تعميم وسيط رقم ٣٤١
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربط ا ً نسخة عن القرار الوسيط رق م  ١١٥٥٨تاريخ  ٢٠١٣/١٠/٢المتعلق بتعديل القرار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف
وللمؤسسات المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت  ،في  ٢تشرين األول ٢٠١٣
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٥٥٨
تعديل القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
المتعلق بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،ال سيما المواد  ٧٠و  ٧٩و ٩٩و ١٧٤منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالته المتعلق
بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ ،٢٠١٣/٩/٢٥
يـقــرّ ر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغى نص مطلع »المادة التاسعة مكرر« من القرار األساسي رقم ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
» يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعھا االجمالي الفين ومايتين
وعشرة مليارات ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحھا ،قبل تاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١
على مسؤوليتھا ،لعمالئھا وذلك وفقا ً للشروط ولألصول ولآللية التالية«:
المادة الثانية :يلغى نص المقطعين "خامسا ً" و "سادسا ً" من »المادة التاسعة مكرر« من القرار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
» خامسا ً :بغية االستفادة من احكام ھذه المادة ،على المصارف المعنية ان تقدم
الى مكتب الحاكم على ثالث نسخ ،احداھا اصلية:
 -١خالل مھلة اقصاھا  ٣٠تشرين الثاني  ،٢٠١٣طلب موافقة افرادية
لكل قرض من القروض المحددة في البنود من ) (١الى )(٧
من المقطع "ثالثا ً" من ھذه المادة ومن القروض المحددة
في البند ) (٨التي يتجاوز كل منھا مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية
على ان يرفق بھذا الطلب:
 عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيهالضمانات القابلة للتحويل التي يقدمھا ھذا االخير.
 جدول التسديد المعد وفقا ً للنموذج ) (IN13-A-CFالمرفق. المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليھا في المقطع "ثانيا ً"من ھذه المادة.
 اي مستندات اخرى يطلبھا مصرف لبنان.../..

-٢-

 -٢خالل مھلة اقصاھا  ١٥ايلول  ،٢٠١٣طلب موافقة اجمالي
لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من ) (٩الى ) (٢١من المقطع
"ثالثا ً" من ھذه المادة ومن القروض المحددة في البند ) (٨التي ال يتجاوز
كل منھا مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ،على أن تحدد فيه المبالغ
االجمالية المنوي توظيفھا في ھذه الفئة مرفق ا ً به جدول يتضمن اسماء
العمالء وقيمة القروض المنوي منحھا والضمانات القابلة للتحويل
التي سيقدمھا ھؤالء العمالء«.
 -٣اعتباراً من  ١٥أيلول  ٢٠١٣ولغاية  ٣٠تشرين الثاني ،٢٠١٣
طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من )(٩
الى ) (٢١من المقطع "ثالثا ً" من ھذه المادة ومن القروض المحددة
في البند ) (٨التي ال يتجاوز كل منھا مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية،
على ان يرفق بھذا الطلب المستندات كافة المعددة في المقطع "سابعا ً"
من ھذه المادة«.
سادسا ً:بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البندين ) (١و)(٣
من المقطع "خامسا ً" من ھذه المادة ،يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحھا
مصرف لبنان للمصارف المعنية في نھاية الشھر الذي تنقضي خالله فترة
عشرة ايام على تاريخ الموافقة المنوه عنھا في المقطع "سادسا ً" ھذا«.
المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ٢تشرين األول ٢٠١٣
حاكم مصرف لبنان
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