٦٧

تعميم أساسي للمصارف رقم ٢٣
موجه ايضا ً الى المؤسسات المالية

ﻨـ ـ ــودﻋﻜم رﺒطـ ـ ــﺎ اﻝﻘ ـ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴـ ـ ــﻲ رﻗـ ـ ــم  ٦١١٦ﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٩٦/٣/٧اﻝﻤﺘﻌﻠـ ـ ــق ﺒﺎﻝﺘﺴـ ـ ــﻬﻴﻼت
اﻝﻤﻤﻜن أن ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻝﻠﻤﺼﺎرف وﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .

ﺒﻴروت ﻓﻲ ١٩٩٦/٣/٧
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﺪﱘ ١٤٠٨

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠١٤-١٢-٣١
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قرار أساسي رقم ٦١١٦
ان ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن،
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤواد  ) ٧٦ﻓﻘرة ج ﻤﻨﻬﺎ ( و ٧٠و ٨١و ٨٢و٩٩
ﺤﺘﻰ  ١٠٨و ١٧٤ﻤﻨﻪ،
وﺒﻨ ـ ـ ـ ــﺎء ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﻗـ ـ ـ ـ ـرار اﻝﻤﺠﻠ ـ ـ ـ ــس اﻝﻤرﻜ ـ ـ ـ ــزي ﻝﻤﺼ ـ ـ ـ ــرف ﻝﺒﻨ ـ ـ ـ ــﺎن اﻝﻤﺘﺨ ـ ـ ـ ــذ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺠﻠﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻪ اﻝﻤﻨﻌﻘ ـ ـ ـ ــدة
ﺒﺘﺎرﻴﺦ ،١٩٩٦/٣/٦
ﻴﻘرر ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
اﻝﻤﺎدة اﻻوﻝﻰ :ﺘطﺒﻴﻘـ ــﺎ ﻻﺤﻜـ ــﺎم اﻝﻤـ ــﺎدة  ١٠٤ﻤـ ــن ﻗـ ــﺎﻨون اﻝﻨﻘـ ــد واﻝﺘﺴـ ــﻠﻴف ،ﻴﻌـ ــﻴن اﻝﺤـ ــد اﻻﻗﺼـ ــﻰ
ﻝرﺼـ ـ ـ ـ ــﻴد اﻝﺘﺴـ ـ ـ ـ ــﻬﻴﻼت ،ﺒﻤـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓﻴـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻝﻔواﺌـ ـ ـ ـ ــد واﻝﻌﻤـ ـ ـ ـ ــوﻻت ،اﻝﻤﻤﻜـ ـ ـ ـ ــن أن ﻴﻤﻨﺤﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ
ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﺒــﺄي ﺸــﻜل ﻜــﺎن ،ﻷي ﻤﺼــرف ﻤﺴــﺠل ﻝدﻴــﻪ أو ﻷي ﻤؤﺴﺴــﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ
ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻝدﻴﻪ ،ﺒﺜﻼﺜﻴن ﺒﺎﻝﻤﺎﻴـﺔ ﻤـن اﻻﻤـوال اﻝﺨﺎﺼـﺔ اﻻﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻷي ﻤﻨﻬـﺎ وﻓﻘـﺎ ﻝﻤﻔﻬـوم
اﻝﻤـ ـ ـ ــﺎدة اﻷوﻝـ ـ ـ ــﻰ ١ﻤـ ـ ـ ــن اﻝﻘ ـ ـ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴـ ـ ـ ــﻲ رﻗـ ـ ـ ــم  ٢ ٦٩٣٨ﺘـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ ١٩٩٨/٣/٢٥
)ﺘﻌﻤﻴم اﺴﺎﺴﻲ رﻗم . (٤٣
ﺘدﺨل ﻓﻲ اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤذﻜورة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺤﺴم اﻝﺴﻨدات اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﺸراﺌﻬﺎ
ﺘﺤت ﻨظﺎم ﻋﻘد اﻻﻤﺎﻨﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎدات ﺒﺎﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري اﻝﻤﻤﻜن ﻤﻨﺤﻬﺎ
وﻓﻘﺎ ﻻﺤﻜﺎم اﻝﻔﻘرﺘﻴن ) (١و) (٢ﻤن اﻝﻤﺎدة  ١٠٢ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف
وﺸراء اﻝﺴﻨدات اﻝﺨﺎﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة  ١٠٦ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤذﻜور .
ﻴﺤدد اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ،ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ
أو ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻀﻤن اﻝﺤد اﻻﻗﺼﻰ اﻝﻤذﻜور أﻋﻼﻩ ،ﻋﻠﻰ ﻀوء
ﺘﻘﻴد أي ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻘواﻨﻴن واﻻﻨظﻤﺔ اﻝﻨﺎﻓذة وﻋﻠﻰ ﻀوء ﺤﺴن ﺘﺴﻴﻴر
أﻋﻤﺎل أي ﻤﻨﻬﻤﺎ.

 -١وردت اﺻ ـﻼً اﻟﻌﺒــﺎرة "اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻣ ـﻦ اﻟﻘ ـﺮار رﻗــﻢ  "٥٠٦٤واﻟــﺬي اﻟﻐــﻲ ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻘ ـﺮار اﻻﺳﺎﺳــﻲ رﻗــﻢ  ٦٩٣٩ﺗــﺎرﻳﺦ ١٩٩٨/٣/٢٥
)ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف رﻗﻢ  ١٦١٢ – ٤٤ﺗﺮﻗﻴﻢ ﻗﺪﱘ .(-
 -٢اﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﳛﺪد اﻻﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ.
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ﻻ ﺘﻤﻨﺢ اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت ﻤوﻀوع ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة إﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ وﻜﻔﺎﻝﺔ اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ
أو اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ .
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ:

ﻴﺤدد اﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي ﻓواﺌد ﺤﺴم اﻝﺴﻨدات اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻋﻤوﻻت اﻝﺸراء ﺘﺤت ﻨظﺎم
ﻋﻘد اﻻﻤﺎﻨﺔ وذﻝك ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وﺒﺎﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ .

اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ:

إﻀ ــﺎﻓﺔ إﻝ ــﻰ ﻤ ــﺎ ﻫ ــو ﻤﻨﺼ ــوص ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻝﻤ ــﺎدﺘﻴن  ١٠٠و ١٠١ﻤ ــن ﻗ ــﺎﻨون اﻝﻨﻘ ــد
واﻝﺘﺴــﻠﻴف وﻤــﻊ ﻤ ارﻋــﺎة اﻝﻤــﺎدة اﻻوﻝــﻰ ﻤــن ﻫــذا اﻝﻘ ـرار ،ﻴﺠــب أن ﻴﺘــوﻓر ﻓــﻲ اﻝﺴــﻨدات
اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻝﻠﺤﺴم أو ﻝﻠﺸراء ﺘﺤت ﻨظﺎم ﻋﻘد اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﺸرطﺎن اﻵﺘﻴﺎن :
 - ١ان ﻻ ﺘﻘل ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻨد اﻝواﺤد ﻤﻨﻬﺎ ﻋن ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴون وﺨﻤﺴﻤﺎﻴﺔ أﻝف ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ
أو ﻤﺎ ﻴوازﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨظﻴم اﻝﺴﻨد .
 - ٢أن ﺘظﻬر اﻝﺴﻨدات ﻷﻤر ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن دون أي ﺘﺤﻔظ ﻝﺠﻬﺔ اﻝرﺠوع ﻋﻠﻰ
اﻝﻤظﻬرﻴن أو اﻝﻜﻔﻼء ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم اﻹﻴﻔﺎء ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق .

اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ:

ﻴﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﻓﻲ اﻝﺴﻨدات اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻤﻜن أن ﻴﺸﺘرﻴﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻋﻤﻼ
ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻔﻘرة )ج( ﻤن اﻝﻤﺎدة  ٧٦واﻝﻤﺎدة  ١٠٦ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف اﻝﺸروط
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
 - ١أن ﻴﺘم إﺼدار اﻝﺴﻨدات اﻝﺨﺎﺼﺔ ،ﺸرط ﻤراﻋﺎة أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدﺘﻴن ١٢١
و ١٧٨ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف ،ﻤن أو ﺒواﺴطﺔ أﺤد اﻝﻤﺼﺎرف أو
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن أو أن ﻴﺘم اﻹﺼدار ﺒﻀﻤﺎﻨﺔ
أﺤد اﻝﻤﺼﺎرف أو اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤذﻜورة.
 - ٢أن ﻻ ﺘﻘل ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻨد اﻝواﺤد ﻋن ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴون وﺨﻤﺴﻤﺎﻴﺔ أﻝف ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ أو
ﻤﺎ ﻴوازﻴﻪ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺼدار.
 - ٣أن ﺘﻜون اﻝﺴﻨدات اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل اﻝدﻴن اﻻﺴﺎﺴﻲ ﻤﺼدرة ﻤن ﺸرﻜﺎت ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴر
ﻤﺼرﻓﻴﺔ أو ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وأن ﺘﻜون ﻤﺨﺼﺼﺔ ﺤﺼ ار ﻝﺘﻤوﻴل
أي ﻤن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ داﺨل ﻝﺒﻨﺎن.
 - ٤أن ﻴﻜون ﻤﻌدل اﻝﻔﺎﺌدة وطرﻴﻘﺔ اﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ وﻜﻴﻔﻴﺔ دﻓﻌﻬﺎ وﺘﺎرﻴﺦ ﺒدء ﺴرﻴﺎﻨﻬﺎ
ﻤﺤددة ﻓﻲ ﻤﺘن اﻝﺴﻨد.
 - ٥أن ﺘﻜ ــون ﻗﺎﺒﻠ ــﺔ ﻝﻠﺘ ــداول اﻝﺤ ــر وﻤﺼ ــدرة ﺘﺒﻌ ــﺎ ﻝﻠﺸ ــروط اﻝﺘ ــﻲ ﺘؤﻫﻠﻬ ــﺎ ﻝﻠﺘ ــداول
ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠١٤-١٢-٣١
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 - ٦أن ﺘﻜــون ﻤﺼــدرة وﻓﻘــﺎ ﻝﻸﺤﻜــﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ اﻝﻤرﻋﻴــﺔ اﻹﺠ ـراء )اﻝﻤ ـواد  ١٢٢وﻤــﺎ
ﻴﻠﻴﻬــﺎ ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻝﺘﺠــﺎرة ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﺴــﻨدات اﻝــدﻴن  -اﻝﻤـواد  ٤٥٣وﻤــﺎ ﻴﻠﻴﻬــﺎ ﻤــن
ﻗﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻴم اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ( .
 - ٧أن ﺘﻜون ﺸرﻜﺔ ﻤﻴدﻜﻠﻴر ش.م.ل .ﻤﻜﻠﻔﺔ أﺼوﻻ ﺒﺤﻔظ ﻫذﻩ اﻝﺴﻨدات وﺒﺈﺠراء
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺴوﻴﺔ واﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
 - ٨أن ﺘﻜون ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻤﺎدﺘﻴن اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﻘ ارر .
اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ :إن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻀـﻤﺎن اﻝﻘﺼـوى اﻝﻤﻘدﻤـﺔ ﻤـن اﻝﻤﺼـﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻷي ﺴـﻨدات
ﺨﺎﺼــﺔ ﻤﺼــدرة ﻤــن ﺸــﺨص ﻤﻌﻨــوي واﺤــد أو ﻤــن ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤﺘراﺒطــﺔ واﺤــدة ) وﻓﻘــﺎ
ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺎدة  ٣ﻤن اﻝﻘرار اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗـم  ∗ ٧٠٥٥ﺘـﺎرﻴﺦ  - ١٩٩٨/٨/١٣ﺘﻌﻤـﻴم
اﺴﺎﺴـ ــﻲ رﻗـ ــم  (- ٤٨ﻴﺠـ ــب أن ﻻ ﺘﻔـ ــوق اﻝﻌﺸ ـ ـرﻴن ﺒﺎﻝﻤﺎﻴـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻷﻤ ـ ـوال اﻝﺨﺎﺼـ ــﺔ
اﻷﺴﺎﺴـ ــﻴﺔ ،ﺒﻤﻔﻬـ ــوم اﻝﻘ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴـ ــﻲ رﻗـ ــم  ∗∗٦٩٣٨ﺘـ ــﺎرﻴﺦ ) ١٩٩٨/٣/٢٥ﺘﻌﻤـ ــﻴم
اﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ،(٤٣ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻀﺎﻤن أو اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻀﺎﻤﻨﺔ .
اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ :ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ان ﺘراﻋﻲ اﻵﺠﺎل اﻝﻘﺼوى ﻝﻠﺴﻨدات
اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻰ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺒﻐﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤواد
 ٨١و ١٠٠و ١٠١و ١٠٢و ١٠٦ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف.
ﻝﻬـ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻐﺎﻴـ ـ ـ ــﺔ  ،واذا ﻜﺎﻨـ ـ ـ ــت ﻤﺘـ ـ ـ ــوﻓرة ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻝﺴـ ـ ـ ــﻨدات اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺒﺤـ ـ ـ ــوزة اﻝﻤﺼـ ـ ـ ــﺎرف
واﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ اﻝﺸ ــروط ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﻤطﻠوﺒ ــﺔ ﺒﻤوﺠ ــب ﻫــذا اﻝﻘـ ـرار ﺒﺎﺴ ــﺘﺜﻨﺎء اﻵﺠ ــﺎل
اﻝﻘﺼوى اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻤﻜـن اﻝﻘﻴـﺎم ﺒﻬـﺎ ﻤـﻊ ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن  ،ﻓﺒﺈﻤﻜـﺎن
اﻝﻤﺼــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ إﻴــداع ﻫــذﻩ اﻝﺴــﻨدات ﻝــدى ﻤﻴــدﻜﻠﻴر ش.م.ل.
واﻻﺴﺘﺤﺼــﺎل ﻤﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ إﻓــﺎدة ﺒﺘﺠﻤﻴــدﻫﺎ  ،ﺒﺤﻴــث ﺘﺼــدر  ،ﻝﻘﺎءﻫــﺎ وﺒﺎﻻﺴــﺘﻨﺎد إﻝﻴﻬــﺎ
وﺸــرط ﻋرﻀــﻬﺎ ﻤﺴــﺒﻘﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن  ،ﺴــﻨدات ﺨﺎﺼــﺔ ﺘﺘواﻓــق آﺠﺎﻝﻬــﺎ وﺴــﺎﺌر
ﺸــروطﻬﺎ ﻤــﻊ اﻝﻨﺼــوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ اﻝﻤطﺒﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻨــوي اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﻬــﺎ ﻤــﻊ
ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن .

∗

ﺣﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻜﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ) ٥٥٦٠ﺗﻌﻤﻴﻢ  ،(١٢٦٠اﻟﺬي ورد اﺻﻼً ﰲ اﻟﻨﺺ ،واﻟﺬي اﻟﻐﻲ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺎﺳﻲ
رﻗﻢ  ٧٠٥٥ﺗﺎرﻳﺦ )١٩٩٨/٨/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف رﻗﻢ  ١٦٤٧ – ٤٨ﺗﺮﻗﻴﻢ ﻗﺪﱘ .(-

∗∗

اﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﳛﺪد اﻻﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ان أُﻟﻐﻲ اﻟﻘﺮار  ،٥٠٦٤اﻟﺬي ورد اﺻﻼً ﰲ اﻟﻨﺺ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ ٦٩٣٩
ﺗﺎرﻳﺦ ) ١٩٩٨/٣/٢٥ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف رﻗﻢ  ١٦١٢ – ٤٤ﺗﺮﻗﻴﻢ ﻗﺪﱘ .(-

٧١

اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ :ﻴﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﻓﻲ اﻝﺴﻨدات اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻓﻲ ﺴﻨدات اﻝدﻴن وﻓﻲ ﺴﺎﺌر ﺴﻨدات اﻝﻘﻴم
اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻤن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻜﻀﻤﺎﻨﺔ ﻝﻠﻘروض ﺒﺎﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري اﻝﻤﻤﻜن ﻤﻨﺤﻬﺎ
ﻝﻠﻤﺼﺎرف وﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻝدﻴﻪ ،ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻻﺤﻜﺎم اﻝﻔﻘرﺘﻴن اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻤن اﻝﻤﺎدة  ١٠٢ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف ،ذات اﻝﺸروط واﻝﻘواﻋد اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﻘرار.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ :ﻴﻤﻜن إﻓﺎدة اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘري اﻝﺴﻨدات اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻗد ﻗﺎم
ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘرار ﻤن اﻻﻋﻔﺎءات اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة ) (٢ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة إذا ﺘوﻓرت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸروط اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة
) (١ﻤﻨﻬﺎ:
 - ١ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝﺴﻨدات اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة أن ﺘﻜون ﻤﺼدرة ﻝﻘﺎء
ﺴﻨدات ﺘﺘراوح ﻤدة اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﺜﻼث واﻝﺨﻤس ﺴﻨوات وﺘﺘﻌﻠق ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺘﻤوﻴل إﺴﻜﺎﻨﻲ أو زراﻋﻲ أو ﺼﻨﺎﻋﻲ أو ﺴﻴﺎﺤﻲ أو ﺤرﻓﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﻌد ﺼدور
ﻫذا اﻝﻘرار.
 - ٢ﺘﻌﻔﻰ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻤن:
أ  -اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻘﺼوى ﻝﻠﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻨدات ﻤﺼدرة
ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴوازي ﺜﻤن اﻝﺸراء.
ب  -ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻻﻝزاﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﺼﺎرف إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻨدات
ﻤﺼدرة ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴوازي ﺜﻤن اﻝﺸراء.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻜرر - :١ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ،ﻴﻔﻬم ﺒـ "اﻝﺸرﻜﺔ" أو "اﻝﺸرﻜﺎت" ﻜل ﻤن:
" -١اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ" ).(Startup Companies
" -٢ﺤﺎﻀ ــﻨﺎت اﻻﻋﻤ ــﺎل" ) (Incubatorsو"اﻝﺸ ــرﻜﺎت اﻝﻤﺴ ــرﻋﺔ ﻝﻼﻋﻤ ــﺎل"
) (Acceleratorsواﻝﺘـ ــﻲ ﻴﻜـ ــون ﻤوﻀـ ــوﻋﻬﺎ ﻤﺤﺼـ ــو اًر ﺒـ ــدﻋم ﺘطـ ــوﻴر
واﻨﺠــﺎح وﻨﻤــو "اﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﻨﺎﺸــﺌﺔ" ﻓــﻲ ﻝﺒﻨــﺎن ﻋــن طرﻴــق ﺘﻘــدﻴم اﻝــدﻋم
اﻻداري وﺘــﺄﻤﻴن ﺸــﺒﻜﺎت اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﺘوﺠﻴــﻪ واﻝﺘــدرﻴب واﻓﺎدﺘﻬــﺎ
ﻤ ــن اﻝﻤﻌرﻓ ــﺔ واﻝﺨﺒـ ـرة ) (Know-howاﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬ ــﺎ ﺒﺎﻻﻀ ــﺎﻓﺔ اﻝ ــﻰ
ﺘزوﻴ ـ ــدﻫﺎ ﺒﻤﺠﻤوﻋ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن ﻤـ ـ ـوارد اﻝ ـ ــدﻋم واﻝﺨ ـ ــدﻤﺎت )ﻤﻜﺎﺘ ـ ــب ،ﻤـ ـ ـوارد
ﻝوﺠﺴﺘﻴﺔ (...و/أو اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻻوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٥١٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٣/٨/٢٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٣١

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠١٩-٦-٣٠
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" -١٣ﺸرﻜﺎت اﻝـ  "Venture Capitalأي اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻜـون ﻤوﻀـوﻋﻬﺎ
ﻤﺤﺼــو اًر ﺒﺎﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ أرﺴــﻤﺎل "ﺸــرﻜﺎت ﻨﺎﺸــﺌﺔ" ﻓــﻲ ﻝﺒﻨــﺎن ﺘــرى ﻓﻴﻬــﺎ
اﻝﺘﻔرغ
وﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻤو وﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷرﺒﺎح ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد ّ
ﻋن ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
 ﻴﻤﻜ ــن إﻓ ــﺎدة اﻝﻤﺼ ــﺎرف ﻤ ــن ﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت ﺒﺎﻝ ــدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ دون ﻓﺎﺌ ــدة ﻝﻤ ــدة ﺤ ــدﻫﺎاﻻﻗﺼـﻰ ﺴــﺒﻊ ﺴــﻨوات ﻤﻘﺎﺒـل اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــوم ﺒﻬـﺎ ،ﻋﻠــﻰ ﻜﺎﻤــل ﻤﺴــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ،
ﻓﻲ رأﺴﻤﺎل "اﻝﺸرﻜﺎت" ودون اﻝزام ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺒﺎي ﻀـﻤﺎﻨﺎت ﻤﻘﺎﺒﻠﻬـﺎ ،وذﻝـك وﻓﻘـﺎً
ﻝﻤﺎ ﻴﻠﻲ :٢
اوﻻً :اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ "اﻝﺸرﻜﺎت":
 -١ﻴواﻓق اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت
اﻝﻰ اﻝﻤﺼرف ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫذا اﻻﺨﻴر ﻓﻲ "ﺸرﻜﺔ" ﺸرط ان:
أ  -ﺘﻜون "اﻝﺸرﻜﺔ" ﺸرﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ذات اﺴﻬم اﺴﻤﻴﺔ.
ب -ﻻ ﺘﻜون "اﻝﺸرﻜﺔ" ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو ﻤن ﺸرﻜﺎت
اﻷوف ﺸور.
ج -ﻻ ﻴﻜـ ــون ﻤﺴـ ــﺎﻫﻤو "اﻝﺸـ ــرﻜﺔ" ﻤـ ــن ﺒـ ــﻴن اﻻﺸـ ــﺨﺎص اﻝﺨﺎﻀـ ــﻌﻴن،
ﺒﺼــورة ﻤﺒﺎﺸ ـرة أو ﻏﻴــر ﻤﺒﺎﺸ ـرة ،ﻻﺤﻜــﺎم اﻝﻤــﺎدة  ١٥٨ﻤــن ﻗــﺎﻨون
اﻝﺘﺠ ــﺎرة واﻝﺒﻨ ــد ) (٤ﻤ ــن اﻝﻤ ــﺎدة  ١٥٢ﻤ ــن ﻗ ــﺎﻨون اﻝﻨﻘ ــد واﻝﺘﺴ ــﻠﻴف
وﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ اﻝﺘﺄﻜد ،ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ ،ﻤن ذﻝك.
د -أن ﻴﺘﻌﻬ ــد اﻝﻤﺼـ ــرف اﻝﻤﻌﻨـ ــﻲ ﺒـ ــﺎﻝﺘﻔرغ ﻋ ــن اﻷﺴـ ــﻬم اﻝﺘـ ــﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬـ ــﺎ
ﻓـ ــﻲ أرﺴـ ــﻤﺎل "اﻝﺸـ ــرﻜﺔ" ﺨـ ــﻼل ﻤـ ــدة ﻻ ﺘﺘﺠـ ــﺎوز اﻝﺴـ ــﺒﻊ ﺴـ ــﻨوات.
وﻴﻌ ــود ﻝﻠﻤﺠﻠ ــس اﻝﻤرﻜ ــزي ﻝﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ،ﻓ ــﻲ ﺤ ــﺎﻻت ﻤﻌﻠﻠ ــﺔ
وﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن ﻫــذا اﻝﺘﻌﻬــد ،اﻝﻤواﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ طﻠــب اﻝﻤﺼــرف اﻝﻤــذﻜور
ﺘﺨطﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤدة.

 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻻوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٤٦٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٢/٢٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٢
 -٢أدﺧ ـ ــﻞ آﺧ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻟﻔﻘ ـ ــﺮة ﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﳌ ـ ــﺎدة اﻻوﱃ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١٢٧١٥ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/١١/٧
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٧٧

 ٧٢ﻣﻜﺮر ١

ه -١ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز رﺴوم اﻻدارة ﻨﺴﺒﺔ  ،%٢,٥ﻜﺤد أﻗﺼﻰ ،ﻤن:
 ﻗﻴﻤ ــﺔ ﻗ ــروض اﻝﻤﺴ ــﺎﻫﻤﻴن اﻝﻤواﻓ ــق ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻤ ــن ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎنو أرﺴــﻤﺎل "ﺸــرﻜﺎت اﻝـ ـ  ، ٢"Venture Capitalﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻷول
ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻤن ﻤدة اﻝﺸرﻜﺔ.
 ﻗﻴﻤــﺔ اﻻﻤ ـوال اﻝﺘــﻲ ﺘــم اﺴــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓــﻲ "ﺸــرﻜﺎت ﻨﺎﺸــﺌﺔ" ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔﻝﻠﺴﻨوات اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ.
 -٢ﻴﻌﻠــق اﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻤرﻜــزي ﻝﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻤواﻓﻘﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻤــﻨﺢ اﻝﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت
ﻤوﻀــوع ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻤــدى ﺘــﺄﺜﻴر اﻝﻤﺸــروع ﻤوﻀــوع "اﻝﺸــرﻜﺔ" ﻋﻠــﻰ
اﻝﻨﻤ ــو اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدي واﻻﺠﺘﻤ ــﺎﻋﻲ وﻋﻠ ــﻰ ﺨﻠ ــق ﻓ ــرص ﻋﻤ ــل ﻓ ــﻲ اﻝﺴ ــوق
اﻝﻠﺒﻨـ ــﺎﻨﻲ وﺒﺎﻝﺘـ ــﺎﻝﻲ زﻴـ ــﺎدة اﻝﺜـ ــروة اﻝوطﻨﻴـ ــﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ وﻋﻠـ ــﻰ ﻤـ ــدى ارﺘﻜـ ــﺎز
اﻝﻤﺸــروع ﻋﻠــﻰ اﻗﺘﺼــﺎد اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ) (Knowledge Economyودﻋﻤــﻪ
ﻝﻠﻤﻬﺎرات اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﻻﺒداﻋﻴﺔ ).(Intellectual Capital

 -٣ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي ،اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎً وﻀﻤن اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ وﻓﻘﺎً
ﻝﻜل ﺤﺎﻝﺔ:
 اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻋدة ﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رأﺴﻤﺎل"ﺸرﻜﺔ" واﺤدة.
 اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻤوﻀوع ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة اﻝﻰ اﻝﻤﺼﺎرفﻤﻘﺎﺒل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎت اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ﻴﻜون
ﻤوﻀوﻋﻬﺎ ﻤﺤﺼو اًر ﺒﺘﻤوﻴل "اﻝﺸرﻜﺎت" واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ.
 -٤ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘزﻴد ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤن اﺤﻜﺎم ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ،ﻓـﻲ
اي وﻗت ،ﻋن  % ٨٠ﻤن رأﺴﻤﺎل "اﻝﺸرﻜﺔ" اﻝواﺤدة.
ﻴﻤﻜ ـ ـ ـ ــن ﺘﺠ ـ ـ ـ ــﺎوز ﻫ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ﺸ ـ ـ ـ ــرط ﻤ ـ ـ ـ ــﻨﺢ اﺼ ـ ـ ـ ــﺤﺎب اﻝﻤﺸ ـ ـ ـ ــروع
اﻝــذي اﻨﺸ ــﺌت ﻤ ــن اﺠﻠــﻪ "اﻝﺸ ــرﻜﺔ" ﺤﻘ ــوق ﺨﻴ ــﺎر )(Stock Options
ﺘــوﻝﻴﻬم ﺤــق اﻻﻜﺘﺘــﺎب ﺒﺎﻷﺴــﻬم اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻤﻠﻜﻬــﺎ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ واﻝﺘــﻲ
ﺘﻔوق ﻨﺴﺒﺔ اﻝـ  %٨٠اﻝﻤذﻜورة اﻋﻼﻩ.

 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٢٣١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٤/٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤١٦
 -٢اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﻋﺒﺎرة »اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﳏﺼﻮراً ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ) (Venture Capitalﰲ رأﲰﺎل "ﺷﺮﻛﺎت ﻧﺎﺷﺌﺔ"« ﺑﻌﺒﺎرة "
ﺷﺮﻛﺎت اﻟـ  "Venture Capitalﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٤٦٣ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٢٢
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٢

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٢

 -١٥ﻻ ﻴﻤﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ان ﻴﺘﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوز ﻤﺠﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ﻤﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻫﻤﺎت اي ﻤﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
ﻓـ ــﻲ "اﻝﺸـ ــرﻜﺎت" ﻨﺴـ ــﺒﺔ  %٤ﻤـ ــن اﻤواﻝـ ــﻪ اﻝﺨﺎﺼـ ــﺔ ،ﻋﻠـ ــﻰ ان ﻻ ﺘزﻴـ ــد
ﻤﺴـ ـ ــﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓـ ـ ــﻲ أي ﻤـ ـ ــن " ﺸـ ـ ــرﻜﺎت اﻝـ ـ ـ ـ Capital

"Venture

٢

ﻋـ ــن  %٢٠ﻤـ ــن ﻫـ ــذﻩ اﻝﻨﺴـ ــﺒﺔ وﻋـ ــن  %١٠ﻓـ ــﻲ أي ﻤـ ــن "اﻝﺸـ ــرﻜﺎت"
اﻻﺨرى.
ﻏﻴر اﻨﻪ ﻴﻌود ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ،ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻤﻌﻠﻠﺔ،
اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨطﻲ اي ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨﺴب.
 -٦ﻴﺠب ان ﻴﻜون ﻝﻠﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ دور ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻋﻤﺎل
ﻨﻤوﻫﺎ وﻓﻲ ﺤﺴن ادارﺘﻬﺎ.
"اﻝﺸرﻜﺔ" ودﻋم واﺴﺘﻤرار ّ
 -٣٧ﻴﺤظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ "ﺤﺎﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺎت اﻻﻋﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل" )(Incubators
و"اﻝﺸـ ـ ـ ـ ــرﻜﺎت اﻝﻤﺴـ ـ ـ ـ ــرﻋﺔ ﻝﻼﻋﻤـ ـ ـ ـ ــﺎل" ) (Acceleratorsاﻝﻤﺴـ ـ ـ ـ ــﺎﻫﻤﺔ
او اﻻﺴ ـ ــﺘﺜﻤﺎر ﻓ ـ ــﻲ "ﺸ ـ ــرﻜﺎت ﻨﺎﺸ ـ ــﺌﺔ" اﻻ اذا ﻜﺎﻨ ـ ــت ﻫ ـ ــذﻩ اﻝﻤﺴ ـ ــﺎﻫﻤﺔ
او اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺒدل ﻤﻘﺎﺒل دﻋﻤﻬﺎ ﻝﻬذﻩ "اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ" وﻝﻐﺎﻴـﺔ
 %٥ﻤن رأﺴﻤﺎل ﻜل "ﺸرﻜﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ" ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻫذا اﻝدﻋم.
 -٣ ٨ﻴﺤظــر ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﻴﻤــﻴن ﻋﻠــﻰ ادارة "ﺤﺎﻀــﻨﺎت اﻻﻋﻤــﺎل" )(Incubators
و"اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﻤﺴـرﻋﺔ ﻝﻼﻋﻤـﺎل" ) ،(Acceleratorsاﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﻔﻴد ﻤــن
أﺤﻜ ـ ــﺎم ﻫ ـ ــذﻩ اﻝﻤ ـ ــﺎدة ﺒﻐﻴ ـ ــﺔ دﻋ ـ ــم "اﻝﺸ ـ ــرﻜﺎت اﻝﻨﺎﺸ ـ ــﺌﺔ" ،اﻝﻤﺴ ـ ــﺎﻫﻤﺔ او
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة او ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت.

 -١أدﺧ ـ ـ ــﻞ آﺧ ـ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟﺒﻨ ـ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﳌ ـ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ــﻢ  ١٢٢٤٨ﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٦/٤/٢٧
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(٤١٩وﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
» ﻋﻠــﻰ اﳌﺼــﺎرف اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻠﻨﺴــﺐ اﳌﺒﻴﻨــﺔ ﰲ اﳌــﺎدة اﻻوﱃ اﻋــﻼﻩ اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ اﲣــﺎذ اﻻﺟ ـﺮاءات ﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ أوﺿــﺎﻋﻬﺎ ﺧــﻼل ﻣﻬﻠــﺔ ﺛﻼﺛــﺔ
اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺮار«.
 -٢اﺳـﺘﺒﺪﻟﺖ ﻋﺒـﺎرة »اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟـﱵ ﻳﻜـﻮن ﻣﻮﺿـﻮﻋﻬﺎ ﳏﺼـﻮراً ﺑﺎﳌﺸـﺎرﻛﺔ ) (Venture Capitalﰲ رأﲰـﺎل "ﺷـﺮﻛﺎت ﻧﺎﺷـﺌﺔ"« ﺑﻌﺒـﺎرة
 "Ventureﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﳌ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١٢٤٦٣ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٢٢
" ﺷ ـ ــﺮﻛﺎت اﻟـ ـ ـ Capital
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٢
 -٣أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢١٣٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٥/١١/٢٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٠٨

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٣

 -١ ٩ﻴﺤظر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف وﻋﻠﻰ "ﺸرﻜﺎت اﻝـ  "Venture Capitalاﺴـﺘﻌﻤﺎل او
اﻝﻘﺒــول ﺒﺎﺴــﺘﻌﻤﺎل أﻴــﺔ اﻤ ـوال ﻨﺎﺘﺠــﺔ ﻋــن اﻝﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﺒﻤوﺠــب ﻫــذﻩ
اﻝﻤﺎدة ،ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة:
أ -ﺨـ ــﺎرج ﻝﺒﻨـ ــﺎن ﺒﺎﺴـ ــﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺼـ ــﺎرﻴف اﻝﻼزﻤـ ــﺔ ﻝﺘﻐطﻴـ ــﺔ ﻜﻠﻔـ ــﺔ اﻝﺨـ ــدﻤﺎت
واﻝﺘﺠﻬﻴـزات اﻝﻀـرورﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴﻤﻜــن اﻻﺴﺘﺤﺼـﺎل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﺤﻠﻴـﺎً ﻝﺘﻔﻌﻴــل
ﻤﺸروع "اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ" ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻻﻨﺴب.
ب -ﻝﻤ ــﻨﺢ أي ﻨـ ــوع ﻤـ ــن اﻝﻘ ــروض "ﻝﻠﺸـ ــرﻜﺎت اﻝﻨﺎﺸـ ــﺌﺔ" اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺴـ ــﺘﺜﻤر ﻓﻴﻬـ ــﺎ
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء:
 اﻝﺘﻤوﻴــل اﻝﻤؤﻗــت ) (Bridge Financingﻓــﻲ ﺤــﺎﻻت ﻤﻌﻠﻠــﺔ وﻝﻤــدةاﻗﺼﺎﻫﺎ ﺴﺘﺔ اﺸﻬر.
 اﻝﻘـروض اﻝﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﺘﺤوﻴـل اﻝـﻰ اﺴـﻬم ) (Convertible Loansﺸـرطان ﺘﻜون دون ﻓﺎﺌدة وان ﻴﺘم ﺘﺤوﻴﻠﻬـﺎ اﻝزاﻤﻴـﺎً اﻝـﻰ اﺴـﻬم ﻓـﻲ "اﻝﺸـرﻜﺔ
اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ" ﺨﻼل ﻤدة اﻗﺼﺎﻫﺎ ﺴﻨﺔ واﺤدة ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻨﺤﻬﺎ.
ـﺎء ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ طﻠـ ـ ـ ـ ــب ﻤﻌﻠـ ـ ـ ـ ــل ،اﻝﻤواﻓﻘـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻴﻤﻜـ ـ ـ ـ ــن ﻝﻠﻤﺠﻠـ ـ ـ ـ ــس اﻝﻤرﻜـ ـ ـ ـ ــزي ،وﺒﻨـ ـ ـ ـ ـ ً
ﻋﻠــﻰ ﻤــﻨﺢ أي اﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠــﻰ أﺤﻜــﺎم ﻫــذا اﻝﺒﻨــد ،ﺴــﻴﻤﺎ ﻝﺠﻬــﺔ اﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻻﻤـوال
ﻝﺘﺴوﻴق وﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎت وﺨدﻤﺎت "اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ" ﺨﺎرج ﻝﺒﻨﺎن.
 -٢ ١٠ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺼـﺎرف و"ﺸـرﻜﺎت اﻝ ـ  "Venture Capitalاﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﻌﻤل اﻻﻤـوال
اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت
ﻫوﻝدﻨﻎ ان ﺘﺘﺄﻜد ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﻤن:
 ان ﻫـ ــذﻩ اﻻﻤ ـ ـوال ﺴﺘﺨﺼـ ــص ﺤﺼ ـ ـ اًر ﻝﻠﻤﺴـ ــﺎﻫﻤﺔ ﻓـ ــﻲ "ﺸـ ــرﻜﺎت ﻨﺎﺸـ ــﺌﺔ"ﺘﺴﺘوﻓﻲ ﺸروط ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﺘﻘﻴد ﺸرﻜﺎت اﻝﻬوﻝدﻨﻎ ﻤوﻀوع ﻫذا اﻝﺒﻨد ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻨﻬـﺎ
 ّﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة واﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ "اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ".

