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تعميم أساسي للمصارف رقم ٨٠
موجه ايضا الى المؤسسات المالية ولشركات االيجار التمويلي

ﻨودﻋﻜم رﺒطﺎ اﻝﻘرار اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٧٧٤٣ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/١/٢اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒدﻋم اﻝﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ
ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ او اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ او اﻝزراﻋﻴﺔ .

ﺒﻴروت  ،ﻓﻲ  ٢ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ ٢٠٠١
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

الرقم القديم

١٨٨٠

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٠ت /٢٠١٧-٦-٣٠

٥١٨

قرار أساسي رقم ٧٧٤٣
دﻋم اﻝﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ
ﻝﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ او اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ او اﻝزراﻋﻴﺔ
ان ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن،
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف وﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺎدﺘﻴن  ٨٥و ٨٧ﻤﻨﻪ،
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  ١٧٣ﺘﺎرﻴﺦ ) ٢٠٠٠/٢/١٤ﻗﺎﻨون اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻌﺎم (٢٠٠٠
ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺎدة  ١٢ﻤﻨﻪ ،
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﻌﺎﻝﻲ وزﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن اﻝﻤﻨﻌﻘد ﺒﺘﺎرﻴﺦ ،٢٠٠٠/١٢/١٣
ﻴﻘرر ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
اﻝﻤﺎدة اﻻوﻝﻰ :١ﻴﻤﻜـن ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ،اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻗروض إﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ أو زراﻋﻴﺔ
أو ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺤرﻓﻴﺔ وﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﻤﺤﻠﻴـﺎ أﺠﻬزة ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت واﻝﺒ ارﻤــﺞ
واﻝﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ وﺘﻘـوم ﺒﺎﻝﺨـدﻤﺎت اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﻬـذﻩ اﻷﺠﻬـزة واﻝﺒـراﻤﺞ واﻝﺘﻘﻨﻴـﺎت،
أن ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻝﻬــﺎ وذﻝــك ﻋﻠــﻰ
ﻜﺎﻤ ــل ﻤﺴ ــؤوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻬ ــﺎت اﻝﻤﺎﻨﺤ ــﺔ ﻝﻬ ــذﻩ اﻝﻘ ــروض ﻤ ــن ﻤﺼ ــﺎرف وﻤؤﺴﺴ ــﺎت ﻤﺎﻝﻴ ــﺔ
وﺸرﻜﺎت إﻴﺠﺎر ﺘﻤوﻴﻠﻲ.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :١ﺒﻐﻴــﺔ اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﻴﺠــب أن ﺘﺘــوﻓر ﻓــﻲ اﻝﻘــرض اﻝﺸــروط
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 -١أن ُﻴوظّـ ــف ﺒﻜﺎﻤﻠـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻝﺒﻨـ ــﺎن ﻝﺘﻤوﻴـ ــل ﻤﺸـ ــروع ﺠدﻴـ ــد أو ﻹﻜﻤـ ــﺎل ﻤﺸـ ــروع ﻗـ ــﺎﺌم
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء:

أ  -ﺘﻤوﻴل ﺸراء اﻻراﻀﻲ.

 -١ﻋــﺪﻟﺖ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻻوﱃ ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٠١٤٤ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٥/٩ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  (١٨٧واﻟــﺬي
ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
» ﻳﻌﻤﻞ ﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻮر ﺻﺪورﻩ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورﻩ«.
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ب -ﺘﻤوﻴل ﺸراء اﻻﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻤؤﻫﻠـﺔ واﻝﺠـﺎﻫزة ﻝﻼﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻻ اﻨـﻪ ﻴﻤﻜـن ﺘﻤوﻴـل ٥٠
 %ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺠـﺎﻫزة ﺒﻐﻴـﺔ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ان ﻻ ﻴﺘﺠـﺎوز اﻝﻤﺒﻠـﻎ
اﻝﻤﺨﺼص ﻝﺸراء اﻝﺒﻨﺎء ﻨﺴﺒﺔ  % ٥٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻝﻤدﻋوم.
ج  -ﺘﻤوﻴل وﺴﺎﺌل اﻝﻨﻘل.
د  -ﺘﻤوﻴل اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ.
ﻫـ -ﺘﻤوﻴل ﺸراء اﺴﻬم أو ﺤﺼص ﺸراﻜﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت ﺴـﻴﺎﺤﻴﺔ أو زراﻋﻴـﺔ أو
ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
 -١ ٢أن ﺘﺘراوح ﻤدﺘﻪ ﺒﻴن ﺨﻤس وﺴﺒﻊ ﺴﻨوات وان ﻻ ﻴﺴﺘﺤق اﻜﺜر ﻤن %١٥
ﻤن اﺼﻠﻪ ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺘﻴن اﻻوﻝﻴﻴن.
ﻴﻤﻜـن ﺘﻤدﻴد ﻤﻬﻠﺔ ﺘﺴدﻴد اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼء اﻝﺘﻲ ﺘﻤت اﻝﻤواﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻔﺎدﺘﻬﺎ ﻤن دﻋم اﻝدوﻝـﺔ ﻝﻠﻔواﺌـد اﻝﻤدﻴﻨـﺔ ﺒﺤﻴـث ﻻ ﺘﺘﺠـﺎوز ﻤـدة اﻝﻘـرض
ﺒﻌــد اﻝﺘﻤدﻴــد  ١٩ﺴــﻨﺔ ودون أي ﺘﻐﻴﻴــر ﻓــﻲ ﻜﻠﻔــﺔ اﻝــدﻋم اﻝﻤﻘــدرة ﻝﻤــدة اﻝﻘــرض
اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ.
 - ٣أن ﻴﻜــون اﻝﻘــرض ﻗــﺎﺒﻼً ﻝﻠﺘﺴــﻨﻴد وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻠﻤﻔﻬــوم اﻝ ـوارد ﻓــﻲ اﻝﻨﺼــوص اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ
اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
 -٤أن ﻴﻤﻨﺢ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ او ﺒﺎﻝدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜـﻲ أو ﺒـﺎﻝﻴورو وﺒﻔﺎﺌـدة ﻗﺼـوى ،ﻏﻴـر
ﺜﺎﺒﺘــﺔ ﺘﺸــﻤل اﻝﻔواﺌــد واﻝﻌﻤــوﻻت ﻜﺎﻓــﺔ ،ﺘُﺤـ ّـدد ﺒﺘــﺎرﻴﺦ ﺘوﻗﻴــﻊ اﻝﻌﻘــد وﻴــﺘم اﺤﺘﺴــﺎﺒﻬﺎ
٢
وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ  -ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘرض اﻝﻤﻤﻨوح ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،
ﺒﺤﻴــث ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز اﻝﻔﺎﺌــدة اﻝﻤﺤﺘﺴــﺒﺔ ﻋﻠــﻰ ﺴــﻨدات اﻝﺨزﻴﻨــﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﻝﻤــدة
ﺴﻨﺘﻴن زاﺌد  ،%١وﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌدة ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ آﺨر إﺼدار ﻝﺴـﻨدات
اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻷوﻝﻴﺔ ﻴﺴﺒق ﺘوﻗﻴـﻊ ﻋﻘـد اﻝﻘـرض ،ﻋﻠـﻰ أن ﻴـﺘم إﻋـﺎدة
إﺤﺘﺴــﺎﺒﻬﺎ ﺴ ــﻨوﻴﺎً واﺴ ــﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﻜ ــل ﺜﻼﺜ ــﺔ اﺸ ــﻬر وذﻝ ــك ﻓ ــﻲ  ٣/٣١و٦/٣٠
و ٩/٣٠و ١٢/٣١ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ.

 -١أدﺧــﻞ آﺧــﺮ ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺒﻨــﺪ ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻷوﱃ ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٢٥٧٥ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٦/٦ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ
.(٤٦٥
 -٢ﻋﺪل ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠١٨٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٦/٢٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٩٥

