تعميم وسيط رقم ٦٢٦
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوس"يط رق"م  ١٣٤٤٧ت"اريخ  ٢٠٢٢/٦/٢١المتعل"ق بتع"ديل الق"رار االساس"ي
رق""""م  ١٣٣٣٥ت""""اريخ ) ٢٠٢١/٦/٨اج""""راءات اس""""تثنائية لتس""""ديد ت""""دريجي لودائ""""ع ب""""العمالت االجنبي""""ة(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .١٥٨
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قرار وسيط رقم ١٣٤٤٧
تعديل القرار االساسي رقم  ١٣٣٣٥تاريخ ٢٠٢١/٦/٨

ان حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين  ٧٠و ١٧٤منه،
وبنا ًء على أحكام القرار االساسي رقم  ١٣٣٣٥تاريخ  ٢٠٢١/٦/٨وتعديالته المتعلق باجراءات استثنائية
لتسديد تدريجي لودائع بالعمالت االجنبية،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٢٢/٦/١٦
يقرر ما يأتي:
المادة االولى :يض"""""اف ال"""""ى المقط"""""ع "اوالً" م"""""ن الم"""""ادة الثاني"""""ة م"""""ن الق"""""رار االساس"""""ي رق"""""م ١٣٣٣٥
تاريخ  ٢٠٢١/٦/٨البند )ھـ( التالي نصه:
» ھـ -يستفيد من أحكام ھذا القرار "صاحب الحساب" عن:
 حساباته ألجل المفتوحة قبل تاريخ  ،٢٠١٩/١٠/٣١عند انتھاء آجالھا. الض""مانات النقدي""ة ) ،(Cash Collateralالمقدم""ة من""ه قب""ل ت""اريخ ،٢٠١٩/١٠/٣١عند تحريرھا«.
المادة الثانية :يلغى نص البند ) (٢من المقطع "أوالً" من المادة الرابعة من القرار االساسي رقم ١٣٣٣٥
تاريخ  ٢٠٢١/٦/٨ويستبدل بما يلي:
»  -٢اضافة الى ما يوازي  /٤٠٠/د.أ .بالليرة اللبنانية ،شھرياً ،على اساس سعر  /١٢ ٠٠٠/ليرة
لبنانية للدوالر االميركي الواحد ،يدفع منھا " %٥٠لصاحب الحساب" نقداً )(Banknotes
و %٥٠بواسطة البطاقات المصرفية و/أو الشكات و/أو التحاويل لتس"ديد مس"تحقات مترتب"ة
عل""ى "ص""احب الحس""اب" )الض""رائب والرس""وم والق""روض الممنوح""ة ل""ه ب""الليرة اللبناني""ة
وف""""""واتير الكھرب""""""اء والم""""""اء والھ""""""اتف الثاب""""""ت والج""""""وال  (...وذل""""""ك وفق""""""ا ً لرغب""""""ة
"ص""احب الحس""اب" .عل""ى ان ال يتج""اوز مجم""وع م""ا يمك""ن س""حبه م""ن المص""ارف كاف""ة
ب"""""الليرة اللبناني"""""ة عم"""""الً بالبن"""""د ) (٢ھ"""""ذا ،س"""""نوياً ،م"""""ا ي"""""وازي مبل"""""غ /٤ ٨٠٠/د.أ.
على السعر المحدد اعاله«.
../..

-٢-

المادة الثالثة :يض""""اف ال""""ى المقط""""ع "رابع""""اً" م""""ن الم""""ادة الرابع""""ة م""""ن الق""""رار االساس""""ي رق""""م ١٣٣٣٥
تاريخ  ٢٠٢١/٦/٨الفقرة التالي نصھا:
» يتم تعليق استفادة "صاحب الحساب":
 -١خالل المدة المتبقية من "الدورة السنوية" ) (Yearly Cycleالمعتمدة لتطبيق ھذا القرار
والممتدة من اول تموز الى آخر حزيران من كل سنة ،عند بلوغ السقف المحدد للسحوبات
السنوية المنصوص عليه اعاله.
 -٢طيلة التجاوز ،في حال حص"وله ،عل"ى الس"قف المح"دد للس"حوبات الس"نوية أي لغاي"ة انتھ"اء
"ال""دورة الس""نوية" الجاري""ة ل""دى المص""ارف كاف""ة الت""ي يس""تفيد ل""ديھا "ص""احب الحس""اب"
من احكام ھذا للقرار باالضافة الى عدد من اشھر "الدورة السنوية" الالحقة ل"دى المص"رف
الذي تم التجاوز لديه يساوي عدد االشھر التي تم خاللھا ھذا التجاوز«.
المادة الرابعة :يلغ""""ى ن""""ص المقط""""ع "أوالً" م""""ن الم""""ادة السادس""""ة م""""ن الق""""رار االساس""""ي رق""""م ١٣٣٣٥
تاريخ  ٢٠٢١/٦/٨ويستبدل بالنص التالي:
» اوالً :يحق للمصارف ،تأمينا ً للسيولة المطلوبة بموجب ھذا القرار ،استعمال السيولة الخارجية
المتوفرة لديھا ضمن نسبة الـ  %٣المشار اليھا في القرار االساسي رقم ١٣٢٦٢
تاريخ ) ٢٠٢٠/٨/٢٧التعميم االساسي رقم  (١٥٤على ان يتم اعادة تكوين ھذه النسبة
في مھلة اقصاھا .٢٠٢٣/١٢/٣١
المادة الخامسة :يعم"""ل بھ"""ذا الق"""رار ابت"""داء م"""ن اول تم"""وز  ٢٠٢٢بحي"""ث تطب"""ق ش"""روط الق"""رار االساس"""ي
رقم  ١٣٣٣٥تاريخ  ٢٠٢١/٦/٨كما عدلت بموجب القرار الحاض"ر لم"دة س"نة قابل"ة للتع"ديل
أو للتجدي""""""د ويبق""""""ى س""""""اريا ً لغاي""""""ة تحري""""""ر جمي""""""ع االم""""""وال الت""""""ي يمك""""""ن تحويلھ""""""ا
الى "الحساب الخاص المتفرع".
المادة السادسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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