 -١أﺿـ ـ ــﻴﻒ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ  ١٢٤٦٣ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٢/٢٢ﺗﻌﻤـ ـ ــﻴﻢ وﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ  ،(٤٥٢ﰒ ﻋ ـ ـ ــﺪل
ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٤٩٠ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٣/١٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٤
 -٢أﺿـ ــﻴﻒ ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١٢٤٦٣ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٢/٢٢ﺗﻌﻤـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ ،(٤٥٢
وﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
»ﲤ ــﻨﺢ اﳌﺼ ــﺎرف اﻟ ــﱵ ﺗﻜ ــﻮن ﰲ وﺿ ــﻊ ﳐ ــﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜ ــﺎم اﻟﺒﻨ ــﺪﻳﻦ ) (٩و) (١٠اﻟـ ـﻮاردﻳﻦ ﰲ اﳌ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟﻘـ ـﺮار ﻣ ــﺪة ﺳ ــﻨﺔ
ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺻــﺪورﻩ ﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ أوﺿــﺎع "اﻟﺸــﺮﻛﺎت" اﻟــﱵ ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬــﺎ وﰲ ﺣــﺎل ﺗﻌــﺬر ذﻟــﻚ ﳝﻜــﻦ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻣﺼــﺮف ﻟﺒﻨــﺎن ــﺬا اﳋﺼــﻮص
ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺪة«.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٤

 ان ﺸرﻜﺔ اﻝﻬوﻝدﻨﻎ ﺘﻤﻠك اﻜﺜـر ﻤـن ﺜﻠﺜـﻲ أرﺴـﻤﺎل ﻜـل ﺸـرﻜﺔ ﺘﺴـﺎﻫمﻓﻴﻬــﺎ وان ﻴــﺘم اﻻﺴﺘﺤﺼــﺎل ﻋﻠــﻰ ﻤواﻓﻘــﺔ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻗﺒــل اﻝﺘﻔــرغ
ﻋن اي ﻤن اﺴﻬم ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت .١
 ان اﻋﻤﺎل ﺸرﻜﺔ اﻝـﻬوﻝدﻨﻎ واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻴﻬـﺎ ﻜﺎﻓـﺔ ﺘﻬـدفﺤﺼ اًر اﻝﻰ ﺘﻨﻔﻴذ وﺘطوﻴر ﻤﺸروع واﺤد ﻴﺘواﻓـق ﻤـﻊ اﻝﺸـروط اﻝـواردة
ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "اوﻻً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 ان ﺸ ــرﻜﺔ اﻝـ ــﻬوﻝدﻨﻎ ﺘﻤﻠ ــك ﺤﻘ ــوق اﻝﻤﻠﻜﻴ ــﺔ اﻝﻔﻜرﻴ ــﺔ ﻜﺎﻓ ــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ــﺔﺒﺎﻝﻤﺸــروع اﻝــذي ﺘﻨــوي ﺘﻨﻔﻴــذﻩ وﺘطــوﻴرﻩ ﻤــﻊ اﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺎﻫم
ﻓﻴﻬﺎ.
ﻻ ﻴطﺒـ ـ ــق ﻫـ ـ ــذا اﻝﺒﻨـ ـ ــد ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻤﺴـ ـ ــﺎﻫﻤﺎت اﻝﻤﺼـ ـ ــﺎرف ﻓـ ـ ــﻲ "ﺸـ ـ ــرﻜﺎت
اﻝـ  "Venture Capitalاﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذ ﺸﻜل ﺸرﻜﺎت ﻫوﻝدﻨﻎ.
-٢١١ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف ،ﻋﻨــد ﺴــﺤب اي ﻤﺒﻠــﻎ ﻨــﺎﺘﺞ ﻋــن اﻝﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت ﻤوﻀــوع
ﻫذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﺒﻐﻴـﺔ ﺘﻐطﻴـﺔ أي ﺠـزء ﻤـن ﻤﺴـﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓـﻲ "ﺸـرﻜﺔ" ،ان ﺘﺒـﻴن
ان اﻝﻤﺒﻠــﻎ اﻝﻤطﻠــوب ﺴــﺤﺒﻪ ﺴــوف ﻴﺴــﺘﻌﻤل ﻤــن ﻗﺒــل "اﻝﺸــرﻜﺔ" ﺒﺸــﻜل
ﻤﺘواﻓــق ﻤــﻊ ﺸــروط ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ،ﺴــﻴﻤﺎ اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ
"اوﻻً" ﻫذا.
 -٣١٢ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺼ ــﺎرف ان ﺘﺘﺄﻜ ــد ان "اﻝﺸ ــرﻜﺎت" ﻜﺎﻓ ــﺔ اﻝﻤﺴ ــﺘﻔﻴدة ،ﺒﺼ ــورة
ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ،ﻤـن اﻻﻤـوال اﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن اﻝﺘﺴـﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤـﺔ
ﻤن ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن ﺒﻤوﺠـب ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﻗﺎﻤـت ﺒﺎﻴـداع ﻫـذﻩ اﻻﻤـوال ﻓـﻲ
ﺤﺴـ ــﺎﺒﺎت ﻤﺼـ ــرﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼـ ــﺔ ﺒﻜـ ــل "ﺸـ ــرﻜﺔ" ﻤﺨﺼﺼـ ــﺔ ﺤﺼ ـ ـ اًر ﻝﺘﻠـ ــك
اﻻﻤوال ،ﻋﻠﻰ ان ﺘﺨﻀﻊ ﻫـذﻩ اﻝﺤﺴـﺎﺒﺎت ﻝرﻗﺎﺒـﺔ ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن وﻝﺠﻨـﺔ
اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف.
ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻤن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن:
٤
 - ١ﺘوظف اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻤن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻋﻤﻼً
ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻓﻲ أوراق ﻤﺎﻝﻴﺔ )ﺴﻨدات ﺨزﻴﻨﺔ ،ﺸﻬﺎدات اﻴداع(...
أو ﺤﺴﺎﺒﺎت أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺒﺎﻝدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻴﻌرﻀﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻬذا اﻝﻐرض.
 -١ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٤٩٠ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٣/١٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٤
 -٢أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٤٦٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٢/٢٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٢
 -٣أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٨٠٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٥/١١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٩١
 -٤ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٧١٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/١١/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٧٧

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٥

 -٢ﻴ ـ ـ ـ ــﺘم اﺤﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺎب اﻝﻬ ـ ـ ـ ــﺎﻤش اﻝﻤﺤﻘ ـ ـ ـ ــق ﻝﻠﻤﺼ ـ ـ ـ ــرف اﻝﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻔﻴد اﻝﻨ ـ ـ ـ ــﺎﺘﺞ
ﻋ ــن ﺘوظﻴ ــف اﻝﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ ﺒﺸ ــﻜل ﻴﻀ ــﻤن ﻝﻠﻤﺼ ــرف اﻝﻤﻌﻨ ــﻲ
ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻐطﻴﺔ  %٧٥ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ "اﻝﺸرﻜﺔ".
ﺘﺤدد ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﻜون اﻻﻴرادات اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋن ﺘوظﻴف ﻫذﻩ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد
ﻤوازﻴﺔ ﻝـ  %٧٥ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ "اﻝﺸرﻜﺔ".
ﻏﻴــر اﻨــﻪ ﻴﻌــود ﻝﻠﻤﺠﻠــس اﻝﻤرﻜــزي ﻝﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن اﻝﻤواﻓﻘــﺔ ﻝﻤﺼــرف
ﻤﻌﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺘﺨطــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻓــﻲ ﺤــﺎل ﻋــدم ﻜﻔﺎﻴــﺔ اﻤواﻝــﻪ اﻝﺨﺎﺼــﺔ
وﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد اﻝﻰ اﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺸروع ﻤوﻀوع "اﻝﺸرﻜﺔ".
 -٣ﺘﺴـدد ﺤﻜﻤـﺎً ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﻝﺘﻤوﻴــل ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻤﺼــرف ﻤﻌﻨــﻲ
ﻓﻲ "اﻝﺸرﻜﺔ" ﻋﻤﻼً ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﻋﻨـد إﻨﺘﻬـﺎء ﻤـدﺘﻬﺎ أو ﻋﻨـد ﺤﺴـم
اﻝﺴ ـ ــﻨدات اﻝﻤوظﻔ ـ ــﺔ ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ ﻗﺒ ـ ــل اواﻨﻬ ـ ــﺎ أو ﻋﻨ ـ ــد اﻝﺘﻔ ـ ــرغ ﻋ ـ ــن اﻷﺴ ـ ــﻬم
اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ اﻝﻤﺼرف اﻝﻤذﻜور ﻓﻲ رأﺴﻤﺎل "اﻝﺸرﻜﺔ".
 -٤ﺘﺤدد ﺴﺎﺌر ﺸروط اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤدﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻘود اﻝﻤﻨوي ﺘوﻗﻴﻌﻬﺎ
ﻤﻊ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ.
 -٥ﻴﻤﻜن زﻴﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻨوﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ اﻜﺘﺘﺎب اﻝﻤﺼرف
ﺒﺄي أﺴﻬم ﺠدﻴدة ﻓﻲ "اﻝﺸرﻜﺔ" ذاﺘﻬﺎ وذﻝك ﺸرط ﻤراﻋﺎة اﺤﻜﺎم
ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻜﺎﻓﺔ وﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﺤﻜﺎم اﻝﺒﻨدﻴن ) (٤و) (٥ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "أوﻻً"
ﻤﻨﻬﺎ.
ﺜﺎﻝﺜﺎً :اﻝﺘﻔرغ ﻋن اﺴﻬم "اﻝﺸرﻜﺔ" وﺤﻘوق ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن:
 - ١ﻗﺒــل اﻝﺘﻔــرغ ﻋــن اي ﻤــن اﺴــﻬﻤﻪ ﻓــﻲ "ﺸــرﻜﺔ" ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــرف اﻝﻤﻌﻨــﻲ
اﻋﻼم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨـﺎن ﺒـذﻝك وﺘزوﻴـدﻩ ﺒﺘﻘرﻴـر ﻤـﻨظم ﻤـن ﻤﻔـوض اﻝﻤراﻗﺒـﺔ
ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎل "اﻝﺸرﻜﺔ" ﻴﺒﻴن ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﻬم اﻝﻤﻨوي اﻝﺘﻔرغ ﻋﻨﻬﺎ وﻴﻌـود
ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺘﻌﻴﻴن ﺨﺒﻴر أو اﻜﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ اﻝﻤﺼـرف اﻝﻤﻌﻨـﻲ ﺒﻐﻴـﺔ
ﺘﺨﻤﻴن ﺤﻘوق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ "اﻝﺸرﻜﺔ".
واذا اﻋﺘ ــرض اﻝﻤﺼ ــرف اﻝﻤﻌﻨ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذا اﻝﺘﺨﻤ ــﻴن ،ﻴﺒ ــت ﺒﺎﻝﻘﻀ ــﻴﺔ
ﻋــن طرﻴــق اﻝﺘﺤﻜــﻴم اﻝﻌــﺎدي ،وﻓﻘــﺎ ﻝﻼﺼــول اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة ١٥٥
ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٦

 -١ ٢ﻋﻨـ ــد ﺘﻔـ ـ ّـرغ اﻝﻤﺼـ ــرف ﻋـ ــن ﻤﺴـ ــﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓـ ــﻲ "اﻝﺸـ ــرﻜﺔ" ،ﻴـ ــﺘم اﺴـ ــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺒـ ــﺎﻝﻎ
واﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺒﻴﻊ ،ﺒﺎﻷوﻝوﻴﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ  -ﻴﺴ ــﺘوﻓﻲ اﻝﻤﺼ ــرف ﻗﻴﻤ ــﺔ ﻤﺴ ــﺎﻫﻤﺘﻪ اﻝﺘ ــﻲ ﻗ ــﺎم ﺒﻬ ــﺎ ﻋ ــن طرﻴ ــق أﻤواﻝ ــﻪ
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ "اﻝﺸرﻜﺔ".
ب -ﻴﺴدد اﻝﻤﺼرف ﻤن اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ واﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤن ﻨـﺎﺘﺞ اﻝﺒﻴـﻊ ﻝﻤﺼـرف
ﻝﺒﻨــﺎن ﻤﺒﻠــﻎ ﺤــدﻩ اﻷﻗﺼــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ "اﻝﺸــرﻜﺔ" اﻝﻨﺎﺘﺠــﺔ ﻋــن
اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻤن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
ﻴﻤﻜــن ﻝﻠﻤﺼــرف وﺒﻌــد اﻻﺴﺘﺤﺼــﺎل ﻋﻠــﻰ ﻤواﻓﻘــﺔ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن إﻋــﺎدة
اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤذﻜور ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﺨﻼل ﻤﻬﻠﺔ أﻗﺼـﺎﻫﺎ ﺴـﺘﺔ أﺸـﻬر
ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت ﺠدﻴدة ﺒذات اﻝﺸروط اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ج  -ﻴﺴ ــدد اﻝﻤﺼ ــرف ﻝﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻨﺴ ــﺒﺔ  %٥٠ﻤ ــن اﻝﻤﺒ ــﺎﻝﻎ واﻻرﺒ ــﺎح
اﻝﻤﺘﺒﻘﻴـﺔ ،ﻓـﻲ ﺤـﺎل وﺠودﻫـﺎ ،ﻤﺤﺴـوﻤﺎً ﻤﻨﻬـﺎ اﻷرﺒـﺎح اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـود ﻝـﻪ ﻝﻘـﺎء
اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫم ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋن طرﻴق أﻤواﻝﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ،ﻓﻲ"اﻝﺸرﻜﺔ".
 -١ ٣ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺤـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻗﺎﻤـ ـ ـ ـ ــت "اﻝﺸـ ـ ـ ـ ــرﻜﺔ" ﺒﺘوزﻴـ ـ ـ ـ ــﻊ ارﺒـ ـ ـ ـ ــﺎح ﺴـ ـ ـ ـ ــﻨوﻴﺔ ﻝﻤﺴـ ـ ـ ـ ــﺎﻫﻤﻴﻬﺎ،
ﻓﻌﻠﻰ ﻜل ﻤﺼرف ﻤﺴﺎﻫم ﺘﺴـدﻴد  %٥٠ﻤـن ﻫـذﻩ اﻻرﺒـﺎح اﻝـﻰ ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن
ﺒﻌد ﺤﺴم اﻻرﺒﺎح اﻝﻌﺎﺌدة ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ اﻝﻤذﻜور ﻋن ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ،ﻋن
طرﻴق اﻤواﻝﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ،ﻓﻲ "اﻝﺸرﻜﺔ".
 -٢٤ﺘﺴــدد اﻻرﺒــﺎح واﻝﻤﺒــﺎﻝﻎ اﻝﻤﺘوﺠﺒــﺔ اﻝــﻰ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ،اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد )(٢
ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻫذا ﺒﻌد ﺤﺴم اﻝرﺴوم اﻻدارﻴﺔ واﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ،ﻋﻨد:
 ﺘﻔـرغ اﻝﻤﺼـرف ﻋـن ﻤﺴـﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓـﻲ " ﺸـرﻜﺎت اﻝ ـ "Venture Capitalوﻝ ــﻴس ﻝ ــدى ﺘﻔ ــرغ ﻫـ ـذﻩ اﻝﺸ ــرﻜﺔ )Capital

٣

 (Ventureﻋ ــن أﺴ ــﻬﻤﻬﺎ

ﻓﻲ "اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ" طﺎﻝﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺘﺎﺒﻊ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻝﺸروط ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 ﻜـ ــل ﺘﻔـ ــرغ ﺘﻘـ ــوم ﺒـ ــﻪ "ﺤﺎﻀـ ــﻨﺎت اﻻﻋﻤـ ــﺎل" ) (Incubatorsو"اﻝﺸـ ــرﻜﺎتاﻝﻤﺴ ــرﻋﺔ ﻝﻼﻋﻤ ــﺎل" ) (Acceleratorsﻋ ــن ﻤﺴ ــﺎﻫﻤﺎﺘﻬﺎ ،اﻝﻤﻘﺒوﻝ ــﺔ وﻓﻘـ ـﺎً
ﻷﺤﻜﺎم اﻝﺒﻨد ) (٧ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "أوﻻً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ،ﻓﻲ "ﺸرﻜﺎت ﻨﺎﺸﺌﺔ".

 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٨٢٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٨/١١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٦٧
 -٢أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٨٢٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٨/١١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(٣٦٧ﰒ ﻋﺪل ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢١٣٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٥/١١/٢٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٠٨
 -٣اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﻋﺒﺎرة »اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﳏﺼـﻮراً ﺑﺎﳌﺸـﺎرﻛﺔ ) (Venture Capitalﰲ رأﲰـﺎل "ﺷـﺮﻛﺎت ﻧﺎﺷـﺌﺔ"« ﺑﻌﺒـﺎرة "
ﺷ ـ ــﺮﻛﺎت اﻟـ ـ ـ Capital
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٢

 "Ventureﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﳌ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١٢٤٦٣ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٢٢

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٧

راﺒﻌﺎً :ﺸروط ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن واﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻤطﻠوﺒﺔ:
 -١ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ـ ــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴـ ـ ــﺔ ﺘﻘـ ـ ــدﻴم طﻠـ ـ ــب اﻝﺤﺼـ ـ ــول ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻤواﻓﻘـ ـ ــﺔ
اﻝﻤﺠﻠ ـ ـ ــس اﻝﻤرﻜ ـ ـ ــزي ﻋﻠــ ـ ــﻰ اﻻﺴ ـ ـ ــﺘﻔﺎدة ﻤ ـ ـ ــن أﺤﻜ ـ ـ ــﺎم ﻫ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻤ ـ ـ ــﺎدة
اﻝـ ـ ــﻰ ﻤﻜﺘـ ـ ــب اﻝﺤـ ـ ــﺎﻜم ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺜـ ـ ــﻼث ﻨﺴـ ـ ــﺦ ،واﺤـ ـ ــدة ﻤﻨﻬـ ـ ــﺎ اﺼـ ـ ــﻠﻴﺔ،
ﻤرﻓﻘﺎً ﺒﻪ:
أ -ﻤﺴﺘﻨد ﻤﺜﺒـت ﻝﻬوﻴـﺔ ﻤﺴـﺎﻫﻤﻲ أو ﻤؤﺴﺴـﻲ "اﻝﺸـرﻜﺔ" واﻻﺸـﺨﺎص
اﻝــذﻴن ﺴﻴﺴــﺎﻫﻤون ﺒﺎﻻﻜﺘﺘــﺎب واﻻﺸــﺨﺎص اﻝﻤﻜﻠﻔــﻴن أو اﻝﻤﺘوﻗــﻊ
ﺘﻜﻠﻴﻔﻬم ﺒﻤﻬﺎم ادارﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ )اﺨراج ﻗﻴـد اﻓـرادي أو ﻫوﻴـﺔ أو ﺠـواز
ﺴﻔر ،أو ﻨﺴﺨﺔ ﻋن ﻤﻠف اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري اذا ﻜـﺎن
أي ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﻴن أو اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺸﺨﺼﺎً ﻤﻌﻨوﻴﺎً(.
ب -ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤوﻗﻌﺔ ﻤن ﻜل ﻤـن اﻻﺸـﺨﺎص اﻝﻤﺤـددﻴن أﻋـﻼﻩ ﺘﺘﻀـﻤن
ﺴ ـ ــﻴرة ﻜ ـ ــل ﻤ ـ ــﻨﻬم اﻝذاﺘﻴ ـ ــﺔ )اﻝﺸ ـ ــﻬﺎدات واﻝﺨﺒـ ـ ـرات وﻏﻴرﻫ ـ ــﺎ ﻤ ـ ــن
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ( وﺘﻘﻴﻴم دﻗﻴق ﻝذﻤﻤﻬم اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ واﻝﺸـرﻜﺎت ﻋﻠـﻰ
اﻨواﻋﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺸـﺎرك اﻴـﺎ ﻜـﺎن ﻤـﻨﻬم ﻓﻴﻬـﺎ ،ﺒﺸـﻜل ﻤﺒﺎﺸـر أو
ﻏﻴ ــر ﻤﺒﺎﺸـ ــر ،او ﻴ أرﺴ ــﻬﺎ ﻤـ ــﻊ ﺒﻴ ــﺎن ﻨـ ــوع ﻫ ــذﻩ اﻝﺸـ ــرﻜﺎت وﻨـ ــوع
اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘرﺒطــﻪ ﺒﻬــﺎ )رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس ادارة  -ﻋﻀــو ﻤﺠﻠــس
ادارة  -ﻤدﻴر  -ﻤﺴﺎﻫم  -ﺸرﻴك  -ﺸرﻴك ﻤﻔوض  -اﻝﺦ.(...
ج -ﺨﻼﺼﺔ ﻋن اﻝﺴﺠل اﻝﻌدﻝﻲ اﻝﻌﺎﺌد ﻝﻜل ﻤن ﻫؤﻻء اﻻﺸﺨﺎص ﻻ
ﻴﻌود ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ ﻻﻜﺜر ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر.
د -ﺒﻴــﺎن ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اي ﻤــن اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﻴن أو اﻻﺸــﺨﺎص اﻝــذﻴن
ﻴﻨوون اﻻﻜﺘﺘﺎب ﻓﻲ رأﺴﻤﺎل "اﻝﺸرﻜﺔ".
ﻫـ -١ﻜــل ﻤــن اﻝﻨظــﺎم اﻻﺴﺎﺴــﻲ أو ﻤﺸــروع اﻝﻨظــﺎم اﻻﺴﺎﺴــﻲ "ﻝﻠﺸــرﻜﺔ"
واﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻻدارﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة أو اﻝﻤزﻤﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ.
٢

ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻀﻤﻴن ﻨظﺎم "ﺸرﻜﺎت اﻝـ  "Venture Capitalاﺤﻜﺎﻤﺎً
ﺘوﺠب:
 اﺨﻀ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋﻬﺎ ﻝرﻗﺎﺒ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ــرف ﻝﺒﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎن وﻝﺠﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝرﻗﺎﺒ ـ ـ ـ ـ ــﺔﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف.
 ﺘزوﻴ ــد ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن وﻝﺠﻨ ــﺔ اﻝرﻗﺎﺒ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺼ ــﺎرف ﺒﻜ ــلاﻝﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت اﻝﺘ ــﻲ ﻗ ــد ﻴطﻠﺒﺎﻨﻬ ــﺎ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﺒـ ــ"اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻨﺎﺸ ــﺌﺔ"

 -١ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٨٢٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٨/١١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٦٧
 -٢اﺳ ــﺘﺒﺪﻟﺖ ﻋﺒ ــﺎرة »اﻟﺸ ــﺮﻛﺎت اﻟ ــﱵ ﻳﻜ ــﻮن ﻣﻮﺿ ــﻮﻋﻬﺎ ﳏﺼ ــﻮراً ﺑﺎﳌﺸ ــﺎرﻛﺔ ) (Venture Capitalﰲ رأﲰ ــﺎل "ﺷ ــﺮﻛﺎت ﻧﺎﺷ ــﺌﺔ"«
ﺑﻌﺒ ــﺎرة " ﺷ ــﺮﻛﺎت اﻟـ ـ Capital
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٢

 "Ventureﲟﻮﺟ ــﺐ اﳌ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ١٢٤٦٣ﺗ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٢٢

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٨

اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﺎرك ﻓﻴﻬـﺎ )ﻤﻴزاﻨﻴﺎﺘﻬـﺎ وﻤﺴـﺎﻫﻤﻴﻬﺎ وأﺼـﺤﺎب اﻝﺤﺼــص
ﻓﻴﻬﺎ.(...
 اﻻﺴﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﺠﻠـس اﻝﻤرﻜـزي اﻝﻤﺴـﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜـلﺘﻌــدﻴل ﻴ ـراد ادﺨﺎﻝــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨظــﺎم اﻻﺴﺎﺴــﻲ وﻋﻠــﻰ ﻜــل اﻜﺘﺘــﺎب
وﺘداول ﺒﺎﺴﻬﻤﻬﺎ او ﺤﺼﺼﻬﺎ.
و -دراﺴﺔ

ﺠدوى

اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ

ﺘﺘﻌﻠق

"ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ"

وﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻝﺘﻲ ﺘﻨوي اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻀﻤن ﻤوﻀوﻋﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ان ﺘﻐطﻲ ﻓﺘرة ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻤﻘﺒﻠﺔ وﺘﺸﻤل اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت
وﺒﻴﺎن اﻻرﺒﺎح واﻝﺨﺴﺎﺌر واﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤرﺘﻘﺒﺔ وﻓرص
اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ.
ز -اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﺌدة ﻝﺜﻼث ﺴﻨوات ﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﺤﻴث ﻴﻨطﺒق،
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ "ﻝﻠﺸرﻜﺎت" اﻝﻤﻨﺸﺄة ﺴﺎﺒﻘﺎً.
ح -ﻋدد اﻝﻤوظﻔﻴن أو اﻻﺸﺨﺎص اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺘوظﻴﻔﻬم ﻓﻲ "اﻝﺸرﻜﺔ".
ط -اﻻﺠراءات اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ أو اﻝﻤزﻤﻊ اﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻝﺘﻘﻴد "اﻝﺸرﻜﺔ" ﺒﻤﺒﺎدئ
"اﻻدارة اﻝرﺸﻴدة").(Corporate Governance

ي -١ﻋﻘــد اﻻدارة اﻝﻤوﻗ ــﻊ ﻤــﻊ اﻝﺸ ــرﻜﺔ أو اي ﻤﺴ ــﺘﻨد آﺨــر ﻴﺤ ــدد ﻓﻴ ــﻪ
رﺴوم اﻻدارة ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص "ﺸرﻜﺎت اﻝـ .٢"Venture Capital
ك -٣اي ﻤﺴﺘﻨدات اﺨرى ﻴﺠدﻫﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻀرورﻴﺔ.
 -٤٢ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﺘزوﻴد ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن )ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺘﻴن( وﻝﺠﻨﺔ
اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف )ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ واﺤدة(:
أ -ﺴﻨوﻴﺎً ،وﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬر ﻨﻴﺴﺎن ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ ،ﺒﺎﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
اﻝﻌﺎﺌدة ﻝﻜل "ﺸرﻜﺔ" ﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻴﻬﺎ:
 اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. ﻻﺌﺤﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن. ﻻﺌﺤﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻻدارة واﻝﻤدراء اﻝﻌﺎﻤﻴنوﻤﻔوﻀﻲ اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ.
 -١ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٢٣١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٤/٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤١٦
 -٢اﺳ ــﺘﺒﺪﻟﺖ ﻋﺒ ــﺎرة »اﻟﺸ ــﺮﻛﺎت اﻟ ــﱵ ﻳﻜ ــﻮن ﻣﻮﺿ ــﻮﻋﻬﺎ ﳏﺼ ــﻮراً ﺑﺎﳌﺸ ــﺎرﻛﺔ ) (Venture Capitalﰲ رأﲰ ــﺎل "ﺷ ــﺮﻛﺎت ﻧﺎﺷ ــﺌﺔ"«
ﺑﻌﺒ ــﺎرة " ﺷ ــﺮﻛﺎت اﻟـ ـ Capital
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٢

 "Ventureﲟﻮﺟ ــﺐ اﳌ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ١٢٤٦٣ﺗ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٢٢

 -٣أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٢٣١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٤/٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤١٦
 -٤ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٤٦٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٢/٢٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٢

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٩

 ﺘﻘرﻴر ﻴﺘﻀﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن "اﻝﺸرﻜﺔ" ﺴﻴﻤﺎ ﻝﺠﻬﺔ اﻝﺸﻜلاﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤد ،ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻨﺸﺎط وﺘطورﻩ ،ﻗطﺎع اﻝﻌﻤل ،ﻓرﻴق
اﻝﻌﻤل ،أﺴواق اﻝﻌﻤل ،ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻜﻴﻔﻴﺘﻪ ،ﻨﺴﺒﺔ
اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ،اﻝﻨﻔﻘﺎت ﻜﺎﻓﺔ...
 اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﻤﻔوض اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻋن اﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻴﺘﻀﻤن ﺒﺸﻜلﺨﺎص ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼرف اﻷﻤوال اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ
ﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ب -ﺒﺘﻘرﻴر ﻓﺼﻠﻲ ،ﺨﻼل ﻤﻬﻠﺔ ﺸﻬر ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻓﺼل ،ﻋن
"اﻝﺸرﻜﺎت" اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺒﻴن:
 ﻨﺸﺎط ﻜل "ﺸرﻜﺔ" ﻋن اﻝﻔﺼل اﻝﻤﻨﺼرم وﻜﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎلاﻻﻤوال اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻤوﻀوع ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺨﻼل ﻫذﻩ
اﻝﻔﺘرة.
 اﻻﻫ ــداف اﻝﻤﺤﻘﻘ ــﺔ ) (KPIsﻤ ــن ﻗﺒ ــل ﻜ ــل "ﺸ ــرﻜﺔ" واﻝرﺒﺤﻴ ــﺔاﻝﻤﺤﻘﻘﺔ.
 ﺨطﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻜل "ﺸرﻜﺔ" ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝرﺒﺤﻴﺔ. اﻻﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺜﻤﺎرات ﻜﺎﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻗﺎﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ﺒﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ"ﺸرﻜﺎت اﻝـ  "Venture Capitalﻤﻊ اﻝﺸﻜل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤد
ﻓـ ــﻲ ﻜـ ــل اﺴـ ــﺘﺜﻤﺎر ،ﻤﺎﻫﻴـ ــﺔ اﻝﻨﺸـ ــﺎط وﺘطـ ــورﻩ ،ﻗطـ ــﺎع اﻝﻌﻤـ ــل،
ﻓرﻴـ ـ ــق اﻝﻌﻤـ ـ ــل ،أﺴ ـ ـ ـواق اﻝﻌﻤـ ـ ــل ،ﻗﻴﻤـ ـ ــﺔ اﻻﺴـ ـ ــﺘﺜﻤﺎر وﻜﻴﻔﻴﺘـ ـ ــﻪ
)اﺴــﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﺎﺸــر ،زﻴــﺎدة أرﺴــﻤﺎل ،ﺸ ـراء اﺴــﻬم ،ﺘﻤوﻴــل ﻤؤﻗــت
) ،(Bridge Financingﻗــروض ﻗﺎﺒﻠــﺔ اﻝﺘﺤوﻴــل اﻝــﻰ اﺴــﻬم
)Loans

 ،(...(Convertibleﻨﺴ ــﺒﺔ اﻝﻤﺴ ــﺎﻫﻤﺔ ،اﻝﻨﻔﻘ ــﺎت

ﻜﺎﻓﺔ...
 ﺘوﻗﻌﺎت ﻜل "ﺸرﻜﺔ" ﻝﻠﻔﺼل اﻝﻘﺎدم ﻝﻜل ﻤﺎ ﺘم ذﻜرﻩ اﻋﻼﻩ. اي ﺘﻌ ـ ــدﻴل ﻴطـ ـ ـ أر ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت اﻝـ ـ ـواردة ﻓ ـ ــﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨ ـ ــﺎتواﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة )أ( اﻋﻼﻩ.
ج -ﺒــﺄي ﻤﺴــﺘﻨدات ﻗــد ﻴطﻠﺒﻬــﺎ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن أو ﻝﺠﻨــﺔ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻝﻤﺼﺎرف.
 -٣ﻴﻤﻜن ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن اﻻﻋﺘراض ﻓﻲ اي وﻗت ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴن ﺸﺨص
ﻤﻌﻴن ﻜﻤﻔوض ﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎل "اﻝﺸرﻜﺔ".

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١
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ﺨﺎﻤﺴﺎً :ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﻋﻘوﺒﺎت:
 -١١ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺼ ــﺎرف ،ﻋﻠ ــﻰ ﻜﺎﻤ ــل ﻤﺴ ــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ،ان ﺘﻌﺘﻤ ــد اﻻﺠـ ـراءات
اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻴـﺎم ﺒﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ دﻗﻴﻘـﺔ "ﻝﻠﺸـرﻜﺔ" ﺨﺎﺼـﺔ ﻝﺠﻬـﺔ ﻤراﻗﺒـﺔ ﻤـدى
ﺘﻘﻴدﻫﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة )ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﻜل "اﻝﺸرﻜﺔ" اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ،
ﺒوﺠﻬﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ،ﺒﺘواﻓق ﻤﺸروﻋﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺸـروط اﻝـواردة
ﻓـﻲ اﻝﺒﻨـد ) (٢ﻤـن اﻝﻤﻘطـﻊ "اوﻻً" ﻤــن ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة (...واﺒـﻼغ ﺤــﺎﻜم
ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ورﺌ ــﻴس ﻝﺠﻨ ــﺔ اﻝرﻗﺎﺒ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺼ ــﺎرف ﻋ ــن ﻜ ــل
ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ او ﻤﻐﺎﻴرة ﻓور اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ.
 -٢٢ﻴﻘوم ﻤﻔوض اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜد
ﻤن ﺼﺤﺔ ﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة واﺒﻼغ ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
ورﺌﻴس ﻝﺠﻨﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف ﻋن ﻜل ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ
او ﻤﻐﺎﻴرة ﻓور اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ.
 -٣٣ﺘﻘوم ﻝﺠﻨﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﺼﺤﺔ ﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻜﺎم
ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒﻠﻎ ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻓو اًر ﺒﺄي ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ
ﻝﻬذﻩ اﻷﺤﻜﺎم.
 -٤٤ﻴﺘﻌرض ﻜل ﻤﺼرف ﻴﺘﺒﻴن اﻨﻪ ﺨﺎﻝف أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة:
أ -ﻝﻠﺘﺴدﻴد اﻝﻔـوري ﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﺘﺴـﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﻤـن ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن
ﻤﻘﺎﺒ ــل ﻜ ــل ﻤﺴ ــﺎﻫﻤﺔ ﻴﻘ ــوم ﺒﻬ ــﺎ ﺒطرﻴﻘ ــﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔ ــﺔ ﻻﺤﻜ ــﺎم ﻫ ــذﻩ
اﻝﻤﺎدة.
ب -ﻝدﻓـ ـ ـ ــﻊ ﻓﺎﺌ ـ ـ ــدة ﻤﻘ ـ ـ ــدارﻫﺎ  %١٥ﻤ ـ ـ ــن ﻗﻴﻤ ـ ـ ــﺔ ﻫ ـ ـ ــذﻩ اﻝﺘﺴ ـ ـ ــﻠﻴﻔﺎت
ﻤﻨ ــذ ﺘ ــﺎرﻴﺦ ﻤﻨﺤﻬ ــﺎ وﻝﻐﺎﻴ ــﺔ ﺘ ــﺎرﻴﺦ ﺘﺴ ــدﻴدﻫﺎ اﻝﻔﻌﻠ ــﻲ أو ﻝﺤ ــﻴن
اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ وذﻝك وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ﻴﻘررﻩ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٤٦٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٢/٢٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٢
 -٢أﺻـ ــﺒﺢ ﺗ ـ ـﺮﻗﻴﻢ ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ــﺪ ) (٢ﺑـ ــﺪﻻً ﻣـ ــﻦ ) (١ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﳋﺎﻣﺴـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١٢٤٦٣ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٢٢
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٢
 -٣أﺻـ ــﺒﺢ ﺗ ـ ـﺮﻗﻴﻢ ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ــﺪ ) (٣ﺑـ ــﺪﻻً ﻣـ ــﻦ ) (٢ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﳋﺎﻣﺴـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١٢٤٦٣ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٢٢
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٢
 -٤أﺻـ ــﺒﺢ ﺗ ـ ـﺮﻗﻴﻢ ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ــﺪ ) (٤ﺑـ ــﺪﻻً ﻣـ ــﻦ ) (٣ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﳋﺎﻣﺴـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١٢٤٦٣ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٢٢
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٢
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اﻝﻤ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻝﺘﺎﺴ ـ ـ ـ ــﻌﺔ :١أوﻻً :ﻴﻤﻜ ـ ـ ـ ــن ،ﺨ ـ ـ ـ ــﻼل ﻤﻬﻠ ـ ـ ـ ــﺔ أﻗﺼ ـ ـ ـ ــﺎﻫﺎ  ،٢٠١٠/١٢/٣١إﻓ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻝﻤﺼ ـ ـ ـ ــﺎرف
أو اﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤـ ـ ـ ـ ـ ــن ﻗـ ـ ـ ـ ـ ــروض ﺒﺸـ ـ ـ ـ ـ ــروط ﻤﻴﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة اﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻨﺎداً
ﻷﺤﻜـ ـ ــﺎم اﻝﻔﻘ ـ ـ ـرة اﻷﺨﻴ ـ ـ ـرة ﻤـ ـ ــن اﻝﻤـ ـ ــﺎدة  ١٠٢ﻤـ ـ ــن ﻗـ ـ ــﺎﻨون اﻝﻨﻘـ ـ ــد واﻝﺘﺴـ ـ ــﻠﻴف
ﻝﺘﻐطﻴ ـ ــﺔ  % ٦٠ﻤ ـ ــن اﻝﻘﻴﻤ ـ ــﺔ اﻻﺴـ ـ ــﺘﺒداﻝﻴﺔ ﻝﻸﺒﻨﻴ ـ ــﺔ واﻝﺘﺠﻬﻴـ ـ ـزات اﻝﻤﺘﻀـ ـ ــررة
ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻤن ﺤرب ﺘﻤوز  ٢٠٠٦ﻋﻠﻰ ﻝﺒﻨﺎن واﻝﻌﺎﺌـدة ﻝﻌﻤـﻼء اﻝﻤﺼـﺎرف
أو اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وذﻝك وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺸروط وﻝﻸﺼول اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
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 -٣ ١أن ﻴﻜون اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدون ﻤن:
أ -اﻻﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺎص اﻝﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺠﻠﻴن ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﺴ ـ ـ ـ ــﺠل اﻝﺘﺠ ـ ـ ـ ــﺎري ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻝﺒﻨ ـ ـ ـ ــﺎن
اﻜ ــﺎﻨوا اﺸﺨﺎﺼ ـ ـﺎً ﺤﻘﻴﻘﻴ ــﻴن ﻝﺒﻨـ ــﺎﻨﻴﻴن أو ﻏﻴ ــر ﻝﺒﻨـ ــﺎﻨﻴﻴن أو اﺸﺨﺎﺼ ـ ـﺎً
ﻤﻌﻨوﻴﻴن ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﻴن.
ﻴﻘﺼ ــد ﺒﺎﻝﺸ ــﺨص اﻝﻤﻌﻨ ــوي اﻝﻠﺒﻨ ــﺎﻨﻲ ﻜ ــل ﺸ ــرﻜﺔ ﻤﻬﻤ ــﺎ ﻜ ــﺎن ﺸ ــﻜﻠﻬﺎ
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ أو ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎء ﻓﻴﻬﺎ.
ب -اﻝﻌﻤـ ـ ــﻼء اﻝـ ـ ــذﻴن ﺘﻌرﻀ ـ ـ ـوا ﻷﻀ ـ ـ ـرار ﻤﺎدﻴـ ـ ــﺔ ﻤﺒﺎﺸـ ـ ــرة ﻓـ ـ ــﻲ اﻷﺒﻨﻴـ ـ ــﺔ
واﻝﺘﺠﻬﻴـ ـ ـزات أدت واﻗﻌﻴـ ـ ـﺎً أو ﻗﺎﻨوﻨـ ـ ـﺎً إﻝ ـ ــﻰ ﺘﻌ ـ ــذر ﻤﺘﺎﺒﻌ ـ ــﺔ أﻋﻤ ـ ــﺎﻝﻬم
أو اﻝ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـ ـ ـ ـ ــدم إﻤﻜﺎﻨﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺘﺴ ـ ـ ـ ـ ــدﻴد دﻴ ـ ـ ـ ـ ــوﻨﻬم اﻝﻤﻤﻨوﺤ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻗﺒ ـ ـ ـ ـ ــل
ﺘـ ــﺎرﻴﺦ  ،٢٠٠٦/٧/٣١ان وﺠـ ــدت ،ﻤـ ــن اﻝﻤ ـ ـوارد اﻝذاﺘﻴـ ــﺔ ﻝﻠﻤﺸـ ــروع
اﻝﻤﺘﻀرر.
-٢

ان ﺘﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر اﻝﻤﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرف أو اﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ،
ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺴ ــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ،ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻻﻀـ ـرار اﻝﻤﺎدﻴ ــﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸـ ـرة اﻝﻼﺤﻘ ــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒ ــﺎﻨﻲ
وﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻨﺎﺘﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ﺘﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز ٢٠٠٦
ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻝﺒﻨـ ـ ـ ــﺎن واﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ أﺼـ ـ ـ ــﺎﺒت ﻜـ ـ ـ ــل ﻋﻤﻴـ ـ ـ ــل ﻤﻌﻨـ ـ ـ ــﻲ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﺤـ ـ ـ ــدة
واﻝﻘﻴﻤـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻻﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺒداﻝﻴﺔ ﻝﻸﺒﻨﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻝﺘﺠﻬﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـزات ﺒﻌـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺘﺨﻔﻴﻀـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺎ
ﺒﻘﻴﻤـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ أي ﺘﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﻴﻼت أو اﻋﻔـ ـ ـ ـ ـ ــﺎءات أو ﺘﻌوﻴﻀـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت أو ﻤـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺢ،
ﻓﻲ ﺤﺎل وﺠدت ،ﺴﺒق وأن اﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻌﻤﻴل ﻤن أي ﺠﻬﺔ ﻜﺎﻨت ﺒﻌد
ﺤرب ﺘﻤوز  ٢٠٠٦وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬﺎ.
ﺘﻨﺤﺼ ـ ــر اﻝﻘﻴﻤ ـ ــﺔ اﻻﺴ ـ ــﺘﺒداﻝﻴﺔ ﺒﺈﻋ ـ ــﺎدة اﻝوﻀ ـ ــﻊ إﻝ ـ ــﻰ ﻤ ـ ــﺎ ﻜ ـ ــﺎن ﻋﻠﻴ ـ ــﻪ
ﻗﺒ ـ ـ ـ ـ ــل ﺤ ـ ـ ـ ـ ــرب ﺘﻤ ـ ـ ـ ـ ــوز  ٢٠٠٦ﺒﺤﻴ ـ ـ ـ ـ ــث ﻻ ﺘﺸ ـ ـ ـ ـ ــﻤل أي ﺘﺤﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻨﺎت
أو ﺘوﺴﻴﻌﺎت أو إﻀﺎﻓﺎت.

