تعميـم وسيط رقم ١٣٤
للمصارف

نودعكم ربطا ً القرار الوسيط رقم  ٩٥٧٠تاريخ  ٢٠٠٧/٤/٢المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ) ٢٠٠١/٦/٢االحتياطي اإللزامي(.

بيروت ،في  ٢نيسان ٢٠٠٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قـرار وسيط رقـم ٩٥٧٠
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢المتعلق باالحتياطي اإللزامي
إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف وال سيما المواد رقم  ٧٩ ،٧٦ ،٧٠و ١٧٤منه ،
وبناء على القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢وتعديالته المتعلق باالحتياطي
اإللزامي ،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ ، ٢٠٠٧/٣/٢٠
يقرّ ر ما يأتي:
المادة األولى :يلغى نص البند ) (١من المادة السابعة من القرار األساسي رقم ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بما يلي:
» –١أرصدة القروض المتوسطـة والطويلة األجل للقطاعات اإلنتاجية
)صناعـة ،سياحـة ،زراعة( واإلسكانية الموافق عليھا من مصرف لبنان
أو القيمة االسمية لسن ـدات الدين المتوسطة والطويلة األجل المصدرة
سواء لتمويل ھذه القطاعات أو لتسنيد ھذه القروض والتي تشتريھا
المصارف والموافق عليھا أيضا من مصرف لبنان«.
المادة الثانية :يضاف إلى المادة السابعة من القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
البند ) (٨التالي نصه:
»  -٨أرصدة القروض بالعمالت األجنبية الممولة أو الممنوحة بكفالة كل من
 "IFC" INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION "EIB" EUROPEAN INVESTMENT BANKOVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION
 "AGENCE FRANCAISE DE - "OPIC" AFD" DEVELOPPEMENT
 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي "."AFESDوذلك بعد أخذ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ اإلجمالية
المنوي توظيفھا في ھذه القروض«.
../..

-٢المادة الثالثة :يضاف إلى القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
المادة "السابعة مكرر" التالي نصھا:
» المادة السابعة مكرر :بغية اخذ الموافقة على التعامل مع المؤسسات أو
الصناديق المشار إليھا في البند ) (٨من المادة السابعة
أعاله وبھدف االستفادة من أحكام المادتين السابعة
والتاسعة من ھذا القرار ،على المصارف تقديم طلب
إلى مصرف لبنان مرفقا ً به ثالث نسخ إحداھا أصلية
عن االتفاقيات الموقعة مع المؤسسات أو الصناديق
المعنية وعن برامج اإلقراض المنوي تنفيذھا في لبنان
تتضمن شروط اإلقراض وشروط الكفاالت وتوزيع
القروض على القطاعات االقتصادية وأي مستندات
أخرى قد يجدھا مصرف لبنان ضرورية«.
المادة الرابعة :يضاف إلى المادة الثامنة من القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
البند ) (٤التالي نصه :
» - ٤تنزيـل االلتزامات ألجل الخاضعة لجزء من االحتياطي اإللزامي مقابـل
القـروض موضوع البند ) (٨من المادة السابعة
من ھذا القرار:
أ– يقدم طلب الموافقة على المبالغ اإلجمالية المنوي توظيفھا في
القروض المشار إليھا في البند ) (٨من المادة السابعة أعاله إلى مكتب
الحاكم ،على ثالث نسخ إحداھا أصلية ،على أن يحدد في الطلب
المبلغ اإلجمالي لكل فئة من القروض على حدة.
ب– بعد صدور قرار المجلـس المركزي بالموافقة على الطلب،
على المصرف المعني تزويد مصلحة مركزية المخاطر ،بين يومي
األربعاء والسبت من كل أسبوع ،بجدول عن أرصدة القروض
الجديدة التي ال تستفيد من دعم الفائدة المدينة كـي يصـار
إلى إدخالھا ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي
وذلك وفقا ً لألنموذج ) (ARO-22مع تحديد خانة "جديد".
على أن يتضمن ھذا الجدول ،وفقا للحالة ،توقيع الجھة الكافلة.
تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزوي ـد المص ـرف المعني بأرقام
المدينين لديھا باإلضافة إلى الرقم اآللي للقرض بعد تزويدھا
باألنموذج ) (ARO-22المشار إليه أعاله أو بعد صدور قرار
الحاكم بالموافقة على دعم الفائدة المدينة على التسليفات الممنوحة.
../..

