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 ؟ ١٥١تعميم مصرف لبنان رقم ما هو  .١

من اجراء سحوبات نقدية بالليرة اللبنانية من  المؤّهلينيتعلق التعميم بتمكين اصحاب الحسابات 

   لبنان.حساباتهم بالدوالر األميركي بحسب سعر الصرف الذي يحّدده مصرف 

 ؟١٥١مصرف لبنان رقم  كيف يمكنني اإلستفادة من تعميم .2

بشكٍل فوري، إال إذا كنتم تستوفون شروط  ١٥١رقم  تعميم مصرف لبنانيمكنكم اإلستفادة من 

تموز  3والواقع في  ١48. في هذه الحالة، عليكم إنتظار تاريخ إنتهاء تنفيذ تعميم رقم ١48الّتعميم رقم 

 .١٥١، لتتمّكنوا من اإلستفادة من الّتعميم رقم 2020

 ؟١٥١مصرف لبنان رقم  ما هي مدة اإلستفادة من تعميم .3

 .2020تشرين األول  2١في  ١٥١تعميم مصرف لبنان رقم تنتهي صالحية 

 ما هو سعر الصرف الذي سيتم تتطبيقه على عمليات السحب التي سأجريها ؟ .4

الساري في تاريخ إجراء السحب  ١٥١بتطبيق سعر الصرف وفقًا لتعميم مصرف لبنان رقم  BBACسيقوم 

 والذي يتم تحديده اسبوعيًا.

 الّنقدي؟ هل يوجد أي رسوم على الّسحب .٥

 .١٥١ليس هناك أي رسوم على الّسحوبات الّنقدّية المرتبطة بتعميم مصرف لبنان رقم 

سعر إذا ما أردت سحب مبلغ بالليرة اللبنانّية يفوق المبلغ الذي يحّق لي الحصول عليه، هل يبقى  .6

 هو المعتمد؟ ١٥١الصرف وفقًا لتعميم مصرف لبنان رقم 

الّرسمي في عملّيات الّسحب التي تفوق المبلغ المسموح سحبه بالليرة كال، سيتّم إعتماد سعر الصرف 

 اللبنانّية.

 كم مّرة يمكنني إجراء عملّية سحب نقدي؟ .7

يمكنك إجراء عملّيات سحب بقدر ما ترغب طالما أّنك لم تتخّطى الّسقف الّشهري المحّدد للّسحوبات 

 بالليرة الّلبنانّية والّسقف اليومي لبطاقتك.
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 ؟الّنقدّية المتاح ليما هو الّسقف الّشهري للّسحوبات  .8

 

 يرجى اإلّطالع على الجدول أدناه:

 ورصيد األميركي بالدوالر الحساب رصيد

 مقّومة األجنبية بالعمالت الحسابات

 األميركي بالدوالر

          شهرياً  أقصى كحد سحبه المسموح المبلغ

  )لبنان مصرف قبل من المحدد السوق سعر بحسب اللبنانية بالليرة)

 بما في ذلك سحوبات الصراف اآللي

 من                                   حتى

 )المبلغ بالدوالر األميركي(
 )المبلغ بالدوالر األميركي(

 ٥۰۰ او ما يعادلها 000،١0ما دون 

00١،١0                          000،٥0                          ۷٥۰ 

00١،٥0                          000،١00                          000،١  

00١،١00                        000،2٥0 ٥00،١  

00١،2٥0                        000،٥00 000،2  

00١،٥00                        000،000،١ 000،3  

000،4 وما فوق                   ١،000،00١  

 

 

 


