تعميم وسيط رقم ٤٢٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٢٨٦تاريخ  ٢٠١٦/٦/٢١المتعلق بتعديل القرار األساس.ي
رق........م  ٧٧٧٦ت........اريخ ) ٢٠٠١/٢/٢١عملي........ات التس........ليف والتوظي........ف والمس........اھمة والمش........اركة(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .٨١
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قرار وسيط رقم ١٢٢٨٦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ٢٠٠١/٢/٢١
)عمليات التسليف والتوظيف والمساھمة والمشاركة(
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين  ٧٠و ١٧٤منه،
وبن...ا ًء عل...ى الق...رار األساس...ي رق...م  ٧٧٧٦ت...اريخ  ٢٠٠١/٢/٢١وتعديالت...ه المتعل...ق بعملي...ات التس...ليف
والتوظيف والمساھمة والمشاركة،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٦/٦/١٥
يـقـَـرّر مـا يـأتـي:
المادة األولى :تض...اف ال...ى البن...د ) (١م...ن الم...ادة الثالث...ة م...ن الق...رار األساس...ي رق...م  ٧٧٧٦ت...اريخ
 ٢٠٠١/٢/٢١الفقرتان )ط( و)ي( التالي نصھما:
»ط -استثنا ًء ألحكام الفقرة )ح( من ھذا البند ،يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية اق.راض
الشركات العقارية ﺷرط ان:
ً
أوالً :يكون موضوع الشركـة العقاريـة محص.ـورا ب.ـشراء عق.ارات مبني.ـة ف.ي لبن.ان
أو اقسام فيھ.ا ،مف.رزة أو قي.د االف.راز ،وت.م تموي.ل بنائھ.ا بتس.ھيالت مقدم.ة م.ن
المص..ارف أو المؤسس..ات المالي..ة العامل..ة ف..ي لبن..ان وم..ا ت..زال ھ..ذه التس..ھيالت
قائمة وال تقل عن  %٥٠من قيمة العقارات المنوي تملكھا.
ثانياً :يتض..من نظ..ام الش..ركة العقاري..ة وج..وب تس..ييل العق..ارات المتملك..ة خ..الل فت..رة
زمنية ال تتعدى العشر سنوات من تاريخ تملكھا.
ثالثاً :ال تكون العق.ارات المبني.ة ق.د ت.م بيعھ.ا س.ابقا ً أو تك.ون مقدم.ة كض.مانة لق.اء اي
تسھيالت غير تلك المشار اليھا في المقطع "أوالً" من الفقرة )ط( ھذه.
رابعاً :تكون التسھيالت الممنوحة للشركة العقارية من المص.ارف والمؤسس.ات المالي.ة
مس..توفية لش..روط التس..ليف كاف..ة ال..واردة ف..ي الق..وانين الس..ارية وف..ي النص..وص
التنظيمي.....ة والتطبيقي.....ة الص.....ادرة ع.....ن مص.....رف لبن.....ان ولجن.....ة الرقاب.....ة
على المصارف.
خامساً :تسدد الشركة العقارية ثمن العقارات المتملكة على الشكل التالي:
 بنسبة ال تقل عن  %٤٠من اموالھا الخاصة غير المستقرضة. بنس.بة ال تزي..د ع..ن  %٦٠بواس..طة تس.ھيالت م..ن المص.ارف او المؤسس..اتالمالي...ة الت...ي يمك...ن ان تش...مل الحس...م ،دون ح...ق الرج...وع ،لس...ندات ألم...ر
قد توقعھا الش.ركة العقاري.ة المعني.ة لص.الح م.الكي العق.ارات المبني.ة المش.ار
اليھا في المقطع "أوالً" من الفقرة )ط( ھذه.
../..

-٢سادساً :ي..تم ،باألولوي..ة ،تس..ديد رص..يد التس..ھيالت المش..ار اليھ..ا ف..ي المقط..ع "أوالً"
م..ن الفق..رة )ط( ھ..ذه وذل..ك م..ن ن..اتج عملي..ة الش..راء الت..ي تق..وم بھ..ا الش..ركة
العقارية المعنية.
سابعا ً :يتم ،باألولوية ،تس.ديد رص.يد التس.ھيالت المش.ار اليھ.ا ف.ي المقطع.ين "رابع.اً"
و"خامس.اً" م..ن الفق..رة )ط( ھ..ذه وذل..ك م..ن ن..اتج عملي..ة بي..ع الش..ركة العقاري..ة
المعنية للعقارات المتملكة.
ثامناً :تكون العقارات المتملكة من الشركة العقارية المعنية ضمن الضمانات المتوجب
تقديمھا لقاء التسھيالت الممنوحة من المصارف أو المؤسسات المالي.ة للش.ركة
العقارية المعنية والمشار اليھا في المقطع "رابعاً" من الفقرة )ط( ھذه.
تاسعاً :تتم عملية ﺷراء العق.ارات وفق.ا ً للش.روط واالع.راف المعم.ول بھ.ا ف.ي العملي.ات
المشابھة ).(At Arm's Length
عاﺷراً :تك...ون الش...ركة متقي...دة ب...القوانين الس...ارية س...يما الق...انون المنف...ذ بالمرس...وم
رق..م  ١١٦١٤ت...اريخ ) ١٩٦٩/١/٤اكتس..اب غي...ر اللبن..انيين الحق...وق العيني...ة
العقارية في لبنان(.
ي -يحظ...ر عل...ى المص...ارف والمؤسس...ات المالي...ة انش...اء أو المس...اھمة بإنش...اء الش...ركات
العقاري.ة موض.وع الفق.رة )ط( م..ن البن.د ) (١م.ن الم.ادة الثالث..ة ھ.ذه أو المس.اھمة فيھ..ا،
بصورة مباﺷرة أو غير مباﺷرة«.
المادة الثانية :يُعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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