
 
 

 املركزي املصرف وانشاء والتسليف النقد قانون
 

 1/8/1963 يف صادر - 13513 رقم مرسوم
 

 
 

 اللبنانٌة، الجمهورٌة رئٌس ان
 منه، 58 المادة سٌما ال اللبنانً الدستور على بناء
 1963 اٌار 21 تارٌخ 12825 رقم المرسوم بموجب النواب مجلس على احالت الحكومة ان وبما

 والتسلٌؾ، بالنقد المتعلق المعجل القانون مشروع
 به، ٌبت ان دون النواب مجلس على المشروع هذا احالة على ٌوما اربعٌن من اكثر انقضى انه وبما
 المالٌة، وزٌر اقتراح على وبناء
 ،24/7/1963 بتارٌخ المنعقدة جلسته فً الوزراء مجلس موافقة وبعد
: ٌؤتً ما ٌرسم

 
 

 بموجب النواب مجلس على المحال المعجل القانون مشروع التنفٌذ موضع ٌوضع -1 المادة

: نصه وهذا 1963 سنة اٌار 21 تارٌخ 12825 رقم المرسوم

 
 

 النقد - االول الباب
 
 

.  ل.ل هو الرسمً واختصارها اللبنانٌة اللٌرة هً اللبنانٌة للجمهورٌة النقدٌة الوحدة -1 المادة
 
 . الخالص بالذهب اللبنانٌة اللٌرة قٌمة القانون ٌحدد -2 المادة"
 
 هو اللبنانً للقرش الرسمً واالختصار قرشا، ٌسمى متساوٌة جزء مئة الى اللٌرة تقسم -3 المادة"
 . سنتٌما ٌسمى متساوٌا جزء مئة الى القرش وقسم ل.ق
 
 1/8/1994 تارٌخ 361 رقم للقانون وفقا معدلة-4 المادة"
 



: الى النقدٌة السمات تقسم
 
. علٌها تربو او النقدٌة الوحدة قٌمتها تساوي نقدٌة اوراق ( أ 

. لٌرة الخمسماٌة-لٌرة وخمسٌن المائتٌن- لٌرة المئة-الواحدة اللٌرة قٌمتها تساوي معدنٌة قطع( ب
 

 ٌحدد بالذهب النقدٌة االوراق قٌمة اعادة القانون ٌجٌز عندما ذهبٌة، قطع اصدار اٌضا ٌمكن
. الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم اصدارها وشروط الذهبٌة القطع ممٌزات

 
 تارٌخ 178 والقانون 21/11/1987 تارٌخ 43/87  للقانون وفقا معدلة-5 المادة"
22/12/1992 

 
 الخمس لٌرات، العشر لٌرات، الخمس الواحدة، اللٌرة فئات من النقدٌة االوراق اصدار ٌمكن

 لٌرة، االلؾ لٌرة، الخمسماٌة لٌرة، وخمسٌن المائتٌن لٌرة، الماٌة لٌرة، الخمسٌن لٌرة، وعشرٌن
. لٌرة الؾ والمئة لٌرة، الؾ والخمسٌن لٌرة الؾ العشرٌن لٌرة، االؾ العشرة لٌرة، االؾ الخمسة

 
 1/8/1994 تارٌخ 361للقانون وفقا معدلة-6 المادة" 
 

- قروش الخمسة- والنصؾ القرشٌن: القرش: فئات من الصؽٌرة والقطع االوراق تكون ان ٌمكن
 العشر- لٌرات الخمس- الواحدة اللٌرة- قرشا الخمسٌن- قرشا والعشرٌن الخمسة- قروش العشرة
 والخمسماٌة- لٌرة وخمسٌن المائتٌن- لٌرة الماٌة- لٌرة الخمسٌن- لٌرة والعشرٌن الخمس- لٌرات

. لٌرة
 
 1/8/1994 تارٌخ 361للقانون  وفقا معدلة-7 المادة"
 

 اراضً فً محدودة ؼٌر ابرائٌة قوة فوق وما لٌرة الخمسماٌة قٌمتها تساوي التً النقدٌة لالوراق
. اللبنانٌة الجمهورٌة

 
 1/8/1994 تارٌخ 361  للقانون  وفقا معدلة-8 المادة"
 

: التالٌة هً الصؽٌرة للنقود االبرائٌة الفقرة
 قروش 10 من اقل او قروش 10 االسمٌة قٌمتها تساوي التً للقطع لٌرتان- أ 

. قرشا 25ال قطع او الوراق لٌرات عشر- ب 
. قرشا 50ال قطع او الوراق لٌرة عشرون- ج
 خمس-لٌرات عشر-لٌرات خمس-واحدة لٌرة قٌمتها تساوي التً وللقطع لالوراق لٌرة الؾ- د

. لٌرة وخمسٌن-لٌرة وعشرٌن
. لٌرة وخمسٌن ماٌتٌن قٌمتها تساوي التً وللقطع لالوراق لٌرة آالؾ خمسة- ه
 
 المعدنٌة والقطع الصؽٌرة النقدٌة االوراق العامة والصنادٌق النقد اصدار مإسسة تقبل -9 المادة"

. لمقدارها تحدٌد أي دون الصؽٌرة
 لمصرؾ االمتٌاز هذا تمنح ان الدولة وٌمكن سواها، دون للدولة امتٌاز النقد اصدار -10 المادة"



. تنشئه مركزي
. ٌقبل او التداول فً ٌوضع او ٌصدر ان ٌحظر -11 المادة"
 

المجازة النقدٌة السمات من بدال دفع كوسائل الستعمالها اللبنانٌة بالعملة المحررة السمات جمٌع 
. بالقانون

 
. اللبنانٌة العملة ؼٌر بعملة محررة كانت ولو حتى فوائد، المنتجة ؼٌر لحاملها الدٌن سندات جمٌع-

 
 

 املركزي املصرف -الثاين الباب
 
 
 

 االول القسم
 رأسماله مركزه، تسمٌته، انشاإه،

 
 او" المصرؾ "ٌلً فٌما وٌدعى" لبنان مصرؾ"اسم تحت مركزي مصرؾ انشاء -12 المادة"
". المركزي المصرؾ"
 
. المالً باالستقالل وٌتمتع العام القانون من معنوي شخص" المصرؾ "-13 المادة"

 التجارٌة للقواعد وفقا حساباته وٌنظم عملٌاته وٌجري. الؽٌر مع عالقاته فً تاجرا ٌعتبر وهو
. والمصرفً التجاري وللعرؾ والمصرفٌة

 وال العام، القطاع مإسسات لها تخضع التً وللرقابات االعمال وتسٌٌر االدارة لقواعد ٌخضع وال
 سنة حزٌران 12 تارٌخ 118 و117 و115 و 114 رقم االشتراعٌة المراسٌم الحكام سٌما

1959 .
. التجارة سجل فً بالتسجٌل المتعلقة التجارة قانون احكام علٌه تطبق ال

. والؽٌر المصرؾ بٌن النزاعات جمٌع فً النظر صالحٌة سواها دون بٌروت لمحاكم
 
. بٌروت هو المصرؾ مركز -14 المادة"

 فً  فروعا ٌنشىء ان وبامكانه. وزحله وصٌدا طرابلس فً له فروعا ٌنشىء ان" المصرؾ "وعلى
 ٌتخذ ان ٌمكنه كما. الفائدة عدٌم اصبح قد ٌراه ما الفروع هذه من ٌؽلق وان لبنان من اخرى اماكن

. الخارج وفً لبنان فً وعمالء ممثلٌن له
 
 خمسة(000،000،15 )قٌمته الدولة له تخصصه مبلػ من" المصرؾ"رأسمال ٌتكون -15 المادة"

. لبنانٌة لٌرة ملٌون عشر
 

 ٌجاز احتٌاطٌة اموال بضم او قانون، بموجب الدولة تخصصه جدٌد بمبلػ اما الرأسمال زٌادة ٌمكن



. المالٌة وزٌر واقتراح" المصرؾ"طلب على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم
 
. تصفٌته طرق االقتضاء، عند ٌحدد، قانون بموجب اال" المصرؾ "ٌحل ال -16 المادة"
 
 

 الثانً القسم
 المركزي المصرؾ تنظٌم

 
(: 1/4/1985 تارٌخ 4/85 للقانون وفقا معدلة -17 المادة"

 ونائب ثالث حاكم ونائب. ثان حاكم ونائب اول حاكم نائب ٌعاونه حاكم من" المصرؾ "ادارة تإمن
". المجلس "ٌلً فٌما ٌدعى مركزي مجلس ومن رابع، حاكم

 الحاكم ونائبو الحاكم- 1
 
 وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم سنوات لست الحاكم ٌعٌن -18 المادة"

. المالٌة
 المالٌة وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم سنوات لخمس الحاكم نائبو وٌعٌن

. الحاكم لهم ٌعٌنها التً الوظائؾ ٌمارسون وهم. الحاكم واستشارة
 

 تستوجبها التً المعنوٌة والصفات والخبرة الجامعٌة الشهادات ونائبً الحاكم لدى تتوفر ان ٌنبؽً
. وظائفهم ممارسة

 
. عدة مرات او مرة الحاكم ونائبى الحاكم والٌة تجدٌد ٌمكن

 
 ودقة باخالص بوظائفهم ٌقوموا ان على الجمهورٌة رئٌس ٌدي بٌن الحاكم، ونائبو الحاكم ٌقسم

. والشرؾ القانون محترمٌن
 
 صحً لعجز اال وظٌفته من الحاكم اقالة ٌمكن ال االختٌارٌة، االستقالة حالة عدا فٌما -19 المادة"

 من الثالث الباب من االول الفصل عناه ما فً وظٌفته بواجبات الخالل او االصول بحسب مثبت
. االعمال تسٌٌر فً فادح لخطا او ،20 المادة احكام لمخالفة او العقوبات، قانون

 
 على بناء السابقة، الفقرة فً المعددة االسباب لذات اال وظٌفتهم من الحاكم نائبً اقالة ٌمكن ال

. رأٌه استطالع بعد او الحاكم اقتراح
 
 بٌن ٌجمعوا ان ٌمكنهم وال. للمصرؾ بكلٌتهم ٌتفرؼوا ان الحاكم ونائبً الحاكم على -20 المادة"

 أي او نوعها كان مهما مإسسة أي فً نشاط أي او عامة وظٌفة او نٌابٌة عضوٌة واٌة وظائفهم
. مؤجور ؼٌر او مؤجورا العمل هذا او النشاط هذا كان سواء مهنً عمل

 
. خاصة مإسسة فً منفعة اٌة ٌتلقوا او ٌؤخذوا ان او ٌحتفظوا ان والٌتهم مدة خالل علٌهم ٌحظر

 
 حتى كان، وسٌلة أي او شكل بؤي اشتراك او مساهمة كل السابقة، الفقرة بمعنى منفعة، تعتبر



 شركات من مصدرة مالٌة سندات محفظة امتالك" منفعة "ٌعتبر وال. البسٌط االقراض بطرٌق
. مؽفلة

 
. الحاكم نائبً او الحاكم توقٌع ٌحمل تعهد أي" المصرؾ "محفظة فً ٌقبل ان ٌمكن ال
 
 السابقة، المادة من االولى للفقرة خالفا موافقته، بعد الحاكم ولنائبً للحاكم ٌحق -21 المادة"
 الحكومة، تشكلها لجان فً ٌعٌنوا ان-

لالنماء الدولً البنك لدى او الدولً النقد صندوق لدى. ادارة مجلس اعضاء او حكاما ٌعٌنوا ان 
 الٌها، منتمٌا لبنان ٌكون اخرى دولٌة مإسسة اٌة لدى او والتعمٌر

دولٌة مإتمرات فً لبنان ٌمثلوا ان .
 
 بالمادة علٌه المنصوص الخاص النظام فً الحاكم ونائبً الحاكم مخصصات تحدد -22 المادة"
33 .

 فً وظائفهم انتهاء تارٌخ من سنتٌن مدة طوال الحاكم، ونائبً الحاكم ٌمكن ال -23 المادة"
 لهذا خاضعٌن مالٌة مإسسة اٌة او مصرؾ أي ادارة مجلس فً ٌدخلوا ان المركزي، المصرؾ
 ٌشؽلوا ان وال الٌها، المشار المالٌة المإسسة او المصرؾ علٌها ٌشرؾ مإسسة اٌة او القانون،

. االشكال من بشكل فٌها ٌساهموا او وظٌفه اٌة لدٌها
 
 او االصول، بحسب مثبت صحً لعجز الحاكم نائب او الحاكم خدمات انتهاء بحال -24 المادة"

 تعوٌض لورثتهم او لهم ٌدفع الوفاة، بحال او الوالٌة، تجدٌد لعدم او الحكومة، من مقبولة الستقالة
. سنتٌن عن لرواتبهم مساو

 
 حاكم ٌعٌن رٌثما الحاكم مهام االول الحاكم نائب ٌتولى الحاكم، منصب شؽور بحال -25 المادة"

. جدٌد
 
 مكلؾ فهو. اعماله وتسٌٌر العامة المصرؾ الدارة الصالحٌات باوسع الحاكم ٌتمتع -26 المادة"

. المجلس وقرارات القانون هذا بتطبٌق
 

 وٌجٌز واالتفاقات والعقود الصكوك جمٌع المصرؾ باسم ٌوقع ، الشرعً المصرؾ ممثل وهو
 فً بما ٌرتئٌها التً االحتٌاطٌة او التنفذٌة االجراءات جمٌع وٌتخذ القضائٌة الدعاوي جمٌع اقامة
 . العقارٌة التؤمٌنات ذلك
 الرتب، جمٌع من المصرؾ موظفً وٌقٌل وٌعٌن مهامها، وٌحدد المصرؾ دوائر ٌنظم وهو

 مهنً تدرٌب الستكمال او دراسٌة لمهام او مستشارٌن بصفة اما فنٌٌن مع ٌتعاقد ان وبامكانه
. المصرؾ لموظفً

 
. حصري طابع اعاله ورد ما لسائر ولٌس

 
 على التعذر وٌحال االول الحاكم نائب محله ٌحل وجوده تعذر او الحاكم ؼٌاب بحال -27 المادة"

 مجمل ٌفوض ان الحاكم وبامكان الحاكم ٌحددها التً للشروط وفقا وذلك الثانً الحاكم فنائب االول
. محله حل من الى صالحٌاته



 
 المركزي المجلس-2

 
: من المجلس ٌتؤلؾ -28 المادة"

،رئٌسا الحاكم .

ًالحاكم نائب 

العام المالٌة وزارة مدٌر .

العام الوطنً االقتصاد وزارة مدٌر .
 

. الحكومة عن كمندوبٌن المجلس فً ٌتصرفا ان االخٌرٌن العضوٌن لهذٌن ولٌس
 

. المركزي المجلس فً عضوٌن بصفتهما الملتصقة المهام سوى المصرؾ لدى ٌمارسان ال وهما
 

. الحاكم ونائبو الحاكم ٌقسمه الذي القسم نفس الجمهورٌة رئٌس لدى وٌقسمان
 المالٌة وزٌر وٌمكن. االقل على شهر كل فً مرة الحاكم، دعاه كلما المجلس ٌجتمع -29 المادة"

. االجتماع الى المجلس دعوة الحاكم من ٌطلب ان اٌضا
 
 فً وال عنه ٌنوب من او الحاكم ؼٌاب فً ال ٌجتمع ان المركزي المجلس ٌمكن ال -30 المادة"

. العام الوطنً االقتصاد مدٌر او المالٌة مدٌر ؼٌاب
 
 القرارات وتتخذ. المذاكرات لصحة ضروري االقل على اعضاء اربعة حضور ان -31 المادة"

. مرجحا الحاكم صوت ٌكون االصوات تعادل حال وفً. الحاضرٌن االعضاء اصوات باكثرٌة
 
 كافٌا، تعلٌال معلال هذاالطلب اعتبر ما اذا اعضائه، احد طلب على بناء المجلس، ٌمكن -32 المادة"

 المسؤلة حول جدٌدة مذاكرة المحددة المهلة فً وتجري االكثر، على اٌام ثالثة ما فرار تنفٌذ ٌعلق ان
. التنفٌذ موضع الجدٌد االجتماع فً المتخذ القرار وضع وٌمكن. المعلقة

 
(: 5/3/1975 تارٌخ 8/75  للقانون وفقا معدلة-33 المادة"
 

 خاصة ٌتمتع القانون، هذا بمقتضى للمصرؾ المعطاة الصالحٌات نطاق ضمن المجلس، ان
: حصري طابع التعداد لهذا ٌكون ان دون التالٌة، بالصالحٌات

 
. والتسلٌفٌة النقدٌة المصرؾ سٌاسة ٌحدد- 1
. القانون هذا تطبٌق انظمة ٌضع- 2
 وٌتذاكر المصرؾ تسلٌفات فوائد ومعدل الحسم معدل االقتصادٌة، االوضاع ضوء على ٌحدد،- 3

. بالمصارؾ المتعلقة التدابٌر جمٌع فً
. وتنظٌمها المقاصة ؼرؾ انشاء فً وٌتذاكر- 4
. باالصدار المتعلقة االمور فً وٌتذاكر- 5
. العام القطاع من المقدمة القروض طلبات فً وٌتذاكر- 6
. المصرؾ بعملٌات المتعلقة االنظمة سائر ٌضع- 7



