تعميم وسيط رقم ٣٦٤
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٧٦٣تاريخ  ٢٠١٤/٤/٢٩المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ) ٢٠٠١/٦/٢االحتياطي اإللزامي( المرفق
بالتعميم االساسي رقم  ٨٤تاريخ .٢٠٠١/٦/٢
بيروت ،في  ٢٩نيسان ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٧٦٣
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
المتعلق باالحتياطي اإللزامي
إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف وال سيما المواد رقم  ٧٩ ،٧٦ ،٧٠و ١٧٤منه ،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢وتعديالته المتعلق
باالحتياطي اإللزامي،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ ،٢٠١٤/٤/٢٣
يقرّ ر ما يأتي:
المادة االولى :يلغى نص الفقرة )ب( من البند ) (٢من المقطع "أوالً" من المادة العاشرة مكرر
من القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
»ب -شراء أو بناء مسكن ،لمرة واحدة ،على ان يكون ھذا المسكن مقر االقامة
الرئيسي للعميل في لبنان وأن ال يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على
وضع القرض موضع التنفيذ وعلى ان ال يتجاوز القرض المذكور
ثمانماية مليون ليرة لبنانية لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكھا
وان ال يستحصل المستقرض على اية تسھيالت مصرفية اخرى لتغطية
قيمة الوحدة السكنية ھذه.
يقتضي ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح
طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من االحتياطي االلزامي
مقابل ھذا القرض وان ال يقدم ھذا المسكن كضمانة ألي قرض آخر
اال لزيادة قيمة القرض لمرة واحدة في ما خص الوحدة السكنية
قيد االنجاز وذلك ضمن الحدود المشار اليھا في المقطع االول
من الفقرة )ب( ھذه.
على المصارف التأكد من ان القروض الممنوحة قبل تاريخ ٢٠١٣/٨/٥
متوافقة مع مضمون المقطع الثاني من الفقرة )ب( ھذه والعمل على ازالة
اي تعارض او مخالفة بھذا الشأن قبل تاريخ  ٢٠١٣/١٢/٣١تحت طائلة
وقف استفادة المصرف المخالف من تخفيض االحتياطي االلزامي مقابل
كل قرض ممنوح دون مراعاة لألحكام المنوه عنھا والزامه بايداع
احتياطي خاص دون فائدة بما يوازي قيمة ھذا التخفيض وتعرضه
لإلحالة على الھيئة المصرفية العليا إلتخاذ العقوبات المناسبة بحقه«.
../..

-٢المادة الثانية :يلغى نص البند الثاني من المادة الرابعة عشرة من القرار االساسي
رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
» -بالنسبة للقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:
 -١بنسبة  %٤٠٠من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية
أو بالعمالت االجنبية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة
شرط ان ال تتعدى الفوائد والعموالت من اي نوع كانت نسبة الفائدة
على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص  %١بالنسبة للقرض
الممنوح بالليرة اللبنانية ،ومعدل الليبور لثالثة اشھـر زائد  %٥بالنسبة
للقرض الممنوح بالدوالر األميركي ،ومعدل اليوريبور لثالثة اشھـر
زائد  %٥بالنسبة للقرض الممنوح باليورو ،يتم احتسابھا كل سنة
اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.
 -٢بنسبة  %٦٠٠من ارصدة القروض موضوع البند ) (١أعاله بعد إنتھاء
فترة السبع سنوات التي تستفيد خاللھا من دعم الدولة للفوائد المدينة،
على أن ال تتعدى الفوائد والعموالت من اي نوع كانت المحتسبة بعد
انتھاء فترة الدعم نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين
ناقص  %٣,٥بالنسبة للقرض الممنوح بالليرة اللبنانية  ،ومعدل الليبور
لثالثة اشھـر زائد  %١,٥بالنسبة للقرض الممنوح بالدوالر األميركي،
ومعدل اليوريبور لثالثة اشھـر زائد  %١,٥بالنسبة للقرض الممنوح
باليورو ،يتم احتسابھا كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع
التنفيذ«.
المادة الثالثة :يلغى نص المادة السابعة عشرة من القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ
 ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
» يقوم مصرف لبنان ،بالتعاون مع اإلتحاد األوروبي ،بتقديم منحة
لدعم القروض التي ال تتعدى قيمتھا  /٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل.
أو ما يوازيھا بالعمالت األجنبية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة:
 - ١بنسبة  %١٥من قيمة القرض غير السكني الذي يستفيد من التخفيضات
على االحتياطي االلزامي أو من احكام المادة "التاسعة مكرر" من القرار
االساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧والذي ال يستفيد
من دعم الدولة للفوائد المدينة باستثناء قروض التطوير العقاري.
 - ٢بنسبة  %٥من قيمة القرض الممنوح للقطاعات اإلنتاجية والمستفيد من
دعم الدولة للفوائد المدينة.
يخصص مصرف لبنان ،وبنا ًء للطلب ،قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق
التقني من المشروع من قبل أحدى المؤسسات المختصة.
ُتصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بنا ًء
لطلب يقدمه عند اإلنتھاء من تنفيذ األعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقة
المتجددة واالبنية الخضراء ،مرفقا ً به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ ھذه
االعمال«.
../..

