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  األجنبينشاط فرع المصرف التجاري  -١
 التي األموالتسلیف ، من ت  في لبنان ھو القیام لحسابھ الخاص ، بعملیااألجنبي لفرع المصرف التجاري الموضوع األساسي
  .  لحساب الغیراألموالالئتمانیة وادارة  لھذا الفرع  مزاولة العملیات ااألساسي یكون النشاط أنیمكن  ، كما یتلقاھا من الجمھور

 : أیضاللفرع القیام  
 ·بورصة بیروت   العائدة لھا في ردھةلإلجراءاتبعملیات الوساطة المالیة ، دون مباشرة   −
 · األساسي المتممة لنشاطھ أوالقیام بجمیع العملیات المتصلة  −
 .اإلجراء المرعیة واألنظمةن  القوانیأحكامجمیع النشاطات السابقة ضمن نطاق ولھ مزاولة 

 
 

     في لبنان األجنبي  إنشاء فرع المصرف التجاري  -٢
 : ُینشأ ھذا الفرع

  · لھا فروع في لبنانأجنبیة عدة  مصارف أو ضّم  مصرفین أوإّما  كنتیجة  لدمج  )أ 
 ·أجنبي فرع لمصرف إلىوإّما بتحویل مصرف لبناني قائم بشكل شركة مغفلة  )ب 
 ·   من قانون النقد والتسلیف١٢٨ص خاص سندا للمادة وإما بالحصول على ترخی )ج 

 
ال یعتبر الفرع  فرعا جدیدا ومع ذلك فانھ ینبغي الحصول على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف ) ب(و ) أ(في الحالة 

 ·   قبل مباشرة  الفرع المنشأ نشاطھ١ لبنان
 القیام بسلسلة من  األصوليمن الكلمة  ویتوجب إلقامتھ على الوجھیكون الفرع جدیدا بالمعنى المقصود )  ج(وفي الحالة 
 ·  والتدابیر اإلجراءات

 

   إجراءات  فتح الفرع الجدید  -٣

   طلب الترخیص بفتح الفرع والمستندات المرفقة - أ
ني  المعاألجنبي المصرف  إدارة مصرف لبنان موقعًا منإلى أجنبيیقدم طلب الحصول على ترخیص بتأسیس فرع لمصرف 

 : التالیة  وثالث صور عن كل من المستنداتأصلیةومرفقًا بھ نسخة 
 
 :  عنلألصولنسخة مصدقة وفقًا  -١

 · األجنبي للمصرف األساسيالنظام  )أ 
  المصرفیةاألعمالالمختصة لممارسة   الترخیص المعطى لھ من السلطاتأوشھادة تسجیل المصرف في بلد المنشأ  )ب 
 :  یتضمناألجنبيقرار الھیئة  المختّصة في المصرف  )ج 

 · المصرفیةاألعمالالموافقة على فتح فرع لھ في لبنان، موضوعھ ممارسة  -
 ·تعیین ممثل المصرف في لبنان وتحدید صالحیاتھ -
وتعلیمات مصرف لبنان ال سیما   اللبنانیة النافذة وتوصیاتواألنظمة القوانین أحكامتعھد بتطبیق  -

 · بخسائرإصابتھي حال للفرع ف  تكوین الرأسمال المخصصإعادةلجھة 
 ·الفرع المطلوب عند االقتضاء، قرار الھیئة الرسمیة  المختصة في بلد المنشأ الذي یسمح بفتح )د 

 علیا، وبیانات موقعة من كل من  إداریة المتوقع تكلیفھم  بمھامواألشخاصمستندات مثبتة لھویة  ممثل المصرف في لبنان  -٢
وتقییم دقیق ) الشھادات والخبرات وغیرھا من المعلومات المادیة والمعنویة ( المذكورین تتضمن سیرتھم الذاتیةاألشخاص

 . خالصة ال یعود تاریخھا الكثر من ثالثة اشھر عن السجل العدلي العائد لكل منھمإلى باإلضافةلذممھم المالیة، 
صادر تمویلھ واوجھ استثماراتھ دراسة جدوى اقتصادیة تتعلق بتأسیس الفرع تغطي فترة ثالث سنوات مقبلة وتبیِّن بوضوح م -٣

 :وتشتمل بصورة مفصلة على ما یلي
 . والخسائر التقدیریةاألرباحبیانات  )أ 
 .المیزانیات التقدیریة )ب 
 .التدفقات النقدیة المرتقبة )ج 

                                                
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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 أو مجموعة أووبین مؤسسة األجنبي  وجد، بین المصرف إذا غیر مباشر، أوبیان یوضح، إطاراي ارتباط، مباشر  )د 
  .یة معینة في لبنان والخارجمجموعات اقتصاد

 . مشابھةأخرى في مؤسسات األجنبيبیان یوضح نسبة مساھمة المصرف  -٤
 : مشروع كل من -٥

 . المزمع اعتمادھااإلداریةالھیكلیة  )أ 
 . تنظیم الرقابة والتدقیق الداخلیینأسس )ب 
  . تتعلقة بھذه السنواالم  مع المیزانیاتاألخیرة للسنوات الثالث األجنبي المصرف أعمالالتقاریر السنویة عن  )ج 

 مؤسسة أي مع األجنبيللمصرف  ، تثبت عدم وجود عالقةإسرائیل من وزارة االقتصاد والتجارة، مكتب مقاطعة إفادة -٦
 .إسرائیلیة

  قرار المجلس المركزي -ب
لمحددة في النصوص توفر الشروط ا المجلس المركزي لمصرف لبنان قراره وفقا لما تملیھ المصلحة العامة وبعد التحقق من  یتخذ

 ·  رفضھأواستنسابیة في منح الترخیص  القانونیة والنظامیة النافذة ، وھو یتمتع بسلطة 
 . ر آخأجنبيالتفرغ عنھ لصالح مصرف بمعنى أنھ ال یمكن  أسميفي حال الموافقة على الترخیص یصدر القرار عن الحاكم بشكل 

 

  الواجب تخصیصھاألدنىالرأسمال  -ج
 المرخص لھ العمل في لبنان  بمبلغ مقداره عشرة ملیارات لیرة لبنانیة األجنبيأسمال الواجب تخصیصھ لفرع المصرف یحدَّد الر 

 بدون فائدة عند تصفیة إلیھیجمد من اصلھ لدى مصرف لبنان لصالح الخزینة اللبنانیة نسبة یحددھا المجلس المركزي  وتعاد 
 ·عمالھأ

 

   ص الستثمارات الفرعتحریر قیمة رأس المال المخص  -د
م فرع سد باّممصرف لبنان  في حساب مج یقتضي تحریر قیمة رأس المال المخصص الستثمارات الفرع نقدا باللیرة اللبنانـیة لدى 

 . نفقة أو عمولة أیة یترتب علیھ أو فائدة أیةھذا الحساب   ینتجأن دون التأسیس قید األجنبيالمصرف 
 ُیدفع في حسابھ لدى مراسل لھ یقوم بتعیینھ، وُینفذ األجنبیة جزئیا التحریر بشكل تحویل بالعملة أولیا  یقبل كأنیمكن لمصرف لبنان 

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

 · ألعمال الفرع ینا ولو كانت العقارات المقّدمة ضروریة جزء من ھذا الرأسمال عأيال یمكن قبول تحریر 
 

   والتجارة التسجیل لدى وزارة االقتصاد  -ھـ
 .أ-٣ من الفقرة ١المعددة في البند   نسخة عن المستندات-دائرة الشركات  / مصلحة التجارة- والتجارة االقتصادتودع وزارة 

الشخص أو األشخاص المكلفین  یل  كل من  فرع المصرف األجنبي ووكالة والتجارة علما وخبرا بتسجاالقتصادُتصدر وزارة 
 .بإدارتھ  لدیھا

 

  التسجیل في السجل التجاري  -و
دائرة  / مصلحة التجارة-والتجارة االقتصاد  وزارة إلىتودع أمانة السجل التجاري في بیروت نسخة من المستندات  المقّدمة 

 التحریر المثبت  تحریر كامل قیمة وإیصالبالموافقة على إنشاء الفرع   لمصرف لبنانومن قرار المجلس المركزي . الشركات
  ·  الفرع في لبنان الستثماراتالرأسمال المخصص

 · ُتصدر األمانة إفادة مثبتة لتسجیل الفرع  وصالحیات  ممثلھ لدیھا
 

 التسجیل على الئحة المصارف   -ز
وجب استدعاء یقدمھ الشخص المولج  إدارة الفرع أومن ینوب عنھ إلى مصرف لبنان یتم تسجیل الفرع على الئحة المصارف بم 

  :  باستدعائھوُیرفق 
في بیروت ومن المستندات التي  تم   نسخة عن كل من اإلفادة  الصادرة بنتیجة تسجیل الفرع لدى أمانة السجل التجاري −

 · سجیللھذا الت  تسجیلھا لدیھ ممھورة بالخاتم والتوقیع المثبتین
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 االقتصاد في  وزارة -دائرة الشركات /   مصلحة التجارة-نسخة عن  كل من العلم والخبر  الصادر بنتیجة  تسجیل الفرع لدى  −
 لدیھا  ممھورة بالخاتم  والتوقیع المثبتین لھذا التسجیل   والتجارة ومن المستندات التي تم تسجیلھا

 

 یسالمھلة القصوى الستكمال معامالت التأس  -ح
من تاریخ تبلغھ قرار الترخیص، تحت   ستة اشھرأقصاھا یستكمل معامالت التأسیس ضمن مھلة أنعلى الفرع المرخص بتأسیسھ  

  · ھذا الترخیصإلغاءطائلة 
 

 التزامات قبل مباشرة العمل مع الجمھور  -ط
 : ف بـد لجنة الرقابة على المصارالجمھور تزوییتعین على الفرع ، قبل مباشرة العمل مع 

 · خسائرأیةم لضمان ألكفالة صادرة من المصرف ا -١
 بمقررات بازل فیما األخیرھذا   م یبدي فیھ تقیدألكتاب من السلطات الرقابیة المصرفیة للبلد الذي یوجد فیھ المصرف ا -٢

 ·م وفروعھ  داخل وخارج البالد المصرف األأعمالیتعلق بالرقابة الموحدة على 
 

   لفرع بعد فتح االتزامات  -ي
 : یتعّین على الشخص المولج بإدارة الفرع 

تبدیل الممثل لدى كل من وزارة   كل تعدیل یطرأ على نظام المصرف األساسي أو على  صالحیات المدیر أو عند تسجیل −
 أن وتزوید مصرف لبنان بالمستندات المثبتة لتسجیل  التعدیل على   السجل التجاري في بیروتوأمانةاالقتصاد والتجارة 

 ·أعاله المنصوص علیھا لألصولمصدقة وفقا  تكون 
عن المركز الرئیسي للمصرف  وأیة نشرات خاصة تصدر تزوید مصرف لبنان، دوریا، بالنشرات الفصلیة والسنویة −

 · األجنبي
 

 اإلفراج عن المبالغ المجمدة في حساب الفرع قید التأسیس  -ك
بحیث .  عن المبالغ المجمدة اإلفراجیتضمن   مصرف لبنانإلى أصوليب عنھ بطلب یتقدم الشخص المولج بإدارة الفرع أو من ینو 

 إلیھ لحسابھ لدى الخزینة اللبنانیة ُتعاد كأمانةالصادر عن المجلس المركزي،  تكلیفھ بتحویل النسبة المحددة في قرار الترخیصیتم 
أي  إلى أوة  إّما إلى حساب جار دائن ُیفتح لدى مصرف لبنان تحویل رصید المبالغ  المحررأعمالھ ، ویتم  تصفیة  بدون فائدة عند

الرأسمال المخصص العمال  حساب آخر  ُیفتح لدى المصارف، وذلك بعد تحقق لجنة الرقابة على المصارف من صحة تحریر
 ·الفرع

 

 لمھلة القصوى لبدء ممارسة النشاط مع الجمھور   ا -٤
 ·ھذه الالئحة  سنة من تسجیلھ على الئحة المصارف وإال ُشطب من یباشر نشاطھ مع الجمھور خاللأنعلى الفرع    
 

  محـظورات  -٥
 : ُیحظر على فرع المصرف األجنبي في لبنان  

 ، في مؤسسات  األشكال شكل منبأيط ما غریب عن المھنة المصرفیة، و االشتراك أو نشاة أو صناع تجارة أیةمزاولة  −
الموارد -٦"على النحو المبّین في الفقرة   ضمن حدود أموالھ الخاصة غیرھا إالأو زراعیة أو تجاریة  أوصناعیة 

  ·أدناه" واستعماالتھا
 المالیة المشتقة إّال لغایات التحّوط فقطاألدوات  عملیة على بأیةالقیام لحسابھ الخاص  -
  المخصص الستثماراتھ في لبنانالرأسمالتخفیض  -
 ·ت الوساطة في ردھة بورصة بیروأعمالالمشاركة في   -
ومستخدمیھ في ما عدا الحاالت    موظفـیھأحدم أو باسقـبول الودائع من القطاع العام سـواء باسـم الشخص العام مباشرة  −

 ·التي ورد بشأنھا استثناء خاص بموجب القانون
 في وإیداعھالتحصیل قیمتھا   القطاع العامأشخاص شخص من أي دفع لصالح أوامر أو حواالت أو شیكات أیةقبول  −

 ·استثناء خاص بموجب القانون سابھ المفتوح لدیھ في ما عدا الحاالت التي ورد بشأنھاح
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 الموارد واستعماالتھا -٦
  
 ·موارد داخلیة ،  موارد خارجیة وموارد ائتمانیة: تتكوَّن موارد الفرع  من   
 

 الموارد الداخلیة واستعماالتھا-أ
 الموارد الداخلیة-١/أ 
  : الخاصة التي تتكون مما یليأموالھي الموارد الداخلیة للفرع ھ 

   الفرعالستثماراترأس المال المخصص  -١
  االحتیاطات القانونیة -٢
 االحتیاطات الحّرة -٣
 : فیھا   عند توافر الشروط التالیةاألجنبیة المخصصة للتوظیفات العقاریة بالعمالت األموال -٤

 · األجنبي سي للمصرف من المركز الرئیاألجنبیة محّولة  بالعملة أو تكون مدفوعة أن )أ 
 المتعلقة ٢٤المادة الواردة في الفقرة  من موافقة المركز الرئیسي  بشكل خطي وصریح على  مضمون التأكد یتم أن )ب 

 · ه الرئیسيأو مركز تصفیة الفرع  أوتوقف  الخاصة الواجب مراعاتھا عندباألحكام
 "  ات العقاریة المخصصة للتوظیفاألموال" فوائد عن ھذه أیة ال یدفع الفرع أن )ج 
 · في لبنانبعمالھطیلة ممارسة فرعھ   " المخصصة للتوظیفات العقاریةاألموال" ھذه األجنبي ال یستعید المصرف أن )د 

