تعميم وسيط رقم ٤١٦
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٢٣١تاريخ  ٢٠١٦/٤/٦المتعلق بتع(ديل الق(رار
األساس(((ي رق(((م  ٦١١٦ت((((اريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التس(((ھيالت الممك(((ن أن يمنحھ((((ا مص(((رف لبن((((ان
للمصارف وللمؤسسات المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت  ،في  ٦نيسان ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٢٣١
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  ٧٩و 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 ،٢٠١٦/٤/٦
يـقـَـرّر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يضاف الSى البنSد ) (١مSن المقطSع "أوالً" مSن "المSادة الثامنSة مكSرر" مSن القSرار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧الفقرة )ھـ( التالي نصھا:
»ھـ -ال تتجاوز رسوم االدارة نسبة  ،%٢٫٥كحد أقصى ،من:
 قيمة قروض المساھمين الموافق عليھا من مصرف لبنان ورأسمال الشركةالتي يكون موضوعھا محصوراً بالمشاركة ) (Venture Capitalفي
رأسمال "شركات ناشئة" ،بالنسبة ألول خمس سنوات من مدة الشركة.
 قيمة االموال التي تم استثمارھا في "شركات ناشئة" بالنسبة للسنواتالمتبقية«.
المادة الثانية :يلغى نص الفقرة )ي( من البند ) (١من المقطع "رابعاً" من "المادة الثامنة مكرر"
من القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بما يلي:
»ي -عقد االدارة الموقع مع الشركة أو اي مستند آخر يحدد فيه رسوم االدارة
في ما خص الشركات التي يكون موضوعھا محصوراً بالمشاركة
) (Venture Capitalفي رأسمال "شركات ناشئة".
ك -اي مستندات اخرى يجدھا مصرف لبنان ضرورية«.

../..

-٢المادة الثالثة :يضSSاف الSSى المقطSSع "ثالث Sاً" مSSن »المSSادة التاسSSعة مكSSرر« مSSن القSSرار األساسSSي
رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧البند ) (٣٢التالي نصه:
» -٣٢نسبة  % ١٥٠مSن قيمSة القSروض التSي تمSنح بSالليرة اللبنانيSة لتمويSل االنتSاج
اللبنSSSSSSSاني لألعمSSSSSSSال الفنيSSSSSSSة )افSSSSSSSالم سSSSSSSSينمائية أو تلفزيونيSSSSSSSة ،روائيSSSSSSSة
أو وثائقيSSSة أو تثقيفيSSSة ،أو اعمSSSال مسSSSرحية( والتSSSي يمكSSSن ان تشSSSمل القيمSSSة
المدفوعة لشراء الحقوق الفكرية النتاج العمل وذلك وفقا ً للشروط التالية:
أ -ان ال تتجاوز مدة القSرض سSتة عشSر سSنة بمSا فيھSا فتSرة سSماح مقSدارھا
سنتان.
ب -ان ال تتجاوز قيمة القSرض مبلSغ  /٤ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل .اال ألسSباب
معللة يعود تقديرھا للحاكم.
ج -ان يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة  %٩٠على االقل.
يعلSSق مصSSرف لبنSSان موافقتSSه علSSى مSSنح التسSSليفات للمصSSارف المعنيSSة مقابSSل
القروض موضوع ھSذا البنSد علSى مSدى تSأثير المشSروع علSى النمSو االقتصSادي
واالجتماعي وعلى خلق فرص عمSل فSي السSوق اللبنSاني وبالتSالي زيSادة الثSروة
الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للمھارات الفكرية االبداعية«.
المSSادة الرابعSة :يلغSSى نSSص الفقSSرة )أ( مSSن البنSSد ) (١مSSن المقطSSع "واحSSد وعشSSرون" مSSن »المSSادة
التاسSSعة مكSSرر« مSSن القSSرار األساسSSي رقSSم  ٦١١٦تSSاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويسSSتبدل
بالنص التالي:
» أ  -القSSSSSروض المحSSSSSددة فSSSSSي البنSSSSSود مSSSSSن ) (١الSSSSSى ) (٧وفSSSSSي البنSSSSSود )(٢٢
و) (٣٠و )«.(٣٢
المادة الخامسة :يضSSSSSSاف الSSSSSSى األنمSSSSSSوذج ) (INالمرفSSSSSSق بSSSSSSالقرار األساسSSSSSSي رقSSSSSSم ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ما يلي:
 PLEA ٣٢القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل
االنتاج اللبناني لألعمال الفنية )افالم سينمائية
أو تلفزيونية ،روائية أو وثائقية أو تثقيفية،
أو اعمال مسرحية(

ea

 ٣،٧٥ناقص  %٥٠من
مردود سندات الخزينة
اللبنانية لمدة سنة

المادة السادسة :يلغSSSى نSSSص االنمSSSوذج ) (IN-A-CFالمرفSSSق بSSSالقرار األساسSSSي رقSSSم ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة السابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثامنة  :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٦نيسان ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن – وﺣﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٦١١٦ﺗﺎرﻳﺦ  ١٩٩٦/٣/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ ٢٣

ﳕﻮذج رﻗﻢ

IN-A-CF

الجدول المرفق بطلب الموافقة االفرادية لالستفادة من التسليفات الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان خالل العام
)كما في __( _____ / __ /
اسـم المصرف :
رقـم المصرف :

اســــم المسـؤول :
رقــــم ھـاتفـه :

اسـم العمـيل:

رقمه لدى مركزية المخاطر*:

رمز فـئـة القرض** :
رمز نـوع القرض***:
برنامج تسديد القرض بحسب تاريخ االستحقاق
تاريخ االستحقاق
رقم
) يوم/شھر/سنة (
متسلسل
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
...
المجموع

رمـز عمـلة القرض:
القرض الممنوح للعميل :
القيمة المستحقة على العميل من أصل القرض
)بعملة القرض(

تـاريـخ بدء القرض :
تاريخ إستحقاق القرض:
منھا :القيمة المستحقة على المصرف لمصرف لبنان
)بعملة القرض(

توقيع المصرف
) * (  :يجب إرفاق لألفراد و الشركات الواقعية  :بطاقة تعرّف للمقترض باإلضافة إلى صورة عن بطاقة ھوية المقترض الذي ليس لديه رقم لدى مركزية المخاطر
للشركات  :بطاقة تعرّف للشركات باإلضافة إلى صورة عن السجل التجاري للشركات التي ليس لديھا رقم لدى مركزية المخاطر
) ** (  :يجب تحديد فـئـة القرض تبعا ً للرموز التالية المدرجة في الجدول : IN
PRDB, RDEV, ENVE, ENVB, EIBE, AFDE, WBEV, IN09, ENVP, EVNE, WRCP, EVRE, PLEA
) *** (  :يجب تحديد نوع القرض تبعا ً لرمز نوع القروض المحددة لكل فـئـة من القروض والمدرجة في الجدول : IN
""a3", "a11", "a12", "a35", "ev2", "rd", "n09", “n19”,"ev1", "fr","ea

