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  وع المصرف التجاريموض -١
 

كما  التي یتلقاھا من الجمھور،  األموالیام لحس ابھ الخ اص، بعمل یات تس لیف، من      للمص رف ال تجاري  ھ و الق          األساس ي الموض وع   
 · لحساب الغیر األموالدارة إمزاولة العملیات االئتمانیة ویمكن أن یكون ھذا الموضوع 

 :ایضا للمصرف القیام  
  العائدة لھا في ردھة بورصة بیروتلإلجراءاتبعملیات الوساطة المالیة، دون مباشرة   -
 ش  ركات بإنش اء  المس اھمة  أو ص نادیق اس تثمار مش ترك    ب إدارة  ش ركات متخصص ة تق وم    بإنش اء ة أو المس اھم  إنش اء  -

  الخاصة أموالھمن ضمن  وذلك استثمار مشترك 
  ·اإلجراء المرعیة واألنظمة القوانین أحكام المتممة لموضوعھ  وذلك ضمن نطاق أوالقیام بجمیع العملیات المتصلة  -

 
 ف التجاريتأسیس المصر -٢

 
 · لمصرف لبنان١یؤسس المصرف التجاري  بترخیص خاص یصدر عن المجلس المركزي

 اّنھ یقتضي الحصول الجل ھذه الغایة على موافقة إال ض ّم مصارف قائمة،  أوال یعت بر مص رفا جدی دا المص رف الم تكوِّن م ن دم ج            
 مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان

 · شركة مغفلة لبنانیة إلى قائم أجنبي عن طریق تحویل فرع مصرف مكن تأسیس المصرف التجاريُی
 
 

  التأسیس إجراءات -٣

  طلب الترخیص بالتأسیس والمستندات المرفقة-أ
 وثالث أصلیةالمؤسس ین وم رفقًا ب ھ نسخة        مصرف لبنان موقعًا من إلىیقدم طلب الحصول على ترخیص بتأسیس مصرف لبناني 

 :الیة صور عن كل من المستندات الت
 واألش  خاص المص  رف  رأس  مال الذی  ن سیس  اھمون باالكت  تاب وب  تحریر  واألش  خاصمس  تند مثب  ت لھوی  ة المؤسس  ین   -١

نس  خة ع  ن مل  ف / إخ  راج ق ید ف  ردي / ج  واز س  فر ل  م تن تھ م  دة ص  الحیتھ / ھوی  ة (   عل یا إداری  ةالم توقع تكل  یفھم بمھ  ام  
 )·····ھمین شخصًا معنویًا  المساأو من المؤسسین أي كان إذاالتسجیل في السجل التجاري 

الش ھادات والخ برات وغیرھا من   ( تتض من س یرتھم الذات یة    أع اله  إل یھم  المش ار  األش خاص ب یانات موقع ة م ن ك ل م ن          -٢
 وتقییم دقیق لذممھم المالیة) المعلومات المادیة والمعنویة 

 ·أعالهین  المذكوراألشخاصخالصة سجل عدلي ال یعود تاریخھا الكثر من ثالثة اشھر، لكل من  -٣
 وكیفیة األسھم یتض من فئة  أنب یان بنس بة المس اھمة المح ددة لك ل م ن المكتتبی ن العتیدی ن ف ي رأس مال المص رف عل ى                 -٤

 ·توزیعھا
دراسة جدوى اقتصادیة تتعلق بتأسیس المصرف تغطي فترة ثالث سنوات مقبلة وتبیِّن بوضوح مصادر تمویلھ واوجھ    -٥

 :ا یلي استثماراتھ وتشتمل بصورة مفصلة على م
 · والخسائر التقدیریةاألرباحبیانات    -أ  
 المیزانیات التقدیریة -ب  

 ·التدفقات النقدیة المرتقبة -ج
 أو وج  د، بی  ن المص  رف الم  زمع تأسیس  ھ وبی  ن مؤسس  ة     إذا غ  یر مباش  ر،  أوب  یان یوض  ح، إط  اراي ارت  باط، مباش  ر     -٦

 ·  مجموعات اقتصادیة معینة في لبنان والخارجأومجموعة 
 · مشابھةأخرى المؤسسین في مؤسسات أو یوضح نسبة مساھمة المصرف بیان -٧
  :عنمشروع  -٨

  للمصرفاألساسيالنظام   -أ
  المزمع اعتمادھااإلداریة الھیكلیة -ب
 · تنظیم الرقابة والتدقیق الداخلیینأسس  -ج
 متكامل للعملیاتالنظام ال - د

 

                                                
نواب الحاكم االربعة، مدیر عام وزارة المالیة، ومدیر عام وزارة االقتصاد ) رئیسًا(حاكم مصرف لبنان :  یتألف المجلس المركزي لمصرف لبنان من 1

 .والتجارة
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 قرار المجلس المركزي  -ب
 المقدرة وفقًا للمعاییر بقدر ما یرى انھ یخدم المصلحة العامةف المصرن الترخیص بتأسیس  المجلس المركزي لمصرف لبنامنحی

 :والشروط التالیة
 - والخسائر المرتقبة   األرباح( والنتائج المرتقبة عن ثالث سنوات قادمة   االقتصادیة  الجدوى -أ 

 ). التدفق النقدي المرتقب- المرتقبة  المیزانیة 
 إداریة المنوي تكلیفھم بمھام ولألشخاصللمؤسسین وللمكتتبین برأسمالھ  والمعنویة المادیة الكفاءة -ب 

 مدنیة أو جزائیة أحكام أیة منھم، في لبنان والخارج، أيعلیا وخصوصا لجھة عدم صدور بحق 
   .إفالس أموال أو إعالن تبییض أو احتیال أو سوء ائتمان أو سرقة أوعادیة   جنایةأیةالرتكاب 

 
 : النصوص القانونیة والنظامیة النافذة وال سیما لجھةفيالشروط المحددة  بعد التأكد من توفر یصدر قرار الترخیص

 قانون النقد من ١٢٦  المادةبأحكام عمال مساھمة أو بشكل شركة مغفلة  المصرفتأسیس  -أ
 .والتسلیف

 . التداول بھاوأصول  المصرف التي تمثل رأسمالاألسھم شكل  -ب
 .اعتمادھا  وأسس تنظیم الرقابة والتدقیق الداخلیین المزمعة للمصرفاإلداری الھیكلیة -ج
 . وكیفیة توزیعھااألسھم وفئة  المصرف في رأسمالالمساھمة نسبة  -د
 وبین مؤسسات مالیة  المصرف غیر مباشرة بینأو عدم ارتباط، بصورة مباشرة أو ارتباط وجود  -ھـ

 .ان وفي الخارج مجموعات اقتصادیة معینة في لبنأیة أو أخرى
 

  · لألصول وفقا إلیھمیصدر قرار الترخیص باسم المؤسسین، ویبلغ 
 الطبیعیین والمعنویین الذین یحق لھم  االكتتاب  باسھم المصرف وتحریر قیمتھا ونسبة اكتتاب  األشخاصیتض من الترخ یص تعیی ن       

 إال صاحب حق باالكتتاب  األخیرخص آخر ولو كان  ھذا  شإلى  منھم التفرغ عن حقھ في االكتتاب  أليوال یجوز · كل واحد منھم
 ·بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان

 

 األدنىالرأسمال  -ج
 للمص رف بم بلغ مق  داره عش رة مل یارات ل یرة لبنان یة یجم د م  ن اص لھ ل دى مص رف لب نان لص الح الخزی  نة             األدن ى یح دَّد  الرأس مال   

 ·أعمالھ بدون فائدة عند تصفیة إلى المصرفوتعاد اللبنانیة نسبة یحددھا المجلس المركزي  
 

 تحریر قیمة األسھم -د
   التحریر النقدي-١/د

یقتض ي االكت تاب  بك امل أس ھم رأس مال المص رف  وتحری ر ك امل قیم  تھا نق دا ل دى مص رف لب نان  خ الل الم دة المح ددة ف ي ق  رار                 
 نفقة أو أیة یترتب علیھ  أو فائدةأیة ین تج  ھذا الحساب  أندون " المص رف ق ید التأس یس    " الترخ یص وذل ك ف ي حس اب مجّم د باس م           

 .عمولة 
 

 ُیدفع في حسابھ  لدى مراسل  لھ یقوم بتعیینھ،  األجنب یة  جزئ یا ال تحریر بش كل تحوی ل بالعمل ة      أو یق بل كل یا   أنیمك ن لمص رف لب نان    
 ·ة اللبنانیة للمبلغ الذي دفع في حسابھ لدى  مراسلھ عملیة قطع ُیحدد بنتیجتھا المقابل باللیربإجراءوُینفذ مصرف لبنان التحریر 

 
 للمصرف الذي األساسيیف تح مص رف لب نان الحس اب المخص ص ل تحریر ق یمة االكت تابات بع د  تس لمھ نس خة ع ن مش روع ال نظام                  

  .   وافق علیھ  المجلس المركزي مصدقة من قبل الكاتب العدل
 
 التحریر العقاري -٢/د

س المركزي لمصرف لبنان قبول تحریر قسم من رأس المال یبلغ حّده األعلى نصف ھذا الرأسمال بعقارات یج وز بع د موافقة المجل    
 ·ضروریة الستثمارات المصرف 

 

 انعقاد الجمعیة التأسیسیة -ھـ
 .قبة  وتعّین أول مفوض مراإدارة أول مجلس أعضاء االكتتاب والتحریر وتنتخب إجراءاتُتعقد جمعیة تأسیسیة للتحقق من صحة 

مدی    را عام    ا للمص    رف  یق    وم بوظیف    تھ     رئیسا لھ،  كما یعّین ، عند االقتضاء، وبناء على اقتراح الرئیس، اإلدارةَینتخب مجلس 
 .لحساب وعلى مسؤولیة الرئیس الشخصیة
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 التسجیل في السجل التجاري -و
( یده بالمستندات المتعلقة بتأسیس المصرف  بعد تزوفي السجل المذكورُیس جل المشرف على  السجل التجاري المختص  المصرف     

 الموافق علیھا من قبل مصرف لبنان مصادقا علیھا من قبل الكاتب األساسيق رار الترخ یص بتأس یس المص رف، نس خة م ن ال نظام             
یة  ال تحریر المثب تة  دف ع ك امل ق یمة اس ھم رأس مال المص رف، محض ر اج تماع ك ل من الجمعیة التأسیس           إیص االت الع دل المخ تص،     

 الطلب من المشرف اإلدارةلرئیس مجلس ·  ) وعّین المدیر العام عند االقتضاء، مجلس االدارة  ال ذي انتخ ب رئ یس    اإلدارةومجل س   
 ·  تثبت تسجیل المصرف لدیھ إفادةعلى السجل التجاري 

 

 التسجیل على الئحة المصارف -ز
 أو من اإلدارة  بموج ب اس تدعاء  یقدمھ رئیس مجلس   ی تم تس جیل  المص رف عل ى الئح ة المص ارف الت ي یص درھا مص رف لب نان            

 .ینوب عنھ بھذا الشأن
 : السجل التجاري عن كل من المستندات التالیة أمانةُیرفق باالستدعاء نسخة مصادقا علیھا  من قبل 

   للمصرفاألساسيالنظام  -١
 ع  الجمعیة التأسیسیةمحضر اجتما -٢
 ئیس للمجلس وعّین عند االقتضاء المدیر العام رأول الذي انتخب اإلدارةمحضر اجتماع مجلس   -٣
 طلب تسجیل المصرف في السجل التجاري  -٤
 ·شھادة تسجیل المصرف في السجل التجاري  -٥

 

 المھلة القصوى الستكمال معامالت التأسیس - ح
 الترخیص،  ستة اشھر من تاریخ تبلغھ قرارأقصاھا یس تكمل مع امالت  تأسیس ھ ضمن مھلة      أنعل ى المص رف الم رخص بتأسیس ھ         

 ·  الترخیصإلغاءتحت طائلة 
 

  عن المبالغ المجمدة في حساب المصرف قید التأسیــس اإلفراج-ط
 مصرف لبنان  بان یحول من تكلیفیقتضي ان یتضمن بطلب  ی تم االف راج ع ن  المبالغ المجمدة  في حساب المصرف قید التاسیس     

 مان  ة  لحس  ابكأ  الیداعھ  اترخ  یص الص  ادر ع  ن المجل  س المرك  زي  ال ف  ي ق  رارالنس  بة المح  ددةھ  ذه الم  بالغ  ال  ى الخزی  نة اللبنان  یة  
 أعمالھ ، بدون فائدة عند تصفیة إلیھ لدى الخزینة اللبنانیة ُتعاد المصرف

مصرف  حساب آخر  ُیفتح لدى أي إلى أو إّما إلى حساب جار دائن ُیفتح لدى مصرف لبنان جمدی تم تحوی ل رصید رأس المال  الم     و
 ·رأس المالكامل ك بعد تحقق لجنة الرقابة على المصارف من صحة تحریر ، وذلآخر

 
 

 المھلة القصوى لبدء ممارسة النشاط مع الجمھور -٤
 

 · یباشر نشاطھ مع الجمھور خالل سنة من تسجیلھ على الئحة المصارف وإال ُشطب من ھذه الالئحةأنعلى المصرف 
 
 

 محظورات   -٥
 

 :یحظر على المصرف 
 ، ف  ي األش  كال ن ش  كل م  ب  أي نش  اط م  ا غری  ب ع  ن المھ  نة المص  رفیة، واالش  تراك  ،    أو ص  ناعة أورة  تج  اأی  ةم  زاولة  -

في الفقرة ادناه  الخاص ة وعل ى ال نحو المبّی ن     أموال ھ  ض من ح دود   إال غ یرھا  أومؤسس ات ص ناعیة أو تجاری ة أو زراع یة          
 .التالیة 

 ادناه " د /٢٣"  ضمن الشروط المنصوص علیھا في الفقرة إالشراء أسھمھ،  -
  ·  االحتیاطي الحر النقدي المكون لدیھ  منإال بأسھمھمرتبطة .) G.D.R( عمومیة إیداعشراء شھادات  -
  جزء منھأي استرداد أوتخفیض رأسمالھ المصرح عنھ  -
 المشتقة إّال لغایات التحّوط فقط المالیةاألدوات  عملیة على بأیةالقیام لحسابھ الخاص  -
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 ·ساطة في ردھة بورصة بیروت الوأعمالالمشاركة في   -
ـــــخص الع ام مباش رة             -   موظفـیــھ ومستخدمیھ في ما عدا أحد باس م  أوقـــ بول الودائ ع م ن القط اع الع ام س ـواء باس ـم الشـ 

 الحاالت التي ورد بشأنھا استثناء خاص بموجب القانون
 ف ي  وإیداعھ ا لع ام لتحص یل قیم تھا     القط اع ا أش خاص  ش خص م ن   أي دف ع لص الح   أوام ر  أو ح واالت  أو ش یكات  أی ة ق بول   -

 حسابھ المفتوح لدیھ، في ما عدا الحاالت التي ورد بشأنھا استثناء خاص بموجب القانون
 
 

 موارد واستعماالتھاال -٦
 

 ·موارد داخلیة، موارد خارجیة وموارد  ائتمانیة : تتكوَّن موارد المصرف التجاري من 

 الموارد الداخلیة واستعماالتھا -أ
 وارد الداخلیةالم -١/أ
 

 · الخاصةأموالھالموارد الداخلیة للمصرف ھي 
 :  الخاصة للمصرف، من اجل تطبیق القواعد والنسب المصرفیة كافة، إلى فئتین األموالتصّنف 

 
 : وھي تشمل TIER ONE األساسیة الخاصة األموالفئة  

 
) Goodwill(ی  نزل م  نھا ق  یمة الش  ھرة    األس  ھم العادی  ة م  ن رأس الم  ال المدف  وع أو مخصص  ات رأس الم  ال عل  ى أن        •

 ).Identifiable Intangible Assets(واألصول الثابتة غیر المادیة 
 ).Non-cumulative Perpetual Preferred Shares(ھم التفضیلیة الدائمة ذات العائدات غیر التراكمیة ـاألس •
 .عالوات إصدار األسھم  •
احتیاطي عقارات " فیھا احتیاطي المخاطر المصرفیة غیر المحددة وباستثناء  االحت یاطات القانون یة والنظام یة والح رة بما         •

 .كما ھو مبین في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان" للتصفیة
 .المقدمات النقدیة المخصصة للرأسمال وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان •
 .في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنانالعقاریة وفقًا للشروط المحددة األموال المخصصة للتوظیفات  •
 .النتائج السابقة المدورة  •
 : ، الخصائص التالیة مجتمعةاألقل مالیة تتوفر فیھا، على أدوات أیة •

 . تكون مصدرة ومدفوعة بالكاملأن §
أي على ( بال توقف ع ن ممارس ة نش اطھ      مل زماً األخ یر أن تك ون قابل ة إلطف اء خس ائر المص رف وان ل م یك ن ھ ذا            §

 )On a going - concern basis – ةقاعدة االستمراری
 ).Non-cumulative( تكون عائداتھا غیر قابلة للتراكم أن  §
 : بناًء لخیار المصدر فقط وشرط إال ال تكون قابلة لالسترداد المبكر أنأي ) Permanent(أن تكون مستمرة  §

 وان تستبدل بأدوات مالیة من نفس الجودة بعد   األقل  فترة خمس سنوات على   ھاإصدار یكون قد مّر على  أن -
 ،أوموافقة مصرف لبنان علیھا  

 یوافق مصرف لبنان مسبقًا على استبدال األدوات المالیة المنوي استردادھا بأصول مالیة ذات قیمة أن -
 .موازیة

  
  : وھي تشملTIER TWO الخاصة المساندة األموالفئة  

 سندات الدین المرؤوسة وفقا للمفھوم المحدد في النصوص التنظیمیة الصادرة  إصداراتلدع م المرؤوس ة ون اتج       ق روض ا   •
 .عن مصرف لبنان 

 تخمی  ن الموج  ودات العقاری  ة بم  ا ف  یھا موج  ودات الش  ركات العقاری  ة الت  ي تس  اھم ف  یھا       إع  ادةرب  ح التحس  ین ال  ناتج ع  ن    •
 مصرف لبنان والذي یقابلھ زیادة نقدیة على رأس المال وفقا للنصوص المص ارف وفق ا للنص وص التنظیمیة الصادرة عن    

 .التنظیمیة السائدة في حینھ
 .األسھم التفضیلیة بفئاتھا كافة باستثناء األسھم التفضیلیة الدائمة ذات العائدات غیر التراكمیة  •
 ).Hybrid (debt/equity) Capital Instruments( األدوات ذات الخصائص المشتركة بین رأس المال والدین •

 : تتوافر في ھذه األدوات الخصائص التالیة مجتمعة   أنشرط  
 .أن تكون غیر مضمونة الرأسمال والعائدات §
 .أن تكون مرؤوسة  §



 5

 .أن تكون مدفوعة بالكامل  §
و بشرط موافقة  بخیار حاملھا، ) Redeemable( المبكر  لالستردادأن تكون غیر قابلة   §

 . في حال االسترداد المبكر بخیار مصدرھا  المجلس المركزي المسبقة، 
 ملزمًا بالتوقف عن ممارسة    األخیر أن تكون قابلة إلطفاء خسائر المصرف وان لم یكن ھذا      §

 )On a going - concern basis  االستمراریة  أي على قاعدة(نشاطھ 
 .أن تكون عائداتھا قابلة للتراكم   §

 :ین األموال الخاصة األساسیةالحدود القصوى لبعض العناصر التي تدخل في تكو
من األموال الخاصة األساسیة سقف مجموع ناتج العناصر التالیة المقبول احتسابھا ضمن ھذه % ٤٩یحدد بـ  - أ

 :األموال
 ،)convertible(إصدارات األسھم التفضیلیة القابلة للتحویل إلى أسھم عادیة  -
 ،)non-convertible(أسھم عادیة إصدارات األسھم التفضیلیة غیر القابلة للتحویل إلى  -
 األدوات المالیة، -

 :على أن ال یتعدى في أي وقت
 مجموع ناتج إصدارات األسھم التفضیلیة غیر القابلة للتحویل إلى أسھم عادیة وناتج األدوات -١

 .من األموال الخاصة األساسیة% ٣٥المالیة نسبة 
 .ة األساسیةمن األموال الخاص% ١٥ ناتج األدوات المالیة نسبة -٢

 
على المصارف أن تحتسب، في أي وقت، ضمن األموال الخاصة المساندة، أي تجاوز في النسب المحددة في الفقرة  - ب

 . من المقطع أعاله ) أ(
 

تعتمد في تحدید النسب المشار إلیھا في ھذا المقطع األسھم التفضیلیة واألدوات المالیة المبین   -ج
  .TIER ONE األساسیة الخاصة األموالفئة خصائص كل منھا في 

 
 أیلول ٨ال تطبق النسب المشار إلیھا أعاله على األسھم التفضیلیة واألدوات المالیة المحتسبة ضمن األموال الخاصة األساسیة قبل 

٢٠٠٥.  
 