 
 استعمال الفرع لموارده الداخلیة-٢/أ 
  المجاالت  -٢/١/أ

 وتجھیزاتھ ومفروشاتھ األولیةسیسیة بنفقاتھ التا األجنبيلفرع المصرف )  الخاصة األموال(  تتمثل الموارد الداخلیة أنیمكن 
من قبلھا وباسھم  ةل مكفوأو وبقیم صادرة عن الدولة أدناه) نطاق التوظیفات العقاریة (١-٢/٢/أ وبعقاراتھ المذكورة في البند

  ·الشركات اللبنانیة التي تساھم فیھا الدولة
 
  خاصة بالتوظیفات العقاریة للفرعأحكام  -٢/٢/أ 
 
  االترخیص بإجرائھ -١
 بعد ورود  رأي  إیجابي من لجنة إالالترخیص  تخضع التوظیفات العقاریة لترخیص مسبق من مصرف لبنان وال یعطى ھذا  

  .الرقابة على المصارف
  
  نطاق التوظیفات العقاریة -٢

 :  تنحصر التوظیفات  العقاریة للفرع  بالتالي
 · أبنیة معّدة لدوائـر الفرع )أ 
  ·ینأبنیة معّدة لسكن المستخدم )ب 
  · األجنبيللفرع   العامةاإلدارة یكون فیھ مركز أنبناء معّد لالستثمار التجاري على  )ج 
 لدیھ  أن، األرض یثبت، عند شراء أن شرط   أعاله من الفئات المذكورةأبنیةأراض ال تتجاوز مساحتھا ما یلزم لتشیید  )د 

 .األرضسنوات من تاریخ شراء   ثالث  البناء بمھلةامإتم یستطیع وبأنھ إقامتھكافیة لتشیید البناء المزمع   خاصةأمواال
 
  اإلعفاء من الترخیص الحكومي -٣
 في قانون تملك العقارات من قبل  في لبنان من الترخیص المنصوص علیھاألجنبيتعفى التوظیفات العقاریة لفرع المصرف   

 . األجانب
 
 نائیةالمساھمات وحصص الشراكة والتوظیفات العقاریة االستث  -٢/٣/أ 

 أن،  شرط أعاله ٢/١/ في الفقرة أإلیھالحد المشار   عقارات تفوق قیمتھاأو مساھمات أویمكن،  استثناًء ، اكتساب حصص شراكة 
 أقصاھا الموجودات خالل مدة  انھ یترتب تصفیة ھذهإال مشكوكًا في تحصیلھا ، أوموقوفة  استیفاء لدیون یكون االكتساب قد حصل

  ·  المصرف المركزيبشأنھا ، یراجع اإلرادةعن  د بھذه المھلة لظروف خارجةتقیتعذر ال وإذاسنتان 
 
 یخضع لترخیص إنما األجانب  العقارات من قبل التملك المؤقت للعقارات یعفى من الترخیص المنصوص علیھ في قانون تملكأن

 · مشكوك في تحصیلھ أوء لدین موقوف  االكتساب یتم فعال استیفاأنتعطیھ لجنة الرقابة على المصارف بعد التحقق من 
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 الموارد الخارجیة واستعماالتھا -ب
 الموارد الخارجیة  -١/ب

ت أو شھاداأكانت على شكل ودائع    النقدیة التي یتلقاھا أو یقترضھا من الجمھور سواءاألموالتتكوَّن موارد الفرع  الخارجیة من  
 · شھادات مصرفیةأو  إیداع

 
  لموارده الخارجیة استعمال الفرع-٢/ب
 مكشوفة ، بكفاالت أوحسم ،تكفل، تسلیفات تجاریة (  التسلیفیة األعمالیستعمل  الفرع موارده  للقیام  ، لحسابھ الخاص ،  بشــتى  

 بما فیھا شراء صكوك المدیونیات توظیفات في صكوك مدیونیات عامة وخاصة  على اعتمادات مستندیة،أو شخصیة أوعینیة 
 ·) ...ألجنبیة بالعمالت ا

 

  الموارد االئتمانیة واستعماالتھا-ج
 
  الموارد االئتمانیة-١/ج 
 والتصرف بھا باسمھ ولكن لصالحھم   إدارتھا الفرع حقأصحابھا المنقولة التي یولي واألموالالموارد االئتمانیة ھي الحقوق  

  ·وذلك الجل محدد
 ·تدون ھذه الموارد خارج میزانیة المصرف 

   
  استعمال الفرع لموارده االئتمانیة-٢/ج 
 الحقوق أصحابة بموجب االتفاق بینھ وبین واالستثمار المحددیستعمل الفرع موارده االئتمانیة في مختلف مجاالت التوظیف  

 . ة النافذواألنظمةللقوانین   االئتمانیة وفقاواألموال
 

  أحكام خاصة بالتسلیف -٧

  قواعد عامة  -أ
 : الموجبات التالیة   على الفرع التقید ب   

وعلیھ بصورة  خاصة أن یوفق . حقوقھ  التي یتلقاھا من الجمھور القواعد التي تؤمن صیانة    األموال أن یراعي في استعمال   -١
 · بین مدة توظیفاتھ وطبیعة موارده

 ·  یفرض على كل طالب اعتماد تقدیم بیان وضع أو میزانیة أن -٢
التي سّلفھا لم تنحرف عن الغایة     األموال أنلتأكد على قدر المستطاع من أن یتتبع استعمال االعتمادات التي منحھا ل -٣

 ·المصّرح بھا 
مسبقًا ، بصك خاص ، على    علیھا ،  قبل الحصول أمواال یستلف أو أن ال یقّید  القیم المرھونة لدیھ بأي موجب ، أن -٤

 علیھا لمبلغ یزید عن قیمة  أموال استالف أوموجب  بأيالمرھونة لدیھ   وال یجوز لھ تقیید القیم · موافقة المدین الراھن  
 · لھ  في ذمة المدین الراھن   الدین المتوجب 

 ألشخاص معینینالتسلیف   منع أو تقیید -ب
 وألعضاءمفوضي مراقبة حساباتھ إلى  منح أّیة اعتمادات، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ، األجنبي ُیمنع  على فرع المصرف  

  ·األشخاصكل من ھؤالء   اسروألفرادجمیع الرتب ،  مصرف لبنان ولموظفي مصرف لبنان ، من  المجلس المركزي ل 
 :  بقیود  أھمھااألشخاص اسر ھؤالء وألفراد اإلدارة ُیقیَّد منح االعتمادات للقائمین على    

  · في لبنان  األجنبي   الفرع الرئیسي للمصرف   إدارة مبدئیة مسبقة من إجازة استصدار  -١
 ·  الفرع الرئیسي لقیمة االعتماد الممنوح وشروطھ  إدارة ن قبل تحدید صریح م -٢
مسجلة في لبنان تكون مقبولة من لجنة الرقابة    بكفالة من مؤسسة مالیةأو بكفالة مصرفیة  أوتغطیة االعتماد بضمانة عینیة  -٣

  على المصارف   
السابقة ، منح اعتمادات % ٥بة الـ یمكن ، ضمن نس كما لفرع امن رأسمال % ٥عدم تجاوز مجموع االعتمادات الممنوحة  -٤

 . لفرع امن رأسمال % ٢دون  التقید بالشروط الثالث السابقة في حدود 
الصادرة عن مصرف لبنان وتكوین      وجوب تقید الفرع بنسبتي المالءة والسیولة المحددتین في النصوص التنظیمیة    -٥

 ·المؤونات المطلوبة منھ
 :  اقل  أیھما النسبتین التالیتین،   إحدى من االعتمادات أيعدم تجاوز قیمة  -٦
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 ·بتمویلھا   العملیات التي یرغبأومن حصة المقترض في قیمة العملیة % ٥٠نسبة  −
 · المالیة الصافیة للمقترض وكفالئھ  األصولمن % ٤٠نسبة  −

ابھة الممنوحة  والمالیة المعمول بھا بالنسبة  لسائر التسلیفات المش    اإلداریة تطبق عند منح ھذه االعتمادات جمیع الشروط  
 ·لعمالء المصرف

 
 

الستعمال ھذه التسھیالت ) مقیم أو غیر مقیم  ( واحد  شخصإلىالحدود القصوى لمخاطر التسھیالت المصرفیة المعطاة   -ج
 في لبنان أو في دولة أخرى 

حقیقي أو معنوي أو  حدشخص وا إلى عامل في لبنانالفرع اللتسھیالت المصرفیة المعطاة من مجموع ایعین الحد األقصى ل  -أ
 : ضمن النسب التالیةإلى مجموعة مترابطة من مدینیھ

الذین ُیمَنحون تسھیالت   المقیمین في لبنان في ما خصفرع من األموال الخاصة لل%) ٢٠(عشرین في المئة  -١
 . في ھذه الدولالمقیمین وما فوق أو »+A« تصنیفًا سیادیًا  مصنفةأو في دول/الستعمالھا في لبنان و

 
 في لبنان الذین ُیمَنحون تسھیالت ما خص المقیمینمن اموال الفرع الخاصة، في %) ١٠(عشرة في المئة  -٢

 في ھذه الدول، على ان ال یتعدى مجموع المقیمینأو / وما دون و»A« تصنیفًا سیادیًا  مصنفةالستعمالھا في دول
 : التسھیالت موضوع ھذه الفقرة

« لغایة »A« تصنیفًا سیادیًا مصنفةال ه األموال بالنسبة لمجموع الدول من ھذ%)٢٠٠( في المئة  مئتین-
BBB- « بالنسبة لكل واحدة من ھذه الدول%) ٥٠(وعلى ان ال تتجاوز خمسین في المئة . 

«أدنى من  تصنیفًا سیادیًا مصنفة من ھذه األموال بالنسبة لمجموع الدول ال%)١٠٠( في المئة  مئة-
BBB-«بالنسبة لكل واحدة من ھذه الدول%) ٢٥( وز خمسة وعشرین في المئة  وعلى ان ال تتجا. 

 
 على التسھیالت المصرفیة الممنوحة أو المسـتعملة، أیھما أكبـر، سـواء كانـت أعاله المشار إلیھا  والحدود النسبتطبق
 وذلك على أساس  وجدتإذا ھا،ء لقافرعمباشر، بعد تنزیل قیمة المؤونات المكونة من قبل ال  مباشـر أو غیرشـكلفـي 

 .األموال الخاصة االفرادیة للفرع 
 

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

 . من أموال الفرع  الخاصة%) ٢٠(لبنان أو في دول اخرى، نسبة 
 .  بغیة تسویة أوضاعھا٣١/١٢/٢٠٠٧تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لألحكام الواردة أعاله مھلة حدھا األقصى 

    
، ثمانیة فرع  الخاصة للموالاألمن % ١٥ینبغي أن ال یتعّدى مجموع التسھیالت المصرفیة، والتي یتجاوز كل منھا نسبة   -ب

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

back to back.( 
 

 & Standard)»ندرد اند بورزستا«ة مؤسس تصنیفأعاله یعتمد ) أ(البند  القواعد المنصوص علیھا في تطبیق 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

 . من قبل الدولة    التسھیالت الممنوحة للمؤسسات العامة واالعتمادات المكفولة-              
 . مع المصارف و المؤسسات المالیة) Interbank(حسابات االنتربنك  -

 

   األجنبیةالتعامل بصكوك المدیونیات بالعمالت  -د
للشروط الموضوعة من قبل مصرف لبنان      وفقًااألجنبیة الذي یشتري  صكوك مدیونیات بالعمالت األجنبي یمكن لفرع المصرف  

  یستفید من تخفیض التزاماتھ الجل   أن، األجنبیةلشراء صكوك مدیونیات بالعمالت    استعمالھا حصراً  یمنح تسلیفات بھدفأو
  :  بما یوازي قیمةاإللزامي الخاضعة لجزء من االحتیاطي   

 . كوك المدیونیات التي یشتریھا ص −
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صرا لشراء صكوك المدیونیات  الجماعي بھدف استعمالھا ح  التسلیفات التي یمنحھا للمؤسسات المالیة ولھیئات االستثمار   −
 األجنبیة بالعمالت 

 

 األجنبیةالتسلیف بالعملة اللبنانیة لغایة تكوین ودائع بالعملة   -ھـ
 · التجاریة   األغراض  لغیر  األجنبیة یمنح زبائنھ تسلیفات بالعملة اللبنانیة غایتھا تكوین ودائع بالعملة    أنیحظر على الفرع    

   

  مصدرة من قبل مصرف لبناناعإیدالتوظیف في شھادات   -و

 التوظیف لصالح المصرف -١/و
 مصرفیة مقابل إیداعتقدم من المركز الرئیسي لمصرف لبنان بطلب حصول على شھادات األجنبي أن یلمصـرف فرع ال یجـوز
عن ملیار لیرة إیداع لكل شھادة  ال تقل القیمة االسمیة أنعلى أو بالدوالر األمیركي أو بالیورو الحرة لدیھ بالعملة اللبنانیة  ودائعھ
 بالنسبة للعملة اللبنانیة وعن مایة ألف دوالر أمیركي بالنسبة للعملة األمیركیة وعن مایة ألف یورو بالنسبة للعملة األوروبیة لبنانیة

 .الموحدة ، مع التقید بالشروط المحددة في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان 
 . ة حسم شھادات اإلیداع المذكورة أعاله لدى مصرف لبنان ال یجوز للمصرف إعاد

 التوظیف لصالح العمالء -٢/و
 على  المسبقة، الحصولمصرف لبنانالمجلس المركزي ل ، تنفیذًا لعملیات ائتمانیة، وبعد موافقة األجنبيلفرع المصرف  یمكن

لصادرة عن مصرف لبنان ، شرط أن تكون ھذه  لحساب زبائنھ مصدرة وفقًا للنصوص التنظیمیة ا مصرفیة إیداعشھادات
 :الشھادات 

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

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

 التسلیف مقابل ضمانة سندات قیم منقولة-ز
بضمانة ھذه المحفظة و شرط أن تكون   لعمالئھ تخّصص لتكوین محفظة سندات قیم منقولة إالاعتماداتیحّظر على الفرع منح  

 · اللبنانیة  سندات القیم المعنیة متداولة في األسواق المالیة
 حسب  االعتماد المحفظة بتاریخ فتح    یمة سندات القیم المنقولة المكونة لھذه من ق% ٥٠ الممنوح نسبة  االعتماد ال یمكن أن یتجاوز  

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

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

 

 · التسلیف في عملیات االعتمادات المستندیة-ح
 التي ستفتح   أوكافة المفتوحة من قیمة االعتمادات المستندیة%) ١٥(ُیلزم الفرع  بأن یفرض على زبائنھ ھامشا نقدیا بنسبة    

