تعميم وسيط رقم ٤١٣
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٢١٥تاريخ  ٢٠١٦/٣/٢١المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ) ٢٠٠١/٦/٣٠بيانات إحصائية( المرفق بالتعميم االساسي
رقم .٨٥
بيروت  ،في  ٢١آذار ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٢١٥
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠

إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المادة  ١٤٦منه،
وبن>>>ا ًء عل>>>ى الق>>>رار األساس>>>ي رق>>>م  ٧٨٥٨ت>>>اريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠وتعديالت>>>ه المتعل>>>ق ببيان>>>ات
إحصائية،
وبن>>>ا ًء عل>>>ى ق>>>رار المجل>>>س المرك>>>زي لمص>>>رف لبن>>>ان المتخ>>>ذ ف>>>ي جلس>>>ته المنعق>>>دة بت>>>اريخ
،٢٠١٦/٣/١٦

يقرّ ر ما يأتي :

المادة األولى :يضاف الى المادة االولى من القرار األساسي رق>م  ٧٨٥٨ت>اريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
المقطع "تاسعا ً" التالي نصه:
» تاسعا ً :على المصارف العاملة في لبنان ،تزويد مديرية األصول العقارية والمالية
لدى مصرف لبنان:
 -١ﺑتفاصيل ونتائج تقارير تخمين االقسام والوحدات السكنية المقدمة
كضمانة مقاﺑل القروض التي تمنحھا لعمالئھا ﺑعد تاريخ ٢٠١٦/١/١
وذلك وفقا ً لألنموذج ) (HPI 1المرفق ﺑھذا القرار.
 -٢ﺑالئحة ﺑأسماء األشخاص الموكلين ،من قبل المصرف المعني ،متاﺑعة
موضوع المعلومات المشار اليھا اعاله مع مصرف لبنان تتضمن كامل
تفاصيل وسائل التواصل معھم ،وذلك ورقيا ً وفقا ً لألنموذج )(HPI 2
المرفق ﺑھذا القرار وﺑكل تعديل يطرأ على ھذا االنموذج فور
حصوله«.

../..

-٢-

المادة الثانية :يضاف الى المادة الثانية من القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
البند ) (١٠التالي نصه:
» -١٠يعبأ األنموذج ) (HPI 1المشار إليه أعاله ،الكترونيا ً ﺑواسطة المنصة
اإللكترونية المصممة خصيصا ً لھذه الغاية ""www.bdlrefa.com
وذلك عند منح اي قرض مضمون ﺑأقسام أو وحدات سكنية ،خالل مھلة
اقصاھا عشرة أيام تلي نھاية الشھر الذي تم خالله منح القرض.
يعبأ ،استثنائياً ،األنموذج ) (HPI 1المتعلق ﺑاألقسام أو الوحدات السكنية
المقدمة كضمانة مقاﺑل القروض الممنوحة ﺑين تاريخ ٢٠١٦/١/١
و ٢٠١٦/٤/٣٠خالل مھلة اقصاھا «.٢٠١٦/٥/٣١
المادة الثالثة:

يرسل االنموذج ) (HPI 2المشار اليه اعاله خالل مھلة اقصاھا اسبوعين
من تاريخ صدور ھذا القرار.

المادة الرابعةُ :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢١آذار ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

HPI 1
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مدير عام المصرف او ممثل المصرف االجنبي/ يتم توقيع ھذا االنموذج من رئيس مجلس إدارة:مالحظة
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