تعميم وسيط رقم ٦٣٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣٤٦٦تاريخ  ٢٠٢٢/٧/٢٧المتعلق بتعديل:
 الق222رار األساس222ي رق222م  ٦١١٦ت222اريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التس222ھيالت الممك222ن أن يمنحھ222ا مص222رف لبن222انللمصارف وللمؤسسات المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
 الق22222222رار األساس222222222ي رق222222222م  ٧٨٣٥ت22222222اريخ ) ٢٠٠١/٦/٢االحتي222222222اطي اإللزام222222222ي( المرف222222222قبالتعميم االساسي رقم .٨٤
بيروت ،في  ٢٧تموز ٢٠٢٢
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قرار وسيط رقم ١٣٤٦٦
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعديل القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
والقرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢

إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم  ٧٩ ،٧٦ ،٧٠و ١٧٤منه ،
وبن22ا ًء عل22ى الق22رار األساس22ي رق22م  ٦١١٦ت22اريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالت22ه المتعل22ق بالتس22ھيالت الممك22ن أن
يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢وتعديالته المتعلق باالحتياطي اإللزامي،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٢٢/٧/٢٧
يقرّر ما يأتي:
المادة االولى :يضاف الى القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ " ١٩٩٦/٣/٧المادة الثانية عشرة مك2رر"٢
التالي نصھا:
ً
» المادة الثاني2ة عش2رة مك2رر  :٢خالف2ا ألي ن2ص آخ2ر ،تعف2ى المص2ارف م2ن اخ2ذ موافق2ة مص2رف
لبنان على التسديد المسبق للقروض التالية:
 الق222روض الس222كنية الممنوح222ة باالس222تناد ال222ى البروتوك222والتالموقع22ة م22ع ك22ل م22ن المؤسس22ة العام22ة لالس22كان وجھ22از اس22كان
العس22كريين المتط22وعين ووزارة المھج22رين وص22ندوق تعاض22د
القضاة والمديرية العامة لقوى االمن ال2داخلي والمديري2ة العام2ة
لق22وى االم22ن الع22ام والمديري22ة العام22ة ألم22ن الدول22ة والض22ابطة
الجمركية وفوج االطفاء وفوج حرس بلدية بيروت.
 الق222روض الت222ي تم222نح لمتابع222ة الدراس222ة ف222ي مؤسس222ات التعل222يمالعالي.
 الق22روض البيئي22ة الت22ي ال تتج22اوز قيم22ة ك22ل منھ22ا ثالث22ين ملي22ونليرة لبنانية .
على المصارف عند التسديد المسبق للقروض المشار اليھا في ھ2ذه
الم222ادة اب222الغ وح222دة التموي222ل ل222دى مص222رف لبن222ان ،ف222وراً ،ب222ذلك
وتزويدھا بجداول التسديد الجديدة عند االقتضاء«.
../..

-٢-

الم22ادة الثاني22ة :يض22اف ال22ى الق22رار األساس22ي رق22م  ٧٨٣٥ت22اريخ " ٢٠٠١/٦/٢الم22ادة الحادي22ة والعش22رون
مكرر  "٢التالي نصھا:
ً
» المادة الحادية والعشرون مكرر  :٢خالف222ا ألي ن222ص آخ222ر ،تعف222ى المص222ارف م222ن اخ222ذ موافق222ة
مصرف لبنان على التسديد المسبق للقروض التالية:
 الق2روض الس2كنية الممنوح2ة باالس2تناد ال2ى البروتوك22والتالموقع22ة م22ع ك22ل م22ن المؤسس22ة العام22ة لالس22كان وجھ22از
اس222222كان العس222222كريين المتط222222وعين ووزارة المھج222222رين
وص22ندوق تعاض22د القض22اة والمديري22ة العام22ة لق22وى االم22ن
ال22داخلي والمديري22ة العام22ة لق22وى االم22ن الع22ام والمديري22ة
العام22ة ألم22ن الدول22ة والض22ابطة الجمركي22ة وف22وج االطف22اء
وفوج حرس بلدية بيروت.
 القروض التي تمنح لمتابعة الدراس2ة ف2ي مؤسس2ات التعل2يمالعالي.
 الق22روض البيئي22ة الت22ي ال تتج22اوز قيم22ة ك22ل منھ22ا ثالث22ينمليون ليرة لبنانية.
على المصارف عند التسديد المسبق للقروض المشار اليھا في ھ2ذه
المادة ابالغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان ،فوراً ،بذلك«.
المادة الثالثة :تطبق احكام المادتين االولى والثانية اعاله على طلبات التسديد المسبق المبلغة من مصرف
لبنان قبل تاريخ صدور ھذا القرار والتي لم تصدر قرارات الموافقة عليھا بعد.
المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٧تموز ٢٠٢٢
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