 المتفق  األجنبیةالرسمیة والمصالح المستقلة وذلك بنفس العمالت   اإلدارات  ي ذلك العملیات التي تجري لصالح   لالستیراد  بما ف
 · االعتمادات   علیھا في كتب فتح 

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

  السكنيإلقراضا/برنامج االدخار  -ط
 سكني یھدف اقتراض  /ادخار برنامج     الذي ال یقل رأسمالھ عن عشر ملیارات لیرة لبنانیة، أن یضع     األجنبي  یمكن لفرع المصرف   

مقیم  على االدخار بقصد االقتراض الالحق لشــراء أو لتشیید أو لترمیم     ر ، مقیم أو غیرأو قاص تشجیع كل فرد لبناني راشد إلى
 ·في لبنان مسكن لھ 
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 یستفید من أنعلى برنامجھ،    یكون للفرع بالمقابل، و في حال حصولھ على الموافقة  المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان     
 اإللزامي   حیث تنزل من مجموع  االلتزامات الجل التي یحتسب على أساسھا جزء من االحتیاطي         اإللزامي  تخفیض االحتیاطي   

 ·االقتراض  السكني   / بنانیة العائدة لبرنامج االدخار    مجموع الودائع  باللیرة الل 
 

   ات إسكانیة معینة  تسلیف  -ي
  ١٩٩٩ أیار ٤لإلسكان بتاریخ    البروتوكول الموقع بین المصارف والمؤسسة العامةإلى القروض الممنوحة استنادًا -١/ي 
ل الموقع مع المؤسسة إلى البروتوكو ملة اللبنانیة استنادًا   على الفرع الذي یرغب بالمساھمة في القروض السكنیة  التي تمنح بالع   

 المنوي توظیفھا في ھذا اإلجمالیة لمصرف لبنان على المبالغ    یحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي أنالعامة لإلسكان 
 ·المجال 

 
القروض السكنیة  الممنوحة وذلك  یمةمن ق% ٦٠ المتوجب علیھ بنسبة  اإللزامي یستفید الفرع المعني  من تخفیض االحتیاطي     

 موافقة إلىھ بنھایة العام السابق، وذلك دون الحاجة على التزامات  من قیمة االحتیاطي المتوجب % ٢٠ نسبتھ أقصىضمن حد 
 ·طالما ھو ضمن السقف الموافق علیھ سابقاً   افرادیة على التخفیض مقابل كل قرض  

 
  سة العامة لإلسكان المؤسإلى القروض الممنوحة مباشرة -٢/ي 

 بغیة تأجیرھا من ذوي   أبنیةلتشیید   المؤسسة العامة لإلسكان إلىمباشرة   على الفرع الذي یرغب بمنح قروض بالعملة اللبنانیة       
 المنوي توظیفھا في ھذا اإلجمالیة لمصرف لبنان على المبالغ     یحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي  أنالدخل المحدود  

  ·المجال  
 

القروض الممنوحة وذلك ضمن حد  من قیمة% ١٠٠ المترتب علیھ  بنسبة  اإللزامي یستفید  الفرع المعني من تخفیض االحتیاطي   
 موافقة افرادیة  إلى ھ بنھایة العام السابق، وذلك دون الحاجة  على التزامات  المترتب  اإللزامي  من قیمة االحتیاطي % ٣ نسبتھ أقصى

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

 القرض الموقع مع المؤسسة  ُیضمِّن عقدأناستحقاق القرض فورًا رأسماًال وفوائد ولواحق،  الفرع  المعني، وتحت طائلة  على
ات السكنیة  حق تملك الوحدإعطاءھمالمستأجرین ما یفید   التي ستوقع معاإلیجار  شرطًا یوجب بان تلحظ عقود لإلسكانالعامة 

 إیجار  المدفوعة كبدالت األقساط  باالعتبار، ولو جزئیًا،   األخذالعقد مع إجراء المستأجرة لقاء ثمن متفق علیھ عند  
  
 
  للعسكریین المتطوعیناإلسكانیةالقروض   -٣/ي
 منحھا بالعملة یرغب في  یستحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على القروض التي  أنعلى الفرع    

 :اللبنانیة لكل من  
 إلقراض  أوالعسكریین،  إلىالستعمالھا في شراء العقارات وبناء المساكن وبیعھا   " العسكریین المتطوعینإسكانجھاز " −

 ·اإلسكان  ألغراض األخیرین ھؤالء 
 العسكریین  سكانإ جھاز " البروتوكول الذي سیوقع بین المصارف المعنیة و   إلى العسكریین المتطوعین استنادًا   −

 ".المتطوعین
 
الممنوحة وذلك ضمن حد  من قیمة  القروض% ٦٠ المترتب علیھ بنسبة   اإللزامي  یستفید  الفرع  المعني من تخفیض  االحتیاطي     

 موافقة إلىبنھایة  السنة السابقة، وذلك دون الحاجة    المترتب على التزاماتھ اإللزامي من قیمة االحتیاطي  % ٢٠ نسبتھ أقصى
 ·طالما ھو ضمن السقف الموافق علیھ سابقاً  رادیة على التخفیض مقابل كل قرض  اف
  
 اإلسكانالقروض الممنوحة لمصرف   -٤/ي 
القروض السكنیة التي یمنحھا   الستعمالھا في تمویلاإلسكان مصرف إلىالذي یرغب بمنح قروض بالعملة اللبنانیة  الفرع على   

 المنوي توظیفھا في ھذا  اإلجمالیة لمصرف لبنان على المبالغ     سبقة من المجلس المركزي  یستحصل على موافقة م أن  األخیرھذا 
 ·المجال  

 
القروض  السكنیة الممولة من   أرصدةمن % ٦٠ المترتب علیھ بنسبة  اإللزامي المعني من تخفیض  االحتیاطي  الفرع یستفید   

 المترتب على    اإللزامي من قیمة االحتیاطي  % ٣سبتھ نأقصى ، وذلك ضمن حد ·ل·م· شاإلسكان مصرف إلىالقرض الممنوح  
 موافقة افرادیة على    إلى بنھایة  السنة السابقة، وذلك دون الحاجة  · ل·م· ش اإلسكان  مصرف إلىالتزامات المصرف مانح القرض     

 · كل قرض طالما ھو ضمن السقف الموافق علیھ سابقًا التخفیض مقابل 
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 التسلیف المدعوم من قبل الدولة  -ك
  المستفیدون من التسلیف المدعوم ١-ك
  أجھزة التي تصنع محلیًا   ة بما فیھا المؤسسات أو الزراعی  ة أو السیاحی تستفید القروض التي یمنحھا الفرع للمؤسسات الصناعیة      

مؤسسات  والبرامج والتقنیات و  األجھزةالمرتبطة بھذه  تكنولوجیا المعلومات والبرامج والتقنیات المتخصصة وتقوم بالخدمات   
التنظیمیة الصادرة عن مصرف   المدینة علیھا وذلك وفقًا للشروط المحددة في النصوص الصناعات الحرفیة، من دعم الدولة للفوائد  

 · لبنان 
  
 ما یوازیھا عملة أولبنانیة   على الجزء من الرصید المستعمل من القرض لغایة خمسة ملیارات لیرة% ٧تحدد قیمة الدعم بنسبة  

 أجنبیة  عملة   ما یوازیھاأویفوق خمسة ملیارات لیرة لبنانیة     على الجزء من الرصید المستعمل من القرض الذي     % ٥بنسبة  وأجنبیة
 ·أجنبیة ما یوازیھا عملة  أوملیار لیرة لبنانیة    قدره خمسة عشرأقصىولغایة حد 

 
  دعم الدولة للمتضررین من حرب تموز على لبنان ٢-ك
 ٢٠٠٦وض التي تستفید من دعم الدولة للفوائد المدینة  الممنوحة لعمالئھ المتضررین من حرب تموز  للفرع معالجة القرنـیمك

 :على لبنان والذین تعتبر دیونھم قابلة للتسدید وفق االصول واآللیة التالیة
 : تكون شرط أن٣١/٧/٢٠٠٦ اعتماد الدیون التي تستفید من دعم الدولة للفوائد المدینة الممنوحة قبل تاریخ -١

أو نتیجة / على لبنان و٢٠٠٦اما دیون عمالء متضررین بشكل غیر مباشر نتیجة حرب تموز  - أ
الحصار المفروض علیھ مما أدى إلى تغییر في التدفقات النقدیة لھؤالء دون أن تطیح بإمكانیة 

 .متابعة أعمالھم وبالتالي إمكانیة متابعة تسدید ھذه الدیون خالل فترة محددة
 

مالء متضررین بشكل مباشر باألعمال الحربیة دون ان تعیق ھؤالء المدینین عن متابعة اما دیون ع - ب
 .أعمالھم والنھوض مجددًا ومتابعة تسدید ھذه الدیون خالل فترة محددة

 
 .ل.م.القروض التي تستفید من دعم الدولة للفوائد المدینة غیر المكفولة بكفالة شركة كفاالت شتمدید مھلة تسدید  -٢

نوحة للعمالء المتضررین وذلك لمدة سنة واحدة عن طریق تأجیل الدفعات المستحقة والتي ستستحق من اصل الدین المم
 وتسدیدھا خالل السنة الممددة على ان یتم وقف دعم الدولة للفائدة المدینة ٣٠/٦/٢٠٠٧ ولغایة ٢٠٠٦/ ١٢/٧اعتبارًا من 

 .ھاعلى تلك الدفعات خالل فترة التسدید الممددة مھلت
 

 للعمالء المتضررین مع امكانیة تمدید جدول .ل.م.القروض الممنوحة لقاء كفالة شركة كفاالت ش اعادة جدولة -٣
على  .ل.م.التسدید لمدة ال تتجاوز السنتین اضافة الى امكانیة منحھم قرضًا اضافیًا كل ذلك وفقًا لشروط شركة كفاالت ش

 .الل فترة التسدید االضافیة التي تتجاوز فترة السبع سنواتان یتم وقف دعم الدولة للفائدة المدینة خ
 
ممنوحة استنادًا إلى االتفاقیات الموقعة بین الجمھوریة  قروض منح العمالء المتضررین، الذین یستفیدون من -٤

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

 .المتبقیة من عمر القرض االساسي وذلك بتوزیعھ بالتساوي على ھذه المدة
 
 
ین من مساعدات أو منح من أي  اعالم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند استفادة العمالء المتضرر-٥

 ».جھة كانت
دون الحاجة الـى موافقة افرادیة مـن المجلس فرع  اليااللتزامات الجل الخاضعة لجزء من االحتیاطي االلزامي   تخفـض

 :ھذه االلتزامات مقابل كل قرض بما یوازي تخفیضالمركزي لمصرف لبنان علـى 
 الدولة للفوائد المدینة حتى بعد وقف الدعم عمًال دعمتفیدة مـن قیمـة رصید القروض الممنوحة من قبلھ والمس - أ

 . أعاله ) ٣(بأحكام البند 
 .أعاله ) ٥(قیمة القروض الممنوحة وفقًا ألحكام البند  - ب

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

من قیمة االحتیاطـي اإللزامي المترتب على  % ٢٠ حد أقصى نسبتھ ضمنأعاله وذلك ) ٤(للفوائد المدینة عمًال باحكام البند 
 . كانون األول من السنة السابقة٣١یتھ الموقوفة في  كما ھي في میزانالمعنيالفرع التزامات 
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مسؤولیة صحة تنفیذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة لما ورد أعاله  وفقا قروضایمنح فرع لمصرف أجنبي  كل تحملی
 من قیمة كل  %١٥ جزائي، مقداره بند مع الغایات الممنوحة من اجلھا وذلك تحت طائلة الزامھ بدفع تعویض، بمثابة وتطابقھا

  . منھا عن ھذا القرضاستفادقرض اضافة الى 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 
 . على ان تبلغ حاكم مصرف لبنان فورًا بأي مخالفة لذلك 

 

  للتثمیراألوروبياللبنانیة والبنك   االتفاقیات الموقعة بین الجمھوریةإلىلتسلیفات الممنوحة استنادًا ا  -ل
الموقعة بین الجمھوریة اللبنانیة والبنك      االتفاقیات  إلى والسیاحیة استنادًا  اإلنتاجیة تستفید القروض التي  یمنحھا الفرع للقطاعات      

للشروط المحددة من قبل مصرف لبنان بھذا الخصوص، وذلك بالرغم من عدم      ًا لفوائد المدینة وفق  للتثمیر من دعم الدولة ل األوروبي
 ·وال سیما مدة القرضاإلقراض توفر شروط 

 

  األجل التسلیف المتوسط والطویل -م
 األجل طویلة وأتسلیف متوسطة   یقوم بعملیاتأجنبي  أي فرع مصرف  إفادة یمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على    

 من اإلعفاء ، ال سیما األجل ومصارف التسلیف المتوسط والطویل    األعمال   المطبقة على مصارف   واإلعفاءاتمن ذات التسھیالت 
 ·اإللزامي   االحتیاطي  

 

 . "ل.م.شركة كفاالت ش"  لقاء كفالة من  المؤسسات الصغیرة والمتوسطةإلىالتسلیف   -ن
كفالة -·ل·م·شركة كفاالت ش" المتوسطة لقاء كفالة من أو یمنح قروضًا للمؤسسات الصغیرة    الذياألجنبي  یمكن لفرع المصرف    

 :والتسھیالت التالیةاإلعفاءات  یستفید من أن" قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 
 اإللزاميتخفیض االحتیاطي  -١/ن

المترتب على الفرع بنسبة    اإللزامي  تیاطي  بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان، یخفض االح 
من قیمة االحتیاطي المتوجب على   % ٢٠ نسبتھ أقصىحد   من قیمة القروض التي تمنح بالعملة  اللبنانیة وذلك ضمن % ٦٠

 ·التزاماتھ بنھایة العام السابق   
 بما یوازي   اإللزاميمن االحتیاطي    ء، تخفض التزامات الفرع الجل الخاضعة لجز األجنبیةبالنسبة للقروض الممنوحة بالعمالت 

 ھذه القروض شرط الحصول على موافقة مسبقة من  المجلس المركزي لمصرف لبنان على ھذا التخفیض في حال كانت         أرصدة
 بالنسبة للقروض التي تستفید من الدعم، تخفض التزامات  المصرف   أما· ھذه القروض ال تستفید من  دعم الدولة للفوائد المدینة

 موافقة المجلس المركزي إلى عند صدور قرار الموافقة على الدعم ودون  حاجة اإللزامي ألجل الخاضعة لجزء من االحتیاطي  
 ·على التخفیض 

 
 دعم الدولة للفوائد المدینة -٢/ن 

من دعم الدولة · ل·م·شكفالة شركة كفاالت    التجاریة لقاء أو الصناعیة أوتستفید القروض التي  یمنحھا الفرع للقطاعات الزراعیة   
 اإلقراضللفوائد المدینة وفقًا للشروط المحددة في  النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان، بالرغم من عدم توفر شروط    