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٠ت /٢٠١٧-٦-٣٠

٥٢٠

ب -ﺒﺎﻝﻨﺴ ــﺒﺔ ﻝﻠﻘ ــرض اﻝﻤﻤﻨ ــوح ﺒﺎﻝ ــدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ ،ﺒﺤﻴ ــث ﻻ ﺘﺘﺠ ــﺎوز اﻝﻔﺎﺌ ــدة
ﻤﻌدل اﻝﻠﻴﺒور ﻝﺜﻼﺜﺔ اﺸﻬـر زاﺌد  ، %٧وﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﺘوﻗﻴـﻊ
ﻋﻘــد اﻝﻘــرض ﻋﻠــﻰ أن ﻴــﺘم إﻋــﺎدة إﺤﺘﺴــﺎﺒﻬﺎ واﺴــﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﻜــل ﺜﻼﺜــﺔ أﺸــﻬر
وذﻝك ﻓﻲ  ٣/٣١و ٦/٣٠و ٩/٣٠و ١٢/٣١ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ.
ج – ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘرض اﻝﻤﻤﻨوح ﺒﺎﻝﻴورو ،ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻔﺎﺌدة ﻤﻌـدل اﻝﻴورﻴﺒـور
ﻝﺜﻼﺜــﺔ اﺸﻬ ــر ازﺌــد  %٧وﻴــﺘم اﺤﺘﺴــﺎب اﻝﻔﺎﺌــدة ﺒﺘــﺎرﻴﺦ ﺘوﻗﻴــﻊ ﻋﻘــد اﻝﻘــرض
ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم إﻋﺎدة إﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ واﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﻜل ﺜﻼﺜـﺔ أﺸـﻬر ﺒـﺎﻝﺘوارﻴﺦ اﻝﻤﺤـددة
ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة )ب( أﻋﻼﻩ.
د  -ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻘــرض اﻝﻤﻤﻨــوح ﺒﻜﻔﺎﻝــﺔ ﺸــرﻜﺔ ﻜﻔــﺎﻻت ش.م.ل – .ﻜﻔﺎﻝــﺔ ﻗــروض
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼـﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴـطﺔ  ،ﻴـﺘم اﺤﺘﺴـﺎب اﻝﻔﺎﺌـدة ﻋـن اﻝﺴـﻨﺔ اﻻوﻝـﻰ
ﺒﺘــﺎرﻴﺦ ﺘوﻗﻴــﻊ ﻋﻘــد اﻝﻘــرض  ،وﻴﻌﺘﻤ ــد ﻓــﻲ اﺤﺘﺴــﺎب اﻝﻔﺎﺌــدة ﻓــﻲ ﻜــل ﺴــﻨﺔ
ﻻﺤﻘـ ــﺔ ﻝﺘوﻗﻴـ ــﻊ اﻝﻌﻘـ ــد ﺘـ ــﺎرﻴﺦ إﺼـ ــدار اﻝﻜﻔﺎﻝـ ــﺔ ﻤـ ــن ﻗﺒـ ــل ﺸـ ــرﻜﺔ ﻜﻔـ ــﺎﻻت
ش.م.ل –.ﻜﻔﺎﻝﺔ ﻗروض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ .
 -٥أن ﻻ ﺘﻔـ ــوق ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــرض اﻝﻤﻤﻨ ــوح ﻷي ﻤؤﺴﺴ ــﺔ ﻨﺴ ــﺒﺔ  % ٢٠ﻤ ــن اﻷﻤـ ـوال
اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﻝﻠﺠﻬ ــﺔ اﻝﻤﺎﻨﺤ ــﺔ وأن ﻻ ﺘﻘ ــل ﻋ ــن ﺨﻤﺴ ــﻴن ﻤﻠﻴ ــون ﻝﻴـ ـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ أو ﻤ ــﺎ
ﻴوازﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝــدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜــﻲ أو ﺒــﺎﻝﻴورو ،وان ﻻ ﻴﺘﺠـﺎوز ﻤﺠﻤــوع أرﺼــدة اﻝﻘــروض
اﻝﺘﻲ ﺘﺴـﺘﻔﻴد ﻤـن اﻝـدﻋم واﻝﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﻤـن اﻝﻤﺼـﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ وﺸـرﻜﺎت
اﻻﻴﺠ ــﺎر اﻝﺘﻤ ــوﻴﻠﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻝﻤؤﺴﺴ ــﺔ واﺤ ــدة أو ﻝﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ اﻗﺘﺼ ــﺎدﻴﺔ
واﺤدة وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﻌرﻴف اﻝوارد ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋـن ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن
ﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ أو ﻤﺎ ﻴوازﻴﻪ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜﻲ أو ﺒﺎﻝﻴورو.
ﻴﻤﻜن ﻷي ﻤن اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﺎﻨﺤﺔ أن ﺘطﻠب ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي ﻝﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن
اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم إﻋﺘﺒﺎر ﻋدد ﻤن اﻝﻌﻤـﻼء اﻝﻤـدﻴﻨﻴن ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ إﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ
واﺤــدة وذﻝــك ﻷﺴــﺒﺎب إﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ وﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻤﻌﻠﻠــﺔ ﻜــﺄن ﻴﻜــون ﻫﻨــﺎك ﻋــدة ﺸــرﻜﺎت
ﻤﻤﻠوﻜــﺔ ﻤــن ﺸــﺨص واﺤــد وﻴﻜــون ﻫﻨــﺎك إﺨــﺘﻼف ﻓــﻲ اﻝﻘطــﺎع اﻹﻗﺘﺼــﺎدي )اي
ﺴــﻴﺎﺤﻲ أو ﺼــﻨﺎﻋﻲ او ز ارﻋــﻲ او ﺤرﻓــﻲ  (...ﻝﻜــل ﻤــﻨﻬم وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻻ
ﻴﻤﻜــن ان ﻴﺘﺠــﺎوز ﻤﺠﻤــوع اﻻرﺼــدة اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻝﻠﻘــروض اﻝﻤدﻋوﻤــﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻝﻬــذﻩ
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺴﺘﻴن ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ او ﻤﺎ ﻴوازﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜﻲ أو ﺒﺎﻝﻴورو.
 -٦أن ﻻ ﻴﺴ ــدد اﻝﻘ ــرض ﻜﻠﻴ ــﺎ أو ﺠزﺌﻴـ ـﺎً ﻗﺒـ ــل اﻻﺴ ــﺘﺤﻘﺎق اﻻ ﺒﻌ ــد اﻝﺤﺼـ ــول ﻋﻠ ــﻰ
ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
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١
ـﺘﺜﻨﺎء ﻷﺤﻜــﺎم اﻝﻤــﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ اﻋــﻼﻩ ﻻ ﺴــﻴﻤﺎ اﻝﺒﻨــود ) (٢و) (٤و)،(٥
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻜرر  :ﻴﻤﻜـن ،اﺴـ ً
ﻤﻨﺢ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻝﺘﺼﻨﻴف و ازرة اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻗروﻀـﺎً ﺘﺴـﺘﻔﻴد

ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻝﺘﻤوﻴــل اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬــﺎ ﻤــن اﻝ أرﺴــﻤﺎل
اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ وذﻝك ﻀﻤن اﻝﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 -١ان ﺘﻤﻨﺢ ﻫذﻩ اﻝﻘروض ﺨﻼل ﻤﻬﻠﺔ اﻗﺼﺎﻫﺎ . ٢٠٠٨/٩/٣٠
 -٢ان ﺘﻤﻨﺢ ﻫذﻩ اﻝﻘروض ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ.
 -٣ان ﺘﻤــﻨﺢ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺴــﻴﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﻓﺘ ـرة ﺴــﻤﺎح ﻝﺒــدء ﺘﺴــدﻴد اﻝﻘــرض
ﺘﺘراوح ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ وﺴﺘﺔ أﺸﻬر.
 -٤ان ﻻ ﺘﻘــل ﻓﺘ ـرة ﻤﺒﺎﺸ ـرة ﻋﻤــل اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﺴــﻴﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﻋــن ﺴــﻨﺔ ﻤــن
ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻝطﻠب.
 -٥ان ﻻ ﺘﺘﺠـ ــﺎوز ﻗﻴﻤـ ــﺔ اﻝﻘـ ــرض اﻝﻤﻤﻨـ ــوح ﻝﻤؤﺴﺴـ ــﺔ ﺴـ ــﻴﺎﺤﻴﺔ او ﻝﻤﺠﻤوﻋـ ــﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﺤدة  % ٥٠ﻤن ﺤﺠم اﻻﻋﻤﺎل اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻘﺘرﻀـﺔ
ﻀﻤن ﺤد أﻗﺼﻰ ﻗدرﻩ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻠﻴﺎرات ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ أو ﻤﺎ ﻴوازﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼت
اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ .
ﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎب ﺤﺠم اﻻﻋﻤﺎل اﻝﺴﻨوﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻤﺼـرح ﻋﻨﻬـﺎ
ﻝدى دواﺌر و ازرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وذﻝك ﻋﻠﻰ اﺴﺎس:
أ-

اﻝﻤﻌــدل اﻝوﺴــطﻲ ﻝﻠﺴــﻨوات اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ  ٢٠٠٤و ٢٠٠٥و ٢٠٠٦ﻓـ ـﻲ
ﺤـﺎل ﻜﺎﻨت اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﻤﻨﺸﺄة ﺨﻼل اﻝﻌﺎم  ٢٠٠٤وﻤﺎ ﻗﺒل.

ب -اﻝﻤﻌ ــدل اﻝوﺴ ـ ـطﻲ ﻝﻠﺴ ـ ـﻨﺘﻴن اﻝﻤ ـ ـﺎﻝﻴﺘﻴن  ٢٠٠٥و ٢٠٠٦ﻓ ــﻲ ﺤ ــﺎل
ﻜﺎﻨت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻨﺸﺄة ﺨﻼل اﻝﻌﺎم . ٢٠٠٥
ج -اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ٢٠٠٦ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻨـت اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﻤﻨﺸـﺄة ﺨـﻼل اﻝﻌـﺎم
.٢٠٠٦
 -٦ان ﺘﻤــﻨﺢ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠــﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ او ﺒــﺎﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴــﺔ وﺒﻜﻠﻔــﺔ ﻗﺼــوى ﺘﺸــﻤل
اﻝﻔواﺌد واﻝﻨﻔﻘﺎت واﻝﻌﻤوﻻت واﻝﻤﺼﺎرﻴف واﻻﻋﺒﺎء ﻜﺎﻓﺔ وﻨﺤدد ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ  -اﻝﻔﺎﺌــدة اﻝﻤﺤﺘﺴــﺒﺔ ﻋﻠــﻰ ﺴــﻨدات اﻝﺨزﻴﻨــﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﻝﻤــدة ﺴــﻨﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻝﻘرض اﻝﻤﻤﻨوح ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.

