تعميم وسيط رقم ٥٣٠
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣١١٣تاريخ  ٢٠١٩/٩/٣٠المتعلق
بتعديل القرار األساسي رقم  ٧١٤٤تاريخ ) ١٩٩٨/١٠/٣٠االعتمادات والبوالص المستندية(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .٥٢
بيروت ،في  ٣٠ايلول ٢٠١٩
حاكم مصرف لبنان
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قرار وسيط رقم ١٣١١٣
تعديل القرار االساسي رقم  ٧١٤٤تاريخ ١٩٩٨/١٠/٣٠
المتعلق باالعتمادات والبوالص المستندية
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المادة  ١٤٦منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧١٤٤تاريخ  ١٩٩٨/١٠/٣٠وتعديالته المتعلق باالعتمادات
والبوالص المستندية،
ً
وبنا ًء على الصالحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية
المرفق العام،
يقرّ ر ما يأتي :
المادة االولى :يضاف الى القرار األساسي رقم  ٧١٤٤تاريخ " ١٩٩٨/١٠/٣٠المادة االولى مكرر"
التالي نصھا:
» -١يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً الستيراد
المشتقات النفطية )بنزين ،مازوت ،غاز( أو القمح أو االدوية الطلب من
مصرف لبنان تأمين قيمة ھذه االعتمادات بالدوالر االميركي على ان تتقيد بما
يلي:
أ -ان تفتح لكل عملية موضوع االعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى
مصرف لبنان.
ب -ان تقدم الى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل اعتماد
مستندي سيما نص بوليصة االعتماد المستندي واتفاقية التمويل الموقعة
بين المصرف المعني وعميله بھذا الشأن.
ج -ان تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة ،بتاريخ فتح
االعتماد:
 على االقل %١٥ ،من قيمة االعتماد المستندي المطلوب بالدوالراالميركي.
 و %١٠٠من قيمة االعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية ،غيرانه يمكن للمصرف المعني ،بتاريخ ايداعه ھذه القيمة ،الطلب من
مصرف لبنان تحويل ما يوازي ھذه القيمة الى الدوالر االميركي على
ان تبقى في الحساب الخاص المودعة فيه لفترة ال تقل عن ثالثين يوما ً
او لغاية تاريخ االستحقاق المبين في اتفاقات التمويل الموقعة مع كل
عميل او لغاية تاريخ استحقاق القبوالت المصرفية ،أ ّيا ً منھا األبعد.
د -ان تدفع الى مصرف لبنان عمولة قدرھا  %٠٫٥عن كل عملية.
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ھـ  -ان تتأكد على كامل مسؤوليتھا من ان االعتمادات المستندية المشمولة في
ھذه المادة مخصصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار اليھا اعاله
بھدف االستھالك المحلي.
يدفع مصرف لبنان على المبالغ المبينة في الفقرة )ج( من البند ) (١أعاله
المودعة في الحسابات الخاصة فائدة وفقا ً لجدول الفوائد المعمول به لدى
مصرف لبنان.
يقوم مصرف لبنان بتأمين قيمة االعتمادات المستندية موضوع ھذه المادة
بالدوالر األميركي بتاريخ االستحقاق وال يعت ّد تجاه مصرف لبنان بأي امكانية
تسديد مسبق ُي ّتفق عليه بين المصرف والعميل.
على المصرف ان يقدم الى مصرف لبنان المستندات المثبتة الستيفاء
المتوجبات من العميل وفقا التفاقات التمويل المشار اليھا اعاله.
تقدم طلبات المصارف موضوع ھذه المادة الى مديرية القطع والعمليات
الخارجية لدى مصرف لبنان.
على المصارف التأكد على مسؤوليتھا من حسن تطبيق الشروط المنصوص
عليھا في ھذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلھا تحت طائلة اتخاذ
مصرف لبنان االجراءات التي يراھا مناسبة سيما الزام المصرف المخالف
بإيداع احتياطي خاص ال ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة
المبالغ المبينة في الفقرة )ج( من البند ) (١اعاله«.

المادة الثانية :يُعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٣٠ايلول ٢٠١٩
حاكم مصرف لبنان
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