تعميم وسيط رقم ٥٥٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣٢٢٩تاريخ  ٢٠٢٠/٥/٢٧المتعلق بتعديل القرار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف
وللمؤسسات المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت  ،في  ٢٧ايار ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان
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قرار وسيط رقم ١٣٢٢٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعديل القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،ال سيما المادة  ٧٠منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالته المتعلق بالتسھيالت الممكن
أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبما أن الظروف االستثنائية الحالية التي يمر بھا لبنان أثرت بشكل كبير على عمليات تمويل
استيراد المواد الغذائية االساسية والمواد االولية التي تدخل في الصناعات الغذائية ،
وبنOOا ًء علOOى الصOOالحيات التOOي تعOOود للحOOاكم بغيOOة تOOأمين عمOOل مصOOرف لبنOOان اسOOتناداً الOOى مبOOدأ
استمرارية المرفق العام،
يقرّ ر ما يأتي:
المادة االولى :يضاف الى القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ " ١٩٩٦/٣/٧المادة الرابعة عشرة
مكرر "٣التالي نصھا:
»المادة الرابعة عشOرة مكOرر -١ :٣يمكOن للمصOارف العاملOة فOي لبنOان الطلOب مOن مصOرف
لبنOOان تOOأمين العمOOالت االجنبيOOة تلبي Oةً لحاجOOات مسOOتوردي
ومصOOنعي المOOواد الغذائيOOة االساسOOية والمOOواد االوليOOة التOOي
تدخل في الصناعات الغذائية المحOددة فOي الئحOة تصOدرھا
وزارة االقتصاد والتجارة.
 -٢تحدد اآللية والشروط المفروضة لالستفادة من ھOذه المOادة
بقرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة لھذه الغاية.
 -٣تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع ھذه المادة
الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الموافقة عليھا
من وزارة االقتصاد والتجارة.
 -٤يOOOتم تحديOOOد سOOOعر صOOOرف العمOOOالت االجنبيOOOة وفقOOOا ً لآلليOOOة
المتبعOOOة لتطبيOOOق احكOOOام "المOOOادة  ٧مكOOOرر" مOOOن القOOOرار
األساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ .٢٠٠٠/٣/٣٠
../..

-٢-

 -٥على المصارف ان تتأكد على كامل مسOؤوليتھا مOن حسOن
تطبيOOOOق الشOOOOروط المنصOOOOوص عليھOOOOا فOOOOي ھOOOOذه المOOOOادة
ومOOن الغايOOة التOOي وضOOعت مOOن اجلھOOا تحOOت طائلOOة اتخOOاذ
مصرف لبنOان االجOراءات التOي يراھOا مناسOبة سOيما الOزام
المصOOرف المخOOالف بإيOOداع احتيOOاطي خOOاص ال ينOOتج فائOOدة
لOOدى مصOOرف لبنOOان وذلOOك بمOOا يOOوازي قيمOOة المبOOالغ التOOي
تم االستفادة منھا«.
المادة الثانية :يُعمل بھذا القرار لمدة سنة من تاريخ صدوره.
المادة الثالثة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٧ايار ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان
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