ولین من  تاریخ منحھا وذلك شرط من اصلھا خالل السنتین األ% ١٥ استحقاق اكثر من أو قیمتھا أولجھة  مدة ھذه القروض 
 ·  فترة سماح للبدء بالتسدید ال تقل عن ستة اشھر  من تاریخ منح القرض   المقترضإعطاء

من تاریخ استالم مصرف  " اعتبارا    موافقة افرادیة على دعم كل قرض، وذلك إلىیسري الدعم على ھذه القروض دون الحاجة 
 ·بالموافقة علیھ· ل·م·كفاالت شمحدد من قبلھ وموقعًا من شركة   لبنان من قبل المصرف جدوًال منظمًا وفقًا لنموذج خاص  

 

  القروض الصغیرة-ص
 

 تعریف القرض الصغیر -١/ص
 الجمعیات األھلیة أو المنظمات غیر الحكومیة(ك ل ق رض بالعمل ة اللبنانیة تمنحھ مؤسسات اإلقراض الصغیر     "یعت بر قرض ًا ص غیراً     

Organisations Non Gouvernementales (ONG أو للمؤسس  ات الص  غیرة الت  ي ت  تألف م  ن   أو المؤسس  ات المال  یة لألف  راد
أو خدماتیة أو سیاحیة أو ) ص ناعیة، زراع یة، حرف یة   (أربع ة أش خاص أو م ا دون لمس اعدتھم عل ى خل ق وتطوی ر مش اریع إنتاج یة               

 .تجاریة خاصة بھم، شرط أن یكون حده األقصى عشرة مالیین لیرة لبنانیة وال تتجاوز مدة تسدیده ثالث سنوات
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 الحتیاطي اإللزاميتخفیض ا -٢/ص

التي یمنحھا باللیرة اللبنانیة " القروض الصغیرة"مجموع أرصدة من  % ١٠٠  نسبةیوازي  بمافرع ألي اإللزامي االحتیاط ي    ی نزل 
التي تمنحھا مباشرة ھذه المؤسسات أو المؤسسات المالیة والممولة " القروض الصغیرة"و"  مؤسس ات اإلق راض الصغیر    "بموافق ة   

 المترتب  اإللزاميمن قیمة االحتیاطـي % ٥ نس بتھ  أقص ى ض من ح د   ذل ك  والمعن ي لھ ا بالل یرة اللبنان یة       حھا الف رع  یم ن  م ن ق روض   
 . من السنة السابقةاألول كانون ٣١میزانیتھ الموقوفة في   المعني كما ھي فيالفرععلى التزامات 

 
 

   مؤسسات الصرافةإلىالتسلیف -ع 
 وقت أيتتجاوز ھذه التسھیالت في    ال أن على  األجنبیة تسھیالت العمال الصرافة بالعملة   یمكن للمصرف منح مؤسسات الصرافة  

  · ھذه المؤسساترأسمالمن % ٥٠ما یوازي 
  · بالعملة اللبنانیة   األجنبي المصرف     تسھیالت العمال الصرافة من فرع  أیةیحظر على مؤسسات  الصرافة االستحصال على     
 

  خاصةضمان إصدار السندات ال -ف 
) سندات دین ، قیم منقولة (   ألي سندات  خاصةاألجنبي  ال تفوق قیمة الضمان القصوى المقدمة من فرع المصرف أنیجب 

  للفرع الضامن  األساسیة الخاصة األموالمن % ٢٠مصدرة من شخص معنوي واحد أو مجموعة مترابطة واحدة  نسبة الـ 
 

 التسھیالت بالحساب الجاري  -س
 

 :رع المصرف األجنبي    يحظر على ف  
 working(أو متعلقة برأس المال التشغيلي     منح عمالئه تسهيالت بالحساب الجاري إال لتمويل عمليات جارية        -١

capital ( وبعد اإلطالع على مجموع التسهيالت الممنوحة له من قبل المصارف والمؤسسات المالية، السيما
 . النصوص القانونية والتنظيمية النافذة     التسهيالت بالحساب الجاري ، وشرط مراعاة أحكام   

العقارات، اآلالت، المعدات وجميع الموجودات التي لها صفة        ( منح عمالئه تسهيالت لتمويل األصول الثابتة،     -٢
وذلك بعد دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع المنوي     ) term loans(إال بشكل قروض ذات آجال محددة    ) ثابتة

 .للعميل وتحديد برنامج التسديد وفقاً للتدفقات النقدية للعميل     تمويله والوضع المالي 
 

من رأسمالھ التشغیلي وعلى أن ال تتجاوز، في كل % ٧٠منح تسھیالت بالحساب الجاري لعمیل واحد تتعدى نسبة  -٣
عیًا  األحوال، ما مجموعھ خمسة أضعاف إما أموال العمیل الخاصة وإما حساب المستثمر إذا كان العمیل شخصًا طبی

 .أو مؤسسة فردیة
في حال تجاوزت ھذه التسھیالت الحد المشار إلیھ أعاله، یتم تحویل ھذا التجاوز إلى قرض ذات أجل محدد أو إلى 

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

 .مادات مستندیةالقبوالت المصرفیة والعملیات المرتبطة باعت -
   التسھیالت الممنوحة والمغطاة بضمانات نقدیة أوبكفاالت مصرفیة أو بكفاالت صادرة عن المؤسسات  -  

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

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

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

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

 
 بالنسبة للتجاوزات الموافق فرض أي تعویض أو غرامة أو أي زیادة إضافیة على الفائدة أو العمولة أو النفقات -٥

علیھا من المصرف إال في حال عدم إیفاء العمیل بتعھداتھ أو التزاماتھ الناتجة عن التجاوز العرضي في مھلة 
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تحتسب على % ٢ یومًا وفي ھذه الحالة یمكن للمصرف أن یفرض فائدة جزائیة إضافیة ال تتعدى نسبة ٩٠أقصاھا 
 .لھمبلغ التجاوز حصرًا من تاریخ حصو

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

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

 .التسھیالت الممنوحة للعمیل
المحددتين في  ) رديء(أو) مشكوك بتحصيله ( زيادة نسبة الفائدة على التسهيالت المستعملة عند تصنيفها من الفئتين            -٦

 .النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان
 

 من قانون النقد والتسليف وإعادة النظر بتحديد قيمة التسهيالت      ١٦١المصرف التشدد في التحقق من تطبيق أحكام المادة      على 
الممنوحة لعمالئه، مرة في السنة على األقل وكلما دعت الحاجة، للتأكد من حسن استعمال التسهيالت الممنوحة لكل من العمالء            

 . وحجم أعمال كل منهم المالي  الوضعلديها عن  ومن مالءمتها للمعطيات المتوافرة  
 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
 

 والمشاركة   یف والتوظیف والمساھمة مشتركة عائدة لعملیات التسل أحكام -٨
 
افة المتعلقة بالتسلیفات وبالتوظیفات المتعلقة بأموالھا النقدیة ـ كھاـقراراتع ـ تخضأن جمیع المصارف العاملة في لبنان على -١

تقة، ـمركبة أو المشة الـ المالیاألدوات العقاریة وبالمساھمات وبالمشاركات وبالعملیات المجراة لحسابھا على وبالتوظیفاتالجاھزة 
  في وضع االستراتیجیات الفعالة الدارة أعمال المصرف ومتابعتھا وتطویرھا لجان متخصصةأوبقة من قبل لجنة ـ موافقة مسإلى

 .وذلك على مستوى المصرف أو المجموعة المصرفیة، حیث ینطبق
 

 :ث ینطبق، وفقًا لحجم أعمالھ أو المجموعة المصرفیة التابعة لھ ، حی األجنبيالمصرفإدارة فرع  على -٢
ما یحتاجھ من لجان متخصصة برئاسة رئیس مجلس اإلدارة أو نائبھ أو عضو منتدب من قبل الرئیس أو أحد  إنشاء -أ 

أصحاب االختصاص وعضویة مسؤولین في اإلدارة العلیا للمصرف بحسب اختصاصاتھم على أن ال یقل عدد 
 . لھذه الغایةخصیصًاوضع لنظام یًا  وفق، عن ثالثة أشخاص وذلكأعضاء كل من ھذه اللجان ، بمن فیھم الرئیس

 . إقرار نظام عمل خاص بكل لجنة متخصصة -ب 
التأكد من أن المھمات الموزعة في ما بین ھذه اللجان تشكل إطارًا مالئمًا ومتكامًال یؤمن شمول سیاسات إدارة  -ج 

 .المخاطر لنشاطات المصرف كافة
روریة لعملھا بما فیھا اقتراح الخطط الالزمة واإلشراف على تنفیذ المھمات منح ھذه اللجان الصالحیات الض -د 

  .الملحوظة في نظام عملھا
  

 :  على اللجان المتخصصة كل في ما خصھا -٣
 ...). الخآجالھا،نوعھا، خصائصھا، ( أعاله المذكورة واٍف عن العملیات بشكل یفتعرال -أ 
 .یستطیع تحملھا من جراء ھذه العملیات أو ما یترتب عنھا المصرف لمخاطر ال تعرض عدم كفلوضع تصور ی -ب 
واخضاع المصرف لسیناریوھات  للعملیات المذكورة أعاله لجھة مردودھا المستقبلي االقتصادیةتقییم الجدوى  -ج 

بھدف قیاس مدى قدرة المصرف على تحمل تقلبات ) Stress Testing Scenarios(اختبار الحاالت الضاغطة 
...) معطیات السوق أو أسعار العمالت أو األسھم أو السندات أو غیرھا من األدوات المالیة (عامل المخاطر 

 .وتأثیرھا على وضعھ المالي
إلیھا  المشار العملیات  توصیاتھا بشأن اطالع إدارة فرع المصرف األجنبي، دوریًا وعلى األقل فصلیًا، علىتأمین -د 

 دوالرألموال الخاصة األساسیة للمصرف أو ما یوازي مبلغ ملیون من صافي ا% ١نسبة  قیمتھاأعاله التي تتجاوز 
اقتصادیة واحدة أو مجموعة  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 الصادرةین المرعیة اإلجراء وبالتعلیماتالتقید باألنظمة والقوان -ه 
العمل على دراسة مخاطر االئتمان التي یتعرض لھا المصرف ووضع السقوف والضوابط التي تضمن توزیع  -و 

 .وتنویع ھذه المخاطر بشكل متوازن، السیما على صعید القطاعات االقتصادیة والمناطق الجغرافیة
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مخاطر (دراسة ومقاربة المخاطر الكامنة في مصادر واستعماالت المصرف المالیة، ال سیما تواریخ استحقاقاتھا  -ز 
 ....الخ ) مخاطر السوق(ومدى تأثرھا بالتقلبات في أسعار الفوائد ) السیولة

تعامل باألدوات المالیة  المتعلقین بال٣٩ و٣٢السھر على تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة، خاصة المعیارین رقم  -ح 
والسیما لجھة تصنیفھا وإعادة تصنیفھا وكیفیة تقییمھا ومدى انعكاس ذلك على المصرف لجھة سیولتھ وربحیتھ 

 Stress Testing(ومالءتھ وشفافیة وضعیتھ المالیة وذلك في ضوء نتائج اختبار سیناریوھات الحاالت الضاغطة 
Scenarios.( 

 .ة وكلما دعت الحاجةعقد اجتماعات دوریة منتظم -ط 
تزوید مجلس اإلدارة بالتقاریر التي یطلبھا أو التي تلحظھا التنظیمات المصرفیة المعمول بھا وذلك دوریًا وكلما  -ي 

 ».دعت الحاجة
 

  العملیات االئتمانیة -٩
 ، شخصا یدعى منشئالیدعى   معنوي،أو عقد یولي بموجبھ شخص طبیعي إلىالعملیة االئتمانیة ھي العملیة المجراة باالستناد  

 · تدعى الذمة االئتمانیة  منقولةبأموال أوبحقوق   والتصرف،الجل محدد،اإلدارةالمؤتمن حق 
المحددة في النصوص    مباشرة  العملیات االئتمانیة  واكتساب  صفة المؤتمن  وفقًا للشروطاألجنبيیمكن لفرع  المصرف   

 ·التنظیمیة الصادرة عن  مصرف لبنان
 )  مدیریة الشؤون الخارجیة-الصادر عن مصرف لبنان "  في لبنانالعملیات االئتمانیة "٩ رقم براجع كتی(
 

 مرتبطة بمؤشرات ومشتقات مالیة العملیات ال -١٠

  الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان-أ
بھدف تسویقھا من ویج أو ترإصدار على موافقة مسبقة من مصرف لبنان،   حص ولھ إال بع د ،  األجنب ي ف رع المص رف     عل ى    یحظ ر 

 :الجمھور
 . نوع كانتأي منتجات مالیة من أو إیداع ببرامج مؤشرات أو مشتقات مالیة مرتبطة أو غیر مرتبطة أیة - ١
 . نوع كانت أيبمؤشرات أو بمشتقات مالیة من  عوائدھا أو منتجات مالیة مرتبطة إیداعبرامج  أیة - ٢
 . عملیات تسنید مھما كان نوعھا أو شكلھاأیة أدوات مالیة مركبة أو ناتجة عن - ٣
أی ة ش ھادات أو أدوات مال یة مرت بطة عوائدھ ا ب تدفقات مال یة ناجم ة ع ن اس ناد تجاریة أو أوراق مالیة أو أرباح أسھم أو               - ٤

 .فوائد سندات
 

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

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

  إنشاء مصلحة متخصصة لألدوات المالیة المركبة والمشتقة-ب
 Structured Products and«والمش تقة   إنش اء مص لحة متخصص ة ل ألدوات المال یة المرك بة       ب ي  أجنف رع مص رف  ك ل   عل ى 

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

 .للمتاجرة تحكم عمل ھذه المصلحة وفقًا ألھداف المصرف
 

 عملیات الوساطة المالیة -١١
 العائدة لھا في ردھة بورصة لإلجراءاتالتالیة  دون مباشرة   یزاول عملیات الوساطة المالیة أن األجنبي یمكن لفرع المصرف   

 : بیروت
 : القیم المنقولة المطروحة للتداول وال سیما أو المالیة األدواتى مختلف  عملیات عل-أ 

 األدواتعملیات فوریة والجل ومستقبلیة وعملیات على حقوق الخیار والمقایضة وعملیات على سائر  
 : المركبة في كل ما یتعلق أوالمشتقة 

  .أنواعھا بكافة باألسھم -
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 أشخاصالسندات المصدرة من سائر بسندات الدین وبالسندات الحكومیة وب -
 .القطاع العام  

 . التجاریة  أو المالیة  باألوراق -
  .اإلیداعبشھادات  -
 .بالعمالت  -
 .بالمعادن الثمینة   -
 .بالسلع  -