-٣ج -بغية احتساب التنزيالت من االلتزامات ألجل الخاضعة لجزء من
االحتياطي اإللزامي ،على المصارف المعنية أن تصرح أسبوعيا
لمصلحة مركزية المخاطر عن أرصدة القروض المستعملة
والموقوفة بنھاية كل يوم أربعاء ،وذلك خالل مھلة أقصاھا يوم
السبت الالحق ،وفقا للنموذج رقم ).(ARO-02
د  -يجري احتساب االحتياطي اإللزامي يوم االثنيـن الـذي يتبـع تاريخ
التصريح.
ھـ -تحدد قيمة التنزيالت مـن االلتزامات ألجل الخاضعة لجزء من
االحتياطي اإللزامي على أساس أرصدة القروض ،بدون الفوائد
المحتسبة ،المصرح عنھا إلى مركزية المخاطر أو على أساس
األرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيھما اقل.
و -يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملـة األجنبية
طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي
على المبالغ اإلجمالية المنوي توظيفھا في ھذه القروض.
ز -على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان
على أي تعديل في سقف القرض المستفيد من دعم الفائدة المدينة
أو اجله أو جدول التسديـد وإعالم مصرف لبنان بأية تعديالت أخرى
على القرض.
يقدم الطلب إلى مكتب الحاكم  ،على ثالث نسخ إحداھا أصلية ،مرفقا
به ،باإلضافة إلى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب ،جدول منظم
وفقـا ً لألنموذج ) (PB01مع تحديد خانة "معدل".
على أن يتضمن ھذا الجدول ،وفقا ً للحالة ،توقيع الجھة الكافلة.
ح  -على المصارف المعنية إعالم مصرف لبنـان بأي تعديل في سقـف
القرض الذي ال يستفيد من دعم الفائدة المدينة أو اجله
أو جدول التسديد أو أيا من شروطه المصرح عن ـھا سابقا ً ،يقدم
الطلب إلى مصلحة مركزية المخاطر وفقا ً لألنموذج )(ARO-22
مع تحديد خانة "معدل" .على أن يتضمن ١ھذا األنموذج،
وفقا ً للحالة ،توقيع الجھة الكافلة.
ط  -يتوقف تنزيل االلتزامات ألجل الخاضعة لجزء من االحتياطي
اإللزامي عنـد تحول القرض إلى ديـن مشكوك بتحصيلـه أو رديء
وفقـا ً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان«.
../..
 -١وردت ﺧﻄﺄ »ﺗﻀﻤﻦ«.

-٤-

المادة الخامسة :يضاف إلى المادة الثامنة من القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
البند ) (٥التالي نصه :
» -٥تنزيـل االلتزامات ألجل الخاضعة لجزء من االحتياطي اإللزامي مقابـل
القـروض والصكوك والتسليفات ،بالعمالت األجنبية ،موضوع البنود )(١
و) (٢و) (٣و) (٤و) (٨من المادة السابعة من ھذا القرار:
يتم تنزيل االلتزامات ألجل الخاضعة لجزء من االحتياطي اإللزامي بما
يوازي بالليرة اللبنانية قيمة القـروض والصكوك والتسليفات ،بالعمالت
األجنبية ،موضوع البنود ) (١و) (٢و) (٣و) (٤و) (٨من المادة السابعة
من ھذا القرار« .
المادة السادسة :يلغى نص الفقرتين )أ( و )ج( من البند ) (١من المادة التاسعة من القرار
األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي :
» أ -القروض السكنية استنادا إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسـة العامة
لإلسكان بما فيھا كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطھا للمصرف
بنفس تواريخ استحقاق أقساط القروض.
ج -القروض بكفالـة شركـة كفاالت ش.م.ل – كفالـة قـروض المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة أو بكفالة المؤسسات والصناديق المشار إليھا في
البند ) (٨من المادة السابعة أعاله«.
المادة السابعة :يلغى النص المقابل لرمز األنموذج ) (ARO-09في الجدول الوارد
في الفقرة )أ( من البند ) (٢من المادة العاشرة من القرار األساسي رقم ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي :
القروض الممنوحة بكفالة شركة كفاالت ش.م.ل .أو بكفالة كل من
" "IFCأو" "EIBأو" "OPICأو" " AFDأو") "AFESDبالليرة
اللبنانية( وال تستفيد من دعم الفوائد المدينة.

ARO-09

المادة الثامنة :تضاف إلى المقطع األخير من الفقرة )أ( من البند ) (٢من المادة العاشرة
من القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢العبارة التالية :
» أو المؤسسات والصناديق المشار إليھا في البند ) (٨من المادة السابعة أعاله«.
../..

-٥-

المادة التاسعة :يلغى النص المقابل لرمز األنموذج ) (ARO-10في الجدول الوارد
في الفقرة )ب( من البند ) (٢من المادة العاشرة من القرار األساسي
رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة شركة
كفاالت ش.م.ل .أو بكفالة كل من " "IFCأو" "EIBأو""OPIC
أو" " AFDأو") ."AFESDبالليرة اللبنانية(.
المادة العاشرة:

ARO-10

يلغى مطلع البند ) (٧من المادة العاشرة من القرار األساسي رقم ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢التالي نصه » يتم تنزيل االحتياطي اإللزامي «:ويستبدل
بالنص التالي:
» يتم تنزيل االحتياطي اإللزامي ،ضمن حـد أقصى نسبته  % ٧٥من قيمة
االحتياطي اإللزامي المترتب علـى التزامات المصرف المعني كما ھي في
ميزانيته الموقوفة في  ٣١كانون األول من السنة السابقة وذلك وفقا ً لما
يلي«:

المادة الحادية عشرة :يعدل ترقيم الفقرة )د( من البند ) (٧من المادة العاشرة من القرار األساسي
رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢بحيث تصبح الفقرة )ھـ(.
المادة الثانية عشرة :يضاف إلى نص البند ) (٧من المادة العاشرة من القرار األساسي
رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢الفقرة )د( التالي نصھا:
» د -بنسبة  %٦٠من أرصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة
والممنوحة بكفالة المؤسسات والصناديق المشار إليھا في البند ) (٨من
المادة السابعة أعاله وبنسبة  %١٠٠من أرصدة القروض التي ال
تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بكفالة المؤسسات والصناديق
المشار إليھا أعاله وذلك ضمن حـد أقصى ،لمجموع ھاتين الفئتين من
القروض ،نسبته  % ١٠من قيمة االحتياطي اإللزامي المترتب علـى
التزامات المصرف المعني كما ھي في ميزانيته الموقوفة في ٣١
كانون األول من السنة السابقة«.
../..

