قرار رقم ١٢٩٣٦
إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ال سيما المادة  ٧٠منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ١٣٣تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٦المتعلق بمھام مصرف لبنان،
وبن77ا ًء عل77ى الق77رار االساس77ي رق77م  ٦٣٦٧ت77اريخ  ١٩٩٦/١١/٩المتعل77ق بعملي77ات تحوي77ل األم77وال م77ن وإل77ى مص77رف لبن77ان
وتثبيت وإجراء بعض العمليات المالية معه سيما المادة الرابعة عشرة منه،
وبن77777ا ًء عل77777ى الق77777رار األساس77777ي رق77777م  ١١٠٨١ت77777اريخ  ٢٠١٢/٦/٢٧المتعل77777ق بنظ77777ام التس77777وية اإلجم77777الي الف77777وري
) (BDL-RTGSسيما المادة العاشرة منه،
وبن77777777ا ًء عل77777777ى الق77777777رار االساس77777777ي رق77777777م  ١١٥٩٧ت77777777اريخ  ٢٠١٣/١١/٦المتعل77777777ق بنظ77777777ام ال77777777دفع بالتجزئ77777777ة
) (BDL-CLEARسيما المادة الخامسة منه،
يقرر ما يأتي :
أوالً :العموالت على عمليات نظام التسوية اإلجمالي الفوري )(BDL-RTGS
لدى مديرية انظمة الدفع
المادة االولى :يقوم مصرف لبنان باستيفاء عمولة عن كل عملية تحويل منفذة على حسابات المصارف والمؤسسات المالي7ة
والصادرة عنھا أو بنا ًء لطلبھا وفقا ً لما يلي:
 -١العمليات المنفذة خالل أيام االثنين والثالثاء واألربعاء والخميس من كل أسبوع:
المبلغ
 ١٠ ٠٠٠ل.ل.
 ١٢ ٠٠٠ل.ل.

توقيت العملية
من الساعة  ٨،٠٠صباحا ً ولغاية الساعة ١٤،٠٠
بعد الساعة ١٤،٠٠

 -٢العمليات المنفذة خالل أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع:
المبلغ
 ١٠ ٠٠٠ل.ل.
 ١٢ ٠٠٠ل.ل.

توقيت العملية
من الساعة  ٨،٠٠صباحا ً ولغاية الساعة  ١٢،٠٠ظھراً
بعد الساعة  ١٢،٠٠ظھراً
../..

-٢المادة الثانية :يق777وم مص777رف لبن777ان باس777تيفاء غرام777ة ت777أخير بقيم777ة  /١٠٠ ٠٠٠/ل.ل .ع777ن ك777ل عملي777ة تحوي777ل ترس777ل،
من المشتركين بنظام التسوية اإلجمالي الفوري ) (BDL-RTGSلصالح الحسابات المفتوح7ة ل7دى مص7رف
لبن777ان وف777ي دف777اتره ) (BDL- Core Banking Systemأو تل777ك الت777ي ترس777ل ال777ى رم777ز الس777ويفت
) ،(BDLCLBBXCODبعد الساعة الواحدة بع7د الظھ7ر م7ن ي7وم االثن7ين ال7ى ي7وم الخم7يس وبع7د الس7اعة
العاشرة صباحا ً من يومي الجمعة والسبت.
ال تطبق ھذه الغرامة في حال كان التاريخ المطلوب تنفيذ عملية التحويل فيه الحقا ً ليوم استالم الطلب.
المادة الثالثة :يقوم مصرف لبنان باستيفاء غرامة بقيمة  /٢٠٠ ٠٠٠/ل.ل .عن كل عملية تحويل ترد الى نظام )BDL-
 (RTGSوترتجع عند اقفال النظام في نھاية يوم العمل بسبب عدم توفر مؤونة كافية.
المادة الرابعة :تس77تثنى م77ن تطبي77ق الم77واد االول7ى والثاني77ة والثالث77ة اع77اله عملي77ات التحاوي77ل ال77واردة م77ن مؤسس77ات وھيئ77ات
القطاع العام على الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان.
المادة الخامسة :ي7777تم تس7777ديد العم7777والت والغرام7777ات المح7777ددة ف7777ي الم7777واد االول7777ى والثاني7777ة والثالث7777ة اع7777اله ،ش7777ھرياً،
عن طريق اقتطاعھا من حسابات األعضاء المشاركين المفتوحة لدى مصرف لبنان.

