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  الباب الثاني
 

  النّص الحرفي لتعاميم مصرف لبنان االساسية والوسيطة الصادرة
 2013-2014خالل فترة 

 
 التعاميــم االساسيــة -أوالً 

 128تعميم أساسي للمصارف رقم 
  للمؤسسات الماليةموجه أيضًا 

  
تــاريخ  11323نــودعكم ربطــًا نســخة عــن القــرار االساســي رقــم 

 Complianceء "دائرة امتثال" (بانشا المتعلق 12/1/2013
Department.(  

 
  11323قرار أساسي رقم  

  ).Compliance Departmentانشاء "دائرة امتثال" (
  إن حاكم مصرف لبنان،

 174و  70بنــاًء علــى قــانون النقــد والتســليف الســيما المــادتين 
  منه،

لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 
  ، 9/1/2013بتاريخ قدة جلسته المنع

  
  يـقـرر مـا يـأتـي

فــي  على المصارف والمؤسســات الماليــة العاملــة المادة االولى:
 )Compliance Department(لبنــان انشــاء "دائــرة إمتثــال" 

من هذا القــرار وتقســم هام المفّصلة في المادة الخامسة تقوم بالم
  الى:

) Legal Compliance Unit"وحــدة االمتثــال القــانوني" ( -
تخــــاذ استشــــعار المخــــاطر القانونيــــة والتحــــوط لهــــا وباتقــــوم ب

 بهذه المخاطر والحّد منها.االتدابير الالزمة لإلحاطة 
"وحدة التحقق" من تطبيق اإلجراءات والقوانين واالنظمة  -

 المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
)AML/CFT Compliance Unit (في  المحددة مهامها
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  التالية: عى بشأن "دائرة اإلمتثال" الشروطراي المادة الثانية:
أن تكـــــون "دائـــــرة االمتثـــــال" مســـــتقّلة إســـــتقالًال تامـــــًا عـــــن  - 1

األعمال واألنشطة االخــرى للمصــرف أو للمؤسســة الماليــة 
ا وعن وحدات المصرف أو المؤسسة الماليــة كافــة بمــا فيهــ
 وحدة التدقيق الداخلي وعن الدائرة القانونية على ان ال 

 
 
يمــنح أي مــن العــاملين لــدى دائــرة االمتثــال أّيــة مســؤوليات  - 2

تنفيذّيــــــة أو مهــــــام أخــــــرى داخــــــل المصــــــرف أو المؤسســــــة 
 المالية. 

أن يكون لديها نظام عمل يحّدد دورها ومســؤولّياتها بشــكل  - 3
ص عليهــا واضح ويتضمن علــى االقــل الموجبــات المنصــو 

 في المادة الخامسة من هذا القرار.
أن يــتّم تعزيــز "دائــرة االمتثــال" بجهــاز بشــري مالئــم يراعــي  - 4

بتكوينـــه مـــن حيـــث العـــدد والمـــؤهالت حجـــم المصـــرف أو 
المؤسســــــة الماليــــــة وتنــــــّوع انشــــــطة وتشــــــعب عمليــــــات اي 

 منهما.
ان يكـــون للجهـــاز البشـــري لـــدى "دائـــرة االمتثـــال" مـــؤهالت  - 5

بمــا يتناســب مــع المهــام الموكلــة إليــه وان وخبــرات متنوعــة 
يكـــــون لديـــــه فهمـــــًا شـــــامًال للقـــــوانين واالنظمـــــة المصـــــرفية 

 والمالية.
أن تمنح "دائرة االمتثال" الصالحيات الكافيــة حتــى تــتمكن  - 6

مــن تنفيــذ مهامهــا ال ســيما فــي مــا يتعّلــق بتــدارك حصــول 
 اية تجاوزات على القوانين واألنظمة المرعية االجراء.

نح حــــــّق االتصــــــال بــــــأي مســــــؤول وأي دائــــــرة فــــــي أن تمــــــ - 7
المصــــرف او المؤسســــة الماليــــة واالطــــالع علــــى الملفــــات 
والمعلومـــــات الالزمـــــة بمـــــا يســـــمح للعـــــاملين لـــــديها بتنفيـــــذ 

 مهامهم بشكل كامل.
أن يـــتم تـــأمين تواصـــل رئـــيس "دائـــرة اإلمتثـــال" مـــع اإلدارة  - 8

 العليا التنفيذية ومع مجلس اإلدارة.
س "دائـــــــرة اإلمتثـــــــال" لالشـــــــتراك فـــــــي أن يـــــــتّم دعـــــــوة رئـــــــي - 9

اجتماعـــــات اللجـــــان المتخصصـــــة واللجـــــان المنبثقـــــة عـــــن 
ـــة اطالعـــه علـــى الخطـــط اإلســـتراتيجّية  مجلـــس اإلدارة بغي
للمصرف أو للمؤسسة المالية وعلى النشاطات والمنتجات 
 الجديدة المنوي القيام بها بغية تقديم المشورة بشكل مبكر.

تثــال" اتصــال مباشــر مــع أن يكــون لــرئيس "دائــرة اإلم -10
المســـــــؤولين فـــــــي مصـــــــرف لبنـــــــان ولجنـــــــة الرقابـــــــة علـــــــى 
المصــارف وهيئــة التحقيــق الخاصــة أو ايــة هيئــة مختصــة 
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عــــــن قضــــــايا  ذات صــــــفة بغيــــــة االســــــتعالم واالستيضــــــاح
االمتثــال للقــوانين واالنظمــة المرعيــة االجــراء، كّلمــا دعــت 

  الحاجة. 
  

: علــــى رة اإلمتثــــال"مــــؤهالت رئــــيس "دائــــ: أوالً  :المــــادة الثالثــــة
ولديــه  الكفــاءة والنزاهــةرئــيس دائــرة اإلمتثــال أن يكــون متمتعــًا ب

ــــــــــــــــــــة وال ــــــــــــــــــــرةالمــــــــــــــــــــؤهالت العلمي ــــــــــــــــــــة  والمعرفــــــــــــــــــــة خب   الكافي
  فـــي مجـــال العمـــل المصـــرفي والمـــالي وٕالمـــام كـــاف بالتشـــريعات 
والقــــوانين المصــــرفية والماليــــة دون ان يكــــون هــــو نفســــه رئــــيس 

  الدائرة القانونية.
  س المركــــزي لمصــــرف لبنــــان الموافقــــة للمصــــارف يمكــــن للمجلــــ

   رئــــيس "دائــــرة اإلمتثــــال" ان يكــــوناو للمؤسســــات الماليــــة علــــى 
  هــو نفســه رئــيس الــدائرة القانونيــة تبعــًا لحجــم وحاجــة المصــرف 

  او المؤسسة المالية.
يعلق المجلس المركزي موافقتــه علــى تــوفر المــؤهالت والخبــرات 

رئـــيس دائرة القانونيـــة ومهـــام الكافيـــة للجمـــع بـــين مهـــام رئـــيس الـــ
  "دائرة اإلمتثال".

علـــى رئـــيس : مـــؤهالت رئـــيس "وحـــدة اإلمتثـــال القـــانوني": ثانيـــاً 
ءة الالزمــــة أن يكــــون متمتعــــًا بالكفــــا"وحــــدة اإلمتثــــال القــــانوني" 

علـــى شـــهادة فـــي الحقـــوق ولديـــه المعرفـــة وحـــائزًا، علـــى االقـــل، 
ـــــوانين والتشـــــريعات  ـــــة فـــــي مجـــــال الق ـــــرة الكافي المصـــــرفية والخب

والمالية في لبنان وفــي البلــدان كافــة التــي تتواجــد فيهــا الوحــدات 
التابعـــــة للمصـــــرف أو للمؤسســـــة الماليـــــة وٕالمـــــام كـــــاف بالعمـــــل 

  المصرفي والمالي.
"وحـــــدة علـــــى رئـــــيس  التحقـــــق":مـــــؤهالت رئـــــيس "وحـــــدة : ثالثـــــاً 

المحــددة فــي القــرار األساســي رقــم التحقق" ان يتمتع بــالمؤهالت 
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ــــة: ــــادة الرابع ــــى "دائــــرة االمتثــــال" إعــــداد  الم برنــــامج عمــــل عل

وتعقيــــدات عمليــــات المصــــرف أو منســــجم مــــع حجــــم وطبيعــــة 
المؤسســـــة الماليـــــة يحـــــّدد فيـــــه خطـــــة العمـــــل لمراجعـــــة امتثـــــال 
المصــــــرف أو المؤسســــــة الماليــــــة للقــــــوانين واالنظمــــــة المرعيــــــة 

  االجراء.
  

تثـــال" بوحـــدتيها كـــل فـــي مـــا علـــى "دائـــرة االم المـــادة الخامســـة:
  خصها:

تحديــد وتقيــيم مخـــاطر عــدم االمتثـــال المرتبطــة بنشـــاطات  -1
المصـــــرف أو المؤسســــــة الماليـــــة ال ســــــيما مخـــــاطر عــــــدم 

  االمتثال المرتبطة بالمنتجات والنشاطات الجديدة.
تقيــيم مــدى فعاليــة اإلجــراءات المتخــذة لــدى المصــرف أو  -2

  ات.المؤسسة المالية الكتشاف التجاوز 
التأّكد مــن مــدى تقّيــد العــاملين فــي المصــرف أو المؤسســة  -3

الماليـــــة بالسياســـــات الموضــــــوعة مـــــن قبـــــل المصــــــرف أو 
  المؤسسة المالية من خالل إجراء االختبارات المناسبة.

القيــــام بــــاجراءات التحقــــق مــــن التقيــــد بــــالقوانين واألنظمــــة  -4
ة واإلجراءات والتعليمات الصادرة عن مصرف لبنان ولجنــ

ـــة التحقيـــق الخاصـــة أو ايـــة  الرقابـــة علـــى المصـــارف وهيئ
 هيئة مختصة ذات صفة. 

القيــام بــإجراءات التحقــق اآليلــة لمراقبــة ومكافحــة عمليــات  -5
ها تبيـــيض األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب والحـــؤول دون تنفيـــذ

مــــن القــــرار األساســــي رقــــم  11وذلـــك اســــتنادًا إلــــى المــــادة 
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االمتثــال مــن اجــل نظــام تــدريب فّعــال حــول قضــايا  اعــداد  -6
لدى المصرف أو المؤسسة المالية وٕاعداد تثقيف العاملين 

تعليمـــات مكتوبـــة كـــدليل االمتثـــال إلرشـــاد العـــاملين حـــول 
  كيفّية تطبيق القوانين واألنظمة المرعية االجراء.

  مواكبـــــة التطـــــورات التـــــي تطـــــرأ علـــــى القـــــوانين واالنظمـــــة  -7
زمــــــة علــــــى سياســــــات واجــــــراءات تعــــــديالت الالواقتــــــراح ال

ــــــة بمــــــا ينســــــجم مــــــع هــــــذه المصــــــرف  أو المؤسســــــة المالي
 التطّورات. 

تقـــــديم المشــــــورة لــــــإلدارة العليــــــا التنفيذيــــــة فــــــي مــــــا خــــــص  -8
االمتثــــال بــــالقوانين واالنظمــــة المرعيــــة االجــــراء وتزويــــدها 

 بآخر المستجدات.
ـــد مـــن تطبيـــق اإلجـــراءات التصـــحيحية الال -9 مـــة عنـــد ز التأّك

 أية مخالفات ناتجة عن عدم االمتثال.اكتشاف 
ــــى األقــــّل نصــــف ســــنوية، إلــــى  -10 ــــارير دوريــــة، عل رفــــع تق

يـــة اإلدارة العليــا التنفيذيــة فــي المصــرف أو المؤسســة المال
ى أن التـــــي أنجـــــزت، علـــــعـــــن مهّمـــــات التقيـــــيم والمتابعـــــة 
التـــي تـــّم التصـــحيحّية  تتضـــمن هـــذه التقـــارير الخطـــوات

التــــي تحــــد مــــن المخالفــــات  تراحــــًا بالتوصــــياتاتخاذهــــا واق
ع إلـــى اإلدارة كمـــا علـــى "دائـــرة اإلمتثـــال" أن ترفـــالحاصـــلة 

ل أيـــــة وٕالـــــى مجلـــــس اإلدارة، تقـــــارير حـــــو العليـــــا التنفيذيـــــة 
للقــــوانين واالنظمــــة المرعيــــة مخالفــــات أو تجــــاوزات مهّمــــة 

  االجراء فور تبيانها.
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  ذية:على اإلدارة العليا التنفي المادة السادسة:
دارة مخـــــــاطر عـــــــدم االمتثـــــــال وضـــــــع سياســـــــة مكتوبـــــــة ال -1

جــب إتباعهــا مــن قبــل ادارة المبــادئ األساســية الواتتضــّمن 
أو المؤسسة المالية ومن قبــل العــاملين لــدى اي المصرف 

منهمــــــا وتوّضــــــح اإلجــــــراءات االساســــــية للتقيــــــد بــــــالقوانين 
واالنظمــــــــة المرعيــــــــة االجــــــــراء ومراجعــــــــة هــــــــذه السياســــــــة 

  بشكل دوري.  وتحديثها،
ــــــة تعمــــــيم شــــــرعة األخــــــالق و  -2 حســــــن الســــــلوك ونشــــــر ثقاف

ع فـــــي المصــــــرف أو علـــــى نطـــــاق داخلـــــي واســـــاالمتثـــــال 
ـــــة  مـــــن خـــــالل تـــــدريب وتوعيـــــة العـــــاملين المؤسســـــة المالي

  لديهما.
ـــــى األقـــــّل مـــــّرة فـــــي الســـــنة، بالتعـــــاون  -3   تحديـــــد وتقيـــــيم، عل

ر وحـــاالت عـــدم مـــع رئـــيس "دائـــرة اإلمتثـــال"، أهـــّم مخـــاط
جههـــــــا المصـــــــرف أو التـــــــي يواجههـــــــا أو قـــــــد يواالمتثــــــال ا

تهــا ومعالجــة أي خلــل وتطــوير طــرق إدار المؤسسة الماليــة 
أو اإلجـــراءات المتبعـــة لـــدى المصـــرف أو فـــي السياســـات 

المؤسسة المالية أو في تطبيــق القــوانين واالنظمــة المرعيــة 
  االجـــــــــــــــــــــراء باإلضـــــــــــــــــــــافة إلـــــــــــــــــــــى تقيـــــــــــــــــــــيم الحاجـــــــــــــــــــــة 

ٕاجــــــــراءات إضــــــــافية إلــــــــى وضــــــــع أو تطــــــــوير سياســــــــات و 
    ضرورية لعمل المصرف أو المؤسسة المالية.

التاكـــد مـــن تطبيـــق االجـــراءات التصـــحيحية الالزمـــة عنـــد  -4
  اكتشاف اية مخالفات ناتجة عن عدم االمتثال.

مراجعـــــــة التقـــــــارير الدوريـــــــة المرفوعـــــــة مـــــــن قبـــــــل "دائـــــــرة  -5
  اإلمتثال". 

ة، بـــأهّم مـــّرة فـــي الســـنإبـــالغ مجلـــس اإلدارة، علـــى األقـــّل  -6
افة إلـــى أهـــّم وتقـــارير "دائـــرة االمتثـــال" باإلضـــنتـــائج عمـــل 

  في القوانين واالنظمة المرعية االجراء.التغّيرات الحاصلة 
خلــل مهــّم فــي االمتثــال  إبــالغ مجلــس اإلدارة فــورًا عــن أي -7

إلـــــى خســـــائر ماليـــــة كبيـــــرة أو مخـــــاطر ســـــمعة قـــــد يـــــؤّدي 
 للمصرف أو للمؤسسة المالية.

أو إقالــة رئــيس لــس اإلدارة عــن تعيــين، اســتقالة إبــالغ مج  -8
مــع تبيــان األســباب فــي حــالتي اإلقالــة أو "دائــرة اإلمتثــال" 

 االستقالة.
  

علـــــى اإلدارة العليـــــا التنفيذّيـــــة للمصـــــرف أو  المـــــادة الســـــابعة:
كــــّل مــــن وحــــدة التــــدقيق ســــة المالّيــــة تحديــــد آلّيــــة إطــــالع المؤسّ 

علــــى تقــــارير دائــــرة انونّيــــة ة المخــــاطر والــــدائرة القالــــداخلي وٕادار 
  اإلمتثــــــــــــال خاّصــــــــــــًة عنــــــــــــد تبيــــــــــــان مخالفــــــــــــات أو تجــــــــــــاوزات 

  للقــوانين واألنظمــة المرعيــة اإلجـــراء، وتــأمين التكامــل والتشـــاور 
لواجــب إتباعهــا بمــا يجّنــب بين هذه الجهات لتقــديم اإلقتراحــات ا

ســـــمعة أو أو المؤّسســـــة المالّيـــــة التعـــــّرض لمخـــــاطر المصـــــرف 
ـــــة  ـــــى أمخـــــاطر قانونّي ـــــي تـــــؤّثر عل و غيرهـــــا مـــــن المخـــــاطر الت

  إستمرارّية األعمال. 
دة التــدقيق الــداخلي" إطـــالع كمــا عليهــا الطلـــب مــن رئــيس "وحـــ

"دائرة اإلمتثال" على أهــّم المخالفــات والتجــاوزات للقــوانين رئيس 
واالنظمة المرعية، خاصة حاالت عــدم االمتثــال التــي تتبــّين لــه 

راحــات المعالجــات إلــى اإلدارة لتقــديم إقتياق عمل التدقيق في س
 العليا بشكل مبكر.

  
لمصــرف أو يشمل نطاق مهام "دائرة االمتثــال" ا المادة الثامنة:

وجميــــــع الوحــــــدات التابعــــــة فــــــي لبنــــــان المؤسســــــة الماليــــــة األّم 
  والخارج. 

  
 يمكــــن، وفقــــًا الستنســــاب المجلــــس المركــــزي المــــادة التاســــعة:

ـــــة للمصـــــارف  ـــــة او لللمصـــــرف لبنـــــان، الموافق مؤسســـــات المالي
"دائـــــــرة عـــــــة لمصـــــــارف لبنانيـــــــة ان تعتمـــــــد نفـــــــس اللبنانيـــــــة التاب

  اإلمتثال" المنشأة لدى المصرف االم.
  

  على المصارف والمؤسسات المالية: المادة العاشرة:
  إعالم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:  -أ

 اسم رئيس "دائرة اإلمتثال" وبسيرته الذاتية.ب -1
الة أو إقالــة رئــيس "دائــرة اإلمتثــال" مــع توضــيح عــن اســتق -2

  أسباب االستقالة أو اإلقالة. 
يعود لمصرف لبنان، بنــاء علــى توصــية مــن لجنــة الرقابــة علــى 

س "دائــرة االمتثــال" وعلــى المصــارف، االعتــراض علــى اســم رئــي
أو المؤسسة المالية المعنية التقيد فورًا بمضــمون هــذا المصرف 
  االعتراض.

ــــــرئيس "دائــــــرة  اع عــــــن تســــــديد أيــــــةاالمتنــــــ -ب مخصصــــــات ل
دارة بنــاء علــى قــرار ســوى تلــك التــي يقّرهــا مجلــس االاالمتثــال" 

  بهذا الخصوص.صريح يتخذه 
تأمين اطــالع لجنــة الرقابــة علــى المصــارف علــى محاضــر  -ج

مجلس االدارة المتعلقة بتطبيق أحكام القــوانين واالنظمــة النافــذة 
  مهام واقتراحات "دائرة االمتثال".ال سيما تلك التي لها عالقة ب

يحّظر على المصارف والمؤسسات  المادة الحادية عشرة:
المالية تكليف أي شركة متخّصصة خارجّية للقيام بمراقبة 

  .(outsourcing)االمتثال جزئّيًا أو كلّيًا 
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ـــة عشـــرة: الماليـــة تمـــنح المصـــارف والمؤسســـات  المـــادة الثاني
  .د بأحكام هذا القرارللتقيّ  30/9/2013مهلة أقصاها 

  
 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المادة الثالثة عشرة:
  .ويعمل به فور صدوره

  
 

 129تعميم أساسي للمصارف رقم 
موجه أيضًا للمؤسسات المالية ولمؤسســات الوســاطة الماليــة 

ولهيئـــات االســـتثمار الجمـــاعي بـــالقيم  ولمفوضـــي المراقبـــة
المشـــتركة  وللصـــناديق لماليـــة المنقولــة وســـائر األدوات ا
  لالستثمار بعمليات التسنيد

  
تــاريخ  11389م نــودعكم ربطــًا نســخة عــن القــرار األساســي رقــ

  بتسنيد الموجودات.المتعلق  6/4/2013
  

  11389قرار أساسي رقم 
  تسنيد الموجودات

  مصرف لبنان، إن حاكم
ـــــى القـــــانون رقـــــم  ـــــق  6/6/1996تـــــاريخ  520وبنـــــاًء عل المتعل

االئتمانيـــة وال ســـيما المـــادتين  والعقـــودالســـوق الماليـــة بتطــوير 
  األولى والثانية منه،

المتعلــــق  9/12/2005تــــاريخ  705وبنــــاًء علــــى القــــانون رقــــم 
 حظـــر انشـــاءمنـــه التـــي ت 7بتســـنيد الموجـــودات ال ســـيما المـــادة 

مســبق مــن  تــرخيص علــى الحصــول بعــد اال صــندوق تســنيد
    مصرف لبنان،

جلـس المـــركزي لمصـــرف لبـــنان المتخــذ فـــي وبناًء عـلى قـرار الم
  ،3/4/2013جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يقرر ما يأتي

 يعلق المجلس المركزي موافقته على  المادة األولى:
من اموال مادية، صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة  انشاء

  منقولة أو غير منقولة، على توفر الشروط التالية:
ين مستثمر على المسبق لعشر تزويده بما يثبت االكتتاب  -

 التي سوف يصدرها "الصندوق". االقل في السندات 
 تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم -

 وتقييم دقيق لذممهم المالية.الذاتية 
  تبيان الغاية االستثمارية المشروعة النشاء "الصندوق". -

     يعمل بهذا القرار فور صدوره . المادة الثانية:
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . المادة الثالثة:
  

 
 130تعميم أساسي للمصارف رقم 
    موجه أيضًا للمؤسسات المالية

 
تــاريخ  11597 نــودعكم ربطــًا نســخة عــن القــرار االساســي رقــم

ـــــــــــة (المتعلـــــــــــق  6/11/2013 -BDLبنظـــــــــــام الـــــــــــدفع بالتجزئ
CLEAR.(  

  
  11597قرار أساسي رقم 

  )BDL-CLEARتجزئة (نظام الدفع بال
  إن حاكم مصرف لبنان،

  منه، 70بناًء على قانون النقد والتسليف ال سيما المادة 
المتعلـــق  26/10/1999تـــاريخ  133وبنـــاًء علـــى القـــانون رقـــم 

  بمهام مصرف لبنان، 
وفي إطــار إســتراتيجية مصــرف لبنــان لتطــوير انظمــة الــدفع فــي 

  لبنان بشكل يتوافق مع المعايير الدولية،
بعــــد اطــــالق نظــــام التســــوية االجماليــــة الفــــوري لــــدى مصــــرف و 

  ) بنجاح،BDL-RTGSلبنان (
) BDL-CLEARوبعــــد ان تــــم انشــــاء نظــــام الــــدفع بالتجزئــــة (

  لدى مصرف لبنان،
لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 

  ، 30/10/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 
 

  يقرر ما يأتي
مصـــــــرف لبنـــــــان بـــــــادارة وبتشـــــــغيل  قـــــــومي  االولى:المادة 

   وباالشـــــــــــــــــــــــــراف علـــــــــــــــــــــــــى نظـــــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــــــدفع بالتجزئـــــــــــــــــــــــــة
)BDL-CLEAR للمقاصـــة االلكترونيـــة للمـــدفوعات المحليـــة (

  الذي يتضمن الخدمات التالية: والمسمى في ما بعد "النظام"
  ).Cheques Clearing مقاصة الشكات ( - 1
 BDLأوامر التحصيل العائدة لمصرف لبنان ( - 2

Collection.(  
  ).Credit Transfersأوامر التحويل المباشر ( - 3
 BDL Creditالتحويل العائدة لمصرف لبنان ( وامرأ  - 4

Transfers.(  
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  ).Direct Debitsأوامر التحصيل المباشر ( - 5
  ).Cards Clearingمقاصة البطاقات ( - 6
  

اليـــة الم علـــى جميـــع المصـــارف والمؤسســـات المـــادة الثانيـــة:
بــــــ "األصـــــول والقواعـــــد" االلتـــــزام ا "النظـــــام"، المشـــــتركة فـــــي هـــــذ
  المرفقة بهذا القرار.

  
يبدأ العمل بالخــدمات التــي يقــدمها "النظــام" وفقــًا  المادة الثالثة:

  للجدول التالي: 
  

أوامر التحصيل العائدة لمصرف و  مقاصة الشكات
  لبنان.

Cheques Clearing Stream and BDL 
Collection Stream 

16/11/2013  

ــــــل العائــــــدة أ وامــــــر التحويــــــل المباشــــــر وأوامــــــر التحوي
  لمصرف لبنان

Credit transfer Stream and BDL Credit 
transfer Stream  

2/12/2013  

 Direct Debit أوامـــر التحصـــيل المباشـــر  
Stream 

16/12/2013  

  Cards Clearing 13/1/2014مقاصة البطاقات 
  

خدماتــه كــل يــوم عمــل كمــا  يقــوم "النظــام" بتقــديم المادة الرابعة:
  هو مبين في الجدول التالي:

  
 ايــــام االثنــــين والثالثــــاء 

  واالربعاء والخميس
 3،30صـــباحًا لغايـــة الســـاعة  8،00مـــن الســـاعة 
  من بعد الظهر

 12،30صــباحًا لغايــة الســاعة  8،00مــن الســاعة   يوم الجمعة
  من بعد الظهر

 12،00 صــباحًا لغايــة الســاعة 8،00مــن الســاعة   يوم السبت
  ظهراً 

  
تحــــدد المصــــاريف واالشــــتراكات والعمــــوالت  المــــادة الخامســــة:
 ســـــتوفى لقـــــاء االشـــــتراك فـــــي "النظـــــام"والضـــــمانات التـــــي ت

  واستخدامه، بقرار يصدر عن حاكم مصرف لبنان.
  

لمعمــول يستمر العمل بنظــام غرفــة المقاصــة ا المادة السادسة:
االســطوانات ال ســيما لجهــة تقــديم بــه قبــل صــدور هــذا القــرار، 

والبيانــات، بشــكل متــزامن مــع تطبيــق هــذا "النظــام" وذلــك لفتــرة 
  اسبوعين من تاريخ بدء العمل به.

  

تلغــى جميــع مــواد التعــاميم والقــرارات الســابقة  المــادة الســابعة:
األصــول والقواعــد" التــي تتعــارض مــع احكــام هــذا القــرار ومــع "

  المرفقة به.
  

  ر فور صدوره.يعمل بهذا القرا  المادة الثامنة:
  

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة التاسعة:
 

 
 131تعميم أساسي للمصارف رقم 

 موجه أيضًا للمؤسسات المالية 
 ولمؤسسات الوساطة المالية ولشركات االيجار التمويلي

  
تــاريخ  11618نــودعكم ربطــًا نســخة عــن القــرار االساســي رقــم 

عـــن "االســـتثمار االجنبـــي  بمعلومـــات المتعلـــق 29/11/2013
  المباشر" بين غير المقيمين والقطاع المصرفي والمالي المقيم.

    
 11618قرار أساسي رقم 

  معلومات عن "االستثمار االجنبي المباشر" 
  بين غير المقيمين والقطاع المصرفي والمالي المقيم 

  إن حاكم مصرف لبنان،
ــــى قــــانون النقــــد والتســــليف الســــيما المــــوا  146و 70د بنــــاًء عل

  منه، 179و
تــــاريخ  234مــــن القــــانون رقــــم  10وبنــــاًء علــــى احكــــام المــــادة 

  المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية، 10/6/2000
تاريخ  160من القانون رقم  25وبناًء على احكام المادة 

  المتعلق بتنظيم عمليات االيجار التمويلي، 27/12/1999
رف لبنان المتخذ في وبناًء على قرار المجلس المركزي لمص

  ،             27/11/2013جلسته المنعقدة بتاريخ 
  

  يـقـرر مـا يـأتـي
لماليــة ومؤسســات : علــى المصــارف والمؤسســات االمادة األولــى

مقيمــة فــي لبنــان وشــركات االيجــار التمــويلي الالوســاطة الماليــة 
باحــــدى اللغتــــين العربيــــة أو االنكليزيــــة، عــــن التصــــريح ســــنويًا، 

 Foreign Direct"االســتثمار األجنبــي المباشــر" ( عناصــر
Investment-FDI والمحــــــددة فــــــي ) العائــــــدة للســــــنة الســــــابقة

  اســــــــــــــــــتبيان "المســــــــــــــــــح المنســــــــــــــــــق لإلســــــــــــــــــتثمار المباشــــــــــــــــــر"
(Coordinated Direct Investment SurveyCDIS)  المرفــق
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ــــى  بهــــذا القــــرار  والمتضــــمن انمــــوذج االســــتثمارات الموجهــــة ال
ســـــــــــتثمارات الموجهـــــــــــة الـــــــــــى الخـــــــــــارج الـــــــــــداخل وانمـــــــــــوذج اال

       والمالحظات التوضيحية لكل منهما.
  

علـــى المؤسســـات المحـــددة فـــي المـــادة االولـــى  المـــادة الثانيـــة:
مــن كــل ســنة، تزويــد مــوز ت  31اعــاله، ضــمن مهلــة اقصــاها 

قســــــــم القطــــــــاع الخــــــــارجي وميــــــــزان المــــــــدفوعات فــــــــي مديريــــــــة 
نــان بنســخة االحصــاءات واالبحــاث االقتصــادية فــي مصــرف لب

ورقية عن االستبيان المذكور فــي المــادة االولــى أعــاله وبنســخة 
   اخرى الكترونية بواسطة البريد االلكتروني التالي:

bop@bdl.gov.lb.  
ر إليهــــا فــــي يــــتم التصــــريح ألول مــــرة عــــن االســــتثمارات المشــــا

 2011و 2010عـــــن الســـــنوات الماليـــــة المـــــادة األولـــــى أعـــــاله 
  القرار. هر من تاريخ صدور هذاوذلك خالل مهلة ش 2012و
  

  يعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثالثة:
  

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة:
  

 التعريف
  المسح المنّسق لالستثمار المباشر

  القسم أ: تعريف المؤسسة المقيمة
  

    سنة اإلبالغ:
    رقم المؤسسة:

    القطاع:
    اسم المؤسسة:

    لعنوان:ا
    المدينة:

  
عنــد الحاجــة الــى االســتعالم، يمكــن لمصــرف لبنــان ان بتصــل 

  بـ:
    اإلسم:

    البريد االلكتروني:
    رقم الهاتف:
    رقم الفاكس

 
 المسح المنّسق لالستثمار المباشر  )1داخل (

 
 
 

 المباشر غير المقيم  القسم  ب: تعريف المستثمر
   المستثمر المباشر غير المقيم

   بلد اإلقامة [الرمز]
   بلد اإلقامة [اإلسم]
   النشاط الرئيسي

   2010الحصة المئوية في نهاية  
   2011الحصة المئوية في نهاية  

  
    القسم  ج: معلومات إحصائية (بالدوالر األميركي)

  . حقوق المساهمين1
 إلتزامات حقوق الملكية لمؤسستكم إزاء المستثمر المباشر   

  
   2010رصيد اإلفتتاح كما في نهاية 

   المعامالت المالية:
   أسهم رأس المال

   االحتياطيات
   األرباح التراكمية المعاد استثمارها 

   التغييرات األخرى
   2011رصيد اإلقفال كما في نهاية 

   مطالبات حقوق الملكية لمؤسستكم على المستثمر المباشر   
   2010كما في نهاية  رصيد اإلفتتاح

   المعامالت المالية:
   أسهم رأس المال

   االحتياطيات
   األرباح التراكمية المعاد استثمارها 

   التغييرات األخرى
   2011رصيد اإلقفال كما في نهاية 

  . الدين2
  إلتزامات الدين القصيرة والطويلة األجل لمؤسستكم إزاء المستثمر المباشر    

   2010رصيد اإلفتتاح كما في نهاية 
   صافي المعامالت المالية

   التغييرات األخرى
   2011رصيد اإلقفال كما في نهاية 

  مطالبات الدين القصيرة والطويلة األجل لمؤسستكم على المستثمر المباشر   
   2010رصيد اإلفتتاح كما في نهاية 

   صافي المعامالت المالية
   رات األخرىالتغيي

   2011رصيد اإلقفال كما في نهاية 
 . الدخل المدين والدائن بين مؤسستكم والمستثمر المباشر وضرائب المنبع المدينة 3

   )IRمقبوضات الفائدة (
   )، إن وجدتIRضرائب المنبع على (

   )IPمدفوعات الفائدة (
   )، إن وجدتIPضرائب المنبع على (

   )DRرباح الموزعة (مقبوضات األ
   )، إن وجدتDRضرائب المنبع على (

   )DPمدفوعات األرباح الموزعة (
   )، إن وجدتDPضرائب المنبع على (
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  المسح المنّسق لالستثمار المباشر  )1خارج (
  

   القسم  ب: تعريف مؤسسة االستثمار المباشر غير المقيمة
   مةمؤسسة االستثمار المباشر غير المقي

   بلد اإلقامة [الرمز]
   بلد اإلقامة [اإلسم]
   النشاط الرئيسي

   2010الحصة المئوية في نهاية  
   2011الحصة المئوية في نهاية  

   القسم  ج: معلومات إحصائية (بالدوالر األميركي)
  

 . حقوق المساهمين1
 

 تثمار المباشرإلتزامات حقوق الملكية لمؤسستكم إزاء مؤسسة االس   
   2010رصيد اإلفتتاح كما في نهاية 

   المعامالت المالية:
   أسهم رأس المال

   االحتياطيات
   األرباح التراكمية المعاد استثمارها 

   التغييرات األخرى
   2011رصيد اإلقفال كما في نهاية 

   شرمطالبات حقوق الملكية لمؤسستكم على مؤسسة االستثمار المبا   
   2010رصيد اإلفتتاح كما في نهاية 

   المعامالت المالية:
   أسهم رأس المال

   االحتياطيات
   األرباح التراكمية المعاد استثمارها 

   التغييرات األخرى
   2011رصيد اإلقفال كما في نهاية 

  . الدين2
  مؤسسة االستثمار المباشراء إلتزامات الدين القصيرة والطويلة األجل لمؤسستكم إز     

   2010رصيد اإلفتتاح كما في نهاية 
   صافي المعامالت المالية

   التغييرات األخرى
   2011رصيد اإلقفال كما في نهاية 

 مؤسسة االستثمار المباشرمطالبات الدين القصيرة والطويلة األجل لمؤسستكم على    
   2010رصيد اإلفتتاح كما في نهاية 

   صافي المعامالت المالية
   التغييرات األخرى

   2011رصيد اإلقفال كما في نهاية 
  . الدخل المدين والدائن بين مؤسستكم ومؤسسة االستثمار المباشر وضرائب المنبع المدينة 3

   )IRمقبوضات الفائدة (
   )، إن وجدتIRضرائب المنبع على (

   )IPمدفوعات الفائدة (
   )، إن وجدتIPالمنبع على (ضرائب 

   )DRمقبوضات األرباح الموزعة (
   )، إن وجدتDRضرائب المنبع على (

   )DPمدفوعات األرباح الموزعة (
   )، إن وجدتDPضرائب المنبع على (

 132تعميم أساسي للمصارف رقم 
 موجه أيضًا للمؤسسات المالية 

  
تــاريخ  11717م نــودعكم ربطــًا نســخة عــن القــرار االساســي رقــ

بالتســـليفات إلـــى االشـــخاص الخاضـــعين  المتعلـــق 8/3/2014
  .من قانون النقد والتسليف 152) من المادة 4ألحكام الفقرة (

  
 11717قرار أساسي رقم 

  التسليفات إلى االشخاص الخاضعين 
من قانون النقد  152) من المادة 4ألحكام الفقرة (

  والتسليف
  إن حاكم مصرف لبنان،

ــــاًء  ــــى قــــانون النقــــد والتســــليف الســــيما المــــواد بن  152و 70عل
  منه، 182و 174و

 22/10/1998تــاريخ  7136وبناًء على القــرار االساســي رقــم 
وتعديالتــه المتعلــق بشــروط تأســيس وممارســة عمــل المؤسســات 

  المالية ال سيما المادة العاشرة منه،
فــي  وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المتخــذ

  ، 22/2/2014بتاريخ سته المنعقدة جل
  

  يـقـرر مـا يـأتـي
  أوًال : التعاريف

ت بالعبارا ية تطبيق أحكام هذا القرار، يقصدلغا المادة االولى:
  كّل منها: التالية المعاني الواردة أمام 

: المصرف أو المؤّسسة المالية العاملة في  المؤّسسة - 1
 لبنان.

المؤسسات ): Subsidiaries( الوحدات التابعة - 2
الخاضعة لموجب التجميع بحسب "أسلوب الدمج الكامل" 

)Global Integration"أي تلك التي  ) مع "المؤسسة ،
طريقة مباشرة أو غير مباشرة تملك فيها "المؤّسسة" ب

وق التصويت العائدة أو أكثر من أسهمها أو حق% 50
أو تلك التي يكون لـ "المؤّسسة" القدرة على لهذه األسهم 

  (Control).تحّكم بقراراتها ال
: المؤسســــات التــــي  )Associatesالوحــــدات المشــــاركة ( - 3

مباشــــرة تملــــك فيهــــا "المؤسســــة" بطريقــــة مباشــــرة أو غيــــر 
أو حقــــوق التصــــويت  % علــــى األقــــل مــــن أســــهمها20

العائــــدة لهــــذه األســــهم (أيهمــــا أكبــــر) أو تلــــك التــــي يكــــون 
 Significant"للمؤسســـــة" تـــــأثير مهـــــم فـــــي قراراتهـــــا 

Influence).( 
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    :مجموعة مترابطة من المساهمين -4
اهمين مجموعة يقصد بالمجموعة المترابطة من المس

أو المعنويين الذين تتوفر فيهم بشكل األشخاص الحقيقيين 
  أساسي شروط الترابط التالية: 

روابط عائلية (الزوج واألصول وازواجهم والفروع   - أ
 .وازواجهم واألخوة واألخوات وازواجهم) 

ات التــي يكــون لــدى الشــخص الطبيعــي مجموعــة المؤسســ  - ب
(أو أي مـــن المـــرتبطين بـــه عائليـــًا وفقـــًا للفقـــرة (أ) أعـــاله)  
أو المعنوي أكثرية حقوق الملكية أو حقوق التصويت فيها 
أو أكثريــة حقــوق التصــويت فــي مجــالس إدارتهــا أو ســلطة 
التــأثير علــى المســؤولين المــولجين بإدارتهــا أو ســلطة إدارة 

 ياساتها المالية والتشغيلية. س
مؤسســـتين أو أكثـــر تســـاهم أي منهـــا  مجموعـــة مؤلفـــة مـــن  - ج

  بمــــا ال يقــــل عــــن عشــــرين بالمئــــة مــــن رأســــمال المؤسســــة 
 أو المؤسسات األخرى. 

: االشخاص  Related Partiesالجهات المرتبطة  - 5
) من 4الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون ألحكام البند (

 ون النقد والتسليف.من قان 152المادة 
: تشــمل جميــع أنــواع التســليفات إلــى "الجهــات المرتبطــة" -6

التســــليفات المباشــــرة (داخــــل الميزانيــــة) وغيــــر المباشــــرة (خــــارج 
الميزانية)، المقّررة أو المســتعملة أيهمــا أكبــر، الممنوحــة بطريقــة 
  مباشــــــــــــــــــــــــــــرة أو غيــــــــــــــــــــــــــــر مباشــــــــــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــــــــــن مركـــــــــــــــــــــــــــــز 

ج والمصـــــــارف وفـــــــروع "المؤّسســـــــة" فـــــــي لبنـــــــان وفـــــــروع الخـــــــار 
 والمؤّسسات المالية التابعة في لبنان.

: تشمل المركز وفروع "المؤسسة" في المجموعة في لبنان -7
لبنان وفروع الخارج والمصارف والمؤّسسات المالّية التابعة في 
لبنان الخاضعة لموجب التجميع بحسب أسلوب الدمج الكامل 

)Global Integration .( 
  

  تبطة":ثانيًا: "الجهات المر 
ألحكـــام لتحديــد "الجهـــات المرتبطــة" الخاضـــعة  المــادة الثانيــة:

مـــن قـــانون النقـــد والتســـليف تعتمـــد  152) مـــن المـــادة 4البنـــد (
 بشكل أساسي المعايير التالية: 

، أو ينتمــون إلــى مجموعــة كبــار المســاهمين الــذين يملكــون -1
 من المساهمين تملك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:مترابطة 

% أو أكثـــر مـــن مجمـــوع أســـهم "المؤسســـة" أو 5نســـبة   -أ 
  حقوق التصويت العائدة لهذه األسهم، أيهما أكبر. 

وع أسهم "المؤّسسة" وذلك فــي % من مجم5أقّل من    -ب
ثير فــــــــي قــــــــرارات كــــــــان لهــــــــؤالء المســــــــاهمين تــــــــأحــــــــال 

لواقـــــــع التوزيـــــــع فـــــــي ملكّيـــــــة اســـــــهم "المؤّسســـــــة" نتيجـــــــة 
 "المؤّسسة".

 اإلدارة في كل من : أعضاء مجلس  -2
 "المؤّسسة".   -أ 
"الوحـــــدات التابعـــــة" و"الوحـــــدات المشـــــاركة"  فـــــي لبنـــــان   -ب

 والخارج. 
المؤسســات التـــي تملــك بطريقـــة مباشــرة أو غيـــر مباشـــرة   -ج

20 %  
ـــــر مـــــن أســـــهم "ال مؤسســـــة" أو حقـــــوق التصـــــويت أو أكث

أو التــي يكــون لــديها  لهــذه األســهم، أيهمــا أكبــر،العائــدة 
فـــي قـــرارات "المؤّسســـة" نتيجـــة لواقـــع التوزيـــع ّم تـــأثير مهـــ

ــــــة اســــــهم "المؤّسســــــة" حتــــــى ان كا نــــــت نســــــبة فــــــي ملكّي
 %.  20تقّل عن مساهمتها في "المؤّسسة" 

القــائمون علــى اإلدارة (أي جميــع المــدراء العــامين ونــوابهم  -3
ومســاعديهم والمــدراء وأصــحاب المراكــز اإلداريــة الرئيســية) فــي 

 كّل من: 
 سة". "المؤسّ   -أ 
  "الوحدات التابعة" في لبنان والخارج.   -ب
طريقـــة مباشــرة أو غيـــر مباشـــرة المؤسســات التـــي تملــك ب  -ج

ـــــــــر مـــــــــن أســـــــــهم "ال% 20 مؤسســـــــــة" أو حقـــــــــوق أو أكث
لهــــذه األســــهم أيهمــــا أكبــــر، أو التــــي التصــــويت العائــــدة 

يكــــون لــــديها تــــأثير مهــــّم فــــي قــــرارات "المؤّسســــة" نتيجــــة 
حتــــى ولــــو اســــهم "المؤّسســــة" وزيــــع فــــي ملكّيــــة لواقــــع الت

  %.  20كانت نسبة مساهمتها في "المؤّسسة" تقّل عن 
" و 2" و "1البنــود "  أســرة كــل مــن األفــراد المــذكورين فــي -4
ألصـــول والفـــروع واألخـــوة التـــي تتـــأّلف مـــن الـــزوج وا" أعـــاله 3"

  إذا كانوا على عاتق المقترض. واألخوات 
غيــــر مباشــــرة  المؤسســــات المرتبطــــة بطريقــــة مباشــــرة أو -5

" 4" و"3" و "2"  و "1باألشــــــخاص المــــــذكورين فــــــي البنــــــود  "
طريقــة مباشــرة التي يمتلك اي مــنهم فيهــا بأعاله اي المؤسسات 

ـــــى األقـــــل مـــــن أســـــهمها أو حقـــــ% 20أو غيـــــر مباشـــــرة  وق عل
(أيهما أكبــر) أو تلــك التــي يكــون التصويت العائدة لهذه األسهم 

ي يتبــين للجنــة الرقابــة علـــى لهــم تــأثير مهــم فــي قراراتهــا أو التــ
 المصارف وجود مصلحة بين اي منهم وبينها.
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األفــــــراد والمؤسســــــات المكفولــــــة بطريقــــــة مباشــــــرة أو غيــــــر  -6
" 2" و "1مباشرة من قبل أي من الجهات المذكورة في البنــود  "

 " أعاله. 5" و"4" و"3و "
  "الوحدات التابعة" و"الوحدات المشــاركة" فــي لبنــان والخــارج، -7

  باســـــتثناء المصـــــارف والمؤّسســـــات الماليـــــة التابعـــــة للــــــ"مؤّسسة" 
ـــــد  152) مـــــن المـــــادة 4وفقـــــًا لمفهـــــوم الفقـــــرة ( مـــــن قـــــانون النق

  والتسليف. 
  

ير مــدى يعود للجنة الرقابة على المصارف تقــد  المادة الثالثة:
علــــى حســــابات أو مخــــاطر معينــــة انطبــــاق أحكــــام هــــذا القــــرار 

ير مباشرة وذلــك لكــل حالــة خاصة لجهة مدى وجود مصلحة غ
  بمفردها.

  
  ) Level of Applicationثالثًا: مستوى  التطبيق (

تطّبق أحكام هذا القرار على  أساس "المجموعة  المادة الرابعة:
  في لبنان" أي  : 

التسليفات الممنوحة من مركز وفروع "المؤسسة" في لبنان  -
  لبنان.  والخارج والمصارف والمؤسسات المالية التابعة في

االموال الخاصة المجّمعة للمركز وفروع "المؤسسة" في  -
لبنان والخارج وللمصارف وللمؤسسات المالية التابعة في لبنان 
بعد تنزيل المساهمات والمشاركات في المصارف والمؤسسات 

  المالية التابعة في الخارج.
  

  رابعًا: حدود وشروط التسليفات:
 فات وفقًا للشــروط المنصــوصتمنح التسلي  المادة الخامسة:

 152) من المــادة 4من الفقرة (عليها في البنود "أ" و"ب" و"ج" 
  من قانون النقد والتسليف. 

قد والتســليف، يجــب من قانون الن 153مع مراعاة أحكام المادة 
فــــــــي أي وقــــــــت كــــــــان، مجمــــــــوع االعتمــــــــادات ان ال يتجــــــــاوز، 

مــن قــانون  152مــن المــادة ) 4ممنوحــة وفقــًا ألحكــام الفقــرة (ال
% مــن أمــوال "المؤسســة" الخاصــة منهــا 2النقد والتســليف نســبة 

فـــي ن التقيـــد بـــأي مـــن الشـــروط المحـــددة % يمكـــن منحهـــا دو 1
  .  152) من المادة 4البنود "أ" و"ب" و"ج" من الفقرة (

  
تطبـــق عنـــد مـــنح هـــذه االعتمـــادات جميـــع   المادة السادسة :

لنسبة لســائر التســليفات الشروط االدارية والمالية المعمول بها با
بمـــا فيهـــا اعـــداد ملفـــات  المشــابهة الممنوحـــة لعمـــالء "المؤسســـة"

التســــليف التــــي يقتضــــي ان تــــنظم وفقـــــًا لألنظمــــة النافــــذة بهــــذا 

الخصــوص  الصـــادرة عـــن مصــرف لبنــان ولجنـــة الرقابــة علـــى 
  المصارف.

  
علــــى كــــل "مؤسســــة" ان تراعــــي مبــــدأ عــــدم  المــــادة الســــابعة :
يـــة ) فـــي عملConflict of Interest(ح تضـــارب المصـــال

إلـــى أي "جهـــة مرتبطـــة" بحيـــث ال الموافقـــة أو إدارة التســـليفات 
يشــــــارك أي عضــــــو مجلــــــس إدارة أو أي مســــــؤول إداري ينــــــوي 

ـــــر مباشـــــر، مـــــن تســـــهيالت   االســـــتفادة،   بشـــــكل مباشـــــر أو غي
مـــــن "المؤسســـــة" فـــــي عمليـــــة الموافقـــــة أو إدارة أو متابعـــــة هـــــذه 

  التسليفات. 
  

  :أحكام مختلفةخامساً 
بغيــة احتســاب حــدود التســليفات المســموح     المادة الثامنة:

مــن مجمــوع التســـليفات قــًا ألحكـــام المــادة الخامســة ينـــزل بهــا وف
 من قانون النقد والتسليف، فقط: 152الخاضعة الحكام المادة 

مـــــة مقابلهـــــا بـــــنفس عملـــــة قيمـــــة الضـــــمانات النقديـــــة المقد    -
ئـــدة التســـليفات ممنوحـــة بفاعلـــى ان تكـــون هـــذه التســـليفات 

  في السوق. مدينة وفقًا للنسبة الرائجة 
دمــة كضــمانة مقابلهــا شــرط قيمــة الكفــاالت المصــرفية المق    -

هـــــذه الكفـــــاالت بـــــنفس عملـــــة التســـــليفات وغـــــّب أن تكـــــون 
أي قابلــة للتســديد عنــد ) On First Demandالطلــب (

  أّول طلب. 
  

سياســـــة  لـــــديها علـــــى "المؤّسســـــة" أن يكـــــون المـــــادة التاســـــعة:
مــع "الجهــات المرتبطــة" بمــا يــتالءم، وٕاجــراءات تتنــاول العالقــة 

 في الحّد األدنى، مع ما يلي: 
 تكون موثقة ومصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة.  -1
مرتبطــة" يراعــي علــى األقــّل ترسم إطارًا واضحًا "للجهات ال  -2

 هذا القرار. أحكام 
الجهات المرتبطــة" علــى تحّدد شروط منح التسليفات إلى " -3

مــن  4كورة فــي الفقــرة على األقّل الشروط المــذأن تتضّمن 
 من قانون النقد والتسليف وفي هذا القرار.  152المادة 

كــّل "جهــة مرتبطــة" علــى تلزم إعداد ملف تســليف مكتمــل ل -4
 بشكل واضح هدف التسليفات الممنوحة.    أن يتضّمن 

الممنوحــــــة إلــــــى تســــــليفات توّضــــــح آلّيــــــة إدارة ومتابعــــــة ال -5
وآلّيـــة رفـــع التقـــارير المتعّلقـــة بهـــا إلـــى "الجهـــات المرتبطـــة" 

 مجلس اإلدارة. 
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اي مــن يحظــر علــى اي مصــرف لبنــاني مــنح  المــادة العاشــرة:
 152) مــن المــادة 4فــي الفقــرة (االعتمادات المنصــوص عليهــا 

من قانون النقد والتسليف في حــال عــدم تقيــد المصــرف بنســبتي 
ة والســيولة المحــددتين فــي النصــوص التنظيميــة الصــادرة المــالء

عن مصرف لبنان او في حال عدم تكوين المصرف المؤونــات 
  المطلوبة منه.

  
ة" يحظــــــر علــــــى "الوحــــــدات التابعــــــ المــــــادة الحاديــــــة عشــــــرة:

وعلى كبــار مســاهمي "المؤسســة" والوحدات المشاركة" في لبنان 
رة واســرة كــل مــن علــى االداالقــائمين وأعضــاء مجلــس ادارتهــا و 

هؤالء والمؤسسات المرتبطة بهــم فــي لبنــان، الخاضــعين ألحكــام 
مـــــن قـــــانون النقـــــد والتســـــليف، االســـــتفادة بطريقـــــة  152المـــــادة 

ـــــر مباشـــــرة، مـــــن اي تســـــهيالت أو تســـــليفات أو  مباشـــــرة أو غي
مــــــن المصــــــارف أو المؤسســــــات الماليــــــة التابعــــــة فــــــي قــــــروض 
  الخارج. 

  
معتمـــدة ل مـــن األمـــوال الخاصـــة الينـــزّ  المـــادة الثانيـــة عشـــرة: 

التجـــاوز علـــى النســـبتين، المشـــار الحتســـاب النســـب النظاميـــة، 
  اليهما في المادة الخامسة اعاله.

ة عنــد إحتســاب النســب إّن تنزيــل التجــاوز مــن األمــوال الخاصــ
 للعقوبات  لمؤّسسة" "ا  تعرض  دون  يحول ال   النظامّية 

يف عنــــد مخالفتهــــا فــــي قــــانون النقــــد والتســــلالمنصــــوص عنهــــا 
  منه. 152ألحكام المادة 

  
دع لــدى مصــرف علــى "المؤسســة" ان تــو  المــادة الثالثــة عشــرة:

ال ينــتج فوائــد احتياطيــًا ادنــى خاصــًا لبنــان، فــي حســاب خــاص 
الحاصــل بــالليرة اللبنانيــة يــوازي خمســة اضــعاف قيمــة التجــاوز 

ه فــي المــادة الخامســة اعــالى اي من النسبتين المشار اليهما عل
  وذلك لغاية تسوية هذا التجاوز. 

  
جعــة المجلــس يمكــن الي "مؤسســة" مرا المــادة الرابعــة عشــرة: 
اذا تعذر عليها تطبيــق األحكــام الــواردة المركزي لمصرف لبنان 

  في هذا القرار على التسليفات الممنوحة قبل تاريخ صدوره.
  

تقوم لجنة الرقابة على المصارف  المادة الخامسة عشرة:
  األنظمة التطبيقية لهذا القرار. بإصدار

  
  يعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة السادسة عشرة:

 ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . المادة السابعة عشرة:
   

  2014آذار  8بيروت، في          
  

 ١٣٣ رقم للمصارف أساسي تعميم

تــاريخ  ١١٨٢١ رقــم األساســي القــرار عــن نســخة ربطــاً  نــودعكم
 ُتمــنح التــي وبالمكافــآت بالتعويضــات المتعّلــق 6/8/2014

 .المصارف في للعاملين

  
  المصارف في للعاملين ُتمنح التي والمكافآت التعويضات

 ١١٨٢١ رقم أساسي قرار

 لبنان، مصرف حاكم إن

 ١٧٤ و ٧٠ المــادتين ســّيما ال والتســليف النقــد قــانون علــى بنــاءً 

 منه،

 فــي المّتخــذ لبنــان لمصــرف يالمركــز  المجلــس قــرار علــى وبنــاءً 

  ،23/7/2014 بتاريخ المنعقدة جلسته
 

ر   يأتي ما يقرِّ
 تعاريف : : أوالً 

 أدناه : الواردة المعاني التالية بالعبارات ُيقصد  األولى: المادة

 والمكافآت المنافع، أشكال من شكل أي التعويضات :

 صاتوالمخصّ  الرواتب فيها بما وغير النقدية النقدية والعالوات

 .الخدمة نهاية وتعويضات

 بأداء مرتبط شخص أيّ   المصارف : لدى العاملون/العامل

 كامل، أو جزئي وبدوام مستمرّ  لبناني بشكل مصرف في خدمة

 (أجير، األخير هذا عالقته مع طبيعة كانت مهما وذلك

 .رتبته ومهما كانت مياوم...) متعاقد، مستخدم، موظف،

لة  المكافآت  تحديد يتمّ  التي المكافآت :(Deferrals)المؤجَّ

 بحيث المصرف في ألّي "عامل" يعمل لدفعها الحق تاريخ

 .النتائج تحقيق فيها التي يتمّ  الفترة مع منحها فترة تتالزم

 بشكل استرداد، أو تخفيض : (Clawback)اإلسترجاع 

 المقّرر أو عيناً  أم نقداً  المدفوعة (Bonus)المكافآت  رجعي،

أداء  حال تراجع في وذلك ينطبق المبدأ حيث مسبقاً  دفعها
 التي المالية غير أو المالية النتائج تحقيق عدم "العامل" أو

 .المكافأة أساسها على ُمنحت

 النتائج أفضل بتحقيق المرتبط المصرف أداء : الفّعال األداء

 اُألسس ضمن الطويل المدى المالّية على وغير المالّية
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 Risk).المقبول  هامش المخاطرة هاالمعتمدة، ومن والضوابط

Appetite)  
  

 سياسة "التعويضات"  ثانيًا :

سياســة  تضــع أن اللبنانيــة المصــارف : علــىالثانيــة  المــادة
  اإلدارة بحيث :  مجلس يقّرها "تعويضات" خطية

 و المصرف في "العاملون"  وفئات مستويات جميع تشمل -1
 .في الخارج فروعه في

 مستويات لمختلف الممنوحة "تناسب "التعويضات تؤّمن -2

 .المصرف استراتيجية منحها مع وتوقيت العاملين

 منح "التعويضات" وشروط فئات كل شامل بشكل تغطي -3

 التي الغاية وتحقيق الفّعال تعزيز األداء لجهة خاصة

 .أجلها من ُمنحت

 المصرف من الممنوحة إجمالي "التعويضات" يؤّثر ال  -4

 وفي المتوسط المدى (في ليةالحالية أوالمستقب قدرته على

 مصالحه. المالي وعلى وضعه على الطويل) المدى

 أو الثابتة عناصر "التعويضات" تحديد عند ُتراعى، -5

 الحوافز من وغيرها النقدية واألسهم (العائدات المتغّيرة

 العمل لدى ومجاالت خصائص مختلف النقدية)، غير

  .ومسؤوليات "العاملين" ومستوى وطبيعة المصرف

 المصرف ألداء وفقاً  لكل "عام" "التعويضات" يتّم تحديد -6

 وأداء المعني "العامل" أداء ضوء ويتّم منحها على العام

  .لها التابع العمل وحدة

 ألّي "تعويضات" أدنى حدّ  على اإلتفاق فيها يحّظر  -7

 أو الظروف كانت مهما المكافآت المالية سّيما متغّيرة

 .المحّققة النتائج

 الملحقة "التعويضات" الثابتة على البند هذا قُيطبَّ  ال 

  .بالراتب
 الكفــاءة ذوي إلســتقطاب "العــاملين" عنصــرًا أساســياً  تشّكل  -8

 علــى والمحافظــة المطلوبــة والمهــارات والخبــرات والمعرفــة

 .المصرف خدمة في ثباتهم

 الرقابية  الوظائف في للعاملين تحديد "التعويضات" يتمّ  -9

المالية  والرقابة الداخلي والتدقيق تثالواإلم المخاطر (إدارة
 اعمالهم ممارسة يعيق ال بشكل الحسابات...) وتدقيق

 شخص أليّ  يجوز ال الغاية، ولهذه .واستقاللية بموضوعية

 أن األشخاص هؤالء الخاضعة لرقابة المجاالت في يعمل

  بتحديد "تعويضاتهم".  أدائهم أو بتقييم دور أي له يكون

من  جزءاً  تشّكل التي اإلضافية للمنافع الً شام وصفاً  تلحظ  - 10
 مسكن الحياة، على تأمين صحي، "التعويضات" (تأمين

 نفقات سفرّيات، سيارة، سائق، مجاني، شبه أو مجاني

 هاتف...).

 واعتماد (Clawback)إمكانية "االسترجاع"  على تنّص   - 11

لة"  "المكافآت  الحاالت في وذلك   (Deferrals) المؤجَّ

 هذه شروط  ال سّيما اإلمكانية، هذه فيها قتنطب التي

  .وظروفها األخيرة
 "التعويضات" بين الجمع وشروط حاالت بموجبها ُتعرض  - 12

 خيار حقوق بمنح المتعّلقة كتلك المنافع من النقدية وغيرها

 المعايير توضيح لجهة سّيما المصرف، ال بأسهم مرتبطة

 مدرجة رغي كانت األسهم إذا هذه قيمة لتحديد المعتمدة

  .المالية األسواق في

 اُألسس يراعي مفصَّل نظام "تعويضات" منها ُيستخلص  - 13

 .السياسة هذه المحّددة في كافة والمعايير

 

 مجلس قبل من دوريًا، السياسة، هذه مراجعة يتمّ  :الثالثة  المادة

 وتطــور المصــرف اســتراتيجية مالءمتهــا مــع مــن للتأّكــد اإلدارة

  .عملياته
 

 "التعويضات"    لجنة  ثالثًا :

 لبناني :  مصرف أيّ  إدارة مجلس على الرابعة : المادة

 Remuneration)لجنـــــة " تعويضـــــات"  إنشـــــاء  -1

Committee)  غيــر اإلدارة مجلــس أعضــاء بــين مــن 

 .ثالثة عن األعضاء عدد يقلّ  ال وبحيث التنفيذّيين

 مجلــس عضــو يكــون أن علــى اللجنــة لهــذه رئــيس تعيــين  -2

 تقيــيم مجــال فــي العمليــة بــالخبرات يتمتّــع أنو  إدارة مســتقل

 تقيــيم فــي المعرفــة الــى و"التعويضــات" باإلضــافة األداء

 أو القطــاع المصــرفي فــي ســّيما ال الصــلة، ذات المخــاطر

 .المالي

 .اللجنة هذه وأعضاء رئيس تعويضات تحديد -3

 

 لبنان، لمصرف المركزي للمجلس يمكن  الخامسة : المادة

 المصارف، على لجنة الرقابة رأي أخذ عدوب إستنسابية بصورة

 تعويضات"، وذلك "لجنة إنشاء  من لبناني مصرف أي إعفاء

 على الحالة، هذه عمله. في وطبيعة المصرف حجم الى إستناداً 

 بلجنة "التعويضات" المنوطة باألعمال يقوم أن مجلس اإلدارة

  .هذا القرار في عليها والمنصوص
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 "لجنــة  فــي واحــد عضــو مــن كثــرأل يمكــن  السادســة : المــادة

 مــن أيّ عضــوّية  فــي عينــه الوقــت فــي اإلشــتراك التعويضــات"

  (cross membership) .المخــاطر" أو "لجنــة التــدقيق" "لجنــة
 إلــى صــالحياته تفــويض التعويضــات" لــرئيس "لجنــة يمكــن ال

  .آخر شخص
 

 أن التعويضــات" أعضــاء "لجنــة جميــع علــى الســابعة : المــادة

 وأن ومســؤولّياتهم معّمــق لــدورهم وفهــم كــاف ّطــالعإ علــى يكونــوا

 إلّتخــاذ قــرارات المطلوبــة والمهــارات والخبــرات المعرفــة يمتلكــوا

 المقّررة والحوافز التعويضات" "سياسة بشأن وموضوعية مستقلة

  .الصلة والمخاطر ذات
 

 وفقــاً  التعويضــات" اجتماعاتهــا، تعقــد "لجنــة  الثامنــة : المــادة

   التالية : لألصول

 .أدنى كحدّ  سنوي، نصف بشكل  -1

 .األقل على أعضاء ثالثة بحضور  -2

 حاالت في إالّ  الرئيس بغياب اجتماع أي عقد يمكن ال  -3

 عضو قبل من اإلجتماع خاللها ترؤس يتمّ  إستثنائية

 .آخر مستقل

 جــدول تتضــّمن المــذكورة اللجنــة رئيس من دعوة على بناءً   -4

 المتعّلقــة كافــة ريرالتقــا بهــا ومفّصــًال وترفــق خطّيــاً  أعمــال

 من األقلّ  أسبوعين على قبل المطروحة، وذلك بالمواضيع

األعضــاء  إبــالغ إســتثنائياً  يجــوز أنــه علــى اإلجتمــاع، تــاريخ
 ٤٨ مهلــة خــالل المــذكورة والمعلومــات األعمــال جــدول

 .األقل على ساعة

 محاضر في وقراراتها وتوصياتها اللجنة مناقشات تدّون  -5

 للجنة ويكون اإلدارة، مجلس ًة إلىمباشر  ُترفع مفّصلة،

 .عليها اإلّطالع حقّ  المصارف على الرقابة

 

 :    التعويضات" "لجنة عمل نطاق يشمل :التاسعة  المادة

 التعويضـــات" ونظـــام "التعويضـــات"  "سياســـة  إعــداد  -1

 عليهما اإلدارة للموافقة مجلس الى وتقديمهما

 نظــامو  "التعويضــات" سياســة  تطبيــق حســن علــى اإلشراف -2

  "التعويضات". 

 تطبَّــق التــي لألســس ســنوية، األقــل علــى دوريــة، مراجعــة  -3

 الــى التوصــيات سياســة "التعويضــات" ورفــع أساســها علــى

 .وتحديثها لتعديلها اإلدارة مجلس

 سياســة "التعويضــات" وفعاليــة كفايــة لمــدى دوري تقيــيم -4

 من لذلك الالزمة المعلومات أهدافها وطلب تحقيق لضمان

 .التنفيذية العليا اإلدارة

 مــع مقارنــةً  الممنوحــة لمجمل"التعويضــات" دقيــق تقيــيم -5

 ســلبية نتــائج أيــة تالفــي بغيــة المستقبلية المتوّقعة اإليرادات

 .محتملة

 "تعويضات" حول اإلدارة مجلس الى خاصة إقتراحات رفع  -6

 .العليا التنفيذية اإلدارة

بـــ  المتعّلقــة النصــوص تعمــيم تــمّ  مــن أنــه التحّقــق  -7
 كــل علــى مصــرف لبنــان عــن الصــادرة لتعويضــات""ا

 أن "سياســة مــن والتأّكــد المصــرف، فــي العــاملين

 مصــرف عــن الصــادرة األنظمــة مــع التعويضــات" تتوافــق

 .لبنان

 تتالءم المصرف في المّتبعة اإلفصاح ُأسس أن من التأّكد  -8

 مــن عشــرة والرابعــة   عشــرة الثالثــة مضــمون المــادتين مــع

 . القرار هذا
 

 مــع وثيــق "التعويضــات" بشــكلٍ  لجنــة  تنّســق العاشــرة :  ةالمــاد

 والمخــاطر تقييمهــا لــــ" التعويضــات" عنــد المخــاطر إدارة لجنــة

 بهــدف التأّكــد لسياسة "التعويضــات" وعند مراجعتها بها المتعّلقة

  الفعال".  للــ "األداء وفعالّيتها مالءمتها من
   

  "العاملين"  أداء تقييم نظام رابعًا : 
 لبنــاني مصــرف أي إدارة مجلــس علــى عشــرة : الحاديــة ادةالمــ

 مختلــف مــن أداء "العــاملين" تقيــيم أجــل مــن خّطــي نظــام وضــع

ُتعتمــد  وبحيــث وشــفَّاف موضــوعي بشــكل وذلــك المســتويات
  األقل : على التالية العناصر

 .المخاطر إدارة وٕاجراءات بسياسة "العامل"  إلتزام  -1

 يحّققها "العامل" لصالح لتيا األرباح أو اإليرادات إجمالي  -2

 .المصرف

 .بها "العامل" يقوم التي بالعمليات المرتبطة المخاطر  -4

 أداء إجمالي لــ"العامل" في الفردية المساهمة تقييم -5

 .أمكن إذا المصرف

  .العمل لطبيعة وفقاً  أخرى عناصر -6
 "العاملين" في أداء ّ◌تقييم يتم أن يقتضيعشرة :  الثانية المادة

 المــدى علــى أداء المصــرف الــى إســتناداً  التنفيذيــة عليــاال اإلدارة

الماضــية  الســنة أداء علــى التقيــيم هــذا يرتكــز ال بحيــث الطويــل
  .فقط
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 اإلفصاحات : خامسًا :

 السنوي  التقرير تضمين المصرف على عشرة : الثالثة المادة

 ونطــاق ُوجــدت، إذا التعويضــات"، "لجنــة تشــكيل  -١

 .صالحياتها

 وكيفيــة تنفيــذها وطريقــة لتعويضــات" وأهــدافهاسياســة "ا  -٢

لــة" وشــروط و"المكافــآت اإلســترجاع" "حــق ممارســة  المؤجَّ

  .العينية" منح "التعويضات
 المحتمل التعويضات" وٕانعكاسها خصائص "سياسة أبرز -3

 الفعال". و"أدائها أعمال المؤّسسة حجم على

 وعالقة الفّعال" "األداء لتقييم المعتمدة للعناصر عرض  -4
 .الفعلي "للعاملين" باألداء "التعويضات"

 .منحها وطرق والمتغّيرة الثابتة "التعويضات" عناصر -5

 لمختلف الممنوحة بـ "التعويضات" الخاصة المعلومات  -6

 .ومبالغها "العاملين" فئات

 

 مصــرف مــن كــل تزويــد المصــرف : علــى عشــرة الرابعــة المــادة

 القانونية) ولجنة (مديرية الشؤون لبنان

  يلي : بما المصارف، على قابةالر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "لجنــة  وأعضــاء رئــيس مــن كــلّ  بأســماء الئحــة  -١

 التعويضات". 

 وأعضــاء "لجنــة رئــيس بتعيــين اإلدارة مجلــس قــرار  -٢

 .التعويضات"

  سياســة عــن لألصــول وفقــاً  عليهــا مصــادق نســخة - ٣
 "التعويضات". 

 المســتندات ضــوعمو  المعلومــات علــى يطــرأ تغييــر كــلّ   -٤

 تــاريخ مــن شــهر خــالل مهلــة المــادة هــذه فــي المحــّددة

 .حصوله

  
 متفرقة  : أحكام سادساً 

  
 نهاية أقصاها مهلة المصارف ُتعطى  عشرة : الخامسة المادة

  .القرار هذا بأحكام للتقّيد ٢٠١٤ العام
 

 .الرسمية الجريدة في القرار هذا ُينشر عشرة : السادسة المادة

  
 ٢٠١٤ آب ٦ في بيروت،
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  التعاميم الوسيطة -ثانيًا 
  

  312تعميم وسيط رقم 
  للمصارف وللمؤسسات المالية

  
تـــاريخ  11322نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

 7737المتعلــــق بتعـــــديل القـــــرار االساســـــي رقـــــم  12/1/2013
 لــدى(الضبط الداخلي والتدقيق الــداخلي  15/12/2000تاريخ 

لماليــة) المرفــق بــالتعميم االساســي رقــم المصــارف والمؤسســات ا
77.  

  
  11322قرار وسيط رقم 
  15/12/2000تاريخ  7737تعديل القرار االساسي رقم 

المصارف والمؤسسات  لدىالضبط الداخلي والتدقيق الداخلي 
  المالية

  ان حاكم مصرف لبنان،
 174و 70بنــاًء علــى قــانون النقــد والتســليف ال ســيما المــادتين 

  منه،
 15/12/2000تــاريخ  7737على القــرار االساســي رقــم  وبناءً 

 لــــدىوتعديالتــــه المتعلــــق بالضــــبط الــــداخلي والتــــدقيق الــــداخلي 
  المصارف والمؤسسات المالية ،

لبنــان المتخــذ فــي وبنــاء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 
  ،9/1/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 

  
  قرر ما يأتي ي

الســابعة  ) مــن المــادة4(يلغــى نــص البنــد   المادة االولى:
 15/12/2000تــــــــاريخ  7737مــــــــن القــــــــرار األساســــــــي رقــــــــم 

  ويستبدل بما يلي:
التأكــــــد مـــــــن فاعليــــــة آليـــــــة واجــــــراءات مراقبـــــــة القـــــــوانين  -4« 

  »  واالنظمة المتبعة من قبل "دائرة االمتثال".
  

تمنح المصارف والمؤسسات المالية مهلــة   المادة الثانية:
  .د بأحكام هذا القرارللتقيّ  30/9/2013أقصاها 

  
ينشر هذا القرار في الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه  المادة الثالثة:
  فور صدوره.

  
  2013كانون الثاني  12بيروت، في 

  313 تعميم وسيط رقم
  للمصارف وللمؤسسات المالية  
  

تـــاريخ  11329 رقـــم نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط
 6116 األساســـــي رقـــــمالقـــــرار المتعلـــــق بتعـــــديل  14/1/2013

التســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف ( 7/3/1996تــــاريخ 
) المرفق بالتعميم االساسي لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

  .23رقم 
  

  11329 قرار وسيط رقم
  7/3/1996تاريخ  6116 تعديل القرار األساسي رقم

المتعلق بالتسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان 
  سسات الماليةللمصارف وللمؤ 

  إن حاكم مصرف لبنان،
 79و  70بناًء على قانون النقد والتسليف، ال سيما المواد 

  منه، 174و 99و
 7/3/1996تــــاريخ  6116 وبنــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــم

المتعلــــق بالتســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف وتعديالتــــه 
  لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

لــس المركــزي لمصــرف لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المج
    ، 2/1/2013 جلسته المنعقدة بتاريخ

  
  مـا يـأتـييـقـَـّرر 

 6116 القــرار األساســي رقــم تضــاف إلــى  :األولىالمادة 
  التالي نصها:» مكرر المادة التاسعة« 7/3/1996تاريخ 

صـــــــاها يمكـــــــن، خـــــــالل مهلـــــــة أق :مكـــــــرر المـــــــادة التاســـــــعة«
مجموعهــا تســليفات مــن  كافــةف إفادة المصار  ،31/12/2013

تــي مقابــل القــروض ال مليــار ليــرة لبنانيــةومــايتي  نالفياالجمالي 
وفقـــــــًا للشـــــــروط هـــــــا وذلـــــــك تمنحهـــــــا، علـــــــى مســـــــؤوليتها، لعمالئ

  التالية:آللية ولولألصول 
: يمــــنح مصــــرف لبنــــان هــــذه القــــروض للمصــــارف المعنيــــة أوالً 

كمـــا الشـــروط  باالولويـــة وفقـــًا لتـــاريخ تقـــديم الطلبـــات المســـتكملة
 اعــاله المذكور المبلغمحددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ هي 

  .ادناه المفصلةوفقًا للحدود و 
 علــى المصــارف المعنيــة تقــديم الضــمانات الكافيــة مقابــل :ثانيــا

  هذه التسليفات.
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ل سندات تمثــ ، على سبيل الضمانة،قبول يمكن لمصرف لبنان
الحكــام  اســتناداً عمالئهــا لقروض التي تمنحها المصارف لقيمة ا

  .هذه المادة
 ةرف المعنيـــارجـــوع علـــى المصـــبحـــق ال يحـــتفظ مصـــرف لبنـــان

حتــى قبــل تنفيــذ  التــي يمنحهــا لهــا بغية استيفاء قيمة التســهيالت
الضـــمانات المعطـــاة لـــه بموجـــب ســـندات التمثيـــل المشـــار اليهـــا 

  اعاله.
  

