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  موضوع المصرف المتخصص  -١ 
المصرف المتخصص ھو المصرف الذي یكون موضوعھ محصورا في استعمال موارده في عملیات التسلیف المتوس ط والطوی ل    

 إص دار  لح ساب الغی ر وف ي    أویات شراء وبیع السندات المالی ة لح سابھ    في المساھمات وفي عملأو، وفي التوظیف المباشر    األجل
 تتعل ق بعملی ات متوس طة وطویل ة     أن، ش رط  األم د  مقابل ضمانات كافیة، والكفاالت الق صیرة     األجلالكفاالت المتوسطة والطویلة    

 .األمد
  · لحساب الغیرموالاأل للمصرف مزاولة العملیات االئتمانیة وادارة األساسي یكون الموضوع أنویمكن 

  : أیضاوللمصرف القیام 
   العائدة لھا في ردھة بورصة بیروت ، اإلجراءاتبعملیات الوساطة المالیة  بما  فیھا  مباشرة  −
  ·  صنادیق االستثمار المشترك وشركات االستثمار المشتركبإنشاء المساھمة أو إنشاء −
 المرعی ة  واألنظم ة  القوانین أحكامنطاق  المتممة لموضوعھ وذلك ضمن أوبجمیع العملیات المتصلة    −

 .اإلجراء
 

  تأسیس المصرف المتخصص -٢ 
 . لمصرف لبنان١یؤسس المصرف المتخصص بترخیص خاص یصدر عن المجلس المركزي

 المصرف المتخصص ب دال م ن القی ام    أعماللجھة حصر موضوعھ  بممارسة   لمصرف  لبناني  قائماألساسيیمكن تعدیل النظام 
  . ن  بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبناإال ھذا التعدیل إجراء المصرفیة العادیة وال یجوز بالعملیات

 

   التأسیسإجراءات -٣

  طلب الترخیص بالتأسیس والمستندات المرفقة -أ
 أص لیة  مصرف لبنان موقعًا م ن المؤس سین ومرفق ًا ب ھ ن سخة      إلىیقدم طلب الحصول على ترخیص بتأسیس مصرف متخصص   

 : ث صور عن كل من المستندات التالیةوثال
 المتوق ع  واألشخاص المصرف  رأسمال الذین سیساھمون باالكتتاب وبتحریر  واألشخاصمستند مثبت لھویة المؤسسین      -١

نسخة عن ملف التسجیل في السجل / إخراج قید فردي/ جواز سفر لم تنتھ مدة صالحیتھ/ ھویة (  علیاإداریةتكلیفھم بمھام 
  )····· المساھمین شخصًا معنویًا أو من المؤسسین أي كان إذاالتجاري 

ال  شھادات والخب  رات وغیرھ  ا م  ن  ( تت  ضمن س  یرتھم الذاتی  ةأع  اله إل  یھم الم  شار األش  خاصبیان  ات موقع  ة م  ن ك  ل م  ن   -٢
  .وتقییم دقیق لذممھم المالیة) المعلومات المادیة والمعنویة 

 ·أعاله المذكورین األشخاص اشھر ، لكل من كثر من ثالثةألخالصة سجل عدلي ال یعود تاریخھا  -٣
 وكیفی  ة األس ھم  یت ضمن فئ ة   أنبی ان بن سبة الم ساھمة المح ددة لك ل م ن المكتتب ین العتی  دین ف ي رأس مال الم صرف عل ى             -٤

  ·توزیعھا
دراسة جدوى اقتصادیة تتعلق بتأسیس المصرف تغطي فترة ثالث سنوات مقبل ة وتب یِّن بوض وح م صادر تمویل ھ واوج ھ          -٥

 : ماراتھ وتشتمل بصورة مفصلة على ما یلياستث
 · والخسائر التقدیریةاألرباحبیانات   - أ

 ·المیزانیات التقدیریة  - ب
 ·التدفقات النقدیة المرتقبة  -ج

 مجموع ة  أو وجد، بین المصرف المزمع تأسیسھ وب ین مؤس سة   إذا غیر مباشر، أوبیان یوضح، إطاراي ارتباط، مباشر       -٦
   ·لبنان والخارج مجموعات اقتصادیة معینة في أو

 · مشابھةأخرىفي مؤسسات   المؤسسینأوبیان یوضح نسبة مساھمة المصرف  -٧
  : مشروع كل من -٨

  للمصرفاألساسيالنظام   - أ
  المزمع اعتمادھااإلداریةالھیكلیة   - ب
  · تنظیم الرقابة والتدقیق الداخلیینأسس  -ج
 ·نظام متكامل للعملیات   -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 للمع اییر  بقدر ما یرى انھ یخدم المصلحة العامةف المصرالمركزي لمصرف لبنان الترخیص بتأسیس    المجلس   منحی

 :والشروط التالیة
 - المرتقب ة  المیزانی ة  - والخ سائر المرتقب ة   األرب اح ( والنتائج المرتقبة ع ن ث الث س نوات قادم ة         االقتصادیة الجدوى -١

  ).التدفق النقدي المرتقب
 علی ا وخ صوصا   إداری ة  المنوي تكلیفھم بمھام ولألشخاص والمعنویة للمؤسسین وللمكتتبین برأسمالھ   المادیة الكفاءة -٢

 س رقة  أوعادی ة    جنایةأیة مدنیة الرتكاب أو جزائیة أحكام أیة منھم، في لبنان والخارج، أيلجھة عدم صدور بحق     
     .إفالس أموال أو إعالن تبییض أو احتیال أو سوء ائتمان أو
 

ال شروط  عالوة على م ا ورد أع اله یم نح المجل س المرك زي لم صرف لبن ان الت رخیص بتأس یس الم صرف بع د التأك د م ن ت وفر                      
 : النصوص القانونیة والنظامیة النافذة وال سیما لجھةفيالمحددة 

  . قانون النقد والتسلیفمن ١٢٦  المادةبأحكام عمال مساھمة أو بشكل شركة مغفلة تأسیسھ   - أ
  . التداول بھاوأصول التي تمثل رأسمالھ األسھم كلش   -ب
  الھیكلیة االداریة واسس تنظیم الرقابة والتدقیق الداخلیین المزمع اعتمادھما  -ج
  . وكیفیة توزیعھااألسھم في رأسمالھ وفئة المساھمة نسبة  -د
 مجموعات أیة أو أخرىؤسسات مالیة  غیر مباشرة بینھ وبین مأو عدم ارتباط، بصورة مباشرة   أو ارتباط وجود      -ھـ   

 .اقتصادیة معینة في لبنان وفي الخارج
 

  · لألصول وفقا إلیھمیصدر قرار الترخیص باسم المؤسسین، ویبلغ 
  

 الطبیعیین والمعنویین الذین یحق لھم االكتتاب باسھم المصرف وتحریر قیمتھا ون سبة اكتت اب      األشخاصیتضمن الترخیص تعیین    
 إال صاحب حق باالكتتاب األخیر شخص آخر ولو كان  ھذا إلى  منھم التفرغ عن حقھ في االكتتاب  أليوال یجوز · كل واحد منھم

 ·بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان

  األدنىالرأسمال  -ج
) األج  ل وم  صارف الت  سلیف المتوس  ط والطوی  ل  األعم  الم  صارف ( المتخص  صة للم  صارف اللبنانی  ة األدن  ىالرأس  مال  یح  دد

 ملیار لیرة ثالثین المتخصصة المرخص لھا بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره األجنبیةلفروع المصارف  تخصیصھوالرأسمال الواجب 
  .أعمالھ بدون فائدة عند تصفیة إلیھلدى الخزینة اللبنانیة، تعاد  لحسابھلبنانیة یجمد من اصلھ نسبة یحددھا المجلس المركزي كأمانة 

  ھماألستحریر قیمة  -د
 
  التحریر النقدي -١/د

 نقدا لدى مصرف لبنان خالل المدة المحددة في قرار األسھمیقتضي االكتتاب  بكامل اسھم رأسمال المصرف  وتحریر كامل قیمة 
أو   نفق ة  أیة تترتب علیھ أو فائدة أیة تعود لھذا الحساب أندون " المصرف قید التأسیس "الترخیص  وذلك في حساب مجّمد باسم    

  .ة  لعمو
 ُیدفع في حسابھ لدى مراسل لھ یقوم بتعیینھ، وُینفذ األجنبیة جزئیا التحریر بشكل تحویل بالعملة أو یقبل كلیا أنیمكن لمصرف لبنان 

   .قطع ُیحدد بنتیجتھا المقابل باللیرة اللبنانیة للمبلغ الذي دفع في حسابھ لدى مراسلھ  عملیة بأجراءمصرف لبنان  التحریر 
  

 للم صرف ال ذي   األساس ي لبنان الحساب المخصص لتحریر قیمة االكتتابات بعد  ت سلمھ ن سخة ع ن م شروع النظ ام         فیفتح مصر 
   .الكاتب العدل وافق علیھ  المجلس المركزي مصدقة من قبل

 
  التحریر العقاري -٢/د 

ألعلى نصف ھذا الرأسمال بعقارات یجوز بعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان قبول تحریر قسم من رأس المال یبلغ حّده ا
  .ضروریة الستثمارات المصرف

  انعقاد الجمعیة التأسیسیة -ھـ
   وتّعین أول مفوض مراقبة إدارة مجلس أول أعضاء االكتتاب والتحریر وتنتخب إجراءاتُتعقد جمعیة تأسیسیة للتحقق من صحة 

اء القت راح ال رئیس، م دیرا عام ا للم صرف یق وم بوظیفت ھ لح ساب          رئیسا لھ، كما یع ین، عن د االقت ضاء، وبن     اإلدارةَینتخب مجلس   
 ·وعلى مسؤولیة الرئیس الشخصیة
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  التسجیل في السجل التجاري -و
قرار الموافقة ( ُیسجل  المشرف على  السجل التجاري المختص  المصرف لدیھ بعد تزویده بالمستندات المتعلقة بتأسیس المصرف 

 الموافق علیھا من  قبل مصرف لبنان مصادقا علیھا من قبل الكاتب العدل األساسي من النظام بالترخیص بتأسیس المصرف، نسخة
 المصرف ، محضر اجتماع كل من الجمعیة التأسیسیة ومجل س  رأسمالة دفع كامل قیمة اسھم     التحریر المثبت  إیصاالتالمختص،  

  ).... الذي انتخب رئیسھ وعّین المدیر العام عند االقتضاء  اإلدارة
   . تثبت تسجیل المصرف لدیھإفادة الطلب من المشرف على السجل التجاري اإلدارةلرئیس مجلس 

  

  التسجیل على الئحة المصارف -ز
 أو من ینوب اإلدارةیتم تسجیل المصرف على الئحة المصارف التي یصدرھا مصرف لبنان بموجب استدعاء  یقدمھ رئیس مجلس 

  .عنھ بھذا الشأن 
  :  السجل التجاري عن كل من المستندات التالیةأمانةء نسخة مسجلة لدى ُیرفق باالستدعا

    للمصرفاألساسيالنظام  -١
 محضر اجتماع  الجمعیة التأسیسیة -٢
  االقتضاء المدیر العام  رئیس للمجلس وعّین عندأول الذي انتخب اإلدارةمحضر اجتماع مجلس  -٣
 طلب تسجیل المصرف في السجل التجاري -٤
 رف في السجل التجاريشھادة تسجیل المص -٥
  اإلذاعة التجاریة  -٦

 

  المھلة القصوى الستكمال معامالت التأسیس -ح
 ستة اشھر من تاریخ تبلغھ قرار الترخیص، أقصاھا یستكمل معامالت  تأسیسھ ضمن مھلة أنعلى المصرف المرخص بتأسیسھ     

  · ھذا الترخیصإلغاءتحت طائلة 
 

  ب المصرف قید التأسیــس عن المبالغ المجمدة في حسااإلفراج -ط 
تكلیفھ بتحویل النسبة المحددة بحیث یتم   .  عن المبالغ المجمدةاإلفراجیتضمن     مصرف لبنانإلى  أصوليیتقدم المصرف بطلب 

 لھ ، أعما بدون فائدة عند تصفیة إلیھ  لحسابھ لدى الخزینة اللبنانیة ُتعاد كأمانةالترخیص الصادر عن المجلس المركزي،   في قرار
 ح ساب آخ ر  ُیف تح ل دى     أي إل ى  أویتم تحویل رص ید رأس الم ال  المح رر إّم ا إل ى ح ساب ج ار دائ ن ُیف تح ل دى م صرف لبن ان                 و

   ·المصارف، وذلك بعد تحقق لجنة الرقابة على المصارف من صحة تحریر رأس المال
 

  المھلة القصوى لبدء ممارسة النشاط مع الجمھور -٤
  ·نشاطھ مع الجمھور خالل سنة من تسجیلھ على الئحة المصارف وإال ُشطب من ھذه الالئحة یباشر أنعلى المصرف 

 

   محظورات -٥
    : یحظر على المصرف المتخصص

 ، ف ي  األش كال  ن ش كل م   ب أي  ن شاط م ا غری ب ع ن المھن ة الم صرفیة ، واالش تراك  ،        أو ص ناعة  أو تج ارة  أی ة مزاولة  -
 - ٦"  الخاصة وعلى النحو المب ّین ف ي الفق رة    أموالھ ضمن حدود إال غیرھا وأمؤسسات صناعیة أو تجاریة أو زراعیة     

 " الموارد واستعماالتھا
 )  ج/٢٣( ضمن الشروط المنصوص علیھا في الفقرة إالشراء أسھمھ  -
االحتیاطي الحر النقدي المك ون لدی ھ وض من ال شروط       منإال بأسھمھمرتبطة  (.G.D.R)  عمومیةإیداعشراء شھادات  -

  ·)د /٢٣( نصوص علیھا في الفقرة الم
 · جزء منھأي استرداد أوتخفیض رأسمالھ المصرح عنھ  -
 المالیة المشتقة إّال لغایات التحّوط فقطاألدوات  عملیة على بأیةالقیام لحسابھ الخاص  -
م ستخدمیھ ف ي م ا ع دا       موظفـیــھ وأحد باسم أوقـــبول الودائع من القطاع العام سـواء باسـم الشــــــخص العام مباشرة       -

  ·الحاالت التي ورد بشأنھا استثناء خاص في القانون
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ف ي   وإی داعھا   القط اع الع ام لتح صیل قیمتھ ا    أش خاص  ش خص م ن   أي دفع ل صالح  أوامر أو حواالت أو شیكات أیةقبول   -
  · عند عرضھا في غرف المقاصةإعادتھاحسابھ المفتوح لدیھ، وذلك تحت طائلة 

  تھاالموارد  واستعماال -٦
 

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

  الموارد الداخلیة واستعماالتھا -أ
  الموارد الداخلیة-١/أ

  
  · الخاصةأموالھالموارد الداخلیة للمصرف المتخصص ھي 

 : ة كافة، إلى فئتین الخاصة للمصرف، من اجل تطبیق القواعد والنسب المصرفیاألموالتصّنف 
 
 :  وھي تشملTIER ONE األساسیة الخاصة األموالفئة  

واألصول ) Goodwill(األسھم العادیة من رأس المال المدفوع أو مخصصات رأس المال على أن ینزل منھا قیمة الشھرة     •
 ).Identifiable Intangible Assets(الثابتة غیر المادیة 

 ).Non-cumulative Perpetual Preferred Shares(ت العائدات غیر التراكمیة ھم التفضیلیة الدائمة ذاـاألس •
 .عالوات إصدار األسھم  •
احتی اطي عق ارات   "االحتیاطات القانونیة والنظامیة والح رة بم ا فیھ ا احتی اطي المخ اطر الم صرفیة غی ر المح ددة وباس تثناء             •

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

  . تكون مصدرة ومدفوعة بالكاملأن §
قاع دة  أي عل ى  ( ملزم ًا ب التوقف ع ن ممارس ة ن شاطھ      األخی ر لم صرف وان ل م یك ن ھ ذا     أن تكون قابلة إلطف اء خ سائر ا    §

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

 وان ت ستبدل ب أدوات مالی ة م ن نف س الج ودة بع د        األقل فترة خمس سنوات على  إصدارھا یكون قد مّر على      أن -
 ،أوموافقة مصرف لبنان علیھا 

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

   : وھي تشملTIER TWOلمساندة  الخاصة ااألموالفئة  
 سندات الدین المرؤوسة وفقا للمفھوم المحدد في النصوص التنظیمیة الصادرة إصداراتقروض الدعم المرؤوسة وناتج    •

 .عن مصرف لبنان 
 تخم  ین الموج  ودات العقاری  ة بم  ا فیھ  ا موج  ودات ال  شركات العقاری  ة الت  ي ت  ساھم فیھ  ا   إع  ادةرب  ح التح  سین الن  اتج ع  ن   •

ف وفقا للنصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان والذي یقابلھ زیادة نقدیة على رأس المال وفقا للنصوص المصار
 .التنظیمیة السائدة في حینھ

 .األسھم التفضیلیة بفئاتھا كافة باستثناء األسھم التفضیلیة الدائمة ذات العائدات غیر التراكمیة  •
  ).Hybrid (debt/equity) Capital Instruments( مال والدیناألدوات ذات الخصائص المشتركة بین رأس ال •

  : تتوافر في ھذه األدوات الخصائص التالیة مجتمعة أنشرط   
 .أن تكون غیر مضمونة الرأسمال والعائدات §
 .أن تكون مرؤوسة  §
 .أن تكون مدفوعة بالكامل  §
شرط موافق  ة المجل  س  بخی  ار حاملھ  ا، و ب   (Redeemable) المبك  ر لالس  تردادأن تك  ون غی  ر قابل  ة   §

 .المركزي المسبقة، في حال االسترداد المبكر بخیار مصدرھا
 ملزم ًا ب التوقف ع ن ممارس ة ن شاطھ      األخیرأن تكون قابلة إلطفاء خسائر المصرف وان لم یكن ھذا         §

 On a going - concern basis  االستمراریة أي على قاعدة(
  .أن تكون عائداتھا قابلة للتراكم §
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  :صوى لبعض العناصر التي تدخل في تكوین األموال الخاصة األساسیةالحدود الق
م  ن األم وال الخاص  ة األساس یة س  قف مجم وع ن  اتج العناص ر التالی  ة المقب ول احت  سابھا ض من ھ  ذه        % ٤٩یح دد ب ـ     - أ

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

 :على أن ال یتعدى في أي وقت
 مجموع ناتج إص دارات األس ھم التف ضیلیة غی ر القابل ة للتحوی ل إل ى أس ھم عادی ة ون اتج األدوات               -١

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

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

  . من المقطع أعاله ) أ(
  

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

  
 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

 أی ا  وتجھیزاتھ ومفروش اتھ وم ساھماتھ   واألولیةناصر الموجودات  للمصرف المتخصص التي تمثل نفقاتھ التاسیسیة     مجموع ع  أن
   . الخاصةأموالھ وقت كان جمیع أي یتعدى في أنكان شكلھا ال یجب 

 
  األجنبیةالمساھمات في المؤسسات المصرفیة والمالیة  -٢/٢/أ

 ھیئ ة  -مؤسسة وس اطة مالی ة  -مؤسسة مالیة-مصرف (أجنبي قطاع مالي أيفي  مشاركة المصرف المتخصص   أوتخضع مساھمة   
 ·لموافقة مسبقة من مصرف لبنان) ···· شركة تامین-استثمار جماعیة

 
  توظیفات المصرف العقاریة -٢/٣/أ

 
  التوظیفات العقاریة المباشرة -١

  :لعقارات التالیةا یحصر استعمال المصرف الموالھ الخاصة في التوظیفات العقاریة في شراء
  ·  معّدة لدوائر المصرفأبنیة -١
 ·  معّدة لسكن مستخدمیھأبنیة -٢
 ي للمصرفالمركز الرئیس یكون فیھا أن معّدة لالستثمار التجاري على أبنیة -٣
، األرض یثبت المصرف، عند شرائھ أن شرط أعاله من الفئات المذكورة أبنیة ال تتجاوز مساحتھا ما یلزم لتشیید أراض -٤

 البناء بمھلة أقصاھا ثالث سنوات م ن ت اریخ   إتمام یستطیع وبأنھ إقامتھ خاصة  كافیة لتشیید البناء المزمع    أمواال لدیھ   أن
 ·األرضشراء 

 
 رأيتخضع التوظیفات العقاریة المباشرة للمصرف لترخیص مسبق من مصرف لبنان وال یعطى ھذا الترخیص إال بعد اس تطالع   

  لجنة الرقابة على المصارف
 

 یطلب الترخیص بتملكھ نھائیا وذلك ستة اشھر على األقل قبل انتھاء مھلة السنتین أن للمصرف الذي تملك عقارا استیفاء لدین یمكن
 ·)المساھمات وحصص الشراكة والتوظیفات العقاریة االستثنائیة (٢/٤/أ-٦المنصوص علیھا في الفقرة 

 
 ل سكن  أو معدة لدوائر المصرف األقسام كانت ھذه إذا إاللكیة المشتركة  في عقار خاضع لنظام المأقسامال یمكن الترخیص بتملك     

  ·ذلكمستخدمیھ ممن لھم الحق في 
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  )المساھمات في شركات عقاریة(التوظیفات العقاریة غیر المباشرة  -٢
 بتمل ك  أوث المق ر الرئی سي للم صرف    العق ار حی   یسمح للمصرف بالمساھمة في شركة عقاریة مغفلة موض وعھا مح صور بتمل ك        

  :ستشغل بكاملھا من فروع المصرف ضمن الشروط التالیة    التي أوالعقارات المشغولة 
 :على أن تتضمن ما یأتي  ،  للشركة العقاریة وعلى كل تعدیل الحق لھااألساسيموافقة مصرف لبنان على النظام  -

  ). بالمایةواحد وخمسین% (٥١ وقت، عن أي ال تقل مساھمة المصرف المستأجر، في أن  -أ  
  .المصارف   بعد الموافقة المسبقة للجنة الرقابة علىإال 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 
  . بعد موافقة مصرف لبنان المسبقة إال سبب كان ألي انتقالھا أون اسھم الشركة  ال یتم التفرغ عأن  -د 

   
وجوب تخمین العقارات التي ُیشّكل تمّلكھا موضوع ھذه الشركات من قبل لجنة الرقابة عل ى الم صارف ویج ري تحدی د             -