 استعمال المصرف لموارده الداخلیة -٢/أ
  
 المجاالت -٢/١/أ

 وتجھیزاتھ ومفروشاتھ وتوظیفاتھ العقاریة وحصص األولیةاتھ التاسیسیة  مجم وع عناص ر موج ودات مص رف م ا الت ي تمثل نفق       أن
 مجم وع االع تمادات الممنوحة   إل یھا  مؤسس ة مھم ا ك ان موض وعھا مض افا      أی ة ة أّی ا ك ان ش كلھا الع ائدة لھ ف ي       أو المس اھم الش راكة  
 الخاص  ة األم  وال ی  تعدى مجم  وع  أنیمك  ن  ال أس  رھم وأف  رادن وك  بار المس  اھمی اإلدارة القائمی  ن عل  ى  أو اإلدارة مجل  س ألعض  اء

 ·   وقت كان أيللمصرف في 
 
 األجنبیةالمساھمات في المؤسسات المصرفیة والمالیة  -٢/٢/أ

 ھیئة استثمار - مؤسسة وساطة مالیة - مؤسسة مالیة -مصرف (أجنب ي  مش اركة المص رف ف ي أّي قط اع مال ي        أوتخض ع مس اھمة     
 ·بقة من مصرف لبنان لموافقة مس) ··· شركة تأمین-جماعیة

 
  ةتوظیفات المصرف العقاری -٢/٣/أ
 
 التوظیفات العقاریة المباشرة -١
 

 :یحصر استعمال المصرف الموالھ الخاصة في التوظیفات العقاریة في شراء العقارات التالیة 
  معّدة لدوائر المصرف أبنیة -
  معّدة لسكن مستخدمیھ أبنیة -
 ى أن یكون فیھا المركز الرئیسي للمصرف معّدة لالستثمار التجاري علأبنیة -
، األرض یثبت المصرف ، عند شرائھ أن شرط أعاله من الفئات المذكورة أبنیة ال ت تجاوز مساحتھا ما یلزم لتشیید       أراض -

  البناء بمھلة أقصاھا ثالث سنوات من تاریخإتمام یستطیع وبأن ھ  إقام تھ  خاص ة كاف یة لتش یید الب ناء الم زمع        أم واال  لدی ھ    أن
 ·األرضشراء  
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 رأيتخض ع التوظ یفات العقاری ة المباش رة للمص رف لترخیص مسبق من مصرف لبنان وال یعطى ھذا الترخیص إال بعد استطالع           
 ·لجنة الرقابة على المصارف

 
مھل  ة  یطل ب الترخ یص ب تملكھ نھائ یا وذل ك س تة اش ھر عل ى األق ل ق بل ان تھاء            أنیمك ن للمص رف ال ذي  تمل ك عق ارا اس تیفاء لدی ن        

 ·"  المساھمات وحصص الشراكة والتوظیفات العقاریة  االستثنائیة-٢/٤/أ-٦"السنتین المنصوص علیھا في الفقرة 
 

 لسكن أو معدة لدوائر المصرف األقسام كانت ھذه إذا إال ف ي عق ار خاض ع لنظام الملكیة المشتركة    أقس ام ال یمك ن الترخ یص ب تملك        
 ·مستخدمیھ ممن لھم الحق في ذلك

       
 )المساھمات في شركات عقاریة(التوظیفات العقاریة غیر المباشرة  -٢
 
 بتملك أویس مح للمص رف بالمس اھمة ف ي ش ركة عقاری ة مغفل ة موض وعھا محص ور بتملك العقار حیث  المقر الرئیسي للمصرف                

 : التي ستشغل بكاملھا من فروع المصرف ضمن الشروط التالیة أوالعقارات المشغولة 
 :تصدر الموافقة شرط .  للشركة العقاریة وعلى كل تعدیل الحق لھا األساسي مصرف لبنان على النظام موافقة -

 من راسمال )واحد وخمسین بالمایة% (٥١ وقت، عن أي ال تقل مساھمة المصرف المستأجر، في أن -أ  
 .الشركة العقاریة 

 .المصارف  لمسبقة للجنة الرقابة على بعد الموافقة اإال مصدر كان أي ال تستدین الشركة من أن -ب 
 بعد الموافقة إال رواتب أو بدالت حضور أو بأتعاب إدارتھا مجالس وأعضاء ال تخصص الشركة رئیس أن -ج 

 .المسبقة للجنة الرقابة على المصارف 
 .بقة  بعد موافقة مصرف لبنان المسإال سبب كان ألي انتقالھا أو ال یتم التفرغ عن اسھم الشركة أن -د 

  
وج وب تخمی ن العق ارات الت ي ُیش ّكل تمّلكھ ا موض وع ھ ذه الش ركات من قبل لجنة الرقابة على المصارف ویجري تحدید                  -

 قیمة رأسمال كل منھا على ضوء ھذا التخمین
ن وال ُیمكن، دو· لجنة الرقابة على المصارفمسبقة من موافقة ب  المصرف  یشغلھات ي حدی د ق یمة ب دل إیج ار العق ارات ال      ت -

 ·  إال بالمعّدالت المفروضة قانوًنااإلیجارالُمسبقة، زیادة بدل  ھذه الموافقة
  . ١٩٩٦ شباط ٢یستثنى مما ذكر أعاله مساھمات المصارف في الشركات العقاریة التي تمت قبل تاریخ  -

 أ/٤/٢ - المساھمات وحصص الشراكة والتوظیفات العقاریة االستثنائیة
، " المجاالت-٢/١/أ-٦" في الفقرة إلیھ عق ارات تفوق قیمتھا الحد المشار  أو مس اھمات  أوص ش راكة  یمك ن  اس تثناًء  اكتس اب حص          

 انھ یترتب تصفیة ھذه الموجودات خالل إال مش كوك ف ي تحصیلھا،   أویك ون االكتس اب ق د حص ل اس تیفاء لدی ون موقوف ة               أنشرط 
 ·  المصرف المركزيبشأنھا، یراجع اإلرادة عن  تعذر التقید بھذه المھلة لظروف خارجةوإذا سنتان أقصاھامدة 

  
 یخض  ع لترخ یص تعط  یھ لج  نة  إنم ا  األجان  ب ال تملك المؤق  ت للعق ارات  یعف  ى م ن الترخ  یص المنص  وص عل یھ ف  ي ق انون تمل  ك       أن

 · مشكوك في تحصیلھأو االكتساب یتم فعال استیفاء لدین موقوف أنالرقابة على المصارف بعد التحقق من 
 

  الخارجیة واستعماالتھاالموارد -ب
 الموارد الخارجیة -١/ب

 : یقترضھا من الجمھور سواء أكانت بشكل أو النقدیة التي یتلقاھا األموالتتكون الموارد الخارجیة للمصرف من 
 ودائع -
  وشھادات مصرفیة مصدرة وفقًا للشروط المحددة في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنانإیداعشھادات  -
 ·دین مصدرة وفقًا للشروط المحددة في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنانسندات  -

 
 ستعمال المصرف لموارده الخارجیة ا-٢/ب

حسم ، تكفل ، تسلیفات تجاریة (  التسلیفیة األعمالیس تعمل المص رف ال تجاري موارده الخارجیة  للقیام  ، لحسابھ الخاص ،  بشتى         
 عل ى اع تمادات مس تندیة ، توظ یفات ف ي صكوك مدیونیات عامة وخاصة بما فیھا شراء      أوة  شخص ی أو بكف االت عین یة      أومكش وفة   

 . ) األجنبیةصكوك المدیونیات بالعمالت 
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 الموارد االئتمانیة واستعماالتھا -ج
 الموارد االئتمانیة -١/ج

 والتصرف بھا باسمھ ولكن لصالحھم  إدارتھا المصرف حق أص حابھا  الم نقولة الت ي یول ي    واألم وال الم وارد االئتمان یة ھ ي الحق وق      
 ·تدون ھذه الموارد خارج میزانیة المصرف· وذلك الجل محدد

  
 استعمال المصرف  لموارده االئتمانیة -٢/ج

 الحقوق أصحابیس تعمل المص رف م وارده االئتمان یة ف ي مخ تلف مجاالت التوظیف واالستثمار المحددة بموجب االتفاق بینھ وبین           
 · النافذةواألنظمة االئتمانیة وفقا للقوانین واألموال

 
 
 أحكام خاصة بالتسلیف   -٧

 قواعد عامة -أ
 :على المصرف التقید بالموجبات التالیة 

وعلیھ بصورة  خاصة أن · الت ي ی تلقاھا م ن الجمھ ور القواع د الت ي تؤم ن ص یانة حقوق ھ          األم وال أن یراع ي ف ي اس تعمال      -١
 ·رده یوفق بین مدة توظیفاتھ وطبیعة موا

 · یفرض على كل طالب اعتماد تقدیم بیان وضع مالي أو میزانیةأن -٢
 الت  ي س ّلفھا ل م ت  نحرف ع ن الغای  ة    األم وال  أنأن یتت بع اس تعمال االع  تمادات الت ي م نحھا لل  تأكد عل ى ق در المس  تطاع م ن         -٣

 ·المصّرح بھا
مس    بقًا ، بص    ك خ    اص ، عل    ى     قبل الحصول   علیھا ،أمواال یستلف أن أو ال یقّید  القیم المرھونة لدیھ بأي موجب ، أن -٤

 علیھا لمبلغ یزید عن قیمة أموال استالف أو موج ب  ب أي وال یج وز لھ تقی ید الق یم الم رھونة لدی ھ       · موافق ة المدی ن الراھ ن    
 ·الدین المتوجب لھ في ذمة المدین الراھن 

 · رھنا عن قروض یمنحھاأسھمھ ال  یقبل أن -٥
 

 خاص معینین  منع او تقیید التسلیف الش-ب
 المجل  س وألعض  اء مفوض  ي مراق  بة حس  اباتھ  إل  ىُیم  نع عل  ى المص  رف م  نح أّی  ة اع  تمادات، بط  ریقة مباش  رة أو غ  یر مباش  رة،       

  ·األشخاص اسر كل من ھؤالء وألفرادالمركزي لمصرف لبنان ولموظفي مصرف لبنان ، من جمیع الرتب ، 
 األشخاص اسر ھؤالء وألف راد  وك بار المس اھمین   اإلدارة القائمی ن عل ى   أو فادارة المص ر  مجل س  ألعض اء ُیق یَّد م نح االع تمادات         

 : ابقیود  أھمھ
 · مبدئیة مسبقة من جمعیة المساھمین العمومیـة إجازةاستصدار  -١
 · لقیمة االعتماد  الممنوح وشروطــــــھ اإلدارةتحدید صریح من قبل مجلس  -٢
 بكفال ة م ن مؤسس ة مال یــــة مسجلة في لبنان تكون مقبولة من لجنة     أو بكفال ة مص رفیة   أوتغط یة االع تماد بض مانة عین یة         -٣

 ·الرقابة على المصارف 
السابقة ، % ٥یمك ن ، ضمن نسبة الـ  .   الخاص ة للمص رف  األم وال م ن   % ٥ع دم تج اوز مجم وع االع تمادات المم نوحة            -٤

 . مصرف الخاصة الأموال من % ٢منح اعتمادات دون  التقید بالشروط الثالث السابقة في حدود 
وج وب تق ید المص رف بنس بتي الم الءة والس یولة المحددتی ن ف ي النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان وتكوین               -٥

 ·المؤونات المطلوبة منھ
  : اقلأیھما النسبتین التالیتین، إحدى من االعتمادات أيعدم تجاوز قیمة  -٦

 ·ت التي یرغب بتمویلھا العملیاأومن حصة المقترض في قیمة العملیة % ٥٠نسبة  -
 · المالیة الصافیة للمقترض وكفالئھاألصولمن % ٤٠نسبة  -

 والمال یة المعم ول بھ ا بالنسبة لسائر التسلیفات المشابھة الممنوحة لعمالء    اإلداری ة تط بق ع ند م نح ھ ذه االع تمادات جم یع الش روط             
 ·المصرف

 

ألستعمال ھذه التسھیالت في ) مقیم أو غیر مقیم  (  شخص واحدإلىالحدود القصوى لمخاطر التسھیالت المصرفیة المعطاة  -ج
 لبنان أو في دولة أخرى 

حقیقي أو  شخص واحد إلى لتسھیالت المصرفیة المعطاة من أي مصرف عامل في لبنانمجموع ایعین الحد األقصى ل  -أ
 : ضمن النسب التالیةمعنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدینیھ
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الذین ُیمَنحون تسھیالت   المقیمین في لبنانمن األموال الخاصة للمصرف في ما خص%) ٢٠(عشرین في المئة  -١
 . في ھذه الدولالمقیمین وما فوق أو »+A« تصنیفًا سیادیًا  مصنفةأو في دول/الستعمالھا في لبنان و

ن تسھیالت  في لبنان الذین ُیمَنحوما خص المقیمینمن اموال المصرف الخاصة، في %) ١٠(عشرة في المئة  -٢
 في ھذه الدول، على ان ال یتعدى مجموع المقیمینأو / وما دون و»A« تصنیفًا سیادیًا  مصنفةالستعمالھا في دول

 : التسھیالت موضوع ھذه الفقرة
« لغایة »A« تصنیفًا سیادیًا مصنفةال  من ھذه األموال بالنسبة لمجموع الدول%)٢٠٠( في المئة  مئتین-

BBB- «بالنسبة لكل واحدة من ھذه الدول%) ٥٠(اوز خمسین في المئة وعلى ان ال تتج . 
«أدنى من  تصنیفًا سیادیًا مصنفة من ھذه األموال بالنسبة لمجموع الدول ال%)١٠٠( في المئة  مئة-

BBB-« بالنسبة لكل واحدة من ھذه الدول%) ٢٥(  وعلى ان ال تتجاوز خمسة وعشرین في المئة. 
 

 على التسھیالت المصرفیة الممنوحة أو المسـتعملة، أیھما أكبـر، سـواء كانـت أعالهشار إلیھا  الم والحدود النسبتطبق
 وذلك على  وجدتإذاھا، ءمباشر، بعد تنزیل قیمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقا  مباشـر أو غیرشـكلفـي 

 .أساس األموال الخاصة االفرادیة للمصرف
 

یتعدى مجموع التسھیالت المصرفیة المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان الى وفي مطلق االحوال ال یجب ان 
شخص حقیقي أو معنوي أو الى مجموعة مترابطة من مدینیھ المقیمین أو غیر المقیمین، سواء كانت مخصصة 

 . من أموال المصرف الخاصة%) ٢٠(الستعمالھا في لبنان أو في دول اخرى، نسبة 
    

 الخاصة للمصرف، األموالمن % ١٥ّدى مجموع التسھیالت المصرفیة، والتي یتجاوز كل منھا نسبة ینبغي أن ال یتع  -ب
  ·األموالثمانیة أمثال ھذه 

 
(أعاله ، عملیات تمویل التجارة الخارجیة المثلثة ) ب(و) أ(البندین  المنصوص علیھا في  تنزل من احتساب النسب والحدود-ج

back to back.( 
 

 & Standard)»ستاندرد اند بورز«ة مؤسس تصنیفأعاله یعتمد ) أ(البند  القواعد المنصوص علیھا في قتطبی بغیة  -د
Poor's)  األخرى العالمیةما یوازیھ من قبل مؤسسات التصنیف أو ) Rating Agencies International(.   

 
 :ال تخضع للنسب المحددة أعاله من ھذا النظام العملیات التالیة

 .    التسھیالت الممنوحة للمؤسسات العامة واالعتمادات المكفولة من قبل الدولة-              
التسھیالت الممنوحة من الفروع والمصارف التابعة المنشأة في الخارج إذا كانت ال تخضع ألي كفالة مباشرة أو  -

 .غیر مباشرة من المصرف االم في لبنان
 . ف و المؤسسات المالیةمع المصار) Interbank(حسابات االنتربنك  -

 

   األجنبیةالتعامل بصكوك المدیونیات بالعمالت  -د
 یمنح تسلیفات أو وفقًا للشروط الموضوعة من قبل مصرف لبنان األجنبیةیمكن للمصرف الذي یشتري صكوك مدیونیات بالعمالت 

تخف یض ال تزاماتھ ألجل الخاضعة لجزء من    یس تفید م ن   أن، األجنب یة بھ دف اس تعمالھا حص رًا لش راء ص كوك مدیون یات ب العمالت            
 : بما یوازي قیمة اإللزامياالحتیاطي 

 صكوك المدیونیات التي یشتریھا  -
التس لیفات الت ي یمنحھا للمؤسسات المالیة ولھیئات االستثمار الجماعي بھدف استعمالھا حصرا لشراء صكوك المدیونیات      -

  ·األجنبیةبالعمالت 
-  

 األجنبیةنانیة لغایة تكوین ودائع بالعملة التسلیف بالعملة اللب -ھـ
 · التجاریةاألغراض لغیر األجنبیة یمنح زبائنھ تسلیفات بالعملة اللبنانیة غایتھا تكوین ودائع بالعملة أنیحظر على المصرف 

 

  المرتبطة بالمصرف في الخارجأو التوظیفات في المصارف والمؤسسات الشقیقة -و
 الصافیة  وذلك األساسیة  الخاصة أموالھمن % ٢٥ مصرف لبناني نسبة أي وتوظیفات وتسلیفات اتإبداع یفوق صافي    أنال یمكن   

 :في
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 للنفوذ أو المشترك لإلشراف أو الحصري لإلش راف الخاض عة  (المص ارف والمؤسس ات المال یة المرت بطة ب ھ ف ي الخ ارج            -
 )الظاھر

 ·المرتبطة بھاالمصارف والمؤسسات المالیة الشقیقة المنشأة في الخارج وتلك  -
 · المرتبطة بھ في الخارجأوالشركات والمؤسسات غیر المالیة  الشقیقة   -

 
 ) .المجاالت (٢/١/أ-٦  المساھمات والمشاركات المنصوص علیھا في الفقرة أعالهال تشمل التوظیفات المذكورة 

 

  مصدرة من قبل مصرف لبنانإیداعالتوظیف في شھادات  -ز
 رفالتوظیف لصالح المص -١/ز

الحرة لدیھ  ودائعھ مصرفیة مقابل إیداعتقدم من المركز الرئیسي لمصرف لبنان بطلب حصول على شھادات أن ی للمصـرف یجـوز
 بالنسبة للعملة عن ملیار لیرة لبنانیةإیداع  ال تقل القیمة االسمیة لكل شھادة أنعلى أو بالدوالر األمیركي أو بالیورو بالعملة اللبنانیة 

 .وعن مایة ألف دوالر أمیركي بالنسبة للعملة األمیركیة وعن مایة ألف یورو بالنسبة للعملة األوروبیة الموحدةاللبنانیة 
 · لدى مصرف لبنانالمذكورة أعاله اإلیداع حسم شھادات إعادةیجوز للمصرف  ال 
 
 التوظیف لصالح العمالء -٢/ز

  على شھادات المسبقة، الحصولمصرف لبنانالمجلس المركزي ل افقة، تنفیذًا لعملیات ائتمانیة، وبعد مو للمصرف المقیمیمكن
 : لحساب زبائنھ مصدرة وفقًا للنصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان، شرط أن تكون ھذه الشھادات  مصرفیةإیداع

ئتمانیة رقم اسمیة أو ألمر المصرف المعني بصفتھ مؤتمنًا وفقًا ألحكام قانون تطویر السوق المالیة والعقود اال •
 . ٦/٦/١٩٩٦ تاریخ ٥٢٠

 .غیر قابلة للتفرغ أو للتظھیر إال للمصارف وللمؤسسات المالیة المقیمة وغیر المقیمة •

  التسلیف مقابل ضمانة سندات قیم منقولة-ح
ــ      اع تمادات یحّظ ر عل ى المص رف م نح        رط أن  لعمالئ ھ تخّص ص لتكوی ن محفظ ة س ندات ق یم منقولة إال بضمانة ھذه المحفظة و شـ

 ·تكون سندات القیـــم المعنیة متــــداولة في األسواق المالیة اللبنانیة
 حسب االعتمادمن قیمة سندات القیم المنقولة المكونة لھذه المحفظة  بتاریخ فتح % ٥٠ المم نوح نس بة   االع تماد ال یمك ن أن ی تجاوز     

 ·ســـــعر إقفـــال األسواق المالیة المعنیة 
 ·من قیمتھا السوقیة % ٥٠ز ھذه النسبة، قبول ضمانة سندات قیم منقولة أجنبیة متداولة بنسبة یمكن ، فیما یتجاو

 تقوم بھا أنعلى العملیات المتعلقة بشھادات اإلیداع العمومیة الممكن " نظام التسلیفات مقابل ضمانة سندات قیم منقولة"یطبق 
 . المصارف 

 · التسلیف في عملیات االعتمادات المستندیة-ط
 التي ستفتح أوم ن ق یمة االع تمادات المستندیة كافة المفتوحة    %) ١٥(ُیل زم المص رف ب أن یف رض عل ى زبائ نھ ھامش ا نقدی ا بنس بة             

 المتفق األجنبیة الرس میة والمص الح المس تقلة وذل ك ب نفس العم الت       اإلداراتلالس تیراد بم ا ف ي ذل ك العمل یات الت ي تج ري لص الح               
 ·ادات علیھا في كتب فتح االعتم

 · ال یكون بلد المقصد لبنانأنشرط ) back to back(تعفى من الھامش النقدي العملیات المقابلة المعروفة بالـ 
 

  السكنياإلقراض/برنامج االدخار -ي
 تشجیع كل إلى سكني یھدف اقتراض/ادخاریمك ن للمص رف ال ذي ال یقل رأسمالھ عن عشرة ملیارات لیرة لبنانیة، أن یضع برنامج     

ر، مق یم أو غ یر مق یم  عل ى االدخ ار بقص د االق تراض الالح ق لش ــراء أو لتشیید أو لترمیم  مسكن لھ في           أو قاص  رد لبنان ي راش د   ف  
 ·  لبنان

 یستفید أنیك ون للمص رف بالمق ابل،  و ف ي ح ال حص ولھ عل ى الموافق ة  المس بقة للمجل س المركزي لمصرف لبنان على برنامجھ،              
 اإللزامي حی ث تنزل من مجموع االلتزامات الجل التي یحتسب على أساسھا جزء من االحتیاطي    لزام ي اإلم ن تخف یض االحتیاط ي       

  .االقتراض السكني/ مجموع الودائع باللیرة اللبنانیة العائدة لبرنامج االدخار
 

  ات إسكانیة معینة تسلیف-ك
  ١٩٩٩ أیار ٤لمؤسسة العامة لإلسكان بتاریخ  البروتوكول الموقع بین المصارف واإلىالقروض الممنوحة استنادًا  -١/ك
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 البروتوكول الموقع مع المؤسسة إلىعلى المصرف الذي یرغب بالمساھمة في القروض السكنیة  التي تمنح بالعملة اللبنانیة استنادًا        
لمنوي توظیفھا في ھذا  ااإلجمالیةلمص رف لب نان عل ى الم بالغ          یحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي أنالعامة لإلسكان 

 ·المجال
 

من قیمة القروض السكنیة  الممنوحة وذلك % ٦٠ المتوجب علیھ بنسبة اإللزاميیس تفید المص رف المعن ي  م ن تخفیض االحتیاطي       
 موافق  ة إل ى م  ن ق یمة االحتیاط ي المتوج  ب عل ى ال  تزاماتھ ب نھایة الع ام الس  ابق، وذل ك دون الحاج  ة       % ٢٠ نس بتھ  أقص  ىض من ح د   

 · كل قرض طالما ھو ضمن السقف الموافق علیھ سابقًا یة على التخفیض مقابل افراد
  

   المؤسسة العامة لإلسكانإلىالقروض الممنوحة مباشرة  - ٢/ك
 بغیة تأجیرھا من ذوي أبنیة المؤسسة العامة لإلسكان  لتشیید إلىعل ى المصرف الذي یرغب بمنح قروض بالعملة اللبنانیة  مباشرة     

 المنوي توظیفھا في ھذا اإلجمالیة یحص ل عل ى موافق ة مس بقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ       أنح دود   الدخ ل الم  
 ·المجال

 
من قیمة القروض الممنوحة وذلك ضمن % ١٠٠ المترتب علیھ  بنسبة اإللزام ي یس تفید المص رف المعن ي م ن تخف یض االحتیاط ي            

 موافق  ة إل ى  المترت ب عل ى ال تزاماتھ ب نھایة الع  ام الس ابق، وذل ك دون الحاج ة        إللزام ي ام ن ق یمة االحتیاط  ي   % ٣ نس بتھ  أقص ى ح د  
 · افرادیة على التخفیض مقابل كل قرض طالما ھو ضمن السقف الموافق علیھ سابقًا

 
مع المؤسسة  ُیضمِّن عقد القرض الموقع أنعل ى المص رف المعن ي، وتحت طائلة  استحقاق القرض فورًا رأسماًال وفوائد ولواحق،         

 حق تملك الوحدات السكنیة إعطاءھم الت ي س توقع م ع المس تأجرین م ا یفید      اإلیج ار  ش رطًا یوج ب ب ان تلح ظ عق ود         لإلس كان العام ة   
 ·إیجار المدفوعة كبدالت األقساط باالعتبار، ولو جزئیًا، األخذ العقد مع إجراءالمستأجرة لقاء ثمن متفق علیھ عند 

 
 لعسكریین المتطوعین لاإلسكانیةالقروض  -٣/ك

 یستحص ل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على القروض التي یرغب في منحھا بالعملة     أنعل ى المص رف     
 :اللبنانیة لكل من 

 إلقراض أو العسكریین، إلىالس تعمالھا ف ي ش راء العقارات وبناء المساكن  وبیعھا    " العس كریین المتطوعی ن  إس كان جھ از    -
 ·اإلسكان ألغراض اآلخرینھؤالء 

 ·" العسكریین المتطوعینإسكانجھاز " البروتوكول الموقع  بین المصارف المعنیة وإلىالعسكریین المتطوعین استنادًا  -
 

من قیمة القروض الممنوحة وذلك ضمن حد % ٦٠ المترتب علیھ بنسبة اإللزاميیستفید  المصرف المعني من تخفیض  االحتیاطي     
 موافق  ة إل  ى المترت  ب عل  ى ال  تزاماتھ ب  نھایة  الس نة الس  ابقة، وذل  ك دون الحاج  ة   اإللزام ي  م  ن ق  یمة االحتیاط  ي %٢٠ نس  بتھ أقص ى 

 · كل قرض طالما ھو ضمن السقف الموافق علیھ سابقًا افرادیة على التخفیض مقابل 
    

 اإلسكانالقروض الممنوحة لمصرف  -٤/ك
 الستعمالھا في تمویل القروض السكنیة التي یمنحھا اإلسكان مصرف إلىبنانیة عل ى المص رف الذي یرغب بمنح قروض بالعملة الل      

 المنوي توظیفھا في ھذا اإلجمالیة یستحص ل عل ى موافق ة مس بقة م ن المجل س المرك زي لمص رف لبنان على المبالغ          أن األخ یر ھ ذا   
 ·المجال

 
الق  روض  الس  كنیة الممول  ة م  ن     أرصدةمن % ٦٠بنسبة  المترتب علیھ اإللزاميیستفید  المصرف المعني من تخفیض  االحتیاطي 

 المترتب على اإللزاميم ن ق یمة االحتیاطي   % ٣ نس بتھ  أقص ى ، وذل ك ض من ح د    ·ل·م· شاإلس كان  مص رف  إل ى الق رض المم نوح    
یة على  موافقة افرادإلىبنھایة  السنة السابقة، وذلك دون الحاجة · ل·م· شاإلس كان  مص رف  إل ى ال تزامات المص رف م انح الق رض         