 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٥٩٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٧/٥/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٣٧
 -٢أدﺧـ ــﻞ آﺧ ـ ــﺮ ﺗﻌـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﻄﻠ ـ ــﻊ ﻫـ ــﺬا اﳌﻘﻄ ـ ــﻊ ﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻻوﱃ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١٠٣٧٨ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٠/٢/١٣
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢١٤
 -٣ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٧٥١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٧/١١/٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٥٢

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ١٢

-٣

ان ﺘﻘدم ﻜل ﻤن اﻝﻤﺼـﺎرف أو اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ طﻠﺒـﺎً ﺸـﺎﻤﻼً
إﻝﻰ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻤرﻓﻘﺎً ﺒﻪ دراﺴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋن وﻀﻊ ﻜل ﻤن ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ
اﻝﻤﺘﻀــررﻴن وﻻﺌﺤــﺔ ﺒﺄﺴــﻤﺎﺌﻬم دون أي اﺴــﺘﺜﻨﺎء ﺘﺘﻀــﻤن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــرض
ـر ﻷﺴــﺒﺎب ﻋــدم ﻤــﻨﺢ أي ﻤــﻨﻬم ﻗرﻀ ـﺎً
اﻝﻤﻨــوي ﻤﻨﺤــﻪ ﻷي ﻤــﻨﻬم أو ﺘﺒرﻴـ اً
ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻝﻰ أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﻴﺤدد اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذا اﻝطﻠب ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض ﺒﺸروط
ﻤﻴﺴرة اﻝذي ﺴﻴﻤﻨﺢ ﻝﻠﻤﺼﺎرف أو اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ.

-٤

ان ﺘﺘﺤﻘق ﻝﺠﻨﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف واﺜﻨﺘﺎن ﻤن ﺸرﻜﺎت ﺘدﻗﻴق
اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻜﺒرى ،ﺘﻌﻴﻨﻬﻤﺎ اﻝﻤﺼﺎرف أو اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ،ﻤن ﺘوﻓر اﻝﺸروط اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨدﻴن )(١
و) (٢ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "أوﻻً" ﻫذا وﻤن ﺴﻼﻤﺔ اﻝوﻀﻊ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﻌﻤﻼء
وﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﻋﻤﺎﻝﻬم ﻓﻲ ﺤﺎل اﺴﺘﻔﺎدﺘﻬم ﻤن أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ
اﻝﻤﺎدة.

 -٥ان ُﻴﻤــﻨﺢ اﻝﻌﻤﻴــل اﻝﻤﺘﻀــرر ﻗرﻀـﺎً ﺒﻨﺴــﺒﺔ  % ٨٠ﻤــن اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻻﺴــﺘﺒداﻝﻴﺔ
ﻝﻸﺒﻨﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻝﺘﺠﻬﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزات اﻝﻤﺤﺘﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﺔ وﻓﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻝﻠﺒﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد )(٢
ﻤـ ـ ــن اﻝﻤﻘطـ ـ ــﻊ "أوﻻً" ﻫـ ـ ــذا ﻋﻠـ ـ ــﻰ ان ﻻ ﺘﻘـ ـ ــل ﻨﺴـ ـ ــﺒﺔ اﻝﻘـ ـ ــرض اﻝﻤﻤﻨـ ـ ــوح
ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋن  % ٦٠ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ.
 -١٦ان ﺘﻌﻔـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎرف أو اﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻌﻤﻴـ ـ ـ ـ ــل
ﻤــن ﺠــزء ﻤــن اﻝﻘــرض ﻤوﻀــوع اﻝﺒﻨــد ) (٥ﻤــن اﻝﻤﻘطــﻊ "أوﻻً" ﻫــذا ﻴ ـوازي
ﻨﺴــﺒﺔ  % ٦٠ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ،أﺼـﻼً وﻓﺎﺌــدة ،ﻤــن اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻻﺴــﺘﺒداﻝﻴﺔ ﻝﻸﺒﻨﻴــﺔ
واﻝﺘﺠﻬﻴ ـزات ﻤﺤﺘﺴــﺒﺔ وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻤــﺎ ورد أﻋــﻼﻩ ودون أي ﻤﻘﺎﺒــل ﻤــن اﻝﻌﻤﻴــل،
ﺒﺤﻴث ﻴﺼـﺒﺢ رﺼـﻴد اﻝـدﻴن اﻝﻤﺘوﺠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻤﻴـل ،ﺒﻌـد اﻻﻋﻔـﺎء ،ﻴـوازي
 % ٢٠ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر.
ﺘﺤﺘﺴ ــب اﻝﻔواﺌ ــد ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذا اﻝرﺼ ــﻴد ﺒﺤﻴ ــث ﻻ ﺘﺘﻌ ــدى اﻝﻔواﺌ ــد واﻝﻨﻔﻘ ــﺎت
واﻝﻌﻤوﻻت واﻝﻤﺼﺎرﻴف واﻻﻋﺒﺎء ﻤن اي ﻨوع ﻜﺎﻨت:
أ  -ﻤﻌدل اﻝﻠﻴﺒور ﻝﺜﻼﺜﺔ اﺸﻬـر ﻤﻀﺎﻓﺎً اﻝﻴﻪ  %٣ﻋﻠﻰ اﻝﻘـرض اﻝﻤﻤﻨــوح
ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻜل ﺜﻼﺜﺔ اﺸﻬر.
ب -اﻝﻔﺎﺌــدة اﻝﻤﺤﺘﺴــﺒﺔ ﻋﻠــﻰ ﺴــﻨدات اﻝﺨزﻴﻨــﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﻝﻤــدة ﺴــﺘﺔ اﺸــﻬر
ازﺌـ ــد  %٣ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻘـ ــرض اﻝﻤﻤﻨـ ــوح ﺒـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ان ﻴـ ــﺘم
اﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻜل ﺴﺘﺔ اﺸﻬر.
 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٧٥١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٧/١١/٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٥٢

 ٧٢ﻣﻜﺮر ١٣

-٧

ان ﻴﺒ ـ ـ ــدأ اﻝﻌﻤﻴ ـ ـ ــل ﺒﺈﻋ ـ ـ ــﺎدة اﻝﺒﻨـ ـ ـ ـﺎء واﻝﺘﺠﻬﻴ ـ ـ ــز ﺒﻤﻬﻠ ـ ـ ــﺔ أﻗﺼ ـ ـ ــﺎﻫﺎ ﺴ ـ ـ ــﻨﺔ
ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻤـﻨﺢ اﻝﻘـروض
ﺒﺸروط ﻤﻴﺴرة ﻝﻠﻤﺼﺎرف أو ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ.

-٨

ان ﻴﺘﻌﻬــد اﻝﻌﻤﻴــل ﺒﺘﺤﻤــل ﻨﺴــﺒﺔ  % ٢٠ﻤــن اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻻﺴــﺘﺒداﻝﻴﺔ ﻝﻸﺒﻨﻴــﺔ
واﻝﺘﺠﻬﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزات وﺒﺈﺘﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم أﻋﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل إﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻝﺒﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء واﻝﺘﺠﻬﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻨﻔﻘﺘـ ـ ـ ــﻪ اﻝﺨﺎﺼـ ـ ـ ــﺔ وﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻤﺴـ ـ ـ ــؤوﻝﻴﺘﻪ اﻝﺸﺨﺼـ ـ ـ ــﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﻨـ ـ ـ ــﺎزل
ﻋن أي ﺘﻌوﻴﻀﺎت أو ﻤﺴـﺎﻋدات أو ﻤـﻨﺢ ﻗـد ﻴﺤﺼـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻻﺤﻘـﺎً ﻤـن
أي ﺠﻬﺔ ﻜﺎﻨت وذﻝك ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨـﺎن واﻝﻤﺼـﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻜل ﺒﺤﺴب ﻨﺴﺒﺔ دﻴﻨﻪ.

 -١ ٩ان ﺘﻌﻴـ ــد اﻝﻤﺼـ ــﺎرف أو اﻝﻤؤﺴﺴـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴـ ــﺔ ﺘﻘﺴـ ــﻴط أرﺼـ ــدة
اﻝﻘــروض ﻜﺎﻓــﺔ ﻏﻴــر اﻝﻘﺎﺒﻠــﺔ ﻝﻠﺘﺴــدﻴد ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻝﻸﻀ ـرار اﻝﻤﺒﺎﺸ ـرة ﻝﺤــرب
ﺘﻤـ ـ ــوز  ،٢٠٠٦ان وﺠـ ـ ــدت ،واﻝﺘـ ـ ــﻲ ﺘﻜـ ـ ــون ﺴـ ـ ــﺒق وﻤﻨﺤﺘﻬـ ـ ــﺎ ﻝﻠﻌﻤﻴـ ـ ــل
اﻝﻤﺘﻀــرر ﻗﺒــل ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٦/٧/٣١وذﻝ ـك وﻓﻘ ـﺎً ﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﺘﺴــدﻴد ﺠدﻴــد
ﻴﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﻌﻤﻴل.
 -١٠ان ﺘﺤﺘﺴـ ــب اﻝﻔواﺌـ ــد اﻝﻤطﺒﻘـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ رﺼـ ــﻴد اﻝﻘـ ــرض اﻝﻤﻌـ ــﺎد ﺘﻘﺴـ ــﻴطﻪ
ﻤوﻀــوع اﻝﺒﻨــد ) (٩ﻤــن اﻝﻤﻘطــﻊ "أوﻻً" ﻫــذا ﻋﻠــﻰ أن ﻻ ﺘﺘﻌــدى اﻝﻔﺎﺌــدة
واﻝﻤﺼـ ـ ـ ــﺎرﻴف واﻝﻌﻤـ ـ ـ ــوﻻت ﻤـ ـ ـ ــن أي ﻨـ ـ ـ ــوع ﻜﺎﻨـ ـ ـ ــت اﻝﻜﻠﻔـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴـ ـ ـ ــﺔ
) (Cost of fundsزاﺌداً .%٣
 -١١ان ﺘﺴـ ـ ــﺘﺜﻤر اﻝﻤﺼـ ـ ــﺎرف أو اﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ـ ــﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴـ ـ ــﺔ اﻝﻘـ ـ ــروض
اﻝﻤﻤﻨوﺤـ ــﺔ ﻤـ ــن ﻤﺼـ ــرف ﻝﺒﻨـ ــﺎن ﺒﺸـ ــروط ﻤﻴﺴ ـ ـرة ﻓـ ــﻲ ﺴـ ــﻨدات ﺨزﻴﻨـ ــﺔ
ﻴـﺘم اﻻﻜﺘﺘــﺎب ﺒﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻝﺴــوق اﻷوﻝﻴـﺔ .وﻓــﻲ ﺤــﺎل ﻋـدم إﺼــدار ﺴــﻨدات
ﺨزﻴﻨـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻴﺠـ ـ ـ ـ ـ ــوز ﺘوظﻴـ ـ ـ ـ ـ ــف ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻘـ ـ ـ ـ ـ ــروض ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺤﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺒﺎت
أو ﻋﻤﻠﻴـ ـ ـ ــﺎت أو أوراق ﻤﺎﻝﻴـ ـ ـ ــﺔ ﻴواﻓـ ـ ـ ــق ﻋﻠﻴﻬـ ـ ـ ــﺎ اﻝﻤﺠﻠـ ـ ـ ــس اﻝﻤرﻜـ ـ ـ ــزي.
ﺘﺸ ّﻜل أي ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘوظﻴﻔﺎت اﻝﻀـﻤﺎﻨﺎت اﻝﻜﺎﻓﻴـﺔ واﻝﻤطﻠوﺒـﺔ ﻝﻠﻘـروض
اﻝﻤﻤﻨوﺤ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺒﺸ ـ ـ ـ ـ ــروط ﻤﻴﺴـ ـ ـ ـ ـ ـرة ﺸ ـ ـ ـ ـ ــرط أن ﻴﻘﺒ ـ ـ ـ ـ ــل ﺒﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎ وﺒﻨﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺒﺘﻬﺎ
اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي.
 -١٢ان ﻴﺘم ﺘﻤوﻴل إﻋﺎدة أﻋﻤـﺎل اﻝﺒﻨـﺎء واﻝﺘﺠﻬﻴـز ﺒﺸـﻜل ﻨﺴـﺒﻲ وﻤﺘـزاﻤن ﻤـن
ﻤﺨﺘﻠــف ﻤﺼــﺎدر اﻝﺘﻤوﻴــل اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة )ﻤﺼــرف
ﻝﺒﻨﺎن  -اﻝﻤﺼﺎرف أو اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  -اﻝﻌﻤﻼء اﻝﻤﺘﻀررون(.
 -١٣ان ﺘـ ـ ـ ــﺘم إﻋـ ـ ـ ــﺎدة اﻝﻔواﺌـ ـ ـ ــد اﻝﻨﺎﺘﺠـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ــن اﻝﺠـ ـ ـ ــزء ﻏﻴـ ـ ـ ــر اﻝﻤﺴـ ـ ـ ــﺘﻌﻤل
ﻤن اﻝﻘرض اﻝﻤﻴﺴر إﻝﻰ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٧٥١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٧/١١/٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٥٢

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ١٤

 -١٤ﻓﻲ ﺤﺎل إﻓﻼس ﻻﺤق ﻷﺤد اﻝﻌﻤﻼء اﻝﻤﺘﻀررﻴن ﻗﺒل ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﺘﻬﺎء
اﻝﻘرض اﻝﻤﻴﺴر ،ان ُﻴ َﺴ َدد اﻝﺠزء ﻤن ﻫذا اﻝﻘرض اﻝﻤﻤﻨوح ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﺠزء
اﺴﺘﻴﻔﺎء ﻝدﻴن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ،ﻋن طرﻴق
ﻤن دﻴن اﻝﻌﻤﻴل اﻝﻤﻔﻠس،
ً

ﺘﻤﻠﻴك ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻝﺴﻨدات اﻝﺨزﻴﻨﺔ أو ﻝﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺘوظﻴﻔﺎت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر
ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠزء اﻝﻤذﻜور ﻤن اﻝﻘرض اﻝﻤﻴﺴر وﺘﺴدﻴد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻐطﺎة

ﺒﺎﻝﻘرض اﻝﻤﻴﺴر ﻤن ﻨﺎﺘﺞ ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻷﺒﻨﻴﺔ واﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻌﺎﺌدة ﻝﻠﻌﻤﻴل
اﻝﻤﻔﻠس.
 -١٥ان ﻴﻘوم ﻤﻔوض اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﻤﺼﺎرف أو اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ ﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﻴﻤﻜـن إﻓــﺎدة رﺼــﻴد اﻝﻘــرض اﻝﺠدﻴــد ،ﺒﻌــد ﺘﺨﻔﻴﻀــﻪ وﻓﻘـﺎً ﻝﻠﺒﻨــد ) (٦ﻤــن اﻝﻤﻘطــﻊ
"أوﻻً" ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ،ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﺸــرط ﺘــوﻓر اﻝﺸــروط
اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرار اﻷﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٧٧٤٣ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠١/١/٢
ﺜﺎﻝﺜﺎً :ان ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ أﺤﻜﺎم اﻝﻤﻘطﻊ "أوﻻً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺘﻌرض اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ،إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة
 ٢٠٨ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف ،اﻝﻰ إﻴداع اﺤﺘﻴﺎطﻲ أدﻨﻰ ﺨﺎص ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ
ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ،ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻓﺎﺌدة ،ﻴﺤدد ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي وﻴﺘراوح،
وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ ،ﺒﻴن ﻤﺒﻠﻎ اﻝﻘرض اﻝﻤﻴﺴر اﻝذي اﺴﺘﻔﺎدت ﻤﻨﻪ أو اﻝذي ﻜﺎن ﻴﻤﻜن
ان ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪ وﺒﻴن ﻤﺒﻠﻎ اﻝﻘرض اﻝذي ﻜﺎن ﻴﻤﻜن أن ﺘﻤﻨﺤﻪ ﻝﻠﻌﻤﻴل أو ﻤﺒﻠﻎ
اﻝﻘرض اﻝﻤﻴﺴر اﻝذي اﺴﺘﻔﺎدت ﻤﻨﻪ ﺨﻼﻓﺎً ﻷي ﻤن أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
راﺒﻌﺎً:

ﺘﻘوم ﻝﺠﻨﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف:
 ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤراﻗﺒﺔ ﺼﺤﺔ ﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒﻠﻎ ﺤﺎﻜم ﻤﺼرفﻝﺒﻨﺎن ﻓو اًر ﺒﺄي ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻬذﻩ اﻷﺤﻜﺎم.
 -ﺒﺈﺼدار اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻷﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.

ﺨﺎﻤﺴ ـ ـ ـﺎً :١ﻴﻤﻜـ ـ ــن ﻝﻠﻤﺼـ ـ ــﺎرف أو ﻝﻠﻤؤﺴﺴـ ـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ـ ــﺔ ان ﺘﻤـ ـ ــﻨﺢ اﻝﻤﺘﻀـ ـ ــررﻴن أﻜـ ـ ــﺎﻨوا
ﻤن ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ اﻝﺤﺎﻝﻴﻴن أو اﻝﻼﺤﻘﻴن ﻗروﻀﺎً وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﺴﺎدﺴـ ـﺎً  :١ﺘطﺒ ــق أﺤﻜ ــﺎم ﻫ ــذﻩ اﻝﻤ ــﺎدة ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻌﻤ ــﻼء اﻝﻤﺸ ــﺘرﻜﻴن ﺒ ــﻴن ﻋ ــدة ﻤﺼـ ــﺎرف
أو ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ وذﻝك ﺒﺸﻜل ﻨﺴﺒﻲ.

 -١اﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٧٥١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٧/١١/٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٥٢

 ٧٢ﻣﻜﺮر ١٥

اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻜرر :١ﻴﻤﻜــن إﻓــﺎدة اﻝﻤﺼــﺎرف ﻜﺎﻓــﺔ ﻤــن ﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت ﻤﺠﻤوﻋﻬــﺎ اﻻﺠﻤــﺎﻝﻲ اﻝﻔــﻴن وﻤــﺎﻴﺘﻴن
وﻋﺸ ـ ـرة ﻤﻠﻴـ ــﺎرات ﻝﻴ ـ ـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ ﻤﻘﺎﺒـ ــل اﻝﻘـ ــروض اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬـ ــﺎ ،ﻗﺒـ ــل ﺘ ـ ــﺎرﻴﺦ
 ٢٠١٣/١٢/٣١ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺴ ــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ،ﻝﻌﻤﻼﺌﻬ ــﺎ وذﻝ ــك وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻠﺸ ــروط وﻝﻸﺼ ــول
وﻝﻶﻝﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :٢
أوﻻً :ﻴﻤ ــﻨﺢ ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻫ ــذﻩ اﻝﻘ ــروض ﻝﻠﻤﺼ ــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴ ــﺔ ﺒﺎﻻوﻝوﻴ ــﺔ وﻓﻘـ ـﺎً
ﻝﺘـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ ﺘﻘـ ـ ـ ــدﻴم اﻝطﻠﺒـ ـ ـ ــﺎت اﻝﻤﺴـ ـ ـ ــﺘﻜﻤﻠﺔ اﻝﺸـ ـ ـ ــروط ﻜﻤـ ـ ـ ــﺎ ﻫـ ـ ـ ــﻲ ﻤﺤـ ـ ـ ــددة
ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻝﻤ ــﺎدة وﻝﻐﺎﻴ ــﺔ اﺴ ــﺘﻨﻔﺎذ اﻝﻤﺒﻠ ــﻎ اﻝﻤ ــذﻜور اﻋ ــﻼﻩ ووﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻠﺤ ــدود
اﻝﻤﻔﺼﻠﺔ ادﻨﺎﻩ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺘﻘـ ـ ـ ـ ــدﻴم اﻝﻀـ ـ ـ ـ ــﻤﺎﻨﺎت اﻝﻜﺎﻓﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﻘﺎﺒـ ـ ـ ـ ــل
ﻫذﻩ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت.
ﻴﻤﻜن ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻗﺒول ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻀﻤﺎﻨﺔ ،ﺴﻨدات ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ
اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﻤﺼﺎرف ﻝﻌﻤﻼﺌﻬﺎ اﺴﺘﻨﺎداً ﻻﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﻴﺤﺘﻔظ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺒﺤق اﻝرﺠوع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ اﺴـﺘﻴﻔﺎء
ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴـذ اﻝﻀـﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﻌطـﺎة ﻝـﻪ
ﺒﻤوﺠب ﺴﻨدات اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ اﻋﻼﻩ.
ﺜﺎﻝﺜﺎً :ﻴﻤ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺢ ﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ــرف ﻝﺒﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻫ ـ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻝﺘﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻴﻔﺎت ﻝﻠﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﺒﻔﺎﺌدة  ،%١ﺘﺤﺘﺴب وﺘدﻓﻊ ﺴﻨوﻴﺎً ،وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺤدود اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :٣
 -١ﻨﺴــﺒﺔ  % ١٥ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﻝﻠﻘطﺎﻋــﺎت اﻻﻨﺘﺎﺠﻴــﺔ
واﻝﺘــﻲ ﻴواﻓــق ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻋﻠــﻰ دﻋــم اﻝﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬــﺎ وﻓﻘـﺎً
ﻻﺤﻜــﺎم اﻝﻘ ـرار اﻻﺴﺎﺴــﻲ رﻗــم  ٧٧٤٣ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/١/٢ﺒﺎﺴــﺘﺜﻨﺎء
اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﻜﻔﺎﻝﺔ ﺸرﻜﺔ ﻜﻔﺎﻻت ش.م.ل.

 -١اﺿــﻴﻔﺖ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١١٣٢٩ﺗــﺎرﻳﺦ )٢٠١٣/١/١٤ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ،(٣١٣ﰒ ﻋــﺪﻟﺖ ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة
اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٣٥٧ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٣/٢/٢٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣١٨
 -٢أدﺧـ ـ ــﻞ آﺧـ ـ ــﺮ ﺗﻌـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻣﻄﻠـ ـ ــﻊ ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﳌـ ـ ــﺎدة ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ  ١١٥٥٨ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٣/١٠/٢
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٤١
 -٣ﻋﺪل ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٦٣٥ﺗﺎرﻳﺦ )٢٠١٣/١٢/١٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٤٩

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ١٦

 -٢ﻨﺴـ ــﺒﺔ  % ١٥٠ﻤـ ــن ﻗﻴﻤـ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻤـ ــﻨﺢ ﺒـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ
ﻻﻏـ ـراض اﻻﺒﺤ ــﺎث واﻝﺘط ــوﻴر ﻓ ــﻲ ﻗطﺎﻋ ــﺎت اﻨﺘﺎﺠﻴ ــﺔ ﺘﻘ ــوم ﺒﺠﻬ ــد
ﻤﺸﺘرك ﺒـﻴن ﻤؤﺴﺴـﺎت اﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻤـن اﻝﻘطـﺎع اﻝﺨـﺎص ﻓـﻲ ﻝﺒﻨـﺎن واي
ﻤـن اﻝﺠﺎﻤﻌـﺎت أو ﻤ ارﻜـز اﻻﺒﺤـﺎث أو اﻝﺤﺎﻀـﻨﺎت ﻝﺘطـوﻴر ﻤﻨﺘﺠــﺎت
ﺤﺎﻝﻴﺔ أو ﺨﻠق ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤدة ﺘﺴدﻴد اﺼل
اﻝﻘرض ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻴﺒدأ اﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن اﻨﺘﻬـﺎء ﻓﺘـرة اﻝﺴـﻤﺎح
اﻝﺘــﻲ ﻴﺠ ــب ان ﺘﺘ ـراوح ﺒ ــﻴن ﺴ ــﻨﺘﻴن وأرﺒــﻊ ﺴ ــﻨوات ﻤــن ﺘ ــﺎرﻴﺦ ﻤ ــﻨﺢ
اﻝﻘرض.
 -٣ﻨﺴﺒﺔ  % ١٥٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘروض ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﻨﺢ ﻝﺘﻤوﻴـل
اﻝﻤﺸــﺎرﻴﻊ اﻝﺼــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝطﺎﻗــﺔ وﻓﻘـﺎً ﻝﻠﺸــروط اﻝﻤﺤــددة
ﻓـ ــﻲ اﻝﻤﻘطـ ــﻊ "ﺴﺎدﺴ ـ ـﺎً" ﻤـ ــن اﻝﻘ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴـ ــﻲ رﻗـ ــم  ٧٨٣٥ﺘـ ــﺎرﻴﺦ
 ٢٠٠١/٦/٢واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤـﺔ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺒﻠـﻎ ﺜﻼﺜـﻴن ﻤﻠﻴـون ﻝﻴـرة
ﻝﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ وﻻ ﺘﺴـ ــﺘﻔﻴد ﻤـ ــن دﻋـ ــم اﻝدوﻝ ــﺔ ﻝﻠﻔواﺌـ ــد اﻝﻤدﻴﻨـ ــﺔ ،ﻋﻠـ ــﻰ ان ﻻ
ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻝواﺤد ﻤﺒﻠﻎ ﺜﻼﺜﻴن ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
 -١٤ﻨﺴﺒﺔ  % ٦٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘروض ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﻨﺢ ﻝﻤـدة ﻻ
ﺘﺘﺠـ ــﺎوز اﻝﺴـ ــﺒﻊ ﺴـ ــﻨوات ﻝﺘﻤوﻴـ ــل اﻝﻤﺸـ ــﺎرﻴﻊ اﻝﺼـ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌـ ــﺔ وﻓﻘ ـ ـﺎً
ﻝﻠﺸــروط اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ "ﺴﺎدﺴ ـﺎً" ﻤــن اﻝﻘ ـرار اﻻﺴﺎﺴــﻲ رﻗــم
 ٧٨٣٥ﺘ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢واﻝﺘـ ــﻲ ﺘﺘﺠ ــﺎوز ﻗﻴﻤـ ــﺔ ﻜ ــل ﻤﻨﻬـ ــﺎ ﻤﺒﻠـ ــﻎ
ﺜﻼﺜــﻴن ﻤﻠﻴــون ﻝﻴ ـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ واﻝﺘــﻲ ﻴواﻓــق ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻋﻠــﻰ دﻋــم
اﻝﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ.
-٢٥
 -٦ﻨﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﺔ  % ١٥٠ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ﻗﻴﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض اﻝﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺢ
ﻝﺘﻤوﻴـ ـ ـ ـ ــل اﻝﻤﺸـ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﻊ اﻝﺼـ ـ ـ ـ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻤﺠـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻝطﺎﻗـ ـ ـ ـ ــﺔ
وﻓﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻝﻠﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط اﻝﻤﺤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددة ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻤﻘط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ "ﺴﺎدﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً"
ﻤـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻝﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ رﻗـ ـ ـ ـ ـ ــم  ٧٨٣٥ﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ ٢٠٠١/٦/٢
واﻝﻤﻤوﻝ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻝﺒﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك اﻻوروﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻝﻠﺘﺜﻤﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر)(EIB
و)AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.

 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٧٦٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٥/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٦٥
 -٢أﻟﻐﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٢١٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٣/٢١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤١٤

”(“AFD

 ٧٢ﻣﻜﺮر ١٧

 -١٧ﻨﺴـ ــﺒﺔ  % ١٥٠ﻤـ ــن ﻗﻴﻤـ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض اﻝﻤﻤوﻝـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻝﺒﻨـ ــك اﻝـ ــدوﻝﻲ
واﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــﻨﺢ ﻝﺘﻤوﻴ ــل اﻝﻤﺸ ــﺎرﻴﻊ اﻝﺼ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌ ــﺔ ﻝﻠﺤ ــد ﻤ ــن اﻝﺘﻠ ــوث
وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻠﺸــروط اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ "ﺴﺎدﺴ ـﺎً" ﻤــن اﻝﻘ ـرار اﻻﺴﺎﺴــﻲ
رﻗــم  ٧٨٣٥ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢واﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ
ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 -٨ﻨﺴــﺒﺔ  % ٦٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض ﻏﻴــر اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺒــﺎﻝﻠﻴرة
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ وﻓﻘ ـﺎً اﻝﺸــروط اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ "أوﻻً" ﻤــن
اﻝﻤـ ــﺎدة اﻝﻌﺎﺸ ـ ـرة ﻤﻜـ ــرر ﻤـ ــن اﻝﻘ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴـ ــﻲ رﻗـ ــم  ٧٨٣٥ﺘـ ــﺎرﻴﺦ
 ٢٠٠١/٦/٢ﻋﻠــﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــرض اﻝواﺤــد ﻤﺒﻠــﻎ اﺜﻨــﺎن
وﻋﺸرﻴن ﻤﻠﻴﺎر وﺨﻤﺴﻤﺎﻴﺔ ﻤﻠﻴون ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
 -٩ﻨﺴــﺒﺔ  % ٦٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﻝﻠﻘطﺎﻋــﺎت اﻻﻨﺘﺎﺠﻴــﺔ
ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﺒﻜﻔﺎﻝــﺔ ﺸــرﻜﺔ ﻜﻔــﺎﻻت ش.م.ل .واﻝﺘ ــﻲ ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن
دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 -٢١٠ﻨﺴﺒﺔ  % ٦٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻝﺴﻜﻨﻲ اﻝﻤﻤﻨوح ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻗﺒـل
ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠١٧/٢/٨وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻠﺸــروط اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ
"أوﻻً" ﻤــن اﻝﻤــﺎدة اﻝﻌﺎﺸ ـرة ﻤﻜــرر ﻤــن اﻝﻘ ـرار اﻻﺴﺎﺴــﻲ رﻗــم ٧٨٣٥
ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢وﻨﺴﺒﺔ  % ٧٥ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﻫـذﻩ اﻝﻘـروض اﻝﺴـﻜﻨﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠١٧/٢/٧ﻋﻠﻰ ان:
 ﻻ ﻴﺘﺠــﺎوز اﻝﻘــرض اﻝﻤــذﻜور  /١ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل .ﻝﻘــﺎءاﻝوﺤدة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨوي ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ .٣
 ﻻ ﻴﺴﺘﺤﺼــل اﻝﻤﺴــﺘﻘرض ﻋﻠــﻰ اﻴــﺔ ﺘﺴــﻬﻴﻼت ﻤﺼــرﻓﻴﺔ اﺨــرىﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻝوﺤدة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻫذﻩ.
ﻻ ﻴﻤﻜـ ـ ـ ــن ان ﺘﺘﺠـ ـ ـ ــﺎوز ﺘﺴـ ـ ـ ــﻠﻴﻔﺎت ﻤﺼـ ـ ـ ــرف ﻝﺒﻨـ ـ ـ ــﺎن اﻝﻤﻤﻨوﺤـ ـ ـ ــﺔ،
ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ،ﻝﻠﻤﺼرف اﻝواﺤد:
 ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺌﺔ ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻝﻐﺎﻴﺔ .٢٠١٣/٦/٣٠ ﻤﺒﻠ ـ ـ ــﻎ ﻤﺌ ـ ـ ــﺔ ﻤﻠﻴ ـ ـ ــﺎر ﻝﻴـ ـ ـ ـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ـ ــﺔ اﻋﺘﺒ ـ ـ ــﺎ اًر ﻤ ـ ـ ــن ٢٠١٣/٧/١وﻝﻐﺎﻴﺔ . ٢٠١٣/١٢/٣١

 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻻوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٣٧١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/١١/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٣٨
 -٢ﻋﺪل ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻻوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٤٥٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٢/١٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٠
 -٣ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻻوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٦٦٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٩/١٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٧٣

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ١٨

 -١١١ﻨﺴ ــﺒﺔ  % ٨٠ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ ﻗﺒ ــل ﺘ ــﺎرﻴﺦ
 ٢٠١٧/٢/٨اﺴـﺘﻨﺎدا إﻝــﻰ اﻝﺒروﺘوﻜــول اﻝﻤوﻗــﻊ ﻤــﻊ اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ
ﻝﻺﺴ ــﻜﺎن ﺒﻤ ــﺎ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻜﻠﻔ ــﺔ ﺒـ ـواﻝص اﻝﻀ ــﻤﺎن ﻓ ــﻲ ﺤ ــﺎل ﺘ ــم ﺘﻘﺴ ــﻴطﻬﺎ
ﻝﻠﻤﺼــرف ﺒــﻨﻔس ﺘ ـوارﻴﺦ اﺴــﺘﺤﻘﺎق أﻗﺴــﺎط اﻝﻘــروض وﻨﺴــﺒﺔ % ٩٠
ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠١٧/٢/٧
 -١٢ﻨﺴـ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤ ـ ـن ﻗﻴﻤـ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض اﻝﺴﻜﻨﻴ ـ ــﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻤـ ــﻨﺢ ﺒـ ــﺎﻝﻠﻴرة
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ـ ــﺔ اﺴ ـ ـ ــﺘﻨﺎداً اﻝ ـ ـ ــﻰ اﻝﺒروﺘوﻜ ـ ـ ــول اﻝﻤوﻗ ـ ـ ــﻊ ﺒ ـ ـ ــﻴن اﻝﻤﺼ ـ ـ ــﺎرف
وﺠﻬﺎز اﺴﻜﺎن اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن اﻝﻤﺘطوﻋﻴن.
 -١٣ﻨﺴـ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤـ ــن ﻗﻴﻤـ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض اﻝﺴﻜﻨﻴ ـ ــﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻤـ ــﻨﺢ ﺒـ ــﺎﻝﻠﻴرة
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ اﺴ ــﺘﻨﺎداً اﻝ ــﻰ ﺒروﺘوﻜ ــول اﻝﺘﻌ ــﺎون اﻝﻤوﻗ ــﻊ ﺒ ــﻴن اﻝﻤﺼ ــﺎرف
وﺼﻨدوق ﺘﻌﺎﻀد اﻝﻘﻀﺎة.
 -١٤ﻨﺴـ ـ ـ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤـ ـ ـ ــن ﻗﻴﻤـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻘـ ـ ـ ــروض اﻝﺴﻜﻨﻴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤـ ـ ـ ــﻨﺢ
ﺒـ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ اﺴـ ـ ـ ــﺘﻨﺎداً اﻝـ ـ ـ ــﻰ ﺒروﺘوﻜـ ـ ـ ــول اﻝﺘﻌـ ـ ـ ــﺎون اﻝﻤوﻗـ ـ ـ ــﻊ
ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف وو ازرة اﻝﻤﻬﺠرﻴن.
 –١٥ﻨﺴـ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤـ ــن ﻗﻴﻤـ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض اﻝﺴﻜﻨﻴ ـ ــﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻤـ ــﻨﺢ ﺒـ ــﺎﻝﻠﻴرة
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻨﺎدا اﻝـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺒروﺘوﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول اﻝﺘﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎون اﻝﻤوﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ
ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻘوى اﻻﻤن اﻝداﺨﻠﻲ.
 -١٦ﻨﺴـ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤـ ــن ﻗﻴﻤـ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض اﻝﺴﻜﻨﻴ ـ ــﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻤـ ــﻨﺢ ﺒـ ــﺎﻝﻠﻴرة
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ اﺴ ــﺘﻨﺎداً اﻝ ــﻰ ﺒروﺘوﻜ ــول اﻝﺘﻌ ــﺎون اﻝﻤوﻗ ــﻊ ﺒ ــﻴن اﻝﻤﺼ ــﺎرف
واﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤن اﻝﻌﺎم.
 -١٧ﻨﺴـ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤـ ــن ﻗﻴﻤـ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻤـ ــﻨﺢ ﺒـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ
ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ وﻓﻘـﺎً ﻝﻠﺸـروط اﻝﻤﺤـددة
ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻔﻘـ ـ ـ ـ ـ ـرة )ح( ﻤ ـ ـ ـ ـ ــن اﻝﺒﻨ ـ ـ ـ ـ ــد ) (١ﻤ ـ ـ ـ ـ ــن اﻝﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻝﺘﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺔ
ﻤن اﻝﻘرار اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٧٨٣٥ﺘﺎرﻴﺦ . ٢٠٠١/٦/٢
 -١٨ﻨﺴـ ــﺒﺔ  % ١٥٠ﻤـ ــن ﻗﻴﻤـ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻤـ ــﻨﺢ ﺒـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ
ﻝﺘﻤوﻴـ ـ ـ ـ ــل اﻝﻤﺸـ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﻊ اﻝﺼـ ـ ـ ـ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻤﺠـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻝطﺎﻗـ ـ ـ ـ ــﺔ
وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺸروط اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺴﺎدﺴﺎً" ﻤن اﻝﻘرار اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗـم
 ٧٨٣٥ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤـﺔ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﺜﻼﺜـﻴن
ﻤﻠﻴون ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.

