تعميم وسيط رقم ٣٦٨
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن الق رار الوس يط رق م  ١١٨٢٣ت اريخ  ٢٠١٤/٨/١١المتعل ق بتع ديل الق رار
االساسي رقم  ١١٧١٧تاريخ ) ٢٠١٤/٣/٨التسليفات إلى االشخاص الخاضعين ألحك ام الفق رة )(٤
من المادة  ١٥٢من قانون النقد والتسليف( المرفق بالتعميم االساسي رقم .١٣٢
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قرار وسيط رقم ١١٨٢٣
تعديل القرار االساسي رقم  ١١٧١٧تاريخ ٢٠١٤/٣/٨
المتعلق بالتسليفات إلى االشخاص الخاضعين ألحكام الفقرة )(٤
من المادة  ١٥٢من قانون النقد والتسليف

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف السيما المواد  ٧٠و ١٥٢و ١٧٤و ١٨٢منه،
وبن ا ًء عل ى الق رار االساس ي رق م  ١١٧١٧ت اريخ  ٢٠١٤/٣/٨المتعل ق بالتس ليفات إل ى االش خاص
الخاضعين ألحكام الفقرة ) (٤من المادة  ١٥٢من قانون النقد والتسليف،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٤/٨/٦
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة االولى:يلغى نص البند ) (٣من المادة الثانية من القرار االساسي رقم ١١٧١٧
تاريخ  ٢٠١٤/٣/٨ويستبدل بالنص التالي:
» -٣الق ائمون عل ى اإلدارة ويش مل ھ ذا التعري ف جمي ع الم دراء الع امين ون وابھم
ومس اعديھم والم دراء التنفي ذيين المس ؤولين ع ن االدارات الرئيس ية )ك االدارة
المالية والتسليف والخزينة  ( ...ورئيس كل من دائرة االمتثال ووحدة المخاطر
ووحدة التدقيق الداخلي في ك ّل من:
أ " -المؤسّسة".
ب" -الوحدات التابعة" في لبنان والخارج.
ج -المؤسسات التي تملك بطريقة مباشرة أو غي ر مباش رة  %٢٠أو أكث ر م ن
أسھم "المؤسسة" أو حق وق التص ويت العائ دة لھ ذه األس ھم أيھم ا أكب ر ،أو
التي يكون لديھا تأثير مھ ّم في قرارات "المؤسّسة" نتيجة لواقع التوزيع في
ملكيّة اسھم "المؤسّسة" حتى ولو كانت نسبة مساھمتھا في "المؤسّسة" تق ّل
عن .%٢٠
../..

-٢المادة الثانية :يضاف الى القرار االساسي رقم  ١١٧١٧تاريخ " ٢٠١٤/٣/٨المادة السابعة مكرر"
التالي نصھا:
ً
»المادة السابعة مكرر :أوال :ال تخض ع ألحك ام ھ ذا الق رار ،الق روض والتس ھيالت الممنوح ة
لألشخاص الخاضعين ألحكام الفقرة ) (٣من المادة الثانية اع اله
والمبينة وفقا ً لما يلي:
 -١القروض السكنية بغية شراء مسكن رئيسي لمرة واحدة.
 -٢قروض السيارات شرط ان ال يتم االستفادة من ھذه القروض
سوى لمرة واحدة كل خمس سنوات.
 -٣بطاق ات االئتم ـان م ـن نـ ـوع ) (Charge Cardsالت ي ي تم
إيف اء المب الغ كاف ة المس حوبة بواسطتھ ـا دفع ـة واحـ ـدة ف ي
نھاي ة دورة الف وترة ) (Billing cycleعل ى ان ال تتج اوز
ھذه الدورة شھراً واحداً.
ثانيا ً :يج ب ان تك ون ھ ذه الق روض والتس ھيالت متناس بة م ع رات ب
الشخص المس تفيد ومتوافق ة م ع الش روط المنص وص عليھ ا ف ي
المادة السادسة اعاله وان تتقي د "المؤسس ة" المعني ة ،ف وراً ،ب أي
اعتراض من مصرف لبنان أو من لجنة الرقابة على المصارف
بھذا الشأن«.
المادة الثالثة :يلغى نص المادة الثامنة من القرار االساسي رقم  ١١٧١٧تاريخ ٢٠١٤/٣/٨
ويستبدل بالنص التالي:
»بغي ة احتس اب ح دود التس ليفات المس موح بھ ا وفق ا ً ألحك ام الم ادة الخامس ة ين زل م ن
مجموع التسليفات الخاضعة الحكام المادة  ١٥٢من قانون النقد والتسليف ،فقط:
 -١قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابلھا بنفس عملة التسليفات على ان تكون الفوائد
المسجلة على ھذه التسليفات وعلى ھذه الضمانات وفقا ً للنسب الرائجة في السوق
وبمطلق االحوال يجب ان تكون الفوائد الدائنة المسجلة على ھ ذه الض مانات اق ل
من الفوائد المدينة المسجلة على التسليفات الممنوحة.
 -٢قيمة الكفاالت المص رفية المقدم ة كض مانة مقابلھ ا ش رط أن تك ون ھ ذه الكف االت
ب نفس عمل ة التس ليفات وغ بّ الطل ب ) (On First Demandأي قابل ة للتس ديد
عند أوّ ل طلب«.
المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسةُ :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت ،في  ١١آب ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

