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  /٢٠١٥- ١٢- ٣١/ ت ١١٠/ ر ١نص/ قسم 

  
  
  

 

  ١١٠أساسي للمصارف رقم  تعميم
  

  للمؤسسات الماليةموجه أيضاً 
  

  
  

المتعلـــق بالعالقـــة بـــين  ١٦/٨/٢٠٠٧تـــاريخ  ٩٦٧١نـــودعكم ربطـــًا نســـخة عـــن القـــرار األساســـي رقـــم 
  .المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية والوحدات التابعة لها في الخارج

    
  

  ٢٠٠٧آب  ١٦بيروت، في 
  حاكم مصرف لبنان

  اض توفيق سالمهري
  



٨٣٤ 

  

  
  

  

 

  ٩٦٧١  رقمأساسي  قرار
  
  

  العالقة بين المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية 

  والوحدات التابعة لها في الخارج

  
       

  إن حاكم مصرف لبنان،
  منه، ١٨٢و  ١٧٤بناًء على قانون النقد و التسليف، السيما المادتين 

  المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخوبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان 
١٤/٨/٢٠٠٧      ،  

  
  يـقـرر مـا يـأتـي:

  
  

  لغاية تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة   :المادة األولى
  أمام كل منها:

ـــي لهـــا "وحـــدات   "الشـركات أالم": ـــة اللبنانيـــة الت المصـــارف أو المؤسســـات المالي
  ان.تابعة" خارج لبن

الفـروع فــي الخـارج أو المصــارف أو المؤسسـات الماليــة التابعــة   "الوحدات التابعة":
فـي الخــارج والتـي تملــك "الشـركة أالم" اللبنانيــة، بصـورة مباشــرة 

مـن حقـوق التصـويت فيهـا % على األقل  ٤٠أو غير مباشرة، 
  "الشـــركات أالم" فعليـــًا علـــى إدارتهـــا أيـــًا كانـــت أو التـــي تشـــرف 

  اهمتها فيها.نسبة مس
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  /٢٠١٥- ١٢- ٣١/ ت ١١٠/ ر ١نص/ قسم 

  على "الشركات أالم":  المادة الثانية:
  أن تستحصل من "الوحدات التابعة" في الخارج على:   أوًال:

  ). Annual Business Planخطة عمل سنوية (    -١
 "الوحــدات التابعــة") يوضــح أداء Business Letterتقريــر فصــلي (  -٢

ــــي الخــــارج مقارنــــة مــــع خطــــة العمــــل الموضــــوعة والمخــــاط ر التــــي ف
  تواجهها. 

البيانـــــات الماليـــــة الشــــــهرية (الميزانيـــــة وحســــــاب االربـــــاح والخســــــائر)   -٣
  المفروضـــــــــة فـــــــــي البلـــــــــد المضـــــــــيف وفـــــــــي حـــــــــال عـــــــــدم وجودهـــــــــا، 
بيانـــات ماليــــة شــــهرية تعـــّد وفقــــًا لالنظمــــة اللبنانيـــة الســــارية بمــــا فيهــــا 

  المتعلقة بالمصارف االسالمية.
  تقارير مفوضي المراقبة.  -٤
"الوحــدات التابعــة"  الســلطات الرقابيــة فــي البلــد المضــيف وردود تقــارير   -٥

علـــى ان ال يتعـــارض ذلـــك مـــع االنظمـــة المعنيـــة علـــى هـــذه التقـــارير 
  في البلد المضيف.المعمول بها 

  تقارير الرقابة الداخلية.  -٦
  

  تزويد :  ثانيًا:
  تصـــــادية واالبحـــــاث االقاالحصـــــاءات ١الص�����يرفة  مديري�����ةكـــــل مـــــن   -١

) ٣فـي مصـرف لبنـان بنسـخة عـن المسـتندات المشـار اليهـا فـي البنــد (
  من المقطع "أوًال" من هذه المادة.

  لجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن:  -٢
  ) ٤) و(٣البيانـــــــــــــات والتقــــــــــــــارير المحــــــــــــــددة فــــــــــــــي البنــــــــــــــدين (   -أ 

  من المقطع "أوًال" من هذه المادة. 
ــــــــــي البنــــــــــد (   -ب   ) مــــــــــن المقطــــــــــع "أوًال" ٥المســــــــــتندات المحــــــــــددة ف

مــن هــذه المــادة علــى ان ال يتعــارض ذلــك مــع االنظمــة المعمــول 
  بها في البلد المضيف. 