 رفع فً ٌتذاكر كما العقارٌة، بحقوقه او المصرؾ، بعقارات المتعلقة الشإون فً ٌتذاكر- 8
 او االمتٌازات عن التنازل وفً العقارٌة التؤمٌنات او االعتراضات او العقارٌة الحجوزات

. المصرؾ بمصالح المتعلقة والمصالحات التحكٌمات مشارٌع وفً الحقوق
 والنظام 22 المادة فً علٌه المنصوص الحاكم وبنائبً بالحاكم المتعلق الخاص النظام ٌضع- 9

. المصرؾ لموظفً العام
 

. المالٌة وزٌر بموافقة النظامان هذان ٌقترن ان ٌجب
 

 االحزاب الى االنضمام علٌهم ٌحظر انه اال الخاص القانون نظام وفق المصرؾ موظفو ٌعٌن
 كما واالختٌارٌة والبلدٌة النٌابٌة االنتخابٌة والوظائؾ المصرؾ فً العمل بٌن والجمع السٌاسٌة

.  الشركات فً االدارة مجالس اعضاء مركز تولً علٌهم ٌحظر
 

 على النسبٌة المخصصات او العمولة اشكال من شكل باي مخصصات اٌة او اجر أي دفع ٌمنع
. ارباحه او المصرؾ مداخٌل اساس
. الالزمة التعدٌالت السنة، خالل علٌها، وٌدخل المصرؾ نفقات موازنة المجلس ٌقر- 10
. المالٌة السنة حسابات اٌضا ٌقطع- 11
 الحكام وفقا المالٌة وزٌر الى توجٌهه الحاكم على الذي السنوي التقرٌر مشروع على ٌوافق- 12

. 117 المادة
 
 وٌدفعه العام الوطنً االقتصاد ومدٌر العام المالٌة مدٌر مهمة تعوٌض بمرسوم ٌحدد -34 المادة"

 تارٌخ 112 رقم االشتراعً المرسوم من 27 المادة الحكام التعوٌض هذا ٌخضع ال . المصرؾ
. 1959 سنة حزٌران

 
 

 الثالث القسم
 االستشارٌة اللجنة

 
: اعضاء ستة من تتؤلؾ استشارٌة لجنة المركزي المصرؾ لدى تنشؤ -35 المادة"
 
. والزراعً والصناعً والتجاري المصرفً الحقول فً خبرتهم الى بالنظر ٌختارون اربعة- 1

 المصرفً القطاعات من لكل الممثلة الهٌئات قبل من المالٌة وزٌر الى ٌقدم الؽاٌة ولهذه
 من كل من فٌختار اكفاء، اشخاص عشرة الى بخمسة الئحة والزراعً والصناعً والتجاري

. االستشارٌة اللجنة فً عضوا ٌعٌن واحد شخص االربعة اللوائح
 
 مصالح عن مندوبٌن او كممثلٌن اللجنة داخل ٌتصرفوا ان لهم ولٌس االعضاء هإالء ٌعتبر ال

. منها اختٌروا التً القطاعات
 
. التصمٌم مجلس من ٌختار واحد- 2
 
. اللبنانٌة الجنسٌة من الجامعٌٌن االقتصاد اساتذة بٌن من السادس العضو ٌختار- 3



 
 5/10/1973 تارٌخ 6102 رقم للمرسوم وفقا معدلة -36 المادة

 
 المصرؾ مجلس رأي استطالع وبعد المالٌة وزٌر اقتراح على بناء بمرسوم اللجنة اعضاء ٌعٌن

 مع باالتفاق مهمتهم تعوٌضات وتحدد تكرارا تجدٌدها وٌمكن. سمنتٌن لمدة والٌتهم وتكون المركزي
. المصرؾ وٌتحملها المالٌة وزٌر

 
. الداخلً نظامها بنفسها اللجنة تضع

 
 القانون محترمٌن ودقة باخالص بوظائفهم ٌقوموا ان على الجمهورٌة رئٌس ٌدي بٌن االعضاء ٌقسم

 الصادر القانون على المعطوفة 151 بالمادة المفروض المصرفً السر بكتمان وٌلزمون والشرؾ
. المصارؾ بسرٌة المتعلق 1956 اٌلول 3 بتارٌخ

 
. لها الالزمة السر وامانة مقرها للجنة المصرؾ ٌإمن -37 المادة"
 
 بسٌاسة متعلقة قضاٌا وفً عام طابع ذات قضاٌا فً للجنة ٌستشٌر ان الحاكم ٌمكن -38 المادة"

 ان مناسبا ٌرى والتً اتخاذها ٌنوي التً التدابٌر حول ٌستنٌرها ان ٌمكنه كما والتسلٌؾ، النقد
. فٌها نظراللجنة وجهة ٌعرؾ

 
: اللجنة ٌمكن -39 المادة"
 
 فً االقتصادي الوضع عن او عامة، بصورة االقتصادي الوضع عن دراسات للحاكم تقدم ان- أ 

. الصدد بهذا اقتراحات له تقدم وان معٌن، قطاع فً او معٌنة منطقة
 

 استعمال وتوسٌع النقدٌة االوراق من المخزون وخفض الودائع انماء ؼاٌتها اقتراحات تقدم ان- ب 
. العامة المصلحة اجل من الجاهزة االفراد اموال وجمع الودائع

 
. الموظفة االموال وسالمة المصرفٌة الودائع ضمان لتؤمٌن الالزمة التدابٌر جمٌع تقترح ان- ج
 
 او نٌابٌة عضوٌة ٌشؽلون الذي االشخاص اللجنة فً اعضاء ٌكونوا ان ٌمكن ال -40 المادة"

. 127 بالمادة الٌهم المشار االشخاص او الموظفون
 
 

 الرابع القسم
 المصرؾ مراقبة

 
". المركزي المصرؾ لدى الحكومة مفوضٌة "المالٌة وزارة فً تنشؤ -41 المادة"
 

". المركزي المصرؾ لدى الحكومة مفوض "لقب ٌحمل عام مدٌر برتبة موظؾ المصلحة هذه ٌدٌر
 



: المفوض ٌكلؾ -42 المادة"
 
. القانون هذا تطبٌق على السهر- أ 
 

 الى ٌنتمً مصلحته من موظؾ مهمته من الجزء هذا فً وٌساعده المصرؾ، محاسبة مراقبة- ب 
. المالٌة وزارة مالك من االقل على الثالثة الفئة

 
 للشإون ابحاث دائرة على اخرى، جهة من المركزي، المصرؾ لدى الحكومة مفوضٌة تشمل

. والتسلٌؾ بالنقد المتعلقة
 
 ٌطلب ان للتبلٌػ التالٌٌن الٌومٌن خالل وله. المجلس قرارات المفوض الى فورا تبلع -43 المادة"

 لم واذا. الصدد بهذا المالٌة وزٌر وٌراجع ولالنظمة للقانون مخالفا ٌراه قرار كل تعلٌق الحاكم من
. التنفٌذ فً القرار وضع ٌمكن التعلٌق تارٌخ من اٌام خمسة خالل االمر فً ٌبت

 
 جمٌع على االطالع حق ،42 المادة من( ب)الفقرة فً الٌه المشار ولمساعده، للمفوض -44 المادة"

 سرٌة تحمٌهم الذٌن الؽٌر وملفات حسابات باستثناء الحابٌة، ومستنداته المركزي المصرؾ سجالت
. 1956 سنة اٌلول3 بقانون المنشؤة المصارؾ

 
. وموجوداته المكزي المصرؾ صنادٌق فً ٌدققان وهما

 
. المركزي المصرؾ اعمال تسٌٌر فً صورة، باٌة ٌتدخال، ان لهما ولٌس

 
 كما اجراها، التً المراقبة اعمال على دورٌا، والمجلس، المالٌة وزٌر المفوض ٌطلع -45 المادة"

 بموجب المنصرمة، السنة خالل بها قام التً المهمة على مالٌة سنة كل قفل بعد المالٌة وزٌر ٌطلع
. الحاكم الى عنه نسخة ٌرسل تقرٌر

 
 وان ومالكاتها اعمالها وسٌر المصرؾ لدى الحكومة مفوضٌة تنظٌم بمرسوم ٌحدد -46 المادة"

 هذا ٌخضع وال المصرؾ عاتق على وحده ٌكون الحكومة لمفوض سٌمنح الذي الخاص التعوٌض
. 1959 سنة حزٌران 12تارٌح 112 رقم االشتراعً المرسوم من 27 للمادة التعوٌض

 
 

 الخامس القسم
 النقد اصدار

 
. العاشرة بالمادة علٌه المنصوص النقد اصدار امتٌاز سواه دون لبنان مصرؾ ٌمنح -47 المادة"
 
 2/5/1977 تارٌخ 31 رقم االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة-48 المادة"
 

 المصرؾ حاكم توقٌعً صورة تفوق، او واحدة لٌرة قٌمتها تساوي التً النقدٌة االوراق تحمل
. االول الحاكم ونائب



 
 االوراق تحمل القانون، هذا من 25 المادة الحكام وفقا الحاكم مهام االول الحاكم نائب تولً حال فً

. الثانً الحاكم نائب توقٌع وصورة توقٌعه صورة السابقة الفقرة فً الٌها المشار النقدٌة
 
 وسائر ونصوصها ورسومها اصدارها المنوي النقدٌة االوراق حجم المصرؾ ٌحدد -49 المادة"

. االخرى ممٌزاتها
 
 فً وضعها ٌنوي التً االوراق وممٌزات بؤنواع علما الجمهور المصرؾ ٌحٌط -50 المادة"

 . التداول
 
 بؽٌة التداول من النقدٌة اوراقه من عدة انواع او نوع سحب ٌقرر ان المصرؾ ٌمكن -51 المادة"

. جدٌدة بانواع استبدالها
 
 ٌمكن التً المهلة ٌعٌن ان ٌجب القرار بهذا علما الجمهور ٌحٌط الذي االعالن ان -52 المادة"

 ٌبدل ال المهلة هذه انقضاء بعد. استبدالها المقرر االوراق المصرؾ صنادٌق الحد تقدم ان خاللها
. بٌروت فً المركزي صندوقه لدى اال استبدالها المقرر االوراق المصرؾ

 
 ٌقٌد السابقة، المادة من االولى الفقرة فً الملحوظة المهلة انقضاء من سنوات ثالث بعد -53 المادة"

 منه تإخذ احتٌاط حساب فً لالستبدال تعرض لم والتً سحبها تقرر التً االوراق قٌمة المصرؾ
. بعد فٌما ستستبدل التً االوراق قٌمة

 
 حساب فً قٌدت قد قٌمتها تكون التً االوراق المصدرة االوراق قٌمة من تخرج -54 المادة"

. السابقة بالمادة الملحوظ االحتٌاط
 
 وٌحول االستبدال حق ٌسقط ،53 بالمادة المحددة المهلة انقضاء من سنوات سبع بعد- 55 المادة"

. 115 بالمادة علٌه المنصوص الخاص الحساب الى االحتٌاط حساب رصٌد
 
 المزورة االوراق بقبول او المفقودة او المبادة االوراق قٌمة بدفع ملزم ؼٌر المصرؾ- 56 المادة"

. قٌمتها باعادة او
 
 اكبر المقدمة القطعة مساحة تكون ان شرط المنقوصة، االوراق قٌمة المصرؾ ٌدفع -57 المادة"

. الٌها للتعرؾ الضرورٌة االشارات كل على تحتوي وان الورقة نصؾ من
 
. نقدٌة اوراق سرقة او فقدان بمناسبة المصرؾ الى اعتراض أي توجٌه ٌمكن ال -58 المادة"
 
 معدن أي من او الفضة من صؽٌرة قطعا او صؽٌرة نقدٌة اوراقا المصرؾ ٌصدر -59 المادة"

. اخر
 
. الرئٌسً المصرؾ صندوق امٌن توقٌع صورة الصؽٌرة النقدٌة االوراق تحمل -60 المادة"
 



 القطع وحجم ونصوصها ورسومها الصؽٌرة النقدٌة االوراق حجم المصرؾ ٌحدد -61 المادة"
 لهذه االخرى الممٌزات وسائر عٌارها، وفً وزنها فً والتسامح وعٌارها ووزنها الصؽٌرة
. والقطع االوراق

 
 وضعها ٌنوي التً الصؽٌرة والقطع االوراق باوصاؾ علما الجمهور المصرؾ ٌحٌط -62 المادة"

. التداول فً
 
 مهلة لحاملها تعطى الصؽٌرة، القطع او االوراق من عدة فئات او فئة سحب بحال -63 المادة"

. المصرؾ صنادٌق لدى استبدالها الجل سنتٌن
 

 قوة اٌة سحبها المقرر القطع او لالوراق ٌعود وال االستبدال حق ٌسقط المهلة هذه انقضاء بعد
. ابرائٌة

 
 المنصوص الخاص الحساب الى المستبدلة ؼٌر الصؽٌرة والقطع االوراق قٌمة تحول -64 المادة"

. 115 بالمادة علٌه
 
. الصؽٌرة النقدٌة االوراق على 57و 56 المادتٌن احكام تطبق -65 المادة"
 
 اصابها التً او مستحٌال الٌها التعرؾ اصبح التً الصؽٌرة القطع قٌمة تعاد وال تقبل ال -66 المادة"

. تشوٌه او نقص
 
. 58 المادة احكام الصؽٌرة العمالت على تطبق -67 المادة"
 
 من ماٌصدره بقٌمة منفصلٌن ببابٌن وضعٌته، بٌانات وفً مٌزانٌاته فً المصرؾ ٌبٌن -68 المادة"

. الصؽٌرة العمالت من ٌصدره ما وقٌمة النقدٌة االوراق
 

 5/10/1973 تارٌخ 6102 للمرسوم وفقا معدلة-69 المادة
 

 سالمة تضمن التً االجنبٌة العمالت ومن الذهب من امواال موجوداته فً ٌبقً ان المصرؾ على- 
 وقٌمة اصدره الذي النقد قٌمة من االقل على بالمئة ثالثٌن(بالمئة30 )توازي اللبنانً النقد تؽطٌة
 خمسٌن( بالمئة 50 )عن المذكورة والعمالت الذهب نسبة تقل ال ان على الطلب، تحت ودائعه
. المصدر النقد قٌمة من بالمئة

 
 الفقرة فً المحددتٌن النسبتٌن لحساب االعتبار بعٌن اللبنانً النقد من المصرؾ موجودات تإخذ ال

. السابقة
 
 

 السادس القسم
 العامة المصرؾ مهمة

 



(: 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-70 المادة"
 

دائم واجتماعً اقتصادي نمو اساس لتؤمٌن النقد على المحافظة هً العامة المصرؾ مهمة 
: ماٌلً خاص بشكل المصرؾ مهمة وتتضمن

 
. اللبنانً النقد سالمة على المحافظة- 
 

. االقتصادي االستقرار على المحافظة- 
 

. المصرفً النظام اوضاع سالمة على المحافظة- 
 
. والمالٌة النقدٌة السوق تطوٌر- 

 
. القانون هذا بموجب له المعطاة الصالحٌات الؽاٌة لهذه المصرؾ ٌمارس- 

 
 : والدولة المصرؾ بٌن التعاون- 1

 
 المالٌة بالسٌاسة تتعلق مشورة كل لها الحكومةوٌقدم مع المركزي المصرؾ ٌتعاون -71 المادة"

. الحكومة واهداؾ مهمته بٌن االوفر االنسجام تؤمٌن بؽٌة واالقتصادٌة
 
 على المفٌد التؤثٌر شؤنها من ان ٌرى التً التدابٌر الحكومة على ٌقترح ان للمصرؾ -72 المادة"

. عامة بصورة االقتصادي النمو وعلى العامة والمالٌة االسعار وحركة المدفوعات مٌزان
 

 عالقات وٌإمن. وبالنقد باالقتصاد مضرة ٌعتبرها التً االمور على الحكومة المصرؾ ٌطلع
 وتدعو بالنقد المتعلقة القضاٌا فً المصرؾ الحكومة تستشٌر. الدولٌة المالٌة بالمإسسات الحكومة

. القضاٌا هذه حول مذكراتها فً لالشتراك المصرؾ حاكم
 
 المشترك االقتصاد المإسسات او العام القطاع ومإسسات الحكومٌة الدوائر تقدم -73 المادة"

. االقتصادٌة دراساته فً الٌها ٌحتاج قد التً والمعلومات االحصاءات المركزي للمصرؾ
 
 كافٌة بحراسة مجانا االبنٌة هذه وتعزز. وحماٌتها المصرؾ ابنٌة سالمة الحكومة تإمن -74 المادة"

. القٌم او االموال نقل لسالمة الالزم الحرس تقدم كما
 

 القطع ثبات- 2
 
(: 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-75 المادة"
 

ٌمكنه ذلك اجل ومن القطع ثبات تؤمٌن شؤنها من ان ٌرى التً الوسائل المصرؾ ٌستعمل 
 مع اجنبٌة عمالت او ذهبا بائعا او مشترٌا المالٌة وزٌر مع باالتفاق السوق فً ٌعمل ان خاصة
. 69 المادة احكام مراعاة



 
". القطع تثبٌت صندوق "ٌسمى خاص حساب فً االجنبٌة العمالت على المصرؾ عملٌات وتقٌد
 التسلٌؾ حجم وعلى المصرفٌة السٌولة على التؤثٌر فً العمل- 3
 
 تارٌخ 6102  والمرسوم 9/5/1967 تارٌخ 28/67 رقم للقانون وفقا معدلة-76 المادة"
5/10/1973 :)
 

