تعميم وسيط رقم ٩٦
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩١٩٣تاريخ  ٢٠٠٥/١١/١٦المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ) ٢٠٠١/٢/٢١عمليات التسليف والتوظيف والمساھمة والمشاركة(.
بيروت  ،في  ١٦تشرين الثاني ٢٠٠٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩١٩٣
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 ،٢٠٠٥/١١/١٥

يـقـَـرّ ر مـا يـأتـي:

المادة األولى :يلغى نص كل من الفقرتين )ج( و)ھـ( من البند ) (١من "المادة الثانية مكرر"
من القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ  ٢٠٠١/٢/٢١ويستبدل بالنص التالي:
» 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
أو المؤسسة المالية المعنية مجدولة بحسب التدفقات النقدية للعميل.
ال تدخل في احتساب ھذا الحد:
 القبوالت المصرفية والعمليات المرتبطة باعتمادات مستندية. التسھيالت الممنوحة والمغطاة بضمانات نقدية أو بكفاالت مصرفيةأو بكفاالت صادرة عن المؤسسات المالية المدرجة على الئحة
مصرف لبنان.
../..
)∗∗(

تتألف األموال الخاصة من العناصر التالية:
رأس المال وعالوات اإلصدار واالحتياطات واألرباح المدورة والعناصر األخرى المقبولة قانونا ً.

-٢-

ھـ -فرض أي تعويض أو غرامة أو أي زيادة إضافية على الفائدة
أو العمولة أو النفقات بالنسبة للتجاوزات الموافق عليھا
من المصرف أو المؤسسة المالية إال في حال عدم إيفاء العميل بتعھداته
أو التزاماته الناتجة عن التجاوز العرضي في مھلة أقصاھا  ٩٠يوما ً وفي ھذه
الحالة يمكن للمصرف أو للمؤسسة المالية فرض فائدة جزائية إضافية
ال تتعدى نسبة  %٢تحتسب 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 أو المؤسسةالمالية أن الوضع المالي للعميل يسمح بذلك.
 إعادة تصنيف الحساب ضمن إحدى الفئتين ) (٤أو) (٥المحددتينفي القرار األساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ  ١٩٩٨/١١/١٠وبالتالي يتم إيقاف
التسھيالت الممنوحة للعميل«.
المادة الثانية:

يُعمل بھذا القرار فور صدوره .

المادة الثالثة:

يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ١٦تشرين الثاني ٢٠٠٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

