تعميم وسيط رقم ٢٦
موجه الى المصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٨٣١٢تاريخ  ٢٠٠٢/١٢/١٦المتعلق بتعديل
القرار االساسي رقم  ٧٩٢٦تاريخ ) ٢٠٠١/٩/٢٠توظيفات المصارف االلزامية بالعمالت
االجنبية لدى مصرف لبنان( .
بيروت  ،في  ١٦كانون االول ٢٠٠٢
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه
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قرار وسيط رقم ٨٣١٢
بتعديل القرار االساسي رقم  ٧٩٢٦تاريخ ٢٠٠١/٩/٢٠
)توظيفات المصارف االلزامية بالعمالت االجنبية لدى مصرف لبنان(
ان حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ال سيما المواد  ٧٩ ، ٧٠و ١٧٤منه ،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٩٢٦تاريخ  ٢٠٠١/٩/٢٠المتعلق بتوظيفات المصارف
االلزامية بالعمالت االجنبية لدى مصرف لبنان ،
بتاريخ
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
،٢٠٠٢/١٢/١٢
يقـّـرر مـا يـأتـي :
المادة االولىُ :تع ّدل تسمية القرار األساسي رقم  ٧٩٢٦تاريخ  ٢٠٠١/٩/٢٠بحيث تصبح كما
يلي:
»توظيفات المصارف االلزامية لدى مصرف لبنان« .
المادة الثانية:

يلغى نص المادة الثانية من القرار األساسي رقم  ٧٩٢٦تاريخ ٢٠٠١/٩/٢٠
ويستبدل بالنص التالي :
» - ١على المصارف كافة العاملة في لبنان االكتتاب بسندات خزينة تصدرھا
الجمھورية اللبنانية بالليرة اللبنانية او بالعمالت االجنبية في االسواق
العالمية )يوروبوند( بدون فائدة لمدة سنتين .
يجب ان يمثل مجمل السندات المكتتب بھا  ،بالشكل المشار اليه اعاله ،
نسبة  %١٠من عناصر الودائع بالعمالت كافة المتوفرة لدى المصرف
المعني بتاريخ  ٢٠٠٢/١٠/٣١وكما ھي محددة في الجدول رقم )(١
المرفق وذلك على خمس دفعات متساوية  :بتاريخ ٢٠٠٣/١/١٧
و ٢٠٠٣/٢/١٨و ٢٠٠٣/٣/١٨و ٢٠٠٣/٤/١٨و. ٢٠٠٣/٥/١٦
 - ٢يتم تغطية النسبة المشار اليھا في البند ) (١من ھذه المادة نقداً
او
بسندات خزينة مكتتبا ً بھا سابقا ً بالليرة اللبنانية او بالعملة االجنبية وذلك
بالتنسيق مع مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان ووفقا ً للقواعد
واالسس المبينة في الجدول رقم ) (٢المرفق .
تحتسب سندات الخزينة كافة بقيمتھا الفعلية عند التوظيف االلزامي )أي
بقيمتھا االسمية ) (Par Valueمع الفوائد المستحقة وغير المحققة( وعالوة
على ذلك تحتسب سندات الخزينة المحررة بالعمالت االجنبية
)يوروبوند( على اساس سعر صرف وسطي للدوالر االميركي
يبلغ /١٥٠٧.٥٠/ل.ل او ما يعادله بالعمالت االجنبية االخرى .
.../...
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 - ٣على المصارف تزويد مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان  ،في
مھلة أقصاھا تاريخ  ، ٢٠٠٣/١/١٥ببيان يتم بموجبه تحديد تفاصيل
االكتتاب بسندات الخزينة المشار اليھا في البند ) (١من ھذه المادة كما
ھو مبين في الجدول رقم ) (٢المرفق .
 - ٤تحتسب سندات الخزينة المكتتب بھا عمالً باحكام البند ) (١من ھذه
المادة من ضمن االموال الجاھزة لدى المصارف وتكون قابلة لعمليات
بيع واعادة شراء تحت نظام عقد االمانة ) (REPOلدى مصرف لبنان
بدون أي عمولة او فائدة .
 - ٥يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان في حاالت استثنائية ان يوافق
على حسم سندات الخزينة المكتتب بھا عمال باحكام البند ) (١من ھذه
المادة بدون فائدة بعد مرور ستة اشھر على تاريخ كل اصدار ودوريا ً
كل ستة اشھر تليھا .
 - ٦يعلق العمل باحكام المادة الخامسة من القرار االساسي رقم  ٦١٠١تاريخ
 ١٩٩٦/٢/٨وذلك لمدة سنتين من تاريخ تطبيق احكام ھذه المادة.
 - ٧يعمل باحكام ھذه المادة لمرة واحدة ولغاية تاريخ استحقاق سندات
الخزينة المكتتب بھا عمالً باحكام البند ) (١منھا .
يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان النظر في كل الحاالت االستثنائية
التي قد تطرأ نتيجة تطبيق االحكام المنصوص عليھا في ھذه المادة « .
المادة الثالثة  :يُعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة الرابعة :

يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ١٦كانون االول ٢٠٠٢
حاكم مصرف لبنان
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جدول رقم )(١

الودائع الخاضعة لنسبة الـ  %١٠المفروضة بموجب القرار االساسي رقم ٧٩٢٦

رقم الفرز اآللي
20500
20800
-20841
-20842
-20873
-20895
20900
-20980
21000
21210
21300
-21311
-21325
-21330
23000
23100
-23180

