تعميم وسيط ٣٢٤
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٤٤٤تاريخ  ٢٠١٣/٦/٥المتعلق بتع)ديل الق)رار
األساس))))))))))ي رق))))))))))م  ٦١١٦ت))))))))))اريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التس))))))))))ھيالت الممك))))))))))ن أن يمنحھ))))))))))ا
مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت  ،في  ٥حزيران ٢٠١٣
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٤٤٤
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 ،ال سيما المواد  ٧٠و  ٧٩و ٩٩و ١٧٤منه،
وبن))))))ا ًء عل))))))ى الق))))))رار األساس))))))ي رق))))))م  ٦١١٦ت))))))اريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالت))))))ه المتعل))))))ق
بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبن)))))ا ًء عل)))))ى ق)))))رار المجل)))))س المرك)))))زي لمص)))))رف لبن)))))ان المتخ)))))ذ ف)))))ي جلس)))))ته المنعق)))))دة
بتاريخ ، ٢٠١٣/٤/٢٤
يـقـَـرّ ر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغ))))))ى ن))))))ص الج))))))دول ) (IN13المرف))))))ق ب))))))القرار األساس))))))ي رق))))))م ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص الجديد المرفق.
المادة الثانية :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة الثالثة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ٥حزيران ٢٠١٣
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣

جدول رقم IN13

رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

فئة القروض

١

PRDB

القروض للقطاعات االنتاجية التي تس)تفيد م)ن دع)م الفوائ)د
المدينة باستثناء الق)روض الممنوح)ة بكفال)ة ش)ركة كف)االت
ش.م.ل
 -منھا الممنوحة بالليرة اللبنانية

٢

RDEV

٣

ENVE

٤

ENVB

٥

INFE

 منھا الممنوحة بالعمالت االجنبيةقروض ب)الليرة اللبناني)ة الغ)راض االبح)اث والتط)وير ف)ي
قطاعات انتاجية
ق))روض ب))الليرة اللبناني))ة لتموي))ل المش))اريع الص))ديقة للبيئ))ة
ف))ي مج))ال الطاق))ة الت))ي ال تس))تفيد م))ن دع))م الدول))ة للفوائ))د
المدين))ة والت))ي تتج))اوز قيم))ة ك))ل منھ))ا ثالث))ون ملي))ون لي))رة
لبنانية
القروض بالليرة اللبناني)ة لتموي)ل المش)اريع الص)ديقة للبيئ)ة
التي تستفيد من دع)م الدول)ة للفوائ)د المدين)ة وتتج)اوز قيم)ة
كل منھا ثالثون مليون ليرة لبنانية
القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة
الممولة من البنك االوروبي للتثمير) (EIBو)(AFD
 -منھا التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة

مجموع القروض
الممنوحة من
المصارف كافة
 ٣٣٣مليار ل.ل.

الحد االقصى
للتسليفات الممنوحة
من مصرف لبنان
 ٥٠مليار ل.ل

a3

مردود سندات الخزينة اللبنانية لم)دة
سنتين %١.٠٧٥+
مع)))))))دل الليب)))))))ور لثالث)))))))ة اش)))))))ھر
%٧.٠٧٥+
 ١٥مليار ل.ل.
%٠.٧٥

ev2

 %٥٠) - %٣.٧٥م)))))))ن م)))))))ردود  ١٥٠مليار ل.ل.
سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة(

 ٢٢٥مليار ل.ل

a35

مردود سندات الخزينة اللبنانية لم)دة  ٥٠مليار ل.ل.
سنتين %٠.١٥+

 ١٥مليار ل.ل

a3
rd

 ١٦٠مليار ل.ل.
a12

ھ))امش البن))ك االوروب))ي و)(AFD
 %٠.٥ +عمولة مص)رف لبن)ان +
 %٣.٧٥ھ)))امش المص)))رف ن)))اقص
) %١٥٠فائدة سندات الخزينة لسنة
واحدة(

 ٢٢.٥مليار ل.ل

 ٢٤٠مليار ل.ل

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣

جدول رقم IN13
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٦

WBEV

فئة القروض
 -منھا التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد م)ن التل)وث
الممولة من البنك الدولي

