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 الباب الثاني
 

 ساسية والوسيطة الصادرةّص الحرفي لتعاميم مصرف لبنان األالن
 2015-2016خالل فترة 

 
 ساسيــةالتعاميــم األ -أولً 

 134تعميم أساسي لممصارف رقم 
 لمؤسسات الماليةاو لمصارفالى او موج  
 

تاريخ  11947رقـ  ساسينودعكـ ربطًا نسخة عف القرار األ
ؽ بأصوؿ إجراء العمميات المصرفية المتعمّ  12/2/2015

 والمالية مع العمبلء. 
 

 11947قرار أساسي رقم 
 أصول إجراء العمميات المصرفية والمالية مع العمالء

 
 ف حاكـ مصرؼ لبناف،إ

 174و 70ما المواد بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ ال سيّ 
 منو، 184و 182و

خذ في صرؼ لبناف المتّ عمى قرار المجمس المركزي لم وبناءً 
 ،4/2/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 ر ما يأتييقرّ 

عمى جميع المصارؼ والمؤسسات المالية  ولى:المادة األ 
العاممة في لبناف، وفي إطار تقديـ الخدمات والمنتجات 
المصرفّية والمالية بأنواعيا كاّفة، العمؿ عمى تثقيؼ العمبلء 

خبلؿ نشر برامج التوعية وتوعيتيـ وتوضيح حقوقيـ مف 
والتثقيؼ في مراكزىا الرئيسّية وجميع فروعيا ومواقعيا 

 اإللكترونّية وغيرىا مف وسائؿ التواصؿ مع العمبلء.
 

عمى جميع المصارؼ والمؤّسسات المالّية  المادة الثانية:
 العاممة في لبناف القياـ بما يمي: 

 عداد الئحة بحقوؽ وواجبات العمبلء تتضّمف عمىإ 
األقؿ المعمومات المذكورة في الممحؽ المرفؽ. تعّد 
ىذه البلئحة بالمغة العربية باإلضافة إلى لغة أجنبية 

 يختارىا المصرؼ أو المؤسسة المالية.

 
 

  ّؼ العمبلء في وضع البلئحة المذكورة أعبله بتصر
صاغ بشكؿ ف تُ ألمركز الرئيسي والفروع كافة عمى ا

 يف. واضح ومفيـو مف غالبية المعنيّ 
  تزويد كؿ عميؿ بنسخة عف ىذه البلئحة، عمى أف

يقـو الموظؼ المعني بشرح محتواىا وتوعيتو عمى 
 أىمّيتيا.

 وقيع العميؿ عمى مستند خطي ستحصاؿ عمى تاإل
 نو استمـ ىذه البلئحة وفيـ محتواىا.أيفيد 

  نشر ىذه البلئحة عمى الموقع اإللكترونّي لممصرؼ
 وسائؿ التواصؿ األخرى.  أو لممؤّسسة المالّية وعبر

عمى جميع المصارؼ والمؤّسسات المالّية  المادة الثالثة:
العاممة في لبناف إعداد سياسة "أصوؿ إجراء العمميات 
المصرفية والمالية مع العمبلء" يوافؽ عمييا مجمس اإلدارة 

قة بيا واألنظمة المعموماتية البلزمة ووضع اإلجراءات المتعمّ 
 ف:بما يؤمّ 
  التعامؿ بشكؿ عادؿ ومنصؼ وميني مع العمبلء

كاّفة وفي جميع مراحؿ العبلقة معيـ، بحيث تراعى 
خمفية العميؿ ومقدرتو عمى فيـ العمميات واستيعابو 
لمخاطرىا ومنافعيا )كذوي الدخؿ والتعميـ 
المحدوديف وكبار السف وذوي االحتياجات 

 الخاصة(.
  ّالعمبلء بيف  اؼ والعادؿ معنشر ثقافة التعامؿ الشف

ما الذيف يتعامموف بشكؿ ال سيّ  الموظفيف لدييا،
مباشر مع العمبلء، مف خبلؿ تدريبيـ وتعزيز 
قدراتيـ وخبراتيـ المينية بما في ذلؾ تطبيؽ 

تاريخ  9286مندرجات القرار األساسي رقـ 
)المؤىبلت العممية والتقنية واألدبية  9/3/2006
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ـ في القطاعيف فرىا لمزاولة بعض الميااالواجب تو 
 المصرفي والمالي(.

خبلؽ وحسف السموؾ تضميف دليؿ قواعد األ
(Code of Conduct،)  المشار اليو في

 26/7/2006تاريخ  9382األساسي رقـ القرار 
)اإلدارة المصرفية الرشيدة(، معايير محّددة لمتعامؿ 
 مع العمبلء تتطابقمع السياسة المشار إلييا أعبله. 

بالمعمومات الدقيقة، الواضحة والوافية تزويد العمبلء  -
(Key Information حوؿ شروط المنتجات )

ية عنيا أوالخدمات ومنافعيا والمخاطر المتأتّ 
عبلميـ بأي تغيير في ىذه الشروط مع ضرورة ا  و 

الرّد عمى أي إستفسار مف قبؿ العمبلء بمينّية عالية 
ف ىذه وبالدّقة والسرعة البلزمة، عمى أف تتضمّ 

 مومات، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، ما يمي:المع
 طريقة احتساب الكمفة الفعمية )النفقات و/أو 

عباء كافة و/أو العموالت و/أو المصاريؼ و/أو األ
 خرى( لكؿ منتج أو خدمة.أية مبالغ أ

  طريقة احتساب الفائدة، الدائنة أو المدينة، لكؿ
 منتج أو خدمة.

 بمنتج فادة مف أي ميزة مرتبطة شروط اإلست
 بخدمة.أو 

 دـ تضميميا عبلنات وعوضوح وشفافية وشمولية اإل
 و الخدمة.ألحقيقة خصائص المنتج 

  ّـ أو ضماف مبلءمة الخدمة أو المنتج المقد
 (. Suitabilityالمطموب لوضع العميؿ وحاجتو )

  حماية المعمومات المالية والشخصية لمعمبلء بما ال
قانوف سرّية ما سيّ  ،يتعارض مع التشريعات النافذة

 المصارؼ وقانوف مكافحة تبييض األمواؿ.
  تزويد العمبلء دوريًا بكشؼ لكؿ حساب مرتبط

بمنتج أو بخدمة يتضّمف البيانات والمعمومات ذات 
الصمة وذلؾ وفقًا لؤلنظمة الصادرة عف مصرؼ 
 لبناف ولجنة الرقابة عمى المصارؼ، عمى أف يتـّ 

ؿ العمبلء استعماؿ الوسائؿ كافة التي تتيح حصو 

سرع وقت أعمى الكشؼ الدوري في  شخصياً 
 ممكف.

  وضع آلية واضحة وفاعمة تسمح لمعمبلء بتقديـ
مراجعاتيـ دوف كمفة وتضمف ليـ المتابعة 

 والمعالجة دوف تأخير. 
 

عمى المصارؼ والمؤسسات المالية العاممة في  المادة الرابعة:
عبله عند أالمشار الييا في المادة الثالثة سس د باألُ لبناف التقيّ 

تقديـ منتجات أو خدمات يستفيد منيا العميؿ مف خبلؿ 
 مؤسسات تابعة ليا )مثبًل شركات تأميف(.

 
عمى جميع المصارؼ والمؤّسسات المالّية  المادة الخامسة:

عنى بتطبيؽ سياسة "أصوؿ العاممة في لبناف إنشاء وحدة تُ 
تكوف مرتبطة " ة والمالية مع العمبلءيإجراء العمميات المصرف

بالمدير العاـ، ومستقّمة عف تنفيذ العممّيات، يتـّ تعزيزىا 
 بالموارد البشرية والتقنّية البلزمة ألداء دورىا.

 
المشار الييا في المادة تشمؿ مياـ الوحدة  المادة السادسة:

 عبله ما يمي:أالخامسة 
العمميات  المساىمة في وضع سياسة "أصوؿ إجراء -1

 قة بيا.المصرفية والمالية مع العمبلء" واإلجراءات المتعمّ 
( Brochuresبلع مسبقًا عمى اإلعبلنات والػكتّيبات )اإلطّ -2

ونماذج العقود وكشوفات الحسابات وغيرىا مف المستندات 
قتراحات البلزمة بما إلى العمبلء ومراجعتيا وتقديـ اإلالمقّدمة 

نسجاميا مع أحكاـ ىذا القرار ف وضوحيا يؤمّ  وشفافّيتيا وا 
والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عف مصرؼ لبناف 

 ولجنة الرقابة عمى المصارؼ بيذا الشأف.
اؼ وسيؿ عف المساىمة في إعداد ممّخص واضح وشفّ  -3

 Key Factsأىـ خصائص وشروط الخدمات والمنتجات )
Statementsعمى استبلمو.   ( يزّود بو العميؿ ويوّقع 

 المساىمة في إعداد برامج التوعية والتثقيؼ لمعمبلء.  -4
 بداء الرأي بيا.ا  يالمراجعات مف العمبلء ودراستيا و تمقّ  -5
 ببلغ العميؿ بنتيجة المراجعة المقدمة منو.إ -6
اقتراح برامج تدريب لمموظفيف والمساىمة في إعداد ىذه  -7

كيفية التعامؿ مع  البرامج بيدؼ تثقيؼ الموظفيف حوؿ
العمبلء وتقديـ الشروحات البلزمة ليـ في ما يتعّمؽ 
بخصائص الخدمات والمنتجات والمخاطر المرتبطة بيا ومدى 

 مبلءمتيا لوضع وحاجة العميؿ. 
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رفع تقارير دورّية، عمى األقّؿ فصمّية، مباشرة إلى المدير  -8
ا العاـ حوؿ مراجعػات العمبلء وطبيعتيا وسبػؿ معالجتي

خاذىا لتطوير ونتيجتيػا واإلقتراحات حوؿ الخطوات الواجب إتّ 
سياسة "أصوؿ إجراء العمميات المصرفية والمالية مع 
ـّ إببلغ المديػر العاـ فورًا بالمراجعات  العمبلء"، عمى أف يتػ
األساسّية الحّساسة التي قد تعّرض المصرؼ أو المؤسسة 

الية كبيرة، وارساؿ  المالية لمخاطر سمعػة مرتفعة أو خسائر م
 نسخة عنيا إلى مجمس اإلدارة.

 
سات المالّية عمى جميع المصارؼ والمؤسّ  المادة السابعة:

ف عداد آلية واضحة لممراجعات تؤمّ إالعاممة في لبناف 
لتزاـ بما قصى، واإلأيومًا، كحدّ  15معالجتيا والبت بيا خبلؿ 

 يمي:
وفي الفروع تخصيص مكاف واضح داخؿ المركز الرئيسي  -1

ت مف قبؿ العمبلء وعمى الموقع كاّفة لتقديـ المراجعا
 لكتروني لممصرؼ أو المؤسسة المالية. اإل
 إعبلـ العميؿ بما يمي: -2
كيفية ووسائؿ تقديـ المراجعات )شخصيًا، صندوؽ  -

قع عمى شبكة مراجعات، بريد عادي، بريد الكتروني، المو 
 خرى(.أي وسيمة أاالنترنت، ىاتؼ أو ب

ؿ مباشرًة الى وحدة مختّصة في أّف المراجعة ستتحوّ  -
 المركز الرئيسي لممصرؼ أو لممؤسسة المالية دوف قياـ

 بلع عمى مضمونيا.طّ إدارة وموّظفي الفرع المعني باإل
قديـ شكوى إلى المراجع أّنو، في جميع األحواؿ، يستطيع ت -

 ة دوف المرورأو القضائية المبنانية المختصّ دارية اإل
 بالوحدة المشار الييا في المادة الخامسة أعبله. 

 
تقـو لجنة الرقابة عمى المصارؼ بإصدار  المادة الثامنة:

التعميمات التطبيقية ليذا القرار والتحقؽ مف مدى التزاـ 
 سات المالية بأحكامو. المصارؼ والمؤسّ 

 
يتعّرض المصرؼ أو المؤسسة المالية  المادة التاسعة:

المخالفة ألحكاـ ىذا القرار إلى العقوبات اإلدارية المنصوص 
 مف قانوف النقد والتسميؼ.  208عمييا في المادة 

 
سات المالية العاممة منح المصارؼ والمؤسّ تُ  المادة العاشرة:

د بأحكاـ لمتقيّ  30/9/2015قصى ىا األفي لبناف ميمة حدّ 
 .ىذا القرار

 

 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الحادية عشرة:
 

 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  المادة الثانية عشرة:
 

 2015شباط  12بيروت، في 
 

 ممحق
 )الئحة حقوؽ وواجبات العميؿ(

عداد إسات المالّية العاممة في لبناف عمى المصارؼ والمؤسّ 
فييا لفت نظر العميؿ،  الئحة بحقوؽ وواجبات العمبلء يتـّ 

 قؿ، الى ما يمي:عمى األ
 

 حقوق العميل أوًل:
بلع عمى أحكاـ وشروط وتفاصيؿ المنتج أو الخدمة طّ اإل -

وطمب اإليضاحات الوافية عنيا لمتأّكد مف فيميا والقدرة 
 عمى اإللتزاـ بيا.

ط مف قبؿ الحصوؿ عمى شرح واضح وواٍؼ ومبسّ  -
والمنتجات المالّية التي الموظؼ المعني عف الخدمات 

 تحتوي عمى مستويات مختمفة مف المخاطر.
الحصوؿ عمى إجابة عف أية أسئمة بشأف أي بند أو  -

وذلؾ  ،شرط غير واضح مف قبؿ الموظؼ المعني
 بطريقة مينّية وواضحة.

الطمب بأف تكوف المغة العربية معتمدة في أي مستند  -
 المالّية. أو مراسمة أو معاممة مع المصرفأو المؤّسسة

بلع واإلستحصاؿ مسبقًا عمى نسخة مف كؿ طمب اإلطّ  -
مشار إلييافي أي عقد منوي توقيعو  مستند ووثيقة ونّص 

 مع المصرؼ أو المؤّسسة المالّية.
الحصوؿ عمى نسخة مف العقود والمستندات الموّقعة منو  -

 واإلحتفاظ بيا دوف تحميميأي كمفة إضافية.
المالّية تحديد الكمفة  الطمب مف المصرؼ أو المؤّسسة -

الكمفة الفعمية لمتأميف  الفعمية لممنتج أو لمخدمة بما فييا
 حتساب الفائدة الدائنة أو المدينة.إوطريقة 

حّرية إختيار شركة التأميف مف بيف خمس شركات، عمى  -
نة سة المالية ومبي  االقؿ، مقبولة مف المصرؼ أو المؤسّ 

ؿ عمى المنتج أو ذا كاف الحصو إوذلؾ  ،في الئحة خطية
الخدمة مشروطًا بتقديـ بوليصة تأميف إلى المصرؼ أو 

 المؤّسسة المالّية.



 

51 
 

الحصوؿ عمى أي منتج أو أي خدمة إذا كاف ذلؾ  -
ستيعاب المخاطر إعمى  يتبلءـ مع طمبو وخمفيتو ومقدرتو

 المالية المحتممة ليذا المنتج أو الخدمة.
مرتبط الحصوؿ دوريًا عمى كشؼ مفّصؿ لكؿ حساب  -

 بمنتج أو بخدمة.
عدـ التوقيع عمى نماذج فارغة أو غير مكتممة والتأّكد  -

مف أّف جميع الحقوؿ المطموبة واألرقاـ في النماذج التي 
 قّدمت لو لمتوقيع صحيحة ومكتممة.

إمكانية تقديـ مراجعة بخصوص أي خدمة أو منتج  -
والطمب مف المصرؼ أو المؤّسسة المالّية شرح كيفّية 

ّية رفع المراجعة والميمة الزمنّية إلببلغو بالنتيجة وآلتقديـ 
قتناع خرى في حاؿ عدـ اإلأىذه المراجعة إلى مراجع 
 بالمعالجة المعروضة عميو.

 
 واجبات العميل ثانيًا:

تقديـ معمومات صادقة وكاممة ودقيقة عند تعبئة أي نماذج 
تقديـ أي متناع عف خاّصة بالمصرؼ أو بالمؤّسسة المالّية واإل

 معمومات خاطئة.
اإلفصاح عف إلتزاماتو المالّية كاّفة عند تقديـ طمب  -

لمحصوؿ عمى منتج أو خدمة مع حفظ الحقوؽ التي 
 ياىا قانوف سرية المصارؼ. إيمنحو 

تحديث المعمومات الشخصّية المقّدمة إلى المصرؼ أو  -
 مب منو ذلؾ.المؤّسسة المالّية بشكؿ مستمّر وكمما طُ 

بالشروط واألحكاـ التي ترعى الخدمة أو المنتج التقّيد  -
 الذي يستفيد منو.

في حاؿ إكتشافو عممّيات مجيولة عمى حسابو، إببلغ  -
 بذلؾ عمى الفور. المصرؼ أو المؤّسسة المالّية

تزويد المصرؼ أو المؤّسسة المالّية بعنواف سكنو وعممو  -
والعادي ورقـ ىاتفو واالببلغ وعنواف بريده اإللكتروني 

ي تعديؿ ليذه المعمومات مما يمّكف المصرؼ أو أعف 
المؤّسسة المالّية مف اإلتصاؿ بالعميؿ المعني بشكؿ 

 ف خصوصية المعمومات الخاصة بو.يؤمّ 

 

 إرشادات لمعميل ثالثًا:
عدـ تقديـ أية تفاصيؿ بشأف حسابو المصرفي أو أية  -

معمومات مصرفّية أخرى أو شخصّية دقيقة، تحت أي 
 طرؼ آخر.ظرؼ، إلى 

عند مواجية صعوبات مالّية تمنعو مف اإليفاء بإلتزاماتو  -
أو تسديد أقساطو في الوقت المحّدد، مراجعة المصرؼ 
أو المؤّسسة المالّية بيدؼ إيجاد الخيارات األنسبومنيا 

 إعادة جدولة التزاماتو.
و عند منح وكاالت رسمية لمغير إلنجاز معامبلتو التنبّ 

بحيث يحّدد بدّقة الصبلحيات الممنوحة المصرفية والمالية 
 بموجب ىذه الوكاالت.

 
 

 135ساسي رقم أتعميم 
 لمؤسسات الماليةاو لمصارفالى او موج  
 

تاريخ  12116ساسي رقـ نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار األ
 بإعادة ىيكمة الديوف. ؽالمتعمّ  26/10/2015
 

 12116ساسي رقم أقرار 
 إعادة ىيكمة الديون

 حاكـ مصرؼ لبناف،إف 
، 174، 70ما المواد بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، السيّ 

 منو، 182
 26/10/2000تاريخ  7705وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

 ؽ بنظاـ المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية ،المتعمّ 
 10/11/1998تاريخ  7159وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

 مخاطر الديوف،بتصنيؼ ؽ المتعمّ 
وبعد استشارة كؿ مف جمعية مصارؼ لبناف وجمعية 

 سات المالية في لبناف،المؤسّ 
خذ في وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ 

 ،9/9/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 ر ما يأتييقرّ 
عتبر ديونًا حكاـ ىذا القرار، تُ ألغاية تطبيؽ  :ىالمادة األول

ستنادًا ألحكاـ القرار إفة إلعادة الييكمة، الديوف المصن  قابمة 



 

51 
 

حدى إضمف  10/11/1998تاريخ  7159األساسي رقـ 
 الفئات التالية:

  «.لممتابعة والتسوية»  -
 «. دوف العادي»  -
 «.مشكوؾ  بتحصيميا»  -
ستثنى مف القروض المشار الييا في ىذه المادة القروض تُ 

قانوف النقد والتسميؼ والقروض مف  152الخاضعة لممادة 
التي تستفيد مف دعـ الدولة لمفوائد المدينة والقروض غير 
المنتجة )الديوف دوف العادية، الديوف المشكوؾ بتحصيميا 

ر الذي يمنحو اة بموجب القرض الميس  والديوف الرديئة( المغطّ 
 مصرؼ لبناف لممصرؼ الدامج.

 
حكاـ ىذا القرار، يمكف ستفادة مف أبغية اإل المادة الثانية:

يف يف أو المعنويّ شخاص الطبيعيّ عادة ىيكمة ديوف األإ
المتعثريف بالتوافؽ بيف المديف والمصارؼ والمؤسسات المالية 

 الدائنة.
عتمد تُ  ،سات المالية الدائنةد المصارؼ والمؤسّ في حاؿ تعدّ 

 صوؿ واآللية التالية:األ
فر موافقة ثمثي او قؿ، تألجؿ إعادة الييكمة يجب، عمى األ-1

ات المالية الدائنة التي تممؾ عدد المصارؼ والمؤسسّ 
قؿ، مف مجموع المديونية المصرفية لمعميؿ %، عمى األ60

 المديف.
عادة إكبر نسبة مف الديف عممية أيدير الدائف صاحب  -2

ى في ما بعد "المدير"، ما لـ الييكمة ويشرؼ عمييا ويسمّ 
 االتفاؽ بينو وبيف الدائنيف اآلخريف عمى خبلؼ ذلؾ. يتـّ 
ؿ لمعالجة وضع يقـو "المدير" بتحديد تصور أولي مفصّ  -3

وذلؾ وفقًا  ،العميؿ بما فيو إعداد برنامج جديد لمتسديد
 لمتدفقات النقدية ليذا األخير وذلؾ بعد:

دراسة البيانات المالية لمعميؿ )الميزانية، حساب األرباح  -
 ائر، التدفقات النقدية...(.والخس

بلع عمى مجموع التسييبلت الممنوحة لو مف قبؿ اإلطّ -
ات المالية الدائنة ومف الدائنيف المصارؼ والمؤسسّ 

 اآلخريف. 
ت إلى تدىور وضع العميؿ إظيار نقاط الضعؼ التي أدّ -

 المالي وكيفية معالجة ىذا الضعؼ.
المالية الدائنة ات يبمغ "المدير" جميع المصارؼ والمؤسسّ  -4

ولجنة الرقابة عمى المصارؼ عف مباشرتو التفاوض مع 
د المديف ألجؿ إعادة ىيكمة الوضع المالي وعف تعيّ 

ى ىذا التفاوض، ات المالية، المواِفقة عمالمصارؼ والمؤسسّ 
 إجراءات قانونية جديدة بحؽّ  خاذ أيّ متناع عف إتّ باإل

 المديف خبلؿ ميمة التفاوض.
ات المالية التفاوض جميع المصارؼ والمؤسسّ تشترؾ في  -5

وذلؾ لوضع تصور نيائي إلعادة الييكمة أو  ،المواِفقة
شير قابمة لمتمديد لمدة ثبلثة أالجدولة خبلؿ ميمة ثبلثة 

ات المالية ضافية بموافقة جميع المصارؼ والمؤسسّ إشير أ
 المشاركة في التفاوض.

لمالية الدائنة ات ابحقوؽ المصارؼ والمؤسسّ  دوف المّس  -6
عادة الييكمة في الضمانات المعطاة ليا، إالمواِفقة عمى 
خاذ أية إجراءات منفردة خيرة أف تمتنع عف إتّ عمى ىذه األ

لتعزيزىا في مرحمة إعادة الييكمة أو لمقياـ بأية إجراءات 
فؽ عمييا مع بإعادة الييكمة المتّ  قضائية أو تنفيذية تضرّ 

  ا.لتزامو بيإالمديف في حاؿ 
مف الدائنيف غير الموافقيف  اً يّ أعادة الييكمة إال تمـز  -7

 عمييا.
 

في حاؿ استوجبت التسوية تسديد األعباء  المادة الثالثة:
ع ىذه المالية غير المصرفية سواء ديوف او ضرائب، تتوزّ 

عادة في إارؼ والمؤسسات المالية المشتركة عباء بيف المصاأل
إجمالي المديونية، وتدخؿ ىذه  الييكمة، كؿ وفقًا لحصتو مف

 األعباء ضمف عممية الجدولة الجديدة المقترحة.
 

ات المالية المشتركة يمكف لممصارؼ ولممؤسسّ  المادة الرابعة:
و بعضيا منح قروض جديدة ألجؿ إعادة أعادة الييكمة في إ

وذلؾ بموافقة جميع ىذه  ،تنشيط الحركة اإلقتصادية لممديف
المالية شرط إظيار جدوى التمويؿ ات المصارؼ والمؤسسّ 

وتدخؿ ىذه القروض الجديدة ضمف عممية إعادة  ،اإلضافي
 الييكمة.

عبلـ مصرؼ إة ات المالية المعنيّ عمى المصارؼ والمؤسسّ 
لبناف ولجنة الرقابة عمى المصارؼ عف ىذه القروض 

 الجديدة.
 

عاد يمكف تسديد أو تخفيض الديوف المُ  المادة الخامسة:
بقيمة العقارات والمساىمات وحصص الشػراكػة ىيكمتيا 

مف قانوف النقد  154كة مف المديف وفقَا لممادة المتمػم  
 والتسميؼ شرط موافقة لجنة الرقابة عمى المصارؼ عمى ذلؾ.



 

02 
 

و "احتياطي مساىمات أتكويف "احتياطي عقارات لمتصفية"  يتـّ 
وحصص شراكة لمتصفية" عػمى مدى عشريف سنة وبمعدؿ 

و حصص أو المساىمات أ( سنويًا مقابؿ العقارات 20/1)
ستيفاًء لمديوف المشار الييا إكػة اة المتممَ الشراكة غير المصفػّ 

 في ىذه المادة.
 

عاد ترفيع تصنيؼ ديوف العميؿ المُ  يتـّ  المادة السادسة:
فة دوف العادي أو مشكوؾ بتحصيميا إلى فئة ىيكمتيا والمصن  

الديوف لممتابعة والتسوية شرط الحصوؿ عمى موافقة لجنة 
 الرقابة عمى المصارؼ.  
عاد ىيكمتيا ضمف بند حسابات لمذكر يصّرح عف الديوف المُ 

 خارج الميزانية بعنواف "الديوف المعاد ىيكمتيا". 
األرباح  ات المالية عدـ توزيععمى المصارؼ والمؤسسّ 

عاد قة مف جّراء تحرير المؤونات الناتجة عف الديوف المُ المحقّ 
ىيكمتيا وتخصيصيا لزيادة األمواؿ الخاصة بعد أف يكوف 

ص المؤونات المطموبة سة المالية قد خصّ المصرؼ أو المؤسّ 
 مف لجنة الرقابة عمى المصارؼ عمى الديوف كافة. 

 
ة بيف المصارؼ ف عقد التسويإذا تضم   المادة السابعة:

 سات المالية الدائنة والعميؿ أحد األمريف التالييف:والمؤسّ 
 حتفاظ بحؽّ اء المديف مف جزء مف الديف مع اإلإعف -

 د ببرنامج التسديد،المطالبة بيذا الجزء في حاؿ لـ يتقيّ 
لتزاـ بالتسديد وفقًا ء المديف مف جزء مف الديف بعد اإلإعفا -

 ذ اإلجراءات التالية:تخ  فؽ عميو،تُ لمبرنامج المت  
نيائيًا  إعفاء العميؿ منو يدرج الجزء مف الديف، الذي يتـّ -1

لتـز بكامؿ برنامج التسديد، ضمف إبموجب عقد التسوية إذا 
بند "الديوف الرديئة المكوف عنيا مؤونات بالكامؿ المنقولة 
إلى حسابات لمذكر حسب األصوؿ" خارج الميزانية وال 

ىذه الحاؿ إلى المصمحة المركزية ح عنو في يصر  
 لممخاطر المصرفية. 

( مف ىذه 1بند )طفأ الجزء مف الديف المشار إليو في اليُ -2
عاد إدراجو لتزاـ ببرنامج التسديد أو يُ المادة في حاؿ اإل

ضمف بند "ديوف عمى الزبائف مشكوؾ بتحصيميا أو رديئة" 
التصريح  وبالتالي يتـّ  ،داخؿ الميزانية في حاؿ عدـ التسديد

 عنو إلى المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية.
سة المالية يمكف لممصرؼ المعني أو لممؤسّ  المادة الثامنة:

دارية تتناوؿ تغييرًا أو تعديبًل في إجراء تعديبلت إة طمب المعنيّ 
يف تسوية ديونيا  كما يمكف طمب تعيّ  ة التي يتـّ دارة المؤسسّ إ

مجمس اإلدارة أو مدير مالي لحيف تسديد  د فيعضو محد  
يف مفوض مراقبة الديف موضوع التسوية، كما يمكف طمب تعيّ 

وذلؾ شرط مراعاة  ،فثاٍف أو تغيير مفوض المراقبة المعيّ 
 القوانيف المرعية.

د الدائنيف، يقـو "المدير" بطمب ىذه التعديبلت، في حاؿ تعدّ 
 عادة الييكمة.إ في ات المشتركةبموافقة المصارؼ والمؤسسّ 

 
سة كميًا ف تشمؿ التسوية تصفية المؤسّ أيمكف  المادة التاسعة:

 حياء نشاطيا.إمواؿ بغرض أ و جزئيًا أو إعادة ضخّ أ
 

ات المالية، وفقًا يمكف لممصارؼ ولممؤسسّ  المادة العاشرة:
% مف السندات 50عادة الييكمة، حسـ إلحصة كؿ منيا في 
مف قانوف النقد  162ألحكاـ المادة  ألجؿ المنظمة وفقاً 

عاد والتسميؼ والتي تمثؿ السمفات بحسابات القروض المُ 
لدى مصرؼ لبناف  حكاـ ىذا القرار، مباشرةً ستنادًا ألإىيكمتيا 

وذلؾ وفقًا  ،دىا مصرؼ لبنافمع حؽ الرجوع وبفائدة يحدّ 
 لمشروط ولؤلصوؿ ولآللية التالية:

 موافقة مصرؼ لبناف عمى: -1
إعادة الييكمة بناًء عمى توصية لجنة الرقابة عمى  -

 المصارؼ. 
عبله في أالقروض الجديدة المشار الييا في المادة الرابعة  -

 ستفادة مف حسـ السندات التي تمثميا.حاؿ طمب اإل
عاد ىيكمتيا سبع سنوات عدـ تجاوز مدة تسديد الديوف المُ  -2

 وعمى أف تكوف األقساط فصمية أو نصؼ سنوية.
ة، بموجب ات المالية المعنيّ ظيار المصارؼ والمؤسسّ إ-3

( مف ىذه المادة، مدى 5الدراسة المشار الييا في البند )
عادة الييكمة عمى تسديد المديونية وعمى استمرارية إتأثير 

ات المؤسسة ومدى الدور الذي تقـو بو المصارؼ والمؤسسّ 
 ة وحسف ادارتيا. ة في دعـ واستمرار المؤسسّ المالية المعنيّ 

ة الضمانات ات المالية المعنيّ تقديـ المصارؼ والمؤسسّ  -4
الكافية التي يطمبيا مصرؼ لبناف مقابؿ حسـ ىذه 

 السندات.
الرجوع عمى المصارؼ  يحتفظ مصرؼ لبناف بحؽّ 

ستيفاء قيمة السندات إة بغية ات المالية المعنيّ والمؤسسّ 
المديف عف سداد ر المحسومة قبؿ استحقاقيا في حاؿ تعثّ 

عاد ىيكمتيا حتى قبؿ تنفيذ الضمانات استحقاقات الديوف المُ 
 عبله.أالمعطاة لو المشار الييا 
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حكاـ ىذه المادة، عمى المصارؼ أستفادة مف بغية اإل -5
ـ طمبًا الى مكتب الحاكـ ف تقدّ أة ات المالية المعنيّ والمؤسسّ 

دة عاإصمية مرفقًا بو ممؼ أحداىا إعمى ثبلث نسخ، 
مة مصادقًا عمييا مف ف دراسة جدوى مفصّ الييكمة يتضمّ 

عماليا تتضّمف شرحًا حوؿ وضع أمفّوض المراقبة عمى 
عاد جدولتيا عادة ىيكمة ديونو والمبالغ المُ إالعميؿ الذي تـّ 

 والفوائد المحتسبة عمييا وجداوؿ التسديد.
ف تكوف الدراسة موافؽ أد الدائنيف، يقتضي في حاؿ تعدّ 

مف مفّوض المراقبة المعّيف مف قبؿ "المدير"، بموافقة  عمييا
 إعادة الييكمة.في شتركة ات المالية المالمصارؼ والمؤسسّ 

ؽ لجنة الرقابة عمى المصارؼ مف وضع العمبلء تتحقّ   -6
 عاد ىيكمة ديونيـ ومف إمكانية التسديد ومتابعة أعماليـ.المُ 
مصرؼ لبناف بغية احتساب قيمة السندات التي يحسميا  -7

 وفقًا ألحكاـ ىذه المادة:
مة لمحسـ لدى مصرؼ د قيمة السندات المقد  تحد   -أ 

عاد صؿ المبالغ المُ أساس ألبناف لممصارؼ عمى 
 ىيكمتيا، دوف الفوائد.

اعتماد سعر وسطي لعممة القرض الممنوح  يتـّ  -ب
وذلؾ كما ىو بتاريخ موافقة  ،جنبية لمعميؿبالعممػة األ

 عمى طمب حسـ السندات التي تمثمو. مصرؼ لبناف
ى الفائدة والمصاريؼ والعموالت مف أي ف ال تتعدّ أيجب -8

عاد ىيكمتيا معدؿ فائدة بة عمى المبالغ المُ نوع كانت المحتسَ 
عادة إقيا مصرؼ لبناف عمى طمب الحسـ التي يطبّ 

 الييكمة. 
جميع السندات المحسومة لدى مصرؼ لبناف  تستحؽّ  -9

عاد جدولتيا في حاؿ قيمة قروض المديف المُ  ؿوالتي تمثّ 
يف، عمى أف يقـو تخمؼ المديف عف تسديد قسطيف متتاليّ 

ة المالية بإببلغ مصرؼ لبناف ولجنة المصرؼ أو المؤسسّ 
 الرقابة عمى المصارؼ بذلؾ فورًا. 

 
ة ات المعنيّ عمى المصارؼ والمؤسسّ  المادة الحادية عشرة:

عبله أاليو في المادة العاشرة  التي تستفيد مف الحسـ المشار
قتراح لجنة الرقابة عمى خذ موافقة مصرؼ لبنػاف بناء إلأ

عادة ىيكمة قروض عمبلئيا إي تعديؿ في أالمصارؼ عمى 
 عمبًل بأحكاـ ىذا القرار.

 
: يقـو مفوضو المراقبة عمى أعماؿ المادة الثانية عشرة
ة مف صحّ د ة بالتأكّ ات المالية المعنيّ المصارؼ أو المؤسسّ 

ببلغ حاكـ مصرؼ لبناف ورئيس إتنفيذ أحكاـ ىذا القرار وب
 لجنة الرقابة عمى المصارؼ بكؿ مخالفة ألحكامو.

 
تقـو لجنة الرقابة عمى المصارؼ بميمة  المادة الثالثة عشرة:

غ حاكـ ة تنفيذ أحكاـ ىذا القرار عمى أف تبمّ مراقبة صحّ 
 مخالفة ليذه األحكاـ. مصرؼ لبناف فورًا بأيّ 

 
 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الرابعة عشرة:

 
 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  المادة الخامسة عشرة:

 
 2015تشرين األول  26بيروت، في 

 
 

 136ساسي رقم أتعميم 
سات ولسائر المؤسّ  سات الماليةلمؤسّ وا لمصارفالى او موج  

 أو لرقابة مصرف لبنانالخاضعة لترخيص 
 

تاريخ  12147ساسي رقـ نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار األ
رقـ  مفؽ بتطبيؽ قرارات مجمس األالمتعمّ  22/12/2015

 1989( ورقـ 2011) 1988( ورقـ 1999) 1267
 .( والقرارات البلحقة2011)

  
 12147ساسي رقم أقرار 

( ورقم 1999) 1267رقم  منتطبيق قرارات مجمس األ
 ( والقرارات الالحقة2011) 1989( ورقم 2011) 1988

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 174و 70ما المواد بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ سيّ 

 منو، 182و
ؽ المتعمّ  6/8/2001تاريخ  347عمى القانوف رقـ  وبناءً 

 منو، 13ا المادة افة في لبناف سيمّ بتنظيـ مينة الصرّ 
ؽ المتعمّ  27/12/1999تاريخ  160عمى القانوف رقـ  وبناءً 

 منو، 20ما المادة يجار التمويمي سيّ تنظيـ عمميات اإلب
)مكافحة  24/11/2015يخ تار  44وبناًء عمى القانوف رقـ 

 5و  2حكاـ البنديف أما وتمويؿ اإلرىاب( سيّ  األمواؿتبييض 
 منو، 6مف المادة 

خذ في صرؼ لبناف المتّ وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لم
 ،9/12/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 
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 ر مـا يـأتـييـقـرّ 
سات المالية طمب مف المصارؼ والمؤسّ يُ  ولى:المادة األ 

سات الخاضعة لترخيص أو لرقابة مصرؼ وسائر المؤسّ 
 :يا، ما يميلبناف، كؿ في ما خصّ 

ع عمى الموقّ  تحديث يتـّ  أيالقياـ بإستمرار بمراجعة  -1
في ما  (UNSC Website)  اإللكتروني لمجمس األمف

ئح الصادرة رجة عمى الموادة والمدّ ؽ باالسماء المحد  يتعمّ 
 1988( ورقـ 1999) 1267منرقـ بموجب قرارات مجمس األ

قة ( والقرارات البلحقة المتعمّ 2011) 1989( ورقـ 2011)
بيذا الخصوص و/أو الموائح الصادرة عف لجاف العقوبات 

 نذارإدوف تأخير ودوف سابؽ  وفوراً  الخاصة، والقياـ تمقائياً 
و األصوؿ األخرى العمميات أ أوالحسابات  أومواؿ بتجميد األ

سماء فور إدراجيا وذلؾ في حاؿ وجدت بأي العائدة ليذه األ
 يتـّ  أفشكؿ كاف )مباشر أو غير مباشر، مشترؾ...(، عمى 

ساعة  48قصاىا أمة يئة التحقيؽ الخاصة" وخبلؿ ميتزويد "ى
نيا قامت بذلؾ وبالمعمومات المتوفرة لدييا بيذا أبما يفيد 
 .الخصوص

صة " في حاؿ وجود تشابو بيف ببلغ " ىيئة التحقيؽ الخاإ -2
ئح دة ومدرجة عمى المواحد عمبلئيا واسـ وتفاصيؿ محدّ أسـ إ

مف المنوه عنيا في البند الصادرة بموجب قرارات مجمس األ
 ./أو الصادرة عف لجاف العقوبات الخاصةو عبلهأ( 1)
 

طبؽ أحكاـ ىذا القرار عمى الفروع تُ  المادة الثانية:
 .ات الشقيقة أو التابعة في الخارجوالمؤسسّ 

 
يتعرض لمعقوبات المشار الييا في المادة  المادة الثالثة:

 24/11/2015تاريخ  44الثالثة عشرة مف القانوف رقـ 
لتزاـ ما لجية عدـ اإلالقرار سيّ كاـ ىذا حأكؿ مف يخالؼ 

مف المادة  (1بموجب التجميد الفوري المشار اليو في البند )
 .عبلهأولى األ
 

 .عمؿ بيذا القرار فور صدورهيُ  المادة الرابعة:
 

 .نشر ىذا القرار في الجريدة الرسميةيُ  المادة الخامسة:
 

 2015كانون األول  22بيروت، في 
 
 
 

 137رقم تعميم أساسي لممصارف 
 لممصارف ولممؤسسات المالية

 ولسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان
 

تاريخ  12253نودعكـ ربطا نسخة عف القرار االساسي رقـ 
المتعمؽ بأصوؿ التعامؿ مع القانوف االميركي  3/5/2016

ومع انظمتو التطبيقية حوؿ  18/12/2015الصادر بتاريخ 
المؤسسات المالية االجنبية وغيرىا منع ولوج "حزب اهلل" الى 

 .مف المؤسسات
 

 12253قرار اساسي رقم 
اصول التعامل مع القانون الميركي الصادر بتاريخ 

 ومع انظمتو التطبيقية 18/12/2015
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 174و 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ سيما المواد 

 منو، 182و
مكافحة تبييض االمواؿ وتمويؿ وبناًء عمى أحكاـ قانوف 

سيما كؿ مف المادة  24/11/2015تاريخ  44االرىاب رقـ 
 الرابعة والسادسة والسابعة منو،

 18/5/2001تاريخ  7818وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
بنظاـ مراقبة العمميات المالية والمصرفية  وتعديبلتو المتعمؽ

بالتعميـ  المرفؽلمكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب، 
 ،83االساسي رقـ 

 5/4/2012تاريخ  10965وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
والمؤسسات المالية مع المراسميف،  المتعمؽ بعبلقة المصارؼ

 ،126المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
 18/12/2015ولما كاف القانوف االميركي الصادر بتاريخ 

اتخاذ التدابير التي عمى وجوب  وانظمتو التطبيقية قد نصت
تحوؿ دوف تعامؿ "حزب اهلل" مع او مف خبلؿ المؤسسات 

 المالية االجنبية وغيرىا مف المؤسسات، 
وتداركًا لحصوؿ اي اجراء تعسفي، يتجاوز نطاؽ القانوف 
واالنظمة المذكورة في الفقرة اعبله، مف شأنو االضرار 

منيـ  بمصالح المودعيف والعمبلء سيما عند اقفاؿ حساب اي
عف فتح حسابات ليـ او عدـ التعامؿ معيـ، كؿ  او االمتناع

 ذلؾ بصورة غير مبررة او بحجة تفادي التعرض لممخاطر
(De-risking)، ،وحفاظًا عمى المصمحة الوطنية العميا 
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وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
 ،21/4/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 تييقرر ما يأ

عمى المصارؼ والمؤسسات المالية ، ضمف  المادة األولى:
تاريخ  10965االساسي رقـ    اطار تطبيقيا الحكاـ القرار

المتعمؽ  126المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ  5/4/2012
بعبلقة المصارؼ والمؤسسات المالية مع المراسميف، وعمى 
ا سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرؼ لبناف ،كؿ في م

 :عمى كامؿ مسؤوليتيا، بما يمي خصيا، اف تقـو
أواًل: بتنفيذ عممياتيا بما يتناسب مع مضموف القانوف 

ومضموف االنظمة  18/12/2015الصادر بتاريخ  األميركي
 .المصدرة باالستناد اليو التطبيقية

ثانيًا: باببلغ "ىيئة التحقيؽ الخاصة"، فورًا، باإلجراءات 
ذىا تماشيًا مع مضموف النصوص التي قد تتخ والتدابير

في المقطع "أواًل" مف ىذه المادة سيما لجية  المشار الييا
تجميد او اقفاؿ اي حساب عائد الحد عمبلئيا او االمتناع 
عف التعامؿ او عف فتح اي حساب لو وتوضيح االسباب 

 .الموجبة التي تبرر اتخاذ ىذه االجراءات والتدابير
 

تبقى سارية المفعوؿ، في ما خص االجراءات  المادة الثانية:
والتدابير المنصوص عمييا في المقطع "ثانيًا" مف المادة 

غير  االولى مف ىذا القرار، سائر االحكاـ النظامية والتطبيقية
 .المخالفة

 .يعمؿ بيذا القرار فور صدوره المادة الثالثة:
 

 .يةينشر ىذا القرار في الجريدة الرسم  المادة الرابعة:
 

 2016ايار  3بيروت، في 
 
 

 138تعميـ أساسي لممصارؼ رقـ 
 موجو أيضًا لممؤسسات المالية

 
تاريخ  12309نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار االساسي رقـ 

المتعمؽ بتبادؿ المعمومات الضرائبية المشمولة  5/8/2016
 .بالسرية المصرفية، تماشيًا مع المعايير الدولية

 

 12309قرار أساسي رقم 
تبادل المعمومات الضرائبية المشمولة بالسرية المصرفية، 

 تماشيًا مع المعايير الدولية
 

 اف حاكـ مصرؼ لبناف،
 174و 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ سيما المواد 

 منو، 182و
وبناًء عمى احاكـ قانوف مكافحة تبييض االمواؿ وتمويؿ 

كؿ مف المواد  سيما 24/11/2015تاريخ  44االرىاب رقـ 
 االولى والثانية والرابعة والسادسة والتاسعة والعاشرة منو،

 18/5/2001تاريخ  7818وبناًء عمى القرار االساسي رقـ 
وتعديبلتو المتعمؽ بنظاـ مراقبة العمميات المالية والمصرفية 
لمكافحة تبييض االمواؿ وتمويؿ االرىاب، المرفؽ بالتعميـ 

 ،83االساسي رقـ 
المتعمؽ  16/10/2008تاريخ  33عمى القانوف رقـ  وبناءً 

باإلجازة لمحكومة االنضماـ الى اتفاقية االمـ المتحدة 
واحكاـ الفصؿ الرابع  23لمكافحة الفساد، سيما المادة 

( مف االتفاقية 48و 46المتعمؽ بالتعاوف الدولي )المادتاف 
 المذكورة،

المتعمؽ  16/10/2008تاريخ  32وبناًء عمى القانوف رقـ 
 بتوسيع صبلحيات ىيئة التحقيؽ الخاصة،

 5/4/2012تاريخ  10965وبناًء عمى القرار االساسي رقـ 
المتعمؽ بعبلقة المصارؼ والمؤسسات المالية مع المراسميف، 

 ،126المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
المتعمؽ  24/11/2015تاريخ  43وبناًء عمى القانوف رقـ 
 بية،بتبادؿ المعمومات الضري

وبانتظار اقرار مشاريع التشريعات واالتفاقيات الضرائبية 
المقترحة مف وزارة المالية والمتوافقة مع التوصيات الدولية 

حوؿ  (Global Forum) الصادرة عف المنتدى العالمي
الشفافية وتبادؿ المعمومات ألغراض ضريبية  ومنظمة 

 ،(OECD) التعاوف والتنمية االقتصادية
مخاطر السمعة التي قد تتعرض ليا المصارؼ وتبلفيًا ل

 والمؤسسات المالية،
وحفاظًا عمى المصمحة الوطنية العميا المتمثمة بضرورة االبقاء 
عمى اصوؿ التعامؿ المصرفي والمالي المبناني مع 

 المراسميف،
وبناء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

 ،3/8/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
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 يقرر ما يأتي
المادة االولى: عمى المصارؼ والمؤسسات المالية، كؿ في 
، عمى كامؿ مسؤوليتيا، باتخاذ  ما خصيا، اف تقـو

لتزويد ىيئة التحقيؽ  االجراءات االدارية والتقنية المناسبة
الخاصة بالمعمومات التي تطمبيا السمطات االجنبية المعنية 

ا وذلؾ مف وزارة حوؿ حسابات بعض المقيميف في بمداني
وضمف اطار تبادؿ المعمومات الضرائبية  المالية المبنانية

حوؿ  (Global Forum) تطبيقًا لتوصيات المنتدى العالمي
ومنظمة التعاوف  الشفافية وتبادؿ المعمومات ألغراض ضريبية

التي  ووفقًا لآللية التنظيمية (OECD) والتنمية االقتصادية
التحقيؽ الخاصة بالتنسيؽ مع ستضعيا ليذه الغاية ىيئة 

 .مصرؼ لبناف
 

  .يعمؿ بيذا القرار فور صدوره المادة الثانية:
 

 .ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية المادة الثالثة:
 

 2016آب  5بيروت، في 
 

 التعاميم الوسيطة -ثانيًا 
 385تعميم وسيط رقم 

ت التي ساسات المالية والمؤسّ مصارف والمؤسّ الى الو موج  
 لكترونيةوالمصرفية بالوسائل ال تتعاطى العمميات المالية 

 
تاريخ  11937نسخة عف القرار الوسيط رقـ  نودعكـ ربطاً 

 7548ساسي رقـ ؽ بتعديؿ القرار األالمتعمّ  26/1/2015
)العمميات المالية والمصرفية بالوسائؿ  30/3/2000تاريخ 

 .69رقـ ساسي لكترونية( المرفؽ بالتعميـ األاإل
 

 11937قرار وسيط رقم 
 30/3/2000تاريخ  7548ساسي رقم تعديل القرار األ

 لكترونيةت المالية والمصرفية بالوسائل ال ق بالعممياالمتعمّ 
 ف حاكـ مصرؼ لبناف،إ

 174و 70ما المادتيف بناء عمى قانوف النقد والتسميؼ، ال سيّ 
 منو،

ؽ المتعمّ  26/10/1999تاريخ  133بناء عمى القانوف رقـ 
 بمياـ مصرؼ لبناف،

 30/3/2000تاريخ  7548ساسي رقـ وبناًء عمى القرار األ
ت المالية والمصرفية بالوسائؿ ؽ بالعممياوتعديبلتو المتعمّ 

 لكترونية،اإل
خذ في لبناف المتّ وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ 

 ،21/1/2015بتاريخ جمستو المنعقدة 
 

 ر ما يأتييقرّ 
ولى مف القرار األساسي المادة األ مغى نّص يُ  األولى: المادة
 ستبدؿ بما يمي:ويُ   30/3/2000تاريخ  7548
عتبر "عمميات مالية حكاـ ىذا القرار، تُ ألغاية تطبيؽ » 

كافة و النشاطات أبالوسائؿ االلكترونية" العمميات ومصرفية 
 الوسائؿو الترويج ليا بواسطة أو تنفيذىا أعقدىا  التي يتـّ 

 - انترنيت -حاسوب  -)ىاتؼ و الضوئية أترونية لكاإل
 وأو المؤسسات المالية أاؼ آلي...( مف قبؿ المصارؼ صرّ 
 .خرىأسة ي مؤسّ أ

و أًا العمميات التي يجرييا مصّدرو يضأويشمؿ ىذا التعريؼ 
نية عمى لكترو و االئتماف اإلأو الدفع أجو بطاقات االيفاء مروّ 
تتعاطى التحاويؿ النقدية التي سات نواعيا كافة والمؤسّ أ
وتأدية سائر الخدمات ًا ومواقع العرض والشراء والبيع لكترونيإ

 «لكترونية.المصرفية اإل
ريخ تا 7548ضاؼ الى القرار األساسي يُ  المادة الثانية:

 يا:التالي نصّ ر" مكرّ  17"المادة  30/3/2000
( 3) دة في البنديفسات المحدّ ر: عمى المؤسّ مكرّ  17المادة »
حصاءات يد مديرية اإل" مف ىذا القرار تزو 2( مف "المادة 4و)
قتصادية  لدى مصرؼ لبناف عمى اسطوانة بحاث اإلواأل

 (:CDمدمجة )
مف ىذا القرار  10ببياناتيا المالية المشار الييا في المادة  -1

 خبلؿ ميمة اثني عشر يومًا مف التاريخ الموقوفة فيو 
 ىذه البيانات وذلؾ:

سات التي تقـو بعمميات المؤسّ  شيريًا، في ما خّص   -
 التحاويؿ داخؿ لبناف.

