الموضوع :كتاب تفويض بفتح الحسابات الفردية الخاصة المتفرعة اإلضافية المرتبطة بتعميم
مصرف لبنان رقم  851وإجراء التحويالت والسحوبات.

عطفا" على "طلب فتح " حساب خاص متفرع" ) "(Special Sub Accountوبعد أن تم فتح هذا الحساب
األساسي والتحويل إليه إجمالي المبلغ المذكور وفقا" للحسابات المحددة في هذا الطلب لإلستفادة من أحكام التعميم
 851وأنه من أجل تفعيل هذه اإلستفادة أجيز لمصرفكم بفتح الحسابات الفردية الخاصة المتفرعة اإلاضافية غير
المنتجة للفائدة وإجراء التحويالت والسحوبات المرتبطة بها كما سيجري بيانه في هذا الملحق:
 -8الحساب الخاص المتفرع" 1028 :حساب التعميم (Special Sub Account 158) "851
يتم التحويل من هذا الحساب إلى الحسابات المتفرعة الثالثة التالية (والتي تخضع ألحكام وشروط مصرفكم)
شهريا" ما مجموعه مبلغ  188د.أ .كحد اقصى (يسمى فيما يلي "المبلغ الشهري") عبر تجزئة المبلغ الشهري
كما سيتم تفصيله في هذا الملحق .وفي حال كان الرصيد المتوفر أقل من  188د.أ .يتم التحويل بحدود الرصيد
المتوفر بنفس النسب المذكورة
مع اإلحتفاظ بحقكم اإلمتناع عن تحويل المبلغ الشهري عند أول طلب يصدر عن مصرف لبنان ال سيما في حال
وجود إساءة إستعمال من قبلنا "صاحب الحساب" في حال تجاوزه لسقف السحوبات السنوي اإلجمالي من
المصارف كافة المحدد في المادة الرابعة أوال" من التعميم  851والبالغ  00122د.أ.
وبموجب هذا الملحق أفواضكم بإصدار (أو تخصيص) بطاقة دفع مرتبطة بحساب الليرة اللبنانية وكذلك بالتحويل
شهريا" وتلقائيا" من الحساب الخاص المتفرع  1088إلى الحسابات الخاصة الفرعية اإلاضافية المبالغ المحددة
فيما يلي إلى حين نفاد رصيد هذا الحساب وطالما يستمر العمل بالتعميم  851وعدم ورود تعليمات بالتوقف من
مصرف لبنان.
 -0حساب خاص متفرع بالدوالر األميركي النقدي.(Fresh USD Account 158) 1020 :
يتم التحويل إلى هذا الحساب نسبة  %58من المبلغ الشهري بالدوالر األميركي وبمثابة "أموال جديدة"
)(Fresh money

 -3حساب خاص متفرع بالليرة اللبنانية النقدية.(LBP Banknotes Account 158) 1023 :
يتم التحويل إلى هذا الحساب نسبة  %05من المبلغ الشهري بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المعتمد من
قبل مصرف لبنان لعمليات القطع المنفذة عمال" بالتعميم  851والمحدد ب  800888ليرة لبنانية في حال لم يرد
أي تعديل على سعر الصرف المذكور من مصرف لبنان.

 -4حساب خاص ببطاقة دفع بالليرة اللبنانية(LBP Credit Card Account) 1024 :
يحصر إستعماله لتسديد المشتريات بواسطة بطاقة دفع يتم إصدارها أو تخصيصها حصرا" لهذه الغاية وبحسب
السقف الشهري المحدد لهذه البطاقة والبالغ كحد أقصى بحسب واضعية العميل  000880888ليرة لبنانية والذي
يمكن تعديله بطلب من العميل بحسب المبالغ المتراكمة في هذا الحساب.
يتم التحويل إلى هذا الحساب ما يعادل نسبة  %05من المبلغ الشهري بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف
المعتمد من قبل مصرف لبنان لعمليات القطع المنفذة عمال" بالتعميم  851والمحدد ب  800888ليرة لبنانية.في
حال لم يرد أي تعديل على سعر الصرف المذكور من مصرف لبنان.
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