 · التخفیض مقابل كل قرض طالما ھو ضمن السقف الموافق علیھ سابقًا
 

  التسلیف المدعوم من قبل الدولة-ل
  المستفیدون من التسلیف المدعوم ١-ل

 أجھزةة بما فیھا المؤسسات التي تصنع محلیًا أو الزراعیة أو السیاحیتس تفید الق روض الت ي یم نحھا المصرف للمؤسسات الصناعیة          
 وال  برامج والتقن  یات ومؤسس  ات األجھ  زةنولوج  یا المعلوم  ات وال  برامج والتقن  یات المتخصص  ة وتق  وم بالخدم  ات المرت  بطة بھ  ذه   تك

الص ناعات الحرف  یة، م  ن دع  م الدول ة للفوائ  د المدی  نة عل  یھا وذل ك  وفق  ًا للش  روط المح  ددة ف ي النص  وص  التنظیم  یة  الص  ادرة ع  ن       
 · لبنان مصرف 
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 ما یوازیھا عملة أوعل ى الج زء م ن الرص ید المس تعمل م ن الق رض لغایة خمسة ملیارات لیرة لبنانیة         % ٧نس بة   تح دد ق یمة الدع م ب      
 أجنبیة ما یوازیھا عملة أوعلى الجزء من الرصید المستعمل من القرض الذي یفوق خمسة ملیارات لیرة لبنانیة   % ٥ وبنسبة   أجنب یة 

 .أجنبیة  ما یوازیھا عملة أونانیة  قدره خمسة عشر ملیار لیرة لبأقصىولغایة حد 
 
  على لبنان ٢٠٠٦ دعم الدولة للمتضررین من حرب تموز ٢-ل

 للمصارف معالجة القروض التي تستفید من دعم الدولة للفوائد المدینة  الممنوحة لعمالئھا المتضررین من حرب تموز نـیمك
 :ول واآللیة التالیة على لبنان والذین تعتبر دیونھم قابلة للتسدید وفق االص٢٠٠٦

 : شرط أن تكون٣١/٧/٢٠٠٦ اعتماد الدیون التي تستفید من دعم الدولة للفوائد المدینة الممنوحة قبل تاریخ -١
أو نتیجة الحصار / على لبنان و٢٠٠٦اما دیون عمالء متضررین بشكل غیر مباشر نتیجة حرب تموز  - أ

ة لھؤالء دون أن تطیح بإمكانیة متابعة أعمالھم المفروض علیھ مما أدى إلى تغییر في التدفقات النقدی
 .وبالتالي إمكانیة متابعة تسدید ھذه الدیون خالل فترة محددة

 
اما دیون عمالء متضررین بشكل مباشر باألعمال الحربیة دون ان تعیق ھؤالء المدینین عن متابعة  - ب

 .أعمالھم والنھوض مجددًا ومتابعة تسدید ھذه الدیون خالل فترة محددة
 

 .ل.م.القروض التي تستفید من دعم الدولة للفوائد المدینة غیر المكفولة بكفالة شركة كفاالت ش تمدید مھلة تسدید -2
الممنوحة للعمالء المتضررین وذلك لمدة سنة واحدة عن طریق تأجیل الدفعات المستحقة والتي ستستحق من اصل الدین 

سدیدھا خالل السنة الممددة على ان یتم وقف دعم الدولة للفائدة المدینة  وت٣٠/٦/٢٠٠٧ ولغایة ٢٠٠٦/ ١٢/٧اعتبارًا من 
 .على تلك الدفعات خالل فترة التسدید الممددة مھلتھا

 
 للعمالء المتضررین مع امكانیة تمدید جدول .ل.م.القروض الممنوحة لقاء كفالة شركة كفاالت ش اعادة جدولة -3

على  .ل.م. الى امكانیة منحھم قرضًا اضافیًا كل ذلك وفقًا لشروط شركة كفاالت شالتسدید لمدة ال تتجاوز السنتین اضافة
 .ان یتم وقف دعم الدولة للفائدة المدینة خالل فترة التسدید االضافیة التي تتجاوز فترة السبع سنوات

 
عة بین الجمھوریة ممنوحة استنادًا إلى االتفاقیات الموق قروض منح العمالء المتضررین، الذین یستفیدون من -4

قرضًا ال یستفید من دعم الدولة للفائدة المدینة یخصص لتسدید الدفعة التي تستحق اللبنانیة والبنك األوروبي للتثمیر، 
 على أن یتم تسدید القرض االضافي خالل الفترة الزمنیة ٣٠/٦/٢٠٠٧ و ١٢/٧/٢٠٠٦للبنك االوروبي للتثمیر بین 

 .ي وذلك بتوزیعھ بالتساوي على ھذه المدةالمتبقیة من عمر القرض االساس
 
 اعالم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند استفادة العمالء المتضررین من مساعدات أو منح من أي -٥

 ».جھة كانت
 

مجلس  مصرف دون الحاجة الـى موافقة افرادیة مـن الالي االلتزامات الجل الخاضعة لجزء من االحتیاطي االلزامي  تخفـض
 : ھذه االلتزامات مقابل كل قرض بما یوازيتخفیضالمركزي لمصرف لبنان علـى 

 الدولة للفوائد المدینة حتى بعد وقف الدعم عمًال دعمقیمـة رصید القروض الممنوحة من قبلھ والمستفیدة مـن  - أ
 . أعاله ) 2(بأحكام البند 

 .أعاله ) 4(قیمة القروض الممنوحة وفقًا ألحكام البند  - ب
  

 % ١٠٠بنسبة  ،دون الحاجة الـى موافقة افرادیة مـن المجلس المركزي لمصرف لبنان ألي مصرف، االحتیاطي االلزاميینزل 
خالل فترة التسدید االضافیة التي تم خاللھا ایقاف دعم الدولة ." ل.م.شركة كفاالت ش"الممنوحة بكفالة رصید القروض من  

من قیمة االحتیاطـي اإللزامي المترتب على  % ٢٠ حد أقصى نسبتھ ضمنأعاله وذلك ) 3(للفوائد المدینة عمًال باحكام البند 
 . كانون األول من السنة السابقة٣١ كما ھي في میزانیتھ الموقوفة في المعنيالتزامات المصرف 

 
 مع وتطابقھاورة مسؤولیة صحة تنفیذ ومراقبة استعمال القروض المذكلما ورد أعاله  وفقا قروضا كل مصرف یمنح تحملی

من قیمة كل قرض اضافة  % ١٥ جزائي، مقداره بندالغایات الممنوحة من اجلھا وذلك تحت طائلة الزامھ بدفع تعویض، بمثابة 
  . منھا عن ھذا القرضاستفادالى تسدید كل مبالغ الدعم التي 
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  للتثمیراألوروبيیة والبنك التسلیفات الممنوحة استنادًا لالتفاقیات الموقعة بین الجمھوریة اللبنان -م
 االتفاق  یات الموقع  ة بی  ن الجمھوری  ة اللبنان  یة  إل  ى والس  یاحیة اس  تنادًا اإلنتاج  یةتس  تفید الق  روض  الت  ي یم  نحھا المص  رف للقطاع  ات   

ك بالرغم  للتثم یر م ن دعم الدولة للفوائد المدینة وفقًا للشروط المحددة من قبل مصرف لبنان بھذا الخصوص، وذل       األوروب ي والب نك   
 ·  وال سیما مدة القرضاإلقراضمن عدم توفر شروط 

 

  األجل التسلیف المتوسط والطویل -ن
 من األجل طویلة أو أي مصرف تجاري یقوم بعملیات تسلیف متوسطة إفادةیمك ن للمجل س المرك زي لمص رف لب نان الموافقة على          

 من اإلعف اء ، ال س یما  األج ل  التس لیف المتوس ط والطوی ل     ومص ارف األعم ال  المط بقة عل ى مص ارف       واإلعف اءات ذات التس ھیالت    
 ·اإللزامياالحتیاطي 

 

 "ل ·م·شركة كفاالت ش" المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لقاء كفالة من إلىالتسلیف  -ص
كفال  ة ق  روض  -·ل·م·ش  ركة كف  االت ش "ة لق  اء كفال  ة م  ن  أو المتوس  طیمك  ن للمص  رف ال  ذي یم  نح قروض  ًا للمؤسس  ات الص  غیرة    

 : والتسھیالت التالیةاإلعفاءات من  االستفادة " سسات الصغیرة والمتوسطةالمؤ
 

 اإللزاميتخفیض االحتیاطي  -١/ص
م ن ق یمة الق روض الت ي تم نح بالعمل ة اللبنانیة وذلك ضمن حد       % ٦٠ المترت ب عل ى المص رف بنس بة       اإللزام ي یخف ض االحتیاط ي     

 بع د الحص ول على موافقة مسبقة من    وذل ك زاماتھ ب نھایة الع ام الس ابق   م ن ق یمة االحتیاط ي المتوج ب عل ى ال ت      % ٢٠ نس بتھ    أقص ى 
  ·  على ذلكالمجلس المركزي لمصرف لبنان

 التزامات المصرف ، موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان، ب، تخفض   األجنبیةبالنس بة للق روض الممنوحة بالعمالت       
 ھ ذه الق روض ف ي حال كانت ھذه القروض ال تستفید من دعم    أرص دة  ی وازي    بم ا اإللزام ي الج ل الخاض عة لج زء م ن االحتیاط ي          

تخفض التزامات المصرف ألجل الخاضعة لجزء من االحتیاطي ف بالنسبة للقروض التي تستفید من الدعم، أما· الدول ة للفوائ د المدینة    
 ·ركزي على التخفیض موافقة المجلس المإلى عند صدور قرار الموافقة على الدعم ودون حاجة اإللزامي

 
 دعم الدولة للفوائد المدینة  -2/ص

من دعم · ل·م· ال تجاریة لق اء كفال ة شركة كفاالت ش   أو الص ناعیة  أوتس تفید الق روض الت ي  یم نحھا المص رف للقطاع ات الزراع یة          
غم م ن ع دم توفر شروط   الدول ة للفوائ د المدی نة وفق ًا للش روط المح ددة ف ي النص وص التنظیم یة الص ادرة ع ن مص رف لب نان، بال ر                     

 من تاریخ منحھا وذلك األولینم ن اصلھا خالل السنتین  % ١٥ اس تحقاق اك ثر م ن    أو قیم تھا   أو لجھ ة م دة ھ ذه الق روض          اإلق راض 
 ·من تاریخ منح القرض  المقترض  فترة سماح للبدء بالتسدید ال تقل عن ستة اشھرإعطاءشرط 

من تاریخ استالم مصرف " وافق ة اف رادیة عل ى دع م ك ل قرض، وذلك اعتبارا      مإل ى یس ري الدع م عل ى ھ ذه الق روض دون الحاج ة        
 ·بالموافقة علیھ· ل·م·لبنان من قبل المصرف جدوًال منظمًا وفقًا لنموذج خاص محدد من قبلھ وموقعًا من شركة كفاالت ش

 

  القروض الصغیرة-ع
 
 تعریف القرض الصغیر -١/ع

 الجمعیات األھلیة أو المنظمات غیر الحكومیة(بنانیة تمنحھ مؤسسات اإلقراض الصغیرك ل ق رض بالعمل ة الل     "یعت بر قرض ًا ص غیراً     
ONG Organisations Non Gouvernementales      الت  ي یواف  ق مص  رف لب  نان عل  ى تع  امل المص  ارف معھ  ا بھ  دف م  نح 

ص أو ما دون لمساعدتھم على أو المؤسسات المالیة لألفراد أو للمؤسسات الصغیرة التي تتألف من أربعة أشخا ")ق روض صغیرة "
أو خدمات  یة أو س  یاحیة أو تجاری  ة خاص  ة بھ  م، ش  رط أن یك  ون ح  ده    ) ص  ناعیة، زراع  یة، حرف  یة (خل  ق وتطوی  ر مش  اریع إنتاج  یة  

 .األقصى عشرة مالیین لیرة لبنانیة وال تتجاوز مدة تسدیده ثالث سنوات
 
 تخفیض االحتیاطي اإللزامي -٢/ع

التي یمنحھا باللیرة " الق روض الص غیرة  "مجم وع أرص دة   م ن   % ١٠٠  نس بة ی وازي  بم ا   مص رف يأل اإللزام ي  االحتیاط ي    ی نزل 
الت ي تم نحھا مباشرة ھذه المؤسسات أو المؤسسات المالیة   " الق روض الص غیرة   "و" مؤسس ات اإلق راض الص غیر     "اللبنان یة بموافق ة     

  اإللزاميمن قیمة االحتیاطـي % ٥ نسبتھ أقصىضمن حد  ذلكویمنحھا المصرف المعني لھا باللیرة اللبنانیة     والممول ة من قروض   
 . من السنة السابقةاألول كانون ٣١میزانیتھ الموقوفة في   المعني كما ھي فيالمصرفالمترتب على التزامات 
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  مؤسسات الصرافة إلى التسلیف -ف
 وقت أي ال تتجاوز ھذه التسھیالت في أن  علىاألجنبیةیمك ن للمص رف م نح مؤسسات الصرافة تسھیالت العمال الصرافة بالعملة     

 ·  ھذه المؤسساترأسمالمن % ٥٠ما یوازي 
 ·  تسھیالت العمال الصرافة من المصرف بالعملة اللبنانیةأیةیحظر على مؤسسات الصرافة االستحصال على  
 

  ضمان إصدار السندات الخاصة -س
مص  درة م  ن ) س ندات دی  ن ، ق  یم م  نقولة  ( ألي س  ندات  خاص  ة  ال تف  وق ق  یمة  الض  مان القص  وى المقدم ة م  ن المص  رف   أنیج ب  

 · للمصرف الضامن األساسیةالخاصة األموال من % ٢٠شخص معنوي واحد أو مجموعة مترابطة واحدة نسبة  الـ 
 

 التسھیالت بالحساب الجاري  -ق
 

 :یحظر على المصرف  
 working( متعلقة برأس المال التشغیلي  منح عمالئھ تسھیالت بالحساب الجاري إال لتمویل عملیات جاریة أو    -١

capital ( وبعد اإلطالع على مجموع التسھیالت الممنوحة لھ من قبل المصارف والمؤسسات المالیة، السیما
 .التسھیالت بالحساب الجاري  

) ة ثابتةالعقارات، اآلالت، المعدات وجمیع الموجودات التي لھا صف   ( منح عمالئھ تسھیالت لتمویل األصول الثابتة،   -٢
وذلك بعد دراسة الجدوى االقتصادیة للمشروع المنوي تمویلھ ) term loans(إال بشكل قروض ذات آجال محددة 

 .والوضع المالي للعمیل وتحدید برنامج التسدید وفقًا للتدفقات النقدیة للعمیل   
لى أن ال تتجاوز ، في كل من رأسمالھ التشغیلي  وع% ٧٠منح تسھیالت بالحساب الجاري لعمیل واحد تتعدى نسبة   -٣

األحوال ، ما مجموعھ خمسة أضعاف إما أموال العمیل الخاصة وإما حساب المستثمر إذا كان العمیل شخصًا طبیعیًا 
 .أو مؤسسة  فردیة 

ف ي ح ال تج اوزت ھ ذه التسھیالت النسبة المشار إلیھا أعاله، یتم تحویل ھذا التجاوز إلى قرض ذات أجل        
 . ألمر المصرف المعني مجدولة بحسب التدفقات النقدیة للعمیلمحدد أو إلى سندات 

 : ال تدخل في احتساب النسبة المشار إلیھا في ھذا البند  
 .القبوالت المصرفیة والعملیات المرتبطة باعتمادات مستندیة -
أو بكفاالت التس ھیالت الممنوحة لشركات األشخاص أو للمؤسسات الفردیة أو لألفراد والمغطاة بضمانات نقدیة        -

 .مصرفیة أو بكفاالت صادرة عن المؤسسات المالیة المدرجة على الئحة مصرف لبنان 
من رأسمالھ التشغیلي % ١٠٠استثناًء لما ورد أعاله یمكن منح تسھیالت بالحساب الجاري لعمیل واحد ال تتعدى نسبة 

 واما حساب المستثمر إذا كان العمیل وال تتجاوز في كل األحوال ما مجموعھ سبعة أضعاف أموال العمیل الخاصة
 . ٣١/١٢/٢٠٠٧شخصًا طبیعیًا أو مؤسسة فردیة وذلك لمدة أقصاھا تاریخ

  
(ومؤقت ) accidentel(السماح بتجاوز سقف التسھیالت بالحساب الجاري الممنوح لعمالئھ إال بشكل عرضي      -٤

temporary ( ،تسھیالت الممنوحة للعمیل ، وعلى أن ال من ال% ١٠على أن ال یفوق ھذا التجاوز، الموافق علیھ
 .أعاله ) ٣(یفوق مجموع التسھیالت والتجاوز العرضي بكل األحوال النسبة المذكورة في البند   

فرض أي تعویض أو غرامة أو أي زیادة إضافیة على الفائدة أو العمولة أو النفقات بالنسبة للتجاوزات الموافق علیھا  -٥
 ٩٠یفاء العمیل بتعھداتھ أو التزاماتھ الناتجة عن التجاوز العرضي في مھلة أقصاھا من المصرف إال في حال عدم إ

تحتسب على مبلغ التجاوز % ٢یومًا وفي ھذه الحالة یمكن للمصرف أن یفرض فائدة جزائیة إضافیة ال تتعدى نسبة 
 .حصرًا من تاریخ حصولھ

بمھلة أقصاھا سنة واحدة من تاریخ ھذا في مطلق األحوال یتم تسویة التجاوز، باالتفاق مع العمیل، 
 :التجاوز وذلك عن طریق إحدى الخطوات التالیة

 . التسدید من قبل العمیل-
 .النظر بزیادة التسھیالت الممنوحة لھ إذا ارتأى المصرف أن الوضع المالي للعمیل یسمح بذلك -
وبالتالي یتم إیقاف  )رديء(أو)  مشكوك بتحصیلھ ( الفئتین ضمن إحدى إعادة تصنیف الحساب -

 .التسھیالت الممنوحة للعمیل
المحددتین في ) رديء(أو) مش كوك بتحص یلھ  ( زی ادة نس بة الف ائدة عل ى التس ھیالت المس تعملة ع ند تص نیفھا م ن الفئتی ن               -٦

 .النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان
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ون ال نقد والتس لیف وإع ادة ال نظر ب تحدید قیمة التسھیالت       م ن ق ان  ١٦١عل ى المص رف التش دد ف ي ال تحقق م ن تطب یق أحك ام الم ادة               
المم نوحة لعمالئ ھ، م رة ف ي الس نة عل ى األق ل وكلم ا دع ت الحاج ة، للتأكد من حسن استعمال التسھیالت الممنوحة لكل من العمالء               

 . وحجم أعمال كل منھم الماليالوضعومن مالءمتھا للمعطیات المتوافرة لدیھا عن 
 للعمیل عن  رأس المال التشغیلي واألموال الخاصةعن منح ومتابعة التسھیالت في المصرف التأكد من نوعیة بنودعل ى المسؤولین    

 .طریق المیزانیات المدققة وطلب معلومات إضافیة من العمیل عند الحاجة
 

 
 التسلیف والتوظیف والمساھمة والمشاركة خاصة بقرارات  مشتركة أحكام -٨

 
اف  ة الم تعلقة بالتس  لیفات وبالتوظ یفات الم  تعلقة بأموالھ ا ال  نقدیة    ـ كھاـق رارات ع ـ تخض  أنامل ة ف  ي لب نان    جم یع المص  ارف الع عل ى  -١

تقة، ـة المركبة أو المشـ المالیاألدوات العقاری ة وبالمس اھمات وبالمشاركات وبالعملیات المجراة لحسابھا على       وبالتوظ یفات الجاھ زة   
  في وضع االستراتیجیات الفعالة الدارة أعمال المصرف ومتابعتھا وتطویرھا متخصصة لجانأوبقة م ن ق بل لج نة    ـ موافق ة مس     إل ى 

 .وذلك على مستوى المصرف أو المجموعة المصرفیة، حیث ینطبق
 

 :، وفقًا لحجم أعمالھ المصرف اللبناني إدارةمجلس  على -٢
ضو منتدب من قبل الرئیس أو أحد م ا یح تاجھ م ن لجان متخصصة برئاسة رئیس مجلس اإلدارة أو نائبھ أو ع           إنش اء  -أ 

أص  حاب االختص  اص وعض  ویة مس  ؤولین ف  ي اإلدارة العل  یا للمص  رف بحس  ب اختصاص  اتھم عل  ى أن ال یق  ل ع  دد     
 . لھذه الغایةخصیصًاوضع لنظام یًا  وفقأعضاء كل من ھذه اللجان ، بمن فیھم الرئیس، عن ثالثة أشخاص وذلك

 . إقرار نظام عمل خاص بكل لجنة متخصصة -ب 
ل تأكد م ن أن المھم ات الموزع ة ف ي م ا بی ن ھ ذه اللج ان تش كل إط ارًا مالئم ًا وم تكامًال یؤم ن ش مول سیاسات إدارة                     ا -ج 

 .المخاطر لنشاطات المصرف كافة
م  نح ھ  ذه اللج  ان الص  الحیات الض  روریة لعملھ  ا بم  ا ف  یھا اق  تراح الخط  ط الالزم  ة واإلش  راف عل  ى تنف  یذ المھم  ات        -د 

  .الملحوظة في نظام عملھا
  

 :  على اللجان المتخصصة كل في ما خصھا -٣
 ...). الخآجالھا،نوعھا، خصائصھا، ( أعاله المذكورة واٍف عن العملیات بشكل یفتعرال -أ 
 . المصرف لمخاطر ال یستطیع تحملھا من جراء ھذه العملیات أو ما یترتب عنھاتعرض عدم كفلوضع تصور ی -ب 
واخض  اع المص  رف لس  یناریوھات  اله لجھ  ة م  ردودھا المس  تقبلي   للعمل  یات المذك  ورة أع   االقتص  ادیةتقی  یم الج  دوى  -ج 

بھ دف ق یاس م دى ق درة المص رف عل ى تحم ل تقلبات        ) Stress Testing Scenarios(اخت بار الح االت الض اغطة    
...) معط  یات الس  وق أو أس  عار العم  الت أو األس  ھم أو الس  ندات أو غ  یرھا م  ن األدوات المال  یة          (ع  امل المخاط  ر  

 .وضعھ الماليوتأثیرھا على 
إلیھا  المشار العملیات  توصیاتھا بشأن، دوریًا وعلى األقل فصلیًا، على اللبناني اط الع مجل س إدارة المصرف       تأمی ن  -د 

 دوالرمن صافي األموال الخاصة األساسیة للمصرف أو ما یوازي مبلغ ملیون % ١نسبة  قیمتھاأع اله الت ي ت تجاوز       
اقتصادیة واحدة أو مجموعة  مجموعة عم یل أو بالنسبة لعدة عمالء یشكلون  أمیرك ي، أیھم ا أق ل، وذل ك بالنس بة لك ل          

 . الصادرة عن مصرف لبنان التنظیمیةالنصوص فيمترابطة وفقًا للتعریف الوارد 
 . عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف الصادرةالتقید باألنظمة والقوانین المرعیة اإلجراء وبالتعلیمات -ه 
ة مخاط  ر االئ  تمان الت  ي ی  تعرض لھ  ا المص  رف ووض  ع الس  قوف والض  وابط الت  ي تض  من توزی  ع   العم  ل عل  ى دراس   -و 

 .وتنویع ھذه المخاطر بشكل متوازن، السیما على صعید القطاعات االقتصادیة والمناطق الجغرافیة
مخاطر  (دراس ة ومقارب ة المخاط ر الكام نة ف ي مص ادر واس تعماالت المص رف المال یة، ال س یما تواریخ استحقاقاتھا                  -ز 

 ....الخ ) مخاطر السوق(ومدى تأثرھا بالتقلبات في أسعار الفوائد ) السیولة
 المتعلقین بالتعامل باألدوات المالیة ٣٩ و٣٢الس ھر عل ى تطب یق المعای یر المحاس بیة الدول یة، خاص ة المعیاری ن رق م              -ح 

المص رف لجھ ة سیولتھ وربحیتھ   والس یما لجھ ة تص نیفھا وإع ادة تص نیفھا وكیف یة تقی یمھا وم دى انعك اس ذل ك عل ى               
 Stress Testing(ومالءت ھ وش فافیة وضعیتھ المالیة وذلك في ضوء نتائج اختبار سیناریوھات الحاالت الضاغطة   

Scenarios.( 
 .عقد اجتماعات دوریة منتظمة وكلما دعت الحاجة -ط 
 المعم ول بھ ا وذل  ك دوری ًا وكلم  ا    ت زوید مجل س اإلدارة بال  تقاریر الت ي یطل بھا أو الت  ي تلحظھ ا التنظ یمات المص  رفیة       -ي 