-٣المادة الرابعة :يلغى نص االنموذخ ) (RO-011المرفق بالقرار االساسي رقم ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ
صدوره.
المادة السادسة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٩نيسان ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

مصـرف لبنـان

نموذج رقم RO-011 (1/5):

مديرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية

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

الـرقـــم ______________:

بآالف الليرات اللبنانية
رقم الحساب في وضعية المصارف )نموذج (٢٠١٠ -
٢٠١٠٠
٢٠٢٠٠
)(٢٠٢٨٠
٢٠٣٠٠
)(٢٠٣٨٠
٢٠٥٠٠
)(٢٠٥٨٠
٢٠٨٠٠
)(٢٠٨٤١
)(٢٠٨٤٢
)(٢٠٨٧١
)(٢٠٨٩٠
)(٢٠٨٩٥
٢٤٣٠٠
٢٠٩٠٠
)(٢٠٩٨٠
٢١٠٠٠
٢١٢١٠
٢١٣٠٠
)(٢١٣٢٥
)(٢١٣٣٠

التزامات تحت
الطلب

مؤسسات اصدار  -غير مقيمة
مصارف  -غير مقيمة

 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مصارف تسليف متوسط وطويل األجل  -مقيمة وغير مقيمة

 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مؤسسات مالية أخرى مسجلة  -مقيمة وغير مقيمة

 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
ودائع الزبائن  -المقيمين وغير المقيمين

−
−
−
−
−

ناقص :حسابات برنامج االدخار  /االقتراض السكني ][١
ناقص :ودائع جھاز اسكان العسكريين المتطوعين ][١
ناقص :تأمينات االعتمادات المستندية لالستيراد ][١
ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع

ودائع منشؤھا عقود ائتمانية  -مقيم وغير مقيم
ودائع القطاع العام  -مقيم وغير مقيم

 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
قيم برسم الدفع  -لمقيمين وغير مقيمين

دائنون مختلفون  ،قطاع خاص  -مقيمون وغير مقيمين
الشركاء  -مقيمون وغير مقيمين

 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
 −ناقص :مقدمات نقدية مخصصة كضمانة لديون مشكوك
بتحصيلھا ][١
) − (٢١٣٥٠ناقص :ايداعات مخصصة لزيادة األموال الخاصة][١
٢١٧٠٠

قروض بموجب سندات دين  -من مقيمين وغير مقيمين

) − (٢١٧٣٠ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع ][١
 ٢٣٠٠٠الفروع في الخارج
٢٣١٠٠

المؤسسة 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
٢٣٣٠٠

مؤسسات صرافة مسجلة  -مقيمة وغير مقيمة

) − (٢٣٣٨٠ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٣٧٠٠

مؤسسات الوساطة  -مقيمة وغير مقيمة

)(٢٣٧٨٠
٢٣٨٠٠

 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مؤسسات اإليجار التمويلي  -مقيمة وغير مقيمة

)(٢٣٨٨٠

 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع

مجموع اإللتزامات بآالف الليرات اللبنانية
]ُ [١تخ ّفض حسابات رقم  ٢١٣٣٠ ،٢٠٨٧١ ،٢٠٨٤٢ ،٢٠٨٤١و ٢١٧٣٠من االلتزامات ألجل.

التزامات
ألجل

المجموع

مصـرف لبنـان
اسم المصرف ___________________________:
الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

نموذج رقم RO-011 (2/5):
الـرقـــم ______________:

التخفيضات المسموحة من االلتزامات ألجل بالليرة

من االلتزامات ألجل
)ﺑﺂﻻف اﻟﻠﻴﺮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ(

أ -أرصدة 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 االتفاقية الموقعة بين الجمھورية اللبنانية والبنك األوروبيللتثمير والتي تستفيد من دعم الفوائد
 الرمز  “a32”:القروض الممنوحة بتمويل من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDوالتي تستفيد مندعم الفوائد
 الرمز  “a33”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDوالتي تستفيد من دعم الفوائد
 الرمز  “a34”:القروض المخصصة لتمويل احتياجات الرأسمال التشغيلي للمؤسسات السياحية والتي تستفيد مندعم الفوائد
 −الرمز  “a0”:القروض للقطاعات االنتاجية التي أصبحت ضمن فترة التسديد الممددة مھلتھا ولم تعد 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, EIB, OPIC, AFD, AFESD
والتي ال تستفيد من دعم الفوائد

ب -سندات الدين وصكوك المديونيات
 −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 أرصدة القروض والسندات والصكوك التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما
يوازيھا

)أ+ب(

مصـرف لبنـان
اسم المصرف ___________________________:
الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

نموذج رقم RO-011 (3/5):
الـرقـــم ______________:

التخفيضات المسموحة من االلتزامات ألجل بالليرة

من االلتزامات ألجل
)ﺑﺂﻻف اﻟﻠﻴﺮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ(

ج -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة %٢٠٠
من أرصدتھا
 −الرمز  “a11”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ال
تستفيد من دعم الفوائد
 −الرمز  “a19”:أرﺻﺪة القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية للقطاعات اإلنتاجية غير المذكورة أدناه والتي تستفيد
من حوافز العام ٢٠٠٩
 −الرمز  “a29”:أرﺻﺪة القروض السكنية الممنوحة بالعمالت األجنبية التي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
 −الرمز  “a49”:أرﺻﺪة القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من شركة كفاالت غير المستفيدة من دعم
الفوائد وتستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
 −الرمز  “a89”:أرﺻﺪة القروض الممنوحة بتمويل من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDغير المستفيدة
من دعم الفوائد وتستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
 −الرمز  “a99”:أرﺻﺪة القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من IFC, EIB, OPIC, AFD,
 AFESDغير المستفيدة من دعم الفوائد وتستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
 −الرمز  “v09”:أرﺻﺪة القروض األخرى الممنوحة بالعمالت األجنبية التي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩

مجموع أرصدة القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة %٢٠٠
من أرصدتھا

)ج(

د  -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٤٠٠من
أرصدتھا
الرمز  “a35”:القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة تستفيد من دعم الفوائد

مجموع أرصدة القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة
 %٤٠٠من أرصدتھا

)د(

ھـ  -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة %٥٠٠
من أرصدتھا
الرمز  “a12”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة ال تستفيد
من دعم الفوائد

مجموع أرصدة القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة
 %٥٠٠من أرصدتھا

) ﻫـ (

و -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٦٠٠من
أرصدتھا
الرمز  “a13”:القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة بعد إنتھاء فترة دعم الفوائد

مجموع أرصدة القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة
 %٦٠٠من أرصدتھا

مجموع التخفيضات من االلتزامات ألجل

)و(
)أ  +ب( ) +ج(٢x
) +د) + (٤xﻫـ(٥x
) +و(٦ x
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اسم المصرف ___________________________:

الـرقـــم ______________:

الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

التنـزيالت المسموحة من االحتياطي اإللزامي )(١

ز  -أرصدة القروض غير المستفيدة من حوافز العام ٢٠٠٩
♦ الرمز  “p”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة لإلسكان
♦ الرمز  “q0”:القروض الممنوحة بالليرة ضمن برنامج “كفاالت األشجار” بعد انتھاء فترة الدعم
♦ الرمز  “q1”:القروض الممنوحة بالليرة لقاء كفالة "شركة كفاالت" غير المستفيدة من دعم الفوائد المدينة
♦ الرمز  “q2”:القروض الممنوحة بالليرة لقاء كفالة "شركة كفاالت" المستفيدة من دعم الفوائد المدينة
♦ الرمز  “q3”:القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة لقاء كفالة "شركة كفاالت"
المستفيدة من دعم الفوائد المدينة
♦ الرمز  “r”:القروض الممنوحة بالليرة لقاء كفالة من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD,التي تستفيد من
دعم الفوائد
♦ الرمز  “i”:القروض السكنية الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة لمصرف االسكان
♦ الرمز  “s”:القروض الممنوحة بالليرة مباشرة إلى المؤسسة العامة لإلسكان
♦ الرمز  “m1”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً إلى البروتوكول الموقع مع "جھاز اسكان العسكريين
المتطوعين"
♦ الرمز  “m2”:القروض الممنوحة بالليرة مباشرة "لجھاز اسكان العسكريين المتطوعين"
♦ الرمز  “m3”:القروض الممنوحة من قبل جھاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ  ٢٠٠٩/٢/٦والمتفرغ
عنھا لصالح المصرف
♦ الرمز  “h1”:القروض الصغيرة بالليرة الممنوحة بموافقة مؤسسات اإلقراض الصغير
♦ الرمز  “h21”:القروض الصغيرة بالليرة الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات االقراض الصغير
♦ الرمز  “h22”:القروض الصغيرة بالليرة الممولة من تسليفات ممنوحة الى المؤسسات المالية
♦ الرمز  “t”:القروض الممنوحة بالليرة لقاء كفالة من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD,التي ال تستفيد
من دعم الفوائد
♦ الرمز  “u”:القروض الممنوحة بالليرة لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي
♦ الرمز “ev1”:القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ال تستفيد من دعم
الفوائد
♦ الرمز “ev2”:القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة ال تستفيد من دعم الفوائد
♦ الرمز " "agالقروض الزراعية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع وزارة الزراعة
♦ الرمز " "dpالقروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع وزارة المھجرين
♦
♦
♦
♦

الرمز " "jrالقروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع صندوق تعاضد القضاة
الرمز “i10”:القروض السكنية الممولة من قروض ممنوحة لمصرف اال سكان وفقا ً لقرار المجلس المركزي رقم
 ١٠/٢٦/١٦تاريخ ٢٠١٠/٨/١١
الرمز “fs”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي
ً
الرمز “sg”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المديرية العامة لألمن العام

♦ الرمز “en”:القروض الممنوحة بالليرة للمتعھدين لتشييد أو اعادة تأھيل أبنية حكومية
♦ الرمز “ict”:القروض الممنوحة بالليرة للطالب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي )(Tablet

بآالف الليرات اللبنانية

مصـرف لبنـان

نموذج رقم RO-011 (5/5):

اسم المصرف ___________________________:

الـرقـــم ______________:

الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

التنـزيالت المسموحة من االحتياطي اإللزامي )(٢

بآالف الليرات اللبنانية

ح  -أرصدة القروض المستفيدة من حوافز العام ٢٠٠٩
♦ الرمز  “n19”:القروض الممنوحة بالليرة للقطاعات اإلنتاجية غير المستفيدة من دعم الفوائد
المدينة والتي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
♦ الرمز  “n29”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة والتي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
♦ الرمز  “n09”:القروض األخرى الممنوحة بالليرة والتي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
♦ الرمز  “i09”:القروض السكنية المستفيدة من حوافز العام  ٢٠٠٩الممولة بتسليفات ممنوحة
بالليرة لمصرف االسكان
مالحظة :
 بالنسبة لفئات القروض غير المستفيدة من حوافز  ، ٢٠٠٩تطبق نسب التخفيض من االحتياطي االلزامي المعتمدة على الشكل التالي:)(s+ m1 + m2+ m3+ h1+ h21+ h22+ t+ u+ ev1+ ag + dp+ jr+ i10+ fs + q0+ q3+ en+ sg) + 0.6 x (q1+ q2+ r
)+ 0.65 x (i) + 0.8 x (p) + 1.5 x (ev2+ict
 أما بالنسبة لفئات القروض المستفيدة من حوافز  ،٢٠٠٩تطبق نسب التخفيض من االحتياطي االلزامي المعتمدة على الشكل التالي:)0.6 x (n19 +n29 +n09) + 0.8 x (i09