وبٌن التسلٌؾ وحجم المصرفٌة السٌولة بٌن االنسجام على ابقاء المركزي، المصرؾ ٌخول 
 مالئمة ٌراها التً التدابٌر جمٌع اتخاذ صالحٌة ،70 بالمادة علٌها المنصوص العامة مهمته

 علٌها المنصوص التدابٌر مع او مجتمعة او منفردة اتخاذها ٌمكنه التً التالٌة التدابٌر وخاصة
: القانون هذا من الثالث الباب فً

 
 له المجاز االخرى االعتمادات معدالت وكذلك القصوى وحدوده الحسم معدالت وتعدٌل تحدٌد- أ 

. القصوى وحدودها المالٌة وللمإسسات للمصارؾ منحها
  75 بالمادة الٌها المشار للعملٌات اللجوء- ب 
. 108و107و106 للمواد وفقا الحرة السوق فً السندات وبٌع شراء- ج
 عن الناجمة التزاماتها من معٌنة نسبة حتى( ادنى احتٌاطً)امواال لدٌة تودع بان المصارؾ الزام- د

 تجاه ذاته النوع من التزاماتها باستثناء" المصرؾ "ٌحددها التً المستقرضة واالموال الودائع
. هذه االحتٌاطٌة االموال باٌداع اٌضا ملزمة اخرى مصارؾ

 
 سندات فً المصارؾ توظٌفات مناسبا، ذلك رأى اذا ٌعتبر، ان المركزي للمصرؾ وٌمكن"

 امر له ٌعود معٌنة نسبة حتى االحتٌاطً من كجزء الحكومة بكفالة مصدرة سندات او حكومٌة
. تحدٌدها

 
 االلتزامات من بالمئة 25 من باكثر االدنى االحتٌاط نسبة ٌحدد ان المركزي المصرؾ ٌمكن وال

. معٌن الجل االلتزامات من بالمئة 15 من وباكثر الطلب تحت
 

 ضمن المصارؾ التزامات من مختلفة فئات على مختلفة نسبا ٌفرض ان المركزي وللمصرؾ
. السابقة الفقرة فً المذكورة الحدود

 
 على الذكر االنفة بالحدود التقٌد دون خاصة حدٌة نسبا ٌفرض ان االستثنائٌة الحاالت فً كذلك وله

 هذه فً المحققة الزٌادة على او معٌن حد عن منها فئات أي من او االلتزامات هذه من ماٌزٌد
. معٌن تارٌخ بعد منها فئات أي فً او االلتزامات

 
 الموجودات من معٌنة نسبة حتى( خاصا ادنى احتٌاطا)امواال لدٌه تودع بان المصارؾ الزام- هـ

. المصرؾ ٌحددها التً
 
. المصرؾ ٌحددها فوائد لقاء ودائع العامة النقدٌة الحالة ضوء فً ٌقبل، ان- و
 
 ان ٌجب الفعلً االحتٌاط )المركزي المصرؾ لدى لمصرؾ الشهرٌة الموجودات ان -77 المادة"



 الخاضعة لاللتزامات الشهري المتوسط من حددت، قد تكون التً المئوٌة النسب االقل على تبلػ
(. االلزامً االحتٌاط)احتٌاطٌة اموال انشاء لموجب

 
 فائدة االلزامً، االحتٌاط عن الفعلً االحتٌاط تدنً مبلػ عن ٌستوفً، ان المركزي للمصرؾ ٌحق

 سندات لقاء تسلٌفاته على حٌنه فً المطبق المعدل آحاد بثالث ٌفوق معدال تبلػ ان ٌمكن جزائٌة
 الباب من الثالث القسم فً علٌها المنصوص االدارٌة العقوبات تطبٌق دون ذلك ٌحول وال. مالٌة

 كان النقص ان له بدا اذا الجزاء هذا ٌطبق اال المركزي المصرؾ وٌمكن. القانون هذا من الرابع
. التصفٌة حالة فً لدٌه النقص ظهر الذي المصرؾ كان اذا او مرتقبة ؼٌر لظروؾ حتمٌة نتٌجة

 
 اموال بانشاء القاضٌة التعلٌمات لتطبٌق االقل على ٌوما 30 مهلة المصارؾ تعطى -78 المادة"

. معدلها بتعدٌل او الزامٌة احتٌاطٌة
 
 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-79 المادة"
 

 حجم بتحدٌد وذلك العامة التسلٌؾ اوضاع فً التؤثٌر على اٌضا ٌعمل ان المركزي المصرؾ ٌمكن
 هذا شروط وبتنظٌم معٌنة، لقطاعات او معٌنة الؼراض الممنوح او معٌنة انواع من التسلٌؾ
. التسلٌؾ

 
 

 السابع القسم
 المقاصة ؼرؾ

 
. ضرورٌا ذلك ٌرى حٌثما المدن فً للمقاصة ؼرفا وٌنظم المصرؾ ٌنشًء -80 المادة

 
 

 الثامن القسم
 المصرؾ عملٌات

 
 اجنبٌة وعمالت ذهب على عملٌات- 1
 

 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-81 المادة" 
 

للمصرؾ ٌجاز .
 العملٌات جمٌع ٌجري وان الثمٌنة، المعادن وسائر الذهب وٌصدر وٌستورد وٌبٌع ٌشتري ان- 1

. المواد هذه على االخرى
 من ٌطلبها من لصالح ٌصدر وأن الذهبٌة السبائك او الذهبٌة النقود اٌداعات لدٌة ٌقبل ان- 2

. ألمر او لحاملها سندات بشكل ذهب اٌداع شهادات المودعٌن
 محررة الطلب تحت وامواال دفع ووسائل تجارٌة سندات وٌبٌع وٌشتري حسم وٌعٌد ٌحسم ان- 3

. اجنبٌة بعمالت
. اشهر ستة السندات استحقاق مهلة تتعدى ال ان وٌجب



 الدولٌة المإسسات او االجنبٌة الحكومات تكفلها او تصدرها التً الدٌن سندات وٌبٌع ٌشتري ان- 4
. البٌع سهلة تكون وان اجنبٌة بعمالت محررة تكون والتً

. الخارج فً عمالء لدى او مركزٌة مصارؾ لدى حسابات له ٌكون ان- 5
 لهذه عمٌال ٌكون وان دولٌة ولمإسسات اجنبٌة ولمصارؾ مركزٌة لمصارؾ حسابات ٌفتح ان- 6

. والمإسسات المصارؾ
 المالٌة والمإسسات االجنبٌة المالٌة والمإسسات والمصارؾ المركزٌة المصارؾ ٌقرض ان- 7

 مهامه نطاق وضمن االجل قصٌرة العملٌات هذه تكون ان شرط منها، ٌستقرض وان الدولٌة
. مركزي كمصرؾ

 
 التالٌة الهٌئات مع اال السابقة المادة تجٌزها التً العملٌات ٌجري ان المصرؾ ٌمكن ال -82 المادة"

: لحسابها او
 
. العام القطاع- أ 

. لبنان فً المقٌمة المالٌة والمإسسات المصارؾ- ب 
. الخارج فً المالٌة والمإسسات والمصارؾ المركزٌة المصارؾ. ج 
. الدولٌة المالٌة المإسسات- د
 
: المصرؾ ٌمكن السابقة المادة الحكام خالفا -83 المادة"
 جمٌع لصالح ،81 المادة من الثانٌة الفقرة فً الٌها المشار الذهب، اٌداع شهادات ٌصدر ان- أ 

. المصارؾ وساطة دون الذهب ٌبٌع او ٌشتري وان االشخاص
 من االجنبٌة العمالت بشراء المالٌة وزٌر مع وباالتفاق استثنائٌة حاالت فً مباشرة ٌقوم ان- ب 

. منه وبٌعها الجمهور
 
 العام القطاع مع عملٌات- 2
 
 من المعنوٌٌن واالشخاص والبلدٌات الدولة القانون هذا بمفهوم العام القطاع ٌشمل -84 المادة"

 حزٌران 12 تارٌخ 117 رقم االشتراعً المرسوم من 2 بالمادة علٌهم المنصوص العام القانون
. 1959 سنة

 
: الصفة وبهذه العام، القطاع مصرؾ هو المركزي المصرؾ -85 المادة"
 
. العام القطاع اموال سواه دون لدٌه تودع- أ 

. لدٌه االخٌر هذا موجودات قٌمة حتى العام القطاع بصرفها ٌؤمر التً المبالػ ٌدفع- ب 
. لدٌه االخٌر هذا موجودات قٌمة حتى العام القطاع منه ٌطلبها التً االموال تحوٌل ٌجري- ج
 لهذا ٌإدي عامة وبصورة ادارتها االقتضاء عند العام القطاع اٌاها ٌسلمه التً القٌم حراسة ٌإمن- د

. المصرفٌة الخدمات جمٌع القطاع
. العام للقطاع قروض اعطاء 92و91و88 بالمواد علٌها المنصوص الحاالت وفً اخٌرا، ٌمكنه،- ه
 
 هذا ٌمكن انه على. فوائد تنتج ال المركزي المصرؾ لدى العام القطاع ودائع ان -86 المادة"

. الدولة ودائع ؼٌر العام القطاع لودائع فائدة ٌإدي ان المالٌة، وزٌر مع باالتفاق المصرؾ



 
 من( د )و(ج )و(ب )الفقرات فً علٌها المنصوص الخدمات مجانا المصرؾ ٌإمن -87 المادة"

. 85 المادة
 
 ٌمكن ال صندوق تسهٌالت المالٌة، وزٌر من بطلب الخزٌنة، ٌمنح ان للمصرؾ ٌجاز -88 المادة"

 االخٌرة الثالث السنوات فً العادٌة الدولة موازنة واردات متوسط من بالمئة عشرة قٌمتها تتعدى ان
. اشهر االربعة التسهٌالت هذه مدة تتجاوز ان ٌمكن وال حساباتها المقطوعة

 
 
 بالمدة علٌه المنصوص االستالؾ الى اللجوء تخولها دائمة اجازة الحكومة تعطى -89 المادة"

 هذا لدى الجاهزة الخزٌنة موجودات ان المركزي وللمصرؾ المالٌة لوزارة تبٌن كلما السابقة
. الفورٌة الدولة التزامات لمواجهة كافٌة ؼٌر المصرؾ

. شهرا عشر اثنً خالل واحدة مرة من اكثر استعمالها ٌمكن ال االجازة هذه ان اال
 
 ٌمنح ال ان فالمبدأ 89و88 بالمادتٌن علٌها المنصوص الصندوق تسهٌالت باستثناء -90 المادة"

. العام للقطاع قروضا المركزي المصرؾ
 
 ارتؤت ما اذا القصوى، الضرورة حاالت فً او الخطورة استثنائٌة ظروؾ فً انه، اال -91 المادة"

. بذلك علما المصرؾ حاكم تحٌط المركزي، المصرؾ من االستقراض الحكومة
 

 او داخلً قرض كاصدار اخرى، بوسائل مساعدته استبدال امكانٌة الحكومة مع المصرؾ ٌدرس
 ضرائب موارد اٌجاد او االخرى النفقات بنود بعض فً توفٌرات اجراء او خارجً قرض عقد

 …الخ جدٌدة
 

 على ذلك، مع الحكومة، اصرت ما واذا, اخر حل أي ٌوجد ال انه فٌها ٌثبت التً الحالة فً وفقط
. المطلوب القرض ٌمنح ان المركزي المصرؾ ٌمكن طلبها،

 
 ٌكون قد مما الحد شؤنها من التً التدابٌر االمر، لزم ان الحكومة، على المصرؾ ٌقترح حٌنئذ

 قوة على فٌه، اعطً الذي الوضع فً, تؤثٌره من الحد وخاصة سٌئة اقتصادٌة عواقب من لقرضه
. والخارجٌة الداخلٌة الشرائٌة النقد

 
 اال المركزي المصرؾ من قروضا تطلب ان الدولة ؼٌر العام القطاع هٌئات ٌمكن ال -92 المادة"

 الى مباشرة توجه. 91 المادة من االولى بالفقرة علٌها المنصوص الحاالت او الظروؾ فً
. الهٌئات هذه عن الصادرة الطلبات المصرؾ

 
 ،91 المادة من 2و1 بالفقرتبٌن علٌها المنصوص النظر وجهات من الطلبات هذه المصرؾ ٌدرس

 الٌفاء الطالب وامكانٌات لتموٌله القرض ٌطلب الذي المشروع وضع اخرى، جهة من ٌمحص، كما
. الدولة قبل من كفالته الحتمال نظرا وتعهداتها الخزٌنة وضعٌة االعتبار بعٌن اخٌرا وٌؤخذ. القرض

 
 او ظرؾ أي هنالك لٌس انه دراسته اثبتت اذا اال المطلوب القرض منح مواجهة المصرؾ ٌمكن ال



. العملٌة اجراء دون ٌحوالن اعتراض أي
 

 على الحكومة وافقت فاذا القضٌة، عن مفصال تقرٌرا المالٌة لوزٌر المصرؾ ٌرفع الحالة هذه وفً
. المطلوب القرض منح المصرؾ ٌمكن للعملٌة الدولة كفالة العطاء استعدادها واعلنت المشروع

 االستجابة عدم الى دعته قد تكون التً االسباب على المالٌة وزٌر كذلك ٌطلع ان المصرؾ وعلى
. الدولة ؼٌر العام القطاع الى تنتمً هٌئة من مقدم قرض لطلب

 
 المصرؾ لصالح فوائد تنتج 92 و91 و88 المواد بموجب الممنوحة القروض ان -93 المادة"

. السوق الوضاع بالنسبة الفائدة معدل ٌحدد
 
 معدل من اقل 88 بالمادة الٌها المشار الصندوق تسهٌالت على الفائدة معدل ٌكون ان ٌمكن ال

. واحدا منخفضا المصرؾ لدى به المعمول الحسم
 

 الحسم معدل عن تقل ان ٌمكن فال 92 و91 بالمادتٌن الٌها المشار القروض على الفائدة معدل اما
. واحد الٌه مضافا المصرؾ لدى به المعمول

 
 عشر من اطول لمدة 92 و91 بالمادتٌن الٌها المشار القروض تمنح ان ٌمكن ال -94 المادة"

. سنوات
 
 المصرؾ بٌن ٌوقع عقد فً االخرى وشروطه القرض ومدة الفائدة معدل تحدٌد ٌجري -95 المادة"

. والمستقرض
. والمصرؾ االدارة وتقارٌر دراسات ملؾ كامل مع النواب مجلس على العقد ٌحال

 
 و88 بالمواد الٌها المشار القروض تحقٌق فً ٌفرض، ان المركزي المصرؾ ٌمكن- 96 المادة"
 من بٌعها وممكن التداول قابلة مالٌة سندات المصرؾ وتسلٌمه المستقرض اصدار 92 و91

. الجمهور
 
: الصفة وبهذه العام، للقطاع المالً العمٌل اٌضا هو المصرؾ -97 المادة"
. والخارجٌة الداخلٌة العام القطاع قروض تروٌج على مجانا ٌساعد- أ 

 المإونات من المستحقة اقساطها واٌفاء المذكورة القروض فوائد بدفع عمولة، او نفقة دون ٌقوم،- ب 
. االقل على اٌام بعشرة االستحقاق قبل لدٌه اودعت قد تكون التً

. مقاصة او دفع اتفاقات عقد الى الرامٌة المفاوضات فً ٌشترك- ج
 الترتٌبات على ٌتعاقد ان وبامكانه االتفاقات بهذه المتعلقة الحسابات بمسك سواه دون ٌكلؾ- د

. الؽاٌة لهذه الضرورٌة
 من تستفٌد التً الدولة لحساب ٌجري اعاله المذكورة االتفاقات فً المركزي المصرؾ عمل ان

. كانت اٌة واالعباء والفوائد، والعموالت والمصارٌؾ المخاطر جمٌع وتتحمل االرباح جمٌع
 

 المصارؾ مع عملٌات- 3
 
. المالٌة وللمإسسات للمصارؾ اموال ودائع حسابات المصرؾ ٌفتح -98 المادة"



. فوائد الحسابات هذه تنتج ال
 
 بذلك ٌقوم هو انما للمصارؾ، قروض منح على الزامً بمبدأ مجبرا المصرؾ لٌس -99 المادة"

. العامة المصلحة تخدم مساعدته ان ٌرى ما قدر على
 
 الوجه على9/5/1967 تارٌخ 28/67 رقم القانون بموجب 100 المادة نص عدل-100 المادة"

  التالً
 

 صناعٌة او تجارٌة عملٌات اساسها حقٌقٌة دٌون عن ناتجة تجارٌة سندات ٌحسم ان المصرؾ ٌمكن
 ٌوما 180 مدته تتجاوز ال وان معٌنة استحقاق توارٌخ السندات لهذه ٌكون ان ٌجب زراعٌة، او

. بمالءتها مشهورة تواقٌع ثالثة تحمل وان
 

: الثالث التوقٌع استبدال ٌقبل ان المصرؾ وٌمكن
. منه مقبولة بضائع تمثل(Warrant)اٌداع بشهادة-

 . 102 للمادة وفقا علٌها سلفات باعطاء له المسموح القٌم نوع من قٌم رهن او
. المالحقة هذه قبل الرهن ٌنفذ ان دون االثنٌن الموقعٌن مالحقة المصرؾ ٌستطٌع الحالة هذه وفً 
 
 (            Pension )االمانة عقد نطام تحت ٌشتري ان المركزي المصرؾ ٌمكن -101 المادة"

