تعميم اساسي رقم ١٥٤
للمصارف ولمفوضي المراقبة لدى المصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار االساسي رقم  ١٣٢٦٢تاريخ  ٢٠٢٠/٨/٢٧المتعلق بإجراءات استثنائية
إلعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان .
بيروت ،في  ٢٧آب ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار اساسي رقم ١٣٢٦٢
إجراءات استثنائية إلعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم  ٧٠و ٧٩و ١٠٤و ١٤٠و ١٧٤و ١٨٧و ١٨٨منه،
وبنا ًء على احكام القانون رقم  ٤٤تاريخ ،٢٠١٥/١١/٢٤
ونظراً للظروف االستثنائية التي تمر بھا البالد،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٢٠/٨ /٢٥
يقرر ما يلي:
َ
المادة االولى :على كل مصرف ان يقوم بعملية تقيXيم عXادل لموجوداتXه ومطلوباتXه تسXاعده علXى وضXع
الخطXXXة المشXXXار اليھXXXا فXXXي المXXXادة "الحاديXXXة عشXXXرة" مXXXن القXXXرار االساسXXXي رقXXXم ٦٩٣٩
تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥بغية تمكينه ،خالل فترة زمنية محدودة ،من:
 االمتثXXال ،بحسXXب المقتضXXى ولXXو بشXXكل متXXدرج ،بكXXل النصXXوص القانونيXXة واألنظمXXةالمصرفية المطبقة على المصارف سيما المتعلق منھا بالسيولة وبالمالءة.
 إعXXادة تفعيXXل نشXXاطاتھا وخXXدماتھا المعتXXادة لعمالئھXXا بمXXا ال يقXXل عمXXا كانXXت عليXXه قبXXلتشرين األول .٢٠١٩
المXXXXادة الثانيXXXXة :أوالً -١ :مXXXXع االحتفXXXXاظ بمفھXXXXوم القXXXXرار االساسXXXXي رقXXXXم  ١٣٢١٧تXXXXاريخ ،٢٠٢٠/٤/٩
على المصارف ،تعزيزاً للسيولة لديھا ،سيما لدى مراسXليھا فXي الخXارج ،ان تقXوم
بح ّ
ث عمالئھا ،الذين قام أي منھم بتحويل ما يفوق مجموعه خمسماية الXف دوالر
َ
اميركي او ما يوازيه بالعمالت االجنبية االخرى الى الخارج خالل الفترة المبتدئة
من  ٢٠١٧ /٧/١حتXى تXاريخ صXدور ھXذا القXرار ،علXى ان يودعXوا فXي "حسXاب
خاص" مجمد لمدة خمس سنوات ،مبلغا ً يوازي  %١٥من القيمة المحولة.
يعفى المصرف المعني من اجراء توظيف الزامXي لXدى مصXرف لبنXان بXالعمالت
االجنبية مقابل اي "حساب خاص".
 -٢علXXXXى المصXXXXارف حّ X
XXXث عمالئھXXXXا مXXXXن المسXXXXتوردين ان يحولXXXXوا مXXXXن الخXXXXارج
الى "حساب خاص" يتمتع بنفس الشروط المحXددة فXي البنXد ) (١مXن ھXذا المقطXع
مبلغXXا ً يXXوازي  %١٥مXXXن قيمXXة اإلعتمXXXادات المسXXتندية المفتوحXXXة فXXي أي واحXXXدة
من السنوات الثالث التالية ٢٠١٧ :او  ٢٠١٨او .٢٠١٩
 -٣يمكXXن دفXXع فوائXXد علXXى "الحسXXاب الخXXاص" دون التقيXXد بسXXقوف الفوائXXد المحXXددة
في القرار االساسي رقم  ١٣١٠٠تاريخ .٢٠١٩/٩/٣
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-٢ثانيا ً :يطبق البند "أوالً" من ھذه المادة على رؤساء واعضاء مجالس ادارة وكبار مساھمي
المصXXXXارف و"علXXXXى اإلدارات العليXXXXا التنفيذيXXXXة" للمصXXXXارف وعمXXXXالء المصXXXXارف
من االشخاص المعرضين سياسيا ً ) ،(PEPsوذلXك بصXورة مباشXرة او غيXر مباشXرة
او بواسطة شركات يمتلكھا أي منھم ،على ان تعتمد في معرض تطبيXق البنXد "ثانيXاً"
ھذا نسبة  %٣٠بدالً من . %١٥
ثالثا ً :يقXXوم المصXXرف المعنXXي باسXXتعمال ،بشXXكل اساسXXي ،ھXXذا النXXوع مXXن الودائXXع لتسXXھيل
العمليات الخارجية المحفزة لالقتصاد الوطني.
