تعميم وسيط رقم ٤٥٢
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٤٦٣تاريخ  ٢٠١٧/٢/٢٢المتعلق بتعديل الق1رار
األساس11111111111ي رق11111111111م  ٦١١٦ت11111111111اريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التس11111111111ھيالت الممك11111111111ن أن يمنحھ11111111111ا
مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت ،في  ٢٢شباط ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان
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قرار وسيط رقم ١٢٤٦٣
تعديل القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
المتعلق بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،سيما المواد  ٧٠و  ٧٩و ١٧٤منه،
وبن111111ا ًء عل111111ى الق111111رار األساس111111ي رق111111م  ٦١١٦ت111111اريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالت111111ه المتعل111111ق
بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبن11111ا ًء عل11111ى ق11111رار المجل11111س المرك11111زي لمص11111رف لبن11111ان المتخ11111ذ ف11111ي جلس11111ته المنعق11111دة
بتاريخ ،٢٠١٧/٢/٨
يـقـَـرّر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يلغى نص البند ) (٣من الفقرة األولى من مطلع »المادة الثامنة مك1رر« م1ن الق1رار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
»" -٣ش11ركات ال111ـ  "Venture Capitalأي الش111ركات الت11ي يك111ون موض111وعھا
محصوراً بالمشاركة في رأس1مال "ش1ركات ناش1ئة" ف1ي لبن1ان ت1رى فيھ1ا وم1ن
خاللھ11ا امكاني11ة نم11و وق11درة عل11ى تحقي11ق األرب11اح خاص11ة عن11د التف11رّغ ع11ن
مساھمتھا فيھا«.
المادة الثانية :تستبدل عبارة " الش1111ركات الت1111ي يك1111ون موض1111وعھا محص1111وراً بالمش1111اركة
) (Venture Capitalف111ي رأس111مال "ش111ركات ناش111ئة" " اين ما وردت في
»المادة الثامنة مكرر« بعبارة " شركات الـ ."Venture Capital
المادة الثالثة :يضاف الى نص المقطع "أوالً" من »الم1ادة الثامن1ة مك1رر« م1ن الق1رار األساس1ي
رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧البنود ) (٩و) (١٠و ) (١١التالي نصھا:
» -٩يحظر على المص1ارف وعل1ى "ش1ركات ال1ـ  "Venture Capitalاس1تعمال
او القب11ول باس11تعمال أي11ة ام11وال ناتج11ة ع11ن التس11ھيالت الممنوح11ة بموج11ب ھ11ذه
المادة ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة:
أ -خارج لبنان.
ب -لمنح أي نوع من القروض "للشركات الناشئة" التي تستثمر فيھا باستثناء:
 التموي11ل المؤق11ت ) (Bridge Financingف11ي ح11االت معلل11ة ولم11دةاقصاھا ستة اشھر.
 الق1روض القابل1ة للتحوي1ل ال1ى اس1ھم ) (Convertible Loansش1رطان تك11ون دون فائ11دة وان ي11تم تحويلھ11ا الزامي1ا ً ال11ى اس11ھم ف11ي "الش11ركة
الناشئة" خالل مدة اقصاھا سنة واحدة من تاريخ منحھا.
يمك111ن للمجل111س المرك111زي ،وبن111ا ًء عل111ى طل111ب معل111ل ،الموافق111ة عل111ى م111نح
أي استثناء على أحكام ھذا البند.
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-٢-

 -١٠عل1ى المص1ارف و"ش1ركات ال1ـ  "Venture Capitalالت1ي تس1تعمل االم1وال
الناتجة عن التس1ھيالت الممنوح1ة بموج1ب ھ1ذه الم1ادة لالس1تثمار ف1ي ش1ركات
ھولدنغ ان تتأكد على كامل مسؤوليتھا من:
 ان ھذه االموال ستخصص حصراً للمساھمة في "شركات ناش1ئة" تس1توفيشروط ھذه المادة.
 تقيّد شركات الھولدنغ موضوع ھذا البند باالحكام كافة المنصوص عنھا فيھذه المادة والمطبقة على "الشركات الناشئة".
 ان شركة الھولدنغ تملك كامل رأسمال الشركات كافة التي تس1اھم فيھ1ا وانيتم االستحصال على موافق1ة مص1رف لبن1ان قب1ل التف1رغ ع1ن اي م1ن اس1ھم
ھذه الشركات.
 ان اعمال شركة الـھولدنغ والشركات الت1ي تس1اھم فيھ1ا كاف1ة تھ1دف حص1راًالى تنفيذ وتطوير مشروع واحد يتوافق مع الش1روط ال1واردة ف1ي البن1د )(٢
من المقطع "اوالً" من ھذه المادة.
 ان ش11ركة ال11ـھولدنغ تمل11ك حق11وق الملكي11ة الفكري11ة كاف11ة المتعلق11ة بالمش11روعالذي تنوي تنفيذه وتطويره مع الشركات التي تساھم فيھا.
ال يطب1111111ق ھ1111111ذا البن1111111د عل1111111ى مس1111111اھمات المص1111111ارف ف1111111ي "ش1111111ركات
الـ  "Venture Capitalالتي تتخذ شكل شركات ھولدنغ.
