
طلب اإلستفادة من أحكام التعميم األساسي رقم  148
والقرار الوسيط 13218  
الصادرين عن مصرف لبنان

جانب بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل.،

الفرع:

اإلسم:

رقم الحساب:

باإلشارة إلى حساباتنا المذكور رقمها أعاله، 

بتاريخ  لبنان  مصرف  عن  الصادر   (13215 رقم  األساسي  (القرار   148 رقم  التعميم  أحكام  من  اإلستفادة  نرغب  أننا  نفيدكم 
3/4/2020 والمتعلق بالحسابات التي ال يتعدى مجموع قيمتها /5,000,000/ل.ل. أو /3,000/د.أ. أو ما يوازيها بأية عملة 
السحوبات  حول  االستثنائية  باالجراءات  والمتعلق   15/4/2020 بتاريخ  الصادر   13218 رقم  الوسيط  والقرار  أخرى،  أجنبية 
النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، وقد إطلعنا على مضمونه وأخذنا علمًا بإمكانية اإلستفادة منه لمرة واحدة 
فقط وبدفعة واحدة لكل حساباتنا الخاضعة لهذين القرارين مجتمعة بكامل أرصدتها كما هي بتاريخ 03/04/2020 بحيث ال 

يمكن إختيار حسابات معّينة أو مبالغ ضمن هذه الحسابات.

وبالتالي، وفي حال رأيتم أن حساباتنا تستوفي الشروط التي نّص عليها التعميم رقم 148 والقرار الوسيط رقم 13218، 
فإننا نطلب منكم ونفّوضكم بصورة نهائية غير قابلة للرجوع، بإجراء ما يلي:

 
• إقتطاع من الحساب قيمة أي سندات أو دفعات أو مبالغ متوجبة علينا تجاهكم متأخرة وغير مدفوعة.

• تنفيذ كافة عمليات التحويل إلى العملة اللبنانية على صافي رصيد الحساب الدائن وفق اآللية التي نّص عليها       
   التعميم رقم 148 والقرار الوسيط رقم 13218، وبسعر صرف السوق الذي يحّدده مصرف لبنان لصغار المودعين.

• إيداع المبالغ الناتجة عن عمليات التحويل في حساب جديد خاص دائن بالليرة اللبنانية يفتح حصرًا لهذه الغاية يكون      
   كامل رصيده جاهزًا للسحب نقدًا عند الطلب على الصندوق أو بواسطة الصراف اآللي.

• إقفال الحسابات القديمة الدائنة أو أي منها، في حال إنتفاء الحاجة إليها ولم تكن مخّصصة لتوطين الراتب و/أو      
   الفواتير.

كانت ال سيما  بأية وسيلة  الحاضر  كتابنا  إستالمكم  بعد  أعاله  التعليمات  تنفيذ  كامل مسؤوليتنا  نطلب منكم على  وإننا 
بواسطة البريد اإللكتروني أو الفاكس، مصادقين منذ اآلن على صّحة قيودكم نتيجة إنفاذكم هذه التعليمات.

فقرة مخصصة للمصرف:

• توّفر شروط ومعايير التعميم 148 والقرار الوسيط رقم 13218:

    أرقام الحسابات التابعة  (إفرادي،  مشترك،  تضامني)
..........................................................................................................................................................................................................................

• المبلغ المحّول من الليرة اللبنانية: ..........................................................................................................................................................

• المبلغ المحّول من الدوالر األميركي أو من العمالت األخرى: ............................................................................................................. 

• سعر صرف الليرة اللبنانية إلى الدوالر األميركي وفقًا لتعامالت مصرف لبنان مع المصارف:..........................................................

• مجموع المبالغ بالليرة اللبنانية الناتجة عن عمليات التحويل والجاهزة للسحب: ............................................................................. 

• إقفال الحساب بالدوالر األميركي:

• إقفال الحساب بالليرة اللبنانية:  

• سعر صرف الدوالر األميركي وفقًا لسعر صرف السوق المحدد من مصرف لبنان لصغار المودعين ..............................................

 إسم  وتوقيع الموظف: ........................................ إسم  وتوقيع المفوضين: ........................................

وتفضلوا بقبول اإلحترام

 customercare@bbac.com.lb يرجى حفظ  هذه االستمارة بعد ملئها وإرسالها عبر البريد اإللكتروني إلى

كالنعم 

السبب كالنعم 

كالنعم 

..........................................

التاريخ: ....../....../............
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