رابعا ً :إلنجاح مبادرة المصرف المعني ،على ھذا األخير اعتمXاد اإلطXار القXانوني المناسXب
الذي سيرعى العالقة بينه وبين العميل لجھة تمتين ثقة ھذا األخيXر باسXتعادة وديعتXه،
مھما كانت الظروف ،عند حلول األجل المتفق عليه.
خامسا ً:على كل مصرف تزويد االشخاص المحددين في ھذه المادة والمتقيدين بأحكامھا
بافادة خطية صريحة تبين ذلك.
كمXXا علXXى مفوضXXي المراقبXXة ان يلبّXXوا ،فXXي اقصXXر مھلXXة ممكنXXة ،كXXل طلXXب معلومXXات
او ايضاحات مقدمة من حاكم مصرف لبنان تتعلق بتطبيق و/او بصحة تطبيق احكXام
ھذه المادة من قبل المصرف المعني المولجين بمراقبته.
المادة الثالثة :علXXى كXXل مصXXرف ،خXXالل مھلXXة تنتھXXي فXXي  ،٢٠٢١/٢/٢٨ان يك ّ Xون حسXXابا ً خارجي Xا ً حXXراً
مXXن أي التزامXXات لXXدى مراسXXليه فXXي الخXXارج ال يقXXل ،فXXي أي وقXXت ،عXXن  %٣مXXن مجمXXوع
الودائع بالعمالت االجنبية لديه كما ھي في .٢٠٢٠/٧/٣١
المادة الرابعة :أوالً :على كل مصرف ،استناداً الى الخطة التي يكون قXد وضXعھا والمشXار اليھXا فXي المXادة
األولXXXى اعXXXاله ،وبنتيجXXXة تقيXXXيم اوضXXXاعه افراديXXXاً ،ان يتقXXXدم مXXXن المجلXXXس المركXXXزي
لمصرف لبنان لالستحصال على موافقته على اعادة تكوين رأسماله و/أو زيادته ،وفقا ً
للحاجة ،وذلك خالل الفصل األول من العام  ٢٠٢١وبعد ان يكون قد اتّ Xم التقيXد بسXائر
النصوص القانونية واألنظمة المصرفية السارية.
ثانيا ً :يأخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قراره بھذا الشأن على ضوء القوانين اإللزامية
والنصوص التنظيمية المرعية االجراء.
ثالثا ً :علXXXXXى المصXXXXXارف ان تأخXXXXXذ اإلجXXXXXراءات القانونيXXXXXة والنظاميXXXXXة الالزمXXXXXة إلتاحXXXXXة
اإلمكانيXXXة الرضXXXائية لمودعيھXXXا بتحويXXXل ودائعھXXXم لXXXديھا الXXXى اسXXXھم فXXXي رأسXXXمالھا
و/أو الXXXXXXXXXXXى "سXXXXXXXXXXXندات ديXXXXXXXXXXXن دائمXXXXXXXXXXXة قابلXXXXXXXXXXXة للتXXXXXXXXXXXداول ولالسXXXXXXXXXXXترداد"
) (Redeemable, Tradable, and Convertible Perpetual BondsيمكXن ان تعطXي
الحXXق لحامليھXXا ،وفقXا ً لرغبXXة المصXXرف المصXXدر ،بممارسXXة حXXق األفضXXلية باالكتتXXاب
بزيادة رأسماله وذلك شرط:
 اعXXXXالم الشXXXXخص المعنXXXXي بالتفاصXXXXيل وبالخصXXXXائص القانونيXXXXة لھXXXXذه العمليXXXXاتوواف.
واضح
بشكل
وشرحھا له
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 ابالغ المعنيين من المودعين ،في حال تحويل ودائعھم الى اسھم ،بتقرير تخمينيمي ّوم لقيمة اسھمھا موافقا ً عليه من المجلس المركزي لمصرف لبنان.