 المالیة وسائر القیم المنقولة بما فیھ العملیات األوراق محافظ إدارةعملیات  -ب 
 .ن قبل مصرف لبنان وفقا للشروط المحددة مأعالهالمذكورة 

 
 األدوات المـالیة المشـتقة إّال لغـایـات التحـّوط فقط     على بعملیات  القیام لحسابھ الخاص  فرع المصرف األجنبي   یحّظر على  

)HEDGING.( 
عة   التي تقوم بھا المصارف بھدف تسویقھا من الجمھور والتي تبقى خاض األدوات المشـتقة علىأن ھذا الحظر ال یشمل العملیات 

 .لألنظمة الصادرة بھذا الشأن عن مصرف لبنان  
 

 والعاملی ن لدی ھ التق ید بالموجبات المحددة من قبل مصرف لبنان الخاصة  بممارسة عملیات    الف رع  إدارةیتوج ب عل ى القائمی ن عل ى       
  ·الوساطة المالیة

 ) مدیریة الشؤون الخارجیة–صرف لبنان الصادر عن م" تأسیس ونشاط مؤسسة الوساطة المالیة في لبنان"   ٧ رقم راجع كتیب (
 

 الترویج لھیئات االستثمار الجماعي  -١٢
 

بالمخاطر واألعباء والعموالت التي تترافق المستثمرین  شرط أن یحاط الوطنیة أوالترویج لھیئات االستثمار األجنبیة یمكن للفرع 
. المالیة والتزاماتھم ھمعلى قرارات لتأثیر بالمعلومات كافة التي من شأنھا اھم تزویدوان یتممع التوظیف المقترح   

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

  .على ترخیص مسبق من المجلس المركزيیحصل 
 
 

  التعامل مع القطاع المالي غیر المقیم -١٣
   

  انیةالتعامل باللیرة اللبن-أ
 الحظر-١/أ

وفتح حسابات دائنة وحسابات مدینة    تلقي ودائع بما فیھا الودائع االئتمانیة واعطاء تسلیفاتاألجنبي یحظر على فرع المصرف  
والمؤسسات المالیة ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالیة     المصارف  (بالعملة اللبنانیة للقطاع المالي غیر المقیم        

 ). اللبنانیة المتواجدة في الخارج    أو األجنبیة  وشركات التأمین
 
  االكتتاب بسندات الخزینة اللبنانیة لصالح غیر المقیم-٢/أ

 : المقیم وفق الشروط التالیة    یكتتب بسندات الخزینة اللبنانیة لحساب القطاع المالي غیر       أن األجنبي یمكن لفرع المصرف  
 · خّصیصًا لھذه الغایة    عملة لبنانیة إلى ُتحّول یةاألجنبأن یكون مصدر األموال ودائع بالعمالت  -
المالي غیر المقیم التي تنوي االكتتاب      المؤسسات من القطاعبأسماء یعلم  مدیریة العملیات المالیة في مصرف لبنان  أن -

 ·على قبول ھذا االكتتاب وعلى حجمھ  وان یأخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة 
  
 یة من غیر المقیم شراء سندات خزینة لبنان-٣/أ

لتمویل عملیات عائدة لشراء سندات   من مصرف لبنانأجنبیة غیر مباشرة عمالت أویحظر على الفرع شراء بصورة مباشرة  
 غیر مقیمةخزینة بالعملة اللبنانیة في السوق الثانویة من  مصارف ومؤسسات مالیة   

 
 لصالح غیر المقیم  المصدرة من قبل مصرف لبناناإلیداع االكتتاب بشھادات -٤/أ
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المصارف والمؤسسات المالیة غیر       المصرفیة  لحساب  اإلیداع یطلب من مصرف لبنان الحصول على شھادات    أنیمكن للفرع 
 : المقیمة وفق الشروط التالیة 

 ·الغایة   عملة لبنانیة خصیصًا لھذه  إلى تحول األجنبیة ودائع بالعمالت األموال یكون مصدر أن -
غیر المقیمة التي تنوي     المصارف والمؤسسات المالیة   بأسماءعملیات المالیة في مصرف لبنان      یعلم مدیریة ال أن -

بالعملة اللبنانیة لدى مصرف لبنان وان یأخذ موافقتھ المسبقة    مصرفیة مقابل ودائعھ الحرةإیداعالحصول على شھادات  
 · وعلى حجمھ اإلیداع  على قبول ھذا

 

  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   فرع المصرف األجنبيیحظر على 
 ). G10(سندات الدین السیادیة التي تصدرھا مجموعة الدول العشرة  -
وعلى  المخصصة للفرعاألموال من % ٥٠ شرط أن ال یتجاوز مجموعھا نسبة  فوقوما »BBB«فة  المصنالدین سندات -

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

كون ھذه الشركات خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنیفًا في حال كانت ھذه السندات صادرة عن شركات، یجب أن ت
 . فوقوما »BBB«سیادیًا 

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

 
 كبةالقیام بعملیات على األدوات المالیة المر - ٢/ ب

 الق یام لحس ابھ الخ اص م ع القطاع ات غ یر المق یمة بعمل یات عل ى األدوات المالیة المركبة، بأیة عملة كانت،              یحظ ر عل ى المص رف     
 عل ى أن ال ی تجاوز مجم وع قیمھا االسمیة ما     ف وق وم ا  »A«باس تثناء األدوات المال یة المرك بة ذات الرأس مال المض مون المص نفة            

 .المخصصة للفرع األموالمن % ٢٥یوازي نسبة 
ف ي ح ال كان ت األدوات المال یة المرك بة ص ادرة ع ن ش ركات، یج ب أن تك ون ھ ذه الش ركات خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنیفًا                

 .وما فوق» BBB«سیادیًا 
 

 الحد األقصى للعملیة المجراة مع مصدر واحد -٣/ب
٢/ب(أعاله وفي البند ) ١/ب(ذكورة في البند الثاني من البند یتعین عدم تجاوز مجموع العملیات المجراة مع المصدر الواحد و الم

 .المخصصة للفرعاألموال من % ١٠أعاله نسبة ) 
  

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

  تسھیالت من مصرف لبنان   -١٤
بأي شكل كان ،  ألي  یھ الفوائد والعموالت ، التي یمكن لمصرف لبنان منحھا، لرصید التسھیالت ، بما ف األقصى یبلغ الحد  

  ·األخیر لھذا األساسیة الخاصة األموالمن  % ٣٠مصرف مسجل لدیھ، 
 واالعتمادات بالحساب الجاري     األمانةتدخل في احتساب النسبة المذكورة عملیات حسم السندات التجاریة وشرائھا تحت نظام عقد   

 · لسندات الخاصة وشراء ا
 المبّین    األقصى ضمن الحد    ماأجنبي یحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان ، قیمة التسھیالت التي یمكن أن یمنحھا لفرع مصرف          

 ·النافذة وعلى ضوء حسن تسییر عملھ واألنظمة   القوانین  بأحكام  األجنبي آنفا ، على ضوء تقید فرع المصرف  
 

 للبنانیة باللیرة ااإللزامي االحتیاطي  -١٥
  : التالیة  واألحكام وفقا للقواعد إلزامي نقدي لدى مصرف لبنان   یتعّین على الفرع تكوین احتیاطي     
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 نسبتھ   -أ 
الخاض عة لالحتیاط ي      بالل یرة اللبنان یة   الص افیة  المف روض تكوی نھ عل ى مجم وع االل تزامات     اإللزام ي ال نقدي  ت بلغ نس بة االحتیاط ي    

  :  )نزیالت  المسموحة من االلتزاماتأي بعد إجراء الت(اإللزامي 
 · لمجموع االلتزامات تحت الطلب األسبوعيمن المتوسط  %٢٥ -
 · لمجموع االلتزامات ألجل معین األسبوعيمن المتوسط  % ١٥ -

 

 اإلعفاء   -ب
  اإللزاميالحتیاطي ا  لجزء منالخاضعةألجل لتزامات تنزیل اال  -١/ب

 :یلي   مااإللزامي جزء من االحتیاطي أساسھایحتسب على تنّزل من مجموع االلتزامات الجل التي 
 الموافق علیھا واإلسكانیة)  زراعة صناعة، سیاحة، (اإلنتاجیةللقطاعات  األجل  القروض المتوسطة والطویلة أرصدة -

 تنزیل القیمة االسمیة للسندات المصدرة والتي تشتریھا المصارف من مصرف لبنان ، وفي حال تسنید ھذه القروض
 ·  من مصرف لبنانأیضا والموافق علیھا

وال · ل·م·ش بكفالة شركة كفاالت  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةاألجنبیة  القروض الممنوحة بالعمالت أرصدة -
  ·تستفید من دعم الفوائد المدینة

 األجنبیة القروض بالعمالت   القروض والتسلیفات للقطاعات الصناعیة والسیاحیة والزراعیة بما في ذلكأرصدة -
، التي یوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدینة مقابلھا وذلك دون الحاجة ·ل·م·الممنوحة بكفالة شركة كفاالت ش

 · موافقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على التنزیلإلى
المالیة ولھیئات للمؤسسات   المشتراة دون حق الرجوع والتسلیفات الممنوحةاألجنبیةصكوك المدیونیات بالعمالت  -

 ·األجنبیةالمدیونیات بالعمالت  االستثمار الجماعي بھدف استعمالھا لشراء صكوك
والمكونة حصرًا " المتطوعین  العسكریینإسكانجھاز "من قبل   المبالغ المودعة لدى المصرف باللیرة اللبنانیةأرصدة -

 ".الجھاز"  ھذا إلىمن اشتراكات المنتسبین 
االقتراض السكني بعد الحصول على الموافقة المسبقة لمصرف /رة اللبنانیة العائدة لبرنامج االدخارمجموع الودائع باللی -

 ·لبنان على البرنامج
بعملیات علیھا وفقًا للنصوص  القیمة الشرائیة للسندات التي تشتریھا المصارف والتي یكون مصرف لبنان قد قام -

مصدرة بالعملة اللبنانیة لقاء سندات تتراوح مدة استحقاقاتھا بین  ات تكون ھذه السندأنالتنظیمیة الصادرة عنھ، شرط 
 ·)حرفي أو سیاحي أو صناعي أو زراعي أو إسكاني(سنوات وتتعلق بعملیات تمویل اقتصادي  الثالث وخمس

 مـن دعم الدولة والمستفیدة ، الممنوحة من قبل المصرف  ٢٠٠٦ تموز القروض ، المتضررة من جراء حرب ةرصدأ -
 سنة واحدة عن طریق تأجیل الدفعات المستحقة والتي ستستحق من اصل تسدیدھالفوائد المدینة ، والتي مددت مھلة ل

 على تلك الدفعات المدینة على ان یتم وقف دعم الدولة للفائدة ٣٠/٦/٢٠٠٧ ولغایة ٢٠٠٦/ ١٢/٧ من اعتبارًاالدین 
 .خالل فترة التسدید الممددة مھلتھا 

 یستفیدون من قروض ممنوحة الذین ، ٢٠٠٦ المتضررین من جراء حرب تموز للعمالءمنوحة   القروض المقیمة -
 الدفعة التي تستحق لتسدید مخصصةوال ، والبنك األوروبي للتثمیراللبنانیةاستنادًا إلى االتفاقیات الموقعة بین الجمھوریة 

 الفترة الزمنیة خاللدید القرض اإلضافي  على أن یتم تس٣٠/٦/٢٠٠٧ و ١٢/٧/٢٠٠٦ األوروبي للتثمیر بین للبنك
  .المدةالمتبقیة من عمر القرض األساسي وذلك بتوزیعھ بالتساوي على ھذه 

 
 
 
 

 : اإللزامي االحتیاطي تنزیل -٢/ب
 

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

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

 .المعني لھا باللیرة اللبنانیة  یمنحھا الفرع من قروضھذه المؤسسات أو المؤسسات المالیة والممولة 
 ، خالل ٢٠٠٦ المتض ررین م ن جراء حرب تموز   للعم الء ." ل.م. كف االت ش   ش ركة " الق روض المم نوحة بكفال ة         أرص دة  -٣

 . للفوائد المدینة الدولة التسدید اإلضافیة التي تتجاوز فترة السبع سنوات والتي تم خاللھا إیقاف دعم فترة
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  : من كل فئة من القروض التالیة  الممنوحة باللیرة اللبنانیة% ٦٠ بنسبة الفرع المترتب على اإللزاميفض االحتیاطي یخ

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

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

 ·العسكریین المتطوعین ویتم التفرغ عنھا لصالح المصارف
 · ·ل·م· شاإلسكان لمصرف الفرع القروض السكنیة الممولة من القرض الذي یمنحھ أرصدة -٧

 
 : بتھ نسأقصىضمن حد المذكور أعاله ھذا التخفیض  یتم

 كما ھي في میزانیتھ الموقوفة بنھایة  السنة  السابقة الفرع المترت ب على التزامات  اإللزام ي م ن ق یمة االحتیاط ي        %  ٢٠ -
 أعاله ) ٦(و) ٥(و) ٤(و) ٣ (وذلك لكل فئة من القروض المذكورة في البنود

 كانون ٣١میزانیتھ الموقوفة في  ي في المعن ي كما ھ الف رع  المترت ب عل ى ال تزامات     اإللزام ي م ن ق یمة االحتیاطـ ي     % ٥ -
 أعاله) ٢( وذلك بالنسبة لفئة القروض المذكورة في البند  من السنة السابقةاألول

 كم ا ھ ي ف ي میزانی تھ الموقوف ة ب نھایة  السنة  السابقة       الف رع  المترت ب عل ى ال تزامات    اإللزام ي م ن ق یمة االحتیاط ي      % 3 -
 ·أعاله )٧(و) ١(بنود وذلك لكل فئة من القروض المذكورة في ال

 

   لدى مصرف لبنان  األجنبیة بالعمالت اإللزاميالتوظیف  -١٦

  حجم التوظیف-أ
، األجنبیة الودائع لدیھ الجل بالعمالت    على  األخیر یودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي یمنحھا ھذا    أنیتعین على الفرع  

 : نبیة األج  من العناصر التالیة المكونة بالعمالت  % ١٥نسبة 
 · الودائع التي یتلقاھا مھما كانت طبیعتھا أنواعجمیع  -
القطاع المالي ولم یبق على    والشھادات المصرفیة الني یصدرھا والقروض التي یستحصل علیھا مناإلیداعشھادات  -

 · اقلأوتاریخ استحقاق كل منھا سوى سنة  
 

  مقابل التوظیف اإللزامي من مصرف لبنان خاصةتسھیالت  -ب 
١٥ لدیھ التي تفوق نسبة الـاألجنبیةبالعمالت    یمنحھ قروضًا توازي نسبة من توظیفاتھأن یطلب من مصرف لبنان أنن للفرع یمك
 ·األقلمعدل الفائدة الدائنة المحتسبة على ھذه التوظیفات زائد نقطتین على    المفروضة وذلك لقاء فائدة مدینة تساوي% 