 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ  ٩٧٢٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٧/٩/٢٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٤٨

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٠ت /٢٠٠٩-٦-٣٠
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ب -ﻤﻌدل اﻝﻠﻴﺒور ﻝﺜﻼﺜﺔ اﺸﻬـر ﻤﻀﺎﻓﺎً اﻝﻴﻪ  %٤ﻋﻠﻰ اﻝﻘرض اﻝﻤﻤﻨـوح
ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻜل ﺜﻼﺜـﺔ اﺸـﻬر ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ
اﻝﻌﻘد.
 -٧اﻝﺘﻘﻴد ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻤوﻴل اﻝرأﺴـﻤﺎل اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ اﻝﺼـﺎدرة ﻋن ﻤﺼـرف
ﻝﺒﻨﺎن.
اﻝﻤــﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ - ١ :١ﻴﻘ ــدم طﻠــب اﺴــﺘﻔﺎدة اﻝﻘــرض ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﺠﻬــﺔ
اﻝﻤﺎﻨﺤــﺔ إﻝــﻰ ﻤﻜﺘــب ﺤــﺎﻜم ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻤرﻓﻘ ـﺎً ﺒــﻪ ﺜــﻼث ﻨﺴــﺦ إﺤــداﻫﺎ أﺼــﻠﻴﺔ
ﻋن:
أ  -ﻋﻘد اﻝﻘرض اﻝﻤؤرخ واﻝﻤوﻗﻊ وﻓﻘﺎ ﻝﻸﺼول.
ب  -ﺠــدول أوﻝــﻲ ﻤــﻨظم وﻓﻘــﺎ ﻝﻸﻨﻤــوذج ) (PB01اﻝﻤرﻓــق ﺒﻬــذا اﻝﻘ ـرار ،ﻋﻠــﻰ أن
ﻴﻜــون ﻤوﻗﻌـﺎً ﻤــن ﻗﺒــل ﺸــرﻜﺔ ﻜﻔــﺎﻻت ش.م.ل – .ﻜﻔﺎﻝــﺔ ﻗــروض اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت
اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ إذا ﻜﺎن اﻝﻘرض ﻤﻜﻔوﻻً ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤذﻜورة .
ج -ﺒطﺎﻗﺔ اﺴﺘﻌﻼم ﻋن ﻤدﻴن ﻤﻨظﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻝﻸﻨﻤوذج اﻝﻤرﻓق ﺒﻬذا اﻝﻘرار .
د -ﻨﺴـ ــﺨﺔ ﻋـ ــن ﻜﻔﺎﻝـ ــﺔ ﺸـ ــرﻜﺔ ﻜﻔـ ــﺎﻻت ش.م.ل – .ﻜﻔﺎﻝـ ــﺔ ﻗـ ــروض اﻝﻤؤﺴﺴـ ــﺎت
اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ إذا ﻜﺎن اﻝﻘرض ﻤﻜﻔوﻻً ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤذﻜورة.
ﻫـ -أي ﻤﺴﺘﻨدات أﺨرى ﻴطﻠﺒﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
 -٢أن ﻴــﺘم ﺘزوﻴــد ﻜ ــل ﻤــن وﺤــدة اﻝﺘﻤوﻴ ــل ﻓــﻲ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن وﻝﺠﻨــﺔ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠ ــﻰ
اﻝﻤﺼ ــﺎرف ﻋﻨ ــد ﺴـ ــﺤب ﻜﺎﻤ ــل اﻝﻘـ ــرض ﺒﺠ ــدول ﻨﻬ ــﺎﺌﻲ ﻤـ ــﻨظم وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻸﻨﻤـ ــوذج
).(PB01
 -٣ﻴﻤﻜ ــن ﻝﻠﺠﻬ ــﺔ اﻝﻤﺎﻨﺤ ــﺔ ،ﻋﻠ ــﻰ ﻜﺎﻤ ــل ﻤﺴ ــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ،إﻋط ــﺎء اﻝﻤﻘﺘ ــرض ﺴ ــﻠﻔﺔ ﻋﻠ ــﻰ
ﺤﺴــﺎب اﻝﻘــرض ﻋﻠــﻰ أن ﺘُﻌﻠــم ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﺒــذﻝك ﺒﻜﺘــﺎب ﻴوﺠــﻪ إﻝــﻰ ﻤﻜﺘ ــب
اﻝﺤﺎﻜم ﻋﻠـﻰ ﺜـﻼث ﻨﺴـﺦ إﺤـداﻫﺎ أﺼـﻠﻴﺔ  .وﻴﺴـري اﻝـدﻋم ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـرض اﻝﻤـذﻜور
وﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﻠﻔﺔ اﻝﻤﻨــوﻩ ﻋﻨﻬــﺎ اﻋﺘﺒــﺎ اًر ﻤ ـن ﺘــﺎرﻴﺦ ﻤواﻓﻘــﺔ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن اﻻ اﻨــﻪ ﻓــﻲ
ﺤﺎل ﻋدم اﻋﻼم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺒﺎﻝﺴﻠﻔﺔ اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ اﻋـﻼﻩ ﻻ ﻴـﺘم اﺤﺘﺴـﺎﺒﻬﺎ ﻤـن
ﻀﻤن اﻝﻘرض اﻝﻤدﻋوم.

_________________________
 -١ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻻوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠١٤٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٥/٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  (١٨٧واﻟﺬي ﻧﺼـﺖ
ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ » :ﻳﻌﻤﻞ ﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻮر ﺻﺪورﻩ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورﻩ«.

٥٢٣

اﻝﻤـﺎدة اﻝراﺒﻌـﺔ -٢ ١ :١ﺘﺤـدد ﻗﻴﻤـﺔ دﻋــم اﻝﻔﺎﺌـدة اﻝﻤدﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـرض ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻤـن اﻝرﺼـﻴد اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤل ﻤﻨــﻪ
ﺤﺴــب دﻓــﺎﺘر اﻝﺠﻬــﺔ اﻝﻤﺎﻨﺤــﺔ أو ﻤــن اﻝرﺼــﻴد اﻝﻤـرﺘﺒط ﺒﺠــدول اﻝﺘﺴــدﻴدات ،أﻴﻬﻤــﺎ
أﻗ ــل ،وﺘُﺤﺘﺴ ــب وﺘُﺴ ــدد ﺒ ــذات ﻋﻤﻠ ــﺔ اﻝﻘ ــرض ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ  /٣/٣١و ٦/٣٠و٩/٣١
و ١٢/٣١ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ:
أوﻻً :ﻨﺴــﺒﺔ  % ٤,٥ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻘ ــروض اﻝﺘــﻲ ﻴـ ـﺘم ﺘﻘ ــدﻴم طﻠــب اﺴ ــﺘﻔﺎدﺘﻬﺎ ﻤ ــن دﻋ ــم
اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠١٢/١/١
ﺜﺎﻨﻴ ـﺎً :ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺨــص اﻝﻘــروض اﻝﺘــﻲ ﺘــم ﺘﻘــدﻴم طﻠــب إﺴــﺘﻔﺎدﺘﻬﺎ ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ
ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤرﻓق ﺒﻪ ﻋﻘد اﻝﻘرض ﻗﺒل ﺘﺎرﻴﺦ :٢٠١٢/١/١
أ-

ﻨﺴﺒﺔ  % ٧ﻋﻠﻰ اﻝﺠزء ﻤـن اﻝﻘـرض ﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﺒﻠـﻎ ﺨﻤﺴـﺔ ﻤﻠﻴـﺎرات ﻝﻴـرة
ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ أو ﻤﺎ ﻴوازﻴﻪ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜﻲ أو ﺒﺎﻝﻴورو.

ب -ﻨﺴﺒﺔ  % ٥ﻋﻠﻰ اﻝﺠزء ﻤن اﻝﻘرض اﻝذي ﻴﻔـوق ﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴــﺔ ﻤﻠﻴـﺎرات
ﻝﻴ ـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ أو ﻤــﺎ ﻴوازﻴــﻪ ﺒﺎﻝــدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜــﻲ أو ﺒــﺎﻝﻴورو وﻝﻐﺎﻴ ــﺔ ﺤ ــد
أﻗﺼــﻰ ﻗــدرﻩ ﺨﻤﺴــﺔ ﻋﺸــر ﻤﻠﻴــﺎر ﻝﻴ ـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ أو ﻤــﺎ ﻴوازﻴــﻪ ﺒﺎﻝــدوﻻر
اﻷﻤﻴرﻜــﻲ أو ﺒــﺎﻝﻴورو ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻜــل ﻤﻘﺘــرض أو ﻤﺠﻤوﻋــﺔ إﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ
واﺤدة.
ﻴطﺒق ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻤﻌدل دﻋم وﺴـطﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤـوع اﻝﻘـروض ،ﻤوﻀـوع
اﻝﻤﻘطـ ــﻊ "ﺜﺎﻨﻴ ـ ـﺎً" ﻫـ ــذا ،اﻝﻤﻤﻨوﺤـ ــﺔ إﻝـ ــﻰ ﻤؤﺴﺴـ ــﺔ واﺤـ ــدة أو إﻝـ ــﻰ ﻤﺠﻤوﻋـ ــﺔ
إﻗﺘﺼ ــﺎدﻴﺔ واﺤ ــدة ،ﻓ ــﻲ ﺤ ــﺎل ﺘﺠ ــﺎوزت ﻗﻴﻤ ــﺔ ﻫ ــذﻩ اﻝﻘ ــروض ﻤﺒﻠ ــﻎ ﺨﻤﺴ ــﺔ
ﻤﻠﻴﺎرات ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ أو ﻤﺎ ﻴوازﻴﻪ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜﻲ أو ﺒﺎﻝﻴورو.
ـداء ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺴـﺤب وﺒﻌـد اﺨـذ ﻤواﻓﻘـﺔ ﻤﺼـرف
 - ٢ﻴﺴري اﻝـدﻋم ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـرض اﺒﺘ ً
ﻝﺒﻨــﺎن .وﺘُﻘﻴــد ﻤﺒــﺎﻝﻎ اﻝــدﻋم ،ﻋﻨــد اﺴــﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﻓــﻲ ﺤﺴــﺎب اﻝﺠﻬــﺔ اﻝﻤﺎﻨﺤــﺔ اﻝﻤﻔﺘــوح
ﻝــدى ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻋﻠــﻰ أن ﺘﻌﻴــد ﻫــذﻩ اﻻﺨﻴ ـرة ﻗﻴــد اﻝﻤﺒــﺎﻝﻎ اﻝﻤــذﻜورة ﻝﺤﺴــﺎب
اﻝﻤﻘﺘرض ﺘﺨﻔﻴﻀﺎً ﻻﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ.
 - ٣ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻠـدﻋم ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻔواﺌـد اﻝﻤدﻴﻨـﺔ اﻝﻤدﻓوﻋـﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺎً
ﻤن اﻝﻤﻘﺘرض.
 -٤ﻓــﻲ ﺤــﺎل ﻋــدم وﻀــﻊ اﻝﻘــرض ﻤوﻀــﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴــذ ﺨــﻼل ﻤــدة ﺴــﻨﺔ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﻤواﻓﻘــﺔ
ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻝــدﻋم ،ﻴﻌﺘﺒــر ﻗ ـرار اﻝﻤواﻓﻘــﺔ ﻻﻏﻴ ـﺎً اﻻ اﻨــﻪ ﻴﻌــود ﻝﻤﺼــرف
ﻝﺒﻨــﺎن اﻝﻤواﻓﻘ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ طﻠــب ﺘﻤدﻴ ــد اﻝﻤﻬﻠ ــﺔ اﻝﻤ ــذﻜورة اﻋــﻼﻩ ﺴ ــﺘﺔ أﺸ ــﻬر اﻀ ــﺎﻓﻴﺔ
ﻻﺴﺒﺎب ﻴﻌود ﻝﻪ اﻤر ﺘﻘدﻴرﻫﺎ.

