تعميم وسيط رقم ٣٧٨
للمصارف والمؤسسات المالية
ولمفوضي المراقبة

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٨٩٨تاريخ  ٢٠١٤/١١/١٢المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٧٢٧٤تاريخ ) ١٩٩٩/٤/١٥التعامل مع القطاعات غير المقيمة( المرفق
بالتعميم االساسي رقم . ٦٢
بيروت ،في  ١٢تشرين الثاني ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان
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قرار وسيط رقم ١١٨٩٨
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٢٧٤تاريخ ١٩٩٩/٤/١٥
المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،ال سيما المواد  ٧٠و  ١٧٤و ١٨٢منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٢٧٤تاريخ  ١٩٩٩/٤/١٥وتعديالته المتعلق بالتعامل
مع القطاعات غير المقيمة،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ ،٢٠١٤/١١/٥
يـقـرر مـا يـأتـي:

المادة االولى :يضاف الى المادة االولى من القرار األساسي رقم  ٧٢٧٤تاريخ ١٩٩٩/٤/١٥
المقطع "رابعا ً" التالي نصه:
» رابعا ً -١ :يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان االستالف
أو الحصول على تمويل من القطاع المالي غير المقيم مقابل ضمانة
سندات الخزينة بالعملة األجنبية الصادرة عن الدولة اللبنانية أو
شھادات االيداع المصرفية الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة
األجنبية أو سندات الخزينة السيادية االجنبية او اية سندات اجنبية
أخرى ) (Corporate Bondsاال ضمن الشروط واالصول التالية:
أ -عدم تجاوز قيمة القرض نسبة  %٦٠من قيمة الضمانة المكونة
من محفظة السندات السيادية او شھادات االيداع المشار اليھا
اعاله ونسبة  %٥٠من قيمة الضمانة المكونة من محفظة
السندات االجنبية االخرى ).(Corporate Bonds
ب -عدم تجاوز مجموع المبالغ المقترضة نسبة  %٥٠من قيمة
األموال الخاصة ألي من المصارف او المؤسسات المالية .
ج -عدم ادخال قيمة شھادات االيداع المصرفية الصادرة عن مصرف
لبنان بالعملة األجنبية ،في حال كانت مقدمة كضمانة لھذه
العمليات ،في احتساب االموال الجاھزة الصافية بالعمالت
االجنبية.
../..

-٢د -يجب ان يتضمن العقد موضوع ھذه العمليات نصا ً صريحا ً يجيز
للمصرف او للمؤسسة المالية المقترضة الحرية المطلقة وغير
المشروطة التخاذ االجراءات الفورية اآليلة الى تصحيح الوضع
الناشىء عن تدني التصنيف العائد للسندات االجنبية السيادية
وغير السيادية الى دون » «BBBوذلك تقيداً باالنظمة الصادرة
عن مصرف لبنان ذات الصلة.
ھـ -تكوين مؤونات خاصة توازي قيمة التدني الحاصل
على السندات االجنبية السيادية وغير السيادية المقدمة كضمانة
والتي يتدنى تصنيفھا الى دون » «BBBوذلك لحين تصفيتھا.
 -٢على المصارف والمؤسسات المالية المعنية التصريح شھريا ً
الى لجنة الرقابة على المصارف عن وضعية العمليات المشار إليھا
في المقطع "رابعا ً" ھذا«.
المادة الثانية :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٢تشرين الثاني ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان
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