تعميـم وسيط رقم ٤٦٩
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٦٢٤ت(اريخ  ٢٠١٧/٧/٢١المتعل(ق بتع(ديل الق(رار األساس(ي
رقم  ٧٨٣٥تاريخ ) ٢٠٠١/٦/٢االحتياطي اإللزامي( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٨٤
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قـرار وسيط رقـم ١٢٦٢٤
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
المتعلق باالحتياطي اإللزامي
إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم  ٧٩ ،٧٦ ،٧٠و ١٧٤منه ،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢وتعديالته المتعلق باالحتياطي اإللزامي،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٧/٧/١٩
يقرّر ما يأتي:
المادة األولى :يلغى نص كل من الفقرات )د( و)ھـ( و)و( و)ز( و)ط( من البند ) (١من المقطع "سادس عشر"
من المادة العاشرة مكرر من القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢وتستبدل بالفقرات
التالية:
» د -ان تكون المؤسسة ص ّدرت اكثر من  %٢٥من انتاجھا ،خالل السنة السابقة أو خالل سنة من
السنوات الثالث االخيرة أو ان تكون المؤسسة قادرة على اثبات امكانية تصدير ھذه النسبة
في حال لم تكن قد قامت بتصديرھا سابقاً«.
»ھـ -ان ال تتعدى قيمة القرض :
 ما يوازي  %٦٠من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ على اس(اس متوس(ط نس(بة الص(ادراتالمتوقعة خالل السنة التي يمنح فيھ(ا الق(رض واعل(ى نس(بة تص(دير خ(الل الس(نوات ال(ثالث
االخيرة في ما خص المؤسسات التي تكون قد قامت سابقا ً بتصدير نسبة الـ  %٢٥المحددة
في الفقرة )د( من البند ) (١ھذا.
 ما يوازي  %٣٠من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ المتوقعة خ(الل الس(نة الت(ي يم(نح فيھ(االقرض في م(ا خ(ص المؤسس(ات الت(ي ل(م تق(م س(ابقا ً بتص(دير نس(بة ال(ـ  %٢٥المح(ددة ف(ي
الفقرة )د( من البند ) (١ھذا«.
» و -ان ال تتجاوز قيمة القرض اربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية«.
» ز -ان يمنح القرض لمدة سنة قابلة للتجديد سنويا ً على ان يعاد النظر بسقف التسليفات قياسا ً
على نسبة الصادرات خالل السنة المنصرمة بحيث ال يتجاوز  %٦٠من قيمة الصادرات
خالل السنة المذكورة«.
» ط -ان ال يستفيد المقترض من ق(روض اخ(رى لتموي(ل الرأس(مال التش(غيلي مث(ل ق(روض برن(امج
التجارة البينية العربية ) (AFTPخالل مدة القرض«.
المادة الثانية :يلغ((ى ن((ص الفق((رة )أ( م((ن البن((د ) (٣م((ن المقط((ع "س((ادس عش((ر" م((ن الم((ادة العاش((رة مك((رر
من القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
» أ -ما يثبت نسبة الصادرات اللبنانية المنشأ الى انتاج المقترض للثالث سنوات االخيرة وامكانية
تصدير نسبة الـ  %٢٥المحددة في الفقرة )د( من البند ) (١من ھذا المقطع« .
../..
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المادة الثالثة :يلغى نص البند ) (٤من المقطع "سادس عشر" من المادة العاش(رة مك(رر م(ن الق(رار االساس(ي
رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
» -٤تقدم الى مصرف لبنان ،سنويا ً اعتباراً م(ن ت(اريخ م(نح الق(رض ،م(ا يثب(ت نس(بة الص(ادرات
ال((ى انت((اج المقت((رض للس((نة المنص((رمة باالض((افة ال((ى المس((تندات المع((ددة ف((ي الفق((رات )ب(
و)ج( و)د( و)ھ((((ـ( و)و( م((((ن البن((((د ) (٣م((((ن ھ((((ذا المقط((((ع وذل((((ك ع((((ن الس((((نة الم((((ذكورة
م(((ن اج(((ل التثب(((ت م(((ن نس(((بة التص(((دير المفروض(((ة وم(((ن اج(((ل الحص(((ول عل(((ى الموافق(((ة
على االستمرار بالتخفيض من االحتياطي االلزامي مقابل القروض موضوع ھذا المقطع«.
المادة الرابعة :يضاف الى المقطع "سادس عشر" م(ن الم(ادة العاش(رة مك(رر م(ن الق(رار االساس(ي رق(م ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢البندين ) (٥و) (٦التالي نصھما:
» -٥ف((ي ح((ال تب((ين ان نس((بة التص((دير خ((الل الس((نة المنص((رمة أق((ل م((ن  %٢٥م((ن االنت((اج،
الذي تم على اساسه احتس(اب قيم(ة الق(رض ،ي(تم ايق(اف التخف(يض م(ن االحتي(اطي االلزام(ي
مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني ،عن(د اول طل(ب م(ن مص(رف لبن(ان ،ب(دفع تع(ويض
بمثابة بند جزائي ،يس(اوي نس(بة فائ(دة س(ندات الخزين(ة اللبناني(ة لس(نة عل(ى القيم(ة المحتس(ب
على اساسھا التخفيض من اإلحتياطي اإللزامي ويتم تحميل ھذه القيمة للمقترض.
وف((ي ھ((ذه الحال((ة ال يمك((ن م((نح المقت((رض قرض(ا ً جدي((داً لتموي((ل الرأس((مال التش((غيلي يس((تفيد
من أحكام المقطع "سادس عشر" ھذا اال بعد مرور سنة على وقف التخفيض من االحتياطي
االلزامي.
في حال تبين ان معدل نسبة التصدير خالل السنة المنصرمة يساوي أو يفوق نسبة %٢٥
من االنتاج ،انما أقل من النسبة الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض ،يلتزم المصرف
المعني ،عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض ،بمثابة بند جزائي ،يساوي نسبة
فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على قيمة الفرق بين نسبة التصدير الفعلية والنسبة
المحددة في القرض والمحتسب على اساسھا التخفيض من اإلحتياطي اإللزامي ويتم تحميل
ھذه القيمة للمقترض.
 -٦ال تطبق احكام البند ) (٥من ھذا المقطع في حاالت استثنائية خارجة عن ارادة المقترض
يعود تقديرھا الى حاكم مصرف لبنان«.
المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة السادسة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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