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة

a35

خ)))الل فت)))رة ال)))دعم يطب)))ق المع)))دل
التالي:
ھ))امش البن))ك االوروب))ي و)(AFD
 %٠.٥ +عمولة مص)رف لبن)ان +
 %٣.٤٢ھامش المصرف ناقص
 ) %٧٠فائ))))دة س))))ندات الخزين))))ةلسنة واحدة(.
بع)))د انقض)))اء فت)))رة ال)))دعم ،يطب)))ق
المعدل التالي:
ھ))امش البن))ك االوروب))ي و)(AFD
 %٠.٥ +عمولة مص)رف لبن)ان +
 %٣.٤٢ھامش المصرف ناقص
 %٧٠) -١فائدة سندات الخزينة
لس)))نة واح)))دة( للج)))زء م)))ن
الرص))يد ال))ذي يس))اوي ٨/٥
من))))))ه ولفت))))))رة ال تتع))))))دى
الثماني سنوات.
 %١٥٠) -٢فائ)))))))))دة س)))))))))ندات
الخزينة لسنة واحدة( للجزء
م))ن الرص))يد ال))ذي يس))اوي
 ٨/٣من))ه ولفت))رة ال تتع))دى
الخمس سنوات.

مجموع القروض
الممنوحة من
المصارف كافة

a11,
ھ)))))امش البن)))))ك ال)))))دولي  ٢٣ %٠.٥ +مليار ل.ل.
 a12, a35عمول))))ة مص))))رف لبن))))ان %٣.٥ +
ھ))امش المص))رف ن))اقص )%١٠٠
فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة(

الحد االقصى
للتسليفات الممنوحة
من مصرف لبنان

 ٢٣مليار ل.ل

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣

جدول رقم IN13
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٧

IN09

٨

KAFB

٩

HIN9

١٠

HEPH

١١

HMLT

١٢

HJUR

١٣

HDPL

١٤

HFSI

١٥

HDSG

مجموع القروض
نسبة الفائدة
رمز نوع
فئة القروض
الممنوحة من
القروض
المصارف كافة
الق))روض غي))ر الس))كنية الت))ي تم))نح ب))الليرة اللبناني))ة وفق))ا ً  %٤٠ n09, n19م))ن م))ردود س))ندات الخزين))ة  ٤١٦.٧مليار ل.ل.
الشروط المنصوص عليھا في المقط)ع "أوالً" م)ن "الم)ادة
اللبنانية لمدة سنة %٣.٣ +
العاش))))رة مك)))))رر" م)))))ن الق))))رار االساس)))))ي رق)))))م ٧٨٣٥
تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
q2
%٤٠م))ن م)))ردود س))ندات الخزين)))ة  ١٦٦.٧مليار ل.ل.
القروض للقطاعات االنتاجية بالليرة اللبناني)ة بكفال)ة ش)ركة
اللبنانية لمدة سنة %٣.٣ +
كفاالت ش.م.ل والتي تستفيد من دعم الفوائد المدينة
n29
 %٤٠م))ن م))ردود س))ندات الخزين))ة  ٦٦٧مليار ل.ل.
القروض السكنية بالليرة اللبناني)ة الت)ي تم)نح وفق)ا ً للش)روط
اللبنانية لمدة سنة %٣.٣ +
المنص))وص عليھ))ا ف))ي المقط))ع "أوالً" م))ن الم))ادة العاش))رة
مك))))))))))رر م))))))))))ن الق))))))))))رار االساس))))))))))ي رق))))))))))م ٧٨٣٥
تاريخ .٢٠٠١/٦/٢
p
 %٢٠م))ن م))ردود س))ندات الخزين))ة  ٦٠٠مليار ل.ل.
الق))روض الس))كنية ب))الليرة اللبناني))ة الت))ي تم))نح اس))تنادا إل))ى
اللبنانية لمدة سنتين %٣.٩ +
البروتوكول الموقع مع المؤسسـة العامة لإلسكان
m1
 ٨٠مليار ل.ل.
%٢.١٢٨
الق))روض السكني))ـة ب))الليرة اللبناني))ة الت))ي تم))نح اس))تنادا ال))ى
البروتوك))))ول الموق))))ع ب))))ين المص))))ارف وجھ))))از اس))))كان
العسكريين المتطوعين
jr
 ٢٢مليار ل.ل.
%٢.١٢٨
الق))روض السكني))ـة ب))الليرة اللبناني))ة الت))ي تم))نح اس))تناداً ال))ى
بروتوك)))ول التع)))اون الموق)))ع ب)))ين المص)))ارف وص)))ندوق
تعاضد القضاة
dp
الق)))روض السكني)))ـة الت)))ي تم)))نح للمھج)))رين اس)))تناداً ال)))ى
 ٣٠مليار ل.ل.
%٢.١٢٨
بروتوك))))ول التع))))اون الموق))))ع ب))))ين المص))))ارف ووزارة
المھجرين
fs
 ٥٠مليار ل.ل.
%٢.١٢٨
الق))روض السكني))ـة ب))الليرة اللبناني))ة الت))ي تم))نح اس))تنادا ال))ى
بروتوك)))ول التع)))اون الموق)))ع ب)))ين المص)))ارف والمديري)))ة
العامة لقوى االمن الداخلي
ً
sg
 ٣٠مليار ل.ل.
%٢.١٢٨
الق))روض السكني))ـة ب))الليرة اللبناني))ة الت))ي تم))نح اس))تنادا ال))ى
بروتوك)))ول التع)))اون الموق)))ع ب)))ين المص)))ارف والمديري)))ة
العامة لألمن العام

