تعميم وسيط رقم ٤٠٨
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربط ا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢١٣٤تاريخ  ٢٠١٥/١١/٢٠المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التسھيالت الممكن أن يمنحھا
مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت  ،في  ٢٠تشرين الثاني ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان
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قرار وسيط رقم ١٢١٣٤
تعديل القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
المتعلق بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،ال سيما المواد  ٧٠و ٩٩و  ١٥٣و ١٧٤منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالته المتعلق
بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ ،٢٠١٥/١١/١٨
يـقـَـرّر مـا يـأتـي:

المادة األولى :يضاف الى المقطع "أوالً" من »المادة الثامنة مكرر« من القرار األساسي
رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧البندان ) (٧و) (٨التالي نصھما:
»  -٧يحظر على "حاضنات االعمال" ) (Incubatorsو"الشركات المسرعة
لالعمال" ) (Acceleratorsالمساھمة او االستثمار في "شركات ناشئة"
اال اذا كانت ھذه المساھمة او االستثمار بمثابة بدل مقابل دعمھا
لھذه "الشركات الناشئة" ولغاية  %٥من رأسمال كل "شركة ناشئة" تستفيد
من ھذا الدعم.
 -٨يحظر على القيمين على ادارة "حاضنات االعمال")(Incubators
و"الشركات المسرعة لالعمال" ) ،(Acceleratorsالتي تستفيد
من أحكام ھذه المادة بغية دعم "الشركات الناشئة" ،المساھمة او االستثمار
بصورة مباشرة او غير مباشرة في ھذه الشركات«.
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-٢-

المادة الثانية :يلغى نص البند ) (٤من المقطع "ثالثاً" من »المادة الثامنة مكرر« من القرار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
» -٤تسدد االرباح والمبالغ المتوجبة الى مصرف لبنان،
المحددة في البند ) (٢من المقطع "ثالثاً" ھذا بعد حسم الرسوم االدارية
والتكاليف ،عند:
 تفرغ المصرف عن مساھمته في الشركات التي يكون موضوعھا محصوراًبالمشاركة ) (Venture Capitalفي رأسمال "شركات ناشئة"
وليس لدى تفرغ ھذه الشركة ) (Venture Capitalعن أسھمھا
في "الشركات الناشئة" طالما أنھا تتابع أعمالھا وفقا ً لشروط ھذه المادة.
 كل تفرغ تقوم به "حاضنات االعمال" ) (Incubatorsو"الشركاتالمسرعة لالعمال" ) (Acceleratorsعن مساھماتھا ،المقبولة وفقا ً ألحكام
البند ) (٧من المقطع "أوالً" من ھذه المادة ،في "شركات ناشئة"«.
المادة الثالثة :يلغى نص كل من المقاطع "عشرون" و"واحد وعشرون" و"ثاني وعشرون"
و"ثالث وعشرون"من »المادة التاسعة مكرر« من القرار األساسي رقم ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بما يلي:
» عشــــــــرون :يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعھا االجمالي
يوازي مبلغ الف وخمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض
موضوع ھذه المادة التي تمنحھا لعمالئھا ،على مسؤوليتھا قبل
تاريخ  ، ٢٠١٦/١١/١٥وفقا ً للشروط ولألصول ولآللية المحددة
في كل من المقاطع "أوالً" و"ثانيا" و"ثالثاً" و"رابعاً" و"ثامناً"
و"حادي عشر" و"ثالث عشر" و"رابع عشر" و"خامس عشر"
من ھذه المادة .على ان ال يتجاوز مجموع التسليفات التي يمنحھا
مصرف لبنان للمصارف كاف ة مقابل القروض السكنية مبلغ
تسعماية مليار ليرة لبنانية.
واحد وعشرون :بغية االستفادة من احكام المقطع "عشرون" من ھذه المادة،
على المصارف المعنية اعتباراً من  ٢٠١٦/٢/١ان تقدم الى
مكتب الحاكم على ثالث نسخ ،احداھا اصلية:
 -١خالل مھلة اقصاھا  ،٢٠١٦/١١/١٥طلب موافقة افرادية
لكل قرض من القروض التالية ،موضوع المقطع "ثالثاً"
من ھذه المادة:
أ  -القروض المحددة في البنود من ) (١الى ) (٧وفي
البندين ) (٢٢و).(٣٠
ب -القروض المحددة في البند ) (٨والتي يتجاوز كل منھا
مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند )(٢٧
المقابلة لھا.