 ».دعت الحاجة
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 لعملیات االئتمانیة ا -٩
 

 معنوي ، یدعى المنشئ، شخصا یدعى أو عقد یولي بموجبھ شخص طبیعي إلىالعملیة االئتمانیة ھي العملیة المجراة باالستناد 
 ·ئتمانیة  منقولة تدعى الذمة االبأموال أو والتصرف ،الجل محدد ، بحقوق اإلدارةالمؤتمن حق 

 · مصرف  مباشرة  العملیات االئتمانیة  واكتساب  صفة المؤتمن وفقًا  للشروط المحددة من قبل مصرف لبنانأليیمكن 
  ) مدیریة الشؤون الخارجیة-الصادر عن مصرف لبنان "  في لبنانالعملیات االئتمانیة "٩ رقم راجع كتیب(
 
 
 العملیات المرتبطة بمؤشرات ومشتقات مالیة  -١٠

  الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان-أ
 :بھدف تسویقھا من الجمھورأو ترویج إصدار على موافقة مسبقة من مصرف لبنان،   حصولھإال بعد ، المصرف على یحظر

 . نوع كانتأي منتجات مالیة من أو إیداع ببرامج مؤشرات أو مشتقات مالیة مرتبطة أو غیر مرتبطة أیة - ١
 . نوع كانت أي بمؤشرات أو بمشتقات مالیة من عوائدھا أو منتجات مالیة مرتبطة یداعإ برامج أیة - ٢
 .أیة أدوات مالیة مركبة أو ناتجة عن عملیات تسنید مھما كان نوعھا أو شكلھا - ٣
اح أسھم أو أی ة ش ھادات أو أدوات مال یة مرت بطة عوائدھ ا ب تدفقات مال یة ناجم ة ع ن اس ناد تجاریة أو أوراق مالیة أو أرب              - ٤

 .فوائد سندات
 

یعتبر تسویقًا من الجمھور، بمفھوم ھذه الفقرة، العرض أو الترویج الذي یستھدف بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وبأیة وسیلة 
 .كانت، عددًا یزید عن العشرین عمیًال من عمالء المصارف

 
 ·أعالهالنسبة للعملیات المشار إلیھا  على المصرف المعني اعتماد الشفافیة التامة في عالقتھ مع العمالء ب

  إنشاء مصلحة متخصصة لألدوات المالیة المركبة والمشتقة-ب
 Structured Products and Derivatives«والمشتقة إنشاء مصلحة متخصصة لألدوات المالیة المركبة  كل مصرف على

Unit«، وأعمال المتاجرة في القیم المنقولة مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافیة في األسواق المالیة. 
 كاف  ة م  ن خ  الل آل  یة واض  حة ومح  ددة   والمش  تقةمھم  ة ھ  ذه المص  لحة الق  یام بالعمل  یات عل  ى األدوات والمن  تجات المال  یة المرك  بة    

 .للمتاجرة تحكم عمل ھذه المصلحة وفقًا ألھداف المصرف
 
 
 ملیات الوساطة المالیةع -١١

 
 : العائدة لھا في ردھة بورصة بیروت لإلجراءاتساطة المالیة التالیة دون مباشرة  یزاول، عملیات الوأنیمكن للمصرف 

 :  الوساطة المالیة القیام ، بالعملیات المالیة التالیة   أعمالتشمل 
 : القیم المنقولة المطروحة للتداول وال سیما  أو المالیة األدوات عملیات على مختلف -أ 

یات على حقوق الخیار والمقایضة وعملیات على سائر     عملیات فوریة والجل ومستقبلیة وعمل
 : المركبة في كل ما یتعلق أو المشتقة األدوات

  .أنواعھا بكافة باألسھم -
بسندات الدین وبالسندات الحكومیة وبالسندات المصدرة من سائر     -

 . القطاع العام  أشخاص
 . التجاریة  أو المالیة  باألوراق -
  .اإلیداعبشھادات  -
 .عمالت بال -
 .بالمعادن الثمینة   -
 .بالسلع  -

 وفقا أعاله المالیة وسائر القیم المنقولة بما فیھ العملیات المذكورة  األوراق محافظ إدارةعملیات  -ب 
 .للشروط المحددة من قبل مصرف لبنان 

 
 ).HEDGING(یـات التحـّوط فقط األدوات المـالیة المشـتقة إّال لغـا على بعملیات القیام لحسابھ الخاصالمصرف یحّظر على 
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 التي تقوم بھا المصارف بھدف تسویقھا من الجمھور والتي تبقى خاضعة األدوات المشـتقة علىأن ھذا الحظر ال یشمل العملیات 
 .لألنظمة الصادرة بھذا الشأن عن مصرف لبنان

 
مح  ددة م  ن ق  بل مص  رف لب  نان الخاص  ة  بممارس  ة   المص  رف والعاملی  ن لدی  ھ التق  ید بالموج  بات ال إدارةیتوج  ب عل  ى القائمی  ن عل  ى 

 · عملیات الوساطة المالیة
 ) مدیریة الشؤون الخارجیة-الصادر عن مصرف لبنان" تأسیس ونشاط مؤسسة الوساطة المالیة في لبنان  "٧ رقم راجع كتیب(
 
 
  لھا جاالستثمار المشترك أو التروی ھیئات وادارة إنشاء -١٢

 
صنادیق مشتركة لالستثمار   وادارةبإنشاء المساھمة أو بإنشاء شركات متخصصة تقوم بإنش اء ھمة  المس ا أو  إنش اء یمك ن للمص رف   

 ال یق ل رأسمال الشركة   وأن الخاص ة أم وال المص رف  ، م ن ض من    ش رط ان ی تم ك ل ذل ك     ة بش ركات اس تثمار مش ترك      أو المس اھم  
  :المتخصصة عن
 . ملیاري  لیرة لبنانیة للصندوق المشترك لالستثمار  -
 · لشركة االستثمار المشترك شر ملیارات لیرة لبنانیةع -

   
 توف  رت ف  یھ  إذا المس  اھمة بش  ركات اس  تثمار مش  ترك،   أو ص  نادیق مش  تركة لالس  تثمار  ب  إدارة یق  وم مباش  رة  أنویمك  ن للمص  رف 

 :الشروط التالیة مجتمعة 
 · الخاصة لدیھ عن عشر ملیارات لیرة لبنانیةاألموال ال تقل أن -
 الدارة مس اھمتھ ف ي ش ركات االس تثمار المشترك، جھازًا     أوص الدارة الص نادیق المش تركة لالس تثمار      یك ون ق د خص       أن -

 · محددةإداریةخاصًا مستقًال یعمل وفق نظام داخلي وھیكلیة 
 للمس اھمة بش ركات اس  تثمار   أو یستحص ل عل ى موافق ة مس بقة م ن مص رف لب نان الدارة ص نادیق مش تركة لالس تثمار           أن -

 ·مشترك
 

بالمخاطر واألعباء والعموالت التي المستثمرین  شرط أن یحاط الوطنیة أوالترویج لھیئات االستثمار األجنبیة  یمكن للمصرف كما
. المالیة والتزاماتھم ھمعلى قرارات  بالمعلومات كافة التي من شأنھا التأثیرھم تزویدوان یتمتترافق مع التوظیف المقترح   

 
أن  ، أو بیع أسھمھا أو حصصھا في لبنانضأو بعر ، جماعي أجنبیةاستثمار  ھیئاتج أو تسویقترویعلى المصرف الذي یرغب ب

  .على ترخیص مسبق من المجلس المركزيیحصل 
 
  
 
 التعامل مع غیر المقیم   -١٣

  مع القطاع المالي غیر المقیم التعامل باللیرة اللبنانیة  -أ
 الحظر-١/أ

لودائ ع االئتمانیة واعطاء تسلیفات وفتح حسابات دائنة وحسابات مدینة بالعملة اللبنانیة  یحظ ر عل ى المص رف تلق ي ودائ ع بم ا ف یھا ا          
المص  ارف والمؤسس  ات المال  یة ومؤسس  ات الص  رافة ومؤسس  ات الوس  اطة المال  یة وش  ركات التأمی  ن      (للقط  اع المال  ي غ  یر المق  یم   

 ·)  اللبنانیة المتواجدة في الخارجأو األجنبیة
      

  سندات الخزینة لصالح غیر المقیماالكتتاب ب -٢/أ
 : یكتتب بسندات الخزینة اللبنانیة لحساب القطاع المالي غیر المقیم وفق الشروط التالیة أنیمكن للمصرف  

 · عملة لبنانیة خّصیصًا لھذه الغایة إلى ُتحّول األجنبیةأن یكون مصدر األموال ودائع بالعمالت  -
 المؤسسات من القطاع المالي غیر المقیم التي تنوي االكتتاب بأسماءي مص رف لب نان    یعل م  مدی ریة العمل یات المال یة ف          أن -

 ·على قبول ھذا االكتتاب وعلى حجمھ وان یأخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة
   

 شراء سندات خزینة لبنانیة من  غیر المقیم -٣/أ
مصرف لبنان  لتمویل عملیات عائدة لشراء سندات  من أجنبیة غیر مباشرة عمالت أویحظ ر على المصرف شراء بصورة مباشرة       
 ·مصارف ومؤسسات مالیة غیر مقیمة خزینة بالعملة اللبنانیة في السوق الثانویة من

 



 17

  المصدرة من قبل مصرف لبنان لصالح غیر المقیم اإلیداعاالكتتاب بشھادات  -٤/أ
لمص  رفیة المص  درة م  ن ق  بلھ، لحس  اب المص  ارف   ااإلی  داع یطل  ب م  ن مص  رف لب  نان الحص  ول عل  ى ش  ھادات  أنیمك ن للمص  رف  

 والمؤسسات المالیة غیر المقیمة وفق الشروط التالیة 
 · عملة لبنانیة خصیصًا لھذه الغایةإلى تحول األجنبیة ودائع بالعمالت األموال یكون مصدر أن -
 المقیمة التي تنوي الحصول  المصارف والمؤسسات المالیة غیربأسماء مدی ریة العمل یات المال یة ف ي مصرف لبنان         إع الم  -

 اإلیداع مصرفیة مقابل ودائعھ بالعملة اللبنانیة لدى مصرف لبنان واخذ موافقتھ المسبقة على قبول ھذا     إیداععلى شھادات   
 ·وعلى حجمھ

   مع القطاعات األخرى غیر المقیمة التعامل بسائر العمالت -ب
 تمویل الدیون المنشأة في الخارج ١/ب 

 : قبول أو تمویل أي نوع من الدیون التي سبق وأنشئت في الخارج بأیة عملة كانت، باستثناء رف  یحظر على المص
 ). G10(سندات الدین السیادیة التي تصدرھا مجموعة الدول العشرة  -
م  ن األم  وال الخاص  ة للمص  رف % ٥٠ ش  رط أن ال ی  تجاوز مجموعھ  ا نس  بة  ف  وقوم  ا »BBB« المص  نفة الدی  ن س  ندات -

منھا النسبة الموازیة لمجموع القیم االسمیة للعملیات المجراة على األدوات المالیة المركبة المذكورة في وعل ى أن تخف ض      
 . أدناه) ٢/ب(البند 

ف ي ح ال كان ت ھ ذه الس ندات ص ادرة ع ن ش ركات، یج  ب أن تك ون ھ ذه الش ركات خاض عة ل رقابة بل دان مص نفة تص  نیفًا                
 . فوقوما »BBB«سیادیًا 

(أو م  ا یوازی ھ م ن ق  بل مؤسس ات التص  نیف    ) Standard & poor's (»ان د ب  ورز  س تاندارد  «یع تمد تص نیف مؤسس  ة  
Rating Agencies (األخرى المعروفة دولیًا. 

 
 

 القیام بعملیات على األدوات المالیة المركبة - ٢/ ب
ة المركبة، بأیة عملة كانت،  الق یام لحس ابھ الخ اص م ع القطاع ات غ یر المق یمة بعمل یات عل ى األدوات المالی             یحظ ر عل ى المص رف     

 عل ى أن ال ی تجاوز مجم وع قیمھا االسمیة ما     ف وق وم ا  »A«باس تثناء األدوات المال یة المرك بة ذات الرأس مال المض مون المص نفة            
 .من األموال الخاصة للمصرف% ٢٥یوازي نسبة 

ت خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنیفًا ف ي ح ال كان ت األدوات المال یة المرك بة ص ادرة ع ن ش ركات، یج ب أن تك ون ھ ذه الش ركا               
 .وما فوق» BBB«سیادیًا 

 
 الحد األقصى للعملیة المجراة مع مصدر واحد -٣/ب

) ٢/ب(أعاله وفي البند ) ١/ب(یتعین عدم تجاوز مجموع العملیات المجراة مع المصدر الواحد و المذكورة في البند الثاني من البند        
 .ة للمصرفمن األموال الخاص% ١٠أعاله نسبة 
  

  غیر مقیم للتسھیالت المصرفیة المعطاة إلى شخص واحدالحد األقصى  -٤/ب
 . الفقرة ج – یراجع البند السابع 

 
 
 تسھیالت من مصرف لبنان  -١٤

 
 لرص  ید التس  ھیالت ، بم  ا ف  یھ الفوائ  د والعم  والت ، الت  ي یمك  ن لمص  رف لب  نان م  نحھا ، ب  أي ش  كل ك  ان ،  ألي   األقص  ىی  بلغ الح  د 
  ·األخیر لھذا األساسیة الخاصة األموالمن  % ٣٠سجل لدیھ مصرف م

 واالعتمادات بالحساب الجاري األمانةتدخ ل ف ي احتس اب النس بة المذكورة عملیات حسم السندات التجاریة وشرائھا تحت نظام عقد          
 ·وشراء السندات الخاصة 

 المبّین آنفا ، على األقصىمنحھا لمصرف ما ضمن الحد یح دد المجل س المرك زي لمص رف لب نان ، ق یمة التسھیالت التي یمكن أن ی       
 · النافذة وعلى ضوء حسن تسییر عملھ واألنظمة القوانین بأحكامضوء تقید  المصرف  

 
 
  باللیرة اللبنانیةاإللزامياالحتیاطي  -١٥

  
 :  التالیةواألحكام وفقا للقواعد إلزاميیتعّین على المصرف تكوین احتیاطي 
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 نسبتھ -أ
اإللزامي  بالل یرة اللبنانیة الخاضعة لالحتیاطي   الص افیة  المف روض تكوی نھ عل ى مجم وع االل تزامات     اإللزام ي ة االحتیاط ي    ت بلغ نس ب   

   :)أي بعد إجراء التنزیالت المسموحة من االلتزامات(
 · لمجموع االلتزامات تحت الطلباألسبوعيمن المتوسط  % ٢٥  -
 ·مات ألجل معین لمجموع االلتزااألسبوعيمن المتوسط  % ١٥  -

  اإلعفاء-ب
  اإللزاميالحتیاطي  لجزء من ا الخاضعة ألجللتزاماتتنزیل اال -١/ب

وشرط مراعاة النصوص التنظیمیة  اإللزامي ج زء م ن االحتیاط ي    أساس ھا ت نّزل م ن مجم وع االل تزامات الج ل الت ي یحتس ب عل ى                
 :الصادرة عن مصرف لبنان 

 الموافق علیھا واإلسكانیة)  ص ناعة، سیاحة، زراعة  (اإلنتاج یة  للقطاع ات   ج ل األ  الق روض المتوس طة والطویل ة         أرص دة  -
م ن مص رف لب نان ، وف ي ح ال تس نید ھ ذه الق روض ت نزیل الق یمة االس میة للس ندات المص درة والت ي تشتریھا المصارف                      

 · من مصرف لبنان أیضاوالموافق علیھا 
وال تستفید · ل·م·الصغیرة والمتوسطة بكفالة شركة كفاالت ش للمؤسسات األجنبیة  الق روض المم نوحة بالعمالت    أرص دة  -

 · من دعم الفوائد المدینة
 األجنب  یة   الق  روض والتس  لیفات للقطاع  ات الص  ناعیة والس  یاحیة والزراع  یة بم  ا ف  ي ذل  ك الق  روض ب  العمالت           أرص  دة -

 إلىدینة مقابلھا وذلك دون الحاجة ، التي یوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد الم·ل·م·المم نوحة بكفال ة شركة كفاالت ش      
 ·موافقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على التنزیل

 المش  تراة دون ح  ق ال  رجوع والتس  لیفات المم  نوحة للمؤسس  ات المال  یة ولھی  ئات     األجنب  یةص  كوك المدیون  یات ب  العمالت   -
 ةاألجنبیاالستثمار الجماعي بھدف استعمالھا لشراء صكوك المدیونیات بالعمالت 

والمكونة حصرًا "  العسكریین المتطوعینإسكانجھاز " الم بالغ المودع ة ل دى المص رف بالل یرة اللبنان یة  من قبل            أرص دة  -
 ·"الجھاز"  ھذا إلىمن اشتراكات المنتسبین 

صرف االق تراض السكني بعد الحصول على الموافقة المسبقة لم /مجم وع الودائ ع بالل یرة اللبنان یة الع ائدة ل برنامج االدخ ار            -
 ·لبنان على البرنامج

الق  یمة الش  رائیة للس  ندات الت  ي تش  تریھا المص  ارف والت  ي یك  ون مص  رف لب  نان ق  د ق  ام بعمل  یات عل  یھا وفق  ًا للنص  وص           -
 تك ون ھ ذه الس ندات مص درة بالعمل ة اللبنان یة لق اء س ندات تتراوح مدة استحقاقاتھا بین         أنالتنظیم یة الص ادرة ع نھ، ش رط       

 ·) حرفيأو سیاحي أو صناعي أو زراعي أو إسكاني(لق بعملیات تمویل اقتصادي الثالث وخمس سنوات وتتع
 مـن دعم الدولة والمستفیدة ، المم نوحة من قبل المصرف   ٢٠٠٦ تم وز  الق روض ، المتض ررة م ن ج راء ح رب         ةرص د أ -

 ستستحق من اصل  س نة واح دة ع ن ط ریق تأج یل الدفع ات المس تحقة والت ي        تس دیدھا للفوائ د المدی نة ، والت ي م ددت مھل ة        
 على تلك الدفعات خالل المدینة على ان یتم وقف دعم الدولة للفائدة ٣٠/٦/٢٠٠٧ ولغایة  ٢٠٠٦/ ١٢/٧ من   اعتبارًاالدی ن   

 .فترة التسدید الممددة مھلتھا 
 یس  تفیدون م  ن ق  روض مم  نوحة  الذی  ن ، ٢٠٠٦ المتض  ررین م  ن ج  راء ح  رب تم  وز  للعم  الء الق  روض المم  نوحة  ق  یمة -

 الدفعة التي تستحق لتسدید مخصصةوال ، والبنك األوروبي للتثمیراللبنانیة إل ى االتفاق یات الموقع ة بی ن الجمھوری ة          اس تناداً 
 الف  ترة الزمن  یة خ  الل عل  ى أن ی  تم تس  دید الق  رض اإلض  افي   ٣٠/٦/٢٠٠٧ و ١٢/٧/٢٠٠٦ األوروب  ي للتثم  یر بی  ن  للب  نك

  .المدةوي على ھذه المتبقیة من عمر القرض األساسي وذلك بتوزیعھ بالتسا
 

 
  :اإللزامياالحتیاطي تنزیل  -٢/ب
 

 : من كل فئة من القروض التالیة  الممنوحة باللیرة اللبنانیة % ١٠٠ المترتب على المصرف بنسبة اإللزاميیخفض االحتیاطي 
ا من ذوي الدخل  بغیة تأجیرھ أبنیة المؤسس ة العام ة لإلس كان والمخصص ة لتش یید     إل ى  الق روض المم نوحة مباش رة     أرص دة  -١

 ·المحدود
التي تمنحھا مباشرة " القروض الصغیرة"و"  مؤسسات اإلقراض الصغیر"الممنوحة بموافقة " القروض الصغیرة"أرص دة    -٢

 .یمنحھا المصرف المعني لھا باللیرة اللبنانیة  ھذه المؤسسات أو المؤسسات المالیة والممولة من قروض
 ، خالل ٢٠٠٦ المتض ررین م ن ج راء ح رب تم وز      للعم الء ." ل.م.كف االت ش  ش ركة " الق روض المم نوحة بكفال ة     أرص دة  -٣

 . للفوائد المدینة الدولة التسدید اإلضافیة التي تتجاوز فترة السبع سنوات والتي تم خاللھا إیقاف دعم فترة
 

 
 :  باللیرة اللبنانیة من كل فئة من القروض التالیة  الممنوحة% ٦٠ المترتب على المصرف بنسبة اإللزاميیخفض االحتیاطي 

 · البروتوكول الموقع بین المصارف والمؤسسة العامة لإلسكانإلى القروض السكنیة  استنادًا أرصدة -٤
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 ·" كفالة قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-·ل·م·شركة كفاالت ش" القروض بكفالة أرصدة -٥
 عقارات وبناء المساكن وبیعھا من العسكریین،  العسكریین المتطوعین الستعمالھا في شراءإسكان الق روض لجھاز     أرص دة  -٦

 البروتوكول  الموقع إلى، والقروض السكنیة للعسكریین المتطوعین استنادًا   اإلسكان ألغراض األخیرین ھؤالء   إلقراض أو
 إل  ى العس  كریین المتطوعی  ن بم  ا ف  ي ذل  ك الق  روض الس  كنیة الت  ي تم  نح م  ن ق  بل الجھ  از         إس  كانبی  ن المص  ارف وجھ  از   

 ·یین المتطوعین ویتم التفرغ عنھا لصالح المصارفالعسكر
 · ·ل·م· شاإلسكان القروض السكنیة الممولة من القرض الذي یمنحھ المصرف لمصرف أرصدة -٧

 
 : نسبتھ أقصىضمن حد المذكور أعاله یتم ھذا التخفیض 

الموقوف ة ب  نھایة  الس  نة    المترت  ب عل  ى ال تزامات المص  رف كم  ا ھ ي ف  ي میزانی  تھ    اإللزام ي م ن ق  یمة االحتیاط  ي   %  ٢٠ -
 أعاله ) ٦( و)٥(و) ٤(و) ٣ (السابقة وذلك لكل فئة من القروض المذكورة في البنود

 ٣١میزانی تھ الموقوف  ة ف  ي    المعن ي كم  ا ھ ي ف  ي  المص  رف المترت ب عل  ى ال تزامات    اإللزام  يم ن ق  یمة االحتیاطـ ي   % ٥ -
 أعاله) ٢(لمذكورة في البند  وذلك بالنسبة لفئة القروض ا من السنة السابقةاألولكانون 

 المترتب على التزامات المصرف كما ھي في میزانیتھ الموقوفة بنھایة  السنة  السابقة اإللزام ي م ن ق یمة االحتیاط ي     % 3 -
 ·أعاله )٧(و) ١(وذلك لكل فئة من القروض المذكورة في البنود 

 
 
 
  لدى مصرف لبنان األجنبیة بالعمالت اإللزاميالتوظیف  -١٦

 التوظیف حجم  -أ
، األجنبیة على الودائع لدیھ الجل بالعمالت األخیر ی ودع ل دى مص رف لبنان، لقاء الفوائد التي یمنحھا ھذا    أنیتعی ن عل ى المص رف      

  :األجنبیةمن العناصر التالیة المكونة بالعمالت % ١٥نسبة 
 · الودائع التي یتلقاھا مھما كانت طبیعتھاأنواعجمیع  -
 والشھادات المصرفیة الني یصدرھا والقروض التي یستحصل علیھا من القطاع المالي ولم  یداعاإلسندات الدین وشھادات     -

 · اقلأویبق على تاریخ استحقاق كل منھا سوى سنة 

 خاصة من مصرف لبنان مقابل التوظیف اإللزاميتسھیالت  -ب
 لدیھ التي تفوق نسبة األجنبیةالعمالت  یم نحھ قروض ًا ت وازي نسبة من توظیفاتھ ب   أن یطل ب م ن مص رف لب نان         أنیمك ن للمص رف     

 األقلالمفروضة وذلك لقاء فائدة مدینة تساوي معدل الفائدة الدائنة المحتسبة على ھذه التوظیفات زائد نقطتین على % ١٥
 
 
 التوظیف بسندات الخزینة اللبنانیة -١٧

  
ت حكومیة او سندات مصدرة بكفالة الحكومة  ان یعتبر، اذا رأى ذلك مناسبا ، توظیفات المصارف في سندالبنانیمكن لمصرف 