مؤسسات مالية اخرى مسجلة  -مقيم وغير مقيم
ودائع الزبائن  -مقيم و غير مقيم
ناقص :حسابات برنامج االدخار  /االقراض السكني
ناقص  :ودائع جھاز اسكان العسكريين المتطوعين
ناقص  :ضمانات نقدية لقاء تسليفات
ناقص  :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
ودائع القطاع العام  -مقيم و غير مقيم
ناقص  :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
قيم برسم الدفع  -لمقيمين و غير مقيمين
دائنون مختلفون ،قطاع خاص  -مقيمون و غير مقيمين
الشركاء  -مقيمون و غير مقيمين
ناقص  :ضمانات نقدية لقاء تسليفات
ناقص  :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
ناقص  :وديعة مجمدة لتغطية نقص في المؤونات
الفروع في الخارج
المؤسسة االم والمؤسسات المالية المرتبطة مقيم وغير مقيم ما عدا مصارف مقيمة
ناقص  :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
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جدول رقم ٢
آلية توظيفات المصارف
االلزامية لدى مصرف لبنان
 اسم المصرف: رقم المصرف على الئحة المصارف: ودائع المصــرف بالـليـــرة الـلبـنـانيـــة الخــاضـــعــــة لنسبـــة الـ  %١٠كما في  ٢٠٠٢/١٠/٣١ـــــــــــ ودائع المصـــرف بالعمـــــالت االجنبــيـــة الخـاضــعـــة لنسبـــة الـ %١٠كما في ) ٢٠٠٢/١٠/٣١على اساس سعر صرف وسطي للدوالر االميركي يبلغ  ١٥٠٧.٥٠ل.ل.
ما يعادله بالعمالت االجنبية االخرى(:
بالعمالت االجنبية
__________________
__________________

او

ما يوازيھا بالليرة اللبنانية
__________________
__________________

 مـجموع ودائـع المـصـرف الخـاضعــة لـنسـبــة الـ  %١٠مقيمــة بالليــرة اللبنانيــة كما في ٢٠٠٢/١٠/٣١ـــــــــــ
 مساھمة المصرف بالتوظيف االلزامي ) %١٠من مجموع الودائع(:ـــــــــــ ل.ل.
 يوزع ھذا التوظيف من حيث العملة كما يريد المصرف المكتتب. يوزع ھذا التوظيف على خمس مراحل متساوية ،على ان يكون ھذا التوظيف بدون فائدة ،يتم تغطية النسبةالمشار اليھا اعاله نقدا او بسندات خزينة بالليرة اللبنانية او بالعملة االجنبية.
 تحتسب سندات الخزينة كافة بقيمتھا الفعلية عند التوظيف االلزامي )أي بقيمتھا االسمية ) (Par Valueمعالفوائد المستحقة وغير المحققة(.
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حق ٢٠٠٣/١/١٧

نقداً

 (١نقداً  :ــــــــ ل.ل.

 :ــــــــ عملة اجنبية

 (٢سندات خزينة لبنانية فئة  ٢٤شھراً :
التعميم

القيمة المستحقة لتاريخ ٢٠٠٣/١/١٧

عدد السندات

 (٣سندات خزينة لبنانية بالعملة االجنبية :
اصدار

القيمة المستحقة لتاريخ ٢٠٠٣/١/١٧

عدد السندات
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حق ٢٠٠٣/٢/١٨

نقداً

 (١نقداً  :ــــــــ ل.ل.

 :ــــــــ عملة اجنبية

 (٢سندات خزينة لبنانية فئة  ٢٤شھراً :
التعميم

القيمة المستحقة لتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٨

عدد السندات

 (٣سندات خزينة لبنانية بالعملة االجنبية :
اصدار

القيمة المستحقة لتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٨

عدد السندات
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حق ٢٠٠٣/٣/١٨

نقداً

 (١نقداً  :ــــــــ ل.ل.

 :ــــــــ عملة اجنبية

 (٢سندات خزينة لبنانية فئة  ٢٤شھراً :
التعميم

القيمة المستحقة لتاريخ ٢٠٠٣/٣/١٨

عدد السندات

 (٣سندات خزينة لبنانية بالعملة االجنبية :
اصدار

القيمة المستحقة لتاريخ ٢٠٠٣/٣/١٨

عدد السندات
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حق ٢٠٠٣/٤/١٨

نقداً

 (١نقداً  :ــــــــ ل.ل.

 :ــــــــ عملة اجنبية

 (٢سندات خزينة لبنانية فئة  ٢٤شھراً :
التعميم

القيمة المستحقة لتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٨

عدد السندات

 (٣سندات خزينة لبنانية بالعملة االجنبية :
اصدار

القيمة المستحقة لتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٨

عدد السندات
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حق ٢٠٠٣/٥/١٦

نقداً

 (١نقداً  :ــــــــ ل.ل.

 :ــــــــ عملة اجنبية

 (٢سندات خزينة لبنانية فئة  ٢٤شھراً :
التعميم

القيمة المستحقة لتاريخ ٢٠٠٣/٥/١٦

عدد السندات

 (٣سندات خزينة لبنانية بالعملة االجنبية :
اصدار

القيمة المستحقة لتاريخ ٢٠٠٣/٥/١٦

عدد السندات
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