 
 

 نة اللبنانیة التوظیف اإللزامي بسندات الخزی -١٧
 

 ان یعتبر، اذا رأى ذلك مناسبا ، توظیفات المصارف في سندات حكومیة او سندات مصدرة بكفالة الحكومة لبنانیمكن لمصرف 
 . حتى نسبة معینة یعود لھ امر تحدیدھا   االلزامي كجزء من االحتیاطي 

 

 األجنبیة الجاھزة الصافیة بالعمالت  األموالنسبة  -١٨
 : جاھزة صافیة  بھذه العمالت أمواال ، األجنبیةمن العناصر التالیة المكونة بالعمالت  % ١٠ على نسبة  بقاءاإل یتعین على الفرع    

 ·  الودائع التي یتلقاھا مھما كانت طبیعتھا أنواعجمیع  −
من  القطاع المالي ولم     والشھادات المصرفیة التي یصدرھا والقروض التي یستحصل علیھا         اإلیداعشھادات  −

 · اقلأواریخ استحقاق كل منھا سوى سنة   یبق على ت
 :  نقدیةأمواالتعتبر 

  ·السیولة الجاھزة في صنادیق المصرف    -
 · المودعة لدى مصرف لبنان األموال -
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 · اقلأو ولم یبق على تاریخ استحقاقھا سوى سنة   األخرى  المودعة لدى المصارف األموال -
  
م بشكل خطي   الموافقة المسبقة من المصرف األ    شرطاألجنبیة یة بالعمالت   الجاھزة الصاف    األمواللفرع عدم التقید بنسبة   لیمكن  

، عند  األحوال الحاصل، وعند الحاجة، على تغطیة النقص فورًا، وبمطلق         ومطلق وغیر مشروط وغیر قابل للرجوع على التجاوز    
 ·لبنان  طلب من مصرفأول

 

   الخاصة الجاھزة الصافیة بالعملة اللبنانیةاألموالنسبة  -١٩
 الخاصة  أموالھمن  %٤٠، نسبةاألرباح توزیع أو وعلى الدوام، وال سیما عند تكوین المؤونات األقل  یبقي على أنلى الفرع  ع

 · نقدیةأمواال الصافیة المحررة بالعملة  اللبنانیة    األساسیة
 ولم یبق  األخرى ف  المصار  أو المودعة لدى مصرف لبنان  واألموالصنادیق المصرف    نقدیة، السیولة الجاھزة في  أمواالتعتبر 

 · اقلأولم یبق على تاریخ استحقاقھا سوى سنة      سندات الخزینة اللبنانیة التي  أو اقل أوعلى تاریخ استحقاقھا سوى سنة   
  
  

  نسبة المالءة   -٢٠
ءة المفروضة  األقل لنسبة المال  مركزه الرئیسي یتقید بنسبة مالءة موازیة علىأنیتعّین على فرع المصرف األجنبي أن ُیثبت    

 %).١٢(على المصارف اللبنانیة    
فرعھ  في لبنان بشكل ال تقل فیھ   المخصصة ألعمالاألموالعلى المركز الرئیسي، في حال عدم خضوعھ  لھذه النسبة،  زیادة    

 ·%١٢نسبة المالءة، على قاعدة المیزانیات الموحدة، عن  
 .مالءة  التصریح فصلیًا عن نسبة ال   على فرع المصرف األجنبي   

 

 . الدولیة حول كفایة رأس المال٢ تطبیق اتفاقیة بازل -أ
 

االتفاقیة الدولیة الجدیدة حول كفایة " ( ٢اتفاقیة بازل "على المصارف العاملة في لبنان كافة العمل حثیثًا وتدریجیًا على تطبیق 
 وفقًا لألسس المحددة أدناه ١/١/٢٠٠٨تبارًا من  الحتساب نسبة المالءة على أساس إفرادي أو مجمع، حیث ینطبق، اع)رأس المال 

 . وتبعًا لما سوف یصدر الحقًا بھذا الشأن
 

أن تزود لجنة الرقابة على المصارف " ٢اتفاقیة بازل "على الفروع العاملة في لبنان للمصارف األجنبیة المسجلة في دول تطبق 
 المتعلقة بكفایة األموال الخاصة، أیًا تكن المناھج التي تطبقھا المراكز بالتقاریر السنویة الصادرة عن مراكزھا الرئیسیة في الخارج

 . الرئیسیة على ھذه الفروع في لبنان
 

، االلتزام " ٢اتفاقیة بازل "على فروع المصارف األجنبیة العاملة في لبنان إذا كانت تابعة لمؤسسات مسجلة في دول ال تطبق 
 . ف اللبنانیة بتطبیق األحكام التي تسري على المصار

  
الذي ) Basel II Project Manager" (٢اتفاقیة بازل "على كافة المصارف العاملة في لبنان تعیین مسؤول عن تطبیق 

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

  مراكز القطع   -٢١

 الحدود القصوى  -أ 
من مجموع عناصر األموال   %١ح للفرع االحتفاظ بمركز قطع عمالني صافي، مدین أو دائن ، ال یتعدى في أي وقت نسبة یسم 

من % ٤٠ لھ في الوقت نفسھ ما نسبتھ اإلجماليالقطع   ال یتعدى مركزأن الصافیة كما حددھا مصرف لبنان على األساسیةالخاصة 
 متقیدًا بصورة متزامنة ومتالزمة بنسبة المالءة المتوجبة  یكون الفرع المعنيأنوعلى  ة الصافیاألساسیة الخاصة األموالمجموع 
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 مراكز القطع الثابتة الدائنة  -ب 
من قیمة األموال الخاصة   % ٦٠نسبة   بمراكز قطع ثابتة دائنة ال تتعدى قیمتھا الموازیة بالعملة اللبنانیة   االحتفاظ  یسمح للفرع   

 ·بموجب نصوص تنظیمیة خاصة صادرة عن مصرف لبنان  عملة اللبنانیة ، بعد تنزیل  العناصر المحددة   المحررة بال األساسیة
  
تحدید نوع وكمیة العملة المنوي  یتوجب على المصرف اخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة لتكوین مراكز القطع الثابتة الدائنة مع         

 · شراؤھا
 
 ھذه الموافقة ملغاة  وإال اعتبرت قطع الثابتة ، وذلك من تاریخ موافقة مصرف لبنان    لتكوین مراكز الأقصىتحدد مھلة شھر كحد  

 · حكمًا
 
لعمالت ھذه المراكز ، وعلى    تكوین مراكز القطع الثابتة الدائنة وكل تعدیل   إعادةتخضع لموافقة مصرف لبنان المسبقة عملیة      

 · مركز قطع ثابت  تصفیة أي الفرعان یعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند        
 

  الرأسمال المخصص الستثمارات الفرع في لبنان  -٢٢
   

 مقداره  -أ 
مقداره عشرة ملیارات لیرة لبنانیة     المرخص لھ العمل في لبنان  بمبلغ األجنبي یحدَّد  الرأسمال الواجب تخصیصھ لفرع المصرف  
 بدون فائدة عند تصفیة إلیھسبة یحددھا المجلس المركزي  وتعاد اللبنانیة ن   یجمد من اصلھ لدى مصرف لبنان لصالح الخزینة   

 ·أعمالھ 
یساوي   یثبت دائما أن موجوداتھ تفوق بالفعل المطلوبات  المتوجبة علیھ تجاه الغیر بمبلغأن  األجنبي ویتوجب على فرع المصرف 

 األقصى نة على األكثر  قابلة للتمدید  لمھلة حدھا على األقل قیمة رأسمالھ وعلیھ إعادة تكوین الرأسمال في حال الخسارة بمھلة س  
 · تكوین رأس المال خالل ھذه المھلة الجدیدة إعادةالقدرة على    شرط تقدیم  ضمانات كافیة تثبتأخرىسنة 

 

 تحریره  -ب 
  · نقدا بالكامل في صنادیق مصرف لبنان    األجنبي  یحرر راس مال فرع المصرف   

 

 هتخفیض رأس المال واسترداد  -ج 
 ·ألي سبب كانال یجوز تخفیض رأس المال  

 
 

  زیادة رأس المال  -د 
الحدود التي یوافق     الفرع ضمن    بعقارات ضروریة الستثمارات   ًا عینأو  نقداً أما األجنبي یمكن زیادة رأس مال فرع المصرف    
 ·علیھا المجلس المركزي لمصرف لبنان    

 
 

 المولجین بإدارة المصرف وتسیر أعمالھ -٢٣
 
 

" المھام المنظمة"بإحدى ...) موظف، متعاقد، الخ(ى المصرف ، تكلیف أي شخص، مھما كانت صفتھ أو وضعھ القانوني یحظر عل
الئحة المھام "المذكورة في )  المھام التي یرى مصرف لبنان، ضرورة توفر بعض المؤھالت في من یزاولھا داخل المصرف ( 

 .  عنھ ما لم تتوفر فیھ المؤھالت والشروط المطلوبة في تعامیم مصرف لبنان المحددة في النصوص التنظیمیة الصادرة" المنظمة
 

 :یعفى مما سبق 



20 

األشخاص الذین یتمتعون بخبرة عملیة في أي من القطاعین المصرفي والمالي ال تقل عدد سنواتھا عن  -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 على ان تنزل منھا كل مدة تعطیل 
 .تزید عن الستین یومًا متواصلة

 . المدیر العام المعّین وفقًا لألصول -٢
 

  الرقابة الداخلیة -٢٤

 وحدة التدقیق الداخلي  -أ  
 العملیات  بإجراء المكلفةإداراتھتكون مستقلة استقالًال تامًا عن " اخليوحدة تدقیق د "إنشاء األجنبي فرع  المصرف إدارةعلى  

وذلك ضمن الشروط  الفرع للقیام بمھام التدقیق الداخلي ف مؤسسة متخصصة من خارجأو تكلیولیس لھا مسؤولیات تنفیذیة لدیھ  
 :اآلتیة

 .ان تلتزم المؤسسة المتخصصة بالسریة المصرفیة -
متخصصة مستقلة تماما عن مفوض المراقبة وغیر مرتبطة بھ بصورة مباشرة او ان تكون المؤسسة ال -

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

 
  
 : "الوحدة"تكون مھمة  

متخذة ال سیما لجھة منع تبییض اإلجراءات الءة وفعالیة التدقیق بالعملیات وبالبیانات المالیة للتأكد من صحتھا، ومن كفا    −
 ·األموال 

 · النافذة وال سیما تلك المطبقة على المصارف    واألنظمةالتأكد من االلتزام بالقوانین    −
 ویكون األجنبي  ة فرع المصرف  إلى إدار  نصف سنویة، بنتیجة تدقیقھا ورفعھا األقل تقاریر مفصلة ودوریة، على  إعداد −

 ·عندما تدعو الحاجة " الوحدة "ع برئیس  التقاریر واالجتما ابة على المصارف ومراقبیھا حق االطالع على  ھذه    للجنة الرق  
 · الجھات المعنیة إلى  ھذه التقاریر ورفعھا فورًا  إعدادیمكن، عند االقتضاء،           

 

  للرقابة الداخلیةأنظمةوضع  -ب  
النصوص التنظیمیة الصادرة       وفقًا للقواعد المنصوص علیھا في    الداخلیة لدیھ   للرقابة   أنظمةوضع   األجنبي على فرع المصرف    

الداخلیة لدى المصارف الموضوعة من قبل لجنة بازل للرقابة        الرقابةأنظمة تقییم إلى مبادئعن مصرف لبنان، والمستندة  
 .  المصرفیة 

 فتح الفروع في المدن والمناطق اللبنانیة  -٢٥
المجلس المركزي لمصرف       ترخیص خاص  یصدر من  إلى  في المدن والمناطق اللبنانیة    ألجنبیة ایخضع فتح  فروع المصارف    

 .لبنان 
 المصرفیة األعمال فتحھ ومباشرة إجراءات یستكمل أن ال ذي  یحص ل عل ى ترخ یص لف تح فرع لھ        األجنب ي   المص رف  ف رع  عل ى  

للمجلس المركزي لمصرف لبنان تمدید ھذه المھلة لمرة یمكن · ف یھ م ع العم وم ض من مھل ة س نة م ن ت اریخ صدور قرار الترخیص             
 فتح الفرع األخیر تعذر على ھذا إذاالمصرف المعني،  فرع  وذل ك ب ناًء عل ى ك تاب معل ل من     أقص ى  كح د   إض افیة واح دة لم دة س نة       

 ·إرادتھ السباب جدیة ولظروف خارجة عن األولىخالل المھلة 
 

  ف  رع  اّن  ھ ُیحمِّ  لإذا تبی  نج  نة ال  رقابة عل  ى المص  ارف ، س  حب ترخ  یص ف  رع معی  ن  یع  ود للمجل  س المرك  زي ، ب  ناء عل  ى اق  تراح ل 
 · تؤثر على وضعھ العام بشكل جّدي أعباء  األجنبي المصرف

 
 لفروع مصرف  آخر للشروط التي یخضع لھا فتح فرع جدید، غیر انھ  یمكن للمجلس أو لفرع أجنب ي  مص رف  ف رع   یخض ع تمل ك     

  والمھ ل المح ددة في النظام  الموضوع منھ  بشان فتح فروع   واإلج راءات م تملك م ن بع ض الش روط        المص رف ال   إعف اء المرك زي   
 · قضت بذلك المصلحة العامة إذاالمصارف  الجدیدة  

   
 : الخاصة أموالھ یخصص المبالغ التالیة من أن  األجنبي  المصرف فرع على
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 ·عشرة ملیارات لیرة لبنانیة للمركز الرئیسي  -
 · مسون ملیون لیرة لبنانیة لكل فرع في لبنانمایتان وخ -

  
 أو" فرع قید التأسیس" مستند عائد لھ عبارة  أي أو وبیاناتھ إعالناتھ وفي أوراقھ یذكر على أن  األجنبي المصرف ف رع  یحظ ر عل ى  

 · عبارة مشابھة قبل صدور ترخیص صریح من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان بفتح الفرع المعني أي
 · فرع لھألي نھائي أو مؤقت إقفال أي مصرف لبنان عند  األجنبي إبالغ المصرف  فرع ب علىیتوج

 

 اإللكتروني النشاط  -٢٦

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

 مصرف  إعالم" اإللكترونیة بالوسائل   رفیة العملیات المالیة والمص"  الذي یرغب  بممارسة األجنبي یتعین على فرع المصرف  
  · اإللكترونیة من الوسائل بأي  جزئیًا، أوكلیًا   لبنان مسبقًا برغبتھ  بمزاولة النشاط المرخص لھ بھ، 