 - ١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٤٥٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٢/١٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٠

 ٧٢ﻣﻜﺮر ١٩

 -١٩ﻨﺴـ ــﺒﺔ  % ١٥٠ﻤـ ــن ﻗﻴﻤـ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻤـ ــﻨﺢ ﺒـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ
ﻝﺘﻤوﻴـ ـ ـ ـ ــل اﻝﻤﺸـ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﻊ اﻝﺼـ ـ ـ ـ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻤﺠـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻝطﺎﻗـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻝﺸـ ـراء اﻨظﻤ ــﺔ اﻝطﺎﻗ ــﺔ اﻝﺸﻤﺴ ــﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﻨ ــﺎطق رﻴﻔﻴ ــﺔ ﺒﺴ ــﻌر اﻝﻜﻠﻔ ــﺔ
وﻓﻘ ـ ـﺎً ﻝﺒرﻨـ ــﺎﻤﺞ آﻝﻴ ـ ــﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴـ ــﺔ اﻝﻨظﻴﻔـ ــﺔ ﻝﻠطﺎﻗ ـ ــﺔ اﻝﺸﻤﺴـ ــﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌ ـ ــﺎون
ﻤــﻊ اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻻﻨﻤــﺎﺌﻲ ﻝﻼﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ) (UNDPواﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز
ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻼﺜﻴن ﻤﻠﻴون ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ وﻻ ﺘﺴـﺘﻔﻴد ﻤـن دﻋـم اﻝدوﻝـﺔ
ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 -٢٠ﻨﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﺔ  % ١٥٠ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻝﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزء ،اﻝ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ﻻ ﻴﺘﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوز
ﻤﺒﻠــﻎ  /٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل .ﻝﻜــل ﻗ ــرض ،ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘ ــروض
اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻝرواد اﻻﻋﻤﺎل واﻝﻤﺒﺎدرﻴن ﻻﻨﺸﺎء ﻤﺸﺎرﻴﻊ
ﺠدﻴــدة ﻋﻠــﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز ﻤــدة ﺘﺴــدﻴد اﺼــل اﻝﻘــرض ﺴــﺒﻊ ﺴــﻨوات
ﻴﺒدأ اﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن اﻨﺘﻬﺎء ﻓﺘرة اﻝﺴـﻤﺎح اﻝﺘـﻲ ﻴﺠـب ان ﺘﺘـراوح
ﺒﻴن ﺴﻨﺔ وﺜﻼث ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻨﺢ اﻝﻘرض.
 -٢١ﻨﺴ ـ ـ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤ ـ ـ ــن ﻗﻴﻤ ـ ـ ــﺔ "اﻝﻘ ـ ـ ــروض اﻝﺼ ـ ـ ــﻐﻴرة" اﻝﺘ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ـ ــﻨﺢ
ﺒ ـ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﺒﻤواﻓـ ـ ـ ـ ــﻘﺔ "ﻤؤﺴﺴ ـ ـ ـ ــﺎت اﻹﻗـ ـ ـ ـ ـراض اﻝﺼﻐﻴـ ـ ـ ـ ــر"
و"اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﺼـ ـ ــﻐﻴرة" اﻝﺘـ ـ ــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬ ـ ــﺎ ﻤﺒﺎﺸ ـ ـ ـرة ﻫـ ـ ــذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ــﺎت
أو اﻝﻤؤﺴﺴـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ واﻝﻤﻤوﻝـ ــﺔ ﻤـ ــن ﻗـ ــروض ﻴﻤﻨﺤﻬـ ــﺎ اﻝﻤﺼـ ــرف
اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
 -١ ٢٢ﻨﺴﺒﺔ  % ١٥٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘروض ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻤدة
ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻝﻠﺤد ﻤن
اﻝﺘﻠوث وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺸروط اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺴﺎدﺴﺎً" ﻤن اﻝﻘرار
اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٧٨٣٥ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم
اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 -٢ ٢٣ﻨﺴـ ــﺒﺔ  % ١٥٠ﻤـ ــن ﻗﻴﻤـ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض ﺒـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻤـ ــﻨﺢ
ﻝﺘﻤوﻴــل اﻝﺠــزء اﻝﺒﻴﺌــﻲ ﻤــن ﻤﺸــﺎرﻴﻊ ﺼــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌــﺔ ﻓــﻲ ﻏﻴــر ﻤﺠــﺎل
اﻝطﺎﻗــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﻻ
ﺘﺘﻌدى ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻝواﺤد ﻤﺒﻠﻎ /٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل.

 -١أﺿـ ــﻴﻒ ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١١٧٦٩ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٥/٧ﺗﻌﻤـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ ،(٣٦٥
ﰒ ﻋﺪل ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٣٧١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/١١/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٣٨
 -٢أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٧٦٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٥/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(٣٦٥ﰒ ﻋﺪل ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٩٦١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٥/٣/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٨٦

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٢٠

 -١ ٢٤ﻨﺴﺒﺔ  % ١٠٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘروض ﻝﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻴرة
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻀﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ "ﻜﻔﺎﻻت اﻻﺸﺠﺎر" واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴد
ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 -١ ٢٥ﻨﺴــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﻝﺘﻤوﻴــل اﻝﺠــزء
اﻝﺒﻴﺌــﻲ ﻤــن ﻤﺸــﺎرﻴﻊ ﺼــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝطﺎﻗــﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ
ﺒﻜﻔﺎﻝ ــﺔ "ﺸ ــرﻜﺔ ﻜﻔ ــﺎﻻت" ش.م.ل .واﻝﺘ ــﻲ ﺘﺴ ــﺘﻔﻴد ﻤ ــن دﻋ ــم اﻝدوﻝ ــﺔ
ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 -٢ ٢٦ﻨﺴﺒﺔ  % ١٠٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ
ﻝﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻀﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ "ﻜﻔﺎﻝﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة"
)ﻤﺜل اﻝﻘروض اﻝﻤﻜﻔوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل ﺼﻨدوق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( واﻝﺘﻲ:
 ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ. ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ  /٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل. ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﺴﺒﻊ ﺴﻨوات ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻓﺘرة ﺴﻤﺎح ﻜﺤداﻗﺼﻰ.
 ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺸرﻜﺔ "ﻜﻔﺎﻻت" ش.م.ل. ﻻ ﺘﻜ ـ ــون ﻤ ـ ــن اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﺼ ـ ــﻐﻴرة اﻝﻤﺸ ـ ــﺎر اﻝﻴﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻝﻘـ ـ ـراراﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٨٧٧٩ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠٤/٧/١٣
 -٣ ٢٧ﻨﺴﺒﺔ  % ٦٠ﻤن ارﺼدة اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ ﻝﺘﻤوﻴـل
اﻝ أرﺴ ــﻤﺎل اﻝﺘﺸ ــﻐﻴﻠﻲ ﻤﻘﺎﺒ ــل اﻝﻘ ــروض اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺴ ــﺘﻔﻴد ﻤ ــن دﻋ ــم اﻝدوﻝ ــﺔ
ﻝﻠﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ أو اﻝﻘــروض ﻏﻴــر اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن اﺤﻜــﺎم
»اﻝﻤ ــﺎدة اﻝﻌﺎﺸـ ـرة ﻤﻜ ــرر« ﻤ ــن اﻝﻘـ ـرار اﻻﺴﺎﺴ ــﻲ رﻗ ــم  ٧٨٣٥ﺘ ــﺎرﻴﺦ
 ٢٠٠١/٦/٢اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠١٥/١/١ﺸرط:
 ان ﻻ ﺘﺘﻌـدى ﻤـدة اﻝﻘـرض اﻝﺴـﻨﺘﻴن ﻤـن ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﻓﺘـرة ﺴـﻤﺎح ﺤـدﻫﺎاﻻﻗﺼﻰ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ان ﺘﺴري ﻤدة اﻝﻘرض ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺒدء اﻻﻨﺘـﺎج
ﻓﻲ اﻝﻤﺸروع.

٤

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٧٦٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٥/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٦٥
 -٢أﺿـ ــﻴﻒ ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١١٨٧١ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١٠/٧ﺗﻌﻤـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ،(٣٧٢ﰒ ﻋـ ــﺪل ﲟﻮﺟـ ــﺐ
اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٩٠٠ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١١/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٨٠
 -٣أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٩١٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١٢/١٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٨٢
 - ٤ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٤٥٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٢/١٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٠

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٢١

 ان ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  %١٠ﻤن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻘـرضاﻝﻤﻘﺎﺒل اﻝذي ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨـﺔ أو اﻝﻘـرض
ﻏﻴر اﻝﺴﻜﻨﻲ اﻝذي ﻴﺴـﺘﻔﻴد ﻤـن اﺤﻜـﺎم »اﻝﻤـﺎدة اﻝﻌﺎﺸـرة ﻤﻜـرر«
ﻤن اﻝﻘرار اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٧٨٣٥ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠١/٦/٢
 -١ ٢٨ﻨﺴ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــﻨﺢ ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرة
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ اﺴ ــﺘﻨﺎدا اﻝ ــﻰ ﺒروﺘوﻜ ــول اﻝﺘﻌ ــﺎون اﻝﻤوﻗ ــﻊ ﺒ ــﻴن اﻝﻤﺼ ــﺎرف
واﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﻤن اﻝدوﻝﺔ.
 -٢ ٢٩ﻨﺴ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــﻨﺢ ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرة
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ اﺴ ــﺘﻨﺎدا اﻝ ــﻰ ﺒروﺘوﻜ ــول اﻝﺘﻌ ــﺎون اﻝﻤوﻗ ــﻊ ﺒ ــﻴن اﻝﻤﺼ ــﺎرف
واﻝﻀﺎﺒطﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ.
 -٢ ٣٠ﻨﺴﺒﺔ  % ١٥٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒـﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ ﻝـدﻋم
اﻝﻘرى واﻝﻤﻨﺎطق اﻝرﻴﻔﻴﺔ ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
اﻝطﺎﻗــﺔ واﻝطﺎﻗــﺔ اﻝﻤﺘﺠــددة اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔواﺌــد
اﻝﻤدﻴﻨﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻼﺜﻴن ﻤﻠﻴون ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
 -٢ ٣١ﻨﺴﺒﺔ  % ١٥٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒـﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ ﻝـدﻋم
اﻝﻘرى واﻝﻤﻨﺎطق اﻝرﻴﻔﻴﺔ ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
اﻝطﺎﻗــﺔ واﻝطﺎﻗــﺔ اﻝﻤﺘﺠــددة اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔواﺌــد
اﻝﻤدﻴﻨﺔ واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻼﺜﻴن ﻤﻠﻴون ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
 -٢ ٣٢ﻨﺴ ــﺒﺔ  % ١٥٠ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــﻨﺢ ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ
ﻝﺘﻤوﻴ ـ ــل اﻻﻨﺘ ـ ــﺎج اﻝﻠﺒﻨ ـ ــﺎﻨﻲ ﻝﻸﻋﻤ ـ ــﺎل اﻝﻔﻨﻴ ـ ــﺔ )اﻓ ـ ــﻼم ﺴ ـ ــﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ أو
ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ ،رواﺌﻴﺔ أو وﺜﺎﺌﻘﻴﺔ أو ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ،أو اﻋﻤـﺎل ﻤﺴـرﺤﻴﺔ( واﻝﺘـﻲ
ﻴﻤﻜــن ان ﺘﺸــﻤل اﻝﻘﻴﻤ ــﺔ اﻝﻤدﻓوﻋــﺔ ﻝﺸ ـراء اﻝﺤﻘ ــوق اﻝﻔﻜرﻴــﺔ ﻻﻨﺘ ــﺎج
اﻝﻌﻤل وذﻝك وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ -ان ﻻ ﺘﺘﺠ ــﺎوز ﻤ ــدة اﻝﻘ ــرض ﺴ ــﺘﺔ ﻋﺸ ــر ﺴ ــﻨﺔ ﺒﻤ ــﺎ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻓﺘـ ـرة
ﺴﻤﺎح ﻤﻘدارﻫﺎ ﺴﻨﺘﺎن.
ب -ان ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض ﻤﺒﻠـﻎ /٤ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.
اﻻ ﻷﺴﺒﺎب ﻤﻌﻠﻠﺔ ﻴﻌود ﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﻝﻠﺤﺎﻜم.
ج -ان ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٩٠ﻋﻠﻰ اﻻﻗل.
ﻴﻌﻠ ــق ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻤواﻓﻘﺘ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻤ ــﻨﺢ اﻝﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت ﻝﻠﻤﺼ ــﺎرف
اﻝﻤﻌﻨﻴـ ــﺔ ﻤﻘﺎﺒـ ــل اﻝﻘـ ــروض ﻤوﻀـ ــوع ﻫـ ــذا اﻝﺒﻨـ ــد ﻋﻠـ ــﻰ ﻤـ ــدى ﺘـ ــﺄﺜﻴر
 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٠٩٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٥/١٠/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٩٩
 -٢أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٢٣١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٤/٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤١٦

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٢٢

اﻝﻤﺸــروع ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﻤــو اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ وﻋﻠــﻰ ﺨﻠــق ﻓــرص
ﻋﻤــل ﻓــﻲ اﻝﺴــوق اﻝﻠﺒﻨــﺎﻨﻲ وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ زﻴــﺎدة اﻝﺜــروة اﻝوطﻨﻴــﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ
وﻋﻠﻰ ﻤدى دﻋﻤﻪ ﻝﻠﻤﻬﺎرات اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﻻﺒداﻋﻴﺔ.
 -١ ٣٣ﻨﺴ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــﻨﺢ ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرة
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ اﺴ ــﺘﻨﺎدا اﻝ ــﻰ ﺒروﺘوﻜ ــول اﻝﺘﻌ ــﺎون ﺒ ــﻴن اﻝﻤﺼ ــﺎرف وﻓ ــوج
اﻻطﻔﺎء.
 -٢٣٤ﻨﺴ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــﻨﺢ ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرة
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ اﺴ ــﺘﻨﺎدا اﻝـ ـﻰ ﺒروﺘوﻜ ــول اﻝﺘﻌ ــﺎون ﺒ ــﻴن اﻝﻤﺼ ــﺎرف وﻓ ــوج
ﺤرس ﺒﻠدﻴﺔ ﺒﻴروت.
راﺒﻌﺎً :ان ﺘﻜون اﻝﻘـروض اﻝﻤﺤـددة ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺜﺎﻝﺜـﺎً" ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﻤﻤﻨوﺤـﺔ
ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠١٣/١/١٥ﻋﻠﻰ ان:
 -١ﺘﻜون ﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﺘﻤوﻴل ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺠدﻴدة أو ﺘوﺴﻴﻊ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ.
 - ٣٢ﻻ ﺘﻜ ـ ــون ﻤﻤﻨوﺤ ـ ــﺔ ﻻﻋ ـ ــﺎدة ﺘﻤوﻴ ـ ــل ﻤﺸ ـ ــﺎرﻴﻊ ﻗﺎﺌﻤ ـ ــﺔ أو ﻝﺸـ ـ ـراء
ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت او ﻤﺸﺎرﻜﺎت أو ﻝﺘﺴدﻴد ﻗروض ﺴﺎﺒﻘﺔ.
 -٤٣ﻻ ﺘﺘﺠ ـ ـ ـ ــﺎوز ،ﺨﻼﻓـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻻي ﻨ ـ ـ ـ ــص آﺨ ـ ـ ـ ــر ،اﻝﻔواﺌ ـ ـ ـ ــد واﻝﻌﻤ ـ ـ ـ ــوﻻت
ﻤ ــن اي ﻨ ــوع ﻜﺎﻨ ــت ،اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺤﺘﺴ ــب ﺴ ــﻨوﻴﺎً ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻝﻘ ــروض،
اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺠدول ) (INاﻝﻤرﻓق.
-٤

٥

 -٥ﻴـ ـ ـ ــﺘم ﺘﺴـ ـ ـ ــدﻴد ﻫـ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻘـ ـ ـ ــروض ﺒـ ـ ـ ــدﻓﻌﺎت ﺘﺴـ ـ ـ ــﺘﺤق ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻨﻬﺎﻴـ ـ ـ ــﺔ
ﻜــل ﺸــﻬر أو ﻜ ــل ﻓﺼــل وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻤ ــﺎ ﻫــو ﻤﺤــدد ﻓ ــﻲ اﻝﻌﻘــد اﻝﻤوﻗ ــﻊ
ﺒﻴن اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ وﻋﻤﻴﻠﻪ.
 -٦ﻻ ﺘﺴ ــﺘﻔﻴد اﻝﻤﺼـ ــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴـ ــﺔ ﻝﻘـ ــﺎء اﻝﻘـ ــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤـ ــﺔ اﺴـ ــﺘﻨﺎداً
إﻝ ـ ـ ــﻰ أﺤﻜ ـ ـ ــﺎم اﻝﻤ ـ ـ ــﺎدة اﻝﺘﺎﺴ ـ ـ ــﻌﺔ ﻤﻜ ـ ـ ــرر ﻫ ـ ـ ــذﻩ ﻤ ـ ـ ــن ﺘﺨﻔﻴﻀ ـ ـ ــﺎت
ﻤــن اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻲ اﻻﻝ ازﻤــﻲ ،ﻤوﻀــوع اﻝﻘ ـرار اﻻﺴﺎﺴــﻲ رﻗــم ٧٨٣٥
ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠١/٦/٢

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٢٦٠ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٥/١٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٢٥
 -٢أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٤٥٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٢/١٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٠
 -٣ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٩١٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١٢/١٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٨٢
 -٤ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٧٦٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٥/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٦٥
 -٥أﻟﻐﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٧٦٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٥/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٦٥
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ﺨﺎﻤﺴﺎً  :١ﺒﻐﻴــﺔ اﻻﺴ ـﺘﻔﺎدة ﻤــن اﺤﻜــﺎم ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ،ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ان
ﺘﻘدم اﻝﻰ ﻤﻜﺘب اﻝﺤﺎﻜم ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻨﺴﺦ ،اﺤداﻫﺎ اﺼﻠﻴﺔ:
 -١ﺨ ــﻼل ﻤﻬﻠـ ــﺔ اﻗﺼـ ــﺎﻫﺎ  ٣٠ﺘﺸ ـ ـرﻴن اﻝﺜـ ــﺎﻨﻲ  ،٢٠١٣طﻠـ ــب ﻤواﻓﻘـ ــﺔ
اﻓرادﻴ ــﺔ ﻝﻜ ــل ﻗ ــرض ﻤ ــن اﻝﻘ ــروض اﻝﻤﺤ ــددة ﻓ ــﻲ اﻝﺒﻨ ــود ﻤ ــن )(١
اﻝﻰ ) (٧ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة وﻤـن اﻝﻘـروض اﻝﻤﺤـددة
ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٨اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺠﺎوز ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴﺎر وﻨﺼف ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴـرة
ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻴرﻓق ﺒﻬذا اﻝطﻠب:
 ﻋﻘد اﻝﻘرض اﻝﻤوﻗﻊ ﺒﻴن اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝﻌﻤﻴل ﻋﻠﻰ انﺘﺤدد ﻓﻴﻪ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤوﻴل اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ ﻫذا اﻻﺨﻴر.
 ﺠدول اﻝﺘﺴدﻴد اﻝﻤﻌد وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻨﻤوذج ) (IN13-A-CFاﻝﻤرﻓق. اﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻨﻴﺎً"ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 اي ﻤﺴﺘﻨدات اﺨرى ﻴطﻠﺒﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن. -٢ﺨﻼل ﻤﻬﻠﺔ اﻗﺼﺎﻫﺎ  ١٥اﻴﻠول  ،٢٠١٣طﻠب ﻤواﻓﻘﺔ اﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻝﻜـل
ﻓﺌﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨود ﻤـن ) (٩اﻝـﻰ ) (٢١ﻤـن
اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة وﻤن اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨـد )(٨
اﻝﺘــﻲ ﻻ ﻴﺘﺠــﺎوز ﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﺒﻠــﻎ ﻤﻠﻴــﺎر وﻨﺼــف ﻤﻠﻴــﺎر ﻝﻴ ـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ،
ﻋﻠﻰ أن ﺘﺤدد ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻻﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨوي ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻔﺌـﺔ
ﻤرﻓﻘ ـﺎً ﺒــﻪ ﺠــدول ﻴﺘﻀــﻤن اﺴــﻤﺎء اﻝﻌﻤــﻼء وﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض اﻝﻤﻨــوي
ﻤﻨﺤﻬﺎ واﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤوﻴل اﻝﺘﻲ ﺴﻴﻘدﻤﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻝﻌﻤﻼء.
 -٣اﻋﺘﺒــﺎ اًر ﻤــن  ١٥أﻴﻠــول  ٢٠١٣وﻝﻐﺎﻴــﺔ  ٣٠ﺘﺸ ـرﻴن اﻝﺜــﺎﻨﻲ ،٢٠١٣
طﻠــب ﻤواﻓﻘــﺔ اﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻝﻜــل ﻓﺌــﺔ ﻤــن ﻓﺌــﺎت اﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ
اﻝﺒﻨود ﻤن ) (٩اﻝﻰ ) (٢١ﻤـن اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺜﺎﻝﺜـﺎً" ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة وﻤـن
اﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد ) (٨اﻝﺘــﻲ ﻻ ﻴﺘﺠــﺎوز ﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﺒﻠــﻎ
ﻤﻠﻴ ــﺎر وﻨﺼ ــف ﻤﻠﻴ ــﺎر ﻝﻴـ ـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ ،ﻋﻠ ــﻰ ان ﻴرﻓ ــق ﺒﻬ ــذا اﻝطﻠ ــب
اﻝﻤﺴﺘﻨدات ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌددة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺴﺎﺒﻌﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.

 -١أدﺧـ ـ ـ ــﻞ آﺧـ ـ ـ ــﺮ ﺗﻌـ ـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﳌﺜﻄـ ـ ـ ـﻊ ﲟﻮﺟـ ـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻘـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ـ ــﻢ  ١١٥٥٨ﺗـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٣/١٠/٢
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٤١

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٢٤

ﺴﺎدﺴﺎً  :١ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـروض ﻤوﻀـوع اﻝﺒﻨـدﻴن ) (١و)(٣
ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "ﺨﺎﻤﺴﺎً" ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ،ﻴـﺘم ﺘﺤوﻴـل ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﺘﺴـﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘـﻲ
ﻴﻤﻨﺤﻬ ــﺎ ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻝﻠﻤﺼ ــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻨﻬﺎﻴ ــﺔ اﻝﺸ ــﻬر اﻝ ــذي
ﺘﻨﻘﻀــﻲ ﺨﻼﻝــﻪ ﻓﺘ ـرة ﻋﺸ ـرة اﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻤواﻓﻘــﺔ اﻝﻤﻨــوﻩ ﻋﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﻝﻤﻘطﻊ "ﺴﺎدﺴﺎً" ﻫذا.
ﺴﺎﺒﻌﺎً :ﺒﻌ ــد ﻤواﻓﻘ ــﺔ ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺒ ــﺎﻝﻎ اﻻﺠﻤﺎﻝﻴ ــﺔ اﻝﻤﻨ ــوي ﺘوظﻴﻔﻬ ــﺎ
ﻓــﻲ ﻜــل ﻓﺌــﺔ ﻤــن ﻓﺌــﺎت اﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد ) (٢ﻤــن اﻝﻤﻘطــﻊ
"ﺨﺎﻤﺴﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ،ﻴﺘم ﺤﺠز اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻝﻤدة ﺤدﻫﺎ
اﻻﻗﺼـ ــﻰ ﺜﻼﺜـ ــﺔ اﺸـ ــﻬر ﻤـ ــن ﺘـ ــﺎرﻴﺦ ﻫـ ــذﻩ اﻝﻤواﻓﻘـ ــﺔ ﻴـ ــﺘم ﺨﻼﻝﻬـ ــﺎ ﺘزوﻴـ ــد
ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺒـ:
 -١اﻝﻤﺴـﺘﻨدات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻝﻀــﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ "ﺜﺎﻨﻴـﺎً"
ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 -٢ﺒﻌﻘ ــود اﻝﻘ ــروض اﻝﻤﺤ ــددة ﻓ ــﻲ اﻝﺒﻨ ــدﻴن ) (٩و) (١٠ﻤ ــن اﻝﻤﻘط ــﻊ
"ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة وﻤـن اﻝﻘـروض اﻝﻤﺤـددة ﻓـﻲ اﻝﺒﻨـد ) (٨اﻝﺘـﻲ
ﻻ ﻴﺘﺠـ ــﺎوز ﻜـ ــل ﻤﻨﻬـ ــﺎ ﻤﺒﻠـ ــﻎ ﻤﻠﻴـ ــﺎر وﻨﺼـ ــف ﻤﻠﻴـ ــﺎر ﻝﻴ ـ ـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ
وﺒﺠــداول ﺘﺴــدﻴد ﻫــذﻩ اﻝﻘــروض ﻋﻠــﻰ ان ﺘﻜــون اﻝﺠــداول اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺒﺎﻝﻘروض ﻤوﻀوع اﻝﺒﻨد ) (٩ﻤوﻗﻌﺔ ﻤن ﺸرﻜﺔ ﻜﻔﺎﻻت ش.م.ل.
 -٣ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺸرﻜﺔ ﻜﻔﺎﻻت ش.م.ل .ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ
اﻝﺒﻨد ) (٩ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 -٤ﺒﺠدول اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﺤﺴب ﺘوارﻴﺦ اﺴﺘﺤﻘﺎق دﻓﻌﺎت اﻝﻘروض
اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼء اﻝﻤﺸﻤوﻝﺔ ﺒﻘرار اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻻﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ
وذﻝك وﻓﻘﺎً ﻝﻼﻨﻤوذج ) (IN13-B-CFاﻝﻤرﻓق.
ﻴﺘم ﺘزوﻴد ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻤﺤـددة ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺴـﺎﺒﻌﺎً" ﻫـذا
دﻓﻌــﺔ واﺤــدة وﻴــﺘم ﺘﺤوﻴــل ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬــﺎ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن
ﻝﻠﻤﺼــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﺸــﻬر اﻝــذي ﺘﻨﻘﻀــﻲ ﺨﻼﻝــﻪ ﻓﺘ ـرة ﻋﺸ ـرة
اﻴﺎم ﻋﻠﻰ ﺘﺎرﻴﺦ اﺴﺘﻜﻤﺎل طﻠﺒﺎت اﻝﻘروض.

 -١أدﺧـ ـ ـ ــﻞ آﺧـ ـ ـ ــﺮ ﺗﻌـ ـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﳌﻘﻄـ ـ ـ ــﻊ ﲟﻮﺟـ ـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻘـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ـ ــﻢ  ١١٥٥٨ﺗـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٣/١٠/٢
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٤١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٢٥

ﺜﺎﻤﻨﺎً :ﺒﻐﻴ ـ ـ ــﺔ اﺤﺘﺴ ـ ـ ــﺎب ﻗﻴﻤ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘﺴ ـ ـ ــﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘ ـ ـ ــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬ ـ ـ ــﺎ ﻤﺼ ـ ـ ــرف ﻝﺒﻨ ـ ـ ــﺎن
وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة:
 -١ﺘﺤ ــدد ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘ ــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬ ــﺎ ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻝﻠﻤﺼ ــﺎرف
اﻝﻤﻌﻨﻴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﺴ ــﺎس اﺼ ــل اﻝﻘ ــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ ﻝﻠﻌﻤ ــﻼء ،دون
اﻝﻔواﺌد ،وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻨﺴب اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 -٢ﻴﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﺴـﻌر وﺴـطﻲ ﻝﻌﻤﻠـﺔ اﻝﻘـرض اﻝﻤﻤﻨـوح ﺒﺎﻝﻌﻤﻠــﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴـﺔ
ﻝﻠﻌﻤﻴــل وذﻝــك ﻜﻤــﺎ ﻫــو ﺒﺘــﺎرﻴﺦ ﻤواﻓﻘــﺔ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻋﻠــﻰ طﻠــب
اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ.
ﺘﺎﺴﻌﺎً -١ :ﻴﺘم ﺘﺴدﻴد اﺼـل اﻝﺘﺴـﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬـﺎ ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن ﻝﻠﻤﺼـﺎرف
اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺨــﻼل ﻤــدة اﺴــﺘﺤﻘﺎق اﻝﻘــروض اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻻﺨﻴ ـرة
ﻝﻌﻤﻼﺌﻬ ــﺎ وذﻝ ــك ﺒ ــدﻓﻌﺎت ﺸ ــﻬرﻴﺔ ﻓ ــﻲ اول ﻴ ــوم ﻋﻤ ــل ﻤ ــن اﻝﺸ ــﻬر،
اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن .٢٠١٤/١/٢
 -٢ﺘﺤدد ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝدﻓﻌﺎت ،ﺘﺒﻌﺎً ﻝﺠداول ﺘﺴـدﻴد اﻝﻘـروض اﻝﻤﻌـدة وﻓﻘـﺎً
ﻝﻸﻨﻤ ـ ـ ــوذﺠﻴن ) (IN13-A-CFو) (IN13-B-CFاﻝﻤﺸ ـ ـ ــﺎر اﻝﻴﻬﻤ ـ ـ ــﺎ
اﻋــﻼﻩ ،ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻻﻗﺴ ـﺎط اﻝﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻤــﻼء ﺘ ـوازي
اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" اﻋﻼﻩ ﻝﻜل ﻓﺌﺔ ﻤن اﻝﻘروض.
 -١ ٣ﺘﺤﺘﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اﻝﻔواﺌ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اﻝﻤﺘرﺘﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﺴﻨوﻴﺎً وﺘدﻓﻊ ﻓﻲ اول ﻴوم ﻋﻤل ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ.
 -١ ٤ﺨﻼﻓـ ـ ـﺎً ﻻﺤﻜ ـ ــﺎم اﻝﺒﻨ ـ ــد ) (١ﻤ ـ ــن ﻫ ـ ــذا اﻝﻤﻘط ـ ــﻊ ،ﺘﺤﺘﺴ ـ ــب ﺒﺘ ـ ــﺎرﻴﺦ
 ٢٠١٣/١٢/٣١وﺘﺴدد دﻓﻌﺔ واﺤدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ :٢٠١٤/١/٢
 اﻝ ـ ــدﻓﻌﺎت اﻝﻤﺴ ـ ــﺘﺤﻘﺔ ،ﺨ ـ ــﻼل اﻝﻌ ـ ــﺎم  ،٢٠١٣ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼ ـ ــﺎرفاﻝﻤﻌﻨﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤ ـ ـ ـ ـ ــن اﺼ ـ ـ ـ ـ ــل اﻝﺘﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻝﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
 اﻝﻔواﺌد اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﺨﻼل اﻝﻌﺎم .٢٠١٣ﻋﺎﺸ اًر :ﻀــﻤن ﺤــدود اﻝﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت اﻻﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻤطﻠــﻊ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة
ﻴﻤﻜــن ،ﺨــﻼل ﻤﻬﻠــﺔ أﻗﺼــﺎﻫﺎ  ،٢٠١٣/١٢/٣١اﻓــﺎدة ﻤﺼــرف اﻻﺴــﻜﺎن
ﻤن ﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ اﻻﺠﻤـﺎﻝﻲ ﺜﻤـﺎﻨون ﻤﻠﻴـﺎر ﻝﻴـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ وﺒﻔﺎﺌـدة %١
ﻤﻘﺎﺒ ــل اﻝﻘ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬ ــﺎ ﻝﻠﻌﻤ ــﻼء وذﻝ ــك وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻸﺼ ــول

 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٦٣٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٣/١٢/١٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٤٩

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٢٦

وﻝﻶﻝﻴــﺔ اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﻤﻘــﺎطﻊ "اوﻻً" و"ﺜﺎﻨﻴ ـﺎً" و"ﺴــﺎﺒﻌﺎً" و"ﺜﺎﻤﻨ ـﺎً" و"ﺘﺎﺴــﻌﺎً"
وﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "ﺨﺎﻤﺴﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﺤﺎدي ﻋﺸر :ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺼ ــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴ ــﺔ اﺨ ــذ ﻤواﻓﻘ ــﺔ ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨـ ــﺎن ﻋﻠ ــﻰ اي ﺘﻌ ــدﻴل
ﻓــﻲ اﻝﻘــروض اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬــﺎ ﻝﻌﻤﻼﺌﻬــﺎ ﻋﻤ ـﻼً ﺒﺄﺤﻜــﺎم ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة أو ﻓــﻲ
اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻻﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨوي ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻓﺌﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت ﻫذﻩ اﻝﻘروض.
ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر :ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺼرف ﻻ ﻴﺴﺘﻜﻤل طﻠﺒـﺎت اﻝﻘـروض ﺨـﻼل ﻤﻬﻠـﺔ ﺜﻼﺜـﺔ اﺸـﻬر
ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ اﻻﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻤﻨـوي ﺘوظﻴﻔﻬـﺎ
ﻓﻲ ﻜل ﻓﺌﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت اﻝﻘروض ،اﻴداع اﺤﺘﻴـﺎطﻲ ادﻨـﻰ ﺨـﺎص ﺒﻤـﺎ ﻴـوازي
ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺤﺠوز ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨـﻲ ﻤﻘﺎﺒـل اﻝﻘـروض ﻏﻴـر اﻝﻤﺴـﺘوﻓﻴﺔ
اﻝﺸروط ﻝﻔﺘرة ﺘوازي اﻝﻤدة اﻝﺘﻲ ﺘم ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺤﺠز ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ.
ﺜﺎﻝث ﻋﺸر :ﻴﺘﺤﻤــل ﻜــل ﻤﺼــرف ﻴﻤــﻨﺢ ﻗروﻀ ـﺎً ﻤــن اﻝﻔﺌــﺎت اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة
ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ وﻤراﻗﺒﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ وﺘطﺎﺒﻘﻬـﺎ ﻤـﻊ اﻝﻐﺎﻴـﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤـﺔ
ﻤ ــن اﺠﻠﻬ ــﺎ وذﻝ ــك ﺘﺤ ــت طﺎﺌﻠ ــﺔ ﺘﺴ ــدﻴد ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ ﻤ ــن
ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻤﻘﺎﺒ ــل ﻜ ــل ﻗ ــرض ﻤﻤﻨ ــوح ﺒطرﻴﻘ ــﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔ ــﺔ ﻻﺤﻜ ــﺎم ﻫ ــذﻩ
اﻝﻤﺎدة واﻝزام اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒدﻓــﻊ ﺘﻌـوﻴض ،ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺒﻨـد ﺠ ازﺌـﻲ ،ﻤﻘـدارﻩ
 %١٥ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻴداع اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺨﺎص ﺒﻤﺎ ﻴـوازي
ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤ ــذﻜورة ﻤﻘﺎﺒ ــل ﻫ ــذا اﻝﻘ ــرض ﻝﻔﺘـ ـرة ﺘـ ـوازي اﻝﻤ ــدة اﻝﺘ ــﻲ
اﺴﺘﻔﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
ﻻ ﻴﺘوﺠــب اﻴــداع اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻲ اﻝﺨــﺎص اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴــﻪ اﻋــﻼﻩ ﻓــﻲ ﺤــﺎل ﻗﻴــﺎم
اﻝﻤﺼــرف اﻝﻤﻌﻨــﻲ ﺒــﺎﺒﻼغ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻋــن اﻴــﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔــﺔ ﻓــﻲ اﺴــﺘﻌﻤﺎل
اﻝﻘرض ﻋﻨد اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ.

