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  ٨٧٧٩أساسي رقم   قرار
  

  القروض الصغيرة 

  

  مصرف لبنان ، حاكم إن
  منه ، ٧٩ادة قانون النقد والتسليف ال سيما الم على بناءً 

زية المتعلق بنظام المصلحة المرك ٢٦/١٠/٢٠٠٠تاريخ  ٧٧٠٥وبناًء على القرار األساسي رقم 
  للمخاطر المصرفية ،

  المتعلق باالحتياطي اإللزامي ، ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥وبناًء على القرار األساسي رقم 
  المتخـــــــــذ فـــــــــي جلســـــــــته المنعقـــــــــدة لمصـــــــــرف لبنـــــــــان قـــــــــرار المجلـــــــــس المركـــــــــزي  علـــــــــى وبنـــــــــاءً 

  ،٧/٧/٢٠٠٤يخ بتار 
  :ما يأتي يقّرر

  
  يعتبر بمفهوم هذا القرار :  : ١المادة األولى

كــل قــرض تمنحــه المؤسســات الماليــة لألفــراد أو للمؤسســات  - " قرضــًا صــغيرًا":-١
  الصـــــــــــــغيرة التـــــــــــــي تتـــــــــــــألف مـــــــــــــن أربعـــــــــــــة أشـــــــــــــخاص 
 أو ما دون لمساعدتهم على خلق وتطـوير مشـاريع إنتاجيـة
  (صـــــناعية ، زراعيـــــة ، حرفيـــــة) أو خدماتيـــــة أو ســـــياحية 
أو تجاريــة خاصــة بهــم أو علــى تحســين وضــعهم المعيشــي 
أو الســكني، شـــرط أن يكــون حـــده األقصــى ثالثـــين مليـــون 
ليرة لبنانية أو ما يوازيها بالعمالت االجنبية وأن ال تتجاوز 

  مدة تسديده ست سنوات.
  اعــــاله وتكفلــــه  كــــل قــــرض تتــــوفر فيــــه الشــــروط  المحــــددة -

ـــــــراض الصـــــــغير"  ـــــــق "مؤسســـــــات اإلق   أو تضـــــــمنه أو تواف
  على ان تمنحه المصارف.

                                                 
   ١٦/٨/٢٠١٨تــــــــــاريخ  ١٢٨٦٠القـــــــــرار الوســـــــــيط رقـــــــــم  ة األوىل مـــــــــنوجـــــــــب املـــــــــادمبأدخـــــــــل آخـــــــــر تعـــــــــديل علـــــــــى هـــــــــذه املـــــــــادة  -١

 ).٥٠٥(تعميم وسيط رقم 
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ــــــــة أو المنظمــــــــات:مؤسسات اإلقراض الصغير""-٢ ــــــــات األهلي ــــــــر الجمعي  غي
   Organisations Non Gouvernementales (ONG) الحكوميـــة

التي يوافق مصرف لبنان على تعاملها مع المصارف بهدف قيام 
رة، مباشــرة وعلــى مســؤوليتها، بمــنح "قــروض صــغيرة" هــذه االخيــ

) مـــن هـــذه ١تتـــوفر فيهـــا الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي البنـــد (
  المادة. 

يمكن للمجلس المركزي، وفقـًا ألسـباب يعـود تقـديرها  لـه، اعتبـار 
هيئـات اخــرى تسـمح لهــا انظمتهـا القيــام بأعمـال مشــابهة ألعمــال 

حكوميــــة مــــن ضـــــمن الجمعيــــات االهليــــة أو المنظمــــات غيــــر ال
  "مؤسسات االقراض الصغير".

  
يمكن للمصارف ان تمنح "قروضًا صغيرة" بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة  -١ :١ المادة الثانية

  اما :
  ات االقراض الصغير".من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة "مؤسس   -أ 
  مــــن امــــوال "مؤسســــات االقــــراض الصــــغير"  المودعــــة لــــديها  وبموافقــــة   -ب

هـــذه االخيـــرة علـــى مـــنح المقتـــرض "قرضـــًا صـــغيرًا" مـــن قبـــل المصـــرف 
  المعني.

يقتضــي ان ال يتجــاوز مجمــوع الموافقــات والكفــاالت والضــمانات الممنوحــة مــن   -٢
أو مـا يوازيـه  ار ليـرة لبنانيـةخمسـة عشـر مليـاي "مؤسسة اقـراض صـغير" مبلـغ 

  بالعمالت االجنبية.
  