 بفائدة ةللمصارف المعني التسليفاتهذه مصرف لبنان  منحي  :ثالثاً 
  :وفقًا للحدود التالية وتدفع شهريًا، سنوياً تحتسب  ،1%

للقطاعـــات التـــي تمـــنح قـــروض القيمـــة % مـــن  15نســـبة  - 1
يوافـــق مصـــرف لبنـــان علـــى دعـــم الفوائـــد والتـــي  االنتاجيـــة

 7743وفقــًا الحكــام القــرار االساســي رقــم المدينــة مقابلهــا 
باســــتثناء القــــروض الممنوحــــة بكفالــــة  2/1/2001تــــاريخ 

   .ركة كفاالت ش.م.لش
القــــــروض التــــــي تمــــــنح بــــــالليرة  قيمــــــة % مــــــن 150نســــــبة  -2

اللبنانية الغراض االبحاث والتطوير في قطاعــات انتاجيــة 
تقــــوم بجهــــد مشــــترك بــــين مؤسســــات انتاجيــــة مــــن القطــــاع 
  الخــــــــــــــــــــاص فــــــــــــــــــــي لبنــــــــــــــــــــان واي مــــــــــــــــــــن الجامعــــــــــــــــــــات 
أو مراكــز االبحــاث أو الحاضــنات لتطــوير منتجــات حاليــة 

  ال تتجــــــــــــــاوز علــــــــــــــى ان ت جديــــــــــــــدة أو خلــــــــــــــق منتجــــــــــــــا
يبــــدأ احتســــابها عشــــر ســــنوات مــــدة تســــديد اصــــل القــــرض 

اعتبــارًا مــن انتهــاء فتــرة الســماح التــي يجــب ان تتــراوح بــين 
    وأربع سنوات من تاريخ منح القرض. سنتين

التــــي بــــالليرة اللبنانيــــة القــــروض  قيمــــة% مــــن  150نســــبة  -3
ال الطاقــة يئــة فــي مجــالصــديقة للبلتمويــل المشــاريع تمــنح 

المحـــددة فـــي المقطـــع "سادســـًا" مـــن القـــرار  وفقـــًا للشـــروط
تتجـــاوز التـــي و  2/6/2001تـــاريخ  7835االساســـي رقـــم 
ال تســتفيد و ن مليــون ليــرة لبنانيــة ثالثــيمبلــغ قيمــة كــل منهــا 

   .من دعم الدولة للفوائد المدينة
التــي تمــنح بــالليرة اللبنانيــة القروض  قيمة% من  30نسبة  -4

  الصـــــــــــــــــــــــــــــــديقة للبيئـــــــــــــــــــــــــــــــة لمشـــــــــــــــــــــــــــــــاريع لتمويـــــــــــــــــــــــــــــــل ا
وفقــــًا للشــــروط المحــــددة فــــي المقطــــع "سادســــًا" مــــن القــــرار 

   2/6/2001تـــــــــــــــــــــــــــاريخ  7835االساســـــــــــــــــــــــــــي رقـــــــــــــــــــــــــــم 
ن مليــــون ليــــرة ثالثــــيمبلــــغ تتجــــاوز قيمــــة كــــل منهــــا والتــــي 
يوافـــــق مصـــــرف لبنـــــان علـــــى دعـــــم الفوائـــــد والتـــــي  لبنانيـــــة

  المدينة مقابلها.

لتمويــــــل ح التــــــي تمــــــن القــــــروض قيمــــــة% مــــــن  70نســــــبة  -5
الصــديقة للبيئــة فــي مجــال الطاقــة وفقــًا للشــروط المشــاريع 

المحـــددة فــــي المقطـــع "سادســــًا" مــــن القـــرار االساســــي رقــــم 
ممولــة مــن البنــك االوروبــي الو  2/6/2001تــاريخ  7835

يوافـــــق مصـــــرف لبنـــــان علـــــى دعـــــم التـــــي و  )EIBللتثميـــــر(
  .الفوائد المدينة مقابلها

لتمويـــــل لتـــــي تمـــــنح االقـــــروض  قيمـــــة% مـــــن  150نســـــبة  -6
الصــديقة للبيئــة فــي مجــال الطاقــة وفقــًا للشــروط المشــاريع 

المحـــددة فــــي المقطـــع "سادســــًا" مــــن القـــرار االساســــي رقــــم 
الممولــة مــن البنــك االوروبــي و  2/6/2001تــاريخ  7835

لفوائــــد الدولــــة لال تســــتفيد مــــن دعــــم والتــــي ) EIBللتثميــــر(
  .المدينة

لتمويـــــل ي تمـــــنح التـــــالقـــــروض  قيمـــــة% مـــــن  100نســـــبة  -7
  الصـــــــــــــديقة للبيئـــــــــــــة فـــــــــــــي مجـــــــــــــال الطاقـــــــــــــة المشـــــــــــــاريع 

وفقــــًا للشــــروط المحــــددة فــــي المقطــــع "سادســــًا" مــــن القــــرار 
 مــــنالممولــــة و  2/6/2001تــــاريخ  7835االساســــي رقــــم 

)“AFD” AGENCE FRANCAISE DE 
DEVELOPPEMENT يوافــــق مصــــرف لبنــــان ) والتــــي

    .على دعم الفوائد المدينة مقابلها
لتمويــــــل المشــــــاريع القــــــروض  قيمــــــة% مــــــن  150نســــــبة  -8

الصـــديقة للبيئـــة فـــي مجـــال الطاقـــة وفقـــًا للشـــروط المحـــددة 
 7835فــــي المقطــــع "سادســــًا" مــــن القــــرار االساســــي رقــــم 

  والممولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  2/6/2001تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 
)“AFD” AGENCE FRANCAISE DE 

DEVELOPPEMENT ( ال تســــــتفيد مــــــن دعــــــمالتــــــي و 
  لفوائد المدينة.الدولة ل

ممولــــة مــــن البنــــك القــــروض ال قيمــــة% مــــن  100ة نســــب -9
لتمويــل المشــاريع الصــديقة للبيئــة للحــد والتــي تمــنح الدولي 

من التلوث وفقًا للشروط المحددة في المقطع "سادســًا" مــن 
  .2/6/2001تاريخ  7835القرار االساسي رقم 

% مــــن قيمــــة القــــروض غيــــر الســــكنية التــــي  60نســــبة  -10
وفقــًا الشــروط  المنصــوص عليهــا فــي تمنح بالليرة اللبنانية 

المقطــــــع "أوًال"  مــــــن المــــــادة العاشــــــرة مكــــــرر مــــــن القــــــرار 
  .2/6/2001تاريخ  7835االساسي رقم 

القــــــــروض التــــــــي تمــــــــنح  قيمــــــــة% مــــــــن  60نســــــــبة  -11
بــالليرة اللبنانيــة بكفالــة شــركة كفــاالت  االنتاجيــةللقطاعــات 
  لفوائد المدينة.الدولة لدعم تستفيد من والتـي  .ش.م.ل
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الــذي يمــنح % مــن قيمــة القــرض الســكني  60نســبة  -12
بــــــالليرة اللبنانيــــــة وفقــــــًا للشــــــروط المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي 
المقطـــــــع "أوًال" مـــــــن المـــــــادة العاشـــــــرة مكـــــــرر مـــــــن القـــــــرار 

 على ان: 2/6/2001تاريخ  7835االساسي رقم 
ال يتجـــاوز القـــرض المـــذكور ثمانمايـــة مليـــون ليـــرة لبنانيـــة  -

  تملكها .لقاء الوحدة السكنية المنوي 
ــــة تســــهيالت مصــــرفية  - ال يستحصــــل المســــتقرض علــــى اي

  اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه.
 ،ال يمكـــن ان تتجـــاوز تســـليفات مصـــرف لبنـــان الممنوحـــة -

  للمصرف الواحد:من هذه الفئة، 
    .30/6/2013لغاية  ليرة لبنانية مليار مئة مبلغ -
 1/7/2013مبلـــــغ مئـــــة مليـــــار ليـــــرة لبنانيـــــة اعتبـــــارًا مـــــن  -

  .31/12/2013ولغاية 
 التـــــي تمـــــنح ســـــكنيةالقـــــروض ال قيمـــــة% مـــــن  80نســـــبة  -13

 اســـــتنادا إلـــــى البروتوكـــــول الموقـــــع مـــــع المؤسســــــة العامـــــة
لإلســــكان بمــــا فيهــــا كلفــــة بــــوالص الضــــمان فــــي حــــال تــــم 

أقســــــــاط  تقســــــــيطها للمصــــــــرف بــــــــنفس تــــــــواريخ اســــــــتحقاق
    .القروض

تمــــنح  التــــيسكنيـــــة القــــروض ال قيمــــة% مــــن  100نســــبة  -14
  الــــــــــى البروتوكــــــــــول الموقــــــــــع  اســــــــــتناداً بــــــــــالليرة اللبنانيــــــــــة 

  .بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين
القــــروض السكنيـــــة التــــي تمــــنح  قيمــــة% مــــن  100نســــبة  -15

بــين بالليرة اللبنانية استنادًا الــى بروتوكــول التعــاون الموقــع 
  المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

القـــروض السكنيــــة التـــي تمـــنح  قيمـــة % مـــن 100نســـبة  - 16
بالليرة اللبنانية استنادًا الــى بروتوكــول التعــاون الموقــع بــين 

  المصارف ووزارة المهجرين.
القــــروض السكنيـــــة التــــي تمــــنح  قيمــــة% مــــن  100نســــبة  –17

بالليرة اللبنانية استنادا الــى بروتوكــول التعــاون الموقــع بــين 
  .من الداخليالمصارف والمديرية العامة لقوى اال

التــــي تمــــنح  القــــروض السكنيـــــة قيمــــة% مــــن  100نســــبة  -18
بالليرة اللبنانية استنادًا الــى بروتوكــول التعــاون الموقــع بــين 

  .المصارف والمديرية العامة لألمن العام
بـــــالليرة  تمـــــنحالقـــــروض التـــــي  قيمـــــة% مـــــن  100نســـــبة  -19

وفقــًا  اللبنانية لمتابعة الدراسة فــي مؤسســات التعلــيم العــالي
) مــن المــادة 1للشــروط المحــددة فــي الفقــرة (ح) مــن البنــد (

تــــــــــاريخ  7835القــــــــــرار االساســــــــــي رقــــــــــم التاســــــــــعة مــــــــــن 
2/6/2001.  

بـــــالليرة التـــــي تمـــــنح القـــــروض  قيمـــــة% مـــــن  150نســـــبة  -20
الصديقة للبيئة في مجال الطاقــة لتمويل المشاريع اللبنانية 

القــــرار  وفقــــًا للشــــروط المحــــددة فــــي المقطــــع "سادســــًا" مــــن
لتي ال تتجــاوز او  2/6/2001تاريخ  7835االساسي رقم 

ن مليـــون ليـــرة لبنانيـــة وال تســـتفيد مـــن قيمـــة كـــل منهـــا ثالثـــي
  .للفوائد المدينة دعم الدولة

بــــالليرة التــــي تمــــنح القــــروض  قيمــــة% مــــن  150نســــبة  -21 
الصديقة للبيئة في مجال الطاقــة لتمويل المشاريع اللبنانية 

طاقـــة الشمســـية فـــي منـــاطق ريفيـــة بســـعر لشـــراء انظمـــة ال
وفقــًا لبرنــامج آليــة التنميــة النظيفــة للطاقــة الشمســية  الكلفــة

) UNDPبالتعــاون مــع البرنــامج االنمــائي لالمــم المتحــدة (
ن مليــون ليــرة لبنانيــة لتي ال تتجــاوز قيمــة كــل منهــا ثالثــياو 

   .وال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
 000مبلـــغ /الجـــزء، الـــذي ال يتجـــاوز  مـــن%  150نســـبة  -22

القــروض التــي  قيمــة/ ل.ل. لكــل قــرض، مــن 300 000
لــــرواد االعمــــال والمبــــادرين النشــــاء بــــالليرة اللبنانيــــة تمــــنح 

علـــــى ان ال تتجـــــاوز مـــــدة تســـــديد اصـــــل  مشـــــاريع جديـــــدة
القرض سبع سنوات يبدأ احتســابها اعتبــارًا مــن انتهــاء فتــرة 

ســنوات مــن  ين سنة وثــالثالسماح التي يجب ان تتراوح ب
  تاريخ منح القرض. 

  
: ان تكـــون القـــروض المحـــددة فـــي المقطـــع "ثالثـــًا" مـــن هـــذه رابعـــاً 

  على ان: 15/1/2013المادة ممنوحة بعد تاريخ 
مشــــاريع  تكــــون ممنوحــــة لتمويــــل مشــــاريع جديــــدة أو توســــيع -1

  قائمة.
أو لشــــراء نوحــــة العــــادة تمويــــل مشــــاريع قائمــــة ال تكــــون مم -2

او  ات او مشــــــاركات أو لتســــــديد قــــــروض ســــــابقةمســــــاهم
  .لتمويل اي من بنود الرأسمال التشغيلي

الفوائـــد والعمـــوالت مـــن ال تتجـــاوز، خالفـــًا الي نـــص آخـــر،  -3
  اي نــــــــــــــــــــــوع كانــــــــــــــــــــــت، التــــــــــــــــــــــي تحتســــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــنويًا 

 )IN13(على هذه القروض، النسب المحددة فــي الجــدول 
    .المرفق

ة مــن كــل فئــة مــا تمنحــه المصــارف كافــال يتجــاوز مجمــوع  -4
ــــــالغ المحــــــددة فــــــي الجــــــدول  )IN13( مــــــن القــــــروض المب

  المرفق.
يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر  -5

الموقـــع بـــين  لمـــا هـــو محـــدد فـــي العقـــدأو كـــل فصـــل وفقـــًا 
  .المصرف المعني وعميله
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ــــــة  -6 الممنوحــــــة  لقــــــاء القــــــروضال تســــــتفيد المصــــــارف المعني
ــــــى أحكــــــام ا مــــــن  لمــــــادة التاســــــعة مكــــــرر هــــــذهاســــــتنادًا إل

القــــــرار  موضــــــوع ،االحتيــــــاطي االلزامــــــي مــــــن اتتخفيضــــــ
    .2/6/2001تاريخ  7835االساسي رقم 

  
دة من احكام هذه المادة، على المصارف ابغية االستف ًا:خامس

 ،الى مكتب الحاكم على ثالث نسخقدم المعنية ان ت
  : احداها اصلية

، طلـــــب 2013يتشـــــرين الثـــــان 15خـــــالل مهلـــــة اقصـــــاها   -1
القروض المحــددة فــي البنــود  فرادية لكل قرض مناموافقة 
  مــــن هــــذه المــــادة "ثالثــــاً ") مــــن المقطــــع 9) الــــى (1مــــن (

) التــي يتجــاوز كــل منهــا 10والقروض المحــددة فــي البنــد (
يرفــق بهــذا علــى ان ليــرة لبنانيــة مليــار مبلغ مليار ونصــف 

  الطلب:
والعميــل علــى  الموقــع بــين المصــرف المعنــيعقــد القــرض   -

  لتحويــــــــــــــــــل لالضــــــــــــــــــمانات القابلــــــــــــــــــة  فيــــــــــــــــــهان تحــــــــــــــــــدد 
  هذا االخير. التي يقدمها

) IN13-A-CFنمـــــــوذج (وفقـــــــًا للالمعـــــــد  التســـــــديدل جـــــــدو  -
  .المرفق

المســتندات المتعلقــة بالضــمانات المشــار اليهــا فــي المقطــع   -
  "ثانيًا" من هذه المادة.

  .اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان -
، طلـــــب 2013تشـــــرين االول  15ة اقصـــــاها خـــــالل مهلـــــ -2

 فــيلكــل فئــة مــن فئــات القــروض المحــددة اجمــالي موافقــة 
مـــن هـــذه  "ثالثـــاً ") مـــن المقطـــع 22(الـــى ) 11(مـــن البنـــود 
يتجــاوز ال ) التــي 10والقــروض المحــددة فــي البنــد ( المادة
علــى أن  ،ليــرة لبنانيــةمليــار هــا مبلــغ مليــار ونصــف كل من

  ماليــــــــــــة المنــــــــــــوي توظيفهــــــــــــا المبــــــــــــالغ االج هحــــــــــــدد فيــــــــــــت
مـــالء يتضـــمن اســـماء الع جـــدول مرفقـــًا بـــههـــذه الفئـــة فـــي 

والضــمانات القابلــة للتحويــل  منحها المنوي وقيمة القروض
    .العمالءهؤالء التي سيقدمها 

  
بعـــد موافقـــة مصـــرف لبنـــان علـــى القـــروض موضـــوع : اً سادســـ

يتم تحويــل  ،ة" من هذه المادخامساً ) من المقطع "1( البند
مصــرف لبنــان للمصــارف  يمنحهــاالتــي  ة التســليفاتقيمــ

عشــرة  تنقضــي خاللــه فتــرةالمعنيــة فــي نهايــة الشــهر الــذي 
فــي المقطــع "سادســًا"  المنــوه عنهــا الموافقــة تــاريخ علىايام 
  .  هذا

ــــالغ االجماليــــة ســــابعاً  ــــى المب ــــان عل : بعــــد موافقــــة مصــــرف لبن
مــن فئــات القــروض المحــددة  فئــة المنــوي توظيفهــا فــي كــل

مــن هــذه المــادة، يــتم  "خامســاً ") مــن المقطــع 2البنــد ( فــي
ـــــغ للمصـــــرف المعنـــــي  لمـــــدة حـــــدها االقصـــــى حجـــــز المبل

 شهران من تاريخ
  :بـ تزويد مصرف لبنانهذه الموافقة يتم خاللها 

  
 المشــار اليهــا فــي المقطــعالضــمانات ب المستندات المتعلقــة -1

  ."ثانيًا" من هذه المادة
مــــن ) 12) و(11ي البنـــدين (المحـــددة فــــبعقـــود القــــروض   -2

  والقـــــــروض المحـــــــددة المقطـــــــع "ثالثـــــــًا" مـــــــن هـــــــذه المـــــــادة 
) التــــي ال يتجــــاوز كــــل منهــــا مبلــــغ مليــــار 10فــــي البنــــد (

القــروض هــذه تســديد جــداول بو ليــرة لبنانيــة  مليــار ونصــف
البنــد  موضــوعالقروض بــ المتعلقــةداول جــالعلــى ان تكــون 

  .) موقعة من شركة كفاالت ش.م.ل11(
لة شركة كفاالت ش.م.ل. في ما خص القروض كفا - 3

) من المقطع "ثالثًا" من هذه 11المحددة في البند (
  المادة.

دفعــات  اســتحقاق تــواريخالتــدفقات النقديــة بحســب بجــدول   -4
علــى  لعمــالء المشــمولة بقــرار الموافقــةالممنوحــة لقروض لا

) IN13-B-CF( وذلــك وفقــًا لالنمــوذج المبــالغ االجماليــة
  المرفق.

المحددة في المقطع المستندات ب تزويد مصرف لبنانيتم 
  ويتم تحويل قيمة التسليفات دفعة واحدة  ًا" هذا"سابع
مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية يمنحها التي 

تنقضي خالله فترة عشرة ايام على تاريخ الشهر الذي 
  استكمال طلبات القروض.

  
لتي يمنحها مصرف : بغية احتساب قيمة التسليفات ااً ثامن

  لبنان وفقًا ألحكام هذه المادة:
تحدد قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان  -1

الممنوحة  القروضاصل على اساس  للمصارف المعنية
، وفقًا للنسب المحددة في المقطع "ثالثًا" دون الفوائد، للعمالء

  من هذه المادة.
بالعملـة  يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح - 2

مصرف لبنان تاريخ موافقة ب كما هووذلك للعميل االجنبية 
  .طلب المصرف المعنيعلى 
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  :اً تاسع
ت التـــي يمنحهـــا مصـــرف لبنـــان تســـليفاال يـــتم تســـديد اصـــل -1 

الل مــــدة اســــتحقاق القــــروض التــــي خــــللمصــــارف المعنيــــة 
بـــدفعات شـــهرية فـــي  وذلـــك ا هـــذه االخيـــرة لعمالئهـــاهـــحتمن

اعتبـــارًا مـــن اول شـــهر شـــباط  ،لشـــهراول يـــوم عمـــل مـــن ا
2014.    

، تبعـــًا لجـــداول تســـديد القـــروض تحـــدد قيمـــة هـــذه الـــدفعات -2
   )IN13-A-CF(لألنمــــــــــــــــــــــــوذجين المعــــــــــــــــــــــــدة وفقــــــــــــــــــــــــًا 

بنســـــبة مـــــن  ا اعـــــاله،مـــــالمشـــــار اليه ) IN13-B-CFو(
تـــــوازي النســـــبة  علـــــى العمـــــالءالمســـــتحقة  االقســـــاطقيمـــــة 

  .القروضئة من المحددة في المقطع "ثالثًا" اعاله لكل ف
سنويًا المترتبة على المصارف المعنية تحتسب الفوائد   - 3

  مع االصل.وتدفع شهريًا 
 تســـــــدد دفعـــــــة واحـــــــدةو  31/12/2013بتـــــــاريخ تحتســـــــب   -4

  :  2/1/2014بتاريخ 
على المصارف ، 2013، خالل العام المستحقة الدفعات -

من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف  المعنية
   .لبنان

  .2013الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خالل العام  -
  

فــي  االمشــار اليهــ ةاالجماليــ التســليفاتضــمن حــدود   :عاشراً 
، 31/12/2013مطلع هذه المادة يمكن، خالل مهلــة أقصــاها 

افـــــادة مصـــــرف االســـــكان مـــــن تســـــليفات مجموعهـــــا االجمـــــالي 
لســكنية % مقابــل القــروض ا1ثمانون مليار ليــرة لبنانيــة وبفائــدة 

شرط ان ال تتجاوز الفوائــد والعمــوالت مــن للعمالء التي يمنحها 
% وذلــك  3اي نوع كانــت المحتســبة علــى هــذه القــروض نســبة 

آلليـــة المحـــددة فـــي المقـــاطع "اوًال" و "ثانيـــًا" لألصـــول ول وفقـــاً 
مــن المقطــع "خامســًا"  )2(و"سابعًا" و"ثامنًا" و"تاسعًا" وفي البنــد 

  من هذه المادة.
  

مصـــرف  اخـــذ موافقـــةعلـــى المصـــارف المعنيـــة  :ي عشـــرحـــاد
التي تمنحها لعمالئها عمــًال القروض  تعديل فيعلى اي لبنـان 

أو في المبالغ االجمالية المنوي توظيفهــا فــي  بأحكام هذه المادة
  القروض.هذه  كل فئة من فئات

  
على كل مصرف ال يستكمل طلبات القروض  :ثاني عشر

خ موافقة مصرف لبنان على خالل مهلة شهرين من تاري
المبالغ االجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات 

القروض، ايداع احتياطي ادنى خاص بما يوازي قيمة المبلغ 
المحجوز للمصرف المعني مقابل القروض غير المستوفية 

  الشروط لفترة توازي المدة التي تم خاللها حجز هذا المبلغ.
  

ف يمـــنح قروضـــًا مـــن الفئـــات يتحمـــل كـــل مصـــر  :عشـــر ثالـــث
ومراقبـــــة  هاالمحـــــددة فـــــي هـــــذه المـــــادة مســـــؤولية صـــــحة تنفيـــــذ

وتطابقها مع الغايــة الممنوحــة مــن اجلهــا وذلــك تحــت  هااستعمال
ليفات الممنوحــــة مــــن مصــــرف لبنــــان ســــطائلــــة تســــديد قيمــــة الت

مقابـــل كـــل قـــرض ممنـــوح بطريقـــة مخالفـــة الحكـــام هـــذه المـــادة 
% مــن 15 بنســبة  ةجزائيــفائــدة ع والــزام المصــرف المعنــي بدفـــ

تســليفات الهــذه عــن الفتــرة التــي اســتفاد فيهــا مــن قيمــة القــرض 
فات حتياطي خاص بما يوازي قيمة التســليباالضافة الى ايداع ا

مقابل هذا القــرض لفتــرة تــوازي المــدة التــي اســتفاد فيهــا  المذكورة
  »تسليفات مصرف لبنان.من 
  

 ر فور صدوره .يعمل بهذا القرا المادة الثالثة:
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . المادة الرابعة:
  

  2013كانون الثاني  14في  بيروت ،
  
  

  314تعميم وسيط رقم 
                                          للمصارف 

  
تــــاريخ  11332نــــودعكم ربطــــًا  نســــخة عــــن القــــرار الوســــيط رقــــم 

تــاريخ  9526األساســي رقــم بتعديل القرار المتعلق  18/1/2013
ـــالتعميم (وضـــعية المصـــارف االســـالمية)  17/2/2007 المرفـــق ب

  .107االساسي رقم 
  

  11332 قرار وسيط رقم
  17/2/2007تاريخ  9526تعديل القرار األساسي رقم 

  ان حاكم مصرف لبنان ،
 174و 146بنــاًء علــى قــانون النقــد والتســليف الســيما المــادتين 

  منه،
متعلــــق ال 11/2/2004تــــاريخ  575نون رقــــم وبنــــاًء علــــى القــــا

  في لبنان،بانشاء المصارف االسالمية 
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 17/2/2007يخ تـــار  9526وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 
  بوضعية المصارف االسالمية،وتعديالته المتعلق 

لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 
  ، 16/1/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 

  
  رر ما يأتي يق

التمويــل  – 131000يضاف ضمن بند "  المادة األولى:
المرفــــــق بــــــالقرار  3010بالمشــــــاركات " الــــــوارد فــــــي االنمــــــوذج 

  البند التالي : 17/2/2007تاريخ  9526األساسي رقم 
اصــــــول ثابتــــــة  -منهــــــا التمــــــويالت بالمشــــــاركة  -131005« 

  »مادية
  

مويــل الت – 132000يضاف ضمن بند "  المادة الثانية:
المرفــــــق بــــــالقرار  3010بالمضــــــاربات" الــــــوارد فــــــي االنمــــــوذج 

  البند التالي: 17/2/2007تاريخ  9526األساسي رقم 
اصـــــول ثابتـــــة  -منهـــــا التمـــــويالت بالمضـــــاربة  -132005« 

  »مادية.
  

صــافي  – 170000يضــاف ضــمن بنــد "  المادة الثالثة:
موجــــودات او بضــــاعة مقتنــــاة بغــــرض االســــتغالل" الــــوارد فــــي 

   9526المرفـــــــــق بـــــــــالقرار األساســـــــــي رقـــــــــم  3010نمـــــــــوذج اال
  البند التالي: 17/2/2007تاريخ 

منهــا صــافي اصــول ثابتــة ماديــة مقتنــاة بغــرض  -170001« 
  »االستغالل.

  
صـــــافي  – 176000يضـــــاف ضـــــمن بنـــــد "  المـــــادة الرابعـــــة:

 3010االصـــــول الثابتـــــة غيـــــر الماليـــــة" الـــــوارد فـــــي االنمـــــوذج 
البنــد  17/2/2007تــاريخ  9526رقم  لمرفق بالقرار األساسيا

  التالي:
منهــــا علــــى اصــــول ثابتــــة ماديــــة غيــــر مــــأخوذة  -176602« 

  »استيفاًء لذمم.
  

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من الوضعية  المادة الخامسة:
  . 28/2/2013الموقوفة بتاريخ 

  
  الرسمية. ينشر هذا القرار في الجريدة  المادة السادسة:

 
2013نون الثاني كا 18بيروت ، في   

  

  315تعميم وسيط رقم 
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية 

  ولشركات االيجار التمويلي
  

تـــاريخ  11339نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
 8047المتعلــــق بتعـــــديل القـــــرار األساســـــي رقـــــم  28/1/2013

الدوليـــة)  بـــالغ بيانـــات المعـــامالت(نظـــام ا 4/2/2002تـــاريخ 
  .90المرفق بالتعميم االساسي رقم 
  11339قرار وسيط رقم 

  4/2/2002تاريخ  8047تعديل القرار األساسي رقم 
  ان حاكم مصرف لبنان ، 

 179و 146بناًء على قانون النقــد والتســليف والســيما المــادتين 
  منه ،

المتعلـــق  27/12/1999تـــاريخ  160وبنـــاًء علـــى القـــانون رقـــم 
  منه ، 20ت االيجار التمويلي وال سيما المادة بتنظيم عمليا

المتعلــــق  10/6/2000تــــاريخ  234وبنــــاًء علــــى القــــانون رقــــم 
  منه ، 10بتنظيم مهنة الوساطة المالية والسيما المادة 

 4/2/2002ريخ تــــا 8047وبنــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــم 
  بنظام ابالغ بيانات المعامالت الدولية ،وتعديالته المتعلق 

لبنــان المتخــذ فــي نــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف وب
  ،23/1/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 

  
  يقّرر ما يأتي 

يلغى نص المادة الثانية من القرار األساسي  المادة االولى:
  ويستبدل بالنص التالي: 4/2/2002تاريخ  8047رقم 

العمليــات يتوجب على المصارف كافــة التصــريح فصــليًا عــن  «
ســتبيانين "الــف" فــي المــادة االولــى اعــاله وفقــًا لالمشــار اليهــا ال

المــدرج علــى المشــروع  ITRS-3فــي االنمــوذج  و"باء" الواردين
  e-STRالخــــاص باالرســــال االلكترونــــي للتقــــارير االحصــــائية 

وذلــــــك علــــــى ضــــــوء "الــــــدليل التفســــــيري لنظــــــام ابــــــالغ بيانــــــات 
ب التقســـــيم المعـــــامالت الدوليـــــة" و"الئحـــــة اســـــماء البلـــــدان حســـــ

  »الجغرافي" الملحقين بهذا القرار.
  

يلغى نص المادة الثالثة من القرار األساسي  المادة الثانية:
  ويستبدل بالنص التالي: 4/2/2002تاريخ  8047رقم 

واالبحـــاث  ارف كافـــة تزويـــد مديريـــة االحصـــاءاتعلـــى المصـــ«
فـــــي مصـــــرف لبنـــــان، بواســـــطة المشـــــروع الخـــــاص االقتصــــادية 
، بــاالنموذج e-STRلكتروني للتقارير االحصــائية باالرسال اال
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ITRS-3  المذكور فــي المــادة الثانيــة أعــاله وبـــ"استمارة تعريــف
ـــــــك خـــــــالل مهلـــــــة شـــــــهر    المجيـــــــب" المرفقـــــــة بهـــــــذا القـــــــرار وذل

  »تلي انتهاء كل فصل.
  

يلغى نص "الدليل التفسيري لنظام ابالغ بيانــات  المادة الثالثة:
تــاريخ  8047بــالقرار األساســي رقــم المعامالت الدوليــة" المرفــق 

  ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار. 4/2/2002
  

 ITRS-1يلغــــــــى كــــــــل مــــــــن االنمــــــــوذجين  المـــــــادة الرابعـــــــة:
تـــــــاريخ  8047رقـــــــم المـــــــرفقين بـــــــالقرار األساســـــــي  ITRS-2و
4/2/2002.  
  

: ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من الفصل االول المادة الخامسة
  .2013من العام 

  
  ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . المادة السادسة:

  
  2013كانون الثاني  28بيروت ، في 

  
  )ITRS-3نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية (

  -دليل تفسيري  -
ا

  لفصل األول: مقدمة عامةا
  
  تعريف نظام ابالغ بيانات المعامالت الدولية  1- 1

الدوليـــة مـــن أهـــم الوســــائل  إن نظـــام إبـــالغ بيانـــات المعــــامالت
تــوفير إحصــاءات مفصــلة لميــزان المــدفوعات وهــو لاإلحصــائية 

يرتكز على تصنيف طبيعة حركة الرساميل من وٕالى االقتصــاد 
  اللبناني وفقا لغرضها االقتصادي.

  نطاق شمول االستقصاء  1-2
يشمل االستقصاء جميع المعامالت التي تمت بين جهــة مقيمــة 

ر القطــاع المصــرفي والمــالي فــي لبنــان. وجهــة غيــر مقيمــة عبــ
  وبالتالي فان الجهات المشمولة باالستقصاء هي:

  المصارف التجارية. -1
  المصارف  المتخصصة. -2

أمــــا بالنســــبة للمؤسســــات الماليــــة ومؤسســــات الوســــاطة الماليــــة 
وشــــــــركات اإليجــــــــار التمــــــــويلي: فهــــــــي ليســــــــت ملزمــــــــة بمــــــــلء 

عامالتهــا عبــر االســتمارات الخاصــة باالستقصــاء كونهــا تقــوم بم
القطاع المصرفي؛ غير أنها معنيــة بهــذا التعمــيم كونهــا عميلــة، 

تحويــل عــن اجــراء أي وبالتالي عليها التصريح للمصــارف لــدى 
 السبب االقتصادي للتحويل تسهيًال لعملية الترميز.

  
  أنواع االستبيانات  1-3

  تم وضع نوعين من االستبيانات، على كل مجيب مألهما:
، للمعامالت التــي ينــتج عنهــا تــدفق مــالي إلــى ألفاالستبيان  -

  االقتصاد اللبناني (مقبوضات).
، للمعــامالت التــي ينــتج عنهــا تــدفق مــالي مــن بــاءاالســتبيان  -

  االقتصاد اللبناني (مدفوعات).
  
  مستوى التفصيل  1-4

بالنســـــبة للمعـــــامالت التـــــي تعـــــادل أو تفـــــوق قيمتهـــــا مـــــا يـــــوازي 
  أن يتضمن التصريح:دوالر أميركي ، يجب  10،000

 ،تاريخ المعاملة 
  ،قيمتها 
 ،الهوية القانونية وفقًا لمفهوم اإلقامة 
  الخــــاص بالجهــــة المســــتفيدة مــــن أو  القطــــاعيالتصــــنيف

 ،(راجع جدول القطاعات) الصادر عنها أمر المعاملة
  الخـــــاص بالقطـــــاع المصـــــرفي غيـــــر  الجغرافـــــيالتصـــــنيف

حـــــة أســـــماء المقـــــيم (راجـــــع جـــــدول التقســـــيم الجغرافـــــي والئ
 البلدان حسب التقسيم الجغرافي)،

 راجــع  والرمــز المتبــع فــي تصــنيف بنــود ميــزان المــدفوعات)
جدول الرموز المتبعة في تصنيف المعامالت التي تسجل 

والــذي يتعلــق بــالغرض االقتصــادي  في ميزان المــدفوعات)
  للمعاملة.

بالنســــــبة للمعــــــامالت التــــــي تقــــــّل قيمتهــــــا عــــــن مــــــا يــــــوازي 
ر أميركــــــــي، والتـــــــــي تّمـــــــــت بـــــــــين القطـــــــــاع دوال 10،000

المصــــرفي المقــــيم والقطــــاع المصــــرفي غيــــر المقــــيم علــــى 
  حسابات مقيمة، يجب أن يتضمن التصريح:

 مــا يـــوازي  إجمــالي عــدد وقيمـــة المعــامالت التـــي تقــّل عـــن
 دوالر أميركي، 2،000

  تفـــوق مـــا  تعـــادل أوإجمـــالي عـــدد وقيمـــة المعـــامالت التـــي
وتقــــــــّل عـــــــن مــــــــا يــــــــوازي  دوالر أميركــــــــي 2،000يـــــــوازي 

 دوالر أميركي، 10،000
  إجمـــالي عـــدد وقيمـــة المعـــامالت التـــي تعـــادل أو تفـــوق مـــا

 دوالر أميركي. 10،000يوازي 
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  الفصل الثاني: إرشادات عامة بشأن التصريح    
  
  من يمأل االستبيانات؟  2-1

علــى جميــع الجهــات المقيمــة المنتميــة إلــى الفئــات المــذكورة فــي 
لتصـــريح بالمعلومـــات المطلوبـــة منهـــا (راجـــع فقـــرة ا 2-1الفقـــرة 

  ) إلى مصرف لبنان.1-4
  
  ما هي المعامالت الواجب التصريح عنها؟  2-2

علــى جميــع الجهــات المقيمــة المنتميــة إلــى الفئــات المــذكورة فــي 
التصــريح عــن نــوعين مــن المعــامالت، ان عادلــت  2-1الفقــرة 

دوالر  10.000أو فاقـــــت قيمـــــة المعاملـــــة الواحـــــدة مـــــا يـــــوازي 
  أميركي:

  التـــي تمـــت بـــين القطـــاع المصـــرفي والمـــالي المقـــيم والقطـــاع
  المصرفي والمالي غير المقيم،

  التــــي تمــــت بــــين مقيمــــين وغيــــر مقيمــــين مــــن والــــى القطــــاع
المصــرفي والمــالي فــي لبنــان، علــى أن تقــوم بالتصــريح عــن 
هــــذه المعــــامالت فقــــط الجهــــة التــــي حركــــت الحســــاب غيــــر 

  المقيم.
  ات المعنية بالتعميم التقيد بالتالي:وعلى الجه

  :بــين جهــة مقيمــة وغيــر  الحساب مشتركاً إذا كان التصنيف
 .مقيم مقيمة، يصنف الحساب على أنه

 إذا تضــــمنت المعاملــــة أكثــــر مــــن حركــــة رســــاميل الترميــــز :
واحـــــدة وتعـــــذر الفصـــــل بينهـــــا، يـــــتم ترميـــــز كامـــــل المعاملـــــة 

 .بحسب الغرض االقتصادي للحركة األكبر قيمةً 
 :التصريح 

o  عــن معــامالت القطــع أو الصــندوق أو  عــدم التصــريح
 البطاقات المصرفية.

o عــن معـــامالت شــحن األمـــوال مــن ِقبـــل  عــدم التصــريح
 مكاتب الصيرفة (قيمة األموال).

o عــــن كلفــــة شــــحن األمــــوال مــــن ِقبــــل مكاتــــب  التصــــريح
  الصيرفة.

  
  قاعدة التقييم  2-3

تعادل أو تفوق  يجب التصريح فقط عن تلك المعامالت التي
دوالر أميركي ليصار إلى  10.000قيمتها ما يوازي 

االستخالص منها تلك التي تمت بين جهة مقيمة وجهة غير 
مقيمة، وفقا" للمفهوم المحدد في األنظمة الصادرة عن 

تاريخ  6170مصرف لبنان (قرار أساسي رقم 
  ).24المرفق بالتعميم األساسي رقم  17/05/1996

بالقيمــة المقابلــة بالــدوالر عــن جميــع المبــالغ  ويجــب التصــريح
ـــاآلالف ، اســـتنادا إلـــى أســـعار الصـــرف المتداولـــة )األميركـــي (ب
  لدى إجراء المعاملة.

  
  

  316تعميم وسيط رقم 
  للمصارف و المؤسسات المالية ولشركات اإليجار التمويلي

  
تـــاريخ  11353نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

نظـــــــام المصـــــــلحة المركزيـــــــة علـــــــق بتعـــــــديل المت 16/2/2013
تــاريخ  7705 لقرار األساســي رقــمللمخاطر المصرفية المرفق با

  .75موضوع التعميم االساسي رقم  26/10/2000
  

  11353قرار وسيط رقم 
  تعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية 

  26/10/2000تاريخ  7705المرفق بالقرار األساسي رقم 
  ف لبنان،إن حاكم مصر 

ــــاء علــــى قــــانون النقــــد والتســــليف، الســــيما المــــادتين  و  147بن
  منه، 179

مـــن القـــانون المنفـــذ بالمرســـوم رقـــم  3وبنـــاء علـــى أحكـــام المـــادة 
  ،1982أيلول  20تاريخ  5439

 26/10/2000تــاريخ  7705وبناء على القــرار األساســي رقــم 
المتعلــــــــق بنظــــــــام المصــــــــلحة المركزيــــــــة للمخــــــــاطر وتعديالتــــــــه 

  صرفية،الم
لبنــان المتخــذ فــي وبنــاء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 

  ،13/2/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 
  

  يـقـرر مـا يـأتـي
ــــى: يلغــــى نــــص جــــدول "رمــــوز أنــــواع القــــروض"  المــــادة االول

)CTC01 باللغتين العربية والفرنسية المرفــق بنظــام المصــلحة (
ساســــي رقــــم األالقــــرار لمركزيــــة للمخــــاطر المصــــرفية موضــــوع ا

المرفــق يستبدل بــالنص الجديــد و  26/10/2000تاريخ  7705
  بهذا القرار.

  
  يعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:

  
  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:

  
  2013شباط  16بيروت، في 
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  317 تعميم وسيط رقم
  للمصارف 

  
تــاريخ  11356ســيط رقــم نودعكم ربطــًا نســخة عــن القــرار الو 

 7835المتعلــق بتعــديل القــرار األساســي رقــم  25/2/2013
(االحتيـــاطي اإللزامـــي) المرفـــق بـــالتعميم  2/6/2001تـــاريخ 

  .2/6/2001تاريخ  84االساسي رقم 
        

  11356قرار وسيط رقم 
 2/6/2001تاريخ  7835تعديل القرار األساسي رقم 

  المتعلق باالحتياطي اإللزامي
  مصرف لبنان ، إن حاكم

، 76، 70بناًء على قانون النقــد والتســليف وال ســيما المــواد رقــم 
  منه، 174و 79

 2/6/2001تــاريخ  7835وبناًء علــى القــرار األساســي رقــم 
  ته المتعلق باالحتياطي اإللزاميوتعديال 

لبنــان المتخــذ فــي  وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف
  ،20/2/2013بتاريخ  جلسته المنعقدة

  
  يقّرر ما يأتي

 ) مــن1يلغــى نــص الفقــرة (ع) مــن البنــد (  المادة األولى:
تـــــــاريخ  7835رقـــــــم مــــــن القـــــــرار االساســــــي "المــــــادة التاســـــــعة" 

  ويستبدل بالنص التالي:  2/6/2001
القـــــــروض التـــــــي تمـــــــنح بـــــــالليرة اللبنانيـــــــة  للطـــــــالب   -ع«

علــى تقنيــة  يحتــوي) Tablet(لشــراء حاســوب لــوحي اللبنــانيين 
ال باالنترنــــت بالحزمــــة العريضــــة عبــــر شــــبكة الخليــــوي االتصــــ

استنادًا الى االتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهــاتف 
الخليـــــــوي أو اي جهـــــــة اخـــــــرى مخولـــــــة بـــــــذلك مـــــــن قبـــــــل وزارة 

ـــــى ان ال تتعـــــدى  ـــــد و االتصـــــاالت عل النفقـــــات والعمـــــوالت الفوائ
مــــــن اي نــــــوع كانــــــت المحتســــــبة علــــــى والمصــــــاريف واالعبــــــاء 

نســـــبة صـــــفر % باســـــتثناء عمولـــــة فـــــتح ملـــــف حـــــدها  القـــــرض
 »/ ل.ل.15 000االقصى/

  
وًال" مـــن ) مـــن المقطـــع "أ6يلغـــى نـــص البنـــد ( المـــادة الثانيـــة:

تــاريخ  7835رقــم مــن القــرار االساســي "المــادة العاشــرة مكــرر" 
  ويستبدل بالنص التالي:  2/6/2001

ان ال تتجـــــاوز مـــــدة تســـــديد اصـــــل القـــــرض الســـــكني   - 6«
ســنة بمــا فيهــا فتــرة الســماح التــي ال يمكــن ان تزيــد عــن ثالثــين 

  »اربع سنوات من تاريخ منح القرض.
  

  يعمل بهذا القرار فور صدوره.  المادة الثالثة:
  

  ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة:
  

  2013شباط  25بيروت، في 
  

  
  318تعميم وسيط 

  للمصارف وللمؤسسات المالية  
  

تـــاريخ  11357ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم  نـــودعكم
 6116 القـــــرار األساســـــي رقـــــمالمتعلــــق بتعـــــديل  25/2/2013

مصــــرف (التســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا  7/3/1996تــــاريخ 
لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم االساسي 

  .23رقم 
  

  11357 قرار وسيط رقم
  7/3/1996تاريخ  6116 تعديل القرار األساسي رقم

المتعلق بالتسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان 
  للمصارف وللمؤسسات المالية

  إن حاكم مصرف لبنان،
 79و  70بناًء على قانون النقد والتسليف، ال سيما المواد 

  منه، 174و 99و
 7/3/1996يخ تــــار  6116 وبنــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــم

ت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف بالتســــهيالوتعديالتــــه المتعلــــق 
  لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 
    ،20/2/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 

  يـقـَـّرر مـا يـأتـي
مــن » المــادة التاســعة مكــرر«يلغــى نــص   :األولىالمادة 

بدل ويســـــــت 7/3/1996تـــــــاريخ  6116 القـــــــرار األساســـــــي رقـــــــم
  بالنص التالي:

، إفــــــــــادة 31/12/2013يمكــــــــــن، خــــــــــالل مهلــــــــــة أقصــــــــــاها  «
المصارف كافة من تسليفات مجموعها االجمالي الفين ومايتين 
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وعشرة مليارات ليــرة لبنانيــة مقابــل القــروض التــي تمنحهــا، علــى 
مســــؤوليتها، لعمالئهــــا وذلــــك وفقــــًا للشــــروط ولألصــــول ولآلليــــة 

  التالية:
  

نــــان هــــذه القــــروض للمصــــارف المعنيــــة : يمــــنح مصــــرف لبأوالً 
باالولويـــة وفقـــًا لتـــاريخ تقـــديم الطلبـــات المســـتكملة الشـــروط كمـــا 
هي محددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ المبلغ المذكور اعــاله 

  ووفقًا للحدود المفصلة ادناه.
  

علــــى المصــــارف المعنيــــة تقــــديم الضــــمانات الكافيــــة   :ثانيا
  مقابل هذه التسليفات.

صرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثــل يمكن لم
قيمة القروض التي تمنحها المصارف لعمالئهــا اســتنادًا الحكــام 

  هذه المادة.
ـــ ى المصـــارف المعنيـــة يحـــتفظ مصـــرف لبنـــان بحـــق الرجـــوع عل

قيمة التســهيالت التــي يمنحهــا لهــا حتــى قبــل تنفيــذ بغية استيفاء 
ثيـــل المشـــار اليهـــا الضـــمانات المعطـــاة لـــه بموجـــب ســـندات التم

  اعاله.
  

يمــــــنح مصــــــرف لبنــــــان هــــــذه التســــــليفات للمصــــــارف   :ثالثاً 
%، تحتســب ســنويًا وتــدفع شــهريًا، وفقــًا للحــدود 1المعنية بفائدة 

  التالية:
% مــــن قيمــــة القــــروض التــــي تمــــنح للقطاعــــات  15نســــبة  -1

االنتاجيــة والتــي يوافــق مصــرف لبنــان علــى دعــم الفوائــد المدينــة 
تـــــــاريخ  7743الحكـــــــام القـــــــرار االساســـــــي رقـــــــم  مقابلهـــــــا وفقـــــــاً 

باستثناء القروض الممنوحــة بكفالــة شــركة كفــاالت  2/1/2001
 ش.م.ل. 

% مـــــن قيمـــــة القـــــروض التـــــي تمـــــنح بـــــالليرة  150نســـــبة  -2
اللبنانية الغراض االبحاث والتطوير في قطاعات انتاجيــة تقــوم 

الخــاص فــي بجهــد مشــترك بــين مؤسســات انتاجيــة مــن القطــاع 
أو مراكــــز االبحــــاث أو الحاضــــنات ن واي مــــن الجامعــــات لبنــــا

لتطــــوير منتجــــات حاليــــة أو خلــــق منتجــــات جديــــدة علــــى ان ال 
تتجــاوز مــدة تســديد اصــل القــرض عشــر ســنوات يبــدأ احتســابها 

ان تتراوح بين ســنتين من انتهاء فترة السماح التي يجب اعتبارًا 
  وأربع سنوات من تاريخ منح القرض. 

ن قيمــــة القــــروض بــــالليرة اللبنانيــــة التــــي % مــــ 150نســــبة  -3
الصــديقة للبيئــة فــي مجــال الطاقــة وفقــًا تمــنح لتمويــل المشــاريع 

للشروط المحــددة فــي المقطــع "سادســًا" مــن القــرار االساســي رقــم 

تتجــاوز قيمــة كــل منهــا مبلــغ والتــي  2/6/2001تــاريخ  7835
ائـــد ثالثـــين مليـــون ليـــرة لبنانيـــة وال تســـتفيد مـــن دعـــم الدولـــة للفو 

ثالثــين المدينــة، علــى ان ال تتجــاوز قيمــة القــرض الواحــد مبلــغ 
  ليرة لبنانية. مليار 

التــي تمــنح قيمة القروض بــالليرة اللبنانيــة  % من 30نسبة  -4
فــــي قة للبيئــــة وفقــــًا للشــــروط المحــــددة الصــــديلتمويــــل المشــــاريع 

ــــــرار اال ــــــم المقطــــــع "سادســــــًا" مــــــن الق ــــــاريخ  7835ساســــــي رق ت
تتجــاوز قيمــة كــل منهــا مبلــغ ثالثــين مليــون والتــي  2/6/2001

المدينــة افق مصرف لبنان على دعم الفوائــد والتي يو  ليرة لبنانية
  مقابلها.

% مــــــن قيمــــــة القــــــروض التــــــي تمــــــنح لتمويــــــل  82نســــــبة  -5
الصـــــديقة للبيئـــــة فـــــي مجـــــال الطاقـــــة وفقـــــًا للشـــــروط المشـــــاريع 

 7835مــن القــرار االساســي رقــم قطــع "سادســًا" المحــددة فــي الم
 )EIBوالممولة من البنك االوروبي للتثميــر( 2/6/2001تاريخ 

 AFD” AGENCE FRANCAISE DE“و(
DEVELOPPEMENT والتـــي يوافـــق مصـــرف لبنـــان علـــى (
  دعم الفوائد المدينة مقابلها.

% مـــــن قيمـــــة القـــــروض التـــــي تمـــــنح لتمويـــــل  150نســـــبة  -6
روط الصـــــديقة للبيئـــــة فـــــي مجـــــال الطاقـــــة وفقـــــًا للشـــــالمشـــــاريع 

 7835مــن القــرار االساســي رقــم المقطــع "سادســًا"  محــددة فــيال
) EIBوالممولة من البنك االوروبي للتثميــر( 2/6/2001تاريخ 

 AFD” AGENCE FRANCAISE DE“و(
DEVELOPPEMENT والتــــي ال تســــتفيد مــــن دعــــم الدولــــة (

  للفوائد المدينة.
% مـــــن قيمـــــة القـــــروض الممولـــــة مـــــن البنـــــك  100نســـــبة  -7

الصــديقة للبيئــة للحــد مــن تمــنح لتمويــل المشــاريع الــدولي والتــي 
ــًا للشــروط المحــددة فــي المقطــع "سادســ ًا" مــن القــرار التلــوث وفق

  .2/6/2001تاريخ  7835االساسي رقم 
% مــن قيمــة القــروض غيــر الســكنية التــي تمــنح  60نســبة  -8

وفقـــًا الشـــروط  المنصـــوص عليهـــا فـــي المقطـــع بـــالليرة اللبنانيـــة 
القـــــرار االساســـــي رقـــــم مـــــن دة العاشـــــرة مكـــــرر "أوًال"  مـــــن المـــــا

ان ال تتجــــاوز قيمـــة القــــرض  علـــى 2/6/2001تـــاريخ  7835
  ليرة لبنانية.اثنان وعشرين مليار وخمسماية مليون مبلغ  الواحد

% مــــن قيمــــة القــــروض التــــي تمــــنح للقطاعــــات  60نســــبة  -9
االنتاجيــة بــالليرة اللبنانيــة بكفالــة شــركة كفــاالت ش.م.ل. والتـــي 

  تفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.تس
% مــن قيمــة القــرض الســكني الــذي يمــنح  60نســبة  -10

المنصــــوص عليهــــا فــــي المقطــــع بــــالليرة اللبنانيــــة وفقــــًا للشــــروط 
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 7835القــرار االساســي رقــم من "أوًال" من المادة العاشرة مكرر 
 على ان: 2/6/2001تاريخ 

رة لبنانيــة لقــاء ال يتجــاوز القــرض المــذكور ثمانمايــة مليــون ليــ -
  الوحدة السكنية المنوي تملكها .

ال يستحصل المستقرض على ايــة تســهيالت مصــرفية اخــرى  -
  لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه.

ال يمكن ان تتجاوز تسليفات مصرف لبنان الممنوحة، من هذه 
  الفئة، للمصرف الواحد:

  .  30/6/2013مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لغاية  -
ولغايــة  1/7/2013ة لبنانيــة اعتبــارًا مــن لــغ مئــة مليــار ليــر مب -

31/12/2013.  
قــــروض الســــكنية التــــي تمــــنح % مــــن قيمــــة ال 80نســــبة  -11

إلــى البروتوكــول الموقــع مــع المؤسســـة العامــة لإلســكان اســتنادا 
بما فيها كلفة بــوالص الضــمان فــي حــال تــم تقســيطها للمصــرف 

  بنفس تواريخ استحقاق أقساط القروض. 
% مـــن قيمـــة القـــروض السكنيــــة التـــي تمـــنح  100نســـبة  -12

بــالليرة اللبنانيــة اســتنادًا الــى البروتوكــول الموقــع بــين المصــارف 
  وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين.

% مـــن قيمـــة القـــروض السكنيــــة التـــي تمـــنح  100نســـبة  -13
ــــى بروتوكــــول التعــــاون الموقــــع بــــين  بــــالليرة اللبنانيــــة اســــتنادًا ال

  ارف وصندوق تعاضد القضاة.المص
قيمـــة القـــروض السكنيــــة التـــي تمـــنح % مـــن  100نســـبة  -14

ــــى بروتو  كــــول التعــــاون الموقــــع بــــين بــــالليرة اللبنانيــــة اســــتنادًا ال
  ووزارة المهجرين.المصارف 

% مـــن قيمـــة القـــروض السكنيــــة التـــي تمـــنح  100نســـبة  –15
ــــى بروتوكــــول التعــــاون ال موقــــع بــــين بــــالليرة اللبنانيــــة اســــتنادا ال

  المصارف والمديرية العامة لقوى االمن الداخلي.
التـــي تمـــنح  % مـــن قيمـــة القـــروض السكنيــــة 100نســـبة  -16

ــــى بروتوكــــول التعــــاون الموقــــع بــــين  بــــالليرة اللبنانيــــة اســــتنادًا ال
  .المصارف والمديرية العامة لألمن العام

ــــالليرة  100نســــبة  -17 % مــــن قيمــــة القــــروض التــــي تمــــنح ب
ــــ ــــاللبناني ــــًا ة لمتابعــــة الدراســــة فــــي مؤسســــات التعل يم العــــالي وفق

) مـــــن المـــــادة 1فـــــي الفقـــــرة (ح) مـــــن البنـــــد (للشـــــروط المحـــــددة 
  .2/6/2001تاريخ  7835القرار االساسي رقم التاسعة من 

% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة  150نسبة  -18
وفقًا ال الطاقة الصديقة للبيئة في مجاللبنانية لتمويل المشاريع 

في المقطع "سادسًا" من القرار االساسي رقم للشروط المحددة 
7835   

والتي ال تتجاوز قيمة كل منها ثالثين  2/6/2001تاريخ 
  .مليون ليرة لبنانية وال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

% مــــن قيمــــة القــــروض التــــي تمــــنح بــــالليرة  150نســــبة  -19
صــــديقة للبيئــــة فــــي مجــــال الطاقــــة الاللبنانيــــة لتمويــــل المشــــاريع 

لشــراء انظمــة الطاقــة الشمســية فــي منــاطق ريفيــة بســعر الكلفــة 
وفقًا لبرنامج آلية التنميــة النظيفــة للطاقــة الشمســية بالتعــاون مــع 

والتـــي ال تتجـــاوز ) UNDPالبرنـــامج االنمـــائي لالمـــم المتحـــدة (
قيمــة كــل منهــا ثالثــين مليــون ليــرة لبنانيــة وال تســتفيد مــن دعـــم 

  الدولة للفوائد المدينة. 
 000مبلــغ /% مــن الجــزء، الــذي ال يتجــاوز  150نســبة  -20

/ ل.ل. لكــل قــرض، مــن قيمــة القــروض التــي تمــنح 300 000
بالليرة اللبنانية لرواد االعمال والمبادرين النشــاء مشــاريع جديــدة 

يبــدأ مــدة تســديد اصــل القــرض ســبع ســنوات  على ان ال تتجاوز
مــن انتهــاء فتــرة الســماح التــي يجــب ان تتــراوح احتســابها اعتبــارًا 

  بين سنة وثالث سنوات من تاريخ منح القرض. 
 التــي تمــنح" "القــروض الصــغيرة% مــن قيمــة  100نســبة  -21

بـــــــــالليرة اللبنانيـــــــــة بموافــــــــــقة "مؤسســـــــــات اإلقـــــــــراض الصغيــــــــــر" 
و"القــروض الصــغيرة" التــي تمنحهــا مباشــرة هــذه المؤسســات أو 

ــــة وا ــــة مــــن قــــروض يمنحهــــا المصــــرف المؤسســــات المالي لممول
  المعني لها بالليرة اللبنانية.

  
: ان تكــون القــروض المحــددة فــي المقطــع "ثالثــًا" مــن هــذه رابعاً 

  على ان: 15/1/2013المادة ممنوحة بعد تاريخ 
تكــون ممنوحــة لتمويــل مشــاريع جديــدة أو توســيع مشــاريع  -1

  قائمة.
ائمــة أو لشـــراء مشــاريع ق ال تكــون ممنوحــة العــادة تمويـــل -2

او مشـــاركات أو لتســـديد قـــروض ســـابقة او لتمويـــل مســـاهمات 
  اي من بنود الرأسمال التشغيلي.

مــن الي نــص آخــر، الفوائــد والعمــوالت  ال تتجــاوز، خالفــاً  -3
ــــوع كانــــت، التــــي تحتســــب ســــنويًا علــــى هــــذه القــــروض،  اي ن

  ) المرفق. IN13النسب المحددة في الجدول (
تمنحــه المصــارف كافــة مــن كــل فئــة  ال يتجاوز مجموع ما -4

  ) المرفق.IN13من القروض المبالغ المحددة في الجدول (
ض بــدفعات تســتحق فــي نهايــة كــل يــتم تســديد هــذه القــرو  -5

أو كــل فصــل وفقــًا لمــا هــو محــدد فــي العقــد الموقــع بــين شــهر 
  المصرف المعني وعميله.

لقـــــاء القـــــروض الممنوحـــــة  ال تســـــتفيد المصـــــارف المعنيـــــة -6
إلــى أحكــام المــادة التاســعة مكــرر هــذه مــن تخفيضــات تنادًا اســ
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 7835من االحتياطي االلزامي، موضوع القرار االساسي رقــم 
    .2/6/2001تاريخ 

  
بغية االستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف  خامسًا:

المعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثالث نسخ، احداها 
  اصلية: 

، طلــــــب 2013تشــــــرين الثـــــاني 15اها خـــــالل مهلــــــة اقصـــــ -1
محــددة فــي البنــود مــن موافقة افرادية لكل قــرض مــن القــروض ال

هــذه المــادة ومــن القــروض  من المقطع "ثالثــًا" مــن) 7) الى (1(
ــــار 8فــــي البنــــد (المحــــددة  ــــغ ملي ) التــــي يتجــــاوز كــــل منهــــا مبل

  ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب:
ع بــين المصــرف المعنــي والعميــل علــى عقد القــرض الموقــ -

ان تحــدد فيــه الضــمانات القابلــة للتحويــل التــي يقــدمها هــذا 
  االخير.

) IN13-A-CFجـــــدول التســـــديد المعـــــد وفقـــــًا للنمـــــوذج ( -
  المرفق.

ار اليهــا فــي المقطــع المستندات المتعلقة بالضمانات المشــ -
  من هذه المادة."ثانيًا" 

  لبنان.اي مستندات اخرى يطلبها مصرف  -
، طلـــب موافقـــة اجمـــالي 2013ايلـــول  15خـــالل مهلـــة اقصـــاها  -2

) الــى 9لكــل فئــة مــن فئــات القــروض المحــددة فــي البنــود مــن (
هذه المادة ومن القروض المحــددة  ) من المقطع "ثالثًا" من21(

) التـــي ال يتجـــاوز كـــل منهـــا مبلـــغ مليـــار ونصـــف 8فـــي البنـــد (
مبــالغ االجماليــة المنــوي ال مليار ليرة لبنانيــة، علــى أن تحــدد فيــه

في هذه الفئــة مرفقــًا بــه جــدول يتضــمن اســماء العمــالء توظيفها 
وقيمة القروض المنوي منحها والضمانات القابلــة للتحويــل التــي 

  سيقدمها هؤالء العمالء. 
  

نان علــى القــروض موضــوع البنــد : بعد موافقة مصرف لبسادساً 
تم تحويـــل قيمـــة مـــادة، يـــمـــن المقطـــع "خامســـًا" مـــن هـــذه ال) 1(

التــي يمنحهــا مصــرف لبنــان للمصــارف المعنيــة فــي التســليفات 
علــى تــاريخ نهايــة الشــهر الــذي تنقضــي خاللــه فتــرة عشــرة ايــام 

  في المقطع "سادسًا" هذا. الموافقة المنوه عنها 
  

مبـــــالغ االجماليـــــة : بعـــــد موافقـــــة مصـــــرف لبنـــــان علـــــى الســـــابعاً 
وض المحــددة فــي فــي كــل فئــة مــن فئــات القــر المنــوي توظيفهــا 

) مــــن المقطــــع "خامســــًا" مــــن هــــذه المــــادة، يــــتم حجــــز 2البنــــد (

المبلــغ للمصــرف المعنــي لمــدة حــدها االقصــى ثالثــة اشــهر مــن 
  تاريخ هذه الموافقة يتم خاللها تزويد مصرف لبنان بـ:

لمشــار اليهــا فــي المقطــع المســتندات المتعلقــة بالضــمانات ا  -1
  من هذه المادة."ثانيًا" 

) مـــــن 10) و(9القـــــروض المحـــــددة فـــــي البنـــــدين ( بعقـــــود  -2
المقطع "ثالثــًا" مــن هــذه المــادة ومــن القــروض المحــددة فــي 

) التــي ال يتجــاوز كـــل منهــا مبلــغ مليــار ونصـــف 8البنــد (
هــذه القــروض علــى ان  مليــار ليــرة لبنانيــة وبجــداول تســديد

) 9تكـــــون الجـــــداول المتعلقـــــة بـــــالقروض موضـــــوع البنـــــد (
  ت ش.م.ل.موقعة من شركة كفاال

ش.م.ل. في ما خص القروض كفالة شركة كفاالت   - 3
  ) من المقطع "ثالثًا" من هذه المادة.9في البند (المحددة 

بجــدول التــدفقات النقديــة بحســب تــواريخ اســتحقاق دفعــات   -4
القروض الممنوحــة للعمــالء المشــمولة بقــرار الموافقــة علــى 

) IN13-B-CFالمبــالغ االجماليــة وذلــك وفقــًا لالنمــوذج (
  المرفق.

يــــتم تزويــــد مصــــرف لبنــــان بالمســــتندات المحــــددة فــــي المقطــــع 
"ســـابعًا" هـــذا دفعـــة واحـــدة ويـــتم تحويـــل قيمـــة التســـليفات التـــي 
يمنحهـــا مصـــرف لبنـــان للمصـــارف المعنيـــة فـــي نهايـــة الشـــهر 
الــــذي تنقضــــي خاللــــه فتــــرة عشــــرة ايــــام علــــى تــــاريخ اســــتكمال 

  طلبات القروض.
  

يمنحهــا مصــرف يمة التســليفات التــي بغية احتساب ق  :  ثامناً 
  هذه المادة:لبنان وفقًا ألحكام 

تحـــــــدد قيمـــــــة التســـــــليفات التـــــــي يمنحهـــــــا مصـــــــرف لبنـــــــان  -1
علــى اســاس اصــل القــروض الممنوحــة  للمصــارف المعنيــة
وفقــــًا للنســــب المحــــددة فــــي المقطــــع وائــــد، للعمــــالء، دون الف

  "ثالثًا" من هذه المادة.
ة القـــرض الممنـــوح بالعملــــة يـــتم اعتمـــاد ســـعر وســـطي لعملـــ -2

االجنبية للعميل وذلك كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان 
  على طلب المصرف المعني.

  
  :  تاسعاً 

يـــتم تســـديد اصـــل التســـليفات التـــي يمنحهـــا مصـــرف لبنـــان  -1
للمصـــــارف المعنيـــــة خـــــالل مـــــدة اســـــتحقاق القـــــروض التـــــي 

ول تمنحها هذه االخيــرة لعمالئهــا وذلــك بــدفعات شــهرية فــي ا
  .  2/1/2014يوم عمل من الشهر، اعتبارًا من 



41 

 

عـــًا لجـــداول تســـديد القـــروض تحـــدد قيمـــة هـــذه الـــدفعات، تب -2
-IN13-B) و(IN13-A-CFوفقــــًا لألنمــــوذجين (المعــــدة 

CF المشــــــار اليهمــــــا اعــــــاله، بنســــــبة مــــــن قيمــــــة االقســــــاط (
المســتحقة علــى العمــالء تــوازي النســبة المحــددة فــي المقطــع 

  كل فئة من القروض."ثالثًا" اعاله ل
تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنويًا  - 3

  وتدفع شهريًا مع االصل.
) مـــــــن هـــــــذا المقطـــــــع، 3) و(1( خالفـــــــًا الحكـــــــام البنـــــــدين -4

وتســدد دفعــة واحــدة بتــاريخ  31/12/2013بتــاريخ تحتســب 
2/1/2014  :  

، على المصارف 2013الدفعات المستحقة، خالل العام   -
ية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف المعن

  لبنان. 
  .2013الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خالل العام  -
  

ضــمن حــدود التســليفات االجماليــة المشــار اليهــا فــي   :عاشراً 
ــــــــــــع هــــــــــــذه المــــــــــــادة يمكــــــــــــن، خــــــــــــالل مهلــــــــــــة أقصــــــــــــاها  مطل

مــــــــن تســــــــليفات ، افــــــــادة مصــــــــرف االســــــــكان 31/12/2013
% 1مــــانون مليــــار ليــــرة لبنانيــــة وبفائــــدة مجموعهــــا االجمــــالي ث

ــــًا  مقابــــل القــــروض الســــكنية التــــي يمنحهــــا للعمــــالء وذلــــك وفق
و"ســابعًا"  لألصــول ولآلليــة المحــددة فــي المقــاطع "اوًال" و"ثانيــًا"

) من المقطع "خامسًا" مــن هــذه 2وفي البند (و"ثامنًا" و"تاسعًا" 
  المادة.

قـــة مصـــرف المعنيـــة اخـــذ موافعلـــى المصـــارف  :حـــادي عشـــر
  على اي تعديل في القروض التي تمنحها لبنـان 

مبـــالغ االجماليـــة أو فـــي ال هـــذه المـــادةلعمالئهـــا عمـــًال بأحكـــام 
  في كل فئة من فئات هذه القروض.المنوي توظيفها 

  
على كل مصرف ال يستكمل طلبات القروض  :ثاني عشر

خالل مهلة ثالثة اشهر من تاريخ موافقة مصرف لبنان على 
لغ االجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات المبا

القروض، ايداع احتياطي ادنى خاص بما يوازي قيمة المبلغ 
المحجوز للمصرف المعني مقابل القروض غير المستوفية 

 الشروط لفترة توازي المدة التي تم خاللها حجز 
  هذا المبلغ.

  
يمـــنح قروضـــًا مـــن الفئـــات  يتحمـــل كـــل مصـــرف :ثالـــث عشـــر

ـــــذها ومراقبـــــة ددة المحـــــ ـــــي هـــــذه المـــــادة مســـــؤولية صـــــحة تنفي ف

استعمالها وتطابقها مع الغايــة الممنوحــة مــن اجلهــا وذلــك تحــت 
طائلــــة تســــديد قيمــــة التســــليفات الممنوحــــة مــــن مصــــرف لبنــــان 
مقابـــل كـــل قـــرض ممنـــوح بطريقـــة مخالفـــة الحكـــام هـــذه المـــادة 
والــــزام المصــــرف المعنــــي بدفـــــع تعــــويض، بمثابــــة بنــــد جزائــــي، 

% مــن قيمــة القــرض باالضــافة الــى ايــداع احتيــاطي 15قــداره م
خــاص بمــا يــوازي قيمــة التســليفات المــذكورة مقابــل هــذا القــرض 
  لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان.

  
ية موضــــوع القــــرض فــــي حــــال بيــــع الوحــــدة الســــكن رابــــع عشــــر:

مقطــع "ثالثــًا" مــن ) مــن ال10وفقًا ألحكام البنــد (الممنوح للعميل 
هذه المادة أو تسديد هــذا القــرض قبــل مــرور ســبع ســنوات علــى 
وضــعه موضــع التنفيــذ، يــدفع المصــرف المقــرض فائــدة جزائيــة 

% مــن قيمــة القــرض الســكني الــذي منحــه للعميــل عــن 2بنســبة 
 مــن التســليفات الممنوحــة لــهلمصــرف الفتــرة التــي اســتفاد فيهــا ا

ويــتم تحميــل هــذه القيمــة  مــن مصــرف لبنــان مقابــل هــذا القــرض
  »للعميل.

  
ــــــة: ــــــص كــــــل مــــــن الجــــــدول (  المــــــادة الثاني ) IN13يلغــــــى ن

) ويســـتبدل IN13-B-CFو()  IN13-A-CFواالنمـــوذجين (
  كل منها بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

  
 يعمل بهذا القرار فور صدوره . :المادة الثالثة

  
 لرسمية ينشر هذا القرار في الجريدة ا :المادة الرابعة

  
  2013شباط   25يروت ، في ب

  
  
  319عميم وسيط رقم ت

  للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة 
ولمؤسسات الوساطة المالية ولسائر المودعين لدى مصرف 

  لبنان
 

 نــــــــــــــودعكم ربطــــــــــــــًا نســــــــــــــخة عــــــــــــــن القــــــــــــــرار الوســــــــــــــيط رقــــــــــــــم
بتعديل القــرار األساســي المتعلق  11/3/2013 تاريخ 11370

ســــــــحب أصـــــــول إيـــــــداع و ( 26/2/1998تـــــــاريخ  6908رقـــــــم 
ات علــى في مصرف لبنان وأصول سحب الشــيكالمبالغ النقدية 

  .  40المرفق بالتعميم االساسي رقم الحسابات المفتوحة لديه) 
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  11370قرار وسيط رقم 
 26/2/1998تاريخ  6908تعديل القرار األساسي رقم 

 المتعلق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف
  لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه

 إن حاكم مصرف لبنان،
 98و 85بنـــاًء علـــى قـــانون النقـــد والتســـليف وال ســـيما المـــادتين 

  منه،
 26/2/1998تـــاريخ  6908وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 

ي بأصـــول إيـــداع وســـحب المبـــالغ النقديـــة فـــعديالتـــه المتعلـــق وت
علــــــى الحســــــابات حب الشــــــيكات مصــــــرف لبنــــــان وأصــــــول ســــــ

  المفتوحة لديه،
لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 

  ، 6/3/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 
  

 يقرر ما يأتي
يلغى نص كل من المواد األولــى والثانيــة والثالثــة  المادة االولى:

قــم ساســي ر والرابعة والخامســة والسادســة  والســابعة مــن القــرار األ
  ويستبدل بما يلي: 26/2/1998تاريخ  6908

ق النقديـــة وقطـــع األوراأصـــول إيـــداع وســـحب  :القســـم األول
  في مصرف لبنان.النقود المعدنية 
قبولــة األوراق النقديــة وقطــع النقــود المعدنيــة الم المــادة األولــى:

  على صناديق مصرف لبنان:
تقبـــل فقــــط علــــى صـــناديق مصــــرف لبنــــان ايــــداعات   :أوالً 
راق النقدية وقطع النقــود المعدنيــة الصــحيحة والكاملــة، وفقــًا األو 

، مــن 26/2/1998تــاريخ  6910لمفهــوم القــرار األساســي رقــم 
ضـــوعة فـــي التـــداول العائـــدة مختلـــف فئـــات العملـــة اللبنانيـــة المو 

  ولالصدارات الالحقة. 2004العام الصدار 
ئبـــة تبقـــى األوراق النقديـــة وقطـــع النقـــود المعدنيـــة العا  :ثانياً 

   6910خاضــــــــــــــــــعة ألحكــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــرار األساســــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــم 
  .26/2/1998تاريخ 
ُتســــــتبدل األوراق النقديــــــة مــــــن اإلصــــــدارات الســــــابقة   ثالثًا:

حصـــــرًا علـــــى الصـــــناديق المخصصـــــة  2004إلصـــــدار العـــــام 
للتبديل فــي مركــز مصــرف لبنــان وفروعــه وذلــك يــومي األربعــاء 

علــى والســبت مــن كــل أســبوع وذلــك ضــمن دوام العمــل المحــدد 
  هذه الصناديق دون التقيد باالصول المحددة ادناه.

  

ترتيــب االوراق النقديــة، العائــدة إلصــدار العــام  المــادة الثانيــة:
واإلصــــدارات الالحقــــة، وقطــــع النقــــود المعدنيــــة المنــــوي  2004

  إيداعها على صناديق مصرف لبنان:
ترتــب اإليــداعات مــن األوراق النقديــة ضــمن الحــزم والــرزم وفقــًا 

  يلي:  لما
التأكــد مــن أن األوراق النقديــة صــحيحة ومــن احتــواء  - 1

 كل رزمة على مئة ورقة.
ــــابيس  - 2 ــــة مــــن دب ــــى األوراق النقدي ــــة مــــا يكــــون عل ازال

ومالقـــط وأشـــرطة غـــز وربطـــات مطـــاط وتـــربط كـــل رزمـــة 
   بربطة عرضية.

وضــع أوراق نقديــة مــن الفئــة ذاتهــا ومــن الحجــم ذاتــه  - 3
 دة.في الرزمة الواحدة وفي الحزمة الواح

ترتيب األوراق النقدية بحيث يكون وجه الورقة دائمــًا  - 4
 إلى األعلى وباتجاه موحد .

حـــزم كـــل ألـــف ورقـــة نقديـــة مـــن الفئـــة ذاتهـــا ضـــمن  - 5
حزمــــة مؤلفــــة مــــن عشــــر رزم بربطــــات طوليــــة وعرضــــية 

 شفافة.
  ازالـــــة الربطـــــات عـــــن الـــــرزم التـــــي ســـــبق أن ســـــحبت  - 6

الها من مصرف لبنان ولم تستعمل من قبل العميــل واســتبد
علــى هــذه الــرزم الرســائم ن توضــع بربطــات جديــدة، علــى ا

 المحددة لكل مودع.
  

توضــيب االوراق النقديــة، العائــدة إلصــدار العــام  المادة الثالثة:
واإلصــــدارات الالحقــــة، وقطــــع النقــــود المعدنيــــة المنــــوي  2004

  إيداعها على صناديق مصرف لبنان:
  

توضـــيب ايـــداعات  ، يـــتم1/5/20131اعتبـــارًا مـــن تـــاريخ  :أوالً 
المصـــــارف والمؤسســـــات الماليـــــة مـــــن األوراق النقديـــــة العائـــــدة 

  وما يليه وفقًا لآللية التالية: 2004إلصدار العام 
توضـــــب هـــــذه االيـــــداعات  ضـــــمن علـــــب األوراق النقديـــــة  - 1

انواعهــــــا  المحــــــددةاة الحقــــــًا "العلــــــب" أو "العلبــــــة"، المســــــم
النقديـــة بعلـــب األوراق المتعلـــق  ومواصـــفاتها فـــي الملحـــق 

  وذلك بحسب نوع كل "علبة".بهذا القرار، المرفق 

                                                 
مـــــددت المهلـــــة المحـــــددة لتطبيـــــق احكـــــام هـــــذا القـــــرار لغايـــــة  تـــــاريخ   - 1

تاريخ  11391بموجب المادة االولى من القرار الوسيط  1/5/2013
اعتبــاراً مــن « ) ، وكانت أصــًال 320(تعميم وسيط رقم  17/4/2013

  » .1/4/2013تاريخ 
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يضـــم كـــل قســـم فـــي "العلبـــة" حزمـــة واحـــدة فقـــط ترفـــق بهـــا  - 2
رســــيمة بيضــــاء تحمــــل اســــم العميــــل وفرعــــه وفئــــة األوراق 
النقديــة وعــددها وقيمتهــا وتــاريخ اإليــداع وتأشــيرة الشــخص 

 المكّلف بعّد األموال من قبل العميل.
رف مــن طرفيهــا بإحكــام بواســطة تقفــل "العلبــة" مــن كــل طــ - 3

 .)security beltرباط أمان (
خـــاص بهـــا يحتـــوي  شـــفاف توضـــع كـــل "علبـــة" فـــي كـــيس - 4

وعهــا وقيمتهــا علــى البيانــات الخاصــة بكــل "علبــة" لجهــة ن
  ومحـــل اإليـــداع لـــدى مصـــرف لبنـــان وٕاســـم العميـــل وفرعـــه 

  (المركــــــــــــــــز الرئيســــــــــــــــي أو الفــــــــــــــــرع المعنــــــــــــــــي)، علمــــــــــــــــًا 
  يـــــــــاس الخاصـــــــــة بهـــــــــا يـــــــــتم "العلـــــــــب" واالكبـــــــــأن تســـــــــليم 

علــى صــناديق مصــرف لبنــان ويحســم ثمنهــا، المحــدد فــي 
ذا القــرار، الملحق المتعلق بعلب االوراق النقدية المرفق بهــ

ــــدى عنــــد التســــليم مباشــــرًة  مــــن حســــاب العميــــل المفتــــوح ل
  مصرف لبنان.

