تعميم وسيط ٤٥٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٤٥٥تاريخ  ٢٠١٧/٢/١٥المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التسھيالت الممكن أن يمنحھا
مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت  ،في  ١٥شباط ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٤٥٥
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، ٢٠١٧/٢/٨
يـقـَـرّ ر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يلغى نص مطلع البند ) (١٠من المقطع "ثالثاً" من »المادة التاسعة مكرر«
من القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
» -١٠نسبة  % ٦٠من قيمة القرض السكني الممنوح بالليرة اللبنانية قبل
تاريخ  ٢٠١٧/٢/٨وفقا ً للشروط المنصوص عليھا في المقطع "أوالً" من
المادة العاشرة مكرر من القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
ونسبة  % ٧٥من قيمة ھذه القروض السكنية التي تمنح بعد
تاريخ  ٢٠١٧/٢/٧على ان«:
المادة الثانية :يلغى نص البند ) (١١من المقطع "ثالثاً" من »المادة التاسعة مكرر« من القرار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
» -١١نسبة  % ٨٠من قيمة القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ ٢٠١٧/٢/٨
استنادا إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسـة العامة لإلسكان بما فيھا كلفة
بوالص الضمان في حال تم تقسيطھا للمصرف بنفس تواريخ استحقاق
أقساط القروض ونسبة  % ٩٠من قيمة ھذه القروض التي تمنح بعد
تاريخ «.٢٠١٧/٢/٧

../..

-٢المادة الثالثة :يلغى نص الفقرة االولى من البند ) (٢٧من المقطع "ثالثاً" من »المادة
التاسعة مكرر« من القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل
بالنص التالي:
»  -ان ال تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنھا فترة سماح حدھا االقصى سنة على
ان تسري مدة القرض من تاريخ بدء االنتاج في المشروع«.
المادة الرابعة :يضاف الى المقطع "ثالث اً" من »المادة التاسعة مكرر« من القرار األساسي
رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧البند ) (٣٤التالي نصه:
» -٣٤نسبة  % ١٠٠من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا
الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت«.
المادة الخامسة :يلغى نص الفقرة )أ( من البند ) (٢من المقطع "واحد وعشرون" من »المادة
التاسعة مكرر« من القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل
بالنص التالي:
» أ  -الق^^روض المح^^ددة ف^^ي البن^^ود م^^ن ) (٩ال^^ى ) (٢١وف^^ي البن^^ود ) (٢٤و)(٢٥
و) (٢٦و) (٢٨و) (٢٩و) (٣١و) (٣٣و)«.(٣٤
المادة السادسة :يلغى نص المقطع "ثالث وعشرون" من »المادة التاسعة مكرر« من القرار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
»ض^^من ح^^دود التس^^ليفات االجمالي^^ة المش^^ار اليھ^^ا ف^^ي المقط^^ع "عش^^رون" م^^ن ھ^^ذه
الم^^ادة يمك^^ن ،خ^^الل مھل^^ة أقص^^اھا  ،٢٠١٧/١٠/١٥اف^ادة مص^^رف االس^^كان م^^ن
تس^^^ليفات بفائ^^^دة  %١مقاب^^^ل الق^^^روض الس^^^كنية الت^^^ي يمنحھ^^^ا للعم^^^الء ش^^^رط
ان ال تتجاوز الفوائد والعموالت من اي نوع كانت المحتس^بة عل^ى ھ^ذه الق^روض
نسبة  % ٣وذلك وفقا ً لألصول ولآللية المحددة في المقطعين "عشرون" و"ثاني
وعشرون" وفي البند ) (٢من المقطع "واحد وعشرون" من ھذه المادة«.
المادة السابعة :يلغى نص كل من النموذجين ) (INو ) (IN-B-CFالمرفقين بالقرار األساسي
رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل كل منھما بالنص الجديد المرفق
بھذا القرار.
المادة الثامنة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة التاسعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت  ،في  ١٥شباط ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