 قابلة ٌوما ثالثون االقصى حدها لمدة السابقة، بالمادة المبٌنة الشروط فٌها تتوفر تجارٌة سندات
 المركزي المصرؾ ٌحول العقد نهاٌة عند العملٌة البائع المصرؾ ٌنه لم واذا. واحدة مرة التجدٌد
. حسم الى االمانة

 
 تارٌخ 6102  والمرسوم 16/3/1970 تارٌخ 14013  للمرسوم وفقا معدلة-102 المادة"
5/10/1973 
 

 قابلة شهرا عشر اثنً لمدة اعتمادات فتح بشكل الجاري بالحساب قروضا ٌمنح ان المصرؾ ٌمكن
 مدة تتجاوز ال تجارٌة بسندات مكفولة تكون ان على واحدة لمرة الضرورة حاالت فً التجدٌد

. قٌم بسندات او اجنبٌة بعمالت او بذهب او السنة، استحقاقها
 

 تتجاوز ال سندات السابقة الفقرة فً علٌها المنصوص للقروض ضمانا ٌقبل ان للمصرؾ وٌجوز
 اشؽال تعهدات او صناعً او زراعً تموٌل بعملٌات تتعلق كانت اذا سنوات ثالث استحقاقها مدة

. الؽاٌة لهذه ٌضعها ان ٌمكن خاصة شروط حسب وذلك الخارج الى لبنانٌة منتجات تصدٌر او عامة
 

 تلزمه قد التً القصوى الضرورة حاالت فً او الخطورة، استثنائٌة ظروؾ فً المصرؾ، ولمجلس
 استثنائٌة، تسلٌفات منح ٌقرر ان التسلٌؾ استقرار على للحفاظ الملحة االقتصاد حاجات تلبٌة الى

 ومقدمة السابقتٌن، الفقرتٌن فً الٌها المشار الضمانات ؼٌر عٌنٌة بضمانات الحاجة قدر على مإمنة
 مجلس وٌحدد زبائنه من او ادارته، مجلس اعضاء من او نفسه، المستقرض المصرؾ من اما

. واستحقاقاتها االستثنائٌة التسلٌفات منح وشروط الالزمنة الضمانات نوع المصرؾ
 
 القطع لعموالت االدنى والحد الفوائد معدالت عملٌاته انظمة فً المصرؾ، ٌحدد -103 المادة"



 اٌضا ٌعٌن كما. القروض وعلى االمانات وعلى الحسم على تطبق التً وللعموالت والمصارٌؾ
. والقروض واالمانات بالحسم المتعلقة االخرى الشروط وسائر واصولها الرهونات تجاوزات

 
 كان اٌا مصرؾ لكل لمساعدته االقصى الحد ٌعٌن ان اٌضا المركزي للمصرؾ -104 المادة"

. اعماله تسٌٌر وحسن المصرؾ هذا الهمٌة بالنسبة وخاصة شكلها
 
 تارٌخ 6102  والمرسوم 5/8/1967 تارٌخ 41  االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -105 المادة"
5/10/1973 
 

ان المصرؾ ٌمكن بكفالتها او الدولة من مصدرة عامة سندات الجمهور لدى وجدت اذا فٌما 
 180 استحقاقها مدة تتجاوز ال ان شرط امانة عقد نظام تحت السندات هذه ٌشتري ان او ٌحسم
. ٌوما

 
 مصدرة سندات او حكومٌة سندات قروضه عن رهنا ٌقبل ان او ٌحسم ان اٌضا المصرؾ ٌمكن
 مشارٌع لتنفٌذ عائدة السندات هذه كانت اذا سنوات خمس استحقاقها مدة تتجاوز ال ، الحكومة بكفالة

. االقل على نقطتان الٌه مضافا السندات هذه عن اصال المدفوعة الفائدة معدل ٌقل ال ان على انشائٌة
 
 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-106 المادة"
 

 الخاصة السندات تظهٌر بدون وٌبٌع ٌشتري ان ،76 المادة من" ج "بالفقرة عمال المصرؾ ٌمكن
 الحكومة، بكفالة المصدرة والسندات الحكومٌة والسندات ٌوما، 180 استحقاقها مدة تتجاوز ال التً

 . شرائها تارٌخ من السنة استحقاقها مدة تتجاوز ال والتً
 
 الهٌئات لصالح او الخزٌنة لصالح تجري ان ٌمكن ال االحواال من حال أي فً -107 المادة"

  بالمادتٌن علٌها المنصوص العامة السندات على العملٌات العام القطاع من االخرى المصدرة
. 106 و 105

 
 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-108 المادة"
 

 ٌمتلكها ان او الحكومة بكفالة المصدرة والسندات الحكومٌة السندات ٌحسم ان المركزي للمصرؾ- 
 ضمن وذلك 106 و 105 بالمادتٌن المحددة الشروط بموجب ٌشترٌها ان او االمانة عقد نظام فً

. النقدي االستقرار مقتضٌات بها تسمح التً الحدود
 
 5/10/1973 تارٌخ 6102 للمرسوم وفقا معدلة -109 المادة"
 

 المصارؾ مع اال ،108 لؽاٌة 98 المواد تجٌزها التً العملٌات المكزي المصرؾ ٌجري ال- 
. المالٌة والمإسسات

 الحكومة بكفالة المصدرة السندات او الحكومٌة السندات بٌع او شراء عملٌات اجراء وللمصرؾ- 
. مالئما ذلك راى اذا االقتضاء عند بٌروت بورصة طرٌق عن

 



 اخرى عملٌات- 4
 
 5/8/1967 تارٌخ 41 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -110 المادة"
 

: اٌضا المصرؾ ٌمكن
 العقارات هذه ٌبٌع وان عمله لسٌر الالزمة العقارات الخاصة، بؤمواله وٌجهز وٌشٌد ٌشتري ان- أ 

. ٌستبدلها او
 من لدٌن استٌفاء منقولة وؼٌر منقولة امواال االجباري، البٌع بطرٌقة او بالتراضً ٌشتري ان- ب 

. عمله لسٌر استعملها اذا اال مستطاع وقت اقصر فً االموال هذه ٌبٌع ان على دٌونه
             الخدمة من المصرؾ لتعوٌضات المعدة كالمإونات موظفٌة لصالح المكونة االموال ٌدٌر ان- ج

. وؼٌرها االحتٌاط واموال
. الخاصة امواله من قروضا ٌمنحهم وان لموظفٌه اٌداع حسابات ٌفتح ان- د
 العملٌات تصفٌة او تنفٌذ عن ثانوٌة بصورة تنتج قد التً العملٌات جمٌع ٌجري ان ، عام وبوجه- ه

. القانون هذا ٌجٌزها التً
 حدود ضمن وذلك مختلطة وطنٌة شركات او عامة منفعة ذات لبنانٌة شركات فً ٌسهم ان_ و

. الخاصة امواله
 

 ممنوعة عملٌات- 5
 
(: 1967/ 5/8 تارٌخ 41 رقم االشتراعً المرسوم بموجب تعدلت كما)-111 المادة"

 المركزي المصرؾ على ٌحظر
 
. القانون هذا حددها كما مهامه نطاق عن خارجة تجارة بعملٌات ٌقوم ان- أ 

 فً عنها المنصوص الشركات باستثناء كان، مشروع أي فً االشكال، من شكل باي ٌساهم ان- ب 
. 110 المادة من( و )الفقرة

. بها ٌحتفظ ان او السابقة المادة علٌها نصت التً سوى منقولة ؼٌر امواال ٌشتري ان- ج
 او الضمانات او الشروط ؼٌر اشخاص مع او بضمانات او بشروط المجازة بالعملٌات ٌقوب ان- د

. القانون هذا فً المبٌنة االشخاص
 
 

 التاسع القسم
 مالٌة احكام

 
. المدنٌة السنة المالٌة المصرؾ سنة تطابق -112 المادة"

 المصرؾ ٌكون الذي الٌوم بٌن المتراوحة المدة استثنائٌة، بصورة االولى، المالٌة السنة تشمل
. 1964 سنة االول كانون 31و اعماله فٌه باشر قد المركزي

 
 واالستهالكات واالعباء العامة النفقات على الواردات فائض من الصافً الربح ٌتؤلؾ -113 المادة"

. المإونات وسائر
 وٌدفع" العام االحتٌاط "ٌدعى المركزي المصرؾ حساب فً الصافً الربح هذا من% 50 ٌقٌد



. الخزٌنة الى% 50
 

 لالحتٌاط بالمئة 20 بنسبة الصافً الربح ٌوزع المصرؾ رأسمال نصؾ العام االحتٌاط ٌبلػ عندما
. للخزٌنة بالمئة 80و العام
 هذا وجود عدم وعند العام االحتٌاط من الخسارة تؽطى عجزا، السنٌن من سنة نتٌجة كانت واذا

 . الخزٌنة من موازٌة بدفعة الخسارة تؽطى كفاٌته عدم او االحتٌاط
 

 من اقل السبقة، الفقرة بموجب مبلػ اقتطاع جراء من" العام االحتٌاط "حساب رصٌد اصبح واذا
 للخزٌنة،%  50و الحساب لهذا% 50 بنسبة مجددا الصافً الربح توزٌع ٌجري الرأسمال نصؾ

. الرأسمال نصؾ مجددا الحساب ٌبلػ ان الى
 
 قٌمتها ٌوازي بما محاسبته فً اجنبٌة وعمالت ذهب من المصرؾ موجودات تقٌد -114 المادة"

. اللبنانٌة للٌرة القانونً بالسعر
 
: فٌه تقٌد خاص حساب الخزٌنة باسم ٌفتح -115 المادة"
 وبٌن القانونً بالسعر اجنبٌة وعمالت ذهب من المصرؾ موجودات ٌوازي ما بٌن الفروق- أ 

. الموجودات هذه بٌع او لشراء الفعلً السعر
 تعدٌل عن اجنبٌة، وعمالت ذهب من المصرؾ موجودات فً الناتجة، الخسائر او االرباح- - ب 

. االجنبٌة العمالت احدى سعر او القانونً اللبنانٌة اللٌرة سعر
. 64 و 55 بالمادتٌن الملحوظة المبالػ- ج
 
 5/10/1973 تارٌخ 6105  للمرسوم وفقا معدلة-116 المادة"
 

 ما فوائد ٌنتج وال االداء ٌستحق ال السابقة بالمادة الٌه المشار الخاص للحساب المدٌن الرصٌد ان
 بالسعر اجنبٌة وعمالت ذهب من المصرؾ موجودات ٌوازي مما% 25 تتجاوز ال قٌمته دامت

. القانونً
 

 مع باالتفاق تحدد شروط ضمن او نقدا اما هذا،% 25ال حد تتجاوز التً المبالػ الدولة تعطً
. فوائد تنتج خزٌنة بسندات المصرؾ

 
 بموجب المصدرة الخزٌنة لسندات مسبق الستهالك ٌستعمل فانه دائنا، الخاص الحساب اصبح واذا

 21 تارٌخ 3453 رقم بالمرسوم المعدل ،1949 سنة االول كانون 8 تارٌخ 581 رقم المرسوم
 السابقة الفقرة بموجب اصدرت قد تكون التً الخزٌنة سندات والستهالك. 1950 سنة الثانً تشرٌن

. المادة هذه من
 

 السابقة، بالفقرة الٌها المشار االستهالكات بعد دائنا الخاص الحساب هذا رصٌد اصبح اذا وفٌما
 الى وتحول خزٌنة كودٌعة المصرؾ لدى منه بالمئة عشرٌن ٌوازي ما الزامٌا ٌحتفظ ان فٌجب
. المتبقٌة بالمئة الثمانٌن الخزٌنة حساب

 
 وحساب المٌزانٌة سنة كل من حزٌران 30 قبل المالٌة لوزٌر المصرؾ حاكم ٌقدم -117 المادة"



. خاللها المصرؾ عملٌات عن وتقرٌرا المنتهٌة السنة على والخسائر االرباح
 

 وٌنشر. المالٌة لوزٌر تقدٌمها ٌلً الذي الشهر خالل الرسمٌة الجرٌدة فً والتقرٌر المٌزانٌة ٌنشر
. ٌوما 15 كل موجز وضع بٌان

 
 

 العاشر القسم
 وامتٌازات اعفاءات

 
 ستنشؤ او منشؤة كانت، اٌة والمكوس، والرسوم الضرائب جمٌع من المصرؾ ٌعفى -118  المادة"

. اخرى هٌئة اٌة او والبلدٌات الدولة لمصلحة
 
 جمٌع فً السلفة او الكفالة تقدٌم من القضائٌة، االجراءات فً المصرؾ، ٌعفى -119 المادة"

. الفرقاء على الموجب هذا القانون فٌها ٌفرض التً الحاالت
 

 باسم كان، سبب الي بحوزته، هً التً االخرى والقٌم االموال على عام رهن حق وللمصرؾ
. لحسابهم او مدٌنٌه

 
 مالءمة االكثر المقبلة او الحاضرة االحكام جمٌع من االستفادة بحق االحتفاظ مع -120 المادة"

: التالٌة لالصول وفقا لدٌنه، تؤمٌنا له المعطى الرهن تنفٌذ حق المصرؾ ٌخول المسترهنٌن، للدائنٌن
 خمسة انقضاء وبعد ض اعترا كل من بالرؼم المصرؾ ٌمكن االداء، مستحق دٌن ٌسدد لم اذا- 1

 الستٌفاء الرهن بٌع الى ٌعمد ان للمدٌن ومبلػ العدل الكاتب لدى مسجل اخطار على ٌوما عشر
 التً االخرى المالحقات دون ذلك ٌحول وال ونفقات وعموالت وفوائد رأسماال له المتوجبه المبالػ
. معه المسإولٌن او كفالئه او المدٌن ضد اجراإها ٌمكن

 
 داع من ٌكون ان دون المصرؾ من طلب لمجرد االولى الدرجة محكمة رئٌس البٌع ٌقرر-2

. المدٌن الستحضار
 
. اخرى معاملة اٌة اجراء وبدون مباشرة المبٌع حاصل من دٌنه المصرؾ ٌسترجع-3
 

 على مستحصال ٌكون ان المادة، هذه فً والمبٌنة المجازة االصول من ٌستفٌد لكً المصرؾ، وعلى
. االقتراض عقد ابرام عند او قبل وذلك المادة هذه احكام جمٌع على الخطٌة المستقرض موافقة

 
 

 املصريف التنظيم - الثالث الباب
 
 



 
 فً الخاص لحسابه تستعمل ان االساسً موضوعها التً المإسسة" مصرفا تدعى -121 المادة"

. الجمهور من تتلقاها التً االموال تسلٌؾ، عملٌات
 
. القروض وحاصالت الودائع مصرؾ، قبل من الجمهور، من متلقاة امواال تعتبر -122 المادة"
. التجارة قانون من 307 المادة الحكام الودائع تخضع -123 المادة"
: مؽفلة شركة ٌشكل منشؤ مصرؾ قبل من الجمهور من متلقاة امواال تعتبر ال -124 المادة"
 واالرباح االسهم اصدار وعالوة االحتٌاطٌة واالموال المساهمٌن قبل من به المكتتب الرأسمال- أ 

 . المدورة
 او اخرى مصارؾ من شكلها، كان اٌا قروض بمثابة المصرؾ، علٌها ٌستحصل التً االموال- ب 

. مالٌة مإسسات
 
 

 الثانً القسم
 محظورات

 
 ودائع ٌتلقى ان المصرفٌة المهنة ٌمارس ال معنوي او حقٌقً شخص كل على ٌحظر -125 المادة"

. 123 المادة بمعنى
 
 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-126 المادة"
 
. مساهمة او مؽفلة شركات بشكل منشؤة مإسسات اال لبنان فً المصرفٌة المهنة ٌمارس ان ٌمكن ال
 هذا صدور بتارٌخ لبنان فً العاملة االجنبٌة المصارؾ مإسسات السابقة الفقرة الحكام تخضع ال

. له تخضع الذي القانون نظر فً كمصارؾ االجنبٌة المصارؾ هذه تعتبر ان شرط القانون
 
 5/10/1973 تارٌخ 6102 رقم للمرسوم وفقا معدلة- 127 المادة"
 
: مصرؾ لدى مستخدما ٌكون او ٌدٌر ان او ٌنشىء ان شخص أي ٌمكن ال
: سنوات عشر من اقل منذ علٌه محكوما كان اذا- 1
 
 عقوبات علٌها تطبق جنحة او احتٌال او ائتمان، سوء او سرقة او عادٌة جرٌمة أي الرتكاب- أ 

 مكانة من النٌل او نٌة سوء من مإونة دون شكات اصدار او قٌم او اموال اختالس او االحتٌال
 المحصول االشٌاء اخفاء او العقوبات، قانون من 320 و 319 المادتٌن بمعنى المالٌة الدولة
. المخالفات هذه بواسطة علٌها

. العقوبات قانون من 700 لؽاٌة 689 المواد باحدى علٌها ٌعاقب مخالفة اٌة الرتكابه- ب 
. فٌها االشتراك او اعاله،( ب )و( أ )الفقرتٌن فً علٌها المنصوص بالخالفات القٌام لمحاولة- ج
 

 فً المحكومٌن االشخاص على المادة هذه من االولى بالفقرة علٌه المنصوص التحظٌر ٌطبق
 المبٌنة الجنح او الجرائم احدى اللبنانً القانون بموجب تشكل مخالفات الرتكابهم الخارج



 المادة من االخٌرة للفقرة وفقا االجنبً الحكم صحة من التحقق بعد اعاله( ج)و( ب )و( أ)بالفقرات
. العقوبات قانون من 29