-٦-

المادة الثالثة عشرة :يلغى النص المقابل لرمز األنموذج ) (ARO-09من الجدول الوارد
في البند ) (١٠من المادة العاشرة من القرار األساسي رقم ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
القروض الممنوحة بكفالة شركة كفاالت ش.م.ل .أو بكفالة كل من
" "IFCأو" "EIBأو" "OPICأو" "AFDأو") "AFESDبالليرة
اللبنانية( وال تستفيد من دعم الفوائد المدينة.

ARO-09

المادة الرابعة عشرة :تضاف إلى المقطع األخير من البند ) (١٠من المادة العاشرة من القرار
األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢العبارة التالية :
» أو المؤسسات والصناديق المشار إليھا في البند ) (٨من المادة السابعة
أعاله«.
المادة الخامسة عشرة :تلغى نصوص النماذج رقم ) (RO-11و) (ARO-02و)(ARO-09
و) (ARO-10و) (ARO-17المرفقة بالقرار األساسي رقم ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢وتستبدل بالنصوص الجديدة كما ھي مبينة في النماذج
المرفقة بھذا القرار.
المادة السادسة عشرة :يعمل بھذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ
صدوره.
المادة السابعة عشرة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢نيسان ٢٠٠٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

مصـرف لبنـان

نموذج رقم RO-11 (1/3):

مديرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية

االلتزامات بالليرة اللبنانية الخاضعة لالحتياطي اإللزامي
المتوسـط بين _______________ و_______________
الـرقـــم ______________:
اسم المصرف ______________________________:

رقم الحساب في وضعية المصارف )نموذج (٢٠١٠ -

بآالف الليرات اللبنانية
المجموع
التزامات تحت التزامات
ألجل
الطلب

 ٢٠١٠٠مؤسسات اصدار  -غير مقيمة
 ٢٠٢٠٠مصارف  -غير مقيمة
) − (٢٠٢٨٠ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
 ٢٠٣٠٠مصارف تسليف متوسط وطويل األجل  -مقيمة وغير مقيمة
) − (٢٠٣٨٠ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
 ٢٠٥٠٠مؤسسات مالية أخرى مسجلة  -مقيمة وغير مقيمة
) − (٢٠٥٨٠ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
 ٢٠٨٠٠ودائع الزبائن  -المقيمين وغير المقيمين
) − (٢٠٨٤١ناقص :حسابات برنامج االدخار  /االقتراض السكني ][١
) − (٢٠٨٤٢ناقص :ودائع جھاز اسكان العسكريين المتطوعين ][١
) − (٢٠٨٧١ناقص :تأمينات االعتمادات المستندية لالستيراد ][١
) − (٢٠٨٩٥ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
 ٢٤٣٠٠ودائع منشؤھا عقود ائتمانية  -مقيم وغير مقيم
 ٢٠٩٠٠ودائع القطاع العام  -مقيم وغير مقيم
) − (٢٠٩٨٠ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
 ٢١٠٠٠قيم برسم الدفع  -لمقيمين وغير مقيمين
 ٢١٢١٠دائنون مختلفون  ،قطاع خاص  -مقيمون وغير مقيمين
 ٢١٣٠٠الشركاء  -مقيمون وغير مقيمين
) − (٢١٣٢٥ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
) − (٢١٣٣٠ناقص :مقدمات نقدية مخصصة كضمانة لديون مشكوك بتحصيلھا ][١
) − (٢١٣٥٠ناقص :ايداعات مخصصة لزيادة األموال الخاصة][١
 ٢١٧٠٠قروض بموجب سندات دين  -من مقيمين وغير مقيمين
) − (٢١٧٣٠ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع ][١
 ٢٣٠٠٠الفروع في الخارج
 ٢٣١٠٠المؤسسة األم والمؤسسات المالية الشقيقة والتابعة المقيمة وغير المقيمة
باستثناء المصارف التجارية المقيمة
) − (٢٣١٨٠ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
 ٢٣٢٠٠منھا :شھادات اإليداع والشھادات المصرفية المباعة إلى غير المصارف التجارية
المقيمة
 ٢٣٣٠٠مؤسسات صرافة مسجلة  -مقيمة وغير مقيمة
) − (٢٣٣٨٠ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
 ٢٣٧٠٠مؤسسات الوساطة  -مقيمة وغير مقيمة
) − (٢٣٧٨٠ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
 ٢٣٨٠٠مؤسسات اإليجار التمويلي  -مقيمة وغير مقيمة
) − (٢٣٨٨٠ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مجموع اإللتزامات بآالف الليرات اللبنانية
]ُ [١تخ ّفض حسابات رقم  ٢١٣٣٠ ،٢٠٨٧١ ،٢٠٨٤٢ ،٢٠٨٤١و ٢١٧٣٠من االلتزامات ألجل.
اسم المسؤول عن احتساب االحتياطي االلزامي________________________:
رقم الھاتف______________________________________ :