 قیمة رأسمال كل منھا على ضوء ھذا التخمین
وال ُیمكن، دون ھذه · الرقابة على المصارف رف الذي یشغلھا بعد موافقة لجنةحدید قیمة بدل إیجار ھذه العقارات للمصت -

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

 ة الشراكة والتوظیفات العقاریة االستثنائیالمساھمات وحصص - ٢/٤/أ
، "المج االت  -٢/١/أ-٦" في الفق رة  إلیھ عقارات تفوق قیمتھا الحد المشار أو مساھمات أویمكن  استثناًء  اكتساب حصص شراكة 

دات خ الل   ان ھ یترت ب ت صفیة ھ ذه الموج و     إال مشكوك في تحصیلھا، أویكون االكتساب قد حصل استیفاء لدیون موقوفة     أنشرط 
  · المصرف المركزيبشأنھا، یراجع اإلرادة تعذر التقید بھذه المھلة لظروف خارجة عن وإذا سنتان أقصاھامدة 

  
 یخ ضع لت رخیص تعطی ھ لجن ة     إنم ا  األجان ب  التملك المؤقت للعقارات  یعفى من الت رخیص المن صوص علی ھ ف ي ق انون تمل ك           أن

 · مشكوك في تحصیلھأوكتساب یتم فعال استیفاء لدین موقوف  االأنالرقابة على المصارف بعد التحقق من 
 

  الموارد الخارجیة واستعماالتھا -ب
  الموارد الخارجیة -١/ب

  :أكانت بشكل  یقترضھا من الجمھور سواء أو النقدیة التي یتلقاھا األموالتتكون الموارد الخارجیة من 
  ودائع الجل ال یقل عن  ستة  اشھر -
 ات مصرفیة مصدرة وفقًا للشروط المحددة في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان وشھادإیداعشھادات  -
  سندات دین مصدرة وفقًا للشروط المحددة في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان -
 

  استعمال المصرف لموارده الخارجیة -٢/ب
 ف ي الم ساھمات وف ي     أوالتوظیف المباشر     وفي األجلل یحصر استعمال موارد المصرف في عملیات التسلیف المتوسط  والطوی

 مقاب ل ض مانات   األج ل  الكف االت المتوس طة  والطویل ة    إص دار ولح ساب الغی ر وف ي     عملیات  شراء وبیع السندات المالیة  لحسابھ
  . األمدبعملیات متوسطة وطویلة   شرط تعلقھااألمدكافیة، والكفاالت قصیرة 

من اصلھا خالل % ١٥ القروض التي ال یستحق اكثر من أو سوى التسلیفات األجل طویلة أو متوسطة  قروضاأوال تعتبر تسلیفات 
 ·  العقدإبرامالسنتین االولتین من تاریخ 

 أو أخ رى  الجاھزة للمصرف في توظیفات القل من س نة واح دة وذل ك ب شكل ودائ ع ل دى م صارف           األموالیمكن استثناء استعمال    
  · تكفلھا أو بسندات عمومیة تصدرھا الدولة اللبنانیة أولمؤسسات مالیة   ائتمانیةبشكل تسھیالت 

 

   الموارد االئتمانیة واستعماالتھا-ج
  الموارد االئتمانیة -١/ج

 والتصرف بھا باسمھ ولك ن ل صالحھم    إدارتھا المصرف حق أصحابھا المنقولة التي یولي   واألموالالموارد االئتمانیة ھي الحقوق     
 ·تدون ھذه الموارد خارج میزانیة المصرف· ددوذلك الجل مح

 
  استعمال المصرف لموارده االئتمانیة -٢/ج

 الحق وق  أصحابیستعمل المصرف موارده االئتمانیة في مختلف مجاالت التوظیف واالستثمار المحددة بموجب االتفاق بینھ وبین      
 · النافذةواألنظمة االئتمانیة وفقا للقوانین واألموال
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  مساھمات والتوظیفاتقیود ال -٧
م ن مجم وع الودائ ع     %  ٥٠للمصرف توظیف ما ال یزید عن ن سبة  یمكن ، )المجاالت (٢/١/ أ- ٦ما ھو وارد في الفقرة     إضافة ل 

ویكون للمجلس المركزي لمصرف لبنان ·  شراكة ومساھمات المستقرضة التي یتجاوز اجلھا خمس سنوات في حصص واألموال
 · المصرفیةاألوضاعوفقا لمقتضیات  تعدیل النسبة المذكورة 

  . المساھمات من مجموع التوظیفاتلنسبة أقصىیمكن لمصرف لبنان وضع حد 
 

   خاصة بالتسلیفأحكام -٨

  قواعد عامة -أ
 : على المصرف التقید بالموجبات التالیة

وعلی ھ ب صورة  خاص ة أن    ·   التي یتلقاھا من الجمھور القواعد التي تؤمن صیانة حقوق ھ   األموالأن یراعي في استعمال      -١
  ·یوفق بین مدة توظیفاتھ وطبیعة موارده

 ·  یفرض على كل طالب اعتماد تقدیم بیان وضع مالي أو میزانیةأن -٢
 الت ي س ّلفھا ل م تنح رف ع ن الغای ة       األم وال  أنأن یتتبع استعمال االعتمادات التي منحھا للتأكد على ق در الم ستطاع م ن          -٣

 ·المصّرح بھا
 یستح صل م سبقًا ، ب صك خ اص، عل ى      أن علیھا، دون أمواال یستلف أن أولقیم المرھونة لدیھ بأي موجب ،  ال یقّید  ا  أن -٤

 علیھ ا لمبل غ یزی د ع ن قیم ة      أم وال  اس تالف  أو موج ب  بأي وال یجوز لھ تقیید القیم المرھونة لدیھ     .موافقة المدین الراھن  
 ·الدین المتوجب لھ في ذمة المدین الراھن

 · رھنا عن قروض یمنحھاھأسھم ال یقبل أن -٥
 

  شروط خاصة بالمصرف المتخصص -ب
   : تمنح التسلیفات من قبل المصرف المتخصص وفقًا للشروط التالیة

ال تعتبر ضمانات عینیة العناصر غیر الثابتة في ·  كفاالت مصـــرفـــیةأو ُتضمن ھذه التسلیفات بضمانات عینیة أنیجب   - أ
تبر بمثابة كفاالت مصرفیة، الكفاالت الصادرة عن جھات تقبل بھا لجنة الرقابة على تع· المؤسسات التي تمنح التسلیفات 

  · المصارف مسبقا، في كل حالة بمفردھا
 كفال ة عل ى   أو شركات كبرى دون ض مانة  أو مؤسسات من القطاع العام  أو قروض لحكومات  أو تسلیفات   إعطاءیجوز    - ب

 ·، مصرف لبنان یوافق على ذلك مسبقًا، وفي كل حالة بمفردھاأن
من الضمانات العینیة ح سـب تق دیر خب راء الم صرف عل ى      % ٦٠ السلفةأو یتعدى مبلغ القرض أن حال أيال یجوز في      - ج

  · مسؤولیتھم الشخصیة
 والم ساھمات ب اللیرة اللبنانی ة للقط اع الخ اص وال شركات       األج ل  یقل مجم وع ال سلفات المتوس طة والطویل ة        أنال یجوز     - د

 الخاصة األموالمن اجل تحدید ھذه النسبة تؤخذ بعین االعتبار · من التزاماتھ باللیرة اللبنانیة% ١٠عن المختلطة اللبنانیة 
  ·والودائع والدیون بالعملة اللبنانیة

  : عن مجموع للقطاع العام،بأي عملة كانت للمصرف ، تسلیفاتوال التوظیفات مجموع یزید أن یجوز ال -ھـ
 وفي حصص لشركات المختلطة اللبنانیةفي القطاع الخاص واھمات في ا توظیفاتھ في حصص الشراكة والمس     -١

  .أو سندات في صنادیق استثمار ال توظف في سندات الخزینة اللبنانیة
على أن تصفى السندات موضوع ھذه ) Market maker(توظیفاتھ في عملیات الوساطة المالیة كصانع سوق  -٢

  . أشھر ٦العملیات خالل فترة 
 : عني تخفیض أي تجاوز على الحد المشار إلیھ أعاله بحیث على المصرف الم

   ، بأي عملة كانت،تسلیفاتھو  توظیفاتھمجموع  عنأعاله) ٢(و) ١(توظیفاتھ المشار إلیھا في البندین مجموع  ال یقل -
  .٣١/١٢/٢٠٠٨ خالل مھلة أقصاھا للقطاع العام

من الفرق % ١٠باللیرة اللبنانیة بنسبة " طا أدنى خاص احتیا" یلزم المصرف  المخالف بأن یودع لدى مصرف لبنان 
   . العمالت التسلیفات الممنوحة بشكل مخالف بجمیعو  التوظیفات والمساھمات في مبالغ

  ·یمكن لمصرف لبنان تعدیل النسب الواردة في ھذه الفقرة وفقًا لمقتضیات الحالة االقتصادیــة  -و
 

 ین ألشخاص معینالتسلیف  منع أو تقیید-ج
 المجل  س وألع  ضاء مفوض  ي مراقب  ة ح  ساباتھ  إل  ىُیمن  ع  عل  ى الم  صرف م  نح أّی  ة اعتم  ادات، بطریق  ة مباش  رة أو غی  ر مباش  رة،  

 · األشخاص اسر كل من ھؤالء وألفرادالمركزي لمصرف لبنان ولموظفي مصرف لبنان، من جمیع الرتب، 
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 بقی ود   األش خاص اس ر ھ ؤالء     وألف راد  وكب ار الم ساھمین   اإلدارةل ى   الق ائمین ع أو اإلدارة مجل س  ألع ضاء ُیقیَّد منح االعتمادات  
  : أھمھا

  . مبدئیة مسبقة من جمعیة المساھمین العمومیـــة إجازةاستصدار  -١
 ·  لقیمة االعتماد  الممنوح وشروطــــــھاإلدارةتحدید صریح من قبل مجلس  -٢
 مؤسسة مالیــــة مسجلة ف ي لبن ان تك ون مقبول ة      بكفالة منأو بكفالة مصرفیة أوتغطیة االعتماد بضمانة عینیة    -٣

 من لجنة الرقابة على المصارف
% ٥یمك ن ، ض من ن سبة ال ـ     .   الخاصة للم صرف األموالمن % ٥عدم تجاوز مجموع االعتمادات الممنوحة    -٤

  .  المصرف الخاصةأموال من % ٢السابقة ، منح اعتمادات دون  التقید بالشروط الثالث السابقة في حدود 
وجوب تقید المصرف بنسبتي المالءة والسیولة المحددتین في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان       -٥

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

  ·مویلھا العملیات التي یرغب بتأومن حصة المقترض في قیمة العملیة % ٥٠نسبة  -
 · المالیة الصافیة للمقترض وكفالئھاألصولمن % ٤٠نسبة  -

  
تطبق عند منح ھذه االعتمادات جمیع الشروط اإلداریة والمالیة المعمول بھا بالن سبة ل سائر الت سلیفات الم شابھة الممنوح ة لعم الء              

 ·المصرف
 

الستعمال ھذه الت سھیالت ف ي   ) قیم أو غیر مقیم م (  شخص واحدإلىالحدود القصوى لمخاطر التسھیالت المصرفیة المعطاة    -د
  لبنان أو دولة أخرى  

حقیق ي أو   ش خص واح د   إل ى  لتسھیالت الم صرفیة المعط اة م ن أي م صرف عام ل ف ي لبن ان         مجموع ا یعین الحد األقصى ل     -أ
  : ضمن النسب التالیةمعنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدینیھ

ال ذین ُیمَنح ون ت سھیالت      المقیمین في لبنانالخاصة للمصرف في ما خصمن األموال %) ٢٠(عشرین في المئة     -١
 . في ھذه الدولالمقیمین وما فوق أو »+A« تصنیفًا سیادیًا  مصنفةأو في دول/الستعمالھا في لبنان و

 
 ف ي لبن ان ال ذین ُیمَنح ون ت سھیالت      م ا خ ص المقیم ین   من اموال المصرف الخاصة، ف ي   %) ١٠(عشرة في المئة     -٢

 في ھذه الدول، عل ى ان ال یتع دى مجم وع    المقیمینأو / وما دون و»A« تصنیفًا سیادیًا  مصنفة عمالھا في دول  الست
 : التسھیالت موضوع ھذه الفقرة

 لغای ة  »A« ت صنیفًا س یادیًا   م صنفة ال  من ھذه األموال بالنسبة لمجم وع ال دول   %)٢٠٠( في المئة     مئتین -
»BBB- «بالنسبة لكل واحدة من ھذه الدول%) ٥٠(لمئة وعلى ان ال تتجاوز خمسین في ا . 

أدن  ى م  ن  ت  صنیفًا س  یادیًا م  صنفة م  ن ھ  ذه األم  وال بالن  سبة لمجم  وع ال  دول ال  %)١٠٠( ف  ي المئ  ة  مئ  ة-
»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 هأعال المشار إلیھا    والحدود  النسب تطبق
 وذل ك عل ى    وج دت إذاھ ا،  ءمباشر، بعد تنزیل قیمة المؤون ات المكون ة م ن قب ل الم صرف لقا       مباشـر أو غیرشـكلفـي  

  .أساس األموال الخاصة االفرادیة للمصرف
  

تسھیالت الم صرفیة المعط اة م ن أي م صرف عام ل ف ي لبن ان ال ى         وفي مطلق االحوال ال یجب ان یتعدى مجموع ال  
ش خص حقیق  ي أو معن وي أو ال  ى مجموع  ة مترابط ة م  ن مدینی  ھ المقیم ین أو غی  ر المقیم  ین، س واء كان  ت مخص  صة       

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

 الخاص ة للم صرف،   األم وال م ن  % ١٥ت المصرفیة، والتي یتج اوز ك ل منھ ا ن سبة      ینبغي أن ال یتعّدى مجموع التسھیال       -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)»س تاندرد ان د ب ورز   «ة مؤس س  ت صنیف أع اله یعتم د   ) أ(البن د  ص علیھا في  القواعد المنصوتطبیق 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
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  .التسھیالت الممنوحة للمؤسسات العامة واالعتمادات المكفولة من قبل الدولة    -              
التسھیالت الممنوحة من الفروع والمصارف التابعة المنشأة في الخارج إذا كانت ال تخ ضع ألي كفال ة مباش رة أو         -

  .غیر مباشرة من المصرف االم في لبنان
 . ات المالیةمع المصارف و المؤسس) Interbank(حسابات االنتربنك  -

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

 

  رف في الخارج المرتبطة بالمصأوالتوظیفات في المصارف والمؤسسات الشقیقة  -و
 الصافیة وذلك األساسیة الخاصة أموالھمن % ٢٥ مصرف لبناني نسبة أي وتوظیفات وتسلیفات إیداعات یفوق صافي أنال یمكن 

 :في
 للنف وذ  أو الم شترك  لإلش راف  أو الحصري لإلشرافالخاضعة (المصارف والمؤسسات المالیة المرتبطة بھ في الخارج         -

  ·)الظاھر
 ·لمالیة الشقیقة المنشأة في الخارج وتلك المرتبطة بھاالمصارف والمؤسسات ا -
  · المرتبطة بھ في الخارجأوالشركات والمؤسسات غیر المالیة  الشقیقة  -

  
 ·" المجاالت-٢/١/أ-٦" المساھمات والمشاركات المنصوص علیھا في الفقرة أعالهال تشمل التوظیفات المذكورة 

 

  بل مصرف لبنان مصدرة من قإیداعالتوظیف في شھادات  -ز
  
  التوظیف لصالح المصرف -١/ز

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

اللبنانیة وعن مایة ألف دوالر أمیركي بالنسبة للعملة األمیركیة وعن مایة ألف یورو بالنسبة للعملة األوروبیة الموحدة ، م ع التقی د      
  .بالشروط المحددة في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان 

  . كورة أعاله لدى مصرف لبنان ال یجوز للمصرف إعادة حسم شھادات اإلیداع المذ
  
  التوظیف لصالح العمالء -٢/ز

  عل ى ش ھادات   المسبقة، الحصولمصرف لبنانالمجلس المركزي ل ، تنفیذًا لعملیات ائتمانیة، وبعد موافقة     للمصارف المقیمة  یمكن
  :ن تكون ھذه الشھادات  لحساب زبائنھا مصدرة وفقًا للنصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان ، شرط أ مصرفیةإیداع

اسمیة أو ألمر المصرف المعني بصفتھ مؤتمنًا وفقًا ألحكام قانون تطویر السوق المالیة والعقود االئتمانی ة رق م      •
 . ٦/٦/١٩٩٦ تاریخ ٥٢٠

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

   قیم منقولة التسلیف مقابل ضمانة سندات-ح
 لعمالئھ تخّصص لتكوین محفظة سندات ق یم منقول ة إال ب ضمانة ھ ذه المحفظ ة و شــ ـرط أن       اعتماداتیحّظر على المصرف منح    

  ·اللبنانیة تكون سندات القیـــم المعنیة متــــداولة في األسواق المالیة 
  

 حسب االعتمادیم المنقولة المكونة لھذه المحفظة  بتاریخ فتح من قیمة سندات الق% ٥٠ الممنوح نسبة االعتمادال یمكن أن یتجاوز 
  ســـــعر إقفـــال األسواق المالیة المعنیة

 
 · من قیمتھا السوقیة   %٥٠ یمكن، فیما یتجاوز ھذه النسبة، قبول ضمانة سندات قیم منقولة أجنبیة متداولة بنسبة

 تق وم بھ ا   أنعل ى العملی ات المتعلق ة ب شھادات اإلی داع العمومی ة الممك ن        " نظام التسلیفات مقابل ضمانة سندات قیم منقول ة     "یطبق  
 . المصارف 
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  · التسلیف في عملیات االعتمادات المستندیة-ط
 الت ي س تفتح   أوم ن قیم ة االعتم ادات الم ستندیة كاف ة المفتوح ة       %) ١٥(ُیلزم المصرف بأن یفرض على زبائنھ ھامشا نقدیا بن سبة     

 المتف ق  األجنبی ة  الرس میة والم صالح الم ستقلة وذل ك ب نفس العم الت       اإلداراتذلك العملیات التي تجري لصالح لالستیراد  بما في  
  االعتمادات علیھا في كتب فتح 

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

 

   الدولةالتسلیف المدعوم من قبل -ي
   المستفیدون من التسلیف المدعوم ١-ي

 أجھزةالزراعیة بما فیھا المؤسسات التي تصنع محلیًا أو السیاحیة أو تستفید القروض التي یمنحھا المصرف للمؤسسات الصناعیة 
تقنی ات ومؤس سات    والب رامج وال األجھ زة تكنولوجیا المعلوم ات والب رامج والتقنی ات المتخص صة وتق وم بالخ دمات المرتبط ة بھ ذه           

الصناعات الحرفیة، من دعم الدولة للفوائ د المدین ة علیھ ا وذل ك  وفق ًا لل شروط المح ددة ف ي الن صوص  التنظیمی ة  ال صادرة ع ن                  
  · مصرف لبنان

 
  م ا یوازیھ ا عمل ة   أوعلى الجزء من الرصید المستعمل من القرض لغایة خمسة ملی ارات لی رة لبنانی ة    % ٧تحدد قیمة الدعم بنسبة   

 م  ا یوازیھ  ا عمل  ة  أوالق  رض ال  ذي یف  وق خم  سة ملی  ارات لی  رة لبنانی  ة    على الجزء من الرصید المستعمل من % ٥ وبنسبة أجنبیة
  ·أجنبیة ما یوازیھا عملة أو قدره خمسة عشر ملیار لیرة لبنانیة أقصى ولغایة حد أجنبیة

  
   على لبنان ٢٠٠٦ دعم الدولة للمتضررین من حرب تموز ٢-ي

مصارف معالجة القروض التي تستفید م ن دع م الدول ة للفوائ د المدین ة  الممنوح ة لعمالئھ ا المت ضررین م ن ح رب تم وز                 لل نـیمك
  : على لبنان والذین تعتبر دیونھم قابلة للتسدید وفق االصول واآللیة التالیة٢٠٠٦

  : شرط أن تكون٣١/٧/٢٠٠٦خ  اعتماد الدیون التي تستفید من دعم الدولة للفوائد المدینة الممنوحة قبل تاری-١
أو نتیج ة  / عل ى لبن ان و  ٢٠٠٦إما دیون عمالء مت ضررین ب شكل غی ر مباش ر نتیج ة ح رب تم وز             - أ

الحصار المف روض علی ھ مم ا أدى إل ى تغیی ر ف ي الت دفقات النقدی ة لھ ؤالء دون أن تط یح بإمكانی ة             
  .محددةمتابعة أعمالھم وبالتالي إمكانیة متابعة تسدید ھذه الدیون خالل فترة 

  
إما 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
 

 
ی د ج دول    للعم الء المت ضررین م ع امكانی ة تمد    .ل.م.الق روض الممنوح ة لق اء كفال ة ش ركة كف االت ش          اعادة جدولة    -٢

 .ل.م. ك ل ذل ك وفق ًا ل شروط ش ركة كف االت ش      ً.التسدید لمدة ال تتجاوز السنتین اضافة الى امكانیة منحھم قرضًا اضافیا     
  .على ان یتم وقف دعم الدولة للفائدة المدینة خالل فترة التسدید االضافیة التي تتجاوز فترة السبع سنوات

 
  
لمصارف عند اس تفادة العم الء المت ضررین م ن م ساعدات أو م نح م ن أي         اعالم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على ا -٣

  ».جھة كانت
  
 م ع  وتطابقھ ا م سؤولیة ص حة تنفی ذ ومراقب ة اس تعمال الق روض الم ذكورة        لم ا ورد أع اله    وفق ا  قروض ا  ك ل م صرف یم نح     تحملی

م ن قیم ة ك ل ق رض اض افة       % ١٥ مقداره  جزائي،بندالغایات الممنوحة من اجلھا وذلك تحت طائلة الزامھ بدفع تعویض، بمثابة  
   . منھا عن ھذا القرضاستفادالى تسدید كل مبالغ الدعم التي 

  
تكلف لجنة الرقابة على المصارف مھمة مراقبة صحة التنفیذ ال سیما التأكد من صحة الدیون المحددة أعاله ومن امكانیة تسدیدھا        