١

ارﺒ ـ ــﻊ ﻋﺸ ـ ــر :ﻓ ـ ــﻲ ﺤ ـ ــﺎل ﺒﻴ ـ ــﻊ اﻝوﺤ ـ ــدة اﻝﺴ ـ ــﻜﻨﻴﺔ ﻤوﻀ ـ ــوع اﻝﻘ ـ ــرض اﻝﻤﻤﻨ ـ ــوح ﻝﻠﻌﻤﻴ ـ ــل
وﻓﻘ ـﺎً ﻷﺤﻜــﺎم اﻝﺒﻨــد ) (١٠ﻤــن اﻝﻤﻘطــﻊ "ﺜﺎﻝﺜ ـﺎً" ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة أو ﺘﺴــدﻴد
ﻫ ــذا اﻝﻘ ــرض ﻗﺒ ــل ﻤ ــرور ﺴ ــﺒﻊ ﺴ ــﻨوات ﻋﻠ ــﻰ وﻀ ــﻌﻪ ﻤوﻀ ــﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴـ ــذ،
ﻴ ــدﻓﻊ اﻝﻤﺼ ــرف اﻝﻤﻘ ــرض ﻓﺎﺌ ــدة ﺠزاﺌﻴ ــﺔ ﺒﻨﺴ ــﺒﺔ  %٢ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــرض
اﻝﺴ ــﻜﻨﻲ اﻝ ــذي ﻤﻨﺤ ــﻪ ﻝﻠﻌﻤﻴ ــل ﻋ ــن اﻝﻔﺘـ ـرة اﻝﺘ ــﻲ اﺴ ــﺘﻔﺎد ﻓﻴﻬ ــﺎ اﻝﻤﺼ ــرف
ﻤـن اﻝﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﻝــﻪ ﻤـن ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨـﺎن ﻤﻘﺎﺒــل ﻫـذا اﻝﻘــرض وﻴــﺘم
ﺘﺤﻤﻴل ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴل.
 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٧٦٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٥/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٦٥

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٢٧

ﺨﺎﻤس ﻋﺸر :١ﻴﻤﻜ ـ ـ ــن اﻓ ـ ـ ــﺎدة اﻝﻤﺼ ـ ـ ــﺎرف اﻻﺴ ـ ـ ــﻼﻤﻴﺔ ،ﺤﻴ ـ ـ ــث ﻴﻨطﺒ ـ ـ ــق ،ﻤ ـ ـ ــن اﺤﻜ ـ ـ ــﺎم
"اﻝﻤ ــﺎدة اﻝﺘﺎﺴ ــﻌﺔ ﻤﻜ ــرر" ﻋﻠ ــﻰ ان ﻴ ــﺘم اﺤﺘﺴ ــﺎب اﻝﻌﺎﺌ ــد ﻝﻜ ــل ﻋﻘ ــد ﻤوﻗ ــﻊ
ﻤ ـﻊ اﻝﻌﻤﻴــل وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻤﻌــدل ﻴ ـوازي اﻝﻔواﺌــد اﻝﻤطﺒﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــروض ﻤوﻀــوع
ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﺴﺎدس ﻋﺸر :٢ﻴﻤﻜ ــن إﻓ ــﺎدة اﻝﻤﺼ ــﺎرف ﻜﺎﻓ ــﺔ ﻤ ــن ﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت ﻤﺠﻤوﻋﻬ ــﺎ اﻻﺠﻤ ــﺎﻝﻲ ﻴـ ـوازي
اﻷرﺼــدة اﻝﻤﺘﺒﻘﻴــﺔ ﻤــن ﻤﺒﻠــﻎ اﻷﻝﻔــﻴن وﻤــﺎﻴﺘﻴن وﻋﺸـرة ﻤﻠﻴــﺎرات ﻝﻴـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ
اﻝﻤﺤــدد ﻓــﻲ ﻤطﻠــﻊ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة واﻝﺘــﻲ ﻝــم ﺘــﺘﻤﻜن اﻝﻤﺼــﺎرف ﻤــن اﻻﺴــﺘﻔﺎدة
ﻤﻨﻬــﺎ ﺨــﻼل اﻝﻌــﺎم  ٢٠١٣ﺒﺎﻻﻀــﺎﻓﺔ اﻝــﻰ ﻤﺒﻠــﻎ اﻝــف وارﺒﻌﻤﺎﻴــﺔ ﻤﻠﻴــﺎر ﻝﻴـرة
ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻘـروض ﻤوﻀـوع ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬـﺎ ﻝﻌﻤﻼﺌﻬـﺎ ،ﻋﻠـﻰ
ﻤﺴــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒــل ﺘ ــﺎرﻴﺦ  ،٢٠١٤/١١/١وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻠﺸ ــروط وﻝﻸﺼــول وﻝﻶﻝﻴ ــﺔ
اﻝﻤﺤ ــددة ﻓ ــﻲ ﻜ ــل ﻤ ــن اﻝﻤﻘ ــﺎطﻊ "أوﻻً" و"ﺜﺎﻨﻴ ــﺎ" و"ﺜﺎﻝﺜـ ـﺎً" و"راﺒﻌـ ـﺎً" و"ﺜﺎﻤﻨـ ـﺎً"
و"ﺤــﺎدي ﻋﺸــر" و"ﺜﺎﻝــث ﻋﺸــر" و" ارﺒــﻊ ﻋﺸــر" و"ﺨــﺎﻤس ﻋﺸــر" ﻤــن ﻫــذﻩ
اﻝﻤﺎدة.
ﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر :٣ﺒﻐﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﺤﻜﺎم اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺴـﺎدس ﻋﺸـر" ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ،ﻋﻠـﻰ
اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ اﻋﺘﺒــﺎ اًر ﻤــن  ٢٠١٤/٢/١ان ﺘﻘــدم اﻝــﻰ ﻤﻜﺘــب اﻝﺤــﺎﻜم
ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻨﺴﺦ ،اﺤداﻫﺎ اﺼﻠﻴﺔ:
٤

 -١ﺨ ـ ــﻼل ﻤﻬﻠ ـ ــﺔ اﻗﺼ ـ ــﺎﻫﺎ  ، ٢٠١٤/١١/٢١طﻠ ـ ــب ﻤواﻓﻘ ـ ــﺔ اﻓرادﻴ ـ ــﺔ
ﻝﻜ ــل ﻗ ــرض ﻤ ــن اﻝﻘ ــروض اﻝﻤﺤ ــددة ﻓ ــﻲ اﻝﺒﻨ ــود ﻤ ــن ) (١اﻝ ــﻰ )(٧
ﻤ ـ ــن اﻝﻤﻘط ـ ــﻊ "ﺜﺎﻝﺜـ ـ ـﺎً" ﻤ ـ ــن ﻫ ـ ــذﻩ اﻝﻤ ـ ــﺎدة وﻤ ـ ــن اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﻤﺤ ـ ــددة
ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٨اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺠـﺎوز ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺒﻠـﻎ ﻤﻠﻴـﺎر وﻨﺼـف ﻤﻠﻴـﺎر ﻝﻴـرة
ﻝﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ وﻤـ ــن اﻝﻘـ ــروض اﻝﻤﺤـ ــددة ﻓـ ــﻲ اﻝﺒﻨـ ــد ) (٢٢وﻤـ ــن اﻝﻘـ ــروض
اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد ) (٢٣اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺠــﺎوز ﻗﻴﻤــﺔ ﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﺒﻠــﻎ ﺜﻼﺜــﻴن
ﻤﻠﻴون ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻴرﻓق ﺒﻬذا اﻝطﻠب:

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٤١٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٣/٥/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٢١
 -٢أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٦١٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٣/١١/٢٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(٣٤٦ﰒ أدﺧ ــﻞ آﺧ ــﺮ ﺗﻌ ــﺪﻳﻞ
ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٩٠٠ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١١/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٨٠
 -٣أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗـﻢ  ١١٦١٣ﺗـﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٣/١١/٢٥ﺗﻌﻤـﻴﻢ وﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ  ،(٣٤٦ﰒ ﻋـﺪل ﲟﻮﺟـﺐ اﻟﻘـﺮار
اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٧٦٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٥/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٦٥
 -٤أﺻ ـ ــﺒﺢ اﻟﺘـ ـ ــﺎرﻳﺦ » «٢٠١٤/١١/٢١ﺑـ ـ ــﺪﻻً ﻣـ ـ ــﻦ » «٢٠١٤/١٠/٣١ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ ١١٨٩٠
ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١٠/٢٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٧٥

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٢٨

 ﻋﻘ ـ ـ ــد اﻝﻘ ـ ـ ــرض اﻝﻤوﻗ ـ ـ ــﻊ ﺒ ـ ـ ــﻴن اﻝﻤﺼ ـ ـ ــرف اﻝﻤﻌﻨ ـ ـ ــﻲ واﻝﻌﻤﻴ ـ ـ ــلﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ان ﺘﺤـ ـ ـ ـ ـ ــدد ﻓﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻝﻀـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺎﻨﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻝﻠﺘﺤوﻴـ ـ ـ ـ ـ ــل
اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ ﻫذا اﻻﺨﻴر.
 ﺘﻘرﻴـ ــر ﺘﺤﻘـ ــق ﺘﻘﻨـ ــﻲ ﻤـ ــن اﻝﻔرﻴ ـ ــق اﻝﺘﻘﻨـ ــﻲ اﻝﺘـ ــﺎﺒﻊ ﻝـ ــو ازرة اﻝﺒﻴﺌ ـ ــﺔﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﺨ ـ ـ ـ ــص اﻝﻘ ـ ـ ـ ــروض اﻝﻤﺤ ـ ـ ـ ــددة ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﺒﻨ ـ ـ ـ ــد )(٢٢
ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 ﺠدول اﻝﺘﺴدﻴد اﻝﻤﻌد وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻨﻤوذج ) (IN14-A-CFاﻝﻤرﻓق. اﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻨﻴﺎً"ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 اي ﻤﺴﺘﻨدات اﺨرى ﻴطﻠﺒﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن. -١ ٢ﺨﻼل ﻤﻬﻠﺔ اﻗﺼﺎﻫﺎ  ،٢ ٢٠١٤/١١/٢١طﻠب ﻤواﻓﻘﺔ اﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻜـل
ﻓﺌﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨود ﻤـن ) (٩اﻝـﻰ ) (٢١ﻤـن
اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة وﻤن اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨـد )(٨
اﻝﺘــﻲ ﻻ ﻴﺘﺠــﺎوز ﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﺒﻠــﻎ ﻤﻠﻴــﺎر وﻨﺼــف ﻤﻠﻴــﺎر ﻝﻴ ـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ،
وﻤن اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢٣اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻜل
ﻤﻨﻬـ ــﺎ ﻤﺒﻠـ ــﻎ ﺜﻼﺜـ ــﻴن ﻤﻠﻴـ ــون ﻝﻴ ـ ـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ وﻤـ ــن اﻝﻘـ ــروض اﻝﻤﺤـ ــددة
ﻓﻲ اﻝﺒﻨود ) (٢٤و) (٢٥و) (٢٦ﻋﻠﻰ ان ﻴرﻓق ﺒﻬذا اﻝطﻠب:
 اﻝﻤﺴـ ــﺘﻨدات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺒﺎﻝﻀـ ــﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸـ ــﺎر اﻝﻴﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻝﻤﻘطـ ــﻊ"ﺜﺎﻨﻴﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 ﻋﻘـ ـ ــود اﻝﻘ ـ ـ ــروض اﻝﻤﺤ ـ ـ ــددة ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻝﺒﻨـ ـ ـ ـود ) (٩و) (١٠و)(٢٤و) (٢٥ﻤـ ــن اﻝﻤﻘطـ ــﻊ "ﺜﺎﻝﺜ ـ ـﺎً" ﻤـ ــن ﻫـ ــذﻩ اﻝﻤـ ــﺎدة وﻤـ ــن اﻝﻘـ ــروض
اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد ) (٨اﻝﺘــﻲ ﻻ ﻴﺘﺠــﺎوز ﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﺒﻠــﻎ ﻤﻠﻴــﺎر
وﻨﺼـ ــف ﻤﻠﻴـ ــﺎر ﻝﻴ ـ ـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ وﺒﺠـ ــداول ﺘﺴـ ــدﻴد ﻫـ ــذﻩ اﻝﻘـ ــروض
ﻋﻠﻰ ان ﺘﻜون اﻝﺠداول اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻝﻘروض ﻤوﻀـوع اﻝﺒﻨـود )(٩
و) (٢٤و) (٢٥ﻤوﻗﻌﺔ ﻤن "ﺸرﻜﺔ ﻜﻔﺎﻻت" ش.م.ل.
 ﻜﻔﺎﻝﺔ "ﺸرﻜﺔ ﻜﻔﺎﻻت" ش.م.ل .ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددةﻓ ــﻲ اﻝﺒﻨـ ـود ) (٩و) (٢٤و) (٢٥ﻤ ــن اﻝﻤﻘط ــﻊ "ﺜﺎﻝﺜـ ـﺎً" ﻤ ــن ﻫ ــذﻩ
اﻝﻤﺎدة.
 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٨٧١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١٠/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٧٢
 -٢أﺻ ـ ــﺒﺢ اﻟﺘـ ـ ــﺎرﻳﺦ » «٢٠١٤/١١/٢١ﺑـ ـ ــﺪﻻً ﻣـ ـ ــﻦ » «٢٠١٤/١٠/٣١ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ ١١٨٩٠
ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١٠/٢٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٧٥

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٢٩

 ﻜﻔﺎﻝ ـ ــﺔ اﻝﻤؤﺴﺴ ـ ــﺔ اﻝﻀ ـ ــﺎﻤﻨﺔ ﻓــ ــﻲ ﻤ ـ ــﺎ ﺨ ـ ــص اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﻤﺤ ـ ــددةﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢٦ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً"ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 ﺠ ـ ــدول اﻝﺘ ـ ــدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴ ـ ــﺔ ﺒﺤﺴ ـ ــب ﺘـ ـ ـوارﻴﺦ اﺴ ـ ــﺘﺤﻘﺎق دﻓﻌ ـ ــﺎتاﻝﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻝﻠﻌﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼء وﻓﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻝﻼﻨﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذج
) (IN14-B-CFاﻝﻤرﻓق.
ﺜـﺎﻤن ﻋﺸر -١ :١ﻴ ــﺘم ﺘﺴ ــدﻴد اﺼ ــل اﻝﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘ ــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬ ــﺎ ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻝﻠﻤﺼ ــﺎرف
اﻝﻤﻌﻨﻴ ــﺔ ،ﻋﻤـ ـﻼً ﺒﺄﺤﻜ ــﺎم اﻝﻤﻘط ــﻊ ﺴ ــﺎدس ﻋﺸ ــر ،ﺨ ــﻼل ﻤ ــدة اﺴ ــﺘﺤﻘﺎق
اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻫـذﻩ اﻻﺨﻴـرة ﻝﻌﻤﻼﺌﻬـﺎ وذﻝـك ﺒـدﻓﻌﺎت ﺸـﻬرﻴﺔ ﻓـﻲ
اول ﻴوم ﻋﻤل ﻤن اﻝﺸﻬر ،اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن .٢٠١٥/١/٢
 -٢ﺘﺤـ ــدد ﻗﻴﻤـ ــﺔ ﻫـ ــذﻩ اﻝـ ــدﻓﻌﺎت ،ﺘﺒﻌ ـ ـﺎً ﻝﺠـ ــداول ﺘﺴـ ــدﻴد اﻝﻘـ ــروض اﻝﻤﻌـ ــدة
وﻓﻘﺎً ﻝﻸﻨﻤوذﺠﻴن ) (IN14-A-CFو) (IN14-B-CFاﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﻤﺎ
اﻋﻼﻩ ،ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻗﺴـﺎط اﻝﻤﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻤـﻼء ﺘـوازي اﻝﻨﺴـﺒﺔ
اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" اﻋﻼﻩ ﻝﻜل ﻓﺌﺔ ﻤن اﻝﻘروض.
 -٢ ٣ﺘﺤﺘﺴب اﻝﻔواﺌد اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺴﻨوﻴﺎً وﺘدﻓﻊ
ﻓﻲ اول ﻴوم ﻋﻤل ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ.
 -٢ ٤ﺨﻼﻓـ ـ ـ ـﺎً ﻻﺤﻜ ـ ـ ــﺎم اﻝﺒﻨ ـ ـ ــد ) (١ﻤ ـ ـ ــن ﻫ ـ ـ ــذا اﻝﻤﻘط ـ ـ ــﻊ ،ﺘﺤﺘﺴ ـ ـ ــب ﺒﺘ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ
 ٢٠١٤/١٢/٣١وﺘﺴدد دﻓﻌﺔ واﺤدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ :٢٠١٥/١/٢
 اﻝدﻓﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ،ﺨﻼل اﻝﻌﺎم  ،٢٠١٤ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔﻤن اﺼل اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
 اﻝﻔواﺌد اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﺨﻼل اﻝﻌﺎم .٢٠١٤ﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر:٣

ﻀ ـ ـ ــﻤن ﺤ ـ ـ ــدود اﻝﺘﺴ ـ ـ ــﻠﻴﻔﺎت اﻻﺠﻤﺎﻝﻴ ـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺸ ـ ـ ــﺎر اﻝﻴﻬ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻝﻤﻘطـ ـ ـ ــﻊ
"ﺴ ـ ـ ــﺎدس ﻋﺸ ـ ـ ــر" ﻤ ـ ـ ــن ﻫ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻤ ـ ـ ــﺎدة ﻴﻤﻜ ـ ـ ــن ،ﺨ ـ ـ ــﻼل ﻤﻬﻠ ـ ـ ــﺔ أﻗﺼ ـ ـ ــﺎﻫﺎ
 ،٤ ٢٠١٤/١١/٢١اﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف اﻻﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻜﺎن ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ﺘﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻴﻔﺎت
ﺒﻔﺎﺌ ـ ـ ـ ــدة  %١ﻤﻘﺎﺒ ـ ـ ـ ــل اﻝﻘ ـ ـ ـ ــروض اﻝﺴ ـ ـ ـ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ـ ـ ـ ــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬ ـ ـ ـ ــﺎ ﻝﻠﻌﻤ ـ ـ ـ ــﻼء
وذﻝ ــك وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻸﺼـ ــول وﻝﻶﻝﻴ ــﺔ اﻝﻤﺤـ ــددة ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻘطﻌـ ــﻴن "ﺴ ــﺎدس ﻋﺴـ ــر"
و"ﺜﺎﻤن ﻋﺸر" وﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "ﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة .

 -١اﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٦١٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٣/١١/٢٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٤٦
 -٢ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٦٣٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٣/١٢/١٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٤٩
 -٣اﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٦١٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٣/١١/٢٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٤٦
 -٤أﺻ ـ ــﺒﺢ اﻟﺘـ ـ ــﺎرﻳﺦ » «٢٠١٤/١١/٢١ﺑـ ـ ــﺪﻻً ﻣـ ـ ــﻦ » «٢٠١٤/١٠/٣١ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ ١١٨٩٠
ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١٠/٢٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٧٥

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١
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ﻋﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـرون  :١ﻴﻤﻜن إﻓﺎدة اﻝﻤﺼﺎرف ﻜﺎﻓﺔ ﻤن ﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻴوازي ﻤﺒﻠـﻎ
اﻝــف وﺨﻤﺴــﻤﺎﻴﺔ ﻤﻠﻴــﺎر ﻝﻴ ـرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﻤﻘﺎﺒــل اﻝﻘــروض ﻤوﻀــوع ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة
اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺘـﺎرﻴﺦ  ،٢٠١٧/١٠/١٥وﻓﻘـﺎً
ﻝﻠﺸــروط وﻝﻸﺼــول وﻝﻶﻝﻴــﺔ اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــن اﻝﻤﻘــﺎطﻊ "أوﻻً" و"ﺜﺎﻨﻴــﺎ"
و"ﺜﺎﻝﺜ ـﺎً" و"راﺒﻌ ـﺎً" و"ﺜﺎﻤﻨ ـﺎً" و"ﺤــﺎدي ﻋﺸــر" و"ﺜﺎﻝــث ﻋﺸــر" و" ارﺒــﻊ ﻋﺸــر"
و"ﺨـﺎﻤس ﻋﺸــر" ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة .ﻋﻠــﻰ ان ﻻ ﻴﺘﺠــﺎوز ﻤﺠﻤــوع اﻝﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت
اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ
ﺘﺴﻌﻤﺎﻴﺔ ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
واﺤد وﻋﺸرون :١ﺒﻐﻴ ـ ــﺔ اﻻﺴ ـ ــﺘﻔﺎدة ﻤ ـ ــن اﺤﻜ ـ ــﺎم اﻝﻤﻘط ـ ــﻊ "ﻋﺸ ـ ــرون" ﻤ ـ ــن ﻫ ـ ــذﻩ اﻝﻤ ـ ــﺎدة،
ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ اﻋﺘﺒــﺎ اًر ﻤــن  ٢٠١٧/٢/١ان ﺘﻘــدم اﻝــﻰ ﻤﻜﺘــب
اﻝﺤﺎﻜم ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻨﺴﺦ ،اﺤداﻫﺎ اﺼﻠﻴﺔ:
 -١ﺨــﻼل ﻤﻬﻠــﺔ اﻗﺼــﺎﻫﺎ  ،٢٠١٧/١٠/١٥طﻠــب ﻤواﻓﻘــﺔ اﻓرادﻴــﺔ ﻝﻜــل
ﻗ ـ ـ ـ ــرض ﻤـ ـ ـ ـ ــن اﻝﻘ ـ ـ ـ ــروض اﻝﺘﺎﻝﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻤوﻀ ـ ـ ـ ــوع اﻝﻤﻘطـ ـ ـ ـ ــﻊ "ﺜﺎﻝﺜ ـ ـ ـ ـ ـﺎً"
ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة:
أ -اﻝﻘـ ـ ـ ـ ـ ــروض اﻝﻤﺤـ ـ ـ ـ ـ ــددة ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﺒﻨـ ـ ـ ـ ـ ــود ﻤـ ـ ـ ـ ـ ــن ) (١اﻝـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ )(٧
وﻓﻲ اﻝﺒﻨود ) (٢٢و) (٣٠و).(٣٢
ب -اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٨واﻝﺘﻲ ﻴﺘﺠﺎوز ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ
ﻤﻠﻴﺎر وﻨﺼف ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢٧اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻬﺎ.
ج -اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢٣واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺒﻠﻎ ﺜﻼﺜﻴن ﻤﻠﻴون ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
ﻴرﻓق ﺒﻬذا اﻝطﻠب:
 ﻋﻘــد اﻝﻘــرض اﻝﻤوﻗــﻊ ﺒــﻴن اﻝﻤﺼــرف اﻝﻤﻌﻨــﻲ واﻝﻌﻤﻴــل ﻋﻠــﻰ ان ﺘﺤــددﻓﻴﻪ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤوﻴل اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ ﻫذا اﻻﺨﻴر.
 ﺘﻘرﻴـ ـ ــر ﺘﺤﻘـ ـ ــق ﺘﻘﻨـ ـ ــﻲ ﻤـ ـ ــن اﻝﻔرﻴـ ـ ــق اﻝﺘﻘﻨـ ـ ــﻲ اﻝﺘـ ـ ــﺎﺒﻊ ﻝـ ـ ــو ازرة اﻝﺒﻴﺌـ ـ ــﺔﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺨــص اﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد ) (٢٢ﻤــن اﻝﻤﻘطــﻊ "ﺜﺎﻝﺜـﺎً"
ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 ﺠدول اﻝﺘﺴدﻴد اﻝﻤﻌد وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻨﻤوذج ) (IN-A-CFاﻝﻤرﻓق. اﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺜﺎﻨﻴـﺎً" ﻤـنﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 -١أﺿـﻴﻒ ﻫــﺬا اﳌﻘﻄـﻊ ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳـﻴﻂ رﻗــﻢ  ١١٩١٥ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١٢/١٠ﺗﻌﻤـﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ،(٣٨٢ﰒ أدﺧـﻞ آﺧــﺮ ﺗﻌــﺪﻳﻞ
ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٣٧٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/١١/١٢ﺗﻌﻤﻴﻢ رﻗﻢ .(٤٤٤

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٣١

 اي ﻤﺴﺘﻨدات اﺨرى ﻴطﻠﺒﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن. -٢ﺨﻼل ﻤﻬﻠﺔ اﻗﺼﺎﻫﺎ  ،٢٠١٧/١٠/١٥طﻠب ﻤواﻓﻘﺔ اﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻜل ﻓﺌﺔ
ﻤن ﻓﺌﺎت اﻝﻘروض اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤوﻀوع اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة :
أ  -١اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨود ﻤن ) (٩اﻝﻰ ) (٢١وﻓﻲ اﻝﺒﻨود
) (٢٤و) (٢٥و) (٢٦و) (٢٨و) (٢٩و) (٣١و)(٣٣
و).(٣٤
ب -اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٨واﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺒﻠـﻎ
ﻤﻠﻴﺎر وﻨﺼف ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢٧اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻬﺎ.
ج -اﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨ ــد ) (٢٣واﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز ﻗﻴﻤــﺔ ﻜ ــل
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ﺜﻼﺜﻴن ﻤﻠﻴون ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
ﻴرﻓق ﺒﻬذا اﻝطﻠب:
 اﻝﻤﺴـﺘﻨدات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻀــﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸـﺎر اﻝﻴﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺜﺎﻨﻴـﺎً"ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 ﻋﻘــود اﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــود ) (٩و) (١٠و) (٢٤و)(٢٥ﻤــن اﻝﻤﻘطــﻊ "ﺜﺎﻝﺜ ـﺎً" ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة واﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد
) (٨اﻝﺘــﻲ ﻻ ﻴﺘﺠ ـﺎوز ﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﺒﻠــﻎ ﻤﻠﻴــﺎر وﻨﺼــف ﻤﻠﻴــﺎر ﻝﻴ ـرة
ﻝﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ واﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد ) (٢٧اﻝﻤﻘﺎﺒﻠــﺔ ﻝﻬــﺎ وﺒﺠــداول
ﺘﺴـدﻴد ﻫــذﻩ اﻝﻘــروض ﻋﻠــﻰ ان ﺘﻜـون اﻝﺠــداول اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒــﺎﻝﻘروض
ﻤوﻀــوع اﻝﺒﻨــود ) (٩و) (٢٤و) (٢٥ﻤوﻗﻌــﺔ ﻤــن "ﺸــرﻜﺔ ﻜﻔــﺎﻻت"
ش.م.ل.
 ﻜﻔﺎﻝـ ـ ــﺔ "ﺸـ ـ ــرﻜﺔ ﻜﻔـ ـ ــﺎﻻت" ش.م.ل .ﻓـ ـ ــﻲ ﻤـ ـ ــﺎ ﺨـ ـ ــص اﻝﻘـ ـ ــروضاﻝﻤﺤ ـ ــددة ﻓ ـ ــﻲ اﻝﺒﻨ ـ ــود ) (٩و) (٢٤و) (٢٥ﻤ ـ ــن اﻝﻤﻘط ـ ــﻊ "ﺜﺎﻝﺜـ ـ ـﺎً"
ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 ﻜﻔﺎﻝ ـ ــﺔ اﻝﻤؤﺴﺴ ـ ــﺔ اﻝﻀ ـ ــﺎﻤﻨﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻤ ـ ــﺎ ﺨ ـ ــص اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﻤﺤ ـ ــددةﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢٦ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 ﺠدول اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ﺒﺤﺴـب ﺘـوارﻴﺦ اﺴـﺘﺤﻘﺎق دﻓﻌـﺎت اﻝﻘـروضاﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼء وﻓﻘﺎً ﻝﻼﻨﻤوذج ) (IN-B-CFاﻝﻤرﻓق.

 -١ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٤٥٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٢/١٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٠

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١
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ﺜﺎﻨﻲ وﻋﺸرون -١:١ﻴــﺘم ﺘﺴــدﻴد اﺼــل اﻝﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬــﺎ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻝﻠﻤﺼــﺎرف
اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻋﻤﻼً ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﻘطﻊ "ﻋﺸرون" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤـﺎدة ،ﺨـﻼل ﻤـدة
اﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻫذﻩ اﻻﺨﻴرة ﻝﻌﻤﻼﺌﻬـﺎ وذﻝـك ﺒـدﻓﻌﺎت
ﺸﻬرﻴﺔ ﻓﻲ اول ﻴوم ﻋﻤل ﻤن اﻝﺸﻬر ،اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن . ٢٠١٨/١/٢
 -٢ﺘﺤدد ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝدﻓﻌﺎت ،ﺘﺒﻌﺎً ﻝﺠداول ﺘﺴدﻴد اﻝﻘروض اﻝﻤﻌدة وﻓﻘﺎً
ﻝﻸﻨﻤوذﺠﻴن ) (IN-A-CFو) (IN-B-CFاﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﻤﺎ اﻋﻼﻩ،
ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻗﺴﺎط اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻼء ﺘوازي اﻝﻨﺴﺒﺔ
اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" اﻋﻼﻩ ﻝﻜل ﻓﺌﺔ ﻤن اﻝﻘروض.
 -٣ﺘﺤﺘﺴب اﻝﻔواﺌد اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺴﻨوﻴﺎً وﺘدﻓﻊ ﻓﻲ
اول ﻴوم ﻋﻤل ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ.
 -٤ﺨﻼﻓ ـ ـ ـﺎً ﻻﺤﻜـ ـ ــﺎم اﻝﺒﻨـ ـ ــد ) (١ﻤـ ـ ــن ﻫـ ـ ــذا اﻝﻤﻘطـ ـ ــﻊ ،ﺘﺤﺘﺴـ ـ ــب ﺒﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ
 ٢٠١٧/١٢/٣١وﺘﺴ ــدد دﻓﻌ ــﺔ واﺤ ــدة ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠١٨/١/٢اﻝ ــدﻓﻌﺎت
اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ،ﺨـﻼل اﻝﻌـﺎم  ،٢٠١٧ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺼـﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻤـن اﺼـل
اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺨﻼل اﻝﻌﺎم .٢٠١٧
ﺜﺎﻝث وﻋﺸرون :٢ﻀـﻤن ﺤـدود اﻝﺘﺴـﻠﻴﻔﺎت اﻻﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ "ﻋﺸــرون"
ﻤ ــن ﻫ ــذﻩ اﻝﻤ ــﺎدة ﻴﻤﻜ ــن ،ﺨ ــﻼل ﻤﻬﻠ ــﺔ أﻗﺼ ــﺎﻫﺎ  ،٢٠١٧/١٠/١٥اﻓ ــﺎدة
ﻤﺼــرف اﻻﺴــﻜﺎن ﻤــن ﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت ﺒﻔﺎﺌــدة  %١ﻤﻘﺎﺒــل اﻝﻘــروض اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤﻼء ﺸرط ان ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻔواﺌد واﻝﻌﻤوﻻت ﻤن اي ﻨوع
ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺤﺘﺴـﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻘـروض ﻨﺴـﺒﺔ  % ٣وذﻝـك وﻓﻘـﺎً ﻝﻸﺼـول
وﻝﻶﻝﻴـﺔ اﻝﻤﺤـددة ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطﻌـﻴن "ﻋﺸـرون" و"ﺜـﺎﻨﻲ وﻋﺸـرون" وﻓـﻲ اﻝﺒﻨـد
) (٢ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "واﺤد وﻋﺸرون" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.

 -١اﺿ ـ ـ ـ ــﻴﻒ ﻫ ـ ـ ـ ــﺬا اﳌﻘﻄ ـ ـ ـ ــﻊ ﲟﻮﺟ ـ ـ ـ ــﺐ اﻟﻘـ ـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ـ ــﻢ  ١١٩١٥ﺗ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١٢/١٠ﺗﻌﻤ ـ ـ ـ ــﻴﻢ وﺳ ـ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ـ ــﻢ ،(٣٨٢
ﰒ ﻋﺪل ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٣٧٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/١١/١٢ﺗﻌﻤﻴﻢ رﻗﻢ .(٤٤٤
 -٢اﺿـﻴﻒ ﻫــﺬا اﳌﻘﻄــﻊ ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١١٩١٥ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١٢/١٠ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳـﻴﻂ رﻗــﻢ  ،(٣٨٢ﰒ أدﺧــﻞ آﺧــﺮ ﺗﻌــﺪﻳﻞ
ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٤٥٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٢/١٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٠
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راﺒﻊ وﻋﺸ ـ ـرون :١ﻓ ــﻲ ﺤ ــﺎل ﺼ ــدور ﻗـ ـرار ﻨﻬ ــﺎﺌﻲ ﻋ ــن "ﻫﻴﺌ ــﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴ ــق اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ" ﺒوﻀ ــﻊ
ﺤﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤﻴ ـ ـ ـ ـ ــل ﺘﺤ ـ ـ ـ ـ ــت اﻝﻤراﻗﺒ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ) (Traceableأو ﺒﺘﺠﻤﻴ ـ ـ ـ ـ ــد
ﻫــذﻩ اﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت ﻴﺘرﺘــب ﻝﺼــﺎﻝﺢ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ،ﻋﻠــﻰ رﺼــﻴد اﻝﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت
اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻤﻨـﻪ ﻝﻠﻤﺼـرف ﻤﻘﺎﺒـل اﻝﻘـرض اﻝﻤﻤﻨـوح ﻝﻠﻌﻤﻴـل اﻝﻤﻌﻨـﻲ ،ﻓﺎﺌـدة
داﺌﻨــﺔ ﺒﻤﻌــدل  %٦ﺘﺤﺘﺴــب ﺴــﻨوﻴﺎً وﺘــدﻓﻊ ﻓــﻲ اول ﻴــوم ﻋﻤــل ﻤــن ﻜــل
ﺴﻨﺔ.
ﺨﺎﻤس وﻋﺸرون :٢ﻴﺴـ ـ ــﺘوﻓﻲ ﻤﺼـ ـ ــرف ﻝﺒﻨـ ـ ــﺎن ﻋﻤوﻝ ـ ـ ــﺔ ،ﻝﻤ ـ ـ ـرة واﺤـ ـ ــدة ،ﺒـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ـ ــﺔ
ﺒﻨﺴ ــﺒﺔ  %٠،٤٠ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــروض اﻝﺼ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌ ــﺔ ﻜﺎﻓ ــﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ
اﻋﺘﺒ ــﺎ اًر ﻤ ــن ﺘ ــﺎرﻴﺦ  ،٢٠١٣/١/١٤ﻤ ــن ﻗﺒ ــل اﻝﻤﺼ ــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴ ــﺎت
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤوﺠب اﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﻴطﻠــب ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺘزوﻴــد وﺤــدة اﻝﺘﻤوﻴــل ﻝــدى
ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ،ﻓﺼ ــﻠﻴﺎً ﺨ ــﻼل ﻤﻬﻠ ــﺔ ﻋﺸـ ـرة اﻴ ــﺎم ﻤ ــن ﻨﻬﺎﻴ ــﺔ اﻝﻔﺼ ــل،
ﺒﻼﺌﺤـﺔ ﺘﺘﻀـﻤن اﺴـﻤﺎء ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻌﻤــﻼء اﻝـذﻴن اﺴـﺘﻔﺎدوا ﻫـذا اﻝﻔﺼـل ﻤــن
ﻗـروض ﺼــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌــﺔ وﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻘــرض اﻝﻤﻤﻨــوح ﻝﻜــل ﻤـﻨﻬم وذﻝــك ﻓــﻲ ﻤــﺎ
ﺨص:
 اﻝﻘروض اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺒﻠـﻎ ﺜﻼﺜـﻴنﻤﻠﻴون ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ أو ﻤﺎ ﻴوازﻴﻪ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ.
 اﻝﻘ ـ ـ ــروض اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ـ ــﻨﺢ ﻝﺘﻤوﻴـ ـ ـ ــل ﺸ ـ ـ ـ ـراء ﺴ ـ ـ ــﺨﺎﻨﺎت ﻤﻴـ ـ ـ ــﺎﻩ ﺘﻌﻤـ ـ ـ ــلﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ.
 اﻝﻘـ ـ ــروض اﻝﺘـ ـ ــﻲ ﺘﻤـ ـ ــﻨﺢ ﻝﺘﻤوﻴـ ـ ــل ﺸ ـ ـ ـراء اﻨظﻤـ ـ ــﺔ اﻝطﺎﻗـ ـ ــﺔ اﻝﺸﻤﺴـ ـ ــﻴﺔﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝرﻴﻔﻴﺔ ﺒﺴﻌر اﻝﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ .UNDP
 اﻝﻘــروض ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﻝﺘﻤوﻴــل اﻝﺠــزء اﻝﺒﻴﺌــﻲ ﻤــن ﻤﺸــﺎرﻴﻊ ﺼــدﻴﻘﺔﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝطﺎﻗﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﻜﻔﺎﻝﺔ "ﺸرﻜﺔ ﻜﻔﺎﻻت ش.م.ل.".
اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎً ،ﻴﺘم ارﺴﺎل اﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ اﻋﻼﻩ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن
ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﻤوﺠب اﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة اﻋﺘﺒﺎ اًر
ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠١٣/١/١٤وﻝﻐﺎﻴﺔ  ٢٠١٤/١٢/٣١ﺨﻼل ﻤﻬﻠﺔ اﻗﺼﺎﻫﺎ
.٢٠١٥/٣/٣١

 -١اﺿ ــﻴﻒ ﻫ ــﺬا اﳌﻘﻄـ ــﻊ ﲟﻮﺟ ــﺐ اﳌ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ١١٨١٣ﺗ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٧/٢٥ﺗﻌﻤـ ــﻴﻢ وﺳ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ ،(٣٦٦
ﰒ ﻋ ــﺪل ﺗﺮﻗﻴﻤ ــﻪ ﻟﻴﺼ ــﺒﺢ »راﺑ ــﻊ وﻋﺸ ــﺮون« ﺑ ــﺪﻻً ﻣ ــﻦ »ﻋﺸ ــﺮون« وذﻟ ــﻚ ﲟﻮﺟ ــﺐ اﳌ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ ١١٩١٥
ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١٢/١٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٨٢
 -٢اﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٩٦١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٥/٣/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٨٦

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١
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اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة  :١ﻴﻤﻜ ــن إﻓ ــﺎدة اﻝﻤﺼ ــﺎرف ﻜﺎﻓ ــﺔ ﻤ ــن ﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ ﻤﺠﻤوﻋﻬ ــﺎ اﻻﺠﻤ ــﺎﻝﻲ
ﻴ ـ ـوازي  /٧٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل وﺒﺎﻝـ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـ ــﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬـ ــﺎ اﻻﺠﻤـ ــﺎﻝﻲ
ﻴـ ـ ـوازي  /٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ .ﻤﻘﺎﺒ ـ ــل اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﻤﺤ ـ ــددة ﻓ ـ ــﻲ اﻝﻤﻘط ـ ــﻊ "ﺜﺎﻝﺜـ ـ ـﺎً"
ﻤ ــن ﻫ ــذﻩ اﻝﻤـ ــﺎدة واﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬـ ــﺎ ﻝﻌﻤﻼﺌﻬ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ ﻤﺴ ــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ،وذﻝ ـ ـك وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻠﺸـ ــروط
وﻝﻸﺼول وﻝﻶﻝﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أوﻻً :ﻴﻤﻨﺢ ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن ﻫـذﻩ اﻝﺘﺴـﻠﻴﻔﺎت ﻝﻠﻤﺼـﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻻوﻝوﻴـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻝﺘـﺎرﻴﺦ
ﺘﻘــدﻴم اﻝطﻠﺒــﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻜﻤﻠﺔ اﻝﺸــروط ﻜﻤــﺎ ﻫــﻲ ﻤﺤــددة ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة وﻝﻐﺎﻴــﺔ
اﺴــﺘﻨﻔﺎذ اﻝﻤﺒﻠــﻎ اﻝﻤــذﻜور اﻋــﻼﻩ وذﻝــك ﺒﻌﻤﻠــﺔ اﻝﻘــروض اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬــﺎ ﻝﻌﻤﻼﺌﻬــﺎ،
ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤـددة ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺜﺎﻝﺜـﺎً" ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ،ﻋﻠـﻰ ان ﺘﻜـون اﻝﻘـروض
اﻝﺴـ ــﻜﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓ ـ ــﺔ ﻤﻤﻨوﺤـ ــﺔ ﻝﺸـ ـ ـراء أو ﺒﻨ ـ ــﺎء ﻤﺴـ ــﻜن ﻓ ـ ــﻲ ﻝﺒﻨـ ــﺎن ،ﻝﻤـ ـ ـرة واﺤ ـ ــدة،
وﻋﻠ ـ ــﻰ ان ﻴﻜ ـ ــون ﻫ ـ ــذا اﻝﻤﺴ ـ ــﻜن ﻤﻘ ـ ــر اﻻﻗﺎﻤ ـ ــﺔ اﻝرﺌﻴﺴ ـ ــﻲ ﻝﻠﻌﻤﻴ ـ ــل اﻝﻠﺒﻨ ـ ــﺎﻨﻲ
أو ﻝﻠﻤﻐﺘرب ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺤدد ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" ادﻨﺎﻩ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﻘدﻴم اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻫذﻩ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت.
ﻴﻤﻜـ ــن ﻝﻤﺼـ ــرف ﻝﺒﻨـ ــﺎن ﻗﺒـ ــول ،ﻋﻠـ ــﻰ ﺴـ ــﺒﻴل اﻝﻀـ ــﻤﺎﻨﺔ ،ﺴـ ــﻨدات ﺘﻤﺜـ ــل ﻗﻴﻤـ ــﺔ
اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﻤﺼﺎرف ﻝﻌﻤﻼﺌﻬﺎ اﺴﺘﻨﺎداً ﻻﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﻴﺤــﺘﻔظ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﺒﺤــق اﻝرﺠــوع ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺒﻐﻴــﺔ اﺴــﺘﻴﻔﺎء
ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬــﺎ ﻝﻬــﺎ ﺤﺘــﻰ ﻗﺒــل ﺘﻨﻔﻴــذ اﻝﻀــﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﻌطــﺎة ﻝــﻪ
ﺒﻤوﺠب ﺴﻨدات اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ اﻋﻼﻩ.
ﺜﺎﻝﺜﺎً :ﻴﻤ ـ ـ ــﻨﺢ ﻤﺼ ـ ـ ــرف ﻝﺒﻨ ـ ـ ــﺎن اﻝﺘﺴ ـ ـ ــﻠﻴﻔﺎت ﺒ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ـ ــﺔ ﻝﻠﻤﺼ ـ ـ ــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴ ـ ـ ــﺔ
ﺒﻔﺎﺌدة  ،%١وﺒﺎﻝـدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـﻲ ﺒﻔﺎﺌـدة ﺘﺴـﺎوي اﻋﻠـﻰ ﺤـد ﻤـن ﻤﻌـدل )(FFR
)Limit

 (Federal Fund Rate upperﺘﺤﺘﺴــب وﺘــدﻓﻊ ﺴــﻨوﻴﺎً،

وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺤدود اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 -١ﻨﺴﺒﺔ  % ١٥ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـﻲ ﻝﻠﻘطﺎﻋـﺎت
اﻻﻨﺘﺎﺠﻴــﺔ واﻝﺘــﻲ ﻴواﻓــق ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻋﻠــﻰ دﻋــم اﻝﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬــﺎ
وﻓﻘ ـﺎً ﻻﺤﻜــﺎم اﻝﻘ ـرار اﻻﺴﺎﺴــﻲ رﻗــم  ٧٧٤٣ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/١/٢ﺒﺎﺴــﺘﺜﻨﺎء
اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﻜﻔﺎﻝﺔ ﺸرﻜﺔ ﻜﻔﺎﻻت ش.م.ل.