 
  العامة الواجب التقید بھا  المبادئ-٢/أ 

 االستقامة والنزاھة بمبادئبصورة مطلقة   قید  یتأن" اإللكترونیة العملیات المالیة والمصرفیة بالوسائل   "على الفرع  الذي یتعاطى  
 وان یتخذ كل االحتیاطات المتوجبة لتحدید وحصر المسؤولیات     األماندرجات    أعلى  التي تؤمن   اإلجراءات والشفافیة وان یتبع 

 ·المختلفة 
 

 :  ، یقتضي التقید بما یأتي  أعاله العامة المذكورة المبادئعالوة على 
 · الكاملة للتعاقد باألھلیة الثمانیة عشرة وان یكون متمتعًا  ال تقل سن العمیل عنأن -١
 · لقاء موافقة خطیة صریحة ومسبقةإالعن حساب العمیل   معلوماتإعطاء ال یتم أن -٢
 :  لقاء توفر الشروط التالیة مجتمعة  إال اإللكتروني ال یتم قبول التوقیع أن -٣

 ·اتفاق صریح بین المعنیین    -
 ·شخصياستعمال الموقع لرمز تعریف - -
من تنفیذ العملیة ویتبع   ساعة٢٤ أقصاھا خالل مھلة اإللكتروني تأكید من الفرع المنفذ، یرسل بالبرید - -

 ·بالبرید لدیھ   ن الفرع االحتفاظ  ی طلب المعنیإذا إال أسبوعبالبرید العادي ضمن مھلة  
 ·ھ منمختار مسبقا العمیل بوضعیة شھریة مفصلة ترسل على عنوان بإبالغقیام الفرع  - -

 لدى المصرف اإللكترونیة معنوي  بجمیع الوسائل أو التسلیف لصالح شخص واحد حقیقي  إجمالي ال یتجاوز أن -٤
یبقى الفرع خاضعًا بھذا الشأن للنصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف    ·  الخاصةأموالھمن % ٢٠الواحد نسبة 

 ·لبنان والمتعلقة بالحدود  القصوى لمخاطر التسھیالت المصرفیة  
 ·لبنان    رقم تسجیلھ لدى مصرف إلى اإللكتروني على موقعھ  األجنبي  یشیر فرع المصرف  أن -٥

 
  :على فرع المصرف األجنبي 

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

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

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

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

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

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

...) مصرف، مؤسسة مالیة (المطلوبة في الفقرة األولى أعاله للسلطات المختصة أو للجھة المستفیدة من التحویل 
 .خالل مھلة ثالثة أیام عمل من تاریخ طلبھا
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  ربط شبكة المعلوماتیة  -ب
 من فروعھ أيالموجودة لدى   الالزمة لربط شبكة المعلوماتیةاإلجراءات    المباشرة باتخاذ  األجنبي  یتعین على فرع المصرف    

 ·بصورة فوریة جمیع  العملیات المالیة التي تجري في الفروع    بشبكة المعلوماتیة الموجودة لدى الفرع الرئیسي بحیث ُتقیَّد لدیھ 
 

  الصراف اآللي -ج
 

 صراف آليجھاز تثبیت وتشغیل شروط  -١/ج
 

 : مناسبا، شرط التقید بما یليیراهصراف آلي في المكان الذي جھاز وضع وتثبیت وتشغیل للفرع یسمح 
 .إعالم مصرف لبنان مسبقًا •
ال یحتسب ·  مراكز عملھ عدد فروعھ مباني وضعھا خارجالفرع الصراف اآللي التي ینوي أجھزة ال یتجاوز عدد أن •

التعداد المذكور أجھزة الصراف اآللي مھما كان عددھا المثبتة والمشغلة في األبنیة المتواجدة فیھا مراكز من ضمن 
 .عمل المصرف

 
المحلیة والدولیة كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقًا  تقبل بطاقات االئتمان والوفاء كافة أن الصراف اآللي على أجھزةیتوجب 

 .ھللنصوص التنظیمیة الصادرة عن
 

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

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

  یتعاقد بشأنھا المتعاملونألنظمةالسوق اللبنانیة والمستعملة محلیا وفقًا 

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

 )ATM(أجھزة الصراف اآللي 
 

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

 
 ATM(  للصراف اآللياإللكترونیةربط ـات الـشبكات ـن ش رك ـ   المقاص ة الص افیة بی  اإللكترون ي نظ ام المقاص ة    اللـخ   نـ  تم مـ  ت

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

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

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

 

  التوقف عن الدفع والتصفیة -٢٧
 تصفیتھ  أوالرئیسي عن الدفع     في حال توقف مركزه  أو تصفیتھ أو عامل في لبنان عن الدفع    أجنبي  مصرف في حال توقف فرع     

 ·بالنسبة لسائر دائني المصرف المذكور    یكون لدائني الفرع العامل في لبنان امتیاز على موجودات الفرع    
 · ھ وسائر فروعمصرف الرئیسي  یطبق ھذا االمتیاز على التزامات الفرع العامل في لبنان تجاه مركز ال      ال
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  ضمان الودائع -٢٨
 ·  جدید أن ینضم إلى المؤسسة الوطنیة لضمان الودائع  أجنبي یتعّین على كل فرع  مصرف تجاري    
ودائعھ أو آجالھا وذلك لغایة خمسة  تضمن ھذه المؤسسة الودائع العائدة ألي مودع واحد لدى الفرع بالعملة اللبنانیة مھما كان نوع   

 ·  مؤسسة واحدةاألخرىوالفروع   لیرة لبنانیة رأسماال وفائدة ، ویعتبر الفرع الرئیسي   مالیین
 ٣١ مصدرھا كما ھي بتاریخ أو اجلھا  أو كان نوعھا  أیاالدائنة     یدفع للمؤسسة رسما سنویا من مجموع حساباتھأنعلى الفرع    

 اإلجراء  حسابات المحددة في النصوص القانونیة المرعیة   یستثنى من ھذا المجموع عدد من ال· من السنة السابقة األولكانون 
المالیة ، بعد استطالع رأي المؤسسة الوطنیة   یحدد  الرسم  مطلع كل سنة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر     

  · لضمان الودائع 
  .ف على المصارلمفروض تدفع الدولة سنویا لمؤسسة الضمان مبلغا یعادل مجموع حصیلة الرسم السنوي ا  
 

 االحتیاطات القانونیة والنظامیة والمؤونات -٢٩
 :  تكویناألجنبي  یتعین على فرع المصرف    

 · السنویة الصافیة أرباحھ من % ١٠احتیاطي قانوني  باقتطاع     -
 األرباح  من اصل    ویكون سنویااألساسیة الخاصة  األموالاحتیاطي مخاطر مصرفیة غیر محددة  یحتسب ضمن      -

 ·یة بعد اقتطاع الضریبة  الصاف 
طبیعتھا وال قیمتھا    مخاطر ناجمة عن العمل المصرفي وال یمكن تحدیدأیةیفھم بالمخاطر المصرفیة غیر المحددة  

 و أدنىسنویا كحد  % ٠٫٢بـ  "احتیاطي مخاطر مصرفیة غیر محددة   "یحدد معدل · بصورة صریحة ولو بشكل تقدیري 
المحتسب  في  )  المخاطر داخل وخارج المیزانیة  بأوزانالموجودات المرجحة ( من مجموع المقام أقصى   كحد% ٠٫٣

من % ٢ وعن ٢٠٠٧من المقام في نھایة السنة  المالیة % ١٫٢٥ ال تقل النسبة المجمعة عن أننھایة السنة المالیة على 
 ·٢٠١٧المقام في نھایة السنة المالیة  

  بأوزان  الموجودات المرجحة   إجمالي    بنیة إلى  استنادا األجنبیة عمالت یتم تكوین ھذا االحتیاطي باللیرة اللبنانیة وبال     
 ·المخاطر داخل وخارج المیزانیة    

على المصرف تصفیة     ذر في حال تع " احتیاطي مساھمات وحصص شراكة للتصفیة "   أو"احتیاطي عقارات للتصفیة    " -
 مشكوك بتحصیلھا وذلك خالل مھلة أووقوفة  العقارات  التي تملكھا استیفاًء لدیون  مأوالمساھمات وحصص الشراكة  

بالعملة   "احتیاطي عقارات للتصفیة   "أو" للتصفیة احتیاطي مساھمات وحصص شراكة "یكّون  · السنتین القانونیة  
 كانت عملتھا، وذلك  أیات سنویًا أو العقاراقیمة ھذه الحصص والمساھمات    سنوات بمعدل خمس٥اللبنانیة على مدى  

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

علیھا من قبل مؤون ات مق ابل الدیون المشكوك بتحصیلھا والدیون الردیئة بالعمالت األجنبیة الموافق    تكوی ن    للف رع   یمك ن   
 :لجنة الرقابة على المصارف عن طریق 

 . األجنبیةاستخدام المبالغ المحررة من المؤونات المكونة سابقًا بالعمالت  -١
  ف  ي مراك  ز القط  ع ال  ناتجة ع  ن ص  افي الفوائ  د والعم  والت والمداخ  یل    اإلیجاب  یةت الف  رو ق  ااس  تخدام  -٢

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

 .األجنبیةقبول مقدمات نقدیة بالعمالت  -٣

 االحتیاطات الخاصة -٣٠
 :  یكون لدى مصرف لبنان أن األجنبي  یتعین على فرع المصرف    

،  % )١( العمالني الصافي     خاص بالعملة اللبنانیة، یعادل قیمة تجاوز المصرف للسقف المحدد لمركز القطع   احتیاطي  -
 · ك لمدة شھر عن كل یوم تجاوزوذل

 %)٤٠( اإلجمالي    ،  بما یوازي قیمة تجاوز المصرف للسقف المحدد لمركز القطع     األمیركي احتیاطي خاص بالدوالر     -
نفسھ، على مركز القطع   بتاریخ حصولھ وذلك لمدة شھر عن كل یوم تجاوز، في حال وجود تجاوز، في الوقت  

 · المتوجب بقیمة ھذا التجاوز العمالني الصافي، یخفض االحتیاطي    
 األجنبیة   خاص ، في حال منح المصرف زبائنھ تسلیفات بالعملة اللبنانیة غایتھا تكوین  ودائع بالعملة           أدنى احتیاطي   -

المقابل باللیرة         من مبلغ القرض % ٤٠ واألجنبیة من قیمة الودیعة بالعملة  % ١٥ التجاریة، بنسبة     األغراض لغیر
 · الودیعة  ومن یوم منح القرض وحتى تصفیة الودیعة وتسدید قیمة القرضإنشاءبارا من یوم  اللبنانیة وذلك اعت 
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 الجاھزة الصافیة    األموال   في حساب خاص ال ینتج فوائد ، یعادل قیمة التدني الحاصل على نسبة  أدنى احتیاطي   -
ظھر آخر بیان وضعیة سابق لھا تدنیا       التي یاألشھر  ، وذلك طوال ١٦ في الفقرة رقم    إلیھا  المشار األجنبیة بالعمالت 

 ·ھذه النسبة على 
والحسابات الدائنة والحسابات       خاص بالعملة اللبنانیة یعادل قیمة الودائع المتلقاة والتسلیفات الممنوحة       أدنى احتیاطي   -

 یوم، وذلك في  غیر المقیم ، ولمدة شھر عن رصید كل  المدینة المفتوحة لدى المصرف بالعملة اللبنانیة للقطاع المالي        
احتیاطي ودائع وتسلیفات وحسابات مفتوحة بالعملة اللبنانیة للقطاع المالي غیر     "  حساب خاص ال ینتج فوائد یسمى

 · "المقیم 
لقیمة التدني الحاصل على نسبة       خاص بالعملة اللبنانیة في حساب ال ینتج فوائد یوازي اثني عشر مثالً     أدنى احتیاطي   -

یبقى ھذا ·  نقدیةأمواال إبقاؤھاوالتي یقتضي    المحررة بالعملة اللبنانیة    األساسیةلخاصة  ااألموالمن % ٤٠ـ ال
 ·المنوه عنھا آنفًا  ولحین تسویة الوضع% ٤٠ من تاریخ تدني نسبة الـ  االحتیاطي قائمًا لمدة توازي الفترة التي تبدأ     

من النسبتین المحددتین     أي قیمة التجاوز على  خاص لدى مصرف لبنان في حساب ال ینتج فوائد یعادل  أدنىاحتیاطي   -
 أو اإلدارة مجلس ألعضاءاالعتمادات الممنوحة    في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان فیما خص  

، وذلك بذات عملة االعتماد الممنوح ولمدة شھر األشخاصاسر ھؤالء   وألفراد  وكبار المساھمین اإلدارة القائمین على   
 ·اوزكل یوم تج عن 

الحاصل على نسبة التوظیف      خاص لدى مصرف لبنان في حساب ال ینتج فوائد یعادل قیمة التدنيأدنىاحتیاطي   -
 ·)متوسط یومین(عن كل فترة تدني   لدى مصرف لبنان وذلك لمدة شھراألجنبیة  بالعمالت اإللزامي 

  
 

 شكوك بتحصیلھا  مإعادة جدولة الدیون ال -٣١

 ٣١/١٢/٢٠٠٨محدد اجراءھا خالل مدة اقصاھا اعادة جدولة الدیون ال: اوال 
 

 جزئیًا، المؤونات المكونة مقابل الدیون  وأ أن یحرر، كلیاً   ٣١/١٢/٢٠٠٨ لفرع المصرف األجنبي وخالل مدة أقصاھا    نیمك
 :المشكوك بتحصیلھا والدیون الردیئة والفوائد الموقوفة على الدیون غیر العادیة وفق األصول واآللیة التالیة  

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

دیون دون العادیة، الدیون  ال(ة دولة للفوائد المدینة، والقروض غیر المنتج  لم اعـ ن دـالتي تستفید مض روـ النقد والتسلیف والق 
الدیون رف الدامج ،  للمصالمغطاة بموجب القرض المیسر الذي یمنحھ مصرف لبنان ) المشكوك بتحصیلھا والدیون الردیئة

الدیون غیر المنتجة التي یتم إعادة تصنیفھا دیونًا عادیة أو للمتابعة دون إجراء  ، الردیئة التي تشطب بحكم مرور الزمن  
اذ المصرف أي إجراءات قضائیة بحقھ ودون   تسویات علیھا ، والدیون التي یتم تسدیدھا بالكامل من قبل العمیل دون اتخ

 . إجراء تسویات علیھا  
 

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

 .ولقاء تنازل الفرع عن ھذا الدین بصورة نھائیة  
البند  نـم "ثالثاً "قًا لبرنامج التسدید الجدید المحدد في المقطع  فة وـلمنتجایر ـة تقسیط رصید القروض غداعإعلى  −

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

 :یة وذلك بعدتسو البحیث تصبح دیونًا للمتابعة و  ةجة تصنیف الدیون غیر المنت  إعاد -ج
و جزئیًا، بقیمة العقارات والمساھمات وحصص الشراكة المتملكة من     ًا أیض الدیون غیر المنتجة، كلی   تخف :أوًال