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

جدول رقم IN
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

١

PRDB

فئة القروض

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة والعموالت

القروض للقطاعات االنتاجية التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفاالت
ش.م.ل
a3

مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين %١٫٠٧٥+

 -منھا الممنوحة بالليرة اللبنانية

a3

معدل الليبور لثالثة اشھر %٧٫٠٧٥+

٢

RDEV

قروض بالليرة اللبنانية الغراض االبحاث والتطوير في قطاعات انتاجية

rd

%٠٫٧٥

٣

ENVE

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

ev2

 %٥٠) - %٣٫٧٥من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة(

٤

ENVB

a35

مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين %٠٫٧٥-

٥

INFE

٦

WBEV

٧

IN09

٨

KAFB

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

٩

HIN9

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

١٠

HEPH

 -منھا الممنوحة بالعمالت االجنبية

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 ف^ي مج^ال الطاق^ة الممول^ة م^ن أل^ـ ) (EIBو) (AFDالت^ي ال تس^تفيد م^ن دع^م
الدولة للفوائد المدينة
القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث الممولة من البنك الدولي والتي ال تستفيد من دعم الدولة
للفوائد المدينة.
القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً الشروط المنصوص عليھا في المقطع "أوالً" من "المادة العاشرة
مكرر" من القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢

a12
a11, a12,

ھامش الـ ) (EIBو) %٠٫٥ + (AFDعمولة مصرف لبنان +
 %٣٫٧٥ھامش المصرف ناقص ) %١٥٠فائدة سندات الخزينة لسنة
واحدة(
ھامش البنك الدولي  %٠٫٥ +عمولة مصرف لبنان  % ٣ +ھامش
المصرف ناقص ) %١٥٠فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة(

n09, n19

 %٤٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة %٣٫٣ +

q2

%٤٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة %٣٫٣ +

-

منھا الممنوحة قبل تاريخ ٢٠١٧/٢/٨

n29

 %٤٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة %٣،٣ +

-

منھا الممنوحة بعد تاريخ ٢٠١٧/٢/٧

n27k

 %٢٥من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة %٢٫٩ +

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

منھا الممنوحة قبل تاريخ ٢٠١٧/٢/٨

p

-

منھا الممنوحة بعد تاريخ ٢٠١٧/٢/٧

p07k

 %٢٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين %٣٫٩ +
 %١٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة %٣،٢ +

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

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

١٦

EDUS

u

%٣٫٥

١٧

EVES

القروض بالليرة اللبنانية التي ال تتجاوز قيمة كل منھا ثالثين مليون ليرة لبنانية والتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد
المدينة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة

ev2

%٠٫٧٥

١٨

EVER

القروض بالليرة اللبنانية التي ال تتجاوز قيمة كل منھا ثالثين مليون ليرة لبنانية والتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد
المدينة لتمويل شراء انظمة الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع UNDP

ev2

% ٠٫٧٥

١٩

ENTP

cin

%٠٫٧٥

٢٠

HABT

a7

%٣

٢١

MICR

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

القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي

القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لرواد االعمال والمبادرين النشاء مشاريع جديدة في مجال المعرفة واالبداع
القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي يمنحھا مصرف االسكان
"القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات اإلقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة
من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لھذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية.

h1,
h21, h22

٢٢

ENVP

القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث
 منھا الممنوحة بالليرة اللبنانية او بالدوالر االميركي تستفيد من دعم الدولة للفوائدالمدينة والتي استفادت من احكام المادة التاسعة مكرر من ھذا القرار قبل تاريخ
٢٠١٦/١١/٨
 -منھا التي تمنح بالليرة اللبنانية والتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

a35

مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص  %١٫٢للقرض الممنوح بالليرة
اللبنانية  ،ومعدل الليبور لثالثة اشھر % ٤،٥ +

a11, a12

نسبة  %٣ناقص  %٥٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة

٢٣

EVNE

القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي م^ن مش^اريع ص^ديقة للبيئ^ة ف^ي غي^ر مج^ال
الطاق^^^^^^^^^^^^^^^^ة الت^^^^^^^^^^^^^^^^ي ال تس^^^^^^^^^^^^^^^^تفيد م^^^^^^^^^^^^^^^^ن دع^^^^^^^^^^^^^^^^م الدول^^^^^^^^^^^^^^^^ة للفوائ^^^^^^^^^^^^^^^^د المدين^^^^^^^^^^^^^^^^ة
على أن ال تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل.