 -١أﺿ ــﻴﻔﺖ ﻫ ــﺬﻩ اﳌ ــﺎدة ﲟﻮﺟ ــﺐ اﳌ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ١٢٦٩٧ﺗ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/١٠/١٩ﺗﻌﻤ ــﻴﻢ وﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ (٤٧٥؛
ﰒ اوﻗــﻒ اﻟﻌﻤــﻞ  ـﺬﻩ اﳌــﺎدة ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٢٧٥٥ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٢/١ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ (٤٨٥
اﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
» ﻻ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺼــﺎرف اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ أﺣﻜــﺎم اﳌــﺎدة اﻟﻌﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻷﺳﺎﺳــﻲ رﻗــﻢ  ٦١١٦ﺗــﺎرﻳﺦ  ١٩٩٦/٣/٧ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟﻘــﺮوض
اﳉﺪﻳﺪة ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﱃ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ « .٢٠١٨/٢/١
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 -٢ﻨﺴ ـ ــﺒﺔ  % ١٥٠ﻤ ـ ــن ﻗﻴﻤ ـ ــﺔ اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝ ـ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜ ـ ــﻲ
ﻷﻏ ـراض اﻻﺒﺤــﺎث واﻝﺘطــوﻴر ﻓــﻲ ﻗطﺎﻋــﺎت اﻨﺘﺎﺠﻴــﺔ ﺘﻘــوم ﺒﺠﻬــد ﻤﺸــﺘرك
ﺒﻴن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓـﻲ ﻝﺒﻨـﺎن واي ﻤـن اﻝﺠﺎﻤﻌـﺎت
أو ﻤ ارﻜـ ــز اﻻﺒﺤـ ــﺎث أو اﻝﺤﺎﻀـ ــﻨﺎت ﻝﺘطـ ــوﻴر ﻤﻨﺘﺠـ ــﺎت ﺤﺎﻝﻴـ ــﺔ أو ﺨﻠـ ــق
ﻤﻨﺘﺠـ ـ ــﺎت ﺠدﻴ ـ ـ ــدة ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠ ـ ـ ــﺎوز ﻤ ـ ـ ــدة ﺘﺴ ـ ـ ــدﻴد اﺼ ـ ـ ــل اﻝﻘ ـ ـ ــرض
ﻋﺸ ـ ـ ــر ﺴ ـ ـ ــﻨوات ﻴﺒ ـ ـ ــدأ اﺤﺘﺴ ـ ـ ــﺎﺒﻬﺎ اﻋﺘﺒ ـ ـ ــﺎ اًر ﻤ ـ ـ ــن اﻨﺘﻬ ـ ـ ــﺎء ﻓﺘـ ـ ـ ـرة اﻝﺴ ـ ـ ــﻤﺎح
اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ان ﺘﺘراوح ﺒﻴن ﺴﻨﺘﻴن وأرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻨﺢ اﻝﻘرض.
 -٣ﻨﺴﺒﺔ  % ١٥٠ﻤـن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻘـروض ﺒﺎﻝـدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﻨﺢ ﻝﺘﻤوﻴـل
اﻝﻤﺸــﺎرﻴﻊ اﻝﺼــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝطﺎﻗ ـﺔ وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻠﺸــروط اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ
اﻝﻤﻘط ــﻊ "ﺴﺎدﺴـ ـﺎً" ﻤ ــن اﻝﻘـ ـرار اﻻﺴﺎﺴ ــﻲ رﻗ ــم  ٧٨٣٥ﺘ ــﺎرﻴﺦ ٢٠٠١/٦/٢
واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠـﺎوز ﻗﻴﻤـﺔ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺒﻠـﻎ  /٢٠ ٠٠٠/د.أ .وﻻ ﺘﺴـﺘﻔﻴد ﻤـن دﻋـم
اﻝدوﻝ ــﺔ ﻝﻠﻔواﺌ ــد اﻝﻤدﻴﻨ ــﺔ ،ﻋﻠ ــﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠ ــﺎوز ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــرض اﻝواﺤ ــد ﻤﺒﻠ ــﻎ
/٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
 -٤ﻨﺴ ــﺒﺔ  % ٦٠ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــروض ﺒﺎﻝ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜ ــﻲ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــﻨﺢ ﻝﻤ ــدة
ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز اﻝﺴــﺒﻊ ﺴــﻨوات ﻝﺘﻤوﻴــل اﻝﻤﺸــﺎرﻴﻊ اﻝﺼــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌــﺔ وﻓﻘـﺎً ﻝﻠﺸــروط
اﻝﻤﺤـ ـ ــددة ﻓـ ـ ــﻲ اﻝﻤﻘطـ ـ ــﻊ "ﺴﺎدﺴ ـ ـ ـﺎً" ﻤـ ـ ــن اﻝﻘ ـ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴـ ـ ــﻲ رﻗـ ـ ــم ٧٨٣٥
ﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢واﻝﺘـ ـ ــﻲ ﺘﺘﺠـ ـ ــﺎوز ﻗﻴﻤـ ـ ــﺔ ﻜـ ـ ــل ﻤﻨﻬـ ـ ــﺎ /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
واﻝﺘﻲ ﻴواﻓق ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ دﻋم اﻝﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ.
 -٥ﻨﺴ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ ﺒﺎﻝ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜ ــﻲ ﻝﺒﻨ ــﺎء
ﻤـ ـرآب ﺠﻤ ــﺎﻋﻲ ﻝﻠﻌﻤ ــوم ﺒﻬ ــدف ﺘ ــﺄﺠﻴر ﻤواﻗ ــف ﻝﻠﺴ ــﻴﺎرات وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻠﺸ ــروط
اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻘرار اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٧٨٣٥ﺘﺎرﻴﺦ ٢٠٠١,/٦/٢
 -٦ﻨﺴ ـ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤ ـ ــن ﻗﻴﻤ ـ ــﺔ اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝ ـ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜ ـ ــﻲ
ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝطﺎﻗـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻝﻠﺸـروط اﻝﻤﺤـددة
ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻤﻘطـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ "ﺴﺎدﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً" ﻤـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻝﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ رﻗـ ـ ـ ـ ـ ــم ٧٨٣٥
ﺘ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢واﻝﻤﻤوﻝ ـ ـ ــﺔ ﻤ ـ ـ ــن اﻝﺒﻨ ـ ـ ــك اﻻوروﺒ ـ ـ ــﻲ ﻝﻠﺘﺜﻤﻴ ـ ـ ــر)(EIB
و)(“AFD” AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 -٧ﻨﺴﺒﺔ  % ١٠٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘروض اﻝﻤﻤوﻝـﺔ ﻤـن اﻝﺒﻨـك اﻝـدوﻝﻲ واﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﻨﺢ
ﺒﺎﻝدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜﻲ ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻝﻠﺤد ﻤـن اﻝﺘﻠـوث وﻓﻘـﺎً
ﻝﻠﺸــروط اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ "ﺴﺎدﺴـﺎً" ﻤــن اﻝﻘ ـرار اﻻﺴﺎﺴــﻲ رﻗــم ٧٨٣٥
ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٣٦

 -٨ﻨﺴـ ــﺒﺔ  % ٦٠ﻤـ ــن ﻗﻴﻤـ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض ﻏﻴـ ــر اﻝﺴـ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻤـ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝـ ــدوﻻر
اﻻﻤﻴرﻜـ ـ ـ ــﻲ وﻓﻘ ـ ـ ـ ـﺎً اﻝﺸـ ـ ـ ــروط اﻝﻤﻨﺼـ ـ ـ ــوص ﻋﻠﻴﻬـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻤﻘطـ ـ ـ ــﻊ "أوﻻً"
ﻤـ ـ ـ ــن اﻝﻤـ ـ ـ ــﺎدة اﻝﻌﺎﺸ ـ ـ ـ ـرة ﻤﻜـ ـ ـ ــرر ﻤـ ـ ـ ــن اﻝﻘ ـ ـ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴـ ـ ـ ــﻲ رﻗـ ـ ـ ــم ٧٨٣٥
ﺘ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠ ـ ـ ـ ــﺎوز ﻗﻴﻤ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻘ ـ ـ ـ ــرض اﻝواﺤ ـ ـ ـ ــد
ﻤﺒﻠﻎ  /١٥ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
 -٩ﻨﺴ ـ ــﺒﺔ  % ١٥ﻤ ـ ــن ﻗﻴﻤ ـ ــﺔ اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ــﻨﺢ ﻝﻠﻘطﺎﻋ ـ ــﺎت اﻻﻨﺘﺎﺠﻴ ـ ــﺔ
ﺒﺎﻝـ ـ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـ ـ ــﻲ ﺒﻜﻔﺎﻝـ ـ ــﺔ ﺸـ ـ ــرﻜﺔ ﻜﻔـ ـ ــﺎﻻت ش.م.ل .واﻝﺘ ـ ـ ــﻲ ﺘﺴـ ـ ــﺘﻔﻴد
ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 -١٠ﻨﺴ ــﺒﺔ  % ٧٥ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــرض اﻝﺴ ــﻜﻨﻲ اﻝﻤﻤﻨ ــوح ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ وﻓﻘـ ـﺎً
ﻝﻠﺸــروط اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ "أوﻻً" ﻤــن اﻝﻤــﺎدة اﻝﻌﺎﺸ ـرة ﻤﻜــرر
ﻤن اﻝﻘـرار اﻻﺴﺎﺴـﻲ رﻗـم  ٧٨٣٥ﺘـﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﻋﻠـﻰ ان ﻻ ﻴﺘﺠـﺎوز
اﻝﻘ ـ ــرض اﻝﻤ ـ ــذﻜور  /١ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل .ﻝﻘ ـ ــﺎء اﻝوﺤ ـ ــدة اﻝﺴ ـ ــﻜﻨﻴﺔ
اﻝﻤﻨوي ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ.
 -١١ﻨﺴﺒﺔ  % ٩٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ اﺴﺘﻨﺎدا
إﻝ ـ ــﻰ اﻝﺒروﺘوﻜ ـ ــول اﻝﻤوﻗ ـ ــﻊ ﻤ ـ ــﻊ اﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤ ـ ــﺔ ﻝﻺﺴ ـ ــﻜﺎن ﺒﻤ ـ ــﺎ ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ
ﻜﻠﻔـ ـﺔ ﺒـ ـواﻝص اﻝﻀ ــﻤﺎن ﻓ ــﻲ ﺤ ــﺎل ﺘ ــم ﺘﻘﺴ ــﻴطﻬﺎ ﻝﻠﻤﺼ ــرف ﺒ ــﻨﻔس ﺘـ ـوارﻴﺦ
اﺴﺘﺤﻘﺎق أﻗﺴﺎط اﻝﻘروض.
 -١٢ﻨﺴــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض اﻝﺴﻜﻨﻴ ــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ
اﺴﺘﻨﺎداً اﻝﻰ اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝﻤوﻗﻊ ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف وﺠﻬـﺎز اﺴـﻜﺎن اﻝﻌﺴـﻜرﻴﻴن
اﻝﻤﺘطوﻋﻴن.
 -١٣ﻨﺴــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض اﻝﺴﻜﻨﻴ ــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ
اﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻨﺎداً اﻝـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺒروﺘوﻜـ ـ ـ ـ ـ ــول اﻝﺘﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎون اﻝﻤوﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﺒـ ـ ـ ـ ـ ــﻴن اﻝﻤﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرف
وﺼﻨدوق ﺘﻌﺎﻀد اﻝﻘﻀﺎة.
 -١٤ﻨﺴــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض اﻝﺴﻜﻨﻴ ــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ
اﺴﺘﻨﺎداً اﻝﻰ ﺒروﺘوﻜول اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤوﻗﻊ ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف وو ازرة اﻝﻤﻬﺠرﻴن.
 –١٥ﻨﺴــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض اﻝﺴﻜﻨﻴ ــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ
اﺴــﺘﻨﺎدا اﻝــﻰ ﺒروﺘوﻜــول اﻝﺘﻌــﺎون اﻝﻤوﻗــﻊ ﺒــﻴن اﻝﻤﺼــﺎرف واﻝﻤدﻴرﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ
ﻝﻘوى اﻻﻤن اﻝداﺨﻠﻲ.
 -١٦ﻨﺴــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض اﻝﺴﻜﻨﻴ ــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ
اﺴــﺘﻨﺎداً اﻝــﻰ ﺒروﺘوﻜــول اﻝﺘﻌــﺎون اﻝﻤوﻗــﻊ ﺒــﻴن اﻝﻤﺼــﺎرف واﻝﻤدﻴرﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ
ﻝﻸﻤن اﻝﻌﺎم.

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٣٧

 -١٧ﻨﺴﺒﺔ  % ١٠٠ﻤن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻘـروض اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﻨﺢ ﺒﺎﻝـدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـﻲ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ
اﻝد ارﺴـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻤؤﺴﺴـ ـ ـ ــﺎت اﻝﺘﻌﻠـ ـ ـ ــﻴم اﻝﻌـ ـ ـ ــﺎﻝﻲ وﻓﻘ ـ ـ ـ ـﺎً ﻝﻠﺸـ ـ ـ ــروط اﻝﻤﺤـ ـ ـ ــددة
ﻓــﻲ اﻝﻔﻘ ـرة )ح( ﻤــن اﻝﺒﻨــد ) (١ﻤــن اﻝﻤــﺎدة اﻝﺘﺎﺴــﻌﺔ ﻤــن اﻝﻘ ـرار اﻻﺴﺎﺴــﻲ
رﻗم  ٧٨٣٥ﺘﺎرﻴﺦ . ٢٠٠١/٦/٢
 -١٨ﻨﺴـﺒﺔ  % ١٥٠ﻤـن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻘـروض اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﻨﺢ ﺒﺎﻝـدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـﻲ ﻝﺘﻤوﻴــل
اﻝﻤﺸـ ــﺎرﻴﻊ اﻝﺼـ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻤﺠـ ــﺎل اﻝطﺎﻗـ ــﺔ وﻓﻘ ـ ـﺎً ﻝﻠﺸـ ــروط اﻝﻤﺤـ ــددة
ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺴﺎدﺴﺎً" ﻤن اﻝﻘرار اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗـم  ٧٨٣٥ﺘـﺎرﻴﺦ ٢٠٠١/٦/٢
واﻝﺘ ـ ـ ـ ــﻲ ﻻ ﺘﺘﺠ ـ ـ ـ ــﺎوز ﻗﻴﻤ ـ ـ ـ ــﺔ ﻜ ـ ـ ـ ــل ﻤﻨﻬ ـ ـ ـ ــﺎ  /٢٠ ٠٠٠/د.أ .وﻻ ﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻔﻴد
ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 -١٩ﻨﺴـﺒﺔ  % ١٥٠ﻤـن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻘـروض اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﻨﺢ ﺒﺎﻝـدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـﻲ ﻝﺘﻤوﻴــل
اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝطﺎﻗﺔ ﻝﺸراء اﻨظﻤـﺔ اﻝطﺎﻗـﺔ اﻝﺸﻤﺴـﻴﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻤﻨـ ــﺎطق رﻴﻔﻴـ ــﺔ ﺒﺴـ ــﻌر اﻝﻜﻠﻔـ ــﺔ وﻓﻘ ـ ـﺎً ﻝﺒرﻨـ ــﺎﻤﺞ آﻝﻴـ ــﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴـ ــﺔ اﻝﻨظﻴﻔـ ــﺔ
ﻝﻠطﺎﻗـ ـ ــﺔ اﻝﺸﻤﺴـ ـ ــﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌـ ـ ــﺎون ﻤـ ـ ــﻊ اﻝﺒرﻨـ ـ ــﺎﻤﺞ اﻻﻨﻤـ ـ ــﺎﺌﻲ ﻝﻼﻤـ ـ ــم اﻝﻤﺘﺤـ ـ ــدة
) (UNDPواﻝﺘـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻻ ﺘﺘﺠـ ـ ـ ـ ــﺎوز ﻗﻴﻤـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻜـ ـ ـ ـ ــل ﻤﻨﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ  /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
وﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 -٢٠ﻨﺴ ــﺒﺔ  % ١٥٠ﻤـ ــن اﻝﺠـ ــزء ،اﻝ ــذي ﻻ ﻴﺘﺠـ ــﺎوز ﻤﺒﻠـ ــﻎ  /٢٠٠ ٠٠٠/د.أ.
ﻝﻜـ ـ ــل ﻗـ ـ ــرض ،ﻤـ ـ ــن ﻗﻴﻤـ ـ ــﺔ اﻝﻘـ ـ ــروض اﻝﺘـ ـ ــﻲ ﺘﻤـ ـ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝـ ـ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـ ـ ــﻲ
ﻝ ــرواد اﻻﻋﻤ ــﺎل واﻝﻤﺒ ــﺎدرﻴن ﻻﻨﺸ ــﺎء ﻤﺸ ــﺎرﻴﻊ ﺠدﻴ ــدة ﻋﻠ ــﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠ ــﺎوز
ﻤــدة ﺘﺴــدﻴد اﺼــل اﻝﻘــرض ﺴــﺒﻊ ﺴــﻨوات ﻴﺒــدأ اﺤﺘﺴــﺎﺒﻬﺎ اﻋﺘﺒــﺎ اًر ﻤــن اﻨﺘﻬــﺎء
ﻓﺘ ـرة اﻝﺴــﻤﺎح اﻝﺘــﻲ ﻴﺠــب ان ﺘﺘ ـراوح ﺒــﻴن ﺴــﻨﺔ وﺜــﻼث ﺴــﻨوات ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ
ﻤﻨﺢ اﻝﻘرض.
 -٢١ﻨﺴــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ "اﻝﻘــروض اﻝﺼــﻐﻴرة" اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ
ﺒﻤواﻓـﻘﺔ "ﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻗراض اﻝﺼﻐﻴـر"و "اﻝﻘروض اﻝﺼﻐﻴرة" اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬـﺎ
ﻤﺒﺎﺸـ ـرة ﻫ ــذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴ ــﺎت أو اﻝﻤؤﺴﺴ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ واﻝﻤﻤوﻝ ــﺔ ﻤ ــن ﻗ ــروض
ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
 -٢٢ﻨﺴ ـ ــﺒﺔ  % ١٥٠ﻤ ـ ــن ﻗﻴﻤ ـ ــﺔ اﻝﻘ ـ ــروض ﺒﺎﻝ ـ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜ ـ ــﻲ اﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ــﻨﺢ
ﻝﻤـ ـ ــدة ﻻ ﺘﺘﺠـ ـ ــﺎوز ﻋﺸـ ـ ــر ﺴـ ـ ــﻨوات ﻝﺘﻤوﻴـ ـ ــل اﻝﻤﺸـ ـ ــﺎرﻴﻊ اﻝﺼـ ـ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌـ ـ ــﺔ
ﻝﻠﺤـ ـ ــد ﻤـ ـ ــن اﻝﺘﻠـ ـ ــوث وﻓﻘ ـ ـ ـﺎً ﻝﻠﺸ ـ ـ ـروط اﻝﻤﺤـ ـ ــددة ﻓـ ـ ــﻲ اﻝﻤﻘطـ ـ ــﻊ "ﺴﺎدﺴ ـ ـ ـﺎً"
ﻤ ــن اﻝﻘـ ـرار اﻻﺴﺎﺴ ــﻲ رﻗ ــم  ٧٨٣٥ﺘ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢واﻝﺘ ــﻲ ﻻ ﺘﺴ ــﺘﻔﻴد
ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٣٨

 -٢٣ﻨﺴـﺒﺔ  % ١٥٠ﻤـن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻘـروض ﺒﺎﻝـدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﻨﺢ ﻝﺘﻤوﻴــل
اﻝﺠـ ــزء اﻝﺒﻴﺌ ـ ــﻲ ﻤ ـ ــن ﻤﺸ ـ ــﺎرﻴﻊ ﺼ ـ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻏﻴ ـ ــر ﻤﺠ ـ ــﺎل اﻝطﺎﻗ ـ ــﺔ
اﻝﺘـ ــﻲ ﻻ ﺘﺴـ ــﺘﻔﻴد ﻤـ ــن دﻋـ ــم اﻝدوﻝـ ــﺔ ﻝﻠﻔواﺌـ ــد اﻝﻤدﻴﻨـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ أن ﻻ ﺘﺘﻌـ ــدى
ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻝواﺤد ﻤﺒﻠﻎ  /٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
 -٢٤ﻨﺴﺒﺔ  % ١٠٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘروض ﻝﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜﻲ
اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻀﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ "ﻜﻔﺎﻻت اﻻﺸﺠﺎر" واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ
ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 -٢٥ﻨﺴﺒﺔ  % ١٠٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘروض ﺒﺎﻝدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜﻲ ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺠزء اﻝﺒﻴﺌﻲ
ﻤـ ــن ﻤﺸـ ــﺎرﻴﻊ ﺼ ـ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻤﺠـ ــﺎل اﻝطﺎﻗـ ــﺔ واﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﻤـ ــﻨﺢ ﺒﻜﻔﺎﻝ ـ ــﺔ
"ﺸرﻜﺔ ﻜﻔﺎﻻت" ش.م.ل .واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 -١٢٦ﻨﺴﺒﺔ  % ١٠٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘـروض اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﻨﺢ ﺒـﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻘطﺎﻋـﺎت
اﻻﻨﺘﺎﺠﻴ ــﺔ ﻀ ــﻤن ﺒرﻨ ــﺎﻤﺞ "ﻜﻔﺎﻝ ــﺔ اﻝﻤؤﺴﺴ ــﺎت اﻝﺼ ــﻐﻴرة" )ﻤﺜ ــل اﻝﻘ ــروض
اﻝﻤﻜﻔوﻝ ــﺔ ﻤ ــن ﻗﺒ ــل ﺼ ــﻨدوق اﻝﺘﻨﻤﻴ ــﺔ اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ( اﻝﺘ ــﻲ ﻻ
ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺸرط ان:
 ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ  /٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل. ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﺴﺒﻊ ﺴﻨوات ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻓﺘرة ﺴﻤﺎح ﻜﺤد اﻗﺼﻰ. ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺸرﻜﺔ "ﻜﻔﺎﻻت" ش.م.ل. ﻻ ﺘﻜ ــون ﻤ ــن اﻝﻘ ــروض اﻝﺼ ــﻐﻴرة اﻝﻤﺸ ــﺎر اﻝﻴﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻝﻘـ ـرار اﻻﺴﺎﺴ ــﻲرﻗم  ٨٧٧٩ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠٤/٧/١٣
 -٢٧ﻨﺴـﺒﺔ  % ٦٠ﻤـن ارﺼـدة اﻝﻘـروض اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﻨﺢ ﺒﺎﻝـدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـﻲ ﻝﺘﻤوﻴـل
اﻝ أرﺴــﻤﺎل اﻝﺘﺸــﻐﻴﻠﻲ ﻤﻘﺎﺒــل اﻝﻘــروض اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔواﺌــد
اﻝﻤدﻴﻨﺔ أو اﻝﻘـروض ﻏﻴـر اﻝﺴـﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸـﺎر اﻝﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺒﻨـد ) (٨ﻤـن اﻝﻤﻘطـﻊ
"ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻫذا ﺸرط:
 ان ﻻ ﺘﺘﻌ ــدى ﻤ ــدة اﻝﻘ ــرض اﻝﺴ ــﻨﺘﻴن ﻤ ــن ﻀ ــﻤﻨﻬﺎ ﻓﺘـ ـرة ﺴ ــﻤﺎح ﺤ ــدﻫﺎاﻻﻗﺼ ــﻰ ﺴ ــﻨﺔ ﻋﻠ ــﻰ ان ﺘﺴ ــري ﻤ ــدة اﻝﻘ ــرض ﻤ ــن ﺘ ــﺎرﻴﺦ ﺒ ــدء اﻻﻨﺘ ــﺎج
ﻓﻲ اﻝﻤﺸروع.
 ان ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻝﻤﻤﻨوح ﻝﺘﻤوﻴل اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ %١٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻝﻤﻘﺎﺒل اﻝذي ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝـﺔ ﻝﻠﻔواﺌـد اﻝﻤدﻴﻨـﺔ
أو اﻝﻘ ــرض ﻏﻴ ــر اﻝﺴ ــﻜﻨﻲ اﻝﻤﺸ ــﺎر اﻝﻴ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻝﺒﻨ ــد ) (٨ﻤ ــن اﻝﻤﻘط ــﻊ
"ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻫذا.

 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٧٤٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/١٢/٢٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٨٢

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٣٩

 -٢٨ﻨﺴــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ
اﺴــﺘﻨﺎدا اﻝــﻰ ﺒروﺘوﻜــول اﻝﺘﻌــﺎون اﻝﻤوﻗــﻊ ﺒــﻴن اﻝﻤﺼــﺎرف واﻝﻤدﻴرﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ
ﻷﻤن اﻝدوﻝﺔ.
 -٢٩ﻨﺴــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ
اﺴ ـ ــﺘﻨﺎدا اﻝ ـ ــﻰ ﺒروﺘوﻜ ـ ــول اﻝﺘﻌ ـ ــﺎون اﻝﻤوﻗ ـ ــﻊ ﺒ ـ ــﻴن اﻝﻤﺼ ـ ــﺎرف واﻝﻀ ـ ــﺎﺒطﺔ
اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ.
 -٣٠ﻨﺴــﺒﺔ  % ١٥٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺒﺎﻝــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ﻝــدﻋم
اﻝﻘ ــرى واﻝﻤﻨ ــﺎطق اﻝرﻴﻔﻴـ ـﺔ ﻝﺘﻤوﻴ ــل اﻝﻤﺸ ــﺎرﻴﻊ اﻝﺼ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺠ ــﺎل
اﻝطﺎﻗــﺔ واﻝطﺎﻗــﺔ اﻝﻤﺘﺠــددة اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ
واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ  /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
 -٣١ﻨﺴــﺒﺔ  % ١٥٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺒﺎﻝــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ﻝــدﻋم
اﻝﻘ ــرى واﻝﻤﻨ ــﺎطق اﻝرﻴﻔﻴ ــﺔ ﻝﺘﻤوﻴ ــل اﻝﻤﺸ ــﺎرﻴﻊ اﻝﺼ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺠ ــﺎل
اﻝطﺎﻗــﺔ واﻝطﺎﻗــﺔ اﻝﻤﺘﺠــددة اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ
واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ  /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
 -٣٢ﻨﺴـﺒﺔ  % ١٥٠ﻤـن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻘـروض اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﻨﺢ ﺒﺎﻝـدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـﻲ ﻝﺘﻤوﻴــل
اﻻﻨﺘ ــﺎج اﻝﻠﺒﻨ ــﺎﻨﻲ ﻝﻸﻋﻤ ــﺎل اﻝﻔﻨﻴ ــﺔ )اﻓ ــﻼم ﺴ ــﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ أو ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴـ ـﺔ ،رواﺌﻴ ــﺔ
أو وﺜﺎﺌﻘﻴـﺔ أو ﺘﺜﻘﻴﻔﻴـﺔ ،أو اﻋﻤـﺎل ﻤﺴـرﺤﻴﺔ( واﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن ان ﺘﺸـﻤل اﻝﻘﻴﻤـﺔ
اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ﻝﺸراء اﻝﺤﻘوق اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻻﻨﺘﺎج اﻝﻌﻤل وذﻝك وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ -ان ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز ﻤــدة اﻝﻘــرض ﺴــت ﻋﺸ ـرة ﺴــﻨﺔ ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻓﺘ ـرة ﺴــﻤﺎح
ﻤﻘدارﻫﺎ ﺴﻨﺘﻴن.
ب -ان ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻘـرض ﻤﺒﻠـﻎ  /٣ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ .اﻻ ﻷﺴـﺒﺎب
ﻤﻌﻠﻠﺔ ﻴﻌود ﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﻝﻠﺤﺎﻜم.
ج -ان ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٩٠ﻋﻠﻰ اﻻﻗل.
ﻴﻌﻠ ــق ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻤواﻓﻘﺘ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻤ ــﻨﺢ اﻝﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت ﻝﻠﻤﺼ ــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴ ــﺔ
ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻘروض ﻤوﻀوع ﻫذا اﻝﺒﻨـد ﻋﻠـﻰ ﻤـدى ﺘـﺄﺜﻴر اﻝﻤﺸـروع ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﻤـو
اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ وﻋﻠــﻰ ﺨﻠــق ﻓ ـرص ﻋﻤــل ﻓــﻲ اﻝﺴــوق اﻝﻠﺒﻨــﺎﻨﻲ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ زﻴﺎدة اﻝﺜروة اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻤدى دﻋﻤﻪ ﻝﻠﻤﻬﺎرات اﻝﻔﻜرﻴﺔ
اﻻﺒداﻋﻴﺔ.
 -٣٣ﻨﺴ ــﺒﺔ  %١٠٠ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــﻨﺢ ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ
اﺴﺘﻨﺎدا اﻝﻰ ﺒروﺘوﻜول اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف وﻓوج اﻻطﻔﺎء.
 -٣٤ﻨﺴ ــﺒﺔ  %١٠٠ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــﻨﺢ ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ
اﺴﺘﻨﺎدا اﻝﻰ ﺒروﺘوﻜول اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف وﻓوج ﺤرس ﺒﻠدﻴﺔ ﺒﻴروت.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١
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 -٣٥ﻨﺴ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ
ﻝﻤ ـ ــوظﻔﻲ ﻫﻴﺌ ـ ــﺔ اﻻﺴـ ـ ـواق اﻝﻤﺎﻝﻴ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠ ـ ــﺎوز ﻗﻴﻤ ـ ــﺔ اﻝﻘ ـ ــرض
ﻤﺒﻠﻎ  /١ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.
 -٣٦ﻨﺴ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤ ــن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ
ﻝﻤﺴـ ــﺘﺨدﻤﻲ ﻝﺠﻨـ ــﺔ ﻤراﻗﺒـ ــﺔ ﻫﻴﺌـ ــﺎت اﻝﻀـ ــﻤﺎن ﻋﻠـ ــﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠـ ــﺎوز ﻗﻴﻤـ ــﺔ
اﻝﻘرض /١ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.
 -٣٧ﻨﺴــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــروض اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﺒﺎﻝــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜــﻲ
ﻝﻠﻤﻐﺘـرﺒﻴن ﻝﺸـراء أو ﺒﻨـﺎء ﻤﺴــﻜن ﻓـﻲ ﻝﺒﻨــﺎن  ،ﻝﻤـرة واﺤــدة ،ﻋﻠـﻰ ان ﻴﻜــون
ﻫذا اﻝﻤﺴﻜن ﻤﻘر اﻻﻗﺎﻤﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻌﻤﻴل ﺸرط:
أ  -ان ﻴﻜون اﻝﻤﻘﺘرض:
 ﻤ ــن اﻝﺠﻨﺴ ــﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ أو ﻤ ــن اﺼ ــل ﻝﺒﻨ ــﺎﻨﻲ وﻗ ــد ﺘﻘ ــدم ﺒطﻠ ــبﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
 ﻤﻘﻴﻤﺎً ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻤﻨذ ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات. ﻏﻴر ﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻪ داﺨل أو ﺨﺎرج اﻷراﻀﻲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.ب -ان ﻻ ﻴﺘﺠ ـ ــﺎوز اﻝﻘ ـ ــرض اﻝﻤ ـ ــذﻜور  /٨٠٠ ٠٠٠/د.أ .ﻝﻘ ـ ــﺎء ﺘﻤﻠ ـ ــك
اﻝوﺤــدة اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ وان ﻻ ﻴﺴﺘﺤﺼــل اﻝﻤﺴــﺘﻘرض ﻋﻠــﻰ اﻴــﺔ ﺘﺴــﻬﻴﻼت
ﻤﺼــرﻓﻴﺔ اﺨــرى ﻝﺘﻐطﻴــﺔ ﻗﻴﻤــﺔ اﻝوﺤــدة اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ ﻫــذﻩ ﻏﻴــر اﻨــﻪ ﻴﻤﻜــن
زﻴــﺎدة ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــرض ،ﻝﻤ ـرة واﺤــدة ،ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺨــص اﻝوﺤــدة اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ
ﻗﻴد اﻻﻨﺠﺎز وذﻝك ﻀﻤن اﻝﺤد اﻻﻗﺼﻰ اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻪ اﻋﻼﻩ.
ج -ان ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز ﻤــدة ﺘﺴــدﻴد اﺼــل اﻝﻘــرض ﺜﻼﺜــﻴن ﺴــﻨﺔ ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻓﺘ ـرة
اﻝﺴــﻤﺎح اﻝﺘــﻲ ﻻ ﻴﻤﻜــن ان ﺘزﻴــد ﻋــن ارﺒــﻊ ﺴــﻨوات ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﻤــﻨﺢ
اﻝﻘرض.
د  -ان ﻴﻜون اﻝﻤﺴﻜن ﻀﻤن اﻝﻀـﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﻘدﻤـﺔ ﻝﻘـﺎء اﻝﻘـرض اﻝﻤﻤﻨـوح
طﻴﻠﺔ ﻓﺘرة اﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻤﺼرف ﻤن اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻤﻘﺎﺒل ﻫذا اﻝﻘرض.
ﻫـ -ان ﻻ ﻴﻘ ــدم ﻫ ــذا اﻝﻤﺴ ــﻜن ﻜﻀ ــﻤﺎﻨﺔ ﻷي ﻗ ــرض آﺨ ــر اﻻ ﻝﻠﻘ ــرض
اﻝﺒﻴﺌﻲ اﻝﻤﻤﻨوح ﻝﻠﻌﻤﻴل واﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝوﺤـدة اﻝﺴـﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ او ﻝزﻴـﺎدة
ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة )ب( ﻤن اﻝﺒﻨد ) (٣٧ﻫذا.
و -ان ﻻ ﻴﺘم ﺒﻴﻊ اﻝوﺤدة اﻝﺴـﻜﻨﻴﺔ ﻗﺒـل ﻤـرور ﺴـﺒﻊ ﺴـﻨوات ﻋﻠـﻰ وﻀـﻊ
اﻝﻘرض ﻤوﻀﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴذ.
ز -ان ﻻ ﻴ ـ ــﺘم اﻝﺘﺴ ـ ــدﻴد اﻝﻤﺴ ـ ــﺒق ﻝﻠﻘ ـ ــرض ﻗﺒ ـ ــل ﻤ ـ ــرور ﺴ ـ ــﺒﻊ ﺴ ـ ــﻨوات
ﻋﻠــﻰ وﻀــﻌﻪ ﻤوﻀــﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴــذ اﻻ ﻓــﻲ ﺤــﺎﻻت ﺨﺎﺼــﺔ أو اﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻤﺒــررة ﻴﻌــود اﻝﺘﻘــدﻴر ﻓﻴﻬــﺎ ﻝﺤــﺎﻜم ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻜﺘﻐﻴﻴــر ﺘﺼــﻨﻴف
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اﻝﻘـ ــرض ﺒﺤﻴـ ــث ﻴﺼـ ــﺒﺢ ﻤﺸـ ــﻜوﻜﺎً ﺒﺘﺤﺼـ ــﻴﻠﻪ أو ردﻴﺌ ـ ـﺎً أو ﻜﺎﻝوﻓـ ــﺎة
أو ﺘوﻗف دﺨل اﻝﻌﻤﻴل ﻷﻜﺜر ﻤـن ﺴـﻨﺔ ﻷﺴـﺒﺎب ﺨﺎرﺠـﺔ ﻋـن ارادﺘـﻪ
أو ﺘ ــﺄﺨر أو ﻋ ــدم اﺴ ــﺘﻼم اﻝوﺤ ــدة اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ ﻗﻴ ــد اﻻﻨﺸ ــﺎء أو ﻋ ــدم
اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ.
ح -ان ﻻ ﻴـ ـ ــﺘم اﺴـ ـ ــﺘﺒدال اﻝوﺤـ ـ ــدة اﻝﺴـ ـ ــﻜﻨﻴﺔ اﻻ ﻓـ ـ ــﻲ ﺤـ ـ ــﺎﻻت ﺨﺎﺼـ ـ ــﺔ
أو اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺒررة ﻴﻌود اﻝﺘﻘـدﻴر ﻓﻴﻬـﺎ ﻝﺤـﺎﻜم ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن ﻜﺘـﺄﺨر
أو ﻋـ ــدم اﺴـ ــﺘﻼم اﻝوﺤـ ــدة اﻝﺴـ ــﻜﻨﻴﺔ ﻗﻴـ ــد اﻻﻨﺸـ ــﺎء أو ﻋ ـ ـدم اﻤﻜﺎﻨﻴـ ــﺔ
ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وذﻝك ﻝﻤرة واﺤدة.
 -٣٨ﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ  % ١٠٠ﻤ ـ ـ ـ ــن ﻗﻴﻤ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻘ ـ ـ ـ ــروض ﻏﻴ ـ ـ ـ ــر اﻝﺴ ـ ـ ـ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤ ـ ـ ـ ــﺔ
ﺒﺎﻝدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜﻲ ﻝﻠﻤﻐﺘرﺒﻴن ﺸرط:
أ  -ان ﺘﺘــوﻓر ﻓــﻲ اﻝﻤﻘﺘــرض اﻝﺸــروط اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﻔﻘ ـرة )أ( ﻤــن اﻝﺒﻨــد
) (٣٧اﻋﻼﻩ.
ب -ان ﺘﻜون اﻝﻘروض ﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﺘﻤوﻴل ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن.
ج -ان ﻻ ﺘﻜون ﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﻝﻐﺎﻴـﺎت إﺴـﺘﻬﻼﻜﻴﺔ أو ﻝﺘﻤوﻴـل ﻤﺸـﺎرﻴﻊ اﻝﺘطـوﻴر
اﻝﻌﻘﺎري أو ﺸراء ﻋﻘﺎرات ﻏﻴر ﻤﺒﻨﻴﺔ او ﻝﺘﻤوﻴل اﻝ أرﺴـﻤﺎل اﻝﺘﺸـﻐﻴﻠﻲ
أو ﻻﻋﺎدة ﺘﻤوﻴل ﻗروض ﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺎً او ﻹﻋـﺎدة ﺘﻤوﻴـل ﻤﺸـﺎرﻴﻊ
ﻗﺎﺌﻤﺔ أو ﻝﺸراء ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت أو ﻤﺸﺎرﻜﺎت أو ﻝﺘﺴدﻴد ﻗروض ﺴﺎﺒﻘﺔ.
د  -ان ﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﻤﻘﺘرض ﺸرﻴﻜﺎً ﻤﻘﻴﻤﺎً ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن.
ﻫـ -أن ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻘرض ﻤﺒﻠﻎ  /١٥ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
و  -ان ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز ﻤــدة ﺘﺴــدﻴد اﺼــل اﻝﻘــرض  ١٥ﺴــﻨﺔ ﻴﺒــدأ اﺤﺘﺴــﺎﺒﻬﺎ
اﻋﺘﺒ ـ ـ ــﺎ اًر ﻤـ ـ ـ ــن اﻨﺘﻬـ ـ ـ ــﺎء ﻓﺘ ـ ـ ـ ـرة اﻝﺴ ـ ـ ــﻤﺎح اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﻴﺠـ ـ ـ ــب ان ﺘﺘ ـ ـ ـ ـراوح
ﺒﻴن ﺴﺘﺔ اﺸﻬر وأرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻨﺢ اﻝﻘرض.
 -١٣٩ﻨﺴـﺒﺔ  % ١٠٠ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘـروض اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﺒﺎﻝــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ﻝﺘﻤوﻴــل
اﻝ أرﺴ ــﻤﺎل اﻝﺘﺸ ــﻐﻴﻠﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴ ــﺎت اﻝﺼ ــﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻐﻴ ــﺔ ﺘﺼ ــدﻴر اﻨﺘﺎﺠﻬ ــﺎ وﻓﻘـ ـﺎً
ﻝﻠﺸروط اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺴﺎدس ﻋﺸر" ﻤن »اﻝﻤـﺎدة اﻝﻌﺎﺸـرة ﻤﻜـرر«
ﻤن اﻝﻘـرار اﻻﺴﺎﺴـﻲ رﻗـم  ٧٨٣٥ﺘـﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﻋﻠـﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠـﺎوز
ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض  /٣ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٧٤٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/١٢/٢٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٨٢