سات التي ال تقـو سوى المؤسّ  فصميًا، في ما خّص   -
 بعمميات التحاويؿ الخارجية.

( BPL-1نموذج )وفقًا لؤل رباح والخسائر المعدّ ببياف األ -2
 24/4/1997تاريخ  6574ساسي رقـ المرفؽ بالقرار األ
 قصاىا نياية شير حزيراف أيمة وذلؾ ضمف م

 «مف كؿ سنة.
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 عمؿ بيذا القرار فور صدوره. يُ  المادة الثالثة:
 

 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  المادة الرابعة:
 

 2015كانون الثاني  26بيروت، في 
 
 

 386 تعميم وسيط
 لمؤسسات الماليةالمصارف و الى او موج  
 

 اريخت 11961رقـ  القرار الوسيطنودعكـ ربطًا نسخة عف 
 6116القرار األساسي رقـ  ؽ بتعديؿالمتعمّ  7/3/2015

التسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ ) 7/3/1996تاريخ 
ساسي ( المرفؽ بالتعميـ األسات الماليةلبناف لممصارؼ ولممؤسّ 

 .23رقـ 
 

 11961 قرار وسيط رقم
 7/3/1996تاريخ  6116تعديل القرار األساسي رقم 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 79و  70ما المواد بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، ال سيّ 

 منو، 174و 99و
 7/3/1996تاريخ  6116وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

ؽ بالتسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ المتعمّ وتعديبلتو 
 سات المالية،لبناف لممصارؼ ولممؤسّ 

خذ في المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ وبناًء عمى قرار 
  ،4/3/2015خ جمستو المنعقدة بتاري

 
 ّرر مـا يـأتـييـق

المقطع "ثالثًا" مف  ( مف23ند )بال مغى نّص يُ  المادة األولى:
تاريخ  6116مف القرار األساسي رقـ « رالمادة التاسعة مكرّ »
 :ستبدؿ بالنص التاليويُ  7/3/1996
% مف قيمة القروض بالميرة المبنانية التي  150نسبة  -23»
منح لتمويؿ الجزء البيئي مف مشاريع صديقة لمبيئة في غير تُ 

مجاؿ الطاقة التي ال تستفيد مف دعـ الدولة لمفوائد المدينة 
 مبمغى قيمة القرض الواحد عمى أف ال تتعدّ 

 .«/ؿ.ؿ30,000,000,000/
 

مف القرار  «رالمادة التاسعة مكرّ »ضاؼ الى يُ  المادة الثانية:
المقطع "خامس  7/3/1996تاريخ  6116األساسي رقـ 

 و:وعشروف" التالي نصّ 

بالميرة المبنانية  مصرؼ لبناف عمولة، لمرة واحدة، يستوفي»
مف قيمة القروض الصديقة لمبيئة كافة % 0،40بنسبة 

لمصارؼ ، مف قبؿ ا14/1/2013الممنوحة اعتبارًا مف تاريخ 
 حكاـ ىذه المادة.ألمؤسسات المالية بموجب وا
تزويد وحدة التمويؿ والمؤسسات المالية طمب مف المصارؼ يُ 

ياـ مف نياية أخبلؿ ميمة عشرة  فصمياً لدى مصرؼ لبناف، 
سماء جميع العمبلء الذيف استفادوا أف ، ببلئحة تتضمّ الفصؿ

مف قروض صديقة لمبيئة وقيمة القرض الممنوح  ىذا الفصؿ
 :وذلؾ في ما خّص  ،منيـلكؿ 
القروض الصديقة لمبيئة التي ال تتجاوز قيمة كؿ منيا  -

بنانية أو ما يوازيو بالعمبلت مبمغ ثبلثيف مميوف ليرة ل
 جنبية.األ

انات مياه تعمؿ عمى منح لتمويؿ شراء سخّ القروض التي تُ  -
 الطاقة الشمسية.

نظمة الطاقة الشمسية أمنح لتمويؿ شراء القروض التي تُ  -
 .UNDPفي المناطؽ الريفية بسعر الكمفة بالتعاوف مع 

القروض بالميرة المبنانية لتمويؿ الجزء البيئي مف مشاريع  -
منح بكفالة "شركة صديقة لمبيئة في مجاؿ الطاقة والتي تُ 

 .ش.ـ.ؿ." كفاالت
 فعبله التي تتضمّ أارساؿ البلئحة المشار الييا  ستثنائيًا، يتـّ إ

حكاـ ىذه المادة أبموجب معمومات عف القروض الممنوحة 
خبلؿ  31/12/2014ولغاية  14/1/2013عتبارًا مف تاريخ إ

 .31/3/2015ميمة اقصاىا 
 

( INاألنموذج ) ( الوارد في23ؿ البند )عدّ يُ  ة:المادة الثالث
بحيث  7/3/1996تاريخ  6116لمرفؽ بالقرار األساسي رقـ ا

 :يصبح كما يمي
 
2
3 

EVNE  ُمنح بالميرة المبنانية القروض التي ت
لتمويؿ الجزء البيئي مف مشاريع صديقة 

التي ال لطاقة لمبيئة في غير مجاال
تستفيد مف دعـ الدولة لمفوائد المدينة 
عمى أف ال تتعدى قيمة 

/30,000,000,000/الواحدمبمغالقرض
 «ؿ.ؿ.

ev1 3،75ناق%
 %50ص

منمردودسنداتال
خزينة 

المبنانيةلسنةوا
 حدة

 
 عمؿ بيذا القرار فور صدوره .يُ  ة:المادة الرابع

 
 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  ة:الخامس المادة

 
 2015آذار  7في  بيروت،
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 387تعميـم وسيط رقم 
 لمؤسسات الماليةاو  لمصارفالى او موج  

 
تاريخ  11962الوسيط رقـ نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار 

 7835القرار األساسي رقـ ؽ بتعديؿ المتعمّ  7/3/2015
ياطي اإللزامي( المرفؽ بالتعميـ حت)اإل 2/6/2001تاريخ 

 .84ساسي رقـ األ
 11962قـرار وسيط رقـم 

 2/6/2001تاريخ  7835تعديل القرار األساسي رقم 
 ق بالحتياطي اللزاميالمتعمّ 

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

، 76، 70ا المواد رقـ مبناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ وال سيّ 
 ،مف 174و 79
 2/6/2001تاريخ  7835عمى القرار األساسي رقـ  وبناءً 

 حتياطي اإللزامي،ؽ باإلوتعديبلتو المتعمّ 
خذ في وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ 

 ،4/3/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 ما يأتييقّرر 
( مف 6المقطع "رابعًا" مف البند ) مغى نّص يُ  :المادة األولى

تاريخ  7835رقـ مادة الثامنة مف القرار األساسي ال
 ستبدؿ بالنص التالي :ويُ  2/6/2001
رصدة القروض، أساس أد قيمة التنزيبلت عمى تحد   -رابعاً »

ح عنيا الى مركزية المخاطر بدوف الفوائد المحتسبة، المصر  
يما يّ أصػدة المرتبطة بجداوؿ التسديدات ر ساس األأو عمى أ
 «قؿ.أ
 

( مف المادة 1الفقرة )أ( مف البند ) مغى نّص يُ  المادة الثانية:
 2/6/2001تاريخ  7835التاسعة مف القرار األساسي رقـ 

 التالي : ستبدؿ بالنّص ويُ 
ع مع إلى البروتوكوؿ الموق   ستناداً إالقروض السكنية  -أ»

 «سة العامة لئلسكاف.المؤسّ 
 

( مف المادة 6الفقرة )ج( مف البند ) مغى نّص يُ  المادة الثالثة:
 2/6/2001تاريخ  7835العاشرة مف القرار األساسي رقـ 

 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ 

وحة رصدة القروض السكنية الممنأ% مف 80بنسبة  -ج»
ة سالمؤسّ  ع معإلى البروتوكوؿ الموق  ستنادًا إبالميرة المبنانية 
 «العامة لئلسكاف.

 
( مف المقطع "خامسًا" مف 4البند ) مغى نّص يُ  :المادة الرابعة

تاريخ  7835ر مف القرار األساسي رقـ المادة العاشرة مكرّ 
 التالي:  ستبدؿ بالنّص ويُ  2/6/2001
ساس ألزامي عمى حتياطي اإلبلت مػف اإلد قيمة التنزيتحدّ -4»
ح عنيا الى المحتسبة، المصر   رصدة القروض، بدوف الفوائدأ

صػدة المرتبطة بجداوؿ ر ساس األأو عمى أمركزية المخاطر 
 .«قؿّ أيما يّ أالتسديدات 

( مف المقطع "عاشرًا" مف 4البند ) مغى نّص يُ  المادة الخامسة:
تاريخ  7835رقـ ر مف القرار األساسي المادة العاشرة مكرّ 

 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  2/6/2001
رصدة القروض، بدوف أساس أد قيمة التنزيبلت عمى تحد  -4»

و عمى أح عنيا الى مركزية المخاطر الفوائد المحتسبة، المصر  
 .«قؿّ أيما يّ أديدات رصػدة المرتبطة بجداوؿ التسساس األأ
 

ضاؼ الى المادة الثانية عشرة مف القرار يُ  المادة السادسة:
 و:نصّ التاليالمقطع  2/6/2001تاريخ  7835األساسي رقـ 

 الجانب البيئي مف المشاريع الصديقة لمبيئة:  في ما خّص  -»
ؽ تقني مف استشاري يقـو مصرؼ لبناف بطمب تقرير تحقّ 

 «لتزاـ بالشروط البيئية.د مف اإللمتأكّ 
 

( مف البند )أ( مف المادة 1الفقرة ) مغى نّص يُ  المادة السابعة:
تاريخ  7835الثالثة عشرة مف القرار األساسي رقـ 

 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  2/6/2001
منح لتمويؿ %مف أرصدة القروض التي تُ  150بنسبة  -1»

الجزء البيئي مف مشاريع صديقة لمبيئة في غير مجاؿ الطاقة 
ى الفوائد دّ ال تتع أففة( شرط فة وغير المصنّ )المصنّ 

قة عمى ىذه القروض نسبة نوع كانت المطبّ  أيوالعموالت مف 
% مف مردود سندات الخزينة المبنانية لسنة 50% ناقص 3
مف تاريخ وضع القرض  اً عتبار إاحتسابيا كؿ سنة  حدة، يتـّ وا

 «موضع التنفيذ.
 

وؿ مف ( مف المقطع األ1البند ) مغى نّص يُ  المادة الثامنة:
تاريخ  7835ة عشرة مف القرار األساسي رقـ المادة الرابع

 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  2/6/2001
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منح لتمويؿ % مف أرصدة القروض والتي تُ 500بنسبة  -1»
الجزء البيئي مف مشاريع صديقة لمبيئة في غير مجاؿ الطاقة 

ى الفوائد ال تتعدّ  أففة( شرط فة وغير المصنّ )المصنّ 
المطبقة  عمى ىذه القروض ي نوع كانت أوالعموالت مف 

% ناقص 2( زائد Cost of Fundsنسبة الكمفة التمويمية )
 % مف مردود سندات الخزينة المبنانية لسنة واحدة ، يتـّ 50

مف تاريخ وضع القرض موضع  اً عتبار إاحتسابيا كؿ سنة 
 «التنفيذ.

 
تاريخ  7835ضاؼ الى القرار األساسي رقـ يُ  المادة التاسعة:

 يا:ر" التالي نصّ المادة "الحادية والعشروف مكرّ  2/6/2001
يستوفي مصرؼ لبناف عمولة، لمرة واحدة، بالميرة المبنانية »

الصديقة لمبيئة كافة  % مف قيمة القروض0،40بنسبة 
، مف قبؿ 25/11/2010عتبارًا مف تاريخ إالممنوحة، 

 حكاـ ىذا القرار.أالمصارؼ بموجب 
ؼ لبناف، التمويؿ لدى مصر طمب مف المصارؼ تزويد وحدة يُ 

ياـ مف نياية الفصؿ، ببلئحة أفصميًا خبلؿ ميمة عشرة 
سماء جميع العمبلء الذيف استفادوا خبلؿ ىذا الفصؿ أف تتضمّ 

مف قروض صديقة لمبيئة وقيمة القرض الممنوح لكؿ منيـ 
القروض الصديقة لمبيئة التي ال تتجاوز  وذلؾ في ما خّص 

بنانية أو ما يوازيو مميوف ليرة ل قيمة كؿ منيا مبمغ ثبلثيف
انات منح لتمويؿ شراء سخّ جنبية والقروض التي تُ بالعمبلت األ

 مياه تعمؿ عمى الطاقة الشمسية.
ف عبله التي تتضمّ أئحة المشار الييا رساؿ البلإستثنائيًا، يتمإ

حكاـ ىذا القرار أمومات عف القروض الممنوحة بموجب مع
 31/12/2014ولغاية  25/11/2010عتبارًا مف تاريخ إ

 .«31/3/2015قصاىا أخبلؿ ميمة 
 

( ARO-05مغى نصوص النماذج رقـ )تُ  :المادة العاشرة
-ARO( و)ARO-29و)( ARO-17( و)ARO-06و)
 2/6/2001تاريخ  7835مرفقة بالقرار األساسي رقـ ( ال30
نة في النماذج ما ىي مبي  ستبدؿ بالنصوص الجديدة كوتُ 

 «القرار.بيذا المرفقة 
 

عتبارًا مف يـو اعمؿ بيذا القرار يُ  المادة الحادية عشرة:
 الخميس الذي يمي أسبوعيف مف تاريخ صدوره.

 
 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثانية عشرة:

 2015آذار  7بيروت، في 

 388تعميم وسيط رقم 
و الى ال اليجار شركات ت المالية و مصارف و المؤسساموج 

 التمويمي
 

تاريخ  11988ـ نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رق
بتعديؿ نظاـ المصمحة المركزية ؽ المتعمّ  2/5/2015

ريخ تا 7705لمرفؽ بالقرار األساسي رقـ لممخاطر المصرفية ا
 .75ساسي رقـ موضوع التعميـ األ 26/10/2000

  
 11988قرار وسيط رقم 

 تعديل نظام المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية 
 26/10/2000تاريخ  7705المرفق بالقرار األساسي رقم 

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 179و 147ما المادتيف التسميؼ، السيّ بناء عمى قانوف النقد و 

 منو،
ذ بالمرسـو رقـ مف القانوف المنفّ  3عمى أحكاـ المادة  وبناءً 

 ،1982أيموؿ  20تاريخ  5439
 26/10/2000تاريخ  7705عمى القرار األساسي رقـ  وبناءً 

ؽ بنظاـ المصمحة المركزية لممخاطر وتعديبلتو المتعمّ 
 المصرفية،

خذ في عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ  وبناءً 
  ،29/4/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 ر مـا يـأتـييـقـرّ 

المادة الثالثة مف نظاـ المصمحة  مغى نّص يُ  ولى:المادة األ 
المركزية لممخاطر المصرفية موضوع القرار األساسي رقـ 

 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  26/10/2000تاريخ  7705
مف ىذا  ؽ أحكاـ المادة الثانية مف المقطع "أواًل"ال تطب  » 

ممنوحة مف مجموع االعتمادات الالنظاـ عندما ال يتجاوز 
/ ؿ.ؿ. 5 000 000مبمغ /احد مشترؾ واحد لشخص و 

و ما يوازييا بالعمبلت األجنبية )خمسة مبلييف ليرة لبنانية( أ
ض ىذا المبمغ ف يخف  أعمى  2015بارًا مف وضعية حزيراف عتإ

وذلؾ بموجب قرارات تدريجيًا بحيث يصبح مميوف ليرة لبنانية 
 مصرؼ لبناف.تصدر عف حاكـ 

يقتضي التصريح عف  ،ستثناًء لما ورد في ىذه المادةإ
 h22و h21و h1ؼ عنيا بالرموز "القروض الصغيرة"، المعر  

(، والقروض (CTC01في جدوؿ "رموز أنواع القروض"  h3و
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المصنفة مشكوؾ بتحصيميا أو رديئة، المعرؼ عنيا بالرموز 
d1  وd2  وd3 .في الجدوؿ المذكور، ميما بمغت قيمتيا» 
 

)ب( مف المقطع "ثانيًا" مف  ضاؼ الى البنديُ  المادة الثانية:
ممخاطر المصرفية موضوع القرار نظاـ المصمحة المركزية ل

"( التالي 5الفقرة ) 26/10/2000تاريخ  7705ساسي رقـ األ
 يا:نصّ 
 تحديد محفظة العميؿ االئتمانية وفقًا لمتوزيع التالي: -"5»

 القروض محفظة الرمز
 قروض التجزئة                               1
 قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجـ 2
 قروض الشركات 3
 

ف ( م6يضاؼ الى الجدوؿ الوارد في الفقرة ) :المادة الثالثة
مف نظاـ المصمحة المركزية البند )ج( مف المقطع "ثانيًا" 

تاريخ  7705رقـ ساسي المصرفية موضوع القرار األ لممخاطر
 «wakefوقؼ  87»الشكؿ القانوني التالي:  26/10/2000
 

ضاؼ الى البند )ج( مف المقطع "ثانيًا" مف يُ  المادة الرابعة:
ممخاطر المصرفية موضوع القرار نظاـ المصمحة المركزية ل

"( التالي 7الفقرة ) 26/10/2000تاريخ  7705ساسي رقـ األ
 يا:نصّ 
 الئتمانية وفقًا لمتوزيع التالي:تحديد محفظة العميؿ ا -"7»

 محفظة القروض الرمز
 قروض التجزئة                               1
 قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجـ 2
 قروض الشركات 3
 قروض مؤسسات القطاع العاـ   4

 
ضاؼ الى المقطع "ثانيًا" مف نظاـ يُ  المادة الخامسة:

ممخاطر المصرفية موضوع القرار المصمحة المركزية ل
البند )د( التالي  26/10/2000تاريخ  7705ساسي رقـ األ
 و:نصّ 
 يضاحات بشأف محافظ القروض:إ -د»
 تشمؿ محفظة قروض التجزئة: -1
ستيبلكية كافة )بما فييا قروض السيارات، القروض اإل -

ستيبلكية قروض الطبلب، قروض التعميـ والقروض اإل
 األخرى(.

( )بما Revolving Creditsدة )خطوط اإلئتماف المتجدّ  -
فييا بطاقات اإلئتماف والقروض الممنوحة ألىداؼ 

ستيبلكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأىداؼ إ
 مينية أو تجارية(. 

 القروض السكنية. -
سات الصغيرة والمتوسطة تشمؿ محفظة قروض المؤسّ  -2

 الحجـ:
الميف الحرة كاألطباء منح ألصحاب القروض التي تُ  -

 والميندسيف والمحاميف لتمويؿ أنشطتيـ المينية.
سات الفردية أو لمشركات منح لممؤسّ القروض التي تُ  -

)شركات التضامف أو شركات التوصية البسيطة أو شركات 
ىولدنغ أو -ة أو الشركات المغفمة بما فييا القابضةالمحاصّ 

دة المسؤولية أو شركات التوصية باألسيـ أو الشركات محدو 
 عّماشركات األوؼ شور( التي ال يزيد حجـ أعماليا سنويًا 

 مميوف د.أ. 5يوازي 
منح لؤلفراد بيدؼ تمويؿ استثماراتيـ القروض التي تُ  -

الخاصة والتي تكوف مصادر تسديدىا مف خبلؿ ايرادات 
الشركات التي يممكونيا والتي ال يزيد حجـ أعماليا سنويًا 

 مميوف د.أ. 5يوازي  عّما
 تشمؿ محفظة قروض الشركات: -3
ردية أو لمشركات )شركات منح لممؤسسات الفالقروض التي تُ -

أو شركات التوصية البسيطة أو شركات التضامف 
ىولدنغ -ة أو الشركات المغفمة بما فييا القابضةالمحاصّ 

أو شركات التوصية باألسيـ أو الشركات محدودة 
زيد حجـ أعماؿ ور( التي يالمسؤولية أو شركات األوؼ ش

 مميوف د.أ. 5ا يوازي مّ كؿ منيا سنويًا ع
منح لشركات التأميف ميما كاف حجـ القروض التي تُ -

 عماليا.أ
منح لؤلفراد بيدؼ تمويؿ استثماراتيـ القروض التي تُ  -

الخاصة والتي تكوف مصادر تسديدىا مف خبلؿ ايرادات 
الشركات التي يممكونيا والتي يزيد حجـ أعماليا سنويًا 

 مميوف د.أ. 5يوازي  عّما
سات القطاع العاـ، القروض تشمؿ محفظة قروض مؤسّ  -4

صية متع بالشخسات القطاع العاـ التي تتمنح لمؤسّ التي تُ 
نشائيا إانوف العاـ أو قانوف و يسمح ليا القأالمعنوية المستقمة 

ستدانة مف المصارؼ، وعميو يمكف ي قانوف خاص باإلأأو 
 سات القطاع العاـ:التمييز بيف نوعيف مف مؤسّ 
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الدولة المركزية والسمطات المحمية )مثؿ البمديات( -
ؿ والمؤسسات التابعة ليا والتي تمتمؾ القدرة عمى تحصي

عائدات أو إيرادات بشكؿ دوري ومستمر وال يمكف إعبلف 
 إفبلسيا نظرًا لشكميا القانوني الخاص. 

سات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي والتي المؤسّ -
 تعمؿ في أسواؽ تجارية أو خدماتية منافسة.

عند التصريح عف الكفيؿ في حاؿ وجود كفاالت  -5
االئتمانية وليس محفظة العميؿ د محفظتو شخصية، تحد  

 «االئتمانية.
ضاؼ الى آخر البند )أ( مف المقطع "ثالثًا" يُ  المادة السادسة:

مف نظاـ المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية موضوع 
الفقرة  26/10/2000تاريخ  7705القرار األساسي رقـ 

 التالي نصيا:
ذكر صة لمنطقة استعماؿ القرض، يُ في الخانة المخصّ  -»

رمز المنطقة لكؿ سمفة وفقًا لجدوؿ "رموز منطقة استعماؿ 
حدد عنواف السكف ف يُ أ( المرفؽ عمى REG 01القرض" )
 «لمكفيؿ وبالنسبة لمقروض الشخصية.بالنسبة 

 
( مف البند )ب( مف 9الفقرة ) مغى نّص يُ  المادة السابعة:

المقطع "ثالثًا" مف نظاـ المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية 
 26/10/2000تاريخ  7705موضوع القرار األساسي رقـ 

 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ 
 مجموع الضمانات العقارية  -أ  -9» 
 مجموع القيـ المالية -ب -9
 خرىمجموع الضمانات األ -ج -9

 ضمانات:تشمؿ ىذه ال
و مف أمانية المقدمة كضمانة مف العميؿ الموجودات االئت

 آخريف.
 مستندات شحف البضائع بحوزة المصرؼ.

 الرىف التجاري.
 ات.رىف اآلليات والمعدّ 

 السندات التجارية المعطاة كضمانة.
 رىف البضائع في المخازف العمومية فقط.

 «مطموب(.)تنازؿ  -تصدير  -عتمادات المستندية المثبتة اإل
 

الفقرة السابعة مف البند )ىػ( مف  مغى نّص يُ  لثامنة:المادة ا
المقطع "ثالثًا" مف نظاـ المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية 

 26/10/2000تاريخ  7705موضوع القرار األساسي رقـ 
 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ 
و )مقابؿ أمالية(  بالنسبة لمقروض الممنوحة )مقابؿ قيـ»

ؼ عنيا بػ خرى( والمعر  أو )مقابؿ ضمانات أتأميف عقاري( 
(AVM وASH وASR يصرح عف الضمانات المأخوذة ،)

أو )مجموع القيـ خانة )مجموع الضمانات العقارية( في 
بػ ؼ عنيا خرى( والمعر  الضمانات األ المالية( أو )مجموع

(TBIو )TVM)(و )TSRثناء السندات التجارية(، باست 
ح عنيا في خانة )مقابؿ ( التي يصر  e)ذات الرمز المحسومة 
ت عمى ( ولو كانASRؼ عنيا بػ )خرى( والمعر  أضمانات 
ح عف وفي ىذه الحالة ال يصر  و بكفالة شخصية، أالمكشوؼ 

 صة لمضمانات المأخوذة.ي مبمغ في الخانة المخصّ أ
ح المديف نفسو، يصرّ في حاؿ لـ تكف الضمانة مقدمة مف • 

)مجموع الضمانات العقارية( أو )مجموع القيـ عنيا في خانة 
ؼ عنيا بػ خرى( والمعر  أو )مجموع الضمانات األ المالية(

((TBI (وTVM(و )TSR  فيما ال يصر ،) ح عف صاحب
ؼ عنيا بػ الضمانة العينية في خانة )التكفؿ والكفاالت( والمعر  

(AC ) ّالى افة ضفي حاؿ وجود كفاالت شخصية باإل إال
 «لضمانة العينية.ا
 

الفقرة العاشرة مف البند )ىػ( مف  مغى نّص يُ  المادة التاسعة:
 المقطع "ثالثًا" مف نظاـ المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية

 26/10/2000تاريخ  7705موضوع القرار األساسي رقـ 
 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ 
راضي خارج األمصارؼ المبنانية العاممة بالنسبة لفروع ال» 

 المبنانية، شرط مراعاة القوانيف المعموؿ بيا في الخارج، يتـّ 
يف المدينيف لدى فروعيا في التصريح عف عمبلئيا المبنانيّ 

في لبناف، بلء المدينيف في الفروع العاممة بالعم الخارج إسوةً 
يف الذيف يستفيدوف مف لعمبلء غير المبنانيّ الى اإضافة 

ىذه الفروع في الخارج ولدى تسييبلت مصرفية لدى 
 « المصارؼ في لبناف.

 
ضاؼ الى المقطع "خامسًا" مف نظاـ يُ  رة:المادة العاش

المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية موضوع القرار 
البند )ي( التالي  26/10/2000تاريخ  7705األساسي رقـ 

 و:نصّ 
 («REG 01"رموز منطقة استعماؿ القرض" ) -ي»
 



 

22 
 

ـ بالمغتيف العربية المنظ   مغى النّص يُ  الحادية عشرة:المادة 
( المرفؽ CTC 01والفرنسية لجدوؿ "رموز أنواع القروض" )

بنظاـ المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية موضوع القرار 
 ستبدؿ بالنّص ويُ  26/10/2000تاريخ  7705األساسي رقـ 

 الجديد المرفؽ بيذا القرار.
ـ بالمغتيف العربية المنظ   مغى النّص يُ  المادة الثانية عشرة:

-CDR( و)CDR2( و)CDR1والفرنسية لكؿ مف النماذج )
I(و )CDR-S المرفقة بنظاـ المصمحة المركزية لممخاطر )

تاريخ  7705المصرفية موضوع القرار األساسي رقـ 
الجديد المرفؽ بيذا  ستبدؿ كؿ منيا بالنّص ويُ  26/10/2000

 .2015وضعية حزيراف  عتبارًا مفإالقرار وذلؾ 
 

 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الثالثة عشرة:
 

 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  المادة الرابعة عشرة:
 

 2015ايار  2بيروت، في 
 
 

 389تعميم وسيط رقم 
 لمؤسسات الماليةالمصارف و الى او موج  
 

تػػاريخ  12001نػػودعكـ ربطػػًا نسخػػػة عػػف القػػرار الوسػػيط رقػػـ 
 5803القػػػػرار األساسػػػػي رقػػػػـ ؽ بتعػػػػديؿ المتعّمػػػػ 22/5/2015

)معػػػػدالت الفوائػػػػد وحجػػػػـ القػػػػروض بػػػػيف  16/2/1995تػػػػاريخ 
 .18المصارؼ( المرفؽ بالتعميـ األساسي رقـ 

 
 12001قرار وسيط رقم 

 1995 /16/2تاريخ  5803تعديل القرار األساسي رقم 
 ق بمعدلت الفوائد وحجم القروض بين المصارفالمتعمّ 

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 منو، 146ما المادة بناًء عمى قانوف النقد و التسميؼ، السيّ 

 16/2/1995تاريخ  5803وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
 ؽ بمعدالت الفوائد وحجـ القروض بيف المصارؼ،المتعمّ 

خذ في المركزي لمصرؼ لبناف المتّ وبناًء عمى قرار المجمس 
 ،20/5/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 ر مـا يـأتـييـقـرّ 

القرار ولى من( مف المادة األ1البند ) مغى نّص يُ  :المادة األولى
 ستبدؿ بالنّص ويُ  16/2/1995تاريخ  5803األساسي رقـ 

 التالي:
يد مديرية اإلحصاءات طمب مف المصارؼ تزو يُ  -1»

 قتصادية لدى مصرؼ لبناف، شيريػًا:اإلواألبحاث 
( 4/03( و)3/03( و)2/03( و)1/03بالبيانات رقـ ) -أ 
ت قة بمعدال( المرفقة بيػذا القػرار والمتعمّ 6/10( و)5/10و)

وعمى الدوالر األميركي وعمى الفائدة عمى الميرة المبنانية 
 اليورو.

ؽ عمّ ( المرفؽ بيذا القرار والمتINT-1-Aبالبياف رقـ ) -ب 
بمعدالت الفائدة عمى الميرة المبنانية وعمى الدوالر األميركي 
بشكؿ متواٍز مع البيانات المشار الييا في البند )أ( مف ىذه 

عتبارًا مف الوضعية الموقوفة بتاريخ إوذلؾ  ،المادة
31/7/2015». 

البند  ، نّص 31/12/2015عتبارًا مف إمغى، : يُ المادة الثانية
تاريخ  5803( مف المادة األولى مف القرار األساسي رقـ 1)

 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  16/2/1995
طمب مف المصارؼ تزويد مديرية اإلحصاءات يُ  -1»

ًا بالبياف رقـ قتصادية لدى مصرؼ لبناف، شيرياإلواألبحاث 
(INT-1-A ّالمرفؽ بيذا القرار والمتعم ) ؽ بمعدالت الفائدة

 «يرة المبنانية وعمى الدوالر األميركي.عمى الم
، البيانػػات 31/12/2015مغػػى، اعتبػػارًا مػػف تُ : الثالثــة المــادة

( 6/10( و)5/10( و)4/03( و)3/03( و)2/03( و)1/03)
 رار.المرفقة بيذا الق

 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  :المادة الرابعة
 

 الرسمية.نشر ىذا القرار في الجريدة يُ  :المادة الخامسة
 

 2015يار أ 22بيروت، في 
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 رقـ واسـ المصرؼ
 المبالغ بالمبلييف

 
 معدالت فوائد الحسابات المدينة والدائنة المتعامؿ بيا

 (  الوضعية كما في نياية شير __/__/_____INT-1Aنموذج )
 لبنافمصرؼ 

 مديرية االحصاءات
 رقـ و اسػػػػـ البند الرصيد المعدؿ المثقؿ المعدؿ الوسطي        

 01100 فوائد الحسابات المدينة بالميرة المبنانية      
 01110 التسميفات بالحساب الجاري      
 01120 قروض تجزئة      
 01130 قروض شركات      
 01200 الدائنة بالميرة المبنانيةفوائد الحسابات       
 01211 حسابات الشيكات وحسابات جارية      
 01212 ودائع االدخار تحت الطمب      
 01220 مميون  10الشريحة أقل من       
 01221 ألجؿ شير      
 01222 ألجؿ ثبلثة أشير      
 01223 ألجؿ ستة أشير      
 01224 ألجؿ سنة ومافوؽ      
 01230 مميون 150مميون وأقل من  10الشريحة بين       
 01231 ألجؿ شير      
 01232 ألجؿ ثبلثة أشير      
 01233 ألجؿ ستة أشير      
 01234 ألجؿ سنة ومافوؽ      
 01240 مميون 300مميون وأقل من  150الشريحة بين       
 01241 ألجؿ شير      
 01242 ألجؿ ثبلثة أشير      
 01243 ألجؿ ستة أشير      
 01244 ألجؿ سنة ومافوؽ      
 01250 مميون 500مميون و أقل من  300الشريحة بين       
 01251 ألجؿ شير      
 01252 ألجؿ ثبلثة أشير      
 01253 ألجؿ ستة أشير      
 01254 ألجؿ سنة ومافوؽ      
 01260 مميون 750وأقل من مميون  500الشريحة بين       
 01261 ألجؿ شير      
 01262 ألجؿ ثبلثة أشير      
 01263 ألجؿ ستة أشير      
 01264 ألجؿ سنة ومافوؽ      
 01270 مميون 1500مميون وأقل من  750الشريحة بين       
 01271 ألجؿ شير      
 01272 ألجؿ ثبلثة أشير      
 01273 ألجؿ ستة أشير      
 01274 ألجؿ سنة ومافوؽ      
 01280 مميون وما فوق 1500الشريحة من       
 01281 ألجؿ شير      
 01282 ألجؿ ثبلثة أشير      
 01283 ألجؿ ستة أشير      
 01284 ألجؿ سنة ومافوؽ      

 لممراجعة أو االستفسار:  مديرية االحصاءات واألبحاث االقتصادية 
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 رقـ واسـ المصرؼ
 المبالغ باآلالؼ

 معدالت فوائد الحسابات المدينة والدائنة المتعامؿ بيا
 (  الوضعية كما في نياية شير __/__/_____INT-1Aنموذج )

 مصرؼ لبناف
 مديرية االحصاءات

 
 رقـ و اسػػػػـ البند الرصيد المعدؿ المثقؿ المعدؿ الوسطي       

 02100 المدينة بالدولر الميركيفوائد الحسابات       
 02110 التسميفات بالحساب الجاري      
 02120 قروض تجزئة      
 02130 قروض شركات      
 02200 فوائد الحسابات الدائنة بالدولر الميركي      
 02211 حسابات الشيكات وحسابات جارية      
 02212 ودائع االدخار تحت الطمب      
 02220 آلف  10الشريحة أقل من       
 02221 ألجؿ شير      
 02222 ألجؿ ثبلثة أشير      
 02223 ألجؿ ستة أشير      
 02224 ألجؿ سنة ومافوؽ      
 02230 ألف 50آلف وأقل من  10الشريحة بين       
 02231 ألجؿ شير      
 02232 ألجؿ ثبلثة أشير      
 02233 أشيرألجؿ ستة       
 02234 ألجؿ سنة ومافوؽ      
 02240 ألف 100ألف وأقل من  50الشريحة بين       
 02241 ألجؿ شير      
 02242 ألجؿ ثبلثة أشير      
 02243 ألجؿ ستة أشير      
 02244 ألجؿ سنة ومافوؽ      
 02250 ألف 250ألف وأقل من  100الشريحة بين       
 02251 شيرألجؿ       
 02252 ألجؿ ثبلثة أشير      
 02253 ألجؿ ستة أشير      
 02254 ألجؿ سنة ومافوؽ      
 02260 ألف 500ألف وأقل من  250الشريحة بين       
 02261 ألجؿ شير      
 02262 ألجؿ ثبلثة أشير      
 02263 ألجؿ ستة أشير      
 02264 ألجؿ سنة ومافوؽ      
 02270 ألف  وأقل من مميون 500الشريحة بين       
 02271 ألجؿ شير      
 02272 ألجؿ ثبلثة أشير      
 02273 ألجؿ ستة أشير      
 02274 ألجؿ سنة ومافوؽ      
 02280 الشريحة من مميون وما فوق      
 02281 ألجؿ شير      
 02282 ألجؿ ثبلثة أشير      
 02283 أشيرألجؿ ستة       
 02284 ألجؿ سنة ومافوؽ      

 لممراجعة أو االستفسار:  مديرية االحصاءات واألبحاث االقتصادية 
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معدلت فائدة التسميف بالميرة المبنانية وبالدولر األميركي 
 المالي المتعامل بيا مع القطاع غير

INT-1A 
 01100بند 
 02100بند 

  1 -مبلحظة 
ترمي الى متابعة تطور معدالت  INT-1Aف البيانات أحيث 

حتسب عمى الفائدة، فإف معدالت الفوائد الواردة في الجداوؿ تُ 
دة أو التي تسمح العقود أساس الحسابات الجديدة أو المجدّ 
 لمحساب. مياً التجديد فع بتغيير معدؿ فائدتيا حتى ولو لـ يتـّ 

 2 -مبلحظة 
 خّص يطمب ذكر الفوائد دوف اعتبار فائدة الدعـ في ما يُ 

القروض المدعومة فوائدىا المشار الييا في القرار األساسي 
بما فييا القروض اإلسكانية وغيرىا  2/1/2001تاريخ  7743

المستفيدة مف تسييبلت في مجاؿ اإلحتياطي اإللزامي والتي 
 قبؿ الدعـ. حتسب عمى أساس ماتُ 

 3 -مبلحظة 
 ستثنى الحسابات التالية:تُ 

 الحسابات المدينة لقاء حسابات دائنة
 حسابات دائنة صدفة مدينة

 التسميفات الممنوحة لقاء ضمانات نقدية
 التسميفات الممنوحة لمشركاء
 التسميفات الممنوحة لمموظفيف

 4 -مبلحظة 
 Corporateالشركات 

القروض ضمف تسميفات الشركات حتسب الفائدة لكؿ نوع مف تُ 
عمى أساس المعدؿ الوسطي المثقؿ بالحسابات الجديدة أو 

 دة لكؿ نوع مف القروض.المجدّ 
ذكر القيمة اإلجمالية أي الرصيد ليذه التسميفات كما في تُ 

ح عنو وليس فقط الرصيد لمتسميفات نياية الشير المصر  
ورة في ستثناء الحسابات المذكإدة، بالجديدة أو المجدّ 

 .3المبلحظة رقـ 
 Retailالتجزئة  
حتسب الفائدة لكؿ نوع مف القروض ضمف تسميفات التجزئة تُ 

ؿ بالحسابات الجديدة أو عمى أساس المعدؿ الوسطي المثقّ 
 دة لكؿ نوع مف القروض.المجدّ 

تذكر القيمة اإلجمالية أي الرصيد ليذه التسميفات كما في 
قط الرصيد لمتسميفات ح عنو وليس فنياية الشير المصرّ 

ستثناء الحسابات المذكورة في إدة، بالجديدة أو المجدّ 
 .3 المبلحظة رقـ

  Overdraft تسميفات بالحساب الجاري
حتسب الفائدة لكؿ نوع مف القروض ضمف التسميفات تُ 

ؿ بالحساب الجاري عمى أساس المعدؿ الوسطي المثقّ 
 لقروض.دة لكؿ نوع مف ابالحسابات الجديدة أو المجدّ 

ذكر القيمة اإلجمالية أي الرصيد ليذه التسميفات كما في تُ 
ح عنو وليس فقط الرصيد لمتسميفات ىَ نياية الشير المصر 
ستثناء الحسابات المذكورة في إدة، بالجديدة أو المجدّ 

 .   3 المبلحظة رقـ
 

معدلت الفائدة عمى الحسابات الدائنة بالميرة المبنانية 
 وبالدولر األميركي المتعامل بيا مع القطاع 

 غير المالي
INT-1A 

 01200بند 
 02200بند 

  1 -مبلحظة 
ف البيانات ترمي الى متابعة تطور معدالت الفائدة، فإف أحيث 

ساس أحتسب عمى معدالت الفوائد الواردة في الجداوؿ تُ 
دة أو التي تسمح العقود بتغيير الحسابات الجديدة أو المجدّ 
 لمحساب. التجديد فعمياً  معدؿ فائدتيا حتى ولو لـ يتـّ 

 2 -مبلحظة 
 ستثنى الحسابات التالية:تُ 

 الحسابات الدائنة لقاء حسابات مدينة
 ودائع الشركاء وأعضاء مجمس اإلدارة

 ودائع الموظفيف
 تالودائع النقدية لقاء تسميفا

 3 -مبلحظة 
 حسابات الشيكات والحسابات الجارية:

وكما  ساس المعدؿ الوسطي غير المثقؿأحتسب الفائدة عمى تُ 
 أوساس الحسابات الجديدة أعمى  1ورد في المبلحظة رقـ 

ير معدؿ فائدتيا حتى ولو دة أو التي تسمح العقود بتغيّ المجدّ 
 لمحساب. التجديد فعمياً  لـ يتـّ 

حسابات الشيكات والحسابات الجارية  ذكر قيمة كافةتُ 
ح عنو وليس فقط الحسابات المتواجدة في نياية الشير المصر  

ستثناء الحسابات المذكورة في إدة، بالجديدة أو المجدّ 
 .2المبلحظة رقـ 
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 ودائع اإلدخار تحت الطمب:
وكما  ساس المعدؿ الوسطي غير المثقؿأحتسب الفائدة عمى تُ 

و أساس الحسابات الجديدة أعمى 1ورد في المبلحظة رقـ 
دة أو التي تسمح العقود بتغيير معدؿ فائدتيا حتى ولو المجدّ 
 لمحساب. التجديد فعمياً  لـ يتـّ 

ذكر قيمة كافة حسابات ودائع اإلدخار تحت الطمب تُ 
ح عنو وليس فقط الحسابات المتواجدة في نياية الشير المصر  

بات المذكورة في دة، باستثناء الحساالجديدة أو المجدّ 
 .2المبلحظة رقـ 
 الودائع ألجؿ:

، سنة وما فوؽ( 3،6، حتسب الفائدة ضمف كؿ فئة )شيرتُ 
لكؿ شريحة عمى أساس المعدؿ الوسطي غير المثقؿ لمشريحة 

ساس الحسابات الجديدة أعمى 1وكما ورد في المبلحظة رقـ 
 ير معدؿ فائدتيا حتىدة أو التي تسمح العقود بتغيّ المجدّ  أو

 لمحساب.  التجديد فعمياً  ولو لـ يتـّ 
قيمة كافة الشرائح ضمف كؿ فئة كما في نياية الشير  ذكرتُ 

ح عنو وليس فقط الرصيد لمحسابات الجديدة أو المصرّ 
 .2ستثناء الحسابات المذكورة في المبلحظة رقـ إدة، بالمجدّ 

 
 

 390تعميم وسيط رقم 
و الى ا سات لمؤسّ اسات المالية و لمؤسّ المصارف و موج 

ص ليا بإصدار بطاقات المرخ   لشركات المبنانية واألجنبيةاو 
 إيفاء أو دفع أو ائتمان

 
تاريخ  12011نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 7299القرار األساسي رقـ ؽ بتعديؿ المتعمّ  15/6/2015
ماف اؼ اآللي وبطاقات االئت)الصرّ  10/6/1999تاريخ 

 .63ساسي رقـ لتعميـ األوالوفاء( المرفؽ با
 12011قرار وسيط رقم 

 10/6/1999تاريخ  7299تعديل القرار األساسي رقم 
 اف اآللي وبطاقات الئتمان والوفاء.ق بالصرّ المتعمّ 

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 174، و70ما المادتيف بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ ال سيّ 
 منو،

ؽ المتعمّ  26/10/1999تاريخ  133وبناًء عمى القانوف رقـ 
 بمياـ مصرؼ لبناف،

  10/6/1999تاريخ  7299وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
 اؼ اآللي وبطاقات االئتماف والوفاء،ؽ بالصرّ وتعديبلتو المتعمّ 

خذ في عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ  وبناءً 
 ،           10/6/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 مـا يـأتـي ريـقـرّ 

ولى مف ( مف المادة األ3ضاؼ الى البند )يُ  المادة األولى:
الفقرة )ىػ(  10/6/1999تاريخ  7299ساسي رقـ القرار األ
 يا :التالي نصّ 

وراؽ ف تحتوي عمى ثبلث فئات مختمفة مف األأ -ىػ »  
 «قؿ.النقدية المبنانية المتداولة عمى األ

 
منح المصارؼ والمؤسسات التي يسمح ليا تُ  المادة الثانية:

قصى ىا األاؼ اآللي ميمة حدّ جيزة الصرّ أبتثبيت وتشغيؿ 
 د بأحكاـ ىذا القرار.لمتقيّ  31/12/2015
 

 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الثالثة:
 

 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  المادة الرابعة:
 

 2015حزيران  15بيروت، في 
 
 

 391تعميم وسيط رقم 
سات الصرافة مؤسّ سات المالية و لمؤسّ المصارف و الى او موج  

 سائر المودعين لدى مصرف لبنانو 
 

تاريخ  12012 نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ
 6908بتعديؿ القرار األساسي رقـ ؽ المتعمّ  15/6/2015

 )أصوؿ إيداع وسحب المبالغ النقدية  26/2/1998تاريخ 
ات عمى الحسابات في مصرؼ لبناف وأصوؿ سحب الشيك

 . 40ساسي رقـ المرفؽ بالتعميـ األالمفتوحة لديو( 
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 12012قرار وسيط رقم 
 26/2/1998تاريخ  6908تعديل القرار األساسي رقم 

ق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف المتعمّ 
 حة لديووأصول سحب الشيكات عمى الحسابات المفتو  لبنان

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 98و 85ما المادتيف بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ وال سيّ 
 منو،

 26/2/1998يخ تار  6908وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
ي بأصوؿ إيداع وسحب المبالغ النقدية فؽ وتعديبلتو المتعمّ 

عمى الحسابات مصرؼ لبناف وأصوؿ سحب الشيكات 
 المفتوحة لديو،

خذ في لبناف المتّ وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ 
 ،10/6/2015بتاريخ جمستو المنعقدة 

 ر ما يأتييقرّ 
لثة مف ضاؼ الى المقطع "أواًل" مف المادة الثايُ  ولى:المادة األ 

( 6البند ) 26/2/1998تاريخ  6908القرار األساسي رقـ 
 و:التالي نصّ 

 مف المقطع "أواًل" ىذا:( 1ستثناًء ألحكاـ البند )إ -6»
يمكف لممصارؼ إجراء عممية ايداع واحدة مف خارج   -أ

 ،حصرًا عمى صناديؽ المركز الرئيسي لمصرؼ لبناف، العمب
 فرت الشروط التالية مجتمعة:اذا تو إوذلؾ 
أحكاـ الفقرة )ىػ( مف ف يكوف المصرؼ المعني متقيدًا بأ -

  7299ساسي رقـ ولى مف القرار األمف المادة األ( 3البند )
 .10/6/1999تاريخ 

ه عنيا )تحديدًا في يداع المنوّ ، فصميًا، عممية اإلف تتـّ أ -
يموؿ أآذار وحػزيراف و  مف أي مف أشير الخامس عشر
 وكانوف االوؿ(.

 2004وراؽ النقدية المودعة مف إصدار العاـ ف تكوف األأ -
 وما يميو ومف فئة واحدة فقط.

 لما ورد في المادة الثانية  عات وفقاً ف ُترّتب ىذه االيداأ -
 مف ىذا القرار.

بله عأدة ياـ المحدّ حد األأيداع في تماـ اإلإر في حاؿ تعذّ  -ب
وؿ يـو عمؿ يمي أفي  يداعلوقوعو في يـو عطمة، يجري اإل

 . ظروؼ قاىرة ذا كاف سبب تعذر التنفيذ عائدًا لإما أذلؾ اليـو
فيعود لمصرؼ لبناف تأجيؿ العممية الى )أمنية، مناخية ...( 

 التاريخ الذي يرتأيو وفقًا لما تقتضيو طبيعة ىذا الظرؼ. 

