تعميم وسيط ٤٨٧
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٧٧٢تاريخ  ٢٠١٨/٣/١٥المتعلق بتع/ديل الق/رار األساس/ي
رق//م  ٦١١٦ت//اريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التس//ھيالت الممك//ن أن يمنحھ//ا مص//رف لبن//ان للمص//ارف وللمؤسس//ات
المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت  ،في  ١٥آذار ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٧٧٢
تعديل القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،سيما المواد  ٧٠و  ٧٩و ٩٩و ١٧٤منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالته المتعلق بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا
مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٨/٣/١٤
يـقـَـرّر مـا يـأتـي:

المادة األولى :يضاف الى المادة "الحادية عشرة مكرر" من القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
المقطع "ثالث عشر" التالي نصه:
ً
»ثالث عشر :يمك//ن للمص//ارف ،اس//تثنائيا وبع//د الحص//ول عل//ى موافق//ة مص//رف لبن//ان ،االس//تفادة
م//ن أحك//ام الم//ادة "الحادي//ة عش//رة مك//رر" ھ//ذه مقاب//ل الق//روض الس//كنية الممنوح//ة
بالليرة اللبنانية التي سبق ان حصلت على موافقة المص/رف المعن/ي أو عل/ى موافق/ات
الجھ////ات المعني////ة ب////البروتوكوالت )المؤسس////ة العام////ة لالس////كان ،جھ////از اس/////كان
العس///كريين  (...والت///ي تج///اوزت الح///د االقص///ى للمبل///غ المخص///ص لك///ل مص///رف
عن العام  ،٢٠١٨المشار اليه في المقطع "أوالً" من ھ/ذه الم/ادة ،المح/ددة ف/ي الل/وائح
غي///ر القابل///ة للتع///ديل المتض///منة اس///ماء العم///الء والمبلغ///ة م///ن مص///رف لبن///ان قب///ل
تاريخ  ٢٠١٨/٣/١٥على مسؤولية المصارف المعنية تحت طائلة تطبيق االج/راءات
والبنود الجزائية المنصوص عليھا في المقطع "عاشراً" من ھذه المادة.
على المصارف المعنية ان تقدم إلى مصرف لبنان ،ضمن مھلة ح ّدھا االقصى
تاريخ  ،٢٠١٨/٤/٣٠طلبات االستفادة من احكام ھذا المقطع مقابل القروض المشار
اليھا مرفقا ً بھا ما يثبت صحة وتاريخ الموافقات المذكورة أعاله.
يسري الدعم على ھذه القروض اعتباراً من بداية العام  ٢٠١٩وضمن الشروط
المعتمدة والمعمول بھا بتاريخ .٢٠١٨/٣/١٥
تحتسب ھذه القروض ضمن المبلغ االجمالي الذي سيخصص للقروض السكنية التي
تمنح بالليرة اللبنانية من المصارف كافة عمالً بأحكام المادة "الحادية عشرة مكرر"
ھذه خالل العام .٢٠١٩
تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من صحة التقيد باللوائح المشار اليھا اعاله
ومن ان ھذه القروض تتوافق مع احكام المقطع "ثالث عشر" ھذا«.
../..

-٢-

المادة الثانية :يلغ///////ى ن///////ص الج///////دول ) (PB-BDL-Aالمرف///////ق ب///////القرار األساس///////ي رق///////م ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت ،في  ١٥آذار ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن – وﺣﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٦١١٦ﺗﺎرﻳﺦ  ١٩٩٦/٣/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ ٢٣
التصريح عن وضع قرض موضع التنفيذ لالستفادة من دعم مصرف لبنان للفوائد المدينة
)كما في __( _____ / __ /
اسـم المصرف :
رقـم المصرف :

ﳕﻮذج رﻗﻢ

PB-BDL-A

اســــم المسـؤول :
رقــــم ھـاتفـه :
رقمه لدى مركزية المخاطر:

اســـم العمـيل :
البند :

قرار الموافقة :
عملة القــرار :

تاريخ القرار :
قيـمة القرار :

قيمة القرض الممنوح:
رمز نـوع القرض**:

تاريخ استعـمال القرض:
القرض المستعمل لتاريخه:

الفقرة :
رمز فـئـة القرض* :
تاريخ إستحقاق القرض:

حركة الحساب
رقم
متسلسل

التاريخ
) يوم/شھر/سنة (

السحوبات الفعلية من أصل القرض
)بعملة القرض(

الدفعات المستحقة من أصل القرض
)بعملة القرض(

رصيد القرض

قيمة الدعم الفصلي الفعلي
المطلوب

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
...
المجموع
توقيع المصرف
) * (  :يجب تحديد فـئـة القرض تبعا ً للرموز المدرجة في الجدول .PB-BDL
) ** (  :يجب تحديد نوع القرض تبعا ً لرمز نوع القروض المحددة لكل فـئـة من القروض والمدرجة في الجدول .PB-BDL