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٤٢

راﺒﻌﺎً :ان ﺘﻜ ــون اﻝﻘ ــروض اﻝﻤﺤ ــددة ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻘط ــﻊ "ﺜﺎﻝﺜـ ـﺎً" ﻤ ــن ﻫ ــذﻩ اﻝﻤ ــﺎدة ﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ
ﻗﺒل ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠١٨/١٢/٣١ﻋﻠﻰ ان:
 -١ﺘﻜـ ـ ــون ﻤﻤﻨوﺤـ ـ ــﺔ ﻝﺘﻤوﻴـ ـ ــل ﻤﺸـ ـ ــﺎرﻴﻊ ﺠدﻴـ ـ ــدة أو ﺘوﺴـ ـ ــﻴﻊ ﻤﺸـ ـ ــﺎرﻴﻊ ﻗﺎﺌﻤـ ـ ــﺔ
وﻏﻴ ـ ــر ﻤﻤﻨوﺤ ـ ــﺔ ﻻﻋ ـ ــﺎدة ﺘﻤوﻴ ـ ــل ﻤﺸ ـ ــﺎرﻴﻊ ﻗﺎﺌﻤ ـ ــﺔ أو ﻝﺸـ ـ ـراء ﻤﺴ ـ ــﺎﻫﻤﺎت
او ﻤﺸﺎرﻜﺎت أو ﻝﺘﺴدﻴد ﻗروض ﺴﺎﺒﻘﺔ.
 -٢ﻻ ﺘﻜ ـ ــون ﻤﻤﻨوﺤـ ـ ـﺔ ﻝﺘﻤوﻴ ـ ــل ﻤﺸ ـ ــﺎرﻴﻊ ﺘﺘﻌﻠ ـ ــق ﺒﺎﻝﺘ ازﻤ ـ ــﺎت ﻤﺘﻌﺎﻗ ـ ــد ﻋﻠﻴﻬ ـ ــﺎ
ﻤ ـ ــﻊ اﻝدوﻝ ـ ــﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ــﺔ أو اﻝﺒﻠ ـ ــدﻴﺎت أو اﻝﻤؤﺴﺴ ـ ــﺎت اﻝﻌﺎﻤ ـ ــﺔ )ﻤﺜ ـ ــل ﻋﻘ ـ ــود
ـﺎء
اﻝـ ـ ـ ـ ـ ـ ) (BOTواﻝﻌﻘـ ـ ـ ـ ــود ﺒﺎﻝﺘ ارﻀـ ـ ـ ـ ــﻲ واﻻﻝﺘ ازﻤـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻝﺘـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻨﻔـ ـ ـ ـ ــذ ﺒﻨـ ـ ـ ـ ـ ً
ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺼﺎت(.
 -٣ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ،ﺨﻼﻓﺎً ﻻي ﻨص آﺨر ،اﻝﻔواﺌد واﻝﻌﻤوﻻت ﻤـن اي ﻨـوع ﻜﺎﻨـت،
اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺘﺤﺘﺴ ـ ـ ـ ــب ﺴ ـ ـ ـ ــﻨوﻴﺎً ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻘ ـ ـ ـ ــروض ،اﻝﻨﺴ ـ ـ ـ ــب اﻝﻤﺤ ـ ـ ـ ــددة
ﻓﻲ اﻝﺠدول ) (IN18اﻝﻤرﻓق.
 -٤ﻴ ـ ــﺘم ﺘﺴ ـ ــدﻴد ﻫ ـ ــذﻩ اﻝﻘ ـ ــروض ﺒ ـ ــدﻓﻌﺎت ﺘﺴ ـ ــﺘﺤق ﻓ ـ ــﻲ ﻨﻬﺎﻴ ـ ــﺔ ﻜ ـ ــل ﺸ ـ ــﻬر
أو ﻜل ﻓﺼل وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ﻫو ﻤﺤدد ﻓـﻲ اﻝﻌﻘـد اﻝﻤوﻗـﻊ ﺒـﻴن اﻝﻤﺼـرف اﻝﻤﻌﻨـﻲ
وﻋﻤﻴﻠﻪ.
ﺨﺎﻤﺴ ـﺎً :ﺒﻐﻴــﺔ اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن اﺤﻜــﺎم ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة  ،ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ان ﺘﻘــدم
اﻝﻰ ﻤﻜﺘب اﻝﺤﺎﻜم ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻨﺴﺦ ،اﺤداﻫﺎ اﺼﻠﻴﺔ:
 -١ ١طﻠب ﻤواﻓﻘﺔ اﻓرادﻴﺔ ﻝﻜل ﻗرض ﻤن اﻝﻘـروض اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ،ﻤوﻀـوع اﻝﻤﻘطـﻊ
"ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة:
أ -اﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــود ﻤــن ) (١اﻝــﻰ ) (٧وﻓــﻲ اﻝﺒﻨــود )(٢٢
و) (٣٠و) (٣٢و) (٣٧و) (٣٨و).(٣٩
ب -اﻝﻘ ــروض اﻝﻤﺤ ــددة ﻓ ــﻲ اﻝﺒﻨ ــد ) (٨واﻝﺘ ــﻲ ﻴﺘﺠ ــﺎوز ﻜ ــل ﻤﻨﻬ ــﺎ ﻤﺒﻠ ــﻎ
 /١ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ .وﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢٧اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻬﺎ.
ج -اﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد ) (٢٣واﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺠــﺎوز ﻗﻴﻤــﺔ ﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ
ﻤﺒﻠﻎ  /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
ﻴرﻓق ﺒﻬذا اﻝطﻠب:
 ﻋﻘد اﻝﻘرض اﻝﻤوﻗﻊ ﺒﻴن اﻝﻤﺼـرف اﻝﻤﻌﻨـﻲ واﻝﻌﻤﻴـل ﻋﻠـﻰ ان ﺘﺤـددﻓﻴﻪ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤوﻴل اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ ﻫذا اﻻﺨﻴر.

 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٧٤٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/١٢/٢٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٨٢

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٤٣

 ﺘﻘرﻴـ ـ ــر ﺘﺤﻘـ ـ ــق ﺘﻘﻨـ ـ ــﻲ ﻤـ ـ ــن اﻝﻔرﻴـ ـ ــق اﻝﺘﻘﻨـ ـ ــﻲ اﻝﺘـ ـ ــﺎﺒﻊ ﻝـ ـ ــو ازرة اﻝﺒﻴﺌـ ـ ــﺔﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓـﻲ اﻝﺒﻨـد ) (٢٢ﻤـن اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺜﺎﻝﺜـﺎً"
ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 اﻝﻤﺴــﺘﻨدات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻝﻀــﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ "ﺜﺎﻨﻴ ـﺎً"ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 ﻤــﺎ ﻴﺜﺒــت إﻗﺎﻤــﺔ اﻝﻤﻘﺘ ـرض اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺨــﺎرج )اﻝﻤﺴــﺘﻨدات اﻝﻤﺜﺒﺘــﺔﻝﺘﺴـ ـ ـ ــدﻴد اﻝﻀ ـ ـ ـ ـراﺌب واﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺘﺒـ ـ ـ ــﻴن ﻋﻨ ـ ـ ـ ـوان اﻝﻤﻘﺘـ ـ ـ ــرض ،ﻓ ـ ـ ـ ـواﺘﻴر
اﻝﻜﻬرﺒﺎء (...،ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص ﻗروض اﻝﻤﻐﺘرﺒﻴن.
 اﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝطﻠب اﻝﻌﻤﻴل اﻝﺤﺼول ﻋﻠـﻰ اﻝﺠﻨﺴـﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ،ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص ﻗروض اﻝﻤﻐﺘرﺒﻴن.
 اﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺴـﺎدس ﻋﺸـر" ﻤـن »اﻝﻤـﺎدة اﻝﻌﺎﺸـرةﻤﻜــرر« ﻤــن اﻝﻘ ـرار اﻻﺴﺎﺴــﻲ رﻗــم  ٧٨٣٥ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﻓــﻲ
ﻤﺎ ﺨص اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨـد ) (٣٩ﻤـن اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺜﺎﻝﺜـﺎً" ﻤـن
اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة ﻫذﻩ.
 ﺠدول اﻝﺘﺴدﻴد اﻝﻤﻌد وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻨﻤوذج ) (IN18-A-CFاﻝﻤرﻓق. اي ﻤﺴﺘﻨدات اﺨرى ﻴطﻠﺒﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن -٢طﻠب ﻤواﻓﻘﺔ اﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻜل ﻓﺌﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت اﻝﻘروض اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤوﻀـوع اﻝﻤﻘطـﻊ
"ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة :
أ  -اﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــود ﻤــن ) (٩اﻝــﻰ ) (٢١وﻓــﻲ اﻝﺒﻨــود )(٢٤
و) (٢٥و) (٢٦و) (٢٨و) (٢٩و) (٣١و) (٣٣و) (٣٤و)(٣٥
و).(٣٦
ب -اﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد ) (٨واﻝﺘــﻲ ﻻ ﻴﺘﺠــﺎوز ﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﺒﻠــﻎ
 /١ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ .وﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢٧اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻬﺎ.
ج -اﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد ) (٢٣واﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز ﻗﻴﻤــﺔ ﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ
ﻤﺒﻠﻎ  /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
ﻴرﻓق ﺒﻬذا اﻝطﻠب:
 اﻝﻤﺴ ــﺘﻨدات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﺒﺎﻝﻀ ــﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸ ــﺎر اﻝﻴﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻘط ــﻊ "ﺜﺎﻨﻴـ ـﺎً"ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 ﻋﻘـود ﻜــل ﻤـن اﻝﻘــروض ﻤوﻀـوع اﻝﺒﻨــود ) (٩و) (١٠و) (٢٤و)(٢٥ﻤـن اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺜﺎﻝﺜـﺎً" ﻤـن ﻫــذﻩ اﻝﻤـﺎدة واﻝﻘـروض اﻝﻤﺤــددة ﻓـﻲ اﻝﺒﻨــد )(٨
اﻝﺘـ ــﻲ ﻻ ﻴﺘﺠـ ــﺎوز ﻜـ ــل ﻤﻨﻬـ ــﺎ ﻤﺒﻠـ ــﻎ  /١ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ .واﻝﻘـ ــروض

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١
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ﻤوﻀ ــوع اﻝﺒﻨ ــد ) (٢٧اﻝﻤﻘﺎﺒﻠ ــﺔ ﻝﻬـ ــﺎ وﺒﺠ ــداول ﺘﺴ ــدﻴد ﻫ ــذﻩ اﻝﻘـ ــروض
ﻋﻠـ ــﻰ ان ﺘﻜـ ــون اﻝﺠـ ــداول اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺒـ ــﺎﻝﻘروض ﻤوﻀـ ــوع اﻝﺒﻨـ ــود )(٩
و) (٢٤و) (٢٥ﻤوﻗﻌﺔ ﻤن "ﺸرﻜﺔ ﻜﻔﺎﻻت" ش.م.ل.
 ﻜﻔﺎﻝ ــﺔ "ﺸ ــرﻜﺔ ﻜﻔ ــﺎﻻت" ش.م.ل .ﻓ ــﻲ ﻤ ــﺎ ﺨ ــص اﻝﻘ ــروض اﻝﻤﺤ ــددةﻓﻲ اﻝﺒﻨود ) (٩و) (٢٤و) (٢٥ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 ﻜﻔﺎﻝـ ـ ــﺔ اﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ــﺔ اﻝﻀـ ـ ــﺎﻤﻨﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻤـ ـ ــﺎ ﺨـ ـ ــص اﻝﻘـ ـ ــروض اﻝﻤﺤ ـ ـ ــددةﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢٦ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 ﺠــدول اﻝﺘــدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴــﺔ ﺒﺤﺴــب ﺘ ـوارﻴﺦ اﺴــﺘﺤﻘﺎق دﻓﻌــﺎت اﻝﻘــروضاﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼء وﻓﻘﺎً ﻝﻼﻨﻤوذج ) (IN18-B-CFاﻝﻤرﻓق.
ﺴﺎدﺴ ـﺎً :ﺒﻐﻴــﺔ اﺤﺘﺴــﺎب ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬــﺎ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن وﻓﻘ ـﺎً ﻷﺤﻜــﺎم
ﻫ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻤ ـ ـ ــﺎدة ﺘﺤ ـ ـ ــدد ﻗﻴﻤ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘﺴ ـ ـ ــﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘ ـ ـ ــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬ ـ ـ ــﺎ ﻤﺼ ـ ـ ــرف ﻝﺒﻨ ـ ـ ــﺎن
ﻝﻠﻤﺼ ـ ــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﺴ ـ ــﺎس اﺼ ـ ــل اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤ ـ ــﺔ ﻝﻠﻌﻤ ـ ــﻼء،
دون اﻝﻔواﺌد ،وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻨﺴب اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﺴﺎﺒﻌﺎً -١ :ﻴ ــﺘم ﺘﺴ ــدﻴد اﺼ ــل اﻝﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘ ــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬ ــﺎ ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻝﻠﻤﺼ ــﺎرف
اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ،اﻋﺘﺒــﺎ اًر ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ٢٠١٧/١٠/٢٠ﻋﻤ ـﻼً ﺒﺄﺤﻜــﺎم ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة،
ﺨ ــﻼل ﻤ ــدة اﺴ ــﺘﺤﻘﺎق اﻝﻘ ــروض اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬ ــﺎ ﻫ ــذﻩ اﻻﺨﻴـ ـرة ﻝﻌﻤﻼﺌﻬ ــﺎ
وذﻝ ـ ــك ﺒ ـ ــدﻓﻌﺎت ﺸ ـ ــﻬرﻴﺔ ﻓ ـ ــﻲ اول ﻴ ـ ــوم ﻋﻤ ـ ــل ﻤ ـ ــن اﻝﺸ ـ ــﻬر ،اﻋﺘﺒ ـ ــﺎ اًر
ﻤن .٢٠١٩/١/٢
 -٢ﺘﺤـ ــدد ﻗﻴﻤـ ــﺔ ﻫـ ــذﻩ اﻝـ ــدﻓﻌﺎت ،ﺘﺒﻌ ـ ـﺎً ﻝﺠـ ــداول ﺘﺴـ ــدﻴد اﻝﻘـ ــروض اﻝﻤﻌـ ــدة
وﻓﻘﺎً ﻝﻸﻨﻤوذﺠﻴن ) (IN18-A-CFو) (IN18-B-CFاﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﻤﺎ
اﻋﻼﻩ ،ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻗﺴـﺎط اﻝﻤﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻤـﻼء ﺘـوازي اﻝﻨﺴـﺒﺔ
اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" اﻋﻼﻩ ﻝﻜل ﻓﺌﺔ ﻤن اﻝﻘروض.
 -٣ﺘﺤﺘﺴب اﻝﻔواﺌد اﻝﻤﺘرﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺼـﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺴـﻨوﻴﺎً وﺘـدﻓﻊ ﻓـﻲ اول
ﻴوم ﻋﻤل ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ.
 -٤ﺨﻼﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻻﺤﻜـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻝﺒﻨـ ـ ـ ـ ـ ــد ) (١ﻤـ ـ ـ ـ ـ ــن ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــذا اﻝﻤﻘطـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ،ﺘﺤﺘﺴـ ـ ـ ـ ـ ــب
ﺒﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠١٨/١٢/٣١وﺘﺴـ ـ ــدد دﻓﻌـ ـ ــﺔ واﺤـ ـ ــدة ﺒﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ ٢٠١٩/١/٢
اﻝــدﻓﻌﺎت اﻝﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ،ﺨــﻼل اﻝﻔﺘ ـرة اﻝﻤﻤﺘــدة ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ٢٠١٧ /١٠/٢٠
ﻝﻐﺎﻴـ ــﺔ ﺘـ ــﺎرﻴﺦ  ،٢٠١٨/١٢/٣١ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴـ ــﺔ ﻤـ ــن اﺼـ ــل
اﻝﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘ ــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬ ــﺎ ﻝﻬ ــﺎ ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﺨ ــﻼل ﻫ ــذﻩ اﻝﻔﺘـ ـرة ﻋﻤـ ـﻼً
ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
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ﺜﺎﻤﻨﺎً :ﻀ ــﻤن ﺤ ــدود اﻝﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت اﻻﺠﻤﺎﻝﻴ ــﺔ اﻝﻤﺸ ــﺎر اﻝﻴﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻤطﻠ ــﻊ ﻫ ــذﻩ اﻝﻤ ــﺎدة
ﻴﻤﻜــن اﻓ ــﺎدة ﻤﺼــرف اﻻﺴــﻜﺎن ﻤــن ﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت ﺒﻔﺎﺌــدة  %١ﻤﻘﺎﺒــل اﻝﻘ ــروض
اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬــﺎ ﻗﺒــل ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠١٨/١٢/٣١ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﻝﻠﻌﻤــﻼء
ﺸ ـ ــرط ان ﻻ ﺘﺘﺠ ـ ــﺎوز اﻝﻔواﺌ ـ ــد واﻝﻌﻤ ـ ــوﻻت ﻤ ـ ــن اي ﻨ ـ ــوع ﻜﺎﻨ ـ ــت اﻝﻤﺤﺘﺴ ـ ــﺒﺔ
ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻝﻘ ــروض ﻨﺴ ــﺒﺔ  % ٣وذﻝـ ــك وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻸﺼ ــول وﻝﻶﻝﻴ ــﺔ اﻝﻤﺤـ ــددة
ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎطﻊ "اوﻻً" و"ﺜﺎﻨﻴﺎً" و"ﺴﺎﺒﻌﺎً" و"ﺘﺎﺴـﻌﺎً" وﻓـﻲ اﻝﺒﻨـد ) (٢ﻤـن اﻝﻤﻘطـﻊ
"ﺨﺎﻤﺴﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﺘﺎﺴﻌﺎً :ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴـ ــﺔ اﺨـ ــذ ﻤواﻓﻘـ ــﺔ ﻤﺼـ ــرف ﻝﺒﻨ ـ ــﺎن ﻋﻠـ ــﻰ اي ﺘﻌـ ــدﻴل
ﻓﻲ اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻋﻤﻼً ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤـﺎدة أو ﻓـﻲ اﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ
اﻻﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨوي ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻓﺌﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت ﻫذﻩ اﻝﻘروض.
ﻋﺎﺸ اًر :ﻴﺘﺤﻤــل ﻜ ــل ﻤﺼ ــرف ﻴﻤ ــﻨﺢ ﻗروﻀـ ـﺎً ﻤــن اﻝﻔﺌ ــﺎت اﻝﻤﺤ ــددة ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻝﻤ ــﺎدة
ﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ ﺼــﺤﺔ ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ وﻤراﻗﺒــﺔ اﺴــﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ وﺘطﺎﺒﻘﻬــﺎ ﻤــﻊ اﻝﻐﺎﻴــﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ
ﻤن اﺠﻠﻬﺎ وذﻝك ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ ﺘﺴـدﻴد ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﺘﺴـﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﻤـن ﻤﺼـرف
ﻝﺒﻨــﺎن ﻤﻘﺎﺒــل ﻜــل ﻗــرض ﻤﻤﻨــوح ﺒطرﻴﻘــﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔــﺔ ﻻﺤﻜــﺎم ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة واﻝ ـزام
اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒدﻓـﻊ ﺘﻌوﻴض ،ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺒﻨد ﺠزاﺌﻲ ،ﻤﻘدارﻩ  %١٥ﻤن ﻗﻴﻤﺔ
اﻝﻘــرض ﺒﺎﻻﻀــﺎﻓﺔ اﻝــﻰ اﻴــداع اﺤﺘﻴــﺎطﻲ ﺨــﺎص ﺒﻤــﺎ ﻴ ـوازي ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت
اﻝﻤذﻜورة ﻤﻘﺎﺒل ﻫذا اﻝﻘرض ﻝﻔﺘرة ﺘوازي اﻝﻤدة اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻔﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﺴﻠﻴﻔﺎت
ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
ﺤﺎدي ﻋﺸر :ﻓﻲ ﺤﺎل ﺒﻴﻊ اﻝوﺤدة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤوﻀوع اﻝﻘرض اﻝﻤﻤﻨوح ﻝﻠﻌﻤﻴل وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻜﺎم
اﻝﺒﻨــد ) (١٠و اﻝﺒﻨــد ) (٣٧ﻤــن اﻝﻤﻘطــﻊ "ﺜﺎﻝﺜـﺎً" اﻋــﻼﻩ أو ﺘﺴــدﻴد ﻫــذا اﻝﻘــرض
ﻗﺒ ــل ﻤ ــرور ﺴ ــﺒﻊ ﺴ ــﻨوات ﻋﻠ ــﻰ وﻀ ــﻌﻪ ﻤوﻀ ــﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴ ــذ ،ﻴ ــدﻓﻊ اﻝﻤﺼ ــرف
اﻝﻤﻘــرض ﻓﺎﺌــدة ﺠزاﺌﻴــﺔ ﺒﻨﺴــﺒﺔ  %٢ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــرض اﻝﺴــﻜﻨﻲ اﻝــذي ﻤﻨﺤــﻪ
ﻝﻠﻌﻤﻴـل ﻋــن اﻝﻔﺘـرة اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻔﺎد ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻤﺼــرف ﻤــن اﻝﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻝــﻪ
ﻤن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻤﻘﺎﺒل ﻫذا اﻝﻘرض وﻴﺘم ﺘﺤﻤﻴل ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴل.
ﺒﻐﻴﺔ ﺘطﺒﻴق اﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ،ﺘراﻋﻰ ﺸروط اﻝﺘﺴدﻴد اﻝﻤﺴﺒق واﻻﺴﺘﺒدال
اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة )ب( ﻤن اﻝﺒﻨد ) (٢ﻤن اﻝﻤﻘطـﻊ "أوﻻً" ﻤـن اﻝﻤـﺎدة اﻝﻌﺎﺸـرة
ﻤﻜرر ﻤن اﻝﻘرار اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٧٨٣٥ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢وﻓﻲ اﻝﺒﻨد )(٣٧
ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎ" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﺜــﺎﻨﻲ ﻋﺸــر :ﻴﻤﻜــن اﻓــﺎدة اﻝﻤﺼــﺎرف اﻻﺴــﻼﻤﻴﺔ ،ﺤﻴــث ﻴﻨطﺒــق ،ﻤــن اﺤﻜــﺎم ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة
ﻋﻠﻰ ان ﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻌﺎﺌد ﻝﻜـل ﻋﻘـد ﻤوﻗـﻊ ﻤـﻊ اﻝﻌﻤﻴـل وﻓﻘـﺎً ﻝﻤﻌـدل ﻴـوازي
اﻝﻔواﺌد اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘروض ﻤوﻀوع ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١
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ﺜﺎﻝث ﻋﺸـر :ﻓﻲ ﺤﺎل ﺼدور ﻗرار ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋن "ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺨﺎﺼـﺔ" ﺒوﻀـﻊ ﺤﺴـﺎﺒﺎت
اﻝﻌﻤﻴ ــل ﺘﺤ ــت اﻝﻤراﻗﺒ ــﺔ ) (Traceableأو ﺒﺘﺠﻤﻴ ــد ﻫ ــذﻩ اﻝﺤﺴ ــﺎﺒﺎت ﻴﺘرﺘ ــب
ﻝﺼــﺎﻝﺢ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ،ﻋﻠــﻰ رﺼــﻴد اﻝﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻤﻨــﻪ ﻝﻠﻤﺼــرف
ﻤﻘﺎﺒــل اﻝﻘــرض اﻝﻤﻤﻨــوح ﻝﻠﻌﻤﻴــل اﻝﻤﻌﻨــﻲ ،ﻓﺎﺌــدة داﺌﻨــﺔ ﺒﻤﻌ ـدل  %٦ﺘﺤﺘﺴــب
ﺴﻨوﻴﺎً وﺘدﻓﻊ ﻓﻲ اول ﻴوم ﻋﻤل ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ.
ارﺒـ ـ ــﻊ ﻋﺸـ ـ ــر :ﻴﺴـ ـ ــﺘوﻓﻲ ﻤﺼـ ـ ــرف ﻝﺒﻨـ ـ ــﺎن ﻋﻤوﻝـ ـ ــﺔ ،ﻝﻤ ـ ـ ـرة واﺤـ ـ ــدة ،ﺒﺎﻝـ ـ ــدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜـ ـ ــﻲ
ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٠،٤٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘروض اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌـﺔ ﻜﺎﻓـﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﻤـن ﻗﺒـل
اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤوﺠب اﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﻴطﻠ ـ ـ ــب ﻤ ـ ـ ــن اﻝﻤﺼ ـ ـ ــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴ ـ ـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ـ ـ ــﺔ ﺘزوﻴ ـ ـ ــد وﺤ ـ ـ ــدة اﻝﺘﻤوﻴ ـ ـ ــل
ﻝــدى ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ،ﻓﺼــﻠﻴﺎً ﺨــﻼل ﻤﻬﻠــﺔ ﻋﺸ ـرة اﻴــﺎم ﻤــن ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻔﺼــل،
ﺒﻼﺌﺤ ـ ــﺔ ﺘﺘﻀ ـ ــﻤن اﺴ ـ ــﻤﺎء ﺠﻤﻴ ـ ــﻊ اﻝﻌﻤ ـ ــﻼء اﻝ ـ ــذﻴن اﺴ ـ ــﺘﻔﺎدوا ﻫ ـ ــذا اﻝﻔﺼ ـ ــل
ﻤ ـ ـ ــن ﻗ ـ ـ ــروض ﺼ ـ ـ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌ ـ ـ ــﺔ وﻗﻴﻤ ـ ـ ــﺔ اﻝﻘ ـ ـ ــرض اﻝﻤﻤﻨ ـ ـ ــوح ﻝﻜ ـ ـ ــل ﻤ ـ ـ ــﻨﻬم
وذﻝك ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص:
 اﻝﻘـ ـ ـ ــروض اﻝﺼـ ـ ـ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﻻ ﺘﺘﺠـ ـ ـ ــﺎوز ﻗﻴﻤـ ـ ـ ــﺔ ﻜـ ـ ـ ــل ﻤﻨﻬـ ـ ـ ــﺎﻤﺒﻠﻎ  /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
 اﻝﻘــروض اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﻝﺘﻤوﻴــل ﺸ ـراء ﺴــﺨﺎﻨﺎت ﻤﻴــﺎﻩ ﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ اﻝطﺎﻗــﺔاﻝﺸﻤﺴﻴﺔ.
 اﻝﻘـروض اﻝﺘــﻲ ﺘﻤـﻨﺢ ﻝﺘﻤوﻴــل ﺸـراء اﻨظﻤــﺔ اﻝطﺎﻗـﺔ اﻝﺸﻤﺴــﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨــﺎطقاﻝرﻴﻔﻴﺔ ﺒﺴﻌر اﻝﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ .UNDP
 اﻝﻘــروض ﺒﺎﻝــدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻝﺘﻤوﻴــل اﻝﺠــزء اﻝﺒﻴﺌــﻲ ﻤــن ﻤﺸــﺎرﻴﻊ ﺼ ـدﻴﻘﺔﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝطﺎﻗﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﻜﻔﺎﻝﺔ "ﺸرﻜﺔ ﻜﻔﺎﻻت ش.م.ل.".
اﻝﻤــﺎدة اﻝﺤﺎدﻴــﺔ ﻋﺸـرة  :١ﺒﻐﻴــﺔ ﻤــﻨﺢ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝﻘــروض وﻓﻘـﺎً ﻷﺤﻜــﺎم "اﻝﻤــﺎدة اﻝﻌﺎﺸـرة" ﻤــن ﻫــذا اﻝﻘـرار
ﺘﺘﺒﻊ اﻻﺠراءات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
اوﻻً :ﺒﻌ ــد اﻝﻤواﻓﻘـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻓـ ــﺎدة اﻝﻘ ــروض اﻝﺘـ ــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬـ ــﺎ أي ﻤـ ــن اﻝﻤﺼـ ــﺎرف
ﻝﻌﻤﻼﺌ ــﻪ ﻤ ــن اﺤﻜ ــﺎم "اﻝﻤ ــﺎدة اﻝﻌﺎﺸـ ـرة" ﻤ ــن ﻫ ــذا اﻝﻘـ ـرار ﻴ ــﺘم ﺘﺨﺼ ــﻴص
اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻀﻤن ﺤﺴﺎب ﺨﺎرج اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
ﺜﺎﻨﻴ ـ ـﺎً :ﻴﻘـ ــوم ﻤﺼـ ــرف ﻝﺒﻨـ ــﺎن ﺒﺘﺤوﻴـ ــل اﻝﻤﺒـ ــﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴـ ــﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﻤﺼـ ــﺎرف ،ﻤﻘﺎﺒـ ــل
اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤت اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻔﺎدﺘﻬﺎ ﻤن أﺤﻜﺎم "اﻝﻤـﺎدة اﻝﻌﺎﺸـرة"
ﻤ ــن ﻫ ــذا اﻝﻘـ ـرار ،اﻝ ــﻰ "ﺤﺴ ــﺎب ﻤ ــدﻴن ﺨ ــﺎص" ﻝدﻴ ــﻪ ﺒﺎﺴ ــم اﻝﻤﺼ ــرف
 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٧٤٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/١/١١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٨٣

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٤٧

اﻝﻤﻌﻨ ــﻲ ،ﺒﻌ ــد ان ﻴﻘ ــوم ﻫ ــذا اﻻﺨﻴ ــر ،ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺴ ــؤوﻝﻴﺘﻪ ،ﺒﺘزوﻴ ــد وﺤ ــدة
اﻝﺘﻤوﻴل ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن:
 -١ﺒﺠـ ــدول ﻴﺒـ ـ ّـﻴن اﻝﻤﺒﻠـ ــﻎ اﻝﻤﺴـ ــﺘﺤق ﻝﻌﻤﻼﺌـ ــﻪ اﻝﻤﻘﺘرﻀـ ــﻴن واﻝﻤطﻠـ ــوب
ﺴــﺤﺒﻪ ﻝﺘﻤوﻴــل اﻝﻘــروض اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤواﻓــق ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻴﺘﻀــﻤن أﺴــﻤﺎءﻫم
وﻓﺌـﺔ وﻨــوع ﻜــل ﻗــرض وﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻤﺒﻠـﻎ اﻝﻤطﻠــوب ﺴــﺤﺒﻪ ﻤــن ﻗﺒــل ﻜــل
ﻤـ ــﻨﻬم وذﻝـ ــك اﺴـ ــﺒوﻋﻴﺎً وﻓﻘ ـ ـﺎً ﻻﻨﻤـ ــوذج "ﺠـ ــدول اﻝﺴـ ــﺤب" رﻗـ ــم )(١
اﻝﻤرﻓق.
 -٢ﺒﺠـ ــدول ﻴﺒـ ـ ّـﻴن اﻝﻤﺒﻠـ ــﻎ اﻝﻤﺴـ ــﺘﺤق ﻝﻌﻤﻼﺌـ ــﻪ اﻝﻤﻘﺘرﻀـ ــﻴن واﻝﻤطﻠـ ــوب
ﺴ ــﺤﺒﻪ ﻝﺘﻤوﻴ ــل اﻝﻘ ــروض ﻏﻴ ــر اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤواﻓ ــق ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻴﺘﻀـ ــﻤن

أﺴﻤﺎءﻫم وﻓﺌﺔ وﻨـوع ﻜـل ﻗـرض وﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻤﺒﻠـﻎ اﻝﻤطﻠـوب ﺴـﺤﺒﻪ ﻤـن
ﻗﺒـل ﻜـل ﻤـﻨﻬم وذﻝـك ﻜـل ﺨﻤﺴـﺔ ﻋﺸـر ﻴوﻤـﺎً وﻓﻘـﺎً ﻻﻨﻤـوذج "ﺠــدول
اﻝﺴﺤب" رﻗم ) (٢اﻝﻤرﻓق.
ﺜﺎﻝﺜﺎً :ﻴﻘوم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺒﺎﺴـﺘرداد اي ﻤﺒـﺎﻝﻎ ﻝـم ﻴﻘـم اﻝﻤﺼـرف اﻝﻤﻌﻨـﻲ ﺒﺴـﺤﺒﻬﺎ
ﻤـن "اﻝﺤﺴــﺎب اﻝﻤـدﻴن اﻝﺨــﺎص" اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴـﻪ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺜﺎﻨﻴـﺎً" ﻤــن
ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﺨــﻼل ﻤــدة ﺨﻤﺴــﺔ ﻋﺸــر ﻴــوم ﻋﻤــل ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ اﻴــداﻋﻬﺎ ﻓــﻲ
اﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤذﻜور.
ﻴ ــﺘم اﻴ ــداع اﻝﻤﺒ ــﺎﻝﻎ اﻝﺘ ــﻲ ﺘ ــم اﺴ ــﺘردادﻫﺎ وﻓﻘـ ـﺎً ﻷﺤﻜ ــﺎم ﻫ ــذا اﻝﻤﻘط ــﻊ ﻓ ــﻲ
اﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "أوﻻً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ـﺎء ﻝطﻠـب اﻝﻤﺼـرف اﻝﻤﻌﻨـﻲ ،اﻴـداع ﻫـذﻩ اﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ
ﻴﻤﻜن ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨـﺎن ،ﺒﻨ ً
ﻤﺠدداً ﻓﻲ "اﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤدﻴن اﻝﺨﺎص" اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻨﻴﺎً"
ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺒﻌد ان ﻴﻘوم ﻫذا اﻻﺨﻴر ﺒﺘزوﻴدﻩ ﺒﺄي ﻤن ﺠـدوﻝﻲ اﻝﺴـﺤب
اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﻤذﻜور ،وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ.
راﺒﻌﺎً :ﻴﻌﻴد اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ اﻝﻰ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن أي ﻤﺒﻠﻎ ﻴﺴـﺤﺒﻪ ﻤـن "اﻝﺤﺴـﺎب
اﻝﻤـدﻴن اﻝﺨــﺎص" اﻝﻤﻨﺼـوص ﻋﻠﻴــﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ "ﺜﺎﻨﻴـﺎً" ﻤــن ﻫـذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﻻ
ﻴﻜون ﺘم دﻓﻌﻪ ﻝﻠﻌﻤﻴل ﺘﺒﻌﺎً ﻝﺠداول اﻝﺴﺤب.
ﻴـ ـ ــﺘم اﻴـ ـ ــداع اﻝﻤﺒـ ـ ــﺎﻝﻎ اﻝﺘـ ـ ــﻲ ﺘـ ـ ــم اﻋﺎدﺘﻬـ ـ ــﺎ وﻓﻘ ـ ـ ـﺎً ﻷﺤﻜـ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ــذا اﻝﻤﻘطـ ـ ــﻊ
ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "أوﻻً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﻴﺘﻌـرض اﻝﻤﺼـرف اﻝﻤﻌﻨـﻲ ﻝـدﻓﻊ ﺘﻌـوﻴض ﻝﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن ،ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺒﻨـد
ﺠزاﺌﻲ ،ﻤﻘدارﻩ  %١٥ﻤن ﻗﻴﻤـﺔ ﻫـذا اﻝﻤﺒﻠـﻎ ﺒﺎﻻﻀـﺎﻓﺔ اﻝـﻰ اﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻓـرض
اﻴداع اﺤﺘﻴـﺎطﻲ ﺨـﺎص ﺒﻤـﺎ ﻴـوازي ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻤﺒﻠـﻎ اﻝﻤـذﻜور وذﻝـك ﻋـن اﻝﻔﺘـرة

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٤٨

اﻝﻤﻤﺘـ ــدة ﺒـ ــﻴن ﺘـ ــﺎرﻴﺦ ﺴـ ــﺤﺒﻪ ﻤـ ــن ﻗﺒـ ــل اﻝﻤﺼـ ــرف اﻝﻤﻌﻨـ ــﻲ ٕواﻋﺎدﺘـ ــﻪ إﻝـ ــﻰ
ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
ـﺎء ﻝطﻠـب اﻝﻤﺼـرف اﻝﻤﻌﻨـﻲ ،اﻴـداع ﻫـذﻩ اﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ
ﻴﻤﻜن ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ،ﺒﻨ ً
ﻤﺠ ــدداً ﻓ ــﻲ "اﻝﺤﺴ ــﺎب اﻝﻤ ــدﻴن اﻝﺨ ــﺎص" اﻝﻤﻨﺼ ــوص ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻘط ــﻊ
"ﺜﺎﻨﻴﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﺒﻌـد ان ﻴﻘـوم ﻫـذا اﻻﺨﻴـر ﺒﺘزوﻴـدﻩ ﺒـﺄي ﻤـن ﺠـدوﻝﻲ
اﻝﺴﺤب اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﻤذﻜور ،وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ.
ﺨﺎﻤﺴﺎً :ﻴﻘـ ـ ــوم ﻤﺼـ ـ ــرف ﻝﺒﻨـ ـ ــﺎن ﺒﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠١٨/٢/١٥ﺒﺎﺴـ ـ ــﺘرداد اﻝﻤﺒـ ـ ــﺎﻝﻎ ﻏﻴـ ـ ــر
اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻗد اودﻋﻬﺎ ،ﻗﺒل ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ ،ﻓـﻲ "اﻝﺤﺴـﺎب اﻝﻤـدﻴن
اﻝﺨ ــﺎص" اﻝﻤﻨﺼ ــوص ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻘط ــﻊ "ﺜﺎﻨﻴـ ـﺎً" ﻤ ــن ﻫ ــذﻩ اﻝﻤ ــﺎدة ﻤﻘﺎﺒ ــل
اﻝﻘـروض اﻝﺘـﻲ ﺴـﺒق ان واﻓــق ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﻔﺎدﺘﻬﺎ ﻤـن أﺤﻜــﺎم ﻜـل ﻤـن "اﻝﻤــﺎدة
اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻜرر" و"اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة" ﻤن ﻫذا اﻝﻘرار.
ﻴ ــﺘم اﻴ ــداع اﻝﻤﺒ ــﺎﻝﻎ اﻝﺘ ــﻲ ﺘ ــم اﺴ ــﺘردادﻫﺎ وﻓﻘـ ـﺎً ﻷﺤﻜ ــﺎم ﻫ ــذا اﻝﻤﻘط ــﻊ ﻓ ــﻲ
اﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "أوﻻً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﺘطﺒــق اﻻﺠـراءات اﻝﻤﺘﺒﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﺒﻐﻴــﺔ اﻋــﺎدة اﻴــداع ﻫــذﻩ اﻝﻤﺒــﺎﻝﻎ
ﻓﻲ "اﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤدﻴن اﻝﺨﺎص" اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻨﻴﺎً" ﻤﻨﻬﺎ.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة ﻤﻜرر :١ﻴﻤﻜ ــن ﻝﻠﻤﺼــﺎرف ،أن ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن دﻋــم ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻤﻘﺎﺒــل اﻝﻘــروض
اﻝﻤﺤ ــددة ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻘط ــﻊ "ﺜﺎﻨﻴـ ـﺎً" ﻤ ــن ﻫ ــذﻩ اﻝﻤ ــﺎدة واﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬ ــﺎ ﻝﻌﻤﻼﺌﻬ ــﺎ،
ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻤﺴ ـ ــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒ ـ ــل ﺘ ـ ــﺎرﻴﺦ  ،٢٠١٨/١٢/٣١وذﻝ ـ ــك وﻓﻘـ ـ ـﺎً ﻝﻠﺸ ـ ــروط
وﻝﻸﺼول وﻝﻶﻝﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
اوﻻً :ﻴﻤﻨﺢ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن اﻝدﻋم ﻝﻠﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷوﻝوﻴﺔ وﻓﻘﺎً
ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻝطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ اﻝﺸروط ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤددة ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻝﻤﺎدة وذﻝك ﺒﺤد اﻗﺼﻰ ﻝﻜل ﻤﺼرف ﻴﺤددﻩ ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
ﻋﻠﻰ اﺴﺎس ﻤﺠﻤوع اﻝﻘروض اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة ﻤن ﺤواﻓز ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻤن اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﻤﺠﻤوع:
 اﻝﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف ﻜﺎﻓﺔﻤﺒﻠﻎ  ٧٥٠ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.