ة عمولة قدرىا يستوفي مصرؼ لبناف مف المصارؼ المعنيّ -ج
 / ؿ.ؿ. )ثبلثماية الؼ ليرة لبنانية( عف كؿ عممية300 000/
 «( ىذا.6وفقًا ألحكاـ البند ) يداع تتـّ إ
 

بعة ضاؼ الى المقطع "ثالثًا" مف المادة الرايُ  المادة الثانية:
البند  26/2/1998تاريخ  6908مف القرار األساسي رقـ 

 و: ( التالي نصّ 3)
( 6اـ البند )عمبًل بأحك يداع، الذي يتـّ رسؿ طمب اإليُ  -3»

ارج العمب(، عبله )مف خأمف المادة الثالثة مف المقطع "أواًل" 
لعمميات النقدية( )مديرية المصرؼ لبناف الى المركز الرئيسي 
صوؿ وذلؾ وفؽ األ ،و البريد اإللكترونيأبواسطة الفاكس 

 «رساؿ.وتاريخ اإلي ىذا القرار لجية الميؿ الواردة ف
 

ضاؼ الى المادة السادسة مف القرار األساسي يُ  المادة الثالثة:
 و:المقطع "رابعًا" التالي نصّ  26/2/1998تاريخ  6908رقـ 
( 5( و)4( و)3( و)2( و)1حكاـ البنود )أرابعًا: تطبؽ »
واردة خطاء ال( مف المقطع "أواًل" مف ىذه المادة عمى األ6و)

مف خارج العمب استنادًا عمى ضمف كؿ حزمة مف االيداعات 
 «عبله.أ( مف المقطع "أواًل" مف المادة الثالثة 6أحكاـ البند )

 
 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الرابعة:

 
 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  المادة الخامسة:

 
 2015حزيران  15بيروت، في 

 
 

 392تعميم وسيط رقم 
 لمؤسسات المالية المصارف و الى او موج  
 

تاريخ  12013نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 7776ؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ المتعمّ  15/6/2015

والتوظيؼ والمساىمة  )عمميات التسميؼ 21/2/2001تاريخ 
 . 81ساسي رقـ المرفؽ بالتعميـ األوالمشاركة( 

 
 12013قرار وسيط رقم 

 21/2/2001تاريخ  7776تعديل القرار األساسي رقم 
 )عمميات التسميف والتوظيف والمساىمة والمشاركة(
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 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 174و 70المادتيف ما بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ ال سيّ 

 منو،
 21/2/2001تاريخ  7776وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

ؽ بعمميات التسميؼ والتوظيؼ والمساىمة وتعديبلتو المتعمّ 
 والمشاركة،

خذ في وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ 
 ،10/6/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 ـّرر مـا يـأتـييـقـ

( مف 1ضاؼ الى آخر الفقرة )ب( مف البند )يُ  األولى:المادة 
مف القرار األساسي « رالمادة الثالثة مكرّ »المقطع "ثانيًا" مف 

 يا:العبارة التالي نصّ  21/2/2001تاريخ  7776رقـ 
سات المالية، عمى مسؤوليتيا، يمكف لممصارؼ أو المؤسّ »

وذلؾ احتساب قيمة الموحة العمومية مف ضمف قيمة السيارة 
 .«1/1/2015اعتبارًا مف 

 
( منالمقطع "ثانيًا" مف 1ضاؼ الى البند )يُ  المادة الثانية:

تاريخ  7776مف القرار األساسي رقـ « رالمادة الثالثة مكرّ »
 يا:الفقرة )د( التالي نصّ  21/2/2001
 ف يتـّ أعمى  احتساب كمفة بوالص الضماف سنوياً  -د» 

 دفعات خبلؿ السنة.أو عمى عدة تسديدىا دفعة واحدة 
منح المصارؼ التي تكوف في وضع مخالؼ ألحكاـ ىذه تُ 

لتسوية  31/8/2015قصى تاريخ ىا األالفقرة ميمة حدّ 
 «وضاعيا.أ
 

 ُيعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثالثة:
 

 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة:
 

 2015حزيران  15بيروت، في 
 

 393وسيط رقم  تعميم
ت التي لمصارف والمؤسسات المالية والمؤسساالى او موج  

 لكترونيةوالمصرفية بالوسائل ال تتعاطى العمميات المالية 
 

تاريخ  12018نسخة عف القرار الوسيط رقـ  نودعكـ ربطاً 
 7548ساسي رقـ القرار األؽ بتعديؿ المتعمّ  30/6/2015

والمصرفية بالوسائؿ  ت المالية)العمميا 30/3/2000تاريخ 
 .69ساسي رقـ لكترونية( المرفؽ بالتعميـ األاإل
 

 12018قرار وسيط رقم 
 30/3/2000تاريخ  7548ساسي رقم تعديل القرار األ

 لكترونيةق بالعمميات المالية والمصرفية بالوسائل ال المتعمّ 
 

 ف حاكـ مصرؼ لبناف،إ
 منو، 70المادة ما سيّ ال عمى قانوف النقد والتسميؼ،  بناءً 
ؽ المتعمّ  26/10/1999تاريخ  133عمى القانوف رقـ  بناءً 

 بمياـ مصرؼ لبناف،
ؽ المتعمّ  20/4/2001تاريخ  318بناًء عمى القانوف رقـ 
 منو، 4ما المادة سيّ ال بمكافحة تبييض االمواؿ، 

 30/3/2000تاريخ  7548ساسي رقـ وبناًء عمى القرار األ
مميات المالية والمصرفية بالوسائؿ ؽ بالعوتعديبلتو المتعمّ 

 " منو،5( مف "المادة 8ما البند )سيّ ال االلكترونية 
خذ في وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ 

 ،17/6/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 ر ما يأتييقرّ 
مف القرار األساسي رقـ  3المادة  مغى نّص يُ  المادة األولى:

 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  30/3/2000تاريخ  7548
( مف المادة الثانية مف ىذا 1ستثناًء ألحكاـ البند )إ: أولً » 

جيزة اـ بالعمميات المصرفية بواسطة األحظر القيالقرار، يُ 
 إالّ الة والثابتة بيف زبائف مصارؼ مختمفة لكترونية الجوّ اإل
 طمبات التحاويؿ المصرفية مف العميؿ وذلؾ شرط:  يلتمقّ 
تنفيذىا بشكؿ آني عبر التطبيؽ  ف ال يتـّ أ -
(Application أو البرنامج االلكتروني المستخدميف عمى )

 جياز العميؿ.
لدى المصرؼ المعني  Back Officeالػ  د دوائرف تتأكّ أ -

نظمة المرعية ابقة طمبات التحويؿ لمقوانيف واألمف مط
 جراء.إلا
 ميديػػة المعيػػودة )أيتنفيػػذىا، حصػػرًا، بػػالطرؽ التق ف يػػتـّ أ -

 المعتمدة بيف المصارؼ(. SWIFTالػ بواسطة شبكة 
 Electronic)لكترونية صدار النقود اإلإحظر يُ  :ثانياً 

Money) شكاؿ.كاف والتعامؿ بيا بأي شكؿ مف األ مف أي» 
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اريخ ت 7548 ضاؼ الى القرار األساسي رقـيُ  المادة الثانية:
 يا:التالي نصّ ر" مكرّ  9"المادة  30/3/2000
البنديف دة في سات المحدّ مف المؤسّ  ر: عمى أيّ مكرّ  9المادة »
مف ىذا القرار والتي تقـو بعمميات " 2( مف "المادة 4( و)3)

قؿ بما د عمى األالتحاويؿ النقدية بالوسائؿ اإللكترونية التقيّ 
 يمي:
ستناد الى وثائؽ الزبائف وعناوينيـ باإلؽ مف ىوية التحقّ  -1

 رسمية.
لعمميات التي تفوؽ قيمة كؿ منيا مسؾ سجبلت خاصة با -2

 و ما يعادلو.أد.أ.  10,000مبمغ 
حتفاظ بصور عف الوثائؽ الرسمية )ىوية الزبائف، إلا -3

لعمميات التي تفوؽ قيمة قة باالعنواف( وعف المستندات المتعمّ 
عف  د.أ. او ما يعادلو لمدة ال تقؿّ  10,000مبمغ كؿ منيا 

 خمس سنوات.
 Internal Controlوضع نظاـ ضبط داخمي ) -4

Systemرىاب مواؿ وتمويؿ اإل(  فاعؿ لمكافحة تبييض األ
 دنى:أ يشمؿ كحدّ 

 تبييض لمكافحة اؿوفعّ  كاؼٍ  دليؿ إجراءات وضع -أ  
األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب يشمؿ إجراءات العناية الواجبة 

ر عممياتيـ وتفوؽ مبمغ المطموبة تجاه العمبلء التي تتكرّ 
 ف.معيّ 

(، عمى Compliance Officerمتثاؿ )إيف ضابط تعيّ  -ب
 أف يخضع باستمرار لدورات تدريبية في ىذا المجاؿ.

 اعتماد برامج معموماتية لمراقبة العمميات. -ج
متثاؿ بإعداد تقارير دورية عف مراقبة قياـ ضابط اإل -د 

 Risk Basedالعمميات ترتكز عمى المخاطر)
Approach ،وعف مدى التقيد باالجراءات المطموبة )

لوكبلء الثانوييف ف تشمؿ تقاريره أيضًا مدى إلتزاـ اأعمى 
 نظمة.باإلجراءات واأل

 قةالمتعمّ  عةالمجمّ  ممكننة لممعمومات مركزية تنظيـ -ىػ
 عمى فاإلرىاب تتضمّ  بعمميات تبييض األمواؿ وتمويؿ

الخاصة"  التحقيؽ قبؿ"ىيئة ـ مفاألقؿ، األسماء التيتعم  
ة الى غ عنيا مف قبؿ المؤسسة المعنيّ سماء المبم  واأل

 الييئة المذكورة وتحديثيا بصورة مستمرة.
إببلغ "ىيئة التحقيؽ الخاصة" عف تفاصيؿ العمميات التي  -5
 شتبو أنيا تخفي تبييضًا لؤلمواؿ أو تمويبًل لئلرىاب.يُ 
الطمب مف الموظفيف لدييا، تحت طائمة المسؤولية، عدـ  -6

ستعبلـ أو إعبلـ العمبلء عند قياـ "ىيئة التحقيؽ الخاصة" باإل

في حاؿ صدور قرار عف ىذه الييئة  إالّ  بالتدقيؽ في عممياتيـ
 يفيد بذلؾ.

تزويد "ىيئة التحقيؽ الخاصة" بنسخة عف التقرير السنوي  -7
تحقؽ مف ؽ بالاقبة لدييا والمتعمّ ه مفوض المر الذي يعدّ 

قة في رىاب المطبّ مواؿ وتمويؿ اإلجراءات مكافحة تبييض األإ
وذلؾ في  ،جراءاتة ومدى فاعمية ىذه اإلالمؤسسة المعنيّ 

قصاىا نياية شير نيساف الذي يمي السنة المالية أميمة 
 «المنصرمة.

 
 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الثالثة:

 
 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  الرابعة:المادة 

 
 2015حزيران  30بيروت، في 

 
 

  394م تعميم وسيط رق
 سات المالية لمؤسّ المصارف و الى او موج  
 

يخ تار  12022نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 7776القرار األساسي رقـ ؽ بتعديؿ المتعمّ  2015تموز  10

والتوظيؼ والمساىمة  )عمميات التسميؼ 21/2/2001تاريخ 
 . 81ساسي رقـ المرفؽ بالتعميـ األوالمشاركة( 

 
 12022قرار وسيط رقم

 21/2/2001تاريخ  7776تعديل القرار األساسي رقم 
 )عمميات التسميف والتوظيف والمساىمة والمشاركة(

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 174و 70دتيف ما المابناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ ال سيّ 
 منو،

 21/2/2001تاريخ  7776وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
ؽ بعمميات التسميؼ والتوظيؼ والمساىمة وتعديبلتو المتعمّ 

 والمشاركة،
خذ في وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ 

 ،8/7/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 
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 ـّرر مـا يـأتـييـقـ
( منالمقطع 1الفقرة )د( مف البند ) مغى نّص يُ  المادة األولى:

مف القرار األساسي رقـ « رالمادة الثالثة مكرّ »نيًا" مف "ثا
 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  21/2/2001تاريخ  7776

 ف يتـّ أب كمفة بوالص الضماف سنويًا عمى احتسا -د» 
وذلؾ  ،ةتسديدىا دفعة واحدة أو عمى عدة دفعات خبلؿ السن

احتساب كمفة بوالص الضماف  القروض السكنية. في ما خّص 
 ف يتـّ أقروض الممنوحة لشراء سيارات عمى عف كامؿ مدة ال

ذا طمب العميؿ إ إالّ تسديدىا عمى دفعات طيمة ىذه المدة 
 «دفعة واحدة.ديدىا تس
 

 ُيعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:
 

 الجريدة الرسمية.ُينشر ىذا القرار في  المادة الثالثة:
 

 2015تموز  10بيروت، في 
 
 

 395تعميم وسيط رقم 
شركات اليجار سات المالية و لمصارف والمؤسّ الى او موج  

 التمويمي
 

تاريخ  12067ـ نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رق
بتعديؿ نظاـ المصمحة المركزية ؽ المتعمّ  8/9/2015

ريخ تا 7705لمرفؽ بالقرار األساسي رقـ لممخاطر المصرفية ا
 .75ساسي رقـ موضوع التعميـ األ 26/10/2000
 

 12067قرار وسيط رقم 
 تعديل نظام المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية 

 26/10/2000تاريخ  7705المرفق بالقرار األساسي رقم 
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
و  147المادتيف ما التسميؼ، السيّ بناء عمى قانوف النقد و 

 منو، 179
ذ بالمرسـو رقـ مف القانوف المنفّ  3عمى أحكاـ المادة  وبناءً 

 ،1982أيموؿ  20تاريخ  5439

 26/10/2000تاريخ  7705عمى القرار األساسي رقـ  وبناءً 
ؽ بنظاـ المصمحة المركزية لممخاطر وتعديبلتو المتعمّ 

 المصرفية،
خذ في لبناف المتّ  عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ وبناءً 

  ،2/9/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 ر مـا يـأتـييـقـرّ 
( مف البند )د( 3( و)2مغى نص الفقرتيف )يُ  المادة األولى:

مف المقطع "ثانيًا" مف نظاـ المصمحة المركزية لممخاطر 
 7705ساسي رقـ المصرفية موضوع القرار األ

 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  26/10/2000تاريخ 
سات الصغيرة والمتوسطة تشمؿ محفظة قروض المؤسّ  -2»

 الحجـ:
منح ألصحاب الميف الحرة كاألطباء القروض التي تُ -

 والميندسيف والمحاميف لتمويؿ أنشطتيـ المينية.
ردية أو لمشركات )شركات سات الفمنح لممؤسّ القروض التي تُ -

ة حاصّ أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المالتضامف 
ىولدنغ أو شركات -أو الشركات المغفمة بما فييا القابضة

التوصية باألسيـ أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات 
 حد الشروط التالية:أفر فييا ااألوؼ شور( التي يتو 

مميوف  10ما يوازي  عّماف ال يزيد حجـ أعماليا سنويًا أ• 
 د.أ. 

 مميوف د.أ.  10يوازي  عّماف ال يزيد حجـ موجوداتيا أ• 
 موظفًا. 60ف ال يزيد عدد موظفييا عف أ• 
منح لؤلفراد بيدؼ تمويؿ استثماراتيـ القروض التي تُ  -

الخاصة والتي تكوف مصادر تسديدىا مف خبلؿ ايرادات 
دة أعبله في الشروط المحدّ  أحدفر فييا اشركات يممكونيا يتو 

 ( ىذه.2الفقرة )
 ات:تشمؿ محفظة قروض الشرك -3
ردية أو لمشركات )شركات سات الفمنح لممؤسّ القروض التي تُ -

ة صية البسيطة أو شركات المحاصّ أو شركات التو التضامف 
ىولدنغ أو شركات -الشركات المغفمة بما فييا القابضةأو 

التوصية باألسيـ أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات 
دة في ط المحدّ ي مف الشرو أفر فييا ااألوؼ شور( التي ال يتو 
( مف البند )د( مف المقطع "ثانيًا" 2النبذة الثانية مف الفقرة )

 ىذا.
 عماليا.أمنح لشركات التأميف ميما كاف حجـ القروض التي تُ -
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منح لؤلفراد بيدؼ تمويؿ استثماراتيـ الخاصة القروض التي تُ  -
والتي تكوف مصادر تسديدىا مف خبلؿ ايرادات شركات 

( 2دة في الفقرة )ي مف الشروط المحدّ أفر فييا ايممكونيا ال يتو 
 «مف البند )د( مف المقطع "ثانيًا" ىذا.

 
 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الثانية:

 
 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  المادة الثالثة:

 
 2015ايمول  8بيروت، في 

 
 

 396تعميم وسيط رقم 
 المالية والمؤسساتلمصارف الى او موج  
 

تاريخ  12068نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 9794ساسي رقـ ؽ بتعديؿ القرار األالمتعمّ  8/9/2015

)توزيع محافظ اإلئتماف الرئيسية(  14/12/2007تاريخ 
 .115ساسي رقـ المرفؽ بالتعميـ األ

 
 12068قرار وسيط رقم 

 14/12/2007تاريخ  9794ساسي رقم تعديل القرار األ
 )توزيع محافظ الئتمان الرئيسية(

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 174و 70ما المادتيف بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، السيّ 
 منو،

تاريخ  9794ساسي رقـ رقـ وبناًء عمى القرار األ
 ؽ بتوزيع محافظ اإلئتماف الرئيسية،المتعمّ  14/12/2007

خذ في صرؼ لبناف المتّ وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لم
 ،2/9/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 تـير مـا يـأيـقـرّ 

( مف 1المقطع "أواًل" مف البند ) مغى نّص يُ  المادة األولى:
تاريخ  9794رقـ ساسي ألولى مف القرار المادة األا

 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  14/12/2007
 أواًل:  تشمؿ محفظة قروض التجزئة:» 

ستيبلكية كافة )بما فييا قروض السيارات، اإلالقروض  -1
قروض الطبلب، قروض التعميـ والقروض االستيبلكية 

 األخرى(.
( )بما Revolving Creditsدة )خطوط اإلئتماف المتجدّ  -2

فييا بطاقات اإلئتماف والقروض الممنوحة ألىداؼ استيبلكية 
 «أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأىداؼ مينية أو تجارية(.

 
ولى أللمادة ا( مف ا3( و)2البنديف ) مغى نّص يُ  المادة الثانية:
 14/12/2007تاريخ  9794رقـ ساسي مف القرار األ

 ستبدؿ بما يمي:ويُ 
 محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجـ -2»
(Small & Medium Entities Portfolio) 

 الحجـ:سات الصغيرة والمتوسطة تشمؿ محفظة قروض المؤسّ 
منح ألصحاب الميف الحرة كاألطباء القروض التي تُ -أ

 والميندسيف والمحاميف لتمويؿ أنشطتيـ المينية.
ردية أو لمشركات منح لممؤسسات الفالقروض التي تُ -ب

أو شركات التوصية البسيطة أو شركات )شركات التضامف 
ىولدنغ أو -ة أو الشركات المغفمة بما فييا القابضةالمحاصّ 
ت التوصية باألسيـ أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركا

 حد الشروط التالية:أفر فييا اشركات األوؼ شور( التي يتو 
 مميوف د.أ.  10يوازي  عّماف ال يزيد حجـ أعماليا سنويًا أ -
 مميوف د.أ.  10يوازي  عّماف ال يزيد حجـ موجوداتيا أ -
 موظفًا. 60ف ال يزيد عدد موظفييا عف أ -
بيدؼ تمويؿ استثماراتيـ  منح لؤلفرادالقروض التي تُ  -ج 

والتي تكوف مصادر تسديدىا مف خبلؿ ايرادات الخاصة 
دة في الفقرة حد الشروط المحدّ أفر فييا اشركات يممكونيا يتو 

 ( ىذا.2)ب( مف البند )
 (Corporate Portfolioمحفظة قروض الشركات ) -3

 تشمؿ محفظة قروض الشركات:
ردية أو لمشركات سات الفمنح لممؤسّ التي تُ القروض -أ

أو شركات التوصية البسيطة أو شركات )شركات التضامف 
ىولدنغ أو -ة أو الشركات المغفمة بما فييا القابضةالمحاصّ 

شركات التوصية باألسيـ أو الشركات محدودة المسؤولية أو 
ي مف الشروط أفر فييا ااألوؼ شور( التي ال يتو  شركات
 ( مف ىذه المادة.2في الفقرة )ب( مف البند )دة المحدّ 
منح لشركات التأميف ميما كاف حجـ القروض التي تُ -ب
 عماليا.أ
منح لؤلفراد بيدؼ تمويؿ استثماراتيـ القروض التي تُ  -ج

مف خبلؿ ايرادات الخاصة والتي تكوف مصادر تسديدىا 
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دة في دّ ي مف الشروط المحأفر فييا ايتو  ال شركات يممكونيا
 «مف ىذه المادة.( 2الفقرة )ب( مف البند )

 
 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الثالثة:

 
 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  المادة الرابعة:

 
 2015يمول أ 8بيروت، في 

 
 

 397تعميـم وسيط رقم 
 ات الماليةلمصارف والمؤسسّ الى او موج  
 

تاريخ  12091القرار الوسيط رقـ نودعكـ ربطًا نسخة عف 
 7835ؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ المتعمّ  8/10/2015

حتياطي اإللزامي( المرفؽ بالتعميـ )اإل 2/6/2001تاريخ 
 .84ساسي رقـ األ

 12091قـرار وسيط رقـم 
 2/6/2001تاريخ  7835تعديل القرار األساسي رقم 

 حتياطي اللزاميق بالالمتعمّ 
 

 ؼ لبناف،إف حاكـ مصر 
، 76، 70ما المواد رقـ بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ وال سيّ 

 منو، 174و 79
 2/6/2001تاريخ  7835عمى القرار األساسي رقـ  وبناءً 

 حتياطي اإللزامي،ؽ باإلوتعديبلتو المتعمّ 
خذ في وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ 

 ،30/9/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 
 
 

 يقّرر ما يأتي
( مف المادة التاسعة مف 1ضاؼ الى البند )يُ  ولى:المادة األ 

الفقرتاف )ؼ(  2/6/2001تاريخ  7835القرار األساسي رقـ 
 يما:و)س( التالي نصّ 

 ستناداً إمنح بالميرة المبنانية القػروض السكنية التي تُ  –ؼ » 
والمديرية العامة  ع بيف المصارؼالى بروتوكوؿ التعاوف الموق  

 ألمف الدولة.
الى  منح بالميرة المبنانية استناداً القػروض السكنية التي تُ  –س 

بيف المصارؼ والضابطة  عبروتوكوؿ التعاوف الموق  
 «الجمركية.

( مف 6ضاؼ الى آخر الفقرة )أ( مف البند )يُ  المادة الثانية:
 المادة العاشرة مف القرار األساسي 

 العبارة التالية: 2/6/2001 تاريخ 7835رقـ 
الى  ستناداً إمنح بالميرة المبنانية القػروض السكنية التي تُ  -» 

ع بيف المصارؼ والمديرية العامة بروتوكوؿ التعاوف الموق  
 ألمف الدولة.

الى  ستناداً إمنح بالميرة المبنانية القػروض السكنية التي تُ -
والضابطة ع بيف المصارؼ بروتوكوؿ التعاوف الموق  

 «الجمركية.
( مف المقطع "أواًل" مف 5البند ) مغى نّص يُ  المادة الثالثة:

تاريخ  7835ر مف القرار األساسي رقـ المادة العاشرة مكرّ 
 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  2/6/2001
 15ير السكني صؿ القرض غأف ال تتجاوز مدة تسديد أ- 5»

نتياء فترة السماح التي يجب إعتبارًا مف إسنة يبدأ احتسابيا 
شير وأربع سنوات مف تاريخ منح أف تتراوح بيف ستة أ

 «القرض.
 

وؿ مف المادة "الحادية المقطع األ مغى نّص يُ  المادة الرابعة:
تاريخ  7835ر" مف القرار األساسي رقـ والعشروف مكرّ 

 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  2/6/2001
واحدة، بالميرة المبنانية يستوفي مصرؼ لبناف عمولة، لمرة » 

الصديقة لمبيئة كافة  % مف قيمة القروض0،40بنسبة 
، مف قبؿ المصارؼ 1/1/2010عتبارًا مف تاريخ إالممنوحة، 
 «حكاـ ىذا القرار.أبموجب 

 
( RO-11كؿ مف النماذج ) مغى نّص يُ  المادة الخامسة:

( المرفقة ARO-17( و)ARO-12( و)ARO-11و)
ستبدؿ كؿ ويُ  2/6/2001تاريخ  7835 ساسي رقـبالقرار األ
 جديد مرفؽ بيذا القرار. منيا بنّص 

 
عتبارًا مف يـو الخميس إعمؿ بيذا القرار يُ  المادة السادسة:

 الذي يمي أسبوعيف مف تاريخ صدوره.
 

 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة السابعة:
 

 2015تشرين األول  8بيروت، في 
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 RO-011 (1/5)  نموذج رقم : مصـرف لبنـان

 مدٌرٌة االحصاءات واالبحاث االقتصادٌة

 الخاضعة لالحتٌاطً اإللزامً اللٌرة اللبنانٌةااللتزامات ب

 _______________ و _______________ المتوسـط بٌن

 ______________________________ اسم المصرف : ______________ الـرقـــم :

  بآلف الميرات المبنانية

 (2010 -رقم الحساب فً وضعٌة المصارف )نموذج  التزامات تحت الطلب التزامات ألجل المجموع

 20100 غٌر مقٌمة -مإسسات اصدار    

 20200 غٌر مقٌمة -مصارف    

     :(20280) فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفعناقص 

 20300 مقٌمة وغٌر مقٌمة -مصارف تسلٌف متوسط وطوٌل األجل    

    (20380) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 20500 مقٌمة وغٌر مقٌمة -مؤسسات مالٌة أخرى مسجلة    

    (20580) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 20800 المقٌمٌن وغٌر المقٌمٌن -الزبائن ودائع    

    ً(20841) [1] ناقص: حسابات برنامج االدخار / االقتراض السكن 

    (20842) [1] ناقص: ودائع جهاز اسكان العسكرٌٌن المتطوعٌن 

    (20871) [1] ناقص: تؤمٌنات االعتمادات المستندٌة لالستٌراد 

     (20890) مدٌنةناقص: حسابات دائنة لقاء حسابات 

    (20895) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 24300 مقٌم وغٌر مقٌم - منشؤها عقود ائتمانٌةودائع    

 20900 مقٌم وغٌر مقٌم -ودائع القطاع العام    

    (20980) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 21000 لمقٌمٌن وغٌر مقٌمٌن -قٌم برسم الدفع    

 21210 مقيمون وغير مقيمين -دائنون مختلفون ، قطاع خاص    

 21300 مقٌمون وغٌر مقٌمٌن -الشركاء    

    ( 21325) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

     :(21330) [1مقدمات نقدٌة مخصصة كضمانة لدٌون مشكوك بتحصٌلها ]ناقص 

     :(21350) [1الخاصة]اٌداعات مخصصة لزٌادة األموال ناقص 

 21700 من مقٌمٌن وغٌر مقٌمٌن -قروض بموجب سندات دٌن    

    (21730) [1] ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 23000 الفروع فً الخارج   

المؤسسة األم والمؤسسات المالٌة الشقٌقة والتابعة المقٌمة وغٌر المقٌمة باستثناء    

 المقٌمة التجارٌة المصارف

23100 

 

    (23180) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

ٌة شهادات اإلٌداعمنها:     ٌة المباعة إلى غٌر المصارفوالشهادات المصرف ٌمةالتجار  23200 المق

 23300 مقٌمة وغٌر مقٌمة -مؤسسات صرافة مسجلة    

    (23380) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 23700 مقٌمة وغٌر مقٌمة - الوساطةمؤسسات    

    (23780) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 23800 مقٌمة وغٌر مقٌمة - اإلٌجار التموٌلًمؤسسات    

    (23880) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 بآالف اللٌرات اللبنانٌةمجموع اإللتزامات    
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 RO-011 (2/5)  رقم :نموذج  مصـرف لبنـان

 __________________________ اسم المصرف : ______________الـرقـــم :

 _____________الوضعٌة الموقوفة ٌوم األربعاء فً : 

 من اللتزامات ألجل 
بآلف الميرات المبنانية()  

 باللٌرة ألجل المسموحة من االلتزامات التخفٌضات

 المتوسطة والطوٌلة األجلالقروض أرصدة أ :  

  الرمز “a1” :المذكورة أدناه غٌرالطوٌلة األجل للقطاعات اإلنتاجٌة المتوسطةو القروض 

  الرمز “a2” : السكنٌةالقروض 

  الرمز “a3” :  غٌر المذكورة أدناهالقروض التً تستفٌد من دعم الفوائد 

 
الممنوحة استناداً الى االتفاقٌة الموقعة بٌن الجمهورٌة اللبنانٌة والبنك األوروبً للتثمٌر والتً تستفٌد من  القروض : ”a31“ الرمز -

 دعم الفوائد

 والتً تستفٌد من دعم الفوائدIFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDالممنوحة بتموٌل من  القروض : ”a32“ الرمز - 

 
والتً تستفٌد من دعم IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDلقاء كفالة منبالعمالت األجنبٌة الممنوحة  القروض : ”a33“ الرمز -

 الفوائد

 المخصصة لتموٌل احتٌاجات الرأسمال التشغٌلً للمإسسات السٌاحٌة والتً تستفٌد من دعم الفوائد القروض : ”a34“ الرمز - 

  الرمز “a0” : تستفٌد من دعم الفوائد لم تعدللقطاعات االنتاجٌة التً أصبحت ضمن فترة التسدٌد الممددة مهلتها و القروض . 

  الرمز “a4” : من دعم الفوائد وال تستفٌد القروض الممنوحة بالعمالت األجنبٌة لقاء كفالة من شركة كفاالت. 

  الرمز “a5” : من دعم الفوائد والتً تستفٌد القروض الممنوحة بالعمالت األجنبٌة لقاء كفالة من شركة كفاالت 

  الرمز “a8” : بتموٌل من القروضالممنوحة IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD والتً ال تستفٌد من دعم الفوائد 

 
 الرمز “a9” : لقاء كفالة من القروضالممنوحة بالعمالت األجنبٌةIFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD والتً ال تستفٌد من دعم

 الفوائد

 سندات الدٌن وصكوك المدٌونٌاتب :  

  الرمز “b1”:السندات التً وافق مصرف لبنان علٌها، بحدود ثمن الشراء 

 
 الرمز “b2”: صكوك المدٌونٌات بالعمالت األجنبٌة المشتراة والتسلٌفات الممنوحة للمإسسات المالٌة ولهٌئات االستثمار الجماعً بهدف

 استعمالها حصراً لشراء صكوك المدٌونٌات بالعمالت األجنبٌة 

  الرمز “b21”:صكوك المدٌونٌات من القطاع العام والتسلٌفات المتعلقة بها 

  الرمز “b22”:المدٌونٌات من القطاع الخاص والتسلٌفات المتعلقة بها صكوك 

  الرمز “b3”:من التنزٌالت الدٌن المصدرة من القطاع الخاص والتً تستفٌد سندات 

 أرصدة القروض والسندات والصكوك التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازٌها     مجموع  ) أ + ب (
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 RO-011 (3/5)  نموذج رقم : مصـرف لبنـان

 ___________________________ اسم المصرف : ______________الـرقـــم :

 _____________الوضعٌة الموقوفة ٌوم األربعاء فً : 

 

 من اللتزامات ألجل

 )بآلف الميرات المبنانية(
 باللٌرة ألجل المسموحة من االلتزامات التخفٌضات

 % من أرصدتها022التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة  القروض -ج 

  الرمز “a19”:  2009المذكورة أدناهوالتً تستفٌد من حوافز العام  غٌرللقطاعات اإلنتاجٌة بالعمالت األجنبٌة الممنوحة القروضأرصدة 

  الرمز “a29”:2009التً تستفٌد من حوافز العام  بالعمالت األجنبٌةالسكنٌة الممنوحةالقروض  أرصدة  

 
 الرمز “a49”:وتستفٌد من حوافز العام من دعم الفوائد غٌر المستفٌدة القروض الممنوحة بالعمالت األجنبٌة لقاء كفالة من شركة كفاالت  أرصدة

2009 

 
 الرمز “a89”:بتموٌل من القروضالممنوحة  أرصدة IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD وتستفٌد من حوافز غٌر المستفٌدة من دعم الفوائد

  2009العام 

 
 الرمز “a99”:لقاء كفالة منالقروضالممنوحة بالعمالت األجنبٌة  أرصدة IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD  غٌر المستفٌدة من دعم الفوائد

  2009وتستفٌد من حوافز العام 

  الرمز “v09”:2009األخرى الممنوحة بالعمالت األجنبٌة التً تستفٌد من حوافز العام  القروض أرصدة  

 % من أرصدتها    022أرصدة القروض التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة مجموع  ) ج (

 % من أرصدتها022التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة  القروض -د 

 الممنوحة لتموٌل مشارٌع صدٌقة للبٌئة تستفٌد من دعم الفوائد القروض :”a35“ الرمز 

 % من أرصدتها    022أرصدة القروض التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة مجموع  ) د (

 % من أرصدتها022التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة  القروض -هـ  

 ال تستفٌد من دعم الفوائدفً غٌر مجال الطاقة لتموٌل مشارٌع صدٌقة للبٌئةبالعمالت األجنبٌة الممنوحة  القروض :”a11“ الرمز 

 لتموٌل مشارٌع صدٌقة للبٌئة فً مجال الطاقةال تستفٌد من دعم الفوائدبالعمالت األجنبٌة الممنوحة  القروض :”a12“ الرمز 

 % من أرصدتها    022أرصدة القروض التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة مجموع  ) هـ (

 % من أرصدتها022التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة  القروض -و 

 الممنوحة لتموٌل مشارٌع صدٌقة للبٌئة بعد إنتهاء فترة دعم الفوائد القروض :”a13“ الرمز 

 %  من أرصدتها    022أرصدة القروض التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة مجموع  () و 

 (x2)أ + ب( + )ج 

 (x5(+)هـx4+)د

 (x6 و+)

 مجموع التخفٌضات من االلتزامات ألجل 
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 RO-011 (4/5)  نموذج رقم : مصـرف لبنـان

 ___________________________ اسم المصرف : ______________الـرقـــم :

 _____________الوضعٌة الموقوفة ٌوم األربعاء فً : 

 (1) التنـزٌالت المسموحة من االحتٌاطً اإللزامً بآالف اللٌرات اللبنانٌة

 

 0222المستفٌدة من حوافز العام غٌر القروض أرصدة  -أ 

  الرمز “p”:استناداً إلى البروتوكول الموقع مع المإسسة العامة لإلسكان  لٌرةلقروض السكنٌة الممنوحة بالا 

  الرمز “q0”:بعد انتهاء فترة الدعم ”كفاالت األشجار“ضمن برنامج القروض الممنوحة باللٌرة 

  الرمز “q1”: "غٌر المستفٌدة من دعم الفوائد المدٌنةالقروض الممنوحة باللٌرةلقاء كفالة "شركة كفاالت 

  الرمز “q2”: "المستفٌدة من دعم الفوائد المدٌنةالقروض الممنوحة باللٌرة لقاء كفالة "شركة كفاالت 

  الرمز “q3”: المستفٌدة من دعم الفوائد لقاء كفالة "شركة كفاالت"  لتموٌل مشارٌع صدٌقة للبٌئة فً مجال الطاقةالقروض الممنوحة باللٌرة
 المدٌنة

  الرمز “r”: الممنوحة باللٌرة لقاء كفالة من القروضIFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD, التً تستفٌد من دعم الفوائد 

  الرمز “i”:لمصرف االسكان   باللٌرة القروض السكنٌة الممولة من تسلٌفات ممنوحة 

  الرمز “s”: القروض الممنوحة باللٌرة مباشرة إلى المإسسة العامة لإلسكان 

  الرمز “m1”:الممنوحة باللٌرة استناداً إلى البروتوكول الموقع مع "جهاز اسكان العسكرٌٌن المتطوعٌن"  السكنٌة القروض 

  الرمز “m2”: العسكرٌٌن المتطوعٌن"  اسكان القروض الممنوحة باللٌرة مباشرة "لجهاز 

  الرمز “m3”: والمتفرغ عنها لصالح المصرف  6/2/2009قبل تارٌخ  العسكرٌٌن المتطوعٌناسكان جهاز من قبل القروض الممنوحة 

  الرمز “h1”:اإلقراض الصغٌر تامإسس بموافقةالممنوحة الصغٌرة باللٌرة  القروض 

  الرمز “h21”:الصغٌرة باللٌرة الممولة من تسلٌفات ممنوحة الى مإسسات االقراض الصغٌر القروض 

  الرمز “h22”:مإسسات المالٌةالالصغٌرة باللٌرة الممولة من تسلٌفات ممنوحة الى  القروض 

  الرمز “t”: الممنوحة باللٌرة لقاء كفالة من القروضIFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD, التً ال تستفٌد من دعم الفوائد 

  الرمز “u”: الممنوحة باللٌرة لمتابعة الدراسة فً مإسسات التعلٌم العالًالقروض 

  الرمز “ev1”:ال تستفٌد من دعم الفوائدفً غٌر مجال الطاقة الممنوحة باللٌرة لتموٌل مشارٌع صدٌقة للبٌئة  القروض 

  الرمز “ev2”:الممنوحة باللٌرة لتموٌل مشارٌع صدٌقة للبٌئة فً مجال الطاقة ال تستفٌد من دعم الفوائد القروض 

  " الرمزag استناداً الى البروتوكول الموقع مع وزارة الزراعة" القروض الزراعٌة الممنوحة باللٌرة 

  " الرمزdpالقروض السكنٌة الممنوحة باللٌرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع وزارة المهجرٌن " 

  " الرمزjrالقروض السكنٌة الممنوحة باللٌرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع صندوق تعاضد القضاة " 

  الرمز “i10”:تارٌخ  16/26/10السكنٌة الممولة من قروض ممنوحة لمصرف اال سكان وفقاً لقرار المجلس المركزي رقم  القروض
11/8/2010 

  الرمز “fs”:ًالقروض السكنٌة الممنوحة باللٌرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع المدٌرٌة العامة لقوى األمن الداخل 

  الرمز “sg”: القروض السكنٌة الممنوحة باللٌرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع المدٌرٌة العامة لألمن العام 

  الرمز “en”:القروض الممنوحة باللٌرة للمتعهدٌن لتشٌٌد أو اعادة تؤهٌل أبنٌة حكومٌة 

  الرمز “ict”: القروض الممنوحة باللٌرة للطالب اللبنانٌٌن( ًلشراء حاسوب لوحTablet) 

  الرمز “se”:  المدٌرٌة العامة ألمن الدولةالقروض السكنٌة الممنوحة باللٌرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع 

  الرمز “ad”:  الضابطة الجمركٌةالقروض السكنٌة الممنوحة باللٌرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع 
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 RO-011 (5/5)  نموذج رقم : مصـرف لبنـان

 __________________________ اسم المصرف : ______________الـرقـــم :

 _____________الوضعٌة الموقوفة ٌوم األربعاء فً : 

 (0) التنـزٌالت المسموحة من االحتٌاطً اإللزامً بآالف اللٌرات اللبنانٌة

 0222المستفٌدة من حوافز العام القروض أرصدة  -د 

  الرمز “n19”: غٌر المستفٌدة من دعم الفوائد المدٌنة والتً تستفٌد من حوافز العام للقطاعات اإلنتاجٌة الممنوحةباللٌرة  القروض
2009 

  الرمز “n29”: 2009السكنٌة الممنوحةباللٌرة والتً تستفٌد من حوافز العام  القروض 

  الرمز “n09”: 2009حوافز العام لٌرةوالتً تستفٌد من الممنوحة بالاألخرى  لقروضا 

  الرمز “i09”:  لمصرف االسكان باللٌرة تسلٌفات ممنوحةبالممولة  2009المستفٌدة من حوافز العام القروض السكنٌة 

 
 مالحظة :

 ، تطبق نسب التخفٌض من االحتٌاطً االلزامً المعتمدة على الشكل التالً: 2009بالنسبة لفئات القروض غٌر المستفٌدة من حوافز  -

(s +m1 +m2 +m3 +h1 +h21 +h22 +t +u +ag +dp +jr +i10 +fs +q0 +q3 +en +sg +se + ad)      + 0.6 x (q1 +q2 +r) + 0.65 x (i) + 0.8 

x (p) + 1.5 x (ev1 +ev2 +ict)        
 مدة على الشكل التالً:، تطبق نسب التخفٌض من االحتٌاطً االلزامً المعت2009أما بالنسبة لفئات القروض المستفٌدة من حوافز  -

0.6 x (n19 +n29 +n09) + 0.8 x (i09) 

 
 398تعميم وسيط رقم 

شركات اليجار سات المالية و المؤسّ لمصارف و الى او موج  
 التمويمي

 
تاريخ  12092نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

ؽ بتعديؿ جدوؿ "رموز أنواع القروض" المتعمّ  8/10/2015
(CTC 01 المرفؽ بنظاـ المصمحة المركزية لممخاطر )

تاريخ  7705المصرفية موضوع القرار األساسي رقـ 
 .75المرفؽ بالتعميـ األساسي رقـ  26/10/2000
 

 12092قرار وسيط رقم 
 (CTC 01تعديل جدول "رموز أنواع القروض" )

 المرفق بنظام المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية
 .26/10/2000تاريخ  7705موضوع القرار األساسي رقم 

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 179و 147ما المادتيف التسميؼ، السيّ عمى قانوف النقد و  بناءً 
 منو،
ذ بالمرسـو رقـ مف القانوف المنفّ  3عمى أحكاـ المادة  وبناءً 

 ،1982 أيموؿ 20تاريخ  5439

 
 26/10/2000تاريخ  7705عمى القرار األساسي رقـ  وبناءً 
 ؽ بنظاـ المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية،المتعمّ 
خذ في عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ  وبناءً 

  ،30/9/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 ر مـا يـأتـييـقـرّ 
بالمغتيف العربية والفرنسية ـ المنظ   مغى النّص يُ  :ولىالمادة األ 

( المرفؽ بنظاـ CTC 01لجدوؿ "رموز أنواع القروض" )
المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية موضوع القرار 

ستبدؿ بالنص ويُ  26/10/2000تاريخ  7705األساسي رقـ 
 الجديد المرفؽ بيذا القرار.

 
 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الثانية:

 
 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  لثة:المادة الثا

 
 2015تشرين األول  8بيروت، في 
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 مصرف لبنان
 مركزية المخاطر

CTC01 
 رموز أنواع القروض

a1 القروض المتوسطة و الطويمة األجؿ لمقطاعات اإلنتاجية :
  ،(8/2/1996تاريخ  6101)قرار أساسي رقـ 

 غير تمؾ المذكورة أدناه.
a11 الممنوحة بالعمبلت األجنبية لتمويؿ مشاريع : القروض

صديقة لمبيئة في غير مجاؿ الطاقة ال تستفيد مف دعـ الفوائد 
 (.2/6/2001تاريخ  7835)قرار أساسي رقـ 

a12 القروض الممنوحة بالعمبلت األجنبية لتمويؿ مشاريع :
صديقة لمبيئة في مجاؿ الطاقة ال تستفيد مف دعـ الفوائد )قرار 

 (.2/6/2001تاريخ  7835ـ أساسي رق
a13 القروض الممنوحة لتمويؿ مشاريع صديقة لمبيئة بعد :

تاريخ  7835إنتياء فترة دعـ الفوائد )قرار أساسي رقـ 
2/6/2001.) 

a19 القروض المتوسطة أو الطويمة األجؿ لمقطاعات :
اإلنتاجية الممنوحة بالعمبلت االجنبية والتي تستفيد مف حوافز 

ساسي ر مف القرار األالمادة العاشرة مكرّ ) 2009العاـ 
 (.2/6/2001تاريخ  7835

a2 تاريخ  6101: القروض السكنية )قرار أساسي رقـ
8/2/1996.) 

a29 القروض السكنية المتوسطة أو الطويمة األجؿ :
جنبية والتي تستفيد مف حوافز العاـ الممنوحة بالعمبلت األ

 7835ساسي األر مف القرار )المادة العاشرة مكرّ  2009
 (.2/6/2001تاريخ 

a3 : القروض لمقطاعات اإلنتاجية التي تستفيد مف دعـ الفوائد
غير تمؾ ، (1/2001/ 2تاريخ  7743)قرار أساسي رقـ 

 المذكورة أدناه.
a31 القروض التي تستفيد مف دعـ الفوائد والممنوحة مف :

 عة بيف الجميوريةتفاقات الموق  ستنادًا الى اإلإالمصارؼ 
 وروبي لمتثمير".المبنانية و"البنؾ األ

a32 القروض الممنوحة مف المصارؼ بتمويؿ مف :IFC و أ
EIB وأ OPIC  و أAFD و أAFESD  والتي تستفيد مف

 دعـ الفوائد.
a33 القروض الممنوحة بالعمبلت األجنبية لقاء كفالة مف :
IFC و أEIB و أOPIC وأ AFD و أAFESD  والتي

 تستفيد مف دعـ الفوائد.

a34  صة لتمويؿ احتياجات الرأسماؿ : القروض المخص
 سات السياحية والتي تستفيد مف دعـ الفوائد.التشغيمي لممؤسّ 

a35 القروض الممنوحة لتمويؿ مشاريع صديقة لمبيئة :
تاريخ  7835وتستفيد مف دعـ الفوائد )قرار أساسي رقـ 

2/6/2001.) 
a4 الممنوحة بالعمبلت األجنبية لقاء كفالة مف : القروض

"شركة كفاالت ش.ـ.ؿ." وال تستفيد مف دعـ الفوائد )قرار 
 (.2/6/2001تاريخ  7835أساسي رقـ 

a49 القروض الممنوحة بالعمبلت األجنبية لقاء كفالة مف :
وال  2009شركة كفاالت ش.ـ.ؿ التي تستفيد مف حوافز العاـ 

ر مف القرار المادة العاشرة مكرّ تستفيد مف دعـ الفوائد )
 (.2/6/2001تاريخ  7835ساسي األ
a5 القروض الممنوحة بالعمبلت األجنبية لقاء كفالة مف :

"شركة كفاالت ش.ـ.ؿ." والتي تستفيد مف دعـ الفوائد )قرار 
 (.2/6/2001تاريخ  7835أساسي رقـ 

a6 برنامج االدخار/اإلقراض السكني )قرار أساسي رقـ :
 (31/5/1996اريخ ت 6180

a7.القروض السكنية األخرى : 
a8 القروض الممنوحة مف المصارؼ بتمويؿ مف :IFC و أ

EIB و أOPIC و أAFD و أAFESD  والتي ال تستفيد مف
 دعـ الفوائد.

a89 القروض الممنوحة مف المصارؼ بتمويؿ مف : IFC و أ
EIB و أOPIC و أAFD و أAFESD  التي تستفيد مف

وال تستفيد مف دعـ الفوائد )المادة العاشرة  2009حوافز العاـ 
 (.2/6/2001تاريخ  7835ساسي ر مف القرار األمكر  
a9 القروض الممنوحة بالعمبلت األجنبية لقاء كفالة مف : 

IFC و أEIB و أOPIC و أAFD و أAFESD  والتي ال
 تستفيد مف دعـ الفوائد.

a99جنبية لقاء كفالة مف ممنوحة بالعمبلت األ: القروض ال
IFC و أEIB و أOPIC وأ AFD و أAFESD  التي تستفيد

وال تستفيد مف دعـ الفوائد )المادة  2009مف حوافز العاـ 
تاريخ  7835ساسي ر مف القرار األالعاشرة مكر  

2/6/2001.) 
a0 صبحت ضمف فترة أ: القروض لمقطاعات اإلنتاجية التي

دة ميمتيا ولـ تعد تستفيد مف دعـ الفوائد )المادة الممد  التسديد 
 (2/1/2001تاريخ  7743ساسي ر مف القرار األالرابعة مكرّ 
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a10 مف القيمة االستبدالية 60: القروض الممنوحة لتغطية %
)المادة  2006رة مف حرب تموز بنية والتجييزات المتضرّ لؤل

 .(7/3/1996 تاريخ 6116ساسي رقـ التاسعة مف القرار األ
v09 خرى ممنوحة بالعمبلت األجنبية والتى تستفيد أ: قروض

ر مف القرار )المادة العاشرة مكرّ  2009مف حوافز العاـ 
 (.2/6/2001تاريخ  7835ساسي األ

b22 صكوؾ المديونيات مف القطاع الخاص والتسميفات :
 (. 2/6/2001تاريخ  7835المتعمقة بيا )قرار أساسي رقـ 

b3ديف وما شابييا مصدرة مف القطاع الخاص  : سندات
حتياطي نزيبلت مف اإللتزامات الخاضعة لئلتستفيد مف ت

 (.2/6/2001تاريخ  7835)قرار أساسي رقـ  اإللزامي
c1 مدينوف بموجب بطاقات اعتماد :Credit Cards   د تسد

 عمى دفعات شيرية.
c2 مدينوف بموجب بطاقات ائتماف :Charge Cards   د تسد

 .Billing cycleدفعة واحدة في نياية دورة الفوترة 
d1 رقـ –: ديوف عمى الزبائف مشكوؾ بتحصيميا أو الرديئة

( 2010في وضعية المصارؼ )نموذج  11740الفرز اآللي 
قصد بيا الديوف التي وافقت لجنة الرقابة عمى المصارؼ ويُ  -

ا  في ج رصيدىيدرَ ف مؤونة جزئية أو كمية مقابميا و عمى تكوي
 قة(مركزية المخاطر أصبًل و فوائد غير محقّ 

d2.ديوف عالقة قيد التسديد : 
d3 قصد بيا الديوف التي ىي أماـ ويُ  -: ديوف متنازع عمييا

الجيات القضائية نتيجة نزاع قائـ بيف المديف والجية الدائنة 
 بيا بعد.  بتّ ولـ يُ 
e1سندات تجارية محسومة مع حؽ الرجوع :. 
e2 تجارية محسومة دوف حؽ الرجوع: سندات. 
e3( عمميات تسنيد ديوف مشتراة :Factoring مع حؽ )

 الرجوع.
e4( عمميات تسنيد ديوف مشتراة :Factoring دوف حؽ )

 الرجوع.
  :f   .تسميفات لشراء شركات ذات رافعة مالية 

h1 القروض الصغيرة بالميرة المبنانية الممنوحة بموافقة :
 غير.مؤسسات اإلقراض الص

h21  لة مف تسميفات : القروض الصغيرة بالميرة المبنانية الممو
 ات اإلقراض الصغير.ممنوحة مف المصارؼ إلى مؤسسّ 

h22  لة مف تسميفات : القروض الصغيرة بالميرة المبنانية الممو
 ات المالية.ممنوحة مف المصارؼ إلى المؤسسّ 

h3 ات ة مف المؤسسّ لالممو   لقروض الصغيرة بالميرة المبنانية: ا
 ات اإلقراض الصغير.المالية والممنوحة منيا أو مف مؤسسّ 

i  لة مف : القروض السكنية الممنوحة مف بنؾ اإلسكاف والممو
 قروض ممنوحة لو.

i09  2009: القروض السكنية التي تستفيد مف حوافز العاـ 
 لة مف قروض ممنوحة لو.الممنوحة مف بنؾ اإلسكاف والممو  

i10   لة مف قروض ممنوحة لمصػرؼ : القروض السكنية الممو
 تاريخ 16/26/10سكاف وفقًا لقرار المجمس المركزي رقـ اإل
11/8/2010 
if1مرابحة : 
if2 : إيجارة 
if3)بيع سمـ )في الغالب منتوجات زراعية : 
if4إستصناع : 
ip1  :مضاربة 
ip2مشاركة متناقصة : 
iqقرض حسف : 
:io  سبلمي آخرإتمويؿ 
k في  11800: مدينوف بموجب قبوالت )رقـ الفرز اآللي

 (.2010وضعية المصارؼ نموذج 
l1جار التمويمي غير المستفيدة مف دعـ الفوائد ي: عمميات اإل

 (4/3/2000تاريخ  7540ساسي رقـ األ)القرار 
l2 يجار التمويمي المستفيدة مف دعـ الفوائد.: عمميات اإل 
lc عتمادات المستندية : اإل 

lg1كفاالت لمدخوؿ بالمناقصات : 
lg2كفاالت حسف التنفيذ : 
lg3كفاالت نقدية : 
lg4 خرىأ: كفاالت 
dpستنادًا إلى إنية بالميرة المبنانية الممنوحة : القروض السك

 ع بيف المصارؼ ووزارة الميجريف.البروتوكوؿ الموق  
jrستنادًا إلىإنية بالميرة المبنانية الممنوحة : القروض السك 

 ع بيف المصارؼ وصندوؽ تعاضد القضاة.البروتوكوؿ الموق  
m1ستنادًا إلى إنية بالميرة المبنانية الممنوحة : القروض السك

يف ع بيف المصارؼ و"جياز إسكاف العسكريّ البروتوكوؿ الموق  
 (.2/6/2001تاريخ  7835المتطوعيف" )قرار أساسي رقـ 

m2لممنوحة مباشرة : القروض السكنية بالميرة المبنانية ا
 يف المتطوعيف" "لجياز إسكاف العسكريّ 

 (.2/6/2001تاريخ  7835)قرار أساسي رقـ 
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m3  سكاف إ: القروض السكنية الممنوحة مف قبؿ جياز
غ التفرّ  التي يتـّ  6/2/2009العسكرييف المتطوعيف قبؿ تاريخ 

تاريخ  7835ساسي عنيا لصالح المصارؼ )القرار األ
2/6/2001.) 
fsستنادًا إلى إنية بالميرة المبنانية الممنوحة قروض السك: ال

مف ع بيف المصارؼ والمديرية العامة لقوى األالبروتوكوؿ الموق  
 (.2/6/2001تاريخ  7835الداخمي )قرار أساسي رقـ 

sgستنادًا إلى إبنانية الممنوحة : القروض السكنية بالميرة الم
والمديرية العامة ع بيف المصارؼ بروتوكوؿ التعاوف الموق  

 (.2/6/2001تاريخ  7835لؤلمف العاـ )قرار أساسي رقـ 
se القروض السكنية بالميرة المبنانية الممنوحة استنادًا إلى :

ع بيف المصارؼ والمديرية العامة بروتوكوؿ التعاوف الموق  
 (.2/6/2001تاريخ  7835ألمف الدولة )قرار أساسي رقـ 

adستنادًا إلى إة المبنانية الممنوحة نية بالمير : القروض السك
 ع بيف المصارؼ والضابطة الجمركية بروتوكوؿ التعاوف الموق  

 (.2/6/2001تاريخ  7835)قرار أساسي رقـ 
n19 القروض المتوسطة أو الطويمة األجؿ لمقطاعات :

اإلنتاجية الممنوحة بالميرة المبنانية والتي تستفيد مف حوافز 
ساسي ر مف القرار األعاشرة مكر  )المادة ال 2009العاـ 
 (.2/6/2001تاريخ  7835
n29 القروض السكنية المتوسطة أو الطويمة األجؿ :

 2009الممنوحة بالميرة المبنانية والتي تستفيد مف حوافز العاـ 
تاريخ  7835ساسي ر مف القرار األ)المادة العاشرة مكر  

2/6/2001.) 
n09 نانية والتي تستفيد مف خرى ممنوحة بالميرة المبأ: قروض

ساسي ر مف القرار األ)المادة العاشرة مكرّ  2009حوافز العاـ 
 (.2/6/2001تاريخ  7835
ev1 القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لتمويؿ مشاريع :

صديقة لمبيئة في غير مجاؿ الطاقة ال تستفيد مف دعـ الفوائد 
 (.2/6/2001تاريخ  7835)قرار أساسي رقـ 

ev2قروض الممنوحة بالميرة المبنانية لتمويؿ مشاريع : ال
صديقة لمبيئة في مجاؿ الطاقة ال تستفيد مف دعـ الفوائد )قرار 

 (.2/6/2001تاريخ  7835أساسي رقـ 
ag القروض الزراعية الممنوحة بالميرة المبنانية استنادًا إلى :

 ع بيف المصارؼ ووزارة الزراعة.البروتوكوؿ الموق  
en الممنوحة بالميرة المبنانية لممتعيديف لتشييد أو : القروض
تاريخ  7835بنية حكومية )قرار أساسي رقـ أعادة تأىيؿ إ
2/6/2001.) 

o سندات الديف المصدرة مف القطاع غير المالي غير :
 المرتبط والمشتراة مف المصارؼ

في وضعية  16804+  15643)رقـ الفرز اآللي  
 (. 2010المصارؼ نموذج 

p :ستنادًا إلى إنية الممنوحة بالميرة المبنانية القروض السك
سة العامة لئلسكاف" ع بيف المصارؼ و"المؤسّ البروتوكوؿ الموق  
 (.2/6/2001تاريخ  7835)قرار أساسي رقـ 

p09ستنادًا إلى إبنانية : القروض السكنية الممنوحة بالميرة الم
لعامة لئلسكاف" سة اع بيف المصارؼ و"المؤسّ البروتوكوؿ الموق  

)قرار أساسي رقـ  2009والتي تستفيد مف حوافز العاـ 
 (.2/6/2001تاريخ  7835

q0 القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لقاء كفالة مف "شركة :
شجار" بعد كفاالت ش.ـ.ؿ." مف ضمف برنامج "كفاالت األ

تاريخ  7835)قرار أساسي رقـ  انتياء فترة الدعـ
2/6/2001.) 

q1قروض الممنوحة بالميرة المبنانية لقاء كفالة مف "شركة : ال
)قرار  كفاالت ش.ـ.ؿ." والتي ال تستفيد مف دعـ الفوائد

 (.2/6/2001تاريخ  7835أساسي رقـ 
q2 القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لقاء كفالة مف شركة :

"كفاالت ش.ـ.ؿ." والتي تستفيد مف دعـ الفوائد )قرار أساسي 
 (.2/6/2001تاريخ  7835رقـ 
q3 القروض الممنوحة بالميرة لتمويؿ مشاريع صديقة لمبيئة :

في مجاؿ الطاقة لقاء كفالة "شركة كفاالت" المستفيدة مف دعـ 
 (.2/6/2001تاريخ  7835الفوائد المدينة )قرار أساسي رقـ 

r القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لقاء كفالة مف :IFC أو 
EIB أوOPIC أوAFD أوAFESD  والتي تستفيد مف دعـ

 الفوائد.
s  القروض السكنية الممنوحة بالميرة المبنانية مباشرة إلى :

صة لتشييد أبنية لذوي "المؤسسة العامة لئلسكاف" والمخصّ 
تاريخ  7835الدخؿ المحدود )قرار أساسي رقـ 

2/6/2001.) 
t  القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لقاء كفالة مف : IFC 
والتي ال تستفيد مف  AFESDأو AFDأو OPICأو EIBأو

 دعـ الفوائد.
u  القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لمتابعة الدراسة في :

 مؤسسات التعميـ العالي.
ict ّيف لشراء : القروض الممنوحة بالميرة لمطبلب المبناني

 (.Tabletحاسوب لوحي )
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rd بحاث ألغراض األ: القروض الممنوحة بالميرة المبنانية
 والتطوير في قطاعات إنتاجية.

cin ُعماؿ منح لرواد األ: القروض بالميرة المبنانية التي ت
 بداع.نشاء مشاريع جديدة في مجاؿ المعرفة واإلوالمبادريف إل

fr حتياجات الرأسماؿ : القروض الممنوحة بالميرة المبنانية إل
 التشغيمي.

x1  القروض الممنوحة مقابؿ رىف تجاري أو رىف آليات أو :
رىف بضائع غير مقبولة مف لجنة الرقابة عمى المصارؼ. 