ــــــــــــان ســــــــــــواء   -5 ــــــــــــى صــــــــــــناديق مصــــــــــــرف لبن ــــــــــــل عل   ال تقب
العلــب" التــي فــي المركــز الرئيســي أو فــي أي مــن فروعــه "

وعلـــــــــى يشـــــــــوبها اي عيـــــــــب (كســـــــــر، تشـــــــــويه إلـــــــــخ...). 
فـــي هـــذه الحالـــة إعادتهــــا المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة 

  فارغة الى مصرف لبنان.
 

توضــب ايــداعات مؤسســات الصــرافة مــن األوراق النقديــة  :ثانيــاً 
  وما يليه وفقًا لما يلي: 2004العائدة إلصدار العام 

م كــل منهــا الــف ورقــة توضــع االيــداعات ضــمن حــزم تضــ  -1
مــن الفئــة الواحــدة مقســمة الــى عشــر رزم تضــم كــل منهــا 

 مئة ورقة.
يمكــن إيــداع رزم تضــم كــل منهــا مئــة ورقــة بالنســبة لفئتــي   -2

/ل.ل. فـــــي المركـــــز 50,000/ ل.ل. والــــــ/100,000الــــــ/
  الرئيسي لمصرف لبنان. 

يمكــن إيــداع رزم تضــم كــل منهــا مئــة ورقــة بالنســبة لفئــات   -3
 / ل.ل.50,000/ل.ل. والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/100,000الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/

  /ل.ل. في فروع مصرف لبنان كافة.20,000والـ/
ترفــق بكــل حزمــة وبكــل رزمــة مــن األوراق النقديــة رســيمة   -4

بيضــــاء تحمــــل اســــم العميــــل وفرعــــه وفئــــة األوراق النقديــــة 
وعددها وقيمتها وتاريخ اإليــداع وتأشــيرة الشــخص المكلّــف 

  بعّد األموال من قبل العميل.
ـــــــاً  ـــــــة   :ثالث توضـــــــب إيـــــــداعات المصـــــــارف والمؤسســـــــات المالي

  ومؤسســـــــــــــــات الصـــــــــــــــرافة مـــــــــــــــن قطـــــــــــــــع النقـــــــــــــــود المعدنيـــــــــــــــة 

فــي أكيــاس نــايلون شــفافة محكمــة اإلقفــال يضــم كــل منهــا ألــف 
قطعة وذلك بعد فرزها بحسب فئاتها وأشكالها وألوانها ووضــعها 

  المادي. 
  

يمكــــن للقطــــاع العــــام ولمــــوظفي مصــــرف لبنــــان ايــــداع   :رابعــــاً 
وراق النقديــــــة وقطــــــع النقــــــود المعدنيــــــة دون التقيــــــد بشــــــروط األ

  التوضيب المشار إليها أعاله.
  

ــــة: ــــادة الرابع عمليــــات اإليــــداع والســــحب علــــى صــــناديق   الم
 2004مصــرف لبنــان لــألوراق النقديــة، العائــدة إلصــدار العــام 

 واإلصدارات الالحقة، ولقطع النقود المعدنية: 
  

  والســـــــــــحب علـــــــــــى صـــــــــــناديق  تـــــــــــتم عمليـــــــــــات اإليـــــــــــداع  :أوالً 
  مصـــــــــــــــــرف لبنـــــــــــــــــان علـــــــــــــــــى كامـــــــــــــــــل مســـــــــــــــــؤولية العميـــــــــــــــــل 
وبحضــــــور منــــــدوب أو أكثــــــر عنــــــه وذلــــــك ضــــــمن دوام العمــــــل 

  المحدد على هذه الصناديق.
  

إذا ية إيداع على صــناديق مصــرف لبنــان ال تنفذ أية عمل :ثانياً 
يبــين لــم يبــرز العميــل، باســتثناء مــوظفي مصــرف لبنــان، جــدوًال 

المنـــوي إيـــداعها منظمـــًا وفقـــًا ت األمـــوال بوضـــوح فئـــات وكميـــا
    ) المرفق بهذا القرار.3لألنموذج رقم (

  
علــى مــن يرغــب مــن المصــارف والمؤسســات الماليــة   :ثالثاً 

بإيــداع و/أو ســحب أوراق نقديـــة و/أو قطــع نقـــود معدنيــة علـــى 
  صناديق مصرف لبنان أن يلتزم بما يلي:

الرئيســي  زإبــالغ مديريــة العمليــات النقديــة فــي المركــ  -1
إلكترونيـــًا ن، قبــل يــوم عمــل واحــد علــى االقــل، لمصــرف لبنــا

بواســــطة المشـــــروع الخـــــاص باإلرســــال اإللكترونــــي للتقــــارير 
ية اليوميــــــــــة وفقــــــــــًا لبيــــــــــان الوضــــــــــع) eSTRاالحصــــــــــائية (

ــــداعات والســــحوبات  ــــوارد علــــى CDW-1(انمــــوذج لإلي ) ال
الموقـــــع االلكترونـــــي لمصـــــرف لبنـــــان المحـــــدد فـــــي المقطـــــع 

منًا" من هذه المــادة، بالمبــالغ اإلجماليــة المطلــوب إيــداعها "ثا
  وبالمبالغ اإلجمالية المطلوب سحبهـا مع تحديد: 

ــــوى "العلــــب" مــــن   - أ الفئــــات والعــــدد والقيمــــة اإلجماليــــة لمحت
 االوراق النقدية المنوي إيداعها و/أو سحبها.

الفئــــات والعــــدد والقيمــــة االجماليــــة لقطــــع النقــــود المعدنيــــة   - ب
 يداعها و/أو سحبها.المنوي إ

أصــــناف وعــــدد "العلــــب" الفارغــــة المطلــــوب تســــليمها الــــى   -ج
  العميل.
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فــي اليــوم لغايـــة الســاعة الواحـــدة  إرســال طلــب واحـــد  -2
مــــن بعــــد ظهــــر أيــــام االثنــــين والثالثــــاء واألربعــــاء والخمــــيس 
ــــوم الجمعــــة ولغايــــة  ــــة الســــاعة العاشــــرة صــــباحًا مــــن ي ولغاي

يــــوم الســــبت، علــــى أن ال الســــاعة الثانيــــة عشــــرة ظهــــرًا مــــن 
  يتضمن الطلب اكثر من:

عملية إيداع واحدة في كــل مــن المركــز الرئيســي لمصــرف   -أ 
  لبنان وكل من فروعه.

عملية سحب واحدة في كل من المركز الرئيســي لمصــرف   -ب
  لبنان وكل من فروعه. 

  
 يعــود لمصــرف لبنــان، عنــد اإلقتضــاء، تعــديل فئــات  :رابعاً 

المطلـــوب ســـحبها وفقــــًا  النقـــود المعدنيـــة األوراق النقديـــة وقطـــع
  لسياسة إدارة المخزون المتوفر لديه.

  
يمكــن للمصــارف وللمؤسســات الماليــة تعــديل طلبــات   :خامساً 

ـــــى  ســـــحب وٕايـــــداع األوراق النقديـــــة وقطـــــع النقـــــود المعدنيـــــة عل
صــــناديق مصــــرف لبنــــان خــــالل المهــــل المحــــددة إلرســــال هــــذه 

  الطلبات.
  

  قتضـــــــاء، قبـــــــول طلبـــــــات إضـــــــافية يمكـــــــن، عنـــــــد اإل  :سادساً  
مـــن المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة إليـــداع و/أو ســـحب أوراق 
 نقديـــة و/أو قطـــع نقـــود معدنيـــة فـــي اليـــوم الواحـــد، علـــى أن يـــتم

بــذلك الكترونيـــًا وفقــًا لالنمـــوذج إبــالغ مديريــة العمليـــات النقديــة 
)CDW-1) مــــن المقطــــع "ثالثــــًا" 1) المشــــار اليــــه فــــي البنــــد (

  أعاله. 
) مـــــن المـــــادة 13ع الطلبـــــات اإلضـــــافية ألحكـــــام البنـــــد (تخضـــــ

  السادسة من هذا القرار.
  
) Serverي حــال طــرأ عطــل علــى جهــاز التلقــي (فــ  :سابعاً  

خــالل المهلــة المحــددة إلرســال طلبــات المصــارف والمؤسســات 
الماليــة، تمــدد هــذه المهلــة للفتــرة ذاتهــا التــي توقــف فيهــا جهــاز 

  التلقي عن العمل.
  
  يمكـــــــن للمصـــــــارف وللمؤسســـــــات الماليـــــــة االطـــــــالع   :ثامناً  

ملحــق وعلــى الالمعتمــدة لطلبــات االيــداع والســحب على البــرامج 
مــــن خــــالل الموقــــع االلكترونــــي التقنــــي وعلــــى دليــــل المســــتخدم 

  لمصرف لبنان التالي: 
www.bdl.gov.lb/str/index.html  

  

ــــــــــد   :سعاً تا  ــــــــــة تزوي ــــــــــى المصــــــــــارف والمؤسســــــــــات المالي   عل
ــــــــــان  ــــــــــدى مصــــــــــرف لبن ــــــــــة ل   أمانــــــــــة ســــــــــر مديريــــــــــة المعلوماتي

شــروع إلــى المين والمشــّغلين المنتــدبين للــدخول بأســماء المســؤول
 eSTR)للتقــــارير االحصــــائية (الخــــاص باالرســــال االلكترونــــي 

 علـــى هــذه األســـماء وذلــك وفقـــًا لألنمـــوذجينوبكــل تعـــديل يطــرأ 
  ) المرفقين بهذا القرار.2ورقم () 1رقم (

  
ال تخضــع عمليــات اإليــداع والســحب مــن قبــل ســائر   عاشرًا:

والمؤسســات الماليــة مــالء مصــرف لبنــان مــن غيــر المصــارف ع
" لغاية "تاسعًا" مــن هــذه من "ثالثاً المحددة في المقاطع  لألصول
  المادة.

  
تسجيل قيمة اإليداعات في حساب   المادة الخامسة:

  دى مصرف لبنان:العميل ل
يقــــوم مصــــرف لبنــــان بمطابقــــة عــــدد ونــــوع ومحتــــوى   -1

قبــل المصــارف والمؤسســات الماليــة  "العلــب" المودعــة مــن
وحــــزم ورزم األوراق النقديــــة المودعــــة مــــن ســــائر العمــــالء 
وأكيـــاس قطـــع النقـــود المعدنيـــة المودعـــة لديـــه مـــع الجـــدول 

  الوارد في طلب العميل وذلك في يوم اإليداع ذاته.
تّقَيـــد فـــي حســـاب كـــل عميـــل وفـــي يـــوم اإليـــداع ذاتـــه   -2

  قيمة اإليداعات كما وردت على صناديق مصرف لبنان.
 مصــرف لبنــان "علــب" اإليــداعات كافــةترســل فــروع   -3

لتقـــوم ليـــات النقديـــة فـــي المركـــز الرئيســـي إلـــى مديريـــة العم
هــــذه االخيــــرة بعــــّدها وفرزهــــا. وتتــــولى الفــــروع عــــّد وفــــرز 

النقــود المؤسســات الماليــة مــن قطــع مصــارف و ايــداعات ال
المعدنيــة وايــداعات ســائر العمــالء مــن اوراق نقديــة وقطــع 

  نقود معدنية.
فروقـــــات فـــــي عـــــدد األوراق  فـــــي حـــــال تبـــــين وجـــــود  -4

معدنية المودعة، ُتســجل الفروقــات أو قطع النقود الالنقدية 
بتــــاريخ إجــــراء عمليــــة العــــد والفــــرز فــــي أو علــــى حســــاب 

  نان.العميل لدى مصرف لب
يـــداعات المقبولـــة أوراقـــًا نقديـــة فـــي حـــال تضـــمنت اإل  -5

و/أو دنيــة ملوثــة غيــر قابلــة لالســتبدال و/أو قطــع نقــود مع
مـــــــزورة و/أو مزيفـــــــة و/أو متالعـــــــب بهـــــــا و/أو مشـــــــوهة، 
تصــادر األوراق النقديــة أو قطــع النقــود المعدنيــة المــذكورة 
وتحســــم قيمتهــــا مــــن حســــاب العميــــل فــــي مصــــرف لبنــــان 

عميل بتاريخ إجراء عملية العد والفرز بنسخة عــن ويزّود ال
  محضر المصادرة.
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مخالفــــــــــــــــة شــــــــــــــــروط إيــــــــــــــــداع وســــــــــــــــحب   المادة السادسة:
األوراق النقديـــــة وقطـــــع النقـــــود المعدنيـــــة مـــــن قبـــــل المصـــــارف 

  والمؤسسات المالية.
  

ســة ماليــة عنــد مخالفــة شــروط يــدفع كــل مصــرف أو مؤس  أوًال:
قطـــــــع النقـــــــود المعدنيـــــــة أو أو ســـــــحب األوراق النقديـــــــة إيـــــــداع 

لمـــال لقــــاء النفقــــات التــــي فــــي هــــذا القـــرار مبلغــــًا مــــن االمحـــددة 
  مصرف لبنان نتيجة عدم تقيده بهذه الشروط. يتكبدها 

يـــتم اســـتيفاء المبلـــغ المـــذكور عـــن طريـــق اقتطاعـــه مـــن حســـاب 
ـــــــــك  ـــــــــدى مصـــــــــرف لبنـــــــــان وذل   العميـــــــــل المخـــــــــالف المفتـــــــــوح ل

  وفقًا لما يلي:
مســون ألــف ليــرة لبنانيــة) ل.ل. (خ /50,000مبلــغ / - 1

ضــــــمن "العلبــــــة"  عــــــن الخطــــــأ فــــــي عــــــدد األوراق النقديــــــة
 الواحدة.

/ ل.ل. (خمســون ألــف ليــرة لبنانيــة) 50,000مبلــغ / - 2
عــــن كــــل ورقــــة نقديــــة مــــن فئــــة مختلفــــة عــــن فئــــة الحزمــــة 

 المودعة ضمن "العلبة" الواحدة.
/ ل.ل. (خمســون ألــف ليــرة لبنانيــة) 50,000مبلــغ / - 3

مــن حجــم مختلــف عــن حجــم الحزمــة  عــن كــل ورقــة نقديــة
 المودعة ضمن "العلبة" الواحدة.

/ ل.ل. (خمســون ألــف ليــرة لبنانيــة) 50,000مبلــغ / - 4
  عـــــــــــــــن كـــــــــــــــل ورقـــــــــــــــة نقديـــــــــــــــة مـــــــــــــــن عملـــــــــــــــة أجنبيـــــــــــــــة 

 أو ورقة غير نقدية ضمن "العلبة" الواحدة.
/ ل.ل. (خمســون ألــف ليــرة لبنانيــة) 50,000مبلــغ / - 5

العلبـــــة" عـــــن كـــــل ورقـــــة نقديـــــة مـــــزورة أو مزيفـــــة ضـــــمن "
 الواحدة.

/ ل.ل. (خمســون ألــف ليــرة لبنانيــة) 50,000مبلــغ / - 6
عــــن كــــل ورقــــة نقديــــة مشــــوهة أو ملوثــــة أو متالعــــب بهــــا 

 ضمن "العلبة" الواحدة.
/ ل.ل. (ألـــف ليـــرة لبنانيـــة) عـــن كـــل 1,000مبلـــغ / - 7

  قطعة نقود معدنية زائدة أو ناقصة ضمن الكيس الواحد. 
ليــرة لبنانيــة) ل.ل. (ثالثون ألف   /30,000 /مبلغ  - 8

ـــــــــود معدنيـــــــــة مـــــــــزورة أو مشـــــــــوهة    عـــــــــن كـــــــــل قطعـــــــــة نق
  ضمن الكيس الواحد.

ل.ل. (ثالثـــون ألـــف ليـــرة لبنانيـــة) / 30,000مبلـــغ / - 9
  عــــــــــن كــــــــــل قطعــــــــــة نقــــــــــود معدنيــــــــــة مــــــــــن فئــــــــــة أخــــــــــرى 
  أو قطعــــــة معدنيــــــة غيــــــر نقديــــــة أو قطعــــــة نقــــــود معدنيــــــة 

  من عملة أجنبية ضمن الكيس الواحد.

ألــف ليــرة لبنانيــة)  / ل.ل. (خمســون50,000مبلــغ / -10
فــــي حــــال ورود طلــــب اإليــــداع أو الســــحب خــــارج المهــــل 

) مـــــن المقطـــــع "ثالثـــــًا" مـــــن المـــــادة 2المحـــــددة فـــــي البنـــــد (
 الرابعة أعاله.

ألــف ليــرة لبنانيــة)  / ل.ل. (خمســون50,000مبلــغ / -11
في حــال عــدول العميــل عــن تنفيــذ طلبــه ســواء فــي المركــز 

 الرئيسي أو في أي من الفروع.
 لخطأ في نوع "العلب":في حال ا -12

إذا كـــــــــان نـــــــــوع "العلبــــــــــة" المقدمـــــــــة مـــــــــن المصـــــــــارف او   -أ
الــى اي مــن فــروع مصــرف لبنــان غيــر المؤسســات الماليــة 

مطـــــابق لمحتواهـــــا، يقـــــوم الفـــــرع المعنـــــي بـــــرفض عمليــــــة 
وام العمـــــل اإليـــــداع إلـــــى حـــــين تصـــــحيح الخطـــــأ ضـــــمن د

  المحدد على الصناديق. 
ـــــــــة وفـــــــــي حـــــــــال عـــــــــدول المصـــــــــرف او المؤس     ســـــــــة المالي

صـــحيح عـــن تنفيـــذ عمليـــة اإليـــداع، او فـــي حـــال اجـــراء الت
ناديق، تعتبــــر علــــى الصــــمــــن خــــارج دوام العمــــل المحــــدد 

ويــدفع المصــرف او المؤسســة الماليــة  العمليــة غيــر منفــذة 
  / ل.ل. (خمسين ألف ليرة لبنانية).50,000مبلغ /
فيــــتم اســــتالم فــــي المركــــز الرئيســــي لمصــــرف لبنــــان، أمــــا 

عميـــــــل وعـــــــّد محتواهـــــــا مـــــــن اللخطـــــــأ " موضـــــــوع ا"العلبـــــــة
او المؤسســــــــــــــــة الماليــــــــــــــــة مبلــــــــــــــــغ ويــــــــــــــــدفع المصــــــــــــــــرف 

/ ل.ل. (مــــــــايتي الــــــــف ليــــــــرة لبنانيــــــــة) عــــــــن 200,000/
  ال يتطابق نوعها مع محتواها.كل "علبة" 

  ا إذا كــــــــــــــــــــان نــــــــــــــــــــوع "العلبــــــــــــــــــــة" مطــــــــــــــــــــابق لمحتواهــــــــــــــــــــ  -ب
المؤسســة الماليــة،  اوولكنه غيــر مطــابق لطلــب المصــرف 

بتعديل طلبه بما يتناسب مع "العلب" المنوي فيقوم العميل 
ـــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــتم  ـــــــــــــــــــداعها، وفـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذه الحال دفـــــــــــــــــــع إي

ليــــــرة لبانيــــــة) عــــــن /ل.ل.(خمســــــين ألــــــف 50,000مبلــــــغ/
الطلــب األول الــذي يعتبــر بمثابــة طلــب غيــر منفــذ ومبلــغ 

/ل.ل. (خمســين ألــف ليــرة لبنانيــة) عــن الطلــب 50,000/
جــراء الثــاني الــذي يعتبــر بمثابــة طلــب إضــافي. ويطبــق اال

ذاتــه فــي حــال كانــت أكيــاس قطــع النقــود المعدنيــة مخالفــة 
  لما هو وارد في طلب اإليداع.

بــــات إضــــافية إلجــــراء عمليــــات فــــي حــــال التقــــدم بطل -13
ليــات ســحب علــى صــناديق مصــرف لبنــان و/أو عمإيــداع 

  / ل.ل. 50,000فـــــــــي اليـــــــــوم ذاتـــــــــه، يـــــــــتم دفـــــــــع مبلـــــــــغ /
يــوم الواحــد (خمسين ألف ليرة لبنانيــة) للطلــب الثــاني فــي ال

بالنســــبة لكــــل مــــن األوراق النقديــــة وقطــــع النقــــود المعدنيــــة 
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يصـــبح عف المبلـــغ مـــع كـــل طلـــب إضـــافي بحيـــث ويتضـــا
للطلــب الثالــث / ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) 100,000/

/ ل.ل. (مئتـــــي ألـــــف ليـــــرة لبنانيـــــة) للطلـــــب 200,000و/
 الرابع، الخ.

  
أو األمنيـــة التـــي فـــي حـــاالت الظـــروف القـــاهرة المناخيـــة  :ثانيـــاً 

ــــان وحــــده حــــق تقــــديرها، تعفــــى المصــــارف  يعــــود لمصــــرف لبن
وســحب يــة التــي تخــالف أي مــن شــروط إيــداع والمؤسســات المال

أي مــن المبــالغ يــة وقطــع النقــود المعدنيــة مــن دفــع األوراق النقد
  المحددة في هذا القرار.

  
في حال كان مصرف لبنان مسؤوًال عن الخلل فــي حســن  :ثالثاً 

أيــــة عمليــــة ايــــداع أو ســــحب ألوراق نقديــــة ولقطــــع نقــــود تنفيــــذ 
معدنية، تعفى المصارف أو المؤسسات الماليــة مــن دفــع المبلــغ 

  المطلوب بسبب الخلل المذكور. 
  

القسم الثاني: أصول سحب الشيكات على الحسابات 
  المفتوحة لدى مصرف لبنان.

  المادة السابعة:
لدى مائهم ين المفتوحة حسابات بأسيطلب من المودع - 1

 مصرف لبنان، السيما المصارف والمؤسسات المالية
ومؤسسات الصرافة العاملة في لبنان، عند سحبهم شكات 

 على هذه الحسابات، التقيد بما يلي:
اظهار، بشكل واضح وجلي، رقم الحساب المعني على    -

الشك واسماء االشخاص الذين وقعوا الشك المسحوب وذلك 
  وتالفيا الي خطأ في القيود .تدقيق لبغية تسهيل عمليات ا

  شطب جميع الشكات المسحوبة المر زبائنهم .   -
  االمتناع عن وضع اية كتابة او ختم او شريط غز   -

  على مشتمالت وجه الشك االساسية.
والسنتيمات) (القروش م ذكر ما يقل عن الوحدة النقدية عد -

  بالليرة اللبنانية. في الشيكات المحررة 
وبالليرة اللبنانية سحب شيكات بالدوالر االميركي دم ع   -

/ 500على حساباتهم لدى مصرف لبنان تقل قيمتها عن/
/ 1 000 000د.أ. (خمسماية دوالر اميركي) وعن /

  ل.ل. (مليون ليرة لبنانية). 
  عدم تشويه خط الترميز بأي سمة او ختم او كتابة.   -

  
ن هــذه المــادة، ) م1يمكن لالشخاص المذكورين في البند ( -2

ب ضمانة لسالمة اموالهم، ان يطلبوا من مصرف لبنــان التجــاو 

قــد يعتبرونهــا ضــرورية التــي مــع بعــض االجــراءات او التــدابير 
الشـــكات المســـحوبة علـــى صـــناديقه فـــي المركـــز لضـــبط تـــداول 

  والفروع والتي تفوق قيمتها حدا يعينونه .
  
  فة علـــــى المصـــــارف كافـــــة اســـــتكمال حقـــــل الترميـــــز باضـــــا -3

  رمز العملة وقيمة المبلغ على جميع الشيكات :
ة لــدى مصــرف لبنــان التي تصدرها على حســاباتها المفتوحــ -أ  

غيــر /ل.ل. عــن كــل شــيك 100,000تحــت طائلــة دفعمبلــغ/
ــــز او اذا كــــان الترميــــز مرمــــز او غيــــر مك غيــــر تمــــل الترمي

  واضح او تعذرت قراءته بواسطة آالت المسح الخاصة.
ــــــــــــى حســــــــــــاباتهم المفتوحــــــــــــة المصــــــــــــدرة مــــــــــــن  -ب ــــــــــــر عل   الغي

  لــــــــــدى مصــــــــــرف لبنــــــــــان والتــــــــــي تقــــــــــوم بتقــــــــــديمها لقيــــــــــدها 
  فـــــــي حســـــــاباتها لـــــــدى مصـــــــرف لبنـــــــان تحـــــــت طائلـــــــة دفـــــــع 

ـــــــغ / ـــــــر مرمـــــــز 100,000مبل   / ل.ل. عـــــــن كـــــــل شـــــــيك غي
  او غيـــــــــــــــــر مكتمـــــــــــــــــل الترميـــــــــــــــــز او اذا كـــــــــــــــــان الترميـــــــــــــــــز 
غيـــــر واضـــــح او اذا تعـــــذرت قراءتـــــه بواســـــطة آالت المســـــح 

  الخاصة. 
  المبلــــغ المشــــار اليــــه فــــي كــــل مــــن الفقــــرتين (أ) و(ب)  يتوجــــب

) هـــــذا علـــــى المصـــــرف مصـــــدر الشـــــيك وعلـــــى 3مـــــن البنـــــد (
المصــرف الــذي يقــوم بعــرض الشــيك لقيــده فــي الحســاب، ويــتم 
اســـتيفاء المبلـــغ عـــن طريـــق اقتطاعـــه مـــن حســـابات المصـــارف 

  »المعنية المفتوحة لدى مصرف لبنان.
  

ــــة: ــــادة الثاني ) المرفـــــق CDW-1ذج (يلغــــى نــــص االنمــــو  الم
  .26/2/1998تاريخ   6908رقم بالقرار االساسي 

  
يعمــــــل بهــــــذا القــــــرار اعتبــــــارًا مــــــن تــــــاريخ   المادة الثالثة:

1/5/20132.  
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة الرابعة:
  

  2013آذار  11بيروت، في 
  
  

                                                 
 1/5/2013مــددت املهلــة احملــددة لتطبيــق احكــام هــذا القــرار لغايــة  تــاريخ   - 2

ــن القــــرار الوســــيط  ــاريخ  11391مبوجــــب املــــادة االوىل مــ  17/4/2013تــ
  .» 1/4/2013لغاية تاريخ « ) ، وكانت أصًال 320(تعميم وسيط رقم 
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  ملحق 
  علب األوراق النقدية

  لنقدية: أنواع علب األوراق اأوالً 

  
  : مواصفات علب األوراق النقدية:ثانياً 

  
  لنقدية بالمواصفات الرئيسية التالية:تتميز علب األوراق ا

) PVCتتكون من مادة البالكسي غالس الشفاف ( -  1
  بحيث يسهل معاينة محتواها.

كلغ في حين يصل وزنها عند  5.5يبلغ وزنها فارغة  - 2
 كلغ. 17تعبئتها بالكامل الى 

يمكن وضعها في أماكن تتراوح فيها درجات الحرارة بين  - 3
درجة مئوية فوق  80الصفر و درجة مئوية تحت 50

 الصفر.
فــــي داخلهــــا عشــــرة أقســــام كــــل قســــم منهــــا معــــد الحتــــواء  - 4

حزمة واحدة فقط من األوراق النقدية مؤلفة مــن عشــر رزم 
 تضم كل رزمة مئة ورقة نقدية من الفئة ذاتها. 

يتالءم قياس كل من أقسام "العلبة" مع قياس حزم  - 5
لفئات كافة العائدة إلصدار األوراق النقدية اللبنانية من ا

 واالصدارات الالحقة. 2004العام 
 زوايا "العلبة" مدّورة.  - 6
يوجد مقبضان مثبتان على جهتي "العلبة" لتسهيل  - 7

 حملها.
عند إقفالها بإحكام، ُتعزل "العلبة" عن الهواء والرطوبة،  -  8

األمر الذي يقي األوراق النقدية من تأثير العوامل 
  ويمنع تسرب رائحتها إلى الخارج.الخارجية 

  عليها. RFID TAGو Barcode يمكن وضع  - 9
ان شكلها يسمح بوضع عدة "علب" فوق بعضها  -10

البعض، على أن ال يتجاوز عددها األربعة إذا كانت 
 معبأة بالكامل.

  
  : ثمن علب االوراق النقدية واكياس النايلون الخاصة بها ثالثاً 

  
ة" الواحدة مع كيس النايلون الخاص بها يبلغ ثمن "العلب -  1

  خمسة عشر ألف ليرة لبنانية.

  
يبلغ ثمن الكيس، في حال طلبه دون علبة، خمسة آالف  -  2

  ليرة لبنانية.
  3نموذج رقم 
  نموذج االيــداع

  __________ في __________
 اسم المودع: ______________________________

  يسي/الفرع:  __________المركز الرئ -الى مصرف لبنان 
  بعد التحية، 

  ______ ل.ل.بلغاً  وقدره _________________نرسل لكم نقدًا م
  _________________________________________فقط

  اليداعه في حسابنا لديكم رقم : _________________
  واننا نبين لكم فيما يلي تفاصيل فئات األموال المكونة لهذه الدفعة:

  
  القيمة  العدد  الفئة  اق نقديةأور 
  100,000      
  50,000      
  20,000      
  10,000      
  5,000      
  1,000      
  500      
      مجموع االوراق النقدية  
  

  القيمة  العدد  الفئة  نقود معدنية
  500      
  250      
  100      
  50      
  25      
      مجموع النقود المعدنية  
        
      المجموع العام  
  

  بقبول االحترام وتفضلوا
  

 االسم والتوقيع  خاتم المؤسسة  االسم و التوقيع
  
  

رمز نوع  عدد الحزم من كل فئة المجموع ل ل
 1,000 5,000 10,000 20,000 50,000 100,000 ""العلبة

10,000,000      10 01 
40,000,000    2 3 5 02 
500,000,000 3 2 5    03 
800,000,000 6 4     04 
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  320 تعميم وسيط رقم
  للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة 

ولمؤسسات الوساطة المالية ولسائر المــودعين لــدى مصــرف 
  لبنان

 
 نــــــــــــــودعكم ربطــــــــــــــًا نســــــــــــــخة عــــــــــــــن القــــــــــــــرار الوســــــــــــــيط رقــــــــــــــم

يل القــرار األساســي بتعدالمتعلق  17/4/2013 تاريخ 11391
صـــــــول إيـــــــداع وســــــــحب أ( 26/2/1998تـــــــاريخ  6908رقـــــــم 

في مصرف لبنان وأصول سحب الشــيكات علــى المبالغ النقدية 
  المرفــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــالتعميم الحســــــــــــــــــــابات المفتوحــــــــــــــــــــة لديـــــــــــــــــــــه) 

  .  40االساسي رقم 
  

                11391قرار وسيط رقم 
  26/2/1998تاريخ  6908تعديل القرار األساسي رقم 

تعلق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف الم
  لبنان وأصول سحب الشيكات 
  على الحسابات المفتوحة لديه.

 إن حاكم مصرف لبنان،
 98و 85بنـــاًء علـــى قـــانون النقـــد والتســـليف وال ســـيما المـــادتين 

  منه،
 26/2/1998تـــاريخ  6908وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 

يـــداع وســـحب المبـــالغ النقديـــة فـــي وتعديالتـــه المتعلـــق بأصـــول إ
مصــــــرف لبنــــــان وأصــــــول ســــــحب الشــــــيكات علــــــى الحســــــابات 

  المفتوحة لديه ،
وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المتخــذ فــي 

  ، 16/4/2013جلسته المنعقدة بتاريخ 
  

 يقرر ما يأتي
تمــــدد المهلــــة المحــــددة لتطبيــــق احكــــام القــــرار  المــــادة االولــــى:

لغايـــة تـــاريخ  11/3/2013تـــاريخ  ١١٣٧٠ رقـــمالوســـيط 
1/5/2013.  
  

يلغــــى نــــص مطلــــع المقطــــع "أوًال" مــــن المــــادة  المــــادة الثانيــــة:
ـــــــــــــــــــــــرار األساســـــــــــــــــــــــي رقـــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن الق    6908الثالث

  ويستبدل بما يلي: 26/2/1998تاريخ 
، يــــــــتم توضــــــــيب 1/5/2013اعتبــــــــارًا مــــــــن تــــــــاريخ   :أوالً « 

ق النقديــــة والمؤسســــات الماليــــة مــــن األوراايــــداعات المصــــارف 
 »وما يليه وفقًا لآللية التالية: 2004العائدة إلصدار العام 

  يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه.  المادة الثالثة:
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة الرابعة:
  

  2013نيسان  17بيروت، في 
  

  
  321تعميم وسيط 

  للمصارف وللمؤسسات المالية  
  

تـــاريخ   11414نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم  نـــودعكم ربطـــاً 
 6116 القــــرار األساســــي رقــــمالمتعلــــق بتعــــديل   13/5/2013

مصــــرف (التســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا  7/3/1996تــــاريخ 
لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم االساسي 

  .23رقم 
  

  11414 قرار وسيط رقم
  7/3/1996اريخ ت 6116 تعديل القرار األساسي رقم

المتعلق بالتسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان 
  للمصارف وللمؤسسات المالية

  إن حاكم مصرف لبنان،
 79و  70بناًء على قانون النقد والتسليف، ال سيما المواد 

  منه، 174و 99و
 7/3/1996ريخ تــــا 6116 وبنــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــم

لممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف بالتســــهيالت اوتعديالتــــه المتعلــــق 
  لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 
    ، 2/5/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 

  
  يـقـَـّرر مـا يـأتـي

مــن » المــادة التاســعة مكــرر«يضــاف الــى نــص  :األولــىالمادة 
مقطــــــــع ال 7/3/1996تــــــــاريخ  6116 القــــــــرار األساســــــــي رقــــــــم

  "خامس عشر" التالي:
االســـــالمية، حيـــــث : يمكـــــن افـــــادة المصـــــارف خـــــامس عشـــــر« 

مكــــــرر" علــــــى ان يــــــتم "المــــــادة التاســــــعة ينطبــــــق، مــــــن احكــــــام 
لكــل عقــد موقــع مــع العميــل وفقــًا لمعــدل يــوازي احتســاب العائــد 

  »الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة.
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  ر صدوره .يعمل بهذا القرار فو  المادة الثانية:
  

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . المادة الثالثة:
  

  2013ايار  13بيروت ، في 
  

  

  322 رقمتعميم وسيط 
  للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة 

ولمؤسسات الوساطة المالية ولسائر المــودعين لــدى مصــرف 
  لبنان

  
 11415 نـــــــودعكم ربطـــــــًا نســـــــخة عـــــــن القـــــــرار الوســـــــيط رقـــــــم 

ـــــق  13/5/2013 تـــــاريخ بتعـــــديل القـــــرار األساســـــي رقـــــم المتعل
ــــاريخ  6908 ــــداع وســــحب المبــــالغ أ( 26/2/1998ت صــــول إي

ات علـــــى فـــــي مصـــــرف لبنـــــان وأصـــــول ســـــحب الشـــــيكالنقديـــــة 
  .  40المرفق بالتعميم االساسي رقم الحسابات المفتوحة لديه) 

  
  11415قرار وسيط رقم 

 26/2/1998تاريخ  6908تعديل القرار األساسي رقم 
المتعلق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف 
  لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه

 إن حاكم مصرف لبنان،
 98و 85بنـــاًء علـــى قـــانون النقـــد والتســـليف وال ســـيما المـــادتين 

  منه،
 26/2/1998يخ تـــار  6908وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 

ي بأصـــول إيـــداع وســـحب المبـــالغ النقديـــة فـــلـــق وتعديالتـــه المتع
علــــــى الحســــــابات مصــــــرف لبنــــــان وأصــــــول ســــــحب الشــــــيكات 

  المفتوحة لديه،
لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 

  ، 2/5/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 
  

 يقرر ما يأتي
يلغى نص المقطع "اوًال" من المادة االولــى   المـادة االولى:

ويســتبدل  26/2/1998تــاريخ  6908لقــرار األساســي رقــم امــن 
  بما يلي:

تقبـــل فقــــط علــــى صـــناديق مصــــرف لبنــــان ايــــداعات   :أوالً « 
ولالصـــــدارات  2004األوراق النقديـــــة العائـــــدة الصـــــدار العـــــام 

لمفهــوم الالحقة وقطع النقود المعدنية الصــحيحة والكاملــة، وفقــًا 

، مــن مختلــف 26/2/1998تــاريخ  6910القرار األساسي رقم 
  »في التداول.فئات العملة اللبنانية الموضوعة 

  
) مـــن 6) والبنـــد (5يلغـــى نـــص كـــل مـــن البنـــد ( المـــادة الثانيـــة:

تـــــــــاريخ  6908رقـــــــــم مـــــــــادة الثانيـــــــــة مـــــــــن القـــــــــرار األساســـــــــي ال
  ويستبدل بما يلي: 26/2/1998
حــزم كــل ألــف ورقــة نقديــة مــن الفئــة ذاتهــا ضــمن حزمــة  -5«

  طات طولية وعرضية.مؤلفة من عشر رزم برب
ـــــي ســـــبق أن ســـــحبت -6 ـــــة الربطـــــات عـــــن الـــــرزم الت مـــــن  ازال

ولم تستعمل من قبــل العميــل واســتبدالها بربطــات مصرف لبنان 
  »جديدة.

  
) مـــن المقطـــع "أوًال" مـــن 2يلغـــى نـــص البنـــد (  المــــادة الثالثـــة:

تـــــــــاريخ  6908رقـــــــــم مـــــــــادة الثالثـــــــــة مـــــــــن القـــــــــرار األساســـــــــي ال
  ي:ويستبدل بما يل 26/2/1998
  »يضم كل قسم في "العلبة" حزمة واحدة فقط. -2«
  

) مـــن المقطـــع "ثالثـــًا" مـــن 1يلغـــى نـــص البنـــد ( المــــادة الرابعـــة:
تـــــــــاريخ  6908المـــــــــادة الرابعـــــــــة مـــــــــن القـــــــــرار األساســـــــــي رقـــــــــم 

  ويستبدل بما يلي: 26/2/1998
فــي المركــز الرئيســي إبــالغ مديريــة العمليــات النقديــة   -1«

ــــًا  قبـــل يـــوم عمـــللمصـــرف لبنـــان،  واحـــد علـــى االقـــل، إلكتروني
بواســــــطة المشـــــــروع الخـــــــاص باإلرســــــال اإللكترونــــــي للتقــــــارير 

) وفقــًا لبيــان الوضــعية اليوميــة لإليــداعات eSTRاالحصــائية (
) الـــــــــــوارد علـــــــــــى الموقـــــــــــع CDW-1والســـــــــــحوبات (انمـــــــــــوذج 

االلكتروني لمصرف لبنــان المحــدد فــي المقطــع "ثامنــًا" مــن هــذه 
     المادة:

ــــعلب" المنـــوي إيـــداعها والعـــدد والقيمـــة اإلبـــالنوع  -أ  جماليـــة "لل
 و/أو سحبها.

بالفئـــات والعــــدد والقيمــــة االجماليــــة لقطــــع النقــــود المعدنيــــة  -ب
 المنوي إيداعها و/أو سحبها.

بنــــــوع وعــــــدد "العلــــــب" الفارغــــــة المطلــــــوب تســــــليمها الــــــى  -ج 
  »العميل.

  
ادة     المادة الخامسة: ن الم اً" م ع "رابع ص المقط ى ن يلغ

م الرا اريخ  6908بعة من القرار األساسي رق  26/2/1998ت

  ويستبدل بما يلي:
يعود لمصرف لبنان، عند اإلقتضاء، تعديل نوع   :رابعاً  «

المطلوب  وفئات وعدد قطع النقود المعدنية وعدد "العلب"
  »إدارة المخزون المتوفر لديه.سحبها وفقًا لسياسة 
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المتعلق بعلب  يلغى نص كل من الملحق  المادة السادسة:
ساســـي المـــرفقين بـــالقرار األ) 3وراق النقديـــة واالنمـــوذج رقـــم (اال

ويســـتبدل كـــل منهمـــا بـــالنص  26/2/1998تـــاريخ  6908رقـــم 
  الجديد المرفق.

  
  يعمل بهذا القرار فور صدوره.  المـادة السابعة:

  
  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.المـادة الثامنة: 

  
  2013ايار  13بيروت، في 

  
  

      323تعميم وسيط رقم 
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية 

  ولمفوضي المراقبة لديها
  

تاريخ  11421نودعكم ربطًا نسخة عن القرار الوسيط رقم 
المتعلق بتعديل نظام التسليفات مقابل ضمانة  20/5/2013

تاريخ  7135"سندات قيم منقولة" موضوع القرار األساسي رقم 
  .51المرفق بالتعميم االساسي رقم  22/10/1998
  

  11421قرار وسيط رقم 
  تعديل نظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة

  2/10/1998تاريخ  7135القرار األساسي رقم المرفق ب
  إن حاكم مصرف لبنان،     

 76و 70بناء على قانون النقد والتسليف، السيما المواد 
  نه،م 182و 174و

 28/6/1996تاريخ  6213وبناًء على القرار االساسي رقم 
 8وتعديالته المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية السيما المادة 

  منه،
 22/10/1998تاريخ  7135وبناء على القرار األساسي رقم 

وتعديالته المتعلق بنظام التسليفات مقابل ضمانة "سندات قيم 
  منقولة"،

المركزي لمصرف لبنان المتخذ في  وبناء على قرار المجلس
                 ،15/5/2013جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يـقـرر مـا يـأتـي

من النظام  2) من المادة 1يلغى نص البند ( المادة األولى:
 22/10/1998تاريخ  7135المرفق بالقرار االساسي رقم 

  ويستبدل بالنص التالي:

" المنوي شراؤها سندات ان تكون "سندات القيم المنقولة -أ«
ولة خزينة لبنانية بالليرة اللبنانية أو سندات صادرة عن الد

أو سندات خزينة صادرة عن دول  اللبنانية بالعمالت االجنبية
  »" وما فوق.BBBمصنفة سياديًا "
) 2يلغى نص الفقرتين (ب) و (ج) من البند ( المادة الثانية:

 7135ر االساسي رقم من النظام المرفق بالقرا 2من المادة 
  ويستبدل بالنص التالي: 22/10/1998تاريخ 

" وما BBBفي االسواق المالية لدول مصنفة سياديًا " - ب« 
  فوق في حال كانت 

  هذه المحفظة مكونة من:
اسهم باستثناء تلك التي يقل السعر السوقي للسهم الواحد  -

في عن ما يوازي دوالر أميركي واحد بتاريخ تكوين المحفظة 
ما خص االسهم المصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 

% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية لناحية 50
  القيمة السوقية االجمالية 

)Market Capitalization.( 
أسهم او حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات  -

  تسنيد.
سندات دين أو شهادات ايداع شرط ان ال يقل التصنيف  -
  ". BBBئتماني للمصدر عن "اال
ادوات مالية مركبة شرط ان تتمتع بضمانة غير مشروطة  -

لكامل قيمة الرأسمال من قبل مؤسسات أو جهات اجنبية وأن 
" وما BBBتكون الجهة المصدرة والجهة الضامنة مصنفة "

  فوق.
" BBBفي االسواق المالية لدول مصنفة سياديًا  دون " - ج 

حفظة مكونة من اسهم يتوفر فيها في حال كانت هذه الم
  الشرطان التاليان مجتمعين :

  " وما فوق. BBBان يكون المصدر مصنف " -
ان ال يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي دوالر  -

أميركي واحد بتاريخ تكوين المحفظة في ما خص االسهم 
% من 50المصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 

لناحية القيمة السوقية في البورصة المعنية  الشركات المدرجة
  ).»Market Capitalization(االجمالية

  
من النظام المرفق بالقرار  3يلغى نص المادة  المادة الثالثة:
ويستبدل بالنص  22/10/1998تاريخ  7135االساسي رقم 

  التالي:
ال يمكن ان يتجاوز االعتماد الممنوح وفقًا ألحكام هذا النظام «

ب المفروضة قانونًا أو نظامًا على ان ال تزيد، عند فتح النس
  االعتماد، عن: 

% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من 75نسبة  -
سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية والسندات الصادرة عن 

  الدولة اللبنانية بالعمالت االجنبية.
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نة من اسهم، % من القيمة السوقية للمحفظة المكو 50نسبة  -
متداولة في االسواق المالية في الخارج، قيمة كل منها ما 

  يوازي أو يفوق خمس دوالرات اميركية.
% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم 50نسبة  -

متداولة في االسواق المالية في الخارج ومصدرة من شركات 
% من الشركات المدرجة في البورصة 50من ضمن اكبر 

  عنية.الم
% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، 30نسبة  -

متداولة في االسواق المالية في الخارج، تتراوح قيمة كل منها 
بين ما يوازي دوالر اميركي واحد وخمسة دوالرات والمصدرة 

% من الشركات 50من شركات ليست من ضمن اكبر 
  المدرجة في البورصة المعنية.

لقيمة السوقية للمحفظة المكونة من باقي % من ا50نسبة  -
  اعاله. 2"سندات القيم المنقولة" المحددة في المادة 

يمكن، تجاوز هذه النسب، اذا توفرت ضمانات اضافية مكونة 
اعاله  2من "سندات قيم منقولة" تنطبق عليها احكام المادة 

  »  هذه. 3وذلك ضمن النسب المحددة في المادة 
  

من النظام المرفق بالقرار  4يلغى نص المادة  المادة الرابعة:
   7135االساسي رقم 

  ويستبدل بالنص التالي: 22/10/1998تاريخ 
على العميل تغطية اي تدني على النسب المحددة في المادة «
أعاله ، فورا واال يتوجب على "الوسيط المالي" تصفية ما  3

ه يلزم من المحفظة بشكل يبقى رصيد االعتماد بحدود هذ
  النسب وذلك اذا بلغ االعتماد الممنوح في اي وقت:

  % من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من 85نسبة  -
  

سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية والسندات الصادرة عن 
  الدولة اللبنانية بالعمالت االجنبية.

% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، 75نسبة  -
لة في االسواق المالية في الخارج، قيمة كل منها ما متداو 

  يوازي او يفوق خمس دوالرات اميركية.
% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم 75نسبة  -

متداولة في االسواق المالية في الخارج ومصدرة من شركات 
% من الشركات المدرجة في البورصة 50من ضمن اكبر 

  المعنية.
من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، % 50نسبة  -

متداولة في االسواق المالية في الخارج، تتراوح قيمة كل منها 
بين ما يوازي دوالر اميركي واحد وخمسة دوالرات والمصدرة 

% من الشركات 50من شركات ليست من ضمن اكبر 
  المدرجة في البورصة المعنية.

حفظة المكونة من باقي % من القيمة السوقية للم75نسبة  -
  »اعاله. 2"سندات القيم المنقولة" المحددة في المادة 

  يعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الخامسة:
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة السادسة:
  

  2013ايار  20بيروت، في 
  
  

  324تعميم وسيط 
  للمصارف وللمؤسسات المالية  
  

تاريخ  11444عن القرار الوسيط رقم  نودعكم ربطًا نسخة
 6116المتعلق بتعديل القرار األساسي رقم  5/6/2013

(التسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف  7/3/1996تاريخ 
لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم االساسي 

  .23رقم 
  

  11444قرار وسيط رقم 
  7/3/1996تاريخ  6116 تعديل القرار األساسي رقم

المتعلق بالتسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان 
  للمصارف وللمؤسسات المالية

  
  إن حاكم مصرف لبنان،

 79و  70بناًء على قانون النقد والتسليف، ال سيما المواد 
  منه، 174و 99و

 7/3/1996ريخ تا 6116 وبناًء على القرار األساسي رقم
يمنحها مصرف  بالتسهيالت الممكن أنوتعديالته المتعلق 

  لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
لبنان المتخذ في وبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف 

    ، 24/4/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 
  

  يـقـَـّرر مـا يـأتـي
 المرفق بالقرار) IN13الجدول (يلغى نص  :األولىالمادة 

ويستبدل بالنص  7/3/1996تاريخ  6116 األساسي رقم
  جديد المرفق.ال
  

 يعمل بهذا القرار فور صدوره . المادة الثانية:
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . المادة الثالثة:
  

  2013حزيران  5بيروت ، في 
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رمز فئة   رقم متسلسل
  القروض

رمز نوع   فئة القروض
  القروض

مجموع القروض   نسبة الفائدة
الممنوحة من المصارف 

  كافة 

للتسليفات الحد االقصى 
  الممنوحة من مصرف لبنان 

1  PRDB  القروض للقطاعات االنتاجية التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة باستثناء القــروض الممنوحــة
  بكفالة شركة كفاالت ش.م.ل 

   
  

  مليار ل.ل 50  مليار ل.ل. 333

      %1.075ة لمدة سنتين +مردود سندات الخزينة اللبناني a3  منها الممنوحة بالليرة اللبنانية  -     
      %7.075معدل الليبور لثالثة اشهر + a3  منها الممنوحة بالعمالت االجنبية -     
2  RDEV  قروض بالليرة اللبنانية الغراض االبحاث والتطوير في قطاعات انتاجية  rd 0.75%  15 .مليار ل.ل 22.5  مليار ل.ل  
3  ENVE  يع الصــديقة للبيئــة فــي مجــال الطاقــة التــي ال تســتفيد مــن قروض بالليرة اللبنانية لتمويل المشــار

  دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منها ثالثون مليون ليرة لبنانية 
ev2 3.75 %- )50%  (مليار ل.ل 225  مليار ل.ل. 150  من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة  

4  ENVB مويــل المشــاريع الصــديقة للبيئــة التــي تســتفيد مــن دعــم الدولــة للفوائــد القروض بالليرة اللبنانيــة لت
  المدينة وتتجاوز قيمة كل منها ثالثون مليون ليرة لبنانية

a35 + مليار ل.ل 15  مليار ل.ل. 50  %0.15مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين  

5  INFE ة الممولـــة مـــن البنـــك االوروبـــي القـــروض لتمويـــل المشـــاريع الصـــديقة للبيئـــة فـــي مجـــال الطاقـــ
  )AFD) و(EIBللتثمير(

   
  

  مليار ل.ل 240  مليار ل.ل. 160

% عمولــة مصــرف لبنــان AFD +  (0.5هــامش البنــك االوروبــي و( a12  منها التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة  -     
% فائــدة ســندات الخزينــة 150% هامش المصرف ناقص (3.75+ 

  لسنة واحدة)

    

  خالل فترة الدعم يطبق المعدل التالي: a35  منها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة -     
% عمولــة مصــرف لبنــان AFD +  (0.5هــامش البنــك االوروبــي و(

  % هامش المصرف ناقص3.42+ 
  % فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة).70(

  بعد انقضاء فترة الدعم، يطبق المعدل التالي:
% عمولــة مصــرف لبنــان AFD +  (0.5امش البنــك االوروبــي و(هــ
 المصرف ناقص% هامش 3.42+ 

للجـــزء مـــن الرصـــيد الـــذي  % فائـــدة ســـندات الخزينـــة لســـنة واحـــدة)70(
  منه ولفترة ال تتعدى الثماني سنوات. 5/8يساوي 

للجــزء مــن الرصــيد الــذي  % فائــدة ســندات الخزينــة لســنة واحــدة)150(
  ه ولفترة ال تتعدى الخمس سنوات.من 3/8يساوي 

    

6  WBEV  القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث الممولة من البنك الدولي  a11, 
a12, 
a35 

ــــدوليهــــامش  ــــة مصــــرف لبنــــان + 0.5+  البنــــك ال % 3.5% عمول
  % فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة) 100هامش المصرف ناقص (

  ليار ل.لم 23  مليار ل.ل. 23

7  IN09  القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقًا الشــروط  المنصــوص عليهــا فــي المقطــع
   2/6/2001تاريخ  7835"أوًال" من "المادة العاشرة مكرر" من القرار االساسي رقم 

n09, 
n19 

  مليار ل.ل 250  مليار ل.ل. 416.7  %3.3% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة + 40



53 
  

8  KAFB  القروض للقطاعــات االنتاجيــة بــالليرة اللبنانيــة بكفالــة شــركة كفــاالت ش.م.ل والتــي تســتفيد مــن
  دعم الفوائد المدينة 

q2 40 + مليار ل.ل 100  مليار ل.ل. 166.7  %3.3%من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة  

9  HIN9  التي تمــنح وفقــًا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المقطــع "أوًال" القروض السكنية بالليرة اللبنانية
  7835مـــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــادة العاشـــــــــــــــــــــرة مكــــــــــــــــــــــرر مـــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــرار االساســـــــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــــــم 

  .2/6/2001تاريخ 

n29 40 + مليار ل.ل 400  مليار ل.ل. 667  %3.3% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة  

10  HEPH مـــنح اســـتنادا إلـــى البروتوكـــول الموقـــع مـــع المؤسســــة القـــروض الســـكنية بـــالليرة اللبنانيـــة التـــي ت
  لإلسكان العامة

p 20 + مليار ل.ل 480  مليار ل.ل. 600  %3.9% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين  

11  HMLT  القــروض السكنيـــة بــالليرة اللبنانيــة التــي تمــنح اســتنادا الــى البروتوكــول الموقــع بــين المصــارف
  عسكريين المتطوعينوجهاز اسكان ال

m1 2.128%  80 .مليار ل.ل 80  مليار ل.ل  

12  HJUR  القــــروض السكنيـــــة بــــالليرة اللبنانيــــة التــــي تمــــنح اســــتنادًا الــــى بروتوكــــول التعــــاون الموقــــع بــــين
  المصارف وصندوق تعاضد القضاة

jr 2.128% 22 .مليار ل.ل 22  مليار ل.ل  

13  HDPL ن اســتنادًا الــى بروتوكــول التعــاون الموقــع بــين المصــارف القروض السكنيـة التي تمنح للمهجــري
  ووزارة المهجرين 

dp 2.128% 30 .مليار ل.ل 30  مليار ل.ل  

14  HFSI  القــــروض السكنيـــــة بــــالليرة اللبنانيــــة التــــي تمــــنح اســــتنادا الــــى بروتوكــــول التعــــاون الموقــــع بــــين
  المصارف والمديرية العامة لقوى االمن الداخلي

fs 2.128% 50 مليار ل.ل 50  ليار ل.ل.م  

15  HDSG  القــــروض السكنيـــــة بــــالليرة اللبنانيــــة التــــي تمــــنح اســــتنادًا الــــى بروتوكــــول التعــــاون الموقــــع بــــين
  المصارف والمديرية العامة لألمن العام

sg 2.128% 30 .مليار ل.ل 30  مليار ل.ل  

16  EDUS  سسات التعليم العالي القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمتابعة الدراسة في مؤ  u 3.5%  50 .مليار ل.ل 50  مليار ل.ل  
17  EVES  القــروض بــالليرة اللبنانيــة التــي ال تتجــاوز قيمــة كــل منهــا ثالثــين مليــون ليــرة لبنانيــة والتــي ال

  تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة 
ev2 0.75%  10 مليار ل.ل 15  .ل.مليار ل  

18  EVER  القــروض بــالليرة اللبنانيــة التــي ال تتجــاوز قيمــة كــل منهــا ثالثــين مليــون ليــرة لبنانيــة والتــي ال
تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة لتمويل شراء انظمة الطاقة الشمسية في المناطق الريفيــة 

 UNDPبالتعاون مع بسعر الكلفة 

ev2 0.75 %  10 .مليار ل.ل 15  مليار ل.ل  

19  ENTP  القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لرواد االعمال والمبادرين النشاء مشاريع جديــدة فــي مجــال
  المعرفة واالبداع

cin 0.75%  15 .مليار ل.ل 22.5  مليار ل.ل  

20  HABT القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي يمنحها مصرف االسكان  a7   80 .ليار ل.ل.م 80  مليار ل.ل  
21  MICR  القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات اإلقراض الصغير" و"القروض"

  الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية.
h1,  
h21, 
h22 

  مليار ل.ل. 10  مليار ل.ل. 10  
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  325 تعميم وسيط رقم
ت التـــي تتعـــاطى للمصـــارف وللمؤسســـات الماليـــة وللمؤسســـا

  والمصرفية بالوسائل االلكترونيةالعمليات المالية 
  

تـــاريخ  11445نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
 7548بتعــــــديل القــــــرار األساســــــي رقــــــم المتعلــــــق  6/6/2013

(العمليــــات الماليــــة والمصــــرفية بالوســــائل  30/3/2000تــــاريخ 
  .69ونية) المرفق بالتعميم االساسي رقم االلكتر 

    
  11445قرار وسيط رقم 

 30/3/2000تاريخ  7548 تعديل القرار األساسي رقم
  المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية

  إن حاكم مصرف لبنان،
 174و  70بناًء على قــانون النقــد والتســليف، الســيما المــادتين 

  منه،
 26/10/1999تــــاريخ  133أحكــــام القــــانون رقــــم وبنــــاًء علــــى 

  المتعلق بمهام مصرف لبنان،             
 30/3/2000تــاريخ  7548 وبنــاًء علــى القــرار األساســي رقــم 

وتعديالتـــــه المتعلـــــق بالعمليـــــات الماليـــــة والمصـــــرفية بالوســـــائل 
  ،االلكترونية

لبنان المتخذ في وبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف 
                 ،5/6/2013بتاريخ المنعقدة  جلسته

  
  يـقـرر مـا يـأتـي

ة عشــــرة" يعــــدل تــــرقيم كــــل مــــن "المــــادة الثانيــــ المــــادة االولــــى:
تــاريخ  7548 رقــم األساســي  مــن القــرارو"المــادة الثالثــة عشــرة" 

" و 24بحيـــــــث تصـــــــبح علـــــــى التـــــــوالي "المـــــــادة  30/3/2000
  ".25"المادة 

  
ـــــة: ـــــادة الثاني كـــــل مــــــن المـــــواد "االولــــــى"  تلغــــــى نصـــــوص الم

و"الثانيــــــــــة" و"الثالثــــــــــة" و"الرابعــــــــــة" و"الخامســــــــــة" و"السادســــــــــة" 
و"الحاديـــة عشـــرة" الثامنـــة" و"التاســـعة" و"العاشـــرة" و"الســـابعة" و"
 30/3/2000تـــــــــاريخ  7548 رقـــــــــم األساســـــــــي  مـــــــــن القـــــــــرار

  وتستبدل بما يلي:
  

القسم االول: العمليات المالية والمصرفية بالوسائل «   
  لكترونية:اال

لغايــــة تطبيــــق احكــــام هــــذا القــــرار، تعتبــــر "عمليــــات   :1المادة 
و النشــاطات ماليــة ومصــرفية بالوســائل االلكترونيــة" العمليــات ا

او تنفيـــــذها او التـــــرويج لهـــــا بواســـــطة كافـــــة التـــــي يـــــتم عقـــــدها 
انترنيــت  -حاســوب  -(هاتف  الوسائل االلكترونية او الضوئية

او المؤسســـات الماليـــة رف آلـــي...) مـــن قبـــل المصـــا صـــراف –
او مؤسســـات الوســـاطة الماليـــة او هيئـــات االســـتثمار الجمـــاعي 

 او اي هيئة او مؤسسة اخرى .
ويشــمل هــذا التعريــف ايضــًا العمليــات التــي يجريهــا مصــّدرو او 
مروجــو بطاقــات االيفــاء او الــدفع او االئتمــان االلكترونيــة علــى 

ويــــــل النقديــــــة انواعهــــــا كافــــــة والمؤسســــــات التــــــي تتعــــــاطى التحا
الكترونيًا ومواقع العــرض والشــراء والبيــع وتأديــة ســائر الخــدمات 
االلكترونيــــة لــــالدوات الماليــــة علــــى مختلــــف انواعهــــا بمــــا فيهــــا 

) ومراكــــــز Electronic Platformالركـــــائز االلكترونيـــــة (
  التسوية والمقاصة العائدة لها.

  
 المصرفية: يسمح بممارسة "العمليات المالية و 2المادة 

  من قبل:بالوسائل االلكترونية" 
المصارف وسائر المؤسسات المسجلة لدى مصرف  - 1

لبنان، باستثناء مؤسسات الصرافة، بعد اعالم هذا االخير 
مسبقًا برغبتها بالقيام باالعمال الداخلة ضمن موضوعها، كليا 

يومًا من  30او جزئيا، باي من الوسائل االلكترونية وذلك قبل 
اط أو للترويج الُمسَبق له أو من أي تعديل مباشرتها للنش

  الحق للنشاط المصّرح به سابقًا.
مؤسسات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان والتي  - 2

  تحصل 
نشاط على ترخيص مسبق من مصرف لبنان بتعاطي اي 

  " من هذا القرار.1في "المادة محدد 
 اية مؤسسة لبنانية اخرى، غير تلك المحددة في البندين - 3
) من هذه المادة والتي تحصل على ترخيص مسبق 2) و(1(

" من 1من مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد في "المادة 
  هذا القرار.

، غير تلك المحددة في البند اية مؤسسة اجنبية اخرى - 4
من هذه المادة والتي تحصل على ترخيص مسبق من ) 1(

من " 1مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد في "المادة 
هذا القرار اذا كانت تتوجه بعملياتها او تعرض خدماتها على 

  الجمهور في لبنان.
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اســطة األجهــزة يحصر القيــام بالعمليــات المصــرفية بو   :3لمادة ا
) بــين Electronic Mobile Devices(الكترونيــة الجوالــة 

  .مصرف معين وزبائن نفس المصرف المعني فقط
 Electronicة (كما يحظر اصدار النقود االلكتروني

Money.من اي كان والتعامل بها بأي شكل من االشكال (  
  

" مـــن هـــذا 2علـــى المؤسســـات المحـــددة فـــي "المـــادة   :4المادة 
القــــــــرار والتــــــــي تقــــــــوم "بعمليــــــــات ماليــــــــة ومصــــــــرفية بالوســــــــائل 

  االلكترونية":
رقابـــة بمـــا فيهـــا الرقابـــة ان تتعـــاون علـــى تســـهيل اعمـــال ال -1

بهـــا مصـــرف لبنـــان او لجنـــة لتـــي يقـــوم علـــى اعمالهـــا االتقنيـــة 
  على المصارف.الرقابة 

االسواق المالية لدى مصرف ان تزود كل من مديرية  - 2
بكل تعديل يطرأ على ولجنة الرقابة على المصارف لبنان 

وعلى القواعد التقنية التي تتبعها في تنفيذ انظمة عملها 
  عملياتها االلكترونية.

ة لــديها اعــداد تقــارير ســنوية ان تطلــب مــن مفوضــي المراقبــ -3
عــــن عملياتهــــا االلكترونيــــة وعــــن اوضــــاعها التقنيــــة والتنظيميــــة 
المتعلقــــة بهـــــذه العمليـــــات وان تـــــزود كــــل مـــــن مديريـــــة االســـــواق 
المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنســخة 

  عنها خالل مدة اقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة.
  ا االلكتروني، في حال وجوده، الى:ان تشير على موقعه - 4
رقــــم تســــجيلها لــــدى مصــــرف لبنــــان وذلــــك فــــي مــــا خــــص  -أ  

  المصارف وسائر المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان.
تاريخ اي ترخيص (والرقم عند توفره) معطى من مصــرف  -ب

  لبنان لممارسة اي من العمليات موضوع هذا القرار.
  

  نقدية بالوسائل االلكترونيةالقسم الثاني: عمليات التحاويل ال
  

أوًال: الشروط المطلوبة للقيام بعمليات التحاويل النقدية 
  بالوسائل االلكترونية:

  
على جميع المؤسسات غير المصرفية التي تقوم  :5المادة 

بعمليات التحاويل النقدية داخل لبنان بالوسائل االلكترونية، 
  ان:
ة وان تكــــــون تكـــــون منشــــــأة بشــــــكل شــــــركة مغفلــــــة لبنانيــــــ - 1

  اسهمها اسمية.
  يكون رأسمالها خمسة مليارات ليرة لبنانية، على االقل.  - 2

  تضّمن نظامها االساسي احكامًا توجب:  - 3
االستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة على  -أ 

  كل:
  تعديل في نظامها االساسي.  -
اكتتاب وتداول بأسهمها يؤدي الى اكتساب احد  -

صورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق االشخاص، ب
  % من مجموع اسهم المؤسسة.10
وتحمل كامل المحافظة على السرية المهنية  -ب

العمليات التي تقوم بها تجاه الغير، الناتجة عن المسؤولية، 
اقــع/نـقاط خدمــة التحـاويــل مـو أو فـروعهــا أو المؤسسة 

)Points of Electronic Transfers( عاملة داخل ال
الفروع أو عبر الوكالء الثانويين أو عبر اي مؤسسة 

  .متعاقد معها
صدور  تباشر أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ -  4

  قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص. 
 Internal Controlيكــون لــديها نظــام ضــبط داخلــي ( - 5

Systemههــا او ) فاعل يهدف الــى تــدارك المخــاطر التــي تواج
  يمكن ان تواجهها المؤسسة.

يكـــــــون لـــــــديها نظـــــــام محاســـــــبة مـــــــرتبط بنظـــــــام التحاويـــــــل  - 6
االلكترونية المعتمد بحيث يمكن استخراج، بشــكل آلــي، جــداول 

  لعمليات تحويل االموال الصادرة والواردة. 
 Internal Auditتعــــّين مســــؤول تــــدقيق داخلــــي ( - 7

Officerلي على عملياتها.) للقيام بأعمال التدقيق الداخ  
تتقيد بالقوانين واالنظمة الصادرة عن مصرف لبنان  - 8

وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض االموال وتمويل 
  االرهاب.

يكـــون لـــديها نظـــام حمايـــة الكترونـــي فعـــال للعمليـــات التـــي  - 9
  تجريها.

تعــــّين مفــــوض مراقبــــة علــــى اعمالهــــا مــــن بــــين الشــــركات  -10
  المعروفة.

مديرية االسواق تعلم كل من مديرية الشؤون القانونية و  -11
  لجنة الرقابة على المصارف:المالية لدى مصرف لبنان و 

   عن فتح اي فرع لها.   - أ 
  عــــــــدد وعنــــــــاوين مواقع/نقــــــــاط خدمــــــــة التحاويــــــــل عــــــــن   -ب

العاملة داخل الفروع أو عبر الوكالء الثانويين أو عبــر 
فـــــي هـــــذه وعـــــن اي تعـــــديل اي مؤسســـــة متعاقـــــد معهـــــا 

  المعلومات فور حصوله.
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ة التحاويـــل العاملـــة خـــارج تفـــرض علـــى مواقع/نقـــاط خدمـــ -12
  ان تكون مؤسسات مسجلة لدى السجل التجاري.الفروع 

تخصـــص مبلـــغ عشـــرة ماليـــين ليـــرة لبنانيـــة مـــن رأســـمالها  -13
لكــل مــن مواقع/نقــاط خدمــة التحاويــل العاملــة داخــل الفــروع أو 

عبـــــر اي مؤسســـــة غيـــــر مصـــــرفية  عبـــــر الـــــوكالء الثـــــانويين أو
  متعاقد معها.

تلتزم بمضمون أي اعتراض من مصرف لبنان بشأن  -14
اي من مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو 
عبر الوكالء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها تحت 

  طائلة سحب الترخيص المعطى لها. 
العــاملين لــديها او تتأكد، بشــكٍل دوري، مــن مــؤهالت   -15

لــدى مواقع/نقــاط خدمــة التحاويــل العاملــة داخــل الفــروع أو عبــر 
الـــــوكالء الثـــــانويين أو عبـــــر اي مؤسســــــة متعاقـــــد معهـــــا ومــــــن 

  الصفات االخالقية التي يتمتعون بها.
تقــــوم بمراقبــــة دائمــــة وفعالــــة للتحقــــق مــــن عــــدم قيــــام   -16

اط الـــــوكالء الثـــــانويين أو اي مؤسســـــة متعاقـــــد معهـــــا بـــــاي نشـــــ
مخـــــالف للقـــــوانين المرعيـــــة ولالنظمـــــة الصـــــادرة عـــــن مصـــــرف 

  لبنان. 
تعقد تــأمين يغطــي العمليــات التــي تجريهــا والمخــاطر   -17

كافة الممكن ان تواجهها على ان يعاد النظر بهــذا العقــد ســنويًا 
على ضوء مستجدات توجب ذلك (تعديل فــي انتشــار المؤسســة 

خدمــــة التحاويــــل وحجــــم عملياتهــــا وعــــدد فروعهــــا ومواقع/نقــــاط 
العاملة داخــل الفــروع أو عبــر الــوكالء الثــانويين أو اي مؤسســة 

  متعاقد معها...).
ها تضـــــمين التقـــــارير تطلـــــب مـــــن مفوضـــــي المراقبـــــة لـــــدي -18

" اعــاله معلومــات عــن 4) مــن "المــادة 3في البند (المشار اليها 
االوضــــــاع التقنيــــــة والتنظيميــــــة لفروعهــــــا ولمواقع/نقــــــاط خدمــــــة 

عنــــد وجودهــــا، وذلــــك فــــي كــــل مــــا يتعلــــق بعمليــــات التحاويــــل، 
  التحاويل النقدية االلكترونية.

تطلــــب مــــن مفوضــــي المراقبــــة لــــديها اعــــداد التقريــــر   -19
السنوي المتعلق بالتحقق من اجــراءات مكافحــة تبيــيض االمــوال 

سسة ومدى فاعليتهــا والمشــار وتمويل االرهاب المطبقة في المؤ 
تـــاريخ  7818ر االساســـي رقـــم " مـــن القـــرا13فـــي "المـــادة اليـــه 
(نظـــــــام مراقبـــــــة العمليـــــــات الماليـــــــة والمصـــــــرفية  18/5/2001

  لمكافحة تبييض األموال وتمويل االرهاب). 
تنفــــــذ جميــــــع عمليــــــات التحاويــــــل النقديــــــة داخــــــل لبنـــــــان  -20

  بالوسائل االلكترونية عبر شبكة محلية.
  

ي على جميع المؤسسات اللبنانية غير المصرفية الت  :6المادة 
تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل االلكترونية 

  أن :
تكون منشــأة بشــكل شــركة مغفلــة لبنانيــة وان تكــون اســهمها  -1

  اسمية.
مليون ليــرة لبنانيــة، علــى  يكون رأسمالها سبعماية وخمسون -2

مــا لــم تكــن مــن المؤسســات التــي تقــوم بعمليــات تحاويــل االقــل 
  داخل لبنان. 

ن مرتبطـــة بشـــبكة دوليـــة للتحاويـــل يقبـــل بهـــا مصـــرف تكـــو  -3
  لبنان.

" مــن هـــذا 5) مــن "المــادة 19) الـــى (3تتقيــد بــالبنود مــن ( -4
  القرار.

  
علـــى المؤسســـات االجنبيـــة المشـــار اليهـــا فـــي البنـــد  :7المـــادة  
" اعــــاله والتــــي تتعــــاطى عمليــــات التحاويــــل 2) مــــن "المــــادة 4(

  نية ان:النقدية الخارجية بالوسائل االلكترو 
بنان مبلغ ســبعماية وخمســون تخصص العمال فرعها في ل -1

  ليرة لبنانية، على االقل. مليون 
تكـــون مرتبطـــة بشـــبكة دوليـــة للتحاويـــل يقبـــل بهـــا مصـــرف   -2

  لبنان.
" مــن هـــذا 5) مــن "المــادة 19) الـــى (4تتقيــد بــالبنود مــن ( -3

  القرار.
  
) 4) و(3علــــى المؤسســــات المحــــددة فــــي البنــــدين ( :8المــــادة  

" مـــن هـــذا القـــرار التـــي تقـــوم بعمليـــات التحاويـــل 2مـــن "المـــادة 
النقديــــــة بالوســــــائل اإللكترونيــــــة  ان تثبــــــت، علــــــى الـــــــدوام، ان 
موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبــات المتوجبــة عليهــا تجــاه الغيــر 
بمبلــغ يســاوي علــى االقــل قيمــة رأســمالها او المبلــغ المخصــص 

  فرع لمؤسسة اجنبية.العمالها  في لبنان، اذا كانت 
علـــــى هـــــذه المؤسســـــات اذا اصـــــيبت بخســـــائر ان تعيـــــد تكـــــوين 
رأسمالها او مخصصاتها  خالل ستة اشــهر علــى االكثــر تحــت 
طائلــــة ســــحب التــــرخيص الممنــــوح لهــــا بممارســــة عملياتهــــا فــــي 

  لبنان.
  

على المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية   :9المادة 
ضمين امر التحويل والرسائل المرفقــة بــه بالوسائل اإللكترونية ت

كامل هوية اآلمر بالتحويل بشكل دقيــق (االســم والعنــوان) ورقــم 
الحساب أو رقم مرجع خــاص فــي حــال عــدم وجــود رقــم حســاب 
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 ومصــــــدر هــــــذه األمــــــوال ووجهتهــــــا وغايتهــــــا وهويــــــة المســــــتفيد
    وصاحب الحق اإلقتصادي، وفقًا للحالة. 
الســــــــلطات المختصــــــــة كمــــــــا علــــــــى هــــــــذه المؤسســــــــات تزويــــــــد 

بالمعلومات المنوه عنها كاملة خالل مهلــة ثالثــة أيــام عمــل مــن 
  تاريخ طلبها.

  
) 4) و(3البنــدين (علــى المؤسســات المحــددة فــي  :10المــادة 

مـــن هـــذا القـــرار التـــي تقـــوم بعمليـــات التحاويـــل " 2مـــن "المـــادة 
تعــــــد بياناتهــــــا الماليــــــة وفقــــــًا  النقديــــــة بالوســــــائل اإللكترونيــــــة ان

تــاريخ  7723، المرفــق بــالقرار االساســي رقــم 2010نمــوذج لال
  (المتعلق بوضعية المصارف). 2/12/2000
  

يــتم ســحب التــرخيص الممنــوح لممارســة عمليــات  :11المــادة 
التحاويـــل النقديـــة بالوســـائل االلكترونيـــة فـــي حـــال التوقـــف عـــن 

  ممارسة هذه العمليات لمدة ستة اشهر متتالية.
  

  رخيصمستندات الت :ثانياً  
  

: بغية الحصول على ترخيص من مصرف لبنان 12المادة 
للقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل االلكترونية، على 

" 2) من "المادة 3المؤسسات اللبنانية المشار اليها في البند (
من هذا القرار التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل 

لى ثالث نسخ، واحدة منها اإللكترونية، أن تتقدم بطلب ع
  اصلية، مرفقًا به: 

مســــتند مثبــــت لهويــــة المؤسســــين واالشــــخاص الــــذين   -1
توقع تكليفهم بمهام اداريــة سيساهمون باالكتتاب واالشخاص الم

عــن ي أو هوية أو جــواز ســفر، أو نســخة (اخراج قيد افرادعليا 
جــاري اذا كــان أي مــن المؤسســين ملف التسجيل فــي الســجل الت

 مساهمين شخصًا معنويًا).أو ال
بيانـــات موقعـــة مـــن كـــل مـــن االشـــخاص المحـــددين أعـــاله  -2

تتضمن سيرة كل منهم الذاتية (الشهادات والخبرات وغيرها مــن 
  المعلومات المادية) وتقييم دقيق لذممهم المالية.

