تعميـم وسيط رقم ٣٩٧
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٠٩١تاريخ  ٢٠١٥/١٠/٨المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ) ٢٠٠١/٦/٢االحتياطي اإللزامي( المرفق ب التعميم االساسي
رقم .٨٤
بيروت ،في  ٨تشرين األول ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قـرار وسيط رقـم ١٢٠٩١
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 ،
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 ،٢٠١٥/٩/٣٠
يقرّ ر ما يأتي:
المادة االولى :يضاف الى البند ) (١من المادة التاسعة من القرار األساسي رقم ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢الفقرتان )ف( و)س( التالي نصھما:
» ف – القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون
الموقع بين المصارف والمديرية العامة ألمن الدولة.
س – القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع
بين المصارف والضابطة الجمركية« .
المادة الثانية :يضاف الى آخر الفقرة )أ( من البند ) (٦من المادة العاشرة من القرار األساسي
رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢العبارة التالية:
»  -القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع
بين المصارف والمديرية العامة ألمن الدولة.
 القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقعبين المصارف والضابطة الجمركية«.
المادة الثالثة :يلغى نص البند ) (٥من المقطع "أوالً" من المادة العاشرة مكرر من القرار األساسي
رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
» - ٥ان ال تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني  ١٥سنة يبدأ احتسابھا اعتباراً
من انتھاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشھر وأربع سنوات
من تاريخ منح القرض«.
../..

-٢-

المادة الرابعة :يلغى نص المقطع االول من المادة "الحادية والعشرون مكرر" من القرار األساسي
رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
» يستوفي مصرف لبنان عمولة ،لمرة واحدة ،بالليرة اللبنانية بنسبة  %٠،٤٠من قيمة
القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة ،اعتباراً من تاريخ  ،٢٠١٠/١/١من قبل
المصارف بموجب احكام ھذا القرار«.
المادة الخامسة :يلغى نص كل من النماذج ) (RO-11و) (ARO-11و) (ARO-12و)(ARO-17
المرفقة بالقرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل كل منھا بنص جديد
مرفق بھذا القرار.
المادة السادسة :يعمل بھذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.
المادة السابعة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٨تشرين األول ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

ﻣﺼﺮف

ﻟﺒﻨـﺎن – ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃـﺮ
ﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-11

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

اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف
)اﻟﻘﺮوض اﻟﺠﺪﻳﺪة أو اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻓﻲ

/

/

(

اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ :

اﺳـﻢ اﻟﻤﺴﺆول :

رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ :

رﻗــﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :

رﻗﻢ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰي :

ﺳﻘﻒ اﻟﻘـﺮار :

ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض  :ﻟﲑة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي  - R02 :ﺷﺮاء و ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻛﻦ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

ﺟﺪﻳﺪ )(1

رﻗﻢ اﻟﻤﻠﻒ ﻟﺪى

ﺗﻌﺪﻳﻞ )(2

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

اﺳـ ـ ـ ــﻢ اﻟﻤﻘﺘـ ـ ــﺮض

رﻗﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻟﺪى

رﻣﺰ ﻧﻮع

رﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل

اﻟﻘـ ــﺮض

ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ *

اﻟﻘﺮض**

اﻟﻘﺮض

اﻟﻤﻤﻨ ــﻮح

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
) * (  :ﳚﺐ إرﻓﺎق ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
)**( اﻟﺮﻣﺰ " "m1اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
اﻟﺮﻣﺰ " "fsاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮى اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
اﻟﺮﻣﺰ " "sgاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

اﻟﺮﻣﺰ " "adاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :إرﻓﺎق اﻟﻘﺮوض ﲜﺪول اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت  ARO-17ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻨﺰﻳﻼت

رﺻﻴ ــﺪ اﻟﺪﻳ ــﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف

اﻟﺮﻣﺰ " "jrاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة.
اﻟﺮﻣﺰ " "dpاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ووزارة اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ.
اﻟﺮﻣﺰ " "seاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨــﺎن
شرح نماذج التنزيالت في االحتياطي االلزامي
ﺷﺮح اﻟﻨﻤﻮذج : ARO-11

اﻟﺸﺮح

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ.

اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.

رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ.

رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.

اﺳﻢ اﳌﺴﺆول.

ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.

رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ.

ﻳﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆول.

رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي.

رﻗﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱪوﺗﻜﻮل اﳌﻮﻗﻊ
ﻣﻊ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.

ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮار.

ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ
اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.

ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض.
رﻗﻢ اﳌﻠﻒ ﻟﺪى اﳉﻬﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.

