدىى االمواادد  -بب
 .ااوو ااالشترااكك فيیهھا ٬،لمحاوولة االقيیامم بالمخالفاتت االمنصوصص عليیهھا في االفقرتيین (أأ) وو (بب) ااعالهه -جج

الوولى من هھھھذهه االماددةة على ااالشخاصص االمحكوميین في االخاررجج يیطبق االتحظيیر االمنصوصص عليیهھ بالفقرةة اا
الررتكابهھم مخالفاتت تشكل بموجب االقانونن االلبناني ااحدىى االجراائم ااوواالجنح االمبيینة بالفقرااتت (أأ) وو(بب) 

 .من قانونن االعقوباتت 29وو(جج) ااعالهه بعد االتحقق من صحة االحكم ااالجنبي ووفقا للفقرةة ااالخيیرةة من االماددةة 



اافالسهھ وولم يیستعد ااعتباررهه منذ عشر سنوااتت على ااالقل ووااذذاا كانن ااالفالسس قد ااعلن في ااذذاا كانن ااعلن  -٢۲
 29االخاررجج فانهھ يیكونن نافذاا في لبنانن بعد االتحقق من صحة االحكم ااالجنبي ووفقا للفقرةة ااالخيیرةة من االماددةة 

 .من قانونن االعقوباتت
 .سريیة االمصاررففاالمتعلق ب 1956اايیلولل سنة  3ااذذاا حكم عليیهھ لمخالفتهھ ااحكامم قانونن  -٣۳

 .تطبق ااحكامم هھھھذهه االماددةة على االمصرفف االمركزيي اايیضا
 .كما ال يیحق لهھم اانن يیكونواا ااعضاء في مجالس ااددااررةة االشركاتت -
ووال يیحق اليي شخص يیشغل منصب ررئيیس مجلس ااددااررةة ااوو مديیر عامم ااوو مديیر عامم مساعد ااوو مديیر ااوو  -

واا في شركاتت ااشخاصص يیترتب عليیهھ مديیر مساعد اانن يیماررسس ااعماال تجارريیة خاصة ووال اانن يیكونن عض
 .ااززااءهھھھا مسؤووليیاتت غيیر محدووددةة

 ق.ملح 81جج.رر. عددد  - 5/10/1973رريیخ تا 6102فقرةة مضافة بالقانونن االمنفذ بالمرسومم ررقم 
 

 شرووطط ااالقامة -االقسم االثالث : 

 ١۱٢۲٨۸ةة االمادد
ووااستعيیض عنهھا بالنص  19جج.رر. ملحق االعددد  27/6/1977تارريیخ  77االغيیت بالمرسومم ااالشترااعي ررقم 

 االتالي
يیخضع لترخيیص من مجلس االمصرفف االمركزيي تأسيیس كل مصرفف لبناني ووفتح كل فرعع لمصرفف  -أأ

 .ااجنبي في لبنانن
 .يیخضع لمواافقة مصرفف لبنانن كل تعديیل في نظامم االمصاررفف االلبنانيیة -بب
 

 ١۱٢۲٩۹االماددةة 
 ووااستبدلت بالنص االتالي 5/8/1967االصاددرر بتارريیخ  41االغيیت بالمرسومم ررقم 

 ٬،يیجب اانن يیحررر هھھھذاا االرأأسمالل نقداا لدىى مصرفف لبنانن ٬،عند تأسيیس مصرفف ااوو ززيیاددةة الحقة في ررأأسمالهھ
 .132باستثناء االمقدماتت االعيینيیة االمرخصة ووفقا الحكامم االماددةة 

 ".هھا في االفقرةة االسابقة ددوونن ترتيیب اايي "نفقة" ااوو "عمولةيیقومم االمصرفف بالوساططة االمنصوصص عليی
 

 ١۱٣۳٠۰االماددةة 
) ووااستعيیض عنهھا 19جج.رر. ملحق االعددد  - 27/6/1977تارريیخ  77االغيیت بالمرسومم ااالشترااعي ررقم 

 :بالنص االتالي



على كل مصرفف ااجنبي يیعتزمم ااقامة فرعع لهھ في لبنانن اانن يیحصل على االترخيیص االمنصوصص عليیهھ في 
كانونن  30تارريیخ  96بل االقيیامم بمعامالتت االبيیانن وواالنشر االمنصوصص عليیهھا في االقراارر ررقم ق 128االماددةة 
 .من قانونن االتجاررةة 29ووفي االماددةة  1926االثاني 

 
 ١۱٣۳١۱االماددةة 

ووااستعيیض عنهھا بالنص  19جج.رر. ملحق االعددد  - 27/6/1877 تارريیخ 77االغيیت بالمرسومم ااالشترااعي ررقم 
 :االتالي

بقدرر ما يیرىى اانهھ يیخدمم االمصلحة  128االترخيیص االمشارر االيیهھ في االماددةة يیمنح مجلس االمصرفف االمركزيي 
 .االعامة. يیتمتع االمجلس بسلطة ااستنسابيیة في منح االترخيیص ااوو ررفضهھ

 

 موجباتت االمصاررفف -االقسم االراابع : 

 ١۱٣۳٢۲االماددةة 
ووااستعيیض عنهھا بالنص  19ملحق االعددد  .جج.رر - 27/6/1977تارريیخ  77بالمرسومم ااالشترااعي ررقم االغيیت 
 االتالي
اانن يیكونن لهھ ررأأسمالل ااددنى مدفوعع قدررهه ثالثة  1977اايیارر  9على كل مصرفف لبناني قائم قبل تارريیخ  -أأ

 .ماليیيین ليیرةة لبنانيیة مخصصة الستثماررااتهھ في لبنانن
االمالل ااالددنى لغايیة خمسة ماليیيین ليیرةة لبنانيیة وواانن يیحددد مهھل تحريیر لمصرفف لبنانن اانن يیقررر ززيیاددةة ررأأسس 

 .هھھھذهه االزيیاددةة
اانن يیكونن لهھ ررأأسمالل ااددنى مدفوعع  1977اايیارر  9على كل مصرفف لبناني يیرخص بتأسيیسهھ بعد تارريیخ  -بب

قدررهه خمسة عشر مليیونن ليیرةة لبنانيیة يیدفع من ااصلهھ قبل مباشرةة ااعمالهھ سبعة ماليیيین ووخمسمايیة االف 
 .كامانة مجمدةة لحسابهھ لدىى االخزيینة االلبنانيیة ووتعادد االيیهھ بدوونن فائدةة عند تصفيیة ااعمالهھلل.لل. 

 .153ووتعتبر هھھھذهه ااالمانة عنصراا من عناصر االموجوددااتت االثابتة االمحدددةة في االماددةة 
على ااالقل من هھھھذهه ااالسهھم مملوكة من ااشخاصص  % 50يیجب اانن تكونن جميیع ااسهھمهھ ااسميیة وواانن تكونن نسبة 

انيیيین ااوو من شركاتت ااوو مؤسساتت يیكونن جميیع ااعضائهھا ااشخاصص قيیقيیيین لبنانيیيین ووال يیجوزز حقيیقيیيین لبن
 .االتفرغغ عنهھا ااال الشخاصص لبنانيیيین

ااال اانهھ يیقتضي االحصولل  ٬،ال يیعتبر مصرفا جديیداا االمصرفف االمتكونن من ددمج ااوو ضم مصاررفف قائمة
 .الجل هھھھذهه االغايیة على مواافقة مسبقة من قبل مصرفف لبنانن



 .من ااررباحهھ االسنويیة االصافيیة % 10صرفف لبناني اانن يیكونن ماال ااحتيیاططيیا باقتطاعع على كل م -جج
في ما عداا حاالتت االضم ااوو االدمج ااوو تحويیل فرعع مصرفف ااجنبي االى شركة مغفلة لبنانيیة يیجب اانن  -دد

يیحررر ررأأسمالل االمصرفف االلبناني نقداا لدىى مصرفف لبنانن. ااال اانهھ يیجوزز بعد مواافقة مصرفف لبنانن تحريیر 
 .رأأسمالل عيینا بعقاررااتت ضروورريیة الستثماررااتت االمصرففنصف اال

 .ال يیجوزز اليي مصرفف لبناني اانن يیخفض ررأأسمالهھ االمصرحح بهھ وواانن يیستردد اايي جزء منهھ -هه
 

 ١۱٣۳٣۳االماددةة 
ووااستعيیض عنهھا بالنص  19جج.رر. ملحق االعددد  27/6/1977تارريیخ  77االغيیت بالمرسومم ااالشترااعي ررقم 

 االتالي
اانن يیثبت اانهھ  1977اايیارر  9انشاء فرعع في لبنانن قبل تارريیخ ررخص لهھ ب أأجنبيعلى كل مصرفف  -أأ 

 .خصص لهھذاا االفرعع ررأأسماال قدررهه ثالثة ماليیيین ليیرةة لبنانيیة على ااالقل
لمصرفف لبنانن اانن يیقررر ززيیاددةة ررأأسس مالل ااالددنى لغايیة خمسة ماليیيین ليیرةة لبنانيیة وواانن يیحددد مهھل تحريیر 

 .هھھھذهه االزيیاددةة
ررسة ااالعمالل االمصرفيیة عن ططريیق اانشاء فرعع في لبنانن يیرخص لهھ بمما أأجنبيعلى كل مصرفف  -بب 

اانن يیخصص لهھذاا االفرعع ررأأسماال ااددنى قدررهه خمسة عشر مليیونن ليیرةة لبنانيیة يیدفع  1977اايیارر  9بعد تارريیخ 
من ااصلهھ ووقبل مباشرةة ااعمالهھ مبلغ سبعة ماليیيین ووخمسمايیة االف ليیرةة لبنانيیة كامانة مجمدةة لحسابهھ لدىى 

 .االيیهھ بدوونن فائدةة عند تصفيیة ااعمالهھ االخزيینة االلبنانيیة تعادد
ال يیعتبر مصرفا جديیداا االمصرفف االمتكونن من ددمج ااوو ضم مصاررفف قائمة ااوو من تحويیل مصرفف لبناني 
قائم بشكل شركة مغفلة االى فرعع لمصرفف ااجنبي ااال اانهھ يیقتضي االحصولل الجل هھھھذهه االغايیة على مواافقة 

 .مسبقة من قبل مصرفف لبنانن
من ااالررباحح االصافيیة لفرعهھ في  % 10اانن يیكونن ماال ااحتيیاططيیا باقتطاعع  أأجنبيعلى كل مصرفف  -جج 
 .لبنانن

في ما عداا حاالتت االضم ااوو االدمج ااوو تحويیل مصرفف منشأ بشكل شركة مغفلة لبنانيیة االى فرعع  -دد 
 .لمصرفف ااجنبي يیجب اانن يیحررر االرأأسمالل نقداا لدىى مصرفف لبنانن

رحح بهھ وواالمخصص لفرعهھ في لبنانن اليي سبب ال يیجوزز اليي مصرفف ااجنبي اانن يیخفض ررأأسمالهھ االمص -هه 
 .كانن

 



 ١۱٣۳٤االماددةة 
تارريیخ  6102ووبالقانونن االمنفذ بالمرسومم ررقم  5/8/1967تارريیخ  41االمعدلة بالمرسومم ااالشترااعي ررقم 

 ملحق 81جج.رر. عددد  - 5/10/1973
فف ريیحددد االمصرفف االمركزيي مباددىىء تقديیر عناصر االموجوددااتت االتي يیتكونن منهھا ما يیقابل ررأأسمالل مص

