تعميم وسيط رقم ١٢١
للمصارف وللمؤسسات المالية ولشركات اإليجار التمويلي

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩٤٥١تاريخ  ٢٠٠٦/١١/٩المتعلق بتع,ديل الق,رار
األساس,,ي رق,,م  ٧٧٤٣ت,,اريخ ) ٢٠٠١/٠١/٠٢دع,,م الفوائ,,د المدين,,ة عل,,ى التس,,ليفات الممنوح,,ة
للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية( في إطار معالجة دي,ون العم,الء المتض,ررين م,ن
جراء حرب تموز  ٢٠٠٦على لبنان.
بيروت  ،في  ٩تشرين الثاني ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩٤٥١
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٧٤٣تاريخ ٢٠٠١/٠١/٠٢
في إطار معالجة ديون العمالء المتضررين من جراء حرب تموز  ٢٠٠٦على لبنان.

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ال سيما المواد  ٧٠و ١٧٤و ١٨٢منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٧٤٣تاريخ  ٢٠٠١/٠١/٠٢وتعديالته المتعلق بدعم الفوائد
المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية،
وبن,,,,,ا ًء عل,,,,,ى ق,,,,,رار المجل,,,,,س المرك,,,,,زي لمص,,,,,رف لبن,,,,,ان المتخ,,,,,ذ ف,,,,,ي جلس,,,,,ته المنعق,,,,,دة
بتاريخ ،٢٠٠٦/١١/٨

يـقـَـرّ ر مـا يـأتـي:

المادة االولى :يض,,,,,,,,اف إل,,,,,,,,ى الق,,,,,,,,رار األساس,,,,,,,,ي رق,,,,,,,,م  ٧٧٤٣ت,,,,,,,,اريخ ٢٠٠١/٠١/٠٢
»المادة الرابعة مكرر« التالي نصھا:
» المادة الرابعة مكرر :يمك,,,,ـن للمص,,,,ارف وللمؤسس,,,,ات المالي,,,,ة ولش,,,,ركات االيج,,,,ار
التم,,ويلي معالج,,ة الق,,روض الت,,ي تس,,تفيد م,,ن دع,,م الدول,,ة للفوائ,,د
المدينة الممنوحة لعمالءھا المتضررين من ح,رب تم,وز ٢٠٠٦
على لبنان والذين تعتبر ديونھم قابلة للتسديد وفق االصول واآللية
التالية:
 -١اعتم,,اد ال,,ديون الت,,ي تس,,تفيد م,,ن دع,,م الدول,,ة للفوائ,,د المدين,,ة
الممنوحة قبل تاريخ  ٢٠٠٦/٧/٣١شرط أن تكون:
أ -ام,,,,ا دي,,,,ون عم,,,,الء متض,,,,ررين بش,,,,كل غي,,,,ر مباش,,,,ر
نتيج,,,ة ح,,,رب تم,,,وز  ٢٠٠٦عل,,,ى لبن,,,ان و/أو نتيج,,,ة
الحص,,,,,ار المف,,,,,روض علي,,,,,ه مم,,,,,ا أدى إل,,,,,ى تغيي,,,,,ر
ف,,,ي الت,,,دفقات النقدي,,,ة لھ,,,ؤالء دون أن تط,,,يح بإمكاني,,,ة
متابع,,,ة أعم,,,الھم وبالت,,,الي إمكاني,,,ة متابع,,,ة تس,,,ديد ھ,,,ذه
الديون خالل فترة محددة.
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-٢ب -ام,,ا دي,,ون عم,,الء متض,,ررين بش,,كل مباش,,ر باألعم,,ال
الحربي,,,ة دون ان تعي,,,ق ھ,,,ؤالء الم,,,دينين ع,,,ن متابع,,,ة
أعم,,الھم والنھ,,وض مج,,دداً ومتابع,,ة تس,,ديد ھ,,ذه ال,,ديون
خالل فترة محددة.
 -٢تزويد مصرف لبنان بمعلومات حول عمالئھا المنوي تسوية
ديونھم وفقا ً للنماذج )أ( و )ب( و)ج( المرفقة بھذا القرار
وذلك خالل مھلة اقصاھا .٢٠٠٦/١٢/٣١
 -٣تمدي,,د مھل,,ة تس,,ديد القروض التي تستفيد من دعم الدولة
للفوائد المدينة غير المكفولة بكفالة شركة كفاالت ش.م.ل.
الممنوح,,,ة للعم,,,,الء المتض,,,,ررين وذل,,,,ك لم,,,,دة س,,,,نة واح,,,,دة
ع,,,,ن طري,,,,ق تأجي,,,,ل ال,,,,دفعات المس,,,,تحقة والت,,,,ي ستس,,,,تحق
م,,,,,,,,,ن اص,,,,,,,,,ل ال,,,,,,,,,دين اعتب,,,,,,,,,اراً م,,,,,,,,,ن ٢٠٠٦ /٧/١٢
ولغاي,,,,,ة  ٢٠٠٧/٦/٣٠وتس,,,,,ديدھا خ,,,,,الل الس,,,,,نة المم,,,,,ددة
عل,,,,,,,ى ان ي,,,,,,,تم وق,,,,,,,ف دع,,,,,,,م الدول,,,,,,,ة للفائ,,,,,,,دة المدين,,,,,,,ة
على تلك الدفعات خالل فترة التسديد الممددة مھلتھا.
 -٤اعادة جدولة القروض الممنوحة لقاء كفالة شركة
كفاالت ش.م.ل .للعمالء المتضررين مع امكانية تمديد جدول
التسديد لمدة ال تتجاوز السنتين اضافة الى امكانية منحھم
قرضا ً اضافيا ً كل ذلك وفقا ً لشروط شركة
كفاالت ش.م.ل .على ان يتم وقف دعم الدولة للفائدة المدينة
خالل فترة التسديد االضافية التي تتجاوز فترة السبع سنوات
المحددة في البند ) (٢من المادة الثانية من ھذا القرار.
 -٥منح العمالء المتضررين ،الذين يستفيدون من قروض
ممنوحة استناداً إلى االتفاقيات الموقعة بين الجمھورية
اللبنانية والبنك األوروبي للتثمير ،قرضا ً ال يستفيد من دعم
الدولة للفائدة المدينة يخصص لتسديد الدفعة التي تستحق
للبنك االوروبي للتثمير بين  ٢٠٠٦/٧/١٢و ٢٠٠٧/٦/٣٠
على أن يتم تسديد القرض االضافي خالل الفترة الزمنية
المتبقية من عمر القرض االساسي وذلك بتوزيعه بالتساوي
على ھذه المدة.
 -٦اعالم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف
عند استفادة العمالء المتضررين من مساعدات أو منح
من أي جھة كانت«.
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-٣المادة الثانية  :يلغ,,,,,,,ى ن,,,,,,,ص الم,,,,,,,ادة الخامس,,,,,,,ة م,,,,,,,ن الق,,,,,,,رار األساس,,,,,,,ي رق,,,,,,,م ٧٧٤٣
تاريخ  ٢٠٠١/٠١/٠٢ويستبدل بالنص التالي:
»  -١تخفـض االلتزامات الجل الخاضعة لج,زء م,ن االحتي,اطي االلزام,ي الي
مصرف دون الحاجة الـى موافقة افرادية مـن المجلس المركزي لمصرف
ھ,,,,,,ذه االلتزام,,,,,,ات مقاب,,,,,,ل ك,,,,,,ل ق,,,,,,رض
لبن,,,,,,ان عل,,,,,,ـى تخف,,,,,,يض
بما يوازي:
أ -قيمـة رصيد القروض الممنوحة من قبله والمس,تفيدة م,ـن دع,م الدول,ة
للفوائد المدينة حتى بعد وقف الدعم عمالً بأحكام البند ) (٣م,ن الم,ادة
الرابعة مكرر من ھذا القرار.
ب -قيم,,ة الق,,روض الممنوح,,ة وفق ,ا ً ألحك,,ام البن,,د ) (٥م,,ن الم,,ادة الرابع,,ة
مكرر من ھذا القرار.
 -٢ينزل االحتياطي االلزامي ألي مصرف ،دون الحاجة الـى موافق,ة افرادي,ة
م,,,,,,,,ـن المجل,,,,,,,,س المرك,,,,,,,,زي لمص,,,,,,,,رف لبن,,,,,,,,ان ،بنس,,,,,,,,بة %١٠٠
م,,ن رص,,يد الق,,روض الممنوح,,ة بكفال,,ة "ش,,ركة كف,,االت ش.م.ل ".خ,,الل
فترة التس,ديد االض,افية الت,ي ت,م خاللھ,ا ايق,اف دع,م الدول,ة للفوائ,د المدين,ة
عم,,,الً باحك,,,ام البن,,,د ) (٤م,,,ن الم,,,ادة الرابع,,,ة مك,,,رر م,,,ن ھ,,,ذا الق,,,رار
وذل,,ك ض,,من ح,,د أقص,,ى نس,,بته  % ٢٠م,,ن قيم,,ة االحتياط,,ـي اإللزام,,ي
المترتب على التزامات المصرف المعني كم,ا ھ,ي ف,ي ميزانيت,ه الموقوف,ة
في  ٣١كانون األول من السنة السابقة«.
المادة الثالثة :يلغ,,,,,,,ى ن,,,,,,,ص الم,,,,,,,ادة التاس,,,,,,,عة م,,,,,,,ن الق,,,,,,,رار األساس,,,,,,,ي رق,,,,,,,م ٧٧٤٣
تاريخ  ٢٠٠١/٠١/٠٢ويستبدل بالنص التالي:
» يتحمل كل مصرف او مؤسسة مالية او شركة ايجار تمويلي يمنح قروضا وفقا
الحكام ھذا القرار مسؤولية ص,حة تنفي,ذ ومراقب,ة اس,تعمال الق,روض الم,ذكورة
وتطابقھ,,,,,ا م,,,,,ع الغاي,,,,,ات الممنوح,,,,,ة م,,,,,ن اجلھ,,,,,ا وص,,,,,حة تطبي,,,,,ق احك,,,,,ام
المادة الرابعة مكرر وذلك تحت طائلة الزامه بدفع تعويض ،بمثابة بند جزائ,ي،
مق,,داره  % ١٥م,,ن قيم,,ة ك,,ل ق,,رض اض,,افة ال,,ى تس,,ديد ك,,ل مب,,الغ ال,,دعم الت,,ي
استفاد منھا عن ھذا القرض وذلك في حـال اس,تعمال الق,رض ف,ـي غي,ر الغاي,ـة
الممنوح من اجلھا او بطريقة مخالفة الحكام ھذا القرار«.
المادة الرابعة :يلغ,,,,,,,ى ن,,,,,,,ص الم,,,,,,,ادة العاش,,,,,,,رة م,,,,,,,ن الق,,,,,,,رار األساس,,,,,,,ي رق,,,,,,,م ٧٧٤٣
تاريخ  ٢٠٠١/٠١/٠٢ويستبدل بالنص التالي:
» تكل,,ف لجن,,ة الرقاب,,ة عل,,ى المص,,ارف مھم,,ة مراقب,,ة ص,,حة تنفي,,ذ ھ,,ذا الق,,رار
ال س,يما التأك,د م,ن ص,حة ال,ديون موض,وع الم,ادة الرابع,ة مك,رر وم,ن امكاني,,ة
تسديدھا على ان تبلغ حاكم مصرف لبنان فوراً بأي مخالفة ألحكامه«.
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-٤-