صار الى نقميا الى خانة "مقابؿ ضمانات عينية أخرى" يُ 
(( في "التصريح الى مركزية المخاطر ASRبؼ عنيا والمعرّ 

 إلتزامات مباشرة"، وذلؾ عند موافقة لجنة الرقابة عمى –
 المصارؼ عمى الضمانة المقدمة.

x2  ّدات : القروض الممنوحة مقابؿ تنازؿ عف مقبوضات تعي
(avances sur marché.) 

z1 .تسييبلت أخرى بالحساب الجاري : 
z2 .تسييبلت أخرى بشكؿ سندات مباشرة : 
z3  ّدة اآلجاؿ.: تسييبلت أخرى بحساب سمفة محد 

 مبلحظة :
تستفيد مف التنزيبلت القروض المذكورة أعبله التي -

المسموحة مف اإللتزامات بالميرة الخاضعة لئلحتياطي اإللزامي 
ما ال سيّ  ،وفقًا لمنصوص التنظيمية الصادرة عف مصرؼ لبناف

، ىي القروض 2/6/2001تاريخ  7835القرار األساسي رقـ 
 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 ”
” و” a9”و” a89و"” a8و"” a5“و” a49“و” a4“و” a35“و

a99 ”و”a0 ”و”v09 ”و”b22 ”و“b3.” 
فيد مف التنزيبلت القروض المذكورة أعبله التي تست-

حتياطي اإللزامي وفقًا لمنصوص التنظيمية المسموحة مف اإل
سي رقـ ما القرار األساال سيّ  ،الصادرة عف مصرؼ لبناف

 ، ىي القروض ذات الرموز التالية: 2/6/2001تاريخ  7835
“h1 ”و“h21 ”و“h22 ”و”i ”و”i09 ”و”i10 ”و”dp ”و”jr ”
”  ad“و” se“و” sg“و” fs“و” m3“و” m2“و” m1“و
” q1و"” q0و"” p09“و” p“و” n09“و” n29“و” n19“و
” ag”و” ev2“و” ev1“و” u“و” t“و” s”و” r“و”q3و"” q2“و
 ”.ict”و” en”و
 
 

 399تعميم وسيط 
 سات المالية لمؤسّ المصارف و الى او موج  
 

تاريخ  12093نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 6116ؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ المتعمّ  8/10/2015

)التسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ  7/3/1996تاريخ 
ساسي بالتعميـ األات المالية( المرفؽ لبناف لممصارؼ ولممؤسسّ 

 .23رقـ 
 

 12093قرار وسيط رقم 
 7/3/1996تاريخ  6116تعديل القرار األساسي رقم 

ق بالتسييالت الممكن أن يمنحيا مصرف لبنان المتعمّ 
 ات الماليةلممصارف ولممؤسسّ 

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 79و 70ما المواد بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، ال سيّ 
 منو، 174و 99و

 7/3/1996تاريخ  6116وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
ؽ بالتسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ وتعديبلتو المتعمّ 

 سات المالية،لبناف لممصارؼ ولممؤسّ 
خذ في وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ 

  ،30/9/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 يـقـَـّرر مـا يـأتـي
المادة التاسعة »ضاؼ الى المقطع "ثالثًا" مف يُ  األولى:المادة 
 7/3/1996تاريخ  6116مف القرار األساسي رقـ « رمكر  

 البنود  التالية:
منح % مف قيمة القروض السكنية التي تُ 100نسبة  -28»

ع بيف الى بروتوكوؿ التعاوف الموق   ستناداً إبالميرة المبنانية 
 مف الدولة. المصارؼ والمديرية العامة أل

% مف قيمة القروض السكنية التي تمنح 100نسبة  -29
ع بيف الى بروتوكوؿ التعاوف الموق   ستناداً إبالميرة المبنانية 

 «المصارؼ والضابطة الجمركية.
منح بالميرة % مف قيمة القروض التي تُ 150نسبة  -30

المبنانية لدعـ القرى والمناطؽ الريفية لتمويؿ المشاريع 
دة التي ال الصديقة لمبيئة في مجاؿ الطاقة والطاقة المتجدّ 

تستفيد مف دعـ الدولة لمفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كؿ 
 منيا ثبلثيف مميوف ليرة لبنانية.
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منح بالميرة % مف قيمة القروض التي تُ 150نسبة  -31
المبنانية لدعـ القرى والمناطؽ الريفية لتمويؿ المشاريع 

 دة التي اللمبيئة في مجاؿ الطاقة والطاقة المتجدّ الصديقة 
تستفيد مف دعـ الدولة لمفوائد المدينة والتي ال تتجاوز قيمة كؿ 

 «منيا ثبلثيف مميوف ليرة لبنانية.
 

المادة »المقطع "واحد وعشروف" مف  مغى نّص يُ  المادة الثانية:
تاريخ  6116مف القرار األساسي رقـ « رالتاسعة مكرّ 

 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  7/3/1996
حكاـ المقطع "عشروف"  مف ىذه أستفادة مف بغية اإل» 

ف أ 1/2/2015عتبارًا مف إة المادة، عمى المصارؼ المعنيّ 
 صمية: أحداىا إالى مكتب الحاكـ عمى ثبلث نسخ،  تقدـ
فرادية إ، طمب موافقة 15/11/2015قصاىا أخبلؿ ميمة -1

موضوع المقطع "ثالثًا" مف لكؿ قرض مف القروض التالية، 
 ىذه المادة:

( وفي البنديف 7( الى )1دة في البنود مف )القروض المحد   -أ
 (.30( و)22)
( والتي يتجاوز كؿ منيا 8دة في البند )القروض المحد   -ب

( 27مبمغ مميار ونصؼ مميار ليرة لبنانية وفي البند )
 المقابمة ليا.

( والتي تتجاوز قيمة كؿ 23دة في البند )القروض المحد   -ج
 منيا مبمغ ثبلثيف مميوف ليرة لبنانية.

 ؽ بيذا الطمب:يرفَ 
بيف المصرؼ المعني والعميؿ عمى  ععقد القرض الموق  -
ميا ىذا د فيو الضمانات القابمة لمتحويؿ التي يقدّ ف تحد  أ

 خير. األ
ؽ تقني مف الفريؽ التقني التابع لوزارة البيئػة فػي تقرير تحق  -

( مػػػف المقطػػػع 22دة فػػػي البنػػػد )القػػػروض المحػػػدّ  خػػػّص يمػػػا 
 "ثالثًا" مف ىذه المادة.

( IN-A-CFوفقًا لمنموذج ) عدّ جدوؿ التسديد المُ  -
 المرفؽ.

قة بالضمانات المشار الييا في المقطع المستندات المتعمّ -
 "ثانيًا" مف ىذه المادة.

 خرى يطمبيا مصرؼ لبناف.أي مستندات أ -
، طمب موافقة اجمالي 15/11/2015قصاىا أخبلؿ ميمة -2

لكؿ فئة مف فئات القروض التالية، موضوع المقطع "ثالثًا" مف 
 ىذه المادة: 

( وفي 21( الى )9دة في البنود مف )القروض المحد   -أ
 (.31( و)29( و)28( و)26( و)25( و)24البنود )

( والتي ال يتجاوز كؿ 8دة في البند )القروض المحد   -ب
( 27مبمغ مميار ونصؼ مميار ليرة لبنانية وفي البند )منيا 

 ۔المقابمة ليا
( والتي ال تتجاوز قيمة 23دة في البند )القروض المحد   -ج

 ؽ بيذا الطمب:كؿ منيا مبمغ ثبلثيف مميوف ليرة لبنانية يرفَ 
قة بالضمانات المشار الييا في المقطع المستندات المتعمّ -

 "ثانيًا" مف ىذه المادة.
( 24( و)10( و)9دة في البنود )عقود القروض المحد  -
( مف المقطع "ثالثًا" مف ىذه المادة والقروض 25و)

( التي ال يتجاوز كؿ منيا مبمغ مميار 8دة في البند )المحد  
( 27دة في البند )ونصؼ مميار ليرة لبنانية والقروض المحد  
وف ف تكأعمى  ،المقابمة ليا وبجداوؿ تسديد ىذه القروض

( 24( و)9قة بالقروض موضوع البنود )الجداوؿ المتعمّ 
 عة مف "شركة كفاالت" ش.ـ.ؿ.( موق  25و)

القروض  خّص يكفالة "شركة كفاالت" ش.ـ.ؿ. في ما -
( مف المقطع "ثالثًا" مف 25( و)24( و)9دة في البنود )المحدّ 

 ىذه المادة.
في  دةالقروض المحد   خّص ية الضامنة في ما كفالة المؤسسّ -

 ( مف المقطع "ثالثًا" مف ىذه المادة.26البند )
جدوؿ التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاؽ دفعات -

( IN-B-CFالقروض الممنوحة لمعمبلء وفقًا لبلنموذج )
 «المرفؽ.

 
( المرفؽ بالقرار INضاؼ الى األنموذج )يُ  المادة الثالثة:
 ما يمي: 7/3/1996تاريخ  6116األساسي رقـ 

28HDSE  ُمنح بالميرة المبنانية القػروض السكنية التي ت
ع بيف المصارؼ والمديرية استنادًا الى بروتوكوؿ التعاوف الموق  

 se2،128% العامة ألمف الدولة
29HADD  ُمنح بالميرة المبنانية القػروض السكنية التي ت
ع بيف المصارؼ ستنادًا الى بروتوكوؿ التعاوف الموق  إ

 ad2،128% كيةوالضابطة الجمر 

30EVRE  ُمنح بالميرة المبنانية لدعـ القرى القروض التي ت
والمناطؽ الريفية لتمويؿ المشاريع الصديقة لمبيئة في مجاؿ 

دة التي ال تستفيد مف دعـ الدولة لمفوائد الطاقة والطاقة المتجدّ 
 المدينة والتي تتجاوز قيمة كؿ منيا ثبلثيف مميوف ليرة لبنانية.



 

15 
 

ev23،75 % مف مردود سندات الخزينة 50ناقص %
   ۔ةالمبنانية لسنة واحد

31EVRN  ُمنح بالميرة المبنانية لدعـ القرى القروض التي ت
والمناطؽ الريفية لتمويؿ المشاريع الصديقة لمبيئة في مجاؿ 

دة التي ال تستفيد مف دعـ الدولة لمفوائد الطاقة والطاقة المتجد  
ة كؿ منيا ثبلثيف مميوف ليرة المدينة والتي ال تتجاوز قيم

% مف مردود سندات الخزينة 50% ناقص ev23،75لبنانية.
 ۔المبنانية لسنة واحدة

 
-IN( و)IN-A-CFنموذجيف )األ مغى نّص يُ  المادة الرابعة:

B-CF تاريخ  6116( المرفقيف بالقرار األساسي رقـ
الجديد المرفؽ بيذا  ستبدؿ كؿ منيما بالنّص ويُ  7/3/1996

 القرار.
 

 عمؿ بيذا القرار فور صدوره .ُُ  :المادة الخامسة
 

 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية .يُ  :المادة السادسة
 

 2015تشرين األول  8بيروت، في 
 
 

 400تعميم وسيط رقم 
شركات اليجار سات المالية و لمؤسّ المصارف و الى او موج  

 التمويمي
 
تاريخ  12094نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ   
 7743ؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ المتعمّ  8/10/2015

)دعـ الفوائد المدينة عمى التسميفات  2/1/2001تاريخ 
الممنوحة لمقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية( 

 .80المرفؽ بالتعميـ األساسي رقـ 
  

 12094قرار وسيط رقم 
 2/1/2001تاريخ  7743تعديل القرار األساسي رقم 

بدعم الفوائد المدينة عمى التسميفات الممنوحة  قالمتعمّ 
 لمقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 79و 70ما المادتيف بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، ال سيّ 
 منو،

 2/1/2001تاريخ  7743وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
ؽ بدعـ الفوائد المدينة عمى التسميفات وتعديبلتو المتعمّ 

 الممنوحة لمقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية،
خذ في وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ 

 ،30/9/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 ر مـا يـأتـييـقـرّ 
( مف المادة الثانية مف 2البند ) مغى نّص يُ  المادة األولى:

ستبدؿ ويُ  2/1/2001تاريخ  7743القرار األساسي رقـ 
 بالنص التالي:

 ف ال يستحؽّ أتراوح مدتو بيف خمس وسبع سنوات و أف ت -2»
 يف.وليّ صمو خبلؿ السنتيف األأ% مف 15كثر مف أ

ت يمكػف تمديد ميمة تسديد القروض الممنوحة لمعمبلء التي تمّ 
عمى استفادتيا مف دعـ الدولة لمفوائد المدينة بحيث ال  الموافقة

سنة ودوف أي تغيير في  12تتجاوز مدة القرض بعد التمديد 
 «ساسية.رة لمدة القرض األكمفة الدعـ المقدّ 

 
 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الثانية:

 
 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  المادة الثالثة:

 
 2015تشرين األول  8في بيروت، 

 
 

 401تعميم وسيط رقم 
سات الصرافة سات المالية ومؤسّ لمؤسّ امصارف و الى الو موج  

 سائر المودعين لدى مصرف لبنانو 
 

تاريخ  12107نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 6908ؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ المتعمّ  9/10/2015

 )أصوؿ إيداع وسحب المبالغ النقدية  26/2/1998تاريخ 
في مصرؼ لبناف وأصوؿ سحب الشيكات عمى الحسابات 

 . 40ساسي رقـ المفتوحة لديو( المرفؽ بالتعميـ األ
 

 12107قرار وسيط رقم 
 26/2/1998تاريخ  6908تعديل القرار األساسي رقم 

 اع وسحب المبالغ النقدية في مصرفبأصول إيدق المتعمّ 
 لبنان وأصول سحب الشيكات عمى الحسابات المفتوحة لديو

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
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 98و 85ما المادتيف بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ وال سيّ 
 منو،

 26/2/1998تاريخ  6908وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
وسحب المبالغ النقدية في ؽ بأصوؿ إيداع وتعديبلتو المتعمّ 

مصرؼ لبناف وأصوؿ سحب الشيكات عمى الحسابات 
 المفتوحة لديو،

خذ في وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ 
 ،30/9/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 ر ما يأتييقرّ 

( مف  4البند ) مغى، اعتبارًا مف تاريخو، نّص يُ  ولى:المادة األ 
 6908المقطع "أواًل" مف المادة الثالثة مف القرار األساسي رقـ 

 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  26/2/1998تاريخ 
اؼ خاص بيا يحتوي توضع كؿ "عمبة" في كيس شفّ -4» 

سـ  عمى البيانات الخاصة بكؿ "عمبة" لجية نوعيا وقيمتيا وا 
ف )المركز اإليداع لدى مصرؼ لبنا العميؿ وفرعو ومحؿّ 

الرئيسي أو الفرع المعني( أو يعتمد غطاء جديد "لمعمبة" 
ف البيانات يحتوي عمى جيب توضع فيو بطاقة تعريؼ تتضمّ 

، عممًا بأف تسميـ 15/10/2015ه عنيا وذلؾ لغاية المنوّ 
عمى صناديؽ مصرؼ  كياس الخاصة بيا يتـّ "العمب" واأل

وراؽ ؽ بعمب األتعمّ د في الممحؽ الملبناف ويحسـ ثمنيا، المحد  
النقدية المرفؽ بيذا القرار، عند التسميـ مباشرًة مف حساب 

 «العميؿ المفتوح لدى مصرؼ لبناف.

البند  ، نّص 15/10/2015عتبارًا مف إمغى، يُ  نية:المادة الثا
( مف  المقطع "أواًل" مف المادة الثالثة مف القرار األساسي 4)

 التالي: بالنّص  ستبدؿويُ  26/2/1998تاريخ  6908رقـ 
يوضع في جيب غطاء كؿ "عمبة" بطاقة تعريؼ تحتوي -4» 

عمى البيانات الخاصة بعممية االيداع لجية نوعيا وقيمتيا 
سـ العميؿ وفرعو ومحؿّ  اإليداع لدى مصرؼ لبناف )المركز  وا 

الرئيسي أو الفرع المعني(، عممًا بأف تسميـ "العمب" وبطاقات 
حسـ عمى صناديؽ مصرؼ لبناف ويُ  التعريؼ الخاصة بيا يتـّ 

)خمسة عشر  /ؿ.ؿ.15 000بدؿ استيبلؾ العمبة البالغ /
الؼ ليرة لبنانية( عند التسميـ مباشرًة مف حساب العميؿ 

 «المفتوح لدى مصرؼ لبناف.
 

 ، نّص 15/10/2015عتبارًا مف إمغى، يُ  المادة الثالثة:
رار األساسي وراؽ النقدية المرفؽ بالقؽ بعمب األالممحؽ المتعمّ 

الجديد  ستبدؿ بالنّص ويُ  26/2/1998تاريخ  6908رقـ 
 المرفؽ بيذا القرار.

 
 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الرابعة:

 
 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  المادة الخامسة:

 
 2015تشرين األول  9بيروت، في 

 
 ممحق

 عمب األوراق النقدية
 أواًل: أنواع عمب األوراؽ النقدية

 
 
 
 

 
 
 
 

 المجموع ل ل
رمز نوع  عدد الحزم من كل فئة

 "العلبة"

100,000 50,000 20,000 10,000 5,000 1,000 

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 

200,000,000  2 2 6   05 
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 ثانيًا: مواصفات عمب األوراؽ النقدية:
 

 ز عمب األوراؽ النقدية بالمواصفات الرئيسية التالية:تتميّ 
( PVCاؼ )ف مف مادة الببلكسي غبلس الشفّ تتكوّ  - 1

 بحيث يسيؿ معاينة محتواىا.
كمغ في حيف يصؿ وزنيا عند  7،5يبمغ وزنيا فارغة   - 2

 كمغ. 19تعبئتيا بالكامؿ الى 
يمكف وضعيا في أماكف تتراوح فييا درجات الحرارة بيف   - 3
 درجة مئوية فوؽ الصفر. 80درجة مئوية تحت الصفر و 50
الحتواء حزمة  في داخميا عشرة أقساـ كؿ قسـ منيا معدّ  - 4

كؿ  فة مف عشر رـز تضـّ واحدة فقط مف األوراؽ النقدية مؤل  
 رزمة مئة ورقة نقدية مف الفئة ذاتيا. 

يتبلءـ قياس كؿ مف أقساـ "العمبة" مع قياس حـز  - 5
عاـ األوراؽ النقدية المبنانية مف الفئات كافة العائدة إلصدار ال

 صدارات البلحقة.واإل 2004
 زوايا "العمبة" مدّورة.  - 6
 يوجد مقبضاف مثبتاف عمى طرفي "العمبة" لتسييؿ حمميا. -7
عند إقفاليا بإحكاـ، ُتعزؿ "العمبة" عف اليواء والرطوبة،   - 8

األمر الذي يقي األوراؽ النقدية تأثير العوامؿ الخارجية ويمنع 
 ب رائحتيا إلى الخارج.تسرّ 
 عمييا. RFID TAGو Barcodeيمكف وضع    - 9
ف شكميا يسمح بوضع عدة "عمب" فوؽ بعضيا إ -10

أة البعض، عمى أف ال يتجاوز عددىا األربع إذا كانت معبّ 
 بالكامؿ.

يبيف مف الببلستيؾ عمى طرفيو، ف غطاء العمبة جيتضمّ  -11
مالية لوضع بطاقة ص لممصارؼ والمؤسسات الوؿ مخصّ األ

ص لبطاقة تعريؼ العممية يداع والثاني مخصّ عممية اإلتعريؼ 
 مف قبؿ فروع مصرؼ لبناف.

 
 

 402تعميم وسيط رقم 
سات مؤسّ السات المالية و مؤسّ اللمصارف و الى او موج  

ص ليا بإصدار بطاقات لمرخ  ا لشركات المبنانية واألجنبيةاو 
 إيفاء أو دفع أو ائتمان

 
تاريخ  12108الوسيط رقـ نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار 

 7299ؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ المتعمّ  9/10/2015

)الصراؼ اآللي وبطاقات االئتماف  10/6/1999تاريخ 
 .63ساسي رقـ والوفاء( المرفؽ بالتعميـ األ

 
 12108قرار وسيط رقم 

 10/6/1999تاريخ  7299تعديل القرار األساسي رقم 
 وبطاقات الئتمان والوفاء.اف اآللي ق بالصرّ المتعمّ 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 174، و70ما المادتيف بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ ال سيّ 

 منو،
ؽ المتعمّ  26/10/1999تاريخ  133وبناًء عمى القانوف رقـ 

 بمياـ مصرؼ لبناف،
  10/6/1999تاريخ  7299وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

 اؼ اآللي وبطاقات االئتماف والوفاء،ؽ بالصرّ وتعديبلتو المتعمّ 
خذ في وبناء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ 

 ،30/9/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 ر مـا يـأتـييـقـرّ               
( مف المادة 3)ىػ( مف البند ) الفقرة مغى نّص يُ  المادة األولى:

 10/6/1999تاريخ  7299ساسي رقـ ولى مف القرار األاأل
 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ 
وجودة في كؿ جياز دراج الم% مف األ75ف تحتوي أ -ىػ»

 وراؽ نقدية لبنانية متداولةأدنى، عمى أ صراؼ آلي، كحدّ 
 كثر مف درج واحد.أوشرط عدـ وضع الفئة الواحدة في 

اؼ آلي في مكاف واحد كثر مف جياز صرّ أفي حاؿ وجود 
 ي مف فروعو أو خارجيا(، أأو )في المركز الرئيسي لممصرؼ 

جنبية، وفقًا لما يرتأيو وراؽ النقدية المبنانية واأليمكف توزيع األ
د بالنسبة دراج كافة شرط التقيّ المصرؼ المعني، عمى األ

 «دة اعبله.المحدّ 
 

 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الثانية:
 
 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  لمادة الثالثة:ا
 

 2015تشرين األول  9بيروت، في 
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 403تعميم وسيط رقم 
 سات المالية مؤسّ اللمصارف و الى او موج  
 

تاريخ  12109نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط  رقـ 
 7159ساسي رقـ ؽ بتعديؿ القرار األالمتعمّ  9/10/2015

المرفؽ )تصنيؼ مخاطر الديوف(  10/11/1998تاريخ 
 .58بالتعميـ االساسي رقـ 

 
 12109قرار وسيط رقم 

 10/11/1998تاريخ  7159ساسي رقم تعديل القرار األ
 ق بتصنيف مخاطر الديون.المتعمّ 

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 174و 146ما المادتيف بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ ال سيّ 
 منو،

 10/11/1998تاريخ  7159ساسي رقـ القرار األوبناًء عمى 
  ؽ بتصنيؼ مخاطر الديوف،وتعديبلتو المتعمّ 

خذ في وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ 
 ،30/9/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 يقّرر ما يأتي

مف المادة السادسة مف  (2البند ) مغى نّص يُ  المادة األولى:
ستبدؿ ويُ  10/11/1998تاريخ  7159رقـ ساسي القرار األ
 التالي: بالنّص 

قتصادية في بحاث اإلواأل حصاءاتتزويد مديرية اإل -2»
بحسب مصرؼ لبناف، فصميًا، بوضعية تصنيؼ الديوف 

( CR-2( و)CR-1نموذجيف )مخاطرىا وقطاعاتيا وفقًا لؤل
نتياء كؿ فصؿ إوذلؾ خبلؿ الشير الذي يمي  ،المرفقيف

بػواسطة المشروع الخاص باإلرساؿ اإللكتروني لمتقارير 
 .SEBIL( ضمف نظاـ  eSTRاإلحصائية ) 

( المشار الييما CR-2( و)CR-1نموذجيف )احتساب األ يتـّ 
 2010نموذج أنود الواردة في الوضعية الشيرية عبله وفقًا لمبأ

 كما يمي:
 والديوف لممتابعة والتسوية:الديوف العادية والديوف لممتابعة  -أ 

 جزء مف كؿ مف البنود التالية:
11200  +18300  +18400 ( +11500 - 11585 - 
11590 + )11600  +11800 ( +14100 - 14185 

- 14190( + )14300  - 14385 – 14390 + )
(17100 – 17185 – 17190.) 
 الديوف دوف العادية: -ب

14185  +14385  +18200  +11585  +17185 
  الديوف المشكوؾ بتحصيميا والديوف الرديئة: -ج 

11594  +11740  +14194  +14394  +17194  +
18140 

  نة:المؤونات المكوّ -د 
11592  +11720  +14192  +14392  +17192  +
درج الديوف دوف العادية والديوف المشكوؾ تُ  18120

 ة عمييا.قبتحصيميا والديوف الرديئة دوف الفوائد غير المحق  
 

عتبارًا مف وضعية إُيعمؿ بيذا القرار  المادة الثانية:
31/12/2015. 
 

 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
 

 2015تشرين األول  9بيروت، في 
 
 

 404تعميم وسيط رقم 
 لمؤسسات المالية المصارف و الى او موج  
 

تاريخ  12110 نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ
 7858ؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ المتعمّ  9/10/2015

نات إحصائية( المرفؽ بالتعميـ )بيا 30/6/2001تاريخ 
 .85ساسي رقـ األ

    
 12110قرار وسيط رقم 

 30/6/2001تاريخ  7858تعديل القرار األساسي رقم 
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 منو، 146ما المادة بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ ال سيّ 

 30/6/2001تاريخ  7858وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
   ؽ ببيانات إحصائية،وتعديبلتو المتعمّ 

خذ في وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ 
 ،30/9/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 
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 يقّرر ما يأتي
( مف المقطع "اواًل" مف 2ضاؼ الى البند )يُ  ولى:المادة األ 

 المادة األولى مف القرار األساسي 
 يا:الفقرة التالي نصّ  30/6/2001تاريخ  7858رقـ 
 11200ساس البنود )أ( عمى BBR-5نموذج )حتسب األيُ » 
+18200 +18300  +18400  +11500  +11600  +

11700 +11800  +14100  +17100  +18100 )
 .«2010نموذج أالوضعية الشيرية الواردة في 

ولى المقطع "ثامنًا" مف المادة األ نّص مغى يُ  المادة الثانية :
ستبدؿ ويُ  30/6/2001تاريخ  7858مف القرار األساسي رقـ 

 التالي: بالنّص 
حصاءات عمى المصارؼ كافة تزويد مديرية اإل ثامنًا:»

بالبيانات قتصادية لدى مصرؼ لبناف، شيريًا، بحاث اإلواأل
(A-3(و )A-4(و )A-5(و )INV-1(و )INV-2 المرفقة )

 «بيذا القرار.
 

( مف المادة الثانية مف 9البند ) مغى نّص يُ  المادة الثالثة:
ستبدؿ ويُ  30/6/2001تاريخ  7858القرار األساسي رقـ 

 التالي: بالنّص 
( INV-1( و)A-5( و)A-4( و)A-3ؿ البيانات )رسَ تُ -9»
الييا في المقطع "ثامنًا" مف المادة األولى ( المشار INV-2و)
قصاىا عشروف يومًا مف أىذا القرار، شيريًا، خبلؿ ميمة  مف

وذلؾ بػواسطة المشروع الخاص  ،ح عنونياية الشير المصر  
( ضمف eSTRباإلرساؿ اإللكتروني لمتقارير اإلحصائية )

 .«SEBILنظاـ 
 

المرفؽ بالقرار ( A-3نموذج )األ يمغى نّص  المادة الرابعة:
 ستبدؿ بالنّص ويُ  30/6/2001تاريخ  7858األساسي رقـ 

 الجديد المرفؽ بيذا القرار.
 

ُيعمؿ بيذا القرار اعتبارًا مف وضعية  المادة الخامسة:
31/12/2015. 
 

 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية . المادة السادسة:
 

 2015تشرين األول  9بيروت ، في 
 
 

 405رقم تعميم وسيط 
 سات المالية مؤسّ اللمصارف و الى او موج  
 

تاريخ  12114نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 9956ساسي رقـ ؽ بتعديؿ القرار األالمتعمّ  26/10/2015

)مجالس إدارة المصارؼ المبنانية والمجاف  21/7/2008تاريخ 
 .118ساسي لممصارؼ رقـ منبثقة عنيا( المرفؽ بالتعميـ األال
 

 12114قرار وسيط رقم 
 21/7/2008تاريخ  9956ساسي رقم تعديل القرار األ

 ق بمجالس إدارة المصارف المبنانية والمجانالمتعمّ 
 المنبثقة عنيا 

 
 ف حاكـ مصرؼ لبناف،إ

 174و 70ما المادتيف بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ ال سيّ 
 منو،

 21/7/2008تاريخ  9956ساسي رقـ وبناًء عمى القرار األ
ؽ بمجالس إدارة المصارؼ المبنانية والمجاف وتعديبلتو المتعمّ 
 المنبثقة عنيا،

خذ في عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ  وبناءً 
 ،30/9/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 ر ما يأتييقرّ 

تاريخ  9956ساسي رقـ ضاؼ الى القرار األتُ  ولى:المادة األ 
21/7/2008  

 يا: ر" التالي نصّ "المادة الثالثة مكرّ 
العاممة : ُيدعى جميع رؤساء مجالس ادارة المصارؼ أولً » 

ىا مصرؼ دارة الرشيدة التي يعدّ في لبناف لحضور برامج اإل
 لبناف خصيصًا ليـ.

العاممة دارة المصارؼ إعضاء مجالس أ: ُيدعى جميع ثانياً 
ىا مصرؼ التي يعدّ دارة الرشيدة في لبناف لحضور برامج اإل

 لبناف خصيصًا ليـ.
عضاء كؿ مف لجنة التدقيؽ ولجنة أ: ُيدعى رئيس و ثالثاً 

المخاطر ولجنة التعويضات والمجاف التي قد تنبثؽ عف مجمس 
ىا مصرؼ لبناف صة التي يعدّ االدارة لحضور البرامج المتخصّ 

 وذلؾ في مجاؿ اختصاص المجنة التي يشارؾ كؿ منيـ فييا.
د مصرؼ لبناف مواعيد ىذه البرامج كافة بالتنسيؽ حدّ رابعًا: ي

 «ة.مع المصارؼ المعنيّ 
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 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الثانية:
 

 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  :المادة الثالثة
 

 2015تشرين األول  26بيروت، في 
 
 

 406تعميم وسيط رقم 
 لمؤسسات المالية المصارف و الى او موج  
 

تاريخ  12124نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 7858ؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ المتعمّ  9/11/2015

نات إحصائية( المرفؽ بالتعميـ )بيا 30/6/2001تاريخ 
 .85ساسي رقـ األ
 

 12124قرار وسيط رقم 
 30/6/2001تاريخ  7858تعديل القرار األساسي رقم 

 

 حاكـ مصرؼ لبناف،إف 
 منو، 146ما المادة بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ ال سيّ 

 30/6/2001تاريخ  7858وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
 ؽ ببيانات إحصائية،وتعديبلتو المتعمّ 

خذ في وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ 
 ،4/11/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 يأتي يقّرر ما

( المرفؽ BBR-3نموذج )األ مغى نّص يُ  المادة األولى:
ستبدؿ ويُ  30/6/2001تاريخ  7858بالقرار األساسي رقـ 

 الجديد المرفؽ بيذا القرار. بالنّص 
 

 ُيعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:
 

 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
 

 2015تشرين الثاني  9بيروت، في 
 مصرف لبنان

   
 رقم المصرف:

 مدٌرٌة االحصاءات واالبحاث االقتصادٌة
  

 اسم المصرف:

 المرفق بالتعمٌم القرار رقم 
  

 رقم الفرع:

 'BBR-3نموذج "
  

 نوع الفرع:

  
 الموظفٌنهٌكلٌة جهاز 

  

  

بٌان نصف سنوي كما 
 هو بتارٌخ

 المجموع اناث ذكور البند رقم       

       مالك االدارة العامة 500

       المدٌر العام 501

       نائب المدٌر العام 502

       المدٌر العام المساعد 503
       مالك المستخدمٌن 600

       الكوادر-5 610

       جامعٌة  611

       بكالورٌا  612

       ما دون البكالورٌا 613

       التقنٌون-0 620

       جامعٌة  621

       بكالورٌا  622

       ما دون البكالورٌا 623
       المجموع 900

 ما ٌعادلها(         بكالورٌا :  القسم الثانً )او )او ما ٌعادلها وما فوق جامعٌة اجازة

 مركز رئٌسً، فرع عادي، إدارة عامة، الخ
   

 االسم   :
   

 بٌان نصف سنوي

 التوقٌع  : 
   

من  اً ٌوم 51مهلة التسلٌم أقصاها 
 الشهر التالً
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 407تعميم وسيط رقم    
 سات المالية لمؤسّ المصارف و االى و موج  
 

تاريخ  12133نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 7776ؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ المتعمّ  20/11/2015

)عمميات التسميؼ والتوظيؼ والمساىمة  21/2/2001تاريخ 
 . 81ساسي رقـ والمشاركة( المرفؽ بالتعميـ األ

 
 12133قرار وسيط رقم 

 21/2/2001تاريخ  7776 تعديل القرار األساسي رقم
 )عمميات التسميف والتوظيف والمساىمة والمشاركة(

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 174و 70ما المادتيف بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ ال سيّ 
 منو،

 21/2/2001تاريخ  7776وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
ؽ بعمميات التسميؼ والتوظيؼ والمساىمة وتعديبلتو المتعمّ 

 والمشاركة،
خذ في وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ 

 ، 18/11/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 ر مـا يـأتـيرّ يـقـ
( مف 1الفقرة )ب( مف البند ) مغى نّص يُ  المادة األولى:

مف القرار األساسي « رالمادة الثالثة مكرّ »المقطع "ثانيًا" مف 
 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  21/2/2001تاريخ  7776رقـ 
مف قرض السيارة  أو القرض  يّ أف ال يتجاوز أ -ب» 

أقصى، مف سعر السيارة أو  %، كحدّ  75السكني نسبة 
 ستثناء ما يمي:إالمسكف موضوع القرض ب

 سكاف.القروض الممنوحة مف مصرؼ اإل -
ع مع كؿ مف ستنادًا لمبروتوكوؿ الموق  إالقروض الممنوحة   -

سكاف العسكرييف إسكاف وجياز العامة لئلالمؤسسة 
القضاة ريف وصندوؽ تعاضد المتطوعيف ووزارة الميجّ 
مف الداخمي والمديرية العامة والمديرية العامة لقوى األ

لؤلمف العاـ والمديرية العامة ألمف الدولة والضابطة 
 الجمركية.

قتراض دخار/اإلسكنية الممنوحة وفقًا لبرنامج اإلالقروض ال  -
 6180ساسي رقـ لسكني المنصوص عميو في القرار األا

 .31/5/1996تاريخ 
سات المالية، عمى مسؤوليتيا، يمكف لممصارؼ أو المؤسّ 

وذلؾ  ،حتساب قيمة الموحة العمومية مف ضمف قيمة السيارةإ
 .1/1/2015عتبارًا مف إ
 

 ُيعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:
 

 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
 

 2015تشرين الثاني  20في بيروت، 
 
 

 408تعميم وسيط رقم 
 سات المالية لمؤسّ المصارف و الى او موج  
 

تاريخ  12134نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 6116ؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ المتعمّ  20/11/2015

)التسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ  7/3/1996تاريخ 
ساسي سات المالية( المرفؽ بالتعميـ األلبناف لممصارؼ ولممؤسّ 

 .23رقـ 
 

 12134قرار وسيط رقم 
 7/3/1996تاريخ  6116تعديل القرار األساسي رقم 

ق بالتسييالت الممكن أن يمنحيا مصرف لبنان المتعمّ 
 سات الماليةلممصارف ولممؤسّ 

 
 لبناف،إف حاكـ مصرؼ 

و   99و  70ما المواد بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، ال سيّ 
 منو،  174و  153

 7/3/1996تاريخ  6116وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
ؽ بالتسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ وتعديبلتو المتعمّ 

 سات المالية،لبناف لممصارؼ ولممؤسّ 
خذ في بناف المتّ وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ ل

  ،18/11/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 
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 ـّرر مـا يـأتـييـقَ 
المادة الثامنة »ضاؼ الى المقطع "أواًل" مف يُ  المادة األولى:

 7/3/1996تاريخ  6116مف القرار األساسي رقـ « رمكرّ 
 يما:( التالي نصّ 8( و)7البنداف )

( Incubatorsعماؿ" )حظر عمى "حاضنات األيُ  -7»
( المساىمة Acceleratorsعماؿ" )عة لؤلرّ و"الشركات المس

ذا كانت ىذه المساىمة إ إالّ ستثمار في "شركات ناشئة" اإل أو
ستثمار بمثابة بدؿ مقابؿ دعميا ليذه "الشركات الناشئة" او اإل

% مف رأسماؿ كؿ "شركة ناشئة" تستفيد مف ىذا 5ولغاية 
 الدعـ.

 عماؿ""حاضنات األدارة إميف عمى يحظر عمى القيّ  -8
(Incubators ّو"الشركات المسر )عماؿ" عة لؤل
(Accelerators التي تستفيد مف أحكاـ ىذه المادة بغية ،)

ستثمار بصورة اإل أودعـ "الشركات الناشئة"، المساىمة 
 «غير مباشرة في ىذه الشركات. أومباشرة 

 
( مف المقطع "ثالثًا" مف 4البند ) مغى نّص يُ  المادة الثانية:

تاريخ  6116مف القرار األساسي رقـ « رالمادة الثامنة مكرّ »
 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  7/3/1996
بة الى مصرؼ لبناف، رباح والمبالغ المتوجّ د األتسد   -4»

( مف المقطع "ثالثًا" ىذا بعد حسـ الرسـو 2دة في البند )المحدّ 
 عند:االدارية والتكاليؼ، 

غ المصرؼ عف مساىمتو في الشركات التي يكوف تفرّ  -
( في Venture Capitalموضوعيا محصورًا بالمشاركة )

غ ىذه الشركة رأسماؿ "شركات ناشئة" وليس لدى تفرّ 
(Venture Capital "عف أسيميا في "الشركات الناشئة )

 طالما أنيا تتابع أعماليا وفقًا لشروط ىذه المادة.
( Incubatorsعماؿ" )تقـو بو "حاضنات األغ كؿ تفرّ -

( عف Acceleratorsعماؿ" )عة لؤلو"الشركات المسرّ 
( مف المقطع "أواًل" 7مساىماتيا، المقبولة وفقًا ألحكاـ البند )

 «مف ىذه المادة، في "شركات ناشئة".
 

كؿ مف المقاطع "عشروف" و"واحد  مغى نّص يُ  المادة الثالثة:
المادة »وعشروف" و"ثاني وعشروف" و"ثالث وعشروف"مف 

تاريخ  6116مف القرار األساسي رقـ « رالتاسعة مكرّ 
  ستبدؿ بما يمي:ويُ  7/3/1996
ات يمكف إفادة المصارؼ كافة مف تسميفعشػػػػػػػػروف: »

 لؼ وخمسماية مميار ليرةأمجموعيا االجمالي يوازي مبمغ 

لبنانية مقابؿ القروض موضوع ىذه المادة التي تمنحيا 
، وفقًا 15/11/2016لعمبلئيا، عمى مسؤوليتيا قبؿ تاريخ 

دة في كؿ مف المقاطع "أواًل" لمشروط ولؤلصوؿ ولآللية المحدّ 
و"ثانيا" و"ثالثًا" و"رابعًا" و"ثامنًا" و"حادي عشر" و"ثالث عشر" 

ف ال أمادة. عمى و"خامس عشر" مف ىذه الو"رابع عشر" 
يتجاوز مجموع التسميفات التي يمنحيا مصرؼ لبناف 
لممصارؼ كافة مقابؿ القروض السكنية مبمغ تسعماية مميار 

 ليرة لبنانية.
حكاـ المقطع "عشروف"  أستفادة مف بغية اإل :واحد وعشرون

عتبارًا مف إة ذه المادة، عمى المصارؼ المعنيّ مف ى
الحاكـ عمى ثبلث نسخ، ف تقدـ الى مكتب أ 1/2/2016
 صمية: أحداىا إ
، طمب موافقة افرادية 15/11/2016قصاىا أخبلؿ ميمة -1

لكؿ قرض مف القروض التالية، موضوع المقطع "ثالثًا" مف 
 ىذه المادة:

( وفي 7( الى )1دة في البنود مف )القروض المحدّ  -أ 
 (.30( و)22البنديف )

يتجاوز كؿ منيا  ( والتي8دة في البند )القروض المحدّ  -ب
( 27مبمغ مميار ونصؼ مميار ليرة لبنانية وفي البند )

 المقابمة ليا.
( والتي تتجاوز قيمة 23دة في البند )القروض المحدّ  -ج

 كؿ منيا مبمغ ثبلثيف مميوف ليرة لبنانية.
 ؽ بيذا الطمب:رفَ يُ 

ع بيف المصرؼ المعني والعميؿ عمى عقد القرض الموق   -
ميا ىذا الضمانات القابمة لمتحويؿ التي يقدّ د فيو تحد   أف
 خير. األ
ؽ تقني مف الفريؽ التقني التابع لوزارة البيئة تقرير تحقّ  -

( مف المقطع 22دة في البند )القروض المحدّ  خّص يفي ما 
 "ثالثًا" مف ىذه المادة.

( IN-A-CFوفقًا لمنموذج ) عدّ جدوؿ التسديد المُ  -
 المرفؽ.

قة بالضمانات المشار الييا في المقطع المستندات المتعمّ  -
 "ثانيًا" مف ىذه المادة.

 خرى يطمبيا مصرؼ لبناف.أي مستندات أ -
، طمب موافقة اجمالي 15/11/2016قصاىا أخبلؿ ميمة -2

لكؿ فئة مف فئات القروض التالية، موضوع المقطع "ثالثًا" مف 
 ىذه المادة: 
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( وفي 21) ( الى9دة في البنود مف )القروض المحدّ  -أ
 (.31( و)29( و)28( و)26( و)25( و)24البنود )

( والتي ال يتجاوز كؿ 8دة في البند )القروض المحد   -ب
( 27منيا مبمغ مميار ونصؼ مميار ليرة لبنانية وفي البند )

 المقابمة ليا. 
( والتي ال تتجاوز قيمة 23دة في البند )القروض المحد   -ج

 ليرة لبنانية. كؿ منيا مبمغ ثبلثيف مميوف 
 ؽ بيذا الطمب:رفَ يُ 
قة بالضمانات المشار الييا في المقطع المستندات المتعمّ  -

 "ثانيًا" مف ىذه المادة.
( 24( و)10( و)9دة في البنود )عقود القروض المحد   -
دة ( مف المقطع "ثالثًا" مف ىذه المادة والقروض المحد  25و)

مبمغ مميار ونصؼ ( التي ال يتجاوز كؿ منيا 8في البند )
( المقابمة 27دة في البند )مميار ليرة لبنانية والقروض المحد  

تكوف الجداوؿ  أفليا وبجداوؿ تسديد ىذه القروض عمى 
ة ( موقع  25( و)24( و)9قة بالقروض موضوع البنود )المتعمّ 

 مف "شركة كفاالت" ش.ـ.ؿ.
القروض  خّص يكفالة "شركة كفاالت" ش.ـ.ؿ. في ما  -

( مف المقطع "ثالثًا" مف 25( و)24( و)9دة في البنود )المحد  
 ىذه المادة.

دة القروض المحد   خّص يسة الضامنة في ما كفالة المؤسّ  -
 ( مف المقطع "ثالثًا" مف ىذه المادة.26في البند )

 
جدوؿ التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاؽ دفعات  -
( IN-B-CF)نموذج لقروض الممنوحة لمعمبلء وفقًا لؤلا

 المرفؽ.
صؿ التسميفات التي يمنحيا أتسديد  يتـّ  -1 :ثاني وعشرون

ة، عمبًل بأحكاـ المقطع مصرؼ لبناف لممصارؼ المعنيّ 
"عشروف" مف ىذه المادة، خبلؿ مدة استحقاؽ القروض التي 

 أوؿوذلؾ بدفعات شيرية في  ،خيرة لعمبلئياتمنحيا ىذه األ
 . 2/1/2017عتبارًا مف إيـو عمؿ مف الشير، 

د قيمة ىذه الدفعات، تبعًا لجداوؿ تسديد القروض تحد   -2
( IN-B-CF( و)IN-A-CFة وفقًا لؤلنموذجيف )المعدّ 

ة عمى قساط المستحقّ عبله، بنسبة مف قيمة األأالمشار الييما 
عبله لكؿ أدة في المقطع "ثالثًا" العمبلء توازي النسبة المحد  

 فئة مف القروض.
ة سنويًا بة عمى المصارؼ المعنيّ وائد المترتّ حتسب الفتُ  -3

 يـو عمؿ مف كؿ سنة. أوؿوتدفع في 

حتسب بتاريخ ( مف ىذا المقطع، تُ 1خبلفًا الحكاـ البند ) -4
 2/1/2017د دفعة واحدة بتاريخ وتسد   31/12/2016

، عمى المصارؼ 2016الدفعات المستحقة، خبلؿ العاـ 
منحيا ليا مصرؼ لبناف صؿ التسميفات التي يأة مف المعنيّ 

 .2016خبلؿ العاـ 
جمالية المشار ضمف حدود التسميفات اإل :ثالث وعشرون

الييا في المقطع "عشروف" مف ىذه المادة يمكف، خبلؿ ميمة 
سكاف مف تسميفات فادة مصرؼ اإلإ، 15/11/2016أقصاىا 
% مقابؿ القروض السكنية التي يمنحيا لمعمبلء وذلؾ 1بفائدة 
دة في المقطعيف "عشروف" و"ثاني لؤلصوؿ ولآللية المحدّ وفقًا 

( مف المقطع "واحد وعشروف" مف ىذه 2وعشروف" وفي البند )
 «المادة.