 -١ﻋــﺪﻟﺖ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻻوﱃ ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٠١٤٤ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٥/٩ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  (١٨٧واﻟــﺬي
ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
» ﻳﻌﻤﻞ ﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻮر ﺻﺪورﻩ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورﻩ«.
 -٢ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻻوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٨٦٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/١٢/١٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٨٦

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٠ت /٢٠١٤-١٢-٣١

٥٢٤

 -١ ٥ﻴﺘوﻗف اﻝدﻋم ﻋﻠﻰ اﻝﻘرض:
ﺘم ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ "ﻤﺸﻜوﻜﺎً ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻪ" أو "ردﻴﺌـﺎً" أو ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﺘوﻗـف اﻝﻤﺸـروع .إذا
 ﻓﻲ ﺤﺎل ّﺘﻤت إﻋﺎدة ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻘرض ﺒﺤﻴث ﻝم ﻴﻌد "ﻤﺸﻜوﻜﺎً ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻪ"
أو "ردﻴﺌﺎ" أو إذا اﺴﺘﺄﻨف اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻤﺸروع ﻴﻤﻜن اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻓﺎدة اﻝﻘرض اﻝﻤـذﻜور
ﻤﺠدداً ﻤن اﻝدﻋم.
 ﻓـﻲ ﺤــﺎل ﺼـدور ﻗـرار ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻋــن "ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺨﺎﺼــﺔ" ﺒوﻀـﻊ ﺤﺴــﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤﻴــلﺘﺤ ـ ــت اﻝﻤراﻗﺒ ـ ــﺔ ) (Traceableأو ﺒﺘﺠﻤﻴ ـ ــد ﻫ ـ ــذﻩ اﻝﺤﺴ ـ ــﺎﺒﺎت .إذا ﺘ ـ ــم ﺘﺤرﻴ ـ ــر ﻫ ـ ــذﻩ
اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻴﻤﻜن اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻓﺎدة اﻝﻘرض اﻝﻤذﻜور ﻤﺠدداً ﻤن اﻝدﻋم.
اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ ﻤﻜرر :٢ﻴﻤﻜـن ﻝﻠﻤﺼﺎرف وﻝﻠﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ وﻝﺸـرﻜﺎت اﻻﻴﺠـﺎر اﻝﺘﻤـوﻴﻠﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ اﻝﻘـروض
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﻝﻌﻤﻼءﻫـﺎ اﻝﻤﺘﻀـررﻴن ﻤـن ﺤـرب ﺘﻤـوز
 ٢٠٠٦ﻋﻠﻰ ﻝﺒﻨﺎن واﻝذﻴن ﺘﻌﺘﺒر دﻴوﻨﻬم ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺴدﻴد وﻓق اﻻﺼول واﻵﻝﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 -١اﻋﺘﻤ ــﺎد اﻝ ــدﻴون اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺴ ــﺘﻔﻴد ﻤـ ـن دﻋ ــم اﻝدوﻝ ــﺔ ﻝﻠﻔواﺌ ــد اﻝﻤدﻴﻨ ــﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ ﻗﺒ ــل ﺘ ــﺎرﻴﺦ
 ٢٠٠٦/٧/٣١ﺸرط أن ﺘﻜون:
أ -اﻤﺎ دﻴون ﻋﻤﻼء ﻤﺘﻀررﻴن ﺒﺸﻜل ﻏﻴـر ﻤﺒﺎﺸـر ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺤـرب ﺘﻤـوز  ٢٠٠٦ﻋﻠـﻰ
ﻝﺒﻨــﺎن و/أو ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﺤﺼــﺎر اﻝﻤﻔــروض ﻋﻠﻴــﻪ ﻤﻤــﺎ أدى إﻝــﻰ ﺘﻐﻴﻴــر ﻓــﻲ اﻝﺘــدﻓﻘﺎت
اﻝﻨﻘدﻴــﺔ ﻝﻬــؤﻻء دون أن ﺘطــﻴﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ أﻋﻤــﺎﻝﻬم وﺒﺎﻝﺘ ـﺎﻝﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ
ﺘﺴدﻴد ﻫذﻩ اﻝدﻴون ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻤﺤددة.
ب -اﻤﺎ دﻴون ﻋﻤﻼء ﻤﺘﻀررﻴن ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻝﺤرﺒﻴﺔ دون ان ﺘﻌﻴق ﻫـؤﻻء
اﻝﻤدﻴﻨﻴن ﻋن ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﻋﻤﺎﻝﻬم واﻝﻨﻬوض ﻤﺠدداً وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺴـدﻴد ﻫـذﻩ اﻝـدﻴون ﺨـﻼل
ﻓﺘرة ﻤﺤددة.
 -٢ﺘزوﻴد ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺒﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﺤـول ﻋﻤﻼﺌﻬـﺎ اﻝﻤﻨـوي ﺘﺴـوﻴﺔ دﻴـوﻨﻬم وﻓﻘـﺎً ﻝﻠﻨﻤـﺎذج )أ(
و)ب( و)ج( اﻝﻤرﻓﻘﺔ ﺒﻬذا اﻝﻘرار وذﻝك ﺨﻼل ﻤﻬﻠﺔ اﻗﺼﺎﻫﺎ .٢٠٠٦/١٢/٣١
 -٣ﺘﻤدﻴــد ﻤﻬﻠــﺔ ﺘﺴــدﻴد اﻝﻘــروض اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﻏﻴــر
اﻝﻤﻜﻔوﻝــﺔ ﺒﻜﻔﺎﻝــﺔ ﺸــرﻜﺔ ﻜﻔــﺎﻻت ش.م.ل .اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻝﻠﻌﻤــﻼء اﻝﻤﺘﻀــررﻴن وذﻝــك ﻝﻤــدة
ﺴــﻨﺔ واﺤــدة ﻋــن طرﻴــق ﺘﺄﺠﻴــل اﻝــدﻓﻌﺎت اﻝﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ واﻝﺘــﻲ ﺴﺘﺴــﺘﺤق ﻤــن اﺼــل اﻝــدﻴن
اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن  ٢٠٠٦ /٧/١٢وﻝﻐﺎﻴﺔ  ٢٠٠٧/٦/٣٠وﺘﺴدﻴدﻫﺎ ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﻤـددة ﻋﻠـﻰ
ان ﻴﺘم وﻗف دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔﺎﺌدة اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـك اﻝـدﻓﻌﺎت ﺨـﻼل ﻓﺘـرة اﻝﺘﺴـدﻴد اﻝﻤﻤـددة
ﻤﻬﻠﺘﻬﺎ.

 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٨١٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٧/٢٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٦٦
 -٢أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٤٥١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٦/١١/٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٢١
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 -٤اﻋﺎدة ﺠدوﻝﺔ اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻘﺎء ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺸرﻜﺔ ﻜﻔﺎﻻت ش.م.ل .ﻝﻠﻌﻤﻼء
اﻝﻤﺘﻀررﻴن ﻤﻊ اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤدﻴد ﺠدول اﻝﺘﺴدﻴد ﻝﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﺴﻨﺘﻴن اﻀﺎﻓﺔ
اﻝﻰ اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺤﻬم ﻗرﻀﺎً اﻀﺎﻓﻴﺎً ﻜل ذﻝك وﻓﻘﺎً ﻝﺸروط ﺸرﻜﺔ ﻜﻔﺎﻻت
ش.م.ل .ﻋﻠﻰ ان ﻴﺘم وﻗف دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔﺎﺌدة اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺘﺴدﻴد
اﻻﻀﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز ﻓﺘرة اﻝﺴﺒﻊ ﺴﻨوات اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢ﻤن اﻝﻤﺎدة
اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﻘرار.
 -٥ﻤﻨﺢ اﻝﻌﻤﻼء اﻝﻤﺘﻀررﻴن ،اﻝذﻴن ﻴﺴﺘﻔﻴدون ﻤـن ﻗروض ﻤﻤﻨوﺤـﺔ اﺴـﺘﻨﺎداً إﻝـﻰ
اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻝﻤوﻗﻌــﺔ ﺒــﻴن اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ واﻝﺒﻨــك اﻷوروﺒــﻲ ﻝﻠﺘﺜﻤﻴــر،
ﻗرﻀﺎً ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔﺎﺌدة اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻴﺨﺼص ﻝﺘﺴ ـدﻴد اﻝدﻓﻌ ـﺔ اﻝﺘـﻲ
ﺘﺴـﺘﺤق ﻝﻠﺒـﻨك اﻻوروﺒﻲ ﻝﻠﺘﺜﻤﻴر ﺒـﻴن  ٢٠٠٦/٧/١٢و ٢٠٠٧/٦/٣٠ﻋﻠـﻰ أن
ﻴــﺘم ﺘﺴــدﻴد اﻝﻘــرض اﻹﻀــﺎﻓﻲ ﺨــﻼل اﻝﻔﺘ ـرة اﻝزﻤﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺘﺒﻘﻴــﺔ ﻤــن ﻋﻤــر اﻝﻘــرض
اﻷﺴﺎﺴﻲ وذﻝك ﺒﺘوزﻴﻌﻪ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎوي ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤدة.
 -٦اﻋــﻼم ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن وﻝﺠﻨــﺔ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف ﻋﻨــد اﺴــﺘﻔﺎدة اﻝﻌﻤــﻼء
اﻝﻤﺘﻀررﻴن ﻤن ﻤﺴﺎﻋدات أو ﻤﻨﺢ ﻤن أي ﺠﻬﺔ ﻜﺎﻨت.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ :١ﻴ ــﺘم دون اﻝﺤﺎﺠ ــﺔ اﻝـ ــﻰ ﻤواﻓﻘ ــﺔ اﻓرادﻴ ــﺔ ﻤـ ــن اﻝﻤﺠﻠ ــس اﻝﻤرﻜ ــزي ﻝﻤﺼ ــرف ﻝﺒـ ــﻨﺎن،
ﺘﺨﻔـﻴض :
 –١اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻲ اﻹﻝ ازﻤــﻲ ﻷي ﻤﺼــرف ﺒﻤــﺎ ﻴ ـوازي ﻨﺴ ـﺒﺔ %٦٠ﻤــن ﻗﻴﻤ ــﺔ رﺼــﻴد
اﻝﻘــروض اﻝﻤﺴــﺘﻔﻴدة ﻤــن اﻝــدﻋم واﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻤــن ﻗﺒﻠــﻪ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠــﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﺒﻜﻔﺎﻝــﺔ
ﺸرﻜﺔ ﻜﻔﺎﻻت ش.م.ل -.ﻜﻔﺎﻝﺔ ﻗروض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ.
 -٢اﻻﻝﺘ ازﻤـﺎت ﻷﺠـل اﻝﺨﺎﻀــﻌﺔ ﻝﺠـزء ﻤــن اﻻﺤﺘﻴـﺎطﻲ اﻹﻝ ازﻤــﻲ ﻷي ﻤﺼـرف ﺒﻤــﺎ
ﻴ ـوازي ﻗﻴﻤ ــﺔ رﺼــﻴد اﻝﻘــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻤــن ﻗﺒﻠــﻪ واﻝﻤﺴــﺘﻔﻴدة ﻤ ــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ
ﻝﻠﻔواﺌ ــد اﻝﻤدﻴﻨ ــﺔ ﺒﻤ ــﺎ ﻓﻴﻬ ــﺎ اﻝﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠ ــﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴ ــﺔ ﺒﻜﻔﺎﻝ ــﺔ ﺸ ــرﻜﺔ ﻜﻔ ــﺎﻻت
ش.م.ل - .ﻜﻔﺎﻝﺔ ﻗروض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ :٢ﺘﺴﺘﻔﻴد أﻴﻀﺎً ﻤن أﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻘرار :

 -١ادﺧــﻞ اﺧــﺮ ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻻوﱃ ﻣــﻦ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٠١٤٤ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٥/٩ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ
 (١٨٧واﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
» ﻳﻌﻤﻞ ﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻮر ﺻﺪورﻩ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورﻩ«.
٢
 ﻋــﺪﻟﺖ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻻوﱃ ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٠١٤٤ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٥/٩ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  (١٨٧واﻟــﺬيﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
» ﻳﻌﻤﻞ ﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻮر ﺻﺪورﻩ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورﻩ«.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٠ت /٢٠١٤-١٢-٣١
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 -١اﻝﻘــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ اﺴــﺘﻨﺎدا إﻝــﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻝﻤوﻗﻌــﺔ ﺒﻴ ــن اﻝﺠﻤﻬورﻴ ــﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ
وﺒــﻴن اﻝﺒﻨــك اﻷوروﺒــﻲ ﻝﻠﺘﺜﻤﻴــر اﻝﺘــﻲ ﻴــدﻴرﻫﺎ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن واﻝﺘــﻲ ﻴواﻓــق ﻋﻠــﻰ
إﻓﺎدﺘﻬﺎ ﻤن اﻝدﻋم ،وذﻝك ﺒـﺎﻝرﻏم ﻤـن ﻋـدم ﺘـوﻓر ﺸـروط اﻹﻗـراض اﻝﻤﻨﺼـوص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘرار) ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤدة واﻝﻔﺎﺌدة(.
 -٢ﻋﻤﻠﻴـ ــﺎت اﻹﻴﺠ ــﺎر اﻝﺘﻤوﻴﻠـ ــﻲ اﻝﻤﺴ ــﺘوﻓﻴﺔ اﻝﺸ ــروط اﻝﻤﻨﺼ ــوص ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻫ ــذا
اﻝﻘرار ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺸرط ﻋـدم اﺴـﺘﺤﻘﺎق اﻜﺜـر ﻤـن  % ١٥ﻤـن اﺼـل اﻝـدﻴن ﺨـﻼل
اﻝﺴﻨﺘﻴن اﻻوﻝﻴﻴن ﻤـن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت.
 -٣اﻝﻘــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴــﺎت اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﻤ ــﺎدة اﻷوﻝــﻰ ﻤــن ﻫــذا اﻝﻘ ـرار ،ﻝﻘــﺎء
ﻜﻔﺎﻝ ـ ـ ــﺔ ﺸ ـ ـ ــرﻜﺔ ﻜﻔ ـ ـ ــﺎﻻت ش.م.ل  -ﻜﻔﺎﻝ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ــروض اﻝﻤؤﺴﺴ ـ ـ ــﺎت اﻝﺼ ـ ـ ــﻐﻴرة
واﻝﻤﺘوﺴط ــﺔ وذﻝــك ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن ﻋــدم ﺘــوﻓر ﺸــروط اﻻﻗ ـراض اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘرار ،وذﻝك وﻓﻘﺎً ﻝﻸﺴس اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
أ -أن ُﻴﻌطﻰ اﻝﻤﻘﺘرض ﻓﺘرة ﺴﻤﺎح ﻝﻠﺒدء ﺒﺎﻝﺘﺴدﻴــد ﻻ ﺘﻘـل ﻋـن ﺴـﺘﺔ اﺸـﻬر وﻻ
ﺘزﻴد ﻋن ﺴﻨﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻨﺢ اﻝﻘرض.
ب -أن ﻴﺴري اﻝدﻋم ﻋﻠﻰ اﻝﻘرض ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﺴﺘﻼم اﻝطﻠب ﻓﻲ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن،
ﻤرﻓﻘﺎً ﺒﻪ ﺜﻼث ﻨﺴﺦ إﺤداﻫﺎ أﺼﻠﻴﺔ ﻋن :
 ﻋﻘد اﻝﻘرض اﻝﻤؤرخ واﻝﻤوﻗﻊ وﻓﻘﺎ ﻝﻸﺼول.ظم وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻸﻨﻤــوذج ) (PB01ﻤﻘﺘرﻨ ـﺎً ﺒﺘوﻗﻴــﻊ ﺸــرﻜﺔ ﻜﻔــﺎﻻت
 ﺠــدول ﻤــﻨ ّش.م.ل - .ﻜﻔﺎﻝﺔ ﻗروض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطـﺔ.
 اﻝﺘﺼ ـرﻴﺢ ﺒوﻀــﻊ اﻝﻘــرض ﻤوﻀــﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴــذ اﻝﻤﻘــدم إﻝــﻰ ﻜــل ﻤــن ﻤﻜﺘــبﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن وﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﻤﺨﺎطر ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
 أي ﻤﺴﺘﻨدات أﺨرى ﻴطﻠﺒﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.ج -ان ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻀﻤﺎﻨﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﻘﺘرض ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻘرض اﻝﻤﻤﻨـوح
ﻝــﻪ ﺒﻜﻔﺎﻝــﺔ ﺸــرﻜﺔ ﻜﻔــﺎﻻت ش.م.ل - .ﻜﻔﺎﻝــﺔ ﻗــروض اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺼــﻐﻴرة
واﻝﻤﺘوﺴطﺔ ﻨﺴﺒﺔ  %٥٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض.
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اﻝﻤــﺎدة اﻝﺴــﺎﺒﻌﺔ -١ ١ :ﺘﺘﺤﻤــل اﻝﺠﻬــﺔ اﻝﻤﺎﻨﺤــﺔ ﻝﻠﻘــرض اﻝﻤﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن اﻝــدﻋم ﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ ﺼــﺤﺔ ﺘﻨﻔﻴــذ
وﻤراﻗﺒــﺔ اﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘــرض اﻝﻤــذﻜور وﺘطﺎﺒﻘــﻪ ﻤــﻊ اﻝﻐﺎﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻤــﻨﺢ ﻤــن أﺠﻠﻬــﺎ
وﺼﺤﺔ ﺘطﺒﻴق اﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ ﻤﻜرر.
 -٢ﻓﻲ ﺤـﺎل اﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘـرض ﻝﻐﻴـر اﻝﻐﺎﻴــﺔ اﻝﻤﻤﻨـوح ﻤـن اﺠﻠﻬـﺎ أو ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ
ﻻﺤﻜــﺎم ﻫــذا اﻝﻘـرار ،ﺘــدﻓﻊ اﻝﺠﻬــﺔ اﻝﻤﺎﻨﺤــﺔ ﺘﻌوﻴﻀـﺎً ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ ﻓﺎﺌــدة ﺠزاﺌﻴــﺔ ﻤﻘــدارﻩ
 % ١٥ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻗرض وﻴﺘم وﻗـف اﻝـدﻋم واﺴـﺘرداد اﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ اﻝﺘـﻲ اﺴـﺘﻔﺎدت
ﻤﻨﻬﺎ ﻋن ﻫذا اﻝﻘرض.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ :٢ﺘﻜﻠف ﻝﺠﻨﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﺼﺤﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذا اﻝﻘرار ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤـن ﺼـﺤﺔ
اﻝ ــدﻴون ﻤوﻀ ــوع اﻝﻤ ــﺎدة اﻝراﺒﻌ ــﺔ ﻤﻜ ــرر وﻤ ــن اﻤﻜﺎﻨﻴ ــﺔ ﺘﺴ ــدﻴدﻫﺎ ﻋﻠ ــﻰ أن ﺘﺒﻠ ــﻎ ﺤ ــﺎﻜم
ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻓو ار ﺒﺄي ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ .
اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ :٢ﺒﻐﻴ ــﺔ اﺤﺘﺴ ــﺎب ﻤﺒ ــﺎﻝﻎ اﻝ ــدﻋم  ،ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺠﻬ ــﺎت اﻝﻤﺎﻨﺤ ــﺔ ﺘزوﻴ ــد وﺤ ــدة اﻝﺘﻤوﻴ ــل ﻝ ــدى
ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨــﺎن وﻝﺠﻨــﺔ اﻝرﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف ﻓﺼـﻠﻴﺎ ،ﺨــﻼل ﻋﺸـرة أﻴـﺎم ﺘﻠــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ
ﻜل ﻓﺼل ،ﺒﺠدول ﻤﻨظم وﻓﻘﺎ ﻝﻸﻨﻤوذج ) (PB02اﻝﻤرﻓق ﺒﻬذا اﻝﻘـرار.
اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة -١ ٢:ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﺎﻨﺤﺔ :
أ-

اﻝﺤﺼول ﻋﻠـﻰ ﻤواﻓﻘـﺔ ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن ﻋﻠـﻰ أي ﺘﻌـدﻴل ﻓـﻲ ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻘـرض
اﻝﻤﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن اﻝــدﻋم أو أﺠﻠــﻪ أو ﺘــﺎرﻴﺦ ﺴــﺤﺒﻪ أو ﺘﺴــدﻴدﻩ وﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻔــرغ
ﻋﻨﻪ .

ب -إﻋﻼم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺒﺘﻌدﻴل ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻘرض اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤن اﻝـدﻋم ﻋﻠـﻰ
ان ﻴﺘم اﺨذ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌدﻴل ﻗﺒل إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع .

 -١ﻋــﺪﻟﺖ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻻوﱃ ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٠١٤٤ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٥/٩ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  (١٨٧واﻟــﺬي
ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
» ﻳﻌﻤﻞ ﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻮر ﺻﺪورﻩ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورﻩ«.
 -٢ادﺧــﻞ اﺧــﺮ ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻻوﱃ ﻣــﻦ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٠١٤٤ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٥/٩ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ
 (١٨٧واﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
» ﻳﻌﻤﻞ ﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻮر ﺻﺪورﻩ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورﻩ«.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٠ت /٢٠٠٩-٦-٣٠
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ج -إﻋﻼم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨـﺎن ﺒـﺄي ﺘﻌـدﻴﻼت أﺨـرى ﺘﺘﻌﻠـق ﺒـﺎﻝﻘرض اﻝﻤﺴـﺘﻔﻴد ﻤـن
اﻝــدﻋم و ﺒــﺎﻝﺘﻔرغ ﻋــن اﻝﻘــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﺒﻜﻔﺎﻝــﺔ ﺸــرﻜﺔ ﻜﻔــﺎﻻت ش.م.ل
 ﻜﻔﺎﻝﺔ ﻗروض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطـﺔ. -٢ﻴﻘدم اﻝطﻠب إﻝﻰ ﻤﻜﺘب ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻨﺴﺦ ،إﺤداﻫﺎ أﺼـﻠﻴﺔ،
ﻤرﻓﻘﺎً ﺒـﻪ اﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌدﻴل أو ﺒﺎﻝﺘﻔرغ اﻝﻤطﻠوب وﺠدوﻻ ﻤﻨظﻤﺎً وﻓﻘـﺎً
ﻝﻸﻨﻤوذج ) (PB01اﻝﻤرﻓق ﺒﻬذا اﻝﻘرار.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة  :١ﺘﻠﻐﻰ اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن :٢
 اﻝﻘـ ـ ـ ـرار رﻗ ـ ـ ــم  ٧٢٨٤ﺘ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ١٩٩٩/٥/١١ﻤوﻀ ـ ـ ــوع اﻝﺘﻌﻤ ـ ـ ــﻴم ﻝﻠﻤﺼ ـ ـ ـ ـﺎرفوﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ رﻗم  ١٧٢٥ﺘﺎرﻴﺦ .١٩٩٩/٥/١١
 اﻝﻘ ـ ـرار رﻗـ ــم  ٧٥٢٣ﺘـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٠/٢/١٧ﻤوﻀـ ــوع اﻝﺘﻌﻤـ ــﻴم ﻝﻠﻤﺼـ ـ ـﺎرف رﻗـ ــم ١٧٩٧ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠٠/٢/١٧
 اﻝﻘـ ـ ـ ـرار رﻗ ـ ـ ــم  ٧٥٢٤ﺘ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٠/٢/١٧ﻤوﻀ ـ ـ ــوع اﻝﺘﻌﻤ ـ ـ ــﻴم ﻝﻠﻤﺼ ـ ـ ـ ـﺎرفوﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ رﻗم  ١٧٩٨ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠٠/٢/١٧
 اﻝﻘ ـ ـ ـ ـرار رﻗـ ـ ـ ــم  ٧٦٥٨ﺘـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٠/٩/٨ﻤوﻀـ ـ ـ ــوع اﻝﺘﻌﻤـ ـ ـ ــﻴم ﻝﻠﻤﺼـ ـ ـ ـ ـﺎرفوﻝﻠﻤؤﺴﺴ ـ ـ ـ ـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ـ ـ ــﺔ وﻝﺸ ـ ـ ــرﻜﺎت اﻻﻴﺠ ـ ـ ــﺎر اﻝﺘﻤ ـ ـ ــوﻴﻠﻲ رﻗ ـ ـ ــم  ١٨٤٨ﺘﺎرﻴ ـ ـ ـ ـﺦ
.٢٠٠٠/٩/٨
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸرة  :٣ﻴﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﻘرار ﻓور ﺼدورﻩ.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸرة  :٤ﻴﻨﺸر ﻫذا اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ .
ﺒﻴروت  ،ﻓﻲ  ٢ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ ٢٠٠١
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

_____________________
 -١ﻋــﺪل ﺗـﺮﻗﻴﻢ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٠١٤٤ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٥/٩ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  (١٨٧ﲝﻴــﺚ
أﺻﺒﺤﺖ "اﳌﺎدة اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة" ﺑﺪﻻُ ﻣﻦ "اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة".
 -٢ارﻗﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ﻫﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﱰﻗﻴﻢ اﻟﻘﺪﱘ.
 -٣ﻋــﺪل ﺗ ـﺮﻗﻴﻢ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٠١٤٤ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٥/٩ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  (١٨٧ﲝﻴــﺚ
أﺻﺒﺤﺖ "اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة" ﺑﺪﻻُ ﻣﻦ "اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة" .
 -٤ﻋﺪل ﺗﺮﻗﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠١٤٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٥/٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  (١٨٧ﲝﻴﺚ
أﺻﺒﺤﺖ "اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة" ﺑﺪﻻُ ﻣﻦ "اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة".

ﳕﻮذج رﻗﻢ PB01

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن

١

اﳉﺪول اﳌﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ
) ﻗﺮض ﺟﺪﻳﺪ  ﻣﻌﺪل  ﻛﻤﺎ ﰲ ___ ( ______ / ___ /
اﺳـﻢ اﻟﺒﻨـﻚ :
رﻗـﻢ اﻟﺒﻨـﻚ :
اﺳـﻢ اﳌﻘﱰض :
اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل :
رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض **:
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮر رﺻﻴﺪ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض ﲝﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

اﺳـ ــﻢ اﳌﺴـﺆول :
رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :
رﻗﻤﻪ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ*:
رﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘـ ــﺮض :
ﺗﺎرﻳــﺦ اﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق :
رﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

رﻣﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي :
اﻟﺮﺻــﻴﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤـﻞ :
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘــﺪرة :

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

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 ّ

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﳚﺐ اﳊﺼﻮل ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﻜﺎﻓﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارﺻﺪة اﻟﻘﺮوض اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
 – ١أدﺧﻞ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٦٤٠ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/١/٢٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(٢٤٣اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ.

٥٢٩

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٠ت /٢٠١١-٦-٣٠

) ** (
اﻟﺮﻣﺰ " "a3اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻏﲑ اﳌﺬﻛﻮرة أدﻧﺎﻩ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a31اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻻوروﰊ ﻟﻠﺘﺜﻤﲑ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a32اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a33اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a34اﻟﻘﺮوض اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

اﻟﺮﻣﺰ " "a35اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a5اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ 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.
اﻟﺮﻣﺰ " "l2ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﳚﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "rاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

٥٣٠

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن
ﺸرح اﻻﻨﻤوذج : ١ PB01
الشرح

المعلومات
اسم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
اسم البنك.
رقم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
رقم البنك.
يذكر المسؤول المباشر عن ھذه القروض لالتصال به عند الضرورة.
اسم المسؤول.
يذكر رقم الھاتف المباشر للمسؤول.
رقم ھاتفه.
اسم العميل المدين الذي يستفيد من القرض.
اسم المقترض.
رقم999ه ل999دى مركزي999ة يجب إرفاق لألفراد و المؤسس9ات الفردي9ة بطاق9ة تع9رف للمقت9رض باإلض9افة إل9ى ص9ورة ع9ن بطاق9ة
ھوية المقترض الذي ليس لديه رقم لدى مركزية المخاطر.
المخاطر.
للشركات يرفق بطاقة تعرف للشركات باإلضافة إلى صورة عن السجل التجاري للشركات التي ليس
لديھا رقم لدى مركزية المخاطر.
رمز القطاع االقتصادي .رم99ز القط99اع االقتص99ادي بن99اء لغاي99ة الق99رض الممن99وح وفق99ا ً للق99رار االساس99ي رق99م  ٧٧٠٥ت99اريخ
.٢٠٠٠/١٠/٢٦
قيمة القرض الذي ذكره المصرف في طلبه.
القرض الممنوح.
رمز عملة القرض.
يذكر رمز العملة وفقا ً للجدول المرفق رقم .DEV01
في حال كان القرض ممنوحا قبل تقديم الطلب إلى مصرف لبنان ي9ذكر أص9ل الرص9يد المس9تعمل م9ن
الرصيد المستعمل.
قيمة القرض ،دون إضافة الفوائد و العموالت ،بتاريخ إرسال طلب االستفادة من الدعم.
ف99ي ح99ال ك99ان الق99رض ممنوح 9ا ً قب99ل إرس99ال الطل99ب ي99ذكر ت99اريخ اس99تعماله ألول م99رة و ف99ي ح99ال ل99م
تاريخ االستعمال.
يستعمل بعد ال يذكر شيء.
يذكر تاريخ استحقاق آخر دفعة على أن ال تقل عن خمس سنوات و ال تتعدى سبع سنوات.
تاريخ االستحقاق.
تحدد قيمة الدعم المطلوبة على كامل فترة القرض
قيمة الدعم المقدرة
رمز نوع القرض.
 : a3القروض للقطاعات اإلنتاجية التي تستفيد من دعم الفوائد غير المذكورة ادناه.
 :a31القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدين9ة والممنوح9ة م9ن المص9ارف اس9تناداً ال9ى االتفاق9ات
الموقعة بين الجمھورية اللبنانية والبنك االوروبي للتثمير.
 :a32الق9999روض الممنوح9999ة م9999ن المص9999ارف بتموي9999ل م9999ن  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو
 AFESDوالتي تستفيد من دعم الفوائد.
 :a33القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لق9اء كفال9ة م9ن  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو
 AFESDوالتي تستفيد من دعم الفوائد.
 :a34القروض المخصصة لتمويل احتياجات الرأسمال التشغيلي للمؤسسات السياحية والتي تستفيد من
دعم الفوائد.
 :a35القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وتستفيد من دعم الفوائد.
 :a5القروض الممنوحة بالعمالت األجنبي9ة لق9اء كفال9ة م9ن ش9ركة كف9االت ش.م.ل .والت9ي تس9تفيد م9ن
دعم الفوائد.
 : q2القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من شركة كفاالت ش.م.ل .والتي تس9تفيد م9ن دع9م
الفوائد.
 : q3القروض الممنوحة ب9الليرة اللبناني9ة لتموي9ل مش9اريع ص9ديقة للبيئ9ة ف9ي مج9ال الطاق9ة لق9اء كفال9ة
"شركة كفاالت" والتي تستفيد من دعم الفوائد.
 : l2عمليات االيجار التمويلي المستفيدة من دعم الفوائد.
 : rالق999روض الممنوح999ة ب999الليرة اللبناني999ة لق999اء كفال999ة م999ن  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو
 AFESDوالتي تستفيد من دعم الفوائد.
رم99ز منطق99ة اس99تعمال يذكر رمز المنطقة التي سيتم فيھا استعمال القرض وفقا للجدول المرفق REG01
القرض
برن99امج تط99ور رص99يد
أصل القرض.
يذكر تواريخ تغير رصيد اصل القرض تبعا ً للسحوبات أو التسديدات.
التاريخ.
يذكر رصيد حساب أصل القرض دون الفوائد و العموالت التابع للتاريخ أعاله.
الرصيد من أصل
القرض)بعملة
القرض(.

________________________________________________________________

 – ١أدﺧــﻞ آﺧــﺮ ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﻨﻤــﻮذج ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٠٦٤٠ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/١/٢٩ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ
 ،(٢٤٣اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ.
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ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن

١

اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻔﺼﻠﻲ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ___  ______ / ___ /إﻟﻰ ___ ______ / ___ /
) اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻓﻲ ___ *( ______ / ___ /
اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺆول :
رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :

اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ :

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ )ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

رﻗﻢ اﻟﻘﺮض
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

رﻗﻢ ﻗﺮار
اﳊﺎﻛﻢ

اﺳ ـ ـ ــﻢ اﳌﻘﺘ ـ ــﺮض

رﻗﻤﻪ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
اﳌﺨﺎﻃﺮ

رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض
**

رﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﻘﺮض

اﻟﻘـﺮض اﳌﻤﻨﻮح
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

اﻟﺘﺎرﻳﺦ )ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ(

اﻟﺮﺻﻴﺪ دون اﻟﻔﻮاﺋﺪ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

ﻣﺠﻤـﻮع ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺪﻋـﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﺼــﻞ

ﻣﺠﻤـﻮع ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺪﻋـﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﺼــﻞ

ﻣﺠﻤـﻮع ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺪﻋـﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﺼــﻞ

ﻣﺠﻤـﻮع ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺪﻋـﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﺼــﻞ

)*(  :ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﺼﻠﻴﺎ أي ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺮﻣﺰ " "a5اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ 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.
اﻟﺮﻣﺰ " "l2ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﳚﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "rاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

___________________________________________________________

 – ١أدﺧﻞ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٦٤٠ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/١/٢٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(٢٤٣اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ.

 ٥٣٠ﻣﻜﺮر ١

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٠ت /٢٠١١-٦-٣٠

) ** ( اﻟﺮﻣﺰ " "a3اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻏﲑ اﳌﺬﻛﻮرة أدﻧﺎﻩ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a31اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻻوروﰊ ﻟﻠﺘﺜﻤﲑ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a32اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a33اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a34اﻟﻘﺮوض اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a35اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف

 ٥٣٠ﻣﻜﺮر ٢

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن
ﺸرح اﻻﻨﻤوذج : ١ PB02
المعلومات
للفترة الممتدة  :من
للفترة الممتدة  :إلى
الوضعية الموقوفة في
اسم البنك.
رقم البنك.
اسم المسؤول.
رقم ھاتفه.
رقم القرض الداخلي.
رقم قرار الحاكم.
اسم المقترض
رقم99999ه ل99999دى مركزي99999ة
المخاطر.
رمز نوع القرض.

رمز عملة القرض
القرض الممنوح.
الرصيد المستعمل

الشرح
تاريخ بداية فترة الثالثة أشھر.
نھاية فترة الثالثة أشھر.
تاريخ نھاية ثالثة أشھر ودوريا من تاريخ موافقة مصرف لبنان.
اسم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
رقم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
يذكر المسؤول المباشر عن ھذه القروض لالتصال به عند الضرورة.
يذكر رقم الھاتف المباشر أيضا ً
رقم آلي يصدره و يعتمده مصرف لبنان لتحديد كل قرض.
يذكر رقم قرار الحاكم كما ھو إضافة إلى السنة.
اسم العميل المدين الذي يستفيد من القرض.
يجب إرفاق لألفراد و المؤسسات الفردي9ة بطاق9ة تع9رف للمقت9رض باإلض9افة إل9ى ص9ورة
عن بطاقة ھوية المقترض الذي ليس لديه رقم لدى مركزية المخاطر.
للش99ركات يرف99ق بطاق99ة تع99رف للش99ركات باإلض99افة إل99ى ص99ورة ع99ن الس99جل التج99اري
للشركات التي ليس لديھا رقم لدى مركزية المخاطر.
 : a3القروض للقطاعات اإلنتاجية التي تستفيد من دعم الفوائد غير المذكورة ادناه.
 :a31القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة من المصارف استناداً ال9ى
االتفاقات الموقعة بين الجمھورية اللبنانية والبنك االوروبي للتثمير.
 :a32القروض الممنوحة من المصارف بتمويل من  IFCاو  EIBاو  OPICاو AFD
او  AFESDوالتي تستفيد من دعم الفوائد.
 :a33القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لق9اء كفال9ة م9ن  IFCاو  EIBاو  OPICاو
 AFDاو  AFESDوالتي تستفيد من دعم الفوائد.
 :a34الق99روض المخصص99ة لتموي99ل احتياج99ات الرأس99مال التش99غيلي للمؤسس99ات الس99ياحية
والتي تستفيد من دعم الفوائد.
 :a35القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وتستفيد من دعم الفوائد.
 :a5القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لق9اء كفال9ة م9ن ش9ركة كف9االت ش.م.ل .والت9ي
تستفيد من دعم الفوائد.
 : q2الق99روض الممنوح99ة ب99الليرة اللبناني99ة لق99اء كفال99ة م99ن ش99ركة كف99االت ش.م.ل .والت99ي
تستفيد من دعم الفوائد.
 : q3القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتموي9ل مش9اريع ص9ديقة للبيئ9ة ف9ي مج9ال الطاق9ة
لقاء كفالة "شركة كفاالت" والتي تستفيد من دعم الفوائد.
 : l2عمليات االيجار التمويلي المستفيدة من دعم الفوائد.
 : rالق999روض الممنوح999ة ب999الليرة اللبناني999ة لق999اء كفال999ة م999ن  IFCاو  EIBاو  OPICاو
 AFDاو  AFESDوالتي تستفيد من دعم الفوائد.
يذكر رمز العملة وفقا ً للجدول المرفق رقم .DEV01
قيمة القرض الموافق على دعم فوائده من قبل حاكم مصرف لبنان.

التاريخ يذكر التاريخ الذي تغير فيه رصيد القرض.
يذكر رصيد حساب أصل القرض دون الفوائد و العموالت التابع للتاريخ أعاله.
الرصيد دون الفوائد
قيمة الدعم المطلوبة عن فترة نھاية ثالثة أشھر ودوريا من تاريخ موافقة مصرف لبنان.
قيمة الدعم المطلوب
________________________________________________________________

 – ١أدﺧــﻞ آﺧــﺮ ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﻨﻤــﻮذج ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٠٦٤٠ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/١/٢٩ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ
 ،(٢٤٣اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ.

