تعميم وسيط رقم ٥٤٧
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣٢١٣تاريخ  ٢٠٢٠/٣/٢٣المتعلق بتعديل القرار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف
وللمؤسسات المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت ،في  ٢٣آذار ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٣٢١٣
تعديل القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم  ٧٩ ،٧٠و ١٧٤منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالته المتعلق بالتسھيالت الممكن
أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وحفاظا ً على المصلحة العامة في الظروف االستثنائية الراھنة التي تمر بھا البالد،
وبنا ًء على الصالحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية
المرفق العام،
يق َرر ما يلي
المادة االولى :يضاف الى القرار االساسي رقم  ٦١١٦تاريخ "١٩٩٦\٣\٧المادة الرابعة عشرة مكرر"
التالي نصھا :
ً
»المادة االرابعة عشرة مكرر :اوال :على المصارف و المؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تمنح ،على
مسؤوليتھا ،قروضا ً استثنائية بالليرة اللبنانية أو بالدوالر االميركي
لعمالئھا الذين يستفيدون من قروض بانواعھا كافة ممنوحة سابقا ً من
المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية ،بما فيھا التي تستفيد
من دعم الدولة للفوائد المدينة او من تخفيض االحتياطي االلزامي
مقابلھا أو من احكام "المادة التاسعة مكرر" و"المادة العاشرة"
و"المادة الحادية عشرة" و"المادة الحادية عشرة مكرر" من القرار
االساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ،١٩٩٦\٣\٧والذين ال يستطيعون تسديد
مستحقاتھم لثالﺛة اشھر )اذار ونيسان وايار  (٢٠٢٠بسبب االوضاع
الراھنة وذلك شرط:
 -١ان تكون القروض االستثنائية ممنوحة للغايات التالية:
أ -تسديد اقساط القروض الممنوحة سابقا ً والتي تستحق عن
االشھر الثالﺛة المشار اليھا اعاله.
ب -دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العمالء المعنيين
أو تغطية حاجات انتاجية او تشغيلية خالل الفترة المشار اليھا
اعاله وذلك في حال كان العميل مؤسسة او شركة.
 -٢ان تتأكد المصارف والمؤسسات المالية على مسؤوليتھا من حاجة
العميل المعني لتغطية ھذه المستحقات.
 -٣ان تمنح ھذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة
لكل عميل.
..\..

-٢ -٤ان ال يحتسب على ھذه القروض اية عمولة أو فائدة )اي بفائدة
ﺻفر بالمئة ).((%٠
 -٥ان يتم تسديد ھذه القروض خالل مدة خمس سنوات بدفعات
تستحق في نھاية كل شھرأو كل فصل وفقا ً لما ھو محدد في العقد
الموقع بين المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية والعميل
وذلك اعتباراً من تاريخ  ٢٠٢٠\٦\١أو في آخر الشھر الذي يلي
الشھر الذي تم فيه منح القرض االستثنائي ،ايھما ابعد.
 -٦ان تقوم المصارف أو المؤسسات المالية المعنية بتسديد الرواتب،
موضوع الفقرة )ب( من البند ) (١من المقطع "أوالً" ھذا،
مباشرة للموظفين وللعاملين لدى العمالء المعنيين وفقا ً لجداول
الرواتب التي يتم تزويدھا بھا من قبل ھؤالء العمالء.
ﺛانياً :يقوم مصرف لبنان بمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية
تسليفات بالدوالر االميركي بفائدة ) (%٠ﺻفر بالمئة لمدة خمس
سنوات بقيمة القروض االستثنائية الممنوحة بالليرة اللبنانية
أو بالدوالر االميركي وفقا ً الحكام ھذه المادة فور تقديم الطلبات
المستكملة الشروط.
ﺛالثاً :بغية االستفادة من احكام ھذه المادة على المصارف والمؤسسات
المالية المعنية ان تقدم ،اعتباراً من تاريخ  ٢٠٢٠\٣\٢٦وخالل مھلة
اقصاھا  ،٢٠٢٠\٥\٣١الى مديرية العمليات المالية لدى مصرف
لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحھا عمالً باحكام ھذه
المادة تحدد فيھا المبالغ االجمالية المنوي منحھا مرفقا ً بھا جدول
باسماء العمالء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منھم وفقا ً
لالنموذج المرفق.
رابعا ً :على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تحتفظ بالمستندات
كافة المتعلقة بالقروض التي تمنحھا عمالً بأحكام ھذه المادة بحيث
يمكن للجنة الرقابة على المصارف االطالع عليھا في اي وقت كان
على ان تشمل ھذه المستندات عقود القروض الموقعة مع العمالء
وجداول التسديد.
خامسا ً :بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحھا مصرف لبنان يتم اعتماد
سعر وسطي لعملة القرض الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية
كما ھو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني
او المؤسسة المالية المعنية.
سادسا ً :يتم تسديد التسليفات التي يمنحھا مصرف لبنان للمصارف
والمؤسسات المعنية خالل مدة استحقاق القروض التي تمنحھا ھذه
االخيرة وفقا ً الحكام ھذه المادة وذلك بدفعات شھرية تستحق اول
دفعة منھا في آخر الشھر الذي يلي الشھر الذي ﺻدرت موافقة
مصرف لبنان فيه أو بتاريخ  ،٢٠٢٠\٦\١ايھما ابعد.
..\..

-٣سابعا ً :يتحمل كل مصرف أو مؤسسة مالية مسؤولية ﺻحة وحسن تنفيذ
ھذه المادة ويتعرض المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية
الى تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل
قرض ممنوح بطريقة مخالفة الحكام ھذه المادة والى دفع تعويض
بمثابة بند جزائي مقداره  %١٥من قيمة القرض والى ايداع
احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان ال ينتج فائدة بقيمة ضعفي
التسليفات المذكورة مقابل ھذا القرض لفترة توازي المدة التي تم
االستفادة فيھا من تسليفات مصرف لبنان كل ذلك دون المس
بالعقوبات االدارية المنصوص عليھا في المادة  ٢٠٨من قانون
النفد والتسليف.
ﺛامنا ً :تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من حسن تنفيذ احكام ھذه
المادة ،سيما التحقق من المستندات المتعلقة بھذه القروض« .
المادة الثانية :يعمل بھذا القرار فور ﺻدوره.
المادة الثالثة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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ﺠدول اﻝﻘروض اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﺸﻬر اذار وﻨﻴﺴﺎن واﻴﺎر ٢٠٢٠

اﻝﻤﺼرف/اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ:
اﻝرﻗم ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن:

ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻝﻘرض اﻝذي ﻴﺘم ﺘﻐطﻴﺔ اﻗﺴﺎطﻪ
إﺴم اﻝﻤﻘﺘرض

رﻗم ﻤرﻜزﻴﺔ

رﻤز ﻨوع

ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻨﺢ

اﻝرﺼﻴد ﺒﺘﺎرﻴﺦ

اﻝﻤﺨﺎطر

اﻝﻘرض

اﻝﻘرض

٢٠٢٠/٣/٣١

ﻤﺠﻤوع اﻷﻗﺴﺎط اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋن اذار وﻨﻴﺴﺎن واﻴﺎر
٢٠٢٠

ﻗﻴﻤﺔ اﻝرواﺘب واﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
واﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋن  ٣اﺸﻬر

ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ
ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت
اذار وﻨﻴﺴﺎن واﻴﺎر ٢٠٢٠