 
 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الرابعة:

 
 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.يُ  المادة الخامسة:

 
 2015تشرين الثاني  20بيروت، في 

 
 

 409وسيط رقم تعميم 
 سات المالية لمؤسّ المصارف و الى او موج  
 

تاريخ  12164نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 7835ؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ المتعمّ  4/1/2016

طي اإللزامي( المرفؽ بالتعميـ حتيا)اإل 2/6/2001تاريخ 
 .84ساسي رقـ األ
 

 12164قرار وسيط رقم 
 2/6/2001تاريخ  7835األساسي رقم تعديل القرار 

 حتياطي اللزاميق بالالمتعمّ 
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
، 76، 70ما المواد رقـ بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ وال سيّ 

 منو، 174و 79
 2/6/2001تاريخ  7835وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

 حتياطي اإللزامي،ؽ باإلوتعديبلتو المتعمّ 
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خذ في قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتّ وبناًء عمى 
 ،30/12/2015جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 يقّرر ما يأتي

( مف المقطع "اواًل" مف 1البند ) مغى نّص يُ  :المادة األولى
تاريخ  7835ر" مف القرار األساسي رقـ "المادة العاشرة مكرّ 

 التالي: ستبدؿ بالنّص ويُ  2/6/2001
 1/1/2009بيف تاريخ ف تكوف ممنوحة أ -1»
 .«31/12/2016و
 

 عمؿ بيذا القرار فور صدوره.يُ  المادة الثانية:
 

 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
 

 2016 كانون الثاني 4في  بيروت،
 

 
 410تعميم وسيط رقم 

 لممصارف ولممؤسسات المالية  
 

تاريخ  12175نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 7776المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  21/1/2016

)عمميات التسميؼ والتوظيؼ والمساىمة  21/2/2001تاريخ 
 . 81والمشاركة( المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 

 
 12175قرار وسيط رقم 

 21/2/2001تاريخ  7776تعديل القرار األساسي رقم 
 )عمميات التسميف والتوظيف والمساىمة والمشاركة(

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 174و 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ ال سيما المادتيف 
 منو،

 21/2/2001تاريخ  7776وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
وتعديبلتو المتعمؽ بعمميات التسميؼ والتوظيؼ والمساىمة 

 والمشاركة،
اًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في وبن

 ،14/1/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 يـقـَـّرر مـا يـأتـي
يضاؼ الى المادة االولى مف القرار األساسي  المادة األولى:

 ( التالي نصو:6البند ) 21/2/2001تاريخ  7776رقـ 
يحظر عمى المصارؼ والمؤسسات المالية اف تقرض،  -6»

بشكؿ مباشر أو غير مباشر، اي مف االشخاص الخاضعيف 
مف قانوف النقد والتسميؼ  184و 183ألحكاـ المادتيف 

 «"كونتوارات التسميؼ".
 

 ُيعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:
 

 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
 

 2016كانون الثاني  21بيروت، في 
 
 

 411يم وسيط رقم تعم
لممصارف ولممؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة ولشركات 

 اليجار التمويمي
 

تاريخ  12194نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 المتعمؽ  29/2/2016

 بتعديؿ كؿ مف : 
)عمميات  21/2/2001تاريخ  7776القرار األساسي رقـ  -

التسميؼ والتوظيؼ والمساىمة والمشاركة( المرفؽ بالتعميـ 
 . 81االساسي رقـ 

النظاـ التطبيقي إلصدار اسيـ المصارؼ المبنانية والتداوؿ  -
 بيا المرفؽ بالقرار األساسي 

 المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 11/5/2001تاريخ  7814رقـ 
82. 
)شروط  22/10/1998تاريخ  7136القرار األساسي رقـ  -

تأسيس وممارسة عمؿ المؤسسات المالية( المرفؽ بالتعميـ 
 .2االساسي لممؤسسات المالية رقـ 

النظاـ التطبيقي لقانوف تنظيـ مينة الصرافة المرفؽ بالقرار  -
  7933األساسي رقـ 

سسات موضوع التعميـ االساسي لمؤ  27/9/2001تاريخ 
 .3الصرافة رقـ 
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)شروط  4/3/2000تاريخ  7540القرار االساسي رقـ  -
تأسيس وممارسة عمؿ شركات "اإليجار التمويمي" ( المرفؽ 

 .1بالتعميـ االساسي لشركات االيجار التمويمي رقـ 
 
 

 12194قرار وسيط رقم 
 21/2/2001تاريخ  7776تعديؿ القرار األساسي رقـ 

  11/5/2001تاريخ  7814والقرار األساسي رقـ 
 22/10/1998تاريخ  7136والقرار األساسي رقـ 
 27/9/2001تاريخ  7933والقرار األساسي رقـ 
  4/3/2000تاريخ  7540والقرار االساسي رقـ 

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 174و 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ سيما المواد 
 منو، 182و

المتعمؽ  3/4/2001ريخ تا 308وبناًء عمى القانوف رقـ 
صدار سندات الديف  بإصدار اسيـ المصارؼ والتداوؿ بيا وا 

 منو، 13وتممؾ العقارات مف قبؿ المصارؼ سيما المادة 
المتعمؽ  6/8/2001تاريخ  347وبناًء عمى القانوف رقـ 

 بتنظيـ مينة الصرافة في لبناف سيما 
 منو، 13المادة 

المتعمؽ  27/12/1999تاريخ  160وبناء عمى القانوف رقـ 
 منو، 13بتنظيـ عمميات االيجار التمويمي سيما المادة  

وبناًء عمى قانوف مكافحة تبييض االمواؿ وتمويؿ االرىاب رقـ 
 سيما  24/11/2015تاريخ  44

 المادة الرابعة منو،
 21/2/2001تاريخ  7776وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
التسميؼ والتوظيؼ والمساىمة وتعديبلتو المتعمؽ بعمميات 

 والمشاركة،
 11/5/2001تاريخ  7814وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

وتعديبلتو المتعمؽ بالنظاـ التطبيقي إلصدار اسيـ المصارؼ 
 المبنانية والتداوؿ بيا، 

 22/10/1998تاريخ  7136وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
سة عمؿ المؤسسات وتعديبلتو المتعمؽ بشروط تأسيس وممار 

 المالية،
 27/9/2001تاريخ  7933وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

وتعديبلتو المتعمؽ بالنظاـ التطبيقي لقانوف تنظيـ مينة 
 الصرافة،

 4/3/2000تاريخ  7540وبناًء عمى القرار االساسي رقـ 
وتعديبلتو المتعمؽ بشروط تأسيس وممارسة عمؿ شركات 

 "اإليجار التمويمي"،
وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

 ،24/2/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 يـقـَـّرر مـا يـأتـي

يضاؼ الى المادة االولى  مف القرار األساسي  المادة األولى:
 (  التالي نصو: 7البند ) 21/2/2001تاريخ  7776رقـ 
ـ بأي يحظر عمى المصارؼ والمؤسسات المالية القيا -7

عمميات مف أي نوع كاف، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية 
أو غير مالية، مسجمة داخؿ ميزانياتيا أو خارجيا، مع  
الشركات أو الصناديؽ المشتركة لبلستثمار التي تكوف اسيميا 
أو حصصيا،  كميًا أو جزئيًا، لحاممو أو ممموكة، بصورة 

ناديؽ مشتركة مباشرة أو غير مباشرة، مف قبؿ شركات أو ص
 «لبلستثمار اسيميا أو حصصيا، كميًا أو جزئيًا، لحاممو.

 
مف النظاـ التطبيقي  4يضاؼ الى المادة  المادة الثانية:

إلصدار اسيـ المصارؼ المبنانية والتداوؿ بيا المرفؽ بالقرار 
 البند التالي نصو:  11/5/2001تاريخ  7814األساسي رقـ 

يؽ المشتركة لبلستثمار المتفرغ بالنسبة لمشركات ولمصناد -»
ليا، نسخة مصدقة وفقا لؤلصوؿ عف النظاـ االساسي أو عقد 
الشراكة عمى اف يتضمف كؿ منيما نصًا يفيد بأف جميع اسيـ 
ىذه الشركات أو حصص ىذه الصناديؽ اسمية وممموكة ، 
بشكؿ مباشر أو غير مباشر، بالكامؿ وعمى الدواـ مف قبؿ 

 «كات تكوف اسيميا اسمية.أشخاص طبيعييف أو شر 
 

يمغى نص المادة التاسعة مف القرار األساسي  المادة الثالثة:
 ويستبدؿ بالنص التالي: 22/10/1998تاريخ  7136رقـ 
يخضع االكتتاب والتداوؿ باسيـ المؤسسات المالية  -1»

 لترخيص مسبؽ 
مف المجمس المركزي لمصرؼ لبناف وذلؾ في الحاالت 

 التالية:
أّدى ذلؾ الى اكتساب المكتتب او المتفرغ لو، بصورة إذا  - أ

% )عشرة بالماية( 10مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوؽ 
 مف مجموع اسيـ المؤسسة المالية.

اذا كاف المكتتب أو المتفرغ لو يممؾ عند اجراء التفرغ  - ب
 %  او اكثر مف مجموع اسيـ المؤسسة المالية .10
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متفرغ أو المتفرغ لو أحد أعضاء إذا كاف المكتتب أو ال -ج
مجمس اإلدارة الحالييف أو المنتخبيف وميما كاف عدد 

 األسيـ المتفرغ عنيا.
تحتسب مساىمة الزوج واالوالد القاصريف واية مجموعة 

 اقتصادية 
% المذكورة اعبله في الفقرتيف )أ( و 10مف ضمف نسبة الػ

 )ب( .
نظاـ التطبيقي مكرر مف ال 5و  5تطبؽ احكاـ المادتيف  -2

الصدار اسيـ المصارؼ والتداوؿ بيا المرفؽ بالقرار االساسي 
عمى الشركات وصناديؽ  11/5/2001تاريخ  7814رقـ 

االستثمار التي تساىـ في راسماؿ اي مؤسسة مالية لبنانية 
% بداًل مف 10عمى اف تعتمد في معرض تطبيقيما نسبة 

 %.5نسبة الػ
اعبلـ مصرؼ لبناف عف كؿ تفرغ عمى المؤسسات المالية  -3

%  10عف اسيـ يؤدي الى اكتساب المتفرغ لو نسبة توازي 
 او اقؿ مف راسماليا .

تتحقؽ المؤسسات المالية المعنية عمى كامؿ مسؤوليتيا مف 
توفر جميع الشروط القانونية والنظامية )حؽ االولوية 
 لممساىميف، موافقة مجمس االدارة...( لمتفرغات عف االسيـ

( ىذا ومف صحة المعمومات التي 3المشار الييا في البند )
تبمغيا الى مصرؼ لبناف ومف أف النظاـ االساسي أو عقد 
الشراكة لكؿ مف الشركات والصناديؽ المشتركة لبلستثمار 
المتفرغ ليا، يتضمف نصًا يفيد بأف جميع اسيـ ىذه الشركات 

ر أو أو حصص ىذه الصناديؽ اسمية وممموكة، بشكؿ مباش
غير مباشر، بالكامؿ وعمى الدواـ مف قبؿ أشخاص طبيعييف 

 أو شركات تكوف اسيميا اسمية.
 يعود لمجنة الرقابة عمى المصارؼ: -4
التحقؽ مف تطبيؽ احكاـ ىذه المادة ومراقبة صحة  - أ

احتساب نسب الحصص والمساىمات واالكتتابات بصورة 
 غير مباشرة .

مستندات المتعمقة بالتفرغات التحقؽ ميدانيا مف صحة ال - ب
عف االسيـ ومف صحة المعمومات المقدمة واعبلـ حاكـ 

 مصرؼ لبناف فور وقوعيا عمى اية مخالفة.
ال يعتبر تفرغا بمفيـو ىذه المادة انتقاؿ االسيـ عف  -5

 طريؽ االرث 
 أو الوصية .

 

يضاؼ الى المادة السادسة مف النظاـ  المادة الرابعة:
تنظيـ مينة الصرافة المرفؽ بالقرار األساسي  التطبيقي لقانوف

 البند التالي نصو: 27/9/2001تاريخ  7933رقـ 
بالنسبة لشركات االمواؿ المتفرغ ليا، نسخة مصدقة وفقًا  -»

لؤلصوؿ عف النظاـ االساسي عمى اف يتضمف نصًا يفيد بأف 
جميع اسيـ ىذه الشركات اسمية وممموكة ، بشكؿ مباشر أو 

بالكامؿ وعمى الدواـ مف قبؿ أشخاص طبيعييف  غير مباشر،
 «لبنانييف أو شركات لبنانية تكوف اسيميا اسمية.

 
( مف 2يمغى نص الفقرة )أ( مف البند ) المادة الخامسة:

المقطع "رابعًا" مف المادة السابعة مف النظاـ التطبيقي لقانوف 
 7933تنظيـ مينة الصرافة المرفؽ بالقرار األساسي رقـ 

 ويستبدؿ بالنص التالي: 27/9/2001 تاريخ
نسخة مصدقة وفقًا لؤلصوؿ عف النظاـ االساسي عمى  -أ »

اف يتضمف نصًا يفيد بأف جميع اسيميا اسمية وممموكة، 
بشكؿ مباشر أو غير مباشر، بالكامؿ وعمى الدواـ مف قبؿ 
أشخاص طبيعييف لبنانييف أو شركات لبنانية تكوف اسيميا 

 «اسمية.
 

يضاؼ الى نص المادة الثالثة عشرة مف  سادسة:المادة ال
النظاـ التطبيقي لقانوف تنظيـ مينة الصرافة المرفؽ بالقرار 

( التالي 3البند ) 27/9/2001تاريخ  7933األساسي رقـ 
 نصو:

يحظر عمى مؤسسات الصرافة القياـ بأي عمميات مف  -3»
أي نوع كاف )عمميات صيرفة أو غير صيرفة(، مسجمة داخؿ 

زانياتيا أو خارجيا، مع  الشركات أو الصناديؽ المشتركة مي
لبلستثمار التي تكوف اسيميا أو حصصيا،  كميًا أو جزئيًا، 
لحاممو أو ممموكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مف قبؿ 
شركات أو صناديؽ مشتركة لبلستثمار اسيميا أو حصصيا، 

 «كميًا أو جزئيًا، لحاممو.
 

( مف المادة السابعة مف 2يمغى نص البند ) المادة السابعة:
ويستبدؿ  4/3/2000تاريخ  7540القرار األساسي رقـ 

 بالنص التالي:
عمى شركات األمواؿ التي تتممؾ اسيما في رأسماؿ  -2»

شركة "اإليجار التمويمي" تضميف نظاميا األساسي ما يفيد أف 
 جميع أسيميا اسمية وممموكة، بشكؿ مباشر أو غير مباشر،
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بالكامؿ وعمى الدواـ مف قبؿ أشخاص طبيعييف أو شركات 
 «تكوف اسيميا اسمية.

 
يمغى نص المادة العاشرة مف القرار األساسي  المادة الثامنة:

 ويستبدؿ بالنص التالي: 4/3/2000تاريخ  7540رقـ 
أواًل: عمى شركات "االيجار التمويمي" اف تتقيد بأحكاـ قانوف » 

تاريخ  44وتمويؿ االرىاب رقـ مكافحة تبييض االمواؿ 
وبالنصوص التنظيمية الصادرة عف مصرؼ  24/11/2015

 لبناف بيذا الخصوص.
ثانيًا: يحظر عمى شركات "االيجار التمويمي" القياـ بأي 
عمميات مف أي نوع كاف، مالية أو غير مالية، مسجمة داخؿ 
ميزانياتيا أو خارجيا، مع الشركات أو الصناديؽ المشتركة 

ستثمار التي تكوف اسيميا أو حصصيا،  كميًا أو جزئيًا، لبل
لحاممو أو ممموكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مف قبؿ 
شركات أو صناديؽ مشتركة لبلستثمار اسيميا أو حصصيا، 

 «كميًا أو جزئيًا، لحاممو.
 

تمنح المصارؼ والمؤسسات المالية التي  المادة التاسعة:
ألحكاـ كؿ مف المادة االولى والمادة تكوف في وضع مخالؼ 

الثانية والمادة الثالثة مف ىذا القرار ميمة حدىا االقصى سنتيف 
 مف تاريخ صدوره لتسوية أوضاعيا.

 
 ُيعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة العاشرة:

 
 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الحادية عشرة:

 
 2016شباط  29بيروت، في 

 
 

 412تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية ولشركات اليجار التمويمي

 
تاريخ  12195نودعكـ ربطًا  نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 7723المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  29/2/2016
 )وضعية المصارؼ( المرفؽ  2/12/2000تاريخ 

 .76بالتعميـ االساسي رقـ 
 
 

 12195قرار وسيط رقم 
 2/12/2000تاريخ  7723تعديل القرار األساسي رقم 

 
 اف حاكـ مصرؼ لبناف ،

 174، 146بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ السيما المادتيف 
 منو،

 2/12/2000تاريخ  7723وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
 وتعديبلتو المتعمؽ بوضعية المصارؼ،

لبناف المتخذ في  وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ
 ،24/2/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

  
 يقرر ما يأتي

( "خارج الميزانية" في 3يضاؼ الى البياف رقـ ) المادة األولى:
تاريخ  7723المرفؽ بالقرار األساسي رقـ  2010االنموذج 

 البنود التالية : 2/12/2000
 

 مجموع ارصدة الديوف المعادة ىيكمتيا  34400
منيا: الديوف المعادة ىيكمتيا ضمف اطار تعميـ مصرؼ  34401

 26/10/2015تاريخ  135لبناف االساسي رقـ 
منيا: الديوف المعادة ىيكمتيا خارج اطار تعميـ مصرؼ  34402

 26/10/2015تاريخ  135لبناف االساسي رقـ 
 

يعمؿ بيذا القرار اعتبارًا مف الوضعية الموقوفة  المادة الثانية:
 .31/3/2016بتاريخ 

 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:

 
 2016شباط  29بيروت ، في 

 
  

 413تعميـ وسيط رقـ 
 لممصارؼ ولممؤسسات المالية 

 
تاريخ  12215نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 7858متعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ ال 21/3/2016
)بيانات إحصائية( المرفؽ بالتعميـ  30/6/2001تاريخ 

 .85االساسي رقـ 
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 12215قرار وسيط رقم 
 30/6/2001تاريخ  7858تعديل القرار األساسي رقم 

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف ،

 منو، 146بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ سيما المادة 
 30/6/2001تاريخ  7858القرار األساسي رقـ وبناًء عمى 

   وتعديبلتو المتعمؽ ببيانات إحصائية،
وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

 ،16/3/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 يقّرر ما يأتي
يضاؼ الى المادة االولى مف القرار األساسي  المادة األولى:

 المقطع "تاسعًا" التالي نصو: 30/6/2001تاريخ  7858رقـ 
تاسعًا: عمى المصارؼ العاممة في لبناف، تزويد مديرية » 

 األصوؿ العقارية والمالية لدى مصرؼ لبناف:
بتفاصيؿ ونتائج تقارير تخميف االقساـ والوحدات السكنية  -1

المقدمة كضمانة مقابؿ القروض التي تمنحيا لعمبلئيا بعد 
( المرفؽ HPI 1وذلؾ وفقًا لؤلنموذج ) 1/1/2016تاريخ 

 بيذا القرار.
ببلئحة بأسماء األشخاص الموكميف، مف قبؿ المصرؼ  -2

المعني، متابعة موضوع المعمومات المشار الييا اعبله مع 
مصرؼ لبناف تتضمف كامؿ تفاصيؿ وسائؿ التواصؿ معيـ، 

ؿ ( المرفؽ بيذا القرار وبكHPI 2وذلؾ ورقيًا وفقًا لؤلنموذج )
 «تعديؿ يطرأ عمى ىذا االنموذج فور حصولو.

 
يضاؼ الى المادة الثانية مف القرار األساسي  المادة الثانية:

 ( التالي نصو:10البند ) 30/6/2001تاريخ  7858رقـ 
( المشار إليو أعبله، الكترونيًا HPI 1يعبأ األنموذج ) -10»

ية بواسطة المنصة اإللكترونية المصممة خصيصًا ليذه الغا
www.bdlrefa.com  وذلؾ عند منح اي قرض مضموف

بأقساـ أو وحدات سكنية، خبلؿ ميمة اقصاىا عشرة أياـ تمي 
 نياية الشير الذي تـ خبللو منح القرض.

( المتعمؽ باألقساـ أو HPI 1يعبأ، استثنائيًا، األنموذج )
كضمانة مقابؿ القروض الممنوحة الوحدات السكنية المقدمة 

خبلؿ ميمة اقصاىا  30/4/2016و 1/1/2016بيف تاريخ 
31/5/2016». 
 

( المشار اليو اعبله HPI 2يرسؿ االنموذج ) المادة الثالثة:
 خبلؿ ميمة اقصاىا اسبوعيف مف تاريخ صدور ىذا القرار.

 ُيعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الرابعة:
 

 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. :المادة الخامسة
 

 2016آذار  21بيروت، في 
 
 

 414تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية  
 

تاريخ  12216نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 6116المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  21/3/2016

 )التسييبلت الممكف أف يمنحيا  7/3/1996تاريخ 
مصرؼ لبناف لممصارؼ ولممؤسسات المالية( المرفؽ بالتعميـ 

 .23االساسي رقـ 
 

 12216قرار وسيط رقم 
 7/3/1996تاريخ  6116تعديل القرار األساسي رقم 

المتعمق بالتسييالت الممكن أن يمنحيا مصرف لبنان 
 لممصارف ولممؤسسات المالية

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 99و 79و  70تسميؼ، سيما المواد بناًء عمى قانوف النقد وال

 منو، 174و
 7/3/1996تاريخ  6116وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

وتعديبلتو المتعمؽ بالتسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ 
 لبناف لممصارؼ ولممؤسسات المالية،

وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
  ،16/3/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 يـقـَـّرر مـا يـأتـي

( مف المقطع "ثالثًا" مف 5يمغى نص البند )لمادة األولى: ا
تاريخ  6116مف القرار األساسي رقـ « المادة التاسعة مكرر»
7/3/1996. 
 

http://www.bdlrefa.com/
http://www.bdlrefa.com/
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( IN( مف االنموذج )5يمغى نص البند )  المادة الثانية:
 7/3/1996تاريخ  6116المرفؽ بالقرار األساسي رقـ 

 بما يمي:ويستبدؿ 
5 INFE لتمويؿ المشاريع  القروض

الصديقة لمبيئة في مجاؿ 
الطاقة الممولة مف ألػ 

(EIB(و )AFD التي ال )
تستفيد مف دعـ الدولة 

 لمفوائد المدينة

a12 ( ىامش الػEIB(و )AFD)  + 
عمولة مصرؼ لبناف +  0.5%
% ىامش المصرؼ ناقص 3.75

% فائدة سندات الخزينة 150)
 لسنة واحدة(

 
 

 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثالثة:
 

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة:
 

 2016آذار  21بيروت ، في 
 
 

 415تعميم وسيط رقم 
لممصارف ولممؤسسات المالية ولممؤسسات ولمشركات 

المرخص ليا بإصدار بطاقات إيفاء أو  المبنانية واألجنبية
 ائتماندفع أو 

 
تاريخ  12220نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 7299المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  24/3/2016
)الصراؼ اآللي وبطاقات االئتماف 10/6/1999تاريخ 

 .63والوفاء( المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
  

 12220قرار وسيط رقم 
 10/6/1999تاريخ  7299تعديل القرار األساسي رقم 

 المتعمق بالصراف اآللي وبطاقات الئتمان والوفاء.
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 174، و 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ ال سيما المادتيف 

 منو ،
المتعمؽ  26/10/1999تاريخ  133وبناًء عمى القانوف رقـ 

 بمياـ مصرؼ لبناف،
 10/6/1999تاريخ  7299وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

 وتعديبلتو المتعمؽ بالصراؼ اآللي وبطاقات االئتماف والوفاء،
وبناء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

 ،23/3/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 يـقـرر مـا يـأتـي
تاريخ  7299يضاؼ الى القرار االساسي رقـ  المادة األولى:

 الي نصيا:"المادة الثانية مكرر" الت 10/6/1999
 يحظر عمى المصارؼ والمؤسسات  رر:المادة الثانية مك»

المصدرة لبطاقات االئتماف والوفاء، اصدار أو ترويج بطاقات 
 (.«Prepaid Cardsمسبقة الدفع )

 
عمى المصارؼ والمؤسسات المصدرة لمبطاقات  المادة الثانية:

 المسبقة الدفع المتداولة قبؿ تاريخ صدور ىذا القرار:
 االمتناع عف اعادة تعبئتيا بأي شكؿ مف االشكاؿ. -1
العمؿ عمى اتخاذ االجراءات لتسوية أوضاعيا في  -2

 .30/9/2016ما خص ىذه البطاقات قبؿ تاريخ 
 

يمكف لممصارؼ  ولممؤسسات المشار الييا  المادة الثالثة:
اعبله مراجعة المجمس المركزي لمصرؼ لبناف اذا تعذر عمييا 

( مف المادة الثانية مف ىذا 2الواردة في الفقرة )تطبيؽ األحكاـ 
 القرار.

 
 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره.  المادة الرابعة:

 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة:

 
 2016آذار  24بيروت، في 

 
 

 416تعميم وسيط رقم 
  لممصارف ولممؤسسات المالية

 
تاريخ  12231الوسيط رقـ نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار 

 6116المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  6/4/2016
)التسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ  7/3/1996تاريخ 

لبناف لممصارؼ ولممؤسسات المالية( المرفؽ بالتعميـ االساسي 
 .23رقـ 
 

 12231قرار وسيط رقم 
 7/3/1996تاريخ  6116تعديل القرار األساسي رقم 

ق بالتسييالت الممكن أن يمنحيا مصرف لبنان المتعم
 لممصارف ولممؤسسات المالية
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 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 79و  70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، ال سيما المواد 

 منو، 174و 153و  99و
 7/3/1996تاريخ  6116وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

يا مصرؼ وتعديبلتو المتعمؽ بالتسييبلت الممكف أف يمنح
 لبناف لممصارؼ ولممؤسسات المالية.

وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
 ،6/4/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 يـقـَـّرر مـا يـأتـي

( مف المقطع "أواًل" مف 1يضاؼ الى البند ) المادة الولى:
خ تاري 6116"المادة الثامنة مكرر" مف القرار األساسي رقـ 

 الفقرة )ىػ( التالي نصيا: 7/3/1996
 
 %، كحد أقصى، مف: 2.5ال تتجاوز رسـو االدارة نسبة  -ىػ»
قيمة قروض المساىميف الموافؽ عمييا مف مصرؼ لبناف   -

ورأسماؿ الشركة التي يكوف موضوعيا محصورًا بالمشاركة 
(Venture Capital في رأسماؿ "شركات ناشئة"، بالنسبة )

 ات مف مدة الشركة. ألوؿ خمس سنو 
قيمة االمواؿ التي تـ استثمارىا في "شركات ناشئة" بالنسبة   -

 «لمسنوات المتبقية.
 

( مف 1يمغى نص الفقرة )ي( مف البند ) المادة الثانية:
المقطع "رابعًا" مف "المادة الثامنة مكرر" مف القرار األساسي 

 ويستبدؿ بما يمي: 7/3/1996تاريخ  6116رقـ 
عقد االدارة الموقع مع الشركة أو اي مستند آخر يحدد  -ي»

 فيو رسـو االدارة 
في ما خص الشركات التي يكوف موضوعيا محصورًا 

( في رأسماؿ "شركات Venture  Capitalبالمشاركة )
 ناشئة".

 «اي مستندات اخرى يجدىا مصرؼ لبناف ضرورية.  -ؾ
 

المادة التاسعة »"ثالثًا" مف يضاؼ الى المقطع   المادة الثالثة:
 7/3/1996تاريخ  6116مف القرار األساسي رقـ « مكرر
 ( التالي نصو:32البند )

% مف قيمة القروض التي تمنح بالميرة  150نسبة  -32»
المبنانية لتمويؿ االنتاج المبناني لؤلعماؿ الفنية )افبلـ سينمائية 

أو اعماؿ مسرحية(  أو تمفزيونية، روائية أو وثائقية أو تثقيفية،

والتي يمكف اف تشمؿ القيمة المدفوعة لشراء الحقوؽ الفكرية 
 النتاج العمؿ وذلؾ وفقًا لمشروط التالية: 

اف ال تتجاوز مدة القرض ستة عشر سنة بما فييا فترة  - أ
 سماح مقدارىا سنتاف. 

/ 4 500 000 000اف ال تتجاوز قيمة القرض مبمغ / - ب
 ممة يعود تقديرىا لمحاكـ.ؿ.ؿ. اال ألسباب مع

 % عمى االقؿ.90اف يتـ تنفيذ العمؿ في لبناف بنسبة  -ج
يعمؽ مصرؼ لبناف موافقتو عمى منح التسميفات لممصارؼ 
المعنية مقابؿ القروض موضوع ىذا البند عمى مدى تأثير 
المشروع عمى النمو االقتصادي واالجتماعي وعمى خمؽ 

تالي زيادة الثروة الوطنية فرص عمؿ في السوؽ المبناني وبال
 «المبنانية وعمى مدى دعمو لمميارات الفكرية االبداعية.

 
( مف المقطع 1يمغى نص الفقرة )أ( مف البند ) المادة الرابعة:

مف القرار « المادة التاسعة مكرر»"واحد وعشروف" مف 
ويستبدؿ بالنص  7/3/1996تاريخ  6116األساسي رقـ 

( 7( الى )1المحددة في البنود مف )القروض  -أ »  التالي:
 (.«32( و )30( و)22وفي البنود )

 
( المرفؽ بالقرار INيضاؼ الى األنموذج ) المادة الخامسة:
 ما يمي: 7/3/1996تاريخ  6116األساسي رقـ 

 
32 PLEA  القروض التي تمنح بالميرة

المبنانية لتمويؿ االنتاج 
المبناني لؤلعماؿ الفنية 

ة أو )افبلـ سينمائي
تمفزيونية، روائية أو 
وثائقية أو تثقيفية، أو 

     اعماؿ مسرحية(

ea   3،75  50ناقص %
مف مردود سندات 
الخزينة المبنانية لمدة 

 سنة

 
( المرفؽ IN-A-CFيمغى نص االنموذج ) المادة السادسة:

ويستبدؿ  7/3/1996تاريخ  6116بالقرار األساسي رقـ 
 القرار.بالنص الجديد المرفؽ بيذا 

 
 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة السابعة:

 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثامنة :

 
 2016نيسان  6بيروت، في 
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 417تعميم وسيط رقم 
 لممصارف و المؤسسات المالية ولشركات اليجار التمويمي

 
 8تاريخ  12232نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

المتعمؽ بتعديؿ جدوؿ "رموز أنواع القروض"  2016نيساف 
(CTC 01 المرفؽ بنظاـ المصمحة المركزية لممخاطر )

تاريخ  7705المصرفية موضوع القرار األساسي رقـ 
 .75المرفؽ بالتعميـ األساسي رقـ  26/10/2000
 

 12232قرار وسيط رقم 
 (CTC 01تعديل جدول "رموز أنواع القروض" )

 بنظام المصمحة المركزية لممخاطر المصرفيةالمرفق 
 .26/10/2000تاريخ  7705موضوع القرار األساسي رقم 

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 179و  147بناء عمى قانوف النقد والتسميؼ، سيما المادتيف 
 منو،

مف القانوف المنفذ بالمرسـو رقـ  3وبناء عمى أحكاـ المادة 
 ،1982أيموؿ  20تاريخ  5439
 26/10/2000تاريخ  7705عمى القرار األساسي رقـ  وبناء

 المتعمؽ بنظاـ المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية،
وبناء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

               ،6/4/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 يـقـرر مـا يـأتـي
ربية والفرنسية يمغى النص المنظـ بالمغتيف الع المادة الولى:

( المرفؽ بنظاـ CTC 01لجدوؿ "رموز أنواع القروض" )
 المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية موضوع 

ويستبدؿ  26/10/2000تاريخ  7705القرار األساسي رقـ 
 بالنص الجديد المرفؽ بيذا القرار.

 
 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:

 
 القرار في الجريدة الرسمية. ينشر ىذا المادة الثالثة:

 
 2016نيسان  8بيروت، في 

 

 
 418تعميم وسيط رقم 

لممصارف ولممؤسسات المالية ولممؤسسات ولمشركات 
المرخص ليا بإصدار بطاقات إيفاء أو  المبنانية واألجنبية

 دفع أو ائتمان
 

تاريخ  12239نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 7299بتعديؿ القرار األساسي رقـ المتعمؽ  22/4/2016

)الصراؼ اآللي وبطاقات االئتماف 10/6/1999تاريخ 
 .63والوفاء( المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 

 
 12239قرار وسيط رقم 

 10/6/1999تاريخ  7299تعديل القرار األساسي رقم 
 المتعمق بالصراف اآللي وبطاقات الئتمان والوفاء.

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 174، و 70اًء عمى قانوف النقد والتسميؼ ال سيما المادتيف بن
 منو ،

المتعمؽ  26/10/1999تاريخ  133وبناًء عمى القانوف رقـ 
 بمياـ مصرؼ لبناف،

 10/6/1999تاريخ  7299وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
وتعديبلتو المتعمؽ بالصراؼ اآللي وبطاقات االئتماف والوفاء، 

 ثانية مكرر" منو،سيما "المادة ال
وتوضيحًا لما ورد في المادة "المادة الثانية مكرر" المشار الييا 

 اعبله،
وبناء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

 ،21/4/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
               

 يـقـرر مـا يـأتـي
مف  يضاؼ الى المادة "المادة الثانية مكرر" المادة األولى:

النص  10/6/1999تاريخ  7299القرار االساسي رقـ 
 التالي:

ال تعتبر، بمفيـو ىذه المادة، مف البطاقات مسبقة الدفع » 
 المحظر اصدارىا:

البطاقات المرتبطة بحساب مصرفي والمصدرة باسـ شخص  -
معيف )كالبطاقات المرتبطة بحساب عميؿ والمصدرة باسمو او 

لبطاقات المصدرة بناء لطمب رب باسـ احد افراد عائمتو وا
 العمؿ، اف كاف شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، لدفع رواتب 
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 أو مخصصات العامميف لديو...(.
البطاقات الصادرة بطمب مف المنظمات الدولية الشرعية  -

والمخصصة لممساعدات االنسانية واالجتماعية المحمية شرط 
 «الحصوؿ عمى موافقة مصرؼ لبناف.

 
 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره.  الثانية:المادة 

 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:

 
 2016نيسان  22بيروت، في 

 
 

 419تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية 

 
تاريخ  12248نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 6116رقـ المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي  27/4/2016
)التسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ  7/3/1996تاريخ 

لبناف لممصارؼ ولممؤسسات المالية( المرفؽ بالتعميـ االساسي 
 .23رقـ 
 

 12248قرار وسيط رقم 
 7/3/1996تاريخ  6116تعديل القرار األساسي رقم 

المتعمق بالتسييالت الممكن أن يمنحيا مصرف لبنان 
 اليةلممصارف ولممؤسسات الم

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 153و  70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، سيما المواد 
 منو، 177و  174و

 7/3/1996تاريخ  6116وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
وتعديبلتو المتعمؽ بالتسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ 

 لبناف لممصارؼ ولممؤسسات المالية،
المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في وبناًء عمى قرار المجمس 

 ،21/4/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 يـقـَـّرر مـا يـأتـي

( مف المقطع "أواًل" مف 5يمغى نص  البند ) المادة الولى:
تاريخ  6116"المادة الثامنة مكرر" مف القرار األساسي رقـ 

 ويستبدؿ بالنص التالي: 7/3/1996
اىمات اي مصرؼ في ال يمكف اف يتجاوز مجموع مس -5»

% مف اموالو الخاصة، عمى اف ال تزيد 4"الشركات" نسبة 
مساىمتو في أي مف الشركات التي يكوف موضوعيا محصورًا 

( في رأسماؿ "شركات ناشئة" Venture Capitalبالمشاركة )
% في أي مف "الشركات" 10% مف ىذه النسبة وعف 20عف 

مصرؼ لبناف، في غير انو يعود لممجمس المركزي ل االخرى.
 «حاالت معممة، الموافقة عمى تخطي اي مف ىذه النسب.

 
عمى المصارؼ المخالفة لمنسب المبينة في  المادة الثانية:

المادة االولى اعبله العمؿ عمى اتخاذ االجراءات لتسوية 
أوضاعيا خبلؿ ميمة ثبلثة اشير مف تاريخ صدور ىذا 

 القرار.
 

 لقرار فور صدوره.يعمؿ بيذا ا المادة الثالثة :
 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة:
 

 2016نيسان  27بيروت، في 
 

   
 420تعميم وسيط رقم 

 لممصارف  ولممؤسسات المالية
 

تاريخ  12252نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 7694المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  3/5/2016

)تكويف المؤونات ونسبة األمواؿ  18/10/2000تاريخ 
الخاصة الجاىزة الصافية بالعممة المبنانية( المرفؽ بالتعميـ 

 .73األساسي رقـ 
 

 12252قرار وسيط رقم 
 18/10/2000تاريخ  7694تعديل القرار األساسي رقم 

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 و،من 174بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، السيما المادة 
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 18/10/2000تاريخ  7694وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
وتعديبلتو المتعمؽ بتكويف المؤونات وبنسبة األمواؿ الخاصة 

 الجاىزة الصافية بالعممة المبنانية،
وبناء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

 ،21/4/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 يـقـرر مـا يـأتـي
يضاؼ الى المادة الثانية مف القرار  األولى: المادة

  18/10/2000تاريخ  7694األساسي رقـ 
 ( التالي نصو:6البند )

عمى المصارؼ والمؤسسات المالية تكويف مؤونات  -6»
مقابؿ الحسابات المدينة التي يتـ اقفاليا، تطبيقًا  لئلجراءات 

لية ولمعقوبات ولمتقييدات المقررة مف قبؿ المنظمات الدو 
الشرعية أو مف قبؿ السمطات السيادية االجنبية، والعمؿ عمى 
تحصيؿ ىذه الديوف مف العمبلء المعنييف وذلؾ دوف تعديؿ 

 « تصنيفيـ االئتماني.
 

 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:
 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
 

 2016ايار  3بيروت، في 
   
  

 421تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية

 
تاريخ  12255نودعكـ ربطا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

المتعمؽ بتعديؿ نظاـ مراقبة العمميات المالية  4/5/2016
والمصرفية لمكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب المرفؽ 

موضوع  18/5/2001تاريخ  7818بالقرار األساسي رقـ 
 .83التعميـ االساسي رقـ 

 
 12255قرار وسيط رقم 

تعديل "نظام مراقبة العمميات المالية والمصرفية لمكافحة 
 تبييض األموال وتمويل الرىاب"

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

بناًء عمى أحكاـ قانوف مكافحة تبييض االمواؿ وتمويؿ 
سيما المادة الرابعة  24/11/2015تاريخ  44االرىاب رقـ 

 منو،
 18/5/2001تاريخ  7818وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

وتعديبلتو المتعمؽ بنظاـ مراقبة العمميات المالية والمصرفية 
 لمكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب،

وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
 ،27/4/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 يقرر ما يأتي

( مف المقطع 1يمغى نص الفقرة أ( مف البند ) األولى:المادة 
 ف "نظاـ مراقبة العمميات الماليةم 9"أواًل" مف المادة 

والمصرفية لمكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب" المرفؽ 
ويستبدؿ  18/5/2001تاريخ  7818بالقرار األساسي رقـ 

 بالنص التالي:
عمى االمواؿ النقدية  أ( العمبلء ذوو الميف المعتمدة اساساً »

)الصرافة، تجارة الذىب واالحجار الثمينة، المطاعـ والمبلىي 
ارة السيارات، كونتوارات الميمية، الشركات العقارية، تج

، المؤسسات غير المصرفية التي تقـو بالتحاويؿ التسميؼ
  «النقدية بالوسائؿ االلكترونية...(.

 
ف المقطع "أواًل" مف ( م1يضاؼ الى البند ) المادة الثانية:

مف "نظاـ مراقبة العمميات المالية والمصرفية  9المادة 
لمكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب" المرفؽ بالقرار 

الفقرة )ي( التالي  18/5/2001تاريخ  7818األساسي رقـ 
ي(  الجمعيات التي ال تتوخى الربح، سيما تمؾ » نصيا:

برامج ومصادر تمويؿ  المنشأة حديثًا والتي ليس لدييا
 «.واضحة.

  
مف القسـ  10( مف المادة 1يمغى نص البند ) المادة الثالثة:

الرابع مف "نظاـ مراقبة العمميات المالية والمصرفية لمكافحة 
تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب" المرفؽ بالقرار األساسي رقـ 

 ويستبدؿ بالنص التالي: 18/5/2001تاريخ  7818
 "لجنة مكافحة تبييض االمواؿ وتمويؿ االرىاب" إنشاء  -1» 
 AML/CFT Boardمف بيف اعضاء مجمس االدارة ) 

Committee وبحيث ال يقؿ عدد االعضاء عف ثبلثة عمى )
 اف يتـ :
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تعييف رئيس ليذه المجنة  مف بيف ىؤالء االعضاء واف  -
 يكوف مستقبًل ويتمّتع بالخبرات العممية الضرورية.

 تعويضات رئيس واعضاء ىذه المجنة.تحديد  -
باستثناء الرئيس، يمكف الي عضو في ىذه المجنة اإلشتراؾ 
في الوقت عينو في عضوية  اي مف "لجنة التدقيؽ" أو "لجنة 

 (.         Cross Membershipالمخاطر" او "لجنة التعويضات")
ال يمكف لرئيس "لجنة مكافحة تبييض االمواؿ وتمويؿ 

( تفويض AML/CFT Board Committeeاالرىاب" )
 «صبلحياتو الى أي شخص آخر.

 
( مف 3يمغى نص الفقرة االخيرة مف البند ) المادة الرابعة:

مف "نظاـ مراقبة العمميات المالية والمصرفية  10المادة 
لمكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب" المرفؽ بالقرار 

بدؿ بالنص ويست 18/5/2001تاريخ  7818األساسي رقـ 
 التالي:

يتـ تقييـ اداء المسؤوؿ عف مراقبة العمميات مباشرة مف قبؿ »
رئيس وحدة التحقؽ الذي يقـو بدوره باببلغ وحدة الموارد 
البشرية و "لجنة مكافحة تبييض االمواؿ وتمويؿ االرىاب" 

(AML/CFT Board Committee .عف ىذا التقييـ )» 
 

مف  11( مف المادة 1)يمغى نص البند  المادة الخامسة:
القسـ الرابع مف "نظاـ مراقبة العمميات المالية والمصرفية 
لمكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب" المرفؽ بالقرار 

ويستبدؿ بالنص  18/5/2001تاريخ  7818األساسي رقـ 
 التالي:

في ما خص "لجنة مكافحة تبييض االمواؿ وتمويؿ  -1»
 االرىاب" 

(AML/CFT Board Committee المشار إلييا في البند )
 أعبله:  10( مف الماّدة 1)
مساندة مجمس االدارة في ممارسة ميامو ودوره االشرافي  ( أ

في اطار مكافحة تبييض االمواؿ وتمويؿ االرىاب وفيـ 
المخاطر ذات الصمة ومساعدتو عمى اتخاذ القرارات 

 المناسبة بيذا الخصوص.
لة إلييا مف "وحدة التحقؽ" ومف مراجعة التقارير المحا ( ب

"وحدة التدقيؽ الداخمي" بشأف اإلجراءات المتبعة والعمميات 
غير االعتيادية والحسابات المصنفة ذات مخاطر عالية  

 وفؽ المقاربة المبنية عمى المخاطر

 (Risk Based Approach لجية اإليداعات والسحوبات )
وارتباطيا  CTSلػالنقدية والتحاويؿ واإلعفاءات مف تعبئة ا

 «بنشاطات اقتصادية، واتخاذ القرارات بشأنيا. 
 

مف  11( مف المادة 2يمغى نص البند ) المادة السادسة:
القسـ الرابع مف "نظاـ مراقبة العمميات المالية والمصرفية 
لمكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب" المرفؽ بالقرار 

تبدؿ بالنص ويس 18/5/2001تاريخ  7818األساسي رقـ 
 التالي:

 في ما خص "وحدة التحقؽ": -2»
وضع دليؿ إجراءات لتطبيؽ أحكاـ قانوف مكافحة تبييض أ ( 

األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب وأحكاـ ىذا النظاـ وعرضو عمى 
 اعبله. 10( مف الماّدة 1المجنة المشار الييا في البند )

 KYC) (Know Yourب( وضع أنموذج لمعرفة العمبلء )
Customer يتضمف المعمومات األساسية الواجب ،)

مف ىذا  3توفرىا عنيـ والسيما تمؾ المعددة في المادة 
النظاـ، عمى سبيؿ الذكر ال الحصر وعرضو عمى المجنة 

 اعبله. 10( مف الماّدة 1المشار الييا في البند )
التحقؽ مف حسف تطبيؽ ومف فعالية اإلجراءات واألنظمة ج( 

 حة عمميات تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب.المتبعة لمكاف
مراجعة اإلجراءات واألنظمة المشار إلييا أعبله دوريًا د( 

 واقتراح تطويرىا وفقًا ألحدث األساليب المتبعة.
وضع برنامج لتدريب الموظفيف عمى طرؽ مراقبة ىػ( 

العمميات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األمواؿ 
 وتمويؿ اإلرىاب.

متابعة مبلءمة إجراءات إعفاء بعض العمبلء المعروفيف  و( 
باإلجراءات المتبعة بالنسبة لسقؼ المبالغ  مف التقيد

 (CTSالعمميات النقدية ) المستثناة مف تعبئة استمارة
(Cash Transaction Slipعندما تبمغ )  أو تفوؽ

 العممية مبمغ عشرة آالؼ دوالر أميركي أو ما يوازييا
ألقصى لئلعفاء وتعديمو تبعًا لمتطورات وتعييف الحد ا

 االقتصادية المرتبطة بالعميؿ. 
التحقؽ مف تقيد الموظفيف المعنييف بدليؿ إجراءات تطبيؽ  ( ز

النصوص القانونية والنظامية المتعمقة بمكافحة  أحكاـ
وتمويؿ اإلرىاب ومف تعبئة أنموذج معرفة  تبييض األمواؿ

عداد تقارير بذ (KYCالعمبلء )  لؾ.وا 
المراجعة الدورية لفعالية اإلجراءات واألنظمة المتبعة في ح( 

مكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب والعمؿ  مجاؿ
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ورفع إقتراحاتيا بتعديؿ ىذه اإلجراءات  عمى تطويرىا
( مف المادة 1واألنظمة إلى المجنة المشار الييا في البند )

 اعبله، التخاذ القرار المناسب .  10
مراجعة التقارير اليومية / األسبوعية التي تردىا مف  ( ط

 والفروع المعنية حوؿ العمميات النقدية والتحاويؿ. المديريات
مراقبة الحسابات كافة، والعمميات العائدة لمعميؿ عمى  ( ي

(، داخؿ وخارج الميزانية، Consolidated) أساس مجمع
ارج، وجميع الفروع في لبناف والخ لدى المركز الرئيسي

المعمومات الموجودة في أنموذج  لمتأكد مف أنيا تتناسب مع
 أخرى لدى المصرؼ. معرفة العمبلء وأية معمومات

 
التحقيؽ في العمميات غير اإلعتيادية السيما العمميات  ( ؾ

 المشار إلييا
عمى أف  8والبند )أ( مف المادة  7( مف المادة 1في البند )

الكامنة وراء ىذه العمميات التدقيؽ في األسباب  يتـ
وتوثيؽ النتائج واإلحتفاظ بيا لمدة خمس  والغرض منيا

التحقيؽ الخاصة" بيا في حاؿ طمبت  سنوات وتزويد "ىيئة
عداد تقرير دوري )شيري عمى األقؿ( بيذا  ذلؾ، وا 

( مف 1الخصوص إلى المجنة المشار الييا في البند )
 اعبله. 10الماّدة 

 ح حسابات لمؤسسات الصرافة.الموافقة عمى فت ( ؿ
 مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة عمى اساس مجمع. (ـ 
إعداد جدوؿ أعماؿ "لجنة مكافحة تبييض االمواؿ  ( ف

 وتمويؿ االرىاب" .
إعبلـ رئيس مجمس اإلدارة / المدير العاـ مباشرًة إذا  ( س

كانت لدييا تأكيدات أو شكوؾ بأف العممية المصرفية تخفي 
 «لؤلمواؿ أو تمويبًل لئلرىاب. تبييضًا 

 
( مف 8يستبدؿ نص البند )ب( مف الفقرة ) المادة السابعة:

مف القسـ الرابع مف "نظاـ مراقبة العمميات المالية  11المادة 
والمصرفية لمكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب" المرفؽ 

بالنص  18/5/2001تاريخ  7818بالقرار األساسي رقـ 
 التالي:

( مراجعة عمميات فتح الحسابات والموافقة عمى إعفاء ب» 
( CTSبعض العمبلء مف تعبئة إستمارة العمميات النقدية )

وتحديد سقوؼ اإلعفاءات وذلؾ باإلستناد إلى معايير تبرر 
ىذه اإلعفاءات والسقوؼ، عمى أف يرفع أسماء العمبلء 

المعفييف وسقوؼ اإلعفاءات إلى "وحدة التحقؽ" إلبداء 
 «أي.لر ا

   
مف "نظاـ مراقبة  12يضاؼ الى المادة  المادة الثامنة:

العمميات المالية والمصرفية  لمكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ 
تاريخ  7818اإلرىاب" المرفؽ بالقرار األساسي رقـ 

 المقطع "ثالثًا" التالي نصو: 18/5/2001
 ثالثًا:  عمى كؿ مصرؼ لبناني تطبيؽ اجراءات العناية» 
اي مف فروعو في الخارج في حاؿ تنفيذه اجبة عمى عمبلء  الو 

عممية او فتحو حسابًا في لبناف لصالح اي مف ىؤالء العمبلء، 
 ع في الخارج تقـو ايضًا بإجراءاتحتى واف كانت ىذه الفرو 

 «العناية الواجبة.
 

