تعميم وسيط رقم ٤٨٣
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٧٤٨تاريخ  ٢٠١٨/١/١١المتعلق بتعديل القرار األساس1ي
رق11م  ٦١١٦ت11اريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التس11ھيالت الممك11ن أن يمنحھ11ا مص11رف لبن11ان للمص11ارف وللمؤسس11ات
المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت  ،في  ١١كانون الثاني ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٧٤٨
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 ،سيما المواد  ٧٠و  ٧٩و ٩٩و 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،٢٠١٨/١/١٠
يـقـَـرّر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يعدل ترقيم كل من "المادة الحادية عشرة" و"المادة الثانية عشرة" و"المادة الثالثة عشرة"
من القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧بحيث يصبح على التوالي
"المادة الرابعة عشرة" و"المادة الخامسة عشرة" و"المادة السادسة عشرة".
المادة الثانية :يضاف إلى القرار االساسي رقم  ٦١١٦تاريخ " ١٩٩٦/٣/٧المادة الحادية عشرة"
و"المادة الثانية عشرة" و"المادة الثالثة عشرة" التالي نصھا:
»المادة الحادية عشرة :بغية منح المصارف القروض وفقا ً ألحكام "المادة العاشرة" من ھذا القرار تتبع
االجراءات التالية:
اوالً :بعد الموافقة على افادة القروض التي يمنحھا أي من المصارف لعمالئه
من احكام "المادة العاشرة" من ھذا القرار يتم تخصيص المبالغ المقابلة لھا
ﺿمن حساب خارج الميزانية لدى مصرف لبنان.
ثانيا ً :يقوم مصرف لبنان بتحويل المبالغ المستحقة للمصارف ،مقابل القروض
التي تمت الموافقة على استفادتھا من أحكام "المادة العاشرة" من ھذا القرار،
الى "حساب مدين خاص" لديه باسم المصرف المعني ،بعد ان يقوم
ھذا االخير ،على مسؤوليته ،بتزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان:
 -١بجدول يبيّن المبلغ المستحق لعمالئه المقترﺿين والمطلوب سحبه لتمويل
القروض السكنية الموافق عليھا يتضمن أسماءھم وفئة ونوع كل قرض
وقيمة المبلغ المطلوب سحبه من قبل كل منھم وذلك اسبوعيا ً وفقا ً
النموذج "جدول السحب" رقم ) (١المرفق.
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-٢ -٢بجدول يبيّن المبلغ المستحق لعمالئه المقترﺿين والمطلوب سحبه لتمويل
القروض غير السكنية الموافق عليھا يتضمن أسماءھم وفئة ونوع
كل قرض وقيمة المبلغ المطلوب سحبه من قبل كل منھم وذلك كل خمسة
عشر يوما ً وفقا ً النموذج "جدول السحب" رقم ) (٢المرفق.
ثالثا ً :يقوم مصرف لبنان باسترداد اي مبالغ لم يقم المصرف المعني بسحبھا
من "الحساب المدين الخاص" المنصوص عليه في المقطع "ثانياً" من ھذه
المادة خالل مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ايداعھا في الحساب
المذكور.
ً
يتم ايداع المبالغ التي تم استردادھا وفقا ألحكام ھذا المقطع في الحساب
المشار اليه في المقطع "أوالً" من ھذه المادة.
يمكن لمصرف لبنان ،بنا ًء لطلب المصرف المعني ،ايداع ھذه المبالغ مجدداً
في "الحساب المدين الخاص" المنصوص عليه في المقطع "ثانياً" من ھذه
المادة بعد ان يقوم ھذا االخير بتزويده بأي من جدولي السحب المشار اليھما
في المقطع المذكور ،وفقا ً للحالة.
رابعا ً :يعيد المصرف المعني الى مصرف لبنان أي مبلغ يسحبه من "الحساب
المدين الخاص" المنصوص عليه في المقطع "ثانياً" من ھذه المادة ال يكون
تم دفعه للعميل تبعا ً لجداول السحب.
المبالغ التي تم اعادتھا وفقا ً ألحكام ھذا المقطع
يتم ايداع
في الحساب المشار اليه في المقطع "أوالً" من ھذه المادة.