التوقيع _________________:

مصـرف لبنـان

نموذج رقم RO-11 (2/3):

اسم المصرف ______________________________:
الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في ______________:
التنـزيالت المسموحة من االلتزامات بالليرة ][ ٢

الـرقـــم ______________:

من االلتزامات
ألجل

بآالف الليرات اللبنانية
المجموع
من االلتزامات
تحت الطلب

♦ الرمز  “a”:القروض المتوسطة والطويلة األجل
 −الرمز  “a1”:القروض المتوسطة والطويلة األجل للقطاعات اإلنتاجية غير
المذكورة أدناه
 −الرمز  “a2”:القروض السكنية
 −الرمز  “a3”:القروض التي تستفيد من دعم الفوائد غير المذكورة أدناه
 −الرمز  “a31”:القروض الممنوحة استناداً الى االتفاقيات الموقعة بين الجمھورية
اللبنانية والبنك األوروبي للتثمير والتي تستفيد من دعم الفوائد
 −الرمز  “a32”:القروض الممنوحة بتمويل من IFC, EIB, OPIC, AFD,
 AFESDوالتي تستفيد من دعم الفوائد
 −الرمز  “a33”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من IFC,
 OPIC, AFD, AFESD EIB,والتي تستفيد من دعم الفوائد
 −الرمز  “a4”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من شركة كفاالت
وال تستفيد من دعم الفوائد
 −الرمز  “a5”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من شركة كفاالت
والتي تستفيد من دعم الفوائد
 −الرمز  “a8”:القروض الممنوحة بتمويل من IFC, EIB, OPIC, AFD,
 AFESDوالتي ال تستفيد من دعم الفوائد
 −الرمز  “a9”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من IFC,
 OPIC, AFD, AFESD EIB,والتي ال تستفيد من دعم الفوائد
♦ الرمز  “b”:السندات
 −الرمز  “b1”:السندات التي وافق مصرف لبنان عليھا ،بحدود ثمن الشراء
 −الرمز  “b2”:صكوك المديونيات بالعمالت األجنبية المشتراة والتسليفات
الممنوحة للمؤسسات المالية ولھيئات االستثمار الجماعي بھدف استعمالھا حصراً
لشراء صكوك المديونيات بالعمالت األجنبية
⇒ الرمز  “b21”:صكوك المديونيات من القطاع العام والتسليفات المتعلقة بھا
⇒ الرمز  “b22”:صكوك المديونيات من القطاع الخاص والتسليفات المتعلقة
بھا
 −الرمز  “b3”:سندات الدين المصدرة من القطاع الخاص والتي تستفيد من
التنزيالت

مجموع التنـزيالت من اإللتزامات
صافي اإللتـزامات الخاضعة لالحتياطي اإللزامي
] [٢إن اﻝﺘﻨزﻴﻼت اﻝﻤﺴﻤوﺤﺔ ﻤن اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﺘُﺨﻔّض ﻤن اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﻷﺠل .وﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﺎﻗت ﻫذﻩ اﻝﺘﻨزﻴﻼت ﻤﺠﻤوع اﻻﻝﺘزاﻤﺎت
ﻷﺠل ﻴﺠري ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻔرق ﻤن اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﺘﺤت اﻝطﻠب.
اﻝﺘوﻗﻴﻊ ___________ :

مصـرف لبنـان

نموذج رقم RO-11 (3/3):

اسم المصرف ______________________________:
الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في ______________:

الـرقـــم ______________:

التنـزيالت المسموحة من االحتياطي اإللزامي
♦ الرمز  “p”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استناداً إلى البروتوكول الموقع مع
المؤسسة العامة لإلسكان
♦ الرمز  “q”:القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة "شركة كفاالت"
♦ الرمز  “m1”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استناداً إلى البروتوكول الموقع مع
"جھاز اسكان العسكريين المتطوعين"
♦ الرمز  “m2”:القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة "لجھاز اسكان العسكريين
المتطوعين"
♦ الرمز  “i”:القروض السكنية الممولة من تسليفات ممنوحة لمصرف االسكان
♦ الرمز  “r”:القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من IFC, EIB, OPIC,
 AFD, AFESD,والتي تستفيد من دعم الفوائد
مجموع القروض )(p+q+m1+m2+i+r

∗

 %٦٠من مجموع القروض (p+q+ m1+m2+i+r) × 60 / 100

♦ الرمز  “s”:القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة إلى المؤسسة العامة لإلسكان
♦
♦
♦
♦

∗

الرمز  “h1”:القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات اإلقراض
الصغير
الرمز  “h21”:القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى
مؤسسات االقراض الصغير
الرمز  “h22”:القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى
المؤسسات المالية
الرمز  “t”:القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من IFC, EIB, OPIC, AFD,
 AFESD,والتي ال تستفيد من دعم الفوائد
 %١٠٠من مجموع القروض )(s+h1+h21+h22+t

التوقيع _________ :

بآالف الليرات اللبنانية

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن

– ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃـﺮ
ﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-02

ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤

اﻟﺘﻨﺰﻳﻼت ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ
) اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﻓﻲ ___ ( ______ / ___ /
اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺆول :
رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :

اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ :

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ
رﻗﻢ اﻟﻘﺮض
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

