تعميم وسيط رقم ٣٧٦
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٨٩١تاريخ  ٢٠١٤/١١/١المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ) ٢٠٠١/٢/٢١عمليات التسليف والتوظيف والمساھمة والمشاركة(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .٨١
بيروت  ،في  ١تشرين الثاني ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٨٩١
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،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ  ٢٠٠١/٢/٢١وتعديالته المتعلق بعمليات التسليف
والتوظيف والمساھمة والمشاركة،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٤/١٠/٢٩
يـقـَـرّ ر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يضاف الى القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ » ٢٠٠١/٢/٢١المادة الثانية مكرر«
التالي نصھا:
»المادة الثانية مكرر :على المصارف والمؤسّسات الماليّة العاملة في لبنان تكوين مؤونات
إجمال ّية ) (Collective Provisionsعلى محفظة القروض
والتسليفات المنتجة للفوائد ) (Performing Loansوذلك بنا ًء على
إختبارات التد ّني ) (Impairment Testsالواجب إجراؤھا وفق ا ً
لمتطلّبات المعايير المحاسبيّة الدوليّة والتوجيھات الصادرة عن لجنة
الرقابة على المصارف في ھذا الخصوص ،على أن ال يق ّل رصيد
ھذه المؤونات عن  %٠،٥من قيمة المحفظة في نھاية عام ٢٠١٤
و %١في نھاية عام  ٢٠١٥و %١،٥في نھاية عام  ٢٠١٦وعلى أن
ال يت ّم تحرير أي فائض في المؤونات اإلجمالية المكوّ نة سابقا ً.
تستثنى من ھذه المحفظة ،محفظة "قروض التجزئة" التي تخضع
آلليّة تكوين المؤونات المنصوص عليھا في "المادة الثالثة مكرر"
من ھذا القرار«.
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-٢المادة الثانية :يلغى نص الفقرة )ز( من البند ) (١من المادة الثالثة من القرار األساسي رقم ٧٧٧٦
تاريخ  ٢٠٠١/٢/٢١ويستبدل بالنص التالي:
» ز -منح عمالئھا تسليفات عقارية تتجاوز اي من النسبتين التاليتين ،ايھما اقل :
 نسبة  ،%٦٠كحد اقصى ،من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحاليةللمشروع العقاري قيد االنجاز.
 نسبة  %٦٠من قيمة الضمانة المقدمة.تستثنى من النسبتين المشار اليھما اعاله:
 القروض السكنية التي تطبق عليھا النسب المحددة في "المادة الثالثة مكرر"من ھذا القرار.
 القروض الممنوحة للمؤسسة العامة لالسكان لتشييد ابنية بغية تأجيرھامن ذوي الدخل المحدود.
 القروض الممنوحة لجھاز اسكان العسكريين المتطوعين الستعمالھا في شـراءعقارات وبناء المساكن وبيعھا من العسكرييـن«.
المادة الثالثة :يلغى نص المادة الثالثة مكرر من من القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ٢٠٠١/٢/٢١
ويستبدل بالنص التالي:
»أوالً :لغايات تطبيق احكام ھذه المادة تعتبر "قروض التجزئة" ):(Retail Loans
 القروض االستھالكية كافة )بما فيھا قروض السيارات ،قروض الطالب،قروض التعليم والقروض االستھالكية األخرى(.
 خطوط اإلئتمان المتجددة )) (Revolving Creditsبما فيھا بطاقات اإلئتمانوالقروض الممنوحة ألھداف استھالكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة
بأھداف مھنية أو تجارية(.
 القروض السكنية.ثانيا ً :على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عند منح عمالئھا
"قروض تجزئة":
 -١التقيد بما يلي:
أ  -وضع نظام يتضمن سياسة واضحة لمنح "قروض التجزئة".
ب -ان ال يتجاوز اي من قرض السيارة أو القرض السكني نسبة ، % ٧٥
كحد أقصى ،من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض بإستثناء ما
يلي:
 القروض الممنوحة من مصرف االسكان. القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسةالعامة لالسكان وجھاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة
المھجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى االمن
الداخلي والمديرية العامة لالمن العام.
 القروض السكنية الممنوحة وفقا ً لبرنامج االدخار/االقتراض السكنيالمنصوص عليه في القرار االساسي رقم  ٦١٨٠تاريخ
.١٩٩٦/٥/٣١
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-٣ج  -ان ال يتجاوز مجموع التسديدات الشھرية للقروض كافة نسبة %٣٥
من دخل العائلة.
يمكن رفع ھذه النسبة إلى  %٤٥كحد أقصى في حال االستفادة من
قرض سكني ،على أن ال تتجاوز التسديدات الشھرية المرتبطة بالقرض
السكني نسبة  %٣٥من دخل العائلة.
لغاية احتساب ھاتين النسبتين يفھم بالعائلة ،الزوج والزوجة.
 -٢تكوين مؤونات على رصيد اي من "قروض التجزئة" ،عند بروز مؤشرات
تعثر بتسديده وفقا ً للحدود الدنيا المبينة في ما يلي:
مدة التأخير
 ٦٠-٣١يوما ً
 ٩٠-٦١يوما ً
 ١٢٠-٩١يوما ً
 ١٨٠-١٢١يوما ً
 ٣٦٠-١٨١يوما ً
 ٢ -١سنوات
 ٥ -٢سنوات
ما فوق  ٥سنوات

