تعميم وسيط رقم ٣٦٩
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٨٣١تاريخ  ٢٠١٤/٨/٢١المتعلق بتعديل القرار األساسي
رق,,,,,,,م  ٧٧٧٦ت,,,,,,,اريخ ) ٢٠٠١/٢/٢١عملي,,,,,,,ات التس,,,,,,,ليف والتوظي,,,,,,,ف والمس,,,,,,,اھمة والمش,,,,,,,اركة(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .٨١

بيروت  ،في  ٢١آب ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان
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قرار وسيط رقم ١١٨٣١
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 المادتين  ٧٠و ١٧٤منه،
وبن,,ا ًء عل,,ى الق,,رار األساس,,ي رق,,م  ٧٧٧٦ت,,اريخ  ٢٠٠١/٢/٢١وتعديالت,,ه المتعل,,ق بعملي,,ات التس,,ليف
والتوظيف والمساھمة والمشاركة،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٤/٨/٢٠
يـقـَـرّ ر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغى نص عبارة »القروض الممنوح,ة اس,تناداً للبروتوك,ول الموق,ع م,ع ك,ل م,ن المؤسس,ة
العامة لالسكان وجھاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المھجرين وصندوق تعاضد
القضاة والمديرية العامة لقوى االمن ال,داخلي« ال,واردة ف,ي الفق,رة )ز( م,ن البن,د ) (١م,ن
الم,,ادة الثالث,,ة م,,ن الق,,رار األساس ,ي رق,,م  ٧٧٧٦ت,,اريخ  ٢٠٠١/٢/٢١ويس,,تبدل ب,,النص
التالي:
» -الق,,روض الممنوح,,ة اس,,تناداً للبروتوك,,ول الموق,,ع م,,ع ك,,ل م,,ن المؤسس,,ة العام,,ة لالس,,كان
وجھ,,از اس,,كان العس,,كريين المتط,,وعين ووزارة المھج,,رين وص,,ندوق تعاض,,د القض,,اة
والمديرية العامة لقوى االمن الداخلي والمديرية العامة لالمن العام«.
المادة الثانية :يضاف الى القرار األساس,ي رق,م  ٧٧٧٦ت,اريخ  ٢٠٠١/٢/٢١الم,ادة الثالث,ة مك,رر الت,الي
نصھا:
ً
»المادة الثالثة مكرر:أوال :لغايات تطبيق احكام ھذه المادة تعتبر "قروض التجزئة" ):(Retail Loans
 الق,,روض االس,,تھالكية )بم,,ا فيھ,,ا ق,,روض الس,,يارات ،ق,,روض الط,,الب،قروض التعليم(
 خط,,وط اإلئتم,,ان المتج,,ددة )) (Revolving Creditsبم,,ا فيھ,,ا بطاق,,اتاإلئتمان والحسابات الجارية(
 القروض السكنية.../..

-٢-

ثانيا ً :على المصارف والمؤسسات المالية عند منح عمالئھا "قروض تجزئة":
 -١التقيد بما يلي:
أ  -وضع نظام يتضمن سياسة واضحة لمنح "قروض التجزئة".
ب -ان ال يتجاوز اي من ق,رض الس,يارة أو الق,رض الس,كني الممن,وح
لشراء مسكن اول نسبة  ، % ٧٥كحد أقصى ،من سعر السيارة أو
المسكن موضوع القرض وذلك مع االحتفاظ بما نصت عليه الفقرة
)ز( من البن,د ) (١م,ن الم,ادة الثالث,ة أع,اله ف,ي م,ا خ,ص الق,روض
السكنية االخرى.
ج  -ان ال يتجاوز مجموع التسديدات الشھرية "لقروض التجزئ,ة" كاف,ة
نس,,,بة  %٤٥م,,,ن دخ,,,ل العائل,,,ة ،منھ,,,ا نس,,,بة  %٣٥كح,,,د أقص,,,ى،
للقروض السكنية.
لغاية احتساب ھاتين النسبتين تتألف العائلة من الزوج والزوجة.
 -٢تكوين مؤونة خاصة على رصيد اي م,ن "ق,روض التجزئ,ة" ،عن,د ب,روز
مؤشرات تعثر بتسديده ،وفقا ً للحدود الدنيا المبينة في ما يلي:
مدة التأخير

