تعميم وسيط رقم ٨٥
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩٠٤٠تاريخ  ٢٠٠٥/٦/١المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ) ٢٠٠١/٢/٢١عمليات التسليف والتوظيف والمساھمة والمشاركة(.
بيروت  ،في  ١حزيران ٢٠٠٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩٠٤٠
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ٢٠٠١/٢/٢١
)عمليات التسليف والتوظيف والمساھمة والمشاركة(

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ال سيما المواد  ١٦١ ،٧٩ ، ٧٠و ١٧٤منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ  ٢٠٠١/٢/٢١المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف
والمساھمة والمشاركة،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٠٥/٥/٣١

يـقـَـرّ ر مـا يـأتـي:

المـادة األولى :يلغى نص البند ) (٤من المادة األولى من القرار األساسي رقم ٧٧٧٦
تاريخ  ٢٠٠١/٢/٢١ويستبدل بالنص التالي:
»  -٤تؤمن اطالع مجلس إدارة المصرف اللبناني أو إدارة فرع المصرف األجنبي،
دوريا ً وعلى األقل فصلياً ،على العمليات المشار إليھا أعاله وعلى قرارات اللجنة
أو اللجان المتخصصة بشأنھا التي تتجاوز قيمتھا نسبة  %١من صافي األموال
الخاصة األساسية للمصرف أو ما يوازي مبلغ مليون دوالر أميركي ،أيھما أقل،
وذلك بالنسبة لكل عميل أو بالنسبة لعدة عمالء يشكلون
مجموعة اقتصادية واحدة أو مجموعة مترابطة وفقا ً للتعريف الوارد
في النصوص الصادرة عن مصرف لبنان«.
المادة الثانية  :يلغى نص البند األخير من الفقرة ) (٣من المادة الثانية من القرار األساسي
رقم  ٧٧٧٦تاريخ  ٢٠٠١/٢/٢١ويستبدل بالنص التالي:
»  % ٥ -خالل مھلة أقصاھا  ٢٠٠٥/١٢/٣١منھا  %٢يمكن منحھا دون التقيد
بالشروط المحددة في البند ) (٤من المادة  ١٥٢من قانون النقد والتسليف«.
../..
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المـادة الثالثة :يلغى نص "المادة الثانية مكرر" من القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ٢٠٠١/٢/٢١
ويستبدل بالنص التالي:
»  -١يحظر على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:
أ -منح عمالئھا تسھيالت لتمويل األصول الثابتة )العقارات ،اآلالت ،المع دات
وجميع الموجودات التي لھا صفة ثابتة( إال بشكل قروض ذات آجال محددة
) (term loansوذلك بعد دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع المنوي تمويله
والوضع المالي للعميل وتحديد برنامج التسديد وفقا ً للتدفقات النقدية
لھذا األخير.
ب -منح عمالئھا تسھيالت بالحساب الجاري إال لتمويل عمليات جارية
أو متعلقة برأس المال التشغيلي )∗( ) (working capitalبعد اإلطالع
على مجموع التسھيالت الممنوحة للعميل من قبل المصارف والمؤسسات
المالية ،السيما التسھيالت بالحساب الجاري موضوع البند " "Z1الوارد
في جدول "رموز أنواع القروض" ) (CTC01المرفق بنظام
المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية ،شرط مراعاة أحكام النصوص
القانونية والتنظيمية النافذة.
ج -منح تسھيالت بالحساب الجاري لعميل واحد تتعدى نسبة  %٧٠من رأسماله
التشغيلي وعلى أن ال تتجاوز ،في كل األحوال ،ما مجموعه خمسة أضعاف اما
أموال العميل الخاصة )∗∗(واما حساب المستثمر إذا كان العميل شخصا ً طبيعيا ً
أو مؤسسة فردية.
في حال تجاوزت ھذه التسھيالت الحد المشار إليه أعاله ،يتم تحويل
ھذا التجاوز إلى قرض ذات أجل محدد أو إلى سندات ألمر المصرف المعني
مجدولة بحسب التدفقات النقدية للعميل.
ال تدخل في احتساب ھذا الحد:
 القبوالت المصرفية والعمليات المرتبطة باعتمادات مستندية. التسھيالت الممنوحة والمغطاة بضمانات نقدية أو بكفاالت مصرفية.../..

