تعميم وسيط رقم ٤٥٤
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٤٩٠تاريخ  ٢٠١٧/٣/١٧المتعلق بتعديل الق1رار
األساس11111111111ي رق11111111111م  ٦١١٦ت11111111111اريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التس11111111111ھيالت الممك11111111111ن أن يمنحھ11111111111ا
مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت ،في  ١٧آذار ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان
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قرار وسيط رقم ١٢٤٩٠
تعديل القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
المتعلق بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،سيما المواد  ٧٠و  ٧٩و ١٧٤منه،
وبن111111ا ًء عل111111ى الق111111رار األساس111111ي رق111111م  ٦١١٦ت111111اريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالت111111ه المتعل111111ق
بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبن11111ا ًء عل11111ى ق11111رار المجل11111س المرك11111زي لمص11111رف لبن11111ان المتخ11111ذ ف11111ي جلس11111ته المنعق11111دة
بتاريخ ،٢٠١٧/٣/١٥
يـقـَـرّر مـا يـأتـي:
الم11ادة االول11ى :يلغ11ى ن11ص البن11د ) (٩م11ن المقط11ع "أوالً" م11ن »الم11ادة الثامن11ة مك11رر« م11ن الق11رار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
» -٩يحظر على المص1ارف وعل1ى "ش1ركات ال1ـ  "Venture Capitalاس1تعمال
او القب11ول باس11تعمال أي11ة ام11وال ناتج11ة ع11ن التس11ھيالت الممنوح11ة بموج11ب ھ11ذه
المادة ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة:
أ -خ1111ارج لبن1111ان باس1111تثناء المص1111اريف الالزم1111ة لتغطي1111ة كلف1111ة الخ1111دمات
والتجھي11زات الض11رورية الت11ي ال يمك11ن االستحص11ال عليھ11ا محلي 1ا ً لتفعي11ل
مشروع "الشركات الناشئة" بالشكل االنسب.
ب -لمنح أي نوع من القروض "للشركات الناشئة" التي تستثمر فيھا باستثناء:
 التموي11ل المؤق11ت ) (Bridge Financingف11ي ح11االت معلل11ة ولم11دةاقصاھا ستة اشھر.
 الق1روض القابل1ة للتحوي1ل ال1ى اس1ھم ) (Convertible Loansش1رطان تك11ون دون فائ11دة وان ي11تم تحويلھ11ا الزامي1ا ً ال11ى اس11ھم ف11ي "الش11ركة
الناشئة" خالل مدة اقصاھا سنة واحدة من تاريخ منحھا.
يمك111ن للمجل111س المرك111زي ،وبن111ا ًء عل111ى طل111ب معل111ل ،الموافق111ة عل111ى م111نح
أي اس1تثناء عل1ى أحك1ام ھ11ذا البن1د ،س1يما لجھ1ة اس11تعمال االم1وال لتس1ويق وبي11ع
منتجات وخدمات "الشركات الناشئة" خارج لبنان«.
../..

-٢-

المادة الثانية :يلغ11ى ن11ص الفق11رة الثالث11ة م11ن البن11د ) (١٠م11ن المقط11ع "أوالً" م11ن »الم11ادة الثامن11ة
مكرر« من القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
»  -ان شركة الھولدنغ تملك اكثر من ثلثي رأس1مال ك1ل ش1ركة تس1اھم فيھ1ا وان ي1تم
االستحص11ال عل11ى موافق11ة مص11رف لبن11ان قب11ل التف11رغ ع11ن اي م11ن اس11ھم ھ11ذه
الشركات«.
المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٧آذار ٢٠١٧
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