فاء بأداء العوض، أن وجدت، شرط التثبت من قدرة العمیل على خدمة الدین وفقا  اإلیالمدین عن طریق 
 . ھذا) ج(البند من " اثالث "جدید المحدد في المقطع  لا لبرنامج التسدید 

ني على قیمة التملك عن طریق اإلیفاء بأداء المعوالفرع  ارف  على المص ابة بین لجنة الرق ال االختالف في ح
لجنة خاصة یعینھا حاكم مصرف لبنان تضم من بین أعضائھا ممثًال عن لجنة الرقابة         إلى  العوض یحال األمر

 .وعن الفرع المعني فر على المصا 
لس المركزي  المج  إلى  خصوصة رأیھا حول موضوع النزاع وترفع توصیة بھذا ال    ذه األخیر ھـي دبـت

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



25 

دة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات المدینة موضوع التسویة، بمعدل یصار االتفاق علیھ بین الفرع      إعا :ًای ثان
ھذه الفوائد عن الفترة الواقعة بین تاریخ إیقاف الفوائد أو تكوین مؤونات على الدین  احتساب يجری. والعمیل

 .وتاریخ إجراء التسویة 
 

 
دة تقسیط رصید ھذه الدیون بعد تخفیضھا بقیمة العقارات والمساھمات وحصص الشراكة الممتلكة من إعا :ًاثالث 

تحتسب وتدفع مرتین ئدة زید عن عشر سنوات وبفا دات تجاریة ألمر ھذا األخیر ولمدة ال ت نس الفرع ، بموجب
 . في السنة، بمعدل یصار االتفاق علیھ بین الفرع والعمیل  

الحسم لشراء شھادات  اتجـن یخصص نألى ـ حسم ھذه السندات، مع حق الرجوع، لدى مصرف لبنان وعیمكن 
 .إیداع مصدرة من ھذا األخیر بذات الفائدة المحتسبة على ھذه السندات

 .  الحسم على أساس رصید القرض المعاد جدولتھ قبل احتساب الفائدةیتم
 

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

 .استحقاق مدة سنة كاملة
 

األموال الخاصة بعد أن یكون الفرع قد     ادةـحریر ھذه المؤونات وتخصیصھا لزی   ت یع األرباح المحققة من جراء   عدم توز -ھـ
 .خصص المؤونات على الدیون كافة المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف   

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

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

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

 . ٣١/١٢/٢٠٠٧ أعاله قبل تاریخ المحددةالمنتجة 
غیر المنتجة المحددة أعاله قبل  حال لم یتم تسویة كامل محفظتھا مـن الدیون في،  %١٠٠ بنسبة -

 .٣١/١٢/٢٠٠٨تاریخ 
 على استثناء الدیون الردیئة     الموافقة یعود للجنة الرقابة على المصارف      أعاله   أجل احتساب النسب المشار إلیھا    من

 .٣٠/٦/٢٠٠٣ بتاریختصنیفھا ردیئة أكثر من خمس سنوات    مضى على والتيالمدرجة خارج المیزانیة   
 

 ٣١/١٢/٢٠٠٧جدولة الدیون  للعمالء المتضررین من حرب تموز والمحدد اجراءھا خالل مدة اقصاھا اعادة : ثانیًا
 

 على ٢٠٠٦، معالجة القروض الممنوحة لعمالئھا المتضررین من حرب تموز ٣١/١٢/٢٠٠٧ للفرع ، خالل مدة أقصاھا نـیمك
 :لبنان وفق األصول واآللیة التالیة

 باستثناء القروض التي تستفید من دعم الدولة للفوائد المدینة شرط أن ٣١/٧/٢٠٠٦تاریخ   اعتماد محفظة الدیون كما ب-١
 :تكون
أو نتیجة الحصار / على لبنان و٢٠٠٦ إما دیون عمالء متضررین بشكل غیر مباشر نتیجة حرب تموز -أ

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

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

 بشكل مباشر باألعمال الحربیة مما أدى واقعیًا أو قانونیًا إلى تعذر متابعة أعمال  إما دیون عمالء متضررین-ج
 .ھؤالء المدینین وبالتالي عدم إمكانیة تسدید دیونھم

 
 : لجنة الرقابة على المصارف علىموافقة -٢

لدین ولقاء  على إبراء ذمة ھذا األخیر من االعمیلمع الدیون كلیًا بناًء التفاق صریح أو ضمني ھذه  شطب -
 . ھذا الدین بصورة نھائیةعنفرع تنازل ال
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إلى اللجنـة عـن وضع الدائنة  ةالمعنیالمؤسسة قدمھا تالقروض بنـاًء على دراسة ھذه  تقسیط رصید إعادة -
 . أدناه )٣( البند نمـ "ثالثًا"في المقطع  المحـدد وفقًا لبرنامج التسدید الجدید وذلككل عمیل على حدة 

 
" للمتابعة والتسویةدیون "ضمن بند یفرع عن بند الدیون ھذه  إدراج، ھذه الفقرة من ) ٥ (البندأحكام  عاةمرا مع -٣

  : وذلك بعد" على لبنان٢٠٠٦دیون للمتابعة والتسویة نتیجة حرب تموز "ویسمى 
 العقارات مةبقی، كلیًا أو جزئیًا، من ھذه الفقرة ) ١(من البند ) ج( موضوع الفقرة  الدیونتخفیض :أوًال

 وجدت، إن العوض،طریق اإلیفاء بأداء  لكة من المدین عنـة المتمـراكـوالمساھمات وحصص الش
" ثالثًا" في المقطع المحددشرط التثبت من قدرة العمیل على خدمة الدین وفقا لبرنامج التسدید الجدید 

 . اھذ) ٣ (البند من
على قیمة التملك عن الدائنة  المؤسسة المعنیةو المصارف على الرقابة لجنة بین االختالف حال في

 بین إلى لجنة خاصة یعینھا حاكم مصرف لبنان تضم من األمر اإلیفاء بأداء العوض یحال طریق
 .یة الدائنةالمعنالمؤسسة أعضائھا ممثًال عن لجنة الرقابة على المصارف وعن 

 المركزي المجلس ا الخصوص إلى حول موضوع النزاع وترفع توصیة بھذرأیھا األخیرة ھـذه تبـدي
 .لمصرف لبنان الذي یعود لھ تقریر ما یراه مناسبًا بھذا الشأن

 
مع  موضوع التسویة، بمعدل یصار االتفاق علیھ المدینة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات إعادة :ثانیًا

 . العمیل
 وتاریخ  أول دفعة لم یتم تسدیدھااستحقاق عن الفترة الواقعة بین تاریخ الفوائد احتساب ھذه یجري

 .إجراء التسویة
 

 ولمدة ال تزید المؤسسة المعنیة الدائنةون بموجب سندات تجاریة ألمر ـالدیھذه ید ـ رصیطـتقس إعادة :ثالثًا
 العمیلمع ار االتفاق علیھ ـنة، بمعدل یصـدفع مرتین في السـ وبفائدة تحتسب وتنواتـسر ـن عشـع

 :وذلك في ما خص
 .من ھذه الفقرة ) ١(من البند ) ب(و) أ(موضوع الفقرتین  دیونال -
ھا بقیمة العقارات ـبعد تخفیضمن ھذه الفقرة ) ١(من البند ) ج(موضوع الفقرة ون ـالدی -

 .المؤسسة المعنیة الدائنة من ةـملكتالموالمساھمات وحصص الشراكة 
 

ى أن یخصص نـاتج الحسم لشراء شھادات إیداع وعل نانـلبلدى مصرف  حسم ھذه السندات، مع حق الرجوع، یمكن
 .المحتسبة على ھذه السندات  الفائدةمصدرة من ھذا األخیر بذات 

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

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

 . تخلفھ عن تسدید أي استحقاق مدة سنة كاملة علىمضى 
 

دیون العمالء  عن ٢٠٠٧ ولغایة آخر حزیران ٢٠٠٦ إعادة جدولة الدفعات التي تستحق اعتبارًا من تموز -٥
 بحیث یتم تحویل األقساط المعاد جدولتھا آلخر فترة ١٢/٧/٢٠٠٦المتضررین والتي سبق أن تم تسویتھا ، قبل تاریخ 

 . القرض
 

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

ھذه، ) ٣١(اطي مقابل العقارات والمساھمات وحصص الشراكة المتملكة من المدین وفقًا للفقرة    على الفرع تكوین احتی   
 .ًاسنوی) ٢٠/١(على مدى عشرین سنة وبمعدل 

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

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

 . ٣٠/٦/٢٠٠٣الردیئة المدرجة خارج المیزانیة والتي مضى على تصنیفھا ردیئة أكثر من خمس سنوات بتاریخ 
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حالة على    یعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان، بناًء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف، وفي ضوء دراسة كل               
 .٣٠/٦/٢٠٠٣حدة، الموافقة على اعتماد دین مصنف بتاریخ الحق لتاریخ    

   المقاصة -٣٢
 االشتراك في غرفة  المقاصة المنشأة في المنطقة التي یعمل فیھا،و یمكن للفرع الرئیسي         األجنبي یتعین على فرع  المصرف    

 : الطلب من مصرف لبنان، بكتاب معلل، الموافقة على 
 ·ھذا الفرع    في غرفة مقاصة غیر تلك الكائنة في المنطقة التي یقع فیھا   األخرى   الفروع  منأياشتراك  -
 مقاصة فروعھ بین غرفة المقاصة الواقع ضمن نطاقھا ھذه الفروع وغرفة المقاصة  الواقع ضمن نطاقھا  أعمال تجزئة  -

 ·الفرع  الرئیسي 
 
 ·ى جمیع المصارف ذلك علمصرف مشترك آخر شرط أن یعمم  المقاصة بواسطة إجراء   المشترك األجنبي یحق لفرع المصرف    
حساباتھ لدى مصرف لبنان وجمیع  ال تقبل في غرف المقاصة الشیكات المقدمة من قبل مصرف ما والتي تكون مسحوبة منھ على  

 ·فروعھ، أو على حساباتھ المفتوحة لدى مراسلیھ  في الخارج  

   العملیات المالیة غیر المشروعة  مكافحة -٣٣

 واعد اإللزامیة لمكافحة العملیات المالیة غیر المشروعةالق - أ
 

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

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

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

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

 . ھدف مشروعأومبرر اقتصادي  
 : علیھ من أي مؤسسة صرافةًا مسحوبأو ما یعادلھا. أ.د/١٠ ٠٠٠/ تتجاوز قیمتھ  عند قبولھ شیكًاالمصرف  على -٥

 الشیك، السیما ما یفید إن كان الشیك موضوع معلوم ات ع ن العمل یة     یتض من ش عار إ م ن اس تالمھ     ال تأكد  - أ
األم وال ووجھ  تھا وھوی  ة  ھ  ذه مص  در ع ن   ومس حوبًا مق  ابل تلق ي مؤسس  ة الص  رافة أم واًال نقدی  ة أم ال،   

 . وصاحب الحق االقتصاديالمستفید
 . باإلشعار المذكور لمدة خمس سنوات  االحتفاظ  - ب
 أع             اله مباش             رة  ر الم             نوه ع            نھ  العم            ل عل             ى االستحص            ال عل             ى اإلش            عا   -ج

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

 

 ر المشروعة إنشاء لجان ووحدات إداریة لمراقبة حسن مكافحة العملیات المالیة غی - ب
 

 : الفرع على
 مدیر العملیات، مدیر الخزینة، مدیر الفروع ومن مسؤول عن   ، لجنة مختصة مؤلفة من المدیر العام، مدیر المخاطر إنشاء .١

 .التحققوحدة 
وحدة "وتسمى فیما بعد ) Compliance Unit(  المرعیةواألنظمة والقوانین اإلجراءات  لتحقق من تطبیق ل وحدة إنشاء .٢

 ." التحقق 
  . المصرفتعیین مسؤول عن مراقبة العملیات في كل من فروع .٣
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 اتباع  المنشأة لدى المصرف، كل في ما عناھا، وعلى سائر المسؤولین المعنیین في المصرفاإلداریةعلى اللجان والوحدات 
في النصوص  محددة ھيكما ، األموالمراقبة ومكافحة عملیات تبییض لمتعلقة ب ادقائق اإلجراءات التفصیلیة والمتنوعة
 .التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان

 

 موجبات أخرى خاصة بمكافحة العملیات المالیة غیر المشروعة  أحكام مختلفة   -ج
 

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

 
 

 :الفرععلى مفوض مراقبة 
النصوص التنظیمیة    واحكام  تبییض األموال قانونبأحكام   الفرع  التدقیق الداخلي للتحقق من تقید     إجراءات  مراجعة -

 . الصادرة عن مصرف لبنان  
بنان والى لجنة الرقابة على       والى حاكم مصرف لمدیر الفرع  إلى یرفعھ  المراجعة تقریر سنوي بخصوص إعداد -

 الرقابة على   أعمالبخصوص تفعیل   نتائج المراجعة واقتراحاتھ  إلى باإلضافة  یتضمن ھذا التقریر  أنالمصارف، على  
الفرع باإلجراءات المنصوص علیھا في النصوص التنظیمیة الصادرة             من قیام   العملیات، معلومات مفصلة حول التحقق 

 .عن مصرف لبنان 
 النصوص التنظیمیة   الحكام عن أي مخالفة " ھیئة التحقیق الخاصة    "لـ بصفتھ رئیساً  فورًا م مصرف لبنان   حاكإبالغ -

 .الصادرة عن مصرف لبنان  
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  لدى مصرف لبنان المسجلة المصارف التجاریة األجنبیة  فروع الئحة: ١ملحق رقم 
 

 

تاریخ 

 التأسیس
 

 

 األجنبي فرع المصرف التجاري اسم 

 

 رقم ال
 ئحةالعلى 

مصرف 
 لبنان

٢٠٠٢ Banca Di Roma S.P.A ٢ أ.ب.بنكا دي روما س 

١٩٤٣ Arab Bank PLC ٥ . ع.م.البنك العربي ش 

١٩٤٤ Banque Nationale De Paris Intercontinentale  ٦ "أنتركونتیننتال"بنك ناسیونال دي باریس 

١٩٤٦ HSBC Bank Middle East Limited ٧  المحدودنك اتش اس بي سي الشرق األوسطب 

١٩٤٨ Rafidain Bank ٩ مصرف الرافدین 

١٩٥٢ Saudi National Commercial Bank ١٧ البنك األھلي التجاري السعودي 

١٩٦٢ Banque Saderat Iran ٦٧ بنك صادرات إیران 

١٩٦٤ Habib Bank Limited ٨٥ حبیب بنك لیمتد 

١٩٦٦ Arab African International Bank ٩٠ البنك العربي االفریقي الدولي 

١٩٩٦ Citibank N.A. ١١٥ .أ.سیتي بنك ن 

 