 . لك على ان تبلغ حاكم مصرف لبنان فورًا بأي مخالفة لذ

   االتفاقیات الموقعة بین الجمھوریة اللبنانیة والبنك االوروبي للتثمیرإلىالتسلیفات الممنوحة استنادًا  -ك
 االتفاقیات الموقع ة ب ین الجمھوری ة    إلى والسیاحیة استنادًا اإلنتاجیةتستفید القروض التي یمنحھا المصرف المتخصص للقطاعات        

ر من دعم الدولة للفوائد المدینة وفقًا للشروط المحددة من قبل مصرف لبنان بھذا الخصوص، وذلك  للتثمیاألوروبياللبنانیة والبنك 
  · وال سیما مدة القرضاإلقراضبالرغم من عدم توفر شروط 
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    المؤسسات الصغیرة والمتوسطةإلىالتسلیف  -ل
كفال ة  -·ل·م·ش ركة كف االت ش  "كفال ة م ن   المتوس طة لق اء   أو  یم نح قروض ًا للمؤس سات ال صغیرة     أنیمكن للمصرف المتخصص      

  · "قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
  

من دعم " ·ل·م·شركة كفاالت ش" التجاریة لقاء كفالة أو الصناعیة أوتستفید القروض التي  یمنحھا المصرف للقطاعات الزراعیة 
ة ع ن م صرف لبن ان، ب الرغم م ن ع دم ت وفر ش روط         الدولة للفوائد المدینة وفقًا للشروط المحددة في الن صوص التنظیمی ة ال صادر        

 من ت اریخ منحھ ا وذل ك    األولیینمن اصلھا خالل السنتین % ١٥ استحقاق اكثر من أو قیمتھا أو لجھة مدة ھذه القروض     اإلقراض
 · المقترض  فترة سماح للبدء بالتسدید ال تقل عن ستة اشھر من تاریخ منح القرضإعطاءشرط 

  
م ن ت اریخ اس تالم م صرف     "  موافقة افرادیة على دعم كل قرض، وذل ك اعتب ارا  إلىالقروض دون الحاجة  یسري الدعم على ھذه     

  ·بالموافقة علیھ· ل·م·لبنان من قبل المصرف جدوًال منظمًا وفقًا لنموذج خاص محدد من قبلھ وموقعًا من شركة كفاالت ش
 

   مؤسسات الصرافةإلىالتسلیف  -م
 وقت أي ال تتجاوز ھذه التسھیالت في أن على األجنبیةرافة تسھیالت العمال الصرافة بالعملة یمكن للمصرف منح مؤسسات الص

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

  ضمان إصدار السندات الخاصة -ص
مصدرة من شخص ) سندات دین، قیم منقولة (  ال تفوق  قیمة الضمان القصوى المقدمة من المصرف ألي سندات  خاصة نأیجب 

 ·  للمصرف الضامناألساسیة الخاصة األموالمن % ٢٠معنوي واحد أو مجموعة مترابطة واحدة نسبة  الـ 
  

  التسھیالت بالحساب الجاري  -ع
  :یحظر على المصرف

 working(یالت بالح ساب الج اري إال لتموی ل عملی ات جاری ة أو متعلق ة ب رأس الم ال الت شغیلي          م نح عمالئ ھ ت سھ    -١
capital (       وبع  د اإلط  الع عل  ى مجم  وع الت  سھیالت الممنوح  ة ل  ھ م  ن قب  ل الم  صارف والمؤس  سات المالی  ة، الس  یما

  التسھیالت بالحساب الجاري
)  اآلالت، المعدات وجمیع الموجودات التي لھا صفة ثابتةالعقارات،( منح عمالئھ تسھیالت لتمویل األصول الثابتة،         -٢

وذلك بع د دراس ة الج دوى االقت صادیة للم شروع المن وي تمویل ھ        ) term loans(إال بشكل قروض ذات آجال محددة 
 .والوضع المالي للعمیل وتحدید برنامج التسدید وفقًا للتدفقات النقدیة للعمیل

من رأسمالھ الت شغیلي وعل ى أن ال تتج اوز، ف ي ك ل      % ٧٠ واحد تتعدى نسبة منح تسھیالت بالحساب الجاري لعمیل   -٣
األحوال، ما مجموعھ خمسة أضعاف أما أموال العمیل الخاصة واما حساب المستثمر إذا كان العمیل شخصًا طبیعیًا        

 .أو مؤسسة فردیة
ز إل ى ق رض ذات أج ل مح دد أو إل ى      في حال تجاوزت ھذه التسھیالت الحد المشار إلیھ أعاله، یتم تحویل ھذا التجاو   

  . سندات ألمر المصرف المعني مجدولة بحسب التدفقات النقدیة للعمیل
  : ال تدخل في احتساب ھذا الحد

  .القبوالت المصرفیة والعملیات المرتبطة باعتمادات مستندیة -
ن الت  سھیالت الممنوح  ة والمغط  اة ب  ضمانات نقدی  ة أو بكف  االت م  صرفیة أو بكف  االت ص  ادرة ع           -

 . المؤسسات المالیة المدرجة على الئحة مصرف لبنان 
  

ومؤق ت  ) accidental(السماح بتجاوز س قف الت سھیالت بالح ساب الج اري الممن وح لعمالئھ ا إال ب شكل عرض ي           -٤
)temporary (      ،من التسھیالت الممنوح ة للعمی ل وعل ى أن ال    % ١٠على أن ال یفوق ھذا التجاوز، الموافق علیھ

  .أعاله) ٣(تسھیالت والتجاوز العرضي بكل األحوال الحد المذكور في الفقرة یفوق مجموع ال
  

فرض أي تعویض أو غرامة أو أي زی ادة إض افیة عل ى الفائ دة أو العمول ة أو النفق ات بالن سبة للتج اوزات المواف ق              -٥
 العرض ي ف ي مھل ة    علیھا من المصرف إال في حال ع دم إیف اء العمی ل بتعھدات ھ أو التزامات ھ الناتج ة ع ن التج اوز             

تحتسب على % ٢ یومًا وفي ھذه الحالة یمكن للمصرف أن یفرض فائدة جزائیة إضافیة ال تتعدى نسبة ٩٠أقصاھا 
  .مبلغ التجاوز حصرًا من تاریخ حصولھ
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في مطلق األحوال یتم تسویة التجاوز، باالتفاق مع العمیل، بمھلة أقصاھا سنة واحدة من تاریخ ھذا التج اوز وذل ك        
  :طریق إحدى الخطوات التالیةعن 

  . التسدید من قبل العمیل-
 .النظر بزیادة التسھیالت الممنوحة لھ إذا ارتأى المصرف أن الوضع المالي للعمیل یسمح بذلك  -
وبالت  الي ی  تم إیق  اف ) رديء(أو) م  شكوك بتح  صیلھ( الفئت ین  ض  من إح  دى إع ادة ت  صنیف الح  ساب   -

  .التسھیالت الممنوحة للعمیل
المح ددتین ف ي   ) رديء(أو) م شكوك بتح صیلھ  (ة نسبة الفائدة على التسھیالت المستعملة عن د ت صنیفھا م ن الفئت ین      زیاد -٦

  .النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان
  

 م ن ق انون النق د والت سلیف وإع ادة النظ ر بتحدی د قیم ة الت سھیالت          ١٦١على المصرف التشدد في التحقق من تطبیق أحكام الم ادة     
ممنوحة لعمالئھ، مرة في السنة على األقل وكلما دعت الحاجة، للتأكد من حسن استعمال التسھیالت الممنوح ة لك ل م ن العم الء       ال

  . وحجم أعمال كل منھمالمالي الوضعومن مالءمتھا للمعطیات المتوافرة لدیھا عن 
 للعمیل عن  رأس المال التشغیلي واألموال الخاصةعلى المسؤولین عن منح ومتابعة التسھیالت في المصرف التأكد من نوعیة بنود

  .طریق المیزانیات المدققة وطلب معلومات إضافیة من العمیل عند الحاجة

  التسلیف والتوظیف والمساھمة والمشاركةخاصة بقرارات  مشتركة  أحكام-٩
فات وبالتوظیف ات المتعلق ة بأموالھ ا النقدی ة     افة المتعلق ة بالت سلی  ـ ك  ھاـقرارات  ع ـ تخضأن جمیع المصارف العاملة في لبنان     على -١

تقة، ـة المركبة أو المشـ المالیاألدوات العقاریة وبالمساھمات وبالمشاركات وبالعملیات المجراة لحسابھا على وبالتوظیفاتالجاھزة 
 ف ومتابعتھا وتطویرھا في وضع االستراتیجیات الفعالة الدارة أعمال المصر لجان متخصصةأوبقة من قبل لجنة  ـ موافقة مس  إلى

  .وذلك على مستوى المصرف أو المجموعة المصرفیة، حیث ینطبق
  

  :، وفقًا لحجم أعمالھ المصرف اللبناني إدارةمجلس  على -٢
ما یحتاجھ من لجان متخصصة برئاسة رئیس مجلس اإلدارة أو نائبھ أو عضو منتدب من قبل الرئیس أو أحد    إنشاء  -أ 

ولین ف ي اإلدارة العلی ا للم صرف بح سب اخت صاصاتھم عل ى أن ال یق ل ع دد         أصحاب االختصاص وع ضویة م سؤ     
  . لھذه الغایةخصیصًاوضع لنظام یًا  وفقأعضاء كل من ھذه اللجان ، بمن فیھم الرئیس، عن ثالثة أشخاص وذلك

  . إقرار نظام عمل خاص بكل لجنة متخصصة  -ب 
ط ارًا مالئم ًا ومتك امًال ی ؤمن ش مول سیاس ات إدارة       التأكد من أن المھمات الموزعة في ما ب ین ھ ذه اللج ان ت شكل إ             -ج 

  .المخاطر لنشاطات المصرف كافة
م نح ھ ذه اللج ان ال صالحیات ال ضروریة لعملھ ا بم ا فیھ  ا اقت راح الخط ط الالزم ة واإلش راف عل ى تنفی ذ المھم  ات                -د 

   .الملحوظة في نظام عملھا
    

  
 :  على اللجان المتخصصة كل في ما خصھا -٣

  ...). الخآجالھا،نوعھا، خصائصھا، ( أعاله المذكورةاٍف عن العملیات  وبشكل یفتعرال  -أ 
  . المصرف لمخاطر ال یستطیع تحملھا من جراء ھذه العملیات أو ما یترتب عنھاتعرض عدم كفلوضع تصور ی  -ب 
وإخ  ضاع الم صرف ل  سیناریوھات   للعملی  ات الم ذكورة أع  اله لجھ ة مردودھ  ا الم ستقبلي    االقت صادیة تقی یم الج  دوى    -ج 

بھدف قیاس مدى ق درة الم صرف عل ى تحم ل تقلب ات      ) Stress Testing Scenarios(ختبار الحاالت الضاغطة ا
...) معطی  ات ال  سوق أو أس  عار العم  الت أو األس  ھم أو ال  سندات أو غیرھ  ا م  ن األدوات المالی  ة      (عام  ل المخ  اطر  

 .وتأثیرھا على وضعھ المالي
إلیھا  المشار العملیات  توصیاتھا بشأندوریًا وعلى األقل فصلیًا، على،  اللبناني اطالع مجلس إدارة المصرف تأمین  -د 

 دوالرمن صافي األموال الخاصة األساسیة للمصرف أو ما یوازي مبلغ ملیون % ١نسبة  قیمتھاأعاله التي تتجاوز 
دة أو مجموع ة  اقت صادیة واح    مجموعةأمیركي، أیھما أقل، وذلك بالنسبة لكل عمیل أو بالنسبة لعدة عمالء یشكلون     

  . الصادرة عن مصرف لبنان التنظیمیةالنصوص فيمترابطة وفقًا للتعریف الوارد 
  . عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف الصادرةالتقید باألنظمة والقوانین المرعیة اإلجراء وبالتعلیمات  -ه 
ضوابط الت ي ت ضمن توزی ع    العمل على دراس ة مخ اطر االئتم ان الت ي یتع رض لھ ا الم صرف ووض ع ال سقوف وال                 -و  

 .وتنویع ھذه المخاطر بشكل متوازن، السیما على صعید القطاعات االقتصادیة والمناطق الجغرافیة
مخ اطر  (دراسة ومقاربة المخاطر الكامنة في مصادر واستعماالت المصرف المالی ة، ال س یما ت واریخ اس تحقاقاتھا           -ز 

  ....الخ ) مخاطر السوق(د ومدى تأثرھا بالتقلبات في أسعار الفوائ) السیولة
 المتعلقین بالتعامل ب األدوات المالی ة   ٣٩ و٣٢السھر على تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة، خاصة المعیارین رقم          -ح 

والسیما لجھة تصنیفھا وإعادة تصنیفھا وكیفی ة تقییمھ ا وم دى انعك اس ذل ك عل ى الم صرف لجھ ة س یولتھ وربحیت ھ             
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 Stress Testing(لیة وذلك في ضوء نتائج اختبار سیناریوھات الحاالت الضاغطة ومالءتھ وشفافیة وضعیتھ الما
Scenarios.( 

 .عقد اجتماعات دوریة منتظمة وكلما دعت الحاجة  -ط 
تزوید مجلس اإلدارة بالتقاریر التي یطلبھا أو الت ي تلحظھ ا التنظیم ات الم صرفیة المعم ول بھ ا وذل ك دوری ًا وكلم ا                   -ي 

 ».دعت الحاجة
  

  یات االئتمانیةالعمل -١٠
 معنوي ، یدعى المنشىء ، شخ صا ی دعى   أو عقد یولي بموجبھ شخص طبیعي إلىالعملیة االئتمانیة ھي العملیة المجراة باالستناد        

  · منقولة تدعى الذمة االئتمانیة بأموال أو والتصرف، الجل محدد، بحقوق اإلدارةالمؤتمن حق 
 ·ة  واكتساب  صفة المؤتمن  وفقًا للشروط المحددة من قبل مصرف لبنان مصرف  مباشرة  العملیات االئتمانیأليیمكن 

  )مدیریة الشؤون الخارجیة  -الصادر عن مصرف لبنان" في لبنانالعملیات االئتمانیة  " ٩ رقم راجع كتیب(
  

  العملیات المرتبطة بمؤشرات ومشتقات مالیة -١١

  الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان-1
  : المصرف  إال بعد حصولھ على موافقة مسبقة من مصرف لبنان، إصدار أو ترویجیحظر على  

برامج أو أوراق أو ص كوك أو عق ود أو م شتقات أو ش ھادات أو أدوات مالی ة       (أیة أدوات ومنتجات مالیة      •
 :بما فیھا التي ترتبط عوائدھا أو تسدید رأسمالھا بـ...) مركبة 

یھا التدفقات المالیة الناجمة عنھ ا أو بم ستوى أس عار اي م ن     أسھم أو حصص أو شھادات إیداع بما ف      -
  .ھذه االسھم أو الحصص أو الشھادات

دیون أو سندات تجاریة أو شھادات أو سندات حكومیة أو سندات دین بما فیھا التدفقات المالیة الناجمة  -
 .عنھا أو بمستوى أسعار أي من ھذه السندات أو الشھادات

 .معادن الثمینةأسعار صرف العمالت وال -
 .معدالت الفوائد -
 .أسعار السلع -
  .مؤشرات أو مشتقات مالیة -
  " أح             داث إئتمانی             ة ("تحق             ق ش             روط أو أح             داث م             ن أي ن             وع كان             ت     -

»Credit Events« أرباح شركات، مؤشرات إقتصادیة، مستویات أسعار ،.(... 
 .حقوق عائدة للُمصدر من أي نوع كانت -

 
  لی            ات ت            سنید مھم            ا ك            ان نوعھ            ا    ات ناتج            ة ع            ن عم منتجات            أی            ة أدوات أو •

  .أو شكلھا
  

أو غی ر مباش رة وبأی ة    یعتبر تسویقًا من الجمھور، بمفھوم ھذه الفقرة، الع رض أو الت رویج ال ذي ی ستھدف بطریق ة مباش رة        
 شرط ان ال یكونوا من بین المصارف الخاضعة لرقابة وسیلة كانت، عددًا یزید عن العشرین عمیًال من عمالء المصارف   

  .لبنان  بحیث یبقى التسویق ألي واحدة من ھذه االخیرة خاضعًا لموافقة مصرف لبنان المسبقةمصرف 
 

 ·أعالهعلى المصرف المعني اعتماد الشفافیة التامة في عالقتھ مع العمالء بالنسبة للعملیات المشار إلیھا          

  إنشاء مصلحة متخصصة لألدوات المالیة المركبة والمشتقة-ب
 Structured Products and Derivatives«والم شتقة  إنشاء مصلحة متخصصة لألدوات المالیة المركب ة   مصرفكل  على

Unit«،مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافیة في األسواق المالیة وأعمال المتاجرة في القیم المنقولة .  
 كاف ة م ن خ الل آلی ة واض حة ومح  ددة      والم شتقة المركب ة  مھم ة ھ ذه الم صلحة القی ام بالعملی ات عل ى األدوات والمنتج ات المالی ة         

  .للمتاجرة تحكم عمل ھذه المصلحة وفقًا ألھداف المصرف
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  عملیات الوساطة المالیة -١٢
  

 :  العائدة لھا في ردھة بورصة بیروتاإلجراءات مباشرة بما فیھا یزاول عملیات الوساطة المالیة التالیة أنیمكن للمصرف 
  : القیم المنقولة المطروحة للتداول وال سیما أو المالیة األدواتختلف  عملیات على م-أ 

 األدواتعملیات فوری ة والج ل وم ستقبلیة وعملی ات عل ى حق وق الخی ار والمقای ضة وعملی ات عل ى س ائر               
  : المركبة في كل ما یتعلق أوالمشتقة 

   .أنواعھا بكافة باألسھم  -
   القطاع العام أشخاصندات المصدرة من سائر بسندات الدین وبالسندات الحكومیة وبالس  -
  . التجاریة أو المالیة باألوراق  -
   .اإلیداعبشھادات   -
  .بالعمالت   -
  .بالمعادن الثمینة   -
  .بالسلع   -

 وفق  ا أع  اله المالی  ة وس  ائر الق  یم المنقول  ة بم  ا فی  ھ العملی  ات الم  ذكورة  األوراق مح  افظ إدارةعملی  ات   -ب 
  .ل مصرف لبنانللشروط المحددة من قب

  
  ).HEDGING(األدوات المـالیة المشـتقة إّال لغـایـات التحـّوط فقط  على بعملیات القیام لحسابھ الخاصالمصرف لى یحّظر ع

 التي تقوم بھا المصارف بھدف تسویقھا من الجمھور والتي تبقى خاضعة األدوات المشـتقة علىأن ھذا الحظر ال یشمل العملیات 
  .ة بھذا الشأن عن مصرف لبنانلألنظمة الصادر

 
 الم صرف والع املین لدی ھ التقی د بالموجب ات المح ددة م ن قب ل م صرف لبن ان الخاص ة  بممارس ة             إدارةیتوجب على القائمین على     

  ·عملیات الوساطة المالیة
  )الشؤون الخارجیة مدیریة -الصادر عن مصرف لبنان" تأسیس ونشاط مؤسسة الوساطة المالیة في لبنان  "٧ رقم راجع كتیب(
  

   أو الترویج لھامشتركال ھیئات االستثمار وادارة إنشاء -١٣
  

  وادارةبإنشاء المساھمة أو بإنشاء شركات متخصصة تقوم بإنشاء المساھمة أو إنشاء الخاصة،  أموالھیمكن للمصرف، من ضمن 
   :قل رأسمال الشركة المتخصصة عن ال یأنة بشركات استثمار مشترك، على أو المساھمصنادیق مشتركة لالستثمار 

  . ملیاري  لیرة لبنانیة للصندوق المشترك لالستثمار  -
 · لشركة االستثمار المشترك عشر ملیارات لیرة لبنانیة -

   
 ت  وفرت فی  ھ إذا الم  ساھمة ب  شركات اس  تثمار م  شترك،  أو ص  نادیق م  شتركة لالس  تثمار ب  إدارة یق  وم مباش  رة أنویمك  ن للم  صرف 

  : مجتمعة الشروط التالیة
  · الخاصة لدیھ عن عشر ملیارات لیرة لبنانیةاألموال ال تقل أن -
 الدارة مساھمتھ ف ي ش ركات االس تثمار الم شترك، جھ ازًا      أو یكون قد خصص الدارة الصنادیق المشتركة لالستثمار        أن -

 · محددةإداریةخاصًا مستقًال یعمل وفق نظام داخلي وھیكلیة 
 للم ساھمة ب شركات اس تثمار    أون م صرف لبن ان الدارة ص نادیق م شتركة لالس تثمار        یستحصل على موافقة مسبقة م     أن -

 ·مشترك
  

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

  
أن  ، أو بیع أسھمھا أو حصصھا في لبنانضأو بعر ، جماعي أجنبیةاستثمار  ھیئاتترویج أو تسویقعلى المصرف الذي یرغب ب

  .على ترخیص مسبق من المجلس المركزيیحصل 
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  التعامل مع غیر المقیم -١٤

   مع القطاع المالي غیر المقیم نانیةالتعامل باللیرة اللب -أ
  الحظر -١/أ

یحظر على المصرف تلقي ودائع بما فیھا الودائع االئتمانیة واعطاء تسلیفات وفتح حسابات دائنة وحسابات مدین ة بالعمل ة اللبنانی ة     
ی  ة وش  ركات الت  أمین الم  صارف والمؤس  سات المالی  ة ومؤس سات ال  صرافة ومؤس  سات الوس اطة المال  (للقط اع الم  الي غی  ر المق یم   

 .) اللبنانیة المتواجدة في الخارجأو األجنبیة
 
  االكتتاب بسندات الخزینة اللبنانیة لصالح غیر المقیم -٢/أ

 :  یكتتب بسندات الخزینة اللبنانیة لحساب القطاع المالي غیر المقیم وفق الشروط التالیةأنیمكن للمصرف  
  ·  عملة لبنانیة خّصیصًا لھذه الغایةإلى ُتحّول جنبیةاألأن یكون مصدر األموال ودائع بالعمالت   - أ

 المؤسسات من القطاع المالي غیر المقیم التي تنوي االكتت اب  بأسماء یعلم  مدیریة العملیات المالیة في مصرف لبنان   أن  - ب
 ·وأخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على قبول ھذا االكتتاب وعلى حجمھ

  
  ة من غیر المقیمشراء سندات خزینة لبنانی -٣/أ

 من مصرف لبنان لتمویل عملیات عائدة لشراء سندات أجنبیة غیر مباشرة عمالت أویحظر على المصرف شراء بصورة مباشرة 
  ·خزینة بالعملة اللبنانیة في السوق الثانویة من مصارف ومؤسسات مالیة غیر مقیمة

 
  لصالح غیر المقیم المصدرة من قبل مصرف لبنان اإلیداعاالكتتاب بشھادات  -٤/أ

لحساب المصارف والمؤسسات المالیة غیر   المصرفیةاإلیداع یطلب من مصرف لبنان الحصول على شھادات أنیمكن للمصرف  
  :المقیمة وفق الشروط التالیة

  · عملة لبنانیة خصیصًا لھذه الغایةإلى تحول األجنبیة ودائع بالعمالت األموال یكون مصدر أن -١
 المصارف والمؤسسات المالیة غیر المقیمة التي بأسماءملیات المالیة في مصرف لبنان  یعلم مدیریة العأن -٢

 مصرفیة مقابل ودائعھ الحرة بالعملة  اللبنانیة لدى مصرف لبنان وان   إیداعتنوي الحصول على شھادات     
  · وعلى حجمھاإلیداع موافقتھ المسبقة على قبول ھذا یأخذ

 

  قطاعات األخرى غیر المقیمة  مع ال 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 یحظر على المصرف  
 ). G10(سندات الدین السیادیة التي تصدرھا مجموعة الدول العشرة  -
م ن األم وال الخاص ة للم صرف     % ٥٠ ش رط أن ال یتج اوز مجموعھ ا ن سبة      ف وق  وم ا  »BBB« الم صنفة    الدین سندات -

وعلى أن تخفض منھا النسبة الموازیة لمجموع القیم االسمیة للعملیات المجراة على األدوات المالیة المركبة المذكورة في 
  . أدناه) ٢/ب(البند 

ات خاض عة لرقاب ة بل دان م صنفة ت صنیفًا      في حال كانت ھذه السندات ص ادرة ع ن ش ركات، یج ب أن تك ون ھ ذه ال شرك         
  . فوقوما »BBB«سیادیًا 

  أو ما یوازیھ من قبل مؤسسات التصنیف (Standard & poor's) »اند بورز ستاندارد«یعتمد تصنیف مؤسسة 
) Rating Agencies (األخرى المعروفة دولیًا.  