 .ما
 ٬،ووهھھھو يیفرضض على كل مصرفف ما يیثبت اانن موجوددااتهھ تفوقق بالفعل االمطلوباتت االمتوجبة عليیهھ تجاهه االغيیر

 .بمبلغ يیساوويي على ااالقل قيیمة ررأأسمالهھ
 .على االمصرفف االذيي يیكونن قد ااصيیب بخسائر اانن يیعيید تكويین ررأأسمالهھ في مهھلة سنة على ااالكثر

ااحدةة يیمكن منحهھا من قبل االمصرفف االمركزيي ااذذاا قدمم ااال اانن مهھال ااضافيیة ال يیتجاووزز مجموعهھا سنة وو
 .االمصرفف االمعني ضماناتت كافيیة لجهھة قدررتهھ على ااعاددةة تكويین ررأأسمالهھ في االمهھلة االمحدددةة

 .يیعودد اامر تحديید االخسائر االى تقديیر لجنة االرقابة على االمصاررفف
 رقابة ترفعووفي حالل ااعترااضض االمصرفف االمعني ااوو اايي شخص ثالث ذذيي مصلحة على تقديیر لجنة اال

 .االقضيیة االى االمجلس االمركزيي
وويیكونن قراارر االمجلس االمركزيي بهھذاا االخصوصص نهھائيیا ال يیقبل اايي ططريیق من ططرقق االمرااجعة ااالدداارريیة ااوو 

 .االقضائيیة
 

 ١۱٣۳٥االماددةة 
 .على االمصاررفف اانن تتقدمم بطلب تسجيیلهھا لدىى االمصرفف االمركزيي

 .بقت عليیهھم ااحكامم قانونن االتجاررةةيیقبل االطلب ااذذاا توفرتت في ااصحابهھ ااحكامم هھھھذاا االقانونن وواانط
 

 ١۱٣۳٦االماددةة 
 ."يیضع االمصرفف االمركزيي الئحة االمصاررفف االتي يیكونن قد قبل بتسجيیلهھا ووتسمى في ما يیلي "االالئحة

يینشر االمصرفف االمركزيي االالئحة في االجريیدةة االرسميیة خاللل شهھر كانونن االثاني من كل سنة وويینشر في 
 .ئحةاالجريیدةة كذلك كل تعديیل يیطرأأ على هھھھذهه االال

 .يیمكن اايي شخص اانن يیطلع على هھھھذهه االالئحة مجانا لدىى مركز االمصرفف االمركزيي ااوو لدىى فرووعهھ
 

 ١۱٣۳٧۷االماددةة 
ال يیمكن اايیة مؤسسة لم تسجل في الئحة االمصاررفف اانن تماررسس االمهھنة االمصرفيیة ووال اانن تدخل عباررااتت 

وااء في ااوو اايیة عباررةة ااخرىى مماثلة في اايیة لغة كانت س ٬،"مصرفي" ٬،"صاحب مصرفف" ٬،"مصرفف"



عنواانهھا االتجارريي ااوو في موضوعهھا ااوو في عالناتهھا كما اانهھ ال يیمكنهھا اانن تستعمل هھھھذهه االعباررااتت بأيي شكل 
 .قد يیؤدديي االى تضليیل االجمهھورر حولل صفتهھا

 
 ١۱٣۳٨۸االماددةة 

اانن تذكر ررقم االتسجيیل االمخصص  136على االمصاررفف االمسجلة في االالئحة االمنصوصص عليیهھا بالماددةة 
ك بذااتت االشرووطط ووعلى نفس االمستندااتت ووتحت ططائلة نفس االعقوباتت االمتعلقة لهھا في هھھھذهه االالئحة ووذذل

 .بالتسجيیل في سجل االتجاررةة
 

 ١۱٣۳٩۹االماددةة 
يیحل محل ااجاززةة ووززااررةة االماليیة االمفرووضة  136تسجيیل االمصاررفف في االالئحة االمنصوصص عليیهھا بالماددةة 

 .ررففاالمصااالمتعلق بسريیة  1956اايیلولل سنة  3بموجب االماددةة ااالوولى من قانونن 
 

 االتالي بالنص ووااستبدلت 5/8/1967 تارريیخ 41 ررقم ااالشترااعي بالمرسومم االغيیت – ١۱٤٠۰االماددةة 
 :يیشطب مصرفف من الئحة االمصاررفف

 .ووضع قيید االتصفيیة إإذذاا -أأ 
 .صرحح هھھھو بذااتهھ اانهھ في حالة توقف عن االدفع إإذذاا -بب 
 .ااعمالهھتبيین للهھيیئة االمصرفيیة االعليیا اانهھ لم يیعد بوضع يیمكنهھ من متابعة  إإذذاا -جج 
 .لم يیماررسس نشاططهھ خاللل سنة منذ تسجيیلهھ على االالئحة إإذذاا -دد 
 .اانقطع عن مماررسة نشاططهھ ااكثر من سنة إإذذاا -هه 
 .134لم يیعد تكويین ررأأسمالهھ في االمهھل االمحدددةة بموجب االماددةة  إإذذاا -وو
 .208في االحاالتت االمنصوصص عليیهھا بالماددةة  -زز

 .االهھيیئة االمصرفيیة االعليیا في االحاالتت ااالخرىى يیقررر االحاكم االشطب في االحالتيین (أأ) وو(بب) ووتقرررهه
 

 ١۱٤١۱االماددةة 
وواالى تصفيیة االمصرفف االمشطوبب ووفقا  125يیؤدديي االشطب حكما االى االتحظيیر االمنصوصص عليیهھ بالماددةة 

 .للقواانيین االمرعيیة ااالجرااء
يیمكن االمصرفف االذيي هھھھو في حالة االتصفيیة اانن يیستمر في ااستعمالل تسميیتهھ "كمصرفف " شرطط اانن يیذكر 

 .عد ااسمهھ اانهھ قيید االتصفيیةبوضوحح ب
 



 ١۱٤٢۲االماددةة 
بناء على ططلب االمصرفف االمركزيي ااقراارر سائر االتداابيیر االكفيیلة بحمايیة  ٬،تطلب االنيیابة االعامة االى االمحكمة

ووبنوعع خاصص االختم بالشمع ااالحمر ووااجرااء االجرددةة ووتعيیيین حاررسس  االمشطوبب٬،مصالح موددعي االمصرفف 
 ...االخ
 

 ١۱٤٣۳االماددةة 
 .محاسبة منفصلة لمجموعع عمليیاتهھا االمجرااةة في لبناننعلى االمصاررفف اانن تمسك 

 
 ١۱٤٤االماددةة 

حكامم مجموعة ووااحدةة في تطبيیق اا ٬،لبنانيیا كانن ااوو ااجنبيیا ٬،تؤلف االفرووعع ااوو االشعب في لبنانن لمصرفف ووااحد
 .هھھھذاا االقانونن

 
 ١۱٤٥االماددةة 

 .يیجب اانن تطابق سنة االمصاررفف االماليیة االسنة االمدنيیة
 

 ١۱٤٦االماددةة 
كانونن ااالوولل تشتمل على ميیزاانيیة ووحساباتت  31حساباتت سنويیة موقوفة في  على االمصاررفف اانن تضع

ااررباحح ووخسائر. ووكذلك على جميیع االبيیاناتت االدوورريیة االحسابيیة ااوو ااالحصائيیة ااالخرىى االتي قد يیطلبهھا منهھا 
 .االمصرفف االمركزيي ضمن االشرووطط وواالنماذذجج وواالمهھل االمحدددةة من قبل هھھھذاا االمصرفف

بصددد االمستندااتت االمشارر االيیهھا في االفقرةة االسابقة جميیع االمعلوماتت  ٬،ووعليیهھا اانن تقدمم اايیضا للمصرفف
 .وواااليیضاحاتت ووااالثباتاتت االتي قد يیطلبهھا منهھا هھھھذاا االمصرفف

 
 ١۱٤٧۷االماددةة 

لسيیر مصلحتهھ االمركزيیة للمخاططر  ٬،اانن تقدمم للمصرفف االمركزيي ٬،من جهھة ااخرىى ٬،على االمصاررفف
بحسب نماذذجج موضوعة من قبل االمصرفف  ٬،ابيیاناتت ددوورريیة عن ااالعتماددااتت االممنوحة منهھ ٬،االمصرفيیة

 .االمركزيي ووضمن االمهھل االمحدددةة منهھ
 .تغطى نفقاتت هھھھذهه االمصلحة من قبل االمصاررفف بالشرووطط ووااالصولل االتي سيیحدددهھھھا االمصرفف االمركزيي

 



 ١۱٤٨۸االماددةة 
يیعهھد بالرقابة على االمصاررفف االى دداائرةة في االمصرفف االمركزيي منفصلة وومستقلة تماما عن بقيیة ددوواائرهه 

 .بطة مباشرةة بالحاكموومرت
بكتمانن االسر االمفرووضض بالماددةة  ٬،لصالح االمصاررفف ووززبائنهھا ٬،يیحلف جميیع موظظفي هھھھذهه االداائرةة وويیلزمونن

 باستثناء ٬،حتى تجاهه ااالشخاصص االمنتميین االى ددوواائر االمصرفف ااالخرىى 1956،٬اايیلولل  3االثانيیة من قانونن 
 .151االماددةة  على اانن ال يیحولل ذذلك ددوونن تطبيیق ٬،االحاكم

 
 ١۱٤٩۹ االماددةة

 :يیماررسس االمصرفف االمركزيي ررقابتهھ على االوجهھ ااالتي
بالتدقيیق في االبيیاناتت وواالمستندااتت وواالمعلوماتت وواااليیضاحاتت ووااالثباتاتت االتي يیجب على االمصاررفف اانن  -١۱

 .تقدمهھا ااوو االتي يیحق للمصرفف االمركزيي اانن يیطلبهھا منهھا عمال بنصوصص هھھھذاا االقانونن
اايیة معلوماتت ااوو اايیضاحاتت ااوو  ٬،االمصاررفف االمسؤووليین من مديیريي ٬،كلما ررأأىى حاجة لذلك ٬،بأنن يیطلب -٢۲

 .وواانن يیطلب منهھم تأكيیدهھھھا خطيیا ووعلى مسؤووليیتهھم االشخصيیة ٬،ااثباتاتت ااضافيیة
 ٬،ااذذاا ررأأىى لزووما ٬،بأنن يیحق لحاكم االمصرفف االمركزيي اانن يیقررر ااجرااء تدقيیق ااووفى بوااسطة مرااقبيیهھ -٣۳

 .للتثبت من كل ااوو بعض ما وورردد ذذكرهه في االفقرتيین االسابقتيین
ووفي حالة ااتخاذذ االحاكم مثل هھھھذاا االقراارر يیتوجب على االمديیريین االمسؤووليین في االمصرفف ااوو االمصاررفف 
االمعنيیة اانن يیضعواا تحت تصرفف االمرااقبيین االذيین يیكونن االحاكم قد ااختاررهھھھم من بيین االمرااقبيین االتابعيین 

 .ع تقريیر معللاالمستندااتت االتي تمكنهھم من اانجازز مهھمتهھم ووررف 148،٬للداائرةة االمنصوصص عليیهھا في االماددةة 
 