ثانيا ً :العموالت على عمليات نظام الدفع بالتجزئة )(BDL-CLEAR
لدى مديرية انظمة الدفع
المادة السادسة :يقوم مصرف لبنان باستيفاء عمولة عن ك7ل عملي7ة ص7ادرة ع7ن األعض7اء المش7اركين بنظ7ام ال7دفع بالتجزئ7ة
) (BDL-CLEARوذلك وفقا ً لما يلي:
نوع الخدمة
مقاصة الشيكات
اوامر التحصيل المباشر )(Direct Debit
اوامر التحويل المباشر )(Credit Transfer
الشيكات المرتجعة
الفواتير المرتجعة
خدمة مقاصة بطاقات الدفع )(Cards Payments

العمولة
 ١ ٠٠٠ل.ل عن كل شيك معروض
 ٢٥٠ل.ل عن كل عملية
 ٢٥٠ل.ل عن كل عملية
 ٢ ٠٠٠ل.ل عن كل شيك مرتجع
 ١ ٠٠٠ل.ل عن كل فاتورة مرتجعة
ال عمولة

يتم تسديد ھذه العموالت ،شھرياً ،عن طريق اقتطاعھا من حسابات األعضاء المشاركين المفتوحة لدى
مصرف لبنان.
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ثالثاً :العموالت على الخدمات التي تقدمھا مديرية العمليات المالية
المادة السابعة :يقوم مصرف لبنان باستيفاء عموالت ونفقات من المصارف والمؤسسات المالية بت7اريخ تنفي7ذ العملي7ات وذل7ك
كما يلي:
 مبل777777غ  /٢٠ ٠٠٠/ل.ل .ع777777ن ك777777ل عملي777777ة تنف777777ذ بن777777ا ًء لطل777777ب المص777777ارف والمؤسس777777ات المالي777777ةوفق7777ا ً لألنم7777وذجين  MT515و  MT542الم7777ذكورين ف7777ي الم7777ادة التاس7777عة م7777ن الق7777رار األساس7777ي
رقم  ٦٣٦٧المذكور أعاله ،و  /٧٥ ٠٠٠/ل.ل .إضافية في حال ورد الطلب بشكل خطي.
 مبلغ  /٢٠ ٠٠٠/ل.ل .عن كل عملية بيع أو نقل شھادات إيداع . مبلغ  /٥٠ ٠٠٠/ل.ل .عن تنفيذ عملية تسليف مقابل وديعة ألجل. مبلغ  /١٠٠ ٠٠٠/ل.ل .عن تنفيذ عملية كسر وديعة ألجل. مبلغ  /٢٠ ٠٠٠/ل.ل .عن تنفيذ عملية بيع/شراء شھادات إيداع مع مصرف لبنان. مبل77غ  /١٥٠ ٠٠٠/ل.ل .ع77ن ك77ل طل77ب ي77رد إل77ى مديري77ة العملي77ات المالي77ة ف77ي مص77رف لبن77ان خ77ارجاألوقات المحددة بالقرار المذكور ،وذلك عالوة على كل ما ورد في ھذه المادة.
المادة الثامنة :باإلضافة إلى ما ورد في المقطع "أوالً" اعاله يقوم مصرف لبنان باستيفاء العموالت التالية:
  ٠،٠٨ب777777األلف س777777نويا ً عل777777ى المتوس777777ط الش777777ھري للقيم777777ة االس777777مية لمحفظ777777ة س777777ندات الخزين777777ةتحتسب وتسدد بنھاية كل شھر.
  ٠،٠٨ب777777األلف س777777نويا ً عل777777ى المتوس777777ط الش777777ھري لقيم777777ة اإلي777777داع لمحفظ777777ة ش777777ھادات اإلي777777داعتحتسب وتسدد بنھاية كل شھر .