 -١أﺿـ ــﻴﻔﺖ ﻫـ ــﺬﻩ اﳌـ ــﺎدة ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١٢٧٥٥ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٢/١ﺗﻌﻤـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ ،(٤٨٥
وﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
» ﻻ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺼــﺎرف اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ أﺣﻜــﺎم اﳌــﺎدة اﻟﻌﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻷﺳﺎﺳــﻲ رﻗــﻢ  ٦١١٦ﺗــﺎرﻳﺦ  ١٩٩٦/٣/٧ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟﻘــﺮوض
اﳉﺪﻳﺪة ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﱃ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ « .٢٠١٨/٢/١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٤٩

 اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف ﻜﺎﻓﺔﻝﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻀﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ "ﻜﻔﺎﻝﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة"
ﻤﺒﻠﻎ  ٨ﻤﻠﻴﺎرات ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
 اﻝﻘروض اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف ﻜﺎﻓﺔﻤﺒﻠﻎ  ٥٣ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ .١
 "اﻝﻘروض اﻝﺼﻐﻴرة" اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف ﻜﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔﻤﺒﻠﻎ  ٣٠ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
 اﻝﻘروض اﻻﺨرى اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜﻲ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرفﻜﺎﻓﺔ ﻤﺒﻠﻎ  ٤٦٠ﻤﻠﻴون دوﻻر اﻤﻴرﻜﻲ.
ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﻴﻤﻨﺢ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن اﻝدﻋم ﻝﻠﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ اﻝﻘروض
وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ﻫو ﻤﺤدد ﻓﻲ اﻝﺠدول ) (PB-BDLاﻝﻤرﻓق ،ﻤﻘﺎﺒل:
 -١اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜﻲ ﻷﻏراض اﻻﺒﺤﺎث
واﻝﺘطوﻴر ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒﺠﻬد ﻤﺸﺘرك ﺒﻴن
ﻤؤﺴﺴﺎت اﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن واي ﻤن
اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت أو ﻤراﻜز اﻻﺒﺤﺎث أو اﻝﺤﺎﻀﻨﺎت ﻝﺘطوﻴر ﻤﻨﺘﺠﺎت
ﺤﺎﻝﻴﺔ أو ﺨﻠق ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤدة ﺘﺴدﻴد
اﺼل اﻝﻘرض ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻴﺒدأ اﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن اﻨﺘﻬﺎء
ﻓﺘرة اﻝﺴﻤﺎح اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ان ﺘﺘراوح ﺒﻴن ﺴﻨﺘﻴن وأرﺒﻊ ﺴﻨوات
ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻨﺤﻪ.
 -٢٢اﻝﻘ ــروض اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜ ــﻲ ﻝﺘﻤوﻴ ــل اﻝﻤﺸ ــﺎرﻴﻊ
اﻝﺼ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺠ ــﺎل اﻝطﺎﻗ ــﺔ وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻠﺸ ــروط اﻝﻤﺤ ــددة
ﻓـ ــﻲ اﻝﻤﻘطـ ــﻊ "ﺴﺎدﺴ ـ ـﺎً" ﻤـ ــن اﻝﻘ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴـ ــﻲ رﻗـ ــم ٧٨٣٥
ﺘـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢واﻝﺘـ ــﻲ ﺘﺘﺠـ ــﺎوز ﻗﻴﻤـ ــﺔ ﻜـ ــل ﻤﻨﻬـ ــﺎ ﻤﺒﻠـ ــﻎ
 /٢٠ ٠٠٠/د.أ .وﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌـد اﻝﻤدﻴﻨـﺔ،
ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠـ ـ ـ ـ ــﺎوز ﻗﻴﻤـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻘـ ـ ـ ـ ــرض اﻝواﺤـ ـ ـ ـ ــد ﻤﺒﻠـ ـ ـ ـ ــﻎ
/١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
 -٣اﻝﻘــروض اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺒﺎﻝــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ﻝﺒﻨــﺎء ﻤـرآب ﺠﻤــﺎﻋﻲ
ﻝﻠﻌﻤوم ﺒﻬدف ﺘﺄﺠﻴر ﻤواﻗـف ﻝﻠﺴـﻴﺎرات وﻓﻘـﺎً ﻝﻠﺸـروط اﻝﻤﺤـددة
ﻓﻲ اﻝﻘرار اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٧٨٣٥ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠١/٦/٢

 -١ادﺧ ـ ـ ــﻞ آﺧ ـ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠـ ـ ـ ـﻰ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟﺒﻨ ـ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﳌ ـ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ــﻢ  ١٢٩٩١ﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٩/١/٣٠
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٥
 -٢ﻋ ّﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٩٩١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١/٣٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٥

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٥٠

 -٤اﻝﻘ ــروض اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤـ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـ ــﻲ ﻝﺘﻤوﻴ ــل اﻝﻤﺸـ ــﺎرﻴﻊ
اﻝﺼ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺠ ــﺎل اﻝطﺎﻗ ــﺔ وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻠﺸ ــروط اﻝﻤﺤ ــددة
ﻓ ـ ــﻲ اﻝﻤﻘط ـ ــﻊ "ﺴﺎدﺴـ ـ ـﺎً" ﻤ ـ ــن اﻝﻘـ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴ ـ ــﻲ رﻗ ـ ــم ٧٨٣٥
ﺘـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢واﻝﻤﻤوﻝـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻝـ ـ ـ ) (EIBواﻝـ ـ ـ )(AFD
واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 -٥اﻝﻘ ــروض اﻝﻤﻤوﻝ ــﺔ ﻤ ــن اﻝﺒﻨ ــك اﻝ ــدوﻝﻲ واﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝ ــدوﻻر
اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ﻝﺘﻤوﻴــل اﻝﻤﺸ ــﺎرﻴﻊ اﻝﺼــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌــﺔ ﺒﻐﻴ ــﺔ اﻝﺤــد ﻤ ــن
اﻝﺘﻠوث وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺸروط اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺴﺎدﺴـﺎً" ﻤـن اﻝﻘـرار
اﻻﺴﺎﺴ ــﻲ رﻗ ــم  ٧٨٣٥ﺘ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢واﻝﺘ ــﻲ ﻻ ﺘﺴ ــﺘﻔﻴد
ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
١
 - ٦اﻝﻘ ــروض ﻏﻴ ــر اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜ ــﻲ وﻓﻘـ ـﺎً

ﻝﻠﺸـ ــروط اﻝﻤﻨﺼـ ــوص ﻋﻠﻴﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻝﻤﻘطـ ــﻊ "أوﻻً" ﻤـ ــن اﻝﻤـ ــﺎدة
اﻝﻌﺎﺸـ ـ ـ ـ ـ ـرة ﻤﻜ ـ ـ ـ ـ ــرر ﻤ ـ ـ ـ ـ ــن اﻝﻘـ ـ ـ ـ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻲ رﻗ ـ ـ ـ ـ ــم ٧٨٣٥
ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﻋﻠــﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــرض اﻝواﺤــد
ﻤﺒﻠﻎ  /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
 -١ ٧اﻝﻘ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــﻨﺢ ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻠﺸ ــروط
اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ "أوﻻً" ﻤـن اﻝﻤـﺎدة اﻝﻌﺎﺸـرة ﻤﻜـرر
ﻤ ـ ـ ـ ــن اﻝﻘـ ـ ـ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴ ـ ـ ـ ــﻲ رﻗ ـ ـ ـ ــم  ٧٨٣٥ﺘ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ ٢٠٠١/٦/٢
ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ان ﻻ ﻴﺘﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوز ﻗﻴﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ﻤﺒﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻎ
/٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل .ﻝﻘﺎء اﻝوﺤدة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨوي ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ.
 -٨اﻝﻘ ـ ـ ــروض اﻝﺴـ ـ ـ ـﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ـ ــﻨﺢ ﺒ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ـ ــﺔ اﺴ ـ ـ ــﺘﻨﺎدا
إﻝﻰ اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝﻤوﻗﻊ ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن.
 -٩اﻝﻘ ـ ـ ــروض اﻝﺴﻜﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ـ ــﻨﺢ ﺒ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ـ ــﺔ اﺴ ـ ـ ــﺘﻨﺎداً
اﻝ ـ ــﻰ اﻝﺒروﺘوﻜ ـ ــول اﻝﻤوﻗ ـ ــﻊ ﺒ ـ ــﻴن اﻝﻤﺼ ـ ــﺎرف وﺠﻬ ـ ــﺎز اﺴ ـ ــﻜﺎن
اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن اﻝﻤﺘطوﻋﻴن.
 -١٠اﻝﻘـ ـ ـ ــروض اﻝﺴﻜﻨﻴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤـ ـ ـ ــﻨﺢ ﺒـ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ اﺴـ ـ ـ ــﺘﻨﺎداً
اﻝﻰ ﺒروﺘوﻜول اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤوﻗﻊ ﺒﻴن اﻝﻤﺼـﺎرف وﺼـﻨدوق ﺘﻌﺎﻀـد
اﻝﻘﻀﺎة.
 -١١اﻝﻘـ ـ ـ ــروض اﻝﺴﻜﻨﻴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤـ ـ ـ ــﻨﺢ ﺒـ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ اﺴـ ـ ـ ــﺘﻨﺎداً
اﻝﻰ ﺒروﺘوﻜول اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤوﻗﻊ ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف وو ازرة اﻝﻤﻬﺠرﻴن.
 -١ﻋ ّﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٩٩١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١/٣٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٥

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٥١

 -١٢اﻝﻘـ ـ ـ ــروض اﻝﺴﻜﻨﻴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤـ ـ ـ ــﻨﺢ ﺒـ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ اﺴـ ـ ـ ــﺘﻨﺎداً
اﻝـﻰ ﺒروﺘوﻜـول اﻝﺘﻌـﺎون اﻝﻤوﻗـﻊ ﺒـﻴن اﻝﻤﺼـﺎرف واﻝﻤدﻴرﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ
ﻝﻘوى اﻻﻤن اﻝداﺨﻠﻲ.
 -١٣اﻝﻘـ ـ ـ ــروض اﻝﺴﻜﻨﻴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤـ ـ ـ ــﻨﺢ ﺒـ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ اﺴـ ـ ـ ــﺘﻨﺎداً
اﻝـﻰ ﺒروﺘوﻜـول اﻝﺘﻌـﺎون اﻝﻤوﻗـﻊ ﺒـﻴن اﻝﻤﺼـﺎرف واﻝﻤدﻴرﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ
ﻝﻸﻤن اﻝﻌﺎم.
 -١٤اﻝﻘـ ـ ـ ــروض اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤـ ـ ـ ــﻨﺢ ﺒـ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌـ ـ ـ ــﺔ اﻝد ارﺴـ ـ ـ ــﺔ
ﻓــﻲ ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻠﺸــروط اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﻔﻘ ـرة
)ح( ﻤن اﻝﺒﻨـد ) (١ﻤـن اﻝﻤـﺎدة اﻝﺘﺎﺴـﻌﺔ ﻤـن اﻝﻘـرار اﻻﺴﺎﺴـﻲ رﻗـم
 ٧٨٣٥ﺘﺎرﻴﺦ . ٢٠٠١/٦/٢
 -١٥اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝ ـ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜ ـ ــﻲ ﻝﺘﻤوﻴ ـ ــل اﻝﻤﺸ ـ ــﺎرﻴﻊ
اﻝﺼ ـ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻤﺠ ـ ــﺎل اﻝطﺎﻗ ـ ــﺔ وﻓﻘـ ـ ـﺎً ﻝﻠﺸ ـ ــروط اﻝﻤﺤ ـ ــددة
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻝﻤﻘط ـ ـ ــﻊ "ﺴﺎدﺴـ ـ ـ ـﺎً" ﻤ ـ ـ ــن اﻝﻘـ ـ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴ ـ ـ ــﻲ رﻗ ـ ـ ــم ٧٨٣٥
ﺘ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢واﻝﺘ ـ ـ ـ ــﻲ ﻻ ﺘﺘﺠ ـ ـ ـ ــﺎوز ﻗﻴﻤ ـ ـ ـ ــﺔ ﻜ ـ ـ ـ ــل ﻤﻨﻬ ـ ـ ـ ــﺎ
 /٢٠ ٠٠٠/د.أ .وﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
 -١٦اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜﻲ ﻝرواد اﻻﻋﻤـﺎل واﻝﻤﺒـﺎدرﻴن
ﻹﻨﺸ ــﺎء ﻤﺸ ــﺎرﻴﻊ ﺠدﻴ ــدة ﻋﻠ ــﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠ ــﺎوز ﻤ ــدة ﺘﺴ ــدﻴد اﺼ ــل
اﻝﻘ ــرض ﺴ ــﺒﻊ ﺴ ــﻨوات ﻴﺒ ــدأ اﺤﺘﺴ ــﺎﺒﻬﺎ اﻋﺘﺒ ــﺎ اًر ﻤ ــن اﻨﺘﻬ ــﺎء ﻓﺘـ ـرة
اﻝﺴ ـ ــﻤﺎح اﻝﺘ ـ ــﻲ ﻴﺠ ـ ــب ان ﺘﺘ ـ ـ ـراوح ﺒ ـ ــﻴن ﺴ ـ ــﻨﺔ وﺜ ـ ــﻼث ﺴـ ـ ــﻨوات
ﻤ ــن ﺘـ ــﺎرﻴﺦ ﻤـ ــﻨﺢ اﻝﻘـ ــرض ﻋﻠ ــﻰ ان ﻴﺴـ ــري اﻝـ ــدﻋم ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﺠـ ــزء
اﻝذي ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﻤﺒﻠﻎ  /٢٠٠ ٠٠٠/د.أ .ﻤن ﻜل ﻗرض.
 -١١٧اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝ ـ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜ ـ ــﻲ ﻝﺘﻤوﻴ ـ ــل اﻝﻤﺸ ـ ــﺎرﻴﻊ
اﻝﺼ ـ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌ ـ ــﺔ ﻝﻠﺤ ـ ــد ﻤ ـ ــن اﻝﺘﻠ ـ ــوث وﻓﻘـ ـ ـﺎً ﻝﻠﺸ ـ ــروط اﻝﻤﺤ ـ ــددة
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻝﻤﻘط ـ ـ ــﻊ "ﺴﺎدﺴـ ـ ـ ـﺎً" ﻤ ـ ـ ــن اﻝﻘـ ـ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴ ـ ـ ــﻲ رﻗ ـ ـ ــم ٧٨٣٥
ﺘ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢واﻝﺘـ ــﻲ ﻻ ﺘﺴـ ــﺘﻔﻴد ﻤـ ــن دﻋـ ــم اﻝدوﻝـ ــﺔ ﻝﻠﻔواﺌـ ــد
اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤدة اﻝﻘـرض ﻋﺸـر ﺴـﻨوات وﻋﻠـﻰ ان
ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻝواﺤد ﻤﺒﻠﻎ  /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.

 -١ﻋ ّﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٩٩١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١/٣٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٥

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٥٢

 -١١٨اﻝﻘ ــروض اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜ ــﻲ ﻝﺘﻤوﻴ ــل اﻝﺠ ــزء اﻝﺒﻴﺌ ــﻲ
ﻤـ ـ ـ ــن ﻤﺸـ ـ ـ ــﺎرﻴﻊ ﺼـ ـ ـ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻏﻴـ ـ ـ ــر ﻤﺠـ ـ ـ ــﺎل اﻝطﺎﻗـ ـ ـ ــﺔ
واﻝﺘ ـ ــﻲ ﻻ ﺘﺴ ـ ــﺘﻔﻴد ﻤ ـ ــن دﻋ ـ ــم اﻝدوﻝ ـ ــﺔ ﻝﻠﻔواﺌ ـ ــد اﻝﻤدﻴﻨ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ أن
ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻝواﺤد ﻤﺒﻠﻎ  /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
 -١٩اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ــﻨﺢ ﺒـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ــﺔ ﻝﻠﻘطﺎﻋ ـ ــﺎت اﻻﻨﺘﺎﺠﻴـ ـ ــﺔ
ﻀـ ــﻤن ﺒرﻨـ ــﺎﻤﺞ "ﻜﻔﺎﻝـ ــﺔ اﻝﻤؤﺴﺴـ ــﺎت اﻝﺼـ ــﻐﻴرة" )ﻤﺜـ ــل اﻝﻘـ ــروض
اﻝﻤﻜﻔوﻝ ــﺔ ﻤ ــن ﻗﺒ ــل ﺼ ــﻨدوق اﻝﺘﻨﻤﻴ ــﺔ اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ(
اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺸرط ان:
 ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ  /٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل. ﺘﻤــﻨﺢ ﻝﻤــدة ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز اﻝﺴــﺒﻊ ﺴــﻨوات ﻤﻨﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻻ ﻴﻔــوق ﺴــﻨﺔﻜﻔﺘرة ﺴﻤﺎح.
 ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺸرﻜﺔ "ﻜﻔﺎﻻت" ش.م.ل. ﻻ ﺘﻜ ـ ـ ـ ـ ــون ﻤ ـ ـ ـ ـ ــن اﻝﻘ ـ ـ ـ ـ ــروض اﻝﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻐﻴرة اﻝﻤﺸ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻝﻴﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﻲ اﻝﻘرار اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٨٧٧٩ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠٤/٧/١٣
 -٢٠اﻝﻘـ ـ ـ ــروض اﻝﺴـ ـ ـ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤـ ـ ـ ــﻨﺢ ﺒـ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ اﺴـ ـ ـ ــﺘﻨﺎدا
اﻝـﻰ ﺒروﺘوﻜـول اﻝﺘﻌـﺎون اﻝﻤوﻗـﻊ ﺒـﻴن اﻝﻤﺼـﺎرف واﻝﻤدﻴرﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ
ﻷﻤن اﻝدوﻝﺔ.
 -٢١اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﺴ ـ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ــﻨﺢ ﺒ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ــﺔ اﺴ ـ ــﺘﻨﺎدا اﻝ ـ ــﻰ
ﺒروﺘوﻜول اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤوﻗﻊ ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻀﺎﺒطﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ.
 -١ ٢٢اﻝﻘ ـ ـ ــروض اﻝﺘ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ـ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝ ـ ـ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜ ـ ـ ــﻲ ﻝ ـ ـ ــدﻋم اﻝﻘ ـ ـ ــرى
واﻝﻤﻨ ــﺎطق اﻝرﻴﻔﻴ ــﺔ ﺒﻐﻴ ــﺔ ﺘﻤوﻴ ــل اﻝﻤﺸ ــﺎرﻴﻊ اﻝﺼ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ﻤﺠـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻝطﺎﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻝطﺎﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺘﺠـ ـ ـ ـ ـ ــددة اﻝﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻻ ﺘﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻔﻴد
ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺠــﺎوز ﻗﻴﻤــﺔ ﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ
 /٢٠ ٠٠٠/د.أ .ﻋﻠـ ـ ــﻰ ان ﻻ ﺘﺘﻌـ ـ ــدى ﻗﻴﻤـ ـ ــﺔ اﻝﻘـ ـ ــرض اﻝواﺤـ ـ ــد
ﻤﺒﻠﻎ /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
 -٢٣اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜﻲ ﻝدﻋم اﻝﻘرى واﻝﻤﻨﺎطق
اﻝرﻴﻔﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝطﺎﻗﺔ
واﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠددة اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن دﻋم اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ
واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ  /٢٠ ٠٠٠/د.أ.

 -١ﻋ ّﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٩٩١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١/٣٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٥

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٥٣

 -٢٤اﻝﻘــروض اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺒﺎﻝــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ﻝﺘﻤوﻴــل اﻻﻨﺘــﺎج اﻝﻠﺒﻨــﺎﻨﻲ
ﻝﻸﻋﻤــﺎل اﻝﻔﻨﻴــﺔ )اﻓــﻼم ﺴــﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ أو ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴــﺔ ،رواﺌﻴــﺔ أو وﺜﺎﺌﻘﻴــﺔ
أو ﺘﺜﻘﻴﻔﻴــﺔ ،أو اﻋﻤــﺎل ﻤﺴــرﺤﻴﺔ( واﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن ان ﺘﺸــﻤل اﻝﻘﻴﻤــﺔ
اﻝﻤدﻓوﻋـ ــﺔ ﻝﺸ ـ ـراء اﻝﺤﻘـ ــوق اﻝﻔﻜرﻴـ ــﺔ ﻻﻨﺘـ ــﺎج اﻝﻌﻤـ ــل وذﻝـ ــك وﻓﻘ ـ ـﺎً
ﻝﻠﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ  -ان ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤدة اﻝﻘرض ﺴـت ﻋﺸـرة ﺴـﻨﺔ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﺘـرة
ﺴﻤﺎح ﻤﻘدارﻫﺎ ﺴﻨﺘﻴن.
ب -ان ﻻ ﺘﺘﺠ ــﺎوز ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــرض ﻤﺒﻠ ــﻎ  /٣ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
اﻻ ﻷﺴﺒﺎب ﻤﻌﻠﻠﺔ ﻴﻌود ﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﻝﻠﺤﺎﻜم.
ج  -ان ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٩٠ﻋﻠﻰ اﻻﻗل.
ﻴﻌﻠق ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻤواﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ اﻝدﻋم ﻝﻠﻤﺼـﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ
ﻤﻘﺎﺒــل اﻝﻘــروض ﻤوﻀــوع ﻫــذا اﻝﺒﻨــد ﻋﻠــﻰ ﻤــدى ﺘــﺄﺜﻴر اﻝﻤﺸــروع
ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﻤــو اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ وﻋﻠــﻰ ﺨﻠــق ﻓــرص ﻋﻤــل
ﻓـ ــﻲ اﻝﺴـ ــوق اﻝﻠﺒﻨـ ــﺎﻨﻲ وﺒﺎﻝﺘـ ــﺎﻝﻲ زﻴـ ــﺎدة اﻝﺜـ ــروة اﻝوطﻨﻴـ ــﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ
وﻋﻠﻰ ﻤدى دﻋﻤﻪ ﻝﻠﻤﻬﺎرات اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﻻﺒداﻋﻴﺔ.
 -٢٥اﻝﻘـ ـ ـ ــروض اﻝﺴـ ـ ـ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤـ ـ ـ ــﻨﺢ ﺒـ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ اﺴـ ـ ـ ــﺘﻨﺎدا
اﻝﻰ ﺒروﺘوﻜول اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف وﻓوج اﻻطﻔﺎء.
 -٢٦اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﺴ ـ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ــﻨﺢ ﺒ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ــﺔ اﺴ ـ ــﺘﻨﺎدا اﻝ ـ ــﻰ
ﺒروﺘوﻜول اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف وﻓوج ﺤرس ﺒﻠدﻴﺔ ﺒﻴروت.
 -١٢٧اﻝﻘ ـ ـ ــروض اﻝﺴ ـ ـ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤـ ـ ــﻨﺢ ﺒ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ـ ــﺔ ﻝﻤ ـ ـ ــوظﻔﻲ
ﻫﻴﺌ ــﺔ اﻻﺴـ ـواق اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠ ــﺎوز ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــرض ﻤﺒﻠ ــﻎ
 /٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.
 -١ ٢٨اﻝﻘ ــروض اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﻝﻤﺴــﺘﺨدﻤﻲ ﻝﺠﻨــﺔ
ﻤراﻗﺒــﺔ ﻫﻴﺌــﺎت اﻝﻀــﻤﺎن ﻋﻠــﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻘــرض ﻤﺒﻠــﻎ
/٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.
 -٢٩اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﺴ ـ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝ ـ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜ ـ ــﻲ ﻝﻠﻤﻐﺘـ ـ ـرﺒﻴن
ﻝﺸ ـراء أو ﺒﻨ ــﺎء ﻤﺴ ــﻜن ﻓ ــﻲ ﻝﺒﻨــﺎن ،ﻝﻤـ ـرة واﺤ ــدة ،ﻋﻠ ــﻰ ان ﻴﻜ ــون
ﻫذا اﻝﻤﺴﻜن ﻤﻘر اﻻﻗﺎﻤﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻌﻤﻴل ﺸرط:

 -١ﻋ ّﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٩٩١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١/٣٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٥

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٥٤

أ  -ان ﻴﻜون اﻝﻤﻘﺘرض:
 ﻤن اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ أو ﻤن اﺼل ﻝﺒﻨﺎﻨﻲ وﻗد ﺘﻘدمﺒطﻠب ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
 ﻤﻘﻴﻤﺎً ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻤﻨذ ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات. ﻏﻴر ﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻪ داﺨل أو ﺨﺎرج اﻷراﻀﻲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.ب -١ان ﻻ ﻴﺘﺠــﺎوز اﻝﻘــرض اﻝﺴــﻜﻨﻲ اﻝﻤﻤﻨــوح ﻝﻠﻤﻐﺘــرب اﻝﻠﺒﻨــﺎﻨﻲ
ﻤﺒﻠـ ـ ــﻎ  /٦٠٠ ٠٠٠/د.أ .ﻝﻘـ ـ ــﺎء ﺘﻤﻠـ ـ ــك اﻝوﺤـ ـ ــدة اﻝﺴـ ـ ــﻜﻨﻴﺔ
وان ﻻ ﻴﺴﺘﺤﺼــل اﻝﻤﻘﺘــرض ﻋﻠــﻰ اﻴــﺔ ﺘﺴــﻬﻴﻼت ﻤﺼــرﻓﻴﺔ
اﺨــرى ﻝﺘﻐطﻴــﺔ ﻗﻴﻤــﺔ اﻝوﺤــدة اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ ﻫــذﻩ ﻏﻴــر اﻨــﻪ ﻴﻤﻜــن
زﻴــﺎدة ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘــرض ،ﻝﻤـ ـرة واﺤــدة ،ﻓ ــﻲ ﻤــﺎ ﺨ ــص اﻝوﺤ ــدة
اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ ﻗﻴــد اﻻﻨﺠــﺎز وذﻝــك ﻀــﻤن اﻝﺤــد اﻻﻗﺼــﻰ اﻝﻤﺸــﺎر
اﻝﻴﻪ اﻋﻼﻩ.
ج -ان ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤدة ﺘﺴدﻴد اﺼل اﻝﻘرض ﺜﻼﺜﻴن ﺴﻨﺔ ﺒﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘرة اﻝﺴﻤﺎح اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ان ﺘزﻴد ﻋن ارﺒﻊ ﺴﻨوات
ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻨﺢ اﻝﻘرض.
د  -ان ﻴﻜون اﻝﻤﺴﻜن ﻀـﻤن اﻝﻀـﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﻘدﻤـﺔ ﻝﻘـﺎء اﻝﻘـرض
اﻝﻤﻤﻨــوح طﻴﻠ ــﺔ ﻓﺘ ـرة اﺴ ــﺘﻔﺎدة اﻝﻤﺼــرف ﻤ ــن اﻝــدﻋم ﻤﻘﺎﺒ ــل
ﻫذا اﻝﻘرض.
ﻫـ ـ ـ ـ -ان ﻻ ﻴﻘـ ـ ــدم ﻫـ ـ ــذا اﻝﻤﺴـ ـ ــﻜن ﻜﻀـ ـ ــﻤﺎﻨﺔ ﻷي ﻗـ ـ ــرض آﺨـ ـ ــر
اﻻ ﻝﻠﻘـ ـ ـ ـ ـ ــرض اﻝﺒﻴﺌـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻤﻤﻨـ ـ ـ ـ ـ ــوح ﻝﻠﻌﻤﻴـ ـ ـ ـ ـ ــل واﻝﻤﺘﻌﻠـ ـ ـ ـ ـ ــق
ﺒﺎﻝوﺤـ ـ ـ ــدة اﻝﺴـ ـ ـ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ او ﻝزﻴـ ـ ـ ــﺎدة ﻗﻴﻤـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻘـ ـ ـ ــرض
وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة )ب( ﻤن اﻝﺒﻨد ) (٢٩ﻫذا.
و -ان ﻻ ﻴ ــﺘم ﺒﻴ ــﻊ اﻝوﺤ ــدة اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ ﻗﺒ ــل ﻤ ــرور ﺴ ــﺒﻊ ﺴ ــﻨوات
ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﻝﻘرض ﻤوﻀﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴذ.
ز -ان ﻻ ﻴﺘم اﻝﺘﺴدﻴد اﻝﻤﺴﺒق ﻝﻠﻘرض ﻗﺒل ﻤرور ﺴـﺒﻊ ﺴـﻨوات
ﻋﻠ ـ ــﻰ وﻀ ـ ــﻌﻪ ﻤوﻀ ـ ــﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴ ـ ــذ اﻻ ﻓـ ـ ـﻲ ﺤ ـ ــﺎﻻت ﺨﺎﺼ ـ ــﺔ
أو اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺒررة ﻴﻌود اﻝﺘﻘدﻴر ﻓﻴﻬﺎ ﻝﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨـﺎن
ﻜﺘﻐﻴﻴر ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻘـرض ﺒﺤﻴـث ﻴﺼـﺒﺢ ﻤﺸـﻜوﻜﺎً ﺒﺘﺤﺼـﻴﻠﻪ
أو ردﻴﺌﺎً أو ﻜﺎﻝوﻓﺎة أو ﺘوﻗف دﺨل اﻝﻌﻤﻴل ﻷﻜﺜر ﻤـن ﺴـﻨﺔ

 -١ﻋ ّﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٩٩١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١/٣٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٥

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٥٥

ﻷﺴـ ــﺒﺎب ﺨﺎرﺠـ ــﺔ ﻋـ ــن ارادﺘـ ــﻪ أو ﺘـ ــﺄﺨر أو ﻋـ ــدم اﺴـ ــﺘﻼم
اﻝوﺤدة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻗﻴد اﻻﻨﺸﺎء أو ﻋدم اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ.
ح -ان ﻻ ﻴﺘم اﺴﺘﺒدال اﻝوﺤـدة اﻝﺴـﻜﻨﻴﺔ اﻻ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻت ﺨﺎﺼـﺔ
أو اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺒررة ﻴﻌود اﻝﺘﻘدﻴر ﻓﻴﻬﺎ ﻝﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨـﺎن
ﻜﺘ ـ ــﺄﺨر أو ﻋ ـ ــدم اﺴ ـ ــﺘﻼم اﻝوﺤ ـ ــدة اﻝﺴ ـ ــﻜﻨﻴﺔ ﻗﻴ ـ ــد اﻻﻨﺸ ـ ــﺎء
أو ﻋدم اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وذﻝك ﻝﻤرة واﺤدة.
 -٣٠اﻝﻘروض ﻏﻴر اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜﻲ ﻝﻠﻤﻐﺘرﺒﻴن
ﺸرط:
أ  -ان ﺘﺘ ــوﻓر ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻘﺘ ــرض اﻝﺸ ــروط اﻝﻤﺤ ــددة ﻓ ــﻲ اﻝﻔﻘـ ـرة )أ(
ﻤن اﻝﺒﻨد ) ( ٢٩اﻋﻼﻩ.
ب -ان ﺘﻜ ــون اﻝﻘـ ــروض ﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ ﻝﺘﻤوﻴـ ــل ﻤﺸ ــﺎرﻴﻊ ﺠدﻴـ ــدة ﻓـ ــﻲ
ﻝﺒﻨﺎن.
ج -ان ﻻ ﺘﻜــون ﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻝﻐﺎﻴــﺎت اﺴــﺘﻬﻼﻜﻴﺔ أو ﻝﺘﻤوﻴــل ﻤﺸــﺎرﻴﻊ
اﻝﺘطــوﻴر اﻝﻌﻘــﺎري أو ﺸ ـراء ﻋﻘــﺎرات ﻏﻴــر ﻤﺒﻨﻴــﺔ او ﻝﺘﻤوﻴــل
اﻝ أرﺴﻤﺎل اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ أو ﻹﻋﺎدة ﺘﻤوﻴل ﻗروض ﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺎً
او ﻹﻋ ـ ــﺎدة ﺘﻤوﻴ ـ ــل ﻤﺸ ـ ــﺎرﻴﻊ ﻗﺎﺌﻤ ـ ــﺔ أو ﻝﺸـ ـ ـراء ﻤﺴ ـ ــﺎﻫﻤﺎت
أو ﻤﺸﺎرﻜﺎت أو ﻝﺘﺴدﻴد ﻗروض ﺴﺎﺒﻘﺔ.
د  -ان ﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﻤﻘﺘرض ﺸرﻴﻜﺎً ﻤﻘﻴﻤﺎً ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن.
ﻫـ -أن ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻘرض ﻤﺒﻠﻎ  /١٥ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
و  -ان ﻻ ﺘﺘﺠـ ــﺎوز ﻤـ ــدة ﺘﺴـ ــدﻴد اﺼـ ــل اﻝﻘـ ــرض  ١٥ﺴـ ــﻨﺔ ﻴﺒـ ــدأ
اﺤﺘﺴــﺎﺒﻬﺎ اﻋﺘﺒــﺎ اًر ﻤ ــن اﻨﺘﻬــﺎء ﻓﺘ ـرة اﻝﺴ ــﻤﺎح اﻝﺘــﻲ ﻴﺠ ــب ان
ﺘﺘ ـ ـراوح ﺒـ ــﻴن ﺴـ ــﺘﺔ اﺸـ ــﻬر وأرﺒـ ــﻊ ﺴـ ــﻨوات ﻤـ ــن ﺘـ ــﺎرﻴﺦ ﻤـ ــﻨﺢ
اﻝﻘرض.
 -١٣١اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝ ـ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜ ـ ــﻲ ﻝﺘﻤوﻴ ـ ــل اﻝ أرﺴ ـ ــﻤﺎل
اﻝﺘﺸـ ــﻐﻴﻠﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴـ ــﺎت اﻝﺼـ ــﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻐﻴـ ــﺔ ﺘﺼـ ــدﻴر اﻨﺘﺎﺠﻬـ ــﺎ وﻓﻘ ـ ـﺎً
ﻝﻠﺸروط اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ "ﺴﺎدس ﻋﺸر" ﻤن »اﻝﻤـﺎدة اﻝﻌﺎﺸـرة
ﻤﻜ ــرر« ﻤ ــن اﻝﻘـ ـرار اﻻﺴﺎﺴ ــﻲ رﻗ ــم  ٧٨٣٥ﺘ ــﺎرﻴﺦ ٢٠٠١/٦/٢
ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض ﻤﺒﻠﻎ  /٥ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.

 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣١٠١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٩/٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٤

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٥٦

 -١ ٣٢اﻝﻘ ــروض اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬ ــﺎ اﻝﻤﺼ ــﺎرف ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴ ــﺎت
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻤوﻴـل "اﻝﻘـروض اﻝﺼـﻐﻴرة" اﻝﺘـﻲ ﺴـﺘﻤﻨﺢ ﻤﺒﺎﺸـرة ﻤـن
ﻗﺒل ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.

 -٢٣٣اﻝﻘ ـ ـ ــروض اﻝﺘ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ـ ــﻨﺢ ﺒﺎﻝ ـ ـ ــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜ ـ ـ ــﻲ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌ ـ ـ ــﺔ اﻝد ارﺴ ـ ـ ــﺔ
ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺸروط اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة )ح(
ﻤـ ـ ــن اﻝﺒﻨـ ـ ــد ) (١ﻤـ ـ ــن اﻝﻤـ ـ ــﺎدة اﻝﺘﺎﺴـ ـ ــﻌﺔ ﻤـ ـ ــن اﻝﻘ ـ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴـ ـ ــﻲ
رﻗم  ٧٨٣٥ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠١/٦/٢
 -٣٣٤اﻝﻘــروض اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬــﺎ اﻝﻤﺼــﺎرف ﺒﺎﻝــدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴــﺎت
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻤوﻴـل "اﻝﻘـروض اﻝﺼـﻐﻴرة" اﻝﺘـﻲ ﺴـﺘﻤﻨﺢ ﻤﺒﺎﺸـرة ﻤـن
ﻗﺒل ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺎﻝدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜﻲ.