 
 اعلن قد االفالس كان واذا االقل على سنوات عشر منذ اعتباره ٌستعد ولم افالسه اعلن كان اذا-2

 االخٌرة للفقرة وفقا االجنبً الحكم صحة من التحقق بعد لبنان فً نافذا سٌكون فانه الخارج فً
 العقوبات قانون من 29 المادة من

. المصارؾ بسرٌة المتعلق 1956 سنة اٌلول 3 قانون احكام لمخالفته علٌه حكم اذا- 3
 

 مدٌر او مساعد عام مدٌر او عام مدٌر او ادارة مجلس رئٌس منصب ٌشؽل شخص الي ٌحق وال
 ٌترتب اشخاص شركات فً عضوا ٌكون ان وال خاصة تجارٌة اعماال ٌمارس ان مساعد مدٌر او

. محدودة ؼٌر مسإولٌات ازاءها علٌه
 

 الشركات ادارة مجالس فً اعضاء ٌكونوا ان لهم ٌحق ال كما- 
. اٌضا المركزي المصرؾ  على المادة هذه احكام تطبق- 
 
 

 الثالث القسم
 االقامة شروط

 
 27/6/1977 تارٌخ 77  االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة- 128 المادة"
 
 فرع كل وفتح لبنانً مصرؾ كل تؤسٌس المركزي المصرؾ مجلس من لترخٌص ٌخضع- أ 

. لبنان فً اجنبً لمصرؾ
. اللبنانٌة المصارؾ نظام فً تعدٌل كل لبنان مصرؾ لموافقة ٌخضع- ب 
 
 5/8/1967 تارٌخ 41  االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة-129 المادة"
 

 مصرؾ لدى نقدا الرأسمال هذا ٌحرر ان ٌجب رأسماله، فً الحقة زٌادة او مصرؾ تؤسٌس عند
.  132 المادة الحكام وفقا المرخصة العٌنٌة المقدمات باستثناء لبنان،

 
". عمولة "او" نفقة "أي ترتٌب دون السابقة الفقرة فً علٌها المنصوص بالوساطة المصرؾ ٌقوم

 
 27/6/1977 تارٌخ 77  االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -130 المادة"
 

 علٌه المنصوص الترخٌص على ٌحصل ان لبنان فً له فرع اقامة ٌعتزم اجنبً مصرؾ كل على
 30 تارٌخ 96 رقم القرار فً علٌها المنصوص والنشر البٌان بمعامالت القٌام قبل 128 المادة فً

. التجارة قانون من 29 المادة وفً 1926 سنة الثانً كانون
 
 27/6/1977 تارٌخ 77  االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة-131 المادة"
 



 ٌخدم انه ٌرى ما بقدر 128 المادة فً الٌه المشار الترخٌص المركزي المصرؾ مجلس ٌمنح
. العامة المصلحة

 
. رفضه او الترخٌص منح فً استنسابٌة بسلطة المجلس ٌتمتع

 
 

 الرابع القسم
 المصارؾ موجبات

 
 االدنى الرأسمال- 1

 
 تارٌخ 77  االشتراعً والمرسوم 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-132 المادة"
27/6/1977 

 
 قدره مدفوع ادنى رأسمال له ٌكون ان 1977 اٌار 9 تارٌخ قبل قائم لبنانً مصرؾ كل على- أ 

. لبنان فً الستثماراته مخصصة لبنانٌة لٌرة مالٌٌن ثالثة
 

 مهل ٌحدد وان لبنانٌة لٌرة مالٌٌن خمسة لؽاٌة االدنى المال رأس زٌادة ٌقرر ان لبنان لمصرؾ
. الزٌادة هذه تحرٌر

 ادنى رأسمال له ٌكون ان 1977 اٌار 9 تارٌخ بعد بتؤسٌسه ٌرخص لبنانً مصرؾ كل على- ب
 مالٌٌن سبعة اعماله مباشرة قبل اصله من ٌدفع لبنانٌة لٌرة ملٌون عشر خمسة قدره مدفوع

 تصفٌة عند فائدة بدون الٌه وتعاد اللبنانٌة الخزٌنة لدى لحسابه مجمدة كؤمانة. ل.ل الؾ وخمسماٌة
. اعماله

 
. 153 المادة فً المحددة الثابتة الموجودات عناصر من عنصرا االمانة هذه وتعتبر

 
 من مملوكة االسهم هذه من االقل على% 50 نسبة تكون وان اسمٌة اسهمه جمٌع تكون ان ٌجب

 حقٌقٌٌن اشخاصا اعضائها جمٌع ٌكون مإسسات او شركات من او لبنانٌٌن حقٌقٌٌن اشخاص
. لبنانٌٌن الشخاص اال عنها التفرغ ٌجوز وال لبنانٌٌن

 
 الحصول ٌقتضً انه اال قائمة، مصارؾ ضم او دمج من المتكون المصرؾ جدٌدا مصرفا ٌعتبر ال

. لبنان مصرؾ قبل من مسبقة موافقة على الؽاٌة هذه الجل
 

. الصافٌة السنوٌة ارباحه من% 10 باقتطاع احتٌاطٌا ماال ٌكون ان لبنانً مصرؾ كل على- ج
 ان ٌجب لبنانٌة مؽفلة شركة الى اجنبً مصرؾ فرع تحوٌل او الدمج او الضم حاالت عدا ما فً- د

 لبنان مصرؾ موافقة بعد ٌجوز انه اال. لبنان مصرؾ لدى نقدا اللبنانً المصرؾ رأسمال ٌحرر
. المصرؾ الستثمارات ضرورٌة بعقارات عٌنا الرأسمال نصؾ تحرٌر

. منه جزء أي ٌسترد وان به المصرح راسماله ٌخفض ان لبنانً مصرؾ الي ٌجوز ال- ه
 
 تارٌخ 6102  والمرسوم 5/8/1967 تارٌخ 41  االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة-133 المادة"



(: 27/6/1977 تارٌخ 77 رقم االشتراعً والمرسوم 5/10/1973
 
 انه ٌثبت ان 1977 اٌار 9 تارٌخ قبل لبنان فً فرع بانشاء له رخص اجنبً مصرؾ كل على- أ 

. االقل على لبنانٌة لٌرة مالٌٌن ثالثة قدره رأسماال الفرع لهذا خصص
 

 مهل ٌحدد وان لبنانٌة لٌرة مالٌٌن خمسة لؽاٌة الدنى المال رأس زٌادة ٌقرر ان لبنان لمصرؾ
. الزٌادة هذه تحرٌره

 فً فرع انشاء طرٌق عن المصرفٌة االعمال بممارسة له ٌرخص اجنبً مصرؾ كل على- ب 
 لبنان

 لبنانٌة لٌرة ملٌون عشر خمسة قدره ادنى رأسماال الفرع لهذا ٌخصص ان 1977 اٌار 9 تارٌخ بعد
 مجمدة كامانة لبنانٌة لٌرة الؾ وخمسماٌة مالٌٌن سبعة مبلػ اعماله مباشرة وقبل اصله من ٌدفع

. اعماله تصفٌة عند فائدة بدون الٌه تعاد اللبنانٌة الخزٌنة لدى لحسابه
 مصرؾ تحوٌل من او قائمة مصارؾ ضم او دمج من المتكون المصرؾ جدٌدا مصرفا ٌعتبر ال

 الؽاٌة هذه الجل الحصول ٌقتضً انه اال اجنبً لمصرؾ  فرع الى مؽفلة شركة بشكل قائم لبنانً
. لبنان مصرؾ قبل من مسبقة موافقة على

 
 فً لفرعه الصافٌة االرباح من% 10 باقتطاع احتٌاطٌا ماال ٌكون ان اجنبً مصرؾ كل على- ج

. لبنان
 فرع الى لبنانٌة مؽفلة شركة بشكل منشؤ مصرؾ تحوٌل او الدمج او الضم حاالت ماعدا فً- د

. لبنان مصرؾ لدى نقدا الرأسمال ٌحرر ان ٌجب اجنبً لمصرؾ
 الي لبنان فً لفرعه والمخصص به المصرح رأسماله ٌخفض ان اجنبً مصرؾ الي ٌجوز ال- هـ

. كان سبب
 
 6102  والمرسوم 5/8/1967 تارٌخ 41 رقم االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة-134 المادة"

 5/10/1973 تارٌخ
 

 رأسمال ٌقابل ما منها ٌتكون التً الموجودات عناصر تقدٌر مبادىء المركزي المصرؾ ٌحدد
. ما مصرؾ

 تجاه علٌه المتوجبة المطلوبات بالفعل تفوق موجوداته ان ٌثبت ان مصرؾ كل على ٌفرض وهو
. رأسماله قٌمة االقل على ٌساوي بمبلػ الؽٌر،
. االكثر على سنة مهلة فً رأسماله تكوٌن ٌعٌد ان بخسائر اصٌب قد ٌكون الذي المصرؾ على

 اذا المركزي المصرؾ قبل من منحها ٌمكن واحدة، سنة مجموعها ٌتجاوز ال اضافٌة مهال ان اال
. المحددة المهلة فً رأسماله تكوٌن اعدة على قدرته لجهة كافٌة ضمانات المعنً المصرؾ قدم

. المصارؾ على الرقابة لجنة تقدٌر الى الخسارة تحدٌد امر ٌعود
 ترفع الرقابة لجنة تقدٌر على مصلحة ذي ثالث شخص أي او المعنً المصرؾ اعتراض حال وفً

. المركزي المجلس الى القضٌة
 المراجعة طرق من طرٌق أي ٌقبل ال نهائٌا الخصوص بهذا المركزي المجلس قرار وٌكون

. القضائٌة او االدارٌة
 

 المصارؾ الئحة- 2



 
. المركزي المصرؾ لدى تسجٌلها بطلب تتقدم ان المصارؾ على -135 المادة"

. التجارة قانون احكام علٌهم وانطبقت القانون هذا احكام اصحابه فً توفرت اذا الطلب ٌقبل
 
 فً وتسمى بتسجٌلها قبل قد ٌكون التً المصارؾ الئحة المركزي المصرؾ ٌضع -136 المادة"

". الالئحة "ماٌلً
 وٌنشر سنة كل من الثانً كانون شهر خالل الرسمٌة الجرٌدة فً الالئحة المركزي المصرؾ ٌنشر

 هذه على ٌطلع ان شخص أي ٌمكن الالئحة هذه على ٌطرأ تعدٌل كل كذلك الرسمٌة الجرٌدة فً
. فروعه لدى أو المركزي المصرؾ مركز لدى مجانا الالئحة

 وال المصرفٌة المهنة تمارس ان المصارؾ الئحة فً تسجل لم مإسسة اٌة ٌمكن ال -137 المادة"
 اٌة فً مماثلة اخرى عبارة اٌة او ،" مصرفً "،"مصرؾ صاحب "،"مصرؾ "عبارات تدخل ان
 تستعمل ان ٌمكنها ال انه كما اعالناتها فً او موضوعها فً او التجاري عنوانها فً سواء كانت لؽة
. صفتها حول الجمهور تضلٌل الى ٌإدي قد شكل باي العبارات هذه

 رقم تذكر ان 136 بالمادة علٌها المنصوص الالئحة فً المسجلة المصارؾ على- 138 المادة"
 نفس طائلة تحت المستندات نفس وعلى الشروط بذات وذلك الالئحة هذه فً لها المخصص التسجٌل
. التجارة سجل فً بالتسجٌل المتعلقة العقوبات

 وزارة اجازة محل ٌحل 136 بالمادة علٌها المنصوص الالئحة فً المصارؾ تسجٌل -139 المادة"
. المصارؾ بسرٌة المتعلق 1956 سنة اٌلول 3 قانون من االولى المادة بموجب المفروضة المالٌة

 
 الشطب- 3

 5/8/1967 تارٌخ 41االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة-140 المادة"
: المصارؾ الئحة من مصرؾ كل ٌشطب"
. التصفٌة قٌد وضع اذا- أ 

. الدفع عن توقؾ حالة فً انه بذاته هو صرح اذا- ب 
. اعماله متابعة من ٌمكنه بوضع ٌعد لم انه العلٌا المصرفٌة للهٌئة تبٌن اذا- ج
. الالئحة على تسجٌله منذ سنة خالل نشاطه ٌمارس لم اذا- د
. سنة من اكثر نشاطه ممارسة عن انقطع اذا- ه
. 134 المادة بموجب المحددة المهل فً رأسماله تكوٌن ٌعد لم اذا- و
. 208 بالمادة علٌها المنصوص الحاالت فً- ز
 

. االخرى الحاالت فً العلٌا المصرفٌة الهٌئة وتقرره( ب)و(أ )الحالتٌن فً الشطب الحاكم ٌقرر
 تصفٌة والى 125 بالمادة علٌه المنصوص التحظٌر الى حكما الشطب ٌإدي -141 المادة"

. االجراء المرعٌة للقوانٌن وفقا المشطوب المصرؾ
 ان شرط" كمصرؾ "تسمٌته استعمال فً ٌستمر ان التصفٌة حالة فً هو الذي المصرؾ ٌمكن
. التصفٌة قٌد انه اسمه بعد بوضوح ٌذكر

 
 سائر اقرار المركزي المصرؾ طلب على بناء المحكمة، الى العامة النٌابة تطلب- 142 المادة"

 االحمر بالشمع الختم خاص وبنوع المشطوب، المصرؾ مودعً مصالح بحماٌة الكفٌلة التدابٌر

 …الخ حارس وتعٌٌن الجردة واجراء
 مراقبة- واحصاءات حسابات- 4



 
. لبنان فً المجراة عملٌاتها لمجموع منفصلة محاسبة تمسك ان المصارؾ على- 143 المادة"
 مجموعة اجنبٌا، او كان لبنانٌا واحد، لمصرؾ لبنان فً الشعب او الفروع تإلؾ -144 المادة"

. القانون هذا احكام تطبٌق فً واحدة
. المدنٌة السنة المالٌة المصارؾ سنة تطابق ان ٌجب- 145 المادة"
 على تشتمل االول كانون 31 فً موقوفة سنوٌة حسابات تضع ان المصارؾ على -146 المادة"

 االحصائٌة او الحسابٌة الدورٌة البٌانات جمٌع على وكذلك. وخسائر ارباح وحسابات مٌزانٌة
 قبل من المحددة والمهل والنماذج الشروط ضمن المركزي المصرؾ منها ٌطلبها قد التً االخرى

. المصرؾ هذا
 

 المعلومات جمٌع السابقة الفقرة فً الٌها المشار المستندات بصدد للمصرؾ، اٌضا تقدم ان وعلٌها
. المصرؾ هذا منها ٌطلبها قد التً واالثباتات واالٌضاحات

 مصلحته لسٌر المركزي، للمصرؾ تقدم ان اخرى، جهة من المصارؾ، على -147 المادة"
 نماذج بحسب منها، الممنوحة االعتمادات عن دورٌة بٌانات المصرفٌة، للمخاطر المركزٌة
. منه المحددة المهل وضمن المركزي المصرؾ قبل من موضوعه

 المصرؾ سٌحددها التً واالصول بالشروط المصارؾ قبل من المصلحة هذه نفقات تؽطى
. المركزي

 تماما مستقلة و منفصلة المركزي المصرؾ دائرة الى المصارؾ على بالرقابة ٌعهد -148 المادة"
 0بالحاكم مباشرة مرتبطة و دوائره بقٌة عن

 المفروض السر ،بكتمان زبائنها و المصارؾ ٌلزمون،لصالح و الدائرة هذه موظفً جمٌع ٌحلؾ
 المصرؾ دوائر الى المنتمٌن االشخاص تجاه ،حتى1956 اٌلول 3 قانون من الثانٌة بالمادة

 0 151المادة تطبٌق دون ذلك ٌحول ال ان الحاكم،على االخرى،باستثناء
: االتً الوجه على رقابته المركزي المصرؾ ٌمارس -149 المادة"
 على ٌجب التً واالثباتات واالٌضاحات المعلومات و المستندات و البٌانات فً بالتدقٌق-1

 هذا بنصوص عمال منها ٌطلبها ان المركزي للمصرؾ   ٌحق التً او تقدمها ان المصارؾ
 0القانون

 اٌضاحات او معلومات ،اٌة المسإولٌن المصارؾ مدٌري لذلك،من حاجة رأى كلما ٌطلب، بؤن- 2
 0 الشخصٌة مسإولٌته على و خطٌا تاكٌدها منهم ٌطلب اضافٌة،وان اثباتات او
 رأى مراقبٌه،اذا بواسطة اوفى تدقٌق اجراء ٌقرر ان المركزي المصرؾ لحاكم ٌحق بان- 3

 0السابقتٌن الفقرتٌن فً ذكره ورد ما بعض او كل من لزوما،للتثبت
 او المصرؾ فً المسإولٌن المدٌرٌن على ٌتوجب القرار هذا مثل الحاكم اتخاذ حالة فً و

 بٌن من اختارهم قد الحاكم ٌكون الذٌن المراقبٌن تصرؾ تحت ٌضعوا ان المعنٌة المصارؾ
 انجاز من تمكنهم التً المستندات 148 المادة فً علٌها المنصوص للدائرة التابعٌن المراقبٌن

 0معلل تقرٌر رفع و مهمتهم
 بافشاء المصارؾ مدٌري ٌلزموا حال،ان اٌة المركزي،فً المصرؾ لمراقبً ٌحق ال-150 المادة"