المادة الخامسة :يض,,,اف ال,,,ى آخ,,,ر الم,,,ادة الثالث,,,ة عش,,,رة م,,,ن الق,,,رار األساس,,,ي رق,,,م ٧٧٤٣
تاريخ  ٢٠٠١/٠١/٠٢الفقرة التالي نصھا:
» تس,,تثنى م,,ن الموافق,,ة المش,,ار اليھ,,ا ف,,ي الفق,,رة االول,,ى م,,ن ھ,,ذه الم,,ادة ال,,ديون
موضوع المادة الرابعة مكرر«.
المادة السادسة :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة السابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ٩تشرين الثاني ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

أنموذج )أ( قروض متوسطة وطويلة األجل
المصرف/المؤسسة المالية/شركة اإليجار التمويلي :
:
الرقم على الئحة مصرف لبنان
إسم المقترض

)*( :الرمز "أ" ضرر مباشر
الرمز "ب" ضرر غير مباشر

جدول بأسماء وأرصدة العمالء المدينين والمستفيدين من دعم الدولة للفوائد المدينة
المتضررين من حرب تموز  ٢٠٠٦كما ھي موقوفة بتاريخ  ٣١تموز ٢٠٠٦

رقم مركزية رقم القرار
األساسي
المخاطر

تاريخ القرار

رمز نوع
الضرر *

الرصيد بتاريخ
مجموع األقساط المستحقة
بين ٢٠٠٦/٧/١٢
قيمة القرض المدعومة  ٢٠٠٦/٧/٣١بحسب جدول
و ٢٠٠٧/٦/٣٠
PB01

فائدة الدعم
المطبقة )(%

أنموذج )ب( قروض كفاالت
:
المصرف/المؤسسة المالية
الرقم على الئحة مصرف لبنان :
إسم المقترض

)*( :الرمز "أ" ضرر مباشر
الرمز "ب" ضرر غير مباشر

جدول بأسماء وأرصدة العمالء المدينين والمستفيدين من دعم الدولة للفوائد المدينة
المتضررين من حرب تموز  ٢٠٠٦كما ھي موقوفة بتاريخ  ٣١تموز ٢٠٠٦
رقم مركزية
المخاطر

رقم الكفالة

تاريخ بدء
الدعم

رمز نوع
الضرر *

قيمة القرض المدعومة

الرصيد بتاريخ  ٢٠٠٦/٧/٣١فائدة الدعم
المطبقة )(%
بحسب جدول PB01

أنموذج )ج( قروض البنك األوروبي للتثمير
:
المصرف
الرقم على الئحة مصرف لبنان :

إسم المقترض

)*( :الرمز "أ" ضرر مباشر
الرمز "ب" ضرر غير مباشر

رقم مركزية رقم القرار
المخاطر األساسي

جدول بأسماء وأرصدة العمالء المدينين والمستفيدين من دعم الدولة للفوائد المدينة
المتضررين من حرب تموز  ٢٠٠٦كما ھي موقوفة بتاريخ  ٣١تموز ٢٠٠٦
تاريخ
القرار

فائدة الدعم
رمز نوع
المطبقة
الرصيد بتاريخ  ٢٠٠٦/٧/٣١القسط المستحق بين
الضرر * قيمة القرض المدعومة
 ٢٠٠٦/٧/١٢و(%) ٢٠٠٧/٦/٣٠
بحسب جدول PB01

