تعميم وسيط رقم ٥٣٦
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣١٥٧تاريخ  ٢٠١٩/١٢/٤المتعلق بتعديل:
 القرار االساسي رقم  ٥٢٥٨تاريخ ) ١٩٩٣/٩/١٧فتح حسابات ودائع بالعملة االجنبية في مصرفلبنان( المرفق بالتعميم االساسي رقم .١٤
 القرار األساسي رقم  ٧٥٣٤تاريخ ) ٢٠٠٠/٣/٢إصدار شھادات إيداع مصرفية من قبل مصرفلبنان( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٦٧
 القIIIرار االساسIIIي رقIIIم  ١٣١٠٠تIIIاريخ ) ٢٠١٩/٩/٣فIIIتح الحسIIIابات المصIIIرفية( المرفIIIق بIIIالتعميماالساسي رقم .١٤٧
بيروت ،في  ٤كانون االول ٢٠١٩
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٣١٥٧
تعديل القرار االساسي رقم  ٥٢٥٨تاريخ ١٩٩٣/٩/١٧
والقرار األساسي رقم  ٧٥٣٤تاريخ ٢٠٠٠/٣/٢
والقرار االساسي رقم  ١٣١٠٠تاريخ ٢٠١٩/٩/٣
ان حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد  ٧٠و ٧٦و  ١٧٤منه،
وبنا ًء على المادة  ١٩من القانون رقم  ٦٧/٢٨تاريخ  ١٩٦٧/٥/٩المتعلق بتعديل واكمال التشريع
المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ٥٢٥٨تاريخ  ١٩٩٣/٩/١٧وتعديالته المتعلق بفتح حسابات ودائع
بالعملة االجنبية في مصرف لبنان،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٥٣٤تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٢وتعديالته المتعلق بإصدار شھادات إيداع
مصرفية من قبل مصرف لبنان،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ١٣١٠٠تاريخ  ٢٠١٩/٩/٣المتعلق بفتح الحسابات المصرفية،
وحفاظ Iا ً علIIى المصIIلحة العامIIة فIIي الظIIروف االسIIتثنائية الراھنIIة التIIي تمIIر بھIIا الIIبالد حالي Iا ً وحفاظ Iا ً
على مصلحة المودعين بعدم انتقاص ودائعھم المصرفية،
ً
وبنا ًء على الصالحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية
المرفق العام،
يقرر ما يأتي :
المادة األولى :يضاف الى القرار االساسي رقم  ٥٢٥٨تاريخ  ١٩٩٣/٩/١٧المادة الرابعة مكرر التالي
نصھا:
ً
» المادة الرابعة مكرر :يقوم مصرف لبنان ،استثنائيا ،بدفع الفوائد على الودائع ألجل بالدوالر
االميركي المودعة لديه مIن المصIارف العاملIة فIي لبنIان بنسIبة %٥٠
بالدوالر االميركي و %٥٠بالليرة اللبنانية«.
المادة الثانية :يضاف الى القرار األساسي رقم  ٧٥٣٤تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٢المادة السادسIة مكIرر التIالي
نصھا:
»المIIادة السادسIIة مكIIرر :يقIIوم مصIIرف لبنIIان ،اسIIتثنائيا ً ،بIIدفع فوائIIد شIIھادات االيIIداع بالIIدوالر
االميركIIIي المصIIIدرة منIIIه التIIIي تملكھIIIا المصIIIارف العاملIIIة فIIIي لبنIIIان
بنسبة  %٥٠بالدوالر االميركي و %٥٠بالليرة اللبنانية« .
../..

-٢-

المادة الثالثة :يعدل ترقيم "المادة الرابعة " و"المادة الخامسة " من القرار األساسي رقم ١٣١٠٠
تاريخ  ٢٠١٩/٩/٣بحيث تصبح على التوالي "المادة الخامسة " و"المادة السادسة".
المادة الرابعIة :يضIاف الIى القIرار االساسIي رقIم  ١٣١٠٠تIاريخ " ٢٠١٩/٩/٣المIادة الرابعIة" التIالي
نصھا:
ً
»المادة الرابعة :اوال :على المصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد االقصى لمعدل الفائIدة الدائنIة
علIIى الودائIIع التIIي تتلقاھIIا أو تقIIوم بتجديIIدھا بعIIد تIIاريخ ٢٠١٩/١٢/٤
المبين في ما يلي:
  %٥علIIى الودائIIع بIIالعمالت االجنبيIIة )دوالر اميركIIي أو غيIIرهمن العمالت االجنبية(.
  %٨،٥على الودائع بالليرة اللبنانية.ثانيا ً :تبقIIى شIIروط الودائIIع كافIIة المتلقIIاة مIIن المصIIارف العاملIIة فIIي لبنIIان قبIIل
تاريخ  ٢٠١٩/١٢/٥خاضعة لمIا سIبق وتIم االتفIاق عليIه بIين المصIرف
المعني وعمالئه وذلك لغاية استحقاقھا .
يتم تسديد الفوائد على الودائع بالعمالت االجنبية )دوالر اميركي أو غيره
من العمالت االجنبية( وفقا ً لما يلي:
  %٥٠بعملة الحساب.  %٥٠بالليرة اللبنانية«.المادة الخامسة :يعمIIIل بأحكIIIام المIIIواد االولIIIى والثانيIIIة والرابعIIIة مIIIن ھIIIذا القIIIرار لمIIIدة سIIIتة اشIIIھر
من تاريخ صدوره.
المIIادة السادسIIة :علIIى المصIIارف العاملIIة فIIي لبنIIان ان تعكIIس تخفIIيض معIIدل الفوائIIد الدائنIIة النIIاتج
عIIIن تطبيIIIق أحكIIIام ھIIIذا القIIIرار فIIIي احتسIIIاب معIIIدالت الفوائIIIد المرجعيIIIة لسIIIوق
بيروت ).(BRR
المادة السابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت  ،في  ٤كانون األول ٢٠١٩
حاكم مصرف لبنان
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