 مدٌر ؼٌر شخص باي االتصال لهم ٌحق ال المدٌنة،كما الحسابات اصحاب زبائنهم،باستثناء اسماء
 0المسإول المصرؾ

 الحسابات اصحاب باستثناء الزبائن اسماء فٌه تظهر ال بشكل حساباتها تنظم ان المصارؾ ٌمكن
 0المدٌنة
 أي ٌستطلعوا ان رقابتهم ممارستهم المركزي،بمناسبة المصرؾ مراقبً على باتا تحظٌرا ٌحظر



 0كان شخص أي عنها ٌخبروا ان او فٌها ٌتدخلوا ان او الضرائبٌة الصفة ذات االمور من امر
 كانت،ان صفة بؤٌة المركزي، المصرؾ الى ٌنتمً كان او ٌنتمً شخص كل على -151 المادة"

 الوقائع جمٌع و المعلومات جمٌع الموجب هذا ٌشمل و1956 سنة اٌلول3 بقانون المنشؤ السر ٌكتم
 اٌضا انما و المالٌة المإسسات و المصارؾ و المركزي المصرؾ بزبائن فقط لٌس تتعلق التً

 0المركزي المصرؾ الى بانتمائه علٌها اطلع ٌكون التً و نفسها المذكورة المإسسات بجمٌع
 
 

  الخامس القسم
 العامة العمل تسٌٌر قواعد 

 
 عامة مبادىء- 1

 تارٌخ 6102  والمرسوم 5/8/1967 تارٌخ 41  االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -152 المادة"
5/10/1973 :)

: المصارؾ على ٌحظر
 0المصرفٌة المهنة عن ؼرٌبا ما نشاطا او صناعة او تجارة تزاول ان- 1
 ؼٌرها،مع او زراعٌة او تجارٌة او صناعٌة مإسسات االشكال،فً من شكل تشترك،باي ان- 2

 153 المادة  باحكام االحتفاظ
 لموظفً و المركزي للمجلس و حساباتها مراقبة لمفوضً  ،اعتمادات كان شكل ،باي تمنح ان-  3

 0االشخاص هإالء من كل اسرة والفراد الرتب، جمٌع من المركزي، المصرؾ
 على القائمٌن او ادارتها مجالس العضاء اعتمادات مباشرة ؼٌر او مباشرة بطرٌقة تمنح ان- 4

 فٌما المبٌنة بالشروط التقٌد بدون االشخاص هإالء اسر والفراد فٌها المساهمٌن وكبار ادارتها
: ٌلً

 ٌعٌن العمومٌة، المساهمٌن جمعٌة من مسبقة مبدئٌة اجازة موضوع االعتمادات تكون ان ٌجب- أ 
 االدارة، مجلس وعلى شخص لكل منحها الممكن لالعتمادات االعلى الحد االقل على فٌها

 هذه منح شروط على السنوٌة العادٌة العمومٌة المساهمٌن جمعٌة ٌطلعوا ان المراقبة ومفوضً
 فً االمر اقتضى ان الجمعٌة هذه اجازة تجدد ان وٌجب الشروط هذه تنفٌذ وعلى االعتمادات،

. سنة كل
. وشروطه االعتماد قٌمة فٌها تحدد االدارة مجلس من صرٌحة اجازة بموجب اعتماد كل ٌمنح- ب 
 مالٌة مإسسة من بكفالة او مصرفٌة بكفالة او عٌنٌة، بضمانات االعتمادات تؽطى ان ٌجب- ج

. الرقابة لجنة فً مقبولة تكون لبنان فً مسجلة
. للمصرؾ الخاصة االموال من بالمئة 25 االعتمادات هذه مجموع ٌتعدى اال ٌجب- د

 ولكبار ادارته على والقائمٌن ادارته مجلس العضاء اعتمادات ٌمنح ان مصرؾ الي ٌمكن- هـ
 وضمن الخاصة امواله من بالمئة 6 حدود فً المادة هذه فً الواردة بالشروط التقٌد دون مساهمٌه

. اعاله( د)الفقرة علٌه تنص الذي االقصى الحد
 مخاطر او حسابات على المادة هذه احكام انطباق مدى تقدٌر المصارؾ على الرقابة للجنة ٌعود- و

 الخالؾ حال فً و بمفردها، حالة لكل وذلك مباشرة ؼٌر مصلحة وجود مدى لجهة خاصة معٌنة،
 على المسؤلة تعرض المعنً المصرؾ وادارة المصارؾ على الرقابة لجنة بٌن النظر وجهات فً

 أي ٌقبل وال نهائٌا الخصوص بهذا المركزي المجلس قرار وٌعتبر بها، للبت المركزي المجلس
. القضائٌة او االدارٌة المراجعة طرق من طرٌق

 



 بالواقع ٌملكها تسلٌؾ مإسسة الى ما مصرؾ من الممنوحة القروض المادة هذه الحكام تخضع ال
 لدٌه مستخدمٌن او ادارته مجلس فً اعضاء ذاته بالوقت المإسسة هذه ادارة على القائمون كان وان

. لبنان مصرؾ لدى سجلت المإسسة هذه تكون ان شرط وذلك
 واالخوة والفروع واالصول الزوج من المادة هذه من 4و3 الفقرتٌن تطبٌق فً االسرة تتؤلؾ

. المستقرض عاتق على كانوا اذا واالخوات
 
 14013 رقم والمرسوم 5/8/1967 تارٌخ 41  االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة-153 المادة"

 5/10/1973 تارٌخ 6102 والمرسوم16/3/1970 تارٌخ
 ومفروشاته وتجهٌزاته االولٌة التؤسٌسٌة نفقاته تمثل التً ما مصرؾ موجودات عناصر مجموع ان

 مهما مإسسة اٌة فً له العائدة شكلها كان اٌا المساهمة او الشراكة وحصص العقارٌة وتوظٌفاته
 تتعدى ان ٌمكن ال السابقة المادة بموحب الممنوحة االعتمادات مجموع الٌها مضافا موضوعها كان

. كان وقت أي فً الخاصة االموال مجموع
 من مقبولة بامالك اال تتمثل ان ٌمكن ال هذه، الموجودات عناصر مجموع فً الثابتة الممتلكات ان

. المركزي المصرؾ مجلس ٌضعه خاص لنظام وفاقا لبنان مصرؾ
 
(: 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-154 المادة"

 او شراكة حصص ٌشتري ان مصرفا ٌمكن ،153 وللمادة 152 المادة من الثانٌة للفقرة خالفا
 دٌون الستٌفاء حصل قد الشراء ٌكون ان شرط به، المسموح الحد قٌمتها تفوق عقارات او مساهمة
 خالل الموجودات هذه تصفٌة المصرؾ هذا على ٌترتب انه اال تحصٌلها، فً مشكوك او موقوفة

 بشؤنها ٌراجع ارادته، عن خارجة لظروؾ المهلة بهذه التقٌد علٌه تعذر واذا سنتان اقصاها مدة
. المركزي المصرؾ

       فً علٌه المنصوص الترخٌص من ٌعفى السابقة للفقرة وفقا للعقارات الموقت التملك ان
 ان من التحقق بعد المصارؾ على الرقابة لجنة تعطٌه لترخٌص ٌخضع انما االجانب تملك قانون

. تحصٌله فً مشكوك او موقوؾ لدٌن استٌفاء فعال ٌتم الشراء
 

 فً المبٌنة التعرٌفات ضوء على ٌقدر، ان فً الصالحٌة المركزي للمصرؾ -155 المادة"
 تشكل ما مصرؾ موجودات منها تتؤلؾ التً العناصر بعض كانت اذا ما ،177 المادة

 . 153 و152 المادتٌن الحكام خالفا تجمٌدات، او مساهمات او مشاركات
 عن بالقضٌة ٌبت المركزي، المصرؾ نظر وجهة على العالقة صاحب المصرؾ اعترض اذا

. المدنٌة المحاكمات اصول لقانون وفقا, العادي التحكٌم طرٌق
. االعتراض لتارٌخ التالً الشهر خالل التحكٌمً العقد ٌحصل ان ٌجب
. لالستئناؾ قابل ؼٌر التحكٌمً القرار ٌكون
. 1956 سنة اٌلول 3 قانون بموجب المفروض السر بكتمان االضافً والمحكم المحكمون ٌلزم

 
 القواعد الجمهور من تتلقاها التً االموال استعمال فً تراعً ان المصارؾ على -156 المادة"

. حقوقه صٌانة تإمن التً
. مواردها وطبٌعة توظٌفاتها مدة بٌن توفق ان خاصة بصورة وعلٌها

 
 او متوسطة وعملٌات االجل قصٌرة عملٌات الى المصارؾ توظٌفات تصنؾ -157 المادة"

. االجل طوٌلة



 
 المصارؾ تسدٌها التً الموقتة المساعدات جوهرٌا هً االجل القصٌرة القروض -158 المادة"

 اجلها من اعطٌت التً العملٌات انتهاء طبٌعٌا تسدٌدها ٌإمن التً االعتمادات او زبائنها لخزٌنة
. السنة تتعدى ال مهلة ضمن

 
 بصفته المصرؾ صاحب تلزم التً هً االجل الطوٌلة او المتوسطة القروض -159 المادة"

 السنة مهلة ضمن ٌفً، ان للمستقرض بطبٌعتها تسمح ال مشارٌع او عملٌات بتموٌل مقرضا،
. والمشارٌع العملٌات هذه لتحقٌق استقرضها التً المبالػ

 
. مٌزانٌة او وضع بٌان تقدٌم اعتماد طالب كل على تفرض ان المصارؾ على -160 المادة"
 قدر على لتتؤكد تمنحها التً االعتمادات استعمال تتبع ان المصارؾ على -161 المادة"

. بها المصرح الؽاٌة عن تنحرؾ لم سلفتها التً االموال ان من المستطاع
 تمثٌال االخٌر، هذا ٌنشىء بان وعمٌله المصرؾ بٌن الجاري العقد ٌلزم عندما -162 المادة"

 التاسعة المادة الحكام خالفا السندات هذه تكون معٌن الجل سندات له، المعطاة بالحساب للسلفة
 لرسم فقط خاضعة ،1933 سنة االول كانون 20 تارٌخ ل/130 رقم االشتراعً المرسوم من

 لبنانٌة لٌرة 5000 ال قٌمتها تفوق ال التً للسندات واحدة لبنانٌة لٌرة قدره مقطوع طابع
 لٌرات 5و لبنانٌة لٌرة 10000 و 5001 بٌن قٌمتها تتراوح التً للسندات لبنانٌتان ولٌرتان

. لبنانٌة لٌرة10000 قٌمتها تفوق التً للسندات لبنانٌة
 
 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-163 المادة"
 علٌها اموال استالؾ او موجب باي لدٌه المرهونة القٌم تقٌٌد مصرؾ على ٌحظر -164 المادة"

 للمصرؾ ٌجوز وال الراهن، المدٌن موافقة على خاص، صك بموجب مسبقا، ٌستحصل ان دون
 قٌمة عن ٌزٌد لمبلػ علٌها اموال استالؾ وال موجب باي لدٌه، المرهونة القٌم تقٌٌد حال باي

. الراهن المدٌن ذمة فً له المتوجب الدٌن
. ٌمنحها قروض عن رهنا ٌقبلها ان وال اسهمه ٌشتري ان لمصرؾ ٌجوز ال -165 المادة"
 

 العملٌات ببعض خاصة قواعد- 2
 

 االدخار حسابات- أ 
 
 ال جمعٌات من او حقٌقٌٌن اشخاص من ادخار ودائع تتلقى ان المصارؾ ٌمكن -166 المادة"

. الربح تستهدؾ
. رأسمال تكوٌن سبٌل على المودعة االموال ادخار ودائع تعتبر -167 المادة"
 ٌكون الحساب صاحب الى شخصٌا دفترا المصرؾ لتسلٌم ادخار حساب فتح ٌإدي -168 المادة"

. بالتظهٌر وال بالتفرغ ال لالنتقال قابل ؼٌر وهو للمودع دٌن سند بمثابة الدفتر
 المستند هذا اصدرت التً للدائرة الدفتر ابراز بعد اال وسحبها المبالػ دفع ٌمكن ال -169 المادة"

. التحاوٌل او الشكات بواسطة المبالػ بسحب والٌسمح. المذكورة العملٌات فٌه تدون ان ٌجب الذي
. االدخار حسابات بموجبها تفتح التً االخرى الشروط تحدد ان للمصارؾ -170 المادة"
 رقم االشتراعً المرسوم بموجب المنشؤة الدخل ضرٌبة من االدخار حسابات تعفى -171 المادة"

. 1959 سنة حزٌران 12 بتارٌخ 144



 186 المادة فً الٌها المشار المعاملة من المصارؾ ٌعفً" االئحة "فً التسجٌل ان -172 المادة"
. 1959 سنة حزٌران 12 تارٌخ 126 رقم االشتراعً المرسوم من

 
: المسافرٌن شكات- ب 
 
 ٌضع الذي المركزي المصرؾ من مسبقة الجازة" المسافرٌن شكات "اصدار ٌخصع -173 المادة"

. االجازة هذه على للحصول المصرؾ فً توفرها الواجب الشروط
 

 المركزي المصرؾ عمل- 3
 
 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-174 المادة"

 تسٌٌر تإمن ان شؤنها من التً الوسائل واستخدام التوصٌات اعطاء صالحٌة المركزي للمصرؾ
. سلٌم مصرفً عمل
. فردٌة او شاملة والوسائل التوصٌات هذه تكون ان ٌمكن

 العامة التنظٌمات ٌضع ان لبنان مصارؾ جمعٌة رأي استطالع بعد خاصة المركزي وللمصرؾ
. وعمالئها بمودعٌها المصارؾ عالقة حسن لتؤمٌن الضرورٌة

 ان المصارؾ على التً العمل تسٌٌر قواعد. ضرورٌا ذلك رأى كلما وٌعدل ٌحدد ان له أن كما
. ومالءتها سٌولتها حالة على حفاظا بها تتقٌد

 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-175 المادة"
 او عام بشكل واالخر الحٌن بٌن ٌحدد ان المركزي للمصرؾ المصرفً، العمل سالمة تؤمٌن بؽٌة
 عناصر بعض بٌن او والمطلوبات الموجودات بٌن توفرها الواجب النسب حدة على مصرؾ لك

. بٌنها فٌما والمطلوبات هذه الموجودات
. المادة هذه مفهوم فً المطلوبات بمثابة الخاصة االموال وتعتبر

 او التطبٌق فورٌة تكون ان ٌمكن ال السابقة المادة بموجب تصدر قد التً االحكام ان -176 المادة"
 بهذه المصارؾ الى ٌوجهها التً التعلٌمات فً المركزي المصرؾ ٌحدد بل. المفعول رجعٌة

 النسب هذه تحسب التً االصول ٌحدد كما المقررة النسب تطبٌق بنهاٌتها سٌبدأ التً المهلة المناسبة
. بموجبها

 القانون لهذا تطبٌقا ٌضعها التً والتعلٌمات االنظمة فً المركزي، المصرؾ ٌحدد -177 المادة"
 قصٌرة تعهدات "،"التجهٌز قابلة موجودات "،'"السٌولة حالة"،"سائلة اموال:"العبارات معنى

 …الخ" مجمدة اموال "،"خاصة رسامٌل او اموال "،"االجل

 
 

 السادس القسم
 المصرفٌة للمهنة التابعة المهن

 المالٌة المإسسات
 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-178 المادة"

 ٌكون التً المإسسات القانون هذا علٌها ٌنص التً الخاصة االحكام اطار فً مالٌة مإسسات تعتبر
 المنصوص الشروط فٌها تتوفر والتً نوعها كان اٌا التسلٌؾ بعملٌات القٌام االساسً موضوعها

. القانون هذا من 182 و181 و180و 179 المواد فً علٌها
 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-179 المادة"



. مؽفلة شركات بشكل اللبنانٌة المالٌة المإسسات تنشؤ
 الشركات لفروع او االجنبٌة للشركات اال لبنان فً باالقامة االجنبٌة المالٌة للمإسسات ٌرخص ال

. مؽفلة شركات بشكل االصلٌة بالدها فً المنشؤة االجنبٌة
 المواد احكام وكذلك 127 و125 المادتان علٌها تنص التً االحكام المالٌة المإسسات على تطبق
. القانون هذا من 147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،131 ،130 ،128

: التالٌة العناصر المالٌة المإسسات على 125 المادة احكام تطبٌق فً ودائع تعتبر ال
. االسهم اصدار عالوة المدورة، االرباح االحتٌاط، اموال المال، رأس- أ 

 والمإسسات المصارؾ مع عملٌاتها طرٌق عن المالٌة المإسسات علٌها تستحصل التً االموال- ب 
. دٌن سندات اصدار طرٌق عن او االخرى المالٌة

 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-180 المادة"
. لبنانٌة لٌرة ملٌونا قدره مدفوع ادنى مال رأس لها ٌكون ان لبنانٌة مالٌة مإسسة كل على- 

 ملٌونا قدره رأسماال لبنان فً الستثماراتها خصصت انها تثبت ان اجنبٌة مالٌة مإسسة كل على
. االقل على لبنانٌة لٌرة
 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة 181 المادة"

 الشروط المتوفٌة الطلبات تقبل لبنان، مصرؾ لدى تسجٌلها تطلب ان المالٌة المإسسات على
. القانونٌة