 -١١على المصارف ،عند سحب اي مبلغ ناتج عن التسليفات موضوع ھذه المادة
بغية تغطية أي جزء من مساھمتھا في "شركة" ،ان تبين ان المبلغ المطلوب
سحبه سوف يستعمل من قبل "الشركة" بشكل متوافق مع شروط ھذه المادة،
سيما المنصوص عليھا في المقطع "اوالً" ھذا«.
المادة الرابعة :يلغى نص البند ) (٢من المقط1ع "رابع1اً" م1ن »الم1ادة الثامن1ة مك1رر« م1ن الق1رار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بما يلي:
» -٢على المصرف المستفيد تزويد مصرف لبنان )على نسختين( ولجنة الرقابة على
المصارف )على نسخة واحدة(:
أ -سنوياً ،وقبل نھاية شھر نيسان من كل سنة ،بالبيانات التالية العائدة لكل
"شركة" مستثمر فيھا:
 البيانات المالية. الئحة المساھمين. الئحة بأسماء أعضاء مجلس االدارة والمدراء العامين ومفوضي المراقبةعلى أعمالھا.
 تقرير يتضمن معلومات عن "الشركة" سيما لجھة الشكل القانوني المعتمد،ماھية النشاط وتطوره ،قطاع العمل ،فريق العمل ،أسواق العمل ،قيمة
االستثمار وكيفيته ،نسبة المساھمة ،النفقات كافة...
 التقرير السنوي لمفوض المراقبة عن اعمالھا يتضمن بشكل خاص كيفيةصرف األموال الناتجة عن التسليفات الممنوحة بموجب ھذه المادة.
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-٣ب -بتقرير فصلي ،خالل مھلة شھر بعد نھاية كل فصل ،عن "الشركات"
المستثمر فيھا يبين:
 نشاط كل "شركة" عن الفصل المنصرم وكيفية استعمال االموال الناتجةعن التسليفات موضوع ھذه المادة خالل ھذه الفترة.
 االھداف المحققة ) (KPIsمن قبل كل "شركة" والربحية المحققة. خطة العمل الموضوعة من قبل كل "شركة" لتحقيق الربحية. االس11تثمارات كاف11ة الت11ي قام11ت بھ11ا "ش11ركات ال11ـ "Venture Capitalم11ع الش11كل الق11انوني المعتم11د ف11ي ك11ل اس11تثمار ،ماھي11ة النش11اط وتط11وره،
قط111اع العم111ل ،فري111ق العم111ل ،أس111واق العم111ل ،قيم111ة االس111تثمار وكيفيت111ه
)اس11111تثمار مباش11111ر ،زي11111ادة رأس11111مال ،ش11111راء اس11111ھم ،تموي11111ل مؤق11111ت
) ،(Bridge Financingق11111روض قابل11111ة التحوي11111ل ال11111ى اس11111ھم
) ،(...(Convertible Loansنسبة المساھمة ،النفقات كافة...
 توقعات كل "شركة" للفصل القادم لكل ما تم ذكره اعاله. اي تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في البيانات والمستندات المشاراليھا في الفقرة )أ( اعاله.
ج -بأي مستندات قد يطلبھا مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف«.
المادة الخامسة :يعدل ترقيم البنود ) (١و) (٢و) (٣من الى المقط1ع "خامس1ا" م1ن »الم1ادة الثامن1ة
مك111رر« م111ن الق111رار األساس111ي رق111م  ٦١١٦ت111اريخ  ١٩٩٦/٣/٧بحي111ث يص111بح
على التوالي ) (٢و) (٣و).(٤
الم1ادة السادس1ة :يض1اف ال1ى المقط1ع "خامس1ا" م1ن »الم1ادة الثامن1ة مك1رر« م1ن الق1رار األساس11ي
رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧البند ) (١التالي نصه:
» -١على المصارف ،على كام1ل مس1ؤوليتھا ،ان تعتم1د االج1راءات المناس1بة للقي1ام
بمتابعة دقيق1ة "للش1ركة" خاص1ة لجھ1ة مراقب1ة م1دى تقي1دھا بأحك1ام ھ1ذه الم1ادة
)سيما المتعلقة بشكل "الشركة" القانوني ،بوجھة استعمالھا التس1ليفات ،بتواف1ق
مش11روعھا م11ع الش11روط ال11واردة ف11ي البن11د ) (٢م11ن المقط11ع "اوالً" م11ن ھ11ذه
المادة (...واب1الغ ح1اكم مص1رف لبن1ان ورئ1يس لجن1ة الرقاب1ة عل1ى المص1ارف
عن كل مخالفة او مغايرة فور اكتشافھا«.
المادة السابعة :تم111نح المص111ارف الت111ي تك111ون ف111ي وض111ع مخ111الف ألحك111ام البن111دين ) (٩و)(١٠
ال11واردين ف11ي الم11ادة الثالث11ة م11ن ھ11ذا الق11رار م11دة س11نة م11ن ت11اريخ ص11دوره لتس11وية
أوضاع "الشركات" التي تساھم فيھا وفي حال تعذر ذلك يمك1ن مراجع1ة مص1رف
لبنان بھذا الخصوص قبل انتھاء ھذه المدة.
المادة الثامنة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة التاسعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٢شباط ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان
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