
 
  
  
 
  
  
  
  
  

 ٥٠٥ تعميم وسيط رقم
  

  للمصارف وللمؤسسات المالية
  
  
  

الق-رار ا1ساس-ي  المتعل-ق بتع-ديل ١٦/٨/٢٠١٨تاريخ ١٢٨٦٠نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 
  .٩٣المرفق بالتعميم ا;ساسي رقم  (القروض الصغيرة) ١٣/٧/٢٠٠٤تاريخ  ٨٧٧٩رقم 

  
  

  ٢٠١٨آب  ١٦ بيروت ، في
  

  لبنان حاكم مصرف
  
  
  
  
  رياض توفيق سHمه

  



 
  

  
  
  
  
 
  

  ١٢٨٦٠ قرار وسيط رقم
    
  ١٣/٧/٢٠٠٤تاريخ  ٨٧٧٩تعديل القرار ا1ساسي رقم 

  
  
  

  ،إن حاكم مصرف لبنان
  منه، ١٧٤و ٧٩بناًء على قانون النقد والتسليف ; سيما المادتين 

  لق بالقروض الصغيرة،المتعوتعديHته  ١٣/٧/٢٠٠٤تاريخ  ٨٧٧٩وبناًء على القرار ا1ساسي رقم 
  ،٨/٨/٢٠١٨ وبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

  
  

  يـقـَـّرر مـا يـأتـي:
  
  

ويستبدل  ١٣/٧/٢٠٠٤تاريخ  ٨٧٧٩يلغى نص المادة ا;ولى من القرار ا1ساسي رقم    المادة ا1ولى:
  بالنص التالي:

  رار :يعتبر بمفھوم ھذا الق« 
ك---ل ق---رض تمنح---ه المؤسس---ات المالي---ة لdف---راد أو للمؤسس---ات  - " قرض---اً ص---غيراً":-١

الصغيرة التي تتألف من أربعة أشخاص أو م-ا دون لمس-اعدتھم 
عل---ى خل---ق وتط---وير مش---اريع إنتاجي---ة (ص---ناعية ، زراعي---ة ، 
حرفي--ة) أو خدماتي--ة أو س--ياحية أو تجاري--ة خاص--ة بھ--م أو عل--ى 

الس---كني، ش---رط أن يك---ون ح---ده  تحس---ين وض---عھم المعيش---ي أو
Hت مب--الع املي--ون لي--رة لبناني--ة أو م--ا يوازيھ-- ثHث--ينا1قص--ى 
  .سنوات ستتتجاوز مدة تسديده ; أن ا;جنبية و

تكفل-ه أو تض-منه و المحددة اع-Hه الشروط كل قرض تتوفر فيه  -
ان تمنح----ه تواف----ق "مؤسس----ات اqق----راض الص----غير" عل----ى  وأ

  المصارف.
  : الجمعي---ات ا1ھلي---ة أو المنظم---ات غي---ر الحكومي---ةلص---غير"مؤسس---ات اqق---راض ا"-٢

 Organisations Non Gouvernementales (ONG)   
  بھ--دف قي--ام المص--ارف  ھ--ا م--عالت--ي يواف--ق مص--رف لبن--ان عل--ى تعامل

ھذه ا;خيرة، مباشرة وعلى مسؤوليتھا، بمنح "قروض ص-غيرة" تت-وفر 
  ادة. ) من ھذه الم١فيھا الشروط المنصوص عليھا في البند (

ل-ه، اعتب-ار ھيئ-ات   ركزي، وفقاً 1سباب يعود تقديرھايمكن للمجلس الم
اخ--رى تس--مح لھ--ا انظمتھ--ا القي--ام بأعم--ال مش--ابھة 1عم--ال الجمعي--ات 
ا;ھلي--ة أو المنظم--ات غي--ر الحكومي--ة م--ن ض--من "مؤسس--ات ا;ق--راض 

  » الصغير".
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  ويستبدل  ١٣/٧/٢٠٠٤تاريخ  ٨٧٧٩يلغى نص المادة الثانية من القرار ا1ساسي رقم   : المادة الثانية
  بالنص التالي:

  اما :بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة صغيرة"  اً يمكن للمصارف ان تمنح "قروض -١«
  ."مؤسسات ا;قراض الصغير" أو بضمانةبكفالة بموافقة أو من اموالھا   - أ

ت ا;قراض الصغير"  المودعة لديھا  وبموافقة ھذه ا;خيرة من اموال "مؤسسا -ب
  .المعني من قبل المصرف"قرضاً صغيراً"  المقترضعلى منح 

 اي الممنوحة منوالضمانات الكفا;ت و الموافقاتان ; يتجاوز مجموع  يقتضي  -٢
أو ما يوازيه بالعمHت  خمسة عشر مليار ليرة لبنانيةمبلغ صغير" "مؤسسة اقراض 

  »;جنبية.ا
  

  .١٣/٧/٢٠٠٤تاريخ  1٨٧٧٩ساسي رقم المادة الرابعة من القرار ا يلغى نص   :المادة الثالثة
  

ويستبدل  ١٣/٧/٢٠٠٤تاريخ  ٨٧٧٩من القرار ا1ساسي رقم  السادسةيلغى نص المادة : ةالمادة الرابع
  بالنص التالي:

  بيان--ات الت--ي ترس--لھا ن التض--مي ،م--ا خص--ھا ك--ل ف--ي ،عل--ى المص--ارف والمؤسس--ات المالي--ة  «
في مطلع ك-ل ش-ھر،  ،على أسطوانات ممغنطة إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

  معلومات حول:
مؤسس-ات "أو بكفال-ة أو بض-مانة "القروض الصغيرة" الممنوحة من المص-ارف بموافق-ة  -

  .اqقراض الصغير"
  سات المالية."القروض الصغيرة" الممولة من المصارف والممنوحة من المؤس -
  ».ھا"القروض الصغيرة" الممنوحة من المؤسسات المالية والممولة من -

  
ويستبدل  ١٣/٧/٢٠٠٤تاريخ  ٨٧٧٩من القرار ا1ساسي رقم  السابعة: يلغى نص المادة ةخامسالمادة ال

  بالنص التالي:
 لتسوية اوضاعھا ٣١/٧/٢٠١٩" مھلة حدھا ا;قصى تمنح "مؤسسات ا;قراض الصغير« 

أو لتصفيتھا  ١٦/٨/٢٠١٨القروض الممنوحة منھا مباشرة قبل تاريخ  للتفرغ عن يما س
  »بھذا الخصوص.مراجعة مصرف لبنان  يمكنھا ،عليھا ذلكر وفي حال تعذّ 

  
  يُعمل بھذا القرار فور صدوره .: ةسادسالمادة ال

  
 .ر ھذا القرار في الجريدة الرسميةيُنش ة:بعساالمادة ال

 
 ٢٠١٨ آب ١٦ بيروت، في

 
  حاكم مصرف لبنان

  
  
 
  

 رياض توفيق سHمه