رﻗﻢ اﻟﻘﺮار

اﺳ ـ ـ ــﻢ اﻟﻤﻘﺘ ـ ــﺮض

رﻗﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻟﺪى
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض *

رﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﻘﺮض

اﻟﻘـﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

اﻷﺻﻞ دون اﻟﻔﻮاﺋﺪ
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

اﻟﻔﻮاﺋـﺪ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤـﺔ
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻟﻤﺼﺮف
)*(
اﻟﺮﻣﺰ " "a1اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )ﻗﺮار أﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦١٠١ﺗﺎرﻳﺦ  - ١٩٩٦/٢/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ (٢٢
اﻟﺮﻣﺰ " "a2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )ﻗﺮار أﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦١٠١ﺗﺎرﻳﺦ  - ١٩٩٦/٢/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ (٢٢
اﻟﺮﻣﺰ " "a3اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻏﲑ اﳌﺬﻛﻮرة أدﻧﺎﻩ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a31اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻻوروﰊ ﻟﻠﺘﺜﻤﲑ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a32اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

اﻟﺮﻣﺰ
اﻟﺮﻣﺰ
اﻟﺮﻣﺰ
اﻟﺮﻣﺰ

""a4
""a5
""a8
""a9

اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل وﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

اﻟﺮﻣﺰ " "a33اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

مصرف لبنــان
شرح النموذج : ARO-02
المعلومات
اسم البنك.
رقم البنك.
اسم المسؤول.
رقم ھاتفه.
رقم القرض الداخلي.
رقم القرار.
اسم المقترض.
رقمه لدى مركزية المخاطر.
رمز نوع القرض.

رمز عملة القرض.
القرض الممنوح.

الشرح
اسم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
رقم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
يذكر اسم المسؤول المباشر عن ھذه القروض لالتصال به عند الضرورة.
يذكر رقم الھاتف المباشر للمسؤول.
رقم آلي يصدره و يعتمده مصرف لبنان لتحديد كل قرض.
يعتمد الرقم الذي يصدره المجلس المركزي.
اسم العميل المدين الذي يستفيد من القرض.
رقم المدين لدى مركزية المخاطر.
 : a1القروض المتوسطة أو الطويلة األجل للقطاعات اإلنتاجية.
 : a2القروض السكنية.
 :a3القروض للقطاعات اإلنتاجية التي تستفيد من دعم الفوائد غير المذكورة ادناه.
 :a31القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة من المصارف استناداً الى
االتفاقات الموقعة بين الجمھورية اللبنانية والبنك االوروبي للتثمير.
 :a32القروض الممنوحة من المصارف بتمويل من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو
 AFESDوالتي تستفيد من دعم الفوائد.
 :a33القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من  IFCاو  EIBاو  OPICاو AFD
او  AFESDوالتي تستفيد من دعم الفوائد.
 :a4القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من شركة كفاالت ش.م.ل وال تستفيد من
دعم الفوائد.
 :a5القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من شركة كفاالت ش.م.ل .والتي تستفيد
من دعم الفوائد.
 :a8القروض الممنوحة من المصارف بتمويل من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو
 AFESDوالتي ال تستفيد من دعم الفوائد.
 :a9القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من  IFCاو  EIBاو  OPICاو AFD
او  AFESDوالتي ال تستفيد من دعم الفوائد.
يذكر رمز العملة وفقا ً للجدول رقم .DEV01
سقف القرض الممنوح من قبل المصرف في عملة القرض كما ورد في قرار المجلس
المركزي.

الرصيد المستعمل
األصل دون الفوائد.
الفوائد المتراكمة.

رصيد أصل الدين كما في يوم األربعاء من كل أسبوع.
يذكر رصيد حساب الفوائد المتراكمة على حدة.

ﻣﺼﺮف

ﻟﺒﻨـﺎن  -ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃـﺮ
ﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-09

ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤

اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة أو اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل أو  IFCأو  EIBأو  OPICأو  AFDأو AFESD

)اﻟﻘﺮوض اﻟﺠﺪﻳﺪة أو اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ

/

/

(
اﺳـﻢ اﻟﻤﺴﺆول :
رﻗــﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :
ﺳﻘﻒ اﻟﻘـﺮار :

اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰي :
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض  :ﻟﲑة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪ )(1
ﺗﻌﺪﻳﻞ )(2

رﻗﻢ اﻟﻤﻠﻒ ﻟﺪى
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻜﺎﻓﻠﺔ

اﺳ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟﻤﻘﺘـ ـ ــﺮض

رﻗﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻟﺪى
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ *

رﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض

رﻣﺰ ﻧﻮع
اﻟﻘﺮض **

رﻣﺰ اﻟﻘﻄﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻜﺎﻓﻠﺔ
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
) * (  :ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
)**(  :اﻟﺮﻣﺰ " "q1اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل واﻟﱵ ﻻﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "q2اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "rاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

اﻟﻘ ــﺮض
اﻟﻤﻤﻨــﻮح

رﺻﻴ ــﺪ اﻟﺪﻳ ــﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف

ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

اﻟﺮﻣﺰ " "tاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﻻﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :إرﻓﺎق اﻟﻘﺮوض ﲜﺪول اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت  ARO-17ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻨﺰﻳﻼت

مصرف لبنــان
شرح النموذج : ARO-09

المعلومات
اسم البنك.
رقم البنك.
اسم المسؤول.
رقم ھاتفه.
رقم قرار المجلس المركزي.
سقف القرار.
عملة القرض.
تحديد نوع القرض
رقم الملف لدى الجھة ١الكافلة
اسم المقترض
رقم المقترض لدى مركزية
المخاطر.