خالصــــــة عــــــن الســــــجل العــــــدلي العائــــــد لكــــــل مــــــن هــــــؤالء  -3
  ثة أشهر.ال يعود تاريخها الكثر من ثالشخاص اال
ين ينــوون االكتتــاب فــي بيــان بنســبة المســاهمة لكــل مــن الــذ -4

علــى أن يتضــمن فئــات االســهم، ان وجــدت، وكيفيــة الرأســمال، 
  توزيعها.

مشروع كل من النظام االساسي للشــركة والهيكليــة االداريــة  -5
  المزمع اعتمادها.

وبالقواعــد التقنيــة التــي المســتندات المتعلقــة بأنظمــة العمــل  -6
فـــي تنفيـــذ عملياتهـــا االلكترونيـــة والتـــي تثبـــت ان لـــديها تتبعها ســـ

نظـــام حمايـــة الكترونـــي فعـــال للعمليـــات التـــي تجريهـــا علـــى ان 
) 1تتضــمن علــى االقــل المســتندات المحــددة فــي الملحــق رقــم (

  المرفق بهذا القرار.
نســخة طبــق االصــل عــن العقــد الموقــع مــع الشــبكة الدوليــة  -7

سسات التي تقــوم بعمليــات التحاويــل للتحاويل في ما خص المؤ 
  النقدية الخارجية. 

نسخة طبق االصل عــن عقــد تــأمين يغطــي العمليــات التــي  -8
  تجريها والمخاطر كافة الممكن ان تواجهها.

  
علــــــى مؤسســــــات الصــــــرافة التــــــي ترغــــــب بالقيــــــام  :13المــــــادة 

بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل االلكترونيــة ان تتقــدم بطلــب 
علــــى ثـــــالث نســــخ، واحــــدة منهـــــا اصــــلية، مرفقــــًا بـــــه تــــرخيص 

) مــن "المــادة 8) و(7) و(6المستندات المشار اليها في البنود (
  " اعاله. 12
  

: بغيـــة الحصـــول علـــى تـــرخيص مـــن مصـــرف لبنـــان 14المـــادة 
للقيام بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل االلكترونيــة، 

) مــــن 4ا فــــي البنــــد (علــــى المؤسســــات االجنبيــــة المشــــار اليهــــ
" اعــاله أن تتقــدم بطلــب التــرخيص علــى ثــالث نســخ، 2"المــادة 

  واحدة منها اصلية، مرفقًا به:
النظـــــام االساســـــي للمؤسســـــة االجنبيـــــة والهيكليـــــة االداريـــــة  -1

  المزمع اعتمادها في لبنان.
بية يتضمن قرار الهيئة المختصة في المؤسسة االجن -2

ي لبنان وتعيين ممثل لها على ممارسة عملها فالموافقة 
  وتحديد صالحياته.

) من 8) و(7) و(6المستندات المشار اليها في البنود ( - 3
  " اعاله.12"المادة 

  
) 3البنـــدين (علـــى المؤسســـات المشـــار اليهـــا فـــي  :15المـــادة 

مـــــن هـــــذا القـــــرار التـــــي تقـــــوم بعمليــــــات " 2) مـــــن "المـــــادة 4و(
حصــــول علــــى بعــــد الالتحاويــــل النقديــــة بالوســــائل اإللكترونيــــة، 

وقبــل مباشــرة اعمالهــا فــي لبنــان، التــرخيص مــن مصــرف لبنــان 
ان تســـتكمل معـــامالت التأســـيس القانونيـــة والنظاميـــة وان تـــزود 
مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالمستندات المثبتة 

  لذلك مصادقًا عليها وفقًا لالصول.
  

  مستندات دورية: ثالثاً 
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سســــات غيــــر المصــــرفية التــــي تقــــوم علــــى المؤ  :16المــــادة 

  بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل االلكترونية تزويد:
ة لــدى مصــرف لبنــان كــل مــن مديريــة االســواق الماليــ - 1

المراقبة الســنوية  على المصارف بتقارير مفوضي ولجنة الرقابة 
) 18" والبنـــــدين (4) مـــــن "المـــــادة 3فـــــي البنـــــد (المشـــــار اليهـــــا 

اعـــاله وذلـــك خـــالل مـــدة اقصـــاها آخـــر  "5) مـــن "المـــادة 19و(
  شهر نيسان من كل سنة.

ومديريــة االســواق مديريــة الشــؤون القانونيــة مــن  كــل - 2
  :لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارفالمالية 

بنســخة طبــق االصــل عــن عقــد التــأمين المشــار اليــه   -أ 
" مـــــن هـــــذا القـــــرار، عنـــــد 5) مـــــن "المـــــادة 17فـــــي البنـــــد (

  تجديده. 
هـــا فـــي الفقـــرة (ب) مـــن البنـــد المعلومـــات المشـــار اليب  -ب
ــــــــك وقفــــــــًا 5مــــــــن "المــــــــادة ) 11( لالنمــــــــوذج " اعــــــــاله وذل
)CET-0 ،كــــــل ســــــتة ) المرفــــــق والــــــذي يتوجــــــب اعــــــداده

تــــــــم علـــــــى اســـــــطوانة ممغنطـــــــة وفقــــــــًا لبرنــــــــامج ياشـــــــهر، 
االســـــواق الماليـــــة لـــــدى االستحصــــــال عليــــــه مـــــن مديريـــــة 

  مصرف لبنان.
  

) 3) و(2ود (مؤسســـات المحـــددة فـــي البنـــعلـــى ال :17المـــادة 
مـــــن هـــــذا القـــــرار والتـــــي تقـــــوم بعمليـــــات " 2) مـــــن "المـــــادة 4و(

التحاويـــل النقديـــة بالوســـائل االلكترونيـــة تزويـــد كـــل مـــن مديريـــة 
االســــــواق الماليــــــة لــــــدى مصــــــرف لبنــــــان ولجنــــــة الرقابــــــة علــــــى 

  المصارف:
بتقـــارير مفوضـــي المراقبـــة الســـنوية عـــن اوضـــاعها الماليـــة  -1
  لك خالل مدة اقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة.وذ
المنشــــأة فــــي لبنــــان بالئحــــة بأســــماء مســــاهمي المؤسســــات  -2

كــــل ســــنة وبــــأي تعــــديل قــــد يطــــرأ علــــى هــــذه وذلــــك فــــي نهايــــة 
  الالئحة فور حصوله.

خــالل مهلــة اثنــي عشــر يومــًا مــن التــاريخ ببياناتهــا الماليــة  -3
  الموقوفة فيه هذه البيانات وذلك:

التــــي تقــــوم بعمليــــات ًا، فــــي مــــا خــــص المؤسســــات شــــهري -
  التحاويل داخل لبنان.

التــــي ال تقــــوم ســــوى المؤسســــات فصــــليًا، فــــي مــــا خــــص  -
  بعمليات التحاويل الخارجية.

  

" مــن هــذا 2علــى المؤسســات المحــددة فــي "المــادة  :18المــادة 
القــــــــرار والتــــــــي تقــــــــوم بعمليــــــــات التحاويــــــــل النقديــــــــة بالوســــــــائل 

م مديريـــة االســواق الماليـــة لــدى مصــرف لبنــان االلكترونية إعـــال
  خالل االيام العشرة االولى من كل شهر عن:

ـى لبنـــــان خـــــالل الشـــــهر حجــــم هــــذه العمليـــــات مـــــن والــــ -1
المرفــق علــى ان  (CET-1)وذلــك  وفقـــًا لالنمــوذج  المنصـــرم

لبرنــــــــامج يتــــــــم علـــــــى اســـــــطوانة ممغنطـــــــة، وفقــــــــًا يـــــــتم اعـــــــداده 
  ن مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان.ماالستحصـال عليـه 

وق مــا يــوازي مبلــغ العمليــات التــي تبلــغ قيمتهــا أو تفــ  -2
المرفــــــق  (CET-2)وذلــــــك وفقـــــــًا لالنمــــــوذج / د.أ. 10 000/

لبرنـــامج يتـــم علــى اســطوانة ممغنطــة، وفقـــًا على ان يــتم اعــداده 
مــن مديريـــة االســواق الماليـــة لــدى مصـــرف االستحصـــال عليــــه 

  لبنان.
  

  القسم الثالث: أحكام مختلفة
  

ت التي تقوم بوضع وتثبيت على جميع المؤسسا :19المادة 
بجميع النصوص جهاز صراف آلي ان تتقيد وتشغيل 

  عن مصرف لبنان بهذا الخصوص .التنظيمية الصادرة 
  

على كـل مــن يتعاطى "العمليات المالية  :20المادة 
قيد بصورة مطلقة والمصرفية بالوسائل االلكترونية" ان يت

بمبادئ االستقامة والنزاهة والشفافية وان يتبع االجراءات التي 
تؤمن أعلى درجات االمان وان يتخذ كل االحتياطات المتوجبة 

  لتحديد وحصر المسؤوليات المختلفة.
  

" 20عالوة على المبادئ العامة الواردة في "المادة  :21المادة 
  يأتي : من هذا القرار، يقتضي، التقيد بما

ان ال تقل سن العميل عن الثمانية عشرة عامًا وان يكون  -1
  متمتعا باالهلية الكاملة للتعاقد .

مع مراعاة القوانين النافذة، عدم اعطاء معلومات عن  - 2
  حساب العميل اال لقاء موافقة خطية صريحة ومسبقة.

عدم قبول التوقيع االلكتروني اال لقاء توفر الشروط التالية  -3
  مجتمعة:

  اتفاق صريح بين المعنيين .   -
  استعمال الموقع لرمز تعريف شخصي .   -
تأكيد من المؤسسة المنفذة، يرسل بالبريد    -

ذ ساعة من تنفي 24االلكتروني خالل مهلة اقصاها 
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ضمن مهلة اسبوع اال اذا العملية ويتبع بالبريد العادي 
  .المؤسسة االحتفاظ بالبريد لديها طلب المعني من

قيام المؤسسة المنفذة بابالغ العميل بوضعية شهرية    -
  مفصلة ترسل على عنوان مختار مسبقا منه.

عــدم تجــاوز ســقف اجمــالي للتســليف لصــالح شــخص واحــد  -4
مؤسســــة حقيقــــي او معنــــوي بجميــــع الوســــائل االلكترونيــــة لــــدى 

     % من اموالها الخاصة.20نسبة واحدة 
تبقــى خاضــعة بهــذا الشــأن امــا المصــارف والمؤسســات الماليــة ف

لصــــادرة عــــن مصــــرف لبنــــان والمتعلقــــة للنصــــوص التنظيميــــة ا
  بالحدود القصوى لمخاطر التسهيالت المصرفية.

  
اضافة الى ما ورد في هذا القرار، تطبق على  :22المادة 

 "العمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية" وعلى
يرد بشأنه نص في كل ما لم المؤسسات التي تمارسها، 

التي ترعى هذه ، القوانين واالنظمة والتعليمات مخالف
المؤسسات او التي ترعى العمليات المعنية المنفذة بالوسائل 

  التقليدية غير االلكترونية .
  

تمــــنح المؤسســــات غيــــر المصــــرفية التــــي تقــــوم  :23المــــادة 
والمنشـــأة قبـــل  بعمليـــات التحاويـــل النقديـــة بالوســـائل االلكترونيـــة

فــــي وضــــع مخــــالف ألحكــــام والتــــي تكــــون  6/6/2013اريخ تــــ
مـــــــن هـــــــذا القـــــــرار، مهلـــــــة حـــــــدها االقصـــــــى  7و 6و 5المـــــــواد 

  »لتسوية اوضاعها. 31/3/2014
  

المرفـــق  )CET-1(يعـــدل عنـــوان االنمـــوذج  :المـــادة الثالثـــة
بحيـــــــث  30/3/2000تـــــــاريخ  7548 األساســـــــي رقــــــم بــــــالقرار
  »نية من والى لبنانعمليات التحاويل النقدية االلكترو « يصبح:

  
ينشر هذا القرار في الجريدة الرســمية ويعمــل بــه  المادة الرابعة:
  فور صدوره.

  
  2013حزيران  6بيروت، في 

  
  1الملحق رقم 

  المستندات المتعلقة بأنظمة العمل وبالقواعد التقنية
  

لجميــع  (Job Description)مســتند الوصــف الــوظيفي   -
 العاملين في المؤسسة

 (User Manual) ف العملياتدليل ووص -
 IT Managementهيكليــة ادارة النظــام المعلومــاتي ( -

Organization( 
ة مقّومــــات النظــــام المعلومــــاتي ال ســــيما االجهــــزة واالنظمــــ -

 والشبكة ...التشغيلية والبرامج التطبيقية 
 Accessتــوّزع الصــالحيات علــى النظــام المعلومــاتي ( -

Control List( 
  (Logs) تعماالت النظام والبرامجملفات القيود على اس -
 )…,Antispam, Antivirusبرامج حماية األنظمة ( -
 ,Firewall, Proxyاجـــــراءات حمايـــــة الشـــــبكة ( -

Intrusion Detection,…(  
  اجراءات التشفير -
 اجراءات نسخ وحفظ المعلومات -
 اجراءات مكافحة تبييض االموال وتمويل االرهاب -
ئــدة لعمليــات المؤسســة خطــة الطــوارئ ومتابعــة العمــل العا -

 ولنظامها المعلوماتي
آليـــات حمايـــة العمـــالء عنـــد دخـــولهم علـــى الخدمـــة ومنهـــا  -

) وآليــة Authentication Procedureآليــة التعريــف (
 through OTP, or other secureتثبيت العمليات (

dynamic code(. 
  
 

  326تعميم وسيط رقم 
  للمصارف

  
تــاريخ  11490يط رقــم نودعكم ربطــًا نســخة عــن القــرار الوســ

 7835المتعلــــق بتعــــديل القــــرار األساســــي رقــــم  5/8/2013
ــــالقرار (االحتيــــاطي اإللزامــــي) المرفــــق  2/6/2001تــــاريخ  ب

  .2/6/2001تاريخ  84االساسي رقم 
  

  11490قرار وسيط رقم
  2/6/2001تاريخ  7835تعديل القرار األساسي رقم 

  المتعلق باالحتياطي اإللزامي
  بنان ،إن حاكم مصرف ل

، 76، 70بناًء على قانون النقــد والتســليف وال ســيما المــواد رقــم 
  منه ، 174و 79

 2/6/2001تاريخ  7835وبناًء على القرار األساسي رقم 
وبناًء على قرار  ته المتعلق باالحتياطي اإللزاميوتعديال
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لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة المجلس المركزي لمصرف 
  ،31/7/2013بتاريخ 

  
  قّرر ما يأتيي

ــــى: ) مــــن 2يلغــــى نــــص الفقــــرة (ب) مــــن البنــــد ( المـــــادة االول
رقــم العاشرة مكرر من القــرار االساســي المادة المقطع "أوًال" من 

  ويستبدل بالنص التالي: 2/6/2001تاريخ  7835
شـــراء أو بنـــاء مســـكن، لمـــرة واحـــدة، علـــى ان يكـــون هـــذا  -ب«

نان وأن ال يــتم بيعــه المسكن مقر االقامة الرئيسي للعميل في لب
  قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

يقتضـــــي ان يكـــــون المســـــكن ضـــــمن الضـــــمانات المقدمـــــة لقـــــاء 
طيلة فترة استفادة المصرف من التخفــيض مــن  القرض الممنوح

االحتيــــــاطي االلزامــــــي مقابــــــل هــــــذا القــــــرض وان ال يقــــــدم هــــــذا 
  قرض الممنوح.المسكن كضمانة ألي قرض آخر أو لزيادة ال

  
علـــــى المصـــــارف التأكـــــد مـــــن ان القـــــروض  :المـــــادة الثانيـــــة

الممنوحــــة ســــابقا متوافقــــة مــــع مضــــمون المــــادة االولــــى اعــــاله 
والعمـــــــــل فـــــــــورًا علـــــــــى ازالـــــــــة اي تعـــــــــارض او مخالفـــــــــة بهـــــــــذا 

  الخصوص.
  

  .يعمل بهذا القرار فور صدوره المادة الثالثة:
  

  دة الرسمية.ُينشر هذا القرار في الجري :المادة الرابعة
 

  2013آب  5بيروت، في 
 
  

        327تعميم وسيط رقم 
  للمصارف 

 
تـــاريخ  11491 نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم

نظام فتح واقفــال فــروع للمصــارف تعديل بالمتعلق  5/8/2013
علــــــى لبنــــــان وتحديــــــد المخصصــــــات المفروضــــــة العاملــــــة فــــــي 

تــــاريخ  7147ســــي رقــــم لمرفــــق بــــالقرار األسااالمراكــــز والفــــروع 
  .53موضوع التعميم االساسي رقم  5/11/1998

    
  11491قرار وسيط رقم 

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان تعديل 
  وتحديد المخصصات المفروضة 

 7147لمرفق بالقرار األساسي رقم اعلى المراكز والفروع 
 .5/11/1998تاريخ 
  إن حاكم مصرف لبنان،

  منه، 174قانون النقد والتسليف، السيما المادة  بناًء على
 5/11/1998تـــاريخ  7147وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 

نظــام فــتح واقفــال فــروع للمصــارف العاملــة وتعديالتــه المتعلــق ب
ـــــد المخصصـــــات المفروضـــــة علـــــى المراكـــــز  فـــــي لبنـــــان وتحدي

  ،والفروع
فــي  وبنــاء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المتخــذ

                 ،31/7/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 
 

  يـقـرر مـا يـأتـي
نظــام فــتح واقفــال يلغــى نــص المــادة الثالثــة مــن  المـــادة األولــى:

فــــــروع للمصــــــارف العاملــــــة فــــــي لبنــــــان وتحديــــــد المخصصــــــات 
المرفــق بــالقرار األساســي رقــم  المفروضــة علــى المراكــز والفــروع

  دل بالنص التالي:ويستب 5/11/1998تاريخ  7147
يتوجــب علــى المصــرف الــذي يرغــب فــي فــتح فــرع لــه ســواء « 

داخـــل لبنـــان او خارجـــه، ان يحصـــل علـــى موافقـــة مســـبقة مـــن 
  المجلس المركزي لمصرف لبنان. 

بحكــم الفــروع المواقــع أو لغاية تطبيــق احكــام هــذا القــرار، تعتبــر 
(شــــــبابيك، مكاتــــــب ...) التــــــي تنشــــــأ خــــــارج المركــــــز االمــــــاكن 

ـــــة التـــــي تعتمـــــد يســـــي أو الفـــــروع و الرئ ـــــى التكنولوجيـــــا الحديث عل
لقيــــــــام باعمــــــــال استعالمية/تحضــــــــيرية ويمكــــــــن مــــــــن خاللهــــــــا ا

  .»للعمليات المصرفية
  

يلغــى نــص البنــد (ح) مــن المــادة الثامنــة مــن  الثانيــة:المـــادة 
نظـــام فـــتح واقفـــال فـــروع للمصـــارف العاملـــة فـــي لبنـــان وتحديـــد 

المرفــق بــالقرار  ز والفــروعالمخصصــات المفروضــة علــى المراكــ
ويســــتبدل بــــالنص  5/11/1998تــــاريخ  7147األساســــي رقــــم 

  التالي:
ــــروع، المنشــــأة  -ح « خــــالل الســــنة  ان ال يتجــــاوز عــــدد الف

علــى ان يكــون واحــد منهــا علــى االقــل مــن الواحــدة ثالثــة فــروع 
عتمــد علــى التكنولوجيــا الحديثــة المشــار اليهــا فــي الفــروع التــي ت
يمكــــن للمجلــــس المركــــزي، اذا رأى ذلــــك  اعــــاله.المــــادة الثالثــــة 
في البنــد (ح) المصرف من التقيد بالعدد المحدد مناسبًا، اعفاء 

  »هذا.



61 
  

تمــنح المصــارف التــي تكــون فــي وضــع مخــالف  :المـادة الثالثة
التــي ألحكام هــذا القــرار مهلــة ســتة اشــهر لتســوية وضــع الفــروع 

فــي المــادة الثالثــة اليهــا عتمــد علــى التكنولوجيــا الحديثــة المشــار ت
  اعاله.

  
  يعمل بهذا القرار فور صدوره. المـادة الرابعة:

  
 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة:

  
  2013آب  5بيروت، في 

  
  

  328تعميـم وسيط رقم 
  للمصارف  
 

تــاريخ  11503نودعكم ربطًا نســخة عــن القــرار الوســيط رقــم 
 7835قــرار األساســي رقــم المتعلــق بتعــديل ال 13/8/2013

(االحتيـــاطي اإللزامـــي) المرفـــق بـــالتعميم  2/6/2001تـــاريخ 
  .84االساسي رقم 

       
             11503قـرار وسيط رقـم 

 2/6/2001تاريخ  7835تعديل القرار األساسي رقم 
  المتعلق باالحتياطي اإللزامي

  إن حاكم مصرف لبنان ،
، 76، 70سيما المواد رقم بناًء على قانون النقد والتسليف وال 

  منه، 174و 79
 2/6/2001تاريخ  7835وبناًء على القرار األساسي رقم 

وبناًء على قرار  وتعديالته المتعلق باالحتياطي اإللزامي،
المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة 

  ، 6/8/2013بتاريخ 
  

  يقّرر ما يأتي
) مـــن 6ة (هــــ) مـــن البنـــد (يلغـــى نـــص الفقـــر     المادة االولى:

تــــــــاريخ  7835مــــــــن القــــــــرار األساســــــــي رقــــــــم المــــــــادة العاشــــــــرة 
  ويستبدل بالنص التالي: 2/6/2001
  
% مــــن ارصــــدة القــــروض الممنوحــــة بــــالليرة 60بنســــبة  -هـــــ «
ـــــــة الل ـــــــة شـــــــركة كفـــــــاالت ش.م.ل بناني ـــــــة قـــــــروض  –بكفال كفال

% مـــن ارصـــدة 100وبنســـبة  المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة

بعد انتهاء  لممنوحة ضمن برنامج "كفاالت االشجار"القروض ا
فتـــرة الـــدعم شـــرط ان ال تتعـــدى الفوائـــد والعمـــوالت مـــن اي نـــوع 

بعــد انتهــاء فتــرة الــدعم االشــجار" كانــت علــى قــروض "كفــاالت 
  %.»3نسبة 

مـــن القـــرار يلغـــى مطلـــع المـــادة الســـابعة عشـــرة  المـــادة الثانيـــة:
ـــــاريخ  7835األساســـــي رقـــــم  تبدل بـــــالنص ويســـــ 2/6/2001ت

  التالي:
اإلتحــاد األوروبــي، بتقــديم  يقــوم مصــرف لبنــان، بالتعــاون مــع«

ــــــــــــــــدعم القــــــــــــــــروض منحــــــــــــــــة  ــــــــــــــــي ل ال تتعــــــــــــــــدى قيمتهــــــــــــــــا الت
 زيهــا بــالعمالت األجنبيــة/ ل.ل. أو مــا يوا7,500,000,000/

الممنوحـــــة للمؤسســـــات الصـــــغيرة والمتوســـــطة لتمويـــــل مشـــــاريع 
وز مــدة تســديدها والتــي ال تتجــاصــديقة للبيئــة فــي مجــال الطاقــة 

  »عشر سنوات:
  

) RO-011لغــى نــص كــل مــن األنمــوذجين (ي المــادة الثالثــة:
تــــاريخ  7835االساســــي رقــــم المــــرفقين بــــالقرار ) ARO-10(و
ويســـتبدل بـــالنص الجديـــد لألنمـــوذجين المـــذكورين  2/6/2001

  المرفقين بهذا القرار.
 

س الــذي من يــوم الخمــييعمل بهذا القرار اعتبارًا  المادة الرابعة:
  من تاريخ صدوره.يلي أسبوعين 

  
  ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة الخامسة:

  
  2013آب  13 بيروت، في

  
 

    329 تعميم وسيط رقم
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية 

ولهيئات االستثمار الجماعي بالقيم  ولمفوضي المراقبة
المشتركة  المالية وللصناديق المنقولة وسائر األدوات

  لالستثمار بعمليات التسنيد
  

تـــاريخ  11507 نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم
 11389بتعـــديل القـــرار االساســـي رقـــم المتعلـــق  17/8/2013

(تســـــــنيد الموجــــــــودات) المرفـــــــق بــــــــالتعميم  6/4/2013تـــــــاريخ 
  .129االساسي رقم 

  11507قرار وسيط رقم 
تاريخ  11389القرار االساسي رقم تعديل         
  المتعلق بتسنيد الموجودات 6/4/2013
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  مصرف لبنان، إن حاكم
المتعلـــق  6/6/1996تـــاريخ  520القـــانون رقـــم  وبنـــاًء علـــى

االئتمانيـــة وال ســـيما المـــادتين  بتطـــوير الســـوق الماليـــة والعقـــو
  األولى والثانية منه،

المتعلــــق  9/12/2005تــــاريخ  705وبنــــاًء علــــى القــــانون رقــــم 
 حظـــر انشـــاءمنـــه التـــي ت 7بتســـنيد الموجـــودات ال ســـيما المـــادة 

مــن  مســبق تــرخيص علــى الحصــول بعــد اال صــندوق تســنيد
    مصرف لبنان،

 6/4/2013تـــاريخ  11389القـــرار االساســـي رقـــم وبنـــاًء علـــى 
  ، المتعلق بتسنيد الموجودات

ي وبناًء عـلى قـرار المجلـس المـــركزي لمصـــرف لبـــنان المتخــذ فـــ
  ،31/7/2013جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يقرر ما يأتي 

ـــى: ـــادة األول لـــى مـــن القــــرار يضــــاف الـــى آخـــر المــــادة االو  الم
  :الفقرة التالي نصها 6/4/2013تاريخ  11389االساسي رقم 

مــوال غيــر تســنيد االال تنطبــق الشــروط اعــاله علــى عمليــات «
ديون الماديــة وعلــى الحقــوق الناتجــة عــن عقــود ايجــار وعلــى الــ

  »وسندات الدين والقروض.
     يعمل بهذا القرار فور صدوره . المادة الثانية:

  
  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . المادة الثالثة:

  
  2013آب  17بيروت ، في 

  
 

      330تعميم وسيط رقم 
  للمصارف

 
تــاريخ  11508نودعكم ربطــًا نســخة عــن القــرار الوســيط رقــم 

 7835تعــديل القــرار األساســي رقــم المتعلــق ب 20/8/2013
بــــالقرار (االحتيــــاطي اإللزامــــي) المرفــــق  2/6/2001تــــاريخ 

  .2/6/2001تاريخ  84االساسي رقم 
  

  11508 قرار وسيط رقم
  2/6/2001تاريخ  7835تعديل القرار األساسي رقم 

  المتعلق باالحتياطي اإللزامي
  إن حاكم مصرف لبنان ،

، 76، 70ف وال سيما المواد رقم بناًء على قانون النقد والتسلي
  منه ، 174و 79

 2/6/2001تاريخ  7835القرار األساسي رقم  وبناًء على
وبناًء على قرار  باالحتياطي اإللزامي، وتعديالته المتعلق

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة المجلس المركزي لمصرف 
  ، 14/8/2013بتاريخ 

  
  يقّرر ما يأتي

) من 2نص الفقرة (ب) من البند (يلغى  المـادة االولى:
رقم العاشرة مكرر من القرار االساسي المقطع "أوًال" من المادة 

  ويستبدل بالنص التالي: 2/6/2001تاريخ  7835
شراء أو بناء مسكن، لمرة واحدة، على ان يكون هذا  -ب«

المسكن مقر االقامة الرئيسي للعميل في لبنان وأن ال يتم بيعه 
  نوات على وضع القرض موضع التنفيذ.قبل مرور سبع س

يقتضـــــي ان يكـــــون المســـــكن ضـــــمن الضـــــمانات المقدمـــــة لقـــــاء 
طيلة فترة استفادة المصرف من التخفــيض مــن  القرض الممنوح

االحتيــــــاطي االلزامــــــي مقابــــــل هــــــذا القــــــرض وان ال يقــــــدم هــــــذا 
  المسكن كضمانة ألي قرض آخر أو لزيادة القرض الممنوح.

ان القـــروض الممنوحـــة قبـــل تـــاريخ  علـــى المصـــارف التأكـــد مـــن
متوافقـــة مــــع مضــــمون المقطــــع الثــــاني مــــن الفقــــرة  5/8/2013

(ب) هذه والعمل على ازالة اي تعارض او مخالفــة بهــذا الشــأن 
وقــــــــف اســــــــتفادة تحــــــــت طائلــــــــة  31/12/2013قبــــــــل تــــــــاريخ 

كــل تخفيض االحتياطي االلزامي مقابل المصرف المخالف من 
ام المنــوه عنهــا والزامــه بايــداع قــرض ممنــوح دون مراعــاة لألحكــ

احتيــــاطي خــــاص دون فائــــدة بمــــا يــــوازي قيمــــة هــــذا التخفــــيض 
وتعرضه لإلحالة على الهيئة المصرفية العليــا إلتخــاذ العقوبــات 

  »المناسبة بحقه.
    

القــرار يضــاف الــى "المــادة العاشــرة مكــرر" مــن  المــادة الثانيــة:
 المقطــــــع "ســــــادس 2/6/2001تــــــاريخ  7835رقــــــم االساســــــي 

  عشر" التالي نصه:
: يقــوم مفــوض المراقبــة علــى أعمــال المصــارف ســادس عشــر«

من صحة تنفيذ أحكــام هــذه المــادة وابــالغ حــاكم د المعنية بالتأك
مصـــرف لبنـــان ورئـــيس لجنـــة الرقابـــة علـــى المصـــارف عـــن كـــل 

  »فور اكتشافها.مخالفة او مغايرة 
  

وسيط رقم يلغى نص المادة الثانية من القرار ال المادة الثالثة:
  .5/8/2013تاريخ  11490
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  .يعمل بهذا القرار فور صدوره المادة الرابعة:
  

  ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة:
  

  2013آب  20بيروت، في 
  

 
      331تعميم وسيط رقم 

  والمؤسسات المالية للمصارف
 

تـــاريخ  11512نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
 6116المتعلــــق بتعـــــديل القـــــرار األساســـــي رقـــــم  22/8/2013

التســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف ( 7/3/1996تــــاريخ 
 بـــــــالتعميم) المرفـــــــق لبنـــــــان للمصـــــــارف و للمؤسســـــــات الماليـــــــة

  .23االساسي رقم 
 

       11512قرار وسيط رقم 
  7/3/1996تاريخ  6116 القرار األساسي رقمتعديل 

ن أن يمنحها مصرف لبنان المتعلق بالتسهيالت الممك
  للمصارف وللمؤسسات المالية

  إن حاكم مصرف لبنان،
 153و  70بناًء على قانون النقد والتسليف، ال سيما المواد 

  منه، 177و  174و
 7/3/1996تــــاريخ  6116 القــــرار األساســــي رقــــموبنــــاًء علــــى 

وتعديالتــــه المتعلــــق بالتســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف 
  وللمؤسسات المالية،لبنان للمصارف 

 25/3/1998تاريخ  6938وبناًء على القرار االساسي رقم 
  وتعديالته المتعلق بتحديد االموال الخاصة للمصارف،

لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 
  ،21/8/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 

  
  

  يـقـَـّرر مـا يـأتـي
تاريخ  6116 األساسي رقم اريضاف الى القر  :المادة االولى

  المادة "الثامنة مكرر" التالي نصها: 7/3/1996
لغاية تطبيق هذه المادة، يفهم  بـ "الشركة" أو "الشركات"  -« 

  كل من:
  ). Startup Companies"الشركات الناشئة" ( - 1

) و"الشركات المسرعة Incubators"حاضنات االعمال" ( - 2
لتي يكون موضوعها محصورًا ) واAcceleratorsلالعمال" (

عن  في لبنان بدعم تطوير وانجاح ونمو "الشركات الناشئة"
طريق تقديم الدعم االداري وتأمين شبكات العالقات العامة 

-Knowوالتوجيه والتدريب وافادتها من المعرفة والخبرة (
how التي تمتلكها باالضافة الى تزويدها بمجموعة من (

مكاتب، موارد لوجستية...) و/أو موارد الدعم والخدمات (
  المساهمة فيها.

 الشركات التي يكون موضوعها محصورًا بالمشاركة - 3
 )Venture Capital(  في رأسمال "شركات ناشئة" في لبنان

ترى فيها ومن خاللها امكانية نمو وقدرة على تحقيق االرباح 
 .خاصًة عند التفرغ عن مساهماتها فيها

مــن تســليفات دون فائــدة لمــدة حــدها  يمكــن إفــادة المصــارف -
االقصى ســبع ســنوات مقابــل المســاهمات التــي تقــوم بهــا، علــى 

  كامل مسؤوليتها، في رأسمال "الشركات" وذلك وفقًا لما يلي:
  

 ":المساهمة في "الشركات اوًال:
 
لمصــــــرف لبنــــــان علــــــى مــــــنح  يوافــــــق المجلــــــس المركــــــزي -1

ــــل مســــاهمة هــــذا االالتســــليفات  ــــى المصــــرف مقاب ــــر فــــي ال خي
  "شركة" شرط ان:

  تكون "الشركة" شركة مساهمة لبنانية ذات اسهم اسمية.  -أ  
مــن الشــركات الماليــة أو مــن شــركات ال تكــون "الشــركة"  -ب 

  األوف شور.
ــــــــين االشــــــــخاص  -ج  ال يكــــــــون مســــــــاهمو "الشــــــــركة" مــــــــن ب

الخاضـــــعين، بصــــــورة مباشــــــرة أو غيـــــر مباشــــــرة، الحكــــــام 
) مـــــن المـــــادة 4ة والبنـــــد (مـــــن قـــــانون التجـــــار  158المـــــادة 

مــن قــانون النقــد والتســليف وعلــى المصــرف المعنــي  152
  التأكد، على كامل مسؤوليته، من ذلك.

بالتفرغ عن األسهم التــي  أن يتعهد المصرف المعني    -د 
الل مــدة ال تتجــاوز الســبع فــي رأســمال "الشــركة" خــيملكهــا 

ويعـــود  للمجلـــس المركـــزي لمصـــرف لبنـــان، فـــي ســـنوات. 
ت معللة وبالرغم من هذا التعهد، الموافقة على طلــب حاال

  المصرف المذكور تخطي هذه المدة.
يعلــق المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان موافقتــه علــى مــنح  -2

ى تـــــأثير المشـــــروع التســـــليفات موضـــــوع هـــــذه المـــــادة علـــــى مـــــد
دي واالجتمـــاعي وعلـــى علـــى النمـــو االقتصـــاموضـــوع "الشـــركة" 
وبالتــــالي زيــــادة الثــــروة  انيفــــي الســـوق اللبنــــخلـــق فــــرص عمــــل 
وعلـــى مـــدى ارتكـــاز المشـــروع علـــى اقتصــــاد  الوطنيـــة اللبنانيـــة
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) ودعمـــــه للمهـــــارات Knowledge Economyالمعرفـــــة (
  ).Intellectual Capitalالفكرية االبداعية (

يمكـــن للمجلـــس المركـــزي، اســـتثنائيًا وضـــمن الشـــروط التـــي  -3
  يحددها وفقًا لكل حالة: 

شـــــاركة عـــــدة مصــــارف فـــــي المســـــاهمة فـــــي الموافقــــة علـــــى م -
  رأسمال "شركة" واحدة.

ـــــى  - ـــــى مـــــنح التســـــليفات موضـــــوع هـــــذه المـــــادة ال الموافقـــــة عل
المصارف مقابل مســاهمتها فــي هيئــات اســتثمار جمــاعي منشــأة 
فـــــــي لبنـــــــان يكـــــــون موضـــــــوعها محصـــــــورًا بتمويـــــــل "الشـــــــركات" 

  واالستثمار فيها.
ن احكـــام نيـــة مـــال يمكـــن أن تزيـــد مســـاهمة المصـــارف المع -4

% مـــن رأســـمال "الشـــركة"  80فـــي اي وقـــت، عـــن هـــذه المـــادة، 
  الواحدة.

ط مـــنح اصـــحاب المشـــروع الـــذي يمكـــن تجـــاوز هـــذه النســـبة شـــر 
) Stock Optionsمــن اجلــه "الشــركة" حقــوق خيــار (انشــئت 

ارف المعنيــة تــوليهم حــق االكتتــاب باألســهم التــي تتملكهــا المصــ
  رة اعاله. % المذكو 80الـ والتي تفوق نسبة 

مســـاهمات اي مصـــرف فـــي  ال يمكـــن ان يتجـــاوز مجمـــوع -5 
الخاصــة، علــى ان ال تزيــد  % مــن اموالــه 3نســبة "الشــركات"  

% مــن هــذه 10اي مصرف فــي "الشــركة" الواحــدة عــن مساهمة 
النســبة. غيــر انــه يعــود للمجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان، فــي 

  لنسبتين.حاالت معللة، الموافقة على تخطي اي من هاتين ا
وألجل تطبيق احكام هذه المادة، تعتبر االموال المخصصة 

  للمساهمات في "الشركات" بمثابة اموال خاصة. 
يجب ان يكون للمصارف المعنية دور فاعل في تطوير  - 6

  اعمال "الشركة" ودعم واستمرار نمّوها وفي حسن ادارتها.
  

 :التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان: ثانياً 
 
ف المصارف المعنية التسليفات الممنوحة من مصــرف توظ -1

لبنان عمًال بأحكــام هــذه المــادة فــي ســندات خزينــة يــتم االكتتــاب 
  بها في السوق األولية.

وفــــي حــــال عــــدم إصــــدار ســــندات خزينــــة، يجــــوز توظيــــف هــــذه 
التسليفات في حسابات أو عمليــات أو أوراق ماليــة يوافــق عليهــا 

ـــة وتشـــّكل هـــذه ال المجلـــس المركـــزي توظيفـــات الضـــمانات الكافي
ــــل بهــــا وبنســــبتها  والمطلوبــــة للتســــليفات الممنوحــــة شــــرط أن يقب

  المجلس المركزي.

يـــتم احتســـاب الهـــامش المحقـــق للمصـــرف المســـتفيد النـــاتج  -2
عـــــن توظيـــــف التســـــليفات الممنوحـــــة بشـــــكل يضـــــمن للمصـــــرف 

  % من قيمة مساهمته في "الشركة".75المعني تحقيق تغطية 
سليفات الممنوحة بحيث تكون االيرادات الصافية تحدد قيمة الت

التي تنتج عن توظيف هذه التسليفات من قبل المصرف 
  % من قيمة مساهمته في "الشركة". 75المستفيد موازية لـ 

غير انه يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة 
لمصرف معني على تخطي هذه النسبة في حال عدم كفاية 

باالستناد الى اهمية المشروع موضوع امواله الخاصة و 
  "الشركة". 

تســــدد حكمــــًا قيمــــة التســــليفات الممنوحــــة لتمويــــل مســــاهمة  -3
مصـــرف معنـــي  فـــي "الشـــركة" عمـــًال بأحكـــام هـــذه المـــادة عنـــد 
إنتهاء مدتها أو عند حسم السندات الموظفــة فيهــا قبــل اوانهــا أو 
ـــ ي عنـــد التفـــرغ عـــن األســـهم التـــي يملكهـــا المصـــرف المـــذكور ف

  رأسمال "الشركة".
تحـــدد ســـائر شـــروط التســـليفات ال ســـيما مـــدتها فـــي العقـــود  -4

  المنوي توقيعها مع المصارف المعنية.
يمكن زيادة قيمة التسليفات المنوه عنها بغية اكتتاب  - 5

المصرف بأي أسهم جديدة في "الشركة" ذاتها وذلك شرط 
) 4دين (مراعاة احكام هذه المادة كافة وال سيما احكام البن

  ) من المقطع "أوًال" منها.5و(
  

 :التفرغ عن اسهم "الشركة" وحقوق مصرف لبنان ثالثًا:
 
قبل التفرغ عــن اي مــن اســهمه فــي "شــركة" علــى المصــرف  -1

المعنـــي اعـــالم مصـــرف لبنـــان بـــذلك وتزويـــده بتقريـــر مـــنظم مـــن 
مفـــوض المراقبـــة علـــى اعمـــال "الشـــركة" يبـــين فيـــه قيمـــة االســـهم 

رغ عنها ويعــود لمصــرف لبنــان تعيــين خبيــر أو اكثــر المنوي التف
على نفقة المصرف المعني بغيــة تخمــين حقــوق المســاهمين فــي 

  "الشركة".
واذا اعترض المصرف المعني على هذا التخمين، يبت 
بالقضية عن طريق التحكيم العادي، وفقا لالصول المحددة في 

  من قانون النقد والتسليف. 155المادة 
المصرف المعني أن يسدد مصرف لبنان  يتوجب على - 2

% من االرباح التي قد يحققها نتيجة بيع اسهم 50نسبة 
  "الشركة" ونتيجة توزيع اية أرباح من قبل هذه االخيرة. 

يتم استعمال المبالغ والعائدات الناتجة عن بيع االسهم،  -3
باستثناء نسبة االرباح المتوجبة لمصرف لبنان، اما باعادة 
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ا خالل مهلة اقصاها ستة اشهر في اسهم "شركات" استثماره
جديدة وفقًا الحكام هذه المادة وذلك طيلة مدة سريانها واما 

  بزيادة رأسمال المصرف المعني. 
  

 :شروط موافقة مصرف لبنان والمستندات المطلوبة :رابعاً 
 
على المصارف المعنية تقديم طلب الحصول على موافقة  - 1

الستفادة من أحكام هذه المادة الى المجلس المركزي على ا
  مكتب الحاكم على ثالث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقًا به: 

مســــتند مثبــــت لهويــــة مســــاهمي أو مؤسســــي "الشــــركة"  -أ
واالشــــــــخاص الــــــــذين سيســــــــاهمون باالكتتــــــــاب واالشــــــــخاص 
المكلفــين أو المتوقــع تكلــيفهم بمهــام اداريــة عليــا (اخــراج قيــد 

ــــــرادي أو هويــــــة أو جــــــواز ســــــفر، أو نســــــخة عــــــن ملــــــف  اف
التسجيل في السجل التجــاري اذا كــان أي مــن المؤسســين أو 

  المساهمين شخصًا معنويًا).
بيانــات موقعــة مــن كــل مــن االشــخاص المحــددين أعــاله  -ب

تتضمن سيرة كــل مــنهم الذاتيــة (الشــهادات والخبــرات وغيرهــا 
مــــــن المعلومــــــات الماديـــــــة) وتقيــــــيم دقيـــــــق لــــــذممهم الماليـــــــة 

علـــى انواعهـــا كافـــة التـــي يشـــارك ايـــا كـــان مـــنهم  الشـــركاتو 
فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، او يرأسها مــع بيــان نــوع 
هــذه الشــركات ونــوع العالقــة التــي تربطــه بهــا (رئــيس مجلــس 

 -شــريك  -مســاهم  -مــدير  -عضــو مجلــس ادارة  -ادارة 
 الخ...). -شريك مفوض 

ـــــد لكـــــل مـــــن هـــــؤالخالصـــــة عـــــن الســـــجل العـــــد -ج ء لي العائ
  ال يعود تاريخها الكثر من ثالثة أشهر.االشخاص 

بيــان بنســبة مســاهمة اي مــن المســاهمين أو االشــخاص  -د
  الذين ينوون االكتتاب في رأسمال "الشركة".

كـــل مـــن النظـــام االساســـي أو مشـــروع النظـــام االساســـي  -هــــ
  "للشركة" الهيكلية االدارية المعتمدة أو المزمع اعتمادها.

اقتصــادية تتعلــق "بالشــركة" وبالعمليــات التــي دراسة جــدوى  -و
تنــــوي القيــــام بهــــا والتــــي تــــدخل ضــــمن موضــــوعها علــــى ان 
تغطـــي فتـــرة ثـــالث ســـنوات مقبلـــة وتشـــمل الميزانيـــات وبيـــان 
االربــاح والخســائر والتــدفقات النقديــة المرتقبــة وفــرص العمــل 

  التي تتيحها في السوق اللبناني.
ـــــثالث -ز ـــــدة ل ســـــنوات ســـــابقة، حيـــــث  البيانـــــات الماليـــــة العائ

  ينطبق، بالنسبة "للشركات" المنشأة سابقًا.
عــــــدد المــــــوظفين أو االشــــــخاص المتوقــــــع تــــــوظيفهم فــــــي  -ح

  "الشركة".
 اتباعهـــا لتقيـــد "الشـــركة" االجـــراءات المتبعـــة أو المزمـــع-ط

  ).CorporateGovernance(الرشيدة" بمبادئ "االدارة
  ة.اي مستندات اخرى يجدها مصرف لبنان ضروري -ي

على المصرف المستفيد تزويد مصرف لبنان، سنويا، - 2
  بالبيانات التالية العائدة "للشركة":

  البيانات المالية. -
  الئحة المساهمين.  -
الئحة بأسماء اعضاء مجلس االدارة والمدراء العامين  -

  ومفوضي المراقبة على اعمالها.
  تقرير مفوض المراقبة يبين تطور اعمالها. -
تعيين  راض في اي وقت علىمصرف لبنان االعتيمكن ل - 3

  شخص معين كمفوض مراقبة على اعمال "الشركة".
 

 :متابعة وعقوبات :خامساً 
 

يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف المعنية  - 1
بالتأكد من صحة تنفيذ أحكام هذه المادة وابالغ حاكم 
مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل 

  الفة او مغايرة فور اكتشافها.مخ
تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة صحة تنفيذ  - 2

أحكام هذه المادة على أن تبلغ حاكم مصرف لبنان فورًا بأي 
  مخالفة لهذه األحكام.

  يتعرض كل مصرف يتبين انه خالف أحكام هذه المادة: -3 
للتســــديد الفــــوري لقيمــــة التســــليفات الممنوحــــة مــــن مصــــرف    - أ

لبنــان مقابــل كــل مســاهمة يقــوم بهــا بطريقــة مخالفــة الحكــام 
  هذه المادة. 

% مــن قيمــة هــذه التســليفات 15لدفـــع فائــدة مقــدارها   - ب
منـــذ تـــاريخ منحهـــا ولغايـــة تـــاريخ تســـديدها الفعلـــي أو لحـــين 

  »اكتشاف المخالفة وذلك وفقًا لما يقرره مصرف لبنان.
  

 بـــالقرار فــقالمر ) IN13الجــدول (يلغــى نــص  المــادة الثانيــة:
ويســــــتبدل بــــــالنص  7/3/1996تــــــاريخ  6116 األساســــــي رقــــــم
  الجديد المرفق.

  
 يعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثالثة:

  
  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة:

 
  2013آب  22بيروت ، في 
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رمز نوع   فئة القروض  رمز فئة القروض  رقم متسلسل
  القروض

مجموع القروض   دةنسبة الفائ
الممنوحة من المصارف 

  كافة 

الحد االقصى للتسليفات 
الممنوحة من مصرف 

  لبنان 
1  PRDB  القروض للقطاعات االنتاجية التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة باســتثناء

  القروض الممنوحة بكفالة شركة كفاالت ش.م.ل 
   

  
  مليار ل.ل 50  مليار ل.ل. 333

      %1.075مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين + a3  وحة بالليرة اللبنانية منها الممن -     

      %7.075معدل الليبور لثالثة اشهر + a3  منها الممنوحة بالعمالت االجنبية -     

2  RDEV  قروض بالليرة اللبنانية الغراض االبحاث والتطوير في قطاعات انتاجية  rd 0.75%  6.6 .ليار ل.لم 10  مليار ل.ل  

3  ENVE  قروض بــالليرة اللبنانيــة لتمويــل المشــاريع الصــديقة للبيئــة فــي مجــال الطاقــة
التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتــي تتجــاوز قيمــة كــل منهــا 

  ثالثون مليون ليرة لبنانية 

ev2 3.75 %- )50%  (مليار ل.ل 225  .ل.مليار ل 150  من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة  

4  ENVB  القروض بالليرة اللبنانيــة لتمويــل المشــاريع الصــديقة للبيئــة التــي تســتفيد مــن
  دعم الدولة للفوائد المدينة وتتجاوز قيمة كل منها ثالثون مليون ليرة لبنانية

a35 + مليار ل.ل 15  مليار ل.ل. 50  %0.15مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين  

5  INFE  القــروض لتمويــل المشــاريع الصــديقة للبيئــة فــي مجــال الطاقــة الممولــة مــن
  )AFD) و(EIBالبنك االوروبي للتثمير(

   
  

  مليار ل.ل 240  مليار ل.ل. 160

% 3.75% عمولــــــة مصــــــرف لبنــــــان + AFD +  (0.5هـــــامش البنــــــك االوروبــــــي و( a12  منها التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة  -     
  لسنة واحدة)الخزينة % فائدة سندات 150امش المصرف ناقص (ه

    

  خالل فترة الدعم يطبق المعدل التالي: a35  منها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة -     
% 3.42% عمولــــــة مصــــــرف لبنــــــان + AFD +  (0.5هـــــامش البنــــــك االوروبــــــي و(

  واحدة).% فائدة سندات الخزينة لسنة 70هامش المصرف ناقص(
  بعد انقضاء فترة الدعم، يطبق المعدل التالي:

% 3.42% عمولــــــة مصــــــرف لبنــــــان + AFD +  (0.5هـــــامش البنــــــك االوروبــــــي و(
 المصرف ناقصهامش 

 5/8للجــزء مــن الرصــيد الــذي يســاوي  % فائــدة ســندات الخزينــة لســنة واحــدة)70( -1
  منه ولفترة ال تتعدى الثماني سنوات.

 3/8للجزء مــن الرصــيد الــذي يســاوي  لخزينة لسنة واحدة)% فائدة سندات ا150( -2
 منه ولفترة ال تتعدى الخمس سنوات.

    

6  WBEV  القــروض لتمويــل المشــاريع الصــديقة للبيئـــة للحــد مــن التلــوث الممولــة مـــن
  البنك الدولي 

a11, a12, 
a35 

% هـــامش المصـــرف 3.5% عمولـــة مصـــرف لبنـــان + 0.5+  البنـــك الـــدوليهـــامش 
 فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة)   %100ناقص (

  مليار ل.ل 23  مليار ل.ل. 23

7  IN09  القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقًا الشروط  المنصوص
عليها في المقطع "أوًال" من "المادة العاشرة مكرر" من القرار االساســي رقــم 

n09, n19 40مليار ل.ل 350  مليار ل.ل. 583.3  %3.3ات الخزينة اللبنانية لمدة سنة + % من مردود سند  
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   2/6/2001تاريخ  7835
8  KAFB  القروض للقطاعات االنتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شــركة كفــاالت ش.م.ل

  والتي تستفيد من دعم الفوائد المدينة 
q2 40 + مليار ل.ل 50  مليار ل.ل. 83.3  %3.3%من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة  

9  HIN9  القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح وفقًا للشروط المنصوص عليها
  7835في المقطع "أوًال" من المادة العاشرة مكرر من القرار االساســي رقــم 

  .2/6/2001تاريخ 

n29 40 + لمليار ل 400  مليار ل.ل. 667  %3.3% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة.  

10  HEPH  القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا إلى البروتوكــول الموقــع
  لإلسكان مع المؤسسـة العامة

p 20 + مليار ل.ل 480  مليار ل.ل. 600  %3.9% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين  

11  HMLT دا الى البروتوكول الموقــع القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنا
  بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين

m1 2.128%  62 .مليار ل.ل 62  مليار ل.ل  

12  HJUR  القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادًا الــى بروتوكــول التعــاون
  الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة

jr 2.128% 22 .ليار ل.لم 22  مليار ل.ل  

13  HDPL  القـــروض السكنيــــة التـــي تمـــنح للمهجـــرين اســـتنادًا الـــى بروتوكـــول التعـــاون
  الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين 

dp 2.128% 30 .مليار ل.ل 30  مليار ل.ل  

14  HFSI  القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا الــى بروتوكــول التعــاون
  والمديرية العامة لقوى االمن الداخلي الموقع بين المصارف

fs 2.128% 50 .مليار ل.ل 50  مليار ل.ل  

15  HDSG  القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادًا الــى بروتوكــول التعــاون
 الموقع بين المصارف والمديرية العامة لألمن العام

sg 2.128% 30 .مليار ل.ل 30  مليار ل.ل  

16  EDUS  ض بــالليرة اللبنانيــة التــي تمــنح لمتابعــة الدراســة فــي مؤسســات التعلــيم القــرو
  العالي 

u 3.5%  30 .مليار ل.ل 30  مليار ل.ل  

17  EVES  القروض بالليرة اللبنانيــة التــي ال تتجــاوز قيمــة كــل منهــا ثالثــين مليــون ليــرة
لبنانيـــة والتـــي ال تســـتفيد مـــن دعـــم الدولـــة للفوائـــد المدينـــة لتمويـــل المشـــاريع 

 الصديقة للبيئة في مجال الطاقة 

ev2 0.75%  10 .مليار ل.ل 15  مليار ل.ل  

18  EVER  القروض بالليرة اللبنانيــة التــي ال تتجــاوز قيمــة كــل منهــا ثالثــين مليــون ليــرة
لبنانية والتي ال تستفيد من دعم الدولــة للفوائــد المدينــة لتمويــل شــراء انظمــة 

 UNDPبالتعاون مع عر الكلفة الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بس

ev2 0.75 %  10 .مليار ل.ل 15  مليار ل.ل  

19  ENTP  القــــروض بــــالليرة اللبنانيــــة التــــي تمــــنح لــــرواد االعمــــال والمبــــادرين النشــــاء
  مشاريع جديدة في مجال المعرفة واالبداع

cin 0.75%  7 .مليار ل.ل 10.5  مليار ل.ل  

20  HABT ية التي يمنحها مصرف االسكانالقروض السكنية بالليرة اللبنان  a7   80 .مليار ل.ل. 80  مليار ل.ل  
21  MICR قراض "القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات اإل

الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة الصغير" و"القروض الصغيرة" 
  اللبنانية لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية.

h1,  
h21, h22 

  مليار ل.ل. 22.5  مليار ل.ل. 22.5  
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             332تعميم وسيط رقم 
  للمصارف 

  
تـــاريخ  11513نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

 6938القـــــرار األساســـــي رقـــــم المتعلــــق بتعـــــديل  22/8/2013
(تحديــــــد األمــــــوال الخاصــــــة للمصــــــارف)  25/3/1998تــــــاريخ 
 .43م بالتعميم االساسي للمصارف رقالمرفق 

  
          11513قرار وسيط رقم 

  25/3/1998تاريخ  6938تعديل القرار األساسي رقم 
  المتعلق بتحديد األموال الخاصة للمصارف

  إن حاكم مصرف لبنان،
ــــانون النقــــد والتســــليف الســــيما المــــواد  ــــى ق  174و 70بنــــاًء عل

  منه، 177و
 القــــرار األساســــي رقــــموبنــــاًء علــــى المــــادة "الثامنــــة مكــــرر" مــــن 

المتعلـــــق بالتســـــهيالت الممكـــــن أن  7/3/1996تـــــاريخ  6116
  يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

 25/3/1998تـــاريخ  6938وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 
  وتعديالته المتعلق بتحديد األموال الخاصة للمصارف،

وبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في 
  ،21/8/2013 منعقدة بتاريخجلسته ال

  
  يـقـرر مـا يـأتـي

 يضاف الى المقطع "اوًال" من المادة االولــى مــن المادة االولى:
البنــــد (ط)  25/3/1998تــــاريخ  6938القــــرار األساســــي رقــــم 

  التالي نصه:
االمــــــوال المخصصــــــة للتوظيــــــف وفقــــــًا ألحكــــــام المــــــادة  -ط« 

ريخ تــــــــا 6116 رقــــــــمالثامنــــــــة مكــــــــرر مــــــــن القــــــــرار االساســــــــي 
7/3/1996 «.  
  

  يعمل بهذا القرار فور صدوره.  المادة الثانية:
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
  

  2013آب  22بيروت، في 
 
  

  

  333تعميم وسيط رقم 
  ولمفوضي المراقبة للمصارف والمؤسسات المالية

  
تـــاريخ  11514نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

 7274األساســـــي رقـــــم  القـــــرار المتعلـــــق بتعـــــديل 23/8/2013
(التعامــــل مــــع القطاعــــات غيــــر المقيمــــة)  15/4/1999تــــاريخ 

  . 62المرفق بالتعميم االساسي رقم 
 

  11514قرار وسيط رقم 
  15/4/1999تاريخ  7274األساسي رقم  القرارتعديل 

  المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة
  ،إن حاكم مصرف لبنان

 174و  70بنــاًء علــى قــانون النقــد والتســليف، ال ســيما المــواد 
  منه، 182و

 15/4/1999تـــاريخ  7274األساســـي رقـــم  القـــراروبنـــاًء علـــى 
  مع القطاعات غير المقيمة،وتعديالته المتعلق بالتعامل 

لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 
    ،21/8/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 

  
  يـقـرر مـا يـأتـي

لــى مــن القــرار  األساســي يضاف إلى المادة االو  :المادة االولى
  المقطع "ثالثًا" التالي نصه:  15/4/1999تاريخ  7274رقم 

:يحظر علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة المقيمــة فــي ثالثــاً «
ــــان الســــماح للمراســــل او للوديــــع فــــي الخــــارج بالتصــــرف أو  لبن

عــــــن الدولــــــة اللبنانّيــــــة أو نــــــة الصــــــادرة لخزيبــــــاقراض ســــــندات ا
شهادات االيــداع الصــادرة عــن مصــرف لبنــان أو تلــك المرتبطــة 

أو ) المودعـــة لديـــه Credit Linked Notesبـــأّي منهـــا (
المقّدمــــة كضــــمانة مقابــــل عملّيــــات التمويــــل بمــــا فيهــــا عملّيــــات 

تضمن العقــود ، على ان (Repo Agreement)إعادة الشراء 
أو الوديــع فــي الخــارج نصــًا صــريحًا بهــذا اســل المبرمــة مــع المر 

  »المعنى.
  

  يعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:
  

  : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.المادة الثالثة
          

  2013آب  23بيروت، في 
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        334تعميم وسيط رقم 
  للمصارف وللمؤسسات المالية  
  

تـــــاريخ  11515قـــــرار الوســـــيط رقـــــم نـــــودعكم ربطـــــًا نســـــخة عـــــن ال
تــاريخ  7776المتعلق بتعديل القرار األساســي رقــم  23/8/2013
(عمليـــــــــــــات التســـــــــــــليف والتوظيـــــــــــــف والمســـــــــــــاهمة  21/2/2001

  .  81والمشاركة) المرفق بالتعميم االساسي رقم 
  

          11515قرار وسيط رقم 
  21/2/2001تاريخ  7776تعديل القرار األساسي رقم 

  لتسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)(عمليات ا
  إن حاكم مصرف لبنان،

 174و 70بناًء على قانون النقد والتسليف ال سيما المادتين 
  منه،

 21/2/2001تـــاريخ  7776وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 
ــــق بعمليــــات التســــليف والتوظيــــف والمســــاهمة  ــــه المتعل وتعديالت

  والمشاركة،
لبنــان المتخــذ فــي المركــزي لمصــرف وبنــاًء علــى قــرار المجلــس 

  ،21/8/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 
  
  

  يـقـَـّرر مـا يـأتـي
نيـــة مـــن ) مـــن المـــادة الثا5يلغـــى نـــص البنـــد ( المـــادة األولـــى:

ويســـــتبدل  21/2/2001تـــــاريخ  7776القـــــرار األساســـــي رقـــــم 
  بالنص التالي:

يحظر على كبــار مســاهمي "المؤسســة" وأعضــاء مجلــس  -5« 
ا والقائمين على االدارة واســرة كــل مــن هــؤالء والمؤسســات ادارته

مــن قــانون النقــد  152المرتبطة بهم، الخاضعين ألحكام المــادة 
أو غيـــر مباشـــرة، مـــن اي تســليف، االســـتفادة بطريقـــة مباشــرة وال

أو المؤسســات أو تسليفات أو قروض من المصــارف  تسهيالت
  »المالية التابعة في الخارج.

  
  ُيعمل بهذا القرار فور صدوره . :المادة الثانية

  
  .ر هذا القرار في الجريدة الرسميةُينش المادة الثالثة:

 
  2013آب  23بيروت، في 

  

  335تعميم وسيط رقم 
 للمصارف وللمؤسسات المالية ولشركات اإليجار التمويلي

    
تـــــاريخ  11525نـــــودعكم ربطـــــًا نســـــخة عـــــن القـــــرار الوســـــيط رقـــــم 

تـــاريخ  7743القــرار األساســـي رقــم  بتعـــديلالمتعلــق  7/9/2013
(دعــــــم الفوائــــــد المدينــــــة علــــــى التســــــليفات الممنوحــــــة  2/1/2001

للقطاعـــات الصـــناعية أو الســـياحية أو الزراعيـــة) المرفـــق بـــالتعميم 
 .80األساسي رقم 

    
       11525قرار وسيط رقم 

 2/1/2001تاريخ  7743تعديل القرار األساسي رقم 
ينة على التسليفات الممنوحة بدعم الفوائد المد المتعلق

  للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية
  

  إن حاكم مصرف لبنان،
  منه، 79و 70بناًء على قانون النقد والتسليف، ال سيما المادتين 

 2/1/2001تــــاريخ  7743القــــرار األساســــي رقــــم وبنــــاًء علــــى 
 تســــليفاتوتعديالتــــه المتعلــــق بــــدعم الفوائــــد المدينــــة علــــى ال

  ممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية،ال
كزي لمصرف لبنان المتخذ في وبناًء على قرار المجلس المر 

  ، 4/9/2013بتاريخ المنعقدة  جلسته
  

  يـقـرر مـا يـأتـي
) مــن المــادة الثانيــة 2يضــاف الــى البنــد (  المادة األولى:
الفقـــــرة  2/1/2001تـــــاريخ  7743األساســـــي رقـــــم  مـــــن القـــــرار

  التالي نصها:
يمكــــن تمديـــد مهلـــة تســـديد القـــروض الممنوحـــة للعمـــالء التـــي  «

تمـــت الموافقـــة علـــى اســـتفادتها مـــن دعـــم الدولـــة للفوائـــد المدينـــة 
بحيــــث ال تتجــــاوز مــــدة القــــرض بعــــد  1/9/2013قبــــل تــــاريخ 

التمديــد العشــر ســنوات ودون أي تغييــر فــي كلفــة الــدعم المقــدرة 
  »لمدة القرض االساسية.

  
  .يعمل بهذا القرار فور صدوره ة الثانية:الماد

  
  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:

 
  2013ايلول  7بيروت، في 
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  336 تعميم وسيط رقم
  للمصارف و المؤسسات المالية ولشركات اإليجار التمويلي

  
تـــاريخ  11543نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

نظـــــــام المصـــــــلحة المركزيـــــــة ق بتعـــــــديل المتعلـــــــ 20/9/2013
   7705 لقرار األساســــــي رقــــــمللمخــــــاطر المصــــــرفية المرفــــــق بــــــا

  .75موضوع التعميم االساسي رقم  26/10/2000تاريخ 
  

  11543قرار وسيط رقم 
  تعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية 

  26/10/2000تاريخ  7705المرفق بالقرار األساسي رقم 
  لبنان، إن حاكم مصرف

ــــى قــــانون النقــــد والتســــليف، الســــيما المــــادتين  ــــاء عل و  147بن
  منه، 179

مـــن القـــانون المنفـــذ بالمرســـوم رقـــم  3وبنـــاء علـــى أحكـــام المـــادة 
  ،1982أيلول  20تاريخ  5439

 26/10/2000تــاريخ  7705وبناء على القــرار األساســي رقــم 
المتعلــــــــق بنظــــــــام المصــــــــلحة المركزيــــــــة للمخــــــــاطر وتعديالتــــــــه 

  رفية،المص
فــي وبنــاء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المتخــذ 

  ،18/9/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 
  

  يـقـرر مـا يـأتـي
يلغى نــص جــدول "رمــوز أنــواع القــروض"   المادة االولى:

)CTC01 باللغتين العربية والفرنسية المرفــق بنظــام المصــلحة (
ساســــي رقــــم األالقــــرار ع المركزيــــة للمخــــاطر المصــــرفية موضــــو 

المرفــق د ويستبدل بــالنص الجديــ 26/10/2000تاريخ  7705
  بهذا القرار.