القروض السكنية

 ٦٠ -٣١يوما ً
 ٩٠-٦١يوما ً
 ١٢٠-٩١يوما ً
 ١٨٠-١٢١يوما ً
 ٣٦٠-١٨٠يوما ً
 ٢ -١سنوات
 ٥ -٢سنوات
ما فوق  ٥سنوات

.........
توقيف فوائد
%٢٥
%٥٠
%١٠٠
 %١٠٠من رصيد القرض
)بغض النظر عن قيمة الضمانة(

نسبة المؤونة على رصيد القرض
قروض بطاقات
قروض السيارات
االئتمان
%٢٥
%١٥
%٣٥
%٢٠
%٤٠
%٣٠
%٥٠
%٤٠
%١٠٠
%٥٠
%١٠٠
-

قروض التجزئة
األخرى
%١٥
%٢٥
%٣٥
%٥٠
%١٠٠
-

 -٣تحتسب المؤونات على صافي رصيد القرض:
 بع,,د تنزي,,ل قيم,,ة الض,,مانات النقدي,,ة المقدم,,ة مقاب,,ل الق,,روض الس,,كنيةونسبة  %٦٠من القيم,ة التخميني,ة للض,مانات العقاري,ة أو م,ن القيم,ة
التأمينية ،ايھما أقل.
 قيمة الضمانات النقدية بالنسبة لـ "قروض التجزئة" االخرى.../..

-٣ -٤تكوين احتياطي عام بما يوازي نسبة  %٢من محفظة "قروض التجزئة"،
بع,,,,د تنزي,,,,ل المؤون,,,,ات المكون,,,,ة مقاب,,,,ل ھ,,,,ذه المحفظ,,,,ة ،ف,,,,ي نھاي,,,,ة
العام  ٢٠١٤اضافة الى نسبة  %٠،٥سنويا ً على مدى  ٦سنوات اعتب,اراً
م,,,,,,ن الع,,,,,,ام  ٢٠١٥وعل,,,,,,ى ان يحتس,,,,,,ب رص,,,,,,يد ھ,,,,,,ذا االحتي,,,,,,اطي،
كم,,,,,,ا ھ,,,,,,و ف,,,,,,ي اي وق,,,,,,ت ،ض,,,,,,من االم,,,,,,وال الخاص,,,,,,ة االساس,,,,,,ية
) (Tier One Capitalشرط عدم تخفيضه اال بعد اخذ الموافقة المس,بقة
م,,ن المجل,,س المرك,,زي لمص,,رف لبن,,ان بن,,ا ًء عل,,ى توص,,ية لجن,,ة الرقاب,,ة
على المصارف وعلى ان يعاد تكوين ھذا االحتياطي ضمن فت,رة يح,ددھا
المجلس المركزي.
بغي,,ة احتس,,اب ھ,,ذا االحتي,,اطي تس,,تثنى م,,ن محفظ,,ة "ق,,روض التجزئ,,ة"
القروض السكنية وقروض الطالب وقروض التعليم.
ثالثا ً -١ :تطب,ق احك,ام البن,د ) (١م,ن المقط,ع "ثاني,ا ً" م,ن ھ,ذه الم,ادة عل,ى "ق,روض
التجزئة" الممنوحة بعد تاريخ ٢٠١٤./١٠/١
 -٢عل,,ى المص,,ارف والمؤسس,,ات المالي,,ة الت,,ي تك,,ون بت,,اريخ ،٢٠١٤/١٠/١
في وض,ع غي,ر متواف,ق م,ع احك,ام الفق,رة )ج( م,ن البن,د ) (١م,ن المقط,ع
"ثانيا ً" من ھذه المادة عدم منح اي "قرض تجزئة" جديد للعمالء المعنيين
قبل التقيد بالنسبتين المحددتين في الفقرة )ج( المنوه عنھا«.
المادة الثالثةُ :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعةُ :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢١آب ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان
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