٣  ﻣﻜﺮر٥٣٠

DEV 01

١

Code Devises
BDL

ISO

country

Code Currency Name

رموز العمالت

code

code

001 LEBANESE POUND

LBP

100

اسم العملة
ليرة لبنانية

002 US DOLLAR

USD

611

دوالر اميركي

004 SWISS FRANC

CHF

328

فرنك سويسري

005 BRITISH POUND

GBP

326

ليرة استرلينية

006 JAPANESE YEN

JPY

413

ين ياباني

009 CANADIAN DOLLAR

CAD

606

دوالر كندي

012 SWEDISH KRONA

SEK

327

كورون سويدي

013 DANISH KRONE

DKK

306

كورون دانماركي

014 NORWEGIAN KRONE

NOK

320

كورون نروجي

018 AUSTRALIAN DOLLAR

AUD

701

دوالر استرالي

019 SAUDI ARABIAN RIYAL

SAR

202

 سعوديy

020 KUWAITI DINAR

KWD

210

دينار كويتي

021 UAE DIRHAM

AED

206

درھم اماراتي

022 QATAR RIAL

QAR

209

 قطريy

023 JORDANIAN DINAR

JOD

208

دينار اردني

024 BAHRAINI DINAR

BHD

203

دينار بحراني

025 SYRIAN POUND

SYP

219

ليرة سورية

026 IRAQI DINAR

IQD

207

دينار عراقي

027 LIBYAN DINAR

LYD

212

دينار ليبي

028 EGYPTIAN POUND

EGP

205

جنيه مصري

029 ROUBLE (OFF.RATE)

SUR

331

(روبل )سعر رسمي

030 IRANIAN RIAL

IRR

412

 ايرانيy

031 TURKISH LIRA

TRL

330

ليرة تركية

032 INDIAN RUPEE

INR

410

روبيه ھندي

033 CFA FRANC

XOF

509

فرنك افريقي

034 HONG KONG DOLLAR

HKD

409

دوالر ھونكونغ

035 CYPRUS POUND

CYP

305

ليرة قبرصية

036 SOUTH AFRICAN RAND

ZAR

501

رند

037 ALGERIAN DINAR

DZD

201

دينار جزائري

038 MOROCCAN DIRHAM

MAD

213

درھم مغربي

040 OMANI RIYAL

OMR

215

 عمانيy

041 NIGERIAN NAIRA

NGN

526

نيرا

042 CHINESE RENMINBI

CNY

405

(يوان )رين مين بي

043 ARGENTINIAN PESO

ARP

601

بيزوس ارجنتيني
ـــــــــــــــــــــــ

 )ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳـﻴﻂ٢٠٠٤/٧/١٣  ﺗﺎرﻳﺦ٨٧٨٠  أدﺧﻞ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ-١
.(٥٧ رﻗﻢ

/٢٠٠٩-٦-٣٠  ت/٨٠  ر/١  ﻗﺴم/ﻨص

٤  ﻣﻜﺮر٥٣٠

044 YEMEN RIAL

YER

221

 يمنيy

045 PAKISTANI RUPEE

PKR

417

روبي باكستاني

046 TUNISIAN DINAR

TND

220

دينار تونسي

047 SINGAPORE DOLLAR

SGD

419

دوالر سنغابوري

048 SRI LANKAN RUPEE

LKR

420

روبي سرلنكا

049 PHILIPPINE PESO

PHP

418

بيزوس فيليبيني

051 BRAZILIAN REAL

BRL

605

 برازيليy

052 CHILEAN PESO

CLP

607

بيزوس شـيلي

053
054
057
058
059
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
076

IEP
VEB
RUR
MYR
SLL
ISK
WON
THB
MXN
COP
BGL
GNF
SDR
EUR
CUP
IDR
TWD
CZK
NZD
ROL

313
626
331
415
531
314
407
421
618
608
304
516
0
300
610
411
422
329
702
325

ليرة ايرلندية
بوليفر فنزويلي
(روبل )سعر حر
رنجيت ماليزي
ليون سيراليون
كورون ايسلندي
وون كوري
باھت تايلندي
بيزوس مكسيكي
بيزوس كولومبي
ليف بلغاري
فرنك غيني
حـقوق السـحـب الخاصة
يورو
بيزوس كوبي
روبية اندونيسية
دوالر تايواني
كورونا تشيكي
دوالر نيوزيلندي
ليو روماني

IRISH PUNT
VENEZUELAN BOLIVAR
ROUBLE (MKT.RATE)
MALAYSIAN RINGGIT
LEON SIERALEONE
ICELAND KRONA
COREAN WON
BAHT THAILAND
MEXICAN PESO
COLOMBIAN PESO
LEV
GUINEA FRANC
SPECIAL DRAWING RIGHTS
EURO
CUBAN PESO
INDONESIAN RUPIAH
TAIWAM DOLLAR
CZECH KORUNA
NEW ZEALAND DOLLAR
ROMANIA LEU

١٠١٤٤  ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢPB00  اﻟﻐﻲ اﻷﳕﻮذج.(١٨٧  )ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ٢٠٠٩/٥/٩ ﺗﺎرﻳﺦ

أﻨﻤوذج )أ(  ١ﻗروض ﻤﺘوﺴطﺔ وطوﻴﻠﺔ اﻷﺠل

ﺠدول ﺒﺄﺴﻤﺎء وأرﺼدة اﻝﻌﻤﻼء اﻝﻤدﻴﻨﻴن واﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ
اﻝﻤﺘﻀررﻴن ﻤن ﺤرب ﺘﻤوز  ٢٠٠٦ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﻗوﻓﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ٣١ﺘﻤوز ٢٠٠٦

اﻝﻤﺼرف/اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ/ﺸرﻜﺔ اﻹﻴﺠﺎر اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ :
:
اﻝرﻗم ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
إﺴم اﻝﻤﻘﺘرض

رﻗم ﻤرﻜزﻴﺔ
اﻝﻤﺨﺎطر

رﻗم اﻝﻘرار
اﻷﺴﺎﺴﻲ

ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘرار

رﻤز ﻨوع
اﻝﻀرر *

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٠ت /٢٠٠٩-٦-٣٠

 ٥٣٠ﻣﻜﺮر ٥

)*( :الرمز "أ" ضرر مباشر
الرمز "ب" ضرر غير مباشر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻷﳕﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٤٥١ﺗﺎرﻳـﺦ ) ٢٠٠٦/١١/٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ .(١٢١

ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻝﻤدﻋوﻤﺔ

اﻝرﺼﻴد ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٦/٧/٣١ﻤﺠﻤوع اﻷﻗﺴﺎط اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻴن ﻓﺎﺌدة اﻝدﻋم
 ٢٠٠٦/٧/١٢و ٢٠٠٧/٦/٣٠اﻝﻤطﺒﻘﺔ )(%
ﺒﺤﺴب ﺠدول PB01

 ٥٣٠ﻣﻜﺮر٦

أﻨﻤوذج )ب(  ١ﻗروض ﻜﻔﺎﻻت

ﺠدول ﺒﺄﺴﻤﺎء وأرﺼدة اﻝﻌﻤﻼء اﻝﻤدﻴﻨﻴن واﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ
اﻝﻤﺘﻀررﻴن ﻤن ﺤرب ﺘﻤوز  ٢٠٠٦ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﻗوﻓﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ٣١ﺘﻤوز ٢٠٠٦

:
اﻝﻤﺼرف/اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
اﻝرﻗم ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن :
إﺴم اﻝﻤﻘﺘرض

رﻗم ﻤرﻜزﻴﺔ
اﻝﻤﺨﺎطر

رﻗم اﻝﻜﻔﺎﻝﺔ

رﻤز ﻨوع اﻝﻀرر
*
ﺘﺎرﻴﺦ ﺒدء اﻝدﻋم

)*( :الرمز "أ" ضرر مباشر
الرمز "ب" ضرر غير مباشر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻷﳕﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٤٥١ﺗﺎرﻳـﺦ ) ٢٠٠٦/١١/٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ .(١٢١

ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻝﻤدﻋوﻤﺔ

اﻝرﺼﻴد ﺒﺘﺎرﻴﺦ ٢٠٠٦/٧/٣١
ﺒﺤﺴب ﺠدول PB01

ﻓﺎﺌدة اﻝدﻋم
اﻝﻤطﺒﻘﺔ )(%

أﻨﻤوذج )ج(  ١ﻗروض اﻝﺒﻨك اﻷوروﺒﻲ ﻝﻠﺘﺜﻤﻴر

ﺠدول ﺒﺄﺴﻤﺎء وأرﺼدة اﻝﻌﻤﻼء اﻝﻤدﻴﻨﻴن واﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ
اﻝﻤﺘﻀررﻴن ﻤن ﺤرب ﺘﻤوز  ٢٠٠٦ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﻗوﻓﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ٣١ﺘﻤوز ٢٠٠٦

:
اﻝﻤﺼرف
اﻝرﻗم ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن :
إﺴم اﻝﻤﻘﺘرض

رﻗم ﻤرﻜزﻴﺔ
اﻝﻤﺨﺎطر

رﻗم اﻝﻘرار
اﻷﺴﺎﺴﻲ

ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘرار

رﻤز ﻨوع
اﻝﻀرر *

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٠ت /٢٠٠٩-٦-٣٠

-١

أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻷﳕﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٤٥١ﺗﺎرﻳـﺦ ) ٢٠٠٦/١١/٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ .(١٢١

اﻝﻘﺴط اﻝﻤﺴﺘﺤق ﺒﻴن
 ٢٠٠٦/٧/١٢و ٢٠٠٧/٦/٣٠اﻝﻤطﺒﻘﺔ )(%

 ٥٣٠ﻣﻜﺮر ٧

)*( :الرمز "أ" ضرر مباشر
الرمز "ب" ضرر غير مباشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻝﻤدﻋوﻤﺔ

اﻝرﺼﻴد ﺒﺘﺎرﻴﺦ ٢٠٠٦/٧/٣١
ﺒﺤﺴب ﺠدول PB01

ﻓﺎﺌدة اﻝدﻋم

 ٥٣٠ﻣﻜﺮر ٨

ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻦ

#١

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ / /
رﻗﻢ وإﺳﻢ اﳌﺼﺮف :
إﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ/اﻟﺸﺮﻛﺔ :
ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ :
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ :
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ :
رأس اﳌﺎل :
اﳌﺴﺎﳘﻮن/اﻟﺸﺮﻛﺎء

اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﺼﻔﺔ

أﲰﺎء اﻟﻜﻔﻼء :
)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ل.ل .أو ﺑﺂﻻف د.أ(.
اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻟﺪورة اﻷﺧﲑة
ﺣﺠﻢ اﻷﻋﻤﺎل
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪورة
اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت

اﻟﻜﻔﻼء

اﻟﻌﻤﻴﻞ/اﻟﺸﺮﻛﺎء

اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت
إﻣﻜﺎﻧﺎت أﺧﺮى
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻛﻤﺎ ﰲ / /
اﻟﻨﻮع

:
اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ

اﻟﻐﺎﻳﺔ

اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت

اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ
اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻻﺳﺎﺳﻲ ٥٨

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة )ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ( :
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ / /
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺪاﺋﻨﺔ

:
ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺣﺴﻢ ﲡﺎري

أﺧﺮى

ﻏﲑ
ﻣﺒﺎﺷﺮ

 -١ﲤﻸ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ .ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ .

 - #اﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠١٤٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٥/٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  (١٨٧واﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
» ﻳﻌﻤﻞ ﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻮر ﺻﺪورﻩ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورﻩ«.