 ١۱٥٠۰االماددةة 
 ٬،اانن يیلزمواا مديیريي االمصاررفف بافشاء ااسماء ززبائنهھم ٬،في اايیة حالة ٬،ال يیحق لمرااقبي االمصرفف االمركزيي
 .كما ال يیحق لهھم ااالتصالل بأيي شخص غيیر مديیر االمصرفف االمسؤوولل ٬،باستثناء ااصحابب االحساباتت االمديینة

 .نةء االزبائن باستثناء ااصحابب االحساباتت االمديیيیمكن االمصاررفف اانن تنظم حساباتهھا بشكل ال تظهھر فيیهھ ااسما
بمناسبة مماررستهھم ررقابتهھم اانن يیستطلعواا اايي اامر  ٬،يیحظر تحظيیراا باتا على مرااقبي االمصرفف االمركزيي

 .من ااالمورر ذذااتت االصفة االضراائبيیة ااوو اانن يیتدخلواا فيیهھا ااوو اانن يیخبروواا عنهھا اايي شخص كانن
 

 ١۱٥١۱االماددةة 
 اانن يیكتم االسر االمنشأ ٬،بأيیة صفة كانت ٬،االمصرفف االمركزييعلى كل شخص يینتمي ااوو كانن اانتمى االى 

 .1956اايیلولل سنة  3بقانونن 



وويیشمل هھھھذاا االموجب جميیع االمعلوماتت ووجميیع االوقائع االتي تتعلق ليیس فقط بزبائن االمصرفف االمركزيي 
وواالمصاررفف وواالمؤسساتت االماليیة وواانما اايیضا بجميیع االمؤسساتت االمذكوررةة نفسهھا وواالتي يیكونن ااططلع عليیهھا 

 .تمائهھ االى االمصرفف االمركزييبان
 

 قوااعد تسيیيیر االعمل االعامة -االقسم االخامس : 

 ١۱٥٢۲االماددةة 
ارريیخ ت 6102ووبالقانونن االمنفذ بالمرسومم ررقم  5/8/67تارريیخ  41االمعدلة بالمرسومم ااالشترااعي ررقم 

 قملح 81جج.رر. عددد  - 5/8/1973
 :يیحظر على االمصاررفف -
 .اانن تزااوولل تجاررةة ااوو صناعة ااوو نشاططا ما غريیبا عن االمهھنة االمصرفيیة -١۱
مع  ٬،في مؤسساتت صناعيیة ااوو تجارريیة ااوو ززررااعيیة ااوو غيیرهھھھا ٬،بأيي شكل من ااالشكالل ٬،اانن تشتركك -٢۲

 .153ااالحتفاظظ باحكامم االماددةة 
ي مرااقبة حساباتهھا ووللمجلس االمركزيي وولموظظفي االمصرفف ااعتماددااتت لمفوض ٬،اانن تمنح بايي شكل كانن -٣۳

 .ووالفراادد ااسرةة كل من هھھھؤالء ااالشخاصص ٬،من جميیع االرتب ٬،االمركزيي
اانن تمنح بطريیقة مباشرةة ااوو غيیر مباشرةة ااعتماددااتت العضاء مجالس ااددااررتهھا ااوو االقائميین على ااددااررتهھا  -٤

 :يید بالشرووطط االمبيینة فيیما يیليووكبارر االمساهھھھميین فيیهھا ووالفراادد ااسر هھھھؤالء ااالشخاصص بدوونن االتق
هھا يیعيین فيی ٬،يیجب اانن تكونن ااالعتماددااتت موضوعع ااجاززةة مبدئيیة مسبقة من جمعيیة االمساهھھھميین االعموميیة -أأ 

وومفوضي االمرااقبة  ٬،ااالددااررةة  على ااالقل االحد ااالعلى لالعتماددااتت االممكن منحهھا لكل شخص ووعلى مجلس
 ووعلى تنفيیذ ٬،نويیة على شرووطط منح هھھھذهه ااالعتماددااتتاانن يیطلعواا جمعيیة االمساهھھھميین االعموميیة االعادديیة االس

 .هھھھذهه االشرووطط وويیجب اانن تجددد ااجاززةة هھھھذهه االجمعيیة اانن ااقتضى ااالمر في كل سنة
 .يیمنح كل ااعتمادد بموجب ااجاززةة صريیحة من مجلس ااالددااررةة تحددد فيیهھا قيیمة ااالعتمادد ووشرووططهھ -بب 
 ااوو بكفالة من مؤسسة ماليیة مسجلة ااوو بكفالة مصرفيیة ٬،يیجب اانن تغطي ااالعتماددااتت بضماناتت عيینيیة -جج 

 .في لبنانن تكونن مقبولة في لجنة االرقابة
 .بالمئة من ااالمواالل االخاصة للمصرفف 25يیجب ااال يیتعدىى مجموعع هھھھذهه ااالعتماددااتت  -دد 
يیمكن اليي مصرفف اانن يیمنح ااعتماددااتت العضاء مجلس ااددااررتهھ ووللقائميین على ااددااررتهھ وولكبارر مساهھھھميیهھ  -هه 

بالمئة من اامواالهھ االخاصة ووضمن االحد ااالقصى  6وااررددةة في هھھھذهه االماددةة في حدوودد ددوونن االتقيید بالشرووطط اال
 .عليیهھ االفقرةة (دد) ااعالهه  االذيي تنص



يیعودد للجنة االرقابة على االمصاررفف تقديیر مدىى اانطباعع ااحكامم هھھھذهه االماددةة على حساباتت ااوو مخاططر  -وو
. ووفي حالل االخالفف في خاصة لجهھة مدىى ووجودد مصلحة غيیر مباشرةة ووذذلك لكل حالة بمفرددهھھھا ٬،معيینة

ووجهھاتت االنظر بيین لجنة االرقابة على االمصاررفف ووااددااررةة االمصرفف االمعني تعرضض االمسألة على االمجلس 
وويیعتبر قراارر االمجلس االمركزيي بهھذاا االخصوصص نهھائيیا ووال يیقبل اايي ططريیق من ططرقق  ٬،بهھا  االمركزيي للبت

 .االمرااجعة ااالدداارريیة ااوو االقضائيیة
ووضض االممنوحة من مصرفف ما االى مؤسسة تسليیف يیملكهھا بالوااقع وواانن ال تخضع الحكامم هھھھذهه االماددةة االقر

كانن االقائمونن على ااددااررةة هھھھذهه االمؤسسة بالوقت ذذااتهھ ااعضاء في مجلس ااددااررتهھ ااوو مستخدميین لديیهھ ووذذلك 
 .شرطط اانن تكونن هھھھذهه االمؤسسة سجلت لدىى مصرفف لبنانن

صولل وواالفرووعع ووااالخوةة ووااالخوااتت من هھھھذهه االماددةة من االزووجج ووااال 4وو 3تتألف ااالسرةة في تطبيیق االفقرتيین 
 .ااذذاا كانواا على عاتق االمستقرضض
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اانن مجموعع عناصر موجوددااتت مصرفف ما االتي تمثل نفقاتهھ االتأسيیسيیة ااالووليیة ووتجهھيیزااتهھ وومفرووشاتهھ  -
حصص االشرااكة ااوو االمساهھھھمة اايیا كانن شكلهھا االعائدةة لهھ في اايیة مؤسسة مهھما كانن ووتوظظيیفاتهھ االعقارريیة وو

موضوعهھا مضافا االيیهھا مجموعع ااالعتماددااتت االممنوحة بموجب االماددةة االسابقة ال يیمكن اانن تتعدىى مجموعع 
 .ااالمواالل االخاصة في اايي ووقت كانن

ثل ااال بامالكك مقبولة من ال يیمكن اانن تتم ٬،اانن االممتلكاتت االثابتة في مجموعع عناصر االموجوددااتت هھھھذهه
 .مصرفف لبنانن ووفاقا لنظامم خاصص يیضعهھ مجلس االمصرفف االمركزيي
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ة يیمكن مصرفا اانن يیشتريي حصص شرااكة ااوو مساهھھھم 153،٬ووللماددةة  152خالفا للفقرةة االثانيیة من االماددةة  -
شرطط اانن يیكونن االشرااء قد حصل الستيیفاء دديیونن موقوفة ااوو  ٬،ااوو عقاررااتت تفوقق قيیمتهھا االحد االمسموحح بهھ

مشكوكك في تحصيیلهھا. ااال اانهھ يیترتب على هھھھذاا االمصرفف تصفيیة هھھھذهه االموجوددااتت خاللل مدةة ااقصاهھھھا سنتانن 
 .االمركزيي يیرااجع بشأنهھا االمصرفف ٬،ووااذذاا تعذرر عليیهھ االتقيید بهھذهه االمهھلة لظرووفف خاررجة عن ااررااددتهھ

اانن االتملك االموقت للعقاررااتت ووفقا للفقرةة االسابقة يیعفى من االترخيیص االمنصوصص عليیهھ في قانونن تملك 
ااالجانب اانما يیخضع لترخيیص تعطيیهھ لجنة االرقابة على االمصاررفف بعد االتحقق من اانن االشرااء يیتم فعال 

 .ااستيیفاء لديین موقوفف ااوو مشكوكك في تحصيیلهھ
 



 ١۱٥٥االماددةة 
ووما ااذذاا كانت  177،٬على ضوء االتعريیفاتت االمبيینة في االماددةة  ٬،صالحيیة في اانن يیقدررللمصرفف االمركزيي اال

فا خال ٬،بعض االعناصر االتي تتألف منهھا موجوددااتت مصرفف ما تشكل مشارركاتت ااوو مساهھھھماتت ااوو تجميیدااتت
ااذذاا ااعترضض االمصرفف صاحب االعالقة على ووجهھة نظر االمصرفف  153وو 152الحكامم االماددتيین 

 .ووفقا لقانونن ااصولل االمحاكماتت االمدنيیة ٬،ن ططريیق االتحكيیم االعادديييیبت بالقضيیة ع ٬،االمركزيي
 .يیجب اانن يیحصل االعقد االتحكيیمي خاللل االشهھر االتالي لتارريیخ ااالعترااضض

 .يیكونن االقراارر االتحكيیمي غيیر قابل لالستئنافف
 .1956اايیلولل سنة  3يیلزمم االمحكمونن وواالمحكم ااالضافي بكتمانن االسر االمفرووضض بموجب قانونن 

 
 ١۱٥٦االماددةة 
ى االمصاررفف اانن ترااعي في ااستعمالل ااالمواالل االتي تتلقاهھھھا من االجمهھورر االقوااعد االتي تؤمن صيیانة عل

 .حقوقهھ
 .ووعليیهھا بصوررةة خاصة اانن توفق بيین مدةة توظظيیفاتهھا ووططبيیعة موااررددهھھھا

 
 ١۱٥٧۷االماددةة 

 .تصنف توظظيیفاتت االمصاررفف االى عمليیاتت قصيیرةة ااالجل ووعمليیاتت متوسطة ااوو ططويیلة ااالجل
 

 ١۱٥٨۸االماددةة 
ووضض االقصيیرةة ااالجل هھھھي جوهھھھريیا االمساعدااتت االموقتة االتي تسديیهھا االمصاررفف لخزيینة ززبائنهھا ااوو االقر

ااالعتماددااتت االتي يیؤمن تسديیدهھھھا ططبيیعيیا اانتهھاء االعمليیاتت االتي ااعطيیت من ااجلهھا ضمن مهھلة ال تتعدىى 
 .االسنة