 . حتى نسبة معینة یعود لھ امر تحدیدھا   االلزامي كجزء من االحتیاطي 
 
 
 األجنبیة الجاھزة الصافیة بالعمالت األموالنسبة  -١٨

 
 : بھذه العمالت  جاھزة صافیةأمواال ، األجنبیةمن العناصر التالیة المكونة بالعمالت % ١٠ على نسبة  اإلبقاءیتعین على المصرف

  الودائع التي یتلقاھا مھما كانت طبیعتھاأنواعجمیع  -
 والشھادات المصرفیة التي یصدرھا والقروض التي یستحصل علیھا من القطاع المالي ولم  اإلیداعسندات الدین وشھادات     -

 · اقلأویبق على تاریخ استحقاق كل منھا سوى سنة 
 

 : نقدیة أمواالتعتبر 
 · ة في صنادیق المصرفالسیولة الجاھز -
 · المودعة لدى مصرف لبناناألموال -
 · اقلأو ولم یبق على تاریخ استحقاقھا سوى سنة األخرى المودعة لدى المصارف األموال -
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  الخاصة الجاھزة الصافیة بالعملة اللبنانیة األموالنسبة  -١٩

 
 الخاصة أموالھمن  % ٤٠ ، نسبةاألرباح توزیع أولمؤونات  وعلى الدوام، وال سیما عند تكوین ااألقل یبقي على    أنعلى المصرف   

 · نقدیةأمواال الصافیة المحررة بالعملة اللبنانیة األساسیة
 ولم یبق األخرى المصارف أو المودعة لدى مصرف لبنان واألم وال  نقدی ة، الس یولة الجاھ زة ف ي ص نادیق المص رف           أم واال تعت بر   

 · اقلأو سندات الخزینة اللبنانیة التي لم یبق على تاریخ استحقاقھا سوى سنة أو اقل أوعلى تاریخ استحقاقھا سوى سنة 
 
 
 نسبة المالءة   -٢٠

 تعریفھا  -أ
 الص افیة المح ددة م ن مصرف لبنان إلى العناصر    اإلجمال یة  الخاّص ة  األم وال تع ّرف  نس بة الم الءة ل دى المص رف ال تجاري بنس بة          

 :التالیة
 ·  الُمثقلة بأوزان المخاطر وبنسب التحویل الموجودات وبنود خارج المیزانّیة -
 تس  تثنى م  ن موج  ب   أنالمجم  وع الُمض  اَعف لل  تجاوزات عل  ى الح  دود القص  وى لمخاط  ر التس  ھیالت المص  رفّیة عل  ى           -

 ·المضاعفة قیمة التجاوزات الموافق علیھا من المجلس المركزي وفقا للنصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان
   · بالقیمة الُمطلقةجمالياإلقیمة مركز القطع  -

  تحدیدھا -ب
أو ) فروع لبنان أو فروع لبنان والفروع الخارجیة(على المصرف التصریح، فصلیًا، عن نسبة المالءة لدیھ على أساس فردي 

 .مجمع، حیثما ینطبق 
  .% ١٢ تقل نسبة مالءة المصرف عن إالیجب 

 

 .المال الدولیة حول كفایة رأس ٢ تطبیق اتفاقیة بازل -ج
 

االتفاقیة الدولیة الجدیدة حول " ( ٢اتفاقیة بازل "ینبغي على المصارف العاملة في لبنان كافة العمل حثیثًا وتدریجیًا على تطبیق 
 وفقًا لألسس ١/١/٢٠٠٨ الحتساب نسبة المالءة على أساس إفرادي أو مجمع، حیث ینطبق، اعتبارًا من )كفایة رأس المال 
 . ًا لما سوف یصدر الحقًا بھذا الشأنالمحددة أدناه وتبع

 
 موجبات ملقاة على المصارف اللبنانیة 

 .بغیة احتساب مخاطر االئتمان) Standardised Approach(العمل على تطبیق المنھج المعیاري  -١
 .بغیة احتساب مخاطر التشغیل) Basic Indicator Approach(األساسي  المؤشر منھج تطبیق على العمل -٢
 بتضمین احتسابھا لنسبة المالءة، مستلزمات األموال الخاصة لمواجھة مخاطر ٣١/١٢/٢٠٠٦اعتبارًا من المباشرة  -٣

 . السوق
اخذ موافقة مصرف لبنان لالنتقال من تطبیق المنھجین المشار إلیھما أعاله إلى تطبیق المناھج األكثر تقدمًا بعد تحقق  -٤

 . على ذلكلجنة الرقابة على المصارف من قدرة المصرف المعني
وضع خطة عمل لتنفیذ ما تقدم، تجري مناقشتھا والموافقة علیھا من قبل لجنة الرقابة على المصارف التي تتولى متابعة  -٥

 .تطبیقھا مع إدارة المصارف المعنیة والطلب منھا اتخاذ الخطوات الضروریة عند الحاجة
المتعلقة بتقید المصارف بقواعد الشفافیة وانضباط " ٢ازل اتفاقیة ب"من " الركیزة الثالثة"تطبیق التعلیمات الواردة في  -٦

  .السوق
 
 

  موجبات ملقاة على المصارف اللبنانیة التابعة للخارج
 

، " ٢اتفاقیة بازل "والعاملة في لبنان إذا كانت تابعة لمؤسسات مسجلة في دول ال تطبق " المصارف اللبنانیة التابعة للخارج"على 
 . كام التي تسري على المصارف اللبنانیة االلتزام بتطبیق األح
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أن  "  ٢اتفاقیة بازل " یمكن للمصارف اللبنانیة التي یملك غالبیة أسھمھا مجموعة مصرفیة أو مالیة مسجلة في بلدان أجنبیة تطبق 
ًا في لبنان إذا كانت تختلف تعتمد المناھج التي تطبقھا مؤسساتھا االم الحتساب نسبة المالءة باإلضافة إلى المناھج المعتمدة نظامی

عن تلك المطبقة على مستوى المجموعة على أن تتحقق لجنة الرقابة على المصارف من المناھج المعتمدة ومدى مالءمتھا لوضع 
 . المصارف المعنیة

 
  

 مراكز القطع  -٢١

 الحدود القصوى -أ
م ن مجم وع عناص  ر    % ١ ف  ي أي وق ت نس بة   یس مح للمص رف االح تفاظ بمرك ز قط ع عمالن  ي ص افي، مدی ن أو دائ ن ، ال ی تعدى         

 لدیھ في الوقت نفسھ ما نسبتھ اإلجمالي ال یتعدى مركز القطع أن الصافیة كما حددھا مصرف لبنان على  األساسیةاألم وال الخاص ة     
بنس  بة متق  یدًا بص  ورة متزام  نة وم  تالزمة      یكون المصرف المعني أن الصافیة وعلى األساسیة الخاصة األموالمن مجموع % ٤٠

     ·المالءة المتوجبة 
 

 مراكز القطع الثابتة الدائنة -ب
 من قیمة األموال الخاصة  %٦٠ بمراك ز قط ع ثابتة دائنة ال تتعدى قیمتھا الموازیة بالعملة اللبنانیة نسبة  االح تفاظ یس مح للمص رف       

 ·تنظیمیة خاصة صادرة عن مصرف لبنان المحررة بالعملة اللبنانیة ، بعد تنزیل  العناصر المحددة بموجب نصوص األساسیة
   

یتوج ب عل ى المص رف اخ ذ موافق ة مص رف لب نان المس بقة لتكوین مراكز القطع الثابتة الدائنة مع تحدید نوع وكمیة العملة المنوي                
 ·شراؤھا 

 
 ت ھذه الموافقة ملغاة اعتبروإال لتكوی ن مراك ز القط ع الثاب تة ، وذلك من تاریخ موافقة مصرف لبنان     أقص ى تح دد مھل ة ش ھر كح د       

 ·حكمًا
 

 تكوی ن مراك ز القط ع الثاب تة الدائ نة وك ل تعدی ل لعمالت ھذه المراكز، وعلى        إع ادة تخض ع لموافق ة مص رف لب نان المس بقة عمل یة             
 ·  یعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند تصفیة أي مركز قطع ثابت أنالمصرف 

 
 
  رأس المال  -٢٢

 مقداره -أ
 للمص رف بم بلغ مق داره عش رة مل یارات لیرة لبنانیة یجمد من اصلھ نسبة یحددھا المجلس المركزي كأمانة       األدن ى  الرأس مال    یح دَّد   

 ·أعمالھ بدون فائدة عند تصفیة إلیھلحسابھ لدى الخزینة اللبنانیة ، تعاد 
لیھ تجاه الغیر بمبلغ یساوي على األقل قیمة  یثبت دائما أن موجوداتھ تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عأنویتوجب على المصرف   

 أخرى سنة األقصىوعل یھ إع ادة تكوی ن الرأس مال ف ي ح ال الخس ارة بمھل ة س نة عل ى األك ثر  قابل ة للتمدید  لمھلة حدھا                  · رأس مالھ   
 · تكوین رأس المال خالل ھذه المھلة الجدیدةإعادةشرط تقدیم ضمانات كافیة تثبت القدرة على 

 تحریره -ب
 ، بعد موافقة مصرف لبنان ، تحریر نصف باإلمكان انھ إالرر راس م ال  المص رف نق دا بالك امل في صنادیق مصرف لبنان  ،      یح  

 ·الرأسمال ، كحد أقصى، عینا بعقارات ضروریة الستثمارات المصرف

 تخفیض رأس المال واسترداده -ج
 ·ال یجوز تخفیض رأس المال أو استرداد أّي جزء منھ

 أس المال زیادة ر -د
 عینا بعقارات ضروریة الستثمارات  المصرف ضمن الحدود التي یوافق علیھا المجلس أو نقدا أمایمك ن زیادة رأس مال المصرف     

 ·المركزي لمصرف لبنان
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 اسھم المصرف  -٢٣

 
 ·  مساھمة أوینشأ المصرف بشكل شركة لبنانیة مغفلة  

   

 األسھمنوع  -أ
 

  العادیةاألسھم - ١/أ
 · التي تمثل رأسمال المصرف فئة واحدة تخضع لنظام قانوني واحد بالنسبة لتملكھا والتداول بھاسھماألتشكل  -
وتثبت ملكیتھا وتجري عملیات التداول · ل·م· كافة اسمیة تحفظ لدى الودیع المركزي شركة میدكلیر شاألس ھم تك ون ھ ذه      -

 ·ة بموجب قیود الشركة المذكوراألخرىبھا وتنشأ الرھونات والحقوق 
قانون (اإلجراء ق ید قانون ي باس تثناء م ا ھ و وارد ف ي النص وص القانون یة  المرع یة          أيی تم ال تداول باس ھم المص رف دون         -

  ) .٣٠٨ اسھم المصارف والتداول بھا رقم إصدارالتجارة البریة وقانون 
 
  التفضیلیةاألسھم - ٢/أ

 تنشئ  أنك ن للجمعیة العمومیة غیر العادیة لمساھمي المصرف   العادی ة،  یم األس ھم  ف ئة  إل ى  وإض افة ش رط موافق ة مص رف لب نان،      
 · معینة تحددھا الجمعیة العمومیة غیر العادیة المذكورةأولویات أو حقوق أواسھمًا تفضیلیة تتمتع بامتیازات 

اول بھا وتثبت ملكیتھا وتجري عملیات التد· ل·م·  اس میة تحفظ لدى الودیع المركزي شركة میدكلیر ش  األس ھم تك ون ھ ذه      -
 · بموجب قیود الشركة المذكورةاألخرىوتنشأ الرھونات والحقوق 

 من قانون التجارة باستثناء حق المشاركة في النقاش ١٠٥ بجم یع الحق وق المنص وص عل یھا ف ي المادة      األس ھم تتم تع ھ ذه      -
 أصحاب اطالع  المصرفإدارة، غ یر ان ھ یقتض ي على    اإلدارةوالتص ویت ف ي الجمع یات العام ة وتول ي عض ویة مجل س            

 ·  التفضیلیة على المعلومات والمستندات المعدة الطالع سائر المساھمیناألسھم
 : خالفًا لذلك

 في رأسمال المصرف أسھمھم التفضیلیة المشاركة في النقاش والتصویت بنسبة ما تمثلھ األسھمیمك ن الصحاب    -
 بحلھ قبل أوحریر زی ادة رأس مالھ عی نًا     ب ت أوف ي الجمع یات العموم یة الم تعلقة بتغی یر موض وع المص رف ش كلھ           

 · الدمج التي یكون طرفًا فیھاأو بعملیات الضم أو األجل
 الت  ي یقتض  ي دفعھ  ا س  نویًا لألس  ھم   األرب  اح لنس  بة أدن  ىف  ي ح  ال ح  ددت الجمع  یة العموم  یة غ  یر العادی  ة ح  دا     -

 ھذه أص حاب  مال یة، یكتس ب    المترت بة ع ن ث الث س نوات    األرب اح التفض یلیة ول م ی تم دف ع ك امل ھ ذه النس بة م ن              
 حقا بالتصویت في الجمعیات العمومیة مساویة لحق سائر المساھمین ویبقى ھذا الحق قائمًا لغایة انقضاء  األس ھم 

  والمترت  بة ع  ن تل  ك الس  نة وع  ن كاف  ة  األس  ھم ع  ن ھ  ذه األرب  اح أنص  بةالس  نة المال  یة الت  ي ی  تم ف  یھا دف  ع ك  امل  
 ·السنوات السابقة

 األولوی  ات أو الحق  وق أو التفض  یلیة م  ن س  ائر االمت  یازات   األس  ھم إف  ادةص  رف ع  ن تأمی  ن  ف  ي ح  ال تخل  ف الم  -
 حقًا بالتصویت األسھم ھذه أصحابالمق ررة م ن ق بل الجمع یة العموم یة غ یر العادیة للمصرف المعني، یكتسب           

م  ن للمس  تفیدین  ف  ي الجمع  یات العموم  یة مس  اویًا لح  ق س  ائر المس  اھمین، وی  بقى ھ  ذا الح  ق قائم  ًا طالم  ا ل  م تؤ         
 · المقررةاألولویات أو الحقوق أواالمتیازات 

 یتملكوا اسھما أن القاصرین وأوالدھم أزواجھم وعل ى المدراء العامین وعلى  اإلدارة مجل س  وأعض اء یحظ ر عل ى رئ یس        -
 ·األشكال شكل من وبأي معنوي، أو تحت ستار شخص ثالث طبیعي أو غیر مباشرة أوتفضیلیة بصورة مباشرة 

 ·السھر على حقوقھم  ھیئة واحدة مھمتھا األسھم ھذه أصحاب السھم تفضیلیة، تتألف تلقائیًا من إنشاء كل عند -

  األسھمتداول -ب
  المالیةاألسواقخارج   ١-ب

 : یخضع االكتتاب والتداول باسھم المصرف لترخیص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحاالت التالیة 
من مجموع % ٥ عن طریق عقد ائتماني الكثر من أو الم تفرغ لھ، مباش رة    أو اكتس اب المكتت ب   إل ى  ذل ك  أدى إذا -١

 · اكبرأیھما، األسھم من حقوق التصویت العائدة لھذه أواسھم المصرف 
 م ن حق وق التصویت   أو اك ثر م ن مجم وع اس ھم المص رف      أو% ٥ ال تفرغ  إج راء  ك ان الم تفرغ لھ یمل ك ع ند      إذا -٢

 · اكبرأیھما، سھماألالعائدة لھذه 
 الصادرة األنظمة مجموع ة اقتص ادیة وفق ًا لل تعریف الوارد في     وأی ة  القاص رین   واألوالدتحتس ب مس اھمة ال زوج       

  ·)٢(و ) ١( في البندین أعالهالمذكورة % ٥عن مصرف لبنان من ضمن نسبة الـ
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 المتفرغ األسھمخبین، ومھما كان عدد  المنتأو الحالیین اإلدارة مجلس أعضاء أحد الم تفرغ لھ   أو ك ان الم تفرغ   إذا -٣
 ·عنھا

 
 · والوصیةاإلرث عن طریق األسھمال یعتبر تفرغًا بمفھوم ھذه الفقرة انتقال 

 زیادة على رأسمال المصرف وذلك بصورة غیر قابلة أیة الت ي یكتت ب بھ ا المس اھمون ف ي      األس ھم  ھ ذه الفق رة عل ى      أحك ام ال تط بق    
 ·بلة للتخفیضللتخفیض وعند االقتضاء بصورة قا

 في احتساب األسھم التفضیلیة حتى ولو تم عن طریق عقد ائتماني كما ال یعتد بھذه األسھم ھ ذه الفقرة التفرغ عن    أحك ام یس تثنى م ن     
 ·أعالهالمذكورة % ٥نسبة الـ

 واألدبیةالمادیة  وكفاءة المتفرغ لھم أھلیة، من أالسھم طلب تفرغ عن أيیتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان، قبل البت في 
 
  المالیةاألسواقمن خالل   ٢-ب

 كافة في أسھمھ بإدراج مص رف لبنان ي مسجل على الئحة المصارف ،    ألي ی رخص ،  أنیح ق للمجل س المرك زي لمص رف لب نان       
م وع اس  ھم   ع ن ثل ث مج  األس واق  الت ي س تطرح فعل یًا لل تداول ف ي ھ ذه       األس ھم  ال تق ل النس بة م ن    أن المال یة الم نظمة عل ى    األس واق 
 ·المصرف

 للتداول  فعلیًا في أسھمھ المالیة المنظمة وبطرح نسبة معینة من األسواق كاف ة ف ي   أس ھمھ  ب إدراج عل ى المص رف ال ذي ُی رّخص لھ      
   : األسواقھذه 

  المالیة المنظمة األسواق في بأسھمھ ما یفید صراحة عدم وجود أي قید نظامي على التداول األساسي یضّمن نظامھ أن -١
 األسواق للتداول في ستطرح أو على جمیع مساھمي الفئة التي مساھمي المصرف ت وزع النس بة المذك ورة عل ى جم یع          نأ -٢

 . وذلك كل بنسبة مساھمتھبإحدى فئتي األسھم العادیة أو التفضیلیةالمالیة في حال حصرھا 
الزیادة ، لالكتتاب بھا ، على جمیع  تعرض اسھم أنفي حال كانت ھذه النسبة ناتجة عن زیادة رأسمال المصرف ، فیجب      -٣

 عل ى المس اھمین وغ یر المساھمین وفقًا للتخصیص الذي    أو عل ى المت نازل لھ م ع ن ح ق االكت تاب         أومس اھمي المص رف     
  .تقرره الجمعیة العمومیة غیر العادیة

 المال  یة ألس  واقا ف  ي الم  تداولة لألس  ھم الش  اري أوال  بائع أن یستحص  ل عل  ى ترخ  یص مس  بق م  ن مص  رف لب  نان إذا ك  ان    -٤
 : مستخدما لدیھا وذلك في الحاالت التالیةالمنظمة 

وفقًا للتعریف الوارد في النصوص التنظیمیة الصادرة عن " اإلدارة التنفیذیة العلیا" إذا كان المستخدم  من -
 .مصرف لبنان

 .من مجموع اسھم المصرف % ١ إذا أدى التفرغ إلى اكتساب المستخدم ألكثر من -
 .أو أكثر من مجموع اسھم المصرف % ١ان المستخدم المتفرغ أو المتفرغ لھ یملك عند إجراء التفرغ  إذا ك-

  فروع األشخاص المحددین في ھذا البند أوتطبق األصول المذكورة أعاله إذا كان المتفرغ أو المتفرغ لھ زوج أو أحد أصول 
منظم حیث یتم التداول بأسھمھ، عن فحوى الترخیص وتفاصیل أن یفص ح ، ف ورًا إل ى الھیئة المشرفة على السوق المالي ال     -٥

 . أعاله) ٤(العملیات موضوع البند 

  المالیة المنظمةاألسواق المتداولة في أسھمھشراء المصرف لقسم من   -ج 
 

 والقواعد لاألصو یراعي أن المال یة  المنظمة  األس واق  الم تداولة فعل یًا ف ي    أس ھمھ عل ى المص رف ال ذي یرغ ب ف ي ش راء قس م م ن          
 :التالیة 
  سنة واحدة قابلة للتجدیدأقصاھاُیعطى ھذا الترخیص لمدة ·  یـتـقـدم بـطـلب تـرخیص مسبـق من مصرف لبنانأن -١
 ذلك، على المصـرف المعني، إلى إضافة·  یثب ت المص رف تواف ر احتیاط ي ح ر مك ون لدی ھ، ك اف التم ام ھ ذه الص فقة              أن -٢

ع  ن الف ترة الت ي تل  ت   أو  األخ یرة  ع ن ال ثالث س  نوات المال یة    أعمال ھ م وع ن  تائج   یك  ون ص افي مج أنوق ت تقدی م الطل ب ،    
  محققةأرباحا كان تأسس منذ اقل من ثالث سنوات  قد اظھر إذاتأسیسھ 

 ، بصورة عن الترخیص الممنوح وذلك بأسھمھ ُی زّود الھی ئة المش رفة عل ى الس وق المالي المنظم حیث یجري التداول         أن  -٣
 . فحوى ھذا الترخیص ومدتھ إعالم وسیلة بأي ینشر فور حصولھ ، وان

 یق  وم بالعمل  یات موض  وع الترخ  یص المس  بق م  ن خ  الل الس  وق المال  ي حی  ث یج  ري ال  تداول بأس  ھمھ وذل  ك بھ  دف            أن -٤
  والحیلولة دون التقلب الحاد لھذا السعر أسھمھالمساھمة، فقط ، في استقرار سعر 

 .للمعاییر الدولیة كما تحددھا لجنة الرقابة على المصارف  ینشر وضعیات مالیة فصلیة منظمة وفقًا أن -٥
 :  یعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف أن -٦

 األس  واق-أس  عارھا-ع دد األس  ھم -تواری  خ العمل  یات(ف ي آخ  ر ك  ل ش  ھر ، ع ن تفاص  یل عمل  یات الش  راء والب یع كاف  ة      -
 )المنظمة التي تمت فیھا

 غیر متداولة  في األسواق أو متداولة أكانت أسھمھمن مجموع ) عشرة بالمایة% (١٠ تع دى اكتس ابھ ال ـ        إذاف ورًا ،     -
 المالیة المنظمة
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  یكّون ، بصورة فوریة ، مؤونات للعملیات التي تؤدي إلى خسارةأن   -٧
  ال یوّزع أیة أرباح قد تنتج عن ھذه العملیاتأن -٨

 
 

 مرتبطة بأسھمھ ) GDR( شراء المصرف لشھادات إیداع عمومیة -د
 
المرتبطة بأسھمھا أن تراعي األصول والقواعد ) GDR(لى المصارف التي ترغب في شراء قسم من شھادات اإلیداع العمومیة ع

 :التالیة
 التقدم بطلب ترخیص مسبق من مصرف لبنان یتضمن شرح الغایة من شراء ھذه الشھادات مع ذكر مجموع الشھادات :أوًال

وفي حال الموافقة على الطلب، یعطى الترخیص لكل حالة على حدة . متداولة فیھاالمصدرة واألسواق المالیة المنظمة ال
 .ولمدة محددة

 
" أوًال"ال یجوز أن تزید نسبة شھادات اإلیداع العمومیة التي یتم شراؤھا، بناًء على الترخیص المنصوص علیھ في المقطع  :ثانیًا

إال انھ یمكن . من مجموع الشھادات المصدرة) خمسة بالمایة% (٥ن أعاله ، من األسواق المالیة المنظمة المتداولة فیھا ع
بحیث ال تتعدى الشھادات المشتراة وفقًا )  خمسة بالمایة % (٥الموافقة على شراء المصرف لنسبة إضافیة حدھا األقصى 

 :من الشھادات المصدرة  شرط) عشرة بالمایة% (١٠ھذا ما مجموعھ نسبة " ثانیًا"ألحكام المقطع 
 : أن تكون غایة شراء النسبة اإلضافیة-١

 .إطفاء دیون مترتبة على زبائن مدینین للمصرف  −
 .إطفاء تجاوزات على الحدود القصوى لمخاطر التسھیالت الممنوحة لزبائن المصرف  −
 .إطفاء تجاوزات على سقوف التسلیفات الممنوحة لزبائن المصرف  −
ن قانون النقد والتسلیف أو إطفاء التجاوزات على  م١٥٢إطفاء دیون ممنوحة وفقًا ألحكام المادة  −

