تعميم وسيط رقم ١٢٧
للمصارف وللمؤسسات المالية ولشركات اإليجار التمويلي

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩٤٥٧تاريخ  ٢٠٠٦/١١/٩المتعلق بتع.ديل الق.رار
األساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ ) ٢٠٠٠/١٠/١٨تكوين المؤونات ونسبة األم.وال الخاص.ة الج.اھزة
الص.......افية بالعمل.......ة اللبناني.......ة( والق.......رار األساس.......ي رق.......م  ٧٧٤٠ت.......اريخ ٢٠٠٠/١٢/٢١
)تصفية العق.ارات والمس.اھمات وحص.ص الش.راكة المتملك.ة اس.تيفاء ل.ديون موقوف.ة أو مش.كوك
بتحصيلھا عم.ال بأحك.ام الم.ادة  ١٥٤م.ن ق.انون النق.د والتس.ليف( والق.رار األساس.ي رق.م ٧٧٧٦
ت..اريخ ) ٢٠٠١/٢/٢١عملي..ات التس..ليف والتوظي..ف والمس..اھمة والمش..اركة( ف..ي إط..ار معالج..ة
ديون العمالء المتضررين من جراء حرب تموز  ٢٠٠٦على لبنان.

بيروت  ،في  ٩تشرين الثاني ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩٤٥٧
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨
والقرار األساسي رقم  ٧٧٤٠تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢١
والقرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ٢٠٠١/٢/٢١
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،
وبن...ا ًء عل...ى الق...رار األساس...ي رق...م  ٧٦٩٤ت...اريخ  ٢٠٠٠/١٠/١٨وتعديالت...ه المتعل...ق بتك...وين
المؤونات ونسبة األموال الخاصة الجاھزة الصافية بالعملة اللبنانية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٧٤٠تاريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢١وتعديالته المتعلق بتصفية
العقارات والمساھمات وحصص الشراكة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلھا
عمال بأحكام المادة  ١٥٤من قانون النقد والتسليف،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ  ٢٠٠١/٢/٢١وتعديالته المتعلق عمليات التسليف
والتوظيف والمساھمة والمشاركة،
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 األولى :يع...دل الت...اريخ ال...وارد ف...ي مطل...ع البن...د ) (٤م...ن الم...ادة الثاني...ة م...ن الق...رار
األساس..ي رق..م  ٧٦٩٤ت..اريخ  ٢٠٠٠/١٠/١٨بحي..ث يص..بح »«٢٠٠٨/١٢/٣١
بدالً من ».«٢٠٠٧/١٢/٣١
المادة الثانية :يلغ..ى ن..ص الفق..رة )ز( م..ن البن..د ) (٤م..ن الم..ادة الثاني..ة م..ن الق..رار األساس..ي
رقم  ٧٦٩٤تاريخ  ٢٠٠٠/١٠/١٨ويستبدل بالنص التالي:
» ز -على المصارف العاملة في لبنان ،تحت طائلة اتخاذ العقوبات اإلدارية
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  ،%٤٠عـلى األقـل،مـن مجموع محفظتھا مـن الديون غير المنتجة المحددة أعاله قبل تاريخ
.٢٠٠٧/٦/٣٠
../..

-٢ بنسبة  % ٦٠في حال لم يتم تسوية  ،%٦٠عـلى األقـل،مـن مجموع محفظتھا مـن الديون غير المنتجة المحددة أعاله قبل تاريخ
.٢٠٠٧/١٢/٣١
 بنسبة  ،% ١٠٠في حال لم يتم تسوية كامل محفظتھا مـن الديون غيرالمنتجة المحددة أعاله قبل تاريخ .٢٠٠٨/١٢/٣١
م...ن أج...ل احتس...اب النس...ب المش...ار إليھ...ا ف...ي ھ...ذا البن...د وف...ي البن...د )(٤
م.........ن الم.........ادة الخامس.........ة م.........ن الق.........رار األساس.........ي رق.........م ٧٧٤٠
ت.......اريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢١يع.......ود للجن.......ة الرقاب.......ة عل.......ى 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 :يض........اف إل........ى الق........رار األساس........ي رق........م  ٧٦٩٤ت........اريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨
»المادة الثانية مكرر« التالي نصھا:
» المادة الثانية مكرر :يمك....ـن للمص....ارف وللمؤسس....ات المالي....ة ولش....ركات االيج....ار
التمويلي ،خ.الل م.دة اقص.اھا  ،٢٠٠٧/١٢/٣١معالج.ة الق.روض
الممنوح....ة لعمالءھ....ا المتض....ررين م....ن ح....رب تم....وز ٢٠٠٦
على لبنان وفق االصول واآللية التالية:
 -١اعتم..اد محفظ..ة ال..ديون كم..ا بت..اريخ  ٢٠٠٦/٧/٣١باس..تثناء
الق..روض الت..ي تس..تفيد م..ن دع..م الدول..ة للفوائ..د المدين..ة ش..رط
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.
ب -اما ديون عمالء متضررين بشكل مباشر باألعمال
الحربية دون ان تعيق ھؤالء المدينين عن متابعة
أعمالھم والنھوض مجدداً ومتابعة تسديد ھذه الديون
خالل فترة محددة.
ج -ام..ا دي..ون عم..الء متض..ررين بش..كل مباش..ر باألعم..ال
الحربي..ة مم..ا أدى واقعي..ا ً أو قانوني..ا ً إل..ى تع..ذر متابع..ة
أعم.....ال ھ......ؤالء الم.....دينين وبالت......الي ع.....دم إمكاني......ة
تسديد ديونھم.
../...

