تعميم وسيط رقم ٣٦٦
للمصارف وللمؤسسات المالية ولشركات اإليجار التمويلي

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٨١٣تاريخ  ٢٠١٤/٧/٢٥المتعلق بتعديل:
 الق111رار االساس111ي رق111م  ٦١١٦ت111اريخ  ١٩٩٦/٣/٧المتعل111ق بالتس111ھيالت الممك111ن أن يمنحھ111امصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
 الق11رار األساس11ي رق11م  ٧٧٤٣ت11اريخ  ٢٠٠١/١/٢المتعل11ق ب1دعم الفوائ11د المدين11ة عل11ى التس11ليفاتالممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية المرفق بالتعميم األساسي رقم .٨٠
 القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢المتعلق باالحتياطي االلزامي المرفق بالتعميماالساسي رقم .٨٤
بيروت ،في  ٢٥تموز ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٨١٣
تعديل كل من القرار االساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧والقرار األساسي رقم ٧٧٤٣
تاريخ  ٢٠٠١/١/٢والقرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،ال سيما المادتين  ٧٠و ٧٩منه،
وبن11ا ًء عل11ى الق11رار االساس11ي رق11م  ٦١١٦ت11اريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالت11ه المتعل11ق بالتس11ھيالت
الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبن11ا ًء عل11ى الق11رار األساس11ي رق11م  ٧٧٤٣ت11اريخ  ٢٠٠١/١/٢وتعديالت11ه المتعل11ق ب 1دعم الفوائ11د
المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية،
وبن11ا ًء عل11ى الق11رار االساس11ي رق11م  ٧٨٣٥ت11اريخ  ٢٠٠١/٦/٢وتعديالت11ه المتعل11ق باالحتي11اطي
االلزامي،
وبن11111ا ًء عل11111ى ق11111رار المجل11111س المرك11111زي لمص11111رف لبن11111ان المتخ11111ذ ف11111ي جلس11111ته المنعق11111دة
بتاريخ ،٢٠١٤/٧/٢٣
يـقـرر مـا يـأتـي:
الم1111ادة األول1111ى :يض1111اف ال1111ى الم1111ادة التاس1111عة مك1111رر م1111ن الق1111رار االساس1111ي رق1111م ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧المقطع عشرون التالي نصه:
»عشرون :ف11ي ح11ال ص11دور ق11رار نھ11ائي ع11ن "ھيئ11ة التحقي11ق الخاص11ة" بوض11ع
حسابات العميل تحت المراقبة ) (Traceableأو بتجميد ھذه الحسابات
يترت11ب لص11الح مص11رف لبن11ان ،عل11ى رص11يد التس11ليفات الممنوح11ة من11ه
للمص11رف مقاب11ل الق11رض الممن11وح للعمي11ل المعن11ي ،فائ11دة دائن11ة بمع11دل
 %٦تحتسب سنويا ً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة«.

../..
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المادة الثانية :يلغ111ى ن111ص البن111د ) (٥م111ن الم111ادة الرابع111ة م111ن الق111رار األساس111ي رق111م ٧٧٤٣
تاريخ  ٢٠٠١/١/٢ويستبدل بالنص التالي:
» - ٥يتوقف الدعم على القرض:
 في ح1ال تّ 1م تص1نيفه "مش1كوكا ً بتحص1يله" أو "رديئ1ا ً" أو ف1ي ح1ال تو ُّق1فالمش111روع .إذا تم111ت إع111ادة تص111نيف الق111رض بحي111ث ل111م يع111د "مش111كوكا ً
بتحصيله" أو "رديئا" أو إذا استأنف العمل بالمشروع يمكن الموافقة على
إفادة القرض المذكور مجدداً من الدعم.
 في حال صدور قرار نھائي عن "ھيئة التحقيق الخاصة" بوضع حساباتالعمي11ل تح11ت المراقب11ة ) (Traceableأو بتجمي11د ھ11ذه الحس11ابات .إذا ت11م
تحرير ھذه الحسابات يمكن الموافق1ة عل1ى إف1ادة الق1رض الم1ذكور مج1دداً
من الدعم«.
المادة الثالثة :يض111111111اف ال111111111ى الق111111111رار االساس111111111ي رق111111111م  ٧٨٣٥ت111111111اريخ ٢٠٠١/٦/٢
"المادة الثانية والعشرون مكرر" التالي نصھا:
»المادة الثانية والعشرون مكرر :يتوقف تنزيل االلتزامات ألج1ل الخاض1عة لج1زء
م111ن االحتي111اطي االلزام111ي وتنزي111ل االحتي111اطي
االلزامي مقابل الق1رض ف1ي ح1ال ص1دور ق1رار
نھ111ائي ع111ن "ھيئ111ة التحقي111ق الخاص111ة" بوض111ع
حس11ابات العمي11ل تح11ت المراقب11ة )(Traceable
أو بتجمي11د ھ11ذه الحس11ابات .إذا ت11م تحري11ر ھ11ذه
الحس11ابات يمك11ن الموافق11ة عل11ى إف11ادة الق11رض
الم111ذكور مج111دداً م111ن التن111زيالت المش111ار اليھ111ا
اعاله«.
المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٥تموز ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان
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