تمنح المصارؼ ميمة حدىا االقصى سنة مف  المادة التاسعة:
 لمتقيد بأحكاـ المادة الثالثة منو. تاريخ صدور ىذا القرار

 
 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره.  المادة العاشرة:

 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة الحادية عشرة:

 
 2016ايار  4بيروت، في 

 
 

 422تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية

 
تاريخ  12256نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط  رقـ 

 7159المتعمؽ بتعديؿ القرار االساسي رقـ  4/5/2016
المتعمؽ بتصنيؼ مخاطر الديوف  10/11/1998تاريخ 

 .58المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
 

 12256قرار وسيط رقم 
 10/11/1998تاريخ  7159تعديل القرار الساسي رقم 

 المتعمق بتصنيف مخاطر الديون.
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 منو، 174عمى قانوف النقد والتسميؼ سيما المادة بناًء 
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 10/11/1998تاريخ  7159وبناًء عمى القرار االساسي رقـ 
  وتعديبلتو المتعمؽ بتصنيؼ مخاطر الديوف،

وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
 ،27/4/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 يقّرر ما يأتي

يمغى نص المادة  االولى مف القرار االساسي  المادة األولى:
 ويستبدؿ بالنص التالي: 10/11/1998تاريخ  7159رقـ 
 لغاية تطبيؽ ىذا القرار يقصد بالعبارات التالية ما يمي: » 
 "قروض التجزئة":  تشمؿ: -1
القروض االستيبلكية كافة )بما فييا قروض السّيارات  -

والقروض االستيبلكية وقروض الطبلب وقروض التعميـ 
 األخرى(.

)بما فييا  Revolving Creditsخطوط االئتماف المتجّددة  -
 وض الممنوحة ألىداؼ استيبلكية أوبطاقات االئتماف والقر 

 شخصية بحتة وغير مرتبطة بأىداؼ مينية أو تجارية(.
 القروض السكنّية. -
"القروض والتسييبلت األخرى": جميع أنواع القروض  -2
سييبلت غير "قروض التجزئة" )منيا قروض الشركات والت
(Corporate قروض الشركات المتوسطة والصغيرة الحجـ ،)

SME.)...،))» 
 

يمغى نص المادة  الثانية مف القرار االساسي  المادة الثانية:
 ويستبدؿ بالنص التالي: 10/11/1998تاريخ  7159رقـ 
نظاميف  يطمب مف المصارؼ والمؤسسات المالية اعتماد»

 لتصنيؼ مخاطر الديوف:
 النظاـ األوؿ: تصنيؼ مخاطر الديوف ألغراض رقابية 

(Supervisory Classification ييدؼ إلى التمييز بيف :)
الديوف المنتجة والديوف غير المنتجة، وذلؾ وفقًا لمممحؽ رقـ 

( 2( "تصنيؼ مخاطر قروض التجزئة" ولمممحؽ رقـ )1)
تسييبلت األخرى " المرفقيف "تصنيؼ مخاطر القروض وال

 بيذا القرار. 
النظاـ الثاني: التصنيؼ الخاص بكؿ مصرؼ أو مؤسسة 

 مالية
(Loan Grading System ييدؼ الى المساعدة عمى :)

إدارة مخاطر االئتماف في المصرؼ أو المؤسسة المالية 
خصوصًا لناحية تحديد مخاطر محفظة القروض والتسميفات، 

 رجة تعّقػد العمميات في المصرؼ ويتناسب مع حجـ ود

أو المؤسسة المالية بحيث يتـ تقييـ القروض والتسميفات 
الممنوحة وفقًا لعشر درجات، عمى االقؿ، كما ىو وارد في 

( المرفؽ بيذا القرار والتي توزع عمى الشكؿ 3الممحؽ رقـ )
 التالي:

 سبع درجات تصنيؼ لمديوف المنتجة  -
(Performing loans.) 
 ثبلث درجات تصنيؼ لمديوف غير المنتجة  -
(Non-performing loans».) 
 

يمغى نص المقطع "ثالثًا" مف المادة الثالثة مف  المادة الثالثة:
ويستبدؿ  10/11/1998تاريخ  7159القرار االساسي رقـ 

 بالنص التالي:
ثالثًا: تحديد ممفات الديوف التي تخضع إلحدى المنيجيتيف »

 التاليتيف:
(: تطّبؽ ىذه Credit ratingمنيجية التصنيؼ ) -1

 Commercialالمنيجية عمى ممفات الديوف التجارية )
Loans التي تواجو مخاطر ذات خصائص مختمفة )

(Different risk characteristics بحيث يتـ تقييـ كؿ ،)
 عميؿ عمى حدة بناًء عمى عناصر كّمية ونوعية.

(: تطّبؽ ىذه المنيجية Credit scoringمنيجية النقاط ) -2
عمى قروض التجزئة التي تتمتع بمخاطر ذات خصائص 

( بحيث يتـ تقييـ Similar risk characteristicsمشتركة )
العميؿ بعد مقارنتو مع مجموعة العمبلء ذات الخصائص 

( وتعتمد ىذه المنيجية بشكؿ Peer groupالمشابية )
 Historicalة )أساسي عمى المعمومات التاريخية المتوفر 

data( وعمى تقنيات كّمية )Quantitative 
techniques».) 

 
 لمادة الرابعة مف القرار االساسييمغى نص ا المادة الرابعة:

 ويستبدؿ بالنص التالي: 10/11/1998تاريخ  7159رقـ 
تعتمد، ألىداؼ رقابية، المواءمة بيف نظاـ التصنيؼ  »

وفقًا لما وارد في الخاص ونظاـ التصنيؼ ألغراض رقابية 
 «( المرفؽ بيذا القرار.4الممحؽ رقـ )

 
يمغى نص المادة الخامسة مف القرار  المادة الخامسة:

 .10/11/1998تاريخ  7159االساسي رقـ 
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يعدؿ ترقيـ "المادة السادسة" مف القرار  المادة السادسة:
بحيث تصبح  10/11/1998تاريخ  7159االساسي رقـ 

 "المادة الخامسة".
 

تاريخ  7159تضاؼ الى القرار االساسي رقـ  المادة السابعة:
 "المادة السادسة" التالي نصيا: 10/11/1998
المادة السادسة: تتعّرض المصارؼ والمؤسسات المالية »

ىذا القرار لمعقوبات اإلدارية المنصوص  المخالفة ألحكاـ
 «مف قانوف النقد والتسميؼ. 208عمييا في المادة 

 
( 3( و)2( و)1يمغى نص كؿ مف المبلحؽ ) ثامنة:المادة ال

  7159المرفقة بالقرار االساسي رقـ 
ويستبدؿ بالنص الجديد المرفؽ بيذا  10/11/1998تاريخ 
 القرار.

 
تمنح المصارؼ والمؤسسات المالية ميمة  المادة التاسعة:

حدىا االقصى ستة اشير مف تاريخ صدور ىذا القرار لتطبيؽ 
 أحكامو.

 

 ُيعمؿ بيذا القرار فور صدوره. العاشرة: المادة
 

 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الحادية عشر:
 

 2016ايار  4بيروت ، في 
 

 ممحق رقم 1 

ألغراض رقابية قروض التجزئة تصنيف مخاطر 
(Supervisory Classification) 

 تصنيف القرض عدد أّيام التأّخر في السداد
 عادي  يومًا  30لغاية 
 لممتابعة  يومًا  31-60
 لممتابعة والتسوية  يومًا  90 -61
 دوف العادي  يومًا  91-180

مشكوؾ بتحصيمو أو رديء وفقًا  يومًا   181أكثر مف 
 لمحالة 

 7776: يتـّ التقّيد بمتطمبات القرار االساسي رقـ مالحظة
لجية المؤونات المطموب تكوينيا مقابؿ كّؿ نوع مف   21/2/2001تاريخ

 قروض التجزئة. 
 

 2ممحق رقم 
 (Supervisory Classificationألغراض رقابية ) األخرى )غير ديون التجزئة(ديون التصنيف مخاطر 

 المعالجات المطموبة مواصفات العميل والدين العائد لو التصنيف
 

 عادي
أخوذة(. يصّنف الـدين عاديـًا فـي حـال بغّض النظر عن الضمانات الم)قدرة مرتفعة عمى اليفاء باللتزامات 

  توفر الشروط المبّينة أدناه: 
  اكتماؿ الممؼ االئتماني سيما لجية توفر مستندات ثبوتية عف نشاط العميؿ وتحديد واضح  ودقيػؽ

 ليدؼ التسييبلت ومصادر التسديد )حتى لو كانت التسييبلت ممنوحة لقاء ضمانة نقدية(. 
 لمتسديد.  مع التدفقات النقدية افمتناسب وحجمو الديف  مدة منح  
  إلى ما يمي:  تشير حديثةتوفر بيانات مالية 

o  يا )أصؿ و/أو فائدة(.  المترتبة عند استحقاق االلتزامات تفوؽ حقيقيةوجود تدفقات نقدية 
o مبلءة وسيولة جّيدة.  
o الربحية. حجـ األعماؿ و  استقرار أو نمو إيجابي في 

 وفقًا ليدؼ التسييبلت.  وفي استعماؿ التسييبلت الممنوحة العميؿ وجود حركة نشطة في حساب 
  األقسػػػػػػػػػػػػػػػاط المسػػػػػػػػػػػػػػػتحقة إف لجيػػػػػػػػػػػػػػػة أصػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػديف جػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػأخير فػػػػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػػػديد ال يو 

 يومًا.  30عف  ال تزيدإال بحاالت استثنائية معممة ولفترة  و/أو الفوائد
  ال تزيػد  ولفتػرة إال فػي حػاالت اسػتثنائية معممػة الموافؽ عميوال يوجد تجاوز عمى سقؼ التسييبلت 

 % مف التسييبلت. 10، عمى أال يفوؽ ىذا التجاوز نسبة يوماً  30عف 
  .عدـ وجود أي مخالفات لمقوانيف واألنظمة والتعميمات التي ترعى التسييبلت وشروط منحيا 

 

 
 لممتابعة 

باللتزامـات )أصـل و/أو فائـدة(. يصـّنف الـدين لممتابعـة فـي حـال تـوفر المؤشـرات قدرة مقبولة عمى اليفـاء 
 : التالية

  عػدـ عػدـ تػوفر مسػتندات ثبوتيػة عػف نشػاط  المػديف، أو عدـ اكتماؿ الممؼ االئتماني لمعميؿ سيما لجيػة
 ر التسديد بوضوح، أو عدـ تجديد الممؼ لفترة تزيد عف سنةمصادأو غاية السمفة  تحديد

  سنتيف  يعود آخرىا لفترة تزيد عف توفر بيانات مالية 
  وتباطؤ في حركة الحساب الجاري الماليةو ؤشراتمتباطؤ  في نشاط العميؿ و تراجع في 
  يومًا.   60و 31 بيف تسديد األقساط المستحقة إف لجية أصؿ الديف  و/أو الفوائد حصوؿ تأخير في 

 
  إسػػػػتكماؿ النػػػػػواقص فػػػػػي الممػػػػػؼ اإلئتمػػػػػاني

 ية حديثة. واالستحصاؿ عمى بيانات مال
 إزالة المخالفات والتجاوزات 
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  يومػػًا أو حجػػـ  60و 31حصػػوؿ تجػػاوز عمػػى سػػقؼ التسػػييبلت الموافػػؽ عميػػو ولفتػػرة زمنيػػة تتػػراوح بػػيف
 % مف التسييبلت الممنوحة. 10التجاوز يزيد عف 

  التي ترعى التسييبلت وشروط منحيا. وجود مخالفات لمقوانيف واألنظمة 
لممتابعة 
 والتسوية

يظير وضع العميل المالي تراجعًا مما قد ينعكس سمبًا عمى قدرتو المستقبمية عمى اليفاء بالتزاماتو )إن 
لجية أصل الدين و/أو الفوائد( في حال عدم اتخاذ الجراءات المناسبة. يصّنف الدين لممتابعة والتسوية 

  في حال توفر المؤشرات التالية: 
  ية وآخرىا يعود ألكثر مف ثبلث سنوات. لالقدرة عمى تحديث البيانات الماعدـ وجود بيانات مالية أو عدـ 
 ( اعتماد العميؿ بشكؿ رئيسي عمى االستدانةHighly Leveraged و ) المالية المتوفرة تشير إلى البيانات

السػػيولة و  التػدفقات النقديػة المؤشػػرات الماليػة بمػا فػي ذلػػؾفػي  /أوو نشػاط العميػؿفػػي ىػاـ حصػوؿ تراجػع 
 والربحية مما ينعكس سمبًا عمى قدرة المديف عمى السداد.   لمبلءةوا

 أو في أوضاع السوؽ أو األوضاع االقتصادية بشكؿ عػاـ  حيث نشاط العميؿقطاع تراجع في مؤشرات ال
 سيا سمبًا عمى قدرة العميؿ عمى السداد.وانعكا

  .تكّبد العميؿ خسائر متراكمة أّدت إلى تآكؿ راسماؿ الشركة 
  90و 60لفترة تتػراوح بػيف تسديد األقساط المستحقة إف لجية أصؿ الديف و/أو الفوائد تأخير في حصوؿ 

 يومًا.
 ظيور (  مؤشرات صعوبة في حركػة الحسػاب الجػاريHard Core خػبلؿ فتػرة دورة التحويػؿ إلػى النقػد )

(Cash Conversion Cycle.)   
  يومًا.  90و 60حصوؿ تجاوز عمى سقؼ التسييبلت الموافؽ عميو ولفترة تتراوح بيف 
   .حصوؿ إعادة ىيكمة لمديف 
 أو ظيػور خبلفػات أساسػية بػيف الشػركاء  الشركة إذا كاف العميػؿ شخصػًا معنويػاً خمؿ في إدارة و ضعؼ أ

  د.قد يؤدي إلى احتماؿ عدـ السدامما 
  وقدرتػو عمػى  قػد ينػتج عنيػا خسػائر تػؤثر عمػى سػبلمة وضػعو المػالي قضػائية إلػى دعػاوى العميؿتعّرض

 . السداد
 وجود تسييبلت ائتمانية غير منتجة لمعميؿ في "مؤسسات" أخرى 

  التوافػػػػػػؽ مػػػػػػع العميػػػػػػؿ عمػػػػػػى وضػػػػػػع خطػػػػػػة
 لمعالجة الثغرات المطموبة 

  ووضػػػػػػع إعػػػػػادة تقيػػػػػيـ الخطػػػػػة الموضػػػػػوعة
العميػػػػػؿ فصػػػػػميًا وتعػػػػػديؿ تصػػػػػنيؼ العميػػػػػؿ 

 حيث ينطبؽ 
 

دون 
 العادي 

من ضعف واضح في القدرة عمى السداد. إّن القدرة عمى السداد ترتكز عمى تحسن ممحوظ العميل  يعاني
يصّنف الدين دون العادي في حال توافر  المجوء إلى تسييل الضمانات المتوفرة.في وضعو المالي أو عمى 

 المؤشرات التالية: 
  تصبح  غير كافية لتسديد اإللتزامات.    في التدفقات النقدية الحالية والمستقبمية بحيث كبيرتراجع 
 91تتراوح بيف  و/أو الفوائد لفترة  األقساط المستحقة إف لجية أصؿ الديف حصوؿ تأخير في تسديد 

 يومًا. 180و
 (  ظيور مؤشرات صعوبة في حركة الحساب الجاريHard Coreخبلؿ فترة دورة ) التحويؿ إلى النقد 

(Cash Conversion Cycle)  وعدـ تحويؿ رصيد الحساب غير المسدد إلى قرض ألجؿ يتوافؽ مع
 يومًا.  180و 91التدفقات النقدية لمعميؿ خبلؿ فترة تتراوح بيف 

  يومًا. 180و 91تجاوز عمى سقؼ التسييبلت لفترة تمتد بيف 
  يومًا.  90و 60االلتزاـ بتسديد أقساط معاد جدولتيا لفترة تتراوح بيف عدـ 

  اعتبػػػػػػار الفوائػػػػػػد والعمػػػػػػوالت بمثابػػػػػػة فوائػػػػػػد
وعموالت غير محققة واعتبار فوائػد التػأخير 
عمػػػى السػػػندات التػػػي لػػػـ يػػػتـ تسػػػديدىا لمػػػدة 

 يومًا بمثابة فوائد غير محققة. 90تزيد عف 
  إعػػػػػػداد خطػػػػػػة لتخفػػػػػػيض مديونيػػػػػػة العميػػػػػػؿ

دريجيًا واإلمتنػػػػػاع عػػػػػف مػػػػػنح العميػػػػػؿ أي تػػػػػ
تسػػػييبلت إضػػػافية لمحػػػد مػػػف إمكانيػػػة تكبػػػد 

 المصرؼ/المؤسسة المالية الخسائر.
  إعػػادة تقيػػيـ الوضػػع فصػػميًا ومبلحقػػة مػػػدى

 االلتزاـ بالخطة الموضوعة.
  إجػػراء تخمػػيف حػػديث لمضػػمانات لمتأكػػد مػػف

 أف قيمتيا السوقية ما زالت كافية.
 

مشكوك 
 بتحصيمو 

 احتمال عدم تحصيل جزء من الدين حتى بعد تصفية الضمانات.
 يصّنؼ الديف مشكوكًا بتحصيمو في حاؿ توافر المؤشرات التالية: 

  يوماً  180حصوؿ تأخير في تسديد األقساط المستحقة إف لجية أصؿ الديف و/أو الفوائد لفترة تزيد عف 
 (  ظيور مؤشرات صعوبة في حركة الحساب الجاريHard Core خبلؿ فترة دورة )  النقد التحويؿ إلى

(Cash Conversion Cycle وعدـ تحويؿ رصيد الحساب غير المسدد إلى قرض ألجؿ يتوافؽ مع )
 يومًا.  180تزيد عف  التدفقات النقدية لمعميؿ خبلؿ فترة 

  180تجاوز في سقؼ التسييبلت لفترة تزيد عف  
  يومًا.  90د عف تزيعدـ  تسديد أقساط معاد جدولتيا لمدة 

 
  تكػػػػػويف مؤونػػػػػة جزئيػػػػػة لمػػػػػديف إسػػػػػتنادًا الػػػػػى

المعػػػػػػايير الدوليػػػػػػة لمتقػػػػػػارير الماليػػػػػػة حػػػػػػوؿ 
( Impairment Testإختبػػارات التػػدني )

واعتبػػػػػػار الفوائػػػػػػد والعمػػػػػػوالت بمثابػػػػػػة فوائػػػػػػد 
 وعموالت غير محققة.

 
 رديء

 
  انعدام امكانية تحصيل أي مبمغ من قيمة الدين

 

  قيمػػػة الػػػديف واعتبػػػػار تكػػػويف مؤونػػػة بكامػػػػؿ
الفوائػػػػد والعمػػػػوالت بمثابػػػػة فوائػػػػد وعمػػػػػوالت 

 غير محققة.
  توقيػػؼ احتسػػػاب الفوائػػد والعمػػػوالت بالنسػػػبة

 لمديف الذي شير افبلس صاحبو.
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 : 3ممحق رقم 
 ( Loan Grading System) بالمصرف/المؤسسة المالية التصنيف الخاص

 التعريف درجات التصنيف
 (Excellentممتاز )

1 

 (.Virtually no risk) إلى أقؿ نسبة مخاطر إئتماف المصرؼ/المؤسسة الماليةتعّرض ي
 غاية الديف إنتاجية اقتصادية. 

بػالتغّيرات فػي األوضػاع االقتصػادية المتوقػع أف تتػأثر  شبو أكيدة ومػف غيػر في استحقاقيا عمى اإليفاء بالتزاماتو استعدادهقدرة العميؿ و 
 المعني.أو في وضع القطاع 

 (Strong) قوي 

2 

نتيجة  المصنؼ في الفئة األولى فمخاطر أعمى مف الدي المصرؼ/المؤسسة المالية إلىتعّرض مف خبللو يجّيدة جدًا لكف ة الديف نوعي
 (. Higher Risk Appetiteعوامؿ تتمثؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر بوجود ىامش مخاطرة أعمى لمعميؿ )

( وتكػػوف قػػدرة العميػػؿ عمػػى السػػداد مرتفعػػة ومػػف غيػػر المتوّقػػع أف تتػػأثر بػػأي تطػػّورات Low riskمنخفضػػة ) إّف مخػػاطر الػػديف تكػػوف
 منظورة. 

، ولػو بشػكؿ ضػعيؼ، بتطػورات األوضػاع االقتصػادية أو التػأّثر مسػتقببلً ( مػع احتمػاؿ Moderate Riskتكوف مخاطر الديف معتدلة ) Good 3)جيد )
   في وضع القطاع المعني.

 (Satisfactoryمقبوؿ )
4 

المتوفر لدى المصرؼ/المؤسسػة الماليػة يكػوف  حمايةالىامش أّف ال تزاؿ مقبولة غير  عند استحقاقيا مديف عمى اإليفاء بالتزاماتوالقدرة 
 متواضعًا. 

 (. Average Riskإّف مخاطر ىذا الديف تكوف متوسطة )
 . أو في وضع القطاع المعني ةع االقتصادياوضاألعمى سمبية ميّمة تطورات يفاء بشكؿ أكبر بقد تتأثر قدرة العميؿ عمى اإل Adequate 5)مبلئـ )

 (. Acceptable Riskإّف ىامش الحماية المتوفر لممصرؼ/لممؤسسة المالية يكوف ضعيفًا لكف مخاطر ىذا الديف ال تزاؿ مقبولة )
 (Marginalىامشي )أو حّدي( )

6 
 نوعية الديف ضعيفة. 

 األوضاع االقتصادية أو في وضع القطاع المعني.في تطورات سمبية ميمة المديف قد تتأثر سمبًا عمى المدى القصير بفعؿ قدرة 
 (. Borderline Riskتكوف مخاطر ىذا الديف عمى حّد فاصؿ )

 (Vulnerableمعّرض )
7 

 نوعية الديف ضعيفة.
  (. High Riskومخاطر الديف مرتفعة ) المديف معرض بشكؿ كبير إلى التوقؼ عف الدفع

 حتى لو كانت غير ميمة قد تؤدي إلى تعّثر فعمي. أو في وضع القطاع المعنياألوضاع االقتصادية إّف تطورات سمبية في 
 .  حالياً  بالتزاماتو المالية ىي غير كافية الوفاء قدرة العميؿ عمى 8 (Substandard)دوف عادي 

 احتماؿ عدـ تحصيؿ كامؿ الديف )حتى بعد تصفية الضمانات، إف وجدت(. Doubtful 9)مشكوؾ بتحصيمو )
 ال يوجد أي فرصة لتحصيؿ الديف. 10 (Loss) رديء

 
 : 4ممحق رقم 

 بالمصرف/المؤسسة المالية  المواءمة بين نظام التصنيف المعتمد ألغراض رقابية والنظام الخاص
 نظام التصنيف ألغراض رقابية  

 (2في الممحق رقم )كما ىو وارد 
 بالمؤسسةنظام التصنيف الخاص 

 (3)كما ىو وارد في الممحق رقم 

 عادي 
 1 (Excellentممتاز )
 2 (Strongقوي )

 لممتابعة

 3 ( Goodجّيد )
 4 ( Satisfactoryمقبوؿ )
 5 (Adequateمبلئـ )

 لممتابعة والتسوية
 6 ( Marginal) أو حّدي( )ىامشي

 7 (  Vulnerableمعّرض )

 8 (Substandard)دوف عادي  دوف عادي

 مشكوؾ بتحصيمو
 ( Doubtfulمشكوؾ بتحصيمو )

9 

 10 (Lossرديء ) رديء
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 423تعميم وسيط رقم 
 التمويميلممصارف و المؤسسات المالية ولشركات اليجار 

 
تاريخ  12258نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

المتعمؽ بتعديؿ جدوؿ "رموز أنواع القروض"  12/5/2016
(CTC 01 المرفؽ بنظاـ المصمحة المركزية لممخاطر )

تاريخ  7705المصرفية موضوع القرار األساسي رقـ 
 .75المرفؽ بالتعميـ األساسي رقـ  26/10/2000

 
 12258رقم  قرار وسيط

 (CTC 01تعديل جدول "رموز أنواع القروض" )
 المرفق بنظام المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية

 .26/10/2000تاريخ  7705موضوع القرار األساسي رقم 
 

 إن حاكم مصرف لبنان،
 179و  147بناء عمى قانوف النقد والتسميؼ، سيما المادتيف 

 منو،

القانوف المنفذ بالمرسـو رقـ مف  3وبناء عمى أحكاـ المادة 
 ،1982أيموؿ  20تاريخ  5439

 26/10/2000تاريخ  7705وبناء عمى القرار األساسي رقـ 
 المتعمؽ بنظاـ المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية،

وبناء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
               ،11/5/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 قـرر مـا يـأتـييـ

يمغى النص المنظـ بالمغتيف العربية والفرنسية  المادة االولى:
( المرفؽ بنظاـ CTC 01لجدوؿ "رموز أنواع القروض" )

المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية موضوع القرار 
ويستبدؿ بالنص  26/10/2000تاريخ  7705األساسي رقـ 

 الجديد المرفؽ بيذا القرار.
 

 يعمل بيذا القرار فور صدوره.المادة الثانية: 
 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
 

 2016ايار  12بيروت، في 
 مصرف لبنان

 مركزية المخاطر
CTC01  

 رموز أنواع القروض
a1 : ( ، غير تمؾ المذكورة أدناه.8/2/1996تاريخ  6101المتوسطة و الطويمة األجؿ لمقطاعات اإلنتاجية )قرار أساسي رقـ القروض 

a11 (.2/6/2001تاريخ  7835: القروض الممنوحة بالعمبلت األجنبية لتمويؿ مشاريع صديقة لمبيئة في غير مجاؿ الطاقة ال تستفيد مف دعـ الفوائد )قرار أساسي رقـ 
a12 (.2/6/2001تاريخ  7835: القروض الممنوحة بالعمبلت األجنبية لتمويؿ مشاريع صديقة لمبيئة في مجاؿ الطاقة ال تستفيد مف دعـ الفوائد )قرار أساسي رقـ 
a13 (.2/6/2001تاريخ  7835: القروض الممنوحة لتمويؿ مشاريع صديقة لمبيئة بعد إنتياء فترة دعـ الفوائد )قرار أساسي رقـ 
a19 7835)المادة العاشرة مكرر مف القرار االساسي  2009: القروض المتوسطة أو الطويمة األجؿ لمقطاعات اإلنتاجية الممنوحة بالعمبلت االجنبية والتي تستفيد مف حوافز العاـ 
 (.2/6/2001تاريخ 

a2 :  (.8/2/1996تاريخ  6101القروض السكنية )قرار أساسي رقـ 
a29المتوسطة أو الطويمة األجؿ الممنوحة بالعمبلت االجنبية والتي تستفيد  : القروض السكنية 

 (.2/6/2001تاريخ  7835)المادة العاشرة مكرر مف القرار االساسي  2009مف حوافز العاـ 
 :a3  تاريخ  7743القروض لمقطاعات اإلنتاجية التي تستفيد مف دعـ الفوائد )قرار أساسي رقـ 
 المذكورة أدناه.( ، غير تمؾ 1/2001/ 2

a31 وبي لمتثمير".: القروض التي تستفيد مف دعـ الفوائد والممنوحة مف المصارؼ استنادًا الى االتفاقات الموقعة بيف الجميورية المبنانية و"البنؾ االور 
a32 القروض الممنوحة مف المصارؼ بتمويؿ مف :IFC  اوEIB  اوOPIC  اوAFD  اوAFESD .والتي تستفيد مف دعـ الفوائد 
a33 القروض الممنوحة بالعمبلت األجنبية لقاء كفالة مف :IFC  اوEIB  اوOPIC  اوAFD  اوAFESD .والتي تستفيد مف دعـ الفوائد 
a34.القروض المخصصة لتمويؿ احتياجات الرأسماؿ التشغيمي لممؤسسات السياحية والتي تستفيد مف دعـ الفوائد : 
a35(.2/6/2001تاريخ  7835روض الممنوحة لتمويؿ مشاريع صديقة لمبيئة وتستفيد مف دعـ الفوائد )قرار أساسي رقـ : الق 
a4 : (.2/6/2001تاريخ  7835القروض الممنوحة بالعمبلت األجنبية لقاء كفالة مف "شركة كفاالت ش.ـ.ؿ." وال تستفيد مف دعـ الفوائد )قرار أساسي رقـ 

a49 وال تستفيد مف دعـ الفوائد )المادة العاشرة مكرر مف القرار  2009حة بالعمبلت األجنبية لقاء كفالة مف شركة كفاالت ش.ـ.ؿ التي تستفيد مف حوافز العاـ : القروض الممنو
 (.2/6/2001تاريخ  7835االساسي 

a5 :(.2/6/2001تاريخ  7835د مف دعـ الفوائد )قرار أساسي رقـ القروض الممنوحة بالعمبلت األجنبية لقاء كفالة مف "شركة كفاالت ش.ـ.ؿ." والتي تستفي 
a6 : (31/5/1996تاريخ  6180برنامج االدخار/اإلقراض السكني )قرار أساسي رقـ 
a7 :.القروض السكنية األخرى 
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a8 : القروض الممنوحة مف المصارؼ بتمويؿ مفIFC  اوEIB  اوOPIC  اوAFD  اوAFESD وائد.والتي ال تستفيد مف دعـ الف 
a89 القروض الممنوحة مف المصارؼ بتمويؿ مف :IFC  اوEIB  اوOPIC  اوAFD  اوAFESD  وال تستفيد مف دعـ الفوائد )المادة العاشرة  2009التي تستفيد مف حوافز العاـ

 (.2/6/2001تاريخ  7835مكرر مف القرار االساسي 
a9 : القروض الممنوحة بالعمبلت األجنبية لقاء كفالة مفIFC  اوEIB  اوOPIC  اوAFD  اوAFESD .والتي ال تستفيد مف دعـ الفوائد 

a99 القروض الممنوحة بالعمبلت االجنبية لقاء كفالة مف :IFC  اوEIB  اوOPIC  اوAFD  اوAFESD  وال تستفيد مف دعـ الفوائد )المادة  2009التي تستفيد مف حوافز العاـ
 (.2/6/2001تاريخ  7835العاشرة مكرر مف القرار االساسي 

a0: (2/1/2001تاريخ  7743لقرار االساسي القروض لمقطاعات اإلنتاجية التي اصبحت ضمف فترة التسديد الممددة ميمتيا ولـ تعد تستفيد مف دعـ الفوائد. )المادة الرابعة مكرر مف ا 
a10:  (7/3/1996تاريخ  6116)المادة التاسعة مف القرار االساسي رقـ  2006المتضررة مف حرب تموز % مف القيمة االستبدالية لبلبنية والتجييزات  60القروض الممنوحة لتغطية 
v09 (.2/6/2001تاريخ  7835)المادة العاشرة مكرر مف القرار االساسي  2009: قروض اخرى ممنوحة بالعمبلت األجنبية والتى تستفيد مف حوافز العاـ 
b22 (. 2/6/2001تاريخ  7835: صكوؾ المديونيات مف القطاع الخاص والتسميفات المتعمقة بيا )قرار أساسي رقـ 
b3:  (.2/6/2001تاريخ  7835سندات ديف وما شابييا مصدرة مف القطاع الخاص تستفيد مف تنزيبلت مف اإللتزامات الخاضعة لبلحتياطي اإللزامي ) قرار أساسي رقـ 
c1:  مدينوف بموجب بطاقات اعتمادCredit Cards .تسدد عمى دفعات شيرية 
c2 : مدينوف بموجب بطاقات ائتمافCharge Cards  تسدد دفعة واحدة في نياية دورة الفوترةBilling cycle. 
d1 :  ويقصد بيا الديوف التي وافقت لجنة الرقابة عمى المصارؼ  -( 2010في وضعية المصارؼ )نموذج  11740رقـ الفرز اآللي –ديوف عمى الزبائف مشكوؾ بتحصيميا أو الرديئة

 عمى تكويف مؤونة جزئية أو كمية مقابميا و يدرج رصيدىا  في مركزية المخاطر أصبًل و فوائد غير محققة(
d2 : .ديوف عالقة قيد التسديد 
 d3 :  نتيجة نزاع قائـ بيف المديف والجية الدائنة ولـ يبت بيا بعد. ويقصد بيا الديوف التي ىي أماـ الجيات القضائية  -ديوف متنازع عمييا 

e1  :سندات تجارية محسومة مع حؽ الرجوع 
e2  :سندات تجارية محسومة دوف حؽ الرجوع 
e3  :( عمميات تسنيد ديوف مشتراةFactoring.مع حؽ الرجوع ) 
e4  :( عمميات تسنيد ديوف مشتراةFactoring.دوف حؽ الرجوع ) 
  :f   .تسميفات لشراء شركات ذات رافعة مالية 

h1 :.القروض الصغيرة بالميرة المبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات اإلقراض الصغير 
h21.القروض الصغيرة بالميرة المبنانية الممولة مف تسميفات ممنوحة مف المصارؼ إلى مؤسسات اإلقراض الصغير : 
h22 الممولة مف تسميفات ممنوحة مف المصارؼ إلى المؤسسات المالية.: القروض الصغيرة بالميرة المبنانية 
h3  :.القروض الصغيرة بالميرة المبنانية  الممولة مف المؤسسات المالية والممنوحة منيا أو مف مؤسسات اإلقراض الصغير 

i   :.القروض السكنية الممنوحة مف بنؾ اإلسكاف والممولة مف قروض ممنوحة لو 
i09الممنوحة مف بنؾ اإلسكاف والممولة مف قروض ممنوحة لو. 2009سكنية التي تستفيد مف حوافز العاـ : القروض ال 
i10 : 11/8/2010تاريخ  16/26/10القروض السكنية الممولة مف قروض ممنوحة لمصرؼ االسكاف وفقًا لقرار المجمس المركزي رقـ 
if1 :مرابحة 
:if2 إيجارة 

if3 :ات زراعية(بيع سمـ )في الغالب منتوج 
if4 :إستصناع 
 :ip1 مضاربة 

ip2 :مشاركة متناقصة 
iq :قرض حسف 
:io تمويؿ اسبلمي آخر 
k   : (.2010في وضعية المصارؼ نموذج  11800مدينوف بموجب قبوالت )رقـ الفرز اآللي 
 l1 : (4/3/2000 تاريخ 7540عمميات االيجار التمويمي غير المستفيدة مف دعـ الفوائد )القرار االساسي رقـ 

l2  :.عمميات االيجار التمويمي المستفيدة مف دعـ الفوائد 
lc : االعتمادات المستندية 

lg1كفاالت لمدخوؿ بالمناقصات  : 
lg2كفاالت حسف التنفيذ  : 
lg3كفاالت نقدية  : 
lg4كفاالت اخرى  : 
dp الموقع بيف المصارؼ ووزارة الميجريف.:  القروض السكنية بالميرة المبنانية الممنوحة استنادًا إلى البروتوكوؿ 
jr :.القروض السكنية بالميرة المبنانية الممنوحة استنادًا إلى البروتوكوؿ الموقع بيف المصارؼ وصندوؽ تعاضد القضاة 

m1 :(.2/6/2001تاريخ  7835ف المتطوعيف" )قرار أساسي رقـ القروض السكنية بالميرة المبنانية الممنوحة استنادًا إلى البروتوكوؿ الموقع بيف المصارؼ و"جياز إسكاف العسكريي 
 m2 "القروض السكنية بالميرة المبنانية الممنوحة مباشرة "لجياز إسكاف العسكرييف المتطوعيف : 

 (.2/6/2001تاريخ  7835)قرار أساسي رقـ 
m3  تاريخ   7835التي يتـ التفرغ عنيا لصالح المصارؼ )القرار االساسي  6/2/2009: القروض السكنية الممنوحة مف قبؿ جياز اسكاف العسكرييف المتطوعيف قبؿ تاريخ
2/6/2001.) 
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fs  :(.2/6/2001تاريخ  7835ر أساسي رقـ القروض السكنية بالميرة المبنانية الممنوحة استنادًا إلى البروتوكوؿ الموقع بيف المصارؼ والمديرية العامة لقوى االمف الداخمي )قرا 
sg  : (.2/6/2001تاريخ  7835ي رقـ ض السكنية بالميرة المبنانية الممنوحة استنادًا إلى بروتوكوؿ التعاوف الموقع بيف المصارؼ والمديرية العامة لؤلمف العاـ )قرار أساسالقرو 
se :(.2/6/2001تاريخ  7835ة العامة ألمف الدولة )قرار أساسي رقـ القروض السكنية بالميرة المبنانية الممنوحة استنادًا إلى بروتوكوؿ التعاوف الموقع بيف المصارؼ والمديري 
ad:  (.2/6/2001تاريخ  7835القروض السكنية بالميرة المبنانية الممنوحة استنادًا إلى بروتوكوؿ التعاوف الموقع بيف المصارؼ والضابطة الجمركية )قرار أساسي رقـ 
 n19:  تاريخ  7835)المادة العاشرة مكرر مف القرار االساسي  2009القروض المتوسطة أو الطويمة األجؿ لمقطاعات اإلنتاجية الممنوحة بالميرة المبنانية والتي تستفيد مف حوافز العاـ
2/6/2001.) 
 n29: تاريخ  7835)المادة العاشرة مكرر مف القرار االساسي  2009تفيد مف حوافز العاـ القروض السكنية المتوسطة أو الطويمة األجؿ الممنوحة بالميرة المبنانية والتي تس
2/6/2001.) 

n09:  (.2/6/2001تاريخ  7835. )المادة العاشرة مكرر مف القرار االساسي 2009قروض اخرى ممنوحة بالميرة المبنانية والتي تستفيد مف حوافز العاـ 
ev1: (.2/6/2001تاريخ  7835نية لتمويؿ مشاريع صديقة لمبيئة في غير مجاؿ الطاقة ال تستفيد مف دعـ الفوائد )قرار أساسي رقـ القروض الممنوحة بالميرة المبنا 
ev2:  (.2/6/2001تاريخ  7835القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لتمويؿ مشاريع صديقة لمبيئة في مجاؿ الطاقة ال تستفيد مف دعـ الفوائد )قرار أساسي رقـ 
ag: .القروض الزراعية الممنوحة بالميرة المبنانية استنادًا إلى البروتوكوؿ الموقع بيف المصارؼ ووزارة الزراعة 
en:  (.2/6/2001تاريخ  7835القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لممتعيديف لتشييد أو اعادة تأىيؿ ابنية حكومية )قرار أساسي رقـ 
o :   (. 2010في وضعية المصارؼ نموذج  16804+  15643القطاع غير المالي غير المرتبط والمشتراة مف المصارؼ ) رقـ الفرز اآللي  سندات الديف المصدرة مف 
 p: (.2/6/2001 تاريخ 7835ـ القروض السكنية الممنوحة بالميرة المبنانية استنادًا إلى البروتوكوؿ الموقع بيف المصارؼ و"المؤسسة العامة لئلسكاف" )قرار أساسي رق 

p09: قرار أساسي رقـ  2009ف حوافز العاـ القروض السكنية الممنوحة بالميرة المبنانية استنادًا إلى البروتوكوؿ الموقع بيف المصارؼ و"المؤسسة العامة لئلسكاف" والتي تستفيد م(
 (.2/6/2001تاريخ  7835

pp :  (2/6/2001تاريخ  7835القروض السكنية بالميرة المبنانية الممنوحة استنادًا إلى بروتوكوؿ التعاوف بيف المصارؼ وفوج االطفاء  )قرار أساسي رقـ 
ppk : تاريخ  6116ناف بموجب القرار االساسي القروض السكنية بالميرة المبنانية الممنوحة استنادًا إلى بروتوكوؿ التعاوف بيف المصارؼ وفوج االطفاء  ممولة مف مصرؼ لب

7/3/1996 
q0:  ( .تاريخ  7835قرار أساسي رقـ القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لقاء كفالة مف "شركة كفاالت ش.ـ.ؿ." مف ضمف برنامج "كفاالت االشجار" بعد انتياء فترة الدعـ
2/6/2001.) 
 q1: (.2/6/2001تاريخ  7835فالة مف "شركة كفاالت ش.ـ.ؿ." والتي ال تستفيد مف دعـ الفوائد ) قرار أساسي رقـ القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لقاء ك 
 q2:  (.2/6/2001تاريخ  7835القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لقاء كفالة مف شركة "كفاالت ش.ـ.ؿ." والتي تستفيد مف دعـ الفوائد )قرار أساسي رقـ 

q3:  (.2/6/2001تاريخ  7835ـ حة بالميرة لتمويؿ مشاريع صديقة لمبيئة في مجاؿ الطاقة لقاء كفالة "شركة كفاالت" المستفيدة مف دعـ الفوائد المدينة )قرار أساسي رقالقروض الممنو 
r  :  القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لقاء كفالة مفIFC  اوEIB  اوOPIC  اوAFD  اوAFESD .والتي تستفيد مف دعـ الفوائد 
s :  (.2/6/2001تاريخ  7835أساسي رقـ القروض السكنية الممنوحة بالميرة المبنانية مباشرة إلى "المؤسسة العامة لئلسكاف" والمخصصة لتشييد أبنية لذوي الدخؿ المحدود )قرار 
t :  القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لقاء كفالة مفIFC  اوEIB او OPIC  اوAFD  اوAFESD .والتي ال تستفيد مف دعـ الفوائد 
u : .القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعميـ العالي 

ict: ( القروض الممنوحة بالميرة لمطبلب المبنانييف لشراء حاسوب لوحيTablet.) 
rd :بحاث والتطوير في قطاعات إنتاجية.القروض الممنوحة بالميرة المبنانية الغراض اال 

cin: .القروض بالميرة المبنانية التي تمنح لرواد االعماؿ والمبادريف النشاء مشاريع جديدة في مجاؿ المعرفة واالبداع 
fr  :.القروض الممنوحة بالميرة المبنانية الحتياجات الرأسماؿ التشغيمي 

ea: القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لتمويؿ االنتاج المبناني لؤلعماؿ الفنية 
x1 : ابؿ ضمانات عينية أخرى" القروض الممنوحة مقابؿ رىف تجاري أو رىف آليات أو رىف بضائع غير مقبولة مف لجنة الرقابة عمى المصارؼ. يصار الى نقميا الى خانة "مق

 إلتزامات مباشرة " ، وذلؾ عند موافقة لجنة الرقابة عمى المصارؼ عمى الضمانة المقدمة. –يح الى مركزية المخاطر (( في "التصر ASRوالمعرؼ عنيا ب
x2 : ( القروض الممنوحة مقابؿ تنازؿ عف مقبوضات تعيداتavances sur marché.) 
z1 : .تسييبلت أخرى بالحساب الجاري 
z2 : .تسييبلت أخرى بشكؿ سندات مباشرة 
z3 : سييبلت أخرى بحساب سمفة محددة اآلجاؿ.ت 

 
 مالحظة :

ية الصادرة عف مصرؼ لبناف ال سيما القرار القروض المذكورة أعبله التي تستفيد مف التنزيبلت المسموحة مف اإللتزامات بالميرة الخاضعة لئلحتياطي اإللزامي وفقًا لمنصوص التنظيم -
 ، ىي القروض ذات الرموز التالية:  2/6/2001تاريخ  7835األساسي رقـ 

“a1 ”و“a11 ”و“a12 ”و“a13 ”و“a19 ” و“a2 ” و“a29 ”و“a3 ”و“a31 ”و“a32 ”و“a33 ”و“a34 ”و“a35 ”و“a4 ”و“a49 ”و“a5 ”"وa8 ”"وa89 ”و”a9 ”و ”a99 ”
 ”.b3“و” b22”و” v09”و” a0”و
سيما القرار األساسي رقـ  القروض المذكورة أعبله التي تستفيد مف التنزيبلت المسموحة مف االحتياطي اإللزامي وفقًا لمنصوص التنظيمية الصادرة عف مصرؼ لبناف ال -

 ، ىي القروض ذات الرموز التالية: 2/6/2001تاريخ  7835
“h1 ”و“h21 ”و“h22 ”و”i ”و”i09 ”و”i10 ”و”dp ”و”jr ”و“m1 ”و“m2 ”و“m3 ”و“fs ”و“sg ”و“se ”و“ad  ”و“n19 ”و“n29 ”و“n09 ”و“p ”و“p09 ”"وq0 ”"وq1 ”و“q2 ”
 "ppو"” ict”و” en”و” ag”و” ev2“و” ev1“و” u“و” t“و” s”و” r“و”q3و"
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 424تعميـم وسيط رقم 
 لممصارف 

 
تاريخ  12259نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 7835المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  12/5/2016
)االحتياطي اإللزامي( المرفؽ بالتعميـ  2/6/2001تاريخ 

 .84االساسي رقـ 
    

 12259قـرار وسيط رقـم 
 2/6/2001تاريخ  7835تعديل القرار األساسي رقم 

 ي اللزاميالمتعمق بالحتياط
 إف حاكـ مصرؼ لبناف ،

، 76، 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ وال سيما المواد رقـ 
 منو ، 174و 79

 2/6/2001تاريخ  7835وبناء عمى القرار األساسي رقـ 
 وتعديبلتو المتعمؽ باالحتياطي اإللزامي،

وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
 ،11/5/2016المنعقدة بتاريخ جمستو 

 
 يقّرر ما يأتي

( مف المادة التاسعة مف 1يضاؼ الى البند ) المادة الولى:
الفقرة )ؽ(  2/6/2001تاريخ   7835القرار األساسي رقـ 

 التالي نصيا:
القػروض السكنية التي تمنح بالميرة المبنانية استنادا الى  –ؽ»

 «الطفاء.بروتوكوؿ التعاوف بيف المصارؼ وفوج ا
 

( مف 6يضاؼ الى آخر الفقرة )أ( مف البند ) المادة الثانية:
تاريخ  7835المادة العاشرة مف القرار األساسي رقـ 

 العبارة التالية: 2/6/2001
القػروض السكنية التي تمنح بالميرة المبنانية استنادا الى  -» 

 «بروتوكوؿ التعاوف بيف المصارؼ وفوج االطفاء.
 

يمغى نص المادة الخامسة والعشروف مف القرار  الثالثة:المادة 
ويستبدؿ بالنص  2/6/2001تاريخ  7835األساسي رقـ 

 التالي :
( بواسطة المشروع الخاص RO-011يرسؿ االنموذج )» 

( وترسؿ eSTRباالرساؿ االلكتروني لمتقارير االحصائية )

ر باقي النماذج والبيانات والجداوؿ المحددة في ىذا القرا
 (.«USB( أو )CDالكترونيًا عمى اسطوانػة مدمجة )

 
( RO-011يمغى نص كؿ مف النماذج ) :المادة الرابعة

( المرفقة ARO-17( و)ARO-12( و)ARO-11و)
ويستبدؿ كؿ  2/6/2001تاريخ  7835بالقرار االساسي رقـ 

 منيا بنص جديد مرفؽ بيذا القرار.
 

اعتبارًا مف يـو الخميس يعمؿ بيذا القرار  المادة الخامسة:
 الذي يمي أسبوعيف مف تاريخ صدوره.

 
 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة السادسة:

 
 2016ايار  12بيروت، في 

 
 

 425تعميم وسيط 
 لممصارف ولممؤسسات المالية  
 

تاريخ  12260نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 6116القرار األساسي رقـ  المتعمؽ بتعديؿ 12/5/2016

)التسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ  7/3/1996تاريخ 
لبناف لممصارؼ ولممؤسسات المالية( المرفؽ بالتعميـ االساسي 

 .23رقـ 
 

 12260قرار وسيط رقم 
 7/3/1996تاريخ  6116تعديل القرار األساسي رقم 

المتعمق بالتسييالت الممكن أن يمنحيا مصرف لبنان 
 لممصارف ولممؤسسات المالية

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 79و  70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، ال سيما المواد 
 منو، 174و 99و

 7/3/1996تاريخ  6116وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
 وتعديبلتو المتعمؽ 

بالتسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ لبناف لممصارؼ 
 ولممؤسسات المالية،
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عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في  وبناءً 
  ،11/5/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 يـقـَـّرر مـا يـأتـي

التاسعة  المادة»الى المقطع "ثالثًا" من  يضاف المادة األولى:
 7/3/1996تاريخ  6116رقـ من القرار األساسي « مكرر
 ( التالي نصو:33البند )

يمة القروض السكنية التي % مف ق 100نسبة   -33» 
تمنح بالميرة المبنانية استنادا الى بروتوكوؿ التعاوف بيف 

 «المصارؼ وفوج االطفاء.
( مف المقطع "واحد 2يمغى نص مطمع البند ) المادة الثانية:
مف القرار األساسي رقـ « المادة التاسعة مكرر»وعشروف" مف 

 ويستبدؿ بالنص التالي: 7/3/1996تاريخ  6116
، طمب موافقة 15/11/2016خبلؿ ميمة اقصاىا  -2»

اجمالي لكؿ فئة مف فئات القروض المحددة في البنود مف 
( مف المقطع "ثالثًا" مف ىذه المادة ومف 21( الى )9)

( منو التي ال يتجاوز كؿ منيا 8القروض المحددة في البند )
مبمغ مميار ونصؼ مميار ليرة لبنانية ومف القروض المحددة 

( مف المقطع المنوه عنو المقابمة ليا ومف 27البند )في 
( مف المقطع المشار اليو التي 23القروض المحددة في البند )

ال تتجاوز قيمة كؿ منيا مبمغ ثبلثيف مميوف ليرة لبنانية ومف 
( 28( و)26( و)25( و)24القروض المحددة في البنود )

فؽ ( مف المقطع المذكور عمى اف ير 33( و)31( و)29و)
 «بيذا الطمب:

 
( المرفؽ بالقرار INيضاؼ الى األنموذج ) المادة الثالثة:
 ما يمي: 7/3/1996تاريخ  6116األساسي رقـ 

 
33 HPMP  القػروض السكنية التي تمنح بالميرة

المبنانية استنادًا الى بروتوكوؿ 
التعاوف بيف المصارؼ وفوج 

 االطفاء

ppk 2،128% 

 
( المرفؽ IN-B-CFيمغى نص االنموذج ) المادة الرابعة:

ويستبدؿ  7/3/1996تاريخ  6116بالقرار األساسي رقـ 
 بالنص الجديد المرفؽ بيذا القرار.