 بالنسبة علٌها المنصوص لالحكام وفقا المسجلة المالٌة المإسسات الئحة لبنان، مصرؾ ٌنشر
. والتسلٌؾ النقد قانون من 136 المادة فً للمصارؾ

 الئحة على ومدرجة مسجلة تكن لم ان المالٌة المإسسة صفة تنتحل ان مإسسة الي ٌحق ال
. المالٌة المإسسات

 قانون باحكام عمال مالٌة، كمإسسات تسجٌلهم سبق الذٌن والمعنوٌون الحقٌقٌون االشخاص ٌعطى
 181 الى 178 المواد باحكام للتقٌد القانون هذا صدور تارٌخ من واحدة سنة مهلة والتسلٌؾ النقد
 و184و183 المواد الحكام خاضعة حكما تصبح ، المهلة هذه بنهاٌة تقفل لم واذا القانون، هذا من
. القانون هذا من 222

 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-182 المادة"
 التسلٌؾ بخصوص لبنان مصرؾ ٌتخذها التً التدابٌر كافة تنفذ ان المالٌة المإسسات على-

 بالتوجٌهات تتقٌد ان وعلٌها. القانون هذا من 79 بالمادة المعنٌة بالعملٌات منها المتعلقة وخاصة
. الدارتها بالنسبة المركزي المصرؾ بها ٌزودها قد التً
 المإسسات هذه تجاه اللجنة وتخول المصارؾ على الرقابة بلجنة المالٌة المإسسات مراقبة تناط
. المصارؾ تجاه تمارسها التً الصالحٌات نفس

 المراقبة مفوضً الى العائدة االحكام لدى المراقبة مفوضً وعلى المالٌة المإسسات على تطبق
 .   المصارؾ الى

 المادة بموجب المصارؾ على تسري التً االدارٌة العقوبات المالٌة المإسسات على وتسري
 ان او ادناه، 183 المادة اطار ضمن اعمالها تتابع ان اما ٌمكنها تسجٌلها، شطب حال وفً ،208

. تصفى
 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-183 المادة"
 او احدى ٌمارسون الذٌن المعنوٌٌن او الحقٌقٌٌن االشخاص على المالٌة المإسسات نظام ٌنطبق ال

 كمإسسات التسجٌل شروط فٌهم تتوفر ال والذٌن 178 المادة فً علٌها المنصوص العملٌات بعض
. مالٌة
. 127 و125 المادتان علٌها تنص التً االحكام االشخاص هإالء على تطبق



 124 المادة فً المحددة العناصر المادة هذه فً المعنٌة المإسسات قبل من متلقاة ودائع تعتبر ال
 منشؤة المإسسة كانت اذا المتضامنٌن الشركاء قبل من المإسسة تصرؾ تحت الموضوعة واالموال

 منشؤة الشركة كانت اذا الموصٌن والشركاء المفوضٌن الشركاء قبل ومن تضامن شركة بشكل
 شركة بشكل منشؤة المإسسة كانت اذا المفوضٌن الشركاء قبل ومن بسٌطة، توصٌة شركة بشكل

 سندات اصدار طرٌق عن المؽفلة الشركات علٌها تستحصل التً االموال وكذلك مساهمة، توصٌة
. التجارة قانون من ٌلٌها وما 22 للمادة وفقا دٌن

 
 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-184 المادة"

 تارٌخ تلً التً اشهر الستة ضمن لبنان مصرؾ الى تقدم ان السابقة بالمادة المعنٌة المإسسات على
 تسمٌتها او التجاري عنوانها ٌتضمن تصرٌحا-بعده تؤسست كانت اذا القانون، بهذا العمل بدء

. تتعاطاها التً العملٌات ونوع رأسمالها قٌمة البرٌدي عنوانها
 ملؾ عن صورة وكذلك التجاري، السجل فً تسجٌلها ملؾ عن صورة اٌضا تقدم ان وعلٌها

 للمصرؾ ترسل ان وعلٌها اجنبٌة لمإسسة فرعا كانت اذا الوطنً االقتصاد وزارة لدى تسجٌلها
 االحصائٌة او المحاسبٌة البٌانات كافة منه المحددة المهل وضمن للنماذج ووفقا بالشروط المركزي

. منها ٌطلبها التً
 منها المتعلقة خاصة التسلٌؾ بخصوص لبنان مصرؾ ٌتخذها قد التً بالتدابٌر تتقٌد ان وعلٌها

. الدارتها بالنسبة بها ٌزودها قد التً والتوجٌهات 79 بالمادة المعنٌة بالعملٌات
 
 

 السابع القسم
 المراقبة مفوضو

 
 الحاالت احدى فً كان اذا مصرؾ لدى مراقبة مفوض احد ٌعٌن ان ٌمكن ال -185 المادة"

. 127 بالمادة علٌها المنصوص
 5/10/1973 تارٌخ 6102 للمرسوم وفقا معدلة-186 المادة"

 مفوضً تعٌٌن فً التالٌة االصول تعتمد التجارة، قانون من 173 و172 المادتٌن الحكام خالفا
. المسجلة المالٌة والمإسسات المصارؾ لدى المراقبة

 الجمعٌة انعقاد عند تنتهً سنوات ثالث لمدة العمومٌة المساهمٌن جمعٌة من المراقبة مفوضو ٌعٌن
 مدة انتهاء قبل ؼٌره محل ٌعٌن الذي المفوض اما. الثالثة السنة حسابات فً تنظر التً العمومٌة

. سلفه والٌة من المتبقٌة بالمدة والٌته، مدة لتحدد هذه سنوات، الثالث
 المحكمة من ٌطلب ان مساهم لكل ٌحق المراقبة، مفوض تعٌٌن عن العمومٌة الجمعٌة تخلفت اذا

 الجمعٌة قبل من اصٌل مراقبة مفوض تعٌٌن عند والٌته مدة تنتهً موقت مفوض تعٌٌن المختصة
. العمومٌة

 ٌكونو الن تإهلهم التً الكفاءات على وحائزٌن الشروط مستوفٌن ٌكونوا ان المراقبة مفوضً على
. محلفٌن ٌكونوا ان وٌجب المحاكم لدى كخبراء مقبولٌن

 رأسمال من االقل على بالمئة عشرة ٌمثلون المساهمٌن من لمجموعة او واحد لمساهم ٌحق
 المعٌنٌن المراقبة مفوضً من اكثر او احد تعٌٌن على ٌعترضوا ان المالٌة المإسسة او المصرؾ

 المحكمة اجابت واذا ؼٌرهم تعٌٌن المختصة المحكمة من ٌطلبوا وان العمومٌة الجمعٌة قبل من
 اال والٌتهم، مدة انتهاء قبل الطرٌقة بهذه المعٌنٌن المفوضٌن اقالة ٌجوز فال المساهمٌن هإالء طلب
. المختصة المحكمة من بقرار



 مراعاة مع المحكمة قبل من اضافً مفوض تعٌٌن ضرورة من المالٌة والمإسسات المصارؾ تعفى
 على بالمئة عشرة ٌمثلون مساهمٌن لمجموعة او واحد لمساهم ٌحق المصارؾ، سرٌة قانون احكام
 خبٌر تعٌٌن المختصة المحكمة من ٌطلبوا ان المالٌة المإسسة او المصرؾ رأسمال من االقل

 مهمة تحدد ان الٌه، واستجابت هذا الطلب وجدت اذا المحكمة وعلى معٌنة، امور فً للتحقٌق
 االدارة ولمجلس المستدعٌن للمساهمٌن او للمساهم تقرٌره الخبٌر ٌقدم واتعابه وصالحٌاته الخبٌر
. المساهمون ٌعقدها عمومٌة جمعٌة اول على التقرٌر هذا ٌعرض ان وٌجب

 
 5/8/1967 تارٌخ 41  االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة-187 المادة"

 لمراقبته المولجٌن المصرؾ فً المسإولة السلطات فورا ٌطلعوا ان السنة خالل المفوضٌن على
 فً الوضعٌة تسوٌة السلطات هذه من طالبٌن الحظوها قد ٌكونون التً والمخالفات المؽاٌرات عن

. مستطاع وقت اقرب
 بها قاموا التً المراقبة اعمال عن مفصال سنوٌا تقرٌرا ٌضعوا ان اخرى، جهة من وعلٌهم

 نهاٌة فً االكثر على العالقة، صاحب المصرؾ فً المسإولة للسلطات التقرٌر هذا وٌسلم ونتائجها،
. خاللها المراقبة الجارٌة للسنة التالً اذار شهر
 الى ٌقدموا ان التجارة قانون باحكام عمال ٌنظمونها التً التقارٌر عن عالوة المراقبة مفوضً على

 هذا منحها التً التسلٌفات عن مفصال خاصا تقرٌرا لدٌه، عٌنوا الذي للمصرؾ العمومٌة الجمعٌة
. ادارته على والقائمٌن ادارته مجلس العضاء مباشرة ؼٌر او مباشرة بطرٌقة المصرؾ

 5/8/1967 تارٌخ 41  االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة-188 المادة"
 لجنة ورئٌس المركزي المصرؾ حاكم الى واحد، وبآن مباشرة ٌرسلوا، ان المراقبة مفوضً على

 ان ثانٌة ناحٌة من وعلٌهم. السابقة المادة فً المذكورة تقارٌرهم عن نسخا المصارؾ على الرقابة
. السلطتٌن هاتٌن من الٌهم ٌوجه اٌضاحات او معلومات طلب كل ممكنة مهلة اقصر فً ٌلبوا
 النسخة على بارقام االسماء هذه استبدال فٌنبؽً زبائن اسماء على ٌحتوي التقرٌر هذا كان واذا

. الحاكم الى المرسلة
 5/10/1973 تارٌخ 6102  للمرسوم وفقا معدلة-189 المادة"

 المادة فً علٌها المنصوص لألصول وفقا مراقبة مفوض لدٌه ٌعٌن ان اجنبً مصرؾ كل على
186 .
 هذا فً المحددة الشروط ضمن لبنان فً االجنبٌة المصارؾ اعمال مراقبة المفوضون هإالء ٌإمن

. القانون
 الٌهم المشار االشخاص ؼرار على المصرفً السر بكتمان المراقبة مفوضو ٌلزم -190 المادة"

. 1956 سنة اٌلول 3 قانون من الثانٌة بالمادة
 فً ٌتخذ بمرسوم المصارؾ لدى المراقبة مفوضً مهنة تنظم ان للحكومة ٌجاز -191 المادة"

. المالٌة وزٌر موافقة وبعد المركزي المصرؾ اقتراح على بناء الوزراء مجلس

 
 

 العقوبات - الرابع الباب
 
 



 
 االول القسم
 الجزائٌة العقوبات

 
 8 و7 المادتٌن فً المحددة بالشروط اللبنانٌة العملة قبول عن ٌمتنع من على تطبق -192 المادة"

. العقوبات قانون من 319 بالمادة علٌها المنصوص العقوبات
 علٌها المنصوص العقوبات القانون هذا من 11 المادة احكام مخالفة على تطبق -193 المادة"

. العقوبات قانون من 44 بالمادة
 من 356 بالمادة علٌها المنصوص العقوبات 23 المادة احكام مخالفة على تطبق -194 المادة"

. العقوبات قانون
 الذٌن لالشخاص شرٌكة 23 بالمادة الٌها المشار والمإسسات المالٌة والمإسسات المصارؾ تعتبر

. الذكر االنفة 23 المادة الحكام خالفا مساهمة او وظٌفة او والٌة منها قبلوا قد ٌكونون
 العقوبات االولى، فقرتها 141 و137و125 المواد احكام مخالفة على تطبق -195 المادة"

. العقوبات قانون من 655 بالمادة علٌها المنصوص
 300 قدرها وبؽرامة االكثر، على اشهر وثالثة االقل على شهر لمدة بالسجن ٌعاقب -196 المادة"

 من كل فقط العقوبتٌن هاتٌن باحدى او االكثر، على لبنانٌة لٌرة1000 و االقل على لبنانٌة لٌرة
. 127 بالمادة المعددة المحظورات خالؾ

 قدرها وبؽرامة االكثر، على اشهر وثالثة االقل على شهر لمدة بالسجن ٌعاقب -197 المادة"
 كل فقط، العقوبتٌن هاتٌن باحدى او االكثر، على لبنانٌة لٌرة5000و االقل على لبنانٌة لٌرة1000

. 153 و152 المادتٌن احكام خالؾ من
 من كل على العقوبات قانون من 655 بالمادة علٌها المنصوص العقوبات تطبق -198 المادة"

 على جوابا ناقصة او صحٌحة ؼٌر معلومات باعطائه مصرؾ من اعتماد على استحصل قد ٌكون
. 160 المادة باحكام عمال المصرؾ هذا له وجهه قد ٌكون الذي الطلب
 بٌان طلب قد ٌكون ال الذي المصرؾ لبنانٌة لٌرة5000 و1000 بٌن تتراوح بؽرامة ٌعاقب

. 160 بالمادة الملحوظٌن المٌزانٌة او الوضع
 1000 قدرها وبؽرامة االكثر على اشهر وثالثة االقل على شهر لمدة بالسجن ٌعاقب- 199 المادة"

 خالؾ من كل فقط العقوبتٌن هاتٌن باحدى او االكثر على لبنانٌة لٌرة5000و االقل على لبنانٌة لٌرة
. 165 و164 المادتٌن احكام

 تارٌخ 6102  والمرسوم 5/8/1967 تارٌخ 41  االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة-200 المادة"
5/10/1973 

 مسافرٌن شكات ٌصدر من كل العقوبات قانون من 655 بالمادة علٌها المنصوص بالعقوبات ٌعاقب
. 173 المادة بمقتضى منه المفروضة للشروط خالفا او المركزي المصرؾ اجازة دون

 مسجال ٌكون ان دون نوعها كان اٌا تسلٌؾ، اعمال عادة ٌتعاطى شخص كل العقوبة بنفس ٌعاقب
 بموجب المطلوب التصرٌح اجرى قد ٌكون ان دون او 181 المادة الحكام وفقا لبنان مصرؾ لدى

. القانون هذا من 184 المادة
 او لبنانٌة لٌرة 1000 الى 100 من وبؽرامة ٌوما 30 الى اٌام 8 من بالسجن ٌعاقب -201 المادة"

 عضو هو او مالٌة، مإسسة او مصرؾ عن للتوقٌع معتمد شخص كل فقط العقوبتٌن هاتٌن باحدى
 المركزي للمصرؾ قدم قد ٌكون مالٌة مإسسة او مصرؾ لدى مستخدم او مدٌر او ادارة مجلس

. للحقٌقة مخالفة او ناقصة شروحا او معلومات او احصاءات او حسابٌة بٌانات قصد عن



 عمٌل عن المركزٌة المخاطر لمصلحة ٌصرح لم الذي المصرؾ ٌعاقب ان ٌمكن ذلك، عن وفضال
 بحال العمٌل لهذا الدائنه االخرى المصارؾ تجاه والضرر بالعطل عمٌل، مخاطر بعض عن او

. الدفع عن توقفه
 
 الرئٌسٌٌن الفاعلٌن على تطبق التً العقوبات نفس علٌهم وتطبق شركاء ٌعتبر -202 المادة"

 هذا فً المحددة بواجباتهم اخلوا قد اهمال، عن او قصد عن ٌكونون، الذٌن المراقبة مفوضو
. القانون
 356 بالمادة علٌها المنصوص العقوبات 186 المادة من االخٌرة الفقرة احكام مخالفة على تطبق

. العقوبات قانون من
 من السابقتٌن الفقرتٌن بمقتضى علٌهم المحكوم المراقبة مفوضً تمنع ان اٌضا المحكمة وٌمكن

. نهائٌا او موقتا المهنة ممارسة
 من المصارؾ سرٌة ٌفشً من كل سنتٌن الى اشهر ستة من بالسجن ٌعاقب- 203 المادة"

 المادتٌن تطبٌق دون ذلك والٌحول. 190 و155 و151 و148 المواد فً الٌهم المشار االشخاص
. 185 و127

 تجرها ان ٌمكن التً المادٌة العقوبات تفرض معنوي، شخص ضد مخالفة ثبتت اذا -204 المادة"
. المخالفة عن المسإولٌن المعنوي الشخص هذا مستخدمً او مدراء او مدٌر على المخالفة

 الؽرامات بدفع المعنوي الشخص مع بالتضامن ملزمون الٌهم المشار المسإولٌن او المسإول ان
. كافة والنفقات والضرر والعطل

 المركزي المصرؾ بها ٌقوم التً بالرقابة التذرع مالٌة مإسسة او مصرفا ٌمكن ال -205 المادة"
. علٌهما وقعت تكون قد التً الجزائٌة او المدنٌة المسإولٌات من للتملص

. دعاٌة كعنصر الرقابة بهذه التوسل ٌمكنهما وال
 وتقام. العاجلة لالصول وفقا الجزائٌة المحاكم امام القانون هذا مخالفات تالحق -206 المادة"

. المركزي المصرؾ لطلب بناء العامة النٌابة قبل من الدعوى
. المحكوم نفقة على كلٌا او وجزئٌا االجراءٌن بكال او باعالنه او الحكم بنشر المحكمة تقرر

 
 

 الثانً القسم
 التؤخٌر ؼرامات

 
 ال مصرؾ كل على الواحد، بالٌوم لبنانٌة لٌرة مائة تبلػ ان ٌمكن ؼرامة، تفرض -207 المادة"

