تعميم وسيط رقم ٣٩٥
للمصارف و المؤسسات المالية ولشركات اإليجار التمويلي

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٠٦٧تاريخ  ٢٠١٥/٩/٨المتعلق
بتعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار األساسي رقم ٧٧٠٥
تاريخ  ٢٠٠٠/١٠/٢٦موضوع التعميم االساسي رقم .٧٥
بيروت ،في  ٨ايلول ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٠٦٧
تعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية
المرفق بالقرار األساسي رقم  ٧٧٠٥تاريخ ٢٠٠٠/١٠/٢٦
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد و التسليف ،السيما المادتين  ١٤٧و  ١٧٩منه،
وبناء على أحكام المادة  ٣من القانون المنفذ بالمرسوم رقم  ٥٤٣٩تاريخ  ٢٠أيلول ،١٩٨٢
وبناء على القرار األساسي رقم  ٧٧٠٥تاريخ  ٢٠٠٠/١٠/٢٦وتعديالته المتعلق بنظام المصلحة
المركزية للمخاطر المصرفية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٥/٩/٢
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغى نص الفقرتين ) (٢و) (٣من البند )د( من المقطع "ثاني ا ً" من نظام المصلحة
المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار االساسي رقم ٧٧٠٥
تاريخ  ٢٠٠٠/١٠/٢٦ويستبدل بالنص التالي:
» -٢تشمل محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم:
 القروض التي تمنح ألصحاب المھن الحرة كاألطباء والمھندسين والمحامينلتمويل أنشطتھم المھنية.
 القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات )شركات التضامنأو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما
فيھا القابضة-ھولدنغ أو شركات التوصية باألسھم أو الشركات محدودة
المسؤولية أو شركات األوف شور( التي يتوفر فيھا احد الشروط التالية:
• ان ال يزيد حجم أعمالھا سنويا ً عن ما يوازي  ١٠مليون د.أ.
• ان ال يزيد حجم موجوداتھا عن ما يوازي  ١٠مليون د.أ.
• ان ال يزيد عدد موظفيھا عن  ٦٠موظفا ً.
 القروض التي تمنح لألفراد بھدف تمويل استثماراتھم الخاصةوالتي تكون مصادر تسديدھا من خالل ايرادات شركات يملكونھا يتوفر فيھا
احد الشروط المحددة أعاله في الفقرة ) (٢ھذه.
../..

-٢-

 -٣تشمل محفظة قروض الشركات:
 القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات )شركات التضامنأو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما
فيھا القابضة-ھولدنغ أو شركات التوصية باألسھم أو الشركات محدودة
المسؤولية أو شركات األوف شور( التي ال يتوفر فيھا اي من الشروط
المحددة في النبذة الثانية من الفقرة ) (٢من البند )د( من المقطع "ثانيا ً" ھذا.
 القروض التي تمنح لشركات التأمين مھما كان حجم اعمالھا. القروض التي تمنح لألفراد بھدف تمويل استثماراتھم الخاصة والتي تكونمصادر تسديدھا من خالل ايرادات شركات يملكونھا ال يتوفر فيھا اي من
الشروط المحددة في الفقرة ) (٢من البند )د( من المقطع "ثانيا ً" ھذا«.
المادة الثانية :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٨ايلول ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان
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