)∗(

)∗∗(

يتألف رأس المال التشغيلي من العناصر التالية:
المخزون  +السلفات المدفوعة إلى الموردين  +الزبائن  +الذمم المدينة المختلفة  +األعباء المحتسبة مسبقا ً ناقص
)السلفات المقبوضة من الزبائن  +الموردون  +الذمم الدائنة المختلفة  +اإليرادات المحتسبة مسبقا ً(.
تتألف األموال خاصة من العناصر التالية:
رأس المال وعالوات اإلصدار واالحتياطات واألرباح المدورة والعناصر األخرى المقبولة قانونا ً.

-٣-

د -السماح بتجاوز سقف التسھيالت بالحساب الجاري الممنوح لعمالئھا إال بشكل
عرضي ) (accidentalومؤقت ) (temporaryعلى أن ال يفوق ھذا التجاوز،
الموافق عليه %١٠ ،من التسھيالت الممنوحة للعميل وعلى أن ال يفوق
مجموع التسھيالت والتجاوز العرضي بكل األحوال الحد المذكور
في الفقرة )ج( أعاله.
ھـ -فرض أي تعويض أو غرامة أو أي زيادة إضافية على الفائدة
أو العمولة أو النفقات بالنسبة للتجاوزات الموافق عليھا
من المصرف إال في حال عدم إيفاء العميل بتعھداته أو التزاماته الناتجة
عن التجاوز العرضي في مھلة أقصاھا  ٩٠يوما ً وفي ھذه الحالة
يمكن للمصرف أن يفرض فائدة جزائية إضافية ال تتعدى نسبة %٢
تحتسب على مبلغ التجاوز حصراً من تاريخ حصوله.
في مطلق األحوال يتم تسوية التجاوز ،باالتفاق مع العميل ،بمھلة أقصاھا
سنة واحدة من تاريخ ھذا التجاوز وذلك عن طريق إحدى الخطوات التالية:
 التسديد من قبل العميل. النظر بزيادة التسھيالت الممنوحة له إذا ارتأى المصرف أن الوضعالمالي للعميل يسمح بذلك.
 إعادة تصنيف الحساب ضمن إحدى الفئتين ) (٤أو) (٥المحددتينفي القرار األساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ  ١٩٩٨/١١/١٠وبالتالي يتم إيقاف
التسھيالت الممنوحة للعميل.
و -زيادة نسبة الفائدة على التسھيالت المستعملة عند تصنيفھا
ضمن إحدى الفئتين ) (٤أو) (٥المحددتين في القرار األساسي رقم ٧١٥٩
تاريخ .١٩٩٨/١١/١٠
 -٢تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق
مع أحكام كل من الفقرة )أ() ،ب() ،ج( و)د( من البند ) (١من ھذه المادة مھلة
أقصاھا  ٢٠٠٦/١٢/٣١للتقيد باألحكام المذكورة.
 -٣على المصارف والمؤسسات المالية التشدد في التحقق من تطبيق أحكام
المادة  ١٦١من قانون النقد والتسليف وإعادة النظر بتحديد قيمة التسھيالت
الممنوحة لعمالئھا ،مرة في السنة على األقل وكلما دعت الحاجة ،للتأكد من حسن
استعمال التسھيالت الممنوحة لكل من العمالء ومن مالءمتھا للمعطيات المتوافرة
لديھا عن الوضع المالي وحجم أعمال كل منھم.
../..

-٤ -٤على المسؤولين عن منح ومتابعة التسھيالت في المصارف والمؤسسات المالية
التأكد من نوعية بنود رأس المال التشغيلي واألموال الخاصة للعميل
عن طريق الميزانيات المدققة وطلب معلومات إضافية من العميل عند الحاجة«.
المادة الرابعة :يُعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة الخامسة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ١حزيران ٢٠٠٥
حاكم مصرف لبنان
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