ev1

 %٣،٧٥ناقص  %٥٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة

٢٤

KAFT

القروض للقطاعات االنتاجية بالليرة اللبنانية الممنوحة ضمن برنامج "كفاالت االشجار" والتي
تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

q2

%٣٫٥

٢٥

KAFE

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

q3

%٣٫٥

٢٦

GSSE

٢٧

WRCP

القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات االنتاجية ضمن برنامج "كفالة المؤسسات الصغيرة"
المشار اليھا في البند ) (٢٦من المقطع "ثالثاً" من المادة التاسعة مكرر من ھذا القرار.
قروض الرأسمال التشغيلي المشار اليھا في البند ) (٢٧من المقطع "ثالثاً" من المادة التاسعة مكرر
من ھذا القرار.

r

%٦

fr

%٤٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة %٣،٣ +

٢٨

HDSE

se

%٢،١٢٨

٢٩

HADD

ad

%٢،١٢٨

٣٠

EVRE

ev2

 %٣،٧٥ناقص %٥٠
من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة

٣١

EVRN

٣٢

PLEA

٣٣

HPMP

٣٤

HGMB

القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف
والمديرية العامة ألمن الدولة.
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف
والضابطة الجمركية.
القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة
في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة
كل منھا ثالثين مليون ليرة لبنانية.
القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة
في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي ال تتجاوز
قيمة كل منھا ثالثين مليون ليرة لبنانية.
الق^^روض الت^^ي تم^^نح ب^^الليرة اللبناني^^ة لتموي^^ل االنت^^اج اللبن^^اني لألعم^^ال الفني^^ة )اف^^الم س^^ينمائية أو
تلفزيونية ،روائية أو وثائقية أو تثقيفية ،أو اعمال مسرحية(
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج
االطفاء
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج
حرس بلدية بيروت

 %٣،٧٥ناقص  %٥٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة
ev2
ea

 ٣،٧٥ناقص  %٥٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة

ppk

%٢،١٢٨

gbk

%٢،١٢٨

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

ﳕﻮذج رﻗﻢ IN-B-CF
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**:
عدد العمالء المستفيدين:

رمـز عمـلة القــــروض:
مجموع القروض الممنوحة للعمالء:

التدفقات النقدية بحسب تاريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعمالء
مجموع إستحقاقات العمالء من أصل القروض
تاريخ االستحقاق
رقم
)بعملة القروض(
) يوم/شھر/سنة (
متسلسل
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
...
المجموع
) * (  :يجب تحديد فـئـة القروض تبعا ً للرموز التالية المدرجة في الجدول : IN

تاريخ أول إسـتحقاق:
تاريخ آخر إسـتحقاق:
منھا :القيمة المستحقة على المصرف لمصرف لبنان
)بعملة القروض(

توقيع المصرف

EVRN,HPMP ,IN09, KAFB, HIN9, HEPH, HMLT, HJUR, HDPL, HFSI, HDSG, EDUS, EVES, EVER, ENTP, HABT, MICR, EVNE, KAFT, KAFE , GSSE, WRCP, HDSE, HADD, HGMB

) ** (  :يجب تحديد نوع القروض تبعا ً لرمز نوع القروض المحددة لكل فـئـة من القروض والمدرجة في الجدول : IN
""n09", "q2", "n29","n27k", "p","p07k", "m1", "jr", "dp", "fs", "sg", "u", "ev2", "cin", "a7", "h1", "h21", "h22","ev1","q2","q3","r","fr","se","ad","ppk","gbk