 
 
 

 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره . المادة الخامسة:
 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية . المادة السادسة:
 

 2016ايار  12بيروت ، في 
 
 

 426رقـ تعميـ وسيط 
 لممصارؼ

 
تاريخ  12277نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 10185المتعمؽ بتعديؿ القرار االساسي رقـ  7/6/2016
)تقنيات التخفيؼ مف مخاطر االئتماف(  26/6/2009تاريخ 

 .121المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
      

 12277قرار وسيط رقم 
 26/6/2009تاريخ  10185تعديل القرار الساسي رقم 

 )تقنيات التخفيف من مخاطر الئتمان(
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 174و 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ سيما المادتيف 

 منو،
 26/6/2009تاريخ  10185وبناًء عمى القرار االساسي رقـ 

 وتعديبلتو )تقنيات التخفيؼ 
 مف مخاطر االئتماف(،
س المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في وبناًء عمى قرار المجم
 ،1/6/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 يقرر ما يأتي

يعدؿ التاريخ الوارد في المادة التاسعة مف  المادة الولى:
بحيث  26/6/2009تاريخ  10185القرار االساسي رقـ 

 .31/12/2015بداًل مف  31/12/2018يصبح 
 

 صدوره.ُيعمؿ بيذا القرار فور  المادة الثانية:
 

 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
 

 2016حزيران  7بيروت، في 
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 427 تعميم وسيط رقم
 لممصارف ولممؤسسات المالية 

 
تاريخ  12286نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 7776المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ   21/6/2016
)عمميات التسميؼ والتوظيؼ والمساىمة  21/2/2001تاريخ 

 . 81والمشاركة( المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
 

 12286قرار وسيط رقم
 21/2/2001تاريخ  7776تعديل القرار األساسي رقم 

 )عمميات التسميف والتوظيف والمساىمة والمشاركة(
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 174و 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ سيما المادتيف 

 منو،
 21/2/2001تاريخ  7776وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

وتعديبلتو المتعمؽ بعمميات التسميؼ والتوظيؼ والمساىمة 
 والمشاركة،
قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في  وبناًء عمى

 ،15/6/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 يـقـَـّرر مـا يـأتـي
( مف المادة الثالثة  مف 1تضاؼ الى البند ) المادة األولى:

الفقرتاف )ط(   21/2/2001تاريخ  7776القرار األساسي رقـ 
 و)ي( التالي نصيما: 

)ح( مف ىذا البند، يمكف  استثناًء ألحكاـ الفقرة   -ط»
لممصارؼ ولممؤسسات المالية اقراض الشركات العقارية شرط 

 اف:
يكوف موضوع الشركػة العقاريػة محصػورًا بػشراء عقارات أواًل: 

مبنيػة في لبناف أو اقساـ فييا، مفرزة أو قيد االفراز، وتـ 
تمويؿ بنائيا بتسييبلت مقدمة مف المصارؼ أو المؤسسات 

العاممة في لبناف وما تزاؿ ىذه التسييبلت قائمة وال المالية 
 % مف قيمة العقارات المنوي تممكيا.50تقؿ عف 
يتضمف نظاـ الشركة العقارية وجوب تسييؿ  ثانيًا: 

العقارات المتممكة خبلؿ فترة زمنية ال تتعدى العشر سنوات 
 مف تاريخ تممكيا.

سابقًا أو تكوف  ال تكوف العقارات المبنية قد تـ بيعياثالثًا: 
مقدمة كضمانة لقاء اي تسييبلت غير تمؾ المشار الييا في 

 المقطع "أواًل" مف الفقرة )ط( ىذه.
رابعًا: تكوف التسييبلت الممنوحة لمشركة العقارية مف 
المصارؼ والمؤسسات المالية مستوفية لشروط التسميؼ كافة 
الواردة في القوانيف السارية وفي النصوص التنظيمية 
والتطبيقية الصادرة عف مصرؼ لبناف ولجنة الرقابة عمى 

 المصارؼ.
خامسًا: تسدد الشركة العقارية ثمف العقارات المتممكة عمى 

 الشكؿ التالي:
% مف امواليا الخاصة غير 40بنسبة ال تقؿ عف  -

 المستقرضة.
% بواسطة تسييبلت مف 60بنسبة ال تزيد عف   -

تي يمكف اف تشمؿ المصارؼ او المؤسسات المالية ال
 الحسـ، دوف حؽ الرجوع، لسندات ألمر 

قد توقعيا الشركة العقارية المعنية لصالح مالكي العقارات 
 المبنية المشار الييا في المقطع "أواًل" مف الفقرة )ط( ىذه.

يتـ، باألولوية، تسديد رصيد التسييبلت المشار  سادسًا: 
ذه وذلؾ مف ناتج  الييا في المقطع "أواًل" مف الفقرة )ط( ى

 عممية الشراء التي تقـو بيا الشركة العقارية المعنية.
يتـ، باألولوية، تسديد رصيد التسييبلت المشار  سابعًا: 

 الييا في المقطعيف "رابعًا" 
و"خامسًا" مف الفقرة )ط( ىذه وذلؾ مف ناتج  عممية بيع 

 الشركة العقارية المعنية لمعقارات المتممكة.
تكوف العقارات المتممكة مف الشركة العقارية المعنية ثامنًا:  

ضمف الضمانات المتوجب تقديميا لقاء التسييبلت الممنوحة 
مف المصارؼ أو المؤسسات المالية لمشركة العقارية المعنية 

 والمشار الييا في المقطع "رابعًا" مف الفقرة )ط( ىذه.
االعراؼ تاسعًا: تتـ عممية شراء العقارات وفقًا لمشروط و 

 (.At Arm's Lengthالمعموؿ بيا في العمميات المشابية )
تكوف الشركة متقيدة بالقوانيف السارية سيما القانوف  عاشرًا: 

)اكتساب  4/1/1969تاريخ  11614المنفذ بالمرسـو رقـ 
 غير المبنانييف الحقوؽ العينية العقارية في لبناف(.

انشاء أو يحظر عمى المصارؼ والمؤسسات المالية  -ي
المساىمة بإنشاء الشركات العقارية موضوع الفقرة )ط( مف 

( مف المادة الثالثة ىذه أو المساىمة فييا، بصورة 1البند )
 «مباشرة أو غير مباشرة.
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 ُيعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:
 

 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
 

 2016زيران ح 21بيروت، في 
 
 

 428تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية

 
تاريخ  12290نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 7493المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  25/6/2016
)العمميات المالية والنشاطات في  24/12/1999تاريخ 

 .66األسواؽ المالية( المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
 

 12290قرار وسيط رقم 
 24/12/1999تاريخ  7493تعديل القرار األساسي رقم 

 المتعمق بالعمميات المالية والنشاطات في األسواق المالية
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 منو، 174بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، سيما المادة 

المتعمؽ  17/8/2011تاريخ  161وبناًء عمى القانوف رقـ 
 المالية، باالسواؽ

 24/12/1999تاريخ  7493وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
وتعديبلتو المتعمؽ بالعمميات المالية والنشاطات في األسواؽ 

 المالية،
وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

 ،22/6/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 يـقـرر مـا يـأتـي
تاريخ  7493يضاؼ الى القرار األساسي رقـ  المادة األولى:

 "المادة الرابعة مكرر" التالي نصيا: 24/12/1999
عمى المصارؼ اف تكّوف مؤونات  المادة الرابعة مكرر:»

 Tierبالميرة المبنانية تحتسب ضمف االمواؿ الخاصة المساندة )
2 Capital بما يوازي قيمة الفائض الناتج عف عمميات بيع )
لية سيادية بالميرة المبنانية وشراء، تبلزمًا، ادوات مالية ادوات ما

بالعمبلت االجنبية وذلؾ تحضيرًا لمتطمبات المعيار الدولي 

(  التي تسري اعتبارًا مف IFRS 9)9لمتقارير المالية رقـ 
 .2018كانوف الثاني  1تاريخ 

في حاؿ كانت المؤونة المكونة تفوؽ، وفقًا الحتساب 
ات المفروضة بموجب المعيار الدولي المصرؼ، المتطمب
(  المنػػػوه عنيػػا اعبله، يتعيف IFRS 9)9لمتقػػارير الماليػػة رقـ 

عمى المصرؼ المعني الحصوؿ عمى موافقة المجمس المركزي 
 «لمصرؼ لبناف لتحرير ىذا الفائض مف المؤونة.

 
 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:

 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:

 
 2016حزيران  25بيروت، في 

 
 

 429تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية

 
تاريخ  12291نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 المتعمؽ  25/6/2016
 24/12/1999تاريخ  7493بتعديؿ القرار األساسي رقـ 
في األسواؽ المالية( المرفؽ )العمميات المالية والنشاطات 

 .66بالتعميـ االساسي رقـ 
  

 12291قرار وسيط رقم 
 24/12/1999تاريخ  7493تعديل القرار األساسي رقم 

 المتعمق بالعمميات المالية والنشاطات في األسواق المالية
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 منو، 174بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، سيما المادة 

المتعمؽ  17/8/2011تاريخ  161عمى القانوف رقـ  وبناءً 
 باالسواؽ المالية،

 24/12/1999تاريخ  7493وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
وتعديبلتو المتعمؽ بالعمميات المالية والنشاطات في األسواؽ 

 المالية،
وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

 ،22/6/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
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 يـقـرر مـا يـأتـي
تاريخ  7493يضاؼ الى القرار األساسي رقـ  المادة األولى:

"المادة الثانية مكرر" و"المادة الثامنة مكرر"  24/12/1999
 التالي نصيا:

المادة الثانية مكرر: يطمب مف المصارؼ والمؤسسات »
 المالية:

وات المالية، أواًل: عند اجراء عمميات بيع أو مبادلة عمى االد
سواء كانت ىذه العمميات مف نفس نوع االداة أو مف نوع آخر 
وسواء كانت مباشرة في ما بيف المصارؼ والمؤسسات المالية 
أو مع نفس الوسيط أو مع وسطاء مختمفيف(، التقيد 

 بالمتطمبات التالية:
مراعاة شروط "الغاء االعتراؼ"  -1
(Derecognitionالمنصوص عمييا في الق ) مف  3سـ

(، سيما  IFRS 9) 9المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ 
لجية  تقدير ما اذا ادت ىذه العمميات الى تحويؿ فعمي 
لجميع المخاطر والعائدات المرتبطة باألدوات المالية 

 المباعة.
اف تتـ عمميات البيع وفقًا لقواعد السوؽ وباألسعار  -2

)وفؽ آخر سعر ( Market Valueالسائدة في السوؽ )
معمف اذا كانت مدرجة في احدى االسواؽ المالية المنظمة 
أو عمى اساس قيمة البيع المحتممة التي يقتضي تقديرىا 
وفقًا لقواعد الحيطة والحذر اف لـ تكف مدرجة أو تكوف 
 خاضعة آللية تسعير دورية مراقبة مف قبؿ جيات موثوقة(.

 
دوات المالية اف تكوف عمميات البيع مف محفظة اال -3

( ومنسجمة Amortized Costالمصنفة "بالكمفة المطفأة" )
( الذي تـ تصنيؼ Business Modelمع نموذج العمؿ )

ىذه االدوات عمى اساسو ومتقيدة بشروط البيع المنصوص 
( IFRS 9) 9عنيا في المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ 

 وبصورة خاصة الحاالت التالية:
تعد االداة المالية تحقؽ السياسة االستثمارية اذا لـ  - أ

لممصرؼ أو المؤسسة المالية المعنية كارتفاع مخاطر 
 االئتماف المرتبطة باالداة.

 تأميف السيولة لتمويؿ النفقات الرأسمالية   - ب
(Capital Expenditures Needs.) 
 تمبية حاجات ادارة السيولة عمى المدى القريب  - ج
(Short Term Liquidity Management.) 
 

اطفاء الفائض الناتج مف عمميات المبادلة أو عمميات ثانيًا: 
البيع والشراء عمى االدوات المالية عمى فترة استحقاؽ االدوات 
المشتراة في حاؿ ىدفت ىذه العمميات الى تحقيؽ ارباح فورية 
مقابؿ قيد عبلوات يتـ استيبلكيا عمى فترة استحقاؽ االدوات 

لية المشتراة أو اذا ادت ىذه العمميات الى تدني معدؿ الما
( دوف Decrease in the overall yield profileالعائد )

( مف المقطع 3اف تستوفي الشروط المشار الييا في البند )
  "أواًل" مف ىذه المادة.

 
اعادة تقييـ جدوى نموذج العمؿ لتصنيؼ االدوات  ثالثًا:

" في حاؿ تكرر عمميات بيع أو مبادلة المالية "بالكمفة المطفأة
ىذه االدوات واف كانت ىذه العمميات تراعي الشروط المذكورة 

 في المقطع "اواًل" 
 مف ىذه المادة. 

 
المادة الثامنة مكرر: عمى مفوضي المراقبة عمى اعماؿ 
المصارؼ والمؤسسات المالية التحقؽ مف العمميات عمى 

ت بيع وشراء و/أو مبادلة االدوات المالية بما فييا عمميا
االدوات المالية لمتأكد مف تقيدىا بالمعايير المحاسبية 
وبالشروط المذكورة في "المادة الثانية مكرر" مف ىذا القرار 
وذكر االيضاحات المناسبة لجية االسباب التي اعتمدت 
إلجراء ىذه العمميات ومدى توافقيا مع المعيار الدولي لمتقارير 

ومع النيج الذي تـ عمى اساسو تصنيؼ ىذه  9المالية رقـ 
 «االدوات.

 
تتحقؽ لجنة الرقابة عمى المصارؼ مف مدى  المادة الثانية:

 التزاـ المصارؼ والمؤسسات المالية بأحكاـ ىذا القرار.
تطبؽ أحكاـ ىذا القرار ابتداًء مف البيانات   المادة الثالثة:
 .2016المالية لمعاـ 

 
 بيذا القرار فور صدوره. يعمؿ المادة الرابعة:

 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة:

 
 2016حزيران  25بيروت، في 
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 430تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية 

 
تاريخ  12319نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 9286المتعمؽ بتعديؿ القرار االساسي رقـ  16/8/2016
)المؤىبلت العممية والتقنية واألدبية الواجب  9/3/2006تاريخ 

توفرىا لمزاولة بعض المياـ في القطاعيف المصرفي والمالي( 
 .103المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 

 
 12319قرار وسيط رقم 

 9/3/2006تاريخ  9286تعديل القرار األساسي رقم 
الواجب توفرىا المتعمق بالمؤىالت العممية والتقنية واألدبية 

 لمزاولة بعض الميام في القطاعين المصرفي والمالي.
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 174، 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ والسيما المواد 
 منو ، 182و

 9/3/2006تاريخ  9286وبناًء عمى القرار االساسي رقـ 
ب وتعديبلتو المتعمؽ بالمؤىبلت العممية والتقنية واألدبية الواج
 توفرىا لمزاولة بعض المياـ في القطاعيف المصرفي والمالي،

وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
 ،10/8/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 يقرر ما يأتي

يمغى نص تعريؼ "المؤسسة" الوارد في المادة  المادة الولى:
 9/3/2006تاريخ  9286االولى مف القرار االساسي رقـ 

 ويستبدؿ بالنص التالي:
 «"المؤسػسػة": أي مصرؼ أو مؤسسة مالية.» 
 

يمغى نص المادة الرابعة مف القرار االساسي  المادة الثانية:
 ويستبدؿ بالنص التالي: 9/3/2006تاريخ  9286رقـ 
عمى "المؤسسة" اف تحتفظ لدييا بممؼ لكؿ "شخص مكمؼ" »

مياـ المنّظمة" بحيث بإحدى المياـ المذكورة في "الئحة ال
يمكف لمجنة الرقابة عمى المصارؼ االطبلع عميو في اي 

 وقت كاف عمى أف يتضمف الممؼ المذكور:
معمومات شخصية وفقًا ألنموذج "استمارة المياـ المنظمة"  -1

المرفؽ بيذا القرار وذلؾ عند تكميؼ الشخص المعني بػ"المياـ 
المنظمة" التي يزاوليا المنظمة" وعند اي تغيير في "المياـ 

 "الشخص المكمؼ" وعند توقفو عف مزاولة ىذه المياـ.

شيادة أو إفادة تثبت نجاحو باالمتحاف المطموب تقديمو  -2
وفقًا لجدوؿ امتحاف الفئات الوارد في "الئحة المياـ 

 «المنظمة".
 

( مف المقطع "أواًل" مف 2يمغى نص البند ) المادة الثالثة:
تاريخ  9286مف القرار االساسي رقـ المادة الخامسة 

 ويستبدؿ بالنص التالي: 9/3/2006
االشخاص الذيف يتمتعوف بخبرة عممية في أي مف  -2»

القطاعيف المصرفي والمالي ال تقؿ عدد سنواتيا عف عشريف 
عمى اف يكوف  16/8/2016سنة دوف انقطاع لغاية تاريخ 

في الشخص المكمؼ امضى العشر سنوات االخيرة منيا 
 «المياـ ذاتيا.

 
( مف المقطع "أواًل" مف 4يمغى نص البند ) المادة الرابعة:

  9286المادة الخامسة مف القرار االساسي رقـ 
 ويستبدؿ بالنص التالي: 9/3/2006تاريخ 

األشخاص الحائزوف عمى الشيادات واإلمتحانات  -4»
المقبولة مف مصرؼ لبناف وفقًا لما ىو محدد في المبلحظات 

 واردة في "الئحة المياـ المنظمة" المرفقة.ال
يمكف النظر بوضع األشخاص الحائزيف عمى الشيادات غير 
تمؾ المعددة في البلئحة المذكورة وذلؾ بناء عمى طمب 
المصارؼ والمؤسسات المالية واقتراح المجنة المعينة خصيصا 

 «ليذه الغاية مف قبؿ مصرؼ لبناف.
 

مف "جدوؿ الميؿ" و"الئحة يمغى نص كؿ  المادة الخامسة:
تاريخ  9286المياـ المنظمة" المرفقيف بالقرار االساسي رقـ 

ويستبدؿ كؿ منيما بالنص الجديد المرفؽ بيذا  9/3/2006
 القرار.

يمغى نص كؿ مف "االستمارة )أ("  المادة السادسة:
و"االستمارة  )ب("  و"االستمارة )ج(" و"جدوؿ االعفاءات" 

  9286المرفقة بالقرار االساسي رقـ  و"جدوؿ المبلحظات"
 .9/3/2006تاريخ 

 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة السابعة:

 
 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثامنة:

 
 2016آب  16بيروت ، في 
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 المنظمةالئحة المهام 
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                   اي يسؤول اداري او رئٍس قسى او أي شخص ذزذثظ ته اي يٍ انًهاو انرانٍح:  

 x         يذٌز انفزع او رئٍسه ويٍ ٌُىب ػٍ اي يُهًا  ويذٌز انفزوع وانًذٌز االقهًًٍ                                                         1
     

x 
 

x 

انخشٌُح    2
 
Treasury  

1
 x 

     
x 

 
x 

 Risk Managementادارج انًخاطز  3
2

 x 
 

x 
  

x 
  

x 

 x انًحاسثح  4
        

 x االدارج وانزقاتح انًانٍراٌ 5
 

x 
     

x 

6 
نرُفٍذ انؼًهٍاخ انًصزفٍح كافح : ادارج االصىل وانخذياخ انًصزفٍح انخاصح يثم ذسذٌذاخ ويطاتقاخ، دػى وادارج وذُفٍذ  Back Officeانًكرة انخهفً 

 انًراجزج، ودٌغ ويحاسثح.
x 

 
x 

     
x 

(Corporate & SME’Sانرسهٍف )ذحهٍم ودراسح وذسىٌق( وانًزاجؼح االئرًاٍَح )  7
2  x 

    
x 

  
x 

 x 4اَشاء، ذسىٌق، ذحهٍم، دراسح ويراتؼح خذياخ انرجشئح  8
      

x x 

 x انرذقٍق انذاخهً وانزقاتح انذاخهٍح   9
       

x 

 x 3االيرثال  )انقاَىًَ وذثٍٍض االيىال(  10
   

x 
   

x 

 x انًىارد انثشزٌح ، االفزاد : ذذرٌة ، ذطىٌز وذىظٍف  11
       

x 

12 Tellers/Head Tellers 4 x 
      

x x 

 

 انًالحظاخ

 ( Correspondent Banking( وفي انؼالقبد يغ انًزاصهيٍ )Back & Middle Officeيقصذ ثبنخزيُخ انًىظفىٌ انذيٍ يؼًهىٌ في انًكزت انخهفي )   -1

 انزشغيم(. وادارح يخبغزانًىظفىٌ انذيٍ يؼًهىٌ فقػ في ادارح يخبغز االئزًبٌ وانزضهيف وانًزاجؼخ االئزًبَيخ )ونيش انًىظفىٌ انؼبيهىٌ في ادارح يخبغز انضىق   Bank Creditيخعغ اليزحبٌ انـ  -2

 Combating Financial Crimeو   CAMSيٍ انشهبدريٍ انزبنيزيٍ :  ICAيؼفً انًىظف حبيم شهبدح   -3

 Customer Services Officer & Representative تشمل هذه الفئة كل من ٌعمل فً االدارة والفروع بمن فٌهم الـ   -4

  Professional Banking Certificate  (PBC)   وانـ  Lebanese Financial Regulationsنهشهبدريٍ انزبنيزيٍ: االَظًخ وانقىاَيٍ انًبنيخ انهجُبَيخ  ال ٌمكن القبول باي معادلة -5

 . Banking Ethics، انًشًىنخ في رؼًيى هيئخ االصىاق انًبنيخ، يٍ شهبدح انـ  Business Conductيؼفً فقػ انًىظف حبيم شهبدح انـ  -6

 Risk In Financial Serviceيــٍ ايزحــــبٌ انـ   Financial Risk Management (FRM) يؼفـً حبيـم شهـبدح انـ  -7 

، ػهً اٌ رجزي االيزحبَبد في انًؼهذ انؼبني   Bank Creditواالَظًخ انهجُبَيخ وانـ  ( ، اظبفخ انً يؼهذ انذراصبد انًصزفيخ انزبثغ نجًؼيخ انًصبرف ، اػطبء انذروس  في يبدري انقىاَيESAٍيزىنً انًؼهذ انؼبني نالػًبل )  -1

 (. ESAنالػًبل )

 من االمتحانات كافة .  16/8/2016قطاع لغاٌة تارٌخ  ٌعفى اي موظف ٌحوزعلى خبرة عشرٌن سنة وٌكون قد امضى العشر سنوات االخٌرة منها فً المهام ذاتها فً القطاعٌن المصرفً والمالً دون ان  -9
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 يهم انرقٍذ تانشهاداخ انًطهىتح

 

 

 

 

 .23/9/2013ذارٌخ  انرؼذٌم ر انشهاداخ انًطهىتح يٍ قثم انًىظفٍٍ انًشًىنٍٍ تانرؼًٍى قثم صذوانًهم نحٍاسج اوال : 

 

 المهلة الشهادات

Risk in Financial Services 13/31/1132 

CAMS 13/31/1132 

Lebanese Financial 

Regulations  

13/31/1132 

 

 

 
 
 

 .انى "جذول انًهاو انًُظًح" 16/8/2016انًخصصح نهًهاو انًُظًح انرً اضٍفد ترارٌخ انًهم نحٍاسج انشهاداخ انًطهىتح :  ثاٍَا

 

 

 المهل الشهادات

Banking Ethics 

ولغاٌة كانون  1132من كانون الثانً 
 1111االول 

Bank Credit  

Combating Financial Crime 

Professional Banker  

Lebanese Financial 

Regulations  
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 اسرًارج انًهاو انًُظًح

            I- يؼهىياخ شخصٍح 

   اسى انًزشح انثالثً   

 
   اصى انًؤصضخ

   رقى االسرًارج )رقى انرىظٍف(

 
   انًؤصضخ االو

   اسى و شهزج انىانذج

 
   ربريخ ثذء انؼًم في انًؤصضخ

   اسى و شهزج انشوج )ج(

 
 □آخز □  يىظف □ يزؼبقذ   غجيؼخ ػًم انًىظف

   انجُسٍح

 
   انًُصت في انًؤصضخ انحبنيخ

   يكاٌ و ذارٌخ انىالدج

 
   فئخ انًهبو انًُظًخ

   انقضاء -رقى ويكاٌ انسجم 

 
   انصالحيبد

 ػُىاٌ سكٍ انًزشح

 انشبرع : انًحبفظخ :

 
   ربريخ انزفىيط "كشخص رحذ االشزاف"

 انًجًُ : انقعبء : 

 
   انزفىيط "كشخص يكهف"ربريخ 

 انهبرف : انجهذح

يٍ  ذارٌخ االقايح ػهى هذا انؼُىاٌ   
 انً ربريخ......../......../......... ربريخ........./........./..........

    
II-  ًذفاصٍم سُىاخ انخذيح قثم انثذء ف

 انًؤسسح انحانٍح

   
 طثٍؼـــــــح انؼًـــــــــــم            

    
 طثٍؼح ػًهها اسى انًؤسسح

 ػُىاٌ انًؤصضخ

 )انجهذ/انجهذح/انشبرع(

انًُص

 ة

انصالحيب

 د

           

 يىظف

      

 يهُخ حزح 

        

 اخز 

ربريخ ثذء 

 انؼًم

ربريخ 
انزىقف ػٍ 

 انؼًم

 صجت رزك انؼًم  

                    

 □اَزهبء يذح انؼقذ □           رقبػذ □         اصزقبنخ 

 □فبئط في ػذد انًىظفيٍ 

 □اَهبء خذيخ أو اقبنخ 

 صجت آخز.......................

                    

 □اَزهبء يذح انؼقذ □            رقبػذ □         اصزقبنخ 

 □فبئط في ػذد انًىظفيٍ 

 □اَهبء خذيخ أو اقبنخ 

 صجت آخز.......................

                    

 □اَزهبء يذح انؼقذ □            رقبػذ □         اصزقبنخ 

 □فبئط في ػذد انًىظفيٍ 

 □اَهبء خذيخ أو اقبنخ 

 صجت آخز.......................

                    

 □اَزهبء يذح انؼقذ          □   رقبػذ □         اصزقبنخ 

 □فبئط في ػذد انًىظفيٍ 

 □اَهبء خذيخ أو اقبنخ 

 صجت آخز.......................

                    

 □اَزهبء يذح انؼقذ □            رقبػذ □         اصزقبنخ 

 □فبئط في ػذد انًىظفيٍ 

 □اَهبء خذيخ أو اقبنخ 

 صجت آخز.......................

 
 خرى انًؤسسح انرارٌخ ذىقٍغ انًسؤول ذىقٍغ انًزشح
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 431تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية

 
تاريخ  12320نودعكـ ربطا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 11323المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  16/8/2016
 (انشاء "دائرة امتثاؿ"  12/1/2013تاريخ 

(Compliance Department موضوع التعميـ االساسي ))
 .128رقـ 
 

 12320قرار وسيط رقم 
بانشاء "دائرة المتعمق  11323تعديل القرار الساسي رقم 

 امتثال"
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 174و  70بناء عمى قانوف النقد والتسميؼ سيما المادتيف 
 منو،

 12/1/2013تاريخ  11323وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
 Complianceوتعديبلتو المتعمؽ بانشاء "دائرة امتثاؿ" )

Department،) 
اف المتخذ في وبناء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبن

 ،10/8/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 يقرر ما يأتي
يضاؼ إلى نص المادة العاشرة مف القرار  المادة األولى:
البنديف )د( و)ىػ(  12/1/2013تاريخ  11323األساسي رقـ 
 التالي نصيما:

 اعبلـ وحدة االمتثاؿ لدى مصرؼ لبناف بما يمي: -د» 
مف رئيس "دائرة االمتثاؿ" االسـ والسيرة الذاتية لكؿ  -1

 ورئيس "وحدة االمتثاؿ القانوني" ورئيس "وحدة التحقؽ".
استقالة أو اقالة أي مف االشخاص المذكوريف في البند  -2
 ( أعبله مع توضيح اسباب االستقالة أو االقالة.1)
الييكؿ التنظيمي المفّصؿ لػ "دائرة االمتثاؿ"  -3
(Organizational Chartيبّيف عدد )  الموظفيف في كؿ مف

"وحدة االمتثاؿ القانوني" و"وحدة التحقؽ" ونظاـ اإلببلغ 
( ضمف "دائرة اإلمتثاؿ" Reporting systemالمعموؿ بو )

 وفي عبلقة ىذه األخيرة مع باقي الوحدات االدارية.
نظاـ عمؿ "دائرة االمتثاؿ"، موافقًا عميو مف قبؿ مجمس  -4

 سؤولياتيا.االدارة، يحّدد بوضوح دورىا وم

 Complianceبرنامج عمؿ "دائرة االمتثاؿ ") -5
Programفي المادة الرابعة اعبله موافقًا عميو  ( المشار إليو

 مف قبؿ مجمس االدارة.
أي تعديؿ يطرأ عمى المعمومات والمستندات المشار إلييا  -6

 «فور حصولو. أعبله 
بالمستندات تزويد وحدة االمتثاؿ لدى مصرؼ لبناف  -ىػ»

التالية المتعّمقة بييكمية رأسماؿ المصرؼ/المؤسسة المالية 
 ونسبة الممكية في رأسماؿ مؤسسات أخرى:

رسـ بياني مفّصؿ يحّدد ىوية ونسبة ممكية كؿ مساىـ  -1
% مف مجموع أسيـ المصرؼ/المؤسسة 20يممؾ أكثر مف 

 المالية.
المصرؼ/المؤسسة رسـ بياني مفّصؿ يحّدد نسبة ممكية  -2

المالية في أشخاص معنوييف في لبناف والخارج مع تبياف ىوية 
 Place ofاألشخاص المذكوريف وجنسية كؿ منيـ )

incorporation.) 
الئحة مفّصمة تحّدد ىوية ونسبة ممكية كؿ مساىـ يممؾ  -3

 % مف مجموع أسيـ المصرؼ/المؤسسة المالية.20أقؿ مف 
عمومات والمستندات المشار إلييا أي تعديؿ يطرأ عمى الم -4

 «أعبله فور حصولو.
 

تمنح المصارؼ والمؤسسات المالية لغاية  المادة الثانية:
 ىذا القرار. لمتقيد بأحكاـ 15/9/2016تاريخ 

 
 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثالثة:

 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة:

 
 2016آب  16بيروت، في 

 
 

 432تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية 

 
تاريخ  12321نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 7776المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  16/8/2016
)عمميات التسميؼ والتوظيؼ والمساىمة  21/2/2001تاريخ 

 . 81والمشاركة( المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
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 12321قرار وسيط رقم 
 21/2/2001تاريخ  7776تعديل القرار األساسي رقم 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 174و 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ سيما المواد 

 منو، 184و 183و و 182و
المتعمؽ  6/8/2001تاريخ  347وبناًء عمى القانوف رقـ 

 بتنظيـ مينة الصرافة في لبناف سيما 
 ،منو 5المادة 

 21/2/2001تاريخ  7776وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
وتعديبلتو المتعمؽ بعمميات التسميؼ والتوظيؼ والمساىمة 

 والمشاركة،
وبناًء عمى النظاـ التطبيقي لقانوف تنظيـ مينة الصرافة المرفؽ 

 ،27/9/2001تاريخ  7933بالقرار األساسي رقـ 
 21/1/2016اريخ ت 12174وبناًء عمى القرار االساسي رقـ 

منو والمتعمؽ بشروط ممارسة عمميات  18سيما المادة 
مف قانوف النقد  184و 183التسميؼ وفقًا ألحكاـ المادتيف 

وتداركًا لممخاطر الممكف اف تنتج عف التعامؿ مع  والتسميؼ،
اشخاص أو مؤسسات قد يمارسوف، بصورة غير شرعية، 

مرخصيف أو   اعماؿ الصرافة أو التسميؼ دوف اف يكونوا
 مراقبيف مف مصرؼ لبناف،

وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
 ،10/8/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 يـقـَـّرر مـا يـأتـي

يضاؼ الى المادة االولى  مف القرار األساسي  المادة األولى:
 (  التالي نصو: 8البند ) 21/2/2001تاريخ  7776رقـ 
ر عمى المصارؼ والمؤسسات المالية القياـ بأي يحظ -8»

عمميات مف أي نوع كاف، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية 
ميزانياتيا أو خارجيا، مع أي  أو غير مالية، مسجمة داخؿ

 :مف
األشخاص أو المؤسسات الذيف يمارسوف عمميات الصرافة  -

مف  184و 183أو عمميات التسميؼ وفقًا ألحكاـ المادتيف 
انوف النقد والتسميؼ اال اذا كانوا مدرجيف عمى الئحة ق

 الصرافة أو عمى الئحة "كونتوارات التسميؼ".
االشخاص المساىميف أو المشاركيف في المؤسسات غير  -

المدرجة عمى البلئحتيف المذكورتيف أو أي مف القائميف 
 عمى ادارتيا. 

يبقى التعامؿ مع  المؤسسات المدرجة عمى الئحة الصرافة أو 
عمى الئحة "كونتوارات التسميؼ" ضمف اطار القوانيف 

 واالنظمة التي ترعى عمؿ كؿ منيا.     
تمنح المصارؼ والمؤسسات المالية التي تكوف في وضع 

 30/11/2016مخالؼ ألحكاـ ىذا البند ميمة حدىا االقصى 
 «لتسوية أوضاعيا.

 
 ُيعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:

 
 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:

 
 2016آب  16بيروت، في 

 
 

 433تعميـم وسيط رقم 
 لممصارف

 
تاريخ  12326نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 المتعمؽ بتعديؿ: 25/8/2016
 2/6/2001تاريخ  7835القرار األساسي رقـ  -

 .84)االحتياطي اإللزامي( المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
( المرفؽ بنظاـ CTC 01جدوؿ "رموز أنواع القروض" ) -

المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية موضوع القرار 
المرفؽ  26/10/2000تاريخ  7705األساسي رقـ 

 .75بالتعميـ األساسي رقـ 
 

 12326قـرار وسيط رقـم 
 2/6/2001تاريخ  7835يل القرار األساسي رقم تعد

( المرفق بنظام CTC 01وجدول "رموز أنواع القروض" )
المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية موضوع القرار 

 26/10/2000تاريخ  7705األساسي رقم 
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف ،
، 76، 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ سيما المواد رقـ 

 منو ، 174و 79
 2/6/2001تاريخ  7835وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

 وتعديبلتو المتعمؽ باالحتياطي اإللزامي،
 26/10/2000تاريخ  7705وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

 المتعمؽ بنظاـ المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية،
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وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
 ،17/8/2016لمنعقدة بتاريخ جمستو ا

 
 يقّرر ما يأتي

( مف المادة التاسعة مف 1يضاؼ الى البند ) المادة االولى:
الفقرة )ر(  2/6/2001تاريخ  7835القرار األساسي رقـ 

 التالي نصيا:
القػروض الممنوحة لبناء مرآب جماعي لمعمـو بيدؼ  –ر» 

 تأجير مواقؼ لمسيارات شرط اف:
 مخصصًا لبيع مواقؼ لمسيارات.ال يكوف المرآب  -
يكوف "مرآبًا مستقبًل" يشغؿ بناًء مستقبًل بكاممو أو "مرآبًا  -

اضافيًا" يشغؿ طابقًا كامبًل ومستقبًل أو أكثر في بناء شرط اف 
يكوف لو مدخؿ / مخرج خاصًا بو متصبًل مباشرة بالطريؽ 
العاـ ومستقبًل عف مدخؿ أو مخرج المرآب المخصص لباقي 

 البناء.  أقساـ
ال يكوف المرآب مفروضًا بموجب القانوف أو عمبًل بأحكاـ  -

االنظمة المعموؿ بيا سيما قانوف البناء ونظاـ الممكية 
 المشتركة.

% مف كمفة "المرآب المستقؿ" 60ال يتعدى القرض نسبة  -
 أو "المرآب االضافي".

سنوات تبدأ بعد انتياء فترة  7ال تتجاوز مدة تسديد القرض  -
 السماح التي ال تقؿ عف ستة اشير وال تزيد عف سنة.

ال تتعدى الفوائد والعموالت مف أي نوع كانت المحتسبة  -
% يتـ احتسابيا سنويًا اعتبارًا مف تاريخ 3عمى القرض نسبة 

 وضع القرض موضع التنفيذ.  
ال يتـ  بيع أي موقؼ سيارة طيمة مدة القرض تحت طائمة  -

% مف قيمة القرض 15يوازي نسبة  دفع المصرؼ المعني ما
عف الفترة التي استفاد فييا مف التخفيض مقابؿ ىذا القرض 

 ويتـ تحميؿ ىذه القيمة لمعميؿ.
يتأكد المصرؼ المعني وعمى مسؤوليتو مف كافة الشروط  -

المفروضة في ىذه الفقرة طيمة مدة القرض تحت طائمة تطبيؽ 
ادة العاشرة مف ىذا ( مف الم12العقوبات الواردة في البند )

 «القرار.
 

( مف المادة العاشرة مف 6يضاؼ الى البند ) المادة الثانية:
البند )ؾ(  2/6/2001تاريخ  7835القرار األساسي رقـ 

 التالي نصو:

ة بالميرة % مف أرصدة القروض الممنوح100بنسبة  -ؾ» 
جماعي لمعمـو بيدؼ تأجير مواقؼ المبنانية لبناء مرآب 

 «لمسيارات.
 

( مف المادة العاشرة مف 11يمغى نص البند ) المادة الثالثة:
ويستبدؿ  2/6/2001تاريخ  7835القرار األساسي رقـ 

 بالنص التالي :
يتـ تنزيؿ االحتياطي االلزامي بعد االستحصاؿ عمى  -11»

موافقة افرادية مف حاكـ مصرؼ لبناف عمى التخفيض مقابؿ 
المحددة في المقطع  كؿ قرض وذلؾ وفقًا لبللية واالصوؿ

"رابعًا" مف المادة العاشرة مكرر مف ىذا القرار وذلؾ مقابؿ 
 ارصدة القروض الممنوحة بالميرة المبنانية:

لممتعيديف لتشييد أو اعادة تأىيؿ ابنية حكومية موضوع  - أ
 ( مف المادة التاسعة اعبله.1الفقرة )ف( مف البند )

أجير مواقؼ لبناء مرآب  جماعي لمعمـو بيدؼ ت - ب
( مف المادة التاسعة 1لمسيارات موضوع الفقرة )ر( مف البند )

 «اعبله.
 

( RO-011يمغى نص كؿ مف النماذج ) المادة الرابعة:
( المرفقة ARO-26( و)ARO-25( و)ARO-17و)

ويستبدؿ كؿ  2/6/2001تاريخ  7835بالقرار االساسي رقـ 
 منيا بنص جديد مرفؽ بيذا القرار.

 
يضاؼ الى جدوؿ "رموز أنواع القروض"  الخامسة:المادة 

(CTC01 بالمغتيف العربية والفرنسية المرفؽ بنظاـ المصمحة )
المركزية لممخاطر المصرفية موضوع القرار األساسي رقـ 

 ، ما يمي:26/10/2000تاريخ  7705
Pkg  القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لبناء مرآب  جماعي

 واقؼ لمسياراتلمعمـو بيدؼ تأجير م
Prêts accordées en LL pour construire un garage 

public afin de louer des parkings pkg 
 

يعمؿ بيذا القرار اعتبارًا مف يـو الخميس   المادة السادسة:
 الذي يمي أسبوعيف مف تاريخ صدوره.

 
 ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة السابعة:

 
 2016آب  25 بيروت، في
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 434تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية 

 
تاريخ  12327نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 11947بتعديؿ القرار االساسي رقـ  المتعمؽ 25/8/2016
)أصوؿ إجراء العمميات المصرفية  12/2/2015تاريخ 

 . 134والمالية مع العمبلء( المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
 

 12327قرار وسيط رقم 
 12/2/2015تاريخ  11947تعديل القرار الساسي رقم 

المتعمق بأصول إجراء العمميات المصرفية والمالية مع 
 العمالء

 اف حاكـ مصرؼ لبناف،
 174و 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ سيما المواد 

 منو، 182و
 12/2/2015تاريخ  11947وبناًء عمى القرار االساسي رقـ 

 )أصوؿ إجراء العمميات المصرفية والمالية مع العمبلء(،
وبناء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

 ،24/8/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 ر ما يأتييقر 
( مف المادة الثانية مف 4يمغى نص الفقرة ) المادة االولى:

ويستبدؿ  12/2/2015تاريخ  11947القرار االساسي رقـ 
 بالنص التالي:

االستحصاؿ عمى توقيع العميؿ عمى مستند خطي يفيد  -4»
انو استمـ ىذه البلئحة وفيـ محتواىا بميمة حدىا االقصى 

31/12/2016». 
 

يمغى نص المادة العاشرة مف القرار االساسي  المادة الثانية:
 ويستبدؿ بالنص التالي: 12/2/2015تاريخ  11947رقـ 
( مف المادة الثانية مف ىذا القرار، 4أحكاـ البند ) مع مراعاة» 

تمنح المصارؼ والمؤسسات المالية العاممة في لبناف ميمة 
 « لمتقيد بأحكامو. 30/9/2015حدىا االقصى 

 
 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثالثة:

 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة:

 2016 آب 25بيروت، في 

 435تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية 

 
تاريخ  12328نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 6939المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  25/8/2016
)االطار التنظيمي لكفاية رساميؿ  25/3/1998تاريخ 

المصارؼ العاممة في لبناف( المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
44. 

  
 12328قرار وسيط رقم  

 25/3/1998تاريخ  6939تعديل القرار األساسي رقم 
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 174و 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، السيما المواد 

 منو، 175و
 25/3/1998تاريخ  6939وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

ؿ المصارؼ وتعديبلتو المتعمؽ باالطار التنظيمي لكفاية رسامي
 العاممة في لبناف،

وبناء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
 ،24/8/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 يـقـرر مـا يـأتـي

، نص 31/12/2016يمغى، اعتبارًا مف  المادة االولى: 
تاريخ  6939المادة الثالثة عشرة مف القرار االساسي رقـ 

 ص التالي:ويستبدؿ بالن 25/3/1998
 عمى المصارؼ العاممة في لبناف التصريح الى لجنة الرقابة »

عمى المصارؼ والى مديرية االحصاءات واالبحاث 
االقتصادية لدى مصرؼ لبناف، عف نسب المبلءة لدييا عمى 
أساس فروع لبناف أو فروع لبنػاف والخارج أو عمى اسػاس 

حسب مجّمع، حيث ينطبؽ أعمى مستوى تجميع، فصميًا ب
الميزانيػة الموقوفة في آخر شير آذار وآخر شير حزيراف 

 «وآخر شير ايموؿ وآخر شير كانوف االوؿ مف كؿ سنة.
 

يعمؿ بيذا القرار اعتبارًا مف الوضعية الموقوفة  المادة الثانية:
 . 31/12/2016بتاريخ 

 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.  المادة الثالثة:

 2016 آب 25بيروت، في 
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 436تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية 

 
تاريخ  12348نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 6939المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  30/9/2016
)االطار التنظيمي لكفاية رساميؿ  25/3/1998تاريخ 

المصارؼ العاممة في لبناف( المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
44. 
 

 12348قرار وسيط رقم 
 25/3/1998تاريخ  6939تعديل القرار األساسي رقم 

 
 حاكـ مصرؼ لبناف،

 174و 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، السيما المواد 
 منو، 175و

 25/3/1998تاريخ  6939وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
صارؼ وتعديبلتو المتعمؽ باالطار التنظيمي لكفاية رساميؿ الم

 العاممة في لبناف،
وبناء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

 جمستو المنعقدة 
 ،2016ايموؿ  28بتاريخ 

 
 يـقـرر مـا يـأتـي

يمغى نص المادة العاشرة مف القرار   المادة الولى:
ويستبدؿ بالنص  25/3/1998تاريخ  6939االساسي رقـ 

 التالي:

الحدود الدنيا لنسب المبلءة  عمى المصارؼ اف تطبؽ»
باالضافة الى "احتياطي الحفاظ عمى األمواؿ الخاصة" 

(Capital Conservation Buffer ،المشار اليو ادناه )
الى النسب المحددة في  2018بحيث تصؿ في نياية العاـ 

 «( المرفؽ ربطًا.5الممحؽ رقـ )
 

القرار  مف 11( مف المادة 1يمغى نص البند ) المادة الثانية:
ويستبدؿ بالنص  25/3/1998تاريخ  6939االساسي رقـ 

 التالي:
 يكّوف "احتياطي الحفاظ عمى األمواؿ الخاصة"  -1»
(Capital Conservation Buffer مف بيف العناصر )

المقبولة ضمػف فئة حقوؽ حممة األسيـ العادية عمى اف يػبمغ 
( 5رقـ ) % مف الموجػودات المرّجحة وذلؾ وفقًا لمممحؽ4,5

 «المرفؽ ربطًا. 
 

( المرفؽ بالقرار 5يمغى نص الممحؽ رقـ )المادة الثالثة: 
ويستبدؿ بالنص  25/3/1998تاريخ  6939االساسي رقـ 
 الجديد المرفؽ.

 
 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الرابعة:

 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.   المادة الخامسة:

 
 2016ايمول  30بيروت، في 

 
 
 

 :5ممحق رقم 
 الجدوؿ الزمني لمتقيد بالحدود الدنيا لنسب المبلءة مضافًا إلييا إحتياطي الحفاظ عمى األمواؿ الخاصة:

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 التفاصيل
 نسبة حقوؽ َحَممة األسيـ العادية/مجموع الموجودات المرّجحة 

(Common Equity Tier 1 Ratio) 8.5% )*( 9)*( % 5.5 + %4.5 إحتياطي الحفاظ عمى( %
 %10األمواؿ الخاصة( = 

 نسبة األمواؿ الخاصة األساسية /مجموع الموجودات المرّجحة
(Tier 1 Ratio)  11)*( % 12( %)* 8.5 + %4.5 إحتياطي الحفاظ عمى( %

 %13األمواؿ الخاصة( = 
 نسبة األمواؿ الخاصة اإلجمالية /مجموع الموجودات المرّجحة

(Total Capital Ratio) 14)*( %  14.5)*( % 10.5 + %4.5 إحتياطي الحفاظ( %
 %15عمى األمواؿ الخاصة( = 

  % 4.5 يبمغ اف عمى (Capital Conservation Buffer) الخاصة األموال عمى الحفاظ إحتياطي تتضمف)*( 

 .2018العاـ  نياية في المرّجحة الموجودات مف
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 437تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية

 
تاريخ  12370نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 7493المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  8/11/2016
)العمميات المالية والنشاطات في  24/12/1999تاريخ 

 .66األسواؽ المالية( المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
  

 12370قرار وسيط رقم 
 24/12/1999تاريخ  7493تعديل القرار األساسي رقم 

 األسواق الماليةالمتعمق بالعمميات المالية والنشاطات في 
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 منو، 174بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، سيما المادة 

المتعمؽ  17/8/2011تاريخ  161وبناًء عمى القانوف رقـ 
 باالسواؽ المالية،

 24/12/1999تاريخ  7493وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
في األسواؽ  وتعديبلتو المتعمؽ بالعمميات المالية والنشاطات

 المالية،
وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

 ،28/10/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 يـقـرر مـا يـأتـي
يمغى نص المادة الثانية مف القرار األساسي  المادة األولى:

 ويستبدؿ بما يمي: 24/12/1999تاريخ  7493رقـ 
ة االولى مف ىذا القرار ومع أواًل: مع مراعاة احكاـ الماد» 

االحتفاظ بالصبلحيات التنظيمية والرقابية التي اولتيا القوانيف 
النافذة الى مصرؼ لبناف ولجنة الرقابة عمى المصارؼ، عمى 

 50المصارؼ الخاضعة ألحكاـ المرسـو االشتراعي رقـ 
 ، التي تقـو  لحساب عمبلئيا:15/7/1983تاريخ 

او ترويج االدوات المالية  باصدار او شراء او بيع -
المطروحة مباشرًة لبلكتتاب العاـ او التي يتـ شراؤىا أو بيعيا 

 لحساب الجميور، 
بالتداوؿ باالدوات المالية وبالحقوؽ المالية المدرجة او  -

المتداولة في األسواؽ المالية المنظمة وبتمؾ المرخصة مف 
تاريخ  161قـ ىيئة األسواؽ المالية المنشأة بموجب القانوف ر 

بما فييا األسيـ وحقوؽ الخيار والعقود  17/8/2011

المستقبمية واالدوات المالية المشتقة او المركبة واالدوات 
 والحقوؽ المرتبطة بالعمبلت والسمع والمعادف، 

 اف تتقيد بما يمي:
فتح حسابات لدييا مخصصة لمعمميات المبينة اعبله  -1

 ؽ المالية.تكوف خاضعة لرقابة ىيئة االسوا
اتخاذ االجراءات القانونية المناسبة لتأميف ممارسة ىذه  -2

 الرقابة.
تخضع لرقابة ىيئة االسواؽ المالية العمميات عمى  ثانيًا:

األدوات والمنتجات المالية التي تقـو بيا المصارؼ كافة 
 والمؤسسات المالية لحسابيا الخاص لجية 

ار الرائجة في االسواؽ التأكد حصرًا مف تنفيذىا وفقًا لؤلسع
المالية، كؿ ذلؾ باستثناء العمميات التي تقـو بيا مع مصرؼ 

 «لبناف.
 

يمغى نص المادة الخامسة مف القرار األساسي  المادة الثانية:
 ويستبدؿ بالنص التالي: 24/12/1999تاريخ  7493رقـ 
يحظر عمى المصارؼ غير الخاضعة ألحكاـ المرسـو » 

وعمى المؤسسات  15/7/1983اريخ ت 50االشتراعي رقـ 
المالية القياـ، لحساب  عمبلئيا، بالعمميات عمى األدوات 
والمنتجات المالية  كافة اال بواسطة المصارؼ المتخصصة 
الخاضعة ألحكاـ المرسـو االشتراعي المنوه عنو أو بواسطة 

 مؤسسات الوساطة المالية.
وضع تمنح المصارؼ و المؤسسات المالية التي تكوف ب

 30/6/2017مخالؼ ألحكاـ ىذه المادة ميمة حدىا االقصى 
 «لتسوية أوضاعيا.

 
يمغى نص المادة السابعة مف القرار األساسي  المادة الثالثة:

 .24/12/1999تاريخ  7493رقـ 
 

 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الرابعة:
 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة:
 

 2016تشرين الثاني  8بيروت، في 
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 438تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية 

 
تاريخ  12371نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 6116المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  8/11/2016
)التسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ  7/3/1996تاريخ 

الية( المرفؽ بالتعميـ االساسي لبناف لممصارؼ ولممؤسسات الم
 .23رقـ 
  

 12371قرار وسيط رقم 
 7/3/1996تاريخ  6116تعديل القرار األساسي رقم 

المتعمق بالتسييالت الممكن أن يمنحيا مصرف لبنان 
 لممصارف ولممؤسسات المالية

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 99و 79و  70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، سيما المواد 
 منو، 174و

 7/3/1996تاريخ  6116وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
بالتسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ  وتعديبلتو المتعمؽ

 لبناف لممصارؼ ولممؤسسات المالية،
وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

  ،28/10/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 يـقـَـّرر مـا يـأتـي
( مف المقطع "ثالثًا" مف 7يمغى نص البند ) المادة األولى:

تاريخ  6116مف القرار األساسي رقـ « المادة التاسعة مكرر»
 ويستبدؿ بالنص التالي: 7/3/1996
% مف قيمة القروض الممولة مف البنؾ  150نسبة  -7»

الدولي والتي تمنح لتمويؿ المشاريع الصديقة لمبيئة لمحد مف 
لمشروط المحددة في المقطع "سادسًا" مف القرار  التموث وفقاً 

 والتي ال تستفيد  2/6/2001تاريخ  7835االساسي رقـ 
 «مف دعـ الدولة لمفوائد المدينة.