القروض السكنية
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 بعد تنزيل:
 قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابل القروض السكنية ونسبة %٦٠من القيمة التخمينية للضمانات العقارية أو القيمة التأمينية ،ايھما أقل.
 قيمة الضمانات النقدية بالنسبة لـ "قروض التجزئة" االخرى. -٤تكوين مؤونات إجماليّة ) (Collective Provisionsعلى محفظة "قروض
التجزئة" ،التي لم تشھد ّ
تأخراً في السداد يزيد عن  ٣٠يوما ً ،وذلك بنا ًء على
إختبارات التد ّني ) (Impairment Testsالواجب إجراؤھا وفق ا ً لمتطلّبات
المعايير المحاسبيّة الدول ّية والتوجيھات الصادرة عن لجنة الرقابة على
المصارف في ھذا الخصوص ،على أن ال يق  ّل رصيد ھذه المؤونات عن
 %٠،٧٥من قيمة المحفظة في نھاية عام  ٢٠١٤و %١،٥في نھاية عام
 ٢٠١٥وعلى أن ال يت ّم تحرير أي فائض في المؤونات اإلجمالية المكوّ نة سابقا ً.
بغية احتساب ھذه المؤونات تستثنى من محفظة "قروض التجزئة" القروض
السكنية وقروض الطالب وقروض التعليم.
../..

-٤-

 -٥تكوين احتياطي عام يحتسب على اساس قيمة محفظة "قروض التجزئة" ،التي
لم تشھد ّ
تأخراً في السداد يزيد عن  ٣٠يوماً ،بما يوازي نسبة  %٠،٥من ھذه
ً
المحفظة في نھاية العام  ،٢٠١٤اضافة الى نسبة  %٠،٥سنويا على مدى ٦
سنوات اعتباراً من العام .٢٠١٥
يقتطع ھذا االحتياطي من األرباح الصافية ويحتسب ضمن االموال الخاصة
االساسية ).(Tier One Capital
بغية احتساب ھذا االحتياطي تستثنى من محفظة "قروض التجزئة" القروض
السكنية وقروض الطالب وقروض التعليم.
ثالثا ً -١ :تطبق احكام البند ) (١من المقطع "ثانيا ً" من ھذه المادة على "قروض التجزئة"
الممنوحة بعد تاريخ .٢٠١٤/١٠/١
 -٢على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ ،٢٠١٤/١٠/١
في وضع غير متوافق مع احكام الفقرة )ج( من البند ) (١من المقطع "ثانيا ً"
من ھذه المادة عدم منح اي "قرض تجزئة" جديد للعمالء المعنيين قبل التقيد
بالنسبتين المحددتين في الفقرة )ج( المنوه عنھا.
رابعا ً :يحظر إستعمال اي جزء من التسھيالت التجار ّية لغايات شخص يّة وإستھالكيّة
وبالتالي ان منح اية تسھيالت لغايات شخص يّة أو إستھالكيّة يجب ان يكون في
حسابات منفصلة من ضمن محفظة "قروض التجزئة"«.
المادة الرابعةُ :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسةُ :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١تشرين الثاني ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان
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