تعميم وسيط رقم ١٢٣
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩٤٥٣تاريخ  ٢٠٠٦/١١/٩المتعلق
بتعديل القرار األساسي رقم  ٧٤٣١تاريخ ) ١٩٩٩/١٠/٢٩شھادات اإليداع العمومية ).((GDR
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قرار وسيط رقم ٩٤٥٣
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٤٣١تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٩
المتعلق بشھادات اإليداع العمومية )(GDR

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،السيما المادتين  ١٧٤و ١٨٢منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٤٣١تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٩المتعلق بشھادات اإليداع
العمومية )،(GDR
وبنا ًء على"نظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة" المرفق بالقرار األساسي رقم ٧١٣٥
تاريخ ،١٩٩٨/١٠/٢٢
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ ،٢٠٠٦/١١/٨
يـقـرر مـا يـأتـي:

المادة األولى :يُع َّدل ترقيم المادتين »الثانية« و»الثالثة« من القرار األساسي رقم ٧٤٣١
تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٩بحيث تصبحان على التوالي »المادة السادسة«
و»المادة السابعة«.
المادة الثانية :يلغى نص المادة األولى من القرار األساسي رقم  ٧٤٣١تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٩
ويستبدل بالنص التالي:
» يحظر على المصارف وعلى المؤسسات المالية شراء شھادات ايداع
عمومية ) (GDRمرتبطة بأسھمھا إال من االحتياطي الحر النقدي المكون لديھا«.
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المادة الثانية:

تضاف إلى القرار األساسي رقم  ٧٤٣١تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٩المواد »الثانية«
و»الثالثة« و»الرابعة« و»الخامسة« التالي نصھا:
» المادة الثانية :على المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب في شراء قسم
من شھادات اإليداع العمومية ) (GDRالمرتبطة بأسھمھا أن تراعي
األصول والقواعد التالية:
أوالً :التقدم بطلب ترخيص مسبق من مصرف لبنان يتضمن شرح
الغاية من شراء ھذه الشھادات مع ذكر مجموع الشھادات
المصدرة واألسواق المالية المنظمة المتداولة فيھا .وفي حال
الموافقة على الطلب ،يعطى الترخيص لكل حالة على حدة
ولمدة محددة.
ثانيا ً :ال يجوز أن تزيد نسبة شھادات اإليداع العمومية
التي يتم شراؤھا ،بنا ًء على الترخيص المنصوص عليه
في المقطع "أوالً" من ھذه المادة ،من األسواق المالية المنظمة
المتداولة فيھا عن ) %٥خمسة بالماية( من مجموع الشھادات
المصدرة .إال انه يمكن الموافقة على شراء المصرف
أو المؤسسة المالية لنسبة إضافية حدھا األقصى % ٥
)خمسة بالماية( بحيث ال تتعدى الشھادات المشتراة وفقا ً
ألحكام المقطع "ثانيا ً" ھذا ما مجموعه
نسبة ) %١٠عشرة بالماية( من الشھادات المصدرة شرط:
 -١أن تكون غاية شراء النسبة اإلضافية:
أ -إطفاء ديون مترتبة على زبائن مدينين للمصرف
أو للمؤسسة المالية.
ب -إطفاء تجاوزات على الحدود القصوى لمخاطر
التسھيالت الممنوحة لزبائن المصرف أو المؤسسة
المالية.
ج -إطفاء تجاوزات على سقوف التسليفات الممنوحة
لزبائن المصرف او المؤسسة المالية.
د -إطفاء ديون ممنوحة وفقا ً ألحكام المادة ١٥٢
من قانون النقد والتسليف او اطفاء التجاوزات
على الحدود المفروضة بموجب المادة ١٥٢
المذكورة.
 -٢أن يحصر شراء النسبة اإلضافية من المدينين الذين سيتم
إطفاء ديونھم بواسطتھا.
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ثالثا ً :عند تقديم الطلب ،يجب أن يكون صافي مجموع نتائج أعمال
المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية إيجابيا ً
وذلك عن السنوات المالية الثالث األخيرة أو عن الفترة
التي تلت تأسيس أي منھما إذا كان قد تأسس منذ أقل
من ثالث سنوات.
» المادة الثالثة :على المصارف أو المؤسسات المالية التي تشتري أو تبيع شھادات
إيداع عمومية مرتبطة بأسھمھا:
ً
 -١نشر وضعيات مالية فصلية منظمة وفقا للمعايير الدولية
المعتمدة والمبلغة من قبل لجنة الرقابة على المصارف بموجب
التعليمات واألنظمة التطبيقية الصادرة عنھا.
 -٢إعالم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:
أ -بنھاية كل شھر ،عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة
)تواريخ العمليات ،عدد شھادات اإليداع العمومية،
أسعارھا ،األسواق المالية المنظمة المتداولة فيھا،
األشخاص المشتراة منھم مباشرة ،األشخاص المباعة
لھم مباشرة(.
ب -بشكل فوري ،في حال تعدى اكتسابھا أي من النسب
المذكورة في المقطع "ثانيا ً" من المادة الثانية
من ھذا القرار ،من مجموع الشھادات المصدرة.
 -٣تكوين مؤونات ،بصورة فورية ،لعمليات الشراء والبيع
التي تؤدي إلى خسارة.
 -٤عدم توزيع االرباح التي قد تنتج عن ھذه العمليات.
» المادة الرابعة :يطبق "نظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة" المرفق
بالقرار االساسي رقم  ٧١٣٥تاريخ ١٩٩٨/١٠/٢٢
على العمليات المتعلقة بشھادات االيداع العمومية الممكن ان تقوم
بھا المصارف أو المؤسسات المالية.
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» المادة الخامسة :على المصارف أو المؤسسات المالية المعنية اتخاذ االجراءات
المناسبة:
 -١لعدم السماح باصدار شھادات ايداع عمومية مرتبطة بأسھمھا
يفوق مجموعھا ،في أي وقت % ٣٠ ،من االسھم المكونة
لرأسمالھا.
 -٢لتزويد لجنة الرقابة على المصارف ،مرتين
في السنة قبل نھاية كل من شھر تموز وشھر كانون الثاني،
بالئحة تتضمن اسماء:
أ -حملة شھادات االيداع العمومية المرتبطة بأسھمھا الذين
تبلغ نسبة ملكية كل منھم  % ٥على االقل من مجموع
ھذه الشھادات.
ب -حملة شھادات االيداع العمومية المرتبطة بأسھمھا الذين
تبلغ نسبة ملكية كل منھم  % ٥على االقل من اسھمھا
و/أو من حقوق التصويت العائدة لھا وذلك مھما بلغت
نسبة ھذه الشھادات.
ج -حملة شھادات االيداع العمومية المرتبطة بأسھمھا الذين
يبلغ مجموع ما يملكه كل منھم من شھادات االيداع
العمومية واألسھم و/أو حقوق التصويت العائدة لھا
نسبة  % ٥على االقل من رأسمالھا أو ما تمثله
من ھذا الرأسمال.
تحتسب مساھمة الزوج واالوالد القاصرين واية مجموعة
اقتصادية ،وفقا ً للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية
الصادرة عن مصرف لبنان ،من ضمن النسب المحددة
في البند ) (٢ھذا.
 -٣للتحقق ،على مسؤوليتھا ،من ان التصويت على مقررات
جمعيات مساھميھا العمومية كافة من قبل مُص دِر شھادات
االيداع العمومية المرتبطة بأسھمھا يتم وفقا ً الرادة حاملي ھذه
الشھادات وذلك استناداً الى اثباتات تحفظ لديھا«.
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المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٩تشرين الثاني ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان
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