رمز منطقة استعمال القرض
رمز نوع القرض.

رمز القطاع االقتصادي.
القرض الممنوح
رصيد الدين.
تاريخ االستعمال.
تاريخ استحقاق القرض.

 -١وردت ﺧﻄﺄ »اﳊﻬﺔ«.

الشرح
اسم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
رقم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
يذكر المسؤول المباشر عن ھذه القروض لالتصال به عند الضرورة.
يذكر رقم الھاتف المباشر أيضا ً
رقم القرار الذي حدد فيه المجلس المركزي سقف القروض التي يمكن أن يمنحھا البنك لعمالئه
لقاء كفالة شركة كفاالت ش.م.ل او  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو .AFESD
يذكر قيمة الحد األقصى للقروض التي يمكن أن يمنحھا البنك لقاء كفالة شركة كفاالت ش.م.ل
او  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو .AFESD
تكون دائما ً بالليرة اللبنانية.
) (١إذا كان قرضا ً جديداً و ) (٢إذا كان قرضا ً معدالً.
رقم آلي تصدره مؤسسة كفاالت او  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDلتحديد
كل قرض.
اسم العميل المدين الذي يستفيد من القرض.
يجب إرفاق لألفراد والمؤسسات الفردية بطاقة تعرف للمقترض  CDR-Iباإلضافة إلى
صورة عن بطاقة ھوية المقترض الذي ليس لديه رقم لدى مركزية المخاطر.
للشركات يرفق بطاقة تعرف للشركات  CDR-Sباإلضافة إلى صورة عن السجل التجاري
للشركات التي ليس لديھا رقم لدى مركزية المخاطر.
يذكر رمز المنطقة التي سيتم فيھا استعمال القرض وفقا للجدول المرفق.REG01
 : q1القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من شركة كفاالت ش.م.ل .والتي ال تستفيد
من دعم الفوائد.
 : q2القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من شركة كفاالت ش.م.ل .والتي تستفيد من
دعم الفوائد.
 : rالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو
 AFESDوالتي تستفيد من دعم الفوائد.
 : tالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو
 AFESDوالتي ال تستفيد من دعم الفوائد.
رمز القطاع االقتصادي بناء لغاية القرض الممنوح وفقا ً القرار االساسي رقم  ٧٧٠٥تاريخ
.٢٠٠٠/١٠/٢٦
يذكر سقف القرض.
قيمة الدين بتاريخ التصريح دون الفوائد و العموالت.
يذكر تاريخ استعمال القرض ألول مرة.
يذكر تاريخ استحقاق آخر دفعة.

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن

 ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃـﺮﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-10

ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤
أو  IFCأو  EIBأو  OPICأو  AFDأو AFESD

اﻟﺘﻨﺰﻳﻼت ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺮوض ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل
)اﻟﻮﺿﻌﻴـﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﻓﻲ ___ ( ______ / ___ /

اﺳـﻢ اﻟﻤﺴﺆول :
رﻗــﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :
ﺳﻘﻒ اﻟﻘـﺮار :

اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰي :
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض  :ﻟﲑة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ
رﻗﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﺳ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟﻤﻘﺘـ ـ ــﺮض

رﻗﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض*

اﻟﻘـ ــﺮض
اﻟﻤﻤﻨـ ــﻮح

اﻷﺻﻞ
دون الفوائد

الفوائـد
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤـﺔ

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف
)**(  :اﻟﺮﻣﺰ " "q1اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل واﻟﱵ ﻻﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "q2اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "rاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

اﻟﺮﻣﺰ " "tاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﻻﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

مصرف لبنــان
شرح النموذج : ARO-10
المعلومات
اسم البنك.
رقم البنك.
اسم المسؤول.
رقم ھاتفه.
رقم قرار المجلس المركزي.
رمز عملة القرض.
سقف القرار.
رقم القرض الداخلي.
اسم المقترض.
رقم المقترض لدى مركزية
المخاطر.
رمز نوع القرض.

القرض الممنوح
الرصيد المستعمل

األصل دون الفوائد
الفوائد المتراكمة

الشرح
اسم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
رقم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
يذكر المسؤول المباشر عن ھذه القروض لالتصال به عند الضرورة.
يذكر رقم الھاتف المباشر أيضا ً
رقم القرار الذي حدد فيه المجلس المركزي سقف القروض التي يمكن أن يمنحھا البنك لعمالئه
لقاء كفالة شركة كفاالت ش.م.ل او  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو .AFESD
تكون دائما ً بالليرة اللبنانية.
يذكر قيمة الحد األقصى للقروض التي يمكن أن يمنحھا البنك لقاء كفالة شركة كفاالت ش.م.ل
او  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو .AFESD
رقم آلي يصدره و يعتمده مصرف لبنان لتحديد كل قرض.
اسم العميل المدين الذي يستفيد من القرض.
رقم المدين لدى مركزية المخاطر.
 : q1القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من شركة كفاالت ش.م.ل .والتي ال تستفيد
من دعم الفوائد.
 : q2القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من شركة كفاالت ش.م.ل .والتي تستفيد من
دعم الفوائد.
 : rالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو
 AFESDوالتي تستفيد من دعم الفوائد.
 : tالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو
 AFESDوالتي ال تستفيد من دعم الفوائد.
يذكر سقف القرض.
رصيد أصل الدين كما في يوم األربعاء من كل أسبوع.
يذكر رصيد حساب الفوائد المتراكمة على حدة.