 . المذكورة١٥٢الحدود المفروضة بموجب المادة 
 

 .  أن یحصر شراء النسبة اإلضافیة من المدینین الذین سیتم إطفاء دیونھم بواسطتھا-٢
 

ك عن السنوات المالیة الثالث عند تقدیم الطلب، یجب أن یكون صافي مجموع نتائج أعمال المصرف المعني إیجابیًا وذل :ثالثًا
 .األخیرة أو عن الفترة التي تلت تأسیس أي منھما إذا كان قد تأسس منذ أقل من ثالث سنوات

 
 : على المصارف التي تشتري أو تبیع شھادات إیداع عمومیة مرتبطة بأسھمھا

 قبل لجنة الرقابة على المصارف نشر وضعیات مالیة فصلیة منظمة وفقًا للمعاییر الدولیة المعتمدة والمبلغة من -١
 .بموجب التعلیمات واألنظمة التطبیقیة الصادرة عنھا

 
 : إعالم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف-٢

تواریخ العملیات، عدد شھادات اإلیداع (بنھایة كل شھر، عن تفاصیل عملیات الشراء والبیع كافة  - أ
ة المتداولة فیھا، األشخاص المشتراة منھم مباشرة، العمومیة، أسعارھا، األسواق المالیة المنظم

 ).األشخاص المباعة لھم مباشرة
أعاله ، من مجموع " ثانیًا"بشكل فوري، في حال تعدى اكتسابھا أي من النسب المذكورة في المقطع  - ب

 .الشھادات المصدرة
 

 . ارة تكوین مؤونات، بصورة فوریة، لعملیات الشراء والبیع التي تؤدي إلى خس-٣   
 
 .  عدم توزیع االرباح التي قد تنتج عن ھذه العملیات-٤

 
 :على المصارف المعنیة اتخاذ اإلجراءات التالیة

من األسھم المكونة  % ٣٠دم السماح بإصدار شھادات إیداع عمومیة مرتبطة بأسھمھا یفوق مجموعھا، في أي وقت، ع -١
 .لرأسمالھا

 
 : في السنة قبل نھایة كل من شھر تموز وشھر كانون الثاني، بالئحة تتضمن أسماءتزوید لجنة الرقابة على المصارف، مرتین  -٢
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على األقل من مجموع ھذه  % ٥حملة شھادات اإلیداع العمومیة المرتبطة بأسھمھا الذین تبلغ نسبة ملكیة كل منھم  - أ
 .الشھادات

أو /على األقل من أسھمھا و % ٥ل منھم حملة شھادات اإلیداع العمومیة المرتبطة بأسھمھا الذین تبلغ نسبة ملكیة ك - ب
 .من حقوق التصویت العائدة لھا وذلك مھما بلغت نسبة ھذه الشھادات

 حملة شھادات اإلیداع العمومیة المرتبطة بأسھمھا الذین یبلغ مجموع ما یملكھ كل منھم من شھادات اإلیداع العمومیة -ج
 . لى األقل من رأسمالھا أو ما تمثلھ من ھذا الرأسمالع % ٥أو حقوق التصویت العائدة لھا نسبة /واألسھم و

تحتسب مساھمة الزوج واألوالد القاصرین وأیة مجموعة اقتصادیة، وفقًا للتعریف الوارد في النصوص التنظیمیة الصادرة عن 
 .ھذا) ٢(مصرف لبنان، من ضمن النسب المحددة في البند 

 
شھادات اإلیداع على مقررات جمعیات مساھمیھا العمومیة كافة من قبل ُمصِدر التحقق، على مسؤولیتھا، من أن التصویت    -٣

 .ا یتم وفقًا إلرادة حاملي ھذه الشھادات وذلك استنادًا إلى إثباتات تحفظ لدیھاالعمومیة المرتبطة بأسھمھ
 

 حقوق الخیار لالكتتاب باألسھم -ھ
 وأعضاء منح رئیسھ اإلدارة تجیز لمجلس أنیة لمساھمي المصرف شرط موافقة مصرف لبنان، یحق للجمعیة العمومیة غیر العاد

 بعضھم، أو، إدارتھ فیھ ومستخدمي المصرف والقائمین على إداریة القانونیة مناصب لألصول الذین یشغلون وفقًا اإلدارةمجلس 
 ·حقوق خیار مجانیة تولیھم حق االكتتاب بعدد من اسھم المصرف

ي تمنح فیھا حقوق الخیار وتواریخ استحقاقھا والمھل المعطاة لممارستھا واسعار  الشروط التاإلدارةیحدد مجلس  -
 ·باألسھماالكتتاب 

 یمارس حقھ ضمن المھلة المحددة أن ھي غیر قابلة للتداول، وللمستفید منھا اإلدارة حقوق الخیار الممنوحة من مجلس أن -
 الموصى لھم أو ورثتھ إلىممارستھ، ینتقل ھذا الحق في حال وفاة صاحب حق الخیار، خالل المھلة المحددة ل· لذلك

 تكن المھلة المتبقیة أیا یمارسوه ضمن مھلة ستة اشھر من تاریخ الوفاة أن للموصى لھم في ھذه الحال أوویعود للورثة 
 ·لممارسة حق الخیار المذكور

 المكتتب بھا نتیجة لممارسة لألسھمة  ممارسة حقوق الخیار توجب زیادة رأسمال الشركة بمبلغ یوازي القیمة االسمیأن -
 جزئیًا، بتفرغ عن اسھم أم یقرر استبدال زیادة رأس المال، كلیًا أن المصرف إدارةحقوق الخیار، غیر انھ، یحق لمجلس 

 تم شراؤھا من قبل إذا أو في محفظة المصرف المعني األسھم توافرت ھذه إذاالمصرف بالسعر المحدد لالكتتاب 
 · حرة مكونة لدیھأرباح لھذه الغایة من المصرف خصیصًا

 مستفید آخر من جراء أي أو اإلدارة رئیس مجلس أو المصرف إدارة القائم على أو التي یحققھا المستخدم األرباحتخضع  -
 اشتراك أيممارسة حقوق الخیار الممنوحة لھم لضریبة الباب الثالث من قانون ضریبة الدخل، وتعفى من توجب 

 · نھایة الخدمةأو في احتساب تعویض الصرف األرباحال تدخل ھذه · ي للضمان االجتماعيللصندوق الوطن
 
 
 

 الشركات المالكة -٢٤
 

   تعریف -١
 .   اللبناني العامل في لبنان أو الخارج مصرفال من اسھم % ٥التي تملك أكثر من  ةالشرك "المالكة ةشركال"تدعى 

 

   واجبات الشركات المالكة -٢
 :كات المالكة المسجلة في لبنان التقید بما یأتي یطلب من الشر
إعداد بیانات مالیة سنویة إفرادیة مدققة وفق نماذج صادرة عن مصرف لبنان ومنظمة وفقًا لمعاییر المحاسبة  - أ

 . الدولیة التي ال تتعارض مع التنظیمات الساریة المفعول في لبنان 
قتصادیة المشكلة منھا ومن المصارف والمؤسسات المالیة إعداد بیانات مالیة سنویة مجمعة عن المجموعة اال - ب

اللبنانیة ومن المؤسسات ذات الطابع المالي أو غیر المالي المرتبطة بھا والمسجلة في لبنان أو الخارج وذلك 
 . وفقًا ألسالیب التجمیع الصادرة عن مصرف لبنان 

انیة وحساب األرباح والخسائر المعدین للنشر اعتماد ، في إعداد بیاناتھا المالیة المجمعة ، نموذجي المیز - ج
 . الصادرین عن مصرف لبنان 
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تنظیم محاسبتھا الداخلیة وفقًا لمعاییر المحاسبة الدولیة التي ال تتعارض  مع التنظیمات الساریة المفعول في  - د
 . لبنان 

تزوید مصرف . ف في لبنان   إنشاء جھاز خاص بالرقابة الداخلیة یعمل وفقًا للتنظیمات الساریة على المصار-ه
لبنان ولجنة الرقابة على المصارف سنویًا ، ضمن المھلة المحددة إلرسال البیانات المالیة السنویة العائدة 

 :للمصارف العاملة في لبنان ، بالمستندات التالیة 
ن التدفقات المیزانیة وحساب األرباح والخسائر وبیا( بیاناتھا المالیة االفرادیة والمجمعة والمدققة  -١

 ) .النقدیة 
 التي تصدرھا وتتضمن جمیع المعلومات المالیة وغیر المالیة عنھا وعن (Bulletin )النشرة السنویة  -٢

 .مؤسسات مجموعتھا 
 .تقاریر مفوضي المراقبة السنویة  -٣
 . محاضر الجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة السنویة  -٤

وغیر المالیة المتعلقة بمؤسسات المجموعة ، بالمعیار االسترشاد ، في اإلفصاح عن المعلومات المالیة  - ز
 .  الخاص بالتقریر عن المعلومات المالیة لقطاعات األعمال ١٤المحاسبي الدولي رقم 

 تعیین ذات مفوضي المراقبة المعینین للمصارف والمؤسسات المالیة التابعین لھا للتدقیق في أعمالھا وبیاناتھا  -ح
 . المالیة 

ا المالیة االفرادیة والمجمعة سنویًا وفقًا لما ھو متبع بالنسبة للمصارف العاملة في لبنان وتزوید نشر بیاناتھ - ط
 .  مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن الصحف التي تم النشر فیھا 

اني ، بما تزوید لجنة الرقابة على المصارف ، مرتین في السنة قبل نھایة كل من شھر تموز وشھر كانون الث - ي
 :یلي 

بیان مفصل یتضمن أسماء المساھمین فیھا مع تبیان جنسیاتھم ونسب مساھمتھم وفئة األسھم التي  -١
، باإلضافة " الشركات المالكة " یملكونھا في حال وجودھا ومعلومات عن الشركات التي تساھم في 

 .إلى كل تعدیل یطرأ على ھذا البیان خالل السنة 
المعنیة في " الشركات المالكة " لومات المذكورة أعاله عن مساھمات بیان مفصل یتضمن المع -٢

 .الشركات كافة في لبنان أو الخارج 
 .كافة ، المسجلة في لبنان ، أسھمًا اسمیة " الشركات المالكة " أن تكون أسھم  - ق

تسویة  بغیة ٣٠/٦/٢٠٠٧تمنح الشركات التي تكون في وضع مخالف ألحكام ھذا البند مھلة حدھا األقصى 
 . أوضاعھا 

 

   واجبات مفوض المراقبة-٣
 :المسجلة في لبنان " الشركات المالكة " على مفوض المراقبة لدى 

إعداد التقاریر السنویة وتقریر المتابعة نصف السنوي الموجبة وفقًا لقواعد المراقبة الدولیة التي ال تتعارض   -
 .مع القواعد الساریة في لبنان 

 لجنة الرقابة على المصارف بنسخ عن التقاریر المعدة ضمن المھلة المحددة لتسلیم التقاریر عن تزوید مصرف لبنان و -
 .المصارف المؤسسات المالیة العاملة في لبنان  

 

 .   واجبات المصارف العاملة في لبنان -٤
 :مسجلة في الخارج " شركات مالكة " على المصارف العاملة في لبنان التي تساھم فیھا 

  )٣( والبند   )  و -٢(  المحددة في البند توید مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالمستنداتز -
 ) .   ي -٢( تزوید لجنة الرقابة على المصارف ، مرتین في السنة بالبیانین المحددین في البند  -

 
 

 اإلدارة المصرفیة الرشیدة -٢٥
 

 عن لجنة بازل الدولیة ٢٠٠٦لمبادئ الواردة في الوثیقة الصادرة في شباط المصرف أن یعمل بشكل حثیث على تطبیق ایطلب من 
ھذه الوثیقة تضمنت . في المؤسسات المصرفیة ) Corporate Governance(المتعلقة بتعزیز اإلدارة المصرفیة الرشیدة 

 :  المبادئ التالیة 
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ال مراكزھم وأن یدركوا بوضوح دورھم في على أعضاء مجلس اإلدارة أن یتمتعوا بالجدارة إلشغ :المـبدأ األول
 .وأن یكونوا قادرین على إبداء آراء سدیدة في شؤون المصرفاإلدارة الرشیدة 

 
) Corporate Values(على مجلس اإلدارة أن یحدد األھداف االستراتیجیة وقیم اإلدارة المھنیة  :المـبدأ الثاني

 .لى جمیع المستویاتوأن یعممھا في المصرف ویشرف على االلتزام بھا ع
 

على مجلس اإلدارة أن یحدد بوضوح المسؤولیات وطرق محاسبة المسؤولین وأن یجعل التقید بھا  :المـبدأ الثالث
 .إلزامیًا على جمیع مستویات المصرف

 
لمصرف تمارس إشرافًا محكمًا على ا" اإلدارة العلیا التنفیذیة"على مجلس اإلدارة أن یتأكد من أن  :المـبدأ الرابع

المسؤولون عن اإلشراف على إدارة " اإلدارة العلیا التنفیذیة" یقصد بـ.وفقًا للسیاسة المرسومة
المدیر العام وجمیع المدراء العامین المساعدین ومدراء /األعمال الیومیة كرئیس مجلس االدارة 

 .األقسام الرئیسیة ومسؤولي اللجان المتخصصة
 

أن یستخدم بشكل فعال نتائج أعمال وحدة " اإلدارة العلیا التنفیذیة"اإلدارة وعلى كل من مجلس  :المبدأ الخامس
 .التدقیق الداخلي وأجھزة الضبط الداخلي ومفوضي المراقبة

 
على مجلس اإلدارة أن یتأكد من أن سیاسات تحدید المخصصات والتعویضات وتطبیقاتھا تتالءم مع  :المبدأ السادس

 .مدھا المصرف ومع أھدافھ البعیدة المدى واستراتیجیتھ وبیئتھ الرقابیةالثقافة المؤسساتیة التي یعت
 

 .یجب إدارة شؤون المصرف بطریقة شفافة  :المـبدأ السابع
 

أن یعي، في نطاق ممارسة أعمالھ، بنیة " اإلدارة العلیا التنفیذیة"على كل من مجلس اإلدارة و :المـبدأ الثامن
 ).أي اعرف بنیتك(ت البنى التنظیمیة تفتقر إلى الشفافیة المصرف التشغیلیة خصوصًا إذا كان

 
 :على وحدات التدقیق الداخلي في المصرف القیام بما یلي 

التأكد، على مختلف مستویات المصرف، من تقید جمیع األقسام بالسیاسات واإلجراءات المكّملة ألنظمة اإلدارة  -١
 .المبادئ المذكورة أعالهالمصرفیة الرشیدة التي تضعھا اإلدارة والتي تتضمن 

إجراء التقییم الالزم ألنظمة اإلدارة المصرفیة الرشیدة وللسیاسات واإلجراءات المكّملة لھا وإبداء الرأي في مدى  -٢
 .كفایتھا وكفاءتھا وفعالیتھا

صرف إعطاء األولویة الالزمة لتطبیق أنظمة اإلدارة المصرفیة الرشیدة خصوصًا في الحاالت التي یكون فیھا للم -٣
) Merger(أو دمج ) Acquisition(انتشاٌر خارج لبنان والحاالت التي یقوم فیھا المصرف بعملیات تملك 

 .وذلك تداركًا لالختالف في البیانات التنظیمیة داخل المجموعة
 

 
 المولجین بإدارة المصرف وتسیر أعمالھ -٢٦

   إدارة المصرف -أ 
 انتخاب رئیس أو أي عضو في مجلس إدارة المصرف أو على متابعة أي یحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان أن یعترض على

 .منھم لوالیتھ  
تكون اعتراضات مصرف لبنان بھذا الشأن ملزمة للمصرف وللمساھمین المعنیین ویتمتع المجلس المركزي لھذه الغایة بسلطة 

 . استنسابیة یمارسھا وفقًا لمقتضیات المصلحة العامة 
 على ضؤ الكفاءة المادیة والمعنویة للعضو خصوصًا لجھة عدم صدور أیة أحكام بحقھ جزائیة أو مدنیة تقدر المصلحة العامة

 الرتكاب أیة جنایة عادیة أو سرقة أو سؤ ائتمان أو احتیال أو تبیض أموال أو إعالن إفالس ، في لبنان والخارج ، 
 



 28

   تسیر أعمال المصرف -ب 
" المھام المنظمة"بإحدى ...) موظف، متعاقد، الخ(ھما كانت صفتھ أو وضعھ القانوني یحظر على المصرف ، تكلیف أي شخص، م

المحددة في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان ما لم تتوفر فیھ المؤھالت " الئحة المھام المنظمة"المذكورة في 
 .والشروط المطلوبة في تعامیم مصرف لبنان ذات العالقة 

 
 :یعفى مما سبق 

ألشخاص الذین یتمتعون بخبرة عملیة في أي من القطاعین المصرفي والمالي ال تقل عدد سنواتھا عن ا -١
 .الخمس عشرة سنة وجرى اكتسابھا خالل السبع عشرة سنة السابقة لتاریخ صدور ھذا القرار

تعطیل بغیة تحدید مدة الخمس عشرة سنة، یتم احتساب فترات العمل الفعلیة على ان تنزل منھا كل مدة 
 .تزید عن الستین یومًا متواصلة

 . المدیر العام المعّین وفقًا لألصول-رئیس مجلس اإلدارة  -٢
 
  
 الرقابة الداخلیة  -٢٧

 وحدة التدقیق الداخلي -أ
 العملیات ولیس لھا بإجراء  المكلفة إداراتھتكون مستقلة استقالًال تامًا عن " وحدة تدقیق داخلي "إنشاء المصرف إدارةعلى مجلس 

 :وذلك ضمن الشروط اآلتیة ف مؤسسة متخصصة من خارج المصرف للقیام بمھام التدقیق الداخليأو تكلیمسؤولیات تنفیذیة لدیھ  
 .ان تلتزم المؤسسة المتخصصة بالسریة المصرفیة -
ان تكون المؤسسة المتخصصة مستقلة تماما عن مفوض المراقبة وغیر مرتبطة بھ بصورة مباشرة او  -

 .ةغیر مباشر
 .اعالم لجنة الرقابة على المصارف خطیا بتكلیف المؤسسة المتخصصة وبكل تغییر الحق بھذا الصدد -

   
  :" الوحدة"تكون مھمة 

 المتخذة ال سیما لجھة منع تبییض اإلجراءاتالتدق یق بالعمل یات وبالب یانات المال یة لل تأكد م ن ص حتھا، ومن كفاءة وفعالیة             -
 ·األموال

 · النافذة وال سیما تلك المطبقة على المصارفواألنظمةام بالقوانین التأكد من االلتز -
  المصرف ویكون للجنة إدارة مجلس إلى نصف سنویة، بنتیجة تدقیقھا ورفعھا  األقل تقاری ر مفص لة ودوری ة، على         إع داد  -

یمكن، ·ا تدعو الحاجةعندم" الوحدة"ال رقابة عل ى المص ارف ومراقبیھا حق االطالع على ھذه التقاریر واالجتماع برئیس           
 · الجھات المعنیةإلى ھذه التقاریر ورفعھا فورًا إعدادعند االقتضاء، 

 

  للرقابة الداخلیةأنظمةوضع   -ب
 لل رقابة الداخل یة لدی ھ وفق ًا للقواع د المنص وص عل یھا في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف         أنظم ة عل ى المص رف وض ع        

 · الرقابة الداخلیة لدى المصارف  الموضوعة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیةأنظمةیم  تقیمبادئ إلىلبنان، والمستندة 
 
 
 إنشاء الفروع   -٢٨

 
 أو فرع جدید للمصرف سواء داخل لبنان أيیقتض ي الحص ول عل ى موافق ة  المجل س المرك زي لمص رف لب نان المس بقة ع ند ف تح                  

 ·  آخر  إلى مكان  فرع من فروع المصرف منأليخارجھ وأیضا عند كل نقل 
 

 المصرفیة فیھ مع العموم األعمال ف تحھ ومباش رة   إج راءات  یس تكمل  أنعل ى المص رف ال ذي  یحص ل عل ى ترخ یص لف تح ف رع لھ          
یمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تمدید ھذه المھلة لمرة واحدة لمدة سنة · ض من مھل ة س نة م ن ت اریخ صدور قرار الترخیص      

 األولى فتح الفرع خالل المھلة األخیر تع ذر عل ى ھ ذا    إذاب ناًء عل ى ك تاب معل ل م ن المص رف المعن ي،         وذل ك   أقص ى  كح د    إض افیة 
 ·إرادتھالسباب جدیة ولظروف خارجة عن 

 
 اّنھ ُیحمِّل المصرف إذا تبینیع ود للمجل س المرك زي ، ب ناء عل ى اق تراح لج نة الرقابة على المصارف ، سحب ترخیص فرع معین             

 ·وضعھ العام بشكل جّدي  تؤثر على أعباء



 29

 
 لف روع مص رف  آخ ر للش روط الت ي یخضع لھا فتح فرع جدید، غیر انھ  یمكن للمجلس المركزي      أویخض ع تمل ك مص رف  لف رع          

  والمھ ل المحددة في النظام  الموضوع منھ  بشان فتح فروع المصارف   واإلج راءات  المص رف الم تملك م ن بع ض الش روط       إعف اء 
 ·لك المصلحة العامة  قضت بذإذاالجدیدة  

   
 : الخاصة أموالھ یخصص المبالغ التالیة من أنعلى المصرف 

 ·عشرة ملیارات لیرة لبنانیة للمركز الرئیسي  -
 المبلغ إلى  إضافة كان  مقر الفرع الجدید في الخارج، یجب وإذامای تان وخمس ون مل یون ل یرة لبنان یة لك ل فرع في لبنان،         -

 المخصصات المطلوبة لفتح فرع  أمثاللطات ف ي الخ ارج، تخص یص م بلغ ق دره ثالث ة       المف روض تخصیص ھ م ن ق بل الس       
 ·في لبنان

  
 عبارة أي أو" ف رع ق ید التأسیس  " مس تند ع ائد لھ ع بارة     أي أو وب یاناتھ  إعالنات ھ  وف ي  أوراق ھ  یذك ر عل ى   أنیحظ ر عل ى المص رف    

 ·ن بفتح الفرع المعني مشابھة قبل صدور ترخیص صریح من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنا
 · فرع لھألي نھائي أو مؤقت إقفال أي مصرف لبنان عند إبالغیتوجب على المصرف 

 
 
 فتح مكاتب تمثیل للمصرف في الخارج   -٢٩

 

 الترخیص -أ
 ُی  رفق بطل ب الترخ یص جم  یع   أنیج ب  ·یخض ع لترخ یص مس بق م  ن مص رف لب نان ف  تح المص رف لمكت ب  تمث  یل لھ ف  ي الخ ارج           

 ·ستندات المحددة من مصرف لبنانالبیانات والم
 

 نشاط مكتب التمثیل -ب 
 
 اتص االت م ع الغ یر ، ال سیما المصارف والمؤسسات المالیة والشركات والھیئات والمؤسسات      بإج راء یح دد نش اط مكت ب التمث یل          

ام بدراسات عامة عن  والت ي تھ م المص رف ، والق ی    أنواعھ ا العام ة والخاص ة ف ي الخ ارج الج ل استقص اء المعلوم ات عل ى مخ تلف               
 موجبات مھما كان بأي المص رف ف ي لب نان    إل زام  یح ق لھ   أن ال بلد والمس تثمرین لحس اب المرك ز الرئیس ي للمص رف دون       أوض اع 
 ·نوعھا 

  
 ال  تجاریة ، ال س  یما ف  تح االع  تمادات وم  نح   أویحّظ  ر عل  ى مكت  ب التمث  یل ، بص  ورة مطلق  ة ، الق  یام ب  أي م  ن العمل  یات المص  رفیة     

 تابع  ة لھ     أخ  رى ش  ركة أی  ة أوولحس  اب المص  رف    نوع كانت باسم أي من داعاتیاإلفات وتمدید مھل تسدید الدیون وتلقي التسلی
 الدین وقبول وتوقیع االتفاقات والتعھدات وااللتزامات إثبات غ یر ذل ك م ن وثائق    أو الس حوبات  أو الح واالت    أووخص م الكمب یاالت     

 ·نیابة عنھ وعن الشركات التابعة لھ 
 
 

 اإللكترونيالنشاط  -٣٠
 

  اإللكترونیة العملیات المالیة والمصرفیة المنفذة بالوسائل -أ
 
 شروط الممارسة - ١/أ

 مص     رف لب     نان مس     بقًا إع    الم  "  اإللكترونیةالعملیات المالیة والمصرفیة بالوسائل "یتعین على المصرف الذي یرغب  بممارسة 
  اإللكترونیة من الوسائل بأي جزئیًا، أو برغبتھ بممارسة النشاط المرخص لھ بھ، كلیًا