  
  يعمل بهذا القرار فور صدوره.  المادة الثانية:

  
  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:

 
  2013ايلول  20بيروت، في 

  
 
 
 

  مصرف لبنان
  مركزية المخاطر

CTC01 
  نواع القروضأرموز 

a1قـــــــــروض المتوســـــــــطة و الطويلـــــــــة األجـــــــــل للقطاعـــــــــات : ال
ـــــة (قـــــرار ـــــم  أساســـــي اإلنتاجي   ، )8/2/1996تـــــاريخ  6101رق

  تلك المذكورة أدناه. غير
a11:  القروض الممنوحــة بــالعمالت األجنبيــة لتمويــل مشــاريع

صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ال تستفيد من دعم الفوائد 
  .)2/6/2001تاريخ  7835(قرار أساسي رقم 

a12:  القروض الممنوحــة بــالعمالت األجنبيــة لتمويــل مشــاريع
صـــديقة للبيئـــة فـــي مجـــال الطاقـــة ال تســـتفيد مـــن دعـــم الفوائـــد 

  .)2/6/2001تاريخ  7835(قرار أساسي رقم 
a13:  القــروض الممنوحــة لتمويــل مشــاريع صــديقة للبيئــة بعــد

تـــــاريخ  7835(قـــــرار أساســـــي رقـــــم إنتهـــــاء فتـــــرة دعـــــم الفوائـــــد 
2/6/2001(.  

a19:  ــــــة األجــــــل للقطاعــــــات القــــــروض المتوســــــطة أو الطويل
اإلنتاجيـــــة الممنوحـــــة بـــــالعمالت االجنبيـــــة والتـــــي تســـــتفيد مـــــن 

(المـــــــادة العاشـــــــرة مكـــــــرر مـــــــن القـــــــرار  2009حـــــــوافز العـــــــام 
  ).2/6/2001تاريخ  7835االساسي 

a2 تــــــاريخ  6101: القــــــروض الســــــكنية (قــــــرار أساســــــي رقــــــم
8/2/1996.(  

a29: كنية المتوســــــــطة أو الطويلــــــــة األجـــــــــل القــــــــروض الســــــــ
الممنوحـــة بـــالعمالت االجنبيـــة والتـــي تســـتفيد مـــن حـــوافز العـــام 

 7835(المــــادة العاشــــرة مكــــرر مــــن القــــرار االساســــي  2009
  .)2/6/2001تاريخ 
 :a3 ــــة التــــي تســــتفيد مــــن دعــــم القــــروض للقطاعــــات اإلنتاجي

  ) ، 1/2001/ 2تــــــاريخ  7743الفوائــــــد (قــــــرار أساســــــي رقــــــم 
  ك المذكورة أدناه.غير تل
a31 القــروض التــي تســتفيد مــن دعــم الفوائــد والممنوحــة مــن :

الموقعـــة بـــين الجمهوريـــة  المصـــارف اســـتنادًا الـــى االتفاقـــات
  و"البنك االوروبي للتثمير". اللبنانية
a32 بتمويل مــن : القروض الممنوحة من المصارفIFC  او
EIB  اوOPIC  اوAFD  اوAFESD  مـــــــن والتـــــــي تســـــــتفيد
  الفوائد. دعم

a33 :لقــاء كفالــة مــن بــالعمالت األجنبيــة الممنوحــة  القــروض
IFC  اوEIB  اوOPIC  اوAFD  اوAFESD  والتـــــــــــــــــــــــــــــي

  تستفيد من دعم الفوائد.
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a34 :المخصصــــــة لتمويــــــل احتياجــــــات الرأســــــمال  القــــــروض
  التشغيلي للمؤسسات السياحية والتي تستفيد من دعم الفوائد.

a35 : مشـــــاريع صـــــديقة للبيئـــــة القـــــروض الممنوحـــــة لتمويـــــل
تــــاريخ  7835(قــــرار أساســــي رقــــم وتســــتفيد مــــن دعــــم الفوائــــد 

2/6/2001(.  
a4 القـــــروض الممنوحـــــة بـــــالعمالت األجنبيـــــة لقـــــاء كفالـــــة مـــــن :

  "شـــــــــــركة كفـــــــــــاالت ش.م.ل." وال تســـــــــــتفيد مـــــــــــن دعـــــــــــم الفوائـــــــــــد 
  ).2/6/2001تاريخ  7835(قرار أساسي رقم 

a49 :ة لقــــاء كفالــــة مــــن القــــروض الممنوحــــة بــــالعمالت األجنبيــــ
وال  2009التــي تســتفيد مــن حــوافز العــام  شــركة كفــاالت ش.م.ل
(المادة العاشرة مكرر من القرار االساسي  تستفيد من دعم الفوائد

  ).2/6/2001تاريخ  7835
a5مـــن  لقـــاء كفالـــةبـــالعمالت األجنبيـــة الممنوحـــة  : القـــروض

رار (قــ." والتــي تســتفيد مــن دعــم الفوائــد "شــركة كفــاالت ش.م.ل
  ).2/6/2001تاريخ  7835أساسي رقم 

a6 برنــــامج االدخــــار/اإلقراض الســــكني (قــــرار أساســــي رقـــــم :
  )31/5/1996تاريخ  6180

a7.القروض السكنية األخرى :  
a8 :مــن المصــارف بتمويــل مــن الممنوحــة  القــروضIFC  او

EIB  اوOPIC  اوAFD  اوAFESD  مــن والتــي ال تســتفيد
  دعم الفوائد.

a89: من المصارف بتمويل مــن لممنوحة ا القروضIFC  او
EIB  اوOPIC  اوAFD  اوAFESD  مــــــــن التــــــــي تســــــــتفيد

(المادة العاشــرة وال تستفيد من دعم الفوائد  2009حوافز العام 
  ).2/6/2001تاريخ  7835مكرر من القرار االساسي 

a9: لقــــاء كفالــــة مــــن الممنوحــــة بــــالعمالت األجنبيــــة  القــــروض
IFC  اوEIB  اوOPIC او AFD  اوAFESD  والتـــــــــــــــــــــي ال

  تستفيد من دعم الفوائد.
a99 :مـــن الممنوحـــة بـــالعمالت االجنبيـــة لقـــاء كفالـــة  القـــروض
IFC  اوEIB  اوOPIC  اوAFD  اوAFESD  التـــي تســـتفيد

(المـــادة وال تســـتفيد مـــن دعـــم الفوائـــد  2009مـــن حـــوافز العـــام 
تــــــــــــاريخ  7835العاشــــــــــــرة مكــــــــــــرر مــــــــــــن القــــــــــــرار االساســــــــــــي 

2/6/2001.(  
a0: التــي اصــبحت ضــمن فتــرة  القــروض للقطاعــات اإلنتاجيــة

(المــادة  .الممددة مهلتها ولم تعد تستفيد من دعم الفوائدالتسديد 
  )2/1/2001تاريخ  7743الرابعة مكرر من القرار االساسي 

a10 مــــــــــن القيمــــــــــة  60: القــــــــــروض الممنوحــــــــــة لتغطيــــــــــة %
االســـــتبدالية لالبنيـــــة والتجهيـــــزات المتضـــــررة مـــــن حـــــرب تمـــــوز 

تــاريخ  6116(المادة التاســعة مــن القــرار االساســي رقــم  2006
7/3/1996(  

v09 اخرى ممنوحة بالعمالت األجنبيــة والتــى تســتفيد : قروض
(المــــادة العاشــــرة مكــــرر مــــن القــــرار  2009مــــن حــــوافز العــــام 

  ).2/6/2001تاريخ  7835االساسي 
b22:  صــــكوك المــــديونيات مــــن القطــــاع الخــــاص والتســــليفات

  ).  2/6/2001تاريخ  7835ها (قرار أساسي رقم المتعلقة ب
b3:  ســـندات ديـــن ومــــا شـــابهها مصـــدرة مــــن القطـــاع الخــــاص

تســـــتفيد مـــــن تنـــــزيالت مـــــن اإللتزامـــــات الخاضـــــعة لالحتيـــــاطي 
  اإللزامي

  ).2/6/2001تاريخ  7835( قرار أساسي رقم     
c1 :مــدينون بموجــب بطاقــات اعتمــاد Credit Cards تســدد 

  .على دفعات شهرية
c2: مدينون بموجب بطاقــات ائتمــان Charge Cards  تســدد

  .Billing cycleدفعة واحدة في نهاية دورة الفوترة 
d1 رقـــم –: ديـــون علـــى الزبـــائن مشـــكوك بتحصـــيلها أو الرديئـــة

) 2010فــي وضــعية المصــارف (نمــوذج  11740الفرز اآللــي 
ويقصد بها الديون التي وافقت لجنــة الرقابــة علــى المصــارف  -

تكوين مؤونة جزئية أو كليــة مقابلهــا و يــدرج رصــيدها فــي  على
  مركزية المخاطر أصًال و فوائد غير محققة)

d2.ديون عالقة قيد التسديد : 
 d3 ويقصد بهــا الــديون التــي هــي أمــام  -: ديون متنازع عليها

الجهــات القضــائية نتيجــة نــزاع قــائم بــين المــدين والجهــة الدائنــة 
    ولم يبت بها بعد.

 e1 : سندات تجارية محسومة مع حق الرجوع  
e2:  سندات تجارية محسومة دون حق الرجوع  

 : f   .تسليفات لشراء شركات ذات رافعة مالية  
h1 :قــــــروض الصــــــغيرة بــــــالليرة اللبنانيــــــة الممنوحــــــة بموافقــــــة ال

  مؤسسات اإلقراض الصغير.
h21قروض الصــغيرة بــالليرة اللبنانيــة الممولــة مــن تســليفات : ال
  اإلقراض الصغير.مؤسسات ة من المصارف إلى ممنوح
h22قروض الصــغيرة بــالليرة اللبنانيــة الممولــة مــن تســليفات : ال

  مؤسسات المالية.ممنوحة من المصارف إلى ال
h3  القــــــــروض الصــــــــغيرة بــــــــالليرة اللبنانيــــــــة  الممولــــــــة مــــــــن :

المؤسســات الماليــة والممنوحــة منهــا أو مــن مؤسســات اإلقــراض 
  الصغير.

i  روض السكنية الممنوحة من بنك اإلسكان والممولة مــن : الق
  قروض ممنوحة له.
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i09  2009تســتفيد مــن حــوافز العــام  يالتــ: القروض الســكنية 
  الممنوحة من بنك اإلسكان والممولة من قروض ممنوحة له.

i10  القروض السكنية الممولة من قروض ممنوحة لمصرف :
تــاريخ  16/26/10م االســكان وفقــًا لقــرار المجلــس المركــزي رقــ

11/8/2010  
if1مرابحة : 

:if2 إيجارة  
if3(في الغالب منتوجات زراعية) بيع سلم :  
if4إستصناع :  

 :ip1مضاربة  
ip2مشاركة متناقصة :  
iqقرض حسن :  
:io تمويل اسالمي آخر  
k  فـــي  11800:  مــدينون بموجـــب قبــوالت (رقـــم الفــرز اآللـــي

  ).2010وضعية المصارف نموذج 
 l1ات االيجار التمويلي غير المستفيدة من دعــم الفوائــد : عملي

  )4/3/2000تاريخ  7540(القرار االساسي رقم 
l2  :.عمليات االيجار التمويلي المستفيدة من دعم الفوائد  
lc  : االعتمادات المستندية  

lg1 :كفاالت للدخول بالمناقصات  
lg2 :كفاالت حسن التنفيذ 
lg3كفاالت نقدية :  
lg4 اخرى: كفاالت  
dp القـــروض الســـكنية بـــالليرة اللبنانيـــة الممنوحـــة اســـتنادًا إلـــى :

  البروتوكول الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.
jr القــــروض الســــكنية بــــالليرة اللبنانيــــة الممنوحــــة اســــتنادًا إلــــى :

  صندوق تعاضد القضاة.البروتوكول الموقع بين المصارف و 
m1ــ ة الممنوحــة اســتنادًا إلــى : القــروض الســكنية بــالليرة اللبناني

البروتوكــول الموقــع بــين المصــارف و"جهــاز إســكان العســكريين 
  ).2/6/2001تاريخ  7835المتطوعين" (قرار أساسي رقم 

 m2 ـــــة الممنوحـــــة مباشـــــرة ـــــالليرة اللبناني : القـــــروض الســـــكنية ب
(قـــــرار أساســـــي رقـــــم هـــــاز إســـــكان العســـــكريين المتطـــــوعين" "لج

  ).2/6/2001تاريخ  7835
m3 :  القـــــروض الســـــكنية الممنوحـــــة مـــــن قبـــــل جهـــــاز اســـــكان

التــي يــتم التفــرغ  6/2/2009العسكريين المتطوعين قبــل تــاريخ 
تــــــاريخ   7835عنهــــــا لصــــــالح المصــــــارف (القــــــرار االساســــــي 

2/6/2001(.  

fs  القـــروض الســـكنية بـــالليرة اللبنانيـــة الممنوحـــة اســـتنادًا إلـــى :
العامة لقــوى االمــن البروتوكول الموقع بين المصارف والمديرية 

  ).2/6/2001تاريخ  7835الداخلي (قرار أساسي رقم 
sg  القــروض الســكنية بــالليرة اللبنانيــة الممنوحــة اســتنادًا إلــى :

ــــة العامــــة  بروتوكــــول التعــــاون الموقــــع بــــين المصــــارف والمديري
  .)2/6/2001تاريخ  7835(قرار أساسي رقم لألمن العام 

 n19 : يلــــــة األجــــــل للقطاعــــــات القــــــروض المتوســــــطة أو الطو
ـــة الممنوحـــة  والتـــي تســـتفيد مـــن حـــوافز  بـــالليرة اللبنانيـــةاإلنتاجي

(المــــــادة العاشــــــرة مكــــــرر مــــــن القــــــرار االساســــــي  2009العــــــام 
  ).2/6/2001تاريخ  7835
 n29 : ــــــــة األجــــــــل القــــــــروض الســــــــكنية المتوســــــــطة أو الطويل

 2009والتــي تســتفيد مــن حــوافز العــام  بالليرة اللبنانيةالممنوحة 
ـــــاريخ  7835(المـــــادة العاشـــــرة مكـــــرر مـــــن القـــــرار االساســـــي  ت

2/6/2001.(  
n09:  تســتفيد مــن  يوالتــ بالليرة اللبنانيةاخرى ممنوحة قروض

(المـــــــادة العاشـــــــرة مكـــــــرر مـــــــن القـــــــرار  .2009حـــــــوافز العـــــــام 
  ).2/6/2001تاريخ  7835االساسي 

ev1:  القــــــروض الممنوحــــــة بــــــالليرة اللبنانيــــــة لتمويــــــل مشــــــاريع
ال تســتفيد مــن دعــم الفوائــد  في غير مجال الطاقةللبيئة صديقة 

  .)2/6/2001تاريخ  7835(قرار أساسي رقم 
ev2:  القــــــروض الممنوحــــــة بــــــالليرة اللبنانيــــــة لتمويــــــل مشــــــاريع

(قرار ال تستفيد من دعم الفوائد  في مجال الطاقةصديقة للبيئة 
  .)2/6/2001تاريخ  7835أساسي رقم 

ag: اســـتنادًا إلـــى منوحـــة بـــالليرة اللبنانيـــة القـــروض الزراعيـــة الم
  ووزارة الزراعة. البروتوكول الموقع بين المصارف

en: للمتعهــدين لتشــييد أو  القــروض الممنوحــة بــالليرة اللبنانيــة
تـــاريخ  7835(قـــرار أساســـي رقـــم اعـــادة تأهيـــل ابنيـــة حكوميـــة 

2/6/2001(.  
o :   ســـندات الــــدين المصــــدرة مــــن القطــــاع غيــــر المــــالي غيــــر
 15643( رقــم الفــرز اآللــي   مرتبط والمشتراة من المصارفال

  .  )2010في وضعية المصارف نموذج  16804+ 
 p ـــالليرة اللبنانيـــة اســـتنادًا إلـــى : القـــروض الســـكنية الممنوحـــة ب

البروتوكول الموقع بين المصارف و"المؤسسة العامــة لإلســكان" 
  ).2/6/2001تاريخ  7835(قرار أساسي رقم 

p09 الســكنية الممنوحــة بــالليرة اللبنانيــة اســتنادًا إلــى : القــروض
البروتوكول الموقع بين المصارف و"المؤسسة العامــة لإلســكان" 

(قـــــرار أساســـــي رقـــــم  2009تســـــتفيد مـــــن حـــــوافز العـــــام  يوالتـــــ
 ).2/6/2001تاريخ  7835
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q0 القــروض الممنوحــة بــالليرة اللبنانيــة لقــاء كفالــة مــن "شــركة :
رنـــامج "كفـــاالت االشـــجار" بعـــد كفـــاالت ش.م.ل." مـــن ضـــمن ب

ــــــــدعم. ( قــــــــرار أساســــــــي رقــــــــم  ــــــــرة ال ــــــــاريخ  7835انتهــــــــاء فت ت
2/6/2001.(  

 q1 القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقــاء كفالــة مــن "شــركة :
  كفـــــــــــاالت ش.م.ل." والتـــــــــــي ال تســـــــــــتفيد مـــــــــــن دعـــــــــــم الفوائـــــــــــد

  ).2/6/2001تاريخ  7835( قرار أساسي رقم 
 q2 ن شــركة مــ ة اللبنانيــة لقــاء كفالــة: القروض الممنوحــة بــاللير

ــــــــــــد  ــــــــــــي تســــــــــــتفيد مــــــــــــن دعــــــــــــم الفوائ   "كفــــــــــــاالت ش.م.ل." والت
  ).2/6/2001تاريخ  7835(قرار أساسي رقم 

q3:  لتمويــل مشــاريع صــديقة للبيئــة القــروض الممنوحــة بــالليرة
المستفيدة مــن دعــم لقاء كفالة "شركة كفاالت"  في مجال الطاقة
  .)2/6/2001تاريخ  7835م (قرار أساسي رق الفوائد المدينة

r   : الممنوحة بالليرة اللبنانية لقــاء كفالــة مــن القروضIFC  او
EIB  اوOPIC  اوAFD  اوAFESD  مــــــــن والتــــــــي تســــــــتفيد

  دعم الفوائد.
s  القــــروض الســــكنية الممنوحــــة بــــالليرة اللبنانيــــة مباشــــرة إلــــى :

"المؤسســــة العامــــة لإلســــكان" والمخصصــــة لتشــــييد أبنيــــة لــــذوي 
تـــــــــــــاريخ  7835المحـــــــــــــدود (قـــــــــــــرار أساســـــــــــــي رقـــــــــــــم الـــــــــــــدخل 

2/6/2001.(  
t  : الممنوحــة بــالليرة اللبنانيــة لقــاء كفالــة مــن القــروضIFC  او

EIB  اوOPIC  اوAFD  اوAFESD  والتــــي ال تســــتفيد مــــن
  دعم الفوائد.

u  : لمتابعــــة الدراســــة فــــي  الممنوحــــة بــــالليرة اللبنانيــــةالقــــروض
  مؤسسات التعليم العالي.

ict :الممنوحـــــــة بـــــــالليرة للطــــــالب اللبنـــــــانيين لشـــــــراء  القــــــروض
 ).Tabletحاسوب لوحي (

rd : اللبنانيـــــة الغـــــراض االبحـــــاث القـــــروض الممنوحـــــة بـــــالليرة
  والتطوير في قطاعات إنتاجية.

cin : القـــــروض بـــــالليرة اللبنانيـــــة التـــــي تمـــــنح لـــــرواد االعمـــــال
  والمبادرين النشاء مشاريع جديدة في مجال المعرفة واالبداع.

x1 :  القروض الممنوحة مقابــل رهــن تجــاري أو رهــن آليــات أو
. رهـــن بضـــائع غيـــر مقبولـــة مـــن لجنـــة الرقابـــة علـــى المصـــارف

يصــــار الــــى نقلهــــا الــــى خانــــة "مقابــــل ضــــمانات عينيــــة أخــــرى" 
) في "التصريح الــى مركزيــة المخــاطر (ASRوالمعرف عنها ب

ـــة علـــى إلتزامـــات مباشـــرة "  – ـــد موافقـــة لجنـــة الرقاب ، وذلـــك عن
  المصارف على الضمانة المقدمة.

x2 :  القروض الممنوحة مقابل تنــازل عــن مقبوضــات تعهــدات
)avances sur marché(.  

z1 : .تسهيالت أخرى بالحساب الجاري  
z2 : .تسهيالت أخرى بشكل سندات مباشرة 
z3 : .تسهيالت أخرى بحساب سلفة محددة اآلجال  
 

  : ظةمالح
القـــــروض المـــــذكورة أعـــــاله التـــــي تســـــتفيد مـــــن التنـــــزيالت  - 

المسموحة من اإللتزامات بالليرة الخاضعة لإلحتيــاطي اإللزامــي 
وفقًا للنصــوص التنظيميــة الصــادرة عــن مصــرف لبنــان ال ســيما 

هـــــــــي ،  2/6/2001تـــــــــاريخ  7835القـــــــــرار األساســـــــــي رقـــــــــم 
 القروض ذات الرموز التالية: 

“a1 ”و“a11 ”و“a12 ”و“a13 ”و“a19 ” و“a2 ” و
“a29 ”و“a3 ”و“a31” و“a32 ”و“a33 ”و“a34 ”
” a89و" ”a8و"” a5“و” a49“و” a4“و” a35“و
  ”.b3“و” b22”و” v09”و” a0”و” a99 ”و” a9”و
القـــــروض المـــــذكورة أعـــــاله التـــــي تســـــتفيد مـــــن التنـــــزيالت  - 

وفقــًا للنصــوص التنظيميــة المســموحة مــن االحتيــاطي اإللزامــي 
ف لبنـــــان ال ســـــيما القـــــرار األساســـــي رقـــــم الصـــــادرة عـــــن مصـــــر 

  هي القروض ذات الرموز التالية:، 2/6/2001تاريخ  7835
“h1 ”و“h21” و“h22” و”i ”و”i09 ”و”i10 ”و”dp ”
” n19“و” sg“و” fs“و” m3“و ”m2“و” m1“و” jr”و
 ”q1"و ”q0"و ”p09“و” p“و” n09“و” n29“و
 ”ev2“و” ev1“و” u“و” t“و” s”و ”r“و”q3"و” q2“و
  ”.ict”و” en”و” ag”و
 
 

  337تعميم وسيط رقم 
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية 

   ولشركات اإليجار التمويلي ولمؤسسات الصرافة
  

تــاريخ  11544نـودعـــكم ربطـــًا نسخـــة عــن القـــرار الوسيـــط رقــم 
 9708تعـــــديل القـــــرار األساســـــي رقـــــم بالمتعلــــق  20/9/2013

(التحاويــــل النقديــــة وفقــــًا لنظــــام الحوالــــة)  24/9/2007تــــاريخ 
  .111المرفق بالتعميم االساسي رقم 

 
  11544قرار وسيط رقم  

  24/9/2007تاريخ  9708تعديل القرار األساسي رقم 
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  بعمليات التحاويل النقدية وفقًا لنظام الحوالةالمتعلق 
  إن حاكم مصرف لبنان،

 174و 70مــادتين بنــاء علــى قــانون النقــد والتســليف، الســيما ال
  منه،

 26/10/1999تــــاريخ  133وبنــــاء علــــى أحكــــام القــــانون رقــــم 
  المتعلق بمهام مصرف لبنان والسيما المادة االولى منه،

 24/9/2007تـــاريخ  9708وبنـــاء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 
  المتعلق بعمليات التحاويل النقدية وفقًا لنظام الحوالة،

مصرف لبنان المتخذ في وبناء على قرار المجلس المركزي ل
                 ،18/9/2013جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يـقـرر مـا يـأتـي

يعــدل نــص المــادة الثانيــة مــن القــرار االساســي  المــادة األولــى:
  بحيث يصبح كما يلي: 24/9/2007تاريخ  9708رقم 

يحصـــر بمؤسســـات الصـــرافة مـــن الفئـــة (أ) فقـــط،  «  
النقديــة عــن طريــق "الحوالــة" ســواء حق القيام بعمليات التحاويل 

لحســــــــابها او لحســــــــاب الغيــــــــر وبالتــــــــالي يحظــــــــر علــــــــى هــــــــذه 
المؤسســـات فـــي معـــرض تنفيـــذها عمليـــات "الحوالـــة" القيـــام بـــاي 
نوع من العمليات المصرفية المنصــوص عليهــا فــي قــانون النقــد 

  والتسليف السيما تلقي الودائع.
تـــــاريخ  347كمـــــا يحظـــــر عليهـــــا باالســـــتناد الـــــى القـــــانون رقـــــم 

ــــة الصــــرافة القيــــام بعمليــــات  6/8/2001 ــــق بتنظــــيم مهن المتعل
تخرج عن نطاق اعمــال الصــرافة كالتمويــل التجــاري، التســليف، 

  »ادارة االموال وغيرها. 
  

األساســي من القرار  »المادة الرابعة«يلغى نص   المادة الثانية:
  التالي:ويستبدل بالنص  24/9/2007تاريخ  9708رقم 
ة الواحــدة (واردة او خارجــة)  تتجاوز قيمة الحوالــيجب ان ال« 

/ د.أ. او مــا يوازيــه بــالعمالت االخــرى، علــى 20 000/ مبلــغ
ان ال يفــــــوق فــــــي اي وقـــــــت خــــــالل الســـــــنة الواحــــــدة مجمـــــــوع 

  »الحواالت كافة عشرة اضعاف راسمال مؤسسة الصرافة .
  

» ادة الخامســــةالمــــ«يعــــدل تــــرقيم كــــل مــــن  المـــادة الثالثـــة:
تـــاريخ  9708مـــن القـــرار األساســـي رقـــم » لسادســـةالمـــادة ا«و

» المـــادة الثامنـــة«بحيـــث يصـــبح علـــى التـــوالي  24/9/2007
  .»المادة التاسعة «و
  

 9708األساســـي رقـــم تضـــاف إلـــى القـــرار  المـــادة الرابعـــة: 
  التالي نصها: » المادة الخامسة« 24/9/2007تاريخ 

  المادة الخامسة: «
ت "الحوالـــة"، اتخـــاذ علـــى كـــل مؤسســـة صـــرافة تمـــارس عمليـــا

ــــــــة المتعلقــــــــة بتطبيــــــــق الموجبــــــــات  االجــــــــراءات والتــــــــدابير كاف
المفروضــــة عليهــــا بموجــــب االحكــــام القانونيــــة النافــــذة الســــيما 
قــانون مكافحــة تبيــيض االمــوال وســائر االنظمــة الصــادرة عــن 
مصــرف لبنــان وعــن لجنــة الرقابــة علــى المصــارف وعــن "هيئــة 

خــاص بالتقيــد بالموجبــات التحقيــق الخاصــة " وان تقــوم بشــكل 
تـــاريخ  11323المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــرار االساســـي رقـــم 

ــــال باالضــــافة الــــى  12/1/2013 المتعلــــق بانشــــاء دائــــرة امتث
وضع اجراءات وتدابير ترتكز على المخاطر عند التحقــق مــن 

  او خارجة).تفاصيل كل عملية حوالة (واردة 
    

 9708قـــم األساســـي ر تضـــاف إلـــى القـــرار المـــادة الخامســـة: 
  التالي نصها:» المادة السادسة« 24/9/2007تاريخ 

  المادة السادسة: «
يحظر على مؤسســات الصــرافة، عنــد تلقــي اوامــر دفــع حــواالت 
نقديـــــة وفقـــــًا لنظـــــام الحوالـــــة مـــــن مراســـــليها، تســـــديد قيمـــــة هـــــذه 
الحــواالت عــن طريــق المقايضــة او بموجــب شــيكات او تحاويــل 

  والة.مصرفية لحساب المستفيد من الح
ح حســــــاب متفــــــرع عــــــن حســــــابها وعلــــــى هــــــذه المؤسســــــات، فــــــت

) مخصـــــص لتنفيـــــذ عمليـــــات Sub Account(االساســـــي 
فـــــي الخـــــارج الناتجـــــة عـــــن مـــــع الشـــــركات المراســـــلة  المقاصـــــة

  »عمليات الحوالة.
  

 9708األساســــي رقــــم تضــــاف إلــــى القــــرار  المــــادة السادســــة:
  التالي نصها: » المادة السابعة« 24/9/2007تاريخ 

  المادة السابعة:« 
المــادة «تعطــى المؤسســات التــي تكــون بوضــع مخــالف الحكــام 

ــــاريخ » الخامســــة  31/3/2014مــــن هــــذا القــــرار مهلــــة حتــــى ت
  »للتقيد باحكامه وتسوية اوضاعها.

  
  : يعمل بهذا القرار فور صدوره.المادة السابعة

  
  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.المادة الثامنة: 

 
  2013ايلول  20بيروت، في 
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  338 تعميم وسيط رقم
  للمصارف وللمؤسسات المالية

  
تـــاريخ  11547 نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم

 11323ساســـي رقـــم بتعـــديل القـــرار االالمتعلـــق  23/9/2013
 Compliance"انشــاء "دائــرة امتثــال"( 12/1/2013تــاريخ 

Department "  128) المرفق بالتعميم االساسي رقم.  
 

 11547قرار وسيط رقم 
   12/1/2013تاريخ  11323تعديل القرار االساسي رقم 

 Complianceالمتعلق بانشاء "دائرة امتثال" (
Department.(  

  إن حاكم مصرف لبنان،
 174و  70بناًء على قانون النقد والتسليف السيما المادتين 

  منه،
 12/1/2013تاريخ  11323وبناًء على القرار االساسي رقم 

 Complianceبانشاء "دائرة امتثال" ( المتعلق
Department،(  

لبنان المتخذ في وبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف 
  ، 18/9/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 

  
 يـقـرر مـا يـأتـي

يلغــى نــص المــادة التاســعة مــن القــرار االساســي  المادة االولــى:
  نص التالي:ويستبدل بال 12/1/2013تاريخ  11323رقم 
يمكـــــن للمصــــــارف او للمؤسســــــات الماليــــــة اللبنانيــــــة التابعــــــة « 

لمصــارف لبنانيــة ان تعتمــد ذات "دائــرة اإلمتثــال" المنشــأة لــدى 
  »المصرف االم.

  
  . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية :المادة الثانية

  
  .يعمل بهذا القرار فور صدوره المادة الثالثة:

 
  2013ايلول  23بيروت، في

  
 

  339تعميم وسيط رقم 
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية  

ولهيئات االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات 
  المالية والصناديق المشتركة لالستثمار بعمليات التسنيد

تـــاريخ  11548نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
 9286ديل القـــــرار االساســـــي رقـــــم المتعلــــق بتعـــــ 23/9/2013

(المؤهالت العلمية والتقنية واألدبية الواجــب  9/3/2006تاريخ 
توفرهــا لمزاولــة بعــض المهــام فــي القطــاعين المصــرفي والمــالي) 

  .9/3/2006تاريخ  103المرفق بالتعميم االساسي رقم 
  

  11548قرار وسيط رقم
   9/3/2006تاريخ  9286تعديل القرار األساسي رقم 

لمتعلق بالمؤهالت العلمية والتقنية واألدبية الواجب توفرها ا
  لمزاولة بعض المهام 

  في القطاعين المصرفي والمالي.
  مصرف لبنان، إن حاكم

 174، 70بناًء على قانون النقد والتسليف والسيما المواد 
  منه ، 182و

لق المتع 10/6/2000تاريخ  234وبناًء على القانون رقم 
  منه، 10وال سيما المادة وساطة المالية بتنظيم مهنة ال

المتعلق  6/6/1996تاريخ  520وبناًء على القانون رقم 
بتطوير السوق المالية والعقود االئتمانية وال سيما المادة األولى 

  منه،
 9/3/2006تاريخ  9286وبناًء على القرار االساسي رقم 

ية الواجب وتعدالته المتعلق بالمؤهالت العلمية والتقنية واألدب
  توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي،

لبنان المتخذ في وبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف 
  ،18/9/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 

  
  يقرر ما يأتي 

يلغــى نــص المــادة التاســعة مــن القــرار االساســي  :المادة االولــى
  لنص التالي:ويستبدل با 9/3/2006تاريخ  9286رقم 

زم بغية حصول أي شــخص على كل "مؤسسة" أن تقوم بما يل«
المطلوبــة هــذا القــرار علــى المــؤهالت والشــروط خاضــع لشــروط 

وذلــك ضــمن المهــل المحــددة فــي "جــدول لمزاولة "مهــام منّظمــة" 
  »المهل" المرفق بهذا القرار.

  
ــة مــن القــرار يلغــى نــص المــادة الحاديــة عشــرة  :المــادة الثاني

ويســــتبدل بــــالنص  9/3/2006تــــاريخ  9286ســــي  رقــــم االسا
  التالي:
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ســـتندات والبيانـــات كافـــة علـــى "المؤسســـة" حفـــظ نســـخ عـــن الم«
تقــل عــن خمــس ســنوات بـــ "الشــخص المكلــف" مــدة ال المتعلقــة 

  .»العمل لديهامن تاريخ تركه 
  

مـــن القـــرار يلغـــى نـــص المـــادة الثانيـــة عشـــرة  :المـــادة الثالثـــة
    9/3/2006يخ تار  9286االساسي  رقم 

  
يلغـــى نـــص كـــل مـــن "الئحـــة المهـــام المنظمـــة"  :المـــادة الرابعـــة

 9286و"االســتمارتين "أ" و"ج"  المرفقــة بــالقرار االساســي  رقــم 
ويســـتبدل كـــل منهـــا بـــالنص الجديـــد المرفـــق  9/3/2006تـــاريخ 

  بهذا القرار.
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.   المادة الخامسة:
   

  يعمل بهذا القرار فور صدوره.  دسة:المادة السا
  

  2013ايلول  23بيروت ، في 
  

 
  340 تعميـم وسيط رقم

  للمصارف 
 

تـــاريخ  11557نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
 7835المتعلــــق بتعـــــديل القـــــرار األساســـــي رقـــــم  2/10/2013

  (االحتيـــــــــــــــــاطي اإللزامـــــــــــــــــي) المرفـــــــــــــــــق  2/6/2001تـــــــــــــــــاريخ 
  .84 بالتعميم االساسي رقم

  
  11557قرار وسيط رقم 

  2/6/2001تاريخ  7835تعديل القرار األساسي رقم 
  المتعلق باالحتياطي اإللزامي

  إن حاكم مصرف لبنان ،
، 76، 70بناًء على قانون النقد والتسليف وال سيما المواد رقم 

  منه ، 174و 79
 2/6/2001تاريخ  7835وبناًء على القرار األساسي رقم 

  متعلق باالحتياطي اإللزامي،وتعديالته ال
وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المتخــذ فــي 

  ،18/9/2013جلسته المنعقدة بتاريخ  
  

  يقّرر ما يأتي
) مــن المقطــع "اوًال" مــن 1لغــى نــص البنــد (ي المــادة األولــى:

تــاريخ  7835"المــادة العاشــرة مكــرر" مــن القــرار األساســي رقــم 
  النص التالي:ويستبدل ب 2/6/2001
 1/1/2009ان تكــــــــــــــــــون ممنوحــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــين تـــــــــــــــــــاريخ  -1«
  ».31/12/2014و
  

) مــن المقطــع "اوًال" مــن 5لغــى نــص البنــد (ي المــادة الثانيــة:
تــاريخ  7835"المــادة العاشــرة مكــرر" مــن القــرار األساســي رقــم 

  ويستبدل بالنص التالي: 2/6/2001
ان ال تتجــــاوز مــــدة تســــديد اصــــل القــــرض غيــــر الســــكني  -5«
شـــر ســـنوات يبـــدأ احتســـابها اعتبـــارًا مـــن انتهـــاء فتـــرة الســـماح ع

التــي يجــب ان تتــراوح بــين ســتة اشــهر وأربــع ســنوات مــن تــاريخ 
  ».منح القرض

  
لغى نص المقطع "سادسًا" من "المادة العاشــرة ي  :المادة الثالثة

 2/6/2001تــــاريخ  7835مكــــرر" مــــن القــــرار األساســــي رقــــم 
  ويستبدل بالنص التالي:

ـى التزامــــــــات االحتيــــــــاطي اإللزامــــــــي المترتــــــــب علــــــــ يخفــــــــض« 
مــن أرصــدة القــروض الممنوحــة بعــد %  80المصــارف بنســبة 

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالليرة اللبنانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  21/8/2009تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 
ويـــــــل القـــــــروض لمصـــــــرف االســـــــكان ش.م.ل. والمســـــــتعملة لتم

 21/8/2009هــــذا االخيــــر بــــين تــــاريخ الســــكنية التــــي يمنحهــــا 
والعمـــوالت مــــن ئـــد وشـــرط ان ال تتعـــدى الفوا 31/12/2014و

% 40بة علـــى القـــروض الســـكنية نســـبة المحتســـاي نـــوع كانـــت 
% يـــتم 3مـــن مـــردود ســـندات الخزينـــة اللبنانيـــة لمـــدة ســـنة زائـــد 

احتســـــابها ســـــنويًا اعتبـــــارًا مـــــن تـــــاريخ وضـــــع القـــــرض موضـــــع 
  »التنفيذ.

  
  : يعمل بهذا القرار فور صدوره.المادة الرابعة

  
  في الجريدة الرسمية. ُينشر هذا القرار :المادة الخامسة

 
  2013تشرين األول  2بيروت، في 
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  341 تعميم وسيط رقم
  للمصارف وللمؤسسات المالية  
  

تـــاريخ  11558نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
 6116 القـــــرار األساســـــي رقـــــمالمتعلــــق بتعـــــديل  2/10/2013

(التســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف  7/3/1996تــــاريخ 
للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم االساسي  لبنان
  .23رقم 

 
  11558 قرار وسيط رقم

  7/3/1996تاريخ  6116 تعديل القرار األساسي رقم
المتعلق بالتسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان 

  للمصارف وللمؤسسات المالية
  إن حاكم مصرف لبنان،

 79و  70ما المواد بناًء على قانون النقد والتسليف، ال سي
  منه، 174و 99و

 7/3/1996ريخ تــــا 6116 وبنــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــم
بالتســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف وتعديالتــــه المتعلــــق 

  لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 

    ،25/9/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 
  

  قــّرر مـا يـأتـييـ
مــن » المــادة التاســعة مكــرر«يلغــى نــص مطلــع  :األولــىالمــادة 

ويســـــــتبدل  7/3/1996تـــــــاريخ  6116 القـــــــرار األساســـــــي رقـــــــم
  بالنص التالي:

مجموعها االجمــالي يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات  «
ي وعشــرة مليــارات ليــرة لبنانيــة مقابــل القــروض التــالفين ومايتين 
علــى مســؤوليتها، لعمالئهــا  31/12/2013تــاريخ  تمنحها، قبل

  »وذلك وفقًا للشروط ولألصول ولآللية التالية:
  

يلغــى نــص المقطعــين "خامســًا" و "سادســًا" مــن  :المــادة الثانيــة
تــاريخ  6116 القــرار األساســي رقــممن » المادة التاسعة مكرر«
  ويستبدل بالنص التالي: 7/3/1996
ة، علــــى احكــــام هــــذه المــــاد بغيــــة االســــتفادة مــــن :خامســــاً « 

الــــى مكتــــب الحــــاكم علــــى ثــــالث المصــــارف المعنيــــة ان تقــــدم 
  نسخ، احداها اصلية: 

، طلـــب 2013لثـــاني تشـــرين ا 30خـــالل مهلـــة اقصـــاها  -1
محــددة فــي البنــود مــن لكل قــرض مــن القــروض الموافقة افرادية 

هــذه المــادة ومــن القــروض  من المقطع "ثالثــًا" مــن) 7) الى (1(
ــــد (المحــــددة  ــــغ8فــــي البن ــــار  ) التــــي يتجــــاوز كــــل منهــــا مبل ملي

  على ان يرفق بهذا الطلب:ونصف مليار ليرة لبنانية 
عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل علــى ان  -

تحـــــدد فيـــــه الضـــــمانات القابلـــــة للتحويـــــل التـــــي يقـــــدمها هـــــذا 
  االخير.

) IN13-A-CFجـــدول التســـديد المعـــد وفقـــًا للنمـــوذج (  -
  .المرفق

لمشــار اليهــا فــي المقطــع المســتندات المتعلقــة بالضــمانات ا -
  من هذه المادة."ثانيًا" 

  اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.  -
  
ـــــة اقصـــــاها  -2 ـــــول  15خـــــالل مهل ـــــة 2013ايل ـــــب موافق ، طل

لكـــل فئـــة مـــن فئـــات القـــروض المحـــددة فـــي البنـــود مـــن اجمـــالي 
لمــــــادة ومــــــن ) مــــــن المقطــــــع "ثالثــــــًا" مــــــن هــــــذه ا21) الــــــى (9(

) التــي ال يتجــاوز كــل منهــا مبلــغ 8القروض المحددة في البنــد (
مليـــار ونصـــف مليـــار ليـــرة لبنانيـــة، علـــى أن تحـــدد فيـــه المبـــالغ 
االجماليـــــة المنـــــوي توظيفهـــــا فـــــي هـــــذه الفئـــــة مرفقـــــًا بـــــه جـــــدول 

نحهـــــــا يتضـــــــمن اســـــــماء العمـــــــالء وقيمـــــــة القـــــــروض المنـــــــوي م
  »ها هؤالء العمالء.التي سيقدموالضمانات القابلة للتحويل 

تشـــرين الثـــاني  30ولغايـــة  2013أيلـــول  15اعتبـــارًا مـــن  -3
طلــــب موافقــــة اجمــــالي لكــــل فئــــة مــــن فئــــات القــــروض ، 2013

 ) مــن المقطــع "ثالثــًا" مــن21) الــى (9المحــددة فــي البنــود مــن (
) التـــــي ال 8فـــــي البنـــــد (هـــــذه المـــــادة ومـــــن القـــــروض المحـــــددة 
مليــار ليــرة لبنانيــة، علــى يتجــاوز كــل منهــا مبلــغ مليــار ونصــف 
افــــة المعــــددة فــــي المقطــــع ان يرفــــق بهــــذا الطلــــب المســــتندات ك

  »من هذه المادة."سابعًا" 
القـــروض موضـــوع  بعـــد موافقـــة مصـــرف لبنـــان علـــى  سادسًا:

مـــن المقطـــع "خامســـًا" مـــن هـــذه المـــادة، يـــتم ) 3) و(1البنـــدين (
تحويــل قيمــة التســليفات التــي يمنحهــا مصــرف لبنــان للمصــارف 

عشــرة ايــام يــة الشــهر الــذي تنقضــي خاللــه فتــرة لمعنيــة فــي نهاا
  »على تاريخ الموافقة المنوه عنها في المقطع "سادسًا" هذا.

  
 يعمل بهذا القرار فور صدوره . :لمادة الثالثةا
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . :المادة الرابعة
  2013األول   تشرين 2بيروت ، في 
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  342 تعميم وسيط رقم
  ولمؤسسات الوساطة المالية للمصارف والمؤسسات المالية

  
تـــاريخ  11569نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

 7493األساســـــي رقـــــم  القـــــرار تعـــــديلبالمتعلــــق  7/10/2013
  (أدوات ومنتجـــــــــــــــــــــــــات ماليـــــــــــــــــــــــــة)  24/12/1999تـــــــــــــــــــــــــاريخ 

  .66المرفق بالتعميم االساسي رقم 
  

  11569قرار وسيط رقم 
 24/12/1999تاريخ  7493األساسي رقم  قرارتعديل ال

  المتعلق باألدوات والمنتجات المالية
  إن حاكم مصرف لبنان،

  منه، 174بناًء على قانون النقد والتسليف، السيما المادة 
المتعلــــق  17/8/2011تــــاريخ  161رقــــم وبنــــاًء علــــى القــــانون 

  باالسواق المالية،
 24/12/1999يخ تار  7493األساسي رقم  القراروبناًء على 

  وتعديالته المتعلق باألدوات والمنتجات المالية،
لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 

  ،2/10/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 
  

  يـقـرر مـا يـأتـي
تــاريخ  7493األساســي رقــم  القــراريضــاف الــى  المادة األولــى:

  لي نصها:"المادة الثانية مكرر" التا 24/12/1999
مــن  24: مــع مراعــاة احكــام المــادة أوالً : المــادة الثانيــة مكــرر«

المتعلــــــــــــق  28/6/1996تــــــــــــاريخ  6213القــــــــــــرار االساســــــــــــي 
بمؤسســـــات الوســــــاطة الماليــــــة، علــــــى المصــــــارف والمؤسســــــات 
الماليـــــة التـــــي تقـــــوم، لحســـــابها الخـــــاص أو لحســـــاب عمالئهـــــا، 

عمــالت بعمليات تداول ألهداف غير تجاريــة (مضــاربة) علــى ال
فــــي لماليــــة المحــــددة والســــلع والمعــــادن الثمينــــة وعلــــى االدوات ا

المتعلــــــق باالســــــواق  17/8/2011تــــــاريخ  161القــــــانون رقــــــم 
المالية ال سيما االسهم والحقوق الماليــة وحقــوق الخيــار والعقــود 

  المستقبلية واالدوات المالية المشتقة أو المركبة:
خاضــعة لرقابــة ان تفتح حسابات مخصصة للتــداول تكــون  -1

 161هيئــــــة االســــــواق الماليــــــة المنشــــــأة بموجــــــب القــــــانون رقــــــم 
  المذكور اعاله.

ان تتخـــــذ االجـــــراءات القانونيـــــة المناســـــبة لتـــــأمين ممارســـــة  -2
 من المقطع "أوًال" هذا.) 1ابة المنصوص عليها في البند (الرق

: تكون العمليات كافة التي تقوم بها مؤسسات الوساطة ثانياً 
  »المذكور اعاله. 161رقم  اضعة ألحكام القانونالمالية خ

  
  يعمل بهذا القرار فور صدوره.المادة الثانية: 

  
  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.المادة الثالثة: 

 
  2013تشرين األول  7بيروت، في 

  
  

  343تعميم وسيط رقم 
  للمؤسسات المالية

  
اريخ تـــ 11589نـــودعكم ربطـــا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

 7136بتعـــديل القـــرار األساســـي رقـــم المتعلـــق  28/10/2013
(شـــــــــروط تأســـــــــيس وممارســـــــــة عمـــــــــل  22/10/1998تـــــــــاريخ 

المؤسســــــات الماليــــــة) المرفــــــق بــــــالتعميم االساســــــي للمؤسســــــات 
  .2المالية رقم 

  
  11589قرار وسيط رقم 

   22/10/1998تاريخ  7136تعديل القرار األساسي رقم 
  سة عمل المؤسسات الماليةالمتعلق بشروط تأسيس وممار 

  
  إن حاكم مصرف لبنان ،

 182و 70بنــاًء علــى قــانون النقــد والتســليف وال ســيما المــادتين 
  منه ،

 22/10/1998خ تــاري 7136وبناًء على القــرار األساســي رقــم 
بشــروط تأســيس وممارســة عمــل المؤسســات وتعديالتــه المتعلــق 

  المالية،
ان المتخــذ فــي ف لبنــوبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــر 

  ،23/10/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 
  

  يقرر ما يأتي 
كــرر مــن م 7) مــن المــادة 4يلغــى نــص البنــد ( المــادة األولــى:

ويســــتبدل  22/10/1998تـــاريخ  7136القـــرار األساســـي رقــــم 
  بالنص التالي:
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ذ عمليــات تحاويــل صــادرة القيام بناًء لطلب عمالئها بتنفيــ -4«
رج او من الداخل لصالح اشخاص ثــالثين فــي من الخااو واردة 

 »/ د.أ.1500لبنان او في الخارج تفوق مبلغ /
  

  يعمل بهذا القرار فور صدوره . :المادة الثانية
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . :المادة الثالثة
  

  2013تشرين األول  28بيروت، في 
 
 

  344تعميم وسيط رقم 
  ة ولمؤسسات الوساطة الماليةللمصارف وللمؤسسات المالي

 
تـــاريخ  11590نـــودعكم ربطـــا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

 6213بتعـــديل القـــرار األساســـي رقـــم المتعلـــق  28/10/2013
المرفــــــق مؤسســــــات الوســــــاطة الماليــــــة) ( 28/6/1996تــــــاريخ 

بــالتعميم االساســي للمصـــارف وللمؤسســات الماليــة ولمؤسســـات 
  .27الوساطة المالية رقم 

  
  11590ر وسيط رقم قرا

   28/6/1996تاريخ  6213تعديل القرار األساسي رقم 
  المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية

  إن حاكم مصرف لبنان ،
  ،منه 70التسليف وال سيما المادة  بناًء على قانون النقد و 

تــــاريخ  234مــــن القــــانون رقــــم  10وبنــــاء علــــى احكــــام المــــادة 
  وساطة المالية،بتنظيم مهنة الالمتعلق  10/6/2000

 28/6/1996يخ تـــار  6213وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 
  بمؤسسات الوساطة المالية،وتعديالته المتعلق 

لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 
  ،23/10/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 

  
  يقرر ما يأتي 

) مــن "المــادة 3يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( :المادة األولى
 28/6/1996تـــــــاريخ  6213رقـــــــم األساســـــــي القـــــــرار " مـــــــن 2

  ويستبدل بالنص التالي:

ذ عمليـــات تحاويـــل القيـــام بنـــاًء لطلـــب عمالئهـــا بتنفيـــ  -ب« 
مـــن الخـــارج او مـــن الـــداخل لصـــالح اشـــخاص صـــادرة او واردة 

  » / د.أ.1500ثالثين في لبنان او في الخارج تفوق مبلغ /
  

  ل بهذا القرار فور صدوره .يعم :المادة الثانية
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . :المادة الثالثة
  

  2013تشرين األول  28بيروت، في 
 

 
  345تعميم وسيط رقم 

ت التي تتعاطى للمصارف وللمؤسسات المالية وللمؤسسا
  والمصرفية بالوسائل االلكترونيةالعمليات المالية 

  
تـــاريخ  11603الوســـيط رقـــم  نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار

 7548بتعـــديل القـــرار األساســـي رقـــم المتعلـــق  11/11/2013
(العمليــــات الماليــــة والمصــــرفية بالوســــائل  30/3/2000تــــاريخ 

  .69االلكترونية) المرفق بالتعميم االساسي رقم 
    
  11603قرار وسيط رقم 

  30/3/2000تاريخ  7548 تعديل القرار األساسي رقم
  ت المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونيةالمتعلق بالعمليا

  إن حاكم مصرف لبنان،
 174و  70بناًء على قــانون النقــد والتســليف، الســيما المــادتين 

  منه،
 26/10/1999تــــاريخ  133وبنــــاًء علــــى أحكــــام القــــانون رقــــم 

 وبنــاًء علــى القــرار األساســي رقــم المتعلق بمهام مصــرف لبنــان،
تــــــه المتعلــــــق بالعمليــــــات وتعديال 30/3/2000تــــــاريخ  7548

  ،المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية
لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 

                 ،6/11/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 
  

  قـرر مـا يـأتـييـ
 المرفــق بــالقرار )CET-1(يلغــى مــن االنمــوذج  :المادة االولى
  الجزء التالي: 30/3/2000يخ تار  7548 األساسي رقم
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   HK 
هونغ كونغ           

Hong Kong       
HK010 تصدير       
HK020 استيراد       
HK030 سياحة وسفر       
HK040 دراسة       
HK050 طبابة واستشفاء       
HK060 تحويالت العاملين       
HK090 تحويالت أخرى       

   
 ُيعمل بهذا القرار فور صدوره .  نية:المادة الثا

  
  ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .  المادة الثالثة :

  
  2013تشرين الثاني  11بيروت ، في 

  
 

  346 تعميم وسيط
  للمصارف وللمؤسسات المالية  
  

تـــاريخ  11613نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
 6116 األساســـي رقـــمالقـــرار المتعلـــق بتعـــديل  25/11/2013

مصــــرف (التســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا  7/3/1996تــــاريخ 
لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم االساسي 

  .23رقم 
  

  11613 قرار وسيط رقم
  7/3/1996تاريخ  6116 تعديل القرار األساسي رقم

المتعلق بالتسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان 
  سسات الماليةللمصارف وللمؤ 

  إن حاكم مصرف لبنان،
 79و  70بناًء على قانون النقد والتسليف، ال سيما المواد 

  منه، 174و 99و
 7/3/1996ريخ تــــا 6116 وبنــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــم

بالتســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف وتعديالتــــه المتعلــــق 
  لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

لبنــان المتخــذ فــي لــس المركــزي لمصــرف وبنــاًء علــى قــرار المج
    ،13/11/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 

  

  يـقـَـّرر مـا يـأتـي
القــرار مــن » المــادة التاســعة مكــرر«يضاف الى  :األولىالمادة 

المقــــــاطع "ســــــادس  7/3/1996تــــــاريخ  6116 األساســــــي رقــــــم
و"تاســــع عشــــر" التــــالي من عشــــر" عشــــر" و"ســــابع عشــــر" و"ثــــا

  نصها:
يمكن إفــادة المصــارف كافــة مــن تســليفات   :سادس عشر«

مجموعهــا االجمــالي يــوازي األرصــدة المتبقيــة مــن مبلــغ األلفــين 
ومـــايتين وعشـــرة مليــــارات ليـــرة لبنانيــــة المحـــدد فــــي مطلـــع هــــذه 
المـــادة والتـــي لـــم تـــتمكن المصـــارف مـــن االســـتفادة منهـــا خـــالل 

باالضــافة الــى مبلــغ خمســماية مليــار ليــرة لبنانيــة  2013العــام 
تمنحهـــا لعمالئهـــا، قابـــل القـــروض موضـــوع هـــذه المـــادة التـــي م

للشـــــروط ، وفقـــــًا 31/10/2014قبـــــل تـــــاريخ علـــــى مســـــؤوليتها 
أوًال" و"ثانيــا" فــي كــل مــن المقــاطع "ولألصــول ولآلليــة المحــددة 

ـــــث عشـــــر" حـــــادي عشـــــر" ثالثـــــًا" و"سادســـــًا" و"ثامنـــــًا" و""و و"ثال
) 5) و(3) و(2) و(1والبنـــود (و"رابـــع عشـــر" و"خـــامس عشـــر" 

  .»من هذه المادة ) من المقطع "رابعًا"6و(
  
ــــــــة االســــــــتفادة مــــــــن احكــــــــام المقطــــــــع   :سابع عشر« بغي

"ســـــادس عشـــــر"  مـــــن هـــــذه المـــــادة، علـــــى المصـــــارف المعنيـــــة 
ان تقـــــدم الـــــى مكتـــــب الحـــــاكم علـــــى  1/2/2014اعتبـــــارًا مـــــن 

  ثالث نسخ، احداها اصلية: 
راديــة ، طلب موافقــة اف31/10/2014خالل مهلة اقصاها  -1

) 7) الــى (1محــددة فــي البنــود مــن (لكل قــرض مــن القــروض ال
مــن المقطــع "ثالثــًا" مــن هــذه المــادة ومــن القــروض المحــددة فــي 

مليــار ونصــف مليــار ليــرة  ) التي يتجاوز كل منها مبلغ8البند (
  على ان يرفق بهذا الطلب:لبنانية 

عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل علــى ان  -
د فيـــــه الضـــــمانات القابلـــــة للتحويـــــل التـــــي يقـــــدمها هـــــذا تحـــــد

  االخير.
) IN14-A-CFجـــــــدول التســـــــديد المعـــــــد وفقـــــــًا للنمـــــــوذج ( -

  المرفق.
لمشــار اليهــا فــي المقطــع المســتندات المتعلقــة بالضــمانات ا -

  من هذه المادة."ثانيًا" 
  اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. -
طلـــــــب موافقـــــــة   ،31/10/2014خـــــــالل مهلـــــــة اقصـــــــاها  -2

اجمـــالي لكـــل فئـــة مـــن فئـــات القـــروض المحـــددة فـــي البنـــود مـــن 
هــــــذه المــــــادة ومــــــن  ) مــــــن المقطــــــع "ثالثــــــًا" مــــــن21) الــــــى (9(
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) التــي ال يتجــاوز كــل منهــا مبلــغ 8في البنــد (القروض المحددة 
  مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على ان يرفق بهذا الطلب:

لمشــار اليهــا فــي المقطــع االمســتندات المتعلقــة بالضــمانات  -
  من هذه المادة."ثانيًا" 

) مــــن 10) و(9عقــــود القــــروض المحــــددة فــــي البنــــدين ( -
مـــن القـــروض المحـــددة فـــي المقطـــع "ثالثـــًا" مـــن هـــذه المـــادة و 

التــــي ال يتجــــاوز كــــل منهــــا مبلــــغ مليــــار ونصــــف ) 8البنــــد (
مليـــار ليـــرة لبنانيـــة وبجـــداول تســـديد هـــذه القـــروض علـــى ان 

) موقعــة 9ل المتعلقة بــالقروض موضــوع البنــد (تكون الجداو 
  من شركة كفاالت ش.م.ل.

القـــروض كفالـــة شـــركة كفـــاالت ش.م.ل. فـــي مـــا خـــص  -
  ) من المقطع "ثالثًا" من هذه المادة.9في البند (المحددة 

بجــدول التــدفقات النقديــة بحســب تــواريخ اســتحقاق دفعــات  -
-IN14-Bالقـــــروض الممنوحـــــة للعمـــــالء وفقـــــًا لالنمـــــوذج (

CF.المرفق («    
  
يــتم تســديد اصــل التســليفات التــي يمنحهــا  -1 :ثـــامن عشــر«

مصرف لبنان للمصارف المعنية، عمًال بأحكام المقطع ســادس 
يــرة عشر، خالل مدة اســتحقاق القــروض التــي تمنحهــا هــذه االخ

فــي اول يــوم عمــل مــن الشــهر، لعمالئهــا وذلــك بــدفعات شــهرية 
  .2/1/2015اعتبارًا من 

قيمــة هــذه الــدفعات، تبعــًا لجــداول تســديد القــروض  تحــدد -2
) IN14-B-CF) و(IN14-A-CFالمعدة وفقًا لألنموذجين (

المشار اليهما اعــاله، بنســبة مــن قيمــة االقســاط المســتحقة علــى 
العمـــالء تـــوازي النســـبة المحـــددة فـــي المقطـــع "ثالثـــًا" اعـــاله لكـــل 

  فئة من القروض.
صــارف المعنيــة ســنويًا تحتســب الفوائــد المترتبــة علــى الم -3

  وتدفع شهريًا مع االصل.
) من هذا المقطع، تحتســب 3) و(1خالفًا الحكام البندين ( -4

وتســـــــــــــدد دفعـــــــــــــة واحـــــــــــــدة بتـــــــــــــاريخ  31/12/2014بتـــــــــــــاريخ 
2/1/2015  :  
، علــى المصــارف 2014الــدفعات المســتحقة، خــالل العــام  -

المعنيـــة مـــن اصـــل التســـليفات التـــي يمنحهـــا لهـــا مصـــرف 
  لبنان. 

ــــى هــــذه التســــليفات خــــالل العــــام   - ــــد المســــتحقة عل الفوائ
2014«.  

  

جماليــة المشــار اليهــا ضــمن حــدود التســليفات اال تاســع عشــر:«
، خــالل مهلــة "ســادس عشــر" مــن هــذه المــادة يمكــنفــي المقطــع 

افادة مصــرف االســكان مــن تســليفات ، 31/10/2014أقصاها 
ء وذلــك % مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعمــال1بفائدة 

وفقـــًا لألصـــول ولآلليـــة المحـــددة فـــي المقطعـــين "ســـادس عســـر" 
  ) مـــــن المقطـــــع "ســـــابع عشـــــر" 2و"ثـــــامن عشـــــر" وفـــــي البنـــــد (

  .»من هذه المادة 
  

 يعمل بهذا القرار فور صدوره . :المادة الثانية
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . :المادة الثالثة
  

  2013تشرين الثاني  25بيروت ، 
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  وحدة التمويل –مصرف لبنان 
 

 IN14-A-CFنموذج رقم            23تعميم اساسي رقم  7/3/1996تاريخ  6116بيان القرار رقم 
 

  الجدول المرفق بطلب الموافقة االفرادية لالستفادة من التسليفات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان
  (كما في  __/ __ /  _____ )

  
  المسـؤول :اســــم   اسـم المصرف :
  رقــــم هـاتفـه  :  رقـم المصرف :

 
  رقمه لدى مركزية المخاطر*:  اسـم العمـيل:

  
  : تـاريـخ بدء القرض  رمـز عمـلة القرض:  :  **رمز فـئـة القرض

  تاريخ إستحقاق القرض:  القرض الممنوح للعميل :  رمز نـوع القرض***:

  
  برنامج تسديد القرض بحسب تاريخ االستحقاق

  مرق
  متسلسل

  تاريخ االستحقاق
  ( يوم/شهر/سنة )

  القيمة المستحقة على العميل من أصل القرض
  (بعملة القرض)

  القيمة المستحقة على المصرف لمصرف لبنانمنها: 
  (بعملة القرض)

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
...        

        المجموع
  

  توقيع المصرف
  

  اد و الشركات الواقعية : بطاقة تعّرف للمقترض باإلضافة إلى صورة عن بطاقة هوية المقترض الذي ليس لديه رقم لدى مركزية المخاطر( * )  : يجب إرفاق لألفر 
  للشركات : بطاقة تعّرف للشركات باإلضافة إلى صورة عن السجل التجاري للشركات التي ليس لديها رقم لدى مركزية المخاطر

  IN13  :PRDB, RDEV, ENVE, ENVB, EIBE, AFDE, WBEV, IN09الجدول  ية القرض تبعًا للرموز التالية المدرجة ف( ** )  : يجب تحديد فـئـ
 ,"IN13  :"a3", "a11", "a12", "a35", "ev2", "rdالجـدول  ي( *** ) : يجب تحديد نوع القرض تبعًا لرمز نوع القروض المحددة لكـل فـئــة مـن القـروض والمدرجـة فـ

"n09", “n19”    
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  وحدة التمويل –مصرف لبنان 
 

 IN14-B-CFنموذج رقم         23تعميم اساسي رقم  7/3/1996تاريخ  6116بيان القرار رقم 
 

 الجدول المرفق بطلب الموافقة االجمالية لالستفادة من التسليفات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان 
  (كما في  __/ __ /  _____ )

  
  ـم المسـؤول :اســـ  اسـم المصرف : 
  رقــــم هـاتفـه  :  رقـم المصرف :

 
  رمز فئة القروض*:

  
  :تاريخ أول إسـتحقاق  رمـز عمـلة القــــروض:  رمـز نـوع القروض**:

  تاريخ آخر إسـتحقاق:  مجموع القروض الممنوحة للعمالء:  عدد العمالء المستفيدين:

  
  اق دفعات القروض الممنوحة للعمالءالتدفقات النقدية بحسب تاريخ استحق             

  رقم
  متسلسل

  تاريخ االستحقاق
  ( يوم/شهر/سنة )

  مجموع إستحقاقات العمالء من أصل القروض
  (بعملة القروض)

  القيمة المستحقة على المصرف لمصرف لبنانمنها: 
  (بعملة القروض)

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
...        

       المجموع
  

  قيع المصرفتو 
  

 ,IN13  :IN09, KAFB, HIN9, HEPH, HMLT, HJUR, HDPL, HFSI, HDSGالجـدول  ي( * )  : يجب تحديد فـئـة القروض تبعًا للرموز التالية المدرجـة فـ
EDUS, EVES, EVER, ENTP, HABT, MICR  

 ,"IN13  :"n09", "q2", "n29", "p", "m1", "jr", "dpالجـدول  يوض والمدرجة فـ( ** ) : يجب تحديد نوع القروض تبعًا لرمز نوع القروض المحددة لكل فـئـة من القر 
"fs", "sg", "u", "ev2", "cin", "a7", "h1", "h21", "h22"   
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  347   تعميم وسيط رقم
  لمؤسسات الماليةلللمصارف و 

  ولمفوضي المراقبة
  

ــــودعكم ربطــــًا نســــخة عــــن القــــرار الوســــيط رقــــم  تــــاريخ  11619ن
 7274األساســـــي رقـــــم  القـــــرار المتعلـــــق بتعـــــديل 29/11/2013

(التعامــــــل مــــــع القطاعــــــات غيــــــر المقيمــــــة)  15/4/1999تــــــاريخ 
  . 62المرفق بالتعميم االساسي رقم 

  
  11619قرار وسيط رقم 

  15/4/1999تاريخ  7274األساسي رقم  القرارتعديل 
  المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة

  ان،إن حاكم مصرف لبن
 174و  70بنــــاًء علــــى قــــانون النقــــد والتســــليف، ال ســــيما المــــواد 

  منه، 182و
 15/4/1999تـــــاريخ  7274األساســـــي رقـــــم  القـــــراروبنـــــاًء علـــــى 

  مع القطاعات غير المقيمة،وتعديالته المتعلق بالتعامل 
لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 

  ، 27/11/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 
  

  يـقـرر مـا يـأتـي
القيــام بتوظيفــات نقديــة فــي الخــارج «تلغــى عبــارة  :المــادة االولــى

)Treasury Placements ( غيــر حســابات العمليــات التشــغيلية
)Operating Accounts اال لـــــدى المراســـــلين المصـــــنفين (
"BBB.مــن المقطــع "أوًال" 6لع البنــد (الواردة في مط» " وما فوق (

ــــــى مــــــن القــــــرار األساســــــي رقــــــم مــــــن المــــــادة اال ــــــاريخ  7274ول ت
  وتستبدل بالنص التالي:  15/4/1999
ــــــــة فــــــــي الخــــــــارج (« ــــــــات نقدي ــــــــام بتوظيف  Treasuryالقي

Placements غيــــــــــــــــــر حســــــــــــــــــابات العمليــــــــــــــــــات التشــــــــــــــــــغيلية (
)Operating Accounts:اال لدى (  

  " وما فوق.BBBالمراسلين المصنفين " -
ــــابعين لمجمو  - عــــات مصــــرفية المراســــلين غيــــر المصــــنفين الت

ومــا فــوق شــرط أن يكــون هــؤالء المراســلين "  BBBمصــنفة "
  »" وما فوق.BBBمتواجدين في دول مصنفة "
  

  يعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:
  

  : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.المادة الثالثة
          

  2013تشرين الثاني  29بيروت، في 
 
 

  348تعميم وسيط رقم 
  لمؤسسات الوساطة المالية

  
ــــودعكم ربطــــا نســــخة عــــن القــــرار الوســــيط رقــــم  تــــاريخ  11620ن

 7551بـــــــالغاء القــــــرار االساســــــي رقــــــم المتعلــــــق  29/11/2013
والبيانــــــات الســــــنوية (مســــــتندات التــــــرخيص  30/3/2000ريخ تــــــا

ماليــــــة) المرفــــــق بــــــالتعميم واحكــــــام مختلفــــــة لشــــــركات الوســــــاطة ال
  .1لمالية رقم لشركات الوساطة ااألساسي 

  
  11620قرار وسيط رقم 

  30/3/2000تاريخ  7551الغاء القرار االساسي رقم 
(مستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات 

  الوساطة المالية)
  إن حاكم مصرف لبنان ،

  منه ، 70بناًء على قانون النقد والتسليف وال سيما المادة 
ال  17/8/2011تـــاريخ  161يـــة رقـــم وبنـــاء قـــانون االســـواق المال

سيما المادة الحادية عشــرة منــه التــي تمــنح "هيئــة االســواق الماليــة" 
صـــــــالحية وضـــــــع االنظمـــــــة المتعلقـــــــة بانشـــــــاء وتســـــــيير اعمـــــــال 
ــــــة وصــــــالحية مــــــنح  ــــــي تتعــــــاطى الوســــــاطة المالي المؤسســــــات الت

  الترخيص بانشاء هذه المؤسسات،
بنـــان المتخـــذ فـــي لوبنـــاًء علـــى قـــرار المجلـــس المركـــزي لمصـــرف 

  ،            27/11/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 
  

  أتي يقرر ما ي
تاريخ  7551يلغى القرار االساسي رقم  :المادة األولى

(مستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام  30/3/2000
مختلفة لشركات الوساطة المالية) المرفق بالتعميم األساسي 

  .1رقم لشركات الوساطة المالية 



 

85 

 

  .2/1/2014يعمل بهذا القرار اعتبارًا من  المادة الثانية:
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .المادة الثالثة: 
  

  2013تشرين الثاني  29بيروت، في 
 
 

  349تعميم وسيط  
  للمصارف وللمؤسسات المالية 

  
ــــودعكم ربطــــًا نســــخة عــــن القــــرار الوســــيط رقــــم  تــــاريخ   11635ن

 6116 القـــــرار األساســـــي رقـــــمالمتعلـــــق بتعـــــديل  16/12/2013
  (التســــــــــــــــــهيالت الممكــــــــــــــــــن أن يمنحهــــــــــــــــــا  7/3/1996تــــــــــــــــــاريخ 

مصـــرف لبنـــان للمصـــارف وللمؤسســـات الماليـــة) المرفـــق بـــالتعميم 
  .23االساسي رقم 

  
  11635 قرار وسيط رقم

  7/3/1996تاريخ  6116 تعديل القرار األساسي رقم
مصرف لبنان المتعلق بالتسهيالت الممكن أن يمنحها 
  للمصارف وللمؤسسات المالية

  إن حاكم مصرف لبنان،
 99و 79و  70بناًء على قانون النقد والتسليف، ال سيما المواد 

  منه، 174و
 7/3/1996ريخ تــــــا 6116 وبنــــــاًء علــــــى القــــــرار األساســــــي رقــــــم

بالتســهيالت الممكــن أن يمنحهــا مصــرف لبنــان وتعديالته المتعلق 
  ية،للمصارف وللمؤسسات المال

لبنـــان المتخـــذ فـــي وبنـــاًء علـــى قـــرار المجلـــس المركـــزي لمصـــرف 
    ،11/12/2013بتاريخ جلسته المنعقدة 

  
  يـقـَـّرر مـا يـأتـي

المـــادة «يلغـــى نـــص مطلـــع المقطـــع "ثالثـــًا" مـــن  :األولـــىالمـــادة 
تــــــــاريخ  6116 القــــــــرار األساســــــــي رقــــــــممــــــــن » التاســــــــعة مكــــــــرر

  ويستبدل بالنص التالي: 7/3/1996
فات للمصـــارف المعنيـــة بفائـــدة ف لبنـــان هـــذه التســـلييمـــنح مصـــر «
  »تحتسب وتدفع سنويًا، وفقًا للحدود التالية:%، 1

ســعًا" ) مــن المقطــع "تا4) و(3يلغى نص البنــدين ( المادة الثانية:
 6116 القــــرار األساســــي رقــــممــــن » المــــادة التاســــعة مكــــرر«مــــن 

  ويستبدل بالنص التالي: 7/3/1996تاريخ 
ئـــد المترتبـــة علـــى المصـــارف المعنيـــة ســـنويًا تحتســـب الفوا -3«

  وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.
) مــن هــذا المقطــع، تحتســب بتــاريخ 1خالفــًا الحكــام البنــد ( -4

  :  2/1/2014وتسدد دفعة واحدة بتاريخ  31/12/2013
، علــــــى المصــــــارف 2013الــــــدفعات المســــــتحقة، خــــــالل العــــــام  -

  ا لها مصرف لبنان. المعنية من اصل التسليفات التي يمنحه
  .»2013الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خالل العام  -
  

 ) مــن المقطــع "ثــامن4) و(3يلغــى نــص البنــدين ( المــادة الثالثــة:
 القــــرار األساســــي رقــــممــــن » المــــادة التاســــعة مكــــرر«عشــــر" مــــن 

  ويستبدل بالنص التالي: 7/3/1996تاريخ  6116
المصـــارف المعنيـــة ســـنويًا  تحتســـب الفوائـــد المترتبـــة علـــى -3«

  وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.
) مــن هــذا المقطــع، تحتســب بتــاريخ 1خالفــًا الحكــام البنــد ( -4

  :  2/1/2015وتسدد دفعة واحدة بتاريخ  31/12/2014
، علــــى المصــــارف 2014لعــــام الــــدفعات المســــتحقة، خــــالل ا -

  ن. من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبناالمعنية 
  .»2014الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خالل العام  -
  

 يعمل بهذا القرار فور صدوره . :المادة الرابعة
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . :المادة الخامسة
  

  2013كانون االول  16بيروت ، في 
 
  

  350 تعميم وسيط رقم
  لماليةللمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة ا

  
تاريخ  11645نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم 

  المتعلق بـ: 20/12/2013
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 2/6/1996تاريخ  6213القرار األساسي رقم الغاء  -
مؤسسات الوساطة المالية) المرفق بالتعميم االساسي (

للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية 
  . 27رقم 

 24/12/1999تــــاريخ  7493ي رقــــم األساســــ تعــــديل القــــرار -
للمصــارف المرفــق بــالتعميم االساســي (أدوات ومنتجات ماليــة) 

  .66رقم مالية ولمؤسسات الوساطة المالية وللمؤسسات ال
  

  11645قرار وسيط رقم 
  إن حاكم مصرف لبنان ،

  منه ، 70بناًء على قانون النقد والتسليف وال سيما المادة 
ال  17/8/2011تـــاريخ  161يـــة رقـــم وبنـــاء قـــانون االســـواق المال

سيما المادة الحادية عشــرة منــه التــي تمــنح "هيئــة االســواق الماليــة" 
صـــــــالحية وضـــــــع االنظمـــــــة المتعلقـــــــة بانشـــــــاء وتســـــــيير اعمـــــــال 
ــــــة وصــــــالحية مــــــنح  ــــــي تتعــــــاطى الوســــــاطة المالي المؤسســــــات الت

  الترخيص بانشاء هذه المؤسسات،
ـــــــــة ر  ـــــــــة االســـــــــواق المالي ـــــــــرار هيئ ـــــــــى ق ـــــــــاًء عل ـــــــــم وبن تـــــــــاريخ  7ق

3/12/2013،  
 28/6/1996تـــــاريخ  6213وبنـــــاًء علـــــى القـــــرار األساســـــي رقـــــم 

  الوساطة المالية،مؤسسات المتعلق ب
 24/12/1999تـــاريخ  7493وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 

  والمنتجات المالية،ألدوات المتعلق با
لبنـــان المتخـــذ فـــي وبنـــاًء علـــى قـــرار المجلـــس المركـــزي لمصـــرف 

  ،            18/12/2013بتاريخ نعقدة جلسته الم
  

  يقرر ما يأتي 
تاريخ  6213يلغى القرار األساسي رقم  المادة األولى:

مؤسسات الوساطة المالية) المرفق بالتعميم ( 28/6/1996
االساسي للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة 

  .27المالية رقم 
  

األساســي رقــم  القرارولى من يضاف الى المادة اال المادة الثانية:
  المقطع "ثانيًا" التالي نصه: 24/12/1999تاريخ  7493

بعمليــات لــى المصــارف القيــام لحســابها الخــاص : يحّظــر عثانيــاً «
ـــــــــط  ــــــــــات التحــــــــــّوط فق ـــــــــى األدوات المــــــــــالية المشــــــــــتقة إّال لغـاي عل

)HEDGING.(  
ان الحظــر المنصــوص عليــه فـــي هــذه المــادة ال يشــمل العمليـــات 

األدوات المشـــتقة التــي تقــوم بهــا المصــارف بهــدف تســويقها  علــى
  »من الجمهور.

  
مـــن  24مـــادة مـــع مراعـــاة احكـــام ال«تلغـــى عبـــارة  المـــادة الثالثـــة:
المتعلــق بمؤسســات  28/6/1996تــاريخ  6213القــرار االساســي 
فـــي مطلـــع المقطـــع "أوًال" مـــن "المـــادة الـــواردة » الوســـاطة الماليـــة،

تــــــــــاريخ  7493رقــــــــــم رار االساســــــــــي الثانيــــــــــة مكــــــــــرر" مــــــــــن القــــــــــ
  وتستبدل بالنص التالي: 24/12/1999
المقطــغ "ثانيــًا" مــن المــادة االولــى مــن هــذا  مــع مراعــاة احكــام «

  »القرار،
  

  . 2/1/2014يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ  المادة الرابعة:
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . المادة الخامسة:
  

  2013كانون األول  20بيروت، في 
  
  

  351تعميم وسيط رقم 
  للمصارف 

  
ــــودعكم ربطــــًا نســــخة عــــن القــــرار الوســــيط رقــــم  تــــاريخ  11673ن

نظـــام فـــتح واقفـــال فـــروع للمصـــارف تعـــديل بالمتعلـــق  4/2/2014
علــى المراكــز لبنــان وتحديــد المخصصــات المفروضــة العاملــة فــي 

 5/11/1998تــاريخ  7147ساسي رقم لمرفق بالقرار األاوالفروع 
  .53موضوع التعميم االساسي رقم 

  
  11673قرار وسيط رقم 

  نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان تعديل 
  وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع 

  5/11/1998تاريخ  7147لمرفق بالقرار األساسي رقم ا
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  إن حاكم مصرف لبنان،
  منه، 174ف، السيما المادة بناًء على قانون النقد والتسلي

 5/11/1998تـــــاريخ  7147وبنـــــاًء علـــــى القـــــرار األساســـــي رقـــــم 
نظــام فــتح واقفــال فــروع للمصــارف العاملــة فــي وتعديالته المتعلق ب

  ،لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع
لبنـــان المتخـــذ فـــي وبنـــاء علـــى قـــرار المجلـــس المركـــزي لمصـــرف 

                 ،29/1/2014تاريخ  بجلسته المنعقدة 
  

  يـقـرر مـا يـأتـي
نظــام يلغى نص البنــد (ح) مــن المــادة الثامنــة مــن  االولى:المـادة 

فــــــــتح واقفــــــــال فــــــــروع للمصــــــــارف العاملــــــــة فــــــــي لبنــــــــان وتحديــــــــد 
المرفــــق بــــالقرار  المخصصــــات المفروضــــة علــــى المراكــــز والفــــروع

نص ويســــــتبدل بــــــال 5/11/1998تــــــاريخ  7147األساســــــي رقــــــم 
  التالي:

خـــالل ان ال يتجـــاوز عـــدد الفـــروع، المنشـــأة فـــي لبنـــان   -ح «
ثالثــة فــروع علــى ان يكــون واحــد منهــا علــى االقــل الســنة الواحــدة، 
عتمد علــى التكنولوجيــا الحديثــة المشــار اليهــا فــي من الفروع التي ت

رأى ذلـــــك  يمكـــــن للمجلـــــس المركـــــزي، اذا المـــــادة الثالثـــــة اعـــــاله.
مــن التقيــد بالعــدد المحــدد فــي البنــد (ح) رف مناســبًا، اعفــاء المصــ

  »هذا.
  

  يعمل بهذا القرار فور صدوره. :المـادة الثانية
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
  

  2014شباط  4بيروت، في 
 
 

  352تعميم وسيط رقم 
للمصارف والمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية 

 وللصناديقولهيئات االستثمار الجماعي  ولمفوضي المراقبة
  المشتركة لالستثمار بعمليات التسنيد

  
ــــودعكم ربطــــا نســــخة عــــن القــــرار الوســــيط رقــــم تــــاريخ  11704 ن

ــــــق  28/2/2014 بإلغــــــاء قــــــرارات أساســــــية نتيجــــــة العمــــــل المتعل

   17/8/2011تـــــــــــــــــــــــاريخ  161بأحكـــــــــــــــــــــــام القـــــــــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــــــــم 
  المتعلق باألسواق المالية.

  
  11704قرار وسيط رقم 

 161إلغاء قرارات أساسية نتيجة العمل بأحكام القانون رقم 
   17/8/2011تاريخ 

  المتعلق باألسواق المالية
  إن حاكم مصرف لبنان ،

  منه ، 70بناًء على قانون النقد والتسليف وال سيما المادة 
  ،17/8/2011تاريخ  161وبناء قانون االسواق المالية رقم 

لبنـــان المتخـــذ فـــي لمركـــزي لمصـــرف وبنـــاًء علـــى قـــرار المجلـــس ا
  ،            22/2/2014بتاريخ جلسته المنعقدة 

  
  يقرر ما يأتي 

تــــاريخ  10852 لغــــى القــــرار االساســــي رقــــمي :المــــادة األولــــى
) المرفـــق علـــى المشـــتقات الماليـــةنظـــام العمليـــات ( 7/12/2011

  فور صدور هذا القرار.  125بالتعميم األساسي رقم 
  

اعتبــارًا مــن تلغى كل من القرارات االساسية التالية  :المادة الثانية
  :  3/3/2014تاريخ 

هيئــــــات ( 5/9/1998تــــــاريخ  7074القــــــرار االساســــــي رقــــــم   -
  .49) المرفق بالتعميم األساسي رقم االستثمار الجماعي

هيئـــــات ( 1/6/2005تـــــاريخ  9041القـــــرار االساســـــي رقـــــم    -
م األساســي رقــم االسالمي) المرفق بــالتعمي االستثمار الجماعي

98.  
تســــنيد ( 6/4/2013تــــاريخ  11389القــــرار االساســــي رقــــم    -

  .129) المرفق بالتعميم األساسي رقم الموجودات
  

  يعمل بهذا القرار فور صدوره.  المادة الثالثة:
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة:
  

  2014شباط  28بيروت، في 
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  353 تعميم وسيط رقم
  لمصارف والمؤسسات الماليةل

  
ــــودعكم ربطــــًا نســــخة عــــن القــــرار الوســــيط رقــــم  تــــاريخ  11705ن

تــاريخ  7493األساســي رقــم  القرارتعديل المتعلق ب 28/2/2014
  (أدوات ومنتجـــــــــــــــــــــــــــات ماليـــــــــــــــــــــــــــة) المرفـــــــــــــــــــــــــــق  24/12/1999

  .66بالتعميم االساسي رقم 
  

  11705قرار وسيط رقم 
  24/12/1999تاريخ  7493األساسي رقم  تعديل القرار

  المتعلق باألدوات والمنتجات المالية
  إن حاكم مصرف لبنان،

  منه، 174بناًء على قانون النقد والتسليف، السيما المادة 
المتعلــــــق  17/8/2011تــــــاريخ  161رقــــــم وبنــــــاًء علــــــى القــــــانون 

  باالسواق المالية،
 24/12/1999تاريخ  7493األساسي رقم  القراروبناًء على 

  لق باألدوات والمنتجات المالية،وتعديالته المتع
وبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في 

  ،22/2/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 
  

  يـقـرر مـا يـأتـي
ــى: تــاريخ  7493يعــدل عنــوان القــرار األساســي رقــم  المــادة األول

  بحيث يصبح: 24/12/1999
  »الماليةالعمليات المالية والنشاطات في األسواق «    
  

لثــة تلغى المــواد االولــى والثانيــة والثانيــة مكــرر والثا :المادة الثانية
وتســتبدل  24/12/1999تــاريخ  7493مــن القــرار األساســي رقــم 

  بالمواد التالية:
لـــى المصـــارف القيـــام لحســـابها يحّظـــر ع :أوالً  :المـــادة االولـــى«

ـات بعمليــــــات علــــــى األدوات المـــــــالية المشـــــــتقة إّال لغـايــــــالخــــــاص 
  ).Hedgingالتحـّوط فقط (

ي هــذا المقطــع ال يشــمل العمليــات  ان الحظــر المنصــوص عليــه فــ
تقــوم بهــا المصــارف بهــدف تســويقها  علــى األدوات المشـــتقة التــي

  من الجمهور.

مؤسســـات الماليـــة، كـــل فـــي مـــا يحظـــر علـــى المصـــارف وال :ثانيـــاً 
  القيام لحسابها الخاص بـ:خصها، 

مار جماعي منشــأة أو مقيمــة المساهمة في هيئات استث - 1
اال بعــد حصــولها علــى موافقــة مســبقة مــن مصــرف  فــي لبنــان

 153تخضع مســاهمات المصــارف هــذه ألحكــام المــادة لبنان و 
 من قانون النقد والتسليف.

ــــــــــى االوراق واألدوات الماليــــــــــة المركبــــــــــة  - 2 عمليــــــــــات عل
لــك المحــددة المصــدرة فــي لبنــان، بــأي عملــة كانــت، بإســتثناء ت

 من هذا المقطع أو تلك التي:) 3البند ( شروطها في
  تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال.    -أ  
ال يتجــــاوز مجمـــــوع قيمتهـــــا اإلســـــمية مـــــا يـــــوازي نســـــبة    -ب

25 %  
مــــــن األمــــــوال الخاصــــــة للمصــــــارف أو المؤسســــــات الماليــــــة 

  المعنية.
في ألدوات المالية المركبة المصدرة عمليات على األوراق وا -3

 لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية
بالعملة أو بشهادات االيداع الصادرة عن مصرف لبنان 

بإستثناء تلك التي » Credit Linked Notes«األجنبية 
 ما يلي:تشمل شروطها 

لكامــــل قيمــــة الرأســــمال، علــــى  ضــــمانة غيــــر مشــــروطة  -أ 
 Credit" (فــــي حــــال عــــدم حصــــول "حــــدث إئتمــــانياالقل

Event ( ال ســــــــيما عــــــــدم تســــــــديد قيمــــــــة ســــــــندات الخزينــــــــة
  وشهادات االيداع المذكورة. 