 
  القیام بعملیات على األدوات المالیة المركبة - ٢/ ب

 القیام لحسابھ الخاص مع القطاعات غیر المقیمة بعملیات عل ى األدوات المالی ة المركب ة، بأی ة عمل ة كان ت،       لمصرفیحظر على ا 
 عل ى أن ال یتج اوز مجم وع قیمھ ا االس میة م ا        فوقوما »A«باستثناء األدوات المالیة المركبة ذات الرأسمال المضمون المصنفة   

  .من األموال الخاصة للمصرف% ٢٥یوازي نسبة 
في حال كانت األدوات المالیة المركبة صادرة عن شركات، یجب أن تكون ھذه ال شركات خاض عة لرقاب ة بل دان م صنفة ت صنیفًا          

  .وما فوق» BBB«سیادیًا 
  
  الحد األقصى للعملیة المجراة مع مصدر واحد -٣/ب

) ٢/ب(أعاله وفي البند ) ١/ب( الثاني من البند یتعین عدم تجاوز مجموع العملیات المجراة مع المصدر الواحد و المذكورة في البند
    .من األموال الخاصة للمصرف% ١٠أعاله نسبة 
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   للتسھیالت المصرفیة المعطاة إلى شخص واحدالحد األقصى  -٤/ب
   الفقرة د –یراجع البند الثامن 

  تسھیالت من مصرف لبنان -١٥
  

لعموالت، التي یمكن لمصرف لبنان منحھا ، بأي شكل كان، ألي مصرف  لرصید التسھیالت ، بما فیھ الفوائد وااألقصىیبلغ الحد 
  األخیر  لھذا األساسیة الخاصة األموالمن  % ٣٠مسجل لدیھ 

 واالعتمادات بالحساب الجاري األمانةتدخل في احتساب النسبة المذكورة عملیات حسم السندات التجاریة وشرائھا تحت نظام عقد 
 · وشراء السندات الخاصة

 المبّین آنفا، على األقصىدد المجلس المركزي لمصرف لبنان ، قیمة التسھیالت التي یمكن أن یمنحھا لمصرف ما ضمن الحد        یح
 ·  النافذة وعلى ضوء حسن تسییر عملھواألنظمة القوانین بأحكامضوء تقید  المصرف 

بنی ة والتجھی زات المت ضررة ب شكل مباش ر م ن         تسھیالت من مصرف لبنان للمصارف لتغطیة جزء من القیمة االس تبدالیة لأل     -أ
   على لبنان ٢٠٠٦حرب تموز 

  
، إفادة المصارف من قروض بشروط میسرة استنادًا ألحكام الفقرة األخیرة من الم ادة  ٣٠/٩/٢٠٠٨یمكن، خالل مھلة أقصاھا   

المت ضررة ب شكل مباش ر م ن ح رب      م ن القیم ة االس تبدالیة لألبنی ة والتجھی زات       % ٦٠ من قانون النقد والتسلیف لتغطیة  ١٠٢
  : على لبنان والعائدة لعمالئھا اللبنانیین المدینین وذلك وفقًا للشروط ولألصول التالیة٢٠٠٦تموز 

  
ف ي األبنی ة والتجھی زات     أن یكون المستفیدون من العمالء اللبنانیین المدینین الذین تعرضوا ألض رار مادی ة مباش رة    -١

 .٣١/٧/٢٠٠٦ر متابعة أعمالھم والى عدم إمكانیة تسدید دیونھم الممنوحة قبل تاریخ أدت واقعیًا أو قانونًا إلى تعّذ
 
المصارف المعنیة، على مسؤولیتھا، قیمة االضرار المادیة المباشرة الالحقة بالمباني وبالتجھیزات الناتجة ان تقدر   -٢

ستبدالیة لألبنی ة والتجھی زات    على لبنان والتي أصابت كل عمیل معني على حدة والقیمة اال٢٠٠٦عن حرب تموز  
بقیمة أي تسھیالت أو اعفاءات أو تعویضات أو منح، في حال وج دت، س بق وأن اس تفاد منھ ا العمی ل      بعد تخفیضھا  

  . ونتیجة لھا٢٠٠٦من أي جھة كانت بعد حرب تموز 
مل أي تح سینات أو   بحی ث ال ت ش  ٢٠٠٦تنحصر القیمة االستبدالیة بإعادة الوضع إلى ما كان علیھ قبل حرب تم وز    

  .توسیعات أو إضافات
  

 ان تقدم كل من المصارف المعنیة طلبًا شامًال إلى مصرف لبنان مرفقًا بھ دراسة مفصلة عن وضع كل م ن عمالئھ ا      -٣
المتضررین والئحة بأسمائھم دون أي استثناء تتضمن قیمة القرض المنوي منحھ ألي منھم أو تبری رًا ألس باب ع دم      

 . الفقرة  باالستناد إلى أحكام ھذهمنح أي منھم قرضًا
  .یحدد المجلس المركزي على ضوء ھذا الطلب قیمة القرض بشروط میسرة الذي سیمنح للمصارف المعنیة

 
ان تتحقق لجنة الرقابة على المصارف واثنتان من شركات تدقیق الحسابات الكبرى، تعینھما المصارف المعنیة على  -٤

وم ن س المة الوض ع الق انوني للعم الء      أعاله ) ٢(و) ١(نصوص علیھا في البندین  مسؤولیتھا، من توفر الشروط الم    
 . الفقرة ومن إمكانیة متابعة أعمالھم في حال استفادتھم من أحكام ھذه

  
) ٢(من القیمة االستبدالیة لألبنی ة والتجھی زات المحت سبة وفق ًا للبن د       %  ٨٠ان ُیمنح العمیل المتضرر قرضًا بنسبة     -٥

 . من ھذه القیمة % ٦٠ن ال تقل نسبة القرض الممنوح باللیرة اللبنانیة عن على اأعاله 
 
عل ى األق ل،    % ٦٠یوازي نسبة أعاله ) ٥(ان تعفي المصارف المعنیة العمیل من جزء من القرض موضوع البند       -٦

 مقاب ل م ن العمی ل،    أصًال وفائدة، من القیمة االس تبدالیة لألبنی ة والتجھی زات محت سبة وفق ًا لم ا ورد أع اله ودون أي           
تحتسب الفوائد على ھذا . من ھذه القیمة على األكثر % ٢٠بحیث یصبح رصید الدین المتوجب على العمیل یوازي 

 زائدًا (Cost of Funds)الرصید بحیث ال تتعدى الفائدة والمصاریف والعموالت من اي نوع كانت الكلفة التمویلیة 
٣.%   

 
والتجھیز بمھلة أقصاھا سنة من تاریخ موافق ة المجل س المرك زي لم صرف لبن ان عل ى       ان یبدأ العمیل بإعادة البناء     -٧

 . بشروط میسرة للمصارف المعنیةمنح القروض
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 وبإتمام أعمال إعادة البن اء والتجھی ز   القیمة االستبدالیة لألبنیة والتجھیزاتمن  % ٢٠العمیل بتحمل نسبة ان یتعھد   -٨
شخصیة وبالتنازل عن أي تعویضات أو م ساعدات أو م نح ق د یح صل علیھ ا       على نفقتھ الخاصة وعلى مسؤولیتھ ال     

من أي جھة كانت وذلك لمصلحة م صرف لبن ان والم صارف و المؤس سات المالی ة المعنی ة ك ل بح سب ن سبة          الحقًا  
 . دینھ

  
ح رب تم وز   تقسیط أرصدة القروض كافة غیر القابلة للتسدید نتیجة لألضرار المباش رة ل     المصارف المعنیة ان تعید    -٩

وفق ًا لبرن امج ت سدید جدی د ی تم       وذل ك  ٣١/٧/٢٠٠٦ والتي تكون سبق ومنحتھا للعمیل المت ضرر قب ل ت اریخ        ٢٠٠٦
 .االتفاق علیھ مع العمیل

  
أن ال تتع دى الفائ دة   عل ى  أع اله  ) ٩(ان تحتسب الفوائد المطبقة على رصید القرض المع اد تق سیطھ موض وع البن د             -١٠

 %.  ٣زائدًا ) Cost of funds( نوع كانت الكلفة التمویلیة والمصاریف والعموالت من أي
  
 

المصارف المعنیة القروض الممنوحة من مصرف لبنان بشروط میسرة في سندات خزین ة ی تم االكتت اب        ان تستثمر    -١١
وفي حال عدم إصدار سندات خزینة، یجوز توظیف ھذه القروض في حسابات أو عملیات أو . بھا في السوق األولیة

  .المجلس المركزيق مالیة یوافق علیھا أورا
تشّكل أي من ھ ذه التوظیف ات ال ضمانات الكافی ة والمطلوب ة للق روض الممنوح ة ب شروط می سرة ش رط أن یقب ل بھ ا              

  .وبنسبتھا المجلس المركزي
 

 المعنی  ة المح  ددة ان ی  تم تموی  ل إع  ادة أعم  ال البن  اء والتجھی  ز ب  شكل ن  سبي ومت  زامن م  ن مختل  ف م  صادر التموی  ل   -١٢
 ). العمالء المتضررون- المصارف أو المؤسسات المالیة -مصرف لبنان (

 
 .ان تتم إعادة الفوائد الناتجة عن الجزء غیر المستعمل من القرض المیسر إلى مصرف لبنان -١٣

  
في حال إفالس الحق ألحد العمالء المتضررین قبل تاریخ انتھاء القرض المیسر، ان ُیَسَدد الجزء من ھ ذا الق رض      -١٤

نوح لتغطیة جزء من دین العمیل المفلس، استیفاًء ل دین م صرف لبن ان، ع ن طری ق تملی ك ھ ذا األخی ر ل سندات           المم
الخزینة أو لغیرھا من التوظیفات المستثمر فیھا الجزء المذكور من القرض المیسر وتسدید القیمة المغط اة ب القرض    

 . مفلسالمیسر من ناتج تصفیة األبنیة والتجھیزات العائدة للعمیل ال
 

 . الفقرة المعنیة بالتأكد من صحة تنفیذ أحكام ھذه ان یقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف -١٥
  

، م  ن دع  م الدول  ة للفوائ  د المدین  ة ش  رط ت  وفر ال  شروط    أع  اله ) ٦(یمك  ن إف  ادة رص  ید الق  رض الجدی  د، بع  د تخفی  ضھ وفق  ًا للبن  د    
 .٢/١/٢٠٠١  تاریخ٧٧٤٣المنصوص علیھا في القرار األساسي رقم 

  
  

 م ن  ٢٠٨تعرض المصارف المعنیة، إضافة إلى العقوب ات اإلداری ة المن صوص علیھ ا ف ي الم ادة       ما ورد أعاله ان مخالفة أحكام  
قانون النقد والتسلیف،  الى إیداع احتیاطي أدنى خاص لمدة سنة لدى مصرف لبنان، ال ینتج فائدة، یحدد قیمتھ المجلس المرك زي      

لة، بین مبلغ القرض المیسر الذي استفادت منھ أو الذي كان یمكن ان تستفید منھ وبین مبلغ الق رض ال ذي ك ان    ویتراوح، وفقًا للحا 
  .  الفقرة یمكن أن تمنحھ للعمیل أو مبلغ القرض المیسر الذي استفادت منھ خالفًا ألي من أحكام ھذه

  
  :تقوم لجنة الرقابة على المصارف

  .ا ام على أن تبلغ حاكم مصرف لبنان فورًا بأي مخالفة لھبمھمة مراقبة صحة تنفیذ ھذه األحك -
 .  ألحكام اھذهلبإصدار األنظمة التطبیقیة  -

 

    باللیرة اللبنانیةاإللزامياالحتیاطي  -١٦
  

 خاص بالعملة احتیاطي لكن یتعین علیھ إیداع مصرف لبنان اإللزاميال یخضع المصرف المتخصص  لموجب تكوین االحتیاطي 
  : في كل من الحالتین التالیتین اللبنانیة
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 والم ساھمات ب اللیرات اللبنانی ة للقط اع الخ اص ولل شركات المختلط ة         األج ل تدني مجموع السلفات المتوسطة والطویلة       -
  ·اللبنانیة عن النسبة المحددة في النصوص التنظیمیة الصادرة عن  مصرف لبنان

التسلیفات الممنوحة  للقطاع العام  مبالغ ركات المختلطة اللبنانیة عن التسلیفات الممنوحة  للقطاع الخاص وللشمبالغ تدني  -
 ·منصوص علیھ في النصوص التنظیمیة الصادرة عن  مصرف لبنان بأي عملة كما ھو 

  
 

   بالعمالت األجنبیة لدى مصرف لبنان اإللزاميالتوظیف  -١٧

  حجم التوظیف -أ
 عل ى الودائ ع لدی ھ الج  ل    األخی  ران، لق  اء الفوائ د الت ي یمنحھ ا ھ ذا      ی  ودع ل دى م صرف لبن    أنیتع ین عل ى الم صرف المتخ صص     

  : األجنبیةمن العناصر التالیة المكونة بالعمالت % ١٥، نسبة األجنبیةبالعمالت 
  · الودائع التي یتلقاھا مھما كانت طبیعتھاأنواعجمیع  -
لتي یستحصل علیھا من القطاع المالي ولم ي یصدرھا والقروض ات والشھادات المصرفیة الاإلیداعسندات الدین وشھادات  -

 · اقلأویبق على تاریخ استحقاق كل منھا سوى سنة 

   خاصة من مصرف لبنان مقابل التوظیف اإللزاميتسھیالت -ب
 لدی ھ الت ي تف وق ن سبة     األجنبی ة  یمنحھ قروضًا توازي نسبة من توظیفاتھ بالعمالت أن یطلب من مصرف لبنان   أنیمكن للمصرف   

 ·األقللمفروضة وذلك لقاء فائدة مدینة تساوي معدل الفائدة الدائنة المحتسبة على ھذه التوظیفات زائد نقطتین على ا% ١٥الـ
  

  األجنبیة الجاھزة الصافیة بالعمالت األموالنسبة  -١٨
 

 ج اھزة ص افیة   االأم و  ، األجنبیةمن العناصر التالیة المكونة بالعمالت % ١٠ على نسبة  اإلبقاء یتعین على المصرف المتخصص   
  :بھذه العمالت 

  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 
    

  :  نقدیةأمواالتعتبر 
  ·السیولة الجاھزة في صنادیق المصرف -
 · المودعة لدى مصرف لبناناألموال -
 · اقلأو ولم یبق على تاریخ استحقاقھا سوى سنة األخرى المودعة لدى المصارف األموال -

 

   الخاصة الجاھزة الصافیة بالعملة اللبنانیةاألموالنسبة  -١٩
 

 الخاصة أموالھمن % ٤٠، نسبة األرباح توزیع أویما عند تكوین المؤونات  وعلى الدوام، وال ساألقل یبقي على أنعلى المصرف 
  · نقدیةأمواال الصافیة المحررة بالعملة  اللبنانیة األساسیة

 ول م یب ق   األخ رى  الم صارف  أو المودعة لدى مصرف لبنان واألموال نقدیة، السیولة الجاھزة في صنادیق المصرف     أمواالتعتبر  
 · اقلأو سندات الخزینة اللبنانیة التي لم یبق على تاریخ استحقاقھا سوى سنة أو اقل أوسوى سنة على تاریخ استحقاقھا 

 

  نسبة المالءة -٢٠

  تعریفھا -أ
 الصافیة المحددة من مصرف لبنان إلى العناصر اإلجمالیة   الخاّصةاألموالتعّرف  نسبة المالءة لدى المصرف المتخصص بنسبة 

  :التالیة
   · نود خارج المیزانّیة الُمثقلة بأوزان المخاطر وبنسب التحویلالموجودات وب -
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 ت  ستثنى م  ن موج  ب  أنالمجم  وع الُم  ضاَعف للتج  اوزات عل  ى الح  دود الق  صوى لمخ  اطر الت  سھیالت الم  صرفّیة عل  ى      -
 ·المضاعفة قیمة التجاوزات الموافق علیھا من المجلس المركزي وفقا للنصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان

 · بالقیمة الُمطلقةاإلجماليقیمة مركز القطع  -

   تحدیدھا-ب
أو ) ف روع لبن ان أو ف روع لبن ان والف روع الخارجی ة      (على المصرف التصریح، فصلیًا، عن نسبة المالءة لدیھ عل ى أس اس ف ردي         

  .مجمع، حیثما ینطبق 
   %١٢ تقل نسبة المالءة لدى  المصرف المتخصص، عناالیجب 

  . الدولیة حول كفایة رأس المال٢ بازل  تطبیق اتفاقیة-ج
االتفاقی ة الدولی ة الجدی دة ح ول كفای ة      " ( ٢اتفاقی ة ب ازل   "على المصارف العاملة في لبنان كافة العمل حثیثًا وتدریجیًا على تطبیق    

ألسس المحددة أدناه  وفقًا ل١/١/٢٠٠٨ الحتساب نسبة المالءة على أساس إفرادي أو مجمع، حیث ینطبق، اعتبارًا من )رأس المال 
  . وتبعًا لما سوف یصدر الحقًا بھذا الشأن

  
   موجبات ملقاة على المصارف اللبنانیة -١/ج

  .بغیة احتساب مخاطر االئتمان) Standardised Approach(العمل على تطبیق المنھج المعیاري  -١
 .ساب مخاطر التشغیلبغیة احت) Basic Indicator Approach(األساسي  المؤشر منھج تطبیق على العمل -٢
 بتضمین احتسابھا لن سبة الم الءة، م ستلزمات األم وال الخاص ة لمواجھ ة مخ اطر        ٣١/١٢/٢٠٠٦المباشرة اعتبارًا من     -٣

 . السوق
اخذ موافقة مصرف لبنان لالنتقال من تطبیق المنھجین المشار إلیھما أعاله إلى تطبیق المن اھج األكث ر تق دمًا بع د تحق ق          -٤

 .لمصارف من قدرة المصرف المعني على ذلكلجنة الرقابة على ا
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 الم صارف بقواع د ال شفافیة وان ضباط     " ٢اتفاقیة بازل "من " ركیزة الثالثةال"تطبیق التعلیمات الواردة في    -٦

   .السوق
  
  

   موجبات ملقاة على المصارف اللبنانیة التابعة للخارج-٢/ج
أن  "  ٢زل اتفاقیة با" یمكن للمصارف اللبنانیة التي یملك غالبیة أسھمھا مجموعة مصرفیة أو مالیة مسجلة في بلدان أجنبیة تطبق 

تعتمد المناھج التي تطبقھا مؤسساتھا االم الحتساب نسبة المالءة باإلضافة إلى المناھج المعتمدة نظامیًا في لبنان إذا كان ت تختل ف       
عن تلك المطبقة على مستوى المجموعة على أن تتحقق لجنة الرقابة على المصارف من المناھج المعتمدة ومدى مالءمتھا لوضع  

  . عنیةالمصارف الم
  

، " ٢اتفاقیة بازل "والعاملة في لبنان إذا كانت تابعة لمؤسسات مسجلة في دول ال تطبق " المصارف اللبنانیة التابعة للخارج"على 
  . االلتزام بتطبیق األحكام التي تسري على المصارف اللبنانیة 

    
ال ذي  ) Basel II Project Manager" (٢ل اتفاقی ة ب از  "على كافة المصارف العاملة في لبنان تعیین م سؤول ع ن تطبی ق    

  . یستحسن أن یكون أخصائیًا في إدارة المخاطر وإبالغ لجنة الرقابة على المصارف عن اسم ھذا المسؤول 
  

  تنظیم العالقة بین المصارف وشركات تصنیف االئتمان -٢١
  

  خارجھ    المعاییر الواجب توافرھا في شركات تصنیف االئتمان المنشأة في لبنان أو-أ
  : الموضوعیة -١

  
  .یجب أن تكون الطریقة المعتمدة للتصنیفات االئتمانیة سلیمة وبالغة الدقة وأن تكون خاضعة إلمكانیة مراقبة صحتھا         

  :بمعیار الموضوعیة، یجب أن تتوفر فیھا على األقل الشروط التالیةشركات تصنیف االئتمان بھدف التأكد من التزام 
  