 
 ١۱٥٩۹االماددةة 

مليیاتت بتمويیل ع ٬،مقرضااالقرووضض االمتوسطة ااوو االطويیلة ااالجل هھھھي االتي تلزمم صاحب االمصرفف بصفتهھ 
هھھھذهه  ضمن مهھلة االسنة االمبالغ االتي ااستقرضهھا لتحقيیق ٬،ااوو مشارريیع ال تسمح بطبيیعتهھا للمستقرضض اانن يیفي

 .االعمليیاتت وواالمشارريیع
 

 ١۱٦٠۰االماددةة 
 .على االمصاررفف اانن تفرضض على كل ططالب ااعتمادد تقديیم بيیانن ووضع ااوو ميیزاانيیة



 
 ١۱٦١۱االماددةة 

ماددااتت االتي تمنحهھا لتتأكد على قدرر االمستطاعع من اانن ااالمواالل االتي على االمصاررفف اانن تتبع ااستعمالل ااالعت
 .سلفتهھا لم تنحرفف عن االغايیة االمصرحح بهھا

 
 ١۱٦٢۲االماددةة 

لمعطاةة تمثيیال للسلفة بالحسابب اا ٬،عندما يیلزمم االعقد االتجارريي بيین االمصرفف ووعميیلهھ بانن يینشىء هھھھذاا ااالخيیر
االماددةة االتاسعة من االمرسومم ااالشترااعي ررقم سندااتت الجل معيین تكونن هھھھذهه االسندااتت خالفا الحكامم  ٬،لهھ

خاضعة فقط لرسم ططابع مقطوعع قدررهه ليیرةة لبنانيیة ووااحدةة  1933،٬كانونن ااالوولل سنة  20/لل تارريیخ 130
ليیرةة لبنانيیة ووليیرتانن لبنانيیتانن للسندااتت االتي تترااووحح قيیمتهھا بيین  5000للسندااتت االتي ال تفوقق قيیمتهھا االل 

 .ليیرةة لبنانيیة 10000ااتت لبنانيیة للسندااتت االتي تفوقق قيیمتهھا ليیر 5ليیرةة لبنانيیة وو 10000وو 5001
 

 ١۱٦٣۳االماددةة 
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 ١۱٦٤االماددةة 

يیحظر على مصرفف تقيیيید االقيیم االمرهھھھونة لديیهھ بايي موجب ااوو ااستالفف اامواالل عليیهھا ددوونن اانن يیستحصل  
على مواافقة االمديین االرااهھھھن. ووال يیجوزز للمصرفف بأيي حالل تقيیيید االقيیم  خاصص٬، بموجب صك ٬،مسبقا

بأيي موجب ووال ااستالفف اامواالل عليیهھا لمبلغ يیزيید عن قيیمة االديین االمتوجب لهھ في ذذمة  ٬،االمرهھھھونة لديیهھ
 .االمديین االرااهھھھن

 
 ١۱٦٥االماددةة 

 .ال يیجوزز لمصرفف اانن يیشتريي ااسهھمهھ ووال اانن يیقبلهھا ررهھھھنا عن قرووضض يیمنحهھا
 

 ١۱٦٦ االماددةة
 .يیمكن االمصاررفف اانن تتلقى وودداائع ااددخارر من ااشخاصص حقيیقيیيین ااوو من جمعيیاتت ال تستهھدفف االربح

 
 ١۱٦٧۷االماددةة 

 .تعتبر وودداائع ااددخارر ااالمواالل االموددعة على سبيیل تكويین ررأأسمالل



 
 ١۱٦٨۸االماددةة 

يیؤدديي فتح حسابب ااددخارر لتسليیم االمصرفف ددفتراا شخصيیا االى صاحب االحسابب يیكونن االدفتر بمثابة سند 
 .للموددعع ووهھھھو غيیر قابل لالنتقالل ال بالتفرغغ ووال بالتظهھيیردديین 

 )١۱٢۲اددةة االمقصودد بالمصرفف االمصرفف االمركزيي (م
 

 ١۱٦٩۹االماددةة 
ال يیمكن ددفع االمبالغ ووسحبهھا ااال بعد اابراازز االدفتر للداائرةة االتي ااصدررتت هھھھذاا االمستند االذيي يیجب اانن تدوونن 

 .لشيیكاتت ااوو االتحاوويیلفيیهھ االعمليیاتت االمذكوررةة. ووال يیسمح بسحب االمبالغ بوااسطة اا
 

 ١۱٧۷٠۰االماددةة 
 .للمصاررفف اانن تحددد االشرووطط ااالخرىى االتي تفتح بموجبهھا حساباتت ااالددخارر

 
 ١۱٧۷١۱االماددةة 

 12بتارريیخ  144تعفى حساباتت ااالددخارر من ضريیبة االدخل االمنشأةة بموجب االمرسومم ااالشترااعي ررقم
 .1959حزيیراانن سنة 

 
 ١۱٧۷٢۲االماددةة 

من االمرسومم  186ررفف من االمعاملة االمشارر االيیهھا في االماددةة اانن االتسجيیل في " االالئحة" يیعفي االمصا
 .1959حزيیراانن سنة  12تارريیخ  126ااالشترااعي ررقم 

 .االمقصودد بالالئحة هھھھنا الئحة االمصاررفف
 

 ١۱٧۷٣۳االماددةة 
يیخضع ااصداارر "شكاتت االمسافريین" الجاززةة مسبقة من االمصرفف االمركزيي االذيي يیضع االشرووطط االوااجب 

 .ذهه ااالجاززةةتوفرهھھھا في االمصرفف للحصولل على هھھھ
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للمصرفف االمركزيي صالحيیة ااعطاء االتوصيیاتت ووااستخداامم االوسائل االتي من شأنهھا اانن تؤمن تسيیيیر عمل  -
 .مصرفي سليیم

 .يیمكن اانن تكونن هھھھذهه االتوصيیاتت وواالوسائل شاملة ااوو فردديیة
لمصرفف االمركزيي خاصة بعد ااستطالعع ررأأيي جمعيیة مصاررفف لبنانن اانن يیضع االتنظيیماتت االعامة وول

 .االضروورريیة لتأميین حسن عالقة االمصاررفف بموددعيیهھا ووعمالئهھا
قوااعد تسيیيیر االعمل االتي على االمصاررفف اانن تتقيید بهھا  ٬،كما اانن لهھ اانن يیحددد وويیعدلل كلما ررأأىى ذذلك ضروورريیا

 .حفاظظا على حالة سيیولتهھا وومالءتهھا
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للمصرفف االمركزيي اانن يیحددد بيین االحيین ووااالخر بشكل عامم ااوو لكل  ٬،بغيیة تأميین سالمة االعمل االمصرفي -
 مصرفف على حدةة االنسب االوااجب توفرهھھھا بيین االموجوددااتت وواالمطلوباتت ااوو يیبيین بعض عناصر

 .االموجوددااتت هھھھذهه وواالمطلوباتت فيیما بيینهھا
 .ووتعتبر ااالمواالل االخاصة بمثابة االمطلوباتت في مفهھومم هھھھذهه االماددةة

 
 ١۱٧۷٦االماددةة 

اانن ااالحكامم االتي قد تصدرر بموجب االماددةة االسابقة ال يیمكن اانن تكونن فورريیة االتطبيیق ااوو ررجعيیة االمفعولل.  
االمصاررفف بهھذهه االمناسبة االمهھلة االتي سيیبدأأ بل يیحددد االمصرفف االمركزيي في االتعليیماتت االتي يیوجهھهھا االى 

 .بنهھايیتهھا تطبيیق االنسب االمقرررةة كما يیحددد ااالصولل االتي تحسب هھھھذهه االنسب بموجبهھا
 

 ١۱٧۷٧۷االماددةة 
 :االعباررااتتفي ااالنظمة وواالتعليیماتت االتي يیضعهھا تطبيیقا لهھذاا االقانونن معنى  ٬،يیحددد االمصرفف االمركزيي

اامواالل ااوو " ٬،تعهھدااتت قصيیرةة ااالجل"" ٬،ابلة االتجهھيیز"موجوددااتت ق" ٬،حالة االسيیولة"" ٬،اامواالل سائلة""
 ....اامواالل مجمدةة" االخ" ٬،ررساميیل خاصة"

 

 االمؤسساتت االماليیة -االمهھن االتابعة للمهھنة االمصرفيیة  -االقسم االساددسس : 
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ااالحكامم االخاصة االتي يینص عليیهھا هھھھذاا االقانونن االمؤسساتت االتي يیكونن  إإططاررتعتبر مؤسساتت ماليیة في  -
موضوعهھا ااالساسي االقيیامم بعمليیاتت االتسليیف اايیا كانن نوعهھا وواالتي تتوفر فيیهھا االشرووطط االمنصوصص عليیهھا 

 .من هھھھذاا االقانونن 182وو 181وو 180وو 179 في االمواادد
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 .تنشأ االمؤسساتت االماليیة االلبنانيیة بشكل شركاتت مغفلة -
كاتت فرووعع االشرال يیرخص للمؤسساتت االماليیة ااالجنبيیة باالقامة في لبنانن ااال للشركاتت ااالجنبيیة ااوو ل

 .ااالجنبيیة االمنشأةة في بالددهھھھا ااالصليیة بشكل شركاتت مغفلة
 128،٬ووكذلك ااحكامم االمواادد  127وو 125تطبق على االمؤسساتت االماليیة ااالحكامم االتي تنص عليیهھا االماددتانن 

 .من هھھھذاا االقانونن 147 ٬،146 ٬،145 ٬،144 ٬،143 ٬،131 ٬،130
 .سساتت االماليیة االعناصر االتاليیةعلى االمؤ 125ال تعتبر وودداائع في تطبيیق ااحكامم االماددةة 

 .عالووةة ااصداارر ااالسهھم ٬،ااالررباحح االمدووررةة ٬،اامواالل ااالحتيیاطط ٬،ررأأسس االمالل -أأ 
ااالمواالل االتي تستحصل عليیهھا االمؤسساتت االماليیة عن ططريیق عمليیاتهھا مع االمصاررفف وواالمؤسساتت  -بب 

 .االماليیة ااالخرىى ااوو عن ططريیق ااصداارر سندااتت دديین
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 .مدفوعع قدررهه مليیونا ليیرةة لبنانيیة أأددنىعلى كل مؤسسة ماليیة لبنانيیة اانن يیكونن لهھا ررأأسس مالل  -
رةة في لبنانن ررأأسماال قدررهه مليیونا ليی الستثماررااتهھا خصصتعلى كل مؤسسة ماليیة ااجنبيیة اانن تثبت اانهھا 

 .لبنانيیة على ااالقل
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على االمؤسساتت االماليیة اانن تطلب  125يیطبق على هھھھذهه االمؤسساتت االتحظيیر االمنصوصص عليیهھ بالماددةة 
 .لبنانن  تسجيیلهھا لدىى مصرفف

 .تقبل االطلباتت االمستوفيیة االشرووطط االقانونيیة



الئحة االمؤسساتت االماليیة االمسجلة ووفقا لالحكامم االمنصوصص عليیهھا بالنسبة للمصاررفف  ٬،ننيینشر مصرفف لبنا
 .من قانونن االنقد وواالتسليیف 136في االماددةة 

ال يیحق اليي مؤسسة اانن تنتحل صفة االمؤسسة االماليیة اانن لم تكن مسجلة وومدررجة على الئحة االمؤسساتت 
 .االماليیة

