تعميم وسيط ٤٢٥
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربط ا ً نسخة عن القرار الوسيط رق م  ١٢٢٦٠تاريخ  ٢٠١٦/٥/١٢المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التسھيالت الممكن أن يمنحھا
مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت  ،في  ١٢ايار ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٢٦٠
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،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالته المتعلق
بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ ،٢٠١٦/٥/١١
يـقـَـرّ ر مـا يـأتـي:

المادة األولى :يضاف الى المقطع "ثالث اً" من »المادة التاسعة مكرر« من القرار األساسي
رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧البند ) (٣٣التالي نصه:
»  -٣٣نسبة  % ١٠٠من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا
الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج االطفاء«.
المادة الثانية :يلغى نص مطلع البند ) (٢من المقطع "واحد وعشرون" من »المادة التاسعة
مكرر« من القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص
التالي:
» -٢خالل مھلة اقصاھا  ،٢٠١٦/١١/١٥طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات
القروض المحددة في البنود من ) (٩الى ) (٢١من المقطع "ثالثاً" من ھذه
المادة ومن القروض المحددة في البند ) (٨منه التي ال يتجاوز كل منھا مبلغ
مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند )(٢٧
من المقطع المنوه عنه المقابلة لھا ومن القروض المحددة في البند )(٢٣
من المقطع المشار اليه التي ال تتجاوز قيمة كل منھا مبلغ ثالثين مليون ليرة
لبنانية ومن القروض المحددة في البنود ) (٢٤و) (٢٥و) (٢٦و)(٢٨
و) (٢٩و) (٣١و) (٣٣من المقطع المذكور على ان يرفق بھذا الطلب«:
../..

-٢-

المادة الثالثة :يضاف الى األنموذج ) (INالمرفق بالقرار األساسي رقم ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ما يلي:
٣٣

 HPMPالقـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى
بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج االطفاء

ppk

%٢،١٢٨

المادة الرابعة :يلغى نص االنموذج ) (IN-B-CFالمرفق بالقرار األساسي رقم ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة السادسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ١٢ايار ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن – وﺣﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ IN-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 خالل العام
)كما في __( _____ / __ /
اسـم المصرف :

اســــم المسـؤول :

رقـم المصرف :

رقــــم ھـاتفـه :

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
رقم
متسلسل

تاريخ االستحقاق
) يوم/شھر/سنة (

مجموع إستحقاقات العمالء من أصل القروض
)بعملة القروض(

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 , GSSE, WRCP, HDSE, HADD ,EVRN,HPMP

) ** (  :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","r","fr","se","ad","ppk