  .  »العمیل«لیة التصنیف كل خصائص ومواصفات الملف االئتماني لـأن تشمل عم  -
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أن ت ضع تعریف ًا واض حًا للفئ ات الت ي ست ستخدم ف ي عملی ة الت صنیف وأن ت ضع مع اییرًا مح ددة العتمادھ ا ف ي ت صنیف                  -
  .عمالئھا بین ھذه الفئات

ون مبنی ة عل ى معلوم ات وافی ة م ن خ الل       ، بحی ث تك   »العمالء«أن تعتمد المعاییر واإلجراءات عینھا في تصنیف جمیع     -
أو أي وس  یلة أخ  رى /و» العمی  ل«أو م  ن خ  الل مق  ابالت م  ع /أو م  ن ال  سوق، و/، و»العم  الء«االف  صاحات المقدم  ة م  ن 

 .موثوقة
 .»العمیل«أن تحرص على أن یعكس التصنیف المعتمد كل أنواع المخاطر التي یتعرض لھا   -
یتالءم مع المعاییر الدولیة ومع السوق المحلیة وأن تخضع الطرق المعتمدة لدیھا في أن تضع تعریفھا الخاص للتعثر بما   -

وان تج ري التغیی رات ف ي الت صنیف بن اًء      ) Quantitative Back Testing(عملی ة الت صنیف إلع ادة االختب ار الكّم ي      
 .على ذلك

ف، قط اع المؤس سات المالی ة، قط اع     قط اع الم صار  (أن تعتمد الطریقة عینھا لت صنیف ك ل قط اع م ن قطاع ات ال سوق             -
) Back Testing(بما في ذلك عملی ات إع ادة االختب ار    ...) الشركات الكبیرة الحجم، قطاع الشركات المتوسطة الحجم 

 .لمدة سنة على األقل
 .تسمى لجنة التصنیفشركات تصنیف االئتمان أن تتخذ كل قرارات التصنیف من قبل لجنة خاصة داخل   -
 .مراجعة مستمرة للمعاییر واإلجراءات المعتمدة لدیھا لتتالءم مع أي تغّیرات خارجیةأن تقوم ب  -
بعد تاریخ نشرھا للتصنیفات العائدة لھ وأن تقوم بإجراء التعدیالت المناس بة  » العمیل«أن تقوم بمتابعة مستمرة ألوضاع        -

 .على ھذه التصنیفات كلما دعت الحاجة لذلك
 .مالئمة تساعدھا في عملیة التصنیف االئتمانيأن تعتمد أنظمة داخلیة   -

  
  

 : االستقاللیة -٢
  

وأن تك ون م ستقّلة وأن ال   » العمی ل «أي منفع ة خاص ة، مباش رة أو غی ر مباش رة، م ن       شركات تصنیف االئتم ان   یجب أن ال تبغي     
  .أو اقتصادیة قد تؤثر على التصنیف/تخضع ألي ضغوطات سیاسیة و

  
  :بمعیار االستقاللیة، یجب أن تتوفر فیھا على األقل الشروط التالیة تصنیف االئتمان شركاتبھدف التأّكد من التزام 

  
 ع دم ممارس ة أي ض غوطات عل ى ق رار الت صنیف        ش ركات ت صنیف االئتم ان      یفترض بم ساھمي     :الملكیــة

الذي تعطیھ ھذه الشركات وال یجوز أن یمتلكوا مساھمات أو مشاركات من أي نوع كان، خاضعة 
 .الشركات  ھذهلتصنیف 

 وضع وتطبیق معاییر ذات ج ودة عالی ة ل إلدارة الرش یدة م ن أج ل        شركات تصنیف االئتمان  على  :اإلدارة الرشیدة
 .   الحفاظ على استقاللیة ومصداقیة التصنیف

ودفع ب دالت أتعابھ ا ألي ض غوطات م ن     شركات تصنیف االئتمان ال یجوز أن یخضع التعاقد مع     :مصادر التمویل
 . »العمیل«قبل 

مث ل خ دمات   » للعمی ل «بتقدیم أي نوع من الخ دمات األخ رى   شركات تصنیف االئتمان   ال یسمح ل    :الخدمات اإلضافیة
 .إدارة المخاطر أو الخدمات االستشاریة من أي نوع كانت

 : التقید بما یليشركات تصنیف االئتمان  على جمیع القیمین على : شركات تصنیف االئتمانإدارة وموظفو
 

بی نھم  ) أصول أو فروع حتى الدرجة الثانیة ضمنًا(أن ال تكون لھم أي عالقة قرابة مباشرة    -
 .»العمیل«وبین 

أس ھم، س ندات، ح صص م شاركة،     (أن ال تكون لھم أي عالقة استثماریة ذات أھمیة ن سبیة        -
 .من أي نوع كانت» العمیل«مع ) مساھمة

عمل ھ ف ي ح ال ك ان یعم ل س ابقًا ل دى        انقضاء مدة سنة على األقل من تاریخ ترك الموظف ل   -
 .»العمیل«

عدم قب ول أي ن وع م ن أن واع التق دیمات المباش رة أو غی ر المباش رة، العینی ة أو النقدی ة، أو             -
  .      »العمیل«الھبات أو الھدایا من 
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  :الشفافیة وتوفر المعلومات للغیر -٣
  

  :افیة وتوفر المعلومات للغیر یجببمعاییر الشفشركات تصنیف االئتمان بھدف التأكد من التزام 
 متاحًا لجمیع المستخدمین الح الیین   شركات تصنیف االئتمانأن یكون اإلطالع على التصنیفات التي تجریھا  -

 .والمحتملین لھذه التصنیفات في األسواق المحلیة والدولیة
التعامل تصنیف االئتمان شركات أن تكون المنھجیات العامة للتصنیف العائدة لكل من القطاعات التي تنوي      -

 .معھا متاحة لجمیع المستخدمین الحالیین والمحتملین لھذه التصنیفات في األسواق المحلیة والدولیة
  
 

 :اإلفصاح -٤
المعلومات الالزمة لألطراف كافة التي تتعامل معھ ا لتمكینھ ا م ن اتخ اذ الق رار المناس ب       شركات تصنیف االئتمان یجب أن توفر  

  :التصنیف االئتماني، لذلك علیھا اإلفصاح، على األقل، عن المعلومات التالیةبشأن مدى مالءمة 
  

 ).مباشرة أم غیر مباشرة ( شركات تصنیف االئتمانو» العمیل«شكل العالقة التعاقدیة بین   -
  .وتحدید معدالتھ الفعلیة الموجودة في كل فئة من فئات التصنیف) Default(تعریف التعثر    -
  .ت الزمنیة المقبولة العتماد التصنیفتحدید الفترا  -
  .تعریف فئات التصنیف  -
  .الطرق المعتمدة للتصنیف وأي تغییر مھم فیھا مع تفسیر أسباب التغییر  -
 .»العمیل« التغّیرات في تصنیف  -
 .تاریخ المتابعة األخیرة وتاریخ تعدیل التصنیف  -
» العمیل«مثل رغبة (مع ذكر أسباب ھذا التوقف » لعمیلا«عن متابعة تصنیف شركات تصنیف االئتمان  تاریخ توقف     -

  ).أو رغبة ھذه الشركات أو أي سبب آخر
  
  

  :الموارد الالزمة -٥
  
  :یجب أن تتوافر لدى شركات تصنیف االئتمان اإلمكانیات الكافیة للقیام بعملیات تصنیف ائتماني دقیق وھي تشمل         

   
بال  سمعة الجی دة والخب رة الكافی ة والكف  اءة    ش ركات ت صنیف االئتم ان    ن عل  ى یج ب أن یتمت ع القّیم و     :الموارد البشریة

 .العالیة
ب  رامج وأنظم  ة متخص  صة تمّكنھ  ا م  ن إدخ  ال وتحلی  ل   ش  ركات ت  صنیف االئتم  ان  یج  ب أن تعتم  د   :الموارد التقنیة

  . المعلومات بطریقة سلیمة وموثوقة
  

  :المصداقیة -٦
  

  :ليبما یشركات تصنیف االئتمان تقاس مصداقیة 
  
  .بـالمعاییر الخمسة المشار إلیھا سابقًاشركات تصنیف االئتمان مدى التزام   -
شركات ت صنیف  على تصنیفات ....) مستثمرون، شركات تأمین، أصحاب شركات تجاریة(مدى اعتماد أطراف مستقّلة       -

 .االئتمان 
  .وجود إجراءات داخلیة تمنع إساءة استخدام المعلومات السریة  -

  

  ة العمیل بشركات تصنیف االئتمان عالق–ب 
  
 ٢كبیرة الحجم المشار الیھا في المنھج المعیاري الحتساب مخاطر االئتمان في اتفاقیة بازل الھوالشركة أو المؤسسة » العمیل«
)Claims on Corporates (یة والتي تطلب تصنیفھا أو تصنیف الضمانات والكفاالت المقدمة منھا أو أي أدوات أو منتجات مال

   .صادرة عنھا
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أي من خالل المصرف الذي (أو غیر مباشرة ) Solicited(مع شركات تصنیف االئتمان أن تكون مباشرة » العمیل«یمكن لعالقة 
  :، وفي الحالة الثانیة یتوجب)Unsolicited -»العمیل«یتعامل معھ 

تعمال البیانات والمعلومات باسشركات تصنیف االئتمان تسمح لـ» العمیل«الحصول على موافقة خطیة من    -
  .المتعلقة بأوضاعھ المالیة والتي ھي بحوزة المصرف

بعدم إساءة استخدام المعلومات المقدمة لھا من شركات تصنیف االئتمان الحصول على تعھد خطي من قبل    -
  .»العمیل«قبل المصرف أو من قبل 

  
واحد وفي حال وجود عدة تصنیفات لھ في » عمیل«لتصنیف شركة من شركات تصنیف االئتمان یمكن للمصرف اعتماد أكثر من 

   .تاریخ معّین، یؤخذ بالتصنیف األقل درجة
  

ت ابع لمجموع ة اقت صادیة واح دة ال ینطب ق بال ضرورة عل ى المجموع ة كك ل وال عل ى أي م ن ال شركات              » عمی ل «إن تصنیف أي    
  دم           ة منھ           ا أو عل           ى أي   والمؤس           سات التابع           ة لھ           ا وال عل           ى أي م           ن ال           ضمانات أو الكف           االت المق     

   .من األدوات والمنتجات المالیة الصادرة عنھا
  
  

   المحظورات-ج
  

 التي ال شركات تصنيف االئتمان المنشأة في لبنان أو خارجهيحظر على المصارف العاملة في لبنان اعتماد تصنيف   -
 وذلك بغية احتساب ٢ إلى اتفاقية بازل والمعدة باالستناد  الواجب توافرها في شركات تصنيف االئتمانتتقيد بالمعايير

  .»للعميل«أوزان المخاطر االئتمانية 
یحظر على المصارف العاملة في لبنان منح شركات تصنیف االئتمان التي تتعامل معھا والقّیمین على إداراتھا أي نوع  -

  . أو معنويمن التسھیالت المصرفیة وذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر أو تحت ستار شخص ثالث طبیعي 

  شركات تصنیف االئتمانقبول أو رفض تصنیفات  -د
  

أعاله  من خالل رقابتها " أ "  بالمعايير الواردة في البند  شركات تصنيف االئتمانتتابع لجنة الرقابة على المصارف مدى تقيد
  . على المصارف ولها صالحية قبول أو رفض تصنيفات أي شركة من شركات تصنيف االئتمان 

شركات تصنيف لفئات التصنيف المعتمدة من قبل ) Mapping( لجنة الرقابة على المصارف بإجراء عملية مواءمة تقوم
وذلك المعتمدة من قبل لجنة بازل الدولية   (Standard & Poor's)بالمقارنة مع سلم فئات التصنيف بحسب شركة االئتمان

   .الفعلية» العميل«س مخاطر للتأكد من موضوعيتها ومن أن أوزان تثقيل المخاطر تعك

  

  مراكز القطع -٢٢

  الحدود القصوى -أ
م ن مجم وع عناص ر     % ١یسمح للمصرف االحتف اظ بمرك ز قط ع عمالن ي ص افي، م دین أو دائ ن، ال یتع دى ف ي أي وق ت ن سبة              

 في الوقت نفسھ ما نسبتھ  لدیھاإلجمالي ال یتعدى مركز القطع أن الصافیة كما حددھا مصرف لبنان على األساسیةاألموال الخاصة 
متقی  دًا ب  صورة متزامن  ة ومتالزم  ة بن  سبة     یكون المصرف المعني أن الصافیة وعلى األساسیة الخاصة األموالمن مجموع % ٤٠

          ·المالءة المتوجبة 
  

  مراكز القطع الثابتة الدائنة -ب
من قیمة األموال الخاصة  % ٦٠یة بالعملة اللبنانیة نسبة  بمراكز قطع ثابتة دائنة ال تتعدى قیمتھا الموازاالحتفاظیسمح للمصرف  

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

 ن وع وكمی ة العمل ة المن وي     یتوجب على المصرف اخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة لتكوین مراكز القطع الثابتة الدائنة مع تحدید   
  ·شراؤھا 
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 اعتب رت ھ ذه الموافق ة ملغ اة     وإال لتكوین مراكز القطع الثابتة، وذلك من تاریخ موافقة م صرف لبن ان    أقصىتحدد مھلة شھر كحد     

 · حكمًا
  

ه المراك ز، وعل ى   ھ ذ   تكوین مراك ز القط ع الثابت ة الدائن ة وك ل تع دیل لعم الت       إعادةتخضع لموافقة مصرف لبنان المسبقة عملیة   
 . یعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند تصفیة أي مركز قطع ثابتأنالمصرف 

 
 

   رأس المال -٢٣

  مقداره -أ
 للمصرف  بمبلغ مقداره خمسة عشر ملیار لیرة لبنانیة یجمد من اصلھ لدى مصرف لبنان ل صالح الخزین ة   األدنىیحدَّد  الرأسمال    

  ·أعمالھفائدة عند تصفیة   بدونإلیھدھا المجلس المركزي  وتعاد نسبة یحد اللبنانیة
 قیمة األقل موجوداتھ تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة علیھ تجاه الغیر بمبلغ یساوي على أن یثبت دائما أنیتوجب على المصرف 

 شرط أخرى سنة األقصىللتمدید  لمھلة حدھا  وعلیھ إعادة تكوین الرأسمال في حال الخسارة بمھلة سنة على األكثر  قابلة .رأسمالھ
 · تكوین رأس المال خالل ھذه المھلة الجدیدةإعادةتقدیم ضمانات كافیة تثبت القدرة على 

 

   رأس المال تحریر -ب
  یحرر راس مال  المصرف نقدا بالكامل في صنادیق مصرف لبنان

   رأس المال واستردادهتخفیض -ج
 ·  جزء منھأياسترداد  أوال یجوز تخفیض راس المال 

  ة رأس المالزیاد -د
الحدود التي یوافق علیھا المجلس  عینا بعقارات ضروریة الستثمارات المصرف ضمن أو نقدا أمایمكن زیادة رأس مال المصرف 

 ·المركزي لمصرف لبنان

  اسھم المصرف -٢٤
 ·   مساھمةأوینشأ المصرف المتخصص بشكل شركة لبنانیة مغفلة  

  األسھمع انوا-أ
   العادیةاألسھم -١/أ

  · التي تمثل رأسمال المصرف فئة واحدة تخضع لنظام قانوني واحد بالنسبة لتملكھا والتداول بھااألسھمتشكل  -
ملكیتھا وتجري عملیات الت داول     وتثبت · ل·م· كافة اسمیة تحفظ لدى الودیع المركزي شركة میدكلیر شاألسھمتكون ھذه  -

 · بموجب قیود الشركة المذكورةاألخرىلحقوق بھا وتنشأ الرھونات وا
  .اإلجراء  قید قانوني باستثناء ما ھو وارد في النصوص القانونیة  المرعیة أيیتم التداول باسھم المصرف دون  -

 
   التفضیلیةاألسھم - ٢/أ

 تن شئ   أنلم ساھمي الم صرف    العادیة،  یمكن للجمعیة العمومیة غیر العادی ة  األسھم فئة إلى وإضافةشرط موافقة مصرف لبنان،    
 · معینة تحددھا الجمعیة العمومیة غیر العادیة المذكورةأولویات أو حقوق أواسھمًا تفضیلیة تتمتع بامتیازات 

وتثبت ملكیتھا وتجري عملیات التداول بھ ا  · ل·م·  اسمیة تحفظ لدى الودیع المركزي شركة میدكلیر ش   األسھمتكون ھذه    -
  · بموجب قیود الشركة المذكورةألخرىاوتنشأ الرھونات والحقوق 

 من قانون التجارة باستثناء حق المشاركة ف ي النق اش   ١٠٥ بجمیع الحقوق المنصوص علیھا في المادة     األسھمتتمتع ھذه    -
 أص حاب  الم صرف اط الع   إدارة، غیر انھ یقتضي عل ى  اإلدارةوالتصویت في الجمعیات العامة وتولي عضویة مجلس        

  ·ى المعلومات والمستندات المعدة الطالع سائر المساھمین التفضیلیة علاألسھم
  : خالفًا لذلك
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 في رأسمال المصرف أسھمھمالتفضیلیة المشاركة في النقاش والتصویت بنسبة ما تمثلھ  األسھمیمكن الصحاب  -
 قب ل   بحل ھ أو بتحری ر زی ادة رأس مالھ عین ًا     أوفي الجمعیات العمومیة المتعلقة بتغییر موضوع الم صرف ش كلھ    

 · الدمج التي یكون طرفًا فیھاأو بعملیات الضم أو األجل
 الت  ي یقت  ضي دفعھ  ا س  نویًا لألس  ھم  األرب  اح لن  سبة أدن  ىف  ي ح  ال ح  ددت الجمعی  ة العمومی  ة غی  ر العادی  ة ح  دا   -

 ھ ذه  أص حاب  المترتب ة ع ن ث الث س نوات مالی ة، یكت سب       األرب اح التفضیلیة ولم یتم دفع كام ل ھ ذه الن سبة م ن        
 لحق سائر المساھمین ویبقى ھذا الحق قائمًا لغایة انقضاء اقا بالتصویت في الجمعیات العمومیة مساوی حاألسھم

  والمترتب ة ع ن تل ك ال سنة وع ن كاف ة       األس ھم  ع ن ھ ذه   األرب اح  أن صبة السنة المالی ة الت ي ی تم فیھ ا دف ع كام ل          
 ·السنوات السابقة

 األولوی  ات أو الحق وق  أولیة م  ن س ائر االمتی  ازات   التف ضی األس  ھم إف ادة ف ي ح  ال تخل ف الم  صرف ع ن ت  أمین     -
 حقًا بالت صویت  األسھم ھذه أصحابالمقررة من قبل الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمصرف المعني، یكتسب        

ف  ي الجمعی  ات العمومی  ة م  ساویًا لح  ق س  ائر الم  ساھمین، ویبق  ى ھ  ذا الح  ق قائم  ًا طالم  ا ل  م ت  ؤمن للم  ستفیدین       
 · المقررةاألولویات أووق  الحقأواالمتیازات 

 یتملكوا اس ھما  أن القاصرین وأوالدھم أزواجھم وعلى المدراء العامین وعلى اإلدارة مجلس وأعضاءیحظر على رئیس   -
  ·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 أصحابلقائیًا من  السھم تفضیلیة، تتألف تإنشاءعند كل  -

   األسھمتداول  -ب
   المالیةاألسواقخارج  ١-ب

  : یخضع االكتتاب والتداول باسھم المصرف لترخیص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحاالت التالیة
م ن مجم وع اس ھم    % ٥ عن طری ق عق د ائتم اني الكث ر م ن      أو، مباشرة  المتفرغ لھأو اكتساب المكتتب   إلى ذلك   أدى إذا -

  · اكبرأیھما، األسھم من حقوق التصویت العائدة لھذه أوالمصرف 
 من حقوق التصویت العائدة لھذه أو اكثر من مجموع اسھم المصرف أو% ٥ التفرغ إجراء كان المتفرغ لھ یملك عند إذا -

 · اكبرأیھما، األسھم
 ال صادرة ع  ن  األنظم  ة مجموع ة اقت  صادیة وفق ًا للتعری ف ال  وارد ف ي     وأی  ة القاص رین  واألوالدل  زوج تحت سب م ساھمة ا  

  .أعاله المذكورة في البندین % ٥مصرف لبنان من ضمن نسبة الـ
  · المتفرغ عنھااألسھم المنتخبین، ومھما كان عدد أو الحالیین اإلدارة مجلس أعضاء أحد المتفرغ لھ أو كان المتفرغ إذا -
  

 · والوصیةاإلرث عن طریق األسھمال یعتبر تفرغًا بمفھوم ھذه الفقرة انتقال 
 زیادة على رأس مال الم صرف وذل ك ب صورة غی ر قابل ة       أیة التي یكتتب بھا المساھمون في األسھم ھذه الفقرة على أحكامال تطبق  

 ·للتخفیض وعند االقتضاء بصورة قابلة للتخفیض
 في احتساب األسھم التفضیلیة حتى ولو تم عن طریق عقد ائتماني كما ال یعتد بھذه األسھمتفرغ عن  ھذه الفقرة الأحكامیستثنى من 

 ·أعالهالمذكورة % ٥نسبة الـ
 وكف اءة المؤس سین والمكتتب ین    أھلی ة م ن   ،أس ھمھ  طل ب ب التفرغ ع ن    أيیتحقق المجلس المرك زي لم صرف لبن ان، قب ل الب ت ف ي              

  واألدبیةوالمتفرغ لھم المادیة 
 
   المالیةاألسواقمن خالل  ٢-ب
  

 كاف ة ف ي   أس ھمھ  بإدراج مصرف لبناني مسجل على الئحة المصارف،  ألي یرخص ،  أنیحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان      
  · عن ثلث مجموع اسھم المصرفاألسواق التي ستطرح فعلیًا للتداول في ھذه األسھم نسبة  ال تقل أن المالیة المنظمة على األسواق
 للتداول  فعلی ًا ف ي   أسھمھ المالیة المنظمة وبطرح نسبة معینة من األسواق كافة في أسھمھ بإدراجصرف الذي ُیرّخص لھ     على الم 

    : األسواقھذه 
  المالیة المنظمةاألسواق 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 المصرفى جمیع توزع النسبة المذكورة علأن  -٢