يتعرض المصرف المعني لدفع تعويض لمصرف لبنان ،بمثابة بند جزائي،
مقداره  %١٥من قيمة ھذا المبلغ باالﺿافة الى امكانية فرض ايداع احتياطي
خاص بما يوازي قيمة المبلغ المذكور وذلك عن الفترة الممتدة بين تاريخ
سحبه من قبل المصرف المعني وإعادته إلى مصرف لبنان.
يمكن لمصرف لبنان ،بنا ًء لطلب المصرف المعني ،ايداع ھذه المبالغ مجدداً
في "الحساب المدين الخاص" المنصوص عليه في المقطع "ثانياً" من ھذه
المادة بعد ان يقوم ھذا االخير بتزويده بأي من جدولي السحب المشار اليھما
في المقطع المذكور ،وفقا ً للحالة.
خامسا ً :يق1وم مص1رف لبن1ان بت1اريخ  ٢٠١٨/٢/١٥باس1ترداد المب1الغ غي1ر المس1تعملة
الت11ي يك11ون ق11د اودعھ11ا ،قب11ل ھ11ذا الت11اريخ ،ف11ي "الحس11اب الم11دين الخ11اص"
المنصوص عليه في المقطع "ثانياً" من ھذه المادة مقابل القروض التي س1بق
ان واف111ق عل111ى اس111تفادتھا م111ن أحك111ام ك111ل م111ن "الم111ادة التاس111عة مك111رر"
و"المادة العاشرة" من ھذا القرار.
ً
يتم ايداع المبالغ التي تم استردادھا وفقا ألحكام ھذا المقطع في الحساب
المشار اليه في المقطع "أوالً" من ھذه المادة.
تطبق االجراءات المتبعة في ھذه المادة بغية اعادة ايداع ھذه المبالغ
في "الحساب المدين الخاص" المنصوص عليه في المقطع "ثانياً" منھا.
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-٣»المادة الثانية عشرة -١:يحظ11ر بي11ع الوح11دة الس11كنية موﺿ11وع الق11روض الس11كنية كاف11ة الممنوح11ة
وفق111ا ً ألحك111ام ھ111ذا الق111رار قب111ل م111رور س111بع س111نوات عل111ى وﺿ111ع الق111رض
موﺿع التنفيذ.
 -٢ال يمكن تسديد القروض السكنية كافة موﺿوع ھ1ذا الق1رار قب1ل م1رور س1بع
س11نوات عل11ى وﺿ11عھا موﺿ11ع التنفي11ذ اال ف11ي ح11االت خاص11ة أو اس11تثنائية
مب11ررة يع11ود التق11دير فيھ11ا لح11اكم مص11رف لبن11ان كتغيي11ر تص11نيف الق11رض
بحيث يصبح مش1كوكا ً بتحص1يله أو رديئ1ا ً أو كالوف1اة أو توق1ف دخ1ل العمي1ل
ألكثر من سنة ألسباب خارج1ة ع1ن ارادت1ه أو ت1أخر أو ع1دم اس1تالم الوح1دة
السكنية قيد االنشاء أو عدم امكانية تسجيلھا.
 -٣ان ال يتم استبدال الوحدة السكنية اال ف1ي ح1االت خاص1ة أو اس1تثنائية مبّ 1ررة
يعود التقدير فيھا لحاكم مصرف لبنان كتأ ّخر أو عدم استالم الوحدة الس1كنية
قيد االنشاء أو عدم امكانية تسجيلھا وذلك لمرة واحدة.
 -٤ف11ي ح11ال بي11ع الوح11دة الس11كنية موﺿ11وع الق11رض الممن11وح للعمي11ل أو تس11ديد
ھذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وﺿعه موﺿع التنفيذ خالفا ً ألحكام
ھ11ذه الم11ادة ،ي11دفع المص11رف المق11رض فائ11دة جزائي11ة بنس11بة  %٢م11ن قيم11ة
الق1رض الس1كني ال1ذي منح1ه للعمي1ل ع1ن الفت1رة الت1ي اس1تفاد فيھ1ا المص11رف
من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل ھذا القرض ويتم تحمي1ل
ھذه القيمة للعميل.
 – ٥ال تحتسب ﺿمن القروض السكنية التي تس1تفيد م1ن احك1ام ھ1ذا الق1رار كلف1ة
بوالص الضمان«.
»المادة الثالثة عشرة :على المصارف :
 خالل مھلة اقصاھا تاريخ  ٢٠١٨/٤/١٥تزويد وحدة التمويل لدى مصرفلبنان بالئحة مفصلة عن أسماء المستفيدين من القروض السكنية الممنوحة
وفقا ً ألحكام ھذا القرار والذين لم يستحصلوا على سندات تمليك للوحدات
السكنية موﺿوع القروض المذكورة.
 التأكد من ان الوحدات موﺿوع القروض السكنية المستفيدة من أحكامھذا القرار مستعملة وفقا ً للغاية الممنوحة ألجلھا «.
المادة الثالثة  :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في  ١١كانون الثاني ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