لنقد عمال باحكامم قانونن اا ٬،تسجيیلهھم كمؤسساتت ماليیةيیعطى ااالشخاصص االحقيیقيیونن وواالمعنويیونن االذيي سبق 
من هھھھذاا  181االى  178وواالتسليیف مهھلة سنة ووااحدةة من تارريیخ صدوورر هھھھذاا االقانونن للتقيید باحكامم االمواادد 

من هھھھذاا  222وو 184وو 183تصبح حكما خاضعة الحكامم االمواادد  ٬،ووااذذاا لم تقفل بنهھايیة هھھھذهه االمهھلة ٬،االقانونن
 .االقانونن
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على االمؤسساتت االماليیة اانن تنفذ كافة االتداابيیر االتي يیتخذهھھھا مصرفف لبنانن بخصوصص االتسليیف ووخاصة  -
ا زووددهھھھاالتي قد يی  من هھھھذاا االقانونن ووعليیهھا اانن تتقيید بالتوجيیهھاتت 79االمتعلقة منهھا بالعمليیاتت االمعنيیة بالماددةة 
 .بهھا االمصرفف االمركزيي بالنسبة الددااررتهھا

تناطط مرااقبة االمؤسساتت االماليیة بلجنة االرقابة على االمصاررفف ووتخولل االلجنة تجاهه هھھھذهه االمؤسساتت نفس 
 .االصالحيیاتت االتي تماررسهھا تجاهه االمصاررفف

دىى ل تطبق على االمؤسساتت االماليیة ووعلى مفوضي االمرااقبة لديیهھا ااالحكامم االعائدةة االى مفوضي االمرااقبة
 .االمصاررفف

ووفي  208تسريي على االمؤسساتت االماليیة االعقوباتت ااالدداارريیة االتي تسريي على االمصاررفف بموجب االماددةة 
 .ااوو اانن تصفى ٬،ااددناهه 183يیمكنهھا ااما اانن تتابع ااعمالهھا ضمن ااططارر االماددةة  ٬،حالل شطب تسجيیلهھا
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ال يینطبق نظامم االمؤسساتت االماليیة على ااالشخاصص االحقيیقيیيین ااوو االمعنويیيین االذيین يیماررسونن ااحدىى ااوو  -
 .وواالذيین ال تتوفر فيیهھم شرووطط االتسجيیل كمؤسساتت ماليیة 178بعض االعمليیاتت االمنصوصص عليیهھا في االماددةة 

 .127وو 125تطبق على هھھھؤالء ااالشخاصص ااالحكامم االتي تنص عليیهھا االماددتانن 
ووااالمواالل  124ال تعتبر وودداائع متلقاةة من قبل االمؤسساتت االمعنيیة في هھھھذهه االماددةة االعناصر االمحدددةة في االماددةة 

االموضوعة تحت تصرفف االمؤسسة من قبل االشركاء االمتضامنيین ااذذاا كانت االمؤسسة منشأةة بشكل شركة 
 ٬،يیطةمنشأةة بشكل توصيیة بس تضامن وومن قبل االشركاء االمفوضيین وواالشركاء االموصيین ااذذاا كانت االشركة



ووكذلك ااالمواالل  ٬،ااذذاا كانت االمؤسسة منشأةة بشكل شركة توصيیة مساهھھھمة ٬،من قبل االشركاء االمفوضيین
ووما يیليیهھا من قانونن  22االتي تستحصل عليیهھا االشركاتت االمغفلة عن ططريیق ااصداارر سندااتت دديین ووفقا للماددةة 

 .االتجاررةة
 

 ١۱٨۸٤االماددةة 
لسابقة اانن تقدمم االى مصرفف لبنانن ضمن االستة ااشهھر االتي تلي تارريیخ على االمؤسساتت االمعنيیة بالماددةة اا -

تصريیحا يیتضمن عنواانهھا االتجارريي ااوو تسميیتهھا عنواانهھا  ٬،بدء االعمل بهھذاا االقانونن ااذذاا كانت تأسست بعدهه
 .االبريیديي قيیمة ررأأسمالهھا وونوعع االعمليیاتت االتي تتعاططاهھھھا

ووكذلك صوررةة عن ملف تسجيیلهھا  ٬،اررييووعليیهھا اانن تقدمم اايیضا صوررةة عن ملف تسجيیلهھا في االسجل االتج
لدىى ووززااررةة ااالقتصادد االوططني ااذذاا كانت فرعا لمؤسسة ااجنبيیة ووعليیهھا اانن ترسل للمصرفف االمركزيي 
بالشرووطط ووووفقا للنماذذجج ووضمن االمهھل االمحدددةة منهھ كافة االبيیاناتت االمحاسبيیة ااوو ااالحصائيیة االتي يیطلبهھا 

 .منهھا
ليیاتت مصرفف لبنانن بخصوصص االتسليیف خاصة االمتعلقة منهھا بالعمووعليیهھا اانن تتقيید بالتداابيیر االتي قد يیتخذهھھھا 

 .وواالتوجيیهھاتت االتي قد يیزووددهھھھا بهھا بالنسبة الددااررتهھا ٧۷٩۹االمعنيیة بالماددةة 

 مفوضو االمرااقبة -االقسم االسابع : 

 ١۱٨۸٥االماددةة 
كانن في ااحدىى االحاالتت االمنصوصص عليیهھا بالماددةة  إإذذاامفوضض مرااقبة لدىى مصرفف  أأحديیعيین  ال يیمكن اانن

١۱٢۲٧۷. 
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مرااقبة وضي االتعتمد ااالصولل االتاليیة في تعيیيین مف ٬،من قانونن االتجاررةة 173وو 172خالفا الحكامم االماددتيین  -
 :لدىى االمصاررفف وواالمؤسساتت االماليیة االمسجلة

يیعيین مفوضو االمرااقبة من جمعيیة االمساهھھھميین االعموميیة لمدةة ثالثث سنوااتت تنتهھي عند اانعقادد االجمعيیة 
 .االعموميیة االتي تنظر في حساباتت االسنة االثالثة

بقيیة بالمدةة االمت ٬،ةة وواليیتهھهھھھذهه لتحددد مد ٬،ااما االمفوضض االذيي يیعيین محل غيیرهه قبل اانتهھاء مدةة االثالثث سنوااتت
 .من وواليیة سلفهھ



يیحق لكل مساهھھھم اانن يیطلب من االمحكمة  ٬،ااذذاا تخلفت االجمعيیة االعموميیة عن تعيیيین مفوضض االمرااقبة
االمختصة تعيیيین مفوضض موقت تنتهھي مدةة وواليیتهھ عند تعيیيین مفوضض مرااقبة ااصيیل من قبل االجمعيیة 

 .االعموميیة
لشرووطط ووحائزيین على االكفاءااتت االتي تؤهھھھلهھم النن يیكونواا على مفوضي االمرااقبة اانن يیكونواا مستوفيین اا

 .مقبوليین كخبرااء لدىى االمحاكم وويیجب اانن يیكونواا محلفيین
يیحق لمساهھھھم ووااحد ااوو لمجموعة من االمساهھھھميین يیمثلونن عشرةة بالمئة على ااالقل من ررأأسمالل االمصرفف 

جمعيیة االمعيینيین من قبل االااوو االمؤسسة االماليیة اانن يیعترضواا على تعيیيین ااحد ااوو ااكثر من مفوضي االمرااقبة 
االعموميیة وواانن يیطلبواا من االمحكمة االمختصة تعيیيین غيیرهھھھم ووااذذاا ااجابت االمحكمة ططلب هھھھؤالء االمساهھھھميین 
 .فال يیجوزز ااقالة االمفوضيین االمعيینيین بهھذهه االطريیقة قبل اانتهھاء مدةة وواليیتهھم ااال بقراارر من االمحكمة االمختصة

يین مفوضض ااضافي من قبل االمحكمة مع مرااعاةة تعفى االمصاررفف وواالمؤسساتت االماليیة من ضرووررةة تعيی
يیحق لمساهھھھم ووااحد ااوو لمجموعة مساهھھھميین يیمثلونن عشرةة بالمئة على ااالقل  ٬،ااحكامم قانونن سريیة االمصاررفف

من ررأأسمالل االمصرفف ااوو االمؤسسة االماليیة اانن يیطلبواا من االمحكمة االمختصة تعيیيین خبيیر للتحقيیق في 
اانن تحددد مهھمة االخبيیر ووصالحيیاتهھ  ٬،ذاا ووااستجابت االيیهھاامورر معيینة ووعلى االمحكمة ااذذاا ووجدتت االطلب هھھھ

اا ااالددااررةة وويیجب اانن يیعرضض هھھھذ  ووااتعابهھ يیقدمم االخبيیر تقريیرهه للمساهھھھم ااوو للمساهھھھميین االمستدعيین وولمجلس
 .االتقريیر على ااوولل جمعيیة عموميیة يیعقدهھھھا االمساهھھھمونن

 5/8/1967 تارريیخ 41 ررقم ااالشترااعي بالمرسومم االمعدلة – ١۱٨۸٧۷االماددةة 
وضيین خاللل االسنة اانن يیطلعواا فورراا االسلطاتت االمسؤوولة في االمصرفف االمولجيین بمرااقبتهھ عن على االمف

االمغايیرااتت وواالمخالفاتت االتي يیكونونن قد الحظوهھھھا ططالبيین من هھھھذهه االسلطاتت تسويیة االوضعيیة في ااقربب 
 .ووقت مستطاعع

 ٬،بهھا وونتائجهھااانن يیضعواا تقريیراا سنويیا مفصال عن ااعمالل االمرااقبة االتي قامواا  ٬،ووعليیهھم من جهھة ااخرىى
على ااالكثر في نهھايیة شهھر ااذذاارر  ٬،وويیسلك هھھھذاا االتقريیر للسلطاتت االمسؤوولة في االمصرفف صاحب االعالقة

 .االتالي للسنة االجارريیة االمرااقبة خاللهھا
على مفوضي االمرااقبة عالووةة عن االتقارريیر االتي يینظمونهھا عمال باحكامم قانونن االتجاررةة اانن يیقدمواا االى 

تقريیراا خاصا مفصال عن االتسليیفاتت االتي منحهھا هھھھذاا  ٬،لذيي عيینواا لديیهھاالجمعيیة االعموميیة للمصرفف اا
 .االمصرفف بطريیقة مباشرةة ااوو غيیر مباشرةة العضاء مجلس ااددااررتهھ ووللقائميین على ااددااررتهھ

 



 :االتالي بالنص ووااستبدلت 5/8/1967 تارريیخ 41 ررقم ااالشترااعي بالمرسومم االغيیت – ١۱٨۸٨۸االماددةة 
االى حاكم االمصرفف االمركزيي ووررئيیس لجنة  ٬،رةة ووبآنن ووااحدمباش ٬،على مفوضي االمرااقبة اانن يیرسلواا

االرقابة على االمصاررفف نسخا عن تقارريیرهھھھم االمذكوررةة في االماددةة االسابقة. ووعليیهھم من ناحيیة ثانيیة اانن يیلبواا 
 .في ااقصر مهھلة ممكنة كل ططلب معلوماتت ااوو اايیضاحاتت يیوجهھ االيیهھم من هھھھاتيین االسلطتيین

ززبائن فيینبغي ااستبداالل هھھھذهه ااالسماء باررقامم على االنسخة االمرسلة  ووااذذاا كانن هھھھذاا االتقريیر يیحتويي على ااسماء
 .االى االحاكم