                                                 
   ١١٩٤٣مبوجـــــــــب قـــــــــرار مصـــــــــرف لبنـــــــــان رقـــــــــم » مديريـــــــــة الصـــــــــريفة«أصـــــــــبح حبيـــــــــث  »مديريـــــــــة األســـــــــواق املاليـــــــــة« عـــــــــدل اســـــــــم  -١

  .  ٤/٢/٢٠١٥تاريخ 

 .٢/١١/٢٠١٥تاريخ  ٩١٠االعالم رقم يراجع    -  
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  علــــــى "الشــــــركات األم" إنشــــــاء لجنــــــة تعنــــــى بمتابعــــــة أوضــــــاع "الوحــــــدات التابعــــــة"   المادة الثالثة:

  فـــــــي الخــــــــارج تتـــــــألف مــــــــن مســــــــؤولين كبـــــــار فــــــــي المصـــــــرف علــــــــى ان يشــــــــترك 
  حـــــــــد المتخصصـــــــــين أفـــــــــي عضـــــــــويتها متخصصـــــــــون بشـــــــــؤون ادارة المخـــــــــاطر و 

  في شؤون الصيرفة االسالمية، وفقًا للحالة. 
  تجتمع هذه اللجنة دوريًا وتقوم على سبيل المثال ال الحصر:

بدراسة التقارير والبيانات والمستندات الواردة من "الوحدات التابعة" وٕابـداء الـرأي  -١
  بها.

 ي معلومات إضافية. بطلب اإليضاحات أو أ -٢

 بطلب اتخاذ الخطوات التصحيحية ومتابعة مدى تقيد "الوحدات التابعة" بها. -٣

بــاقتراح انتــداب فريــق الــى "الوحــدات التابعــة"، حســب الحاجــة، لمناقشــة وتقيــيم  -٤
 استراتيجيتها وأدائها ونتائجها ومخاطرها ميدانيًا.

محاضــر اجتماعاتهــا بتزويـد مجلــس إدارة "الشــركة األم" بخالصــة عـن كــل مــن   -٥
 من "الوحدات التابعة".   ) الواردBusiness Letterوبالتقرير الفصلي (

  
  : على "الشركات األم" التحقق من:المادة الرابعة

مالءمة األنظمـة ومـدى تقيـد اإلدارة لـدى "الوحـدات التابعـة" بهـا ال سـيما أنظمـة  -١
تكنولوجيــا المعلومــات  وأمــانالضــبط الــداخلي وٕادارة المخــاطر والرقابــة الداخليــة 

  ومكافحة تبييض األموال.
مالءمــة وكفــاءة المــوارد البشــرية لــدى " الوحــدات التابعــة"  ومــن حصــولها علــى  -٢

 التأهيل الالزم لتطبيق هذه األنظمة.

تــوفر مــؤهالت علميــة وتقنيــة وأدبيــة لــدى العــاملين فــي "الوحــدات التابعــة" شــبيهة  -٣
فـي القطـاعين المصـرفي والمـالي فـي لبنـان بتلك المطلوبة لمزاولة بعض المهام 

 .٩/٣/٢٠٠٦تاريخ  ٩٢٨٦بموجب القرار األساسي رقم 
  

علــى "الشــركة أالم" أن توفــد، ســنويًا، فريــق تــدقيق داخلــي إلــى "الوحــدات التابعــة" فــي   :المادة الخامسة
  الخــــــــــارج بغيــــــــــة مراقبــــــــــة أعمالهــــــــــا وٕاعــــــــــداد تقــــــــــارير حــــــــــول أوضــــــــــاعها ُترفــــــــــع 

  التـــــــــي يكـــــــــون مجلـــــــــس إدارة "الشـــــــــركة أالم" قـــــــــد عينهـــــــــا إلـــــــــى لجنـــــــــة التـــــــــدقيق 
ـــــذيين وفـــــي حـــــال عـــــدم وجـــــود هـــــذه اللجنـــــة ترفـــــع    مـــــن بـــــين أعضـــــائه غيـــــر التنفي

  هذه التقارير إلى مجلس إدارة "الشركة أالم".
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  /٢٠١٥- ١٢- ٣١/ ت ١١٠/ ر ١نص/ قسم 

  : تمنح المصارف والمؤسسات المالية:المادة السادسة
  منه.للتقّيد بأحكام المادة الخامسة  ٣١/١٢/٢٠٠٧مهلة أقصاها   -١
للتقّيــد بأحكــام المــواد الثانيــة والثالثــة والرابعــة مــن  ٣١/٣/٢٠٠٨مهلــة أقصــاها   -٢

  هذا القرار. 
) ٣تقــدم الول مـــرة البيانـــات الماليـــة والتقـــارير والمســتندات المشـــار إليهـــا فـــي البنـــود (

) مـــن المقطـــع "أوًال" مـــن المـــادة الثانيـــة أعـــاله المتعلقـــة بالحســـابات ٦) و(٥) و(٤و(
  .  ٣١/١٢/٢٠٠٧ة بتاريخ الموقوف

  
  بإصــــــــدار األنظمــــــــة التطبيقيــــــــة ألحكــــــــام  المصــــــــارفلجنــــــــة الرقابــــــــة علــــــــى تقــــــــوم   :المادة السابعة

  أحكامه.مراقبة صحة تنفيذ هذا القرار وب
  

  يعمل بهذا القرار فور صدوره.  :المادة الثامنة
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.   :المادة التاسعة
 

  ٢٠٠٧آب  ١٦بيروت، في 
  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه


