تعميم وسيط رقم ٥٦٤
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣٢٤٥ت+اريخ  ٢٠٢٠/٧/٨المتعل+ق بتع+ديل الق+رار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبن+ان للمص+ارف
وللمؤسسات المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
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قرار وسيط رقم ١٣٢٤٥
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 المتعل+ق بالتس+ھيالت الممك+ن
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 ،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٢٠/٧/٨
يقرّ ر ما يأتي:
المادة االولى :يلغ+++ى ن+++ص "الم+++ادة الرابع+++ة عش+++رة مك+++رر "٣م+++ن الق+++رار األساس+++ي رق+++م ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
»المادة الرابعة عشرة مكرر:٣
 -١يمك++ن للمص++ارف العامل++ة ف++ي لبن++ان الطل++ب م++ن مص++رف لبن++ان ت++أمين العم++الت
االجنبي++ة تلبي+ةً لحاج++ات مس++توردي ومص+نّعي الم++واد الغذائي++ة االساس++ية والم++واد
االولي+++ة الت+++ي ت+++دخل ف+++ي الص+++ناعات الغذائي+++ة والمنتج+++ات المخصص+++ة للبي+++ع
للمزارعين والمحددة في الئحة تصدرھا وزارة االقتصاد والتجارة.
 -٢تح+++دد اآللي+++ة والش+++روط المفروض+++ة لالس+++تفادة م+++ن ھ+++ذه الم+++ادة بق+++رار يص+++در
عن وزير االقتصاد والتجارة لھذه الغاية.
 -٣يش++ترط لالس++تفادة م++ن احك++ام ھ++ذه الم++ادة ان تك++ون الس++لع الت++ي ي++تم اس++تيرادھا
مخصصة حصراً لالستھالك المحلي.
 -٤على المصارف ان تتأكد عل+ى كام+ل مس+ؤوليتھا م+ن ص+حة وقانوني+ة المس+تندات
المقدمة وان تستحصل من العميل على تعھ+د ص+ريح يؤك+د ان الس+لع المس+توردة
مخصصة حصراً لالستھالك المحلي وانه لن يعاد تص+ديرھا جزئي+ا ً أو كلي+ا ً ال+ى
الخارج ويتم تزويد مصرف لبنان بنسخة عن ھذا التعھد.
 -٥يقوم العميل بتسديد قيمة عملية االستيراد بالليرة اللبنانية الى المصرف المعني
الذي يقوم بإيداعھا ،اوراقا ً نقدية ) ،(Banknotesفي مصرف لبنان بغية تأمين
العمالت االجنبية الالزمة لعملية االستيراد.
../..

-٢ -٦تق+++دم المص+++ارف المعني+++ة الطلب+++ات موض+++وع ھ+++ذه الم+++ادة ال+++ى وح+++دة التموي+++ل
لدى مصرف لبنان بعد الموافقة عليھا من وزارة االقتصاد والتجارة.
 -٧ي++تم تحدي++د س++عر ص++رف العم++الت االجنبي++ة وفق +ا ً للس++عر المعتم++د ف++ي المنص++ة
االلكترونية لعمليات الصرافة.
تبقى ك ّل طلبات االستيراد التي سبق ان وافقت عليھا وزارة االقتصاد والتجارة
قبل تاريخ  ٢٠٢٠/٧/٨على أساس سعر الصرف المحدد لھذه العمليات قبل
التاريخ المذكور.
 -٨يق++وم مص++رف لبن++ان بتحوي++ل قيم++ة عملي++ة االس++تيراد المواف++ق عليھ++ا ب++العمالت
االجنبية الى حساب المصرف المعني لدى مراسل ھذا االخير في الخارج.
 -٩على المصارف التأك+د عل+ى مس+ؤوليتھا م+ن حس+ن تطبي+ق الش+روط المنص+وص
عليھ++ا ف++ي ھ++ذه الم++ادة وم++ن الغاي++ة الت++ي وض++عت م++ن اجلھ++ا تح++ت طائل++ة اتخ++اذ
مصرف لبنان االجراءات التي يراھا مناسبة سيما الزام المصرف المخالف:
أ -بايداع احتياطي ادنى خاص لدى مص+رف لبن+ان ال ين+تج فائ+دة بقيم+ة ض+عفي
قيمة المبالغ التي تم تحويلھا الى المراسل بشكل مخالف.
ب -ب++دفع تع++ويض بمثاب++ة بن++د جزائ++ي مق++داره  %٥٠م++ن قيم++ة المبل++غ المح++ول
الى المراسل ويتم تحميل ھذه القيمة للعميل.
 -١٠يمتنع مصرف لبنان عن افادة أي عميل من احكام ھذه المادة في حال مخالفت+ه
ألي من احكامھا سيما عدم التقيد بالبن+د ) (٣منھ+ا وذل+ك عن+د ابالغ+ه بالمخالف+ة
من قبل المصرف المعني أو من قبل وزارة االقتصاد والتجارة«.
المادة الثانية :يُعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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