  أي جمعيـــة أهليـــة أو منظمـــة غيـــر حكوميـــة مـــع تعامـــل علـــى البغيـــة أخـــذ الموافقـــة   المادة الثالثة:
بهـدف مـنح "قـروض صـغيرة"،  لم يسبق أن وافق مصرف لبنان على التعامل معهـا

 مرفقًا به المستندات التالية:طلبًا إلى مصرف لبنان  على المصارف أن تقدم

الصــادر عــن الســلطات  العلــم والخبــر بتأســيس الجمعيــة أو المنظمــة المعنيــة -١
  الرسمية المختصة .

إفــادة صــادرة عــن الســلطات الرســمية المختصــة تبــين أســماء أعضــاء الهيئــة  -٢
المفوضــــين  صاإلداريـــة للجمعيـــة أو للمنظمـــة المعنيـــة مـــع تحديـــد األشـــخا

 بالتوقيع عنها.

                                                 
  ١٦/٨/٢٠١٨تـــــــــاريخ  ١٢٨٦٠ القـــــــــرار الوســـــــــيط رقـــــــــم مـــــــــن الثانيـــــــــةوجـــــــــب املـــــــــادة مبأدخـــــــــل آخـــــــــر تعـــــــــديل علـــــــــى هـــــــــذه املـــــــــادة  -١

 ).٥٠٥(تعميم وسيط رقم 
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مصــــادقًا عليهــــا وفقــــًا لألصـــــول عــــن النظــــام األساســــي أو النظـــــام  نســــخة -٣
 الداخلي، عند االقتضاء، للجمعية أو للمنظمة المعنية.

دراســة معــدة مــن قبــل الجمعيــة أو المنظمــة المعنيــة تظهــر حجــم القــروض  -٤
ـــــى القطاعـــــات  ـــــة توزيعهـــــا عل ـــــالغ وكيفي ـــــي منحتهـــــا ســـــابقًا وشـــــرائح المب الت

 االقتصادية والمناطق.

 ستندات أخرى قد يجدها مصرف لبنان ضرورية.أية م -٥

  

    ١  :المادة الرابعة
  

يتوجــب، قبــل مــنح القــروض المشــار إليهــا فــي المــادة الســابعة مــن هــذا القــرار، أخــذ   :المادة الخامسة
ارف والمؤسسـات الماليـة حـق االطـالع موافقة المستفيد الخطية على إعطـاء المصـ

  على مخاطره.
  

  علـــــى المصـــــارف والمؤسســـــات الماليـــــة، كـــــل فـــــي مـــــا خصـــــها، تضـــــمين البيانـــــات   :٢المادة السادسة
لمصـرفية، التي ترسلها على أسطوانات ممغنطـة إلـى المصـلحة المركزيـة للمخـاطر ا

  في مطلع كل شهر، معلومات حول:
ــــة أو بضــــمانة  - ــــة أو بكفال ــــروض الصــــغيرة" الممنوحــــة مــــن المصــــارف بموافق "الق

 .مؤسسات اإلقراض الصغير""
  "القروض الصغيرة" الممولة من المصارف والممنوحة من المؤسسات المالية. -
  منها."القروض الصغيرة" الممنوحة من المؤسسات المالية والممولة  -

  
   ٣١/٧/٢٠١٩تمــــــــنح "مؤسســــــــات االقــــــــراض الصــــــــغير" مهلــــــــة حــــــــدها االقصــــــــى   :٣المادة السابعة

ــــــــروض الممنوحــــــــة منهــــــــا مباشــــــــرة  ــــــــرغ عــــــــن  الق   لتســــــــوية اوضــــــــاعها ســــــــيما للتف
ـــــــــاريخ  ـــــــــل ت ـــــــــي حـــــــــال تعـــــــــّذر  ١٦/٨/٢٠١٨قب   عليهـــــــــا ذلـــــــــك، أو لتصـــــــــفيتها وف

  يمكنها مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.
  

  

                                                 
 ).٥٠٥(تعميم وسيط رقم  ١٦/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٦٠هذه املادة مبوجب املادة الثالثة من القرار الوسيط رقم  تألغي -١
 ).٥٠٥(تعميم وسيط رقم  ١٦/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٦٠من القرار الوسيط رقم الرابعة هذه املادة مبوجب املادة  عدلت -٢
 ).٥٠٥(تعميم وسيط رقم  ١٦/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٦٠من القرار الوسيط رقم اخلامسة هذه املادة مبوجب املادة  عدلت -٣
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  فور صدوره .هذا القرار يعمل ب  : المادة الثامنة
  

  .في الجريدة الرسمية ينشر هذا القرار   : المادة التاسعة
  ٢٠٠٤تموز  ١٣ ، في بيروت

  لبنان مصرف حاكم
  سالمه توفيق رياض

 