 
  العامة الواجب التقید بھاالمبادئ -٢/أ 
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 االس  تقامة بم  بادئ یتق  ید بص  ورة مطلق  ة  أن" اإللكترون  یةالعمل  یات المال  یة والمص  رفیة بالوس  ائل   "عل  ى المص  رف  ال  ذي ی  تعاطى   
وان ی  تخذ ك  ل االحت  یاطات المتوج  بة ل  تحدید وحص  ر    ن األم  ا درج  ات أعل  ى الت  ي تؤم  ن  اإلج  راءاتوال  نزاھة والش  فافیة وان یت  بع  

 ·المسؤولیات المختلفة
 

 : ، یقتضي التقید بما یأتي أعاله العامة المذكورة المبادئعالوة على 
 · الكاملة للتعاقدباألھلیة ال تقل سن العمیل عن الثمانیة عشرة وان یكون متمتعًا أن -١
 · لقاء موافقة خطیة صریحة ومسبقةإال معلومات عن حساب العمیل إعطاء ال یتم أن -٢
  لقاء توفر الشروط التالیة مجتمعةإال اإللكتروني ال یتم قبول التوقیع أن -٣

 ·اتفاق صریح بین المعنیین -
 ·استعمال الموقع لرمز تعریف شخصي -
 ساعة من تنفیذ  العملیة ٢٤ أقصاھا خالل مھلة  اإللكترون ي تأك ید م ن المص رف الم نفذ، یرس ل بال برید            -

 · طلب المعني من المصرف االحتفاظ بالبرید لدیھإذا إال أسبوع بالبرید العادي ضمن مھلة ویتبع
 · العمیل بوضعیة شھریة مفصلة ترسل على عنوان مختار مسبقًا منھبإبالغقیام المصرف  -

 ل   دى اإللكترون   یة مع   نوي  بجم   یع الوس   ائل أو التس   لیف لص   الح ش   خص واح   د حقیق   ي  إجمال   ي ال ی   تجاوز أن -٤
ی  بقى المص  رف خاض  عًا بھ  ذا الش  أن للنص  وص التنظیم  یة  ·  الخاص  ةأموال  ھم  ن % ٢٠  الواح  د نس  بة المص  رف

 ·الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بالحدود القصوى لمخاطر التسھیالت المصرفیة
 · رقم تسجیلھ لدى مصرف لبنانإلى اإللكتروني یشیر المصرف على موقعھ أن -٥

 
  :على المصرف

تسھیل اعمال الرقابة بما فیھا الرقابة التقنیة على اعمالھ التي یقوم بھا مصرف لبنان او لجنة تعاون على یان  - ١
 .الرقابة على المصارف 

تبعھا یزود مصرف لبنان، مع مراعاة مبدأ الحفاظ على السریة المصرفیة، بانظمة عملھ وبالقواعد التقنیة التي یان  - ٢
 .دیل یطرأ علیھا في تنفیذ عملیاتھ االلكترونیة وبكل تع

طلب من مفوضي المراقبة لدیھ اعداد تقاریر نصف سنویة عن عملیاتھ االلكترونیة وعن اوضاعھا التقنیة یان  - ٣
زود مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة عنھا خالل مدة اقصاھا آخر شھر آذار یوالتنظیمیة وان 

 .وآخر شھر ایلول من كل سنة
ام بعملیات تحویل األموال بالوسائل اإللكترونیة، بما فیھا المجراة بواسطة بطاقات اإلیفاء أو الدفع أو      عند القی-٤

االسم، العنوان ورقم (االئتمان، تضمین أمر التحویل والرسائل المرفقة بھ كامل ھویة اآلمر بالتحویل بشكل دقیق 
 .خالل مراحل العملیة كافةوذلك ) الحساب أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود رقم حساب

فیما خص عملیات تحویل األموال بالوسائل اإللكترونیة داخل لبنان، یمكن االكتفاء بذكر رقم الحساب أو أي 
معلومة من شانھا السماح بتتبع العملیة ومعرفة ھویة اآلمر بالتحویل، شرط أن یتم توفیر كامل المعلومات 

...) مصرف، مؤسسة مالیة (طات المختصة أو للجھة المستفیدة من التحویل المطلوبة في الفقرة األولى أعاله للسل
 .خالل مھلة ثالثة أیام عمل من تاریخ طلبھا

 

 ربط شبكة المعلوماتیة    -ب
 من فروعھ بشبكة المعلوماتیة أي الالزمة لربط شبكة المعلوماتیة الموجودة لدى اإلجراءاتیتعی ن عل ى المص رف  المباش رة باتخاذ       

 ·جودة لدى مركزه الرئیسي بحیث ُتقیَّد بصورة فوریة  لدى المركز الرئیسي جمیع العملیات المالیة التي تجري في الفروع المو
 

 الصراف اآللي  -ج
 

 صراف آليجھاز تثبیت وتشغیل  شروط -١/ج
 

 مناسبا، شرط التقید یراهصراف آلي في المكان الذي جھاز  وضع وتثبیت وتشغیل  المملوكة من قبلھة أو للمؤسسیسمح للمصرف
 :بما یلي

 .إعالم مصرف لبنان مسبقًا •
 مراكز عملھ عدد فروعھ  مباني الصراف اآللي التي ینوي المصرف وضعھا خارجأجھزة ال یتجاوز عدد أن •

ال یحتسب من ضمن التعداد المذكور أجھزة الصراف اآللي مھما كان عددھا المثبتة · مركزه الرئیسي إلى باإلضافة
 .غلة في األبنیة المتواجدة فیھا مراكز عمل المصرفوالمش
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المحلیة والدولیة كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقًا  تقبل بطاقات االئتمان والوفاء كافة أن الصراف اآللي على أجھزةیتوجب 

 .للنصوص التنظیمیة الصادرة عنھ
 

  الأنوعلى   ترتبط ھذه الشبكات بعضھا ببعض إلزامیًاأنعلى اإللكتروني  الصراف اآللي بشبكات الربط أجھزةیتوجب ربط 
 . بواسطة ھذه الشبكات إالیجري التعامل محلیًا 

 
 المرتبطة باستعمال البطاقات المحلیة المصدرة في أولحل النزاعات الناتجة  )Arbitrage(  التحكیم، إجراءات ت تم، محلیا   أنیج ب   

  یتعاقد بشأنھا المتعاملونمةألنظالسوق اللبنانیة والمستعملة محلیا وفقًا 
 
المص درة ف ي الس وق اللبنان یة والمس تعملة محل یًا على       االئ تمان   ل بطاقات اإلیف اء أو الدف ع أو       ةالع ائد  المقاص ة والتس ویة    -٢/ج

 )ATM(أجھزة الصراف اآللي 
 

 ATM( ان الم   رخص لھ  ا م   ن ق  بل مص  رف لب   ن   اآلل  ي  للص  راف  اإللكترون   یةش  ركات ش   بكات ال  ربط   یتعی  ن عل  ى ك   ل م  ن    
SWITCHES (المنش  أ ف  ي المرك  ز الرئیس  ي  اإللكترون  يوالتس  ویة  نظ  ام المقاص  ةالمص  ارف المش  تركة معھ  ا االش  تراك ف  ي   و 
  .لمصرف لبنان

 
 ATM(       للصراف اآللياإللكترونیةربط ـات الـات شبكـن شركـ المقاصة الصافیة بیاإللكترونينظام المقاصة  اللـخ نـتم مـت

SWITCHES ( المرتبطة باستعمال البطاقات المصدرة في السوق أویة حس ابات المش تركین معھ ا من المصارف، الناتجة      وتس و 
 ).ATM(اللبنانیة والمستعملة محلیًا على أجھزة الصراف اآللي 

 
 وبالیورو،  میركي األ بواسطة حسابات ودائع دائنة بالعملة اللبنانیة وبالدوالر    أعالهیجري تسدید المقاصة والتسویة المنّوه عنھما  

 ATM( للصراف اآللي  اإللكترونیةمفتوحة في دفاتر مركز مصرف لبنان في بیروت وعائدة لكل من شركات شبكات الربط 
SWITCHES (معھاالمصارف المشتركةو  . 

 
 ضمان الودائع  -٣١

 
 · المؤسسة الوطنیة لضمان الودائع  إلى ینضم أنعلى كل مصرف  جدید  

 مودع واحد لدى المصرف بالعملة اللبنانیة مھما كان نوع  ودائعھ  أو آجالھا  وذلك لغایة أليئ ع الع ائدة   تض من ھ ذه المؤسس ة الودا      
 ·وفروعھ مؤسسة واحدة  خمسة مالیین لیرة لبنانیة رأسماال وفائدة ، ویعتبر مركز المصرف 

 كانون ٣١ مصدرھا كما ھي بتاریخ أواجلھا  أو كان نوعھا أیاحساباتھ الدائنة  عن  یدف ع للمؤسس ة رس ما س نویا       أنعل ى المص رف     
 ·اإلجراءیستثنى من ھذا المجموع عدد من الحسابات المحددة في النصوص القانونیة المرعیة ·  من السنة السابقة األول

لوطنیة یح دد  الرس م  مطلع كل سنة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر المالیة ، بعد استطالع رأي المؤسسة ا   
 · لضمان الودائع 

 .تدفع الدولة سنویا لمؤسسة الضمان مبلغا یعادل مجموع حصیلة الرسم السنوي المفروض على المصارف 
 
 

 االحتیاطات القانونیة والنظامیة والمؤونات -٣٢
 

 :یتعین على المصرف تكوین 
 · السنویة الصافیةأرباحھمن % .١٠احتیاطي قانوني  باقتطاع  -
 الصافیة األرباح وُیكون سنویا من اصل األساسیة الخاصة األموالرفیة غ یر محددة یحتسب ضمن  احتیاط ي مخاط ر مص       -

 ·بعد اقتطاع  الضریبة 
 مخاط  ر ناجم  ة ع  ن العم  ل المص  رفي وال یمك  ن تحدی  د طبیع  تھا وال قیم  تھا    أی  ةیفھ  م بالمخاط  ر المص  رفیة غ  یر المح  ددة  

 و أدنىسنویا كحد  % ٠،٢بـ "مخاطر مصرفیة غیر محددة احتیاطي "یح دد مع دل   ·بص ورة ص ریحة ول و بش كل تقدی ري      
والمحتسب في نھایة السنة المالیة على ) نسبة المالءة(أ -٢٠ في الفقرة إلیھ م ن مجم وع المقام المشار    أقص ى كح د   % ٠،٣
السنة م ن المق ام ف ي نھای ة     % ٢ وع ن  ٢٠٠٧م ن المق ام ف ي نھای ة الس نة المال یة       % ٢٥،١ ال تق ل النس بة المجمع ة ع ن         أن

 ·٢٠١٧المالیة 
 ب  أوزان الموج  ودات الم  رجحة إجمال  ي بن  یة إل  ى اس  تنادا األجنب  یةی  تم تكوی  ن ھ  ذا االحتیاط  ي بالل  یرة اللبنان  یة وب  العمالت   

 ·المخاطر داخل وخارج المیزانیة
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في حال تعذر على المصرف تصفیة  "  احتیاط ي مس اھمات وحص ص ش راكة للتص فیة      " أو" احتیاط ي عق ارات للتص فیة     " -
 مش كوك بتحصیلھا وذلك خالل مھلة  أوت  الت ي تملكھ ا اس تیفاًء لدی ون موقوف ة      أو العق ارا المس اھمات وحص ص الش راكة      

بالعملة اللبنانیة " احتیاطي مساھمات وحصص شراكة  للتصفیة"و" احتیاط ي عقارات للتصفیة "یك ّون  · الس نتین القانون یة     
 كانت عملتھا، وذلك  ابتداًء من أیات سنویًا أو العقارامساھمات   سنوات بمعدل خمس  قیمة ھذه الحصص وال٥على مدى 

 ·السنة المالیة التي تنتھي خاللھا مھلة التصفیة
 استثناًء، · كان ت عمل ة ھ ذه الدیون   أی ا  وذل ك   والدی ون الردی ئة  مؤون ات بالعمل ة اللبنان یة مق ابل الدی ون المش كوك بتحص یلھا          -

ن المش كوك بتحص یلھا والدیون الردیئة بالعمالت األجنبیة الموافق علیھا من   یمك ن للمص رف تكوی ن مؤون ات مق ابل الدی و       
 :قبل لجنة الرقابة على المصارف عن طریق 

 . استخدام المبالغ المحررة من المؤونات المكونة سابقًا بالعمالت األجنبیة -١
 والمداخ  یل اس  تخدام الف  روقات اإلیجاب  یة  ف  ي مراك  ز القط  ع ال  ناتجة ع  ن ص  افي الفوائ  د والعم  والت        -٢

األخ رى ب العمالت األجنب یة ض من الش روط المح ددة ف ي النص وص التنظیم یة الص ادرة ع ن مص  رف            
 .لبنان

 .قبول مقدمات نقدیة بالعمالت األجنبیة -٣
 

 االحتیاطات الخاصة -٣٣
 

 : یكون لدى مصرف لبنانأنیتعین على المصرف 
،  %)١( المح دد لمرك ز القط ع العمالن ي الص  افي      خ اص بالعمل ة اللبنان یة، یع ادل ق یمة تج  اوز المص رف للس قف       احتیاط ي  -

 ·وذلك لمدة شھر عن كل یوم تجاوز 
 % )٤٠( اإلجمالي ،  بم ا ی وازي قیمة تجاوز المصرف للسقف المحدد لمركز القطع   األمیرك ي احتیاط ي خ اص ب الدوالر      -

على مركز القطع العمالني في حال وجود تجاوز، في الوقت نفسھ، ·  ب تاریخ حص ولھ وذلك لمدة شھر عن كل یوم تجاوز      
 ·الصافي، یخفض االحتیاطي المتوجب بقیمة ھذا التجاوز

  لغیراألجنبیة خ اص، ف ي ح ال م نح المص رف زبائ نھ تس لیفات بالعملة اللبنانیة غایتھا تكوین ودائع بالعملة        أدن ى احتیاط ي    -
لغ الق  رض المق ابل بالل  یرة اللبنان  یة  م ن م  ب  % ٤٠و األجنب  یةم  ن ق  یمة الودیع ة بالعمل  ة  % ١٥ ال  تجاریة، بنس بة  األغ راض 

 · الودیعة ومن یوم منح القرض وحتى تصفیة الودیعة وتسدید قیمة القرضإنشاءوذلك اعتبارا من یوم 
 الجاھزة الصافیة بالعمالت األموال ف ي حساب خاص ال ینتج فوائد ، یعادل قیمة التدني الحاصل على نسبة   أدن ى احتیاط ي    -

 الت ي یظھ ر آخ ر بیان وضعیة سابق لھا تدنیا على ھذه    األش ھر ، وذل ك ط وال   "١٨"ي الفق رة رق م    ف  إل یھا  المش ار    األجنب یة 
 ·النسبة

 خ  اص بالعمل  ة اللبنان  یة یع  ادل ق  یمة الودائ  ع الم  تلقاة والتس  لیفات المم  نوحة والحس  ابات الدائ  نة والحس  ابات    أدن  ىاحتیاط  ي  -
المال ي غ یر المق یم، ولم دة ش ھر ع ن رص ید ك ل ی وم، وذلك في          المدی نة المف توحة ل دى المص رف بالعمل ة اللبنان یة للقط اع           

احتیاط  ي ودائ  ع وتس  لیفات وحس  ابات مف  توحة بالعمل  ة اللبنان  یة للقط  اع المال  ي غ  یر    "حس  اب خ  اص ال ین  تج فوائ  د یس  مى  
 ·" المقیم

  الحاصل على نسبة الـ خ اص بالعمل ة اللبنان یة ف ي حس اب ال ینتج فوائد یوازي اثني عشر مثًال لقیمة التدني      أدن ى احتیاط ي    -
یبقى ھذا االحتیاطي ·  نقدیةأم واال  إبقاؤھ ا  المح ررة بالعمل ة اللبنان یة والت ي یقتض ي         األساس یة  الخاص ة    األم وال م ن   % ٤٠

 ·المنوه عنھا آنفًا  ولحین تسویة الوضع% ٤٠قائمًا لمدة توازي الفترة التي تبدأ من تاریخ تدني نسبة الـ
 من النسبتین المحددتین في أيلبنان في حساب ال ینتج فوائد یعادل قیمة التجاوز على   خ اص لدى مصرف      أدن ى احتیاط ي    -

 القائمین على أو اإلدارةالنص وص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان فیما خص االعتمادات الممنوحة ألعضاء مجلس      
 المم نوح ولم دة شھر عن كل یوم   ، وذل ك ب ذات عمل ة االع تماد    األش خاص  اس ر ھ ؤالء     وألف راد  وك بار المس اھمین      اإلدارة
 ·تجاوز

 خ  اص ل  دى مص  رف لب  نان ف  ي حس  اب ال ین  تج فوائ  د یع  ادل ق  یمة التدن  ي الحاص  ل عل  ى نس  بة التوظ  یف       أدن  ىاحتیاط  ي  -
 .( متوسط یومین( لدى مصرف لبنان وذلك لمدة شھر عن كل فترة تدني األجنبیة بالعمالت اإللزامي

 
 

 اشكوك بتحصیلھمإعادة جدولة الدیون ال -٣٤
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٨اعادة جدولة الدیون المحدد اجراءھا خالل مدة اقصاھا : اوال 
 جزئیًا، المؤونات المكونة مقابل الدیون المشكوك بتحصیلھا وأ أن یحرر، كلیًا  ٣١/١٢/٢٠٠٨ للمصرف وخالل مدة أقصاھا نیمك

 :لیة التالیةوالدیون الردیئة والفوائد الموقوفة على الدیون غیر العادیة وفق األصول واآل
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 من قانون ١٥٢ باستثناء القروض الخاضعة ألحكام المادة ٣٠/٦/٢٠٠٣ماد الدیون المصنفة من المصرف المعني بتاریخ  اعت-أ
دیون دون العادیة، ال(ة دولة للفوائد المدینة، والقروض غیر المنتجلم اعـن دـالتي تستفید مض روـالنقد والتسلیف والق

رف الدامج ، للمصالمغطاة بموجب القرض المیسر الذي یمنحھ مصرف لبنان ) ھا والدیون الردیئةالدیون المشكوك بتحصیل
الدیون الردیئة التي تشطب بحكم مرور الزمن ، الدیون غیر المنتجة التي یتم إعادة تصنیفھا دیونًا عادیة أو للمتابعة دون 

قبل العمیل دون اتخاذ المصرف أي إجراءات قضائیة بحقھ إجراء تسویات علیھا ، والدیون التي یتم تسدیدھا بالكامل من 
 . ودون إجراء تسویات علیھا 

 
 : قة لجنة الرقابة على المصارف مواف -ب 

على شطب الدیون الردیئة كلیًا بناًء التفاق صریح أو ضمني بین المصرف والعمیل على إبراء ذمة ھذا األخیر من  −
 .ن بصورة نھائیةالدین ولقاء تنازل المصرف عن ھذا الدی

البند  نـم "ثالثًا"قًا لبرنامج التسدید الجدید المحدد في المقطع فة وـلمنتجایر ـة تقسیط رصید القروض غداععلى إ −
 .أدناه وذلك بناًء على دراسة یقدمھا المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عمیل على حدة) ج(

 
 :تسویة وذلك بعدالیونًا للمتابعة وبحیث تصبح د ةجة تصنیف الدیون غیر المنتإعاد -ج

و جزئیًا، بقیمة العقارات والمساھمات وحصص الشراكة المتملكة من ًا أیض الدیون غیر المنتجة، كلیتخف :أوًال
فاء بأداء العوض، أن وجدت، شرط التثبت من قدرة العمیل على خدمة الدین وفقا اإلیالمدین عن طریق 

 . ھذا) ج(من البند " اثالث"في المقطع جدید المحدد لا لبرنامج التسدید
ني على قیمة التملك عن طریق اإلیفاء  المعصرف والمارف على المصابة بین لجنة الرقال االختالففي ح

لجنة خاصة یعینھا حاكم مصرف لبنان تضم من بین أعضائھا ممثًال عن لجنة  إلى بأداء العوض یحال األمر
 .معنيوعن المصرف ال فرالرقابة على المصا

لس المركزي  المج إلىخصوصذه األخیرة رأیھا حول موضوع النزاع وترفع توصیة بھذا الھـي دبـت
 .لمصرف لبنان الذي یعود لھ تقریر ما یراه مناسبًا بھذا الشأن

 
دة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات المدینة موضوع التسویة، بمعدل یصار االتفاق علیھ بین إعا :ًایثان

 احتساب ھذه الفوائد عن الفترة الواقعة بین تاریخ إیقاف الفوائد أو تكوین مؤونات يجری. رف والعمیلالمص
 .على الدین وتاریخ إجراء التسویة

 
 

دة تقسیط رصید ھذه الدیون بعد تخفیضھا بقیمة العقارات والمساھمات وحصص الشراكة الممتلكة من إعا :ًاثالث
تحتسب وتدفع ئدة مر ھذا األخیر ولمدة ال تزید عن عشر سنوات وبفادات تجاریة ألنس المصرف، بموجب

 . مرتین في السنة، بمعدل یصار االتفاق علیھ بین المصرف والعمیل
الحسم لشراء شھادات  اتجـن یخصص نألى ـ حسم ھذه السندات، مع حق الرجوع، لدى مصرف لبنان وعیمكن

 .سبة على ھذه السنداتإیداع مصدرة من ھذا األخیر بذات الفائدة المحت
 .یتم الحسم على أساس رصید القرض المعاد جدولتھ قبل احتساب الفائدة

  
تسعین یومًا من تاریخ االستحقاق، على أن  اللـوال یتم تسدیده خق د یستحنت المحررة مقابل كل سانوتكوین المؤ ادةعـ إ-د

ثة سندات متتالیة، أو إذا مضى على تخلفھ عن تسدید أي تكّون مؤونة بكامل رصید الدین إذا تخلف العمیل عن تسدید ثال
 .استحقاق مدة سنة كاملة

 
 

األموال الخاصة بعد أن یكون المصرف قد  ادةـحریر ھذه المؤونات وتخصیصھا لزیتیع األرباح المحققة من جراء عدم توز-ھ
 .خصص المؤونات على الدیون كافة المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف
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 غیر احتیاطي خاص عن القسم تكوین المناسبة بحقھا، اإلداریة العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات المصارف لىع -و
 :والتي لم یتم تسویتھا، وفقًا لما یليھذه الفقرة  الردیئة موضوع والدیونالمغطى بالمؤونات من الدیون المشكوك بتحصیلھا 

، عـلى األقـل، مـن مجموع محفظتھا مـن الدیون غیر المنتجة %٤٠ حال لم یتم تسویة في % ٣٠ بنسبة -
 . ٣٠/٦/٢٠٠٧ أعاله قبل تاریخ المحددة

، عـلى األقـل، مـن مجموع محفظتھا مـن الدیون غیر المنتجة %٦٠ حال لم یتم تسویة في % ٦٠ بنسبة -
 . ٣١/١٢/٢٠٠٧ أعاله قبل تاریخ المحددة

٣١/١٢مل محفظتھا مـن الدیون غیر المنتجة المحددة أعاله قبل تاریخ  حال لم یتم تسویة كافي،  %١٠٠ بنسبة -
/٢٠٠٨. 

