تعميم وسيط رقم ٤٥٥
للمصارف

نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٤٩٧تاريخ  ٢٠١٧/٤/١٠المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٨٨٢٨تاريخ ) ٢٠٠٤/٨/٢٦ممارسة عمل المصارف اإلسالمية في لبنان(
المرفق بالتعميم األساسي رقم .٩٤
بيروت ،في  ١٠نيسان ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٤٩٧
تعديل القرار األساسي رقم  ٨٨٢٨تاريخ ٢٠٠٤/٨/٢٦
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،سيما المادة  ٧٠منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ٥٧٥تاريخ  ٢٠٠٤/٢/١١المتعلق بإنشاء المصارف اإلسالمية في لبنان،
سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٨٨٢٨تاريخ  ٢٠٠٤/٨/٢٦وتعديالته المتعلق بممارسة عمل
المصارف اإلسالمية في لبنان،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٧/٤/٥
يقرر ما يأتي:
المادة األولى :يلغDDDى نDDDص المDDDادة األولDDDى مDDDن القDDDرار األساسDDDي رقDDDم  ٨٨٢٨تDDDاريخ ٢٠٠٤/٨/٢٦
ويستبدل بالنص التالي:
» اسDDDDتناداً الDDDDى أحكDDDDام الفقDDDDرة الثانيDDDDة مDDDDن المDDDDادة الثالثDDDDة مDDDDن القDDDDانون رقDDDDم ٥٧٥
تDDDDDاريخ  ٢٠٠٤/٢/١١المتعلDDDDDق بإنشDDDDDاء المصDDDDDارف اإلسDDDDDالمية فDDDDDي لبنDDDDDان،
تعتمDDDد األسDDDس التاليDDDة إلنشDDDاء عقDDDود وتحديDDDد عوائDDDد حسDDDابات الودائDDDع الممكDDDن
أن تتلقاھDDDDDا المصDDDDDارف اإلسDDDDDالمية والمرتبطDDDDDة بنتDDDDDائج المصDDDDDرف السDDDDDنوية
أو بنتائج العمليات:
أوالً :أنواع الودائع:
 -١الحسDDابات الجاريDDة والودائDDع المتلقDDاة وفق Dا ً ألحكDDام الفقDDرتين األولDDى والثانيDDة
مDن المDDادة  ٣٠٧مDDن قDانون التجDDارة وتطبDDق بشDDأن كDل منھDDا األحكDDام والقDDوانين
المرعية اإلجراء.
 -٢الودائع المتلقاة بموجب عقد مضاربة.
 -٣الودائع المتلقاة بموجب عقد وكالة.
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-٢ثانياً :إنشاء عقد الوديعة:
 -١يجDDDب أن يتضDDDمن عقDDDد الوديعDDDة المتلقDDDاة وفقDDDا ً ألحكDDDام البنDDDدين ) (٢و)(٣
من المقطع "أوالً" أعاله على األقل وبشكل صريح ،المندرجات التالية:
أ -مبلDDغ الوديعDDة المسDDلّمة الDDى المصDDDرف المعنDDي وشDDروط التصDDرف بھDDDا
وتاريخ استحقاقھا.
ب -حصDDة كDDل طDDرف مDDن الDDربح علDDى أن تكDDون نسDDبة مئويDDة شDDائعة وليسDDت
مبلغا ً محدداً في عقود المضاربة.
ج -المصاريف كافة التي يتحملھا رب المال.
د -إمكانية او عDدم إمكانيDة قيDام المDودع بسDحب جDزء أو كامDل الوديعDة قبDل
استحقاق أجلھا وشروط ھذا السحب.
 -٢باإلضافة إلى الشروط المذكورة في البند ) (١مDن المقطDع "ثانيDاً" ھDذا ،يجDب
أن يتضDDمن عقDDد الوديعDDة المتلقDDاة وفقDا ً ألحكDDام البنDDد ) (٢مDDن المقطDDع "أوالً"
مDDDن ھDDDذه المDDDادة ،بنDDDداً صDDDريحا ً يشDDDير إلDDDى أن النسDDDبة المقتطعDDDة لتكDDDوين
كDDل مDDن حسDDاب "احتيDDاطي مخDDاطر اإلسDDتثمار" وحسDDاب "احتيDDاطي معDDدل
األرباح" ھي على سبيل التبرّ ع.
ثالثاً :عوائد حسابات الودائع:
 -١في ما يتعلق بالعوائد المرتبطة بالنتائج السنوية للمصرف:
ترتبط نتائج الوديعة بنتائج المصرف السنوية إذا تم االتفDاق فDي عقDد الوديعDة
أن يكDDون للمصDDرف اإلسDDالمي سDDلطة مطلقDDة فDDي اسDDتثمار أمDDوال صDDDاحب
الوديعة )الحسابات الجاريDة أو الودائDع المتلقDاة وفقDا ً ألحكDام الفقDرتين األولDى
والثانية من المادة  ٣٠٧من قانون التجارة(.
 -٢في ما يتعلق بالعوائد المرتبطة بنتائج العمليات:
ترتبط نتائج الودائع المتلقاة وفقا ً ألحكDام عقDد المضDاربة أو وفقDا ً ألحكDام عقDد
الوكالة بنتائج العمليات العائدة لھا.
ً
تDDDDDدون داخDDDDDل ميزانيDDDDDة المصDDDDDرف الودائDDDDDع المتلقDDDDDاة وفقDDDDDا ألحكDDDDDام عقDDDDDد
المضDDDاربة فDDDي حDDDال كDDDان للمصDDDرف اإلسDDDالمي سDDDلطة تقديريDDDة واسDDDعة
) (Significant InfluenceفDDDي اسDDDتثمار ھDDDذه األمDDDوال وتDDDدوّ ن خDDDارج
ميزانية المصرف الودائع المتلقاة وفقا ً ألحكام عقد الوكالة أو عقد المضاربة
عنDDDدما ال يكDDDون للمصDDDرف اإلسDDDالمي سDDDلطة تقديريDDDة واسDDDعة فDDDي اسDDDتثمار
ھذه األموال.
 -٣في ما يتعلق بتطبيق نسب النتائج:
تطبق النسبة العائدة ألصحاب الودائع في نھايDة الفتDرة الماليDة المتفDق عليھDا،
دوري Dا ً أو سDDنوياً ،اسDDتناداً الDDى القيمDDة الدفتريDDة )الرصDDيد المسDDجل فDDي دفDDاتر
المصرف(«.
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-٣المادة الثانية:

يلغDDى نDDص المDDادة الرابعDDة مDDن القDDرار األساسDDي رقDDم  ٨٨٢٨تDDاريخ ٢٠٠٤/٨/٢٦
ويستبدل بالنص التالي:
ً
إضافة لإلحتياطات المفروضة بموجب القوانين واألنظمDة علDى المصDـارف
» -١
غير اإلسالمية ،على المصرف اإلسالمي تكوين "احتياطي مخاطر اإلستثمار"
لتغطية الخسائر الناتجة عن عمليات اإلستثمار الممولDة مDن حسDابات اسDتثمار
الزبDDDائن بموجDDDب عقDDDود المضDDDاربة ويDDDتم اإلقتطDDDاع بمDDDا ال يقDDDل عDDDن %١٠
مDDن صDDافي أربDDاح اإلسDDتثمار سDDنويا ً بعDDد اقتطDDاع نصDDيب المصDDرف بصDDفته
مضاربا ً حتى يصبح مقدار المبلغ المجمّع  %٢٠من حسابات اإلستثمار.
بغية احتساب "احتياطي مخاطر اإلستثمار" ،أو قسم منه ،كجزء من المؤونات
المطلوب تكوينھا لتغطية الخسائر ،يجب أخDذ موافقDة مسDبقة مDن لجنDة الرقابDة
علDDDDDى المصDDDDDارف .أمDDDDDا فDDDDDي الحDDDDDاالت األخDDDDDرى ،فيعDDDDDود للجنDDDDDة الرقابDDDDDة
علDDى المصDDارف ،ضDDمن إطDDار الصDDالحيات الممنوحDDة لھDDا ،حDDق اإلعتDDراض
على كل استعمال لحساب "احتياطي مخاطر اإلستثمار" وكل تصرف به.
عند التصفية الرضائية للمصرف اإلسDالمي ،ال يعّ Dد حكمDا ً "احتيDاطي مخDاطر
اإلستثمار" من حق مساھمي المصرف اإلسالمي ،ويكون التصDرّف بالرصDيد
المتبقDDي مDDن الحسDDاب بقDDرار مDDن المصDDفي بعDDد أخDDذ موافقDDة الھيئDDة الشDDرعية
للمصرف.
ً
يسDDDتثمر المصDDDرف اإلسDDDالمي "احتيDDDاطي مخDDDاطر اإلسDDDتثمار" حصDDDرا لDDDدى
مصDرف لبنDان وتضDاف العوائDد الناتجDة عنDDه إلDى رصDيد ھDذا اإلحتيDاطي بعDDد
اقتطاع حصة المصرف اإلسالمي مDن العائDد التDي يمكDن أن تبلDغ  %١٠كحDد
أقصى.
تكون "احتياطي معدل األربDاح" بھDدف تحسDين
 -٢يمكن للمصارف اإلسالمية أن ّ
العوائد على حسابات استثمار الزبDائن عنDد تDد ّنيھا عDن العوائDد علDى العمليDات
المماثلة في السوق المصرفي.
يتم التكوين من أرباح العمليات قبل اقتطاع حصDة المصDرف بصDفته مضDاربا ً
حتى يصبح مقدار المبلغ المجمّع  %٥من حسابات اإلستثمار.
عنDDد التصDDفية الرضDDائية للمصDDرف اإلسDDالمي ،ال يعّ Dد حكمDا ً "احتيDDاطي معDDدل
األربDDDاح" الخDDDاص بحسDDDابات اإلسDDDتثمار العائDDDدة للزبDDDائن مDDDن حDDDق مسDDDاھمي
المصرف اإلسالمي ويتم التصرّف برصيد ھذا اإلحتياطي بقرار من المصفي
بعد أخذ موافقة الھيئة الشرعية للمصرف.
تحصر إمكانية استثمار "احتياطي معدل األرباح" الخاص بحسابات اإلستثمار
العائDDدة للزبDDائن لDDدى مصDDرف لبنDDان ،وتضDDاف العوائDDد الناتجDDة عDDن توظيDDف
األموال الموجودة في حساب "احتياطي معدل األرباح" إلى رصيد اإلحتياطي
بعد اقتطاع حصة المصرف اإلسالمي مDن العائDد والتDي يمكDن أن تبلDغ %١٠
كحد أقصى«.
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-٤المادة الثالثة:

يعمل بھذا القرار فور صدوره.

المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٠نيسان ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان
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