عينًا عن طريــق  تسديد سندات الخزينة المذكورة إلزامية  -ب
ال  حــدث إئتمــاني"تمليكهــا للعميــل وذلــك فــي حــال حصــول "

ســـيما عـــدم تســـديد قيمـــة ســـندات الخزينـــة وشـــهادات االيـــداع 
  .المذكورة

ار التغيـــرات فـــي أســـعار عقـــود تبـــادل التعثـــر عـــدم اعتبـــ  -ج 
علــى ) Credit Default Swaps – CDSاإلئتمــاني (

ســندات الخزينــة الصــادرة عــن الدولــة اللبنانيــة، دون حصــول 
ـــــات  ـــــًا، ضـــــمن فئ أي حـــــدث إئتمـــــاني متعـــــارف عليـــــه عالمي
ـــــام المصـــــدر بتســـــديد  ـــــي تســـــتدعي قي الحـــــدث اإلئتمـــــاني الت

  .ن طريق تمليكها للعميلسندات الخزينة المذكورة عينًا ع
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) اعــاله مــع 3) و(2) و(1العمليــات المشــار اليهــا فــي البنــود ( -4
دون التقيـــــد بالنصـــــوص التنظيميـــــة القطاعـــــات غيـــــر المقيمـــــة 
  »بهذا الخصوص. الصادرة عن مصرف لبنان

مــع مراعــاة احكــام المــادة االولــى مــن هــذا القــرار  :المــادة الثانيــة«
ـــــة التـــــي اولتهـــــا ومـــــع االحتفـــــاظ بالصـــــالحيات التن ـــــة والرقابي ظيمي

القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابــة علــى المصــارف، 
على المصــارف والمؤسســات الماليــة التــي تقــوم، لحســابها الخــاص 

  :أو لحساب عمالئها
باصدار او شراء او بيع او ترويج االدوات المالية المطروحــة  -

ؤها أو بيعهــا لحســاب مباشــرًة لالكتتــاب العــام او التــي يــتم شــرا
  الجمهور، 

بالتــــــداول بــــــاالدوات الماليــــــة وبــــــالحقوق الماليــــــة المدرجــــــة او  -
المتداولــة فــي األســواق الماليــة المنظمــة وبتلــك المرخصــة مــن 

تــاريخ  161هيئة األسواق المالية المنشأة بموجب القــانون رقــم 
بمـــــــا فيهـــــــا األســـــــهم وحقـــــــوق الخيـــــــار والعقـــــــود  17/8/2011

ـــــــــة واالدوات المســـــــــتقبلية وا الدوات الماليـــــــــة المشـــــــــتقة اوالمركب
 والحقوق المرتبطة بالعمالت والسلع والمعادن، 

  ان تتقيد بما يلي:
فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة اعــاله تكــون  -1

 خاضعة لرقابة هيئة االسواق المالية.
اتخاذ االجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه  - 2

  .»الرقابة
إصــدار  على المصارف التي تقدم كفالتها لعمليــات :المادة الثالثة«

اعــــالم لجنــــة الرقابــــة علــــى أو تــــرويج أيــــة أدوات ومنتجــــات ماليــــة 
المصــــارف بــــذلك وفــــي جميــــع االحــــوال يجــــب ان ال تتعــــدى قيمــــة 

% مـــــن االمـــــوال الخاصـــــة للمصـــــرف 7الكفـــــاالت المقدمـــــة نســـــبة 
  »المعني.

  
لمقطــع "ثانيــًا" مــن المــادة الخامســة مــن يلغــى نــص ا المادة الثالثــة:

ويســـتبدل بمـــا  24/12/1999تــاريخ  7493القــرار األساســـي رقـــم 
  يلي:

العاملـــــة فـــــي لبنـــــان، والمؤسســـــات الماليـــــة على المصـــــارف ثانيـــــًا:«
تزويــد كــل مــن مديريــة األســواق الماليــة لــدى مصــرف لبنــان ولجنــة 

عمليــات الرقابة على المصارف شهريًا بتقرير عن وضــعية وحجــم ال
 المالية المشار اليها أعاله وفقًا لألنموذج والمنتجات على األدوات 

  » ) المرفق بهذا القرار.1رقم (
  

يعدل ترقيم كل من "المادة السادسة" و"المادة  المادة الرابعة:
 24/12/1999تاريخ  7493القرار األساسي رقم من السابعة" 

  المادة العاشرة".بحيث يصبح على التوالي "المادة التاسعة" و"
  

تــاريخ  7493يضــاف الــى القــرار األساســي رقــم  :المــادة الخامســة
كــــــل مــــــن "المــــــادة السادســــــة" و"المــــــادة الســــــابعة"  24/12/1999

  و"المادة الثامنة" التالي نصها:
فــــــي حــــــال اشــــــترط علــــــى المصــــــرف تقــــــديم   المادة السادسة:«

يــة ضمانات مالية لتــرويج أو تســويق هيئــات إســتثمار جمــاعي أجنب
أو عـــرض أو بيـــع أســـهمها أو حصصـــها فـــي لبنـــان ، يجـــب ان ال 

% مـــن األمـــوال 7تتعـــدى قيمـــة الضـــمانات الماليـــة المقدمـــة نســـبة 
  »الخاصة للمصرف المعني.

علــى المؤسســـات الماليـــة المــرخص لهـــا مـــن   :المادة السابعة«
مصرف لبنان قبل انشاء هيئة االسواق المالية ومــن هيئــة األســواق 

ــــة بعــــد تــــ اريخ مباشــــرة اعمالهــــا وذلــــك إلنشــــاء أو المســــاهمة المالي
بإنشـــاء وٕادارة صـــناديق مشـــتركة لالســـتثمار أو المســـاهمة بشـــركات 
اســــتثمار مشــــترك والتــــي تتــــولى إدارة صــــندوق مشــــترك لالســــتثمار 
إنشــاء جهــاز إداري مســتقل لــديها يتــولى إدارة الصــندوق وفــق نظــام 

د بالموجبــات ضــبط داخلــي يتضــمن القواعــد التــي تكفــل حســن التقيــ
  »القانونية والنظامية المرعية.

:على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان المادة الثامنة«
قبل انشاء هيئة االسواق المالية ومن هيئة األسواق المالية بعد 

إلدارة صـناديق مشـتركة لالسـتثمار أو  تاريخ مباشرة اعمالها وذلك
الشروط التالية المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد ب

  مجتمعة:
أن ال تقـــل األمـــوال الخاصـــة لـــديها عـــن عشـــرة مليـــارات ليـــرة  - 1

  لبنانية.
أن تكون قـد خصصــت إلدارة الصـــناديق المشــتركة لالســـتثمار  -2 

أو إلدارة مســـاهمتها فـــي شـــركات االســـتثمار المشـــترك، جهـــازًا 
  خاصًا مستقًال يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة.

أن تستحصـــل، اضـــافة الـــى تـــرخيص هيئـــة االســـواق الماليـــة،  - 3 
على موافقة مسبقة من مصرف لبنان إلدارة صــناديق مشــتركة 

  ».لالستثمار
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يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ المادة السادسة: 

3/3/2014.  
  

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.المادة السابعة: 
  

  2014شباط  28بيروت، في 
  
  

  354 تعميم وسيط رقم
  للمصارف وللمؤسسات المالية

  
تــــــاريخ  11706نــــــودعكم ربطــــــًا نســــــخة عــــــن القــــــرار الوســــــيط رقــــــم 

 المتعلـــــــــــــــــــــــــق بتعــــــــــــــــــــــــــديل القــــــــــــــــــــــــــرار األساســــــــــــــــــــــــــي  28/2/2014
 والتوظيــــــف(عمليــــــات التســــــليف  21/2/2001تــــــاريخ  7776رقــــــم 

  .  81والمساهمة والمشاركة) المرفق بالتعميم االساسي رقم 
  

  11706رقم قرار وسيط 
  21/2/2001تاريخ  7776تعديل القرار األساسي رقم 

  (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)
  إن حاكم مصرف لبنان،

 174و 70بناًء على قانون النقد والتسليف ال سيما المادتين 
  منه،

 21/2/2001تاريخ  7776وبناًء على القرار األساسي رقم 
يات التسليف والتوظيف والمساهمة وتعديالته المتعلق بعمل

  والمشاركة،
 24/12/1999تـــاريخ  7493األساســـي رقـــم  القـــراروبنـــاًء علـــى 

العمليــــات الماليــــة والنشــــاطات فــــي األســــواق ب وتعديالتــــه المتعلــــق
  ، المالية

وبنـــاًء علـــى قـــرار المجلـــس المركـــزي لمصـــرف لبنـــان المتخـــذ فـــي 
  ،22/2/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  ر مـا يـأتـييـقـَـرّ 

يلغــــى نــــص "المــــادة االولــــى مكــــرر" مــــن القــــرار  المــــادة األولــــى:
  .  21/2/2001تاريخ  7776األساسي رقم 

  
  ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. :المادة الثانية

  
  ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. :المادة الثالثة

  
  2014شباط  28بيروت، في 

  
  

  355تعميم وسيط رقم 
ت التي تتعاطى المؤسسات المالية والمؤسساللمصارف و 

  والمصرفية بالوسائل االلكترونيةالعمليات المالية 
  

ــــودعكم ربطــــا نســــخة عــــن القــــرار الوســــيط رقــــم  تــــاريخ  11707ن
تــاريخ  7548القرار االساســي رقــم بتعديل  المتعلق 28/2/2014
(العمليـــــــــــــــات الماليـــــــــــــــة والمصـــــــــــــــرفية بالوســـــــــــــــائل  30/3/2000

  .69رفق بالتعميم األساسي رقم االلكترونية) الم
  

  11707قرار وسيط رقم 
  30/3/2000تاريخ  7548القرار االساسي رقم تعديل 

  المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية
  

  ان حاكم مصرف لبنان،
 174و 70بنـــاء علـــى قـــانون النقـــد والتســـليف، ال ســـيما المـــادتين 

  منه،
ـــــم  ـــــاء علـــــى القـــــانون رق المتعلـــــق  26/10/1999تـــــاريخ  133بن

  بمهام مصرف لبنان،
 30/3/2000تـــــاريخ  7548وبنـــــاًء علـــــى القـــــرار االساســـــي رقـــــم 

ـــــــة والمصـــــــرفية بالوســـــــائل  ـــــــات المالي ـــــــق بالعملي ـــــــه المتعل وتعديالت
  االلكترونية،

لبنـــان المتخـــذ فـــي وبنـــاًء علـــى قـــرار المجلـــس المركـــزي لمصـــرف 
  ،22/2/2014بتاريخ جلسته المنعقدة 

 
  يقرر ما يأتي 

القــرار " مــن 21) مــن "المــادة 3يلغــى نــص البنــد ( المــادة األولــى:
  ويستبدل بما يلي:  30/3/2000تاريخ  7548األساسي 
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قبول التوقيع االلكترونــي اال عنــد تــوفر الشــروط التاليــة عدم  -3«
  مجتمعة:

  اتفاق صريح بين المؤسسة المعنية والعميل: -أ 
  التوقيع االلكتروني،يّبين المخاطر المحتملة عند اللجوء الى   -
 علــىعــاًة ألتحدد فيــه االجــراءات المناســبة الواجــب اتباعهــا مرا -

  وذلك على كامل مسؤولية األطراف المعنية. درجات االمان،
  استعمال الموقع لرمز تعريف شخصي . -ب
ل بالبريــد االلكترونــي خــالل تأكيــد مــن المؤسســة المنفــذة، يرســ -ج

ســاعة مــن تنفيــذ العمليــة ويتبــع بالبريــد العــادي  24اقصــاها مهلــة 
ؤسســة االحتفــاظ ضــمن مهلــة اســبوع اال اذا طلــب المعنــي مــن الم

  بالبريد لديها .
العميــل بوضــعية شــهرية مفصــلة قيام المؤسســة المنفــذة بــابالغ  -د

  »على عنوان مختار مسبقا منه.ترسل 
  

  يعمل بهذا القرار فور صدوره.  المادة الثانية:
 

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
  

  2014شباط  28بيروت، في 
  
  

  356رقم تعميم وسيط 
 للمصارف وللمؤسسات المالية

    
تــــــاريخ  11708نــــــودعكم ربطــــــًا نســــــخة عــــــن القــــــرار الوســــــيط رقــــــم 

تـــاريخ  6568القـــرار االساســـي رقـــم المتعلـــق بتعـــديل  28/2/2014
(عمليات القطع لدى المصــارف والمؤسســات الماليــة)  24/4/1997

    .32المرفق بالتعميم االساسي رقم 
  
  11708 قرار وسيط رقم

   24/4/1997تاريخ  6568األساسي رقم ل القرار تعدي
  المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية

  إن حاكم مصرف لبنان،
  منه، 70بناًء على قانون النقد والتسليف، السيما المادة 

 24/4/1997تـــــــاريخ  6568رقـــــــم األساســـــــي  القـــــــراروبنـــــــاًء علـــــــى 
المصـــــارف والمؤسســـــات وتعديالتـــــه المتعلـــــق بعمليـــــات القطـــــع لـــــدى 

  المالية،
وبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته 

  ،12/2/2014المنعقدة بتاريخ 
  

  يـقـرر مـا يـأتـي
 6568األساســي رقــم مــن القــرار  1) من المــادة 2يلغى مطلع البند (  المادة األولى:

  ويستبدل بالنص التالي:  24/4/1997تاريخ 
  :القطع البنيوية  مراكز – 2« 
 )POSITION STRUCTURELLE – STRUCTURAL 

POSITION(  هــــــي عناصــــــر موجــــــودات المصــــــرف أو المؤسســــــة
الماليــة بــالعمالت األجنبيــة التــي تســتبعد مــن احتســاب مراكــز القطــع 
لدى المصارف والمؤسسات المالية، حيــث ينطبــق، بموافقــة مصــرف 

  »لبنان وهي التالية:
  

ـــة: األساســـي رقـــم مـــن القـــرار  2نـــص المـــادة  يلغـــى المـــادة الثاني
  ويستبدل بالنص التالي:  24/4/1997تاريخ  6568

قطـــع عمالنـــي صـــافي، يســـمح للمصـــارف االحتفـــاظ بمركـــز  -1«
% مـــن مجمـــوع 1ال يتعـــدى فـــي اي وقـــت نســـبة مـــدين او دائـــن، 

عناصــر االمــوال الخاصــة االساســية الصــافية علــى ان ال يتعــدى 
% مــن 40ا في الوقت نفسه ما نسبته مركز القطع االجمالي لديه

علـــــى ان تكـــــون مـــــوال الخاصـــــة االساســـــية الصـــــافية، مجمـــــوع اال
المصارف المعنية متقيدة بصورة متزامنة ومتالزمــة بنســبة المــالءة 

  المتوجبة.
  

  يسمح للمؤسسات المالية االحتفاظ بـ: -2
) ال Long Positionمركــــز قطــــع عمالنــــي صــــافي دائــــن ( -

% مـــــن االمـــــوال الخاصـــــة 100ســـــبة فـــــي اي وقـــــت نيتعـــــدى 
(أي بعـــــد تنزيـــــل  بـــــالليرة اللبنانيـــــةالمحـــــررة  الســـــائلةاالساســـــية 

المساهمات والمشــاركات االســتراتيجية فــي الخــارج الممولــة مــن 
ـــالليرة اللبنانيـــة وعناصـــر المـــادة  مـــن  153األمـــوال الخاصـــة ب

قـــــــانون النقـــــــد والتســـــــليف بـــــــالليرة اللبنانيـــــــة باســـــــتثناء المبـــــــالغ 
مـــن قـــانون النقـــد والتســـليف واألصـــول  152للمـــادة  الخاضـــعة

  الثابتة المادّية غير العقارية القابلة لالستهالك).
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) ال Short Positionمركـــز قطـــع عمالنـــي صـــافي مـــدين ( -
 % من االموال الخاصة االساســية5ة في اي وقت نسبيتعدى 
  .»الصافية

  
 6568قــم األساســي ر مــن القــرار  3يلغــى نــص المــادة  المادة الثالثة:

  ويستبدل بالنص التالي:  24/4/1997تاريخ 
يســمح للمصــارف اإلحتفــاظ بمراكــز قطــع ثابتــة دائنــة ال تتعــدى  «

% مـــن قيمــــة األمــــوال 60قيمتهـــا الموازيــــة بالعملـــة اللبنانيــــة نســــبة 
  الخاصة األساسية المحررة بالعملة اللبنانية، بعد تنزيل:

المرتبطــة بمشــاركات المساهمات والتسليفات الطويلــة األجــل  -  1
فــي مصــارف ومؤسســات ماليــة فــي الخــارج المشــتراة أو الممنوحــة 

ألمــوال بموافقة مصرف لبنان والممولة بالعملــة اللبنانيــة فــي حــدود ا
  بالعملة اللبنانية.الخاصة األساسية السائلة 

  مخصصات الفروع في الخارج الممولة بالعملة اللبنانية. - 2
قـــــانون النقـــــد والتســـــليف الممولـــــة مـــــن  153عناصــــر المـــــادة  - 3

 152بالعملـــة اللبنانيـــة بإســـتثناء المبـــالغ الخاضـــعة ألحكـــام المـــادة 
مــن قــانون النقــد والتســليف واألصــول الثابتــة الماديــة غيــر العقاريــة 

  القابلة لإلستهالك.
مـــــــن قـــــــانون النقـــــــد  153التجـــــــاوز علـــــــى عناصـــــــر المـــــــادة  - 4 

ســـتثناء المبـــالغ الخاضـــعة والتســـليف الممولـــة بـــالعمالت األجنبيـــة بإ
نقـــد والتســـليف واألصـــول الثابتـــة مـــن قـــانون ال 152ألحكـــام المـــادة 

  »المادية غير العقارية القابلة لإلستهالك.
 

األساســـي رقـــم مـــن القـــرار  4يلغـــى نـــص  المـــادة  :المـــادة الرابعـــة
  ويستبدل بالنص التالي:   24/4/1997تاريخ  6568

تعتبـــــر جميـــــع مراكـــــز القطـــــع الثابتـــــة ومراكـــــز القطـــــع الخاّصـــــة « 
لمؤّسســات المالّيــة بصــورة عاديــة أو الموافــق عليهــا لة) (اإلســتثنائيّ 

، 1/3/2014إســـتثنائية مـــن قبـــل المجلـــس المركـــزي، قبـــل تـــاريخ 
بحكــم الملغــاة علــى أن تحتســب هــذه المراكــز ضــمن مراكــز القطــع 

  العمالنّية.
تعطى المؤسسات المالية التي يكون وضعها مخالفــا الحكــام البنــد 

 31/5/2014مــن هــذا القــرار، مهلــة أقصـــاها  2) مــن المــادة 2(
  لتسوية وضعها.

يمكــن للمجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان، بنــاًء علــى اقتــراح لجنــة 
الموافقــــة  الرقابــــة علــــى المصــــارف وفــــي حــــاالت خاصــــة محــــددة، 

) مــن 2على تجاوز النسب المحــددة فــي البنــد (للمؤسسات المالية 
  »اعاله. 2المادة 

األساســـي مـــن القـــرار  5يلغـــى نـــص  المـــادة   المادة الخامسة:
  ويستبدل بالنص التالي: 24/4/1997تاريخ  6568م رق
يتوجـــب علـــى المصـــارف اخـــذ موافقـــة مصـــرف لبنـــان المســـبقة « 

مـــن هـــذا القـــرار مـــع  3لتكـــوين مراكـــز القطـــع الـــواردة فـــي المـــادة 
  تحديد نوع وكمية العملة المنوي شراؤها .

تحدد مهلة شهر كحد اقصى لتكوين مراكز القطع الثابتــة ، وذلــك 
موافقــة مصــرف لبنــان واال اعتبــرت هــذه الموافقــة ملغــاة مــن تــاريخ 

  »حكما.
  

األساســي رقــم مــن القــرار  6يلغــى نــص  المــادة  :المــادة السادســة
  ويستبدل بالنص التالي: 24/4/1997تاريخ  6568

ان تعــديل العمــالت المكونــة لمراكــز القطــع الثابتــة، المنصــوص  «
قــة مصــرف لبنــان من هذا القرار، يخضع لمواف 3عليها في المادة 

المســـبقة وعلـــى المصـــرف ان يعلـــم مصـــرف لبنـــان ولجنـــة الرقابـــة 
  »على المصارف عند تصفية أي مركز قطع ثابت.

  
األساســي رقــم مــن القــرار  8يلغــى نــص  المــادة  :المــادة الســابعة

  ويستبدل بالنص التالي: 24/4/1997تاريخ  6568
لقطــع علــى المصــارف التــي تتجــاوز الســقف المحــدد لمركــز ا -1«

%)، ايـــــــداع احتيـــــــاطي خـــــــاص بالعملـــــــة 1العمالنـــــــي الصـــــــافي (
اللبنانيــة لــدى مصــرف لبنــان بقيمــة التجــاوز وذلــك لمــدة شــهر عــن 

  كل يوم تجاوز.
كما عليها، عندما تتجاوز السقف المحــدد لمركــز القطــع االجمــالي 

%)،   ايداع احتياطي خاص لدى مصــرف لبنــان بمــا يــوازي 40(
الر االميركــي بتــاريخ حصــوله بعــد تنزيــل قيمــة هــذا التجــاوز  بالــدو 

قيمــــة التجــــاوز، فــــي حــــال وجــــوده، علــــى مركــــز القطــــع العمالنــــي 
  الصافي، وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز.

على المؤسسات المالية التي تتجاوز الســقف المحــدد لمراكــز  -2 
ـــــدائن ( ـــــي الصـــــافي ال %) 5%) أو المـــــدين (100القطـــــع العمالن

ان بقيمــة عملــة اللبنانيــة لــدى مصــرف لبنــبالاطي خاص ايداع احتي
  »عن كل يوم تجاوز.التجاوز وذلك لمدة شهر 
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األساســي رقــم مــن القــرار  9يلغــى نــص  المــادة   :المــادة الثامنــة
  ويستبدل بالنص التالي: 24/4/1997تاريخ  6568

ة التــي يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسســات الماليــ« 
تيــاطي الخــاص المنصــوص عليــه فــي بموجــب ايــداع االحال تتقيــد 
مــن  77أعاله فائــدة جزائيــة محتســبة وفقــا الحكــام المــادة  8المادة 

قانون النقد والتسليف وذلك بمعدل الفائدة المطبقة على التسليفات 
  »التي يمنحها مصرف لبنان لقاء سندات تجارية.

  
  يعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة التاسعة:

  
  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.ي المادة العاشرة:

  
  2014شباط  28بيروت، في 

  
  

  357 تعميم وسيط رقم
  للمصارف و المؤسسات المالية ولشركات اإليجار التمويلي

  
تــــاريخ  11709نــــودعكم ربطــــًا نســــخة عــــن القــــرار الوســــيط رقــــم  

نظام المصلحة المركزية للمخــاطر المتعلق بتعديل  28/2/2014
ــــــــــــــــــمبــــــــــــــــــاالمصــــــــــــــــــرفية المرفــــــــــــــــــق     7705 لقرار األساســــــــــــــــــي رق

  .75موضوع التعميم االساسي رقم  26/10/2000تاريخ 
    
   11709قرار وسيط رقم 

  تعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية 
  26/10/2000تاريخ  7705المرفق بالقرار األساسي رقم 

  
  إن حاكم مصرف لبنان،

 179و  147ين بنــاء علــى قــانون النقــد والتســليف، الســيما المــادت
  منه،

مــــن القــــانون المنفــــذ بالمرســــوم رقــــم  3وبنــــاء علــــى أحكــــام المــــادة 
  ،1982أيلول  20تاريخ  5439

 26/10/2000تـــاريخ  7705وبنـــاء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 
  المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،وتعديالته 

خـــذ فـــي لبنـــان المتوبنـــاء علـــى قـــرار المجلـــس المركـــزي لمصـــرف 
  ،12/2/2014بتاريخ جلسته المنعقدة 

  
  يـقـرر مـا يـأتـي

الـــــى جـــــدول "رمـــــوز أنـــــواع القـــــروض" يضـــــاف  المـــــادة االولـــــى:
)CTC01 بـــاللغتين العربيـــة والفرنســـية المرفـــق بنظـــام المصـــلحة (
األساســــــي رقــــــم القــــــرار لمركزيــــــة للمخــــــاطر المصــــــرفية موضــــــوع ا

  :رمز نوع القرض التالي 26/10/2000تاريخ  7705
»e3- ) عمليات تسنيد ديون مشتراةFactoring«(  
»e3- Factoring – Créances achetées«  
  

  يعمل بهذا القرار فور صدوره.  المادة الثانية:
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
 

  2014شباط  28بيروت، في 
  

  
  358تعميم وسيط رقم 

  للمصارف 
  

ــــودعكم ربطــــًا نســــخة عــــن  تــــاريخ  11714القــــرار الوســــيط رقــــم ن
تــاريخ  6939القــرار األساســي رقــم تعــديل المتعلــق ب 6/3/2014

(نســب المــالءة لــدى المصــارف العاملــة فــي لبنــان)  25/3/1998
  .44المرفق بالتعميم االساسي رقم 

    
  11714قرار وسيط رقم 

  25/3/1998تاريخ  6939تعديل القرار األساسي رقم 
  ة لدى المصارف العاملة في لبنانالمتعلق بنسب المالء
  إن حاكم مصرف لبنان،

 174و 146بنــــاًء علــــى قــــانون النقــــد والتســــليف، الســــيما المــــواد 
  منه، 175و

 25/3/1998تـــــاريخ  6939وبنـــــاًء علـــــى القـــــرار األساســـــي رقـــــم 
وتعديالتــــه المتعلــــق بنســــب المــــالءة لــــدى المصــــارف العاملــــة فــــي 

  لبنان،
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 12/١٩٩٧/ ٦تــــاريخ  ٦٨٣٠م وبنــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــ
وتعديالتــــه المتعلـــــق بقـــــروض الـــــدعم المرؤوســـــة وبســـــندات الـــــدين 

  المرؤوسة، 
 23/11/1999تـــاريخ  7462وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 

وتعديالتـــــــه المتعلـــــــق بنظـــــــام التوظيفـــــــات والمســـــــاهمات العقاريـــــــة 
  للمصارف،

 6116م وبناًء على "المادة الثامنة مكرر" من القــرار األساســي رقــ
وتعديالتــــه المتعلــــق بالتســــهيالت الممكــــن أن  7/3/1996تــــاريخ 

  يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية، 
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في 

  ،1/3/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 
  

  ـييـقـرر مـا يـأت
ــى: تــاريخ  6939يعــدل عنــوان القــرار األساســي رقــم  المــادة االول

  ويستبدل بالعنوان التالي: 25/3/1998
  »االطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان«
  

تـــاريخ  6939يلغـــى نـــص القـــرار األساســـي رقـــم  المـــادة الثانيـــة:
  ويستبدل بما يلي: 25/3/1998

  
  أوال: شروط قبول األدوات الرأسمالية في فئات األموال الخاصة 

لغايـــة تطبيـــق القســـم "أوًال" مـــن هـــذا القـــرار يقصـــد  ى:المـــادة االولـــ
  بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كّل منها:

  
أي  رباح القابلة للتوزيع بعد تنزيل: اال"االرباح الحرة" -1

نقص في المؤونات وبعد تخصيص االحتياطات القانونّية 
والنظامّية واالحتياطات األخرى المتوّجب تخصيصها بحسب 

  نظمة الصادرة عن مصرف لبنان.األ
): المصــــــــــارف Subsidiaries"الوحــــــــــدات التابعــــــــــة" ( -2

ارج الخاضــعة الماليــة فــي لبنــان والخــوغيــر والمؤسسات المالية 
 Globalالكامــل" ( "أســلوب الــدمجلموجــب التجميــع بحســب 

Integration ،ــــــك فيهــــــا ) مــــــع المصــــــرف ــــــي يمل ــــــك الت أي تل
% أو أكثــر مــن 50المصــرف بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 

أو تلــك التــي وق التصــويت العائــدة لهــذه األســهم أسهمها أو حق
 (Control).يكون للمصرف القدرة على التحّكم بقراراتها 

: المصـــــــــارف )Associates"الوحـــــــــدات المشـــــــــاركة" ( -3
وغير المالية في لبنان والخــارج التــي يملــك  والمؤسسات المالية

% علـــى 20شـــرة المصـــرف بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر مبا فيهـــا
أو  االقل من أسهمها أو حقوق التصــويت العائــدة لهــذه االســهم

فـــــــــي قراراتهـــــــــا تلـــــــــك التـــــــــي يكـــــــــون للمصـــــــــرف تـــــــــأثير مهـــــــــم 
Significant Influence)«.( 

 Totalتقسم االموال الخاصة اإلجمالّية ( :المادة الثانية«
Regulatory Capital ( :إلى الفئات التالية  

 (Tier One Capital) االموال الخاصة االساسّية -1
 وهي تتألف من:

 Common Equity)حقوق حملة االسهم العادية    - أ 
Tier One) 

 Additional)االموال الخاصة االساسّية االضافّية    -ب
Tier One)  

  » (Tier Two Capital)االموال الخاصة المساندة  -2
ن فئــة حقــوق حملــة تقبــل االدوات الرأســمالية ضــم :المــادة الثالثــة«
) إذا تــوافرت Common Equity Tier One(الســهم العاديــة ا

  فيها الخصائص التالية مجتمعة: 
أن تكون في أدنى الترتيب عند تقاسم الموجودات المتبقية فــي  -1

 حال تصفية المصرف.  
أن يكون لها الحق في تقاسم الموجودات المتبقية عنــد تصــفية  -2

لمـــال (دون أن المصـــرف وفقـــًا لمـــا تمثلـــه مـــن نســـبة فـــي رأس ا
يمكـــن الحصـــول عليهـــا عنـــد التـــي يكـــون هنـــاك ســـقف للقيمـــة 

 التصفية). 
أي أن ال تكــــــــــون قابلــــــــــة  (Perpetual)أن تكــــــــــون دائمــــــــــة   -3

اال فــــي حــــال التصــــفية أو فــــي حــــاالت اســــتثنائية لالســــترجاع 
 محددة وفقًا للنصــوص القانونيــة أو التنظيميــة المرعيــة االجــراء

المدرجــة فــي األســواق  م العاديــةإعــادة شــراء االســهمثــل حالــة 
حالــــــة اعـــــــادة شــــــراء شـــــــهادات االيـــــــداع  أوالماليــــــة المنظمـــــــة 

  .العمومية المرتبطة بأسهم المصرف
أن ال يوحي المصرف المصدر بشكل مباشــر او غيــر مباشــر  -4

ــــــــه ســــــــيقوم مســــــــتقبًال باســــــــترجاع أو إلغــــــــاء هــــــــذه االدوات  بأن
رة مباشــرة أو الرأسمالية وأن ال تتضمن عقود االصدار أي إشــا

  غير مباشرة الى ذلك.
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ـــــــــــى هـــــــــــذه االدوات  -5   أن ال يـــــــــــتم دفـــــــــــع أنصـــــــــــبة االربـــــــــــاح عل
أو مــن النتــائج الســابقة المــدّورة القابلــة  اال مــن "االربــاح الحــرة"

وأن ال تكــون قيمــة أنصــبة االربــاح مرتبطــة بــأي شــكل للتوزيــع 
من االشكال بالقيمة المدفوعة عند االصدار أو محــددة بســقف 

  .معّين
برًا على توزيع أّي أنصبة أرباح أن ال يكون المصرف مج - 6

على هذه االدوات دون أن يعتبر ذلك، ألي سبب كان، 
 .(Event of Default)احدى حاالت التعثر 

أن ال يتم دفع أنصبة االرباح اال بعد دفــع التزامــات المصــرف  -7
ــــدائنين وتجــــاه ــــة تجــــاه ال ــــة المســــتحقة كاف ــــة أو التعاقدي  القانوني

حملـــة االســـهم التفضـــيلية وغيرهـــا مـــن االدوات الرأســـمالية، أي 
أن هذه االدوات ال تتمتع بأي حق أفضلية في الحصول علــى 

 أنصبة االرباح. 
أن تكون جاهزة إلطفاء خسائر المصرف عند وقوعها، فورًا  - 8

دون أي قيد أو شرط، وفقًا لما تمثله من نسبة في رأسمال 
حملة االدوات المقبولة في  المصرف وبالتساوي مع جميع

  هذه الفئة. 
أن يتم االعتراف بها عند التصفية ضمن حقوق الملكية  - 9

 وليس ضمن مطلوبات المصرف.
وفقًا  (Equity)أن تكون مصّنفة ضمن االموال الخاصة  -10

 . (IFRS)للمعايير الدولية للتقارير المالية 
ة مــــــن قبــــــل المصــــــرف ومدفوعــــــ أن تكــــــون مصــــــدرة مباشــــــرة -11

وأن ال يكون المصرف قد ساهم فــي تمويــل شــرائها أو بالكامل 
 االكتتاب بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

أن ال تكــــــون مضــــــمونة مــــــن قبــــــل المصــــــرف أو أي جهــــــة  -12
مرتبطــــة بــــه (المؤسســــة االم، "الوحــــدات التابعــــة"، المؤّسســــات 
الشـــــــقيقة أو أي جهـــــــة مرتبطـــــــة أخـــــــرى) وأن ال تتمتـــــــع بـــــــأي 

ــــازات ق انونيــــة أو اقتصــــادية نتيجــــة أي اتفاقــــات أو عقــــود امتي
جانبيـــة أو منفصـــلة مـــن شـــأنها أن تقّلـــل مـــن مرؤوســـيتها تجـــاه 

 المودعين و/أو باقي الدائنين.
أن تـــتم الموافقـــة علـــى إصـــدارها مـــن قبـــل الجمعيـــة العموميـــة  -13

 غير العادية للمساهمين. 
أن يـــتم االفصــــاح عنهـــا بوضــــوح ضـــمن بنــــود منفصـــلة فــــي  -14

  »يزانية المصرف.م

ــــة:« ــــادة الرابع ــــل االدوات الرأســــمالية ضــــمن فئــــة االمــــوال  الم تقب
) إذا Additional Tier Oneالخاصــة االساســية االضــافية (

  توافرت فيها الخصائص التالية مجتمعة: 
 تكون مصدرة مباشرة من قبل المصرف ومدفوعة بالكامل.  أن -1
دائنين االخــرين فــي أن تكــون مرؤوســة تجــاه المــودعين و/أو الــ -2

ي القــروض وســندات الــدين المصــرف بمــن فــيهم المســتثمرين فــ
واالدوات االخــرى المقبولــة ضــمن االمــوال الخاصــة المرؤوســة 
  المساندة. 

أن تكـــــون غيـــــر مضـــــمونة مـــــن قبـــــل المصـــــرف أو أي جهـــــة  -3
مرتبطــــة بــــه (المؤسســــة االم، "الوحــــدات التابعــــة"، المؤّسســــات 

ي امتيـــازات أخـــرى) وال تتمتـــع بـــأ الشـــقيقة أو أي جهـــة مرتبطـــة
عقــــود جانبيــــة أو نتيجــــة أي اتفاقــــات أو قانونيــــة أو اقتصــــادية 
أن تقلـــل مـــن مرؤوســـيتها تجـــاه المـــودعين منفصـــلة مـــن شـــأنها 
 و/أو باقي الدائنين. 

ــــاريخ perpetualأن تكــــون دائمــــة ( -4 )، أي أن ال يكــــون لهــــا ت
ـــــــــز  ـــــــــازات أو تحفي ات اســـــــــتحقاق محـــــــــّدد وال تتضـــــــــّمن أي امتي

)Step-ups/Incentives  ( قـــــــــــد تـــــــــــدفع المصـــــــــــرف إلـــــــــــى
 استرجاعها. 

لـــألدوات  (Redemption)ان تخضـــع أيـــة عمليـــة اســـترجاع  -5
  المصدرة لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.

) فإّنـــه ال Call Optionsفــي حـــال وجـــود "حـــّق اســترجاع" ( -6
علــى أن يكــون قــد يمكن تنفيذه اال بناًء لخيــار المصــرف فقــط و 

مــدة خمــس ســنوات علــى االقــل مــع تــوفر علــى االصــدار مــّر 
 الشروط التالية مجتمعة: 

أن يستحصــل المصــرف علــى موافقــة مســبقة مــن مصــرف  -أ 
 لبنان قبل ممارسة "حّق االسترجاع".

أن ال يوحي المصرف بأي شكل من االشــكال أّنــه ســوف  -ب
 يمارس "حق االسترجاع".

  أن يقوم المصرف: -ج
ءته تفوق الحدود الــدنيا، باالضــافة الــى باثبات أن نسب مال -

الخاصــة"، المفروضــة نسبة "احتيــاطي الحفــاظ علــى األمــوال 
بموجـــب هـــذا القـــرار حتـــى بعـــد ممارســـته "حـــق االســـترجاع" 

)Call Options،أو (  
باســـــتبدال هـــــذه االدوات، بـــــالتزامن مـــــع عمليـــــة االســـــترجاع،  -

مالئمــة بأدوات رأسمالية من نفس الجودة على االقــل وبشــروط 
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بتدوير أرباح الســنة الماليـــة وغيـر ضاغطة على الربحية و/أو 
شــرط أن تكـــون هــذه االربــاح كافيــة للحفــاظ علــى نســب مــالءة 

فـــاظ باالضـــافة الـــى نســـبة "احتيـــاطي الحتفـــوق الحـــدود الـــدنيا، 
  المفروضة بموجب هذا القرار.على األموال الخاصة"، 

بإلغــاء االحــوال،  الحق المطلق، فــي جميــع أن يكون للمصرف -7
ألي دون أن يعتبــر ذلــك، أنصبة االرباح الممكن ان تعود لهــا 
 سبب كان، كإحدى حاالت التعثر.

أن ال يــتّم دفــع العائدات/أنصــبة االربــاح الممكــن ان تعــود لهــا  -8
 اال من "االرباح الحّرة".

أن ال يتّم ربط العائدات/أنصبة االرباح بتغّير القدرة االئتمانيــة   -9
)Creditworthiness( .للمصرف  
أن ال يـــتم اعتبارهـــا كمطلوبـــات عنـــد تحديـــد القيمـــة الصـــافية  -10

  لموجودات المصرف عند التصفية. 
  ال يمكـــــــــــــن للمصـــــــــــــرف وألي مـــــــــــــن "الوحـــــــــــــدات التابعـــــــــــــة"  -11

أو "الوحــــدات المشــــاركة" شــــراء أو االكتتــــاب بهــــذه االدوات أو 
  ير مباشر. تمويل شرائها أو االكتتاب بها بشكل مباشر أو غ

أن ال تتضــّمن شــروط االصــدار مــا يــؤثر مســتقبًال علــى قــدرة -12
المصرف على تعزيــز رســملته (مــثًال أن تتضــّمن هــذه الشــروط 
قيــام المصــرف بــالتعويض علــى المســتثمرين فــي هــذه االدوات 
فـــي حـــال إجـــراء إصـــدارات جديـــدة ذات عائدات/أنصـــبة أربـــاح 

  »  أعلى). 
  
ضــمن فئــة االمــوال وات الرأســمالية تقبــل االد  المادة الخامسة:«

إذا تـــوافرت فيهـــا  (Tier Two Capital) الخاصــة المســـاندة
  الخصائص التالية مجتمعة:

 تكون مصدرة مباشرة من قبل المصرف ومدفوعة بالكامل.   أن -1 
فــي المــودعين و/أو الــدائنين االخــرين أن تكــون مرؤوســة تجــاه  -2 

 المصرف.  
قبــل المصــرف أو أيــة جهــة مرتبطــة  أن ال تكــون مضــمونة مــن -3 

ــــه (المؤسســــة االم، "الوحــــدات التابعــــة" فــــي لبنــــان والخــــارج،  ب
جهــة مرتبطــة أخــرى) وأن ال تتمتــع  المؤسســات الشــقيقة أو أي

بأي امتيازات قانونية أو اقتصادية نتيجة أي اتفاقات أو عقــود 
جانبيـــة أو منفصـــلة مـــن شـــأنها أن تقّلـــل مـــن مرؤوســـيتها تجـــاه 

  باقي الدائنين في المصرف. و/أو  مودعينال

 Original):  فــي مــا يتعّلــق بمــدة االســتحقاق االساســي  -4 
Maturity) 

 أن ال تقل هذه المدة عن خمس سنوات.  -أ  
أن يــــتم اســــتهالكها وفقــــًا لطريقــــة القســــط الثابــــت خــــالل  -ب 

ي بتنزيــل الســنوات الخمــس التــي تســبق تــاريخ االســتحقاق (أ
 مــن ســـنة كــل عــن قيمـــتها وذلــك % مــن20مــا نســبته 

  .تاريخ االستحقاق) تسبق التي السنوات الخمس
   أن ال تتضــــــــــــــــــــمن أيــــــــــــــــــــة امتيــــــــــــــــــــازات أو تحفيــــــــــــــــــــزات  -ج 

(Step-ups/Incentives)  تـــــــــــــــــدفع المصـــــــــــــــــرف إلـــــــــــــــــى
  استرجاعها قبل تاريخ االستحقاق. 

، فإنــه ال (Call Options)فــي حــال وجــود "حــق اســترجاع"  -5  
وعلى أن يكون قــد لخيار المصرف فقط،  يمكن تنفيذه اال بناء
مــدة خمــس ســنوات علــى االقــل مــع تــوّفر  مــّر علــى االصــدار

 الشروط التالية مجتمعة:
علـــى موافقـــة مســـبقة مـــن مصـــرف أن يستحصـــل المصـــرف  -أ 

 قبل ممارسة "حق االسترجاع". لبنان 
أن ال يــوحي المصــرف بــأي شــكل مــن االشــكال أنــه ســوف  -ب

    يمارس "حق االسترجاع".
  أن يقوم المصرف:   -ج

الــى ه تفوق الحدود الــدنيا، باالضــافة باثبات أن نسب مالءت -
نسبة "احتيــاطي الحفــاظ علــى األمــوال الخاصــة"، المفروضــة 

"حـــق االســـترجاع" وجـــب هـــذا القـــرار حتـــى بعـــد ممارســـته بم
)Call Options،أو (  
باســــتبدال هــــذه االدوات، بــــالتزامن مــــع عمليــــة االســــترجاع،  -

رأســــمالية مــــن نفــــس الجــــودة علــــى االقــــل وبشــــروط بــــأدوات 
بتــــدوير أربــــاح مالئمــــة وغيــــر ضــــاغطة علــــى الربحيــــة و/أو 

السنة المالية شرط أن تكون هذه االرباح كافية للحفاظ علــى 
ضـــــافة الـــــى نســـــبة باال نســـــب مـــــالءة تفـــــوق الحـــــدود الـــــدنيا،

 علــــــى األمــــــوال الخاصــــــة"، المفروضــــــة"احتيــــــاطي الحفــــــاظ 
  بموجب هذا القرار.

أن ال يكـــــون للمســـــتثمر فـــــي هـــــذه االدوات الحـــــق بمطالبـــــة  -6 
المصـــــرف بتســـــديد مســـــبق للـــــدفعات غيـــــر المســـــتحقة (أصـــــًال 

  وعائدات) باستثناء حاالت االفالس والتصفية. 
أن ال يـــتم ربـــط العائـــدات علـــى هـــذه االدوات بتغّيـــر القـــدرة  -7 

 ) للمصرف.Creditworthinessاالئتمانية (
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  ألي مــــــــــــن "الوحــــــــــــدات التابعــــــــــــة" ال يمكــــــــــــن للمصــــــــــــرف و  -8 
أو "الوحــــدات المشــــاركة" شــــراء أو االكتتــــاب بهــــذه االدوات أو 

 »تمويل شرائها أو االكتتاب بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
  
: تُقَبــل المقــدمات النقديــة المخصصــة لــرأس أوالً  المادة السادسة:«

) والمدفوعـــة بالعملـــة االجنبيـــة Cash Contributionsالمـــال  (
مســاهم واحــد أو أكثــر تنفيــذًا لعقــد مـــوقع مـــع المصــرف ضـــمن  مــن

) Common Equity Tier Oneحقـــوق حـــملة االســهم العـــادية (
  إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعًة: 

 أن يتضّمن العقد ما يلي:  -1
المــال  لــرأس المخصصــة النقدية ابقاء المقدمات وجوب    -أ 

    طيلة ممارسة المصرف ألعماله.
 وجــــوب تســــديد الخســــائر التــــي قــــد تصــــيب رأس المــــال   -ب
عــن  والتسليف وذلك النقد قانون من ١٣٤ ألحكام المادة وفقاً  

المــال  رأس تكــوين اعــادة عــدم حــال فــي هــذه المقــدمات طريــق
  اخرى.  وسيلة قانونية بأي

ــــــــة اســــــــتعمال هــــــــذه المقــــــــدمات،  –ج  ــــــــة او عــــــــدم امكاني   امكاني
 قيمــة لتحريــر المــال، رأس زيــادة الح في وفقًا لرغبة مقدميها،

 قانونا.  له تعود والتي قبله من بها االسهم المكتتب
  عائدات على هذه المقدمات.   دفع عدم -د 

للنصــاب  وفقــا تنعقــد عموميــة للمســاهمين، جمعيــة توافــق ان -2
عقــد  االساســي، علــى النظــام لتعــديل قانونــاً  واالكثريــة المطلــوبين

 الحــق تعــديل كــل وعلى المال لرأس صةالنقدية المخص المقدمات
  له. 

 عقــد علــى لبنــان لمصــرف المركــزي المجلــس يوافــق ان -3
  الحق له.  تعديل كل المقدمات وعلى

  
تقبـــــل المقـــــدمات النقديـــــة المخصصـــــة لـــــرأس المـــــال ضـــــمن  ثانيـــــًا:

) Additional Tier One(االمــوال الخاصــة االساســية االضــافية
ــ ة يلحــظ إمكانيــة دفــع عائــدات فــي حــال كــان عقــد المقــدمات النقدي

على هذه المقّدمات مع تــوافر كامــل الشــروط االخــرى المــذكورة فــي 
وضــمن  ) مــن المقطــع "اوًال" مــن هــذه المــادة3) و(2) و(1ود (البنــ

 الشروط االضافية التالية مجتمعة: 
  إقرار هذه العائدات من قبل جمعية عمومية للمساهمين.  -1

اح حــّرة" توافــق عليهــا لجنــة الرقابــة دفــع هــذه العائــدات مــن "أربــ -2
    »على المصارف.

  
تعتبـــر ضـــمن حقـــوق حملـــة االســـهم العاديـــة   المادة السابعة:«
)Common Equity Tier One:(  
االمــــــــوال المخصصــــــــة للتوظيفــــــــات العقاريــــــــة لصــــــــالح فــــــــرع   -1

المصــــرف االجنبــــي العامــــل فــــي لبنــــان إذا تــــوافرت فيهــــا الشــــروط 
  الصادرة عن مصرف لبنان.المنصوص عليها في االنظمة 

األموال المخصصة للمساهمات في الشركات إذا توافرت فيهــا  -2
القـــرار الشـــروط المنصـــوص عنهـــا فـــي "المـــادة الثامنـــة مكـــرر" مـــن 

     .»  7/3/1996تاريخ  6116األساسي رقم 
 

ــــــل ضــــــمن االمــــــوال الخاصــــــة المســــــاندة     المادة الثامنة:« يقب
عــــن اعــــادة تخمــــين  % مــــن ربــــح التحســــين النــــاتج50للمصــــرف، 

موجـــودات المصـــرف العقاريـــة (االراضـــي واألبنيـــة) المملوكـــة منـــه 
بكامــل اســهمها والموجــودات العقاريــة المملوكــة بكامــل اســهمها مــن 
الشركات العقارية التي ُيساهم فيها هذا المصرف مــا عــدا العقــارات 

ضــــمن  مــــن قــــانون النقــــد والتســــليف 154الممتلكــــة تطبيقــــا للمــــادة 
  تالزمة التالية :الشروط الم

ان يتحقــــــق المجلــــــس المركــــــزي لمصــــــرف لبنــــــان علــــــى نفقــــــة  -1
  المصرف المعني من صحة عملية اعادة التخمين ويوافق عليها.

ان تـــزاد االمـــوال الخاصـــة بصـــورة متكاملـــة ومتزامنـــة وفقـــا لمـــا  -2
  يلي :
% كحــــد اقصــــى، مــــن ربــــح التحســــين الــــى 50اضــــافة   -أ 

  االموال الخاصة المساندة،
زيــادة رأس المــال نقــدا بمبلــغ يــوازي علــى األقــل الجــزء و   -ب

مــن قيمـــة ربـــح التحســين المشـــار اليـــه فــي الفقـــرة (أ) مـــن البنـــد 
  ) هذا.2(

خــالل ان تــتم عمليــة اعــادة التخمــين وزيــادة االمــوال الخاصــة  –3
  .»31/12/2018فترة تنتهي في 

  
  ثانيًا: نسب المالءة لدى المصارف العاملة في لبنان 

  
لغاية تطبيق أحكام القسم "ثانيًا" من هــذا القــرار،  التاسعة: المادة«

  يقصد بالعبارات التالية   المعاني الواردة أمام كّل منها: 
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  "نسب المالءة": - 1
 َحَملة األسهم العادية إلى مجموعنسبة حقوق  -

 الموجودات المرّجحة.
نسبة األموال الخاصة األساسية إلى مجموع  -

 الموجودات المرّجحة.
بة األموال الخاصة اإلجمالية إلى مجموع نس -

 الموجودات المرّجحة.
: (Regulatory Adjustments)"التعديالت النظامية"  -2

مجموع التنزيالت و/أو اإلضافات على األموال الخاصة 
المتوفرة للوصول إلى األموال الخاصة التي تدخل في 

 إحتساب نسب المالءة.
 Common Equity Tier) َحَملة األسهم العادية" "حقوق   - 3

1):  
  .المرفق بهذا القرار) 1كما هي محّددة في الملحق رقم ( 
  : (Tier 1 Capital) "األموال الخاصة األساسية"   - 4

  المرفق بهذا القرار. )2كما هي محّددة في الملحق رقم (
  :  (Total Capital)"األموال الخاصة اإلجمالية"   - 5

  .المرفق بهذا القرار) 3كما هي محّددة في الملحق رقم (
 :(Risk Weighted Assets)"الموجودات المرّجحة"   - 6

مجموع الموجودات داخل الميزانية وبنود خارج الميزانية المرّجحة 
) 4كما هي محددة في الملحق رقم (بأوزان مخاطر اإلئتمان 

مناهج المحتسبة وفقًا لل التشغيلومخاطر السوق ومخاطر  المرفق
  .  1/4/2006تاريخ  9302رار األساسي رقم في القالمحددة 

  ): General Provisions"المؤونات العامة" (  - 7
المؤونات التي يقوم المصرف بتكوينها مقابل إمكانية حدوث 
خسائر مستقبلية على ديون أو أصول لم تشهد بعد أي مؤّشر من 
مؤشرات التدّني في قيمتها و/أو في التدّفقات النقدية الناتجة 

 .عنها
ال يــــدخل ضــــمن تعريــــف هــــذه المؤونــــات، المؤونــــات المخّصصــــة 

) أو Specific Provisionsمقابــل أي تــدّن فــي قيمــة األصــل (
  فـــــــي مجموعـــــــة األصـــــــول المعرضـــــــة  لمخـــــــاطر مشـــــــتركة

)Collective Provisions بعــد إجــراء اختبــارات التــدني علــى (
    ).IFRSهذه األصول وفق المعايير الدولية للتقارير المالية (

    (Reciprocal Cross Holdings):"المساهمات المتبادلة"  -8

المســاهمات، المباشــرة أو غيــر المباشــرة، التــي يقــوم بهــا المصــرف 
فــي أي مــن األدوات الرأســمالية (بمــا فيهــا األســهم العاديــة واألســهم 

قابــل قيــام هــذا التفضــيلية) الصــادرة عــن مصــرف آخــر (أو أكثــر) م
ن األدوات الرأســـمالية الصـــادرة عـــن فـــي أي مـــاألخيـــر بالمســـاهمة 

  »المصرف األّول وذلك بموجب اتفاق مسبق صريح أو ضمني.
  
د الـــــدنيا علـــــى المصـــــارف ان تطبـــــق الحـــــدو   المادة العاشرة:«

اطي الحفــــاظ علــــى األمــــوال الــــى "احتيــــلنســــب المــــالءة باالضــــافة 
) المشـــار اليـــه Capital Conservation Buffer(الخاصــة" 

الــى النســب المحــددة  2015في نهاية العام لتصل تدريجيًا، ادناه، 
  ») المرفق ربطًا.5في الملحق رقم (

  
يــاطي الحفــاظ علــى األمــوال يكــّون "احت -1المادة الحادية عشرة:«

) من بــين العناصــر Capital Conservation Buffer(الخاصة"
ــــبلغ  المقبولـــة ضمــــن فئـــة حقـــوق حملـــة األســـهم العاديـــة علـــى ان ي

) 5جـــــودات المرّجحــــة وذلــــك وفقــــًا للملحــــق رقــــم (% مــــن المو 2,5
  المرفق ربطًا.

ــــزام  -2 ــــى أي مصــــرف، فــــي أي وقــــت، اإللت   فــــي حــــال تعــــذر عل
  بأحكـــــام هـــــذه المــــــادة، يتوّجـــــب عليـــــه اإلستحصــــــال علـــــى موافقــــــة 

لبنــان للسمـــاح لــه بتكــوين الــنقص  مــن المجلــس المركــزي لمصــرف
مهلــة زمنيــة فــي "إحتيــاطي الحفــاظ علــى األمــوال الخاصــة" خــالل 

محـــّددة، وفقـــًا لخطـــة عمـــل لتعزيـــز هـــذه األمـــوال الخاصـــة، يقـــدمها 
  .الى حاكم مصرف لبنان المصـرف المعنـي

  يعــــــود للمجلــــــس المركــــــزي الموافقــــــة علــــــى احتســــــاب، ضــــــمن  -3
ــــــــــــــــــــــــى االمــــــــــــــــــــــــوال الخاصــــــــــــــــــــــــة"" ــــــــــــــــــــــــاظ عل ــــــــــــــــــــــــاطي الحف   احتي
)Capital Conservation Buffer الرأســمالية التــي )، االدوات

  »فيها آنيًا الخصائص المطلوبة. ال تتوفرقد 
لمعنيــة الحصــول علــى علــى المصــارف ا :المــادة الثانيــة عشــرة«

من المجلس المركزي لمصرف لبنــان بغيــة اإلســتفادة موافقة مسبقة 
من احتساب "المؤونات العامــة" ضــمن األمــوال الخاصــة المســاندة، 

ســاندة على أن ال تزيد المـؤونـات المقبـــولة فــي األمــوال الخاصــة الم
% مــــن قيمــــة الموجــــودات 1,25فــــي مطـــــلق األحــــوال عــــن نســــبة 

المرّجحـــة بــــأوزان مخــــاطر اإلئتمــــان المعتمـــدة فــــي إحتســــاب نســــب 
  »المالءة.
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لبنان التصــريح على المصارف العاملة في  :المادة الثالثة عشرة«
اءات علـــــى المصـــــارف والـــــى مديريـــــة االحصـــــالـــــى لجنـــــة الرقابـــــة 

  المــالءة نســب عــن لبنــان، فلــدى مصــر واالبحــاث االقتصــادية 
ـــديها أو علـــى  أو فـــروع لبنــــان والخـــارجأســـاس فـــروع لبنـــان  علـــى ل

أعلــــــى مســــــتوى تجميــــــع، بحســــــب اســـــــاس مجّمــــــع، حيــــــث ينطبــــــق 
االول  وآخــر شــهر كــانونيـة الموقوفة في آخر شهر حزيــران الميزان
  ».سنة كل من

  
 العاملــة األجنبيــة المصــارف لفــروع يمكــن المــادة الرابعــة عشــرة:«
بأحكــام المــادة العاشــرة والمــادة  عليهــا االلتــزام يتعــذر التــي لبنــان في

 المركــزي لمصــرف المجلــس الحادية عشر من هــذا القــرار مراجعــة
 »الشأن. لبنان بهذا

 
ارف تقــــوم لجنــــة الرقابــــة علــــى المصــــ :المــــادة الخامســــة عشــــرة«

  »لهذا القرار.بإصدار التعليمات التطبيقية 
  
يعمــل بهــذا القــرار فــور صــدوره علــى أن  :المادة السادســة عشــرة«

تبقــى ســارية جميــع موافقــات المجلــس المركــزي الصــادرة قبــل تــاريخ 
والمتعلقــة بــاألدوات الرأســمالية المقبولــة فــي اي فئــة    5/3/2014

من فئات األموال الخاصة وبنسب المالءة لدى المصــارف العاملــة 
  »في لبنان.

  »في الجريدة الرسمية. ينشر هذا القرار المادة السابعة عشرة:«
 

    يعمل بهذا القرار فور صدوره. :المادة الثالثة
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة الرابعة:
  

  2014آذار  6بيروت، في 
 

  :1ملحق رقم 
   Common Equity Tier 1)(حقوق َحَملة األسهم العادية 

  
  تالية:تتألف حقوق َحَملة األسهم العادية من العناصر ال

القيمة اإلسمية لألسهم العادية واألدوات الرأسمالية األخرى  .1
 َحَملةالتي تتوفر فيها شروط العناصر المقبولة ضمن حقوق 

 األسهم العادية 
 مخصصات رأس المال .2
عالوات إصدار األسهم العادية واألدوات الرأسمالية األخرى  .3

 لةَحمَ التي تتوفر فيها شروط العناصر المقبولة ضمن حقوق 
 األسهم العادية وعالوات اإلندماج

المقّدمات النقدية المخصصة لرأس المال التي ال تدفع عليها  .4
 فوائد 

األموال المخصصة للتوظيفات العقارية المشار اليها في  .5
 المادة السابعة من هذا القرار  

االموال المخصصة للمساهمات في الشركات وفقًا ألحكام  .6
 رارالمادة السابعة من هذا الق

اإلحتياطات القانونية والنظامية واإلحتياطات األخرى بما فيها  .7
إحتياطي عقارات للتصفية وٕاحتياطي خاص مقابل الديون 
المشكوك بتحصيلها والرديئة والتي لم يتم تسويتها بحسب 

 18/10/2000تاريخ  7694القرار األساسي رقم 
ب األعباء نتيجة الدورة المالية وحساالنتائج السابقة المدّورة و  .8

  واإليرادات
  اإلحتياطـــــــات المرتبطـــــــة بعناصـــــــر الـــــــدخل الشـــــــامل األخـــــــرى .9

 (Accumulated Other Comprehensive Income) 
 بما فيها:

الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الموجودات العقارية أو  -
  أي من األصول الثابتة األخرى 

صــــافي األربــــاح أو الخســــائر غيــــر المحققــــة علــــى األدوات  -
لمالية المصنفة بالقيمة العادلــة مقابــل عناصــر الــدخل الشــامل ا

  األخرى.
 (Cumulative Change in the Fair Value of 

Financial Instruments Classified as Fair Value 
Through OCI)    

 مة من تحويل أصول مالية بالعمالتفروقات التقييم المتراك -
 Foreign Currency Translation( األجنبية

Adjustment (  
  احتياطي إعادة تقييم أدوات التحّوط -
  )Cash Flow Hedge Reserves (  
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  احتياطي التغّيرات في مخاطر االئتمان الخاصة -
  )Own Credit Risk (  
االحتياطات األخرى المرتبطة بعناصر الدخل الشامل   

  األخرى.
) المقبولة Minority Interestحصة حقوق األقلية ( .10

 ن حقوق َحَملة األسهم العادية.ضم
 Regulatory) "التعديالت النظامية"  .11

Adjustments):التي تشمل التنزيالت التالية 
الدورة المالية في حال كانت إيجابية وحساب  نتيجة -

 األعباء واإليرادات في حال كان إيجابياً 
مجمل األرباح غير المحققة على األدوات المالية المصنفة  -

 اصر الدخل الشامل األخرىمقابل عن
(Positive Changes in Fair Value of the 
Financial Instruments Classified as Fair Value 
Through OCI) 

فروقات التقييم اإليجابية المتراكمة من تحويل أصــول ماليــة  -
  بالعمالت األجنبية

  (Positive Foreign Currency Translation 
Adjustments)    

الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الموجودات العقارية أو  -
 أي من األصول الثابتة األخرى

جم عن إعــادة تقيــيم االحتياطي السلبي أو اإليجابي النا  -
  )Cash Flow Hedge Reserves( أدوات التحّوط

االحتياطي السلبي أو اإليجابي الناجم عن التغّيرات في  -
  مخاطر االئتمان الخاصة

 )Own Credit Risk( 
االحتياطات األخرى اإليجابية المرتبطة بعناصر الدخل  -

 الشامل األخرى. 
في  احتياطي عقارات ومساهمات للتصفية والنقص -

 لعقارات والمساهمات االحتياطي المتوّجب تكوينه مقابل هذه ا
االحتياطي الخاص مقابل الديون المشكوك بتحصيلها  -

ويتها بحسب القرار األساسي رقم والرديئة والتي لم يتم تس
والنقص في االحتياطي  18/10/2000تاريخ  7694

 المتوّجب تكوينه مقابل هذه الديون

األسهم العادية والسندات ذات العالقة باألموال الخاصة  -
 المعاد شراؤها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

) وصـــــــافي األصـــــــول الثابتـــــــة غيـــــــر Goodwillالشـــــــهرة  ( -
 )  Other Intangible Assets(المادّية 

 النقص في المؤونات المطلوبة -
من قانون  153أو  152التجاوز على أحكام المادتين  -

 النقد والتسليف (أيهما أكبر)
مجموع المساهمات (أسهم عادية وما يرتبط بها من  -

مقّدمات نقدية وأدوات رأسمالية أخرى تتوفر فيها شروط 
األسهم العادية) في  َحَملةق العناصر المقبولة ضمن حقو 

المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين، القابلة 
 للتنزيل من حقوق َحَملة األسهم العادية

  (Reciprocal Cross Holdings)"المساهمات المتبادلة"  -
  

  :2ملحق رقم 
   Tier 1 Capital)األموال الخاصة األساسية (

  
  العناصر التالية: تتألف األموال الخاصة األساسية من

  حقوق َحَملة األسهم العادية كما هي محّددة في الملحق رقم
 ) المرفق بهذا القرار.1(
 ) األموال الخاصــة األساســية اإلضــافيةAdditional Tier 1 

Capitalوهي تتألف من العناصر التالية (: 
  القيمة اإلسمية لألسهم التفضيلية ولألدوات الرأسمالية األخرى

ر فيها شروط العناصر المقبولة ضمن األموال التي تتوف
  الخاصة األساسية اإلضافية

  عالوة إصدار األسهم التفضيلية واألدوات الرأسمالية األخرى
التي تتوفر فيها شروط العناصر المقبولة ضمن األموال 

  الخاصة األساسية اإلضافية
  المقّدمات النقدية المخصصة لرأس المال التي تدفع عليها

 د فوائ
 ) حصة حقوق األقليةMinority Interest المقبولة ضمن (

 Additional Tierاألموال الخاصة األساسية اإلضافية (
1 .( 
  "التعديالت النظامية" (Regulatory Adjustments) التي

 تشمل التنزيالت التالية:
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في  واألدوات الرأسمالية األخرىمجموع المساهمات    -
التي تتوفر ، و  ة وشركات التأمينالمصارف والمؤسسات المالي

فيها شروط العناصر المقبولة ضمن األموال الخاصة 
األساسية اإلضافية والقابلة للتنزيل من األموال الخاصة 

 األساسية اإلضافية
  (Reciprocal Cross Holdings)"المساهمات المتبادلة"   -

 
  :3ملحق رقم 
   (Total Capital)األموال الخاصة اإلجمالية 

  
  تتألف األموال الخاصة اإلجمالية من العناصر التالية:

  األموال الخاصة األساسية كما هي محّددة في الملحق رقم
 ) المرفق بهذا القرار2(
  األموال الخاصة المساندة(Tier 2  Capital)  وهي تتألف

 من العناصر التالية:
 القيمة اإلسمية لألسهم التفضيلية ولألدوات الرأسمالية األخرى 

التي تتوفر فيها شروط العناصر المقبولة ضمن األموال 
  الخاصة المساندة

  عالوة إصدار األسهم التفضيلية واألدوات الرأسمالية األخرى
التي تتوفر فيها شروط العناصر المقبولة ضمن األموال 

  الخاصة المساندة
 الدين سندات إصدارات وناتج المرؤوسة الدعم قروض 

فيها شروط القبول ضمن األموال  المرؤوسة التي تتوفر
 الخاّصة المساندة

 ) حصة حقوق األقليةMinority Interest المقبولة ضمن (
 األموال الخاصة المساندة 

  "التعديالت النظامية" (Regulatory Adjustments) التي
 تشمل:

  : اإلضافات التالية  - 1
فروقات إعادة تخمين الموجودات العقارية الموافق عليها  -

 من مصرف لبنان والمقبولة في األموال الخاصة المساندة
% من فروقات التقييم االيجابية المتراكمة من 50نسبة  -

 تحويل أصول مالية بالعمالت األجنبية
) األرباح غير المحققة Gross% من مجمل (50نسبة  -

على األدوات المالية المصّنفة مقابل عناصر الدخل الشامل 
 األخرى 

وفقًا لما هو ) General Provisionsعامة" ( "مؤونات -
  مشار إليه في المادة الثانية عشرة من هذا القرار

  
  :التنزيالت التالية  - 2

 المرؤوسة الدعم المبلغ الذي تم إستهالكه من قروض -
 المرؤوسة  الدين سندات إصدارات وناتج

المبلغ الذي تم إستهالكه من األسهم التفضيلية المصدرة  -
واألدوات الرأسمالية األخرى التي تتوفر فيها محّددة  لمّدة

 شروط قبول ضمن األموال الخاصة المساندة
 وناتج المرؤوسة الدعم مجموع المساهمات وقروض -

 واألدوات الرأسمالية األخرىالمرؤوسة  الدين سندات إصدارات
والتي  في المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين

العناصر المقبولة ضمن األموال الخاصة تتوفر فيها شروط 
 والقابلة للتنزيل من األموال الخاصة المساندة المساندة

ـــــة"  -  Reciprocal Cross)"المســـــاهمات المتبادل
Holdings)  
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  4ملحق رقم 
  أوزان مخاطر االئتمان:

 
  

 أوزان المخاطر  بنود الموجودات

  
 محفظة التوظيفات السيادية: -أوالً 
  :ظة التوظيفات لدى مصرف لبنان (بما فيها شهادات اإليداع). محف1
 صفر % التوظيفات لدى مصرف لبنان (بما فيها شهادات اإليداع) بالعملة اللبنانية 
 50% التوظيفات لدى مصرف لبنان (بما فيها شهادات اإليداع) بالعملة األجنبية 
 . محفظة التوظيفات لدى المصارف المركزية األخرى: 2
 (AAA to AA-)  % صفر 
 (A+ to A-)  20% 
 (BBB+ to BBB-)  50% 
 (BB+ to B-)  100% 
 (Below B-)  150% 
  100 غير مصّنف% 
 . محفظة التوظيفات في السندات الحكومية للدولة اللبنانية3
 صفر % التوظيفات في سندات الخزينة بالعملة اللبنانية 
 100 ية بالعملة األجنبيةالتوظيفات في سندات الخزينة اللبنان% 
 . محفظة التوظيفات في سندات حكومية أخرى:  4
 (AAA to AA-)  % صفر 
 (A+ to A-)   20% 
 (BBB+ to BBB-) 50% 
 (BB+ to B-) 100% 
 (Below B-) 150% 
  100 غير مصّنف% 
  

 محفظة التوظيفات لدى المصارف:  -ثانياً 
 ويلة األجل): . محفظة التوظيفات لدى المصارف (الط1
  
 (AAA to AA-)  20% 
 (A+ to A-) 50% 
 (BBB+ to BBB-) 50% 
 (BB+ to B-) 100% 
 (Below B-) 150% 

  %50  التوظيفات بالعملة اللبنانية لدى المصارف المقيمة المصّنفة وغير المصّنفة
  %100  التوظيفات بالعملة األجنبية لدى المصارف المقيمة غير المصّنفة

 %50 ات لدى المصارف غير المقيمة غير المصّنفة التوظيف
 %100 %100التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة غير المصّنفة الموجودة في دول ذات تصنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل 
 %150 %150التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة غير المصّنفة الموجودة في دول ذات تصنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل 
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 . محفظة التوظيفات لدى المصارف (القصيرة األجل): 2
 (AAA to AA-)  20% 
 (A+ to A-) 20% 
 (BBB+ to BBB-) 20% 
 (BB+ to B-) 50% 
  (Below B-) 150% 

  %20  التوظيفات بالعملة اللبنانية لدى المصارف المقيمة المصّنفة وغير المصّنفة
  %100  رف المقيمة غير المصّنفةالتوظيفات بالعملة األجنبية لدى المصا

 %20 التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة غير المصّنفة 
 %50 %50التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة غير المصّنفة الموجودة في دول ذات تصنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل 

 %100 %100صنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة غير المصّنفة الموجودة في دول ذات ت
 %150 %150التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة غير المصّنفة الموجودة في دول ذات تصنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل 

  
 محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام:  -ثالثاً 

 مل مثل التوظيفات السيادية). محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام (التي تعا1
 مؤسسات القطاع العام في لبنان (بالعملة اللبنانية) وفي دول مصنفة         )-(AAA to AA    % صفر 
 دول مصّنفة  مؤسسات القطاع العام في (A+ to A-) 20% 
 دول مصّنفة  مؤسسات القطاع العام في (BBB+ to BBB-) 50% 
 مصّنفة دول   مؤسسات القطاع العام في (BB+ to B-) 100% 
 دول مصّنفة   مؤسسات القطاع العام في (Below B-) 150% 
 100 غير مصّنفة دول   مؤسسات القطاع العام في% 
 (بالعملة األجنبية) 100 مؤسسات القطاع العام في لبنان% 
 كات):محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام (التي تعامل مثل محفظة قروض الشر . 2
 (AAA to AA-) 20% 
 (A+ to A-) 50% 
 (BBB+ to BB-) 100% 
 (Below BB-) 150% 
 100 غير مصّنف مقيم% 
  100 غير مصّنف غير مقيم% 
  150 %150غير مصّنف غير مقيم في دول ذات تصنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل% 
  

 محفظة قروض الشركات:  -رابعاً 
 (AAA to AA-) 20% 
 (A+ to A-) 50% 
 (BBB+ to BB-) 100% 
 (Below BB-) 150% 
 100 غير مصّنف مقيم% 
  100 غير مصّنف غير مقيم% 
  150 %150غير مصّنف غير مقيم في دول ذات تصنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل% 
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 محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: -خامساً 

 Regulatory(المقبولــة ضــمن محفظـة قــروض التجزئــة النظاميـة (قـروض المؤسســات الصــغيرة والمتوسـطة الحجــم  .1
Retail Portfolio 12/2007 /14 تاريخ 9794) وفق الشروط المذكورة في القرار األساسي رقم( 

75% 

 %100 . قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم األخرى2
  

 قروض التجزئة: محفظة -سادساً 
وفـق الشـروط  )Regulatory Retail Portfolioمحفظة قروض التجزئـة النظاميـة ( . قروض التجزئة (المقبولة ضمن1

  ) 12/2007 /14    تاريخ 9794المذكورة في القرار األساسي رقم 
75% 

 % 100 . قروض التجزئة األخرى2
  

 محفظة القروض السكنية -سابعاً 
35% 

  
  اريةمحفظة القروض المضمونة بعقارات مستعملة لغايات تج  -ثامناً 

 )Claims Secured by Commercial Real Estate( 
100%  

  
 )Securitisationمحفظة التوظيفات في األوراق المالية الناتجة عن عمليات تسنيد: (  -تاسعاً 

 (AAA to AA-) 20% 
 (A+ to A-) 50% 
 ي لبنان (والموافق على نسـبة التوظيفات في األوراق المالية غير المصّنفة الناتجة عن عمليات تسنيد لصالح عمالء ف

 %75 تثقيلها من قبل مصرف لبنان)

 (BBB+ to BBB-) 100% 
  التوظيفات في األوراق المالية غير المصّنفة الناتجة عن عمليات تسنيد لصالح عمالء في لبنان (والموافق على نسـبة

 تثقيلها من قبل مصرف لبنان)
100% 

 (BB+ to BB-) 350% 
  اق المالية المصّنفة  (+التوظيفات في األورB  1250 وما دون) وغير المصّنفة الناتجة عن عمليات التسنيد% 
  

 محفظة القروض المتعّثرة: -عاشراً 
) والمغطاة بنسبة مؤونات ال تقل عن 2. القروض المتعثرة (مغّطاة بالكامل بضمانات غير معترف بها في اتفاقية بازل 1

 %100 % من قيمة القرض15

 %150 % من قيمة القرض20ض المتعّثرة (غير القروض السكنية) المغطاة بنسبة مؤونة تقل عن . القرو 2
 %100 % من قيمة القرض50% و20. القروض المتعّثرة (غير القروض السكنية) المغطاة بنسبة مؤونة تتراوح بين 3
 %50 % من قيمة القرض50. القروض المتعّثرة (غير القروض السكنية) المغطاة بنسبة مؤونة ال تقل عن 4
 %100 % من قيمة القرض20. القروض السكنية المتعّثرة المغطاة بنسبة مؤونة تقل عن 5
 %50 % من قيمة القرض20. القروض السكنية المتعّثرة  المغطاة بنسبة مؤونة ال تقل عن 6
  

 الموجودات األخرى: -حادي عشر
 صفر% . الصندوق1
  %20 . شيكات مشتراة 2
 %100 موجودات عقود إيجار تمويلي غير منفذة أو مرتجعة. 3
 صفر% . موجودات مختلفة (معادن ثمينة وطوابع)4
 صفر% . حسابات االرتباط والتسوية5
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 %50 . المركز والفروع في لبنان6
 %50 . إيرادات أخرى للقبض7
 صفر% . األصول المالية ذات الطابع اإللزامي8
 %100 ة من التنزيل من األموال الخاصة (قطاع مالي). سندات مشاركة مستثنا9

 %100 . سندات مشاركة (قطاع غير مالي)10
  . أسهم وحصص مصّنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل األخرى11

 )Other Comprehensive Income(قطاع مالي) مستثناة من التنزيل من األموال الخاصة ( 
100% 

  مصّنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل األخرى . أسهم وحصص12
 )Other Comprehensive Income(قطاع غير مالي) ( 100% 

") (مصّنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل األخرى) في مصـارف Common. مساهمات (أسهم عادية "13
التنزيل من األموال الخاصة والتـي تزيـد مسـاهمة المصـرف فـي  وشركات تأمين ومؤسسات مالية غير مرتبطة مستثناة من

 % 10رأسمال كل منها عن نسبة 
250% 

 %100 . قروض دعم مرؤوسة وسندات دين مرؤوسة مستثناة من التنزيل من األموال الخاصة (قطاع مالي)14
 %100 . قروض دعم مرؤوسة وسندات دين مرؤوسة (قطاع غير مالي)15
 %100 يلة األجل مرتبطة بمشاركات مستثناة من التنزيل من األموال الخاصة (قطاع مالي). تسليفات طو 16
 %100 . تسليفات طويلة األجل مرتبطة بمشاركات (قطاع غير مالي)17
 %100  (بعد تنزيل اإلحتياطات المكّونة). العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المأخوذة إستيفاًء لدين 18
 %100 الثابتة المادية  . صافي األصول19
 صفر% . فروقات إعادة تخمين غير مقبولة في األموال الخاصة المساندة20
 %100 . موجودات أخرى مختلفة21

  
 بنود خارج الميزانية

  نسبة التحويل
(Credit Conversion Factor) 

  
  اإللتزامات (األرصدة غير المستعملة للتسهيالت داخل الميزانية): -أوالً 
 %20 إلتزامات تاريخ إستحقاقها األصلي لغاية سنة . 1
 %50 . إلتزامات تاريخ إستحقاقها األصلي أكثر من سنة2
  

  ):Direct credit substitutesاإلستبدال المباشر لإلئتمان ( -ثانياً 
 %100 . سندات محسومة ومظّهرة من قبلنا1
 Standby L/C 100%. كفاالت مصرفية بما فيها 2
 Credit Default Swap ( 100%تبادل تعثر إئتماني ( . عقود3

  
  إلتزامات معّلق تنفيذها على تحقق شروط محّددة - ثالثاً  

 (Transaction-related contingent items)  
 Performance bonds( 50%. كفاالت حسن التنفيذ (1
 Bid bonds( 50%. كفاالت اإلشتراك في مناقصات (2
 Advance payment guarantees ( 50%بق (. كفاالت دفع مس3
4.(Warranties) 50  تعّهدات أخرى% 
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 اإلعتمادات المستندية: -رابعاً 

 %20 . اإلعتمادات المستندية المضمونة بالبضائع1
 %50 . اإلعتمادات المستندية غير المضمونة بالبضائع2
  

 موجودات أخرى خارج الميزانية -خامساً 
100% 

  
  شتقات المالية عقود الم

)Financial Derivatives (  
 

  معامل إضافي
)Add-on Factor(  

 
  

  )Interest rate contractsعقود الفوائد: ( 
 %1 ): سنة أو أقلOriginal maturityفترة اإلستحقاق األساسية (

 %2 فترة اإلستحقاق األساسية: أكثر من سنة 
 )Exchange rate contracts and Goldعقود العمالت وعمليات على أدوات أخرى : (

 %4 فترة اإلستحقاق األساسية: سنة أو أقل
 %8 فترة اإلستحقاق األساسية: أكثر من سنة 

  
  

 :5ملحق رقم 
 :إحتياطي الحفاظ على األموال الخاصةالمالءة مضافًا إليها الجدول الزمني للتقيد بالحدود الدنيا لنسب 

 
 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 التفاصيل

نسبة حقوق َحَملة األسهم العادية/مجموع 
  الموجودات المرّجحة 

(Common Equity Tier 1 Ratio 
5% (*) 6(*) % 

% (إحتياطي الحفاظ على %2 + 5
 %7األموال الخاصة) = 

% (إحتياطي الحفاظ %2,5 + 5,5
 % 8على األموال الخاصة)  = 

سية /مجموع نسبة األموال الخاصة األسا
  الموجودات المرّجحة

(Tier 1 Ratio)  
% (إحتياطي الحفاظ %2 + 7,5  *)% (8,5  % (*)8

 %9,5على األموال الخاصة) = 

% (إحتياطي الحفاظ %2,5 + 7,5
  %10على األموال الخاصة)  = 

 
نسبة األموال الخاصة اإلجمالية /مجموع 

  الموجودات المرّجحة
(Total Capital Ratio) 

% (إحتياطي الحفاظ %2 + 9,5 % (*)10,5  )% (*10
 %11,5على األموال الخاصة) = 

% (إحتياطي الحفاظ %2,5 + 9,5
 % 12على األموال الخاصة) = 

  .2015% من الموجودات المرّجحة في نهاية العام 2,5على ان يبلغ  (Capital Conservation Buffer)(*) تتضمن إحتياطي الحفاظ على األموال الخاصة 
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  359تعميم وسيط رقم 

  للمصارف 
  

تـــاريخ  11715نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
 6938القــــــرار أالساســــــي رقــــــم المتعلــــــق بتعــــــديل  6/3/2014

(تحديــــــد األمــــــوال الخاصــــــة للمصــــــارف)  25/3/1998تــــــاريخ 
 .43بالتعميم أالساسي للمصارف رقم المرفق 

  
  11715قرار وسيط رقم 

  25/3/1998تاريخ  6938سي رقم تعديل القرار االسا
  المتعلق بتحديد االموال الخاصة للمصارف

  إن حاكم مصرف لبنان،
ــــانون النقــــد والتســــليف الســــيما المــــواد  ــــى ق  174و 70بنــــاًء عل

  منه، 177و
 25/3/1998تـــاريخ  6938وبنـــاًء علـــى القـــرار االساســـي رقـــم 

  وتعديالته المتعلق بتحديد االموال الخاصة للمصارف،
على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في وبناًء 

  ،1/3/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 
  

  يـقـرر مـا يـأتـي
تــاريخ  6938يعدل عنــوان القــرار األساســي رقــم  :المادة االولى  

  ويستبدل بالعنوان التالي: 25/3/1998
األمــوال الخاصــة الحتســاب النســب النظاميــة للمصــارف العاملــة «

  »في لبنان
  
تـــاريخ  6938يلغـــى نـــص القـــرار األساســـي رقـــم  :لمــادة الثانيــةا

  ويستبدل بما يلي: 25/3/1998
يقصد بـ"األموال الخاصة الحتساب النسب  :المادة األولى«

النظامية" األموال الخاصة المعتمدة في احتساب النسب كافة 
المفروضة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان 

الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف  والنصوص التطبيقية
باستثناء نسب المالءة التي تخضع ألحكام القرار األساسي رقم 

  .»25/3/1998تاريخ  6939
    
تتألف "األموال الخاصة الحتساب النسب  :المادة الثانية«

 النظامية" من العناصر التالية:  
القيمة االسمية لألسهم العادية واألسهم التفضيلية   - 1

واألدوات الرأسمالية األخرى التي تتوفر فيها شروط القبول 

 Commonفي فئتي حقوق حملة األسهم العادية (
Equity Tier One واألموال الخاصة األساسية (

المحددة في القرار ) Additional Tier Oneاإلضافية (
  . 25/3/1998تاريخ  6939األساسي رقم 

 مخصصات رأس المال.   -2
إصــدار األســهم العاديــة واألســهم التفضــيلية عــالوات     -3

واألدوات الرأســمالية األخــرى التــي تتــوفر فيهــا شــروط القبــول 
 Commonفــــي فئتــــي حقــــوق حملــــة  األســــهم العاديــــة (

Equity Tier One واألمــــوال الخاصــــة األساســــية (
 وعالوات االندماج. ) Additional Tier Oneاإلضافية (

ة لـــــرأس المـــــال التـــــي المقـــــدمات النقديـــــة المخصصـــــ    -4
تتــوفر فيهــا الشــروط المحــددة فــي المــادة السادســة مــن القــرار 

 .  25/3/1998تاريخ  6939األساسي رقم 
األمـــــوال المخصصـــــة للتوظيفـــــات العقاريـــــة المشـــــار     -5

 6939اليهـــا فـــي المـــادة الســـابعة مـــن القـــرار األساســـي رقـــم 
  .25/3/1998تاريخ 

الشـــــــركات ســـــــاهمات فـــــــي األمـــــــوال المخصصـــــــة للم    -6
بعة مـــن القـــرار األساســـي رقـــم الســـافـــي المـــادة المشـــار اليهـــا 

  .25/3/1998تاريخ  6939
ـــــــــة واالحتياطـــــــــات     -7 ـــــــــة والنظامي االحتياطـــــــــات القانوني

األخــــرى بمــــا فيهــــا احتيــــاطي عقــــارات ومســــاهمات للتصــــفية 
بتحصـــــــيلها واحتيـــــــاطي خـــــــاص مقابـــــــل الـــــــديون المشـــــــكوك 

ـــــــــــــــــــــــــــــتم تســـــــــــــــــــــــــــــويتها  ـــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــم ي   والرديئـــــــــــــــــــــــــــــة والت
تـــــــــــاريخ  7694ألحكـــــــــــام القـــــــــــرار األساســـــــــــي رقـــــــــــم  وفقـــــــــــاً 

18/10/2000  . 
النتائج السابقة المدّورة ونتيجة الدورة المالية وحساب   -8

 األعباء واإليرادات. 
بطـــــــة بعناصـــــــر الـــــــدخل الشـــــــامل االحتياطـــــــات المرت  -9

 Accumulated Other Comprehensive(األخــرى 
Income:بما فيها (  

ة تخمــين الموجــودات العقاريــة إعــادالفروقــات الناتجــة عــن  -
  أو أي من األصول الثابتة األخرى 

الخســائر غيــر المحققــة علــى األدوات  صــافي األربــاح أو -
الماليـــــة المصـــــنفة بالقيمـــــة العادلـــــة مقابـــــل عناصـــــر الـــــدخل 

  الشامل األخرى
 (Cumulative Change in the Fair Value of 

Financial Instruments Classified as Fair 
Value Through OCI)    
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فروقــــــات التقيــــــيم المتراكمــــــة مــــــن تحويــــــل أصــــــول ماليــــــة  -

 Foreign Currency Translationبالعمالت األجنبية (
Adjustment  (  

  احتياطي إعادة تقييم أدوات التحّوط -
    )Cash Flow Hedge Reserves  (  
  احتياطي التغّيرات في مخاطر االئتمان الخاصة -
رى المرتبطـــة بعناصـــر الـــدخل الشـــامل االحتياطـــات األخـــ -

   األخرى.
 Regulatory"التعــــــــــــديالت النظاميــــــــــــة" ( -10

Adjustments المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة الثالثـــة مـــن هـــذا (
  »القرار. 