الحد االقصى
للتسليفات الممنوحة
من مصرف لبنان
 ٢٥٠مليار ل.ل

 ١٠٠مليار ل.ل
 ٤٠٠مليار ل.ل

 ٤٨٠مليار ل.ل
 ٨٠مليار ل.ل
 ٢٢مليار ل.ل
 ٣٠مليار ل.ل
 ٥٠مليار ل.ل
 ٣٠مليار ل.ل

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣

جدول رقم IN13
نسبة الفائدة

مجموع القروض
الممنوحة من
المصارف كافة
 ٥٠مليار ل.ل.

الحد االقصى
للتسليفات الممنوحة
من مصرف لبنان
 ٥٠مليار ل.ل

رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

فئة القروض

رمز نوع
القروض

١٦

EDUS

١٧

EVES

الق))روض ب))الليرة اللبناني))ة الت))ي تم))نح لمتابع))ة الدراس))ة ف))ي
مؤسسات التعليم العالي
الق))روض ب))الليرة اللبناني))ة الت))ي ال تتج))اوز قيم))ة ك))ل منھ))ا
ثالثين مليون ليرة لبناني)ة والت)ي ال تس)تفيد م)ن دع)م الدول)ة
للفوائد المدينة لتموي)ل المش)اريع الص)ديقة للبيئ)ة ف)ي مج)ال
الطاقة

u

%٣.٥

 ١٥مليار ل.ل

ev2

%٠.٧٥

 ١٠مليار ل.ل.

١٨

EVER

ev2

% ٠.٧٥

١٩

ENTP

 ١٥مليار ل.ل.

 ٢٢.٥مليار ل.ل

٢٠

HABT

 ٨٠مليار ل.ل.

 ٨٠مليار ل.ل.

٢١

MICR

الق))روض ب))الليرة اللبناني))ة الت))ي ال تتج))اوز قيم))ة ك))ل منھ))ا
ثالثين مليون ليرة لبناني)ة والت)ي ال تس)تفيد م)ن دع)م الدول)ة
للفوائ))د المدين))ة لتموي))ل ش))راء انظم))ة الطاق))ة الشمس))ية ف))ي
المناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع UNDP
cin
%٠.٧٥
الق)))روض ب)))الليرة اللبناني)))ة الت)))ي تم)))نح ل)))رواد االعم))))ال
والمب)))ادرين النش)))اء مش)))اريع جدي)))دة ف)))ي مج)))ال المعرف)))ة
واالبداع
a7
الق))روض الس))كنية ب))الليرة اللبناني))ة الت))ي يمنحھ))ا مص))رف
االسكان
h1,
"القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة
"مؤسسات اإلقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" h21, h22
الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لھذه
المؤسسات أو للمؤسسات المالية.

 ١٠مليار ل.ل.

 ١٥مليار ل.ل

 ١٠مليار ل.ل.

 ١٠مليار ل.ل.

