تعميم وسيط رقم ١٢٥
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩٤٥٥تاريخ  ٢٠٠٦/١١/٩المتعلق بتعديل كل من
القرار األساسي رقم  ٦١٠١تاريخ ) ١٩٩٦/٢/٨مساھمات مصارف األعمال ومصارف التسليف
المتوسط والطويل األجل والتسليفات المتوسطة والطويلة األجل الممكن منحھا
من المصارف كافة( والقرار األساسي رقم  ٧٧٣٩تاريخ ) ٢٠٠٠/١٢/٢١شروط تأسيس
المصارف في لبنان(.
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قرار وسيط رقم ٩٤٥٥
تعديل القرار األساسي رقم  ٦١٠١تاريخ ١٩٩٦/٢/٨
والقرار األساسي رقم  ٧٧٣٩تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢١
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف السيما المواد  ٧٦و ٧٩و ١٧٤منه،
وبنا ًء على المرسوم االشتراعي رقم  ٥٠تاريخ  ١٩٨٣/٧/١٥المتعلق بمصارف األعمال ومصارف
التسليف المتوسط والطويل األجل السيما المادة  ٥منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ٩٩تاريخ  ١٩٩١/١١/٦المتعلق بالمصارف اللبنانية واألجنبية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦١٠١تاريخ  ١٩٩٦/٢/٨وتعديالته المتعلق بمساھمات مصارف
األعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل األجل بالتسليفات المتوسطة والطويلة األجل الممكن
منحھا من المصارف كافة،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٧٣٩تاريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢١وتعديالته المتعلق بشروط تأسيس
المصارف في لبنان،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٠٦/١١/٨
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغى نص المادة الخامسة من القرار األساسي رقم  ٦١٠١تاريخ ١٩٩٦/٢/٨
ويستبدل بالنص التالي:
» ال يجوز أن يزيد مجموع توظيفات وتسليفات "مصارف األعمال ومصارف
التسليف المتوسط والطويل األجل" الخاضعة ألحكام المرسوم االشتراعي
رقم  ٥٠تاريخ  ١٩٨٣/٧/١٥وتعديالته ،بأي عملة كانت ،للقطاع العام
عن مجموع:
 -١توظيفاتھا في حصص الشراكة والمساھمات في القطاع الخاص
وفي الشركات المختلطة اللبنانية وفي حصص أو سندات في صناديق استثمار
ال توظف في سندات الخزينة اللبنانية.
 -٢توظيفاتھا في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق )(Market maker
على أن تصفى السندات موضوع ھذه العمليات خالل فترة  ٦أشھر«.
../..
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المادة الثانية :يلغى نص المادة السابعة من القرار األساسي رقم  ٦١٠١تاريخ ١٩٩٦/٢/٨
ويستبدل بالنص التالي:
» على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار إليه في المادة
الخامسة أعاله بحيث :
 -١ال يقل مجموع توظيفاتھا المشار إليھا في البندين ) (١و) (٢من المادة الخامسة
أعاله عن  % ٥٠من مجموع توظيفاتھا وتسليفاتھا ،بأي عملة كانت ،للقطاع
العام خالل مھلة أقصاھا .٢٠٠٧/١٢/٣١
 -٢ال يقل مجموع توظيفاتھا المشار إليھا في البندين ) (١و) (٢من المادة الخامسة
أعاله عن مجموع توظيفاتھا وتسليفاتھا ،بأي عملة كانت ،للقطاع العام خالل
مھلة أقصاھا «.٢٠٠٨/١٢/٣١
المادة الثالثة :يلغى نص البند ) (٢من المادة األولى من القرار رقم ٧٧٣٩
تاريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢١ويستبدل بالنص التالي:
»  -٢يحدد الرأسمال األدنى للمصارف اللبنانية المتخصصة )مصارف األعمال
ومصارف التسليف المتوسط والطويل األجل( والرأسمال الواجب تخصيصه
لفروع المصارف األجنبية المتخصصة المرخص لھا بالعمل في لبنان بمبلغ
مقداره ثالثين مليار ليرة لبنانية يجمد من اصله نسبة يحددھا المجلس المركزي
كأمانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية ،تعاد إليه بدون فائدة عند تصفية أعماله«.
المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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