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

 ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-17

ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺰﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﻓﺘﺮات اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﺳـ ــﻢ اﻟﻤﺴـﺆول :
رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :

اﺳـﻢ اﻟﺒﻨـﻚ :
رﻗـﻢ اﻟﺒﻨـﻚ :
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰي :
اﺳـﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض :
اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل :
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮر رﺻﻴﺪ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

رﻗﻤﻪ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ*:
رﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘـ ــﺮض  :ﻟﲑة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺎرﻳــﺦ اﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق :
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

رﻣﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي :
اﻟـﺮﺻـﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤـﻞ :
رﻣـﺰ ﻧـﻮع اﻟﻘﺮض **:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
) * (  :ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
)**(
اﻟﺮﻣﺰ " "pاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن.
اﻟﺮﻣﺰ " "q1اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل واﻟﱵ ﻻﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "q2اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "m1اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
اﻟﺮﻣﺰ " "m2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳉﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
اﻟﺮﻣﺰ " "iاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﳑﻨﻮﺣﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﺳﻜﺎن ش.م.ل.
اﻟﺮﻣﺰ " "rاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

اﻟﺮﻣﺰ " "sاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن.
اﻟﺮﻣﺰ " "h1اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﲟﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺮاض اﻟﺼﻐﲑ.
اﻟﺮﻣﺰ " "h21اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻔﺎت ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺮاض اﻟﺼﻐﲑ.
اﻟﺮﻣﺰ " "h22اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻔﺎت ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﺮﻣﺰ " "tاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﻻﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﰲ ﺣﺎل إﺟﺮاء ﺳﺤﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح ﳚﺐ إرﺳﺎل ﺟﺪول ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﱰة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض

مصرف لبنــان
شرح النموذج : ARO-17
المعلومات

الشرح

اسم البنك.
رقم البنك.
اسم المسؤول.
رقم ھاتفه.
رقم قرار المجلس المركزي.

اسم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
رقم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
يذكر المسؤول المباشر عن ھذه القروض لالتصال به عند الضرورة.
يذكر رقم الھاتف المباشر للمسؤول.
رقم القرار الذي حدد فيه المجلس المركزي سقف القروض التي يمكن أن يمنحھا البنك :
 لعمالئه بموجب البروتكول الموقع مع المؤسسة العامة لإلسكان. مباشرة إلى المؤسسة العامة لإلسكان. لعمالئه بكفالة شركة كفاالت ش.م.ل او  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو .AFESD لعمالئه بموجب البروتكول الموقع مع جھاز إسكان العسكريين المتطوعين. مباشرة إلى جھاز إسكان العسكريين المتطوعين.اسم العميل المدين الذي يستفيد من القرض.
يجب إرفاق لألفراد و المؤسسات الفردية بطاقة تعرف للمقترض  CDR-Iباإلضافة إلى
صورة عن بطاقة ھوية المقترض الذي ليس لديه رقم لدى مركزية المخاطر.
للشRRركات يرفق بطاقة تعرف للشركات  CDR-Sباإلضافة إلى صورة عن السجل
التجاري للشركات التي ليس لديھا رقم لدى مركزية المخاطر.
رمز القطاع االقتصادي بناء لغاية القرض الممنوح وفقا ً القرار االساسي رقم  ٧٧٠٥تاريخ
.٢٠٠٠/١٠/٢٦
يذكر سقف القرض الذي منحه المصرف لعميله المدين.
تكون دائما ً بالليرة اللبنانية.
قيمة الدين بتاريخ التصريح.
في حال كان القرض ممنوحا ً قبل إرسال الطلب يذكر تاريخ استعماله ألول مرة و في حال
لم يستعمل بعد ال يذكر شيء.
يذكر تاريخ استحقاق آخر دفعة.

رمز نوع القرض.

 : pالقروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف
والمؤسسة العامة لإلسكان.
 : q1القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من شركة كفاالت ش.م.ل .والتي ال تستفيد من
دعم الفوائد.
 : q2القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من شركة كفاالت ش.م.ل .والتي تستفيد من دعم
الفوائد.
 :m1القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف
وجھاز إسكان العسكريين المتطوعين.
 :m2القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة مباشرة لجھاز إسكان العسكريين المتطوعين.
 : iالقروض السكنية الممولة من قروض ممنوحة لمصرف اإلسكان .ش.م.ل.
 : rالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو
 AFESDوالتي تستفيد من دعم الفوائد.
 : sالقروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة إلى المؤسسة العامة لإلسكان.
 : h1القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات االقراض الصغير.
 : h21القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة من المصارف الى مؤسسات
االقراض الصغير.
 : h22القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة من المصارف الى
المؤسسات المالية.
 : tالقروض الممنوح ة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو
 AFESDوالتي ال تستفيد من دعم الفوائد.

