تعميم وسيط ٣٦٥
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٧٦٩تاريخ  ٢٠١٤/٥/٧المتعلق 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  ٧ايار ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٧٦٩
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 ،٢٠١٤/٤/٣٠
يـقـَـرّ ر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغى نص البند ) (٤من المقطع "ثالثا ً" م+ن »الم+ادة التاس+عة مك+رر« م+ن الق+رار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
» -٤نسبة  % ٦٠من قيم+ة الق+روض ب+الليرة اللبناني+ة الت+ي تم+نح لم+دة ال تتج+اوز
الس++بع س++نوات لتموي++ل المش++اريع الص++ديقة للبيئ++ة وفق +ا ً للش++روط المح++ددة ف++ي
المقطع "سادسا ً" من القرار االساس+ي رق+م  ٧٨٣٥ت+اريخ  ٢٠٠١/٦/٢والت+ي
تتجاوز قيمة كل منھا مبلغ ثالثين ملي+ون لي+رة لبناني+ة والت+ي يواف+ق مص+رف
لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلھا«.
المادة الثانية :يض++اف ال++ى المقط++ع "ثالث +ا ً" م++ن »الم++ادة التاس++عة مك++رر« م++ن الق++رار األساس++ي
رق+++++++++++م  ٦١١٦ت+++++++++++اريخ  ١٩٩٦/٣/٧البن+++++++++++ود ) (٢٢و) (٢٣و) (٢٤و)(٢٥
التالي نصھا:
» -٢٢نس++بة  % ٦٠م++ن قيم++ة الق++روض ب++الليرة اللبناني++ة أو بال++دوالر االميرك++ي
التي تمنح لمدة ال تتجاوز السبع س+نوات لتموي+ل المش+اريع الص+ديقة للبيئ+ة
للح+++++د م+++++ن التل+++++وث وفق+++++ا ً للش+++++روط المح+++++ددة ف+++++ي المقط+++++ع "سادس+++++ا ً"
م++++ن الق++++رار االساس++++ي رق++++م  ٧٨٣٥ت++++اريخ  ٢٠٠١/٦/٢والت++++ي يواف++++ق
مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلھا.
 -٢٣نس++بة  % ١٠٠م++ن قيم++ة الق++روض ب++الليرة اللبناني++ة الت++ي تم++نح لتموي++ل
الج++++زء البيئ++++ي م++++ن مش++++اريع ص++++ديقة للبيئ++++ة ف++++ي غي++++ر مج++++ال الطاق++++ة
التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
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-٢-

 -٢٤نس++بة  % ١٠٠م++ن قيم++ة الق++روض للقطاع++ات االنتاجي++ة ب++الليرة اللبناني++ة
التي تمنح ضمن برنامج "كفاالت االشجار" والتي تستفيد م+ن دع+م الدول+ة
للفوائد المدينة.
 -٢٥نس++بة  % ١٠٠م++ن قيم++ة الق++روض ب++الليرة اللبناني++ة لتموي++ل الج++زء البيئ++ي
م++++ن مش++++اريع ص++++ديقة للبيئ++++ة ف++++ي مج++++ال الطاق++++ة والت++++ي تم++++نح بكفال++++ة
"شركة كفاالت" ش.م.ل .والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة«.
المادة الثالثة :يلغ+++ى ن+++ص البن+++د ) (٣م+++ن المقط+++ع "رابع+++ا ً" م+++ن »الم+++ادة التاس+++عة مك+++رر«
من القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
» -٣ال تتج+++++++++اوز ،خالف+++++++++ا ً الي ن+++++++++ص آخ+++++++++ر ،الفوائ+++++++++د والعم+++++++++والت
م++ن اي ن++وع كان++ت ،الت++ي تحتس++ب س++نويا ً عل++ى ھ++ذه الق++روض ،النس++ب
المحددة في الجدول ) (INالمرفق«.
المادة الرابعة :يلغ+++ى ن+++ص البن+++د ) (٤م+++ن المقط+++ع "رابع+++ا ً" م+++ن »الم+++ادة التاس+++عة مك+++رر«
من القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ .١٩٩٦/٣/٧
المادة الخامسة :يضاف الى آخر المقط+ع "ثال+ث عش+ر" م+ن »الم+ادة التاس+عة مك+رر« م+ن الق+رار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧الفقرة التالي نصھا:
»ال يتوجب ايداع االحتياطي الخاص المش+ار الي+ه اع+اله ف+ي ح+ال قي+ام المص+رف
المعن++++ي ب++++ابالغ مص++++رف لبن++++ان ع++++ن اي++++ة مخالف++++ة ف++++ي اس++++تعمال الق++++رض
عند اكتشافھا«.
المادة السادسة :يلغ++ى ن++ص المقط++ع "س++ادس عش++ر" م++ن »الم++ادة التاس++عة مك++رر« م++ن الق++رار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
»يمكن إفادة المص+ارف كاف+ة م+ن تس+ليفات مجموعھ+ا االجم+الي ي+وازي األرص+دة
المتبقية من مبلغ األلفين ومايتين وعشرة مليارات لي+رة لبناني+ة المح+دد ف+ي مطل+ع
ھ++ذه الم++ادة والت++ي ل++م ت++تمكن المص++ارف م++ن االس++تفادة منھ++ا خ++الل الع++ام ٢٠١٣
باالض+++افة ال+++ى مبل+++غ خمس+++ماية ملي+++ار لي+++رة لبناني+++ة مقاب+++ل الق+++روض موض+++وع
ھذه الم+ادة الت+ي تمنحھ+ا لعمالئھ+ا ،عل+ى مس+ؤوليتھا قب+ل ت+اريخ ،٢٠١٤/١٠/٣١
وفق +ا ً للش++روط ولألص++ول ولآللي++ة المح++ددة ف++ي ك++ل م++ن المق++اطع "أوالً" و"ثاني++ا"
و"ثالثا ً" و"ثامنا ً" و"حادي عشر" و"ثالث عشر" و"رابع عشر" و"خامس عش+ر"
والبنود ) (١و) (٢و) (٣و) (٥و) (٦من المقطع "رابعا ً" من ھذه المادة«.
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-٣المادة السابعة :يلغ++++++ى ن++++++ص المقط++++++ع "س++++++ابع عش++++++ر" م++++++ن »الم++++++ادة التاس++++++عة مك++++++رر«
من القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
»بغي++++ة االس++++تفادة م++++ن احك++++ام المقط++++ع "س++++ادس عش++++ر" م++++ن ھ++++ذه الم++++ادة،
عل++++++++++ى المص++++++++++ارف المعني++++++++++ة اعتب++++++++++اراً م++++++++++ن  ٢٠١٤/٢/١ان تق++++++++++دم
الى مكتب الحاكم على ثالث نسخ ،احداھا اصلية:
 -١خ+++الل مھل+++ة اقص+++اھا  ،٢٠١٤/١٠/٣١طل+++ب موافق+++ة افرادي+++ة لك+++ل ق+++رض
م+++ن الق+++روض المح+++ددة ف+++ي البن+++ود م+++ن ) (١ال+++ى ) (٧م+++ن المقط+++ع "ثالث+++ا ً"
من ھذه المادة وم+ن الق+روض المح+ددة ف+ي البن+د ) (٨الت+ي يتج+اوز ك+ل منھ+ا
مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المح+ددة ف+ي البن+د )(٢٢
ومن القروض المحددة في البند ) (٢٣التي تتجاوز قيمة كل منھا مبلغ ثالثين
مليون ليرة لبنانية على ان يرفق بھذا الطلب:
 عق++د الق++رض الموق++ع ب++ين المص++رف المعن++ي والعمي++ل عل++ى ان تح++دد في++هالضمانات القابلة للتحويل التي يقدمھا ھذا االخير.
 تقري++ر تحق++ق تقن++ي م++ن الفري++ق التقن++ي الت++ابع ل++وزارة البيئ++ة ف++ي م++ا خ++صالقروض المحددة في البند ) (٢٢من المقطع "ثالثا ً" من ھذه المادة.
 جدول التسديد المعد وفقا ً للنموذج ) (IN14-A-CFالمرفق. المس++++تندات المتعلق++++ة بالض++++مانات المش++++ار اليھ++++ا ف++++ي المقط++++ع "ثاني++++ا ً"من ھذه المادة.
 اي مستندات اخرى يطلبھا مصرف لبنان. -٢خ++++الل مھل++++ة اقص++++اھا  ،٢٠١٤/١٠/٣١طل++++ب موافق++++ة اجم++++الي لك++++ل فئ++++ة
من فئات القروض المحددة في البنود من ) (٩الى ) (٢١م+ن المقط+ع "ثالث+ا ً"
من ھذه المادة ومن القروض المحددة في البند ) (٨التي ال يتج+اوز ك+ل منھ+ا
مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ،ومن القروض المحددة في البن+د )(٢٣
التي ال تتجاوز قيمة كل منھا مبلغ ثالثين مليون لي+رة لبناني+ة وم+ن الق+روض
المحددة في البنود ) (٢٤و) (٢٥على ان يرفق بھذا الطلب:
 المس++++تندات المتعلق++++ة بالض++++مانات المش++++ار اليھ++++ا ف++++ي المقط++++ع "ثاني++++ا"ًمن ھذه المادة.
 عقود القروض المحددة في البنود ) (٩و) (١٠و) (٢٤و) (٢٥من المقطع"ثالثا ً" من ھذه المادة ومن القروض المحددة في البند ) (٨التي ال يتج+اوز
ك+++ل منھ+++ا مبل+++غ ملي+++ار ونص+++ف ملي+++ار لي+++رة لبناني+++ة وبج+++داول تس+++ديد
ھ+++ذه الق+++روض عل+++ى ان تك+++ون الج+++داول المتعلق+++ة ب+++القروض موض+++وع
البنود ) (٩و) (٢٤و) (٢٥موقعة من "شركة كفاالت" ش.م.ل.
 كفال++++ة "ش++++ركة كف++++االت" ش.م.ل .ف++++ي م++++ا خ++++ص الق++++روض المح++++ددةفي البنود ) (٩و) (٢٤و) (٢٥من المقطع "ثالثا ً" من ھذه المادة.
 جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحةللعمالء وفقا ً لالنموذج ) (IN14-B-CFالمرفق.
بعد موافقة مصرف لبنان على الق+روض موض+وع البن+دين ) (١و) (٢م+ن المقط+ع
"س+++ابع عش+++ر" ھ+++ذا ،ي+++تم تحوي+++ل قيم+++ة التس+++ليفات الت+++ي يمنحھ+++ا مص+++رف لبن+++ان
للمص+++ارف المعني+++ة ف+++ي نھاي+++ة الش+++ھر ال+++ذي تنقض+++ي خالل+++ه فت+++رة عش+++رة اي+++ام
على تاريخ الموافقة المنوه عنھا«.
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-٤المادة الثامنة:

يلغ+++++++ى األنم+++++++وذج ) (IN13المرف+++++++ق ب+++++++القرار األساس+++++++ي رق++++++++م ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل باالنموذج ) (INالمرفق بھذا القرار.

الم++ادة التاس++عة :يلغ++ى ن++ص ك++ل م++ن االنم++وذجين ) (IN14-A-CFو) (IN14-B-CFالم++رفقين
ب+القرار األساس++ي رق++م  ٦١١٦ت+اريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويس++تبدل ك++ل منھم++ا ب++النص
الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة العاشرة :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة الحادية عشرة:ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ٧ايار ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

مصرف لبنان – وحدة التمويل
نموذج رقم IN14-A-CF

بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣
الجدول المرفق بطلب الموافقة االفرادية لالستفادة من التسليفات الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان
)كما في __( _____ / __ /
اسـم المصرف :
رقـم المصرف :

اســــم المسـؤول :
رقــــم ھـاتفـه :

اسـم العمـيل:

رقمه لدى مركزية المخاطر*:

رمز فـئـة القرض** :
رمز نـوع القرض***:

رمـز عمـلة القرض:
القرض الممنوح للعميل :

برنامج تسديد القرض بحسب تاريخ االستحقاق
القيمة المستحقة على العميل من أصل القرض
تاريخ االستحقاق
رقم
)بعملة القرض(
متسلسل ) يوم/شھر/سنة (

تـاريـخ بدء القرض :
تاريخ إستحقاق القرض:
منھا :القيمة المستحقة على المصرف لمصرف لبنان
)بعملة القرض(

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
...
المجموع
توقيع المصرف

) * (  :يجب إرفاق لألفراد و الشركات الواقعية  :بطاقة تعرّ ف للمقترض باإلضافة إلى صورة عن بطاقة ھوية المقترض الذي ليس لديه رقم لدى مركزية المخاطر
للشركات  :بطاقة تعرّ ف للشركات باإلضافة إلى صورة عن السجل التجاري للشركات التي ليس لديھا رقم لدى مركزية المخاطر
) ** (  :يجب تحديد فـئـة القرض تبعا ً للرموز التالية المدرجة في الجدول PRDB, RDEV, ENVE, ENVB, EIBE, AFDE, WBEV, IN09, ENVP, ENVE : IN
) *** (  :يجب تحديد نوع القرض تبعا ً لرمز نوع القروض المحددة لكل فـئـة من القروض والمدرجة في الجدول "a3", "a11", "a12", "a35", "ev2", "rd", : IN
""n09", “n19”,"ev1

مصرف لبنان – وحدة التمويل
نموذج رقم IN14-B-CF

بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣
الجدول المرفق بطلب الموافقة االجمالية لالستفادة من التسليفات الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان
)كما في __( _____ / __ /
اســــم المسـؤول :
رقــــم ھـاتفـه :

اسـم المصرف :
رقـم المصرف :
رمز فئة القروض*:
رمـز نـوع القروض**:

رمـز عمـلة القــــروض:

تاريخ أول إسـتحقاق:

عدد العمالء المستفيدين:

مجموع القروض الممنوحة للعمالء:

تاريخ آخر إسـتحقاق:

التدفقات النقدية بحسب تاريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعمالء
مجموع إستحقاقات العمالء من أصل القروض
تاريخ االستحقاق
رقم
)بعملة القروض(
) يوم/شھر/سنة (
متسلسل

منھا :القيمة المستحقة على المصرف لمصرف لبنان
)بعملة القروض(

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
...
المجموع
توقيع المصرف

) * (  :يجب تحديد فـئـة القروض تبعا ً للرموز التالية المدرجة في الجدول : IN
IN09, KAFB, HIN9, HEPH, HMLT, HJUR, HDPL, HFSI, HDSG, EDUS, EVES, EVER, ENTP, HABT, MICR, EVNE, KAFT, KAFE
) ** (  :يجب تحديد نوع القروض تبعا ً لرمز نوع القروض المحددة لكل فـئـة من القروض والمدرجة في الجدول : IN
"n09", "q2", "n29", "p", "m1", "jr", "dp", "fs", "sg", "u", "ev2", "cin", "a7", "h1", "h21", "h22","ev1","q2","q3",

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

ﺟﺪول رﻗﻢ IN
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

١

PRDB

٢

RDEV

٣

ENVE

٤

ENVB

٥

INFE

فئة القروض
القروض للقطاعات االنتاجية التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة باستثناء القروض
الممنوحة بكفالة شركة كفاالت ش.م.ل
 منھا الممنوحة بالليرة اللبنانية منھا الممنوحة بالعمالت االجنبيةقروض بالليرة اللبنانية الغراض االبحاث والتطوير في قطاعات انتاجية
قروض بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة التي ال
تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منھا ثالثون مليون
ليرة لبنانية
القروض بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي تستفيد من دعم
الدولة للفوائد المدينة وتتجاوز قيمة كل منھا ثالثون مليون ليرة لبنانية
القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة الممولة من البنك
االوروبي للتثمير) (EIBو)(AFD

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة والعموالت

a3
a3
rd

مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين %١.٠٧٥+
معدل الليبور لثالثة اشھر %٧.٠٧٥+
%٠.٧٥

ev2

 %٥٠) - %٣.٧٥من مردود سندات الخزينة اللبنانية
لمدة سنة(

a35

مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين %٠.٧٥-

 -منھا التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

a12

 -منھا التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

a35

ھامش البنك االوروبي و) %٠.٥ + (AFDعمولة
مصرف لبنان  %٣.٧٥ +ھامش المصرف ناقص
) %١٥٠فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة(
خالل فترة الدعم يطبق المعدل التالي:
ھامش البنك االوروبي و) %٠.٥ + (AFDعمولة
مصرف لبنان  %٣.٤٢ +ھامش المصرف ناقص
 ) %٧٠فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة(.بعد انقضاء فترة الدعم ،يطبق المعدل التالي:
ھامش البنك االوروبي و) %٠.٥ + (AFDعمولة
مصرف لبنان  %٣.٤٢ +ھامش المصرف ناقص
 %٧٠) -١فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة(
للجزء من الرصيد الذي يساوي  ٨/٥منه
ولفترة ال تتعدى الثماني سنوات.
 %١٥٠) -٢فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة(
للجزء من الرصيد الذي يساوي  ٨/٣منه
ولفترة ال تتعدى الخمس سنوات.

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

ﺟﺪول رﻗﻢ IN
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

فئة القروض

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة والعموالت

٦

WBEV

القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث الممولة من البنك الدولي

a11,
a12, a35

٧

IN09

القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقا ً الشروط المنصوص عليھا
في المقطع "أوالً" من "المادة العاشرة مكرر" من القرار االساسي رقم ٧٨٣٥
تاريخ ٢٠٠١/٦/٢

ھامش البنك الدولي  %٠.٥ +عمولة مصرف لبنان +
 %٣.٥ھامش المصرف ناقص ) %١٠٠فائدة سندات
الخزينة لسنة واحدة(

 %٤٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة +
n09, n19
%٣.٣

٨

KAFB

القروض للقطاعات االنتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفاالت ش.م.ل والتي
تستفيد من دعم الفوائد المدينة

q2

%٤٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة +
%٣.٣

٩

HIN9

القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح وفقا ً للشروط المنصوص عليھا في
المقطع "أوالً" من المادة العاشرة مكرر من القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ
.٢٠٠١/٦/٢

n29

 %٤٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة +
%٣.٣

١٠

HEPH

القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا إلى البروتوكول الموقع مع
المؤسسـة العامة لإلسكان

p

 %٢٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين
%٣.٩ +

١١

HMLT

القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا الى البروتوكول الموقع بين
المصارف وجھاز اسكان العسكريين المتطوعين

m1

%٢.١٢٨

١٢

HJUR

القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع
بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة

jr

%٢.١٢٨

١٣

HDPL

القروض السكنيـة التي تمنح للمھجرين استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين
المصارف ووزارة المھجرين

dp

%٢.١٢٨

١٤

HFSI

القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع
بين المصارف والمديرية العامة لقوى االمن الداخلي

fs

%٢.١٢٨

١٥

HDSG

القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع
بين المصارف والمديرية العامة لألمن العام

sg

%٢.١٢٨

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

ﺟﺪول رﻗﻢ IN
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

١٦

EDUS

القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي

١٧

EVES

القروض بالليرة اللبنانية الت+ي ال تتج+اوز قيم+ة ك+ل منھ+ا ثالث+ين ملي+ون لي+رة لبناني+ة
والتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة لتمويل المش+اريع الص+ديقة للبيئ+ة ف+ي
مجال الطاقة

١٨

EVER

١٩

ENTP

٢٠
٢١

HABT
MICR

٢٢

ENVP

٢٣

ENVE

٢٤

KAFT

القروض بالليرة اللبنانية الت+ي ال تتج+اوز قيم+ة ك+ل منھ+ا ثالث+ين ملي+ون لي+رة لبناني+ة
والتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة لتمويل شراء انظمة الطاق+ة الشمس+ية
في المناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع UNDP
cin
الق++روض ب++الليرة اللبناني++ة الت++ي تم++نح ل++رواد االعم++ال والمب++ادرين النش++اء مش++اريع
%٠.٧٥
جديدة في مجال المعرفة واالبداع
a7
القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي يمنحھا مصرف االسكان
h1,
"القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات اإلقراض
الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لھذه h21, h22
المؤسسات أو للمؤسسات المالية.
a35
م+++ردود س+++ندات الخزين+++ة اللبناني+++ة لم+++دة س+++نتين ن+++اقص
القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية أو بالدوالر األميركي لتمويل المشاريع
 %١.٢للقرض الممنوح بالليرة اللبنانية ،ومعدل الليبور
الصديقة للبيئة للحد من التلوث والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
لثالثة أشھر %٤.٥+
ev1
%٣.٥
القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة
في غير مجال الطاقة التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
q2
%٣.٥
القروض للقطاعات االنتاجية بالليرة اللبنانية الممنوحة ضمن برنامج "كفاالت
االشجار" والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

٢٥

KAFE

فئة القروض

القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال
الطاقة والتي تمنح بكفالة "شركة كفاالت" ش.م.ل .والتي تستفيد من دعم الدولة
للفوائد المدينة

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة والعموالت

u

%٣.٥

ev2

%٠.٧٥

ev2

% ٠.٧٥

q3

%٣.٥

