تعميم وسيط رقم ١٠٩
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩٣٣٠تاريخ  ٢٠٠٦/٥/١٥المتعل%%%%%ق بتع%%%%%ديل الق%%%%%رار
األساس%%ي رق%%م  ٧٦٩٤ت%%اريخ ) ٢٠٠٠/١٠/١٨تك%%وين المؤون%%ات ونس%%بة األم%%وال الخاص%%ة الج%%اھزة
الص%%%%%%%%%افية بالعمل%%%%%%%%%ة اللبناني%%%%%%%%%ة( والق%%%%%%%%%رار األساس%%%%%%%%%ي رق%%%%%%%%%م  ٧٧٤٠ت%%%%%%%%%اريخ ٢٠٠٠/١٢/٢١
)تص%%%%%%فية العق%%%%%%ارات والمس%%%%%%اھمات وحص%%%%%%ص الش%%%%%%راكة المتملك%%%%%%ة اس%%%%%%تيفا ًء ل%%%%%%ديون موقوف%%%%%%ة
أو مشكوك بتحصيلھا عمالً بأحكام المادة  ١٥٤من قانون النقد والتسليف(.
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قرار وسيط رقم ٩٣٣٠
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨
والقرار األساسي رقم  ٧٧٤٠تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢١
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،السيما المادة  ١٧٤منه،
وبنا ًء على الق%رار األساس%ي رق%م  ٧٦٩٤ت%اريخ  ٢٠٠٠/١٠/١٨وتعديالت%ه المتعل%ق بتك%وين المؤون%ات
وبنسبة األموال الخاصة الجاھزة الصافية بالعملة اللبنانية،
وبنا ًء على الق%رار األساس%ي رق%م  ٧٧٤٠ت%اريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢١وتعديالت%ه المتعل%ق بتص%فية العق%ارات
والمساھمات وحص%ص الش%راكة المتملك%ة اس%تيفا ًء ل%ديون موقوف%ة أو مش%كوك بتحص%يلھا عم%الً بأحك%ام
المادة  ١٥٤من قانون النقد والتسليف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٠٦/٥/١٠
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يعدل التاريخ الوارد في مطلع البند ) (٤من المادة الثانية من القرار
األساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ  ٢٠٠٠/١٠/١٨بحيث يصبح »«٢٠٠٧/١٢/٣١
بدالً من ».«٢٠٠٥/١٢/٣١
المادة الثانية :يلغى نص الفقرة )ز( من البند ) (٤م%ن الم%ادة الثاني%ة م%ن الق%رار األساس%ي رق%م ٧٦٩٤
تاريخ  ٢٠٠٠/١٠/١٨ويستبدل بالنص التالي:
» ز -على المصارف العاملة في لبنان ،تحت طائلة اتخاذ العقوبات االدارية المناسبة
بحقھا ،تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون
المشكوك بتحصيلھا والديون الرديئة موضوع البند ) (٤ھذا والتي لم يتم تسويتھا،
وفقا ً لما يلي:
 بنسبة  % ٣٠في حال لم يتم تسوية  ،%٢٠عـلى األقـل ،مـن مجموع محفظتھامـن الديون غير المنتجة المحددة أعاله قبل تاريخ .٢٠٠٦/٦/٣٠
 بنسبة  % ٦٠في حال لم يتم تسوية  ،%٦٠عـلى األقـل ،مـن مجموع محفظتھامـن الديون غير المنتجة المحددة أعاله قبل تاريخ .٢٠٠٦/١٢/٣١
 بنسبة  ،% ١٠٠في مھلة أقصاھا تاريخ  ،٢٠٠٨/١٢/٣١في حال لم يتم تسويةكامل محفظتھا مـن الديون غير المنتجة المحددة أعاله قبل
تاريخ .٢٠٠٧/١٢/٣١
../..

-٢-

م%%ن أج%%ل احتس%%اب النس%%ب المش%%ار إليھ%%ا ف%%ي ھ%%ذا البن%%د و ف%%ي البن%%د ) (٤م%%ن الم%%ادة
الخامس%%%%%%%%ة م%%%%%%%%ن الق%%%%%%%%رار األساس%%%%%%%%ي رق%%%%%%%%م  ٧٧٤٠ت%%%%%%%%اريخ ٢٠٠٠/١٢/٢١
يعود للجنة الرقابة على المص%ارف الموافق%ة عل%ى اس%تثناء ال%ديون الرديئ%ة المدرج%ة
خ%%%ارج الميزاني%%%ة والت%%%ي مض%%%ى عل%%%ى تص%%%نيفھا رديئ%%%ة أكث%%%ر م%%%ن خم%%%س س%%%نوات
بتاريخ «. ٢٠٠٣/٦/٣٠
المادة الثالثة :يلغ%%%%%%%ى البن%%%%%%%د ) (٦م%%%%%%%ن الم%%%%%%%ادة الثاني%%%%%%%ة م%%%%%%%ن الق%%%%%%%رار األساس%%%%%%%ي رق%%%%%%%م ٧٦٩٤
تاريخ .٢٠٠٠/١٠/١٨
المادة الرابعة :يلغ%%%%ى ن%%%%ص البن%%%%د ) (٤م%%%%ن الم%%%%ادة الخامس%%%%ة م%%%%ن الق%%%%رار األساس%%%%ي رق%%%%م ٧٧٤٠
تاريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢١ويستبدل بالنص التالي:
» -٤يمك%%ن للمص%%%ارف أن تطل%%%ب م%%%ن المجل%%%س المرك%%%زي لمص%%%رف لبن%%%ان الموافق%%%ـة
ع%%%%%ـلى تطبي%%%%%ـق أح%%%%%ـكام البن%%%%%د ) (٣أع%%%%%اله عل%%%%%ى العق%%%%%ارات أو المس%%%%%اھمات
أو حص%%%%%%%%ص الش%%%%%%%%راكة غ%%%%%%%%ـير المص%%%%%%%%ـفاة كاف%%%%%%%%ـة المتملك%%%%%%%%ـة استي%%%%%%%%ـفا ًء
لدي%%%%ـون موقوف%%%%ـة أو مش%%%%كوك بتحص%%%%يلھا ش%%%%رط أن يك%%%%ون المص%%%%رف المعن%%%%ي
ق%%د طب%%ق أحك%%ام البن%%د ) (٤م%%ن الم%%ادة الثاني%%ة م%%ن الق%%رار األساس%%ي رق%%م ٧٦٩٤
ت%%%%اريخ  ٢٠٠٠/١٠/١٨عل%%%%ى  ،% ٥٠عل%%%%ى األق%%%%ل ،م%%%%ن مجم%%%%وع محفظت%%%%ه
م%%%%%%%%%ن ال%%%%%%%%%ديون غي%%%%%%%%%ر المنتج%%%%%%%%%ة المح%%%%%%%%%ددة ف%%%%%%%%%ي البن%%%%%%%%%د ) (٤الم%%%%%%%%%ذكور
قبل تاريخ «.٢٠٠٦/١٢/٣١
المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة السادسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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