 
 Regulatoryتشــمل التعــديالت النظاميــة ( المــادة الثالثــة:«

Adjustments   :التنزيالت التالية (  
حال كانت إيجابية وحساب نتيجة الدورة المالية في   - 1

  األعباء واإليرادات في حال كان إيجابيًا.  
مجمل األرباح غير المحققة على األدوات المالية   - 2

 المصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل األخرى.
(Positive Changes in Fair Value of the 
Financial Instruments Classified as Fair Value 
Through OCI) 

فروقات التقييم اإليجابية المتراكمة من تحويل أصول   - 3
  مالية بالعمالت األجنبية.

  (Positive Foreign Currency Translation 
Adjustments)  

الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الموجودات   - 4
 العقارية أو أي من األصول الثابتة األخرى. 

ن إعادة تقييم االحتياطي السلبي أو اإليجابي الناجم ع  - 5
  أدوات التحّوط

 )(Cash Flow Hedge Reserves . 
االحتياطي السلبي أو اإليجابي الناجم عن التغّيرات    - 6

 ). Own Credit Riskفي مخاطر االئتمان الخاصة (
االحتياطات األخرى اإليجابية المرتبطة بعناصر  - 7

 الدخل الشامل األخرى.
فية والنقص في احتياطي عقارات ومساهمات للتص   - 8

االحتياطي المتوجب تكوينه مقابل هذه العقارات 
 والمساهمات. 

االحتياطي الخاص مقابل الديون المشكوك    - 9
بتحصيلها والرديئة والتي لم يتم تسويتها بموجب القرار 

والنقص في االحتياطي المتوجب  7694األساسي رقم 
 تكوينه مقابل هذه الديون. 

لسندات ذات عالقة باألموال األسهم العادية وا -10
 الخاصة المعاد شراؤها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

في األصول الثابتة غير ) وصاGoodwillالشهرة (  -11
 ).  Other Intangible Assets(المادّية 

 النقص في المؤونات المطلوبة.    -12
من  153أو  152التجاوز على أحكام المادتين  -13

 » تسليف (أيهما أكبر).قانون النقد وال
  
ارف تقوم لجنة الرقابة على المص  المادة الرابعة:«

  » لهذا القرار.بإصدار التعليمات التطبيقية 
  

  »يعمل بهذا القرار فور صدوره.    المادة الخامسة:«
  
  »ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة السادسة:«

  ه.يعمل بهذا القرار فور صدور   :المادة الثالثة
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  :المادة الرابعة
  

  2014آذار  6بيروت، في 
 
 

  360تعميم وسيط رقم 
  للمصارف

  
تـــاريخ  11716نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

 6830األساســــــي رقــــــم  القــــــرارالمتعلــــــق بتعــــــديل  6/3/2014
ن (قــروض الــدعم المرؤوســة وســندات الــدي 6/12/1997تــاريخ 

 .35المرؤوسة) المرفق بالتعميم االساسي للمصارف رقم 
    

  11716قرار وسيط رقم 
  6/12/1997تاريخ  6830تعديل القرار األساسي رقم 

  المتعلق بقروض الدعم المرؤوسة وبسندات الدين المرؤوسة
  إن حاكم مصرف لبنان،

ــــى قــــانون النقــــد والتســــليف الســــيما المــــواد  ــــاًء عل  174و 70بن
  نه،م 177و 175و
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 25/3/1998تـــاريخ  6939وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 

وتعديالته المتعلق باالطار التنظيمي لكفاية رساميل المصــارف 
    العاملة في لبنان،

 6/12/1997تـــاريخ  6830وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 
وتعديالتـــه المتعلـــق بقـــروض الـــدعم المرؤوســـة وبســـندات الـــدين 

  المرؤوسة،
قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في وبناًء على 

  ،1/3/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 
  

  يـقـرر مـا يـأتـي
األساسي يلغى نص المادة الرابعة من القرار  المادة االولى:

  ويستبدل بالنص التالي: 6/12/1997تاريخ  6830رقم 
تعتبــــــر ضــــــمن االمــــــوال الخاصــــــة المســــــاندة قــــــروض الــــــدعم «

تتــوفر فيهــا شــروط القبــول ضــمن هــذه الفئــة مــن المرؤوسة التــي 
االمـــــوال الخاصــــــة وفقــــــًا للنصــــــوص التنظيميــــــة الصــــــادرة عــــــن 

  »مصرف لبنان بهذا الخصوص.
  

األساســي يلغــى نــص المــادة الخامســة مــن القــرار  :المــادة الثانيــة
ويســـــــتبدل بـــــــالنص التـــــــالي: 6/12/1997تـــــــاريخ  6830رقـــــــم 

    
صــــدارات ســـــندات تعتبــــر ضــــمن االمــــوال الخاصــــة المســــاندة ا«

الدين المرؤوسة التي تتوفر فيها شــروط القبــول ضــمن هــذه الفئــة 
مـــن االمـــوال الخاصـــة وفقـــًا للنصـــوص التنظيميـــة الصـــادرة عـــن 

  »مصرف لبنان بهذا الخصوص.
  

يلغى نص كل من المادة الســابعة والمــادة الثامنــة  :المادة الثالثة
  .6/12/1997تاريخ  6830األساسي رقم من القرار 

  
  يعمل بهذا القرار فور صدوره. مادة الرابعة:ال
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة:
 

  2014آذار  6بيروت، في 
 
  

  361 تعميم وسيط رقم
  للمصارف وللمؤسسات المالية

  
تـــــاريخ  11718نـــــودعكم ربطـــــًا نســـــخة عـــــن القـــــرار الوســـــيط رقـــــم 

تـــاريخ  7776رقــم المتعلــق بتعـــديل القــرار األساســـي  8/3/2014

(عمليـــــــــــــات التســـــــــــــليف والتوظيـــــــــــــف والمســـــــــــــاهمة  21/2/2001
  .  81والمشاركة) المرفق بالتعميم االساسي رقم 

  
  11718قرار وسيط رقم 

  21/2/2001تاريخ  7776تعديل القرار األساسي رقم 
  (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

  إن حاكم مصرف لبنان،
 174و 70قد والتسليف ال سيما المادتين بناًء على قانون الن

  منه،
 21/2/2001تـــاريخ  7776وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 

ــــق بعمليــــات التســــليف والتوظيــــف والمســــاهمة  وتعديالتــــه المتعل
  والمشاركة،

 8/3/2014تـــاريخ  11717وبنـــاًء علـــى القـــرار االساســـي رقـــم 
لفقـــرة إلـــى االشــخاص الخاضـــعين ألحكـــام االمتعلــق بالتســـليفات 

  ،من قانون النقد والتسليف 152) من المادة 4(
لبنــان المتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف 

  ،22/2/2014بتاريخ جلسته المنعقدة 
  

  يـقـَـّرر مـا يـأتـي
يلغــى نــص المــادة الثانيــة مــن القــرار األساســي  المــادة األولــى:

  لي:ويستبدل بالنص التا 21/2/2001تاريخ  7776رقم 
علـــى المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة اللبنانيـــة عنـــد مـــنح اي « 

) مــــن المــــادة 4مــــن التســــليفات المنصــــوص عليهــــا فــــي الفقــــرة (
ـــــد بأحكـــــام النصـــــوص  152 ـــــانون النقـــــد والتســـــليف التقي مـــــن ق

  »  التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.
  

ساسي يلغى نص المادة الثالثة من القرار األ المادة الثانية:
  21/2/2001تاريخ  7776رقم 

  
رر" مـــن القـــرار يعـــدل تـــرقيم "المـــادة الثانيـــة مكـــ المـــادة الثالثـــة:
بحيـــــــث يصـــــــبح  21/2/2001تـــــــاريخ  7776األساســـــــي رقـــــــم 
  "المادة الثالثة".

  
  ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الرابعة:

 
  ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة:

  
  2014آذار  8وت، في بير 
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  362 تعميم وسيط رقم

  للمصارف والمؤسسات المالية
  

تــــاريخ 11724نــــودعكم ربطــــًا نســــخة عــــن القــــرار الوســــيط رقــــم 
 7493األساســـي رقـــم  القـــرار تعـــديلالمتعلـــق ب 11/3/2014

والنشـــــــاطات فـــــــي  (العمليـــــــات الماليـــــــة 24/12/1999تـــــــاريخ 
  .66 المرفق بالتعميم االساسي رقماألسواق المالية) 

  
  11724قرار وسيط رقم 

  24/12/1999تاريخ  7493األساسي رقم  تعديل القرار
  المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في األسواق المالية

  إن حاكم مصرف لبنان،
  منه، 174بناًء على قانون النقد والتسليف، السيما المادة 

 28/2/2014تـــاريخ  11704القـــرار الوســـيط رقـــم وبنـــاًء علـــى 
العمل بأحكــام القــانون رقــم علق بإلغاء قرارات أساسية نتيجة متال

 المتعلق باألسواق المالية، 17/8/2011تاريخ  161
 24/12/1999تــاريخ  7493األساســي رقــم  القــراروبناًء على 

وتعديالتــه المتعلــق بالعمليــات الماليــة والنشــاطات فــي األســواق 
  المالية،

رف لبنان المتخذ في وبناًء على قرار المجلس المركزي لمص
  ،11/3/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يـقـرر مـا يـأتـي

مســـة مـــن يلغـــى المقطــع "ثانيـــًا" مـــن المـــادة الخا :المــادة األولــى
  .24/12/1999تاريخ  7493القرار األساسي رقم 

  
) المرفق بــالقرار األساســي 1يلغى االنموذج رقم ( :المادة الثانية

  .24/12/1999تاريخ  7493رقم 
  

  يعمل بهذا القرار فور صدوره :المادة الثالثة
  

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة:
  

  2014آذار  11بيروت، في 
 
 
  
 

  363   تعميم وسيط رقم
ية للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المال

ولهيئات االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات 
  لمالية والصناديق المشتركة لالستثمار بعمليات التسنيدا
  

تــــاريخ  11725نــــودعكم ربطــــًا نســــخة عــــن القــــرار الوســــيط رقــــم 
 9286المتعلــــــق بتعــــــديل القــــــرار االساســــــي رقــــــم  11/3/2014

(المــؤهالت العلميــة والتقنيــة واألدبيــة الواجــب  9/3/2006تــاريخ 
والمــالي)  توفرهــا لمزاولــة بعــض المهــام فــي القطــاعين المصــرفي

  .9/3/2006تاريخ  103المرفق بالتعميم االساسي رقم 
  

  11725قرار وسيط رقم 
   9/3/2006تاريخ  9286تعديل القرار األساسي رقم 

المتعلق بالمؤهالت العلمية والتقنية واألدبية الواجب توفرها 
  لمزاولة بعض المهام 

  في القطاعين المصرفي والمالي.
  مصرف لبنان، إن حاكم

 174، 70على قانون النقد والتسليف والسيما المواد  بناءً 
  منه ، 182و

لـــــق المتع 10/6/2000تـــــاريخ  234وبنـــــاًء علـــــى القـــــانون رقـــــم 
  منه، 10وال سيما المادة بتنظيم مهنة الوساطة المالية 

المتعلق  6/6/1996تاريخ  520وبناًء على القانون رقم 
 سيما المادة األولى واللية والعقود االئتمانية بتطوير السوق الما

  منه،
 9/3/2006تاريخ  9286وبناًء على القرار االساسي رقم 

وتعديالته المتعلق بالمؤهالت العلمية والتقنية واألدبية الواجب 
  توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي،

وتصــحيحًا لألخطــاء الماديــة والمطبعيــة التــي وردت فــي الجــداول 
   11548بـــــــــــــــــــــــــــــــــالقرار الوســـــــــــــــــــــــــــــــــيط رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم المرفقـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

المتعلــــــق بتعــــــديل القــــــرار االساســــــي رقــــــم  23/9/2013تــــــاريخ 
  المنوه عنه اعاله، 9/3/2006تاريخ  9286

وبنــــاًء علــــى قــــرار المجلــــس المركــــزي لمصــــرف لبنــــان المتخــــذ فــــي 
  ،11/3/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 
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  يقرر ما يأتي 

 International Introductionتلغــى شــهادة ( :المادة االولــى
to Investment 2-) و(د1-1-(د) لكــــــل مــــــن الفئتــــــين (

المرفقــة بــالقرار االساســي  الــواردتين فــي "الئحــة المهــام المنظمــة"
  .9/3/2006تاريخ  9286رقم 

  
ـــة المرفقـــة  تضـــاف الـــى "الئحـــة المهـــام المنظمـــة" :المـــادة الثاني

  : 9/3/2006تاريخ  9286بالقرار االساسي رقم 
) لكــل مــن Risk in Financial Services( شــهادة  -«

  ).  8-و(هـ) 10-1-3-الفئتين (أ
) لفئـــة Lebanese Financial Regulations(شـــهادة  -
  ).»1-1-(د
  

المالحظــات  ) مــن جــدول10يلغــى نــص البنــد ( :المــادة الثالثــة 
 9/3/2006تـــــــــاريخ  9286رقــــــــم المرفــــــــق بــــــــالقرار االساســـــــــي 

  ويستبدل بالنص التالي:
ن االمتحانـــات كافـــة جميـــع المـــوظفين الحـــائزين يعفـــى مـــ -10«

علـــــى خمـــــس عشـــــرة ســـــنة خبـــــرة ماليـــــة ومصـــــرفية وذلـــــك لغايـــــة 
) 4-ومـــدراء الفـــروع المشـــار الـــيهم فـــي الفئـــة (أ 18/09/2009

والذين يتمتعون بخبــرة ســبع  18/09/2009المعينون قبل تاريخ 
ســـــنوات علـــــى االقـــــل فـــــي القطـــــاعين المـــــالي والمصـــــرفي جـــــرى 

  ».18/09/2009ل التسع سنوات السابقة لتاريخ اكتسابها خال
  

جــدول المالحظــات المرفــق بــالقرار  يضــاف الــى المــادة الرابعــة:
) 12) و(11البنــدان ( 9/3/2006تــاريخ  9286رقــم االساســي 

  التالي نصهما: 
) مــن CME I(يعفــى الموظفــون الحــائزون علــى شــهادة  -11«

ـــ(Investments & Risksالـــ (امتحــانّي   Risk in) وال
Financial Services.(  

تعــادل ) Risk in Financial Servicesان شــهادة ( -12
)، اي ان حامــل احــدى Investments & Risks( شــهادة

الشــهادتين يعفــى مــن تقــديم امتحــان الثانيــة فــي حــال طلــب منــه 
  »ذلك.

 
فــي جــدول االعفــاءات المرفــق بــالقرار تضــاف  المــادة الخامســة:

ــــ( 9/3/2006 تـــاريخ 9286رقـــم االساســـي   CFAشـــهادة ال
Level 1مــن (النقطــة االولــى مــن كــل  ) الــىCategory 1 (

 )Category 5) و(Category 3) و(Category 2و(
    ).Global Securitiesشهادة (لمعادلة 

  
يلغــــى نــــص النقطــــة الثانيــــة مــــن كــــل مــــن  :المــــادة السادســــة

)Category1)و (Category2 ( )وCategory 3( 
رقـــم االساســـي االعفـــاءات المرفـــق بـــالقرار جـــدول الـــواردة فـــي 

  ويستبدل بما يلي: 9/3/2006تاريخ  9286
« • Holders of the NASD/FINRA Series 7 
and Series 3 and CFA Level 1 certifications 
are exempt from the Financial Derivatives 
examination »  
 

  دة الرسمية. ينشر هذا القرار في الجري  :  المادة السابعة
   

  يعمل بهذا القرار فور صدوره.  :المادة الثامنة
  

 2014آذار  11بيروت ، في  
 
 

 364تعميم وسيط رقم 
  موجَّه الى المصارف

  
تـــاريخ  11763نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

 7835المتعلّــــق بتعـــــديل القـــــرار األساســـــي رقـــــم  29/4/2014
لزامـــــي) المرفـــــق بـــــالتعميم (اإلحتيـــــاطي اإل 2/6/2001تـــــاريخ 

  .2/6/2001تاريخ  84األساسي رقم 
  

  11763قرار وسيط رقم 
 2/6/2001تاريخ  7835تعديل القرار األساسي رقم 

  المتعّلق باإلحتياطي اإللزامي
  إن حاكم مصرف لبنان،

، 76، 70بناًء على قانون النقد والتسليف ال سّيما المواد رقم 
  منه، 174و   79

 2/6/2001تاريخ  7835قرار األساسي رقم وبناًء على ال
  وتعديالته المتعّلق باإلحتياطي اإللزامي، 

وبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المّتخذ في 
  ،23/4/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 
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ر ما يأتي   يقرِّ

ـــى ) مـــن 2: ُيلغـــى نـــّص  الفقـــرة (ب) مـــن البنـــد ( المـــادة األول
لمــادة العاشــرة مكــّرر  مــن القــرار األساســي المقطع " أوًال " مــن ا

  وُيستبدل بالنّص التالي : 2/6/2001تاريخ  7835رقم 
شـــراء أو بنـــاء مســـكن، لمـــرة واحـــدة، علـــى أن يكـــون هـــذا  -"ب

ن ال يــتّم بيعــه  المسكن مقّر اإلقامة الرئيسي للعميل في لبنان وأ
قبـــل مـــرور ســـبع ســـنوات علـــى وضـــع القـــرض موضـــع التنفيـــذ 

 يتجـــــاوز القـــــرض المـــــذكور ثمانمايـــــة مليـــــون ليـــــرة وعلـــــى أن ال
لبنانيـــة لقـــاء الوحـــدة الســـكنية المنـــوي تمّلكهـــا وأن ال يستحصـــل 
المســتقرض علــى أّيــة تســهيالت مصــرفية أخــرى لتغطيــة قســيمة 

  الوحدة السكنية هذه.
يقتضـــــي أن يكـــــون المســـــكن ضـــــمن الضـــــمانات المقّدمـــــة لقـــــاء 

رف مــن التخفــيض القــروض الممنــوح طيلــة فتــرة إســتفادة المصــ
مـــن اإلحتيـــاطي اإللزامـــي مقابـــل هـــذا القـــرض وأن ال يقـــدَّم هـــذا 
المسكن كضمانة ألّي قرض آخــر إّال لزيــادة قيمــة القــرض لمــرة 
واحدة فــي مــا خــّص الوحــدة الســكنية قيــد اإلنجــاز، وذلــك ضــمن 

  الحدود المشار اليها في المقطع األول من الفقرة (ب) هذه.
أن القـــروض الممنوحـــة قبـــل تـــاريخ علـــى المصـــارف التأّكـــد مـــن 

متوافقـــة مــــع مضــــمون المقطــــع الثــــاني مــــن الفقــــرة  5/8/2013
(ب) هذه والعمل على إزالة أي تعارض أو مخالفــة بهــذا الشــأن 

ــــــــة وقــــــــف إســــــــتفادة  31/12/2013قبــــــــل تــــــــاريخ  تحــــــــت طائل
زامي مقابل كــل  المصرف المخالف من تخفيض اإلحتياطي اإلل

ام المنــّوه عنهــا وٕالزامــه بإيــداع قــرض ممنــوح دون مراعــاة لألحكــ
احتيــــاطي خــــاص دون فائــــدة بمــــا يــــوازي قيمــــة هــــذا التخفــــيض 
وتعّرضه لإلحالة على الهيئة المصرفية العليــا إلّتخــاذ العقوبــات 

  المناسبة بحّقه.
  

: ُيلغى نّص البند الثاني من المادة الرابعة عشرة  المادة الثانية
وُيســـتبدل  2/6/2001تــاريخ  7835مــن القـــرار األساســي رقـــم 

  بالنّص التالي :
بالنســبة للقــروض التــي تســتفيد مــن دعــم الدولــة للفوائــد  -"

  المدينة :
% مــن أرصــدة القــروض الممنوحــة بــالليرة اللبنانيــة 400بنســبة  -1

أو بالعمالت األجنبية لتمويل الجزء البيئي مــن مشــاريع صــديقة 
كانــت للبيئــة شــرط أن ال تتعــّدى الفوائــد والعمــوالت مــن أي نــوع 

نســبة الفائــدة علــى ســندات الخزينــة اللبناتيــة لمــدة ســنتين نــاقص 
% بالنســبة للقـــرض الممنـــوح بــالليرة اللبنانيـــة، ومعـــدل الليبـــور 1

% بالنســــــبة للقــــــرض الممنــــــوح بالــــــدوالر 5لثالثــــــة أشــــــهر زائــــــد 

% بالنســــبة 5األميركــــي، ومعــــدل اليوريبــــور لثالثــــة أشــــهر زائــــد 
ســـابها كـــل ســـنة إعتبـــارًا مـــن للقـــرض الممنـــوح بـــاليورو، يـــتّم احت
 تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

) أعــاله 1% مــن أرصــدة القــروض موضــوع البنــد (600بنســبة  -2
بعـــد إنتهـــاء فتـــرة الســـبع ســـنوات التـــي تســـتفيد خاللهـــا مـــن دعـــم 
الدولة للفوائد المدينة، على أن ال تتعــّدى الفوائــد والعمــوالت مــن 

الـــدعم نســـبة الفائـــدة  أي نـــوع كانـــت المحتســـبة بعـــد انتهـــاء فتـــرة
% 3,5علـــــى ســـــندات الخزينـــــة اللبنانيـــــة لمـــــدة ســـــنتين نـــــاقص 

بالنســبة للقــرض الممنــوح بــالليرة اللبنانيــة، ومعــدل الليبــور لثالثــة 
% بالنســبة للقــرض الممنــوح بالــدوالر األميركــي، 1,5أشهر زائد 

% بالنســــبة للقــــرض 1,5ومعــــدل اليوريبــــور لثالثــــة أشــــهر زائــــد 
يــــتّم احتســــابها كــــل ســــنة اعتبــــارًا مــــن تــــاريخ الممنــــوح بــــاليورو، 

 وضع القرض موضع التنفيذ".
  

: ُيلغـــى نـــّص المـــادة الســـابعة عشـــرة مـــن القـــرار  المـــادة الثالثـــة
وُيســـــتبدل بـــــالنّص  2/6/2001تـــــاريخ  7835األساســـــي رقـــــم 

  التالي : 
" يقــوم مصــرف لبنــان، بالتعــاون مــع اإلتحــاد األوروبــي، بتقــديم 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــدعم القــــــــــــــــروض الت ي ال تتعــــــــــــــــّدى قيمتهــــــــــــــــا منحــــــــــــــــة ل
/ل.ل. أو مـــا يوازيهـــا بـــالعمالت األجنبيـــة 7.500.000.000/

الممنوحـــــة للمؤّسســـــات الصـــــغيرة والمتوســـــطة لتمويـــــل مشـــــاريع 
  صديقة للبيئة في مجال الطاقة : 

% مــن قيمــة القــرض غيــر الســكني الــذي يســتفيد 15بنســبة  - 1
مـــن التخفيضـــات علـــى اإلحتيـــاطي اإللزامـــي أو مـــن أحكـــام 

ر" مــــن القــــرار األساســــي رقــــم المــــادة "  6116التاســــعة مكــــرَّ
والــذي ال يســتفيد مــن دعــم الدولــة للفوائــد  7/3/1996تــاريخ 

 المدينة بإستثناء قروض التطوير العقاري.
% مـــن قيمـــة القـــرض الممنـــوح للقطاعـــات اإلنتاجيـــة 5بنســـة  - 2

 والمستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
، قيمــة المنحــة للمشــروع ُيخّصص مصرف لبنان، وبناًء للطلب

المعنــــي بعــــد التحقّــــق التقنــــي مــــن المشــــروع مــــن قبــــل إحــــدى 
  المؤسسات المختّصة.

ُتصــرف المبــالغ المخّصصــة للمشــروع بواســطة مــانح القــرض، 
وذلــــك بنــــاًء لطلــــب يقّدمــــه عنــــد اإلنتهــــاء مــــن تنفيــــذ األعمــــال 
المتعّلقــة بتــوفير الطاقــة المتجــّددة واألبنيــة الخضــراء، مرفقــًا بــه 

  لمستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه األعمال".ا
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) المرفــق RO-011رقــم ( ُيلغــى األنمــوذج المــادة الرابعــة : 

وُيســــــتبدل  2/6/2001تــــــاريخ  7835بــــــالقرار األساســــــي رقــــــم 
 بالنّص الجديد المرفق بهذا القرار.

  
: ُيعمــل بهــذا القــرار إعتبــارًا مــن يــوم الخمــيس المــادة الخامســة

  تاريخ صدوره.الذي يلي أسبوعين من 
  

  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة السادسة
 

  2014نيسان  29بيروت في 
 
 

 365 رقم وسيط تعميم
 المالية والمؤّسسات موجَّه الى المصارف

 
 تــاريخ 11769 رقــم الوســيط القــرار عــن نســخة ربطــاً  نــودعكم

 6116 األساســي رقــم بتعــديل القــرار المتعلّــق 7/5/2014
(التســهيالت الممكــن أن يمنحهــا مصــرف  7/3/1996 يختــار 

 األساسي بالتعميم لبنان للمصارف وللمؤّسسات المالية) المرفق
  .23 رقم
 

 11769 رقم وسيط قرار
 7/3/1996 تاريخ 6116 رقم األساسي القرار تعديل

المتعّلق بالتسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان 
  للمصارف وللمؤّسسات المالية

 لبنان، مصرف اكمح إن
 79و  70 المــواد ســّيما ال والتســليف النقــد قــانون علــى بنــاءً 
  منه، 174و  99و

 7/3/1996 تــاريخ 6116 رقــم األساســي القــرار علــى وبنــاءً 
ــــق بالتســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف  وتعديالتــــه المتعّل

 لبنان للمصارف وللمؤّسسات المالية،
 فــي المّتخــذ لبنــان رفلمصــ المركــزي المجلــس قــرار علــى وبناءً 
  ،30/4/2014 بتاريخ المنعقدة جلسته

 
  يأتي ما يقّرر

) مــن المقطــع "ثالثــًا" مــن " 4نــّص البنــد ( ُيلغــى  :األولــى المادة
تــاريخ  6116المــادة التاســعة مكــّرر" مــن القــرار األساســي رقــم 

  وُيستبدل بالنّص التالي : 7/3/1996

لبنانية التي ُتمنح % من قيمة القروض بالليرة ال60نسبة  -4" 
لمدة ال تتجاوز الســبع ســنوات لتمويــل المشــاريع الصــديقة للبيئــة 
وفقًا للشروط المحّددة في المقطــع "سادســًا" مــن القــرار األساســي 

والتــي تتجــاوز قيمــة كــل منهــا   2/6/2001تــاريخ  7835رقــم 
مبلغ ثالثين مليون ليرة لبنانية والتي يوافق مصــرف لبنــان علــى 

  المدينة مقابلها". دعم الفوائد
  

: ُيضاف الى المقطــع "ثالثــًا" مــن "المــادة التاســعة  المادة الثانية
 7/3/1996تــــاريخ  6116مكــــّرر" مــــن القــــرار األساســــي رقــــم 

  ) التالي نّصها :25) و (24) و (23) و (22البنود (
% مـــــن قيمـــــة القـــــروض بـــــالليرة اللبنانيـــــة أو 60نســـــبة  -22" 

نح لمـــدة ال تتجـــاوز الســـبع ســـنوات بالـــدوالر األميركـــي التـــي ُتمـــ
لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحــّد مــن التلــوث وفقــًا للشــروط 

 7835المحــّددة فــي المقطــع "سادســًا" مــن القــرار األساســي رقــم 
والتـــــي يوافـــــق مصـــــرف لبنـــــان علـــــى دعـــــم  2/6/2001تـــــاريخ 

  الفوائد المدينة مقابلها. 
لبنانيـــة التـــي % مـــن قيمـــة القـــروض بـــالليرة ال100نســـبة  -23

ُتمنح لتمويــل الجــزء البيئــي مــن مشــاريع صــديقة للبيئــة فــي غيــر 
  مجال الطاقة التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 

% مـــن قيمـــة القـــروض للقطاعـــات اإلنتاجيـــة 100نســـبة  -24
بـــالليرة اللبنانيـــة التـــي ُتمـــنح ضـــمن برنـــامج "كفـــاالت األشـــجار" 

  ولة للفوائد المدينة.والتي تستفيد من دعم الد
% مــن قيمــة القــروض بــالليرة اللبنانيــة لتمويــل 100نســبة  -25

الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجــال الطاقــة والتــي 
تمـــنح كفالـــة "شـــركة كفـــاالت" ش.م.ل. والتـــي تســـتفيد مـــن دعـــم 

  الدولة للفوائد المدينة."
  

"رابعــًا" مــن  ) مــن المقطــع3: ُيلغــى نــّص البنــد ( المــادة الثالثــة
تــاريخ  6116"المــادة التاســعة مكــّرر" مــن القــرار األساســي رقــم 

  وُيستبدل بالنّص التالي : 7/3/1996
ال تتجــاوز، خالفــًا ألّي نــّص آخــر، الفوائــد والعمــوالت مــن  -3"

أي نوع كانت، التي ُتحتسب سنويًا على هذه القــروض، النســب 
  ) المرفق."INالمحّددة في الجدول (

  
) مــن المقطــع "رابعــًا" مــن 4ُيلغــى نــّص البنــد ( لرابعــة :المــادة ا

تــاريخ  6116"المــادة التاســعة مكــّرر" مــن القــرار األساســي رقــم 
7/3/1996 .  
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: ُيضــاف الــى آخــر المقطــع "ثالــث عشــر" مــن  المادة الخامســة

تــاريخ  6116"المــادة التاســعة مكــّرر" مــن القــرار األساســي رقــم 
  :الفقرة التالي نّصها  7/3/1996

"ال يتوّجـــب إيـــداع اإلحتيـــاطي الخـــاص المشـــار اليـــه أعـــاله فـــي 
حـــال قيــــام المصــــرف المعنــــي بـــإبالع مصــــرف لبنــــان عــــن أّيــــة 

  مخالفة في استعمال القرض عند اكتشافها."
  

: ُيلغــــى نــــّص المقطــــع "ســــادس عشــــر" مــــن  المــــادة السادســــة
 6116"المــــــادة التاســــــعة مكــــــّرر" مــــــن القــــــرار األساســــــي رقــــــم  

  وُيستبدل بالنّص التالي : 7/3/1996تاريخ 
"يمكــن إفــادة المصــارف كافــة مــن تســليفات مجموعهــا اإلجمــالي 
يــــوازي األرصــــدة المتبقيــــة مـــــن مبلــــغ األلفــــين ومــــايتين وعشـــــرة 
ـــم  مليـــارات ليـــرة لبنانيـــة المحـــّدد فـــي مطلـــع هـــذه المـــادة والتـــي ل

ــــتمّكن المصــــارف مــــن اإلســــتفادة منهــــا خــــالل العــــام  ، 2013ت
لغ خمسماية مليار ليرة لبنانيــة مقابــل القــروض باإلضافة الى مب

موضوع هذه المادة التي تمنحها لعمالئها، على مسؤوليتها قبــل 
، وفقــــــــًا للشــــــــروط ولألصــــــــول ولآلليــــــــة 31/10/2014تــــــــاريخ 

) 2) و (1المحّددة في كل من المقاطع "أوًال" و "ثانيــًا" والبنــود (
  مادة.") من المقطع "رابعًا" من هذه ال6) و (5) و (3و (
  

: ُيلغــى نــص المقطــع "ســابع عشــر" مــن "المــادة  المادة الســابعة
تـــــــاريخ   6116التاســـــــعة مكـــــــّرر" مـــــــن القـــــــرار األساســـــــي رقـــــــم 

  وُيستبدل بالنّص التالي : 7/3/1996
"بغيـــة اإلســـتفادة مـــن أحكـــام  المقطـــع "ســـادس عشـــر" مـــن هـــذه 

ـــة إعتبـــارًا مـــن  أن  1/2/2014المـــادة، علـــى المصـــارف المعنّي
  الى مكتب الحاكم على ثالث نسخ، إحداها أصلّية : تُقّدم

، طلــب موافقــة إفراديــة 31/10/2014خــالل مهلــة أقصــاها  - 1
) الــى 1لكــل قــرض مــن القــروض المحــّددة فــي البنــود مــن (

) مـــــن المقطـــــع "ثالثـــــًا" مـــــن هـــــذه المـــــادة ومـــــن القـــــروض 7(
) التـــي يتجـــاوز كـــل منهـــا مبلـــغ مليـــار 8المحـــّددة فـــي البنـــد (

يــرة لبنانيــة ومــن القــروض المحــّددة فــي البنــد ونصــف مليــار ل
) التــي تتجــاوز 23) ومــن القــروض المحــّددة فــي البنــد (22(

قيمة كل منها مبلغ ثالثين مليون ليــرة لبنانيــة علــى أن يرفــق 
 بهذا الطلب :

عقــد القــرض الموقَّــع بــين المصــرف المعنــي والعميــل علــى  -
ّدمها هــذا أن ُتحــّدد فيــه الضــمانات القابلــة للتحويــل التــي يقــ

 األخير.

تقريــر تحّقــق تقنــي مــن الفريــق التــابع لــوزارة البيئــة فــي مــا  -
) مـــــن المقطـــــع 22خـــــّص القـــــروض المحـــــّددة فـــــي البنـــــد (

 "ثالثًا" من هذه المادة.
  )IN14-A-CFجــدول التســـديد المعــّد وفقـــًا للنمـــوذج ( -

 المرفق.
المســتندات المتعّلقــة بالضــمانات المشــار اليهــا فــي المقطــع  -

 من هذه المادة. "ثانيًا"
 أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان. -

، طلــب موافقــة إجمــالي 31/10/2014خالل مهلة أقصــاها  - 2
) الــى 9لكل فئة من فئات القروض المحّددة في البنود مــن (

) مــــن المقطــــع "ثالثــــًا" مــــن هــــذه المــــادة ومــــن القــــروض 21(
) التــي ال يتجــاوز كــل منهــا مبلــغ مليــار 8المحّددة في البند (

ونصف مليار ليرة لبنانيــة، ومــن القــروض المحــّددة فــي البنــد 
) التي ال تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثالثين مليون ليرة 23(

) 25) و (24لبنانيــــة ومــــن القــــروض المحــــّددة فــــي البنــــود (
 على أن يرفق بهذا الطلب :

المســتندات المتعّلقــة بالضــمانات المشــار اليهــا فــي المقطــع  -
 مادة."ثانيًا" من هذه ال

) 24) و (10) و (9عقــود القــروض المحــّددة فــي البنــود ( -
) من المقطع "ثالثًا" مــن هــذه المــادة ومــن القــروض 25و (

) التــــي ال يتجــــاوز كــــل منهــــا مبلــــغ 8المحــــّددة فــــي البنــــد (
مليــــار ونصــــف مليــــار ليــــرة لبنانيــــة وبجــــداول تســــديد هــــذه 
القـــــروض علــــــى أن تكـــــون الجــــــداول المتعّلقـــــة بــــــالقروض 

) موّقعـــة مـــن "شـــركة 25) و (24) و (9لبنـــود (موضـــوع ا
 كفاالت" ش.م.ل.

كفالـــة "شـــركة كفـــاالت" ش.م.ل. فـــي مـــا خـــّص القـــروض  -
) مـــــن المقطـــــع 25) و (24) و (9المحـــــّددة فـــــي البنـــــود (
 "ثالثًا" من هذه المادة.

جـــدول التـــدفقات النقديـــة بحســـب تـــواريخ اســـتحقاق دفعـــات  -
-IN14-B( القـــروض الممنوحـــة للعمـــالء وفقـــًا لالنمـــوذج

CF.المرفق ( 
بعد موافقة مصــرف لبنــان علــى القــروض موضــوع البنــدين 

) مـــن المقطـــع "ســـابع عشـــر" هـــذا، يـــتّم تحويـــل 2) و (1(
قيمـــة التســـليفات النـــي يمنحهـــا مصـــرف لبنـــان للمصـــارف 
المعنّيــة فــي نهايــة الشــهر الــذي تنقضــي خاللــه فتــرة عشــرة 

  أيام على تاريخ الموافقة المنّوه عنها".  
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) المرفـــــق بـــــالقرار IN13: ُيلغـــــى األنمـــــوذج ( مـــــادة الثامنـــــةال

وُيســـتبدل بـــاالنموذج  7/3/1996تـــاريخ  6116األساســـي رقـــم 
)IN.المرفق بهذا القرار (  
  

-IN14-A: ُيلغى نّص كل مــن األنمــوذجين ( المادة التاسعة
CF) و (IN14-B-CF المــــــــرفقين بــــــــالقرار األساســــــــي رقــــــــم (

كــل منهمــا بــالنّص الجديــد  وُيســتبدل 7/3/1996تــاريخ  6116
  المرفق بهذا القرار.

 
  : ُيعمل بهذا القرار فور صدوره.المادة العاشرة 

  
  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة الحادية عشرة 

 
  2014أيار  7بيروت في 

 
 

 366تعميم وسيط رقم 
ــه الــى المصــارف والمؤّسســات الماليــة وشــركات اإليجــار  موجَّ

  يالتمويل
    

تـــاريخ  11813نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
  المتعّلق بتعديل : 25/7/2014
المتعلـــــق  7/3/1996تـــــاريخ  6116القـــــرار األساســـــي رقـــــم  -

بالتســـهيالت الممكـــن أن يمنحهـــا مصـــرف لبنـــان للمصـــارف 
 .23وللمؤّسسات المالية المرفق بالتعميم األساسي رقم 

المتعّلـــــق  2/1/2001خ تـــــاري 7743القــــرار األساســـــي رقـــــم  -
بـــدعم الفوائـــد المدينـــة علـــى التســـليفات الممنوحـــة للقطاعـــات 
الصـــــــــناعية أو الســـــــــياحية أو الزراعيـــــــــة المرفـــــــــق بـــــــــالتعميم 

 . 80األساسي رقم 
المتعّلـــــق  2/6/2001تـــــاريخ  7835القــــرار األساســـــي رقـــــم  -

  .84باإلحتياطي اإللزامي المرفق بالتعميم األساسي رقم 
 

  11813قرار وسيط رقم 
تاريخ  6116تعديل كل من القرار األساسي رقم 

تاريخ  7743والقرار األساسي رقم  7/3/1996
تاريخ  7835والقرار األساسي رقم  2/1/2001

2/6/2001  
  

  إن حاكم مصرف لبنان،
 79و  70بنــاًء علــى قــانون النقــد والتســليف، ال ســّيما المــادتين 

  منه،
 7/3/1996ريخ تــــا 6116وبنــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــم 

ــــق بالتســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف  وتعديالتــــه المتعّل
  لبنان للمصارف وللمؤّسسات المالية،
 2/1/2001تــــاريخ  7743وبنــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــم 

ــــــى التســــــليفات  ــــــة عل ــــــد المدين ــــــدعم الفوائ ــــــق ب وتعديالتــــــه المتعل
  الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية،

 2/6/2001تــــاريخ  7835نــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــم وب
  وتعديالته المتعّلق باإلحتياطي اإللزامي،

وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي 
  ،23/7/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 

 
 يقّرر ما يأتي

: ُيضــاف الــى المــادة التاســعة مكــّرر مــن القــرار  المــادة األولــى
المقطــــــع عشــــــرون  7/3/1996تــــــاريخ  6116قــــــم األساســــــي ر 

  التالي نّصه :
: فــي حــال صــدور قــرار نهــائي عــن "هيئــة التحقيــق  "عشــرون

الخاصـــــــــــــة" بوضـــــــــــــع حســـــــــــــابات العميـــــــــــــل تحـــــــــــــت المراقبـــــــــــــة 
)Traceable أو بتجميـــــــد هـــــــذه الحســـــــابات يترتّـــــــب لصـــــــالح (

مصرف لبنان، على رصيد التســليفات الممنوحــة منــه للمصــرف 
% 6ح للعميل المعني، فائــدة دائنــة بمعــدل مقابل القرض الممنو 

  ُتحتسب سنويًا وُتدفع في أول يوم عمل من كل سنة".
  

ــة ) مــن المــادة الرابعــة مــن 5: ُيلغــى نــّص البنــد ( المــادة الثاني
وُيســـــــتبدل  2/1/2001تـــــــاريخ  7743القـــــــرار األساســـــــي رقـــــــم 

  بالنّص التالي :
  يتوقف الدعم على القرض : -5"

مشكوكًا بتحصــيله" أو "رديئــًا" أو فــي حــال في حال تّم تصنيفه " -
توقف المشروع. إذا تّمت إعادة تصنيف القرض بحيــث لــم يعــد 
"مشــكوكًا بتحصــيله" أو "رديئــًا" أو إذا اســتأنف العمــل بالمشــروع 

 يمكن الموافقة على إفادة القرض المذكور مجددًا من الدعم.
فــــي حــــال صــــدور قــــرار نهــــائي عــــن "هيئــــة التحقيــــق الخاصــــة"  -

ــــــة (بو  ) أو Traceableضــــــع حســــــابات العميــــــل تحــــــت المراقب
بتجميـــد هـــذه الحســـابات. إذا تـــّم تحريـــر هـــذه الحســـابات، يمكـــن 

 الموافقة على إفادة القرض المذكور مجددًا من الدعم."
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تــاريخ  7835: ُيضاف الى القرار األساســي رقــم  المادة الثالثة

  نّصها : "المادة الثانية والعشرون مكّرر" التالي  2/6/2001
:  يتوقــف تنزيــل اإللتزامــات  "المــادة الثانيــة والعشــرون مكــّرر

لزامـــــــي وتنزيـــــــل  ألجـــــــل الخاضـــــــعة لجـــــــزء مـــــــن اإلحتيـــــــاطي اإل
زامي مقابل القرض في حال صدور قــرار نهــائي  اإلحتياطي اإلل

عـــن "هيئـــة التحقيـــق الخاصـــة" بوضـــع حســـابات العميـــل تحـــت 
ابات. إذا تــــــّم ) أو بتجميــــــد هــــــذه الحســــــTraceableالمراقبــــــة (

تحريـــــر هـــــذه الحســـــابات، يمكـــــن الموافقـــــة علـــــى إفـــــادة القـــــرض 
  المذكور مجّددًا من التنزيالت المشار اليها أعاله."

  
  : ُيعمل بهذا القرار فور صدوره.المادة الرابعة 

  
  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة

 
  2014تموز  25بيروت في 

 
 

 367تعميم وسيط رقم 
  موجَّه الى المصارف والمؤّسسات المالية 

    
تـــاريخ  11822نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

  المتعّلق بتعديل كل من : 11/8/2014
(التســــهيالت  7/3/1996تــــاريخ  6116القــــرار األساســــي رقــــم  -

ـــــان للمصـــــارف وللمؤّسســـــات  الممكـــــن أن يمنحهـــــا مصـــــرف لبن
 .23اسي رقم المالية) المرفق بالتعميم األس

األمــــــوال  25/3/1998تــــــاريخ  6938القــــــرار األساســــــي رقــــــم  -
الخاصــــة إلحتســــاب النســــب النظاميــــة للمصــــارف العاملــــة فــــي 

 . 43لبنان) المرفق بالتعميم األساسي للمصارف رقم 
(اإلطـــــار  25/3/1998تـــــاريخ  6939القـــــرار األساســـــي رقـــــم  -

رفــق التنظيمــي لكفايــة رســاميل المصــارف العاملــة فــي لبنــان) لم
  .44بالتعميم األساسي رقم 

  
  11822قرار وسيط رقم 

  7/3/1996تاريخ  6116تعديل القرار األساسي رقم 
  25/3/1998تاريخ  6938والقرار األساسي رقم 
  25/3/1998تاريخ  6939والقرار األساسي رقم 
  إن حاكم مصرف لبنان،

و  153و  70بناًء على قانون النقد والتسليف، ال سّيما المــواد 
  منه، 177و  175و  174

 7/3/1996تــــاريخ  6116وبنــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــم 
ــــق بالتســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف  وتعديالتــــه المتعّل

  لبنان للمصارف وللمؤّسسات المالية،
 25/3/1998تـــاريخ  6938وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 

النظاميــة  وتعديالته المتعّلق باألموال الخاصة إلحتساب النسب
  للمصارف العاملة في لبنان،

 25/3/1998تـــاريخ  6939وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 
وتعديالته المتعّلق باإلطار التنظيمي لكفاية رساميل المصــارف 

  العاملة في لبنان،
ر مــن القــرار األساســي رقــم  وتوضيحًا ألحكام المادة الثامنة مكرَّ

  المنّوه عنه، 7/3/1996تاريخ  6116
وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي 

  ،6/8/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 
  

  يقّرر ما يأتي
: ُيلغـــى نـــّص الفقـــرة الثانيـــة مـــن مطلـــع "المـــادة  المـــادة األولـــى

تــــــــاريخ  6116الثامنــــــــة مكــــــــّرر" مــــــــن القــــــــرار األساســــــــي رقــــــــم 
  وُيستبدل بالنّص التالي : 7/3/1996
مصــارف مــن تســليفات دون فائــدة لمــدة حــّدها يمكــن إفــادة ال -"

األقصــى ســبع ســنوات مقابــل المســاهمات التــي تقــوم بهــا، علــى 
ـــــزام هـــــذه  كامـــــل مســـــؤوليتها، فـــــي رأســـــمال "الشـــــركات" ودون إل

  األخيرة بأّي ضمانات مقابلها، وذلك وفقًا لما يلي : "
  

) من المقطــع "أوًال" مــن  5: ُتلغى من آخر البند ( المادة الثانية
تـــاريخ  6116"المــادة الثامنـــة مكـــّرر" مـــن القــرار األساســـي رقـــم 

الفقـــرة التاليـــة "وألجـــل تطبيـــق أحكـــام هـــذه المـــادة،  7/3/1996
ُتعتبـــر األمـــوال المخّصصـــة للمســـاهمات فـــي "الشـــركات" بمثابـــة 

  أموال خاصة". 
  

) مـــن المقطـــع 3) و (2: ُيلغـــى نـــّص البنـــدين ( المـــادة الثالثـــة
ــــًا" مــــن المــــادة "ا لثامنــــة مكــــّرر" مــــن القــــرار األساســــي رقــــم "ثالث

  وُيستبدل بما يلي : 7/3/1996تاريخ  6116
عنــــد تفــــّرغ المصــــرف عــــن مســــاهمته فــــي "الشــــركة"، يــــتّم  – 2"

اســتعمال المبــالغ والعائــدات الناتجــة عــن هــذا البيــع، باألولويــة، 
  وفقًا لما يلي :
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يستوفي المصرف قيمة مساهمته التي قام بها عن طريق   -أ 

 الخاصة في "الشركة".أمواله 
ُيسّدد المصرف من المبالغ والعائدات المتبقية من ناتج   -ب 

البيع لمصرف لبنان مبلغ حّده األقصى قيمة المساهمة 
في "الشركة" الناتجة عن التسليفات الممنوحة من 

 مصرف لبنان.
يمكــن للمصــرف وبعــد اإلستحصــال علــى موافقــة مصــرف 

فــي هــذه الفقــرة خــالل لبنان إعادة إستثمار المبلــغ المــذكور 
ـــــذات  ـــــدة ب ـــــة أقصـــــاها ســـــتة أشـــــهر فـــــي شـــــركات جدي مهل

 الشروط المعروضة في هذه المادة.
% مــن المبــالغ 50ُيســّدد المصــرف لمصــرف لبنــان نســبة   - ج 

واألربـــــاح المتبقيـــــة، فـــــي حــــــال وجودهـــــا، محســـــومًا منهــــــا 
األربــاح التــي تعــود لــه لقــاء النســبة التــي ســاهم فيهــا، عــن 

  في "الشركة".طريق أمواله الخاصة، 
 امـــت "الشـــركة" بتوزيـــع أربـــاح ســـنويةفـــي حـــال ق - 3

% مــن هــذه 50لمســاهميها، فعلــى كــل مصــرف مســاهم تســديد 
األرباح الى مصرف لبنان بعــد حســم األربــاح العائــدة للمصــرف 
ـــــه  ـــــي المـــــذكور عـــــن نســـــبة مســـــاهمته، عـــــن طريـــــق أموال المعن

 الخاصة، في "الشركة". 
 

ع "ثالثــًا" مــن "المــادة الثامنــة : ُيضــاف الــى المقطــ المادة الرابعــة
 7/3/1996تــــاريخ  6116مكــــرر" مــــن القــــرار األساســــي رقــــم 

  ) التالي نّصه :4البند (
ــــى مصــــرف لبنــــان،  -4"  ــــة ال ــــاح والمبــــالغ المتوّجب ُتســــّدد األرب

ــــد تفــــّرغ 2المحــــّددة فــــي البنــــد ( ) مــــن المقطــــع "ثالثــــًا" هــــذا، عن
عها المصـــرف عـــن مســـاهمته فـــي الشـــركات التـــي يكـــون موضـــو 

) فــــــــــي رأســــــــــمال Venture Capitalمحصــــــــــورًا بالمشــــــــــاركة (
ـــــدى تفـــــّرغ هـــــذه الشـــــركة بالمشـــــاركة  "شـــــركات ناشـــــئة" ولـــــيس ل

)Venture Capital "عـــن أســـهمها فـــي "الشـــركات الناشـــئة (
طالمــا أنهــا تتــابع أعمالهــا وفقــًا لشــروط هــذه المــادة، وذلــك بعــد 

  حسم الرسوم اإلدارية والتكاليف".
) مـــن 1ُيلغـــى نـــّص الفقـــرة (هــــ) مـــن البنـــد (:  المـــادة الخامســـة

المقطــع "رابعــًا" مــن "المــادة الثامنــة مكــّرر" مــن القــرار األساســي 
  وُيستبدل بما يلي : 7/3/1996تاريخ  6116رقم 
كــــل مــــن النظــــام األساســــي أو مشــــروع النظــــام األساســــي  -"هـــــ

  "للشركة" والهيكلية اإلدارية المعتمدة أو المزمع اعتمادها.

مين نظــام الشــركة التــي يكــون موضــوعها محصــورًا يقتضي تضــ
) فــي رأســمال "شــركات ناشــئة" Venture Capitalبالمشــاركة (

  أحكامًا توجب :
إخضــــــاعها لرقابــــــة مصــــــرف لبنــــــان ولجنــــــة الرقابــــــة علــــــى   -

 المصارف.
تزويـــد مصـــرف لبنـــان ولجنـــة الرقابـــة علـــى المصـــارف بكـــل   -

ركات الناشــئة" المعلومات التــي قــد يطلبانهــا والمتعّلقــة بـــ "الشــ
التـــــــــي تشـــــــــارك فيهـــــــــا (ميزانياتهـــــــــا ومســـــــــاهميها وأصـــــــــحاب 

 الحصص فيها...).
اإلستحصــال علــى موافقــة المجلــس المركــزي المســبقة علــى   -

ـــراد إدخالـــه علـــى النظـــام األساســـي وعلـــى كـــل  كـــل تعـــديل ُي
 إكتتاب وتداول بأسهمها أو حصصها."

 
لثانيــة" مــن ) من "المــادة ا6: ُيلغى نّص البند ( المادة السادسة

  .  25/3/1998تاريخ  6938القرار األساسي رقم 
  

: ُيلغـــــى نـــــص "المـــــادة الســـــابعة" مـــــن القـــــرار  المــــادة الســــابعة
  وُيستبدل بما يلي : 25/3/1998تاريخ  6939األساسي رقم 

ـــة األســـهم العاديـــة (  Common"تعتبـــر ضـــمن حقـــوق حَمل
Equity Tier Oneاألموال المخّصصــة للتوظيفــات العقاريــة ( 

لصـــالح فـــرع المصـــرف األجنبـــي العامـــل فـــي لبنـــان إذا تـــوافرت 
فيهــــا الشــــروط المنصــــوص عليهــــا فــــي األنظمــــة الصــــادرة عــــن 

  مصرف لبنان".
  

المرفـــق  1) مـــن الملحـــق رقـــم 6: ُيلغـــى البنـــد ( المـــادة الثامنـــة
  .25/3/1998تاريخ  6939بالقرار األساسي رقم 

 
  ره.: ُيعمل بهذا القرار فور صدو  المادة التاسعة

  
  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة العاشرة

  
  2014آب  11بيروت في 

 
 

  368تعميم وسيط رقم 
  مؤّسسات المالية موّجة الى المصارف وال

  
تـــاريخ  11823نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

 11717المتعّلـــق بتعـــديل القـــرار األساســـي رقـــم  11/8/2014
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ـــــاريخ  ـــــى األشـــــخاص الخاضـــــعين  8/3/2014ت (التســـــليفات ال

مــن قــانون النقــد والتســليف)  152) مــن المــادة 4ألحكام الفقــرة (
  .132المرفق بالتعميم األساسي رقم 

  
  11823قرار وسيط رقم 

  8/3/2014تاريخ  11717تعديل القرار األساسي رقم 
المتعّلق بالتسليفات الى األشخاص الخاضعين ألحكام الفقرة 

)4(  
  من قانون النقد والتسليف 152ادة من الم

  إن حاكم مصرف لبنان،
و  152و  70بناًء على قانون النقد والتسليف، ال سّيما المــواد 

  منه، 182و  174
 8/3/2014تـــاريخ  11717وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 

المتعلّــق بالتســـليفات إلـــى األشــخاص الخاضـــعين ألحكـــام الفقـــرة 
  ون النقد والتسليف،من قان 152) من المادة 4(

وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي 
  ،6/8/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يقّرر ما يأتي

) مـــن المـــادة الثانيـــة مـــن 3: ُيلغـــى نـــّص البنـــد ( المـــادة األولـــى
وُيســـــتبدل  8/3/2014تـــــاريخ  11717القـــــرار األساســـــي رقـــــم 

  بالنّص التالي :
لى اإلدارة، ويشمل هذا التعريــف جميــع المــدراء القائمون ع -3"

التنفيـــذّيين المســـؤولين عـــن اإلدارات الرئيســـية (كـــاإلدارة الماليـــة 
والتســـليف والخزينـــة...) ورئـــيس كـــل مـــن دائـــرة اإلمتثـــال ووحـــدة 

  المخاطر ووحدة التدقيق الداخلي في كل من :
 "المؤّسسة".  -أ 
 "الوحدات التابعة" في لبنان والخارج.  -ب 
ت التــــي تملــــك بطريقــــة مباشــــرة أو غيــــر مباشــــرة المؤّسســــا  - ج 

% أو أكثــر مــن أســهم "المؤّسســة" أو حقــوق التصــويت 20
العائدة لهذه األسهم أّيهما أكبر، أو التي يكون لديها تأثير 
مهّم في قرارات "المؤّسســة" نتيجــة لواقــع التوزيــع فــي ملكّيــة 
أســــهم "المؤّسســــة" حتــــى ولــــو كانــــت نســــبة مســــاهمتها فــــي 

 %.20" تقّل عن "المؤّسسة
  

 11717: ُيضـــاف الـــى القـــرار األساســـي رقـــم  المـــادة الثانيـــة
  "المادة السابعة مكّرر" التالي نّصها : 8/3/2014تاريخ 

: ال تخضــع ألحكــام هــذا القــرار،  أوالً :  "المادة السابعة مكــّرر
القــــــروض والتســــــهيالت الممنوحــــــة لألشــــــخاص الخاضــــــعين 

نيــة أعــاله والمبّينــة وفقــًا لمــا ) من المــادة الثا3ألحكام الفقرة (
  يلي :

 القروض السكنية بغية شراء مسكن رئيسي لمرة واحدة. - 1
قـــــروض الســـــيارات شـــــرط أن ال يـــــتّم اإلســـــتفادة مـــــن هـــــذه  - 2

 القروض سوى لمرة واحدة كل خمس سنوات.
) التــي يــتّم Charge Cardsبطاقــات االئتمــان مــن نــوع ( - 3

واحـــدة فـــي إيفـــاء المبـــالغ كافـــة المســـحوبة بواســـطتها دفعـــة 
) علــى أن ال تتجــاوز Billing cycleنهايــة دورة الفــوترة (

 هذه الدورة شهرًا واحدًا.
:  يجب أن تكون هذه القروض والتسهيالت متناسبة مع  ثانياً 

راتــب الشــخص المســتفيد ومتوافقــة مــع الشــروط المنصــوص 
عليهـــــا فــــــي المـــــادة السادســــــة أعـــــاله وأن تتقّيــــــد "المؤّسســــــة" 

بأي إعتراض من مصرف لبنان أو مــن لجنــة  المعنّية، فورًا،
  الرقابة على المصارف بهذا الشأن."

: ُيلغى نّص المــادة الثامنــة مــن القــرار األساســي  المادة الثالثة
  وُيستبدل بالنّص التالي : 8/3/2014تاريخ  11717رقم 

" بغيـــة إحتســـاب حـــدود التســـليفات المســـموح بهـــا وفقـــًا ألحكـــام 
مـــــن مجمـــــوع التســـــليفات الخاضـــــعة المـــــادة الخامســـــة ُينـــــّزل 

  من قانون النقد والتسليف، فقط : 152ألحكام المادة 
قيمـــــة الضـــــمانات النقديـــــة المقدمـــــة مقابلهـــــا بـــــنفس عملـــــة  - 1

ـــــى هـــــذه  ـــــد المســـــّجلة عل ـــــى أن تكـــــون الفوائ التســـــليفات عل
التســليفات وعلــى هــذه الضــمانات وفقــًا للنســب الرائجــة فــي 

الفوائـــد الدائنـــة الســـوق، وبمطلـــق األحـــوال يجـــب أن تكـــون 
لة علــــى هــــذه الضــــمانات أقــــل مــــن الفوائــــد المدينــــة  المســــجَّ

 المسّجلة على التسليفات الممنوحة.
قيمة الكفــاالت المصــرفية المقدمــة كضــمانة مقابلهــا شــرط   - 2

أن تكـــــون هـــــذه الكفـــــاالت بـــــنفس عملـــــة التســـــليفات وغـــــّب 
) أي قابلــة للتســديد عنــد On First Demandالطلــب (

 أول طلب."
 

  :  ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. دة الرابعةالما
  

  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة الخامسة
  

  2014آب  11بيروت في 
 
  



  

119 

 

  
  369تعميم وسيط رقم 

  مؤّسسات المالية موّجة الى المصارف وال
  

تـــاريخ  11831نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
 7776القـــــرار األساســـــي رقـــــم  المتعلّــــق بتعـــــديل 21/8/2014

(عمليــات التســليف والتوظيــف والمســاهمة  21/2/2001تــاريخ 
  .81والمشاركة) المرفق بالتعميم األساسي رقم 

  
  11831قرار وسيط رقم 

  21/2/2001تاريخ  7776تعديل القرار األساسي رقم 
  (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

  إن حاكم مصرف لبنان،
 174و  70على قانون النقد والتسليف، ال سّيما المــادتين  بناءً 
  منه،

 21/2/2001تـــاريخ  7776وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 
ــــق بعمليــــات التســــليف والتوظيــــف والمســــاهمة  ــــه المتعّل وتعديالت

  والمشاركة ،
وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي 

  ،20/8/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 
  

  يقّرر ما يأتي
ُيلغــى نــّص عبــارة "القــروض الممنوحــة إســتنادًا المــادة األولــى : 

للبروتوكــــول الموقّــــع مــــع كــــل مــــن المؤّسســــة العامــــة لإلســــكان 
وجهـــــــــاز إســـــــــكان العســـــــــكرّيين المتطـــــــــوعين ووزارة المهّجـــــــــرين 
وصـــــــندوق تعاضـــــــد القضـــــــاة والمديريـــــــة العامـــــــة لقـــــــوى األمـــــــن 

) مــن المــادة الثالثــة 1ة (ز) مــن البنــد (الداخلي" الواردة في الفقــر 
وُيســتبدل  21/2/2001تــاريخ  7776من القرار األساسي رقــم 

  بالنّص التالي :
القــروض الممنوحــة إســتنادًا للبروتوكــول الموّقــع مــع كــل مــن  -"

المؤّسسة العامة لإلسكان وجهاز إسكان العسكرّيين المتطــّوعين  
والمديريــــة العامــــة ووزارة المهجــــرين وصــــندوق تعاضــــد القضــــاة 

  لقوى األمن الداخلي والمديرية العامة لألمن العام."
  

تــاريخ  7776: ُيضاف الى القرار األساســي رقــم  المادة الثانية
  المادة الثالثة مكّرر التالي نّصها : 21/2/2001
  

: لغايات تطبيق أحكام هذه المــادة،  "المادة الثالثة مكّرر : أوالً 
  ) :Retail Loans( ُتعتبر "قروض التجزئة"

القــروض اإلســتهالكية (بمــا فيهــا قــروض الســيارات، قــروض  -
 الطالب، قروض التعليم).

) (بمــا Revolving Creditsخطــوط اإلئتمــان المتجــّددة ( -
 فيها بطاقات اإلئتمان والحسابات الجارية).

 القروض السكنية. -
: علــى المصــارف والمؤّسســات الماليــة عنــد مــنح عمالئهــا  ثانياً 
  ض تجزئة" : "قرو 

 التقّيد بما يلي : -1
وضــــــع نظــــــام يتضــــــّمن سياســــــة واضــــــحة لمــــــنح "قــــــروض   -أ 

 التجزئة".
أن ال يتجـــاوز أّي مـــن قـــرض الســـيارة أو القـــرض الســـكني   -ب 

%، كحّد أقصــى، مــن 75الممنوح لشراء مسكن أول نسبة 
ســـــعر الســـــيارة أو المســـــكن موضـــــوع القـــــرض وذلـــــك مـــــع 

) مـــن 1نـــد (اإلحتفـــاظ بمـــا نّصـــت عليـــه الفقـــرة (ز) مـــن الب
المـــــادة الثالثـــــة أعـــــاله فـــــي مـــــا خـــــّص القـــــروض الســـــكنية 

 األخرى.
أن ال يتجـــــــاوز مجمـــــــوع التســـــــديدات الشـــــــهرية "لقـــــــروض   - ج 

ة، منهـــا نســـبة  % مـــن دخـــل العائ45التجزئـــة" كافـــة نســـبة 
 % كحّد أقصى، للقروض السكنية.35

لغايــة إحتســاب هــاتين النســبتين، تتــألف العائلــة مــن الــزوج 
 والزوجة.

ـــــى رصـــــيد أّي مـــــن "قـــــروض تكـــــو  – 2 ـــــة خاصـــــة عل ين مؤون
التجزئـــة"، عنـــد بـــروز مؤشـــرات تعثـــر بتســـديده، وفقـــًا للحـــدود 

 الدنيا المبّينة في ما يلي :
  نسبة المؤونة على رصيد القرض  

القروض   مدة التأخير
  السكنية

قروض 
  السيارات

قروض 
بطاقات 
  االئتمان

قروض 
  التجزئة
  األخرى

  %15  %25  %15  .........  يوماً  31-60
  %25  %35  %20  يوماً  61-90
91-120 
  يوماً 

  %35  %40  %30  توقيف فوائد

121-180 
  يوماً 

40%  50%  50%  

180-360 
  يوماً 

25%  50%  100%  100%  

  -  -  %100  %50  سنوات 1-2
  -  -  -  %100  سنوات 2-5

 5ومـــــــــا فـــــــــوق 
  سنوات

% من 100
رصيد القرض 
(بغّض النظر 

عن قيمة 
  الضمانة)

-  -  -  
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  حتسب المؤونات على صافي رصيد القرض :تُ  -3
بعد تنزيل قيمة الضمانات النقدية مقابل القروض الســكنية  -

% من القيمــة التخمينيــة للضــمانات العقاريــة أو 60ونسبة 
 من القيمة التأمينية، أّيهما أقل.

ـــــة"  - ـــــروض التجزئ قيمـــــة الضـــــمانات النقديـــــة بالنســـــبة لــــــ "ق
 األخرى.

% مـــــن 2نســـــبة  تكـــــوين إحتيـــــاطي عـــــام بمـــــا يـــــوازي - 4
محفظــــة "قــــروض التجزئــــة"، بعــــد تنزيــــل المؤونــــات المكّونــــة 

إضـــافًة الـــى  2014مقابـــل هـــذه المحفظـــة، فـــي نهايـــة العـــام 
ســنوات إعتبــارًا مــن العــام  6% ســنويًا علــى مــدى 0,5نســبة 
وعلــى أن ُيحتســب رصــيد هــذا اإلحتيــاطي، كمــا هــو  2015

 Tierفــي أّي وقــت، ضــمن األمــوال الخاصــة األساســية (
One Capital شــرط عــدم تخفيضــه إّال بعــد أخــذ الموافقــة (

ـــاًء علـــى  المســـبقة مـــن المجلـــس المركـــزي لمصـــرف لبنـــان بن
توصية لجنة الرقابة على المصــارف، وعلــى أن ُيعــاد تكــوين 

 هذا اإلحتياطي ضمن فترة يحّددها المجلس المركزي.
بغية إحتساب هذا اإلحتياطي، ُتستثنى من محفظــة "قــروض   

القــــــروض الســــــكنية وقــــــروض الطــــــالب وقــــــروض  التجزئــــــة"
  التعليم.

  
) مــن المقطــع "ثانيــًا" مــن هــذه 1ُتطّبــق أحكــام البنــد ( -1:  ثالثــاً 

المـــــــادة علـــــــى "قـــــــروض التجزئـــــــة"  الممنوحـــــــة بعـــــــد تـــــــاريخ 
1/10/2014.  
علـــــى المصـــــارف والموّسســـــات الماليـــــة التـــــي تكـــــون  -2

، فـــي وضـــع غيـــر متوافـــق مـــع أحكـــام 1/10/2014بتـــاريخ 
) مــن المقطــع "ثانيــًا" مــن هــذه المــادة 1(ج) مــن البنــد (الفقرة 

عـــدم مـــنح أي "قـــرض تجزئـــة" جديـــد للعمـــالء المعنّيـــين قبـــل 
 التقّيد بالنسبتين المحّددتين في الفقرة (ج) المنّوه عنها." 

  
  :  ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثانية
  
  سمية. : ُينشر هذا القرار في الجريدة الر  المادة الثالثة

   
 2014آب  21بيروت في 

 
  370تعميم وسيط رقم 

مؤّسسات المالية ومؤّسسات الّصــرافة  موّجة الى المصارف وال
  والى سائر المودعين لدى مصرف لبنان

  

تـــاريخ  11842نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
ــــــق بتعــــــديل القــــــرار األساســــــي رقــــــم  6/9/2014  6908المتعّل

(أصول إيداع وســحب المبــالغ النقديــة فــي  26/2/1998تاريخ 
مصــــــرف لبنــــــان وأصــــــول ســــــحب الشــــــيكات علــــــى الحســــــابات 

  .40المفتوحة لديه) المرفق بالتعميم األساسي رقم 
  

  11842قرار وسط رقم 
  26/2/1998تاريخ  6908تعديل القرار األساسي رقم 

المتعّلق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف 
  لبنان

  ب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديهوأصول سح
  إن حاكم مصرف لبنان،

 98و  85بنــاًء علــى قــانون النقــد والتســليف وال ســّيما المــادتين 
  منه،

 26/2/1998تـــاريخ  6908وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 
وتعديالتـــه المتعّلـــق بأصـــول إيـــداع وســـحب المبـــالغ النقديـــة فـــي 

لــــــى الحســــــابات مصــــــرف لبنــــــان وأصــــــول ســــــحب الشــــــيكات ع
  المفتوحة لديه،

وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي 
  ،3/9/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يقّرر ما يأتي

ـــــى ـــــادة األول : ُيضـــــاف الــــــى المـــــادة الســــــابعة مـــــن القــــــرار  الم
) التــــالي 4البنــــد ( 26/2/1998تــــاريخ  6908األساســــي رقــــم 

  نّصه :
ــــــدى علــــــى المــــــودعين كافــــــ -4" ة المفتوحــــــة حســــــابات بإســــــمهم ل

  مصرف لبنان :
التوّقـــف كليـــًا عـــن الطباعـــة الذاتيـــة للشـــيكات المخّصصـــة   - أ

لتحريــــك هــــذه الحســــابات وطلــــب طباعتهــــا لــــدى مصــــرف 
 لبنان (مديرية العمليات النقدية).