 
( مف المقطع "ثالثًا" مف 22يمغى نص البند ) المادة الثانية:

تاريخ  6116مف القرار األساسي رقـ « المادة التاسعة مكرر»
 بالنص التالي: ويستبدؿ 7/3/1996
% مف قيمة القروض بالميرة المبنانية التي  150نسبة  -22»

تمنح لمدة ال تتجاوز عشر سنوات لتمويؿ المشاريع الصديقة 

لمبيئة لمحد مف التموث وفقًا لمشروط المحددة في المقطع 
 2/6/2001تاريخ  7835"سادسًا" مف القرار االساسي رقـ 

 «لمفوائد المدينة. والتي ال تستفيد مف دعـ الدولة
 

( IN( مف االنموذج )6يمغى نص البند ) المادة الثالثة:
 7/3/1996تاريخ  6116المرفؽ بالقرار األساسي رقـ 

 ويستبدؿ بما يمي:
 
6 WBEV  القروض لتمويؿ

المشاريع الصديقة 
لمبيئة لمحد مف التموث 
الممولة مف البنؾ 

التي ال و الدولي 
تستفيد مف دعـ الدولة 

 .لمفوائد المدينة

a11, 
a12, 
a35 

+  البنؾ الدوليىامش 
% عمولة مصرؼ 0.5

% ىامش  3لبناف + 
المصرؼ ناقص 

% فائدة سندات 150)
 الخزينة لسنة واحدة(

 
( IN( مف االنموذج )22يمغى نص البند ) المادة الرابعة:

 7/3/1996تاريخ  6116المرفؽ بالقرار األساسي رقـ 
 ويستبدؿ بما يمي:

 
22 ENVP  القروض التي تمنح

بالميرة المبنانية لتمويؿ 
المشاريع الصديقة 
لمبيئة لمحد مف التموث 
والتي ال تستفيد مف 
دعـ الدولة لمفوائد 

  المدينة

a35 ناقص %3 نسبة 
 مردود مف 50%

 الخزينة المبنانية سندات
 واحدة لسنة

 
 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الخامسة:

 
ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.المادة السادسة: 

  
 2016تشرين الثاني  8بيروت ، في 

 
 

 439تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية 

 
تاريخ   12372نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 7776المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ   8/11/2016
)عمميات التسميؼ والتوظيؼ والمساىمة  21/2/2001تاريخ 

 . 81والمشاركة( المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
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 12372 قرار وسيط رقم
 21/2/2001تاريخ  7776تعديل القرار األساسي رقم 

 )عمميات التسميف والتوظيف والمساىمة والمشاركة(
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 174و 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ ال سيما المادتيف 

 منو،
 21/2/2001تاريخ  7776وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

وتعديبلتو المتعمؽ بعمميات التسميؼ والتوظيؼ والمساىمة 
 والمشاركة،

وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
 ،                     28/10/2016جمستو المنعقدة بتاريخ  

 
 يـقـَـّرر مـا يـأتـي

يمغى مطمع "المادة الثانية مكرر" مف القرار  المادة األولى:
 ويستبدؿ بما يمي: 21/2/2001تاريخ  7776األساسي رقـ 

المصارؼ والمؤسسات المالية العاممة في لبناف أواًل: عمى »
 «التقيد بما يمي:

 
يضاؼ الى "المادة الثانية مكرر" مف القرار  المادة الثانية:
المقطع "ثانيًا"  21/2/2001تاريخ  7776األساسي رقـ 
 التالي نصو:

ثانيًا: عمى المصارؼ العاممة في لبناف تكويف مؤونة »
ئات االمواؿ الخاصة، بنسبة اجمالية، ال تدخؿ في أي مف ف

% مف الموجودات المرّجحة بمخاطر االئتماف الخاصة 2
بمحافظ التسميفات كافة بما فييا "قروض التجزئة" وذلؾ كجزء 

( IFRS9) 9مف متطمبات المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ 
 ، 1/1/2018التي تسري ابتداًء مف 

 عمى أف:
أساس مجّمع وفقًا  تعتمد الموجودات المرجحة عمى -

 . 31/12/2016لموضعية الموقوفة بتاريخ 
وفي حاؿ تعذر ذلؾ  2016يتـ تكويف المؤونة آخر العاـ  -

، كحد 2017يتـ تكويف الرصيد المتبقي خبلؿ العاـ 
 «اقصى.

 
 ُيعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثالثة:

 
 ية.ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسم المادة الرابعة:

 
 2016تشرين الثاني  8بيروت، في 

 
 440تعميم وسيط رقم 

 لممصارف ولممؤسسات المالية
 

تاريخ   12373نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
 7493المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  8/11/2016

)العمميات المالية والنشاطات في  24/12/1999تاريخ 
 .66بالتعميـ االساسي رقـ األسواؽ المالية( المرفؽ 

 
 12373 قرار وسيط رقم

 24/12/1999تاريخ  7493تعديل القرار األساسي رقم 
 المتعمق بالعمميات المالية والنشاطات في األسواق المالية

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 منو، 174بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، سيما المادة 
المتعمؽ  17/8/2011تاريخ  161وبناًء عمى القانوف رقـ 

 باالسواؽ المالية،
 24/12/1999تاريخ  7493وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 

وتعديبلتو المتعمؽ بالعمميات المالية والنشاطات في األسواؽ 
 المالية،

وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
    ،                28/10/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 يـقـرر مـا يـأتـي

يمغى نص "المادة الرابعة مكرر" مف القرار  المادة األولى:
ويستبدؿ بالنص  24/12/1999تاريخ  7493األساسي رقـ 

 التالي:
أواًل: عمى المصارؼ اف تسجؿ الفائض الناتج عف عمميات » 

بيع ادوات مالية سيادية بالميرة المبنانية وشراء، بصورة آنية 
ادوات مالية بالعمبلت االجنبية  ضمف بند ومتبلزمة، 

( تحتسب ضمف Deferred Liabilitiesمطموبات آجمة )
 ( .Tier 2 Capitalاالمواؿ الخاصة المساندة )

ثانيًا: عمى المصارؼ استعماؿ الفائض المحقؽ تدريجيًا عمى 
 لتأميف: 2016فترة اقميا ثبلث سنوات بدًءا مف العاـ 

مالية المنصوص عمييا في  متطمبات المؤونة االج -1
المقطع "ثانيا" مف "المادة الثانية مكرر" مف القرار االساسي 

 .21/2/2001تاريخ  7776رقـ 
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متطمبات نسب المبلءة  المحددة في القرار االساسي رقـ  -2
 .25/3/1998تاريخ   6939

اي متطمبات اضافية قد تنتج عف تطبيؽ المعيار الدولي  -3
(   التي تسري اعتبارًا مف IFRS 9)9قـ لمتقارير المالية ر 

 .2018كانوف الثاني  1تاريخ 
في حاؿ استمرار وجود فائض بعد تأميف المتطمبات  ثالثًا:

اعبله يتعيف عمى المصرؼ المعني الحصوؿ عمى موافقة 
المجمس المركزي لمصرؼ لبناف لتحرير الفرؽ بعد استطبلع 

بدراسة الوضع رأي لجنة الرقابة عمى المصارؼ التي تقـو 
 .«2017المالي لممصرؼ المعني كما ىو في نياية العاـ 

 
 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:

 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:

 
 2016تشرين الثاني  8بيروت، في 

 
 

 441تعميم وسيط 
 لممصارف ولممؤسسات المالية 

 
تاريخ  12374عف القرار الوسيط رقـ نودعكـ ربطًا نسخة 

 6988المتعمؽ بتعديؿ القرار االساسي رقـ  9/11/2016
)الودائع بالعمبلت االجنبية المكونة عف  4/6/1998تاريخ 

طريؽ االستبلؼ بالعممة المبنانية( المرفؽ بالتعميـ االساسي 
 . 46رقـ 
 

 12374قرار وسيط رقم 
 4/6/1998خ تاري 6988تعديل القرار الساسي رقم 

المتعمق بالودائع بالعمالت الجنبية المكونة عن طريق 
 الستالف بالعممة المبنانية

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 79و  70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، سيما المواد 
 منو، 174و

 4/6/1998تاريخ  6988وبناًء عمى القرار االساسي رقـ 
زبائنيا تسميفات بالعممة الذي يحظر عمى المصارؼ اف تمنح 

المبنانية غايتيا تكويف ودائع بالعممة االجنبية لغير االغراض 
 التجارية،

وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
  ،28/10/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

 
 يـقـَـّرر مـا يـأتـي

يضاؼ الى آخر المادة االولى مف القرار  المادة األولى:
 النص التالي: 4/6/1998تاريخ  6988االساسي رقـ 

يشمؿ الحظر المشار اليو اعبله التسميفات الممنوحة مف » 
المصارؼ والمؤسسات المالية  بالعممة المبنانية والتي تكوف 
غايتيا تسديد تسميفات بالعمبلت االجنبية قائمة وممنوحة مف 

 رؼ المصرؼ نفسو أو المؤسسة المالية نفسيا أو مف مصا
 «أو مؤسسات مالية اخرى.

 
يمغى نص المادة الرابعة مف القرار االساسي  المادة الثانية:

 ويستبدؿ بالنص التالي: 4/6/1998تاريخ  6988رقـ 
يستوفي مصرؼ لبناف مف المصارؼ والمؤسسات المالية » 

التي ال تتقيد بالموجب المفروض عمييا في ىذا القرار فائدة 
مف قانوف النقد  77حكاـ المادة جزائية محتسبة وفقا أل

والتسميؼ، عمى اف ال يحوؿ ذلؾ دوف تطبيؽ سائر الغرامات 
والعقوبات االدارية المجازة قانونا بحؽ المصارؼ أو 

 «المؤسسات المالية المخالفة.
 

 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثالثة:
 

 ة.ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمي المادة الرابعة:
 

 2016تشرين الثاني  9بيروت ، في 
 
 

 442تعميـم وسيط رقم 
 لممصارف 

 
تاريخ  12377نودعكـ ربطًا القرار الوسيط رقـ 

 7835المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  12/11/2016
 )االحتياطي اإللزامي( المرفؽ بالتعميـ  2/6/2001تاريخ 

 .84االساسي رقـ 
 

 12377قـرار وسيط رقـم 
 2/6/2001تاريخ  7835تعديل القرار األساسي رقم 

 المتعمق بالحتياطي اللزامي
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 إف حاكـ مصرؼ لبناف ،
، 76، 70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ وال سيما المواد رقـ 

 منو ، 174و 79
 2/6/2001تاريخ  7835وبناء عمى القرار األساسي رقـ 

 وتعديبلتو المتعمؽ باالحتياطي اإللزامي ،
وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

 ،9/11/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 يقّرر ما يأتي
( مف المادة التاسعة مف 1يضاؼ الى البند ) المادة األولى:

الفقرة )ش(  2/6/2001تاريخ  7835القرار األساسي رقـ 
 التالي نصيا:

المبنانية لموظفي  القػروض السكنية الممنوحة بالميرة –ش»
ىيئة االسواؽ المالية عمى اف ال تتعدى الفوائد والعموالت مف 

 % سنويًا. 1،628أي نوع كانت المحتسبة عمى القرض نسبة 
يمكف افادة القروض الممنوحة بالميرة المبنانية لموظفي ىيئة 

مف احكاـ ىذه  12/11/2016االسواؽ المالية قبؿ تاريخ 
 .«31/12/2016اقصاىا  الفقرة وذلؾ خبلؿ ميمة

 
( مف 6يضاؼ الى آخر الفقرة )أ( مف البند ) المادة الثانية:

تاريخ  7835المادة العاشرة مف القرار األساسي رقـ 
 العبارة التالية: 2/6/2001
القػروض السكنية الممنوحة بالميرة المبنانية لموظفي ىيئة  -» 

 «االسواؽ المالية.
 

الجدوؿ الوارد في الفقرة )أ( مف تضاؼ إلى  المادة الثالثة :
( مف المادة العاشرة مف القرار 9(  وفي البند )2البند )

 :فئة القروض التالية 2/6/2001ريخ تا 7835األساسي رقـ 
 

القروض السكنية الممنوحة بالميرة المبنانية لموظفي ىيئة 
  االسواؽ المالية

ARO-38 

 
في الفقرة )ب( مف تضاؼ إلى الجدوؿ الوارد  المادة الرابعة:

 7835( مف المادة العاشرة مف القرار األساسي رقـ 2البند )
 فئة القروض التالية : 2/6/2001تاريخ 

 
القروض السكنية الممنوح بالميرة المبنانية لموظفي ىيئة 

  االسواؽ المالية 
ARO-39 

 

( مف المقطع "اواًل" مف 1يمغى نص البند ) المادة الخامسة:
تاريخ  7835شرة مكرر" مف القرار األساسي رقـ "المادة العا

 ويستبدؿ بالنص التالي: 2/6/2001
 1/1/2009اف تكوف ممنوحة بيف تاريخ  -1»
 .«31/12/2017و
 

( مف 2يمغى نص الفقرة )ب( مف البند ) المادة السادسة:
المقطع "أواًل" مف المادة العاشرة مكرر مف القرار األساسي رقـ 

 ويستبدؿ بالنص التالي: 2/6/2001تاريخ  7835
شراء أو بناء مسكف في لبناف ، لمرة واحدة، عمى اف  -ب 

يكوف ىذا المسكف مقر االقامة الرئيسي لمعميؿ المبناني وذلؾ 
 ضمف الشروط التالية:

اف ال يتجاوز القرض المذكور ثمانماية مميوف ليرة لبنانية  -
المستقرض عمى لقاء تممؾ الوحدة السكنية واف ال يستحصؿ 

اية تسييبلت مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية ىذه 
غير انو يمكف زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص 
الوحدة السكنية قيد االنجاز وذلؾ ضمف الحد االقصى المشار 

 اليو اعبله.
اف يكوف المسكف ضمف الضمانات المقدمة لقاء القرض  -

تفادة المصرؼ مف التخفيض مف الممنوح طيمة فترة اس
   االحتياطي االلزامي مقابؿ ىذا القرض.

اف ال يقدـ ىذا المسكف كضمانة ألي قرض آخر اال  -
لمقرض البيئي الممنوح لمعميؿ والمتعمؽ بالوحدة السكنية 
المعنية او لزيادة قيمة القرض وفقًا لما ورد في  النبذة االولى 

 مف الفقرة )ب( ىذه.
بيع الوحدة السكنية قبؿ مرور سبع سنوات عمى  اف ال يتـ -

 وضع القرض موضع التنفيذ.
اف ال يتـ التسديد المسبؽ لمقرض قبؿ مرور سبع سنوات  -

عمى وضعو موضع التنفيذ اال في حاالت خاصة أو استثنائية 
مبررة يعود تقديرىا لحاكـ مصرؼ لبناف كتغيير تصنيؼ 

رديئًا أو كالوفاة أو القرض بحيث يصبح مشكوكًا بتحصيمو أو 
توقؼ دخؿ العميؿ ألكثر مف سنة ألسباب خارجة عف ارادتو 
أو تأخر أو عدـ استبلـ الوحدة السكنية قيد االنشاء أو عدـ 

 امكانية تسجيميا.
اف ال يتـ استبداؿ الوحدة السكنية اال في حاالت خاصة أو  -

 استثنائية مبررة يعود تقديرىا لحاكـ مصرؼ لبناف كتأخر أو
عدـ استبلـ الوحدة السكنية قيد االنشاء أو عدـ امكانية 

 تسجيميا وذلؾ لمرة واحدة.  
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يمغى نص المقطع "سادسًا" مف "المادة   المادة السابعة:
تاريخ  7835العاشرة مكرر" مف القرار األساسي رقـ 

 ويستبدؿ بالنص التالي: 2/6/2001
ات يخفض االحتياطي اإللزامي المترتب عمػى التزام» 

% مف أرصدة القروض الممنوحة بعد  80المصارؼ بنسبة 
بالميرة المبنانية لمصرؼ االسكاف  21/8/2009تاريخ 

ش.ـ.ؿ. والمستعممة لتمويؿ القروض السكنية التي يمنحيا 
وشرط  31/12/2017و 21/8/2009ىذا االخير بيف تاريخ 

اف ال تتعدى الفوائد والعموالت مف اي نوع كانت المحتسبة 
% مف مردود سندات الخزينة 40القروض السكنية نسبة  عمى

% يتـ احتسابيا سنويًا اعتبارًا مف 3المبنانية لمدة سنة زائد 
 «تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

 
( RO-011يمغى نص كؿ مف االنموذجيف ) المادة الثامنة:

تاريخ  7835( المرفقيف بالقرار االساسي رقـ ARO-17و)
كؿ منيما بنص جديد مرفؽ بيذا ويستبدؿ  2/6/2001

 القرار.
 

 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة التاسعة:
 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة العاشرة:
 2016تشرين الثاني  12بيروت، في 

 مصـرف لبنـان
 RO-011  (1/5)نموذج رقم :                                                                         االقتصادٌةمدٌرٌة اإلحصاءات واألبحاث 

 

 اطً اإللزامًالخاضعة لالحتٌ اللٌرة اللبنانٌةااللتزامات ب
 _______________ و _______________ المتوسـط بٌن

 __________________________ اسم المصرف :   ______________ الـرقـــم :

  بآالف اللٌرات اللبنانٌة

 (0212 -رقم الحساب فً وضعٌة المصارف )نموذج   التزامات تحت الطلب التزامات ألجل المجموع

 20100 غٌر مقٌمة -اصدار مؤسسات     
 20200 غٌر مقٌمة -مصارف     
    (20280) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 20300 مقٌمة وغٌر مقٌمة -مصارف تسلٌف متوسط وطوٌل األجل     
    (20380) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 20500 مقٌمة وغٌر مقٌمة -مؤسسات مالٌة أخرى مسجلة     
    (20580) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 20800 المقٌمٌن وغٌر المقٌمٌن -ودائع الزبائن      
    ً(20841)  [1] ناقص: حسابات برنامج االدخار / االقتراض السكن 

    (20842)  [1] ناقص: ودائع جهاز اسكان العسكرٌٌن المتطوعٌن 

     (20871) [1] المستندٌة لالستٌرادناقص: تؤمٌنات االعتمادات 

    (20890) ناقص: حسابات دائنة لقاء حسابات مدٌنة 

    (20895) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 24300 مقٌم وغٌر مقٌم - منشؤها عقود ائتمانٌةودائع     

 20900 مقٌم وغٌر مقٌم -ودائع القطاع العام     
     (20980) مستحقة الدفعناقص: فوائد سارٌة غٌر 

 21000 لمقٌمٌن وغٌر مقٌمٌن -قٌم برسم الدفع     
 21210 مقٌمون وغٌر مقٌمٌن -دائنون مختلفون ، قطاع خاص     

 21300 مقٌمون وغٌر مقٌمٌن -الشركاء     
    ( 21325) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

     :(21330) [1مشكوك بتحصٌلها ] مقدمات نقدٌة مخصصة كضمانة لدٌونناقص 

     :(21350) [1اٌداعات مخصصة لزٌادة األموال الخاصة]ناقص 

 21700 من مقٌمٌن وغٌر مقٌمٌن -قروض بموجب سندات دٌن     

    (21730) [1] ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 23000 الفروع فً الخارج    

 الشقٌقة والتابعة المقٌمة وغٌر المقٌمة باستثناء المصارفالمؤسسة األم والمؤسسات المالٌة    
 المقٌمة التجارٌة

23100 
 

    (23180) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

ٌداعمنها:      ٌة  شهادات اإل ٌر المصارفوالشهادات المصرف ٌة  المباعة إلى غ ٌمة   التجار  23200 المق
 23300 وغٌر مقٌمةمقٌمة  -مؤسسات صرافة مسجلة     
    (23380) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 23700 مقٌمة وغٌر مقٌمة - الوساطةمؤسسات     

    (23780) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 23800 مقٌمة وغٌر مقٌمة - اإلٌجار التموٌلًمؤسسات     

    (23880) ناقص: فوائد سارٌة غٌر مستحقة الدفع 

 بآالف اللٌرات اللبنانٌةمجموع اإللتزامات      

 من االلتزامات ألجل. 21730و 21330، 20871، 20842، 20841[ ُتخّفض حسابات رقم 1] 

../../l'historique%20des%20articles/tm84(نموذج%20ro-11-1).doc
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 RO-011 (2/5)  نموذج رقم :                                                                             مصـرف لبنـان
 

 ______________الـرقـــم :     ___________________________ اسم المصرف :
  

 _____________الوضعٌة الموقوفة ٌوم األربعاء فً :
 

 من االلتزامات ألجل

 ثآالف انهيزاد انهجُبَيخ()
 باللٌرة ألجل المسموحة من االلتزامات التخفٌضات

 القروض المتوسطة والطوٌلة األجلأرصدة  -أ  

 المذكورة أدناه غٌرالطوٌلة األجل للقطاعات اإلنتاجٌة و المتوسطة القروض :”a1“ الرمز - 

  السكنٌةالقروض  :”a2“ الرمز - 

  غٌر المذكورة أدناهالقروض التً تستفٌد من دعم الفوائد  :”a3“ الرمز - 

  الممنوحة استناداً الى االتفاقٌة الموقعة بٌن الجمهورٌة اللبنانٌة والبنك األوروبً للتثمٌر والتً تستفٌد من دعم الفوائد القروض :”a31“ الرمز - 

   والتً تستفٌد من دعم الفوائد  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDالممنوحة بتموٌل من  القروض :”a32“ الرمز - 

 والتً تستفٌد من دعم الفوائد   IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDلقاء كفالة من بالعمالت األجنبٌة الممنوحة  القروض :”a33“ الرمز - 

 المخصصة لتموٌل احتٌاجات الرأسمال التشغٌلً للمإسسات السٌاحٌة والتً تستفٌد من دعم الفوائد القروض :”a34“ الرمز - 

 . تستفٌد من دعم الفوائد لم تعدللقطاعات االنتاجٌة التً أصبحت ضمن فترة التسدٌد الممددة مهلتها و القروض :”a0“ الرمز - 

   .من دعم الفوائد وال تستفٌد القروض الممنوحة بالعمالت األجنبٌة لقاء كفالة من شركة كفاالت  :”a4“ الرمز - 

 من دعم الفوائد والتً تستفٌد القروض الممنوحة بالعمالت األجنبٌة لقاء كفالة من شركة كفاالت  :”a5“ الرمز - 

 والتً ال تستفٌد من دعم الفوائد IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD بتموٌل من الممنوحة  القروض :”a8“ الرمز - 

 والتً ال تستفٌد من دعم الفوائد  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDلقاء كفالة من الممنوحة بالعمالت األجنبٌة  القروض :”a9“ الرمز - 

 سندات الدٌن وصكوك المدٌونٌات -ب  

  السندات التً وافق مصرف لبنان علٌها، بحدود ثمن الشراء :”b1“ الرمز - 

 
صكوك المدٌونٌات بالعمالت األجنبٌة المشتراة والتسلٌفات الممنوحة للمإسسات المالٌة ولهٌئات االستثمار الجماعً بهدف  :”b2“ الرمز -

 استعمالها حصراً لشراء صكوك المدٌونٌات بالعمالت األجنبٌة 

  الرمز “b21”: صكوك المدٌونٌات من القطاع العام والتسلٌفات المتعلقة بها 

  الرمز “b22”: صكوك المدٌونٌات من القطاع الخاص والتسلٌفات المتعلقة بها 

  من التنزٌالت الدٌن المصدرة من القطاع الخاص والتً تستفٌد سندات :”b3“ الرمز - 

 أرصدة القروض والسندات والصكوك التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازٌها     مجموع  ) أ + ب (

 
 RO-011 (3/5)  نموذج رقم :                                                                           مصـرف لبنـان

 ______________الـرقـــم :    ___________________________ اسم المصرف :
 

 _____________الوضعٌة الموقوفة ٌوم األربعاء فً :

 من االلتزامات ألجل
 انهجُبَيخ()ثآالف انهيزاد 

 
 باللٌرة ألجل المسموحة من االلتزامات التخفٌضات

  % من أرصدتها022التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة  القروض -ج  

  الرمز “a19”:  2009العام والتً تستفٌد من حوافز  المذكورة أدناه غٌرللقطاعات اإلنتاجٌة بالعمالت األجنبٌة  الممنوحة القروضأرصذح 

  الرمز “a29”: 2009التً تستفٌد من حوافز العام  بالعمالت األجنبٌة السكنٌة الممنوحةالقروض  أرصذح  

 
 الرمز “a49”: وتستفٌد من حوافز العام من دعم الفوائد غٌر المستفٌدة القروض الممنوحة بالعمالت األجنبٌة لقاء كفالة من شركة كفاالت  أرصذح

2009   

 
 الرمز “a89”: بتموٌل من الممنوحة  القروض أرصذح IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD وتستفٌد من   غٌر المستفٌدة من دعم الفوائد

  2009حوافز العام 

 
 الرمز “a99”: لقاء كفالة منالممنوحة بالعمالت األجنبٌة  القروض أرصذح IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD   غٌر المستفٌدة من دعم

  2009تفٌد من حوافز العام وتسالفوائد 

  الرمز “v09”: 2009األخرى الممنوحة بالعمالت األجنبٌة التً تستفٌد من حوافز العام  القروض أرصذح  

 % من أرصدتها    022أرصدة القروض التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة مجموع  ) ج (

 % من أرصدتها022التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة  القروض -د  

 الممنوحة لتموٌل مشارٌع صدٌقة للبٌئة تستفٌد من دعم الفوائد القروض :”a35“ الرمز 
 % من أرصدتها    022أرصدة القروض التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة مجموع  ) د (

 % من أرصدتها022التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة  القروض -هـ  

 ال تستفٌد من دعم الفوائد فً غٌر مجال الطاقة لتموٌل مشارٌع صدٌقة للبٌئةبالعمالت األجنبٌة الممنوحة  القروض :”a11“ الرمز 

 ال تستفٌد من دعم الفوائد فً مجال الطاقة مشارٌع صدٌقة للبٌئةلتموٌل بالعمالت األجنبٌة الممنوحة  القروض :”a12“ الرمز 

 % من أرصدتها    022أرصدة القروض التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة مجموع  ) هـ (

 % من أرصدتها022التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة  القروض -و 

 الممنوحة لتموٌل مشارٌع صدٌقة للبٌئة بعد إنتهاء فترة دعم الفوائد القروض :”a13“ الرمز 

 %  من أرصدتها    022أرصدة القروض التً تستفٌد من تخفٌض االلتزامات ألجل بما ٌوازي نسبة مجموع  ) و (

 (x2)أ + ب( + )ج

 (x5)هـ + (x4)د +

 (x6 و) +

 مجموع التخفٌضات من االلتزامات ألجل
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 RO-011 (4/5)  نموذج رقم :                                                                                     لبنـانمصـرف 

 ______________الـرقـــم :             ___________________________ اسم المصرف :

 _____________الوضعٌة الموقوفة ٌوم األربعاء فً :

 (1) التنـزٌالت المسموحة من االحتٌاطً اإللزامً اللٌرات اللبنانٌةبآالف 

 0222المستفٌدة من حوافز العام غٌر القروض أرصدة  -ز  

  الرمز “p”: استناداً إلى البروتوكول الموقع مع المإسسة العامة لإلسكان  لٌرةلقروض السكنٌة الممنوحة بالا 
 

  الرمز “q0”:  بعد انتهاء فترة الدعم ”كفاالت األشجار“ضمن برنامج  باللٌرةالقروض الممنوحة 

  الرمز “q1”: غٌر المستفٌدة من دعم الفوائد المدٌنةلقاء كفالة "شركة كفاالت"  القروض الممنوحة باللٌرة 

  الرمز “q2”:  "المستفٌدة من دعم الفوائد المدٌنةالقروض الممنوحة باللٌرة لقاء كفالة "شركة كفاالت 

  الرمز “q3”:  المستفٌدة من دعم الفوائد لقاء كفالة "شركة كفاالت"  لتموٌل مشارٌع صدٌقة للبٌئة فً مجال الطاقةالقروض الممنوحة باللٌرة
 المدٌنة

  الرمز “r”:  الممنوحة باللٌرة لقاء كفالة من القروضIFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD, التً تستفٌد من دعم الفوائد   

  الرمز “i”: لمصرف االسكان   باللٌرة القروض السكنٌة الممولة من تسلٌفات ممنوحة 

  الرمز “s”:  القروض الممنوحة باللٌرة مباشرة إلى المإسسة العامة لإلسكان 

  الرمز “m1”: الممنوحة باللٌرة استناداً إلى البروتوكول الموقع مع "جهاز اسكان العسكرٌٌن المتطوعٌن"  السكنٌة القروض 

  الرمز “m2”:  العسكرٌٌن المتطوعٌن"  اسكان القروض الممنوحة باللٌرة مباشرة "لجهاز 

  الرمز “m3”:  والمتفرغ عنها لصالح المصرف  6/2/2009قبل تارٌخ  العسكرٌٌن المتطوعٌناسكان جهاز من قبل القروض الممنوحة 

  الرمز “h1”: اإلقراض الصغٌر تامإسس بموافقةالممنوحة الصغٌرة باللٌرة  القروض 

  الرمز “h21”: الصغٌرة باللٌرة الممولة من تسلٌفات ممنوحة الى مإسسات االقراض الصغٌر القروض 

  الرمز “h22”: مإسسات المالٌةالالصغٌرة باللٌرة الممولة من تسلٌفات ممنوحة الى  القروض 

  الرمز “t”:  الممنوحة باللٌرة لقاء كفالة من القروضIFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD, التً ال تستفٌد من دعم الفوائد 

  الرمز “u”:  الممنوحة باللٌرة لمتابعة الدراسة فً مإسسات التعلٌم العالًالقروض 

  الرمز “ev1”:ال تستفٌد من دعم الفوائدفً غٌر مجال الطاقة الممنوحة باللٌرة لتموٌل مشارٌع صدٌقة للبٌئة  القروض 

  الرمز “ev2”:الممنوحة باللٌرة لتموٌل مشارٌع صدٌقة للبٌئة فً مجال الطاقة ال تستفٌد من دعم الفوائد القروض 

  " الرمزagالقروض الزراعٌة الممنوحة باللٌرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع وزارة الزراعة " 

  " الرمزdp مع وزارة المهجرٌن" القروض السكنٌة الممنوحة باللٌرة استناداً الى البروتوكول الموقع 

  " الرمزjrالقروض السكنٌة الممنوحة باللٌرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع صندوق تعاضد القضاة " 

  الرمز “i10”:تارٌخ  16/26/10السكنٌة الممولة من قروض ممنوحة لمصرف اال سكان وفقاً لقرار المجلس المركزي رقم  القروض
11/8/2010 

  الرمز “fs”:ًالقروض السكنٌة الممنوحة باللٌرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع المدٌرٌة العامة لقوى األمن الداخل 

  الرمز “sg”: القروض السكنٌة الممنوحة باللٌرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع المدٌرٌة العامة لألمن العام 

  الرمز “en”: لتشٌٌد أو اعادة تؤهٌل أبنٌة حكومٌةالقروض الممنوحة باللٌرة للمتعهدٌن 

  الرمز “ict”: القروض الممنوحة باللٌرة للطالب اللبنانٌٌن( ًلشراء حاسوب لوحTablet) 

  الرمز “se”:  المدٌرٌة العامة ألمن الدولةالقروض السكنٌة الممنوحة باللٌرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع 

  الرمز “ad”:  الضابطة الجمركٌةالقروض السكنٌة الممنوحة باللٌرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع 

   ":الرمز"pp   فوج االطفاء القروض السكنٌة الممنوحة باللٌرة استناداً الى بروتوكول التعاون مع 

   ":الرمز"pkg  رؤجيز يىاقف نهضيبراد جًبػي نهؼًىو ثهذف يزآة  جُبءانقزوض انًًُىحخ ثبنهيزح انهجُبَيخ ن 

  " :الرمزcma"   لموظفً هٌئة االسواق المالٌة انًًُىحخ ثبنهيزح انهجُبَيخانضكُيخ انقزوض 
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 RO-011 (5/5)  نموذج رقم :                                                              مصـرف لبنـان

 ______________الـرقـــم :              ___________________________ اسم المصرف :

 
 _____________الوضعٌة الموقوفة ٌوم األربعاء فً :

 

 (0)  التنـزٌالت المسموحة من االحتٌاطً اإللزامً بآالف اللٌرات اللبنانٌة

 0222المستفٌدة من حوافز العام القروض أرصدة  -ح  

  الرمز “n19”: غٌر المستفٌدة من دعم الفوائد المدٌنة والتً تستفٌد من حوافز العام للقطاعات اإلنتاجٌة باللٌرة  الممنوحة القروض
2009  

  الرمز “n29”: 2009باللٌرة والتً تستفٌد من حوافز العام  السكنٌة الممنوحة القروض  

  الرمز “n09”: 2009والتً تستفٌد من حوافز العام  لٌرةالممنوحة بالاألخرى  لقروضا  

  الرمز “i09”:  لمصرف االسكان باللٌرة تسلٌفات ممنوحةبالممولة  2009المستفٌدة من حوافز العام القروض السكنٌة 

 
 : مالحظة

  ، تطبق نسب التخفٌض من االحتٌاطً االلزامً المعتمدة على الشكل التالً: 2009بالنسبة لفئات القروض غٌر المستفٌدة من حوافز  -
(s+ m1+ m2+ m3+ h1+ h21+ h22+ t+ u+ ev1+ ag + dp+ jr+ i10+ fs + q0+ q3+ en+ sg +se + ad+ pp + pkg + cma) + 0.6 x (q1+ 

q2+ r) + 0.65 x (i) +  0.8 x (p) + 1.5 x (ev1+ev2+ict)        
 
 المعتمدة على الشكل التالً:، تطبق نسب التخفٌض من االحتٌاطً االلزامً 2009أما بالنسبة لفئات القروض المستفٌدة من حوافز  -

   0.6 x (n19 +n29 +n09) + 0.8 x (i09)   
 

 
 443تعميم وسيط رقم 

 لممصارف و المؤسسات المالية ولشركات اليجار التمويمي
 

تاريخ  12378نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 
المتعمؽ بتعديؿ جدوؿ "رموز أنواع القروض"  12/11/2016
(CTC 01 المرفؽ بنظاـ المصمحة المركزية لممخاطر )

تاريخ  7705المصرفية موضوع القرار األساسي رقـ 
 .75المرفؽ بالتعميـ األساسي رقـ  26/10/2000

 12378قرار وسيط رقم 
 (CTC 01تعديل جدول "رموز أنواع القروض" )

 فق بنظام المصمحة المركزية لممخاطر المصرفيةالمر 
 .26/10/2000تاريخ  7705موضوع القرار األساسي رقم 

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 179و  147بناء عمى قانوف النقد والتسميؼ، سيما المادتيف 
 منو،

مف القانوف المنفذ بالمرسـو رقـ  3وبناء عمى أحكاـ المادة 
 ،1982أيموؿ  20تاريخ  5439

 26/10/2000تاريخ  7705ناء عمى القرار األساسي رقـ وب
 المتعمؽ بنظاـ المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية،

وبناء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 
               ،9/11/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 

 يـقـرر مـا يـأتـي
يضاؼ الى جدوؿ "رموز أنواع  المادة االولى:
( بالمغتيف العربية والفرنسية المرفؽ بنظاـ CTC01القروض" )

المصمحة المركزية لممخاطر المصرفية موضوع القرار 
 ، ما يمي:26/10/2000تاريخ  7705األساسي رقـ 

 
cma
  

القروض السكنية الممنوحة بالميرة المبنانية لموظفي ىيئة االسواؽ 
 المالية

 
 القرار فور صدوره.يعمؿ بيذا   المادة الثانية:

 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:

 
 2016تشرين الثاني  12بيروت، في 

 
 

 444تعميم وسيط 
 لممصارف ولممؤسسات المالية 

 
تاريخ  12379نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 6116المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  12/11/2016
)التسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ  7/3/1996تاريخ 



 

520 
 

لبناف لممصارؼ ولممؤسسات المالية( المرفؽ بالتعميـ االساسي 
 .23رقـ 

 12379قرار وسيط رقم 
 7/3/1996تاريخ  6116قم تعديل القرار األساسي ر 

المتعمق بالتسييالت الممكن أن يمنحيا مصرف لبنان 
 لممصارف ولممؤسسات المالية

 
 إف حاكـ مصرؼ لبناف،

 79و  70بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، ال سيما المواد 
 منو، 174و 99و

 7/3/1996تاريخ  6116وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
لتسييبلت الممكف أف يمنحيا مصرؼ وتعديبلتو المتعمؽ با

 لبناف لممصارؼ ولممؤسسات المالية،
وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

 ،9/11/2016جمستو المنعقدة بتاريخ 
 

 يـقـَـّرر مـا يـأتـي
يمغى نص كؿ مف المقاطع "عشروف" و"واحد  المادة األولى:

المادة »شروف"مف وعشروف" و"ثاني وعشروف" و"ثالث وع
تاريخ  6116مف القرار األساسي رقـ « التاسعة مكرر

  ويستبدؿ بما يمي: 7/3/1996
يمكف إفادة المصارؼ كافة مف تسميفات مجموعيا عشروف: »

االجمالي يوازي مبمغ الؼ وخمسماية مميار ليرة لبنانية مقابؿ 
القروض موضوع ىذه المادة التي تمنحيا لعمبلئيا، عمى 

، وفقًا لمشروط ولؤلصوؿ 15/10/2017يا قبؿ تاريخ مسؤوليت
ولآللية المحددة في كؿ مف المقاطع "أواًل" و"ثانيا" و"ثالثًا" 
و"رابعًا" و"ثامنًا" و"حادي عشر" و"ثالث عشر" و"رابع عشر" 
و"خامس عشر" مف ىذه المادة. عمى اف ال يتجاوز مجموع 

ة مقابؿ التسميفات التي يمنحيا مصرؼ لبناف لممصارؼ كاف
 «القروض السكنية مبمغ تسعماية مميار ليرة لبنانية.

واحد وعشروف:بغية االستفادة مف احكاـ المقطع "عشروف"  »
مف ىذه المادة، عمى المصارؼ المعنية اعتبارًا مف 

اف تقدـ الى مكتب الحاكـ عمى ثبلث نسخ،  1/2/2017
 احداىا اصمية: 

وافقة افرادية ، طمب م15/10/2017خبلؿ ميمة اقصاىا  -1
لكؿ قرض مف القروض التالية، موضوع المقطع "ثالثًا" مف 

 ىذه المادة:

( وفي البنود 7( الى )1القروض المحددة في البنود مف ) - أ
 (.32( و)30( و)22)
( والتي يتجاوز كؿ منيا 8القروض المحددة في البند ) -ب

( 27مبمغ مميار ونصؼ مميار ليرة لبنانية وفي البند )
 المقابمة ليا.

( والتي تتجاوز قيمة كؿ 23القروض المحددة في البند ) -ج
 منيا مبمغ ثبلثيف مميوف ليرة لبنانية.

 يرفؽ بيذا الطمب:
عقد القرض الموقع بيف المصرؼ المعني والعميؿ عمى اف  - 

تحدد فيو الضمانات القابمة لمتحويؿ التي يقدميا ىذا 
 االخير. 

لفريؽ التقني التابع لوزارة البيئة في تقرير تحقؽ تقني مف ا - 
( مف المقطع 22ما خص القروض المحددة في البند )

 "ثالثًا" مف ىذه المادة.
 ( المرفؽ.IN-A-CFجدوؿ التسديد المعد وفقًا لمنموذج )  - 
المستندات المتعمقة بالضمانات المشار الييا في المقطع  - 

 "ثانيًا" مف ىذه المادة.
 اخرى يطمبيا مصرؼ لبناف.اي مستندات   - 
 
، طمب موافقة 15/10/2017خبلؿ ميمة اقصاىا  -2

اجمالي لكؿ فئة مف فئات القروض التالية موضوع المقطع 
 "ثالثًا" مف ىذه المادة :

( وفي 21( الى )9القروض المحددة في البنود مف ) -أ 
( 31( و)29( و)28( و)26( و)25( و)24البنود )

 (.33و)
( والتي ال يتجاوز كؿ 8ددة في البند )القروض المح -ب

( 27منيا مبمغ مميار ونصؼ مميار ليرة لبنانية وفي البند )
 المقابمة ليا. 

( والتي ال تتجاوز قيمة 23القروض المحددة في البند ) -ج
 كؿ منيا مبمغ ثبلثيف مميوف ليرة لبنانية. 

 يرفؽ بيذا الطمب:
الييا في المقطع المستندات المتعمقة بالضمانات المشار  - 

 "ثانيًا" مف ىذه المادة.
( 24( و)10( و)9عقود القروض المحددة في البنود ) - 

( مف المقطع "ثالثًا" مف ىذه المادة والقروض 25و)
( التي ال يتجاوز كؿ منيا مبمغ 8المحددة في البند )

مميار ونصؼ مميار ليرة لبنانية والقروض المحددة في 
 ا وبجداوؿ تسديد ( المقابمة لي27البند )
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ىذه القروض عمى اف تكوف الجداوؿ المتعمقة بالقروض 
( موقعة مف "شركة كفاالت" 25( و)24( و)9موضوع البنود )

 ش.ـ.ؿ.
كفالة "شركة كفاالت" ش.ـ.ؿ. في ما خص القروض  - 

( مف المقطع "ثالثًا" 25( و)24( و)9المحددة في البنود )
 مف ىذه المادة.

الضامنة في ما خص القروض المحددة كفالة المؤسسة   -
 ( مف المقطع "ثالثًا" مف ىذه المادة.26في البند )

جدوؿ التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاؽ دفعات  -
( IN-B-CFالقروض الممنوحة لمعمبلء وفقًا لبلنموذج )

 المرفؽ.
يتـ تسديد اصؿ التسميفات التي يمنحيا  -1ثاني وعشروف: »

رؼ المعنية، عمبًل بأحكاـ المقطع مصرؼ لبناف لممصا
"عشروف" مف ىذه المادة، خبلؿ مدة استحقاؽ القروض التي 
تمنحيا ىذه االخيرة لعمبلئيا وذلؾ بدفعات شيرية في اوؿ يـو 

 . 2/1/2018عمؿ مف الشير، اعتبارًا مف 
تحدد قيمة ىذه الدفعات، تبعًا لجداوؿ تسديد القروض  -2

( IN-B-CF( و)IN-A-CFالمعدة وفقًا لؤلنموذجيف )
المشار الييما اعبله، بنسبة مف قيمة االقساط المستحقة عمى 
العمبلء توازي النسبة المحددة في المقطع "ثالثًا" اعبله لكؿ 

 فئة مف القروض.
تحتسب الفوائد المترتبة عمى المصارؼ المعنية سنويًا  -3

 وتدفع في اوؿ يـو عمؿ مف كؿ سنة.
( مف ىذا المقطع، تحتسب بتاريخ 1)خبلفًا الحكاـ البند  -4
 2/1/2018وتسدد دفعة واحدة بتاريخ  31/12/2017

، عمى المصارؼ 2017الدفعات المستحقة، خبلؿ العاـ 
المعنية مف اصؿ التسميفات التي يمنحيا ليا مصرؼ لبناف 

 .2017خبلؿ العاـ 
ضمف حدود التسميفات االجمالية المشار  ثالث وعشروف:»

ع "عشروف" مف ىذه المادة يمكف، خبلؿ ميمة الييا في المقط
، افادة مصرؼ االسكاف مف تسميفات 15/10/2017أقصاىا 
% مقابؿ القروض السكنية التي يمنحيا لمعمبلء وذلؾ 1بفائدة 

وفقًا لؤلصوؿ ولآللية المحددة في المقطعيف "عشروف" و"ثاني 
( مف المقطع "واحد وعشروف" مف ىذه 2وعشروف" وفي البند )

 «مادة.ال
 

 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:
 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة:
 

 2016تشرين الثاني  12بيروت ، في 
 

 445تعميم وسيط رقم 
 لممصارف ولممؤسسات المالية ولشركات اليجار التمويمي

 
تاريخ  12380نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ 

 6989المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  12/11/2016
)الشركات التي تساىـ في مصارؼ أو  4/6/1998تاريخ 

مؤسسات مالية أو مؤسسات وساطة مالية أو شركات إيجار 
 .47تمويمي لبنانية( المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 

 
 12380قرار وسيط رقم 

 4/6/1998خ تاري 6989تعديل القرار األساسي رقم 
 

 اف حاكـ مصرؼ لبناف،
 4/6/1998تاريخ  6989بناء عمى القرار األساسي رقـ 

وتعديبلتو المتعمؽ بالشركات التي تساىـ في مصارؼ أو 
مؤسسات مالية أو مؤسسات وساطة مالية أو شركات إيجار 

 تمويمي لبنانية ،
وبناء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

 ،9/11/2016لمنعقدة بتاريخ جمستو ا
 

 يقرر ما يأتي
تمغى عبارة "مؤسسات وساطة مالية" حيث ما  المادة الولى:

 .4/6/1998تاريخ  6989وردت  في القرار األساسي رقـ 
 

( مف المادة الثانية مف 8يمغى نص البند ) المادة الثانية:
ويستبدؿ  4/6/1998تاريخ  6989القرار األساسي رقـ 

 لي:بالنص التا
تعييف مفوضي المراقبة عمى اعماليا مف بيف  -8»

 «الشركات المقبولة مف مصرؼ لبناف.
 

 يعمؿ بػيذا القرار فور صدوره.  المادة الثالثة:
 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة:
 

 2016تشرين الثاني  12بيروت، في 
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 446تعميم وسيط رقم 
 الماليةلممصارف ولممؤسسات 

 
تاريخ  12411نودعكـ ربطًا نسخة عف القرار الوسيط رقـ  

 7493المتعمؽ بتعديؿ القرار األساسي رقـ  30/12/2016
)العمميات المالية والنشاطات في  24/12/1999تاريخ 

 .66األسواؽ المالية( المرفؽ بالتعميـ االساسي رقـ 
 

 12411قرار وسيط رقم 
 24/12/1999تاريخ  7493تعديل القرار األساسي رقم 

 المتعمق بالعمميات المالية والنشاطات في األسواق المالية
 

 إف حاكـ مصرؼ لبناف،
 منو، 174بناًء عمى قانوف النقد والتسميؼ، سيما المادة 

المتعمؽ  17/8/2011تاريخ  161وبناًء عمى القانوف رقـ 
 باالسواؽ المالية،

 24/12/1999يخ تار  7493وبناًء عمى القرار األساسي رقـ 
وتعديبلتو المتعمؽ بالعمميات المالية والنشاطات في األسواؽ 

 المالية،
وبناًء عمى قرار المجمس المركزي لمصرؼ لبناف المتخذ في 

  28/12/2016جمستو المنعقدة بتاريخ  
 

 يـقـرر مـا يـأتـي
يمغى نص "المادة الرابعة مكرر" مف القرار  المادة األولى:
ويستبدؿ بالنص  24/12/1999تاريخ  7493األساسي رقـ 

 التالي:
أواًل: عمى المصارؼ اف تسجؿ الفائض الناتج عف عمميات » 

بيع ادوات مالية سيادية بالميرة المبنانية وشراء، بصورة آنية 
ومتبلزمة، ادوات مالية بالعمبلت االجنبية  ضمف بند 

(. يسجؿ ىذا Deferred Liabilitiesمطموبات آجمة )
بالميرة المبنانية ويحتسب ضمف االمواؿ الخاصة الفائض 
 (.Tier 2 Capitalالمساندة )

 
 ثانيًا: عمى المصارؼ استعماؿ الفائض المحقؽ لتأميف:

متطمبات المؤونة االجمالية بالميرة المبنانية  المنصوص  -1
عمييا في المقطع "ثانيًا" مف "المادة الثانية مكرر" مف القرار 

 .21/2/2001اريخ ت 7776االساسي رقـ 

متطمبات نسب المبلءة  المحددة في القرار االساسي رقـ  -2
 .25/3/1998تاريخ  6939

اي متطمبات اضافية قد تنتج عف تطبيؽ المعيار الدولي  -3
(  والتي تسري اعتبارًا مف IFRS 9)9لمتقارير المالية رقـ 

 .2018كانوف الثاني  1تاريخ 
لمواجية تدني مساىمات في الخارج مؤونة بالميرة المبنانية  -4

عمى اف يقـو مفوضو المراقبة عمى اعماؿ المصرؼ المعني 
بإجراء اختبار التدني ليػػذه المػػػساىمػػات وفقػػػًا لممعيػػار 

 Impairment of Assets) 36المحاسبػػػي الػػدولػػي رقـ 
IAS 36.) 

الناتجة  مؤونة بالميرة المبنانية لمواجية تدني قيمة الشيرة -5
عف عمميات الدمج عمى اف يقـو مفوضو المراقبة عمى اعماؿ 
المصرؼ المعني بإجراء اختبار التدني وفقًا لممعيار الدولي 

( تطبيقا لمقرار االساسي رقـ IFRS 3) 3لمتقارير المالية رقـ 
 .7/7/2006تاريخ  9371

 
في حاؿ استمرار وجود فائض بعد تأميف المتطمبات  ثالثًا:
دة في المقطع "ثانيًا" مف ىذه المادة يمكف تحرير ما ال المحد

% مف الفرؽ وتسجيمو في حساب االرباح 70يزيد عف 
وفقًا  والخسائر كأرباح غير قابمة لمتوزيع قبؿ تخصيصو،

لمحالة، كاحتياطي لزيادة الرأسماؿ يحتسب ضمف فئة حقوؽ 
 (.Common Equity Tier Oneحممة االسيـ العادية )

 
ال تدخؿ زيادة االمواؿ الخاصة التي تنتج عف تطبيؽ  رابعًا:

% 60أحكاـ ىذه المادة في احتساب النسبة القصوى المحددة بػ
لمراكز القطع الثابتة الدائنة المنصوص عمييا في القرار 

 .24/4/1997تاريخ  6568االساسي رقـ 
 

 يعمؿ بيذا القرار فور صدوره. المادة الثانية:
 

 ر ىذا القرار في الجريدة الرسمية.ينش المادة الثالثة:
 

 2016كانون الول  30بيروت، في 
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