 على استثناء الدیون الردیئة الموافقةیعود للجنة الرقابة على المصارف أعاله  أجل احتساب النسب المشار إلیھا من
  .٣٠/٦/٢٠٠٣ بتاریختصنیفھا ردیئة أكثر من خمس سنوات   مضى علىوالتيالمدرجة خارج المیزانیة 

 

 ٣١/١٢/٢٠٠٧اعادة جدولة الدیون  للعمالء المتضررین من حرب تموز والمحدد اجراءھا خالل مدة اقصاھا : ثانیًا
 ٢٠٠٦، معالجة القروض الممنوحة لعمالئھا المتضررین من حرب تموز ٣١/١٢/٢٠٠٧ للمصارف ، خالل مدة أقصاھا نـیمك

 :على لبنان وفق األصول واآللیة التالیة
 : باستثناء القروض التي تستفید من دعم الدولة للفوائد المدینة شرط أن تكون٣١/٧/٢٠٠٦عتماد محفظة الدیون كما بتاریخ   ا-١

أو نتیجة الحصار المفروض    / على لبنان و٢٠٠٦ إما دیون عمالء متضررین بشكل غیر مباشر نتیجة حرب تموز -أ
ؤالء دون أن تطیح بإمكانیة متابعة أعمالھم وبالتالي إمكانیة متابعة علیھ مما أدى إلى تغییر في التدفقات النقدیة لھ

 .تسدید ھذه الدیون خالل فترة محددة
 إما دیون عمالء متضررین بشكل مباشر باألعمال الحربیة دون أن تعیق ھؤالء المدینین عن متابعة أعمالھم -ب

 .والنھوض مجددًا ومتابعة تسدید ھذه الدیون خالل فترة محددة
 إما دیون عمالء متضررین بشكل مباشر باألعمال الحربیة مما أدى واقعیًا أو قانونیًا إلى تعذر متابعة أعمال ھؤالء -ج

 .المدینین وبالتالي عدم إمكانیة تسدید دیونھم
 

 : لجنة الرقابة على المصارف علىموافقة -٢
براء ذمة ھذا األخیر من الدین ولقاء تنازل  على إالعمیلمع الدیون كلیًا بناًء التفاق صریح أو ضمني ھذه  شطب - أ

 . ھذا الدین بصورة نھائیةعن المصرف
إلى اللجنـة عـن وضع كل عمیل الدائنة  ةالمعنیالمؤسسة قدمھا تالقروض بنـاًء على دراسة ھذه  تقسیط رصید إعادة - ب

 . أدناه )٣(د  البننمـ "ثالثًا"في المقطع  المحـدد وفقًا لبرنامج التسدید الجدید وذلكعلى حدة 
 

ویسمى " للمتابعة والتسویةدیون "ضمن بند یفرع عن بند الدیون ھذه  إدراج، ھذه الفقرة من ) ٥ (البندأحكام  مراعاة مع -٣
  : وذلك بعد" على لبنان٢٠٠٦دیون للمتابعة والتسویة نتیجة حرب تموز "

 العقارات والمساھمات بقیمة، كلیًا أو جزئیًا، رة من ھذه الفق) ١(من البند ) ج( موضوع الفقرة  الدیونتخفیض :أوًال
 وجدت، شرط التثبت من قدرة العمیل إن العوض،طریق اإلیفاء بأداء  لكة من المدین عنـة المتمـراكـوحصص الش

 لجنة بین االختالف حال في.) ٣ (البند من" ثالثًا" في المقطع المحددعلى خدمة الدین وفقا لبرنامج التسدید الجدید 
 إلى األمر اإلیفاء بأداء العوض یحال طریقعلى قیمة التملك عن الدائنة  والمؤسسة المعنیة المصارف على لرقابةا

المؤسسة  أعضائھا ممثًال عن لجنة الرقابة على المصارف وعن بینلجنة خاصة یعینھا حاكم مصرف لبنان تضم من 
 .یة الدائنةالمعن
 لمصرف لبنان المركزي المجلس نزاع وترفع توصیة بھذا الخصوص إلى حول موضوع الرأیھا األخیرة ھـذه تبـدي

 .الذي یعود لھ تقریر ما یراه مناسبًا بھذا الشأن
 

 . العمیلمع  موضوع التسویة، بمعدل یصار االتفاق علیھ المدینة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات إعادة :ثانیًا
 . إجراء التسویةوتاریخ استحقاق أول دفعة لم یتم تسدیدھاعة بین تاریخ  عن الفترة الواقالفوائد احتساب ھذه یجري

 
 وبفائدة نواتـسر ـن عشـ ولمدة ال تزید عالمصرف ون بموجب سندات تجاریة ألمر ـالدیھذه ید ـ رصیطـتقس إعادة :ثالثًا

 : وذلك في ما خصالعمیلمع ار االتفاق علیھ ـنة، بمعدل یصـدفع مرتین في السـتحتسب وت
 .من ھذه الفقرة ) ١(من البند ) ب(و) أ(موضوع الفقرتین  الدیون -
ھا بقیمة العقارات والمساھمات ـبعد تخفیضمن ھذه الفقرة ) ١(من البند ) ج(موضوع الفقرة ون ـالدی -

 .المؤسسة المعنیة الدائنة من ةـملكتالموحصص الشراكة 
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وعلى أن یخصص نـاتج الحسم لشراء شھادات إیداع  نانـلبلدى مصرف  حسم ھذه السندات، مع حق الرجوع، یمكن
 .المحتسبة على ھذه السندات  الفائدةمصدرة من ھذا األخیر بذات 

 .على أساس رصید القرض المعاد جدولتھ قبل احتساب الفائدة الحسم یتم
 

وتكوین تاریخ االستحقاق  سند یستحق وال یتم تسدیده خـالل تسعین یومًا من كل  إعالم لجنة الرقابة على المصارف عن-٤
 تخلفھ على بكامل رصید الدین إذا تخلف العمیل عن تسدید ثالثة سندات متتالیة، أو إذا مضى مؤونة، على أن تكّون مؤونات مقابلھ

 .عن تسدید أي استحقاق مدة سنة كاملة 
 

 عن دیون العمالء المتضررین والتي ٢٠٠٧ ولغایة آخر حزیران ٢٠٠٦ إعادة جدولة الدفعات التي تستحق اعتبارًا من تموز -٥
 .  بحیث یتم تحویل األقساط المعاد جدولتھا آلخر فترة القرض١٢/٧/٢٠٠٦سبق أن تم تسویتھا  قبل تاریخ 

 
 . إعالم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند استفادة العمالء المتضررین من مساعدات أو منح من أي جھة كانت-٦
 

على مدى ) ٣٤( احتیاطي مقابل العقارات والمساھمات وحصص الشراكة المتملكة من المدین وفقًا للفقرة      على المصرف تكوین 
 . ًاسنوی) ٢٠/١(عشرین سنة وبمعدل 

 
لى العقارات أو ـطبیق أحكام البند أعاله عتلى ــكن للمصرف أن یطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة عیم
ون المصرف یكن  أرط شوقوفة أو مشكوك بتحصیلھامون ـفاة كافة المتملكة استیفاًء لدیصالم ة غیرلمساھمات أو حصص الشراكا

ـل مـن مجموع محفظتھ مـن الدیون غیر المنتجـة المحددة في ھذه الفقرة قبل  األقىعـل% ٥٠ ھذه على) ٣٠(المعني قد طبق الفقرة 
ا أعاله یعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الدیون من أجل احتساب النسبة المشار إلیھ . ٣١/١٢/٢٠٠٧تاریخ 

 . ٣٠/٦/٢٠٠٣الردیئة المدرجة خارج المیزانیة والتي مضى على تصنیفھا ردیئة أكثر من خمس سنوات بتاریخ 
 

 حالة على    یعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان، بناًء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف، وفي ضوء دراسة كل              
 .٣٠/٦/٢٠٠٣حدة، الموافقة على اعتماد دین مصنف بتاریخ الحق لتاریخ    

 
 
  المقاصة    -٣٥

 
یتعین على كل مصرف  االشتراك في غرفة  المقاصة المنشأة في المنطقة  التي یعمل فیھا، و یمكن لھ الطلب من مصرف لبنان،    

 :بكتاب معلل، الموافقة على 
 ·الفرع اقاصة غیر تلك الكائنة في المنطقة التي یقع فیھا ھذ من فروعھ في غرفة مأياشتراك  -
 مقاص ة ف روعھ بی ن غ رفة المقاص ة الواق ع ض من نطاقھا ھذه الفروع وغرفة المقاصة الواقع ضمن نطاقھا           أعم ال تج زئة    -

 ·مركزه الرئیسي
 ·مصارف المقاصة بواسطة مصرف مشترك آخر شرط أن یعمم ذلك على جمیع الإجراءیحق للمصرف المشترك 

ال تق بل ف ي غ رف المقاص ة الشیكات المقدمة من قبل مصرف ما والتي تكون مسحوبة منھ على حساباتھ لدى مصرف لبنان وجمیع        
 ·فروعھ، أو على حساباتھ المفتوحة لدى مراسلیھ  في الخارج

 
 العملیات المالیة غیر المشروعة مكافحة  -٣٦
 

  المشروعةالقواعد اإللزامیة لمكافحة العملیات المالیة غیر - أ
 

في عملیات تبییض  تورطھ من خالل ممارستھ لنشاطاتھ المتنوعة اتخاذ اإلجراءات التي من شأنھا تالفي  على المصرف 
 من قبل    المحددةاإللزامیة   وذلك باعتماده القواعد  ، ٢٠/٤/٢٠٠١تاریخ    ٣١٨ ناتجة من الجرائم المحددة في القانون رقم      أموال

 : مصرف لبنان، ومنھا على سبیل الذكر ال الحصر   
 لھم وجود فعلي وفقًا لوثائق أنمن األولى التثّبت من ھویة ونشاط مراسلیھ والتأكد عند التعامل معھم للمرة  -١

 نوعلیس من  تعامل معھی الذي األجنبي  المصرف  أنستحصل علیھا، والتأكد بصورة خاصة من  یثبوتیة 
   " Shell bank ". 
 .للعملیة المنوي إجراؤھا) المستفید الفعلي(التحقق من ھویة العمیل وتحدید صاحب الحق االقتصادي    -٢
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 بأیة عملیة تنطوي على شك بوجود تبییض    "ھیئة التحقیق الخاصة    " حاكم مصرف لبنان بصفتھ رئیسا لـ      إعالم -٣
 .أموال

وكأن لیس لھا   أو التي تبدو  في ظروف غیر اعتیادیة من التعقید      جريت  العملیات التي  بعضبة قا التشدد في مر -٤
 . ھدف مشروعأومبرر اقتصادي  

 : علیھ من أي مؤسسة صرافةًا مسحوبأو ما یعادلھا. أ.د/١٠ ٠٠٠/ تتجاوز قیمتھ  عند قبولھ شیكًاالمصرف  على -٥
یفید إن كان الشیك  الشیك، السیما ما موضوع  معلوم ات ع ن العمل یة    یتض من ش عار إ م ن اس تالمھ     ال تأكد  - أ

األم وال ووجھ  تھا وھوی  ة  ھ  ذه مص  در ع ن   ومس حوبًا مق  ابل تلق ي مؤسس  ة الص  رافة أم واًال نقدی  ة أم ال،   
 . وصاحب الحق االقتصاديالمستفید

 . باإلشعار المذكور لمدة خمس سنوات  االحتفاظ  - ب
ة المعنیة في حال أعاله مباشرة من مؤسسة الصراف   العمل على االستحصال على اإلشعار المنوه عنھ-ج

 .عرض الشیك علیھ قبل استالمھ اإلشعار المذكور
 .، فورًا، عند تلكؤ مؤسسة صرافة عن إرسال اإلشعار المذكور أعالهمصرف لبنانعلى المصرف إعالم 

 انشاء لجان ووحدات اداریة لمراقبة حسن مكافحة العملیات المالیة غیر المشروعة - ب
 : المصرف على
 مدیر العملیات، مدیر الخزینة، مدیر الفروع ومن    ،فة من المدیر العام، مدیر المخاطر لجنة مختصة مؤلإنشاء .١

 .التحققمسؤول عن وحدة 
وتسمى فیما بعد ) Compliance Unit(  المرعیة واألنظمة والقوانین اإلجراءات  لتحقق من تطبیق ل وحدة إنشاء .٢

 " .وحدة التحقق "
  . المصرفوعتعیین مسؤول عن مراقبة العملیات في كل من فر .٣

 
 المنشأة لدى المصرف، كل في ما عناھا، وعلى سائر المسؤولین المعنیین في        اإلداریة على اللجان والوحدات   

كما  ، األموال مراقبة ومكافحة عملیات تبییض   لمتعلقة ب ا دقائق اإلجراءات التفصیلیة والمتنوعة    اتباع  المصرف 
 .بنان في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف ل ھي محددة 

 

 العملیات المالیة غیر المشروعة موجبات اخرى خاصة بمكافحة -    ج
 

   : مصرفالعلى 
 .األموال للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعملیات تبییض  ممكننةتنظیم مركزیة -
 عل  ى ط  رق مكافح  ة تبی  یض مس  تمر بش  كل  الموظفی  ن بغ  یة اط  العتنظ  یم ب  رامج تدریب  یة -

 .األموال
 

 :لمصرفعلى مفوض مراقبة ا
النصوص   واحكام  تبییض األموال قانونبأحكام   التدقیق الداخلي للتحقق من تقید المصرف     إجراءات  مراجعة -

 . التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان   
والى حاكم مصرف لبنان والى لجنة      المصرف إدارة مجلس إلى یرفعھ  المراجعةسنوي بخصوص  تقریرإعداد -

بخصوص تفعیل   نتائج المراجعة واقتراحاتھ إلى  باإلضافة  ضمن ھذا التقریر  یتأنالرقابة على المصارف، على    
 باإلجراءات المنصوص علیھا   من قیام المصرف   الرقابة على العملیات، معلومات مفصلة حول التحقق  أعمال

 .في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان   
 النصوص الحكام عن أي مخالفة" قیق الخاصة  ھیئة التح"لـ بصفتھ رئیساً  فورًا  حاكم مصرف لبنانإبالغ -

 .التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان   
 

 
  الدمج المصرفي - ٣٧

  

 تسھیل اندماج المصارف -١ 
 

 



 37

المصرف الذي یزول من الوجود وفقا   ،٠٤/٠١/١٩٩٣ تاریخ ١٩٢رقم  رد في القانونویقصد بالمصرف المندمج ، كما 
 موجودات إلىقانون ، وفي ھذه الحالة تضم جمیع موجوداتھ وحقوقھ ومطلوباتھ والتزاماتھ  المنصوص علیھا في ھذا اللإلجراءات

  . یسمى المصرف الدامج أخروحقوق ومطلوبات والتزامات مصرف 
 
  . اكثر ، تكون معلقة على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان أو كل عملیة اندماج بین مصرفین إن
 

كما محل المصرف او المصارف المندمجة في جمیع حقوقھا وموجباتھا تجاه الغیر بمجرد صدور یحل المصرف الدامج فورا وح
 إبالغھم أو ھذه الحقوق والموجبات أصحابالقرار النھائي للمجلس المركزي بالموافقة على االندماج وذلك دون حاجة الى موافقة 

  .والدیون والضمانات الشخصیة والعینیة المتصلة بھا وعقود العمل  والدعاوى العالقة والودائع اإلیجار، ال سیما بالنسبة لعقود 
 یمنح المصرف الدامج القروض الالزمة بشروط میسرة یتم االتفاق علیھا أنیمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان عند الضرورة 

 .بموجب عقد بین مصرف لبنان والمصرف الدامج 
ام خاص یصدر بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر المالیة تحدد آلیة ومعاییر القروض المیسرة بموجب نظ

 .وبعد أخذ رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان ، الذي یعود لھ وحده تطبیق ھذه اآللیة والمعاییر 
 لماليعلى أنھ في حاالت استثنائیة طارئة ناتجة عن تعثر مفاجئ لمصرف ما یقتضي العجلة والحفاظ على االستقرار ا

 .والمصرفي ، یمكن للمجلس المركزي اعتماد معاییر ظرفیة أخرى على أن یعلم مجلس الوزراء فورًا بھذا األمر وبمبرراتھ 
 ١٥١خالفًا ألي نص أخر ، یقوم مصرف لبنان ، مباشرة ، ودون االعتداد تجاھھ بالسریة المصرفیة المنصوص علیھا في المادة 

الحقة المسؤولین في المصرف المندمج أمام المحاكم المختصة كافة إذا تبین لھ وجود مخالفات من قانون النقد والتسلیف ، بم
 .من قانون التجارة البریة ) فقرة ثانیة  ( ١٦٧ و١٦٦للقوانین النافذة والسیما ألحكام المادتین 

 

  المعالجة المحاسبیة للشھرة الناتجة عن عملیات الدمج -٢
 

 . اییر المحاسبیة الدولیة في ما خص محاسبة الشھرةعلى المصارف التقید بالمع
 
 الناتج عن عملیات دمج مستقبلیة " الشھرة" معالجة عنصر -أ 

الناتجة عن عملیات دمج مستقبلیة على فترات زمنیة " الشھرة"على المصارف ، تطبیقًا للمعاییر المحاسبیة الدولیة، عدم استھالك 
دوري، على األقل سنویًا، وتسجیل قیمة التدني في ) Impairment test(الختبار تدني معینة واالستعاضة عن ذلك بإخضاعھا 
 . حال وجوده في حساب األرباح والخسائر

 
على المصارف ، بالتنسیق مع مفوضي المراقبة على أعمالھا، اتخاذ جمیع اإلجراءات التي تمكنھا من إجراء اختبار التدني 

 Cash-generating(الناتجة عن عملیات دمج مستقبلیة على وحدات منتجة لتدفقات نقدیة " شھرةال"المذكور أعاله بما فیھ توزیع 
unit(وذلك بتاریخ الدمج .  

 
  عملیات دمج سابقة-ب 
 

ناتج عن عملیات دمج سابقة اتباع اإلجراءات واألصول " شھرة"المصارف اللبنانیة التي یوجد في وضعیاتھا المالیة عنصر على 
 :التالیة

 وإخضاعھا الختبار التدني المشار إلیھ أعاله ٢٠٠٦بدءًا من دورة عام " الشھرة" التوقف عن استھالك -١
وإجراء القیود المحاسبیة والتصحیحیة الالزمة بحسب المعاییر المحاسبیة الدولیة وذلك بالتعاون مع 

 .مفوضي المراقبة على أعمالھا
 من مصرف لبنان لقاء عملیات دمج سابقة، یعتبر الفارق  في ما خص المصارف التي منحت قروضًا میسرة-٢

بین القیمة الحالیة لصافي إیرادات القروض المیسرة وقیمة الشھرة الناتجة عن عملیة الدمج كجزء من 
 .اختبار التدني

 في حال عدم إمكانیة إجراء اختبار التدني المشار إلیھ أعاله، یتوجب إطفاء كامل رصید الشھرة إما من -٣
الل النتائج السابقة المدورة وإما من خالل حساب األرباح والخسائر وذلك تطبیقًا لطریقة معالجة خ

 . األخطاء المحاسبیة السابقة التي تنص علیھا المعاییر المحاسبیة الدولیة
 
 

ا الخصوص بما فیھا یعمل مفوضو المراقبة على تضمین تقاریرھم السنویة حول البیانات المالیة جمیع االفصاحات الالزمة بھذ
 . تفاصیل اختبار التدني ونتائجھ



 38

  لدى مصرف لبنان المسجلة  المصارف التجاریة اللبنانیةالئحة : ١ملحق رقم 
 

 

تاریخ 

 التأسیس
 

 

 المصرف التجاري اللبنانياسم 

 

 رقم ال
 ئحةالعلى 

مصرف 
 لبنان

١٩٢١ Fransabank - S.A.L. ١ .ل.م.فرنسبنك ش 

١٩٢٩ Banque Misr Liban - S.A.L. ٣ .ل.م.بنك مصر لبنان ش 

١٩٦٧ Banque Libano Francaise - S.A.L. ١٠ ل.م.البنك اللبناني الفرنسي ش 

١٩٥٠ Banque Libanaise Pour Le Commerce - S.A.L. ١١ .ل.م.البنك اللبناني للتجارة ش 

١٩٧٩ Near East Commercial Bank - S.A.L.  ١٢ .ل.م.شالبنك التجاري للشرق األدنى 

١٩٥١ BLOM Bank - S.A.L. ١٤ .ل.م.بنك لبنان والمھجر ش 

١٩٥٢ Federal Bank of Lebanon - S.A.L. ١٦ .ل.م.بنك فدرال لبنان ش 

١٩٥٣ Societe Generale De Banque Au Liban- S.A.L. ١٩ .ل.م.بنك سوسیتھ جنرال في لبنان ش 

١٩٧٠ Banque De La Mediterrannee - S.A.L. ٢٢ .ل.م.بنك البحر المتوسط ش 

١٩٤٨ Audi Saradar Private Bank- S.A.L. ٢٧ .ل.م.شللخدمات الخاصة  سرادار  عودةبنك 

١٩٥٦ BBAC - S.A.L ٢٨ .ل.م.بنك بیروت والبالد العربیة ش 

١٩٢٤ Banque Lati - S.A.L. ٣٠ .ل.م.بنك الالتي ش 

١٩٧٤ Syrian Lebanese Commercial Bank - S.A.L. ٣٤ ل.م.المصرف التجاري السوري اللبناني ش 

١٨٧٦ Banque Pharaon Et Chiha - S.A.L. ٣٥ .ل.م.بنك فرعون وشیحا ش 

١٩٢٠ Banque De Credit National - S.A.L. ٣٦ .ل.م.بنك اإلعتماد الوطني ش 

١٩٥٩ Byblos Bank - S.A.L. ٣٩ .ل.م.بنك بیبلوس ش 

١٩٦٠ Lebanese Canadian Bank S.A.L. ٤٤ . ل.م.البنك اللبناني الكندي ش 

١٩٦٠ Banque De L'industrie Et Du Travail - S.A.L. ٤٨ .ل.م.بنك الصناعة والعمل ش 

١٩٦١ Intercontinental Bank of Lebanon - S.A.L. ٥٢ .ل.م.بنك أنتركونتیننتال لبنان ش 

١٩٦١ Credit Libanais - S.A.L. ٥٣ . ل.م.اإلعتماد اللبناني ش 

١٩٦٢ Banque Audi S.A.L.- Audi Saradar Group ٥٦  مجموعة عودة سرادار-.ل.م.بنك عوده ش 

١٩٥٩ Bank of Kuwait & The Arab World - S.A.L. ٥٨ . ل.م.بنك الكویت والعالم العربي ش 

١٩٧٣ North Africa Commercial Bank - S.A.L. ٦٢ ل.م.مصرف شمال افریقیا التجاري ش 

١٩٦٢ Lebanese Swiss Bank - S.A.L. ٦٣ .ل.م.البنك اللبناني السویسري ش 

١٩٦٣ Societe Nouvelle De La Banque De Syrie Et Du 
Liban - S.A.L. 

 ٦٨ .ل.م.الشركة الجدیدة لبنك سوریا ولبنان ش

١٩٦٣ National Bank of Kuweit (Lebanon) S.A.L.  ٧٣ .ل.م.ش) لبنان(بنك الكویت الوطني 

١٩٦٣ Bank of Beirut - S.A.L ٧٥ .ل.م. بنك بیروت ش 

١٩٦٣ Jammal Trust Bank - S.A.L. ٨٠ .ل.م.جمال تراست بنك ش 

١٩٦٤ Al-Ahli International Bank - S.A.L. ٨٤ .ل.م.البنك االھلي الدولي ش 

١٩٦٥ Banque De La Bekaa - S.A.L.  ٩٢ .ل.م.بنك البقاع ش 
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١٩٨٣ Banque Bemo S.A.L.  ٩٣ ل.م.بیمو شبنك 

١٩٦١ Lebanon & Gulf Bank - S.A.L. ٩٤ ل.م.بنك لبنان والخلیج ش 

١٩٧٩ Saudi Lebanese Bank - S.A.L. ٩٥ .ل.م.البنك السعودي اللبناني ش 

١٩٧٩ Standard Chartered  Bank - S.A.L. ٩٨ .ل.م.ستاندارد تشارترد بنك ش 

١٩٨٠ Al Mawarid Bank - S.A.L. ١٠١ ل.م.بنك الموارد ش 

١٩٨١ Creditbank - S.A.L. ١٠٣ .ل.م.اإلعتماد المصرفي ش 

١٩٨٢ United Credit Bank S.A.L. ١٠٤ ل.م.بنك االعتماد المتحد ش 

١٩٨٢ Bank Al Madina - S.A.L. ١٠٥ . ل.م.بنك المدینة ش 

١٩٩١ First National Bank S.A.L. ١٠٨ ل.م.فرست ناشونال بنك ش 

١٩٩١ Al Baraka Bank Lebanon S.A.L. ١٠٩ .)ل.ب.ب (.ل.م.بنك البركة لبنان ش 

١٩٩١ Middle East And Africa Bank S.A.L. ١١٠ ل.م.بنك الشرق األوسط وافریقیا ش 

٢٠٠٣ Arab Finance House S.A.L (Islamic Bank)  ١٢٥ ) مصرف اسالمي (ل.م.شبیت التمویل العربي 

  ٢٠٠٤ Lebanese Islamic Bank S.A.L. ١٢٦ ل.م.البنك االسالمي اللبناني ش 

2006 BLOM Development Bank S.A.L. ١٢٧ .ل.م.بنك بلوم للتنمیة ش 

 

 

 
 