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

ﳕﻮذج رﻗﻢ

جدول السحب رقم  :١المبلغ المطلوب سحبه المستحق للعمالء لتمويل القروض السكنية الموافق عليھا وفقا ً ألحكام المادة *.............
)كما في __( _____ / __ /
اسـم المصرف :
رقـم المصرف :
رمز فئة القروض ** :
قرار الموافقة

تاريخ القرار

اسم العميل

رمز نوع القرض ***

رمزعملة
القرض

المبلغ المطلوب سحبه

مجموع فئة
القروض
رمز فئة القروض ** :
قرار الموافقة

تاريخ القرار

اسم العميل

رمز نوع القرض ***

رمزعملة
القرض

مجموع فئة
القروض
)*( :يقتضي تخصيص جدول مستقل للقروض المستفيدة من احكام كل من المادة التاسعة مكرر والمادة العاشرة
) ** ( :يجب تحديد فـئـة القروض تبعا ً للرموز المدرجة في الجدول ) (INأو ) (IN18وفقا ً للحالة
ً
) *** ( :يجب تحديد نوع القروض تبعا ً لرمز نوع القروض المحددة لكل فـئـة من القروض والمدرجة في الجدول ) (INأو ) (IN18وفقا للحالة

المبلغ المطلوب سحبه

IN18W1

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

ﳕﻮذج رﻗﻢ

جدول السحب رقم  :٢المبلغ المطلوب سحبه المستحق للعمالء لتمويل القروض غير السكنية الموافق عليھا وفقا ً ألحكام المادة *.............
)كما في __( _____ / __ /
اسـم المصرف :
رقـم المصرف :
رمز فئة القروض ** :
قرار الموافقة

تاريخ القرار

اسم العميل

رمز نوع القرض ***

رمزعملة
القرض

المبلغ المطلوب سحبه

مجموع فئة
القروض
رمز فئة القروض ** :
قرار الموافقة

تاريخ القرار

اسم العميل

رمز نوع القرض ***

رمزعملة
القرض

مجموع فئة
القروض
)*( :يقتضي تخصيص جدول مستقل للقروض المستفيدة من احكام كل من المادة التاسعة مكرر والمادة العاشرة
) ** ( :يجب تحديد فـئـة القروض تبعا ً للرموز المدرجة في الجدول ) (INأو ) (IN18وفقا ً للحالة
) *** ( :يجب تحديد نوع القروض تبعا ً لرمز نوع القروض المحددة لكل فـئـة من القروض والمدرجة في الجدول ) (INأو ) (IN18وفقا ً للحالة

المبلغ المطلوب سحبه

IN18W2