 
 ٨۸١۱جج.رر عددد  ١۱٩۹٧۷٣۳\١۱٠۰\٥تارريیخ  ٦١۱٠۰٢۲ُمعّدلة بالقانونن االمنفّذ بالمرسومم ررقم  – ١۱٨۸٩۹االماددةة 
 ملحق

 186على كل مصرفف ااجنبي اانن يیعيین لديیهھ مفوضض مرااقبة ووفقا لالصولل االمنصوصص عليیهھا في االماددةة  -
االمفوضونن مرااقبة ااعمالل االمصاررفف ااالجنبيیة في لبنانن ضمن االشرووطط االمحدددةة في هھھھذاا  يیؤمن هھھھؤالء

 .االقانونن
 

 ١۱٩۹٠۰االماددةة 
يیلزمم مفوضو االمرااقبة بكتمانن االسر االمصرفي على غراارر ااالشخاصص االمشارر االيیهھم بالماددةة االثانيیة من 

 .1956اايیلولل سنة  3قانونن 
 

 ١۱٩۹١۱االماددةة 
رااقبة لدىى االمصاررفف بمرسومم يیتخذ في مجلس االوززررااء بناء يیجازز للحكومة اانن تنظم مهھنة مفوضي االم

 .على ااقترااحح االمصرفف االمركزيي ووبعد مواافقة ووززيیر االماليیة

 )٢۲١۱٠۰إإلى  ١۱٩۹٢۲(مواادد  االعقوباتت - االراابع:االبابب 
 االعقوباتت االجزاائيیة - ااالوولل:االقسم 

 ١۱٩۹٢۲االماددةة 
االعقوباتت االمنصوصص  ٨۸وو ٧۷اددتيین تطبق على من يیمتنع عن قبولل االعملة االلبنانيیة بالشرووطط االمحدددةة في االم

 .االعقوباتتمن قانونن  ٣۳١۱٩۹عليیهھا بالماددةة 
 



 ١۱٩۹٣۳االماددةة 
من قانونن  ٤٤من هھھھذاا االقانونن االعقوباتت االمنصوصص عليیهھا بالماددةة  ١۱١۱تطبق على مخالفة ااحكامم االماددةة 

 .االعقوباتت
 

 ١۱٩۹٤االماددةة 
 .االعقوباتتمن قانونن  ٣۳٥٦االعقوباتت االمنصوصص عليیهھا بالماددةة  ٢۲٣۳تطبق على مخالفة ااحكامم االماددةة 

شريیكة لالشخاصص االذيین  ٢۲٣۳تعتبر االمصاررفف وواالمؤسساتت االماليیة وواالمؤسساتت االمشارر االيیهھا بالماددةة 
 .ااالنفة االذكر ٢۲٣۳يیكونونن قد قبلواا منهھا وواليیة ااوو ووظظيیفة ااوو مساهھھھمة خالفا الحكامم االماددةة 

 
 ١۱٩۹٥االماددةة 

االعقوباتت االمنصوصص عليیهھا بالماددةة  ٬،فقرتهھا ااالوولى ١۱٤١۱وو ١۱٣۳٧۷وو ١۱٢۲٥تطبق على مخالفة ااحكامم االمواادد 
 .االعقوباتتمن قانونن  ٦٥٥

 
 ١۱٩۹٦االماددةة 

ليیرةة لبنانيیة على  ٣۳٠۰٠۰على ااالكثر ووبغراامة قدررهھھھا  أأشهھريیعاقب بالسجن لمدةة شهھر على ااالقل ووثالثة 
ااوو باحدىى هھھھاتيین االعقوبتيین فقط كل من خالف االمحظوررااتت االمعدددةة  ٬،ليیرةة لبنانيیة على ااالكثر ١۱٠۰٠۰٠۰ووااالقل 
 .١۱٢۲٧۷ماددةة بال
 

 ١۱٩۹٧۷االماددةة 
ليیرةة لبنانيیة على  100ووبغراامة قدررهھھھا  ٬،على ااالكثر أأشهھريیعاقب بالسجن لمدةة شهھر على ااالقل ووثالثة 

ن كل من خالف ااحكامم االماددتيی ٬،ااوو باحدىى هھھھاتيین االعقوبتيین فقط ٬،ليیرةة لبنانيیة على ااالكثر 5000ااالقل وو
 .153وو 152

 
 ١۱٩۹٨۸االماددةة 

من قانونن االعقوباتت على كل من يیكونن قد ااستحصل على  655بالماددةة تطبق االعقوباتت االمنصوصص عليیهھا 
ااعتمادد من مصرفف باعطائهھ معلوماتت غيیر صحيیحة ااوو ناقصة جواابا على االطلب االذيي يیكونن قد ووجهھهھ 

ليیرةة لبنانيیة  ٥٠۰٠۰٠۰وو ١۱٠۰٠۰٠۰يیعاقب بغراامة تترووااجج بيین  .١۱٦٠۰لهھ هھھھذاا االمصرفف عمال باحكامم االماددةة 
 .١۱٦٠۰بيیانن االوضع ااوو االميیزاانيیة االملحوظظيین بالماددةة االمصرفف االذيي ال يیكونن قد ططلب 

 



 ١۱٩۹٩۹االماددةة 
ليیرةة لبنانيیة على  1000يیعاقب بالسجن لمدةة شهھر على ااالقل ووثالثة ااشهھر على ااالكثر ووبغراامة قدررهھھھا 

 164ليیرةة لبنانيیة على ااالكثر ااوو باحدىى هھھھاتيین االعقوبتيین فقط كل من خالف ااحكامم االماددتيین  5000ااالقل وو
 .165وو
 
وواالقانونن االُمنفذ بالمرسومم ررقم  ٦٧۷\٤١۱ُمعّدلة بالمرسومم ااإلشترااعي ررقم  – ٢۲٠۰٠۰ددةة االما

 ملحق ٨۸١۱جج.رر عددد  ٧۷٣۳\٦١۱٠۰٢۲
من قانونن االعقوباتت كل من يیصدرر شكاتت مسافريین  655يیعاقب بالعقوباتت االمنصوصص عليیهھا بالماددةة  -

 .173ددوونن ااجاززةة االمصرفف االمركزيي ااوو خالفا للشرووطط االمفرووضة منهھ بمقتضى االماددةة 
اايیا كانن نوعهھا ددوونن اانن يیكونن مسجال لدىى  ٬،يیعاقب بنفس االعقوبة كل شخص يیتعاططى عاددةة ااعمالل تسليیف

االتصريیح االمطلوبب بموجب االماددةة  أأجرىىااوو ددوونن اانن يیكونن قد  ١۱٨۸١۱مصرفف لبنانن ووفقا الحكامم االماددةة 
 .من هھھھذاا االقانونن 184

 
 ٢۲٠۰١۱االماددةة 

ليیرةة لبنانيیة ااوو باحدىى هھھھاتيین  1000االى  100يیوما ووبغراامة من  30اايیامم االى  8يیعاقب بالسجن من 
ااوو هھھھو عضو مجلس ااددااررةة ااوو  ٬،االعقوبتيین فقط كل شخص معتمد للتوقيیع عن مصرفف ااوو مؤسسة ماليیة

مديیر ااوو مستخدمم لدىى مصرفف ااوو مؤسسة ماليیة يیكونن قد قدمم للمصرفف االمركزيي عن قصد بيیاناتت حسابيیة 
 .للحقيیقةااوو ااحصاءااتت ااوو معلوماتت ااوو شرووحا ناقصة ااوو مخالفة 

يیمكن اانن يیعاقب االمصرفف االذيي لم يیصرحح لمصلحة االمخاططر االمركزيیة عن عميیل ااوو  ٬،ووفضال عن ذذلك
بالعطل وواالضررر تجاهه االمصاررفف ااالخرىى االداائنة لهھذاا االعميیل بحالل توقفهھ عن  ٬،عن بعض مخاططر عميیل

 .االدفع
 

 ٢۲٠۰٢۲االماددةة 
رااقبة االذيین ن االرئيیسيیيین مفوضو االميیعتبر شركاء ووتطبق عليیهھم نفس االعقوباتت االتي تطبق على االفاعليی

بوااجباتهھم االمحدددةة في هھھھذاا االقانونن. تطبق على مخالفة ااحكامم  أأخلوااقد  ٬،يیكونونن عن قصد ااوو عن ااهھھھمالل
وويیمكن  االعقوباتت.من قانونن  256االعقوباتت االمنصوصص عليیهھا بالماددةة  186االفقرةة ااالخيیرةة من االماددةة 

مم عليیهھم بمقتضى االفقرتيین االسابقتيین من مماررسة االمهھنة االمحكمة اايیضا اانن تمنع مفوضي االمرااقبة االمحكو
 .موقتا ااوو نهھائيیا

 



 ٢۲٠۰٣۳االماددةة 
االى سنتيین كل من يیفشي سريیة االمصاررفف من ااالشخاصص االمشارر االيیهھم في  أأشهھريیعاقب بالسجن من ستة 

 .185وو 127ووال يیحولل ذذلك ددوونن تطبيیق االماددتيین  190وو 155وو 151وو 148االمواادد 
 ٢۲٠۰٤االماددةة 
تفرضض االعقوباتت االمادديیة االتي يیمكن اانن تجرهھھھا االمخالفة على مديیر  ٬،الفة ضد شخص معنوييثبتت مخ إإذذاا

ااوو مدررااء ااوو مستخدمي هھھھذاا االشخص االمعنويي االمسؤووليین عن االمخالفة. اانن االمسؤوولل ااوو االمسؤووليین االمشارر 
 .ملزمونن بالتضامن مع االشخص االمعنويي بدفع االغرااماتت وواالعطل وواالضررر وواالنفقاتت كافة إإليیهھم
 ٢۲٠۰٥ددةة االما

ال يیمكن مصرفا ااوو مؤسسة ماليیة االتذررعع بالرقابة االتي يیقومم بهھا االمصرفف االمركزيي للتملص من 
االمسؤووليیاتت االمدنيیة ااوو االجزاائيیة االتي قد تكونن ووقعت عليیهھما. ووال يیمكنهھما االتوسل بهھذهه االرقابة كعنصر 

 .ددعايیة
 ٢۲٠۰٦االماددةة 

لالصولل االعاجلة ووتقامم االدعوىى من قبل االنيیابة  تالحق مخالفاتت هھھھذاا االقانونن اامامم االمحاكم االجزاائيیة ووفقا
 .االعامة بناء لطلب االمصرفف االمركزيي

 .تقررر االمحكمة بنشر االحكم ااوو باعالنهھ ااوو بكال ااالجرااءيین ووجزئيیا ااوو كليیا على نفقة االمحكومم

 غرااماتت االتأخيیر - االثاني:االقسم 

 ٢۲٠۰٧۷االماددةة 
على كل مصرفف ال يیتقيید ضمن االمهھل  ٬،لوااحديیمكن اانن تبلغ مائة ليیرةة لبنانيیة باليیومم اا ٬،تفرضض غراامة

ااوو يیعرقل ااعمالل االرقابة االمنوططة  176وو 175وو 147وو 146بالموجباتت االمنصوصص عليیهھا في االمواادد 
ووال يیحولل ذذلك ددوونن تطبيیق االعقوباتت االجزاائيیة ااوو  .١۱٤٩۹بالمصرفف االمركزيي وواالمشارر االيیهھا بالماددةة 