-٣ -٢موافقة لجنة الرقابة على المصارف على:
أ -ش.طب ھ..ذه ال..ديون كلي.ا ً بن.ا ًء التف..اق ص..ريح أو ض..مني
مع العميل على إبراء ذمة ھ.ذا األخي.ر م.ن ال.دين ولق.اء
تنازل المصرف او المؤسس.ة المالي.ة او ش.ركة االيج.ار
التمويلي عن ھذا الدين بصورة نھائية.
ب -اع..ادة تقس..يط رص..يد ھ..ذه الق..روض بن..ـا ًء عل..ى دراس..ة
تقدمھا المؤسسة المعنية الدائن.ة إل.ى اللجن.ـة ع.ـن وض.ع
كل عميل على حدة وذل.ك وفق.ا ً لبرن.امج التس.ديد الجدي.د
المح.......ـدد ف.......ي المقط.......ع "ثالث.......ا ً" م.......ـن البن.......د )(٣
من ھذه المادة.
 -٣مع مراعاة أحكام البند ) (٥من ھذه المادة ،ادراج ھذه الديون
ضمن بند يفرع عن بند "ديون للمتابعة والتسوية" ويسمى
"ديون للمتابعة والتسوية نتيجة حرب تموز  ٢٠٠٦على
لبنان" وذلك بعد:
أوالً :تخفيض الديون موضوع الفقرة )ج( من البند )(١
من ھذه المادة  ،كليا ً أو جزئياً ،بقيمة العقارات
المتمـلكة
الشـراكـة
وحصص
والمساھمات
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 البند ) (٣ھذا.
في حال االختالف بين لجنة الرقابة على المصارف
والمؤسسة المعنية الدائنة 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 المؤسسة
المعنية الدائنة.
تبـدي ھـذه األخيرة رأيھا حول موضوع النزاع وترفع
توص....ية بھ....ذا الخص....وص إل....ى المجل....س المرك....زي
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
مع العميل.
يجري احتساب ھذه الفوائد عن الفترة الواقعة بين
تاريخ استحقاق اول دفعة لم يتم تسديدھا وتاريخ
إجراء التسوية.
../..

-٤ثالثا ً :اعـادة تقسـيط رصـيد ھذه الديـون بموجب سندات
تجارية ألمر المؤسسة المعنية الدائنة ولمدة ال تزيد
عـن عشـر سـنوات وبفائدة تحتسب وتـدفع مرتين في
عليه
االتفاق
يصـار
بمعدل
السـنة،
مع العميل وذلك في ما خص:
 الديون موضوع الفقرتين )أ( و)ب( من البند )(١من ھذه المادة.
 الديـون موضوع الفقرة )ج( من البند )(١من ھذه المادة بعد تخفيضـھا بقيمة العقارات
والمساھمات وحصص الشراكة المتملكـة
من المؤسسة المعنية الدائنة.
يمكن حسم ھذه السندات ،مع حق الرجوع،
لدى مصرف لبـنان وعلى أن يخصص نـاتج الحسم
لشراء شھادات إيداع مصدرة من ھذا األخير بذات
الفائدة المحتسبة على ھذه السندات .
يتم الحسم على أساس رصيد القرض المعاد جدولته
قبل احتساب الفائدة.
 -٤اعالم لجنة الرقابة على المصارف عن كل سند يستحق
وال يتم تسديده خـالل تسعين يوما ً من تاريخ االستحقاق
وتكوين مؤونات مقابله ،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 .
 -٥إذا تضمن عقد التسوية مع العميل أحد األمرين التاليين:
 إعف...اء الم...دين م...ن ج...زء م...ن ال...دين م...ع االحتف...اظ بح...قالمطالبة بھذا الجزء في حال لم يتقيد ببرنامج التسديد،
 إعفاء المدين من جزء من الدين بعد االلتزام بالتس.ديد وفق.ا ًللبرنامج المتفق عليه،
تتخذ اإلجراءات التالية:
تك..وين مؤون..ات بم..ا ي..وازي قيم..ة الج..زء م..ن
أوالً◌ً :
ال..دين ال..ذي ي..تم إعف..اء العمي..ل من..ه نھائي .ا ً بموج..ب عق..د
التس....................................................................................................................وية
إذا الت..زم بكام..ل برن..امج التس..ديد ،وادراج..ه ض..من بن..د
"الديون التي تم تسويتھا نتيجة حرب تموز  ٢٠٠٦على
لبن..ان ،المك..ون مقابلھ..ا مؤون..ات بالكام..ل المنقول..ة ال..ى
حس..ابات لل..ذكر حس..ب االص..ول" خ..ارج الميزاني..ة وال
يص..رح عن..ه ف..ي ھ..ذه الح..ال إل..ى المص..لحة المركزي..ة
للمخاطر المصرفية.
../..

