
  
  
  

  
  
  

  
  ٥٥٦رقم  وسيطتعميم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   
  

  للمصارف وللمؤسسات المالية  
  
  

الق�رار ا4ساس�ي المتعل�ق بتع�ديل  ٢٧/٥/٢٠٢٠ت�اريخ  ١٣٢٢٨نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوس�يط رق�م 
ا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسس�ات المالي�ة) (التسھي;ت الممكن أن يمنحھ ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦ رقم

  .٢٣المرفق بالتعميم ا@ساسي رقم 
  

    ٢٠٢٠ايار  ٢٧ بيروت ، في
  
  حاكم مصرف لبنان

  
  
  
  
  رياض توفيق س;مه

  



  
  
  
  

  
  

  ١٣٢٢٨ قرار وسيط رقم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦ تعديل القرار ا4ساسي رقم
  
  

  إن حاكم مصرف لبنان،
  منه، ٧٠ المادةبناًء على قانون النقد والتسليف، @ سيما 

وتعدي;ته المتعل�ق بالتس�ھي;ت الممك�ن أن يمنحھ�ا  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦ وبناًء على القرار ا4ساسي رقم
  مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

المواد  استيراديل عمليات تموعلى أثرت بشكل كبير  ا لبنانمر بھوبما أن الظروف ا�ستثنائية الحالية التي ي
  ،لصناعيةا ا@ولية

وبناًء على الص;حيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان اس�تناداً ال�ى مب�دأ اس�تمرارية المرف�ق 
  العام،

  
  :يقّرر ما يأتي

  
  

 "٢"المادة الرابعة عشرة مكرر ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦ رقميضاف الى القرار ا4ساسي : المادة ا@ولى
  :االتالي نصھ

نس�بة  تأمين الطلب من مصرف لبنانالعاملة في لبنان يمكن للمصارف  -١ :٢المادة الرابعة عشرة مكرر«
 تلبي���ة ب���العم;ت ا@جنبي���ةالمس���توردة الم���واد ا@ولي���ة % م���ن قيم���ة ٩٠

 بح��د اجم��الي لمؤسس��ات الص��ناعية المرخص��ة وفق��اً ل;ص��ولالحاج��ات 
أو م��ا يوازي��ه ب��العم;ت ا@جنبي��ة  اميرك��يملي��ون دو@ر  ١٠٠ق��داره م

عملي�ة  ف�ي اي ھ�ذه الم�ادةيستفيد العميل م�ن احك�ام ان @ شرط ا@خرى 
  لغاي���ة مبل���غ ح���ده ا@قص���ى ث;ثماي���ة ال���ف دو@ر اميرك���ي  ا@اس���تيراد 

  او ما يعادله بالعم;ت ا@جنبية.
  

٢- gق�رار يص�در ادة من ھذه المادة بلية والشروط المفروضة ل;ستفتحدد ا
  .لھذه الغاية الصناعة عن وزير

  
وح�دة التموي�ل الى  ھذه المادةطلبات موضوع الالمصارف المعنية تقدم  -٣

وي�ل بغي�ة تحوزارة الص�ناعة عليھا من  ةموافقالبعد مصرف لبنان لدى 
ب��العم;ت ا@جنبي��ة  المعني��ة المب��الغ المطلوب��ة م��ن حس��ابات المص��ارف

   .لدى مصرف لبنان المفتوحة
  

والت�ي تق�وم  من احكام ھ�ذه الم�ادة المؤسسات الصناعية، المستفيدة على -٤
  العم��;ت ا@جنبي��ة الناتج��ة نس��بة م��ن  ال��ى لبن��ان تح��ّولبالتص��دير، ان 

قيم���ة الم���واد ا@ولي���ة  ،عل���ى ا@ق���ل ،ت���وازيع���ن عملي���ات التص���دير 
  ديرھا.المستوردة المستعملة في تصنيع المنتجات التي تقوم بتص

  
../..  



  
-٢-  

  
  

م�ن حس�ن تطبي�ق الش�روط  على المصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتھا -٥
ومن الغاية التي وضعت من اجلھا تح�ت  المادة ھذهالمنصوص عليھا في 

ال��زام س��يما  مص��رف لبن��ان ا@ج��راءات الت��ي يراھ��ا مناس��بةطائل��ة اتخ��اذ 
ل��دى مص��رف المص��رف المخ��الف بإي��داع احتي��اطي خ��اص @ ين��تج فائ��دة 

 ».التي تم ا@ستفادة منھالبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ 
  

  صدوره.لمدة سنة من تاريخ ُيعمل بھذا القرار   :ةالثانيالمادة 
  

  .ر ھذا القرار في الجريدة الرسميةُينش  :ةثالثالمادة ال
  

  ٢٠٢٠ايار  ٢٧ فيبيروت، 
 

  حاكم مصرف لبنان
  

  
  

  
 هرياض توفيق س4م

  
  