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

 على المساھمین وغیر المساھمین وفق ًا للتخ صیص ال ذي    أو على المتنازل لھم عن حق االكتتاب    أومساھمي المصرف   
  تقرره الجمعیة العمومیة غیر العادیة

    المالی ة  األس واق  ف ي  المتداول ة  لألس ھم  ال شاري  أوالب ائع   أن یستحصل على ترخیص مسبق من مصرف لبنان إذا ك ان        -٤
  : مستخدما لدیھا وذلك في الحاالت التالیةالمنظمة 
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وفقًا للتعری ف ال وارد ف ي الن صوص التنظیمی ة ال صادرة ع ن        " 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 % ١المتفرغ لھ یملك عند إجراء التفرغ  إذا كان المستخدم المتفرغ أو -

 ف  روع األش  خاص  أوتطب  ق األص  ول الم  ذكورة أع  اله إذا ك  ان المتف  رغ أو المتف  رغ ل  ھ زوج أو أح  د أص  ول        
 . المحددین في ھذا البند 

  تداول بأسھمھ، عن فحوى الترخیص أن یفصح ، فورًا إلى الھیئة المشرفة على السوق المالي المنظم حیث یتم ال    -٥
  . أعاله) ٤(وتفاصیل العملیات موضوع البند   

 

   المالیة المنظمةاألسواق المتداولة في أسھمھشراء المصرف لقسم من  -ج
 والقواع د  األص ول  یراع ي  أن المالی ة  المنظم ة   األسواق المتداولة فعلیًا في أسھمھعلى المصرف الذي یرغب في شراء قسم من    

  :تالیة ال
    سنة واحدة قابلة للتجدیدأقصاھاُیعطى ھذا الترخیص لمدة ·  یـتـقـدم بـطـلب تـرخیص مسبـق من مصرف لبنانأن -
 ذلك، عل ى الم صـرف المعن ي،    إلى إضافة·  یثبت المصرف توافر احتیاطي حر مكون لدیھ، كاف التمام ھذه الصفقة   أن  -

ع   ن الفت   رة الت   ي تل   ت  أو  األخی   رةس   نوات المالی   ة  عن الثالث مالھأع یكون صافي مجموع نتائج أنوقت تقدیم الطلب، 
  محققةأرباحا كان تأسس منذ اقل من ثالث سنوات  قد اظھر إذاتأسیسھ 

 ، بصورة عن الترخیص الممن وح وذل ك   بأسھمھ ُیزّود الھیئة المشرفة على السوق المالي المنظم حیث یجري التداول      أن -
  فحوى ھذا الترخیص ومدتھإعالمیلة  وسبأيفور حصولھ ، وان ینشر 

 یق  وم بالعملی  ات موض  وع الت  رخیص الم  سبق م  ن خ  الل ال  سوق الم  الي حی  ث یج  ري الت  داول بأس  ھمھ وذل  ك بھ  دف        أن -
   والحیلولة دون التقلب الحاد لھذا السعرأسھمھالمساھمة، فقط ، في استقرار سعر 

 . یة كما تحددھا لجنة الرقابة على المصارف ینشر وضعیات مالیة فصلیة منظمة وفقًا للمعاییر الدولأن -
  : على المصارف  یعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابةأن -

  األس واق أس عارھا -عدد األس ھم -تواریخ العملیات(عملیات الشراء والبیع كافة  في آخر كل شھر، عن تفاصیل    -
 ) المنظمة التي تمت فیھا

) عشرة بالمایة% (١٠الـ  یداع العمومیة المرتبطة بأسھمھفورًا ، إذا تعدى اكتسابھ لھذه األسھم ولشھادات اإل -
 .األسواق المالیة المنظمة في ةغیر متداول أو متداولة أكانت أسھمھمن مجموع 

وال ذي یحظ ر قی د أی ة أرب اح أو      )  من ھ  ٣٣الس یما الفق رة    ( ٣٢التقید بالمعاییر الدولیة للتق اریر المالی ة وخاص ة المعی ار           -
ملیات شراء أو بیع أو إصدار أو إلغاء األسھم في بیان األرباح والخسائر بل یتم ادراجھا في حساب خسائر قد تنتج عن ع

 . االحتیاطي الحر النقدي المحتسب ضمن األموال الخاصة 
  

  مرتبطة بأسھمھ ) GDR( شراء المصرف لشھادات إیداع عمومیة -د
  

المرتبطة بأسھمھا أن تراعي األصول والقواعد ) GDR(عمومیة على المصارف التي ترغب في شراء قسم من شھادات اإلیداع ال
  :التالیة

 التقدم بطلب ترخیص مسبق م ن م صرف لبن ان یت ضمن ش رح الغای ة م ن ش راء ھ ذه ال شھادات م ع ذك ر مجم وع ال شھادات                      :أوًال
ص لك ل حال ة عل ى ح دة     وفي حال الموافقة على الطلب، یعط ى الت رخی   . المصدرة واألسواق المالیة المنظمة المتداولة فیھا     

 .ولمدة محددة
 

" أوًال"ال یجوز أن تزید نسبة شھادات اإلیداع العمومیة التي یتم شراؤھا، بناًء على الترخیص المنصوص علیھ في المقطع   :ثانیًا
زی د  عل ى أن ال ی . من مجموع أسھم المصرف) خمسة بالمایة% (٥، من األسواق المالیة المنظمة المتداولة فیھا عن  أعاله  

م ن مجم وع   % ١٠مجموع ما یشتریھ المصرف من ھ ذه ال شھادات وم ن أس ھمھ المتداول ة فعلی ًا ف ي األس واق المالی ة ع ن            
  . أسھمھ أكانت متداولة أو غیر متداولة في األسواق المالیة المنظمة

   . بذلك  للتقید٣١/١٢/٢٠٠٧مھلة أقصاھا حكام األ  ھذه تمنح المصارف التي تكون في وضع غیر متوافق مع  
  

عند تقدیم الطلب، یجب أن یكون صافي مجموع نتائج أعمال المصرف المعني إیجابی ًا وذل ك ع ن ال سنوات المالی ة ال ثالث           :ثالثًا
  .األخیرة أو عن الفترة التي تلت تأسیس أي منھما إذا كان قد تأسس منذ أقل من ثالث سنوات

  
  : میة مرتبطة بأسھمھاعلى المصارف التي تشتري أو تبیع شھادات إیداع عمو
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نشر وضعیات مالی ة ف صلیة منظم ة وفق ًا للمع اییر الدولی ة المعتم دة والمبلغ ة م ن قب ل لجن ة الرقاب ة عل ى الم صارف                 -١
 .بموجب التعلیمات واألنظمة التطبیقیة الصادرة عنھا

 
 : إعالم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف-٢

ت واریخ العملی ات، ع دد ش ھادات اإلی داع      (ل شراء والبی ع كاف ة    بنھایة كل شھر، عن تفاصیل عملیات ا   - أ
العمومی  ة، أس  عارھا، األس  واق المالی  ة المنظم  ة المتداول  ة فیھ  ا، األش  خاص الم  شتراة م  نھم مباش  رة،     

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

 .الشھادات المصدرة
وال ذي یحظ ر قی د أی ة أرب اح أو      )  منھ٣٣السیما الفقرة  (٣٢التقید بالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وخاصة المعیار      -٣

خسائر قد تنتج عن عملیات شراء أو بیع أو إصدار أو إلغاء شھادات إیداع عمومیة مرتبطة بأسھمھا في حساب األرب اح      
  . في حساب االحتیاطي الحر النقدي المحتسب من ضمن األموال الخاصةتم إدراجھا والخسائر بل ی

  
  

تمویل المدفوعات العائدة لعملیات شراء شھادات ایداع عمومیة مرتبطة بأسھمھا من االحتیاطي الحر النقدي المحتسب  -٤
    .من األموال الخاصة

  :على المصارف المعنیة اتخاذ اإلجراءات التالیة
من األسھم العادیة المكونة  % ٣٠اح بإصدار شھادات إیداع عمومیة مرتبطة بأسھمھا یفوق مجموعھا، في أي وقت، دم السمع -١

  ) .دون األسھم التفضیلیة ( لرأسمالھا 
 

تزوید لجنة الرقابة على المصارف، مرتین في ال سنة قب ل نھای ة ك ل م ن ش ھر تم وز وش ھر ك انون الث اني بق در م ا ت سمح ب ھ                     -٢
 : ألنظمة، بالئحة تتضمن أسماءالقوانین وا

على األقل من مجموع ھذه  % ٥حملة شھادات اإلیداع العمومیة المرتبطة بأسھمھا الذین تبلغ نسبة ملكیة كل منھم          - أ
  .الشھادات

على األقل من أسھمھا وذلك  % ٥حملة شھادات اإلیداع العمومیة المرتبطة بأسھمھا الذین تبلغ نسبة ملكیة كل منھم   - ب
 . نسبة ھذه الشھاداتمھما بلغت

 حملة شھادات اإلیداع العمومیة المرتبطة بأسھمھا الذین یبلغ مجموع ما یملكھ كل منھم من شھادات اإلیداع العمومیة -ج
  . على األقل من رأسمالھا أو ما تمثلھ من ھذا الرأسمال % ٥واألسھم نسبة 

، وفقًا للتعریف الوارد في الن صوص التنظیمی ة ال صادرة ع ن     تحتسب مساھمة الزوج واألوالد القاصرین وأیة مجموعة اقتصادیة   
  .ھذا) ٢(مصرف لبنان، من ضمن النسب المحددة في البند 

  
ش ھادات اإلی داع   التحقق، على مسؤولیتھا، من أن التصویت على مقررات جمعیات مساھمیھا العمومیة كافة من قب ل ُم صِدر          -٣

  .رادة حاملي ھذه الشھادات وذلك استنادًا إلى إفادة صریحة من المصدر تحفظ لدیھاا یتم وفقًا إلالعمومیة المرتبطة بأسھمھ
  
  .٩/١١/٢٠٠٦على التجاوزات الحاصلة في اإلصدارات السابقة لتاریخ أعاله ) ١(ال تطبق أحكام البند  -٤

  .٩/١١/٢٠٠٦على اإلصدارات السابقة لتاریخ أعاله ) ٣(كذلك ال تطبق أحكام البند 
 

  لخیار لالكتتاب باألسھمحقوق ا -ه
 وأعضاء منح رئیسھ اإلدارة تجیز لمجلس أنشرط موافقة مصرف لبنان، یحق للجمعیة العمومیة غیر العادیة لمساھمي المصرف 

 بع ضھم،  أو، إدارت ھ  فیھ ومستخدمي المصرف والقائمین على إداریة القانونیة مناصب لألصول الذین یشغلون وفقًا     اإلدارةمجلس  
  · مجانیة تولیھم حق االكتتاب بعدد من اسھم المصرفحقوق خیار

 ال  شروط الت  ي تم  نح فیھ  ا حق  وق الخی  ار وت  واریخ اس  تحقاقھا والمھ  ل المعط  اة لممارس  تھا واس  عار     اإلدارةیح  دد مجل  س  -
  ·باألسھماالكتتاب 

ھ ضمن المھلة المحددة  یمارس حقأن ھي غیر قابلة للتداول، وللمستفید منھا اإلدارة حقوق الخیار الممنوحة من مجلس أن -
 الموص ى لھ م   أو ورثت ھ  إل ى في حال وفاة صاحب حق الخیار، خالل المھل ة المح ددة لممارس تھ، ینتق ل ھ ذا الح ق            · لذلك

 تك ن المھل ة المتبقی ة    أیا یمارسوه ضمن مھلة ستة اشھر من تاریخ الوفاة أن للموصى لھم في ھذه الحال أوویعود للورثة   
 ·ورلممارسة حق الخیار المذك

 المكتتب بھ ا نتیج ة لممارس ة    لألسھم ممارسة حقوق الخیار توجب زیادة رأسمال الشركة بمبلغ یوازي القیمة االسمیة     أن -
 جزئیًا، بتفرغ عن اسھم أم یقرر استبدال زیادة رأس المال، كلیًا أن المصرف إدارةحقوق الخیار، غیر انھ، یحق لمجلس 
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 ت  م ش  راؤھا م  ن قب  ل إذا أو ف  ي محفظ  ة الم  صرف المعن  ي األس  ھمافرت ھ  ذه  ت  وإذاالم  صرف بال  سعر المح  دد لالكتت  اب 
 · حرة مكونة لدیھأرباحالمصرف خصیصًا لھذه الغایة من 

 مستفید آخر من جراء أي أو اإلدارة رئیس مجلس أو المصرف إدارة القائم على أو التي یحققھا المستخدم األرباحتخضع  -
 اش  تراك أيیبة الب اب الثال  ث م ن ق انون ض ریبة ال  دخل، وتعف ى م ن توج ب        ممارس ة حق وق الخی ار الممنوح  ة لھ م ل ضر     

 · نھایة الخدمةأو في احتساب تعویض الصرف األرباحال تدخل ھذه · للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 

   الشركات المالكة- ٢٥

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

    واجبات الشركات المالكة -٢ 
  :یطلب من الشركات المالكة المسجلة في لبنان التقید بما یأتي 

إعداد بیانات مالیة سنویة إفرادیة مدققة وفق نماذج صادرة عن مصرف لبنان ومنظمة وفق ًا لمع اییر المحاس بة          - أ
  .مات الساریة المفعول في لبنان الدولیة التي ال تتعارض مع التنظی

إعداد بیانات مالیة سنویة مجمعة عن المجموعة االقتصادیة المشكلة منھا ومن المصارف والمؤسسات المالی ة        - ب
اللبنانیة ومن المؤسسات ذات الطابع المالي أو غیر المالي المرتبطة بھا والمسجلة ف ي لبن ان أو الخ ارج وذل ك            

 . رة عن مصرف لبنان وفقًا ألسالیب التجمیع الصاد
اعتماد ، في إعداد بیاناتھ ا المالی ة المجمع ة ، نم وذجي المیزانی ة وبی ان ال دخل المع دین للن شر ال صادرین ع ن                  - ج

  . مصرف لبنان 
تنظیم محاسبتھا الداخلیة وفقًا لمعاییر المحاسبة الدولیة الت ي ال تتع ارض  م ع التنظیم ات ال ساریة المفع ول ف ي            - د

 . لبنان 
وتزوی د م صرف   . جھاز خاص بالرقابة الداخلیة یعمل وفقًا للتنظیمات الساریة على المصارف في لبن ان    إنشاء   -ھ

لبنان ولجن ة الرقاب ة عل ى الم صارف س نویًا ، ض من المھل ة المح ددة إلرس ال البیان ات المالی ة ال سنویة العائ دة                   
  :للمصارف العاملة في لبنان ، بالمستندات التالیة 

  ) .المیزانیة وبیان الدخل وبیان التدفقات النقدیة ( االفرادیة والمجمعة والمدققة بیاناتھا المالیة  -١
 التي تصدرھا وتتضمن جمیع المعلومات المالیة وغیر المالیة عنھا وعن (Bulletin )النشرة السنویة  -٢

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

االسترش  اد ، ف  ي اإلف  صاح ع  ن المعلوم  ات المالی  ة وغی  ر المالی  ة المتعلق  ة بمؤس  سات المجموع  ة ، بالمعی  ار        -  و
  .  الخاص بالتقریر عن المعلومات المالیة لقطاعات األعمال ١٤المحاسبي الدولي رقم 

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

نشر بیاناتھا المالیة االفرادیة والمجمعة س نویًا وفق ًا لم ا ھ و متب ع بالن سبة للم صارف العامل ة ف ي لبن ان وتزوی د               - ح
  .  مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن الصحف التي تم النشر فیھا 

تین في السنة قبل نھایة كل من ش ھر تم وز وش ھر    تزوید لجنة الرقابة على المصارف ، مر         - ط
  :كانون الثاني ، بما یلي 

بیان مفصل یتضمن أسماء المساھمین فیھا مع تبی ان جن سیاتھم ون سب م ساھمتھم           .١
وفئة األسھم التي یملكونھا في حال وجودھا ومعلومات عن الشركات التي ت ساھم   

ط رأ عل ى ھ ذا البی ان خ الل      ، باإلضافة إلى كل تع دیل ی " الشركات المالكة  " في  
  .السنة 

الشركات المالكة " بیان مفصل یتضمن المعلومات المذكورة أعاله عن مساھمات  .٢
 .المعنیة في الشركات كافة في لبنان أو الخارج " 

  .كافة ، المسجلة في لبنان ، أسھمًا اسمیة " الشركات المالكة " أن تكون أسھم   - ي
 بغی ة ت سویة   ٣٠/٦/٢٠٠٧لف ألحكام ھ ذا البن د مھل ة ح دھا األق صى      تمنح الشركات التي تكون في وضع مخا       

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

رض  إعداد التقاریر السنویة وتقریر المتابعة نصف السنوي الموجبة وفق ًا لقواع د المراقب ة الدولی ة الت ي ال تتع ا            - ت
  .مع القواعد الساریة في لبنان 

تزوید مصرف لبنان ولجن ة الرقاب ة عل ى الم صارف بن سخ ع ن التق اریر المع دة ض من المھل ة المح ددة لت سلیم                      - ث
  .التقاریر عن المصارف والمؤسسات المالیة العاملة في لبنان 

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

  .أعاله  ) ٣( والبند   ) ھ-٢(  المحددة في البند تتزوید مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالمستندا  - ج
  ) .   ط-٢( تزوید لجنة الرقابة على المصارف ، مرتین في السنة بالبیانین المحددین في البند   - ح

  
  
  

  فیة الرشیدة  اإلدارة المصر-٢٦
 عن لجنة بازل الدولیة ٢٠٠٦المصرف أن یعمل بشكل حثیث على تطبیق المبادئ الواردة في الوثیقة الصادرة في شباط یطلب من 

ھ ذه الوثیق ة ت ضمنت    . في المؤسسات الم صرفیة  ) Corporate Governance(المتعلقة بتعزیز اإلدارة المصرفیة الرشیدة 
  :  المبادئ التالیة 

  
على أعضاء مجلس اإلدارة أن یتمتعوا بالجدارة إلش غال مراك زھم وأن ی دركوا بوض وح دورھ م ف ي          :أ األولالمـبد

  .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
  .وأن یعممھا في المصرف ویشرف على االلتزام بھا على جمیع المستویات

  
على مجلس اإلدارة أن یحدد بوضوح الم سؤولیات وط رق محاس بة الم سؤولین وأن یجع ل التقی د بھ ا              :المـبدأ الثالث

  .إلزامیًا على جمیع مستویات المصرف
  

تم ارس إش رافًا محكم ًا عل ى الم صرف      " اإلدارة العلیا التنفیذی ة "أن على مجلس اإلدارة أن یتأكد من     :المـبدأ الرابع
الم  سؤولون ع  ن اإلش  راف عل  ى إدارة   " اإلدارة العلی  ا التنفیذی  ة " یق  صد ب  ـ .وفق  ًا لل  سیاسة المرس  ومة 

الم  دیر الع  ام وجمی  ع الم  دراء الع  امین الم  ساعدین وم  دراء  /األعم  ال الیومی  ة ك  رئیس مجل  س االدارة 
  .ومسؤولي اللجان المتخصصةاألقسام الرئیسیة 

  
أن ی  ستخدم ب  شكل فع  ال نت  ائج أعم  ال وح  دة  " اإلدارة العلی  ا التنفیذی  ة"عل  ى ك  ل م  ن مجل  س اإلدارة و  :المبدأ الخامس

  .التدقیق الداخلي وأجھزة الضبط الداخلي ومفوضي المراقبة
  

تعویضات وتطبیقاتھا تتالءم م ع  على مجلس اإلدارة أن یتأكد من أن سیاسات تحدید المخصصات وال         :المبدأ السادس
  .الثقافة المؤسساتیة التي یعتمدھا المصرف ومع أھدافھ البعیدة المدى واستراتیجیتھ وبیئتھ الرقابیة

  
  .یجب إدارة شؤون المصرف بطریقة شفافة   :المـبدأ السابع

  
نط  اق ممارس  ة أعمال  ھ، بنی  ة   أن یع  ي، ف  ي  " اإلدارة العلی  ا التنفیذی  ة "عل  ى ك  ل م  ن مجل  س اإلدارة و    :المـبدأ الثامن

  ).أي اعرف بنیتك(المصرف التشغیلیة خصوصًا إذا كانت البنى التنظیمیة تفتقر إلى الشفافیة 
  

  :على وحدات التدقیق الداخلي في المصرف القیام بما یلي 
اإلدارة التأكد، على مختلف مستویات المصرف، م ن تقی د جمی ع األق سام بال سیاسات واإلج راءات المكّمل ة ألنظم ة             -١

  .المصرفیة الرشیدة التي تضعھا اإلدارة والتي تتضمن المبادئ المذكورة أعاله
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إجراء التقییم الالزم ألنظمة اإلدارة المصرفیة الرشیدة وللسیاسات واإلجراءات المكّملة لھا وإبداء ال رأي ف ي م دى       -٢
 .كفایتھا وكفاءتھا وفعالیتھا

رة المصرفیة الرشیدة خصوصًا في الحاالت التي یكون فیھا للم صرف  إعطاء األولویة الالزمة لتطبیق أنظمة اإلدا      -٣
) Merger(أو دم ج  ) Acquisition(انتشاٌر خارج لبنان والح االت الت ي یق وم فیھ ا الم صرف بعملی ات تمل ك         

  .وذلك تداركًا لالختالف في البیانات التنظیمیة داخل المجموعة
  

   المولجین بإدارة المصرف وتسییر أعمالھ- ٢٧

   إدارة المصرف - أ
  

  :ادارة المصرف ما یلي"یقصد بعبارة 
  رئیس واعضاء مجلس االدارة والمدراء العامون والمدراء العامون المساعدون في المصرف    -
  ممثلو فروع المصرف    -
  

عة أي یحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان أن یعترض على انتخاب رئیس أو أي عضو في مجلس إدارة المصرف أو على متاب
  .منھم لوالیتھ  

تكون اعتراضات مصرف لبنان بھذا الشأن ملزمة للمصرف وللمساھمین المعنی ین ویتمت ع المجل س المرك زي لھ ذه الغای ة ب سلطة          
  . استنسابیة یمارسھا وفقًا لمقتضیات المصلحة العامة 