-٥ثانيا ً :يطفأ الجزء من الدين المشار إليه في المقطع "أوالً" من
البند ) (٥ھذا في حال االلتزام ببرنامج التسديد
أو يتم إدراجه ضمن بند "ديون على الزبائن مشكوك
بتحصيلھا أو رديئة" داخل الميزانية في حال عدم
التسديد وبالتالي يتم التصريح عنه إلى المصلحة
المركزية للمخاطر المصرفية.
 -٦إعادة جدولة الدفعات الت.ي تس.تحق اعتب.اراً م.ن تم.وز ٢٠٠٦
ولغاية آخر حزي.ران  ٢٠٠٧ع.ن دي.ون العم.الء المتض.ررين
والت..ي س..بق أن ت..م تس..ويتھا وفق .ا ً ألحك..ام البن..دين ) (٤و)(٥
م..ن الم..ادة الثاني..ة م..ن ھ..ذا الق..رار ،قب..ل ت..اريخ ٢٠٠٦/٧/١٢
بحيث يتم تحويل األقساط المعاد جدولتھا آلخر فترة القرض.
 -٧اع....الم مص....رف لبن....ان ولجن....ة الرقاب....ة عل....ى المص....ارف
عن...د اس...تفادة العم...الء المتض...ررين م...ن مس...اعدات أو م...نح
من أي جھة كانت«
المادة الرابعة  :يعدل التاريخ الوارد في آخر البند ) (٤من المادة الخامسة من القرار األساس.ي
رق.......م  ٧٧٤٠ت.......اريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢١بحي.......ث يص.......بح »«٢٠٠٧/١٢/٣١
بدالً من ».«٢٠٠٦/١٢/٣١
المادة الخامسة :يض.......اف إل.......ى الم.......ادة الخامس.......ة م.......ن الق.......رار األساس.......ي رق.......م ٧٧٤٠
تاريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢١البند ) (٥التالي نصه:
» -٥يمك...ن تك...وين االحتي...اطي المش...ار إلي...ه ف...ي البن...د ) (١م...ن ھ...ذه الم...ادة
عل..ى م..دى عش..رين س..نة وبمع..دل ) (١/٢٠س..نويا ً بح..دود دي..ون العم..الء
المتضررين التي يتم تسويتھا عمالً بأحكام "المادة الثانية مكرر" من القرار
االساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ .٢٠٠٠/١٠/١٨
المادة السادسة :يضاف إلى آخر الفقرة )ج( من البن.د ) (١م.ن الم.ادة الثاني.ة مك.رر م.ن الق.رار
األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ  ٢٠٠١/٢/٢١المقطع التالي نصه:
» استثنا ًء ألحكام ھذه الفقرة يمكن منح تسھيالت بالحساب الجاري لعميل واحد ال
تتع...دى نس...بة  %١٠٠م...ن رأس...ماله التش...غيلي وال تتج...اوز ف...ي ك...ل االح...وال
م..ا مجموع..ه س..بعة اض..عاف ام..وال العمي..ل الخاص..ة وام..ا حس..اب المس..تثمر
اذا ك....ان العمي....ل شخص....ا ً طبيعي....ا ً أو مؤسس....ة فردي....ة وذل....ك لم....دة اقص....اھا
تاريخ«.٢٠٠٧/١٢/٣١
../..

-٦-

المادة السابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره
المادة الثامنة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ٩تشرين الثاني ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

