تعميم وسيط رقم ٤١
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٨٥٥٧تاريخ  ٢٠٠٣/١١/١٧المتعلق بتعديل القرارين
األساسيين رقم  ٧٦٩٤تاريخ ) ٢٠٠٠/١٠/١٨تكوين المؤونات ونسبة األموال الخاصة الجاھزة
الصافية بالعملة اللبنانية( ورقم  ٧٧٤٠تاريخ ) ٢٠٠٠/١٢/٢١تصفية العقارات والمساھمات
وحصص الشراكة المتملكة استيفا ًء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلھا عمالً بأحكام المادة  ١٥٤من
قانون النقد والتسليف( .
بيروت ،في  ١٧تشرين الثاني ٢٠٠٣
حاكم مصرف لبنان
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قرار وسيط رقم ٨٥٥٧
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨
والقرار األساسي رقم ٧٧٤٠تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢١
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد و التسليف ،السيما المادتين  ١٥٤و ١٧٤منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ  ١٩٩٨/١١/١٠المتعلق بتصنيف مخاطر الديون،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ  ٢٠٠٠/١٠/١٨المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة
األموال الخاصة الجاھزة الصافية بالعملة اللبنانية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٧٤٠تاريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢١المتعلق بتصفية العقارات والمساھمات
وحصص الشراكة المتملكة استيفا ًء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلھا عمالً بـأحكام المـادة ١٥٤
من قانون النقد والتسليف ،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٠٣/١١/١٢
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغى نص البند ) (٤من المـادة الثانيـة مـن القـرار األسـاسي رقـم  ٧٦٩٤تاريخ
 ٢٠٠٠/١٠/١٨ويستبدل بالنص التالي:
أن
» -٤يمكن للمصارف العاملة في لبنان وخالل مدة أقصاھا ٢٠٠٥/١٢/٣١
تحرر ،كليا ً أو جزئياً ،المؤونات المكونة مقابل الديون المشكوك بتحصيلھا
والديون الرديئة والفوائد الموقوفة على الديون غير العادية وفق األصول
واآللية التالية:
أ -اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٣٠
بأستثناء القروض الخاضعة ألحكام المادة  ١٥٢من قانون النقد والتسليف
والقـروض التي تستفيد مـن دعـم الدولة للفوائد المدينة ،والقروض غير
المنتجة )الديون دون العادية ،الديون المشكوك بتحصيلھا والديون الرديئة(
المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف
الدامج .
ب -موافقة لجنة الرقابة على المصارف على إعادة تقسيط رصيد القروض
غـير المنتجـة وفقا ً لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع "ثالثا ً" مـن
الفقرة )ج( من ھذه المادة وذلك بنا ًء على دراسة يقدمھا المصرف المعني
إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة.
.../...

–٢ج -إعادة تصنيف الديون غير المنتجة بحيث تصبح ديونا ً للمتابعة والتسوية
وذلك بعد:
أوالً :تخفيض الديون غير المنتجة  ،كليا ً أو جزئياً ،بقيمة العقارات
والمساھمات وحصص الشراكة المتملكة من المدين عن طريق
اإليفاء بأداء العوض ،ان وجدت ،شرط التثبت من قدرة العميل على
خدمة الدين وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع "ثالثا"
من الفقرة )ج( ھذه.
في حال االختالف بين لجنة الرقابة على المصارف والمصرف
المعني على قيمة التملك عن طريق اإليفاء بأداء العوض يحال االمر
إلى لجنة خاصة يعينھا حاكم مصرف لبنان تضم من بين أعضائھا
ممثالً عن لجنة الرقابة على المصارف وعن المصرف المعني.
تبـدي ھـذه االخيرة رأيھا حول موضوع النزاع وترفع توصية بھذا
الخصوص إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يعود له
تقرير ما يراه مناسبا ً بھذا الشأن.
ثانيا ً :إعادة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات المدينة موضوع
التسوية ،بمعدل يصار االتفاق عليه بين المصرف والعميل.
يجري احتساب ھذه الفوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ إيقاف
الفوائد او تكوين مؤونات على الدين وتاريخ إجراء التسوية.
ثالثا ً :إعادة تقسيط رصيد ھذه الديون بعد تخفيضھا بقيمة العقارات
والمساھمات وحصص الشراكة الممتلكة من المصرف ،بموجب
سندات تجارية ألمر ھذا األخير ولمدة ال تقل عن خمس سنوات وال
تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة،
بمعدل يصار االتفاق عليه بين المصرف والعميل.
غير أنه يمكن للمصرف المعني أن يطلب من مصرف لبنان الموافقة
على تقسيط او إعادة تقسيط ھذه الديون لمدة تقل عن خمس سنوات
بنا ًء على طلب خطي وصريح من العميل وشرط التأكد من قدرته
على التسديد.
يمكن حسم ھذه السندات ،مع حق الرجوع  ،لدى مصرف لبنان
وعـلى أن يخصص نـاتج الحسم لشراء شھادات إيداع مصدرة من
ھذا األخير بذات الفائدة المحتسبة على ھذه السندات .
د -إعـادة تكوين المؤونات المحررة مقابل كل سند يستحق وال يتم تسديده خـالل
تسعين يوما ً من تاريخ االستحقاق ،على أن تكوّ ن مؤونة بكامل رصيد الدين
إذا تخلف العميل عن تسديد ثالثة سندات متتالية ،أو إذا مضى على تخلفه
عن تسديد أي استحقاق مدة سنة كاملة .
.../...

 -٣ھـ -عدم توزيع األرباح المحققة من جراء تحرير ھذه المؤونات وتخصيصھا
لزيـادة األموال الخاصة بعد أن يكون المصرف قد خصص المؤونات على
الديون كافة المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف.
و  -على المصارف العاملة في لبنان ان تكوّ ن احتياطي خاص بنسبة مئة بالمئة
من القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلھا والديون
الرديئة موضوع البند ) (٤ھذا والتي لم يتم تسويتھا وذلك في مھلة أقصـاھا
تاريخ  ٢٠٠٨/١٢/٣١تحت طائلة اتخاذ العقوبات اإلدارية المناسبة بحقھا«.
المادة الثانية  :يضـاف إلـى المادة الحادية عشـرة مـن القـرار األسـاسي رقم ٧٧٤٠تاريخ
 ٢٠٠٠/١٢/٢١البندان ) (٣و) (٤التالي نصھما :
» -٣يتم تكوين االحتياطي المشار إليه في البند ) (١من ھذه المادة على مدى
عشرين سنة وبمعدل ) (١/٢٠سنويا ً مقابل المساھمات وحصص الشراكة
غير المصفاة المتملكة استيفا ًء للديون موضوع المقطع "أوالً" من الفقرة )ج(
مـن البنـد ) (٤مـن المـادة الثانية من القرار األساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ
.٢٠٠٠/١٠/١٨
 -٤يمـكن للمصارف أن تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة
عـلى تطبيق أحكام البند ) (٣أعاله عـلى المساھمات وحصص الشراكة غير
المصفاة كافة المتملكة استيفا ًء لديـون موقوفة أو مشكوك بتحصيلھا شرط أن
يكون المصرف المعني قد طبق أحكام البند ) (٤مـن المادة الثانية من القرار
األساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ  ٢٠٠٠/١٠/١٨على  %٥٠عـلى األقـل مـن
مجموع محفظته مـن الديون غير المنتجـة المحددة في البند ) (٤المذكور«.
المـادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٧تشرين الثاني ٢٠٠٣
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