أعاله وخصوصًا لجھة عدم صدور بحق أي منھم تقدر المصلحة العامة على ضؤ الكفاءة المادیة والمعنویة لألشخاص المشار إلیھم 
، في لبنان والخارج ، أیة أحكام جزائیة أو مدنیة الرتكاب أیة جنایة عادیة أو س رقة أو س ؤ ائتم ان أو احتی ال أو تبی یض أم وال أو        

   .إعالن إفالس
  :على المصرف تزوید مدیریة الشؤون القانونیة لدى مصرف لبنان

  
ادارة الم صارف  "، بالمعلومات الشخصیة والمھنی ة والمالی ة ع ن    ٣١/١/٢٠٠٨  خالل مھلة حدھا االقصى   -١

  ).  CD(، المبینة في الملحق المرفق، موضوعة على اسطوانة مدمجة "والمؤسسات المالیة
  . فور حصولھ، بأي تعدیل في ھذه المعلومات-٢

  :ةعلى المصارف والمؤسسات المالیة العاملة في لبنان كاف-٣                
المرفق المتضمن أس ماء وأرق ام   ) GGR(تزوید مدیریة المعلوماتیة لدى مصرف لبنان باالنموذج           •

 ھواتف الموظفین المسؤولین عن متابعة تطبیق أحكام ھذا القرار
نظ ام المعلوم ات   "یمكن للمصرف الحصول على نسخة عن التعدیالت التي تم ادخالھا على برنامج       •

م ن خ الل الموق ع االلكترون ي لم صرف لبن ان         ) GGR" (ت المالی ة  عن ادارة المصارف والمؤس سا    
  :التالي

htm.index/ggr/lb.gov.bdl.www  

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

الئح ة المھ ام   "المذكورة ف ي  )  ضرورة توفر بعض المؤھالت في من یزاولھا داخل المصرف المھام التي یرى مصرف لبنان،      ( 
  .  المحددة في النصوص التنظیمیة الصادرة عنھ ما لم تتوفر فیھ المؤھالت والشروط  المطلوبة في تعامیم مصرف لبنان " المنظمة

  
 :یعفى مما سبق 

لقطاعین المصرفي والم الي ال تق ل ع دد س نواتھا ع ن      األشخاص الذین یتمتعون بخبرة عملیة في أي من ا        -١
 .الخمس عشرة سنة وجرى اكتسابھا خالل السبع عشرة سنة السابقة لتاریخ صدور ھذا القرار

بغیة تحدید مدة الخمس عشرة سنة، یتم احتساب فترات العمل الفعلیة عل ى ان تن زل منھ ا ك ل م دة تعطی ل            
 .تزید عن الستین یومًا متواصلة

 .  المدیر العام المعّین وفقًا لألصول-لس اإلدارة رئیس مج -٢
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  الرقابة الداخلیة - ٢٨

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

  ·تخصصة من خارج المصرف للقیام بمھام التدقیق الداخليف مؤسسة مأو تكلیمسؤولیات تنفیذیة لدیھ  
 

 : "الوحدة"تكون مھمة 
 المتخذة ال سیما اإلجراءاتالتدقیق بالعملیات وبالبیانات المالیة للتأكد من صحتھا، ومن كفاءة وفعالیة  -١

  .األموال لجھة منع تبییض 
 ·لمطبقة على المصارف النافذة وال سیما تلك اواألنظمةالتأكد من االلتزام بالقوانین  -٢
  إدارة مجل  س إل ى  ن  صف س نویة، بنتیج  ة ت دقیقھا ورفعھ  ا   األق ل  تق اریر مف  صلة ودوری ة، عل  ى   إع داد  -٣

المصرف ویكون للجنة الرقابة على المصارف ومراقبیھا حق االطالع على ھذه التقاریر واالجتم اع   
 إل ى  التق اریر ورفعھ ا ف ورًا     ھ ذه إع داد یمك ن، عن د االقت ضاء،     ·عندما تدعو الحاج ة " الوحدة"برئیس  

 ·الجھات المعنیة
 

   للرقابة الداخلیةأنظمة وضع -ب
للقواعد المنصوص علیھا في الن صوص التنظیمی ة ال صادرة ع ن م صرف        للرقابة الداخلیة لدیھ وفقًاأنظمةعلى المصرف وضع    

  وعة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیةالمصارف  الموض  الرقابة الداخلیة لدىأنظمة تقییم مبادئ إلىلبنان، والمستندة 
 

    إنشاء الفروع -٢٩
سواء داخل   فرع جدید للمصرف المتخصصأيیقتضي الحصول على موافقة  المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة عند فتح  

   آخرإلى فرع من فروع المصرف من مكان ألي خارجھ وأیضا عند كل نقل أولبنان 
  

 الم صرفیة فی ھ م ع العم وم     األعم ال  فتحھ ومباش رة  إجراءات یستكمل أنصل على ترخیص لفتح فرع لھ على المصرف الذي  یح   
یمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تمدید ھذه المھلة لمرة واحدة لمدة سنة · ضمن مھلة سنة من تاریخ صدور قرار الترخیص   

 األول ى  ف تح الف رع خ الل المھل ة     األخی ر  تعذر على ھ ذا  إذا وذلك بناًء على كتاب معلل من المصرف المعني، أقصى كحد   إضافیة
 ·إرادتھالسباب جدیة ولظروف خارجة عن 

 
تبّین اّنھ ُیحمِّل الم صرف  إذا یعود للمجلس المركزي، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف ، سحب ترخیص فرع  معین    

  · تؤثر على وضعھ العام بشكل جّديأعباء
 لفروع مصرف آخر للشروط التي یخضع لھا فتح فرع جدی د، غی ر ان ھ  یمك ن للمجل س المرك زي        أو لفرع   یخضع تملك مصرف    

  والمھل المحددة في النظام الموضوع منھ  ب شان ف تح ف روع الم صارف     واإلجراءات المصرف المتملك من بعض الشروط     إعفاء
 ·  قضت بذلك المصلحة العامةإذاالجدیدة 

 
  :  الخاصةأموالھبالغ التالیة من  یخصص المأنعلى المصرف 

  · عشرة ملیارات لیرة لبنانیة للمركز الرئیسي -
   خمسمایة ملیون لیرة لبنانیة لكل فرع -

   لت   سویة اوض    اعھا ٣١/١٢/٢٠٠٨تم   نح الم   صارف الت   ي ھ    ي بوض   ع مخ   الف الحك    ام ھ   ذا الق   رار مھل   ة تنتھ    ي بت   اریخ           
   

 عب ارة  أي أو" ف رع قی د التأس یس   " م ستند عائ د ل ھ عب ارة     أي أو وبیاناتھ إعالناتھ وفي أوراقھ یذكر على   أنیحظر على المصرف    
 · مشابھة قبل صدور ترخیص صریح من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان بفتح الفرع المعني

 · فرع لھألي نھائي أو مؤقت إقفال أي مصرف لبنان عند إبالغیتوجب على المصرف 
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  ج  فتح مكاتب تمحیل للمصرف في الخار -٣٠

  الترخیص -أ
 یرفق بطلب الترخیص أنیجب  ·یخضع لترخیص مسبق من مصرف لبنان فتح المصرف المتخصص لمكتب  تمثیل لھ في الخارج

 ·جمیع البیانات والمستندات المحددة من مصرف لبنان

  نشاط مكتب التمثیل -ب
س سات المالی ة وال شركات والھیئ ات والمؤس سات       اتصاالت مع الغیر ، ال سیما الم صارف والمؤ بأجراءیحدد نشاط مكتب التمثیل    

 والت ي تھ م الم صرف، والقی ام بدراس ات عام ة ع ن        أنواعھ ا العامة والخاصة في الخارج الجل استقصاء المعلومات على مختل ف         
  موجب ات مھم ا ك ان   ب أي  المصرف ف ي لبن ان   إلزام یحق لھ أن البلد والمستثمرین لحساب المركز الرئیسي للمصرف دون   أوضاع
  ·نوعھا 

 التجاریة، ال سیما فتح االعتمادات ومنح التسلیفات أویحّظر على مكتب التمثیل، بصورة مطلقة، القیام بأي من العملیات المصرفیة 
 تابع ة ل ھ وخ  صم   أخ رى  ش ركة  أی ة  أو ن وع كان ت باس م ولح ساب الم  صرف     أيوتمدی د مھ ل ت سدید ال دیون وتلق ي االی  داعات م ن       

 الدین وقبول وتوقیع االتفاقات والتعھدات وااللتزامات نیابة عنھ إثبات غیر ذلك من وثائق أو   السحوباتأو  الحواالتأوالكمبیاالت 
 · وعن الشركات التابعة لھ

 

 اإللكترونيالنشاط  -٣١

  اإللكترونیةالعملیات المالیة والمصرفیة المنفذة بالوسائل  -أ
 
  شروط الممارسة - ١/أ

 م صرف لبن ان م سبقًا    إع الم " اإللكترونی ة العملی ات المالی ة والم صرفیة بالوس ائل     "  بممارس ة  یتعین عل ى الم صرف ال ذي یرغ ب        
   اإللكترونیة من الوسائل بأي جزئیًا، أوبرغبتھ بممارسة النشاط المرخص لھ بھ، كلیًا 

 
   العامة الواجب التقید بھاالمبادئ -٢/أ 

 االس  تقامة بمب  ادئ یتقی  د ب  صورة مطلق  ة أن" اإللكترونی  ة بالوس  ائل العملی  ات المالی  ة والم  صرفیة"عل  ى الم  صرف  ال  ذي یتع  اطى 
وان یتخ  ذ ك  ل االحتیاط  ات المتوجب  ة لتحدی  د وح  صر  األم  ان  درج ات  أعل  ى الت  ي ت  ؤمن اإلج  راءاتوالنزاھ ة وال  شفافیة وان یتب  ع  

  ·المسؤولیات المختلفة
 

   : ، یقتضي التقید بما یأتيأعاله 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 -
  ·مال الموقع لرمز تعریف شخصياستع -
 ساعة من تنفی ذ  العملی ة   ٢٤ أقصاھا خالل مھلة  اإللكترونيتأكید من المصرف المنفذ، یرسل بالبرید         -

 · طلب المعني من المصرف االحتفاظ بالبرید لدیھإذا إال أسبوعویتبع بالبرید العادي ضمن مھلة 
  ·ل على عنوان مختار مسبقًا منھ العمیل بوضعیة شھریة مفصلة ترسبإبالغقیام المصرف  -

 ل  دى  اإللكترونی  ة معن  وي  بجمی  ع الوس  ائل   أو الت  سلیف ل  صالح ش  خص واح  د حقیق  ي     إجم  الي ال یتج  اوز أن -٤
یبق ى الم صرف خاض عًا بھ ذا ال شأن للن صوص التنظیمی ة        ·  الخاص ة أموال ھ م ن  % ٢٠المصرف  الواحد نسبة    

  ·مخاطر التسھیالت المصرفیةالصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بالحدود القصوى ل
  · رقم تسجیلھ لدى مصرف لبنانإلى اإللكتروني یشیر المصرف على موقعھ أن -٥

  
  : الموجبات التالیة من جھة اخرى یقع على المصرف

تسھیل اعمال الرقابة بما فیھا الرقابة التقنیة على اعمالھ التي یقوم بھا مصرف لبنان او لجنة الرقابة على  التعاون ل  - ١
  .لمصارف ا

تبعھ ا  ی مصرف لبنان، مع مراعاة مبدأ الحفاظ على السریة المصرفیة، بانظمة عملھ وبالقواع د التقنی ة الت ي       تزوید  - ٢
  .في تنفیذ عملیاتھ االلكترونیة وبكل تعدیل یطرأ علیھا 
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عھا التقنی  ة طل  ب م  ن مفوض  ي المراقب  ة لدی  ھ اع  داد تق  اریر ن  صف س  نویة ع  ن عملیات  ھ االلكترونی  ة وع  ن اوض  ا   لا  - ٣
زود مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة عنھا خالل م دة اق صاھا آخ ر ش ھر آذار     یوالتنظیمیة وان   

  .وآخر شھر ایلول من كل سنة
     تضمین أوامر التحویل والرسائل المرفقة بھا ،عند القیام بعملیات تحویل األم وال بالوس ائل اإللكترونی ة، بم ا فیھ ا       -٤

االسم، العنوان ورقم (بواسطة بطاقات اإلیفاء أو الدفع أو االئتمان، كامل ھویة اآلمر بالتحویل بشكل دقیق المجراة 
  .وذلك خالل مراحل العملیة كافة) الحساب أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود رقم حساب

ذكر رق م الح ساب أو أي   فیما خص عملی ات تحوی ل األم وال بالوس ائل اإللكترونی ة داخ ل لبن ان، یمك ن االكتف اء ب            
معلوم  ة م  ن ش  انھا ال  سماح بتتب  ع العملی  ة ومعرف  ة ھوی  ة اآلم  ر بالتحوی  ل، ش  رط أن ی  تم ت  وفیر كام  ل المعلوم  ات    

...) مصرف، مؤسسة مالیة (المطلوبة في الفقرة األولى أعاله للسلطات المختصة أو للجھة المستفیدة من التحویل 
 .بھاخالل مھلة ثالثة أیام عمل من تاریخ طل

 

  ربط شبكة المعلوماتیة  -ب
 من فروعھ بشبكة أي الالزمة لربط شبكة المعلوماتیة الموجودة لدى اإلجراءاتیتعین على المصرف  المتخصص المباشرة باتخاذ 

ي ف ي  المعلوماتیة الموجودة لدى مركزه الرئیسي بحیث تقیَّد بصورة فوریة لدى المركز الرئیسي جمیع العملیات المالیة الت ي تج ر         
  · الفروع

  
 

  ضمان الودائع -٣٢
 مودع أليتضمن ھذه المؤسسة الودائع العائدة ·  المؤسسة الوطنیة لضمان الودائعإلى ینضم أنعلى كل مصرف  متخصص جدید 

ائ دة،  واحد لدى المصرف بالعملة اللبنانیة مھم ا ك ان ن وع  ودائع ھ  أو آجالھ ا  وذل ك لغای ة خم سة مالی ین لی رة لبنانی ة رأس ماال وف                 
  ·ویعتبر مركز المصرف وفروعھ مؤسسة واحدة 

 ٣١ مصدرھا كما ھي بتاریخ أو اجلھا أو كان نوعھا أیا یدفع للمؤسسة رسما سنویا من مجموع حساباتھ الدائنة أنعلى المصرف   
 ·اإلجراءالمرعیة یستثنى من ھذا المجموع عدد من الحسابات المحددة في النصوص القانونیة ·   من السنة السابقةاألولكانون 

یحدد  الرسم  مطلع كل سنة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر المالیة، بعد استطالع رأي المؤسسة الوطنیة    
  · لضمان الودائع 

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

  القانونیة والنظامیة والمؤوناتاالحتیاطات  -٣٣
  :  یكّونأنیتعین على المصرف 

  ·  السنویة الصافیةأرباحھمن % ١٠احتیاطي قانوني  باقتطاع  -
 الصافیة األرباحسنویا من اصل  ویكّون األساسیة الخاصة األموالاحتیاطي مخاطر مصرفیة غیر محددة یحتسب ضمن  -

 · بعد اقتطاع الضریبة
 مخ اطر ناجم ة ع ن العم ل الم صرفي وال یمك ن تحدی د طبیعتھ ا وال قیمتھ  ا         أی ة فیة غی ر المح ددة   یفھ م بالمخ اطر الم صر   

  ·بصورة صریحة ولو بشكل تقدیري
 من مجموع المق ام  أقصىكحد % ٠،٣ و أدنىسنویا كحد % ٠،٢بـ "احتیاطي مخاطر مصرفیة غیر محددة "یحدد معدل 

م ن  % ١،٢٥ ال تق ل الن سبة المجمع ة ع ن     أنایة السنة المالی ة عل ى    والمحتسب في نھأعالهأ  -٢١ في الفقرة    إلیھالمشار  
 ·٢٠١٧من المقام في نھایة السنة المالیة  %٢وعن ٢٠٠٧ المقام في نھایة السنة المالیة

 ب  أوزان الموج ودات المرجح ة   إجم الي  بنی ة  إل ى  اس تنادا  األجنبی  ةی تم تك وین ھ ذا االحتی اطي ب اللیرة اللبنانی ة وب العمالت        
 · داخل وخارج المیزانیةالمخاطر

 في حال تعذر على المصرف تصفیة "  احتیاطي مساھمات وحصص شراكة للتصفیة" أو" احتیاطي عقارات للتصفیة -
 م شكوك بتح صیلھا وذل ك خ الل مھل ة      أوملكھا استیفاًء لدیون موقوف ة  یت  التي أو العقاراالمساھمات وحصص الشراكة   

بالعملة اللبنانیة " احتیاطي مساھمات وحصص شراكة  للتصفیة"أو"  عقارات للتصفیةاحتیاطي"یكّون · السنتین القانونیة 
 كانت عملتھا، أیات سنویًا أو العقارا سنوات بمعدل خمس  قیمة الدیون المقابلة  لھذه الحصص والمساھمات ٥على مدى 

 .وذلك  ابتداًء من السنة المالیة التي تنتھي خاللھا مھلة التصفیة
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اس تثناًء،  ·  كان ت عمل ة ھ ذه ال دیون    أی ا ملة اللبنانیة مقابل الدیون المشكوك بتح صیلھا وال دیون الردیئ ة وذل ك     مؤونات بالع  -
 المواف ق علیھ ا م ن    األجنبیةمؤونات مقابل الدیون المشكوك بتحصیلھا والدیون الردیئة بالعمالت  تكوین  یمكن للمصرف   

 :قبل لجنة الرقابة على المصارف عن طریق 
  . األجنبیةمبالغ المحررة من المؤونات المكونة سابقًا بالعمالت استخدام ال -١
  ف  ي مراك  ز القط  ع الناتج  ة ع  ن ص  افي الفوائ  د والعم  والت والم  داخیل   اإلیجابی  ةاس  تخدام الفروق  ات  -٢

 ضمن الشروط المح ددة ف ي الن صوص التنظیمی ة ال صادرة ع ن م صرف          األجنبیة بالعمالت   األخرى
  .لبنان

  .األجنبیةعمالت قبول مقدمات نقدیة بال -٣

 االحتیاطات الخاصة -٣٤
   :  یكون لدى مصرف لبنانأنیتعین على المصرف 

،  % )١ ( خاص بالعملة اللبنانیة، یعادل قیمة تجاوز المصرف لل سقف المح دد لمرك ز القط ع العمالن ي ال صافي       احتیاطي -
 وذلك لمدة شھر عن كل یوم تجاوز

 %)٤٠(اإلجم الي  ي قیمة تجاوز المصرف للسقف المحدد لمرك ز القط ع   ،  بما یوازاألمیركيي خاص بالدوالر  احتیاط  -
في حال وجود تجاوز، في الوقت نفسھ، على مركز القطع العمالني ·  بتاریخ حصولھ وذلك لمدة شھر عن كل یوم تجاوز

 ·المتوجب بقیمة ھذا التجاوز الصافي، یخفض االحتیاطي 
باللیرات اللبنانیة للقطاع الخاص  والمساھمات األجلوسطة والطویلة احتیاطي خاص في حال تدني مجموع السلفات المت -

 ·وللشركات المختلطة اللبنانیة عن النسبة المحددة في النصوص التنظیمیة الصادرة عن  مصرف لبنان
احتی  اطي خ  اص ف  ي ح  ال ت  دني مب  الغ الت  سلیفات الممنوح  ة  للقط  اع الخ  اص ولل  شركات المختلط  ة اللبنانی  ة ع  ن مب  الغ       -

 ·منصوص علیھ في النصوص التنظیمیة الصادرة عن  مصرف لبنان تسلیفات الممنوحة للقطاع العام بأي عملة كما ھوال
  لغی ر األجنبی ة  خاص، في حال منح المصرف زبائنھ تسلیفات بالعملة اللبنانیة غایتھا تكوین ودائع بالعمل ة  أدنىاحتیاطي   -

م ن مبل غ الق رض المقاب ل ب اللیرة اللبنانی ة        % ٤٠و األجنبی ة العمل ة  من قیم ة الودیع ة ب  % ١٥ التجاریة، بنسبة  األغراض
 · الودیعة ومن یوم منح القرض وحتى تصفیة الودیعة وتسدید قیمة القرضإنشاءوذلك اعتبارا من یوم 

 الت الجاھزة الصافیة بالعماألموال في حساب خاص ال ینتج فوائد ، یعادل قیمة التدني الحاصل على نسبة أدنىاحتیاطي  -
  التي یظھر آخر بیان وضعیة سابق لھا تدنیا على ھذه النسبةاألشھر، وذلك طوال ١٩ في الفقرة رقم إلیھا المشار األجنبیة

 خاص بالعمل ة اللبنانی ة یع ادل قیم ة الودائ ع المتلق اة والت سلیفات الممنوح ة والح سابات الدائن ة والح سابات             أدنىاحتیاطي   -
للقطاع المالي غیر المقیم ، ولمدة ش ھر ع ن رص ید ك ل ی وم، وذل ك ف ي          العملة اللبنانیة المدینة المفتوحة لدى المصرف ب

احتی اطي ودائ ع وت سلیفات وح سابات مفتوح ة بالعمل ة اللبنانی ة للقط اع الم الي غی ر           "حساب خ اص ال ین تج فوائ د ی سمى        
 ".المقیم

  الني عشر مثًال لقیمة التدني الحاصل على نسبة خاص بالعملة اللبنانیة في حساب ال ینتج فوائد یوازي اثأدنىاحتیاطي  -
یبق ى ھ ذا االحتی اطي    ·  نقدی ة أم واال  إبقاؤھا المحررة بالعملة اللبنانیة والتي یقتضي    األساسیة الخاصة   األموالمن  % ٤٠

 ·المنوه عنھا آنفًا  ولحین تسویة الوضع%  ٤٠قائمًا لمدة توازي الفترة التي تبدأ من تاریخ تدني نسبة الـ
 من النسبتین المحددتین في أي خاص لدى مصرف لبنان في حساب ال ینتج فوائد یعادل قیمة التجاوز على أدنىحتیاطي ا -

 الق  ائمین أو اإلدارة  مجل س ألع  ضاءفیم ا خ ص االعتم ادات الممنوح ة     النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان 
، وذلك بذات عملة االعتم اد الممن وح ولم دة ش ھر ع ن ك ل           خاصاألشاسر ھؤالء    وألفرادالمساھمین  وكبار اإلدارةعلى 