اسم المقترض
رقمه لدى مركزية المخاطر.

القطاع االقتصادي
القرض الممنوح.
رمز عملة القرض
الرصيد المستعمل.
تاريخ االستعمال.
تاريخ االستحقاق.

برنامج تطور رصيد أصل القرض
يذكر تواريخ تغير رصيد اصل القرض تبعا ً للسحوبات أو التسديدات.
التاريخ.
الرصيد من أصل القرض)بعملة يذكر رصيد حساب أصل القرض دون الفوائد و العموالت التابع للتاريخ أعاله.
القرض(.
مالحظة  :في حال إجراء سحب جديد على القرض الممنوح يجب إرسال جدول جديد بطريقة التسديد للفترة المتبقية من القرض.

مصرف لبنـان
ﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-22

ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤
 EIBأو  OPICأو  AFDأو AFESD

اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ أو ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ  IFCأو
) اﻟﻘﺮوض اﻟﺠﺪﻳﺪة  اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ  ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ___ ( ______ / ___ /
اﺳـﻢ اﻟﺒﻨـﻚ :
رﻗـﻢ اﻟﺒﻨـﻚ :
اﺳـﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض :
ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﻘـﺮض :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل :
رﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض:
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮر رﺻﻴﺪ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

رﻗﻢ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰي :
رﻗﻤﻪ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ*:
رﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘـ ــﺮض :
ﺗﺎرﻳــﺦ اﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق :

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

اﺳـ ــﻢ اﻟﻤﺴـﺆول :
رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :
ﺳ ـﻘـﻒ اﻟﻘ ـﺮار :
رﻣﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي :
اﻟﺮﺻﻴــﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤـﻞ :
رﻣـﺰ ﻧـﻮع اﻟﻘﺮض **:

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
) * (  :ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
)**( :اﻟﺮﻣﺰ " "a8اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a9اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﳚﺐ اﳊﺼﻮل ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﻜﺎﻓﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارﺻﺪة اﻟﻘﺮوض اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ.

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨــﺎن
شرح النموذج : ARO-22
المعلومات
اسم البنك.
رقم البنك.
اسم المسؤول.
رقم ھاتفه.
رقم قرار المجلس المركزي.
سقف القرار.
اسم المقترض.
رقمه لدى مركزية المخاطر.

القطاع االقتصادي.
قيمة القرض.
رمز عملة القرض.
الرصيد المستعمل.
تاريخ االستعمال.
تاريخ االستحقاق.
رمز نوع القرض

رمز منطقة استعمال القرض
برنRRRRامج تطRRRRور رصRRRRيد أصRRRRل
القرض.
التاريخ.
الرصيد من أصل القرض)بعملة
القرض(.

الشرح
اسم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
رقم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
يذكر اسم المسؤول المباشر عن ھذه القروض لالتصال به عند الضرورة.
يذكر رقم الھاتف المباشر للمسؤول.
رقم القرار الذي حدد فيه المجلس المركزي سقف القروض التي يمكن أن يمنحھا البنك لعمالئه
بتمويل او لقاء كفالة من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو .AFESD
يذكر قيمة الحد األقصى للقروض التي يمكن أن يمنحھا البنك بتمويل او لقاء كفالة من  IFCاو
 EIBاو  OPICاو  AFDاو .AFESD
اسم العميل المدين الذي يستفيد من القرض.
يجب إرفاق لألفراد و المؤسسات الفردية بطاقة تعرف للمقترض  CDR-Iباإلضافة إلى صورة
عن بطاقة ھوية المقترض الذي ليس لديه رقم لدى مركزية المخاطر.
للشركات يرفق بطاقة تعرف للشركات  CDR-Sباإلضافة إلى صورة عن السجل التجاري
للشركات التي ليس لديھا رقم لدى مركزية المخاطر.
رمز القطاع االقتصادي بناء لغاية القرض الممنوح وفقا ً للقرار االساسي رقم  ٧٧٠٥تاريخ
.٢٠٠٠/١٠/٢٦
قيمة القرض الذي ذكره المصرف في طلبه.
يذكر رمز العملة وفقا ً للجدول رقم .DEV01
في حال كان القرض ممنوحا قبل تقديم الطلب إلى مصرف لبنان يذكر أصل الرصيد المستعمل من
قيمة القرض ،دون إضافة الفوائد و العموالت ،بتاريخ إرسال طلب االستفادة من التنزيالت.
في حال كان القرض ممنوحا ً قبل إرسال الطلب يذكر تاريخ استعماله ألول مرة و في حال لم يكن
ممنوحا ً سابقا ً ال يذكر شيء.
يذكر تاريخ استحقاق آخر دفعة.
 :a8القروض الممنوحة من المصارف بتمويل من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو
 AFESDوالتي ال تستفيد من دعم الفوائد.
 :a9القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو
 AFESDوالتي ال تستفيد من دعم الفوائد.
يذكر رمز المنطقة التي سيتم فيھا استعمال القرض وفقا للجدول المرفق REG01
يذكر تواريخ تغير رصيد اصل القرض تبعا ً للسحوبات أو التسديدات.
يذكر رصيد حساب أصل القرض دون الفوائد و العموالت التابع للتاريخ أعاله.

