تعميم وسيط رقم ٥٠٦
للمؤسسات المالية

نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٨٦١تاريخ  ٢٠١٨/٨/١٦المتعلق بتعديل القرار األساسي
رقم  ٧١٣٦تاريخ ) ١٩٩٨/١٠/٢٢شروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية( المرفق بالتعميم
االساسي للمؤسسات المالية رقم .٢
بيروت في  ١٦آب ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان
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قرار وسيط رقم ١٢٨٦١
تعديل القرار األساسي رقم  ٧١٣٦تاريخ ١٩٩٨/١٠/٢٢
المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين  ٧٠و ١٨٢منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧١٣٦تاريخ  ١٩٩٨/١٠/٢٢وتعديالته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة
عمل المؤسسات المالية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٨٧٧٩تاريخ  ٢٠٠٤/٧/١٣وتعديالته المتعلق بالقروض الصغيرة،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٨/٨/٨
يقرر ما يأتي :
المادة االولى :يضاف الى القرار االساسي رقم  ٧١٣٦تاريخ  ١٩٩٨/١٠/٢٢المادة "الثالثة عشYرة مكYرر"
التالي نصھا:
ً
ً
» المادة الثالثة عشرة مكرر :أوالً :استثنا ًء ألحكام المقاطع "اوالً" و"ثانيا" و"ثالثا" من المادة الرابعة
اعاله ،على المؤسسات المالية العاملة في لبنان التي يكون موضوعھا
محصYYوراً بمYYنح "قYYروض صYYغيرة" وفقYا ً للمفھYYوم المحYYدد فYYي القYYرار
االساسي رقم  ٨٧٧٩تاريخ  ٢٠٠٤/٧/١٣أو تلك التي يفرض نظامھا
االساسي ان تشكل القYروض المYذكورة ،علYى الYدوام ،مYا ال يقYل عYن
نسYYبة  %٩٠مYYن عملياتھYYا ،ان تخصYYص مYYن اصYYل اموالھYYا الخاصYYة
االساسية مبلغ:
أ  -ملياري ليرة لبنانية للمركز الرئيسي.
ب -مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع.
ثانيا ً :اسYYتثنا ًء ألحكYYام نظYYام مراقبYYة العمليYYات الماليYYة والمصYYرفية لمكافحYYة
تبيYYيض األمYYوال وتمويYYل اإلرھYYYاب المرفYYق بYYالقرار األساسYYي رقYYYم
 ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨وألحكام القYرار األساسYي رقYم ١١٣٢٣
تاريخ ) ٢٠١٣/١/١٢انشاء "دائرة امتثال"( تسري علYى المؤسسYات
الماليYة المحYYددة فYYي المقطYYع "أوالً" مYYن ھYYذه المYYادة القواعYYد واالحكYYام
التالية:
 -١يمكن لمسؤول "وحدة التحقق" في المؤسسة المالية القيYام بجميYع
مھام "دائرة االمتثال" بوحدتيھا )وحدة االمتثال القYانوني ووحYدة
التحقق( وبمراقبة العمليات في كل من فروع المؤسسة.
 -٢تعفى ھذه المؤسسات مYن موجYب انشYاء مصYلحتين ضYمن وحYدة
التحقق.
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-٢ثالثاً :يعفYYYى العYYYاملون فYYYي المؤسسYYYات الماليYYYة التYYYي يكYYYون موضYYYوعھا
محصYYوراً بمYYنح "قYYروض صYYغيرة" مYYن االمتحانYYات المنصYYوص
عليھا في القرار االساسي رقYم  ٩٢٨٦تYاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩علYى ان
يتم اخضاعھم لدورات تدريبية في مجال التمويل االصغر بالتعYاون
مYYYع شYYYبكات التمويYYYل االصYYYغر المتخصصYYYة واصYYYحاب الخبYYYYرة
واالختصاص.
رابعا ً :على المؤسسات المالية المحددة في المقطع "أوالً" من ھذه المادة:
 -١تكوين مؤونات بكامل أرصدة "القروض الصغيرة" فور
تصنيفھا مشكوكا ً بتحصيلھا أي عند التأخر في السداد مدة تزيد
عن  ١٨٠يوما ً.
 -٢تحديث انظمتھا الداخلية لتقييم وتصنيف "القروض الصغيرة"
بما يتالءم مع القرار االساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ
) ١٩٩٨/١١/١٠تصنيف مخاطر الديون( وتطوير نماذج
تسجيل واستخراج االتجاھات القائمة )(established trends
المبنية على الخبرات الداخلية للمؤسسة.
خامساً :يمكن للمؤسسات المالية المحددة في المقطع "أوالً" مYن ھYذه المYادة
فYYYتح مكاتYYYب تحYYYت ادارة واشYYYراف مراكزھYYYا الرئيسYYYية أو أي مYYYن
فروعھا ،الذي تتوفر فيه شروط المادة الثالثة عشرة اعاله ،علYى ان
تنحصYYر مھYYام ھYYذه المكاتYYب باسYYتالم طلب Yات "القYYروض الصYYغيرة"
وأخذ توقيع المقترضYين والكفYالء علYى العقYود والسYندات وتسYليمھم
الشYYيكات وارسYYال ھYYذه الطلبYYات والمسYYتندات الموقعYYة الYYى المركYYز
الرئيسي أو الفرع المعني لدراسYتھا والموافقYة عليھYا واعYداد العقYود
المتعلقYYة بھYYا وتسYYجيلھا وتوثيقھYYا بحيYYث يعتبYYر المقترضYYون كعمYYالء
للمركز الرئيسي أو للفرع المعني وذلك شرط ان تبعد ھYذه المكاتYب
مسافة  ٢٠كيلYومتراً ،علYى االقYل ،عYن المركYز الرئيسYي وأي فYرع
للمؤسسة.
سادسا ً :على المؤسسات المالية التي تقوم بفتح مكاتب لھا عمالً بأحكام
المقطع "خامساً" من ھذه المادة:
 -١اعYYالم كYYل مYYن مديريYYة الشYYؤون القانونيYYة لYYدى مصYYرف لبنYYان
ولجنة الرقابة على المصارف عن عدد وعناوين المكاتب العاملة
التابعYYYة لفروعھYYYا وعYYYن اي تعYYYديل فYYYي ھYYYذه المعلومYYYات فYYYور
حصوله.
 -٢االلتزام بمضمون أي اعتراض من مصرف لبنان بشأن اي من
ھذه المكاتب تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لھا.
 -٣القيام ،على مسYؤوليتھا ،بمراقبYة دائمYة وفعالYة للتحقYق مYن عYدم
قيام ھذه المكاتب باي نشاط مخYالف للقYوانين المرعيYة ولألنظمYة
الص Yادرة عYYن مصYYرف لبنYYان سYYيما مYYا يتعلYYق بمكافحYYة تبيYYيض
االموال وتمويل االرھاب«.
../..

-٣-

المادة الثانية :يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القرار االساسي رقم  ٧١٣٦تاريخ ١٩٩٨/١٠/٢٢
ويستبدل بالنص التالي:
» يجب ان يتضمن مشروع النظام االساسي للمؤسسة المالية اللبنانية المنوي انشاؤھا ما يفيد
صراحة تقيدھا بالمواد  ٣حتى  ١٣من ھذا القرار.
اما في ما خص المؤسسة المالية الخاضعة ألحكام المادة الثالثة عشرة مكرر اعاله فيجب
ان يتضمن نظامھا االساسي ما يفيد صراحة تقيدھا بالمواد  ٣حتى  ١٣مكرر من ھذا
القرار.
المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٦آب ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان
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