 .ااالدداارريیة االتي يیتعرضض لهھا
 .182االمؤسساتت االماليیة االتي ال تتقيید بالموجباتت االمنصوصص عليیهھا في االماددةة تفرضض نفس االعقوباتت على 

تحددد االغراامة من قبل االمصرفف االمركزيي ووتصبح متوجبة ااالددااء ااعتبارراا من االيیومم االتالي لتارريیخ ااالخطارر 
 .االذيي يیكونن قد ااررسلهھ بكتابب مضمونن للمصرفف ااوو للمؤسسة االماليیة صاحبي االعالقة

 
 

 



 لعقوباتت ااالدداارريیةاا - االثالث:االقسم 

  ١۱٩۹٦٧۷\٥\٩۹ُمعّدلة بقانونن  – ٢۲٠۰٨۸االماددةة 
سوااء خالف مصرفف ااحكامم نظامهھ ااالساسي ااوو ااحكامم هھھھذاا االقانونن ااوو االتداابيیر االتي يیفرضهھا االمصرفف 
االمركزيي بمقتضى االصالحيیاتت االمستمدةة من هھھھذاا االقانونن ااوو قدمم بيیاناتت ااوو معلوماتت ناقصة ااوو غيیر 

 :االمركزيي اانن يینزلل بالمصرفف االمخالف االعقوباتت ااالدداارريیة االتاليیةيیحق للمصرفف  ٬،مطابقة للحقيیقة
 .االتنبيیهھ -آآ 

 .تخفيیض تسهھيیالتت االتسليیف االمعطاةة لهھ ااوو تعليیقهھا -بب 
 .منعهھ من االقيیامم ببعض االعمليیاتت ااوو فرضض اايیة تحديیدااتت ااخرىى في مماررستهھ االمهھنة -جج 
 .تعيیيین مرااقب ااوو مديیر موقت -دد 
 .شطبهھ من الئحة االمصاررفف -هه 
 . يیحولل ذذلك ددوونن تطبيیق االغرااماتت وواالعقوباتت االجزاائيیة االتي يیتعرضض لهھا االمصرفف االمخالفووال
 

 ووأأستبدلت بالنص االتالي: ١۱٩۹٧۷٠۰\٣۳\١۱٦أألغيیت بقانونن  – ٢۲٠۰٩۹االماددةة 
تقررر االعقوباتت االمنصوصص عليیهھا في االماددةة االسابقة من قبل االهھيیئة االمصرفيیة االعليیا االمنشأةة بموجب االماددةة 

  1967اايیارر  9تارريیخ  28/67من االقانونن ررقم  10
 .ال تقبل قرااررااتت هھھھذهه االهھيیئة اايي ططريیق من ططرقق االمرااجعة االعادديیة ووغيیر االعادديیة ااالدداارريیة ااوو االقضائيیة

 .ااالستئناففتكونن قرااررااتت االلجنة غيیر قابلة 
 

 ١۱٩۹٦٧۷\٧۷\١۱٤تارريیخ  ١۱٢۲ُمعّدلة بالمرسومم ااإلشترااعي ررقم  – ٢۲١۱٠۰االماددةة 
بالماددةة االسابقة عندما تتناوولل هھھھذهه االقرااررااتت تعيیيین مديیر موقت ااوو يیجب نشر قرااررااتت االلجنة االمشارر االيیهھا 

 .االمصاررففشطب مصرفف من الئحة 

 ااحكامم اانتقاليیة متعلقة بالبابب االثالث - االخامس:االبابب 
 )٢۲٢۲٢۲إإلى  ٢۲١۱١۱(مواادد 
 ٢۲١۱١۱ االماددةة



قيیدهھھھا  ٬، ١۱٨۸٠۰وو ١۱٣۳٥ووفقا الحكامم االماددتيین  تطلب٬،اانن  178وو 121على االمؤسساتت االمشارر االيیهھا بالماددتيین 
خاللل مهھلة ثالثة ااشهھر ااعتبارراا من تارريیخ ااالعالمم االذيي سيینشرهه  ٬،ااوو تسجيیلهھا لدىى االمصرفف االمركزيي

 . هھھھذاا االمصرفف في االصحف ددااعيیا اايیاهھھھا الجرااء هھھھذهه االمعامالتت

 ٢۲١۱٢۲ االماددةة

ثة للمرةة ااالوولى خاللل ااالشهھر االتسعة االتي تلي اانقضاء مهھلة االثال 136تنشر االالئحة االمشارر االيیهھا بالماددةة 
 .االمحدددةة بالماددةة االسابقة أأشهھر

 ٢۲١۱٣۳ االماددةة

 137ماددةة ووفقا لل ٬،اانن االمؤسساتت االتي ال تكونن مدررجة في االالئحة االمشارر االيیهھا بالماددةة االسابقة يیجب عليیهھا
" صاحب مصرفف  ٬،ووعن ااستعمالل عباررااتت " مصرفف " ٬،اانن تتوقف عن مماررسة االمهھنة االمصرفيیة ٬،
 .االالئحةااوو " مصرفي" ااعتبارراا من نشر هھھھذهه  ٬،"

 ٢۲١۱٤ االماددةة

خاللل االسنتيین االتاليیتيین لتارريیخ ااعالمم االمصرفف  133وو 132على االمصاررفف اانن تتقيید بأحكامم االماددتيین 
 .االمركزيي لهھا بقبولل ططلب تسجيیلهھا

 ٢۲١۱٥ االماددةة

يیاتت اانن تتوقف عن ااجرااء االعمل ٬،ااعتبارراا من االتارريیخ االذيي تكونن قد تبلغت فيیهھ تسجيیلهھا االمصاررفف٬،على 
 .152االماددةة  االمحظوررةة بموجب

 ٢۲١۱٦ االماددةة

 :ااعتبارراا من االيیومم االذيي تكونن قد تبلغت فيیهھ تسجيیلهھا على االالئحة ٬،تمنح االمصاررفف مهھلة خمس سنوااتت
 .وواالتي قد تكونن قد ساررتت بهھا 152آآ) لتصفيیة ااوو تسويیة االعمليیاتت االمشارر االيیهھا بالماددةة 
 .153بب) التخاذذ االتداابيیر االالززمة بغيیة ااالنطباقق على ااحكامم االماددةة 

 ٢۲١۱٧۷ االماددةة



تعمل االمصاررفف في سبيیل اانطباقهھا على ااحكامم االفقرةة االثانيیة من  ٬،في خاللل االمهھلة االمحدددةة بالماددةة االسابقة
 .156االماددةة 

 ٢۲١۱٨۸ االماددةة

يیتخذ االمصرفف االمركزيي على  217وو 216وو 214في خاللل مهھل االتنسيیق االمنصوصص عليیهھا بالمواادد 
لصالحة للمحافظة على سيیولة هھھھذاا االمصرفف ضوء االوضعيیة االخاصة بكل مصرفف جميیع االتداابيیر اا

 .وومالءتهھ

 ٢۲١۱٩۹ االماددةة

تعفى من جميیع ررسومم االطواابع ووااالنتقالل وواالكتابة االعدلل ااوو االتسجيیل ااالجرااءااتت االتي ستضطر التخاذذهھھھا 
كتعديیالتت ااالنظمة لتحقيیق اانفصالل ااوو ضم اانشاء  178وو 121االمؤسساتت االمنصوصص عليیهھا بالماددتيین 

 ووبصوررةة عامة جميیع االعمليیاتت ٬،االمنقولة ووغيیر االمنقولة ااوو االقسمة ااوو االتصفيیة شركة جديیدةة ااوو االمقدماتت
 .ضمن االمهھل االمحدددةة في هھھھذهه االمواادد 217وو 216وو 215وو 214االوثائق االمجرااةة لتنفيیذ ااحكامم االمواادد 

 ٢۲٢۲٠۰ االماددةة

 215وو 214في االمصاررفف االمنشأةة بشكل شركة مغفلة تعتبر االقرااررااتت االتي قد يیستوجبهھا تنفيیذ االمواادد 
متخذةة بصوررةة صحيیحة من قبل جمعيیة مساهھھھميین عموميیة غيیر عادديیة جرتت مذااكرااتهھا  217وو 216وو

 .من قانونن االتجاررةة 204وو 203ضمن شرووطط االنصابب ووااالغلبيیة االمشارر االيیهھا بالماددتيین 

 ٢۲٢۲١۱ االماددةة

ذذااتت  تتاانن االتسجيیل في االالئحة ااالوولى االمقبولة من االمصرفف االمركزيي يیعتبر جارريیا بشرطط تقيید االمؤسسا
 .االعالقة ضمن االمهھل االمحدددةة باحكامم االبابب االثالث

بعد اانقضاء هھھھذهه االمهھل تشطب من االالئحة ووتعتبر مدتهھا منتهھيیة ووتصفى كل مؤسسة لم تجعل ووضعهھا 
 .قانونيیا ووال تكونن متواافقة مع ااالحكامم االمذكوررةة

 .تطبق ااالحكامم االوااررددةة ااعالهه على االمؤسساتت االماليیة

 ٢۲٢۲٢۲ االماددةة



مؤسسة يیخضع نشاططهھا الحكامم االبابب االثالث االتذررعع بالحقوقق االمكتسبة تجاهه تطبيیق ااحكامم  ال يیمكن اايیة
 .هھھھذاا االقانونن

إإلى  ٢۲٢۲٣۳(مواادد  ااحكامم مختلفة وونهھائيیة - االساددسس:االبابب 
٢۲٣۳٠۰( 
 ٢۲٢۲٣۳ االماددةة

فورر ااضطالعع االمجلس االمركزيي بوظظائفهھ اانن تدفع للمصرفف االرأأسمالل االمحددد بالماددةة  ٬،يیجازز للحكومة
15. 