 ٌعرقل او 176 و175 و147و146 المواد فً علٌها المنصوص بالموجبات المهل ضمن ٌتقٌد
 تطبٌق دون ذلك ٌحول وال. 149 بالمادة الٌها والمشار المركزي بالمصرؾ المنوطة الرقابة اعمال

. لها ٌتعرض التً االدارٌة او الجزائٌة العقوبات
 المادة فً علٌها المنصوص بالموجبات تتقٌد ال التً المالٌة المإسسات على العقوبات نفس تفرض
182 .
 لتارٌخ التالً الٌوم من اعتبارا االداء متوجبة وتصبح المركزي المصرؾ قبل من الؽرامة تحدد

. العالقة صاحبً المالٌة للمإسسة او للمصرؾ مضمون بكتاب ارسله قد ٌكون الذي االخطار
 
 

 الثالث القسم



 االدارٌة العقوبات
 9/5/1967 تارٌخ 28/67للقانون وفقا معدلة-208 المادة"

 ٌفرضها التً التدابٌر او القانون هذا ؼاحكام او االساسً نظامه احكام مصرؾ خالؾ سواء
 معلومات او بٌانات قدم او القانون هذا من المستمدة الصالحٌات بمقتضى المركزي المصرؾ

 العقوبات المخالؾ بالمصرؾ ٌنزل ان المركزي للمصرؾ ٌحق للحقٌقة، مطابقة ؼٌر او ناقصة
: التالٌة االدارٌة

. التنبٌه- أ 
. تعلٌقها او له المعطاة التسلٌؾ تسهٌالت تخفٌض- ب 
. المهنة ممارسته فً اخرى تحدٌدات اٌة فرض او العملٌات ببعض القٌام من منعه- ج
. مإقت مدٌر او مراقب تعٌٌن- د

. المصارؾ الئحة من شطبه- هـ
 

. المخالؾ المصرؾ لها تعرض التً الجزائٌة والعقوبات الؽرامات تطبٌق دون ذلك ٌحول وال
 16/3/1970 تارٌخ 14013  للمرسوم وفقا معدلة-209 المادة"
 

 بموجب المنشؤة العلٌا المصرفٌة الهٌئة قبل من السابقة المادة فً علٌها المنصوص العقوبات تقرر
. 1967 سنة اٌار 9 تارٌخ 28/67 رقم القانون من 10 المادة

. القضائٌة او االدارٌة العادٌة وؼٌر العادٌة المراجعة طرق من طرٌق أي الهٌئة هذه قرارات تقبل ال
 14/7/1967 تارٌخ 12  االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -210 المادة"
 

 تعٌٌن القرارات هذه نتناول عندما السابقة بالمادة الٌها المشار اللجنة قرارات نشر ٌجب
. المصارؾ الئحة من مصرؾ شطب او مإقت مدٌر

 
 

  اخلامس الباب
 
 
 

 انتقالٌة احكام
 الثالث بالباب متعلقة

 
 المادتٌن الحكام وفقا تطلب، ان 178و 121 بالمادتٌن الٌها المشار المإسسات على -211 المادة"

 تارٌخ من اعتبارا اشهر ثالثة مهلة خالل المركزي، المصرؾ لدى تسجٌلها او قٌدها ،180 و135
. المعامالت هذه الجراء اٌاها داعٌا الصحؾ فً المصرؾ هذا سٌنشره الذي االعالم

 تلً التً التسعة االشهر خالل االولى للمرة 136 بالمادة الٌها المشار الالئحة تنشر -212 االمادة"
. السابقة بالمادة المحددة اشهر الثالثة مهلة انقضاء

 ٌجب السابقة بالمادة الٌها المشار الالئحة فً مدرجة تكون ال التً المإسسات ان -213 المادة"



 عبارات استعمال اوعن المصرفٌة، المهنة ممارسة عن تتوقؾ ان ،137 للمادة وفقا علٌها،
. الالئحة هذه نشر من اعتبارا" مصرفً "او ،"مصرؾ صاحب "،"مصرؾ"
 لتارٌخ التالٌتٌن السنتٌن خالل 133و 132 المادتٌن باحكام تتقٌد ان المصارؾ على -214 المادة"

. تسجٌلها طلب بقبول لها المركزي المصرؾ اعالم
 تتوقؾ ان تسجٌلها، فٌه تبلؽت قد تكون الذي التارٌخ من اعتبارا المصارؾ، على -215 المادة"

. 152 المادة بموجب المحظورة العملٌات اجراء عن
 فٌه تبلؽت قد تكون الذي الٌوم من اعتبارا سنوات، خمس مهلة المصارؾ تمنح -216 المادة"

. الالئحة على تسجٌلها
. بها سارت قد تكون قد والتً 152 بالمادة الٌها المشار العملٌات تسوٌة او لتصفٌة( أ 

. 153 المادة احكام على االنطباق بؽٌة الالزمة التدابٌر التخاذ( ب 
 على انطباقها سبٌل فً المصارؾ تعمل السابقة، بالمادة المحددة المهلة خالل فً -217 المادة"

. 156 المادة من الثانٌة الفقرة احكام
 ٌتخذ 217 و216 و214 بالمواد علٌها المنصوص التنسٌق مهل خالل فً -218 المادة"

 للمحافظة الصالحة التدابٌر جمٌع مصرؾ بكل الخاصة الوضعٌة ضوء على المركزي المصرؾ
. ومالءته المصرؾ هذا سٌولة على

 التً االجراءات التسجٌل او العدل والكتابة واالنتقال الطوابع رسوم جمٌع من تعفى -219 المادة"
 لتحقٌق االنظمة كتعدٌالت 178 و121 بالمادتٌن علٌها المنصوص المإسسات التخاذها ستضطر
 التصفٌة، او القسمة او المنقولة وؼٌر المنقولة المقدمات او جدٌدة شركة انشاء او ضم او انفصال

 217 و216 و215و214 المواد احكام لتنفٌذ المجراة والوثائق العملٌات جمٌع عامة وبصورة
. المواد هذه فً المحددة المهل ضمن

 المواد تنفٌذ ٌتوجبها قد التً القرارات تعتبر مؽفلة شركة بشكل المنشؤة المصارؾ فً -220 المادة"
 عادٌة ؼٌر عمومٌة مساهمٌن جمعٌة قبل من صحٌحة بصورة متخذة 217 و216 و215 و214
 قانون من 204 و203 بالمادتٌن الٌها المشار واالؼلبٌة النصاب شروط ضمن مذاكراتها جرت

. التجارة
 بشرط جارٌا ٌعتبر المركزي المصرؾ من المقبولة االولى الالئحة فً التسجٌل ان -221 المادة"

. الثالث الباب باحكام المحددة المهل ضمن العالقة ذات المإسسات تقٌد
 تجعل لم مإسسة كل وتصفى منتهٌة مدتها وتعتبر الالئحة من تشطب المهل هذه انقضاء بعد

. المذكورة االحكام مع متوافقة تكون وال قانونٌا وضعها
. المالٌة المإسسات على اعاله الواردة االحكام تطبق

 
 بالحقوق التذرع الثالث الباب الحكام نشاطها ٌخضع مإسسة اٌة ٌمكن ال -222 المادة"

. القانون هذا احكام تطبٌق تجاه المكتسبة

 
 

 السادس الباب
 
 



 
 ونهائٌة مختلفة احكام

 
 للمصرؾ تدفع ان بوظائفه المركزي المجلس اضطالع فور للحكومة، ٌجاز -223 المادة"

. 15 بالمادة المحدد الرأسمال
 المإسسة هذه تصبح بحٌث العمل، قٌد تدرٌجٌا وٌجعلها المختلفة المصرؾ دوائر المجلس ٌنظم
 سنة نٌسان اول من اعتبارا القانون هذا بموجب الٌها المسندة الوظائؾ مجمل ممارسة على قادرة
1964 .

: المركزي المصرؾ ٌخول -224 المادة"
 
 البنك هذا على ٌتوجب التً والمطلوبات الموجودات عناصر لبنان و سورٌا بنك مع ٌحدد ان- 1

. اجرائها وكٌفٌة العملٌة هذه شروط وكذلك له، المعطى االصدار امتٌاز النتهاء نتٌجة الٌه نقلها
 القضاٌا فً للبت عدة بروتوكوالت او بروتوكوال معه وٌوقع ولبنان سورٌا بنك ٌفاوض ان- 2

: وخاصة المإسسة، وهذه الدولة بٌن المعلقة
 لبنانٌة، لٌرة الماٌة فئة من النقدٌة ولبنان سورٌا بنك الوراق ،1952 سنة فً التزوٌر، قضٌة- أ 

. 1945 سنة االول كانون اول اصدار
 المادة بموجب العامة الدوائر لودائع ولبنان سورٌا بنك ٌإدٌها التً الفائدة معدل تحدٌد اساس- ب 

. 1937 سنة اٌار 29 اتفاقٌة من 11
 اٌار 24 قانون بموجب ادخل الذي الجزئً بالتعدٌل المتعلق ولبنان سورٌا بنك من المقدم الطلب- ج

. 1937 سنة اٌار 29 اتفاقٌة على 1949 سنة
 

 الناشئة العالقات نهائٌا تصفى كً مصالحة او تحكٌم كل اجراء صالحٌة المركزي المصرؾ ٌخول
. 1937 سنة اٌار 29 اتفاقٌة جراء من ولبنان سورٌا وبنك الدولة بٌن

 المادة هذه فً الٌها المشار البروتوكوالت او البروتوكول على الوزراء مجلس ٌصادق ان ٌجب
. التنفٌذ قابلة لتصبح

 وٌقٌد ولبنان سورٌا لبنك بها مدٌنة الدولة تكون التً المبالػ الخزٌنة على المركزي المصرؾ ٌقٌد
. اعاله الٌها المشار المعلقة االمور تصفٌة جراء من للدولة، بها مدٌنا البنك هذا ٌكون التً المبالػ لها
 
 سنة اذار 31 لؽاٌة اصدرها قد ولبنان سورٌا بنك ٌكون التً النقدٌة االوراق ان -225 المادة"

 ،1964 سنة نٌسان اول من لها،اعتبارا ٌبقى اللبنانٌة، الجمهورٌة اصدار مإسسة بصفته 1964
. محدودة ؼٌر ابرائٌة قوة

 من ٌؤخذ ان الخاصة النقدٌة اوراقه ٌصدر ورٌثما االمر اقتضى اذا المركزي، للمصرؾ ٌجاز
. التداول فً ٌضعها وان الالزمة النقدٌة االوراق فئات ولبنان سورٌا بنك مخزونات

 المحددة بالشروط النقدٌة ولبنان سورٌا بنك اوراق بعد فٌما التداول، من تدرٌجٌا المصرؾ ٌسحب
. 55 لؽاٌة 51 المواد فً

 المصرؾ كؤوراق 1964 سنة نٌسان اول بعد المتداولة النقدٌة ولبنان سورٌا بنك اوراق تعتبر
. 69 و58 و57 و56 المواد تطبٌق فً نفسها المركزي

 
: 59 المادة تطبٌق اجل من المركزي، المصرؾ ان -226 المادة"



 ،1964 سنة اذار 31 مساء بتارٌخ المتداولة الصؽٌرة للنقود االسمٌة القٌمة مطلوباته فً ٌدرج( أ 
. باسمها ٌفتحه مإقت حساب فً الخزٌنة على بقٌدها

. الخزٌنة تخص التً المصكوكه القطع مخزون الكلفة، بسعر عاتقه على ٌؤخذ( ب 
. اعاله( أ )الفقرة فً علٌه المنصوص الموقت الحساب فً لها العائد المبلػ للخزٌنة وٌقٌد
 بتارٌخ ولبنان سورٌا بنك صنادٌق فً تكون التً الصؽٌرة العمالت المخزون هذا من جزءا تعتبر
. مساء 1964 سنة اذار 31

 للتداول صالحة ؼٌر ٌراها التً المخزونة الصؽٌرة القطع فئات عاتقه على ٌؤخذ اال المصرؾ ٌمكن
. النقدٌة صفتها ٌبطل وان
 اعاله،( ب )و( أ )الفقرتٌن فً الٌها المشار اقٌود اجراء بعد مدٌنا رصٌدا الموقت الحساب اظهر اذا

. 113 بالمادة علٌها المنصوص لها العائدة الحصة من الدولة على دٌنه قٌمة المصرؾ ٌقتطع
 موجوداته فً وٌقٌد للخزٌنة الرصٌد هذا المصرؾ فٌدفع دائنا الموقت الحساب رصٌد كان اذا اما

. المخزونة الصؽٌرة القطع قٌمة
 
 التً الدفع اتفاقات تنفٌذ المركزي المصرؾ الى ٌسند 97 المادة من( د )للفقرة تطبٌقا- 227 المادة"

. خاصة لمصارؾ اسند قد تنفٌذها ٌكون
 حسابات استعادة شروط وٌحدد العالقة ذات للمصارؾ الالزمة المهل المركزي المصرؾ وٌمنح

. لدٌها التً" الكلٌرٌنػ"
 وزٌر مع باالتفاق ٌحددها التً بالشروط عاتقه، على المركزي المصرؾ ٌؤخذ -228 المادة"

. ملؽى اصبح الذي القطع مكتب موجودات المالٌة،
 

 بعٌن تإخذ السابقة الفقرة باحكام عمال علٌها حصل قد المصرؾ ٌكون التً االجنبٌة، العمالت ان
 كباقً ،69 المادة من االولى الفقرة فً علٌهما المنصوص المئوٌتٌن النسبتٌن لحساب االعتبار

. اجنبٌة وعمالت ذهب من المصرؾ موجودات
 ورٌثما الدولً النقد صندوق مع باالتفاق اللبنانٌة للٌرة جدٌد سعر بالذهب ٌحدد رٌثما -229 المادة"

 التً التالٌة االنتقالٌة االجراءات المالٌة وزٌر ٌتخذ الثانٌة، للمادة وفقا قانون بموجب السعر هذا ٌثبت
. سٌحددها التً بالتوارٌخ التنفٌذ حٌز تدخل
 خالص ذهب ؼرام. ،888 671 ب المحدد االمٌركً للدوالر بالنسبة اللبنانٌة، للٌرة ٌعتمد- 1

" القانونً االنتقالً السعر "هو ٌكون الحرة السوق سعر من ٌكون ما اقرب حقٌقً قطع سعر
. اللبنانٌة للٌرة

 على الحالٌة االصدار مإسسة قبل من المصدرة النقدٌة االوراق تؽطٌة فً الذهب عنصر ٌقٌد- 2
". القانونً االنتقالً السعر "اساس

 والعمالت التؽطٌة فً الداخل الذهب االنتقالً، بالسعر ٌوازي، ما جهة، من بٌن، الفروق ان- 3
 العمالت، وهذه الذهب لهذا الفعلً السعر اخرى، جهة ومن فٌها، داخلة تكون قد التً االجنبٌة

 هذه تتحول ان الى 1949 سنة اٌار 27 تارٌخ 15105 رقم المرسوم الحكام خاضعة تبقى
. المركزي المصرؾ الى العناصر

 
 المركزي المصرؾ موجودات مع الذكر االنفة العناصر تخضع التحوٌل هذا تارٌخ من اعتبارا
. 115 المادة الحكام اجنبٌة وعمالت ذهب من االخرى

 
 المبالػ عن تستوفى التً والرسوم الضرائب" القانونً االنتقالً السعر "اساس على تحسب- 4



 من االولى بالمادة المحدد السعر اساس على حالٌا تحسب والتً االجنبٌة بالعمالت المحررة
. 1949 سنة اٌار 24 قانون

 
 عن المستوفاة والرسوم الضرائب على زٌادة أٌة إلى الجدٌد التحوٌل معدل تطبٌق ٌإدي اال ٌجب
. المبدأ هذا بتؤمٌن الكفٌلة الطرق بقرارات، المالٌة، وزٌر ٌحدد االجنبٌة، بالعمالت محررة مبالػ
. القانونً االنتقالً بالسعر المحاسبة فً تدخل الدولة تستوفٌها التً االجنبٌة العمالت ان- 5
 اللبنانٌة باللٌرات المحددة الخارجٌة الدولة نفقات القانونً االنتقالً السعر الى بالنسبة تعدل- 6

. الحرة السوق بسعر فصاعدا االن من وتحول
 
 الذي المركزي المجلس الحكومة تعٌن القانون، هذا لنشر التالٌٌن الشهرٌن خالل فً- 230 المادة"

. للحال وظائفه مباشرة علٌه ٌكون
 على بناء تتخذ مراسٌم بموجب لضرورتها، تباعا التنفٌذ موضع القانون هذا احكام بقٌة توضع
, 1964 سنة نٌسان او بتارٌخ حكما بكامله نافذا القانون هذا وٌكون. المالٌة وزٌر اقتراح

 سنة الثانً كانون اول حتى بعضها او 229 و228 المادتٌن احكام تطبٌق ارجاء ٌمكن انه على
. المالٌة وزٌر اقتراح على بناء تتخذ مراسٌم بموجب 1965

 اول من اعتبارا اال الحاكم على ٌطبق ال ،20 بالمادة علٌه المنصوص الكلً التفرغ حكم ان كما
. 1964 سنة نٌسان

 
 موضع لوضعها تبعا الجدٌد القانون هذا الحكام المخالفة والنظامٌة القانونٌة االحكام جمٌع تلؽى

". القانون هذا تناولها التً االخرى االحكام وكذلك التنفٌذ،

 
 
 
 

. الرسمٌة الجرٌدة فً المرسوم هذا ٌنشر -2 المادة

 
 1963 سنة اب 1 فً الذوق   
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