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-٣ إدراج كامXXXل اسXXXھم المصXXXرف والتXXXداول بھXXXا حصXXXراً فXXXي البورصXXXة فXXXي لبنXXXانعلى ان تراعي القوانين السيادية اللبنانية وتلك التي ترعى ھيئXة األسXواق الماليXة
واألنظمة الصادرة عن ھذه األخيرة.
ً
 فصل رئاسة مجلس اإلدارة عن ادارة المصرف المعني وفقا لمفھوم المادة ١٥٣من قانون التجارة.
رابعا ً :يمكن تحويل ثمن بيع األسھم المتداول بھا في البورصة وثمن بيع "سندات الدين
الدائمة القابلة للتداول ولالسترداد" الى الخارج اذا تمت عملية البيع بأموال جديدة وفقا ً
لمفھوم القرار االساسي رقم  ١٣٢١٧تاريخ .٢٠٢٠/٤/٩
خامسا ً :يمكن دفع فوائد على "سندات الدين الدائمة القابلة للتداول ولالسترداد" دون التقيد
بسقوف الفوائد المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
المادة الخامسة :اوالً :يتعرض المصرف الذي يخالف احكام ھذا القرار او يتقاعس عن تطبيقه:
 إلحالتXXXXXXXه ،عمXXXXXXXالً بأحكXXXXXXXام المXXXXXXXادة  ٢٠٨مXXXXXXXن قXXXXXXXانون النقXXXXXXXد والتسXXXXXXXليف،على الھيئة المصرفية العليا لفرض العقوبات اإلدارية المناسبة بحقه.
 لتطبيXXXXXXXXXXXق الغرامXXXXXXXXXXXات والعقوبXXXXXXXXXXXات الجزائيXXXXXXXXXXXة المنصXXXXXXXXXXXوص عليھXXXXXXXXXXXافي قانون النقد والتسليف.
 لتطبيXXXXXXXXق أي مXXXXXXXXن احكXXXXXXXXام القXXXXXXXXانونين رقXXXXXXXXم  ٦٧/٢تXXXXXXXXاريخ ١٩٦٧/١/١٦)توقف المصارف عن الدفع( ورقم  ١١٠تاريخ ) ١٩٩١/١١/٧اصXالح الوضXع
المصرفي(.
ثانيا ً :كمXXXا يتعXXXرض كXXXل مXXXن يتقXXXاعس عXXXن تطبيXXXق احكXXXام ھXXXذا القXXXرار ،ووفقXXXا ً للحالXXXة،
الXXى ان تفXXرض بحقXXه التXXدابير والعقوبXXات المنصXXوص عليھXXا فXXي القXXانون رقXXم ٤٤
تXXXاريخ ) ٢٠١٥/١١/٢٤مكافحXXXة تبيXXXيض األمXXXوال وتمويXXXل اإلرھXXXاب( سXXXيما لجھXXXة
الجرائم المشار اليھا في البندين ) (٩و) (٢١من المادة األولى منه.
المادة السادسة :علXXXى مفوضXXXي مراقبXXXة كXXXل مصXXXرف مXXXولجين بمراقبتXXXه وعمXXXالً بأحكXXXام الفقXXXرة األولXXXى
من المادة  ١٨٧من قانون النقد والتسليف ،ان يتحققوا من صحة تطبيق احكام ھذا القرار.
وعلXXXXيھم ،مXXXXXن جھXXXXة ثانيXXXXXة ،وعمXXXXXالً بأحكXXXXام الفقXXXXXرة األخيXXXXXرة مXXXXن المXXXXXادة السXXXXXابعة
مXXن القXXانون رقXXم  ٤٤تXXاريخ  ،٢٠١٥/١١/٢٤ابXXالغ رئXXيس ھيئXXة التحقيXXق الخاصXXة فXXوراً
عXXXن تفاصXXXيل العمليXXXات التXXXي يطّلعXXXون عليھXXXا بمناسXXXبة قيXXXامھم بعملھXXXم والتXXXي يشXXXتبھون
بأنھا تخفي تبييض أموال او تمويل إرھاب.
المادة السابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثامنة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٧آب ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