ةة بحيیث تصبح هھھھذهه االمؤسسة قاددرر ٬،االمجلس ددوواائر االمصرفف االمختلفة وويیجعلهھا تدرريیجيیا قيید االعمليینظم 
 .1964على مماررسة مجمل االوظظائف االمسندةة االيیهھا بموجب هھھھذاا االقانونن ااعتبارراا من ااوولل نيیسانن سنة 

 ٢۲٢۲٤ االماددةة

 :يیخولل االمصرفف االمركزيي
وباتت االتي يیتوجب على هھھھذاااالبنك نقلهھا االيیهھ اانن يیحددد مع بنك سورريیا وولبنانن عناصر االموجوددااتت وواالمطل -١۱

 ووكذلك شرووطط هھھھذهه االعمليیة ووكيیفيیة ااجراائهھا ٬،نتيیجة النتهھاء اامتيیازز ااالصداارر االمعطى لهھ
اانن يیفاووضض بنك سورريیا وولبنانن وويیوقع معهھ برووتوكوال ااوو برووتوكوالتت عدةة للبت في االقضايیا االمعلقة  -٢۲

 :ووخاصة ٬،بيین االدوولة ووهھھھذهه االمؤسسة
صداارر اا ٬،الووررااقق بنك سورريیا وولبنانن االنقديیة من فئة االمايیة ليیرةة لبنانيیة 1952في سنة  ٬،قضيیة االتزوويیر -أأ

 .1945ااوولل كانونن ااالوولل سنة 
 11ااساسس تحديید معدلل االفائدةة االتي يیؤدديیهھا بنك سورريیا وولبنانن لودداائع االدوواائر االعامة بموجب االماددةة   -بب

 .1937اايیارر سنة  29من ااتفاقيیة 
اايیارر سنة  24يیا وولبنانن االمتعلق بالتعديیل االجزئي االذيي ااددخل بموجب قانونن االطلب االمقدمم من بنك سورر -جج

يیخولل االمصرفف االمركزيي صالحيیة ااجرااء كل تحكيیم ااوو مصالحة  1937اايیارر سنة  29على ااتفاقيیة  1949
 1937اايیارر سنة  29كي تصفى نهھائيیا االعالقاتت االناشئة بيین االدوولة ووبنك سورريیا وولبنانن من جرااء ااتفاقيیة 

صاددقق مجلس االوززررااء على االبرووتوكولل ااوو االبرووتوكوالتت االمشارر االيیهھا في هھھھذهه االماددةة لتصبح يیجب اانن يی
 .قابلة االتنفيیذ



يیقيید االمصرفف االمركزيي على االخزيینة االمبالغ االتي تكونن االدوولة مديینة بهھا لبنك سورريیا وولبنانن وويیقيید لهھا 
 .ورر االمعلقة االمشارر االيیهھا ااعالههمن جرااء تصفيیة ااالم ٬،االمبالغ االتي يیكونن هھھھذاا االبنك مديینا بهھا للدوولة

 ٢۲٢۲٥ االماددةة

بصفتهھ مؤسسة  1964ااذذاارر سنة  31اانن ااالووررااقق االنقديیة االتي يیكونن بنك سورريیا وولبنانن قد ااصدررهھھھا لغايیة 
 .قوةة اابراائيیة غيیر محدووددةة 1964،٬ااعتبارراا من ااوولل نيیسانن سنة  ٬،يیبقى لهھا ٬،ااصداارر االجمهھورريیة االلبنانيیة
اتت ن مخزوونااالمر وورريیثما يیصدرر ااووررااقهھ االنقديیة االخاصة اانن يیأخذ مااقتضى  إإذذاا ٬،يیجازز للمصرفف االمركزيي
 .ااالووررااقق االنقديیة االالززمة وواانن يیضعهھا في االتدااوولل بنك سورريیا وولبنانن فئاتت

فيیما بعد ااووررااقق بنك سورريیا وولبنانن االنقديیة بالشرووطط االمحدددةة في  ٬،يیسحب االمصرفف تدرريیجيیا من االتدااوولل
 .٥٥لغايیة  ٥١۱االمواادد 

كأووررااقق االمصرفف االمركزيي  ١۱٩۹٦٤رريیا وولبنانن االنقديیة االمتدااوولة بعد ااوولل نيیسانن سنة تعتبر ااووررااقق بنك سو
 .٦٩۹وو ٥٨۸وو ٥٧۷وو ٥٦نفسهھا في تطبيیق االمواادد 

 ٢۲٢۲٦ االماددةة

 .٥٩۹من ااجل تطبيیق االماددةة  ٬،اانن االمصرفف االمركزيي
قيیدهھھھا ب 1964ااذذاارر سنة  31يیدررجج في مطلوباتهھ االقيیمة ااالسميیة للنقودد االصغيیرةة االمتدااوولة بتارريیخ مساء  -أأ

 .على االخزيینة في حسابب موقت يیفتحهھ باسمهھا
ة االمبلغ وويیقيید للخزيین ٬،مخزوونن االقطع االمسكوكة االتي تخص االخزيینة ٬،يیأخذ على عاتقهھ بسعر االكلفة -بب 

 .االعائد لهھا في االحسابب االموقت االمنصوصص عليیهھ في االفقرةة (آآ) ااعالهه
 31ادديیق بنك سورريیا وولبنانن بتارريیخ تعتبر جزءاا من هھھھذاا االمخزوونن االعمالتت االصغيیرةة االتي تكونن في صن

 .مساء 1964ااذذاارر سنة 
يیمكن االمصرفف ااال يیأخذ على عاتقهھ فئاتت االقطع االصغيیرةة االمخزوونة االتي يیرااهھھھا غيیر صالحة للتدااوولل وواانن 

 .يیبطل صفتهھا االنقديیة
 ٬،ااظظهھر االحسابب االموقت ررصيیداا مديینا بعد ااجرااء االقيیودد االمشارر االيیهھا في االفقرتيین (آآ) وو (بب) ااعالهه إإذذاا

 ١۱١۱٣۳يیقتطع االمصرفف قيیمة دديینهھ على االدوولة من االحصة االعائدةة لهھا االمنصوصص عليیهھا بالماددةة 
كانن ررصيید االحسابب االموقت دداائنا فيیدفع االمصرفف هھھھذاا االرصيید للخزيینة وويیقيید في موجوددااتهھ قيیمة  إإذذااااما 

 .االقطع االصغيیرةة االمخزوونة



 ٢۲٢۲٧۷ االماددةة

االمركزيي تنفيیذ ااتفاقاتت االدفع االتي يیكونن تنفيیذهھھھا قد  يیسند االى االمصرفف 97تطبيیقا للفقرةة (دد) من االماددةة 
 .ااسند لمصاررفف خاصة

وويیمنح االمصرفف االمركزيي االمهھل االالززمة للمصاررفف ذذااتت االعالقة وويیحددد شرووطط ااستعاددةة حساباتت 
 ."االكليیريینغ" االتي لديیهھا

 ٢۲٢۲٨۸ االماددةة

تب موجوددااتت مك ٬،ليیةبالشرووطط االتي يیحدددهھھھا باالتفاقق مع ووززيیر االما ٬،يیأخذ االمصرفف االمركزيي على عاتقهھ
 .ملغى أأصبحاالقطع االذيي 

اانن االعمالتت ااالجنبيیة االتي يیكونن االمصرفف قد حصل عليیهھا عمال باحكامم االفقرةة االسابقة تؤخذ بعيین ااالعتبارر 
كباقي موجوددااتت  69،٬لحسابب االنسبتيین االمئويیتيین االمنصوصص عليیهھما في االفقرةة ااالوولى من االماددةة 

 .االمصرفف من ذذهھھھب ووعمالتت ااجنبيیة

 

 ٢۲٢۲٩۹ ةةاالمادد

رريیثما يیحددد بالذهھھھب سعر جديید لليیرةة االلبنانيیة باالتفاقق مع صندووقق االنقد االدوولي وورريیثما يیثبت هھھھذاا االسعر 
يیتخذ ووززيیر االماليیة ااالجرااءااتت ااالنتقاليیة االتاليیة االتي تدخل حيیز االتنفيیذ  ٬،بموجب قانونن ووفقا للماددةة االثانيیة

 .بالتواارريیخ االتي سيیحدددهھھھا
غراامم ذذهھھھب خالص سعر قطع  0،٬888681 ـلنسبة للدووالرر ااالميیركي االمحددد ببا ٬،يیعتمد لليیرةة االلبنانيیة -١۱

 .حقيیقي ااقربب ما يیكونن من سعر االسوقق االحرةة يیكونن هھھھو "االسعر ااالنتقالي االقانوني" لليیرةة االلبنانيیة
يیقيید عنصر االذهھھھب في تغطيیة ااالووررااقق االنقديیة االمصدررةة من قبل مؤسسة ااالصداارر االحاليیة على ااساسس  -٢۲

 ."قالي االقانوني"االسعر ااالنت
االذهھھھب االدااخل في االتغطيیة وواالعمالتت ااالجنبيیة  ٬،بالسعر ااالنتقالي ٬،ما يیوااززيي ٬،من جهھة ٬،اانن االفرووقق بيین -٣۳

تبقى خاضعة  ٬،االسعر االفعلي لهھذاا االذهھھھب ووهھھھذهه االعمالتت ٬،وومن جهھة ااخرىى ٬،االتي قد تكونن ددااخلة فيیهھا
تتحولل هھھھذهه االعناصر االى االمصرفف  االى اانن ١۱٩۹٤٩۹اايیارر سنة  ٢۲٧۷تارريیخ  K/15105 الحكامم االمرسومم ررقم

االمركزيي ااعتبارراا من تارريیخ هھھھذاا االتحويیل تخضع االعناصر ااالنفة االذكر مع موجوددااتت االمصرفف االمركزيي 
 ١۱١۱٥ااالخرىى من ذذهھھھب ووعمالتت ااجنبيیة الحكامم االماددةة 



تحسب على ااساسس "االسعر ااالنتقالي االقانوني" االضراائب وواالرسومم االتي تستوفى عن االمبالغ االمحرررةة  -٤
اايیارر سنة  24بالعمالتت ااالجنبيیة وواالتي تحسب حاليیا على ااساسس االسعر االمحددد بالماددةة ااالوولى من قانونن 

1949. 
يیجب ااال يیؤدديي تطبيیق معدلل االتحويیل االجديید االى اايیة ززيیاددةة على االضراائب وواالرسومم االمستوفاةة عن مبالغ 

 .ة بتأميین هھھھذاا االمبدأأاالطرقق االكفيیل ٬،بقرااررااتت ٬،يیحددد ووززيیر االماليیة ٬،محرررةة بالعمالتت ااالجنبيیة
 .اانن االعمالتت ااالجنبيیة االتي تستوفيیهھا االدوولة تدخل في االمحاسبة بالسعر ااالنتقالي االقانوني -٥
تعدلل بالنسبة االى االسعر ااالنتقالي االقانوني نفقاتت االدوولة االخاررجيیة االمحدددةة بالليیرااتت االلبنانيیة ووتحولل  -٦

 .من ااالنن فصاعداا بسعر االسوقق االحرةة

 ٢۲٣۳٠۰ االماددةة

تعيین االحكومة االمجلس االمركزيي االذيي يیكونن عليیهھ مباشرةة  ٬،خاللل االشهھريین االتاليیيین لنشر هھھھذاا االقانوننفي 
 .ووظظائفهھ للحالل

ااحح بموجب مرااسيیم تتخذ بناء على ااقتر ٬،توضع بقيیة ااحكامم هھھھذاا االقانونن ووضع االتنفيیذ تباعا لضرووررتهھا
على اانهھ يیمكن ااررجاء  1964يیسانن سنة ووززيیر االماليیة. وويیكونن هھھھذاا االقانونن نافذاا بكاملهھ حكما بتارريیخ ااوولل ن

بموجب مرااسيیم تتخذ  1965ااوو بعضهھا حتى ااوولل كانونن االثاني سنة  229وو 228تطبيیق ااحكامم االماددتيین 
 .بناء على ااقترااحح ووززيیر االماليیة

ال يیطبق على االحاكم ااال ااعتبارراا من ااوولل نيیسانن  20،٬كما اانن حكم االتفرغغ االكلي االمنصوصص عليیهھ بالماددةة 
 .1964سنة 
 ٬،ى جميیع ااالحكامم االقانونيیة وواالنظاميیة االمخالفة الحكامم هھھھذاا االقانونن االجديیدةة تبعا لوضعهھا موضع االتنفيیذتلغ

 .ووكذلك ااالحكامم ااالخرىى االتي تناوولهھا هھھھذاا االقانونن
 

 1963آآبب سنة  1االذووقق في 
 ااالمضاء: فؤاادد شهھابب

 صدرر عن ررئيیس االجمهھورريیة
 ررئيیس مجلس االوززررااء
 ااالمضاء: ررشيید كراامي

 ليیةووززيیر االما
 ااالمضاء: ررشيید كراامي