إستعمال الشيكات التي يــتّم طباعتهــا لــدى مصــرف لبنــان،   - ب
 حصـــــــــرًا، للســـــــــحب مـــــــــن حســـــــــاباتهم لديـــــــــه بعـــــــــد تـــــــــاريخ

31/12/2014" . 
  

  :  ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثانية
  
  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة الثالثة

  
 2014أيلول  6بيروت في 
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 371 رقم  وسيط تعميم

 المالية والمؤّسسات موجَّه الى المصارف
  

 11850 رقــم الوســيط القــرار عــن نســخة ربطــاً  نــودعكم
بتعـــديل نظـــام مراقبـــة العمليـــات  المتعّلـــق 11/9/2014تـــاريخ

الماليـــة والمصـــرفية لمكافحـــة تبيـــيض األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب 
 18/5/2001 تــاريخ 7818 األساســي رقــم المرفــق بــالقرار

  .83 رقم األساسي بالتعميم موضوع 
 

 11850 رقم وسيط قرار
نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة  تعديل

  األموال وتمويل اإلرهاب تبييض
 لبنان، مصرف حاكم إن

 20/4/2001تــاريخ  318 القــانون رقــم  علــى أحكــام  بنــاءً 
  (مكافحة تبييض األموال)، ال سّيما المادة الخامسة منه،

 18/5/2001 تــاريخ 7818 رقــم األساســي القــرار علــى وبنــاءً 
 وتعديالتـــه المتعّلـــق بنظـــام مراقبـــة العمليـــات الماليـــة والمصـــرفية

  لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، 
وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي 

  ،10/9/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 
 

  يأتي ما يقّرر
مــن "نظــام  10) من المادة 3: ُيلغى نّص البند ( المادة األولى

مراقبـــة العمليـــات الماليـــة والمصـــرفية لمكافحـــة تبيـــيض األمـــوال 
تـــاريخ  7818وتمويـــل اإلرهـــاب" المرفـــق بـــالقرار األساســـي رقـــم 

  وُيستبدل بالنّص التالي : 18/5/2001
 AML/CFTتعيـــين مســـؤول عـــن مراقبـــة العمليـــات ( -3" 

Branch Officer فــي كــل مــن فــروع المصــرف، غيــر مــدير (
ـــة وعلميـــة،  ـــة ويتمتّـــع بخبـــرة وكفـــاءة مهنّي الفـــرع، ذي رتبـــة عالي

وبحيث ال يقوم بأي عمل يتعّلق بالتســويق تكون مهامه مستقلة 
ويتلقـــــى مقابلـــــه أي نـــــوع مـــــن الحـــــوافز (مكافـــــآت، تعويضـــــات، 

  منح،...).
يــتّم تقيــيم أداء المســؤول عــن مراقبــة العمليــات مباشــرة مــن قبــل 
رئــــيس وحــــدة التحّقــــق الــــذي يقــــوم بــــدوره بــــإبالغ وحــــدة المــــوارد 

وتمويـــل البشـــرية واللجنـــة المختّصـــة لمكافحـــة تبيـــيض األمـــوال 
  اإلرهاب عن هذا التقييم."

  

مــــن "نظــــام مراقبــــة  10: ُيضــــاف الــــى المــــادة  المــــادة الثانيــــة
العمليــات الماليــة والمصــرفية لمكافحــة تبيــيض األمــوال وتمويــل 

ـــــــــالقرار األساســـــــــي رقـــــــــم  ـــــــــاريخ  7817اإلرهـــــــــاب" المرفـــــــــق ب ت
  ) التالي نّصه:4البند ( 18/5/2001

تين، علــــى األقــــل، إنشــــاء ضــــمن "وحــــدة التحّقــــق" مصــــلح -4" 
األولـــى تشـــرف علـــى المركـــز الرئيســـي وفـــروع بيـــروت والثانيـــة 
تشرف على سائر الفروع األخرى في لبنان. تشمل مهام هــاتين 
المصــــلحتين التأّكــــد مــــن تطبيــــق معــــايير مراقبــــة العمليــــات فــــي 
المراكـــــز والفـــــروع التـــــي تشـــــرف عليهـــــا لجهـــــة إلتزامهـــــا بقواعـــــد 

  اإلرهاب.مكافحة تبييض األموال وتمويل 
يمكن ألّي مصرف، إذا تعّذر عليه إنشاء المصلحتين موضــوع 
هــذا البنــد، التقــدم مــن حــاكم مصــرف لبنــان، ضــمن مهلــة حــّدها 

، بإقتراحـــات بديلـــة مبنّيـــة علـــى أســـباب 31/3/2015األقصـــى 
معّللــــة ينظــــر فيهــــا المجلــــس المركــــزي إلّتخــــاذ القــــرار المناســــب 

 بشأنها."
  

مـــن "  11) مـــن المـــادة 4البنـــد ( : ُيلغـــى نـــّص  المـــادة الثالثـــة
نظـــــام مراقبـــــة العمليـــــات الماليـــــة والمصـــــرفية لمكافحـــــة تبيـــــيض 

 7818األموال وتمويــل اإلرهــاب" المرفــق بــالقرار األساســي رقــم 
  :وُيستبدل بالنّص التالي 18/5/2001تاريخ 

  :  في الفرع في ما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات -4"
ين فــــي الفــــرع بــــدليل إجــــراءات التحّقــــق مــــن إلتــــزام المــــوظف  -أ 

تطبيــــــق أحكــــــام القــــــوانين واألنظمــــــة المرعيــــــة فــــــي مجــــــال 
مكافحــــة تبيــــيض األمــــوال وتمويــــل اإلرهــــاب ومــــن تعبئــــة 

 ).KYCالنموذج معرفة العمالء (
مراقبــــة العمليــــات النقديــــة والتحاويــــل وأيــــة عمليــــات أخــــرى   -ب 

تتعّلق بالحسابات، وال سّيما العمليــات التــي تــتّم مــن خــالل 
) وســـــــائر العمليـــــــات التـــــــي تـــــــتّم ATMّراف اآللـــــــي (الصـــــــ

 ).Non face to face Bankingإلكترونيًا (
نشــــر التوعيــــة لــــدى مــــوظفي الفــــرع فــــي مــــا يتعّلــــق بطــــرق   - ج 

 مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.
ـــق" ورئـــيس المصـــلحة   -د  إبـــالغ كـــل مـــن رئـــيس "وحـــدة التحّق

ات غيــر المختّصة المنشأة لدى الوحدة المذكورة بأية عمليــ
إعتيادية وبمــدى تقّيــد الفــرع بــاإلجراءات المطلوبــة، وٕاعــداد 
تقــارير دوريــة يرفعهــا الــى كــل منهمــا مباشــرة دون المــرور 

 بمدير أو إدارة الفرع." 
 
 



  

122 

 

  
) مــن المــادة 8:  ُيلغى نّص الفقرة (أ) من البند ( المادة الرابعة

مــــن "نظــــام مراقبــــة العمليــــات الماليــــة والمصــــرفية لمكافحــــة  11
بييض األموال وتمويــل اإلرهــاب" المرفــق بــالقرار األساســي رقــم ت

  . 18/5/2001تاريخ  7818
  

مـــن "نظـــام مراقبـــة  11: ُيضـــاف الـــى المـــادة  المـــادة الخامســـة
العمليــات الماليــة والمصــرفية لمكافحــة تبيــيض األمــوال وتمويــل 

تـــــــــاريخ  7818اإلرهـــــــــاب" المرفـــــــــق بـــــــــالقرار األساســـــــــي رقـــــــــم 
  التالي نّصه:) 9البند ( 18/5/2001

فــي مــا يعنــي كــل مــن المصــلحتين المنشــأتين لــدى "وحــدة  -9"
مــــن هــــذا  10) مــــن المــــادة 4التحّقــــق" المــــذكورتين فــــي البنــــد (

  القرار :
التأّكــد مــن تطبيــق معــايير مراقبــة العمليــات فــي المركــز والفــروع   ) أ

التــي تشـــرف عليهــا أي مـــن المصـــلحتين لجهــة إلتزامهـــا بقواعـــد 
 ل.مكافحة تبييض األموا

إعداد تقرير شهري بمالءمة اإلجراءات في المركز والفــروع مــع   ) ب
متطّلبــات مكافحــة تبيــيض األمــوال علــى أن يحفــظ هــذا التقريــر 

 في اإلدارة العامة."
  

: ُتمـــــنح المصـــــارف مهلـــــة حـــــّدها األقصـــــى  المـــــادة السادســـــة
  للتقّيد بأحكام هذا القرار. 31/3/2015
  

  فور صدوره.: ُيعمل بهذا القرار  المادة السابعة
  
  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة الثامنة

  
 2014أيلول  11بيروت في 

  
 

  372تعميم وسيط رقم 
  مؤّسسات المالية موّجه الى المصارف وال

  
تـــاريخ  11871نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

 6116المتعلّــــق بتعـــــديل القـــــرار األساســـــي رقـــــم  7/10/2014
(التســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف  7/3/1996خ تــــاري

لبنان للمصارف وللمؤّسسات المالية) المرفق بالتعميم األساسي 
  .23رقم 

  

  11871قرار وسيط رقم 
  7/3/1996تاريخ  6116تعديل القرار األساسي رقم 

المتعّلق بالتسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان 
  للمصارف وللمؤّسسات المالية

  كم مصرف لبنان،إن حا
و  79و 70بنــاًء علــى قــانون النقـــد والتســليف، ال ســّيما المـــواد 

  منه، 174و  99
 7/3/1996تــــاريخ  6116وبنــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــم 

ــــق بالتســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف  وتعديالتــــه المتعّل
  لبنان للمصارف وللمؤّسسات المالية،

رف لبنــان المّتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــ
  ،2/10/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يقّرر ما يأتي

ُيضاف الى المقطــع "ثالثــًا" مــن "المــادة التاســعة المادة األولى : 
 7/3/1996تــــاريخ  6116مكــــّرر" مــــن القــــرار األساســــي رقــــم 

  ) التالي نّصه :26البند (
% مــــن قيمــــة القــــروض التــــي ُتمــــنح بــــالليرة 100نســــبة  – 26"
بنانيــة للقطاعــات اإلنتاجيــة ضــمن برنــامج "كفالــة المؤّسســات الل

الصـــغيرة" (مثـــل القـــروض المكفولـــة مـــن قبـــل صـــندوق التنميـــة 
اإلقتصادية واإلجتماعية) والتي يوافق مصرف لبنان علــى دعــم 

  الفوائد المدينة مقابلها شرط أن :
 / ل.ل.75 000 000ال تتعّدى قيمة كل منها مبلغ / -
اوز الســــبع ســــنوات، منهــــا ســــنة كفتــــرة ُتمــــنح لمــــدة ال تتجــــ -

 سماح كحّد أقصى.
 ال تستفيد من كفالة شركة "كفاالت" ش.م.ل. -
ال تكـــون مـــن القـــروض الصـــغيرة المشـــار اليهـــا فـــي القـــرار  -

 ".  13/7/2004تاريخ  8779األساسي  رقم 
 

:  ُيلغـــــى نـــــّص المقطـــــع "ســـــادس عشـــــر" مـــــن   المــــادة الثانيــــة
تــاريخ  6116ر األساســي رقــم "المــادة التاســعة مكــّرر" مــن القــرا

  وُيستبدل بالنّص التالي : 7/3/1996
"يمكــن إفــادة المصــارف كافــة مــن تســليفات مجموعهــا اإلجمــالي 
يــــوازي األرصــــدة المتبقيــــة مـــــن مبلــــغ األلفــــين ومــــايتين وعشـــــرة 
مليـــارات ليـــرة لبنانيـــة المحـــّدد فـــي مطلـــع هـــذه المـــادة، والتـــي لـــم 

 2013خـــــالل العـــــام تـــــتمّكن المصـــــارف مـــــن اإلســـــتفادة منهـــــا 
باإلضافة الى مبلــغ تســعماية مليــار ليــرة لبنانيــة مقابــل القــروض 
موضوع هذه المادة التي تمنحها لعمالئها، على مسؤوليتها قبــل 
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، وفقــــــــًا للشــــــــروط ولألصــــــــول ولآلليــــــــة 31/10/2014تــــــــاريخ 

المحــّددة فــي كــل مــن المقــاطع "أوًال" و "ثانيــًا" و "ثالثــًا" و "رابعــًا" 
"حـــــادي عشـــــر"و "ثالـــــث عشـــــر" و "رابـــــع عشـــــر" و  و"ثامنـــــًا" و

  "خامس عشر" من هذه المادة."
  

) من المقطــع "ســابع عشــر" 2ُيلغى نّص البند (المادة الثالثة : 
 6116مـــن  "المـــادة التاســـعة مكـــّرر" مـــن القـــرار األساســـي رقـــم 

  وُيستبدل بالنّص التالي : 7/3/1996تاريخ 
موافقـــــــة ، طلـــــــب 31/10/2014خـــــــالل مهلـــــــة أقصـــــــاها  -2"

إجمـــالي لكـــل فئـــة مـــن فئـــات القـــروض المحـــّددة فـــي البنـــود مـــن 
) مــــــن المقطــــــع "ثالثــــــًا" مــــــن هــــــذه المــــــادة ومــــــن 21) الــــــى (9(

) التــي ال يتجــاوز كــل منهــا مبلــغ 8القروض المحّددة في البنــد (
مليــار ونصــف مليــار ليــرة لبنانيــة، ومــن القــروض المحــّددة فــي 

هــا مبلــغ ثالثــين مليــون ) التــي ال تتجــاوز قيمــة كــل من23البنــد (
)  25) و (24ليـــرة لبنانيـــة ومـــن القـــروض المحـــّددة فـــي البنـــود (

  ) على أن يرفق بهذا الطلب.26و (
المســـتندات المتعّلقـــة بالضـــمانات المشـــار اليهـــا فـــي المقطـــع  -

 "ثانيًا" من هذه المادة.
) و 24) و (10) و (9عقود القــروض المحــّددة فــي البنــود ( -

ًا" مــــن هــــذه المــــادة ومــــن القــــروض ) مــــن المقطــــع "ثالثــــ25(
) التــي ال يتجــاوز كــل منهــا مبلــغ مليــار 8المحّددة في البند (

ونصـــف مليـــار ليـــرة لبنانيـــة وبجـــداول تســـديد هـــذه القـــروض 
علــى أن تكــون الجــداول المتعّلقــة بــالقروض موضــوع البنــود 

 ) موقَّعة من "شركة كفاالت" ش.م.ل.25) و (24) و (9(
ش.م.ل. فــــي مــــا خــــّص القــــروض كفالــــة  "شــــركة كفــــاالت"  -

) من المقطــع "ثالثــًا" 25) و (24) و (9المحّددة في البنود (
 من هذه المادة.

كفالة المؤّسسة الضامنة في ما خّص القروض المحــّددة فــي  -
 ) من المقطع "ثالثًا" من هذه المادة.26البند (

جــــدول التــــدفقات النقديــــة بحســــب تــــواريخ اســــتحقاق دفعــــات  -
-IN14-Bللعمـــــالء وفقـــــًا لألنمـــــوذج (القـــــروض الممنوحـــــة 

CF ".المرفق ( 
 

) المرفق بالقرار IN: ُيضاف الى األنموذج ( المادة الرابعة
  ما يلي: 7/3/1996تاريخ  6116األساسي رقم 

  
26  GSSE   القــــروض التــــي ُتمــــنح بــــالليرة اللبنانيــــة للقطاعــــات

اإلنتاجيــــــــة ضــــــــمن برنــــــــامج "كفالــــــــة المؤّسســــــــات 
) من المقطع 26في البند (الصغيرة" المشار اليها 

  "ثالثًا" من المادة التاسعة مكّرر من هذا القرار.

r  6%  

) IN14-B-CF: ُيلغــــى نــــّص األنمــــوذج ( المــــادة الخامســــة
ـــــــم  ـــــــالقرار األساســـــــي رق ـــــــق ب  7/3/1996تـــــــاريخ  6116المرف

  وُيستبدل بالنّص الجديد المرفق بهذا القرار.
  

  صدوره.: ُيعمل بهذا القرار فور  المادة السادسة
  

  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة السابعة
  

 2014تشرين األول  7بيروت في 
  
  

  373تعميم وسيط رقم 
  مؤّسسات المالية موجَّه الى المصارف وال

  
تـــاريخ  11872نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

 11717المتعّلـــق بتعـــديل القـــرار األساســـي رقـــم  7/10/2014
ـــــ (التســـــليفات الـــــى األشـــــخاص الخاضـــــعين  8/3/2014اريخ ت

مــن قــانون النقــد والتســليف)  152) مــن المــادة 4ألحكام الفقــرة (
  .132المرفق بالتعميم األساسي رقم 

  
  11872قرار وسيط رقم 

  8/3/2014تاريخ  11717تعديل القرار األساسي رقم 
ة المتعّلق بالتسليفات الى األشخاص الخاضعين ألحكام الفقر 

  من قانون النقد والتسليف 152من المادة  )4(
  

  إن حاكم مصرف لبنان،
 152و 70بناًء على قــانون النقــد والتســليف، ال ســّيما المــادتين 

  منه، 182و  174و 
 8/3/2014تـــاريخ  11717وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 

ـــــه المتعلّـــــق بالتســـــليفات الـــــى األشـــــخاص الخاضـــــعين  وتعديالت
  من قانون النقد والتسليف، 152) من المادة 4(ألحكام الفقرة 

وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي 
  ،2/10/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يقّرر ما يأتي

ُيلغــى نــّص المقطــع "أوًال" مــن "المــادة الســابعة المــادة األولــى : 
 8/3/2014تـــاريخ  11717مكـــّرر" مـــن القـــرار األساســـي رقـــم 

  ) وُيستبدل بالنّص التالي : 26لبند (ا
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"أوًال : ال تخضــــع ألحكــــام هــــذا القــــرار، القــــروض والتســــهيالت 

) مــن المــادة 4الممنوحــة لألشــخاص الخاضــعين ألحكــام الفقــرة (
  من قانون النقد والتسليف والمبيَّنة وفقًا لما يلي : 152

 القروض السكنية بغية شراء مسكن رئيسي لمّرة واحدة. - 1
يارات شـــــرط أن ال يـــــتّم اإلســـــتفادة مـــــن هـــــذه قـــــروض الســـــ - 2

 القروض سوى لمّرة واحدة كل خمس سنوات.
) التــي يــتّم Charge Cardsبطاقــات االئتمــان مــن نــوع ( - 3

إيفـــاء المبـــالغ كافـــة المســـحوبة بواســـطتها دفعـــة واحـــدة فـــي 
) علــى أن ال تتجــاوز Billing cycleنهايــة دورة الفــوترة (

 هذه الدورة شهرًا واحدًا."
  

: ُيلغـــى نـــّص المـــادة الحاديـــة عشـــرة مـــن القـــرار  ادة الثانيـــةالمـــ
وُيســــتبدل بــــالنّص  8/3/2014تــــاريخ  11717األساســــي رقــــم 

  التالي :
" ُيحّظـــر علـــى "الوحـــدات التابعـــة" و "الوحـــدات المشـــاركة" فـــي 
لبنان وعلى كبار مساهمي "المؤّسسة" وأعضــاء مجلــس إداراتهــا 

هــــــؤالء والمؤّسســــــات والقــــــائمين علــــــى اإلدارة وأســــــرة كــــــل مــــــن 
مــن  152المرتبطــة بهــم فــي لبنــان، الخاضــعين ألحكــام المــادة 

قــــــانون النقــــــد والتســــــليف، اإلســــــتفادة بطريقــــــة مباشــــــرة أو غيــــــر 
مباشــــــــرة، مــــــــن أي تســــــــهيالت أو تســــــــليفات أو قــــــــروض مــــــــن 
المصـــارف أو المؤّسســـات الماليـــة التابعـــة فـــي الخـــارج بإســـتثناء 

يـــة أو كفـــاالت مصـــرفية القـــروض المقـــّدم مقابلهـــا ضـــمانات نقد
  وفقًا للشروط المحّددة في المادة الثامنة من هذا القرار." 

  
  : ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثالثة
  
  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة الرابعة

  
 2014تشرين األول  7بيروت في 

  
  

  374تعميم وسيط رقم 
  موجَّه الى المصارف 

  
تـــاريخ  11889م ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم نـــودعك

 7156المتعّلـــق بتعـــديل القـــرار األساســـي رقـــم  27/10/2014
(إيـــــــــــداعات وتوظيفـــــــــــات وتســـــــــــليفات  10/11/1998تـــــــــــاريخ 

المصـــــارف اللبنانيـــــة فـــــي المصـــــارف والمؤّسســـــات الشـــــقيقة أو 
  .57المرتبطة بها في الخارج) المرفق بالتعميم األساسي رقم 

  
  11889يط رقم قرار وس

  10/11/1998تاريخ  7156تعديل القرار األساسي رقم 
المتعّلق بإيداعات وتوظيفات وتســليفات المصــارف اللبنانيــة فــي 

  ،المصارف والمؤّسسات الشقيقة أو المرتبطة بها في الخارج
  إن حاكم مصرف لبنان،

  منه، 174بناًء على قانون النقد والتسليف، ال سّيما المادة 
 10/11/1998تــاريخ  7156لى القــرار األساســي رقــم وبناًء ع

وتعديالتـــه المتعّلـــق بإيـــداعات وتوظيفـــات وتســـليفات المصـــارف 
اللبنانيـــة فـــي المصـــارف والمؤّسســـات الشـــقيقة أو المرتبطـــة بهـــا 

  ،في الخارج
وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي 

  ،22/10/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 
  

  ّرر ما يأتييق
ُيلغى نّص المقطع "أوًال" مــن المــادة الثانيــة مــن المادة األولى : 

وُيســــتبدل  10/11/1998تـــاريخ  7156القـــرار األساســـي رقــــم 
  بالنّص التالي : 

تخضــــع مســــاهمة أو مشــــاركة أي مصــــرف لبنــــاني،  -1"أوًال : 
بشــــكل مباشــــر أو غيــــر مباشــــر، فــــي أي قطــــاع مــــالي أجنبــــي 

ـــ –(مصـــرف  هيئـــة  –مؤسســـة وســـاطة ماليـــة  –ة مؤسســـة مالي
شـــــركة تـــــأمين ...) لموافقـــــة مســـــبقة مـــــن  –اســـــتثمار جماعيـــــة 

  مصرف لبنان. 
  لغايات تطبيق أحكام هذا القرار :   -2 
ُتعتبـــر مســـاهمات أو مشـــاركات غيـــر مباشـــرة المســـاهمات   - أ

أو المشــــــاركات  التــــــي تقــــــوم بهــــــا الشــــــركات أو صــــــناديق 
ني المعنــي أســهمًا أو اإلستثمار التي يملك المصــرف اللبنــا

  حصصًا في رأسمالها.
ُتعتبــــــر مســــــاهمات ومشــــــاركات مباشــــــرة أو غيــــــر مباشــــــرة   - ب

اإلكتتابـــات أو التوظيفـــات المباشـــرة أو غيـــر المباشـــرة فـــي 
األدوات الرأسمالية المقبولــة ضــمن فئــات األمــوال الخاصــة 

 25/3/1998تــاريخ  6939بمفهــوم القــرار األساســي رقــم 
مــالي اإلجنبــي، بمــا فيهــا القــروض والمصدرة من القطــاع ال

ـــــة واألســـــهم  ـــــدين المرؤوســـــة والمقـــــدمات النقدي وســـــندات ال
 التفضيلية وغيرها من األدوات الرأسمالية. 
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ُتســــــتثنى مــــــن الموافقــــــة المــــــذكورة مســــــاهمات أو مشــــــاركات -3

المصــرف اللبنــاني غيــر المباشــرة التــي تــتّم عبــر المصــارف أو 
ون مصــرف لبنــان قــد وافــق المؤسسات المالية األجنبيــة التــي يكــ

علـــــــى تمّلكـــــــه، بصـــــــورة مباشـــــــرة أو غيـــــــر مباشـــــــرة، أســـــــهمًا أو 
  حصصًا، وذلك في إحدى الحالتين التاليتين :

% ومــــا فــــوق مــــن 20إذا كــــان المصــــرف اللبنــــاني يملــــك   - أ
مجمـــــــوع أســـــــهم أو حصـــــــص المصـــــــارف أو المؤّسســـــــات 
الماليـــة األجنبيـــة التـــي تنــــوي المســـاهمة أو المشـــاركة فــــي 

% مــن أموالهــا 20مالي األجنبي بنسبة تقــّل عــن القطاع ال
 الخاصة.

% مـــــن 20إذا كـــــان المصـــــرف اللبنـــــاني يملـــــك أقـــــّل مـــــن   - ب
مجمـــــــوع أســـــــهم أو حصـــــــص المصـــــــارف أو المؤسســـــــات 
الماليــة األجنبيــة التــي تنــوي المســاهمة أو المشــاركة مهمــا 

 كانت نسبة هذه المساهمة أو المشاركة".
 
  ار فور صدوره.: ُيعمل بهذا القر  المادة الثانية 
  

  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة
  

 2014تشرين األول  27بيروت في 
 
  

  375تعميم وسيط رقم 
  موجَّه الى المصارف والمؤسسات المالية 

  
تـــاريخ  11890نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

 6116المتعّلـــق بتعـــديل القـــرار األساســـي رقـــم  27/10/2014
(التســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف  7/3/1996تــــاريخ 

لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم األساسي 
  .23رقم 

  
  11890قرار وسيط رقم 

  7/3/1996تاريخ  6116تعديل القرار األساسي رقم 
المتعّلق بالتسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان 

  ية)للمصارف وللمؤّسسات المال
  إن حاكم مصرف لبنان،

و  79و  70بنــاًء علــى قــانون النقــد والتســليف، ال ســّيما المــادة 
  منه، 174و  99

 7/3/1996تــــاريخ  6116وبنــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــم 
ــــق بالتســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف  وتعديالتــــه المتعّل

  لبنان للمصارف وللمؤّسسات المالية،
المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس 

  ،22/10/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 
 

  يقّرر ما يأتي
ــــى ــــواردة فــــي 31/10/2014: ُتعــــدل عبــــارة " المــــادة األول " ال

) و 1المقطـــع "ســـادس عشـــر" و فـــي مطلـــع كـــل مـــن البنـــدين (
) من المقطــع "ســابع عشــر" وفــي المقطــع "تاســع عشــر"  مــن  2(

تــاريخ  6116ن  القــرار األساســي رقــم "المادة التاسعة مكــّرر" مــ
  ".21/11/2014بحيث تصبح " 7/3/1996
  

  : ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثانية
  

  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة
  

  2014تشرين األول  27بيروت في 
  
  

  376تعميم وسيط رقم 
  موجَّه الى المصارف والمؤسسات المالية 

  
تـــاريخ  11891نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

 7776المتعلّــــق بتعـــــديل القـــــرار األساســـــي رقـــــم  1/11/2014
(عمليــات التســليف والتوظيــف والمســاهمة  21/2/2001تــاريخ 

  .81والمشاركة) المرفق بالتعميم األساسي رقم 
  

  11891قرار وسيط رقم 
  21/2/2001تاريخ  7776تعديل القرار األساسي رقم 

  (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)
  إن حاكم مصرف لبنان،

 174و  70بناًء على قــانون النقــد والتســليف ال ســّيما المــادتين 
  منه،

 21/2/2001تـــاريخ  7776وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 
ــــق بعمليــــات التســــليف والتوظيــــف والمســــاهمة  وتعديالتــــه المتعّل

  والمشاركة،
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اًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي وبنــ

  ،29/10/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 
  

  يقّرر ما يأتي
 7776:  ُيضــــاف الــــى القــــرار األساســــي رقــــم  المــــادة األولــــى

  "المادة الثانية مكّرر" التالي نّصها : 21/2/2001تاريخ 
  

اليـــة : علـــى المصـــارف والمؤّسســـات الم "المـــادة الثانيـــة مكـــّرر
ـــة فـــي لبنـــان تكـــوين مؤونـــات إجمالّيـــة (  Collectiveالعامل

Provisions علـــــى محفظــــــة القـــــروض والتســــــليفات المنتجــــــة (
) وذلـــك بنـــاًء علـــى إختبـــارات  Performing Loansللفوائـــد (
) الواجــــــب إجراؤهــــــا وفقــــــًا Impairment Testsالتــــــدّني (

صــادرة عــن لمتطّلبات المعايير المحاسبّية الدولّية والتوجيهات ال
لجنــة الرقابــة علــى المصــارف فــي هــذا الخصــوص، علــى أن ال 

% مــن قيمــة المحفظــة فــي 0,5يقــّل رصــيد هــذ المؤونــات عــن 
% فــي 1,5و   2015% في نهاية عــام 1و 2014نهاية عام 

ــــة عــــام  ــــتّم تحريــــر أّي فــــائض فــــي 2016نهاي ــــى أن ال ي ، وعل
  المؤونات اإلجمالية المكّونة سابقًا.

التــي  "قــروض التجزئــة" المحفظــة، محفظــة  ُتســتثنى مــن هــذه
تخضـــع آلليـــة تكـــوين المؤونـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي "المـــادة 

 الثالثة مكّرر" من هذا القرار."
 

مــــن    ) 1: ُيلغــــى نــــّص الفقــــرة (ز) مــــن البنــــد ( المــــادة الثانيــــة
تـــــــــاريخ  7776المــــــــادة الثالثــــــــة مــــــــن القـــــــــرار األساســــــــي رقــــــــم 

  ي :وُيستبدل بالنّص التال 21/2/2001
مــنح عمالئهــا تســليفات عقاريــة تتجــاوز أّيــًا مــن النســبتين  –" ز 

  التاليتين، أّيهما أقل :
%، كحّد أقصى، من قيمة العقار المنوي شراؤه 60نسبة  -

 اإلنجاز.يمة الحالية للمشروع العقاري قيدأو الق
 % من قيمة الضمانة المقّدمة.60نسبة  -

 :ُتستثنى من النسبتين الشمار اليهما أعاله 
القروض السكنية التي ُتطّبق عليها النسب المحّددة في  -

 "المادة الثالثة مكّرر" من هذا القرار.
القروض الممنوحة للمؤّسسة العامة لإلسكان لتشييد أبنية  -

 بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.
القروض الممنوحة لجهاز إسكان العسكرّيين المتطّوعين  -

بناء المساكن وبيعها من إلستعمالها في شراء عقارات و 
 العسكرّيين."

: ُيلغى نّص المادة الثالثة مكّرر من القرار  المادة الثالثة
وُيستبدل بالنّص  21/2/2001تاريخ  7776األساسي رقم 

  التالي :
: لغايات تطبيق أحكام هذه المادة ُتعتبر "قروض  أوالً "

  ) :Retail Loansالتجزئة" (
السيارات،  ما فيها قروضاإلستهالكية كافة (بالقروض  -

قروض الطالب، قروض التعليم والقروض اإلستهالكية 
 األخرى).

) (بما Revolving Creditsخطوط اإلئتمان المتجّددة ( -
فيها بطاقات اإلئتمان والقروض الممنوحة ألهداف 
استهالكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية 

 أو تجارية).
 القروض السكنية. -
  

: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان  ثانياً 
  عند منح عمالئها "قروض تجزئة": 

 التقّيد بما يلي : - 1
وضع نظام يتضّمن سياسة واضحة لمنح "قروض   - أ

 التجزئة".
أن ال يتجاوز أي من قرض السيارة أو القرض السكني   - ب

%، كحّد أقصى، من سعر السيارة أو المسكن 75نسبة 
 تثناء ما يلي :موضوع القرض بإس

 القروض الممنوحة من مصرف اإلسكان. -
القروض الممنوحة إستنادًا للبروتوكول الموّقع مع كل من  -

المؤّسسة العامة لإلسكان وجهاز إسكان العسكرّيين 
المتطّوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة 
والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي والمديرية العامة 

 عام.لألمن ال
القروض السكنية الممنوحة وفقًا لبرنامج  -

اإلدخار/اإلقراض السكني المنصوص عليه في القرار 
  .31/5/1996تاريخ  6180األساسي رقم 

أن ال يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية للقروض كافة  - ج
  % من دخل العائلة.35نسبة 

% كحّد أقصى في حال 45يمكن رفع هذه النسبة الى 
ن قرض سكني، على أن ال تتجاوز اإلستفادة م

التسديدات الشهرية المرتبطة بالقرض السكني نسبة 
  % دخل العائلة.35
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لغاية احتساب هاتين النسبتين ُيفهم بالعائلة، الزوح 

  والزوجة.
تكوين مؤونات على رصيد أي من "قروض التجزئة"،  - 2

عند بروز مؤشرات تعّثر بتسديده وفقًا للحدود الدنيا في 
 ما يلي :

  نسبة المؤونة على رصيد القرض  
مدة 
  التأخير

القروض 
  السكنية

  قروض 
  السيارات

قروض 
بطاقات 
  االئتمان

قروض 
التجزئة 
  األخرى

31-60 
  يوماً 

-  15%  25%  15%  

61-90 
  يوماً 

-  20%  35%  25%  

91-120 
  يوماً 

  %35  %40  %30  توقيف فوائد

121-
  يوماً  180

  40%  50%  50%  

181-
  يوماً  360

25%  50%  100%  100%  

1-2 
  سنوات

50%  100%  -  -  

2-5 
  سنوات

100%  -  -  -  

 5ما فوق 
  سنوات

% من 100
رصيد القرض 
(بغّض النظر 

عن قيمة 
  الضمانة)

-  -  -  

 :ت على صافي رصيد القرض بعد تنزيلُتحتسب المؤونا  - 3
قيمة الضمانات النقدية المقّدمة مقابل القروض السكنية  -

ة للضمانات العقارية أو % من القيمة التخميني60ونسبة 
 القيمة التأمينية، أّيهما أقل.

قيمة الضمانات النقدية بالنسبة لـ "قروض التجزئة"  -
 األخرى. 

) على Collective Provisionsتكوين مؤونات إجمالية ( - 4
محفظة "قروض التجزئة"، التي لم تشهد تأخرًا في السداد 

دّني  يومًا، وذلك بناًء على إختبارات الت 30يزيد عن 
)Impairment Tests الواجب إجراؤها وفقًا لمتطّلبات (

المعايير المحاسبّية الدولّية والتوجيهات الصادرة عن لجنة 
الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على أن ال 

% من قيمة المحفظة 0,75يقّل رصيد هذه المؤونات عن 
، 2015% في نهاية عام 1,5و  2014في نهاية عام 

ال يتّم تحرير أّي فائض في المؤونات اإلجمالية  وعلى أن
المكّونة سابقًا. بغية احتساب هذه المؤونات، ُتستثنى من 

محفظة "قروض التجزئة" القروض السكنية وقروض 
 الطالب وقروض التعليم.

تكوين احتياطي عام ُيحتسب على أساس قيمة محفظة  - 5
يزيد عن  "قروض  التجزئة"، التي لم تشهد تأّخرًا في السداد

 6% سنويًا على مدى 0,5يومًا، بما يوازي نسبة  30
 .2015سنوات إعتبارًا من العام 

ُيقتطع هذا اإلحتياطي من األرباح الصافية وُيحتسب ضمن 
  ).Tier One Capitalاألموال الخاصة األساسية (

بغية احتساب هذا اإلحتياطي، ُتستثنى من محفظة "قروض 
وقروض الطالب وقروض التجزئة" القروض السكنية 

  التعليم.
  

) مــن المقطــع "ثانيــًا" مــن هــذه 1ُتطّبق أحكــام البنــد ( -1:  ثالثاً 
المــــــــــادة علــــــــــى "قــــــــــروض التجزئــــــــــة" الممنوحــــــــــة بعــــــــــد تــــــــــاريخ 

1/10/2014 .  
علـــى المصـــارف والمؤّسســـات الماليـــة التـــي تكـــون بتـــاريخ  – 2
، فــي وضــع غيــر متوافــق مــع أحكــام الفقــرة (ج) 1/10/2014

) مــن المقطــع "ثانيــًا" مــن هــذه المــادة عــدم مــنح أي 1( من البنــد
"قـــرض تجزئـــة" جديــــد للعمـــالء المعنّيـــين قبــــل التقّيـــد بالنســــبتين 

  المحّددتين في الفقرة (ج) المنّوه عنها.
  

: ُيحّظر استعمال أّي جزء من التسهيالت التجارية لغايات رابعاً 
ت شخصـــية واســـتهالكية وبالتـــالي أن مـــنح أيـــة تســـهيالت لغايـــا

شخصــية أو اســتهالكية يجــب أن يكــون فــي حســابات منفّصــلة 
  من ضمن محفظة "قروض التجزئة".

 
  : ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الرابعة

  
  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة

  
  2014تشرين الثاني  1بيروت في 

  
  

  377تعميم وسيط رقم 
  موجَّه الى المصارف 

  
تـــاريخ  11897دعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم نـــو 
 6939المتعّلـــق بتعـــديل القـــرار األساســـي رقـــم  12/11/2014
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ــــــــاريخ  ــــــــة رســــــــاميل  25/3/1998ت (اإلطــــــــار التنظيمــــــــي لكفاي

المصـــارف العاملـــة فـــي لبنـــان) المرفـــق بـــالتعميم األساســـي رقـــم 
44.  
  

  11897قرار وسيط رقم 
  25/3/1998تاريخ  6939تعديل القرار األساسي رقم 

  إن حاكم مصرف لبنان،
 174و  70بنـــاًء علـــى قـــانون النقـــد والتســـليف ال ســـّيما المـــواد 

  منه، 175و
 25/3/1998تـــاريخ  6939وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 

وتعديالته المتعّلق باإلطار التنظيمي لكفاية رساميل المصــارف 
  العاملة في لبنان،

كــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المر 
  ،5/11/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يقّرر ما يأتي

) مــــن 2: ُيلغــــى نــــّص الفقــــرة (ب) مــــن البنــــد ( المــــادة األولــــى
تــــــــاريخ  6939المــــــــادة الثامنــــــــة مــــــــن القــــــــرار األساســــــــي رقــــــــم 

  وُيستبدل بالنّص التالي : 25/3/1998
األســـهم وزيـــادة األمـــوال الخاصـــة مـــن فئـــة حقـــوق حَملـــة  –"ب 

العاديــــة نقــــدًا بمبلــــغ يــــوازي علــــى األقــــل الجــــزء مــــن قيمــــة ربــــح 
  ) هذا". 2التحسين المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (

  
  : ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثانية

  
  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة

  
  2014تشرين الثاني  12بيروت في 

 
  

  378وسيط رقم تعميم 
ـــى مفوضـــي  ـــة وال ـــى المصـــارف والمؤسســـات المالي ـــه ال موجَّ

  المراقبة
  

تـــاريخ  11898نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
 7274المتعّلـــق بتعـــديل القـــرار األساســـي رقـــم  12/11/2014

(التعامـــل مـــع القطاعـــات غيـــر الرســـمية)  15/3/1999تـــاريخ 
  .62المرفق بالتعميم األساسي رقم 

  11898رار وسيط رقم ق
  15/4/1999تاريخ  7274تعديل القرار األساسي رقم 

  المتعّلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة
  إن حاكم مصرف لبنان،

 174و  70بنـــاًء علـــى قـــانون النقـــد والتســـليف ال ســـّيما المـــواد 
  منه،  182و

 15/4/1999تـــاريخ  7274وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 
  لمتعّلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة،وتعديالته ا

وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي 
  ،5/11/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يقّرر ما يأتي  

: ُيضاف الى المادة األولــى مــن القــرار األساســي  المادة األولى
  :هالمقطع "رابعًا"  التالي نصّ  15/3/1999تاريخ  7274رقم 

ُيحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمــة  -1"رابعًا": 
فــــي لبنــــان اإلســــتالف أو الحصــــول علــــى تمويــــل مــــن القطــــاع 
المــــالي غيـــــر المقــــيم مقابـــــل ضــــمانة ســـــندات الخزينــــة بالعملـــــة 
ـــــة اللبنانيـــــة أو شـــــهادات اإليـــــداع  األجنبيـــــة الصـــــارة عـــــن الدول

جنبيــــة أو المصــــرفية الصــــادرة عــــن مصــــرف لبنــــان بالعملــــة األ
سندات الخزينــة الســيادية األجنبيــة أو أيــة ســندات أجنبيــة أخــرى 

)Corporate Bonds (إّال ضمن الشروط واألصول التالية :  
% مــن قيمــة الضــمانة 60عدم تجــاوز قيمــة القــرض نســبة   -أ 

المكّونـــــــة مـــــــن محفظـــــــة الســـــــندات الســـــــيادية أو شـــــــهادات 
% مــــــن قيمــــــة 50اإليــــــداع المشــــــار اليهــــــا أعــــــاله ونســــــبة 

ضــمانة المكّونــة مــن محفظــة الســندات األجنبيــة األخــرى ال
)Corporate Bonds.( 

% مـــن 50عـــدم تجـــاوز مجمـــوع المبـــالغ المقترضـــة نســـبة   -ب 
قيمــة األمــوال الخاصــة ألّي مــن المصــارف أو المؤّسســات 

 المالية.
عدم إدخال قيمة شهادات اإليداع المصرفية الصــادرة عــن   - ج 

كانـــت مقدَّمـــة مصـــرف لبنـــان بالعملـــة األجنبيـــة، فـــي حـــال 
كضـــمانة لهـــذه العمليـــات، فـــي احتســـاب األمـــوال الجـــاهزة 

 الصافية بالعمالت األجنبية.
يجـــــب أن يتضـــــّمن العقـــــد موضـــــوع هـــــذه العمليـــــات نصـــــًا   -د 

صـــريحًا يجيـــز للمصـــرف أو للمؤسســـة الماليـــة المقترضـــة 
الحريــــــة المطلقــــــة وغيــــــر المشــــــروطة إلّتخــــــاذ اإلجــــــراءات 

الناشـــىء عـــن تـــدّني  الفوريـــة اآليلـــة الـــى تصـــحيح الوضـــع
ـــــــر  التصـــــــنيف العائـــــــد للســـــــندات األجنبيـــــــة الســـــــيادية وغي
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" وذلــك تقّيــدًا باألنظمــة الصــادرة BBBالســيادية الــى دون "

 عن مصرف لبنان ذات الصلة. 
تكوين مؤونــات خاصــة تــوازي قيمــة التــدّني الحاصــل علــى  -هـ

الســـــــندات األجنبيـــــــة الســـــــيادية وغيـــــــر الســـــــيادية المقّدمـــــــة 
ـــدّنى تصـــنيفها الـــى دون " كضـــمانة والتـــي " وذلـــك BBBيت
  لحين تصفيتها.

علـــــى المصـــــارف والمؤسســـــات الماليـــــة المعنّيـــــة التصـــــريح  -2
شــــــهريًا الــــــى لجنــــــة الرقابــــــة علــــــى المصــــــارف عــــــن وضــــــعية 

 العمليات المشار اليها في المقطع "رابعًا" هذا". 
  

  : ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثانية
  

  ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. : المادة الثالثة
  

  2014تشرين الثاني  12بيروت في 
 
  

  379تعميم وسيط رقم 
ـــــى المصـــــارف والمؤسســـــات الماليـــــة ومؤسســـــات  ـــــه ال موجَّ

  الوساطة المالية والى شركات اإليجار التمويلي
  

تـــاريخ  11899نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
  المتعّلق بـ : 13/11/2014
 30/6/2001تـــاريخ  7858تعـــديل القـــرار األساســـي رقـــم  -

(بيانــات إحصــائية) المرفــق بــالتعميم األساســي للمصــارف 
وللمؤسســــــــــات الماليــــــــــة ولمؤسســــــــــات الوســــــــــاطة الماليــــــــــة 

  .85ولشركات اإليجار التمويلي رقم 
 16/11/2001تــاريخ  7987إلغــاء القــرار األساســي رقــم  -

لمرفـــــــق (معلومـــــــات عـــــــن عمليـــــــات اإليجـــــــار التمـــــــويلي) ا
بالتعميم األساسي لشــركات اإليجــار التمــويلي وللمؤسســات 

  .2المالية رقم 
  

  11899قرار وسيط رقم 
 30/6/2001تاريخ  7858تعديل القرار األساسي رقم 
  16/11/2001تاريخ  7987وٕالغاء القرار األساسي رقم 

  إن حاكم مصرف لبنان،
  منه،  146بناًء على قانون النقد والتسليف ال سّيما المادة 

 30/6/2001تـــاريخ  7858وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 
  وتعديالته المتعّلق ببيانات إحصائية،

 16/11/2001تــاريخ  7987وبناًء على القــرار األساســي رقــم 
  وتعديالته المتعّلق بمعلومات عن عمليات اإليجار التمويلي،

 وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي
  ،12/11/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يقّرر ما يأتي

: ُيلغـــى كـــل مـــن المقطـــع "رابعـــًا" و "خامســـًا" و  المـــادة األولـــى
ــــى والبنــــود ( ) و 7) و (6"سادســــًا" و "ســــابعًا" مــــن المــــادة األول

تــاريخ  7858) مــن المــادة الثانيــة مــن القــرار األساســي رقــم 8(
30/6/2001 .  
  

) 4) و (3) و (2) و (1لنمــاذج رقــم (: ُتلغــى ا المــادة الثانيــة
تــــــاريخ  7857) المرفقــــــة بــــــالقرار األساســــــي رقــــــم 6) و (5و (
30/6/2001.  
  

تـــــاريخ  7987: ُيلغـــــى القـــــرار األساســـــي رقـــــم  المـــــادة الثالثـــــة
ــــــق بمعلومــــــات عــــــن عمليــــــات اإليجــــــار  16/11/2001 المتعّل

  التمويلي.
  

  : ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الرابعة
  
  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. مادة الخامسةال

 
 2014تشرين الثاني  13بيروت في 

 
  

   380 رقم وسيط تعميم
 المالية والمؤّسسات موجَّه الى المصارف

  
 تــاريخ 11900 رقــم الوســيط القــرار عــن نســخة ربطــاً  نــودعكم

 6116 األساســي رقــم بتعــديل القــرار المتعلّــق 13/11/2014
(التســهيالت الممكــن أن يمنحهــا مصــرف  7/3/1996 تــاريخ

 األساسي بالتعميم لبنان للمصارف وللمؤّسسات المالية) المرفق
  .23 رقم
 

 11900 رقم وسيط قرار
 7/3/1996 تاريخ 6116 رقم األساسي القرار تعديل

المتعّلق بالتسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان 
  للمصارف وللمؤّسسات المالية

 لبنان، فمصر  حاكم إن



  

130 

 

  
 79و  70 المــواد ســّيما ال والتســليف النقــد قــانون علــى بنــاءً 
  منه، 174و  99و

 7/3/1996 تــاريخ 6116 رقــم األساســي القــرار علــى وبنــاءً 
ــــق بالتســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف  وتعديالتــــه المتعّل

 لبنان للمصارف وللمؤّسسات المالية،
 فــي المّتخــذ نلبنــا لمصــرف المركــزي المجلــس قــرار علــى وبناءً 
  ،12/11/2014 بتاريخ المنعقدة جلسته

 
  يأتي ما يقّرر

) من المقطع "ثالثًا" مــن " 26نّص البند ( ُيلغى  :األولى المادة
تــاريخ  6116المــادة التاســعة مكــّرر"  مــن القــرار األساســي رقــم 

  وُيستبدل بالنّص التالي : 7/3/1996
نانيــة التــي % مــن قيمــة القــروض بــالليرة اللب100نسبة  -26" 

ُتمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات اإلنتاجية ضــمن برنــامج "كفالــة 
ــــــل  ــــــة مــــــن قب المؤّسســــــات الصــــــغيرة" (مثــــــل القــــــروض المكفول

  صندوق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية) والتي :
 ال تستفيد من دعم الفوائد المدينة. -
 / ل.ل.75000000ال تتعّدى قيمة كل منها مبلغ /  -
 تتجاوز السبع سنوات، منها ســنة فتــرة ســماح ُتمنح لمدة ال -

 كحّد أقصى.
 ال تستفيد من كفالة شركة "كفاالت" ش.م.ل. -
ال تكـــون مـــن القـــروض الصـــغيرة المشـــار اليهـــا فـــي القـــرار  -

 ".13/7/2004تاريخ  8779األساسي رقم 
 

: ُيلغــى نــّص المقطــع "ســادس عشــر" مــن "المــادة  المادة الثانية
ر" مـــــــن القـــــــر  تـــــــاريخ  6116ار األساســـــــي رقـــــــم التاســـــــعة مكـــــــرَّ

  وُيستبدل بالنّص التالي : 7/3/1996
"يمكــن إفــادة المصــارف كافــة مــن تســليفات مجموعهــا اإلجمــالي 
يــــوازي األرصــــدة المتبّقيــــة مـــــن مبلــــغ األلفــــين ومــــايتين وعشـــــرة 
ـــم  مليـــارات ليـــرة لبنانيـــة المحـــدَّد فـــي مطلـــع هـــذه المـــادة والتـــي ل

 2013ا خـــــالل العـــــام تـــــتمّكن المصـــــارف مـــــن اإلســـــتفادة منهـــــ
باإلضـــافة الـــى مبلـــغ ألـــف وأربعمايـــة مليـــار ليـــرة لبنانيـــة مقابـــل 
القــــروض موضــــوع هــــذه المــــادة التــــي تمنحهــــا لعمالئهــــا، علــــى 

، وفقًا للشــروط ولألصــول 21/11/2014مسؤوليتها قبل تاريخ 
ولآللية المحّددة في كل مــن المقــاطع "أوًال" و "ثانيــًا" و "ثالثــًا" و 

ثامنــــًا" و "حــــادي عشــــر" و "ثالــــث عشــــر"   و "رابــــع "رابعــــًا" و "
  عشر" و "خامس عشر" من هذه المادة".

 

  : ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثالثة
 

  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة
      

  2014تشرين الثاني  13بيروت في 
 
  

 381تعميم وسيط رقم 
  موجَّه الى المصارف

  
تـــاريخ  11901دعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم نـــو 
 7835المتعّلـــق بتعـــديل القـــرار األساســـي رقـــم  13/11/2014

(اإلحتيـــــاطي اإللزامـــــي) المرفـــــق بـــــالتعميم  2/6/2001تـــــاريخ 
  .84األساسي رقم 

  
  11901قرار وسيط رقم 

 2/6/2001تاريخ  7835تعديل القرار األساسي رقم 
  لزاميالمتعّلق باإلحتياطي اإل 

  إن حاكم مصرف لبنان،
، 70بنـــــاًء علـــــى قـــــانون النقـــــد والتســـــليف ال ســـــّيما المـــــواد رقـــــم 

  منه، 174و   79، 76
 2/6/2001تــــاريخ  7835وبنــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــم 

  وتعديالته المتعّلق باإلحتياطي اإللزامي، 
وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي 

  ،12/11/2014عقدة بتاريخ جلسته المن
  

ر ما يأتي   يقرِّ
) مــن المقطــع " أوًال " مــن 1: ُيلغــى نــّص البنــد ( المــادة األولــى

تــاريخ  7835"المــادة العاشــرة مكــّرر"  مــن القــرار األساســي رقــم 
  وُيستبدل بالنّص التالي : 2/6/2001
و  1/1/2009أن تكـــــــــــــــــون ممنوحـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين تـــــــــــــــــاريخ  -1"

31/12/2015."  
  

  : ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. يةالمادة الثان
  

  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة
  

 2014تشرين الثاني  13بيروت في     
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 382تعميم وسيط رقم 

  موجَّه الى المصارف والمؤّسسات المالية 
    

تـــاريخ  11915نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
 6116عـــديل القـــرار األساســـي رقـــم المتعّلـــق بت 10/12/2014

(التســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف  7/3/1996تــــاريخ 
لبنان للمصارف وللمؤّسسات المالية) المرفق بالتعميم األساسي 

) المرفــق بــالقرار األساســي رقــم CTC01واألنمــوذج ( 23رقــم 
(نظــــــــام المصــــــــلحة المركزيــــــــة  26/10/2000تــــــــاريخ  7705

  .75بالتعميم األساسي رقم  للمخاطر المصرفية) المرفق
  

  11915قرار وسيط رقم 
  7/3/1996تاريخ  6116تعديل القرار األساسي رقم 

  26/10/2000تاريخ  7705والقرار األساسي رقم 
  إن حاكم مصرف لبنان،

و  79و  70بنــاًء علــى قــانون النقــد والتســليف، ال ســّيما المــواد 
  منه، 174و  99

 7/3/1996تــــاريخ  6116وبنــــاًء علــــى القــــرار األساســــي رقــــم 
ــــق بالتســــهيالت الممكــــن أن يمنحهــــا مصــــرف  وتعديالتــــه المتعّل

  لبنان للمصارف وللمؤّسسات المالية،
 26/10/2000تــاريخ  7705وبناًء على القــرار األساســي رقــم 

وتعديالتــــــــه المتعّلــــــــق بنظــــــــام المصــــــــلحة المركزيــــــــة للمخــــــــاطر 
  المصرفية،

بنــان المّتخــذ فــي وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف ل
  ،13/12/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يقّرر ما يأتي

: ُيضاف الى المقطــع "ثالثــًا" مــن "المــادة التاســعة  المادة األولى
 7/3/1996تــــاريخ  6116مكــــّرر" مــــن القــــرار األساســــي رقــــم 

  ) التالي نّصه :27البند (
% مـــن أرصـــدة القـــروض التـــي ُتمـــنح بــــالليرة 60نســـبة  – 27"  

انية لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل القروض التــي تســتفيد اللبن
مــن دعــم الدولــة للفوائــد المدينــة أو القــروض غيــر الســكنية التــي 
تســتفيد مــن أحكــام "المــادة العاشــرة مكــّرر" مــن القــرار األساســي 

ـــــــــــاريخ  7835رقـــــــــــم  ـــــــــــاريخ  2/6/2001ت الممنوحـــــــــــة بعـــــــــــد ت
  شرط : 1/1/2015
ن، من ضمنها سنة فترة أن ال تتعّدى مدة القرض السنتي -

 سماح كحّد أقصى.

% من قيمة 10أن ال تتعّدى قيمة القرض التشغيلي  -
القرض المقابل الذي يستفيد من دعم الدولة للفوائد 
المدينة أو القرض غير السكني الذي يستفيد من أحكام 

 7835"المادة العاشرة مكّرر" من القرار األساسي رقم 
 ".2/6/2001تاريخ 

 
) من المقطع "رابعًا"  من 2: ُيلغى نّص البند ( ثانيةالمادة ال

ر"  من القرار األساسي رقم  تاريخ  6116"المادة التاسعة مكرَّ
  وُيستبدل بالنّص التالي : 7/3/1996
ال تكون ممنوحة إلعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء  - 2"

  مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة".
  

ُيعّدل ترقيم المقطع "عشرون" "من المادة  : المادة الثالثة
تاريخ  6116التاسعة مكّرر" من القرار األساسي رقم 

  بحيث يصبح "رابع وعشرون". 7/3/1996
  

: ُتضاف الى "المادة التاسعة مكّرر" من القرار  المادة الرابعة
المقاطع "عشرون" و  7/3/1996تاريخ  6116األساسي رقم 

شرون" و "ثالث وعشرون" التالي "واحد عشرون" و "ثاني وع
  نّصها :

: يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها  عشرون"
اإلجمالي يوازي األرصدة المتبقية من المبلغ المحّدد في 
المقطع "سادس عشر" من هذه المادة، والتي لم تتمّكن 

، باإلضافة 2014المصارف من اإلستفادة منها خالل العام 
وخمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض الي مبلغ ألف 

موضوع هذه المادة التي تمنحها لعمالئها على مسؤوليتها قبل 
، وفقًا للشروط ولألصول ولآللية 15/11/2015تاريخ 

المحّددة في كل من المقاطع "أوًال" و "ثانيًا" و "ثالثًا" و "رابعًا" 
عشر" و و "ثامنًا" و "حادي عشر" و "ثالث عشر" و "رابع 

"خامس عشر" من هذه المادة. على أن ال يتجاوز مجموع 
التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف كافة مقابل 

  القروض السكنية مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية."
  
: بغية اإلستفادة من أحكام المقطع "عشرون" واحد وعشرون"

من من هذه المادة، على المصارف المعنّية اعتبارًا 
أن تُقّدم الى مكتب الحاكم على ثالث نسخ،  1/2/2015

  إحداها أصلية :
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، طلب موافقة 15/11/2015خالل مهلة أقصاها  - 1

إفرادية لكل قرض من القروض المحّددة في البنود من 
) من المقطع "ثالثًا" من هذه المادة ومن 7) الى (1(

) التي يتجاوز كل منها 8القروض المحّددة في البند (
غ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض مبل

) المقابلة لها ومن القروض 27المحّددة في البند (
) ومن القروض المحّددة في البند 22المحّددة في البند (

) التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثالثين مليون ليرة 23(
 لبنانية، على أن ُيرفق بهذا الطلب :

صرف المعني والعميل على عقد القرض الموّقع بين الم  -
أن تحّدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقّدمها هذا 

 األخير.
تقرير تحّقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة   -

) من 22في ما خّص القروض المحّددة في البند (
 المقطع "ثالثًا" من هذه المادة.

) IN-A-CFجدول التسديد المعّد وفقًا للنموذج (  -
 المرفق.

المستندات المتعّلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع   -
 "ثانيًا" من هذه المادة.

  أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان.  -
 

، طلب موافقة 15/11/2015خالل مهلة أقصاها   - 2
إجمالي لكل فئـة من فئات القروض المحّددة في البنود 

هذه  المادة  ) من المقطع "ثالثًا" من21) الى (9من (
) التي ال يتجاوز كل 8ومن القروض المحّددة في البند (

منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض 
) المقابلة لها ومن القروض 27المحّددة في البند (
) التي ال تتجاوز قيمة كل منها 23المحّددة في البند (

لمحّددة في مبلغ ثالثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض ا
) على أن يرفق بهذا 26) و (25) و (24البنود (
 :الطلب

المستندات المتعّلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع   -
 "ثانيًا" من هذ المادة.

) 24) و (10) و (9عقود القروض المحّددة في البنود (  -
) من المقطع "ثالثًا" من هذه المادة والقروض 25و (

) التي ال يتجاوز كل منها مبلغ 8المحّددة في البند (
مليار ونصف ليرة لبنانيـة والقروض المحّددة في البند 

) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على أن 27(

) و 9تكون الجداول المتعّلقة بالقروض موضوع البنود (
 ) موّقعة من "شركة كفاالت"ش.م.ل.25) و (24(
خّص القروض كفالة "شركة كفاالت"ش.م.ل. في ما   -

) من المقطع 25) و (24) و (9المحّددة في البنود (
 "ثالثًا" من هذه المادة.

كفالة المؤسسة الضامنة في ما خّص القروض المحّددة   -
 ) من المقطع "ثالثًا" من هذه المادة.26في البند (

جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات   -
) IN-B-CFلألنموذج ( القروض الممنوحة للعمالء وفقاً 

 المرفق."
  
يتّم تسديد أصل التسليفات التي  - 1 ثاني وعشرون :"

يمنحها مصرف لبنان المعنّية، عمًال بأحكام المقطع   
"عشرون" من هذه المادة، خالل مدة استحقاق القروض 
التي تمنحها هذ األخيرة لعمالئها، وذلك بدفعات شهرية 

  .2/1/2016ارًا من في أول يوم عمل من الشهر، إعتب
ُتحّدد قيمة هذه الدفعات، تبعًا لجداول تسديد القروض  - 2

) IN-B-CF) و (IN-A-CF(المعّدة وفقًا لألنموذجين 
المشار اليهما أعاله، بنسبة من قيمة األقساط المستحقة 
على العمالء توازي النسبة المحّددة في المقطع "ثالثًا" 

  أعاله لكل فئة من القروض.
لفوائد المترّتبة على المصارف المعنّية سنويًا ُتحتسب ا - 3

 وتُدفع في أول يوم عمل من كل سنة.
) من هذا المقطع، ُتحتسب بتاريخ 1خالفًا ألحكام البند ( - 4

 2/1/2016وُتسدَّد دفعة واحدة بتاريخ  31/12/2015
، على المصارف 2015الدفعات المستحقة، خالل العام 

يمنحها لها مصرف المعنّية من أصل التسليفات التي 
 ." 2015لبنان خالل العام 

 
: ضمن حدود التسليفات اإلجمالية المشار  ثالث وعشرون"

اليها في المقطع "عشرون" من هذه المادة يمكن، خالل مهلة 
، إفادة مصرف اإلسكان من تسليفات 15/11/2015أقصاها 
% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعمالء، 1بفائدة 

ًا لألصول ولآللية المحّددة في المقطعين "عشرون"و وذلك وفق
) من المقطع " واحد وعشرون" 2"ثاني وعشرون" وفي البند (

  من هذه المادة." 
  

) المرفق بالقرار IN: ُيضاف الى األنموذج ( المادة الخامسة
 ما يلي :  7/3/1996تاريخ  6116األساسي رقم 
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27  WRCP  قـــــــــروض الرأســـــــــمال التشــــــــــغيلي

) من 27ليها في البند (المشار ا
المقطــــــــــع "ثالثــــــــــًا" مــــــــــن المــــــــــادة 

  التاسعة مكّرر من هذا القرار. 

fr  40 مـــن مـــردود %
ــــــــة   ســــــــندات الخزين

 3,3لمـــدة ســـنة + 
  %  

  
: ُيضاف الى جدول "رموز أنواع القروض"  المادة السادسة

)CTC01 باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة (
لمصرفية موضوع القرار األساسي رقم المركزية للمخاطر ا

  ما يلي : 26/10/2000تاريخ  7705
 "fr  القــروض الممنوحــة بــالليرة اللبنانيــة إلحتياجــات الرأســمال :

  التشغيلي.
«fr: Prêts accordés en LL pour le besoin de 

fonds de roulement.    
  

  : ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة السابعة
  

  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. لثامنةالمادة ا
  

  2014كانون األول  10بيروت في 
 
  

 383تعميم وسيط رقم 

  موجَّه الى المصارف والمؤّسسات المالية 
    

تـــاريخ  11917نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 
 7776ساســــي رقــــم القــــرار األ ق بتعــــديلالمتعّلــــ 24/12/2014

(عمليـــات التســـليف والتوظيـــف والمســـاهمة  21/2/2001تـــاريخ 
  .81والمشاركة) المرفق بالتعميم األساسي رقم 

  
  11917قرار وسيط رقم 

  21/2/2001تاريخ  7776تعديل القرار األساسي رقم 
  (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

  إن حاكم مصرف لبنان،
 174و  70اد بنـــاًء علـــى قـــانون النقـــد والتســـليف، ال ســـّيما المـــو 

  منه،
 21/2/2001تـــاريخ  7776وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي رقـــم 

ــــق بعمليــــات التســــليف والتوظيــــف والمســــاهمة  ــــه المتعّل وتعديالت
  والمشاركة،

وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي 
  ،10/12/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يقّرر ما يأتي

ى نــّص "المـــادة الثانيــة مكـــّرر" مــن القـــرار : ُيلغــ المــادة األولــى
وُيســـــتبدل بـــــالنّص  21/2/2001تـــــاريخ  7776األساســـــي رقـــــم 

  التالي :
"علـــى المصـــارف والمؤّسســـات الماليـــة العاملـــة فـــي لبنـــان التقّيـــد 

  بما يلي :
) دوريـــة Impairment Testsإجـــراء إختبـــارات تـــدّني ( -1

التوجيهــــات وفقــــًا لمتطّلبــــات المعــــايير المحاســــبّية الدولّيــــة و 
الصـــــادرة عـــــن لجنـــــة الرقابـــــة علـــــى المصـــــارف فـــــي هـــــذا 
الخصــــوص علــــى محفظــــة القــــروض والتســــليفات المنتجــــة 
للفوائـــد بإســـتثناء محفظـــة "قـــروض التجزئـــة" التـــي تخضـــع 
للمــــادة الثالثــــة مكــــّرر مــــن هــــذا القــــرار وتكــــوين المؤونــــات 

 اإلجمالية الالزمة بناًء على نتائج هذه اإلختبارات.

 Collectiveلمؤونـــــــات اإلجماليـــــــة (عـــــــدم تحريـــــــر ا -2

Provisions المكّونة سابقًا على المحفظة المشار اليهــا (
 ) من هذه المادة.1في البند (

تكـــــوين احتيـــــاطي عـــــام ُمحتســـــب علـــــى أســـــاس المحفظـــــة  -3
المشــار إليهــا أعــاله علــى أّال يقــّل رصــيد اإلحتيــاطي عــن 

، 2014% مـــــن قيمــــــة المحفظـــــة فـــــي العــــــام 0,25نســـــبة 
 2016% فــي العــام 1و      2015العــام % فــي 0,50و

. ُيقتطـــع هـــذا اإلحتيـــاطي مـــن 2017% فـــي العـــام 1,5و 
األربـــــــاح الصـــــــافية وُيحتســـــــب ضـــــــمن األمـــــــوال الخاصـــــــة 

 ).Tier One Capitalاألساسية (

ُتعفـــــــى مـــــــن تكـــــــوين هـــــــذا اإلحتيـــــــاطي العـــــــام المصـــــــارف 
والمؤسسات المالية التي يكون رصــيد المؤونــات اإلجماليــة 

)Collective Provisions ــــــى ــــــديها عل ) المكــــــوَّن ل
% 0,25محفظة القروض المشار إليها أعاله ال يقّل عــن 

 2015% فــي نهايــة عــام 0,50و  2014فــي نهايــة عــام 
% فـــي نهايـــة عـــام 1,5و    2016% فـــي نهايـــة عـــام 1و

2017   ".  
  

) من المقطع "ثانيًا" من 4: ُيلغى نّص البند ( المادة الثانية
ر" من القرار األساسي رقم "المادة الثالثة  تاريخ  7776مكرَّ

  وُيستبدل بالنّص التالي : 21/2/2001
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) Collective Provisionsتكوين مؤونات إجمالية ( -4"

على محفظة "قروض التجزئة"، التي لم تشهد تأّخرًا في 
يومًا، وذلك بناًء على إحتبارات  30السداد يزيد عن 

اجب إجراؤها وفقًا ) الو Impairment Testsّني، ( التد
لمتطّلبات المعايير المحاسبّية الدولّية والتوجيهات 
الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا 
الخصوص، على أن ال يقّل رصيد هذه المؤونات عن 

و  2014% من قيمة المحفظة في نهاية عام 0,25
% في نهاية عام 1و  2015% في نهاية عام 0,50
وعلى أن ال يتّم  2017اية عام % في نه1,5و  2016

  تحرير أي فائض في المؤونات اإلجمالية المكّونة سابقًا.
بغية إحتساب هذه المؤونات، ُتستثنى من محفظة 
"قروض التجزئة" القروض السكنية وقروض الطالب 

  وقروض التعليم."
  

  : ُيعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثالثة
  

  ذا القرار في الجريدة الرسمية.: ُينشر ه المادة الرابعة
 

  2014كانون األول  24بيروت في 
  
  

 384تعميم وسيط رقم 

ـــــى المصـــــارف والمؤّسســـــات الماليـــــة ومؤّسســـــات  ـــــه ال موجَّ
  الوساطة المالية وشركات اإليجار التمويلي

    
تـــاريخ  11918نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار الوســـيط رقـــم 

 7723ساســــي رقــــم ألالقــــرار ا ق بتعــــديلالمتعّلــــ 24/12/2014
(وضـــــعية المصـــــارف) المرفـــــق بـــــالتعميم  2/12/2000تـــــاريخ 

  .76األساسي رقم 
  

  11918قرار وسيط رقم 
  2/12/2000تاريخ  7723تعديل القرار األساسي رقم 

  إن حاكم مصرف لبنان،
و  146بنــــاًء علـــــى قــــانون النقـــــد والتســــليف ال ســـــّيما المـــــادتين 

  منه، 174
 2/12/2000تـــاريخ  7723رقـــم  وبنـــاًء علـــى القـــرار األساســـي

  وتعديالته المتعّلق بوضعية المصارف،

وبنــاًء علــى قــرار المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المّتخــذ فــي 
  ،10/12/2014جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  يقّرر ما يأتي

ديـــون علـــى  – 11700: ُيضـــاف ضـــمن بنـــد " المـــادة األولـــى
) 1لبيــان رقــم (الزبائن مشكوك بتحصــيلها أو رديئــة" الــوارد فــي ا

المرفق بالقرار األساســي رقــم  2010"الموجودات" في األنموذج 
  البندين التاليين : 2/12/2000تاريخ  7723

  
  منها : إجمالي قروض التجزئة المشكوك بتحصيلها أو الرديئة  11741
  ني قروض التجزئة المشكوك بتحصيلها أو الرديئة ّ منها : مؤونة تد  11721

  
ديـــون علـــى  – 18100: ُيضـــاف ضـــمن بنـــد "  المـــادة الثانيـــة

الزبـــــائن بـــــالعمالت األجنبيـــــة مشـــــكوك بتحصـــــيلها أو الرديئـــــة" 
) 1والمكّون لها مؤونات بــالليرة اللبنانيــة" الــوارد فــي البيــان رقــم (

المرفق بالقرار األساســي رقــم  2010"الموجودات" في األنموذج 
  البندين التاليين : 2/12/2000تاريخ  7723

  
18141  

  
منها : إجمالي قروض التجزئة بالعمالت األجنبية المشكوك بتحصــيلها 

  أو الرديئة المكّون لها مؤونات بالليرة اللبنانية
منهــــــا : المؤونــــــات المكّونــــــة بــــــالليرة اللبنانيــــــة علــــــى قــــــروض التجزئــــــة   18121

  بالعمالت األجنبية المشكوك بتحصيلها     أو الرديئة.
  

)  2" الوارد في البيان رقم (21541بند ": ُيلغى ال المادة الثالثة
المرفق بالقرار األساسي رقم  2010"المطلوبات" في األنموذج 

  : وُيستبدل بما يلي  2/12/2000تاريخ  7723

  
21541  

   
 Collectiveمنهـــا : مؤونـــات مكّونـــة علـــى أســـاس تقـــدير إجمـــالي (

Provisions.على الديون بإستثناء قروض التجزئة (  
  

مؤونة لمواجهة  – 21500: ُيضاف ضمن "بند  لرابعةالمادة ا
) "المطلوبات" في 2األخطار واألعباء" الوارد في البيان رقم (

تاريخ  7723المرفق بالقرار األساسي رقم  2010األنموذج 
  البنود التالية : 2/12/2000
  

منها : مؤونات مكّونة على قروض التجزئة التي لم تشهد تأّخرًا في   21542
  يوماً  30اد يزيد عن السد

ـــة علـــى قـــروض التجزئـــة التـــي تشـــهد تـــأّخرًا فـــي   21543 منهـــا : مؤونـــات مكّون
  يوماً  90يومًا و  31السداد ما بين 

منها : مؤونات مكّونة على قروض التجزئة التي تشهد تأّخرًا في   21544
  يوماً  180يومًا   و  91السداد ما بين 

  ).Tier 2في األموال الخاصة المساندة (منها : مؤونات عامة مقبولة   21545
  منها : مؤونات عامة أخرى.  21549
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مجمل  – 22000: ُيضاف ضمن بند " المادة الخامسة

) 2الرأسمال أو مخّصصات الرأسمال" الوارد في البيان رقم (
المرفق بالقرار األساسي رقم  2010"المطلوبات" في األنموذج 

  لتاليين :البندين ا 2/12/2000تاريخ  7723
  

  منها : المقدمات النقدية المخّصصة لرأس المال التي ال تدفع عليها فوائد  22031
  منها : المقدمات النقدية المخّصصة لرأس المال التي تدفع عليها فوائد  22032

  

 – 21900: ُيضاف ضمن بند " المادة السادسة
) 2اإلحتياطيـات والعـالوات" الوارد في البيـان رقـم (

المرفـق بالقرار األسـاسي رقم  2010مطلوبات" في األنموذج "ال
 البندين التاليين : 2/12/2000تاريـخ  7723

  
  منها : احتياطي عام ُمحتسب على أساس محفظة قروض التجزئة  21934
منها : احتياطي عام ُمحتسب على أساس محفظة القروض األخرى غيــر   21935

  قروض التجزئة

  
مجموع  – 34700ضاف ضمن بند ": يُ  المادة السابعة

أرصدة ديون الزبائن المشكوك بتحصيلها" الوارد في البيان رقم 
المرفق بالقرار  2010) "خارج الميزانية" في األنموذج 3(

  البندين التاليين :  2/12/2000تاريخ  7723األساسي رقم 
  

  يئة.منها : إجمالي أرصدة قروض التجزئة المشكوك بتحصيلها أو الرد  34706
  منها : مؤونة تدّني قروض التجزئة المشكوك بتحصيلها أو الرديئة.  34721

  
مجموع  – 32500: ُيضاف ضمن بند " المادة الثامنة

) "خارج 3أرصدة ديون الزبائن الرديئة" الوارد في البيان رقم (
المرفق بالقـرار األساسي رقم  2010الميزانية" في األنموذج 

  البنود التالية : 2/12/2000تاريخ  7723
 
 
 
 
 

 
  منها : قروض التجزئة الرديئة المستبقاة داخل الوضعية  32506
  منها : المؤونات على قروض التجزئة الرديئة المستبقاة داخل الوضعية  32514
منها : قروض التجزئة المكّون لها مؤونات بالكامل المنقولة الى حسابات   32541

  للذكر حسب األصول

  
الفوائد غير  – 34800: ُيضاف ضمن بند " سعةالمادة التا

المحّققة على الحسابات المدينة غير المنتجة للفوائد" الوارد في 
المرفق  2010) "خارج الميزانية" في األنموذج 3البيان رقم (

البنود  2/12/2000تاريخ  7723بالقرار األساسي رقم 
  : التالية

  
  يةمنها : على قروض التجزئة دون العاد  34855
  منها : على قروض التجزئة المشكوك بتحصيلها  34865
  منها : على قروض التجزئة الرديئة المستبقاة داخل الوضعية  34875

  
فوائد غير  – 34900: ُيضاف ضمن بند " المادة العاشرة

محّققة على حسابات الزبائن الرديئة المنقولة الى خارج 
رج الميزانية" في ) "خا3الميزانية" الوارد في البيان رقم (

تاريخ  7723المرفق بالقرار األساسي رقم  2010األنموذج 
  البند التالي :  2/12/2000
  

  منها : فوائد غير محّققة على قروض التجزئة المنقولة خارج الميزانية  34901

  
: ُيعمل بهذا القرار إعتبارًا من الوضعية  المادة الحادية عشرة

  31/1/2015الموقوفة بتاريخ 
  

  : ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثانية عشرة
 

 2014كانون األول  24بيروت في  

 

        
  

  
  

  
  