 مبل77غ  /٢٠ ٠٠٠/ل.ل .ع77ن ك77ـل طل77ب وض77عية محفظ77ة أو كش77ف حس77اب س77ندات خزين77ة يس77دد بت77اريختنفي77ذ الطل77ب باالض77افة ال77ى مبل77غ  /٤٠ ٠٠٠/ل.ل ،.ش77ھريا ً ،ب77دل تزوي77د المص77ارف والمؤسس77ات المالي77ة
بوضعية محفظة وكشف حساب.
 مبل777غ  /٢٠ ٠٠٠/ل.ل .ع777ن ك777ـل طل777ب وض777عية محفظ777ة ش777ھادات إي777داع ،يس777دد بت777اريخ تنفي777ذ الطل777بباالضافة الى مبلغ  /٢٠ ٠٠٠/ل.ل .شھريا ً بدل تزويد المصارف والمؤسسات المالية بوضعية محفظة .
 مبل77777غ  /٢٠ ٠٠٠/ل.ل .ع77777ن ك77777ل طل77777ب وض77777عية ودائ77777ع ألج77777ل ،يس77777دد بت77777اريخ تنفي77777ذ الطل77777بباالض777افة ال777ى مبل777غ  /٤٠ ٠٠٠/ل.ل ،.ش777ھريا ً ،ب777دل تزوي777د المص777ارف والمؤسس777ات المالي777ة بوض777عية
الودائع ألجل ،ووضعية محفظة تسليفات ) (Repoمقابل ودائع ألجل.
 مبل777غ  /٢٠ ٠٠٠/ل.ل .ع777ن ك777ل طل777ب وض777عية محفظ777ة س777ندات باألمان777ة برس777م اإلس777ترداد )،(Repoيس777دد بت777اريخ تنفي777ذ الطل777ب باالض777افة ال777ى مبل777غ  /٢٠ ٠٠٠/ل.ل ،.ش777ھريا ً ،ب777دل تزوي777د المص777ارف
والمؤسسات المالية بوضعية محفظة سندات باألمانة برسم اإلسترداد.
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راب ًعاً :العموالت على الخدمات التي تقدمھا مديرية القطع
المادة التاسعة :يقوم مصرف لبنان باستيفاء عموالت ونفقات من المصارف والمؤسسات المالية على الشكل التالي:
العمولة
نوع الخدمة
 ٥٠دوالرا أميركيا أو ما يعادلھا
عملية قطع مع القطاع المالي مھما كان حجمھا
افادة بسعر صرف أو نشرة اقفال أسعار أو نشرة متوسطات شھرية  ٢٠ ٠٠٠ل.ل.
أمر تحوي7ل أو تعزي7ز عملي7ة قط7ع أو وديع7ة ت7رد ال7ى مص7رف لبن7ان  ٥٠دوالرا أميركيا أو ما يعادلھا
بموجب كتاب خطي
 ٢٥دوالرا أميركيا أو ما يعادلھا
تحويل من حساب مؤسسات القطاع المالي لدى مصرف لبنان الى
حساب خارج لبنان
تحويل من خارج لبنان لصالح حساب مؤسسات القطاع المالي لدى  ١٥دوالرا أميركيا أو ما يعادلھا
مصرف لبنان
 ١٠دوالرات أميركية أو ما يعادلھا
رسالة سويفت
 ٥٠دوالرا أميركيا أو ما يعادلھا
تحصيل شكات مصرفية بالعملة االجنبية
ورود مبلغ لحساب احد المصارف أو المؤسسات المالية دون ان يتم  ٥٠دوالرا أميركيا أو ما يعادلھا
ابالغ مصرف لبنان مسبقا ً برسالة سويفت MT210
فتح اعتماد في الحالة التي تكون فيھا العموالت على عاتق المستفيد  ٢،٥بااللف عن ثالثة أشھر أو جزء
منھا وبحد ادنى  ٢٠٠دوالراً
أميركيا أو ما يعادلھا
 ٢،٥بااللف عن ثالثة أشھر أو جزء
تمديد اعتماد  /اضافة اعتماد
منھا وبحد ادنى  ٢٠٠دوالراً
أميركيا أو ما يعادلھا
 ١٥٠دوالراً أميركيا أو ما يعادلھا
تعديل اعتماد
ً
 ١٥دوالرا أميركيا أو ما يعادلھا
تحويل ھيئات القطاع العام الصادرة بالعملة االجنبية من لبنان الى
الخارج في الحالة التي تكون فيھا العموالت على عاتق المستفيد
تحويل ھيئات القطاع العام الصادرة بالعملة االجنبية داخل لبنان في  ١٠دوالرات أميركية أو ما يعادلھا
الحالة التي تكون فيھا العموالت على عاتق المستفيد
مجانا ً
تحويل ھيئات القطاع العام الواردة بالعملة االجنبية من الخارج الى
لبنان
اصدار شيك مصرفي بالعملة االجنبية بأمر من احدى ھيئات القطاع  ٢٠دوالراً أميركيا أو ما يعادلھا
العام في الحالة التي تكون فيھا العموالت على عاتق المستفيد
الم7ادة العاش77رة :يق77وم مص77رف لبن7ان بتحص77يل قيم77ة العم77والت والنفق7ات والمص77اريف كاف77ة ،الت77ي يتكب7دھا م77ن ج77راء القي77ام
ب7777أي عملي7777ة مص7777رفية أو مالي7777ة م7777ن اي ن7777وع كان7777ت أو الت7777ي يس7777توفيھا من7777ه مراس7777لوه ف7777ي الخ7777ارج
أو المص777ارف الت777ي تق777وم ب777دور م777ا ف777ي اط777ار تنفي777ذ العملي777ة ،م777ن الجھ777ة اآلم777رة ان كان777ت م777ن اح777دى
مؤسسات القطاع المالي أو احدى ھيئات القطاع العام.
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المادة الحادية عشرة :ي777777تم تس777777ديد العم777777والت والغرام777777ات المح777777ددة ف777777ي الم777777ادتين التاس777777عة والعاش777777رة اع777777اله
بت7اريخ تنفي77ذ العملي7ات ع77ن طري7ق اقتطاعھ77ا م77ن حس7ابات المص77ارف والمؤسس7ات المالي77ة المفتوح77ة
لدى مصرف لبنان.
المادة الثانية عشرة:

تلغى النصوص التالية:
 االعالم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم  ٨٠٨تاريخ .٢٠٠٥/١٢/٣١ االعالم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم  ٨٠٩تاريخ .٢٠٠٦/١/٢ االعالم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم  ٨١١تاريخ .٢٠٠٦/٢/١٦ االعالم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم  ٨١٤تاريخ .٢٠٠٦/٥/٩ االعالم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم  ٨٢٠تاريخ .٢٠٠٦/٩/٥ االعالم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم  ٨٨٦تاريخ .٢٠١٣/١/١٦ االع77الم للمص77ارف وللمؤسس77ات المالي77ة رق77م  ٨٩٥ت77اريخ  ٢٠١٣/١١/٦والق77رار رق77م ١١٥٩٨تاريخ  ٢٠١٣/١١/٦المرفق به.

المادة الثالثة عشرة:

يعمل بھذا القرار اعتباراً من .٢٠١٩/١/٢
بيروت في  ٤كانون األول ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

