تعميم وسيط ٣٨٦
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٩٦١تاريخ  ٢٠١٥/٣/٧المتعلق بتعديل القرار األساسي
رق-م  ٦١١٦ت-اريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التس-ھيالت الممك-ن أن يمنحھ-ا مص-رف لبن-ان للمص-ارف وللمؤسس--ات
المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت  ،في  ٧آذار ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٩٦١
تعديل القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،ال سيما المواد  ٧٠و  ٧٩و ٩٩و ١٧٤منه،
وبن---------ا ًء عل---------ى الق---------رار األساس---------ي رق---------م  ٦١١٦ت---------اريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالت---------ه المتعل---------ق
بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٥/٣/٤
يـقـَـرّ ر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغى نص البند ) (٢٣من المقطع "ثالثا ً" من »المادة التاسعة مكرر« من القرار األساسي
رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
» -٢٣نسبة  % ١٥٠من قيمة القروض ب-الليرة اللبناني-ة الت-ي تم-نح لتموي-ل الج-زء البيئ-ي
من مشاريع ص-ديقة للبيئ-ة ف-ي غي-ر مج-ال الطاق-ة الت-ي ال تس-تفيد م-ن دع-م الدول-ة
للفوائ--------د المدين--------ة عل--------ى أن ال تتع--------دى قيم--------ة الق--------رض الواح--------د مبل--------غ
/٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل«.
المادة الثانية :يضاف الى »المادة التاسعة مكرر« م-ن الق-رار األساس-ي رق-م  ٦١١٦ت-اريخ ١٩٩٦/٣/٧
المقطع "خامس وعشرون" التالي نصه:
»يس----توفي مص----رف لبن----ان عمول----ة ،لم----رة واح----دة ،ب----الليرة اللبناني----ة بنس----بة %٠،٤٠
من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة اعتباراً من تاريخ  ،٢٠١٣/١/١٤من قبل
المصارف والمؤسسات المالية بموجب احكام ھذه المادة.
يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد وحدة التمويل لدى مص-رف لبن-ان ،فص-ليا ً
خ--الل مھل--ة عش--رة اي--ام م--ن نھاي--ة الفص--ل ،بالئح--ة تتض--من اس--ماء جمي--ع العم--الء ال--ذين
اس---تفادوا ھ---ذا الفص---ل م---ن ق---روض ص---ديقة للبيئ---ة وقيم---ة الق---رض الممن---وح لك---ل م---نھم
وذلك في ما خص:
 القروض الصديقة للبيئة التي ال تتجاوز قيمة كل منھا مبلغ ثالثين ملي-ون لي-رة لبناني-ة أوما يوازيه بالعمالت االجنبية.
 القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية. القروض التي تمنح لتمويل شراء انظمة الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفةبالتعاون مع .UNDP
 القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقةوالتي تمنح بكفالة "شركة كفاالت ش.م.ل.".
اس--تثنائياً ،ي--تم ارس--ال الالئح--ة المش--ار اليھ--ا اع--اله الت--ي تتض--من معلوم--ات ع--ن الق--روض
الممنوح-----ة بموج-----ب احك-----ام ھ-----ذه الم-----ادة اعتب-----اراً م-----ن ت-----اريخ  ٢٠١٣/١/١٤ولغاي-----ة
 ٢٠١٤/١٢/٣١خالل مھلة اقصاھا .٢٠١٥/٣/٣١
../..

-٢المادة الثالثة:
٢٣

يع--دل البن--د ) (٢٣ال--وارد ف--ي األنم--وذج ) (INالمرف--ق ب--القرار األساس--ي رق--م ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧بحيث يصبح كما يلي:

 EVNEالقروض التي تم-نح ب-الليرة اللبناني-ة لتموي-ل الج-زء البيئ-ي
م----ن مش----اريع ص----ديقة للبيئ----ة ف----ي غي----ر مج----ال الطاق----ة
الت-----ي ال تس-----تفيد م-----ن دع-----م الدول-----ة للفوائ-----د المدين-----ة
عل------ى أن ال تتع------دى قيم------ة الق------رض الواح------د مبل------غ
/٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل«.

ev1

 %٣،٧٥ن-اقص  %٥٠م-ن
م---ردود س---ندات الخزين---ة
اللبنانية لسنة واحدة

المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة الخامسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ٧آذار ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان
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