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-٣ج -القروض المحددة في البند ) (٢٣والتي تتجاوز قيمة كل
منھا مبلغ ثالثين مليون ليرة لبنانية.
يرفق بھذا الطلب:
 عقد القرض الموقع ب ين المصرف المعني والعميلعلى ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل
التي يقدمھا ھذا االخير.
 تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئةفي ما خص القروض المحددة في البند )(٢٢
من المقطع "ثالثاً" من ھذه المادة.
 جدول التسديد المعد وفقا ً للنموذج )(IN-A-CFالمرفق.
 المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليھافي المقطع "ثانياً" من ھذه المادة.
 اي مستندات اخرى يطلبھا مصرف لبنان. -٢خالل مھلة اقصاھا  ،٢٠١٦/١١/١٥طلب موافقة اجمالي
لكل فئة من فئات القروض التالية ،موضوع المقطع "ثالثاً"
من ھذه المادة:
أ  -القروض المحددة في البنود من ) (٩الى ) (٢١وفي
البنود ) (٢٤و) (٢٥و) (٢٦و) (٢٨و) (٢٩و).(٣١
ب -القروض المحددة في البند ) (٨والتي ال يتجاوز كل
منھا مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند
) (٢٧المقابلة لھا.
ج -القروض المحددة في البند ) (٢٣والتي ال تتجاوز قيمة
كل منھا مبلغ ثالثين مليون ليرة لبنانية.
يرفق بھذا الطلب:
 المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليھافي المقطع "ثانياً" من ھذه المادة.
 عقود القروض المحددة في البنود ) (٩و) (١٠و)(٢٤و) (٢٥من المقطع "ثالث اً" من ھذه المادة والقروض
المحددة في البند ) (٨التي ال يتجاوز كل منھا
مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحددة
في البند ) (٢٧المقابلة لھا وبجداول تسديد ھذه القروض
على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع
البنود ) (٩و) (٢٤و) (٢٥موقعة من "شركة كفاالت"
ش.م.ل.
 كفالة "شركة كفاالت" ش.م.ل .في ما خص القروضالمحددة في البنود ) (٩و) (٢٤و) (٢٥من المقطع
"ثالثاً" من ھذه المادة.
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-٤ كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددةفي البند ) (٢٦من المقطع "ثالثاً" من ھذه المادة.
 جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعاتالقروض الممنوحة للعمالء وفقا ً لالنموذج
) (IN-B-CFالمرفق.
ثاني وعشرون -١:يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحھا مصرف لبنان
للمصارف المعنية ،عمالً بأحكام المقطع "عشرون" من ھذه
المادة ،خالل مدة استحقاق القروض التي تمنحھا ھذه
االخيرة لعمالئھا وذلك بدفعات شھرية في اول يوم عمل من
الشھر ،اعتباراً من . ٢٠١٧/١/٢
 -٢تحدد قيمة ھذه الدفعات ،تبعا ً لجداول تسديد القروض المعدة
وفقا ً لألنموذجين ) (IN-A-CFو) (IN-B-CFالمشار
اليھما اعاله ،بنسبة من قيمة االقساط المستحقة على العمالء
توازي النسبة المحددة في المقطع "ثالثاً" اعاله لكل فئة من
القروض.
 -٣تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنويا ً وتدفع
في اول يوم عمل من كل سنة.
 -٤خالف ا ً الحكام البند ) (١من ھذا المقطع ،تحتسب بتاريخ
 ٢٠١٦/١٢/٣١وتسدد دفعة واحدة بتاريخ ٢٠١٧/١/٢
الدفعات المستحقة ،خالل العام  ،٢٠١٦على المصارف
المعنية من اصل التسليفات التي يمنحھا لھا مصرف لبنان
خالل العام .٢٠١٦
ثالث وعشرون :ضمن حدود التسليفات االجمالية المشار اليھا في المقطع
"عشرون" من ھذه المادة يمكن ،خالل مھلة أقصاھا
 ، ٢٠١٦/١١/١٥افادة مصرف االسكان من تسليفات بفائدة %١
مقابل القروض السكنية التي يمنحھا للعمالء وذلك وفقا ً لألصول
ولآللية المحددة في المقطعين "عشرون" و"ثاني وعشرون"
وفي البند ) (٢من المقطع "واحد وعشرون" من ھذه المادة«.
المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت  ،في  ٢٠تشرين الثاني ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان
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