) (١إذا ﻛﺎن ﻗﺮﺿﺎً ﺟﺪﻳﺪاً و ) (٢إذا ﻛﺎن ﻗﺮﺿﺎً ﻣﻌﺪﻻً.
ﻳﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳌﻠﻒ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﻘﺮض واﶈﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ أو ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﻮع اﻟﻘﺮض.

اﺳﻢ اﳌﻘﱰض.

اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض.

رﻗﻢ اﳌﻘﱰض ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.

ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض  CDR-Iﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ
رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.

رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض

 :m1اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑـﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ اﺳـﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛـﻮل اﳌﻮﻗـﻊ ﺑـﲔ اﳌﺼـﺎرف وﺟﻬـﺎز إﺳـﻜﺎن اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﲔ
اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
 :fsاﻟﻘــﺮوض اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﺑــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ اﺳــﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛــﻮل اﳌﻮﻗــﻊ ﺑــﲔ اﳌﺼــﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻘــﻮى اﻻﻣــﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
 :dpاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ووزارة اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ.
 :jrاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة.
 :sgاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ
اﻟﻌﺎم.
 :seاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ.

 :adاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ اﺳـﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛـﻮل اﻟﺘﻌـﺎون اﳌﻮﻗـﻊ ﺑـﲔ اﳌﺼـﺎرف واﻟﻀـﺎﺑﻄﺔ
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
رﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض

ﻳﺬﻛﺮ رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﳌﺮﻓﻖ.REG01

اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح.

ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ اﳌﺼﺮف ﻟﻌﻤﻴﻠﻪ اﳌﺪﻳﻦ.

رﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ.

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.

ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض ﻷول ﻣﺮة.

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.

ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق آﺧﺮ دﻓﻌﺔ.

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن

– ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃـﺮ
ﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-12

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

اﻟﺘﻨﺰﻳﻼت ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺮوض اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف
) اﻟﻮﺿﻌﻴـﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﻓﻲ ___ ( ______ / ___ /
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ :

اﺳـﻢ اﻟﻤﺴﺆول :

رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ :

رﻗــﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :

رﻗﻢ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰي :

ﺳﻘﻒ اﻟﻘـﺮار :

ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض  :ﻟﲑة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي  - R02 :ﺷﺮاء و ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻛﻦ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ

رﻗﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﺳ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟﻤﻘﺘـ ـ ــﺮض

رﻗﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻟﺪى

رﻣﺰ ﻧﻮع

اﻟﻘـ ــﺮض

ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻘﺮض*

اﻟﻤﻤﻨـ ــﻮح

اﻷﺻﻞ دون اﻟﻔﻮاﺋﺪ

اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف
)**( اﻟﺮﻣﺰ " "m1اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
اﻟﺮﻣﺰ " "fsاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮى اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
اﻟﺮﻣﺰ " "sgاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

اﻟﺮﻣﺰ " "adاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ

اﻟﺮﻣﺰ " "jrاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة.
اﻟﺮﻣﺰ " "dpاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ووزارة اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ.
اﻟﺮﻣﺰ " "seاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨــﺎن
ﺷﺮح اﻟﻨﻤﻮذج : ARO-12

اﻟﺸﺮح

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ.

اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.

رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ.

رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.

اﺳﻢ اﳌﺴﺆول.

ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.

رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ.

ﻳﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆول.

رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي.

رﻗﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱪوﺗﻜﻮل اﳌﻮﻗﻊ
ﻣﻊ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.

ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮار.

ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ
اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.

رﻗﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

رﻗﻢ آﱄ ﻳﺼﺪرﻩ و ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻗﺮض.

اﺳﻢ اﳌﻘﱰض.

اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض.

رﻗﻢ اﳌﻘﱰض ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.

رﻗﻢ اﳌﺪﻳﻦ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.

رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض

 :m1اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑـﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ اﺳـﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛـﻮل اﳌﻮﻗـﻊ ﺑـﲔ اﳌﺼـﺎرف وﺟﻬـﺎز إﺳـﻜﺎن اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﲔ
اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
 :fsاﻟﻘــﺮوض اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﺑــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ اﺳــﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛــﻮل اﳌﻮﻗــﻊ ﺑــﲔ اﳌﺼــﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻘــﻮى اﻻﻣــﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
 :dpاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ووزارة اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ.
 :jrاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة.
 :sgاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ
اﻟﻌﺎم.
 :seاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ.

 :adاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮض.

اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح

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 ﻟﺒﻨﺎن

 ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-17

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

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﻓﺘﺮات اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
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 (

اﺳـ ــﻢ اﻟﻤﺴـﺆول :
رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :
رﻗﻤﻪ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ*:
رﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘـ ــﺮض :
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 " "a2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )ﻗﺮار أﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦١٠١ﺗﺎرﻳﺦ  - ١٩٩٦/٢/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ (٢٢
اﻟﺮﻣﺰ " "a29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
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" "q3اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ "ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت" واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
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 " "m3اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻞ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ ﻗﺒﻞ  ٢٠٠٩/٢/٦واﳌﺘﻔﺮغ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺼﺎرف.
اﻟﺮﻣﺰ " "fsاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮى اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
اﻟﺮﻣﺰ " "agاﻟﻘﺮوض اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ووزارة اﻟﺰراﻋﺔ.
اﻟﺮﻣﺰ " "iاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﳑﻨﻮﺣﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﺳﻜﺎن ش.م.ل.
اﻟﺮﻣﺰ " "i09اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﳑﻨﻮﺣﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﺳﻜﺎن ش.م.ل.
اﻟﺮﻣﺰ " "a11اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻏﲑ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a12اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

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

اﻟﺮﻣﺰ " "i10اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﳑﻨﻮﺣﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﺳﻜﺎن ش.م.ل .وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي رﻗﻢ  ١٠/٢٦/١٦ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠١٠/٨/١١
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.
اﻟﺮﻣﺰ " "uاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ.
اﻟﺮﻣﺰ " "n29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
اﻟﺮﻣﺰ " "sgاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
اﻟﺮﻣﺰ " "dpاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ووزارة اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ.
اﻟﺮﻣﺰ " "jrاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة.
اﻟﺮﻣﺰ " "seاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﺮﻣﺰ " "adاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺮﻣﺰ " "ev1اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻏﲑ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﺮﻣﺰ " "ev2اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨــﺎن
ﺷﺮح اﻟﻨﻤﻮذج : ARO-17
اﻟﺸﺮح

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ.

اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.

رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ.

رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.

اﺳﻢ اﳌﺴﺆول.

ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.

رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ.

ﻳﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆول.

رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي.

رﻗﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ :
 ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱪوﺗﻜﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن. ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن. ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل او  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو .AFESD ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱪوﺗﻜﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ. ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ. -ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻛﻘﺮوض اﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺰﻳﻼت

اﺳﻢ اﳌﻘﱰض

اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض.

رﻗﻤﻪ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.

ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض  CDR-Iﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋـﻦ ﺑﻄﺎﻗـﺔ ﻫﻮﻳـﺔ اﳌﻘـﱰض
اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮف ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت  CDR-Sﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠـﺎري ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎت اﻟـﱵ ﻟـﻴﺲ ﻟـﺪﻳﻬﺎ رﻗـﻢ
ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.

اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي

رﻣﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺎء ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح وﻓﻘﺎً اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٧٧٠٥ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠٠٠/١٠/٢٦

اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح.

ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ اﳌﺼﺮف ﻟﻌﻤﻴﻠﻪ اﳌﺪﻳﻦ.

رﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض

ﻳﺬﻛﺮ رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪول رﻗﻢ .DEV01

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ.

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.

ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻘﺮض ﳑﻨﻮﺣﺎً ﻗﺒﻞ إرﺳﺎل اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻷول ﻣﺮة و ﰲ ﺣﺎل ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺷﻲء.

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.

ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق آﺧﺮ دﻓﻌﺔ.

رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض.

 :a2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
 :a29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
 : n29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
 : pاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن.
 : q1اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل .واﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
 : q2اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل .واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
 : q3اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ "ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت" واﻟﱵ
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
 :m1اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ
اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
 :m2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳉﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
 :m3اﻟﻘ ــﺮوض اﻟﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻓﺒ ــﻞ ﺟﻬ ــﺎز إﺳ ــﻜﺎن اﻟﻌﺴ ــﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄ ــﻮﻋﲔ ﻗﺒ ــﻞ  ٢٠٠٩/٢/٦واﳌﺘﻔ ــﺮغ ﻋﻨﻬ ــﺎ ﻟﺼ ــﺎﱀ
اﳌﺼﺎرف.
 :fsاﻟﻘ ــﺮوض اﻟﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴ ــﺔ اﺳ ــﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛ ــﻮل اﳌﻮﻗ ــﻊ ﺑ ــﲔ اﳌﺼ ــﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻘ ــﻮى اﻻﻣ ــﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
 :agاﻟﻘﺮوض اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ووزارة اﻟﺰراﻋﺔ.
 :sgاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
 :seاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨــﺎن
 :adاﻟﻘ ــﺮوض اﻟﺴ ــﻜﻨﻴﺔ ﺑ ــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴ ــﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣ ــﺔ اﺳ ــﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛ ــﻮل اﻟﺘﻌ ــﺎون اﳌﻮﻗ ــﻊ ﺑ ــﲔ اﳌﺼ ــﺎرف واﻟﻀ ــﺎﺑﻄﺔ
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
 : iاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﳑﻨﻮﺣﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﺳﻜﺎن .ش.م.ل.
 : i09اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﳑﻨﻮﺣﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﺳﻜﺎن .ش.م.ل.
 :i10اﻟﻘـﺮوض اﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﺮوض ﳑﻨﻮﺣـﺔ ﳌﺼــﺮف اﻹﺳـﻜﺎن ش.م.ل .وﻓﻘـﺎً ﻟﻘـﺮار اﻠـﺲ اﳌﺮﻛـﺰي رﻗــﻢ ١٠/٢٦/١٦
ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٠/٨/١١
 : rاﻟﻘــﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﺑــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻘــﺎء ﻛﻔﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟــﱵ
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
 : sاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن.
 : h1اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﲟﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺮاض اﻟﺼﻐﲑ.
 : h21اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻔﺎت ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺮاض اﻟﺼﻐﲑ.
 : h22اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻔﺎت ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 : tاﻟﻘـﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﺑـﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻘـﺎء ﻛﻔﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟـﱵ ﻻ
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

 : uاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ.
 :dpاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ووزارة اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ.
 :jrاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة.
 :a11اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻏﲑ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
 :a12اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
 :ev1اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻏﲑ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
 :ev2اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

برنامج تطور رصيد أصل القرض
اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

ﻳﺬﻛﺮ ﺗﻮارﻳﺦ ﺗﻐﲑ رﺻﻴﺪ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺴﺤﻮﺑﺎت أو اﻟﺘﺴﺪﻳﺪات.

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮض)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(.

ﻳﺬﻛﺮ رﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎب أﺻﻞ اﻟﻘﺮض دون اﻟﻔﻮاﺋﺪ و اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ أﻋﻼﻩ.

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

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 -

التزامات
تحت الطلب

التزامات
ألجل

 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
٢٠٨٠٠
ودائع الزبائن  -المقيمين وغير المقيمين
) − (٢٠٨٤١ناقص :حسابات برنامج االدخار  /االقتراض السكني ][١
) − (٢٠٨٤٢ناقص :ودائع جھاز اسكان العسكريين المتطوعين ][١
) − (٢٠٨٧١ناقص :تأمينات االعتمادات المستندية لالستيراد ][١
) − (٢٠٨٩٠ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
) − (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
مؤسسات الوساطة  -مقيمة وغير مقيمة
٢٣٧٠٠
) − (٢٣٧٨٠ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مؤسسات اإليجار التمويلي  -مقيمة وغير مقيمة
٢٣٨٠٠
) − (٢٣٨٨٠ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع

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

المجموع

مصـرف لبنـان
اسم المصرف ___________________________:

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

الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

التخفيضات المسموحة من االلتزامات ألجل بالليرة

من االلتزامات ألجل
)بآالف 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 والبنكاألوروبي للتثمير والتي تستفيد من دعم الفوائد
 الرمز  “a32”:القروض الممنوحة بتمويل من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDوالتيتستفيد من دعم 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 والتيتستفيد من دعم 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,
 AFESDوالتي 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 ___________________________:

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

الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

التخفيضات المسموحة من االلتزامات ألجل بالليرة

من االلتزامات ألجل

)بآالف الليرات اللبنانية(

ج -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٢٠٠من
أرصدتھا
 −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  %٢٠٠من
أرصدتھا
د -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٤٠٠من
أرصدتھا

)ج(

الرمز  “a35”:القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة تستفيد من دعم الفوائد

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

)د(

ھـ  -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٥٠٠من
أرصدتھا
الرمز  “a11”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ال
تستفيد من دعم الفوائد
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 %٥٠٠
من أرصدتھا
و -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٦٠٠من
أرصدتھا

) ﻫـ (

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

مصـرف لبنـان
اسم المصرف ___________________________:

نموذج رقم RO-011 (4/5):
الـرقـــم ______________:

الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

التنـزيالت المسموحة من االحتياطي اإللزامي )(١

ه-

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 ١٠/٢٦/١٦
تاريخ 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 استناداً 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
♦ الرمز “se”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع المديرية العامة ألمن الدولة
♦ الرمز “ad”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع الضابطة الجمركية

بآالف الليرات اللبنانية

مصـرف لبنـان
اسم المصرف ___________________________:

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

الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

التنـزيالت المسموحة من االحتياطي اإللزامي )(٢

بآالف الليرات اللبنانية

و -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 +ag +dp +jr +i10 +fs +q0 +q3 +en +sg +se + ad
)+ 0.6 x (q1 +q2 +r) + 0.65 x (i) + 0.8 x (p) + 1.5 x (ev1 +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