 ·یوم تجاوز
 خ اص ل  دى م صرف لبن  ان ف  ي ح ساب ال ین  تج فوائ د یع  ادل قیم  ة الت دني الحاص  ل عل ى ن  سبة التوظی  ف        أدن  ىاحتی اطي   -

 · )متوسط یومین(شھر عن كل فترة تدني  لدى مصرف لبنان وذلك لمدة األجنبیة بالعمالت اإللزامي
  

  شكوك بتحصیلھامادة جدولة الدیون ال إع-٣٥

  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
  :لدیون غیر العادیة وفق األصول واآللیة التالیةوالدیون الردیئة والفوائد الموقوفة على ا

 
 من قانون ١٥٢ باستثناء القروض الخاضعة ألحكام المادة ٣٠/٦/٢٠٠٣ماد الدیون المصنفة من المصرف المعني بتاریخ  اعت-أ

ن العادیة، ال دیون  دیون دوال(ة دولة للفوائد المدینة، والقروض غیر المنتجلم اعـن دـالتي تستفید مض  روـالنقد والتسلیف والق  
ال دیون  رف الدامج ، للمصالمغطاة بموجب القرض المیسر الذي یمنحھ مصرف لبنان    ) المشكوك بتحصیلھا والدیون الردیئة   
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الردیئة التي تشطب بحكم مرور الزمن ، الدیون غی ر المنتج ة الت ي ی تم إع ادة ت صنیفھا دیون ًا عادی ة أو للمتابع ة دون إج راء                
یون التي یتم تسدیدھا بالكام ل م ن قب ل العمی ل دون اتخ اذ الم صرف أي إج راءات ق ضائیة بحق ھ ودون             تسویات علیھا ، والد   

  . إجراء تسویات علیھا 
  

  : قة لجنة الرقابة على المصارف مواف - ب
شطب الدیون الردیئة كلیًا بناًء التفاق صریح أو ضمني بین المصرف والعمیل على إبراء ذمة ھذا األخیر من الدین  −

  .قاء تنازل المصرف عن ھذا الدین بصورة نھائیةول
البن د   نـم   "ثالث اً "قًا لبرنامج التسدید الجدی د المح دد ف ي المقط ع     فة وـلمنتجایر ـة تقسیط رصید القروض غ   داععلى إ  −

  .أدناه وذلك بناًء على دراسة یقدمھا المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عمیل على حدة) ج(
  

  :تسویة وذلك بعدالبحیث تصبح دیونًا للمتابعة و ةجدیون غیر المنتة تصنیف الإعاد  -ج
و جزئی ًا، بقیم ة العق ارات والم ساھمات وح صص ال شراكة المتملك ة م ن         ًا أیض ال دیون غی ر المنتج ة، كلی      تخف  :أوًال

ف اء ب أداء الع وض، ان وج دت، ش رط التثب ت م ن ق درة العمی ل عل ى خدم ة ال دین وفق  ا             اإلیالم دین ع ن طری ق    
  . ھذا) ج(من البند " اثالث"جدید المحدد في المقطع لا رنامج التسدیدلب

ن ي عل ى قیم ة التمل ك ع ن طری ق اإلیف اء         المعصرف والم  ارف على المصابة بین لجنة الرق   ال االختالف في ح 
لجنة خاصة یعینھا حاكم مصرف لبنان تضم من بین أعضائھا ممثًال ع ن لجن ة       إلى بأداء العوض یحال األمر   

  .وعن المصرف المعني فربة على المصاالرقا
ل  س المرك  زي المج  إل  ىخ  صوصذه األخی  رة رأیھ  ا ح  ول موض  وع الن  زاع وترف  ع توص  یة بھ  ذا ال  ھ  ـي دب  ـت

  .لمصرف لبنان الذي یعود لھ تقریر ما یراه مناسبًا بھذا الشأن
  

ل ی  صار االتف  اق علی  ھ ب  ین  دة احت  ساب الفوائ  د المطبق  ة عل  ى الح  سابات المدین  ة موض  وع الت  سویة، بمع  د  إع  ا  :ًایثان
 احتساب ھذه الفوائد عن الفترة الواقعة بین تاریخ إیق اف الفوائ د أو تك وین مؤون ات        يجری. المصرف والعمیل 

  .على الدین وتاریخ إجراء التسویة
  

  
دة تقسیط رصید ھذه ال دیون بع د تخفی ضھا بقیم ة العق ارات والم ساھمات وح صص ال شراكة الممتلك ة م ن             إعا  :ًاثالث

تحت سب وت دفع   ئ دة  دات تجاریة ألمر ھ ذا األخی ر ولم دة ال تزی د ع ن ع شر س نوات وبفا         نس لمصرف، بموجب ا
  . 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  
  .ھذا األخیر بذات الفائدة المحتسبة على ھذه السنداتإیداع مصدرة من 

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

تسعین یومًا من تاریخ االستحقاق،على  اللـوال یتم تسدیده خق د یستحنت المحررة مقابل كل سانوتكوین المؤ ادةعـ إ-د
إذا تخلف العمیل عن تسدید ثالثة سندات متتالیة، أو إذا مضى على تخلفھ عن أن تكّون مؤونة بكامل رصید الدین 

  .تسدید أي استحقاق مدة سنة كاملة
  

األموال الخاصة بعد أن یكون المصرف قد  ادةـحریر ھذه المؤونات وتخصیصھا لزیتیع األرباح المحققة من جراء عدم توز -ھـ
  .جنة الرقابة على المصارفخصص المؤونات على الدیون كافة المطلوبة من ل

  
 غیر احتیاطي خاص عن القسم تكوین المناسبة بحقھا، اإلداریة العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات المصارف  على- و

 :والتي لم یتم تسویتھا، وفقًا لما یليھذه الفقرة  الردیئة موضوع والدیونالمغطى بالمؤونات من الدیون المشكوك بتحصیلھا 
مـن الدیون  ، عـلى األقـل، مـن مجموع محفظتھا%٤٠ حال لم یتم تسویة في % ٣٠ نسبةب -

  . ٣٠/٦/٢٠٠٧ أعاله قبل تاریخ المحددةغیر المنتجة 
، عـلى األقـل، مـن مجموع محفظتھا مـن الدیون %٦٠ حال لم یتم تسویة في % ٦٠ بنسبة -

  . ٣١/١٢/٢٠٠٧ أعاله قبل تاریخ المحددةغیر المنتجة 
 ح ال ل م ی تم ت سویة كام ل محفظتھ ا م ـن ال دیون غی ر المنتج ة المح ددة              في،   %١٠٠ ةبنسب -

  .٣١/١٢/٢٠٠٨أعاله قبل تاریخ 
 عل ى اس تثناء ال دیون الردیئ ة     الموافق ة یع ود للجن ة الرقاب ة عل ى الم صارف      أع اله   أج ل احت ساب الن سب الم شار إلیھ ا           من

   .٣٠/٦/٢٠٠٣ بتاریخة أكثر من خمس سنوات تصنیفھا ردیئ  مضى علىوالتيالمدرجة خارج المیزانیة 
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ھذه، ) ٣٥(على المصرف تكوین احتیاطي مقابل العقارات والمساھمات وحصص الشراكة المتملكة من المدین وفقًا للفقرة 

  .ًاسنوی) ٢٠/١(على مدى عشرین سنة وبمعدل 
  

لى العق  ارات أو ـق أحك  ام البن  د أع  اله ع   طبی  تلى ــكن للم  صرف أن یطل  ب م  ن المجل  س المرك  زي لم  صرف لبن  ان الموافق  ة ع    یم  
ون المصرف یكن  أرط شوقوفة أو مشكوك بتحصیلھامون ـفاة كافة المتملكة استیفاًء لدیصالم لمساھمات أو حصص الشراكة غیرا

قرة قب ل  ـل مـن مجموع محفظتھ مـن الدیون غیر المنتجـة المحددة في ھذه الف األقىعـل% ٥٠ ھذه على) و(المعني قد طبق الفقرة  
من أجل احتساب النسبة المشار إلیھا أعاله یعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الدیون  . ٣١/١٢/٢٠٠٧تاریخ 

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

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

  
  

   اإلعفاءات -٣٦
وت سري   ·األول ى  المھ ن التجاری ة  طیل ة ال سبع س نوات المالی ة       أرب اح یعفى  الم صرف المتخ صص  م ن ال ضریبة عل ى            -

 أظھرت وإذامن قیمة راس المال عبئًا  قابًال للتنزیل، % ٤ابتداء من السنة  المالیة الثامنة ، ویعتبر مبلغ یعادل  الضریبة  
  · السنة المالیة الالحقة إلىالمیزانیة الضریبیة عجزا في نتائج سنة مالیة ما، فان ھذا العجز ال یدور 

 اإلی داع   الموقع ة  ب ین الم صرف والم ودعین، ش ھادات      داعاإلی   ش ھادات  إص دار عق ود  : تعفى  من رس م الط ابع الم الي      -
  · المصدرة ،  عقود االقتراض التي یجریھا المصرف  و سندات الدین  التي یصدرھا

 غیرھ ا م ن القـــــ ـروض الت ي     أو المنقولة ، الفوائد الناتجة ع ن س ندات ال دین    األموالتعفى  من الضریبة على رؤوس        -
   .یعقدھا المصرف المتخصص

 
  

    مزایا خاصة في تنفیذ الرھن -٣٧
   :  الخاصة  التالیة في تنفیذ الرھونات المقّدمة ضمانة للقروض الممنوحةاألصولیستفید المصرف المتخصص من 

  
 أخط ار  ، یمكن للمصرف، بالرغم من كل اعتراض وبعد انقضاء خمسة عشر یوم ا عل ى   األداء لم یسدَّد دین مستحق     إذا -

،فوائد رأس                       ماال الستیفاء المبالغ المتوجبة لھ   بیع الرھن إلى یعمد أنعدل واُلمبلَّغ للمدین ، مسجل لدى الكاتب ال
 المسؤولین أو كفالئھ أو ضد المدین إجراؤھا التي یمكن األخرىوال یحول ذلك دون المالحــــــــقات · ونفقات وعموالت

 ·معھ
  ·  یكون من داع الستحضار المدینأنمصرف دون  لمجرد طلب من الاألولىالبیع رئیس محكمة الدرجة  یقرر -
 عل ى الم صرف ، لك ي ی ستفید م ن       .أخرى معاملة أیة إجراء یسترجع  المصرف  دینھ من حاصل المبیع مباشرة وبدون   -

 عن د  أو  وذل ك قب ل   األحك ام الخطیة على جمیع  ھذه   یكون مستحصال على موافقة المستقرض أن المجازة ، األصولھذه 
  · د االقتراض عقإبرام

  

  العملیات المالیة غیر المشروعة مكافحة  -٣٨

  القواعد اإللزامیة لمكافحة العملیات المالیة غیر المشروعة-أ
  

 أم وال ف ي عملی ات تبی یض     تورط ھ  من خالل ممارستھ لنشاطاتھ المتنوعة اتخاذ اإلجراءات التي من ش أنھا تالف ي      على المصرف 
 م ن قب ل م صرف     المحددةاإللزامیةوذلك باعتماده القواعد ، ٢٠/٤/٢٠٠١تاریخ  ٣١٨انون رقم ناتجة من الجرائم المحددة في الق 

  : لبنان، ومنھا على سبیل الذكر ال الحصر 
ود فعل ي وفق ًا لوث ائق ثبوتی ة      لھم وج  أنمن األولى التثّبت من ھویة ونشاط مراسلیھ والتأكد عند التعامل معھم للمرة    -١

  ."Shell bank" لیس من نوع تعامل معھی الذي األجنبي المصرف أنستحصل علیھا، والتأكد بصورة خاصة من ی
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 .للعملیة المنوي إجراؤھا) المستفید الفعلي(التحقق من ھویة العمیل وتحدید صاحب الحق االقتصادي  -٢
 بأی ة عملی ة تنط وي عل ى ش ك بوج ود تبی یض        " التحقی ق الخاص ة  ھیئ ة " حاكم مصرف لبنان ب صفتھ رئی سا ل ـ       إعالم -٣

 .أموال
وكأن لیس لھا مبرر أو التي تبدو في ظروف غیر اعتیادیة من التعقید  جريت العملیات التي بعضبة قاالتشدد في مر -٤

 . ھدف مشروعأواقتصادي 
  : علیھ من أي مؤسسة صرافةًاب مسحوأو ما یعادلھا. أ.د/١٠ ٠٠٠/ تتجاوز قیمتھ  عند قبولھ شیكًاالمصرف على -٥

 الشیك، السیما ما یفید إن كان موضوع  معلومات عن العملیة یتضمنشعارإ من استالمھ التأكد  - أ
األم وال  ھ ذه  م صدر  ع ن   وال شیك م سحوبًا مقاب ل تلق ي مؤس سة ال صرافة أم واًال نقدی ة أم ال،        

  . وصاحب الحق االقتصاديالمستفیدووجھتھا وھویة 
 .المذكور لمدة خمس سنوات  باإلشعار االحتفاظ  - ب
أعاله مباش رة م ن مؤس سة ال صرافة المعنی ة ف ي ح ال          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 

 

  اء لجان ووحدات إداریة لمراقبة حسن مكافحة العملیات المالیة غیر المشروعة  إنش-ب
  

  : المصرفعلى •
 م دیر العملی ات، م دیر الخزین ة، م دیر الف روع وم ن        ، لجنة مختصة مؤلف ة م ن الم دیر الع ام، م دیر المخ اطر           إنشاء .١

 .التحققمسؤول عن وحدة 
وت سمى فیم ا بع د    ) Compliance Unit(  المرعی ة نظم ة واأل والق وانین  اإلجراءاتلتحقق من تطبیق ل وحدة إنشاء .٢

 " .وحدة التحقق"
  . المصرفتعیین مسؤول عن مراقبة العملیات في كل من فروع .٣

  
  المنشأة لدى المصرف، كل في ما عناھا، وعلى سائر المسؤولین المعنیین في المصرفاإلداریةعلى اللجان والوحدات    •

ف ي  ھ ي مح ددة   كم ا  ، األم وال مراقب ة ومكافح ة عملی ات تبی یض     لمتعلق ة ب   ا لمتنوع ة  دقائق اإلج راءات التف صیلیة وا      اتباع
  .النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان

  

   موجبات أخرى خاصة بمكافحة العملیات المالیة غیر المشروعة   -ج
  

  :   مصرفالعلى 
 ..الاألمو للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعملیات تبییض  ممكننةتنظیم مركزیة -
  .األموال على طرق مكافحة تبییض مستمر بشكل  الموظفین بغیة اطالعتنظیم برامج تدریبیة -

  
 

  :على مفوض مراقبة المصرف
الن صوص التنظیمی ة    واحك ام   تبییض األم وال  قانونبأحكام التدقیق الداخلي للتحقق من تقید المصرف   إجراءات مراجعة -

 . الصادرة عن مصرف لبنان
والى حاكم مصرف لبنان وال ى لجن ة الرقاب ة      المصرفإدارة مجلس إلى یرفعھ  المراجعة ي بخصوص  تقریر سنو  إعداد -

 الرقاب ة  أعم ال بخصوص تفعی ل    نتائج المراجعة واقتراحاتھإلى باإلضافة یتضمن ھذا التقریر أنعلى المصارف، على    
صوص علیھا في النصوص التنظیمی ة   باإلجراءات المنمن قیام المصرف على العملیات، معلومات مفصلة حول التحقق 

  .الصادرة عن مصرف لبنان
 الن صوص التنظیمی ة   الحك ام  ع ن أي مخالف ة  " ھیئ ة التحقی ق الخاص ة   "ل ـ  ب صفتھ رئی ساً   ف ورًا   حاكم م صرف لبن ان   إبالغ -

  .الصادرة عن مصرف لبنان
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   الدمج المصرفي-٣٩

  تسھیل اندماج المصارف -١
  

الم  صرف ال  ذي ی  زول م  ن الوج  ود وفق  ا     ،٠٤/٠١/١٩٩٣ ت  اریخ ١٩٢رق  م  الق  انونرد ف  ي ویق  صد بالم  صرف المن  دمج ، كم  ا  
 موجودات إلى المنصوص علیھا في ھذا القانون ، وفي ھذه الحالة تضم جمیع موجوداتھ وحقوقھ ومطلوباتھ والتزاماتھ لإلجراءات

   . یسمى المصرف الدامج اخروحقوق ومطلوبات والتزامات مصرف 
  

   . اكثر ، تكون معلقة على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان أو بین مصرفین  كل عملیة اندماجإن
  

یحل المصرف الدامج فورا وحكما محل المصرف او المصارف المندمجة في جمیع حقوقھا وموجباتھا تجاه الغیر بمجرد ص دور         
  ,إبالغھم أو ھذه الحقوق والموجبات أصحابفقة القرار النھائي للمجلس المركزي بالموافقة على االندماج وذلك دون حاجة الى موا

   . والدعاوى العالقة والودائع والدیون والضمانات الشخصیة والعینیة المتصلة بھا وعقود العمل اإلیجارال سیما بالنسبة لعقود 
تم االتفاق علیھا  یمنح المصرف الدامج القروض الالزمة بشروط میسرة یأنیمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان عند الضرورة 

  .بموجب عقد بین مصرف لبنان والمصرف الدامج 
تحدد آلیة ومعاییر القروض المیسرة بموجب نظام خاص یصدر بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بن اء عل ى اقت راح وزی ر المالی ة          

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

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

من قانون النقد والتسلیف ، بمالحق ة الم سؤولین ف ي الم صرف المن دمج أم ام المح اكم المخت صة كاف ة إذا تب ین ل ھ وج ود مخالف ات                  
  .نون التجارة البریة من قا) فقرة ثانیة  ( ١٦٧ و١٦٦للقوانین النافذة والسیما ألحكام المادتین 

  

   المعالجة المحاسبیة للشھرة الناتجة عن عملیات الدمج -٢
  

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

الناتجة عن عملیات دمج مستقبلیة على فترات زمنیة " الشھرة"عدم استھالك على المصارف ، تطبیقًا للمعاییر المحاسبیة الدولیة، 
دوري، على األقل س نویًا، وت سجیل قیم ة الت دني ف ي      ) Impairment test(معینة واالستعاضة عن ذلك بإخضاعھا الختبار تدني 

  . حال وجوده في حساب األرباح والخسائر
  

 عل ى أعمالھ ا، اتخ اذ جمی ع اإلج راءات الت ي تمكنھ ا م ن إج راء اختب ار الت دني            على الم صارف ، بالتن سیق م ع مفوض ي المراقب ة          
 Cash-generating(الناتجة عن عملیات دمج مستقبلیة على وحدات منتجة لتدفقات نقدیة " الشھرة"المذكور أعاله بما فیھ توزیع 

unit(وذلك بتاریخ الدمج .   
  

  ناتج عن عملیات دمج سابقة" شھرة"المالیة عنصر  المصارف اللبنانیة التي یوجد في وضعیاتھا -ب 
  

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

 أع اله   وإخ ضاعھا الختب ار الت دني الم شار إلی ھ     ٢٠٠٦ب دءًا م ن دورة ع ام    " الشھرة" التوقف عن استھالك   -١
وإج  راء القی  ود المحاس  بیة والت  صحیحیة الالزم  ة بح  سب المع  اییر المحاس  بیة الدولی  ة وذل  ك بالتع  اون م  ع     

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

روض المیسرة وقیم ة ال شھرة الناتج ة ع ن عملی ة ال دمج كج زء م ن         بین القیمة الحالیة لصافي إیرادات الق     
  .اختبار التدني
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 في حال عدم إمكانیة إجراء اختبار التدني المشار إلی ھ أع اله، یتوج ب إطف اء كام ل رص ید ال شھرة إم ا م ن           -٣
ج  ة خ  الل النت  ائج ال  سابقة الم  دورة وإم  ا م  ن خ  الل ح  ساب األرب  اح والخ  سائر وذل  ك تطبیق  ًا لطریق  ة معال    

  . األخطاء المحاسبیة السابقة التي تنص علیھا المعاییر المحاسبیة الدولیة
  
  

على مفوضي المراقبة على أعم ال الم صارف ت ضمین تق اریرھم ال سنویة ح ول البیان ات المالی ة جمی ع االف صاحات الالزم ة بھ ذا               
  . الخصوص بما فیھا تفاصیل اختبار التدني ونتائجھ
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 ل دى م صرف    الم سجلة  التسلیف المتوس ط والطوی ل األج ل     مصارف أو األعمال مصارفالئحة  : ١ملحق رقم   
  لبنان

 

  رقم ال
عل             ى 

 ئح          ةال
م    صرف  

 لبنان

  

 م  صرف الت  سلیف المتوس  ط   أو األعم  الاس  م م  صرف  
  والطویل األجل

 

  

  

ت                   اریخ  

 التأسیس

 Audi Saradar Investment S.A.L  ل.م.عمال ش لال سراداربنك عوده  ٣٣
 

١٩٧٤  

 .Banque De L'habitat S.A.L  ل.م.مصرف اإلسكان ش  ٤١
 

١٩٧٧  

 .Banque De Financement S.A.L  . ل.م.بنك التمویل ش  ٤٣
 

١٩٦٠  

 .BLOM Invest Bank S.A.L  ل.م.بنك لبنان والمھجر لألعمال ش  ١١١
 

١٩٩١  

 .Mediterrannee Investment Bank S.A.L  .ل.م.ط لالستثمار شبنك البحر المتوس ١١٣
 

١٩٩٦ 

 .Credit Libanais Investment Bank S.A.L  . ل.م.لالستثمار ش بنك االعتماد اللبناني ١١٤
 

١٩٩٦ 

 Arab Investment Bank S.A.L  ل.م.البنك العربي لالعمال ش ١١٨
 

١٩٩٨ 

 Fransabank Investment S.A.L  .ل.م.فرنسبنك لالعمال ش  ١٢١
 

٢٠٠١  

  ٢٠٠٣ .Byblos Invest Bank S.A.L  ل.م.شبنك بیبلوس لالعمال   ١٢٣

  Gazprom Bank – Invest (Liban) SAL 2007  .ل.م.ش) لبنان ( انفست –غازبروم بنك   ١٢٨

 ٢٠٠٧ FFA SAL (Private Bank)  )مصرف متخصص .(ل.م.ش" إي . إف. إف"  129

 .Beirut Investment Bank S.A.L  .ل.م. لالستثمار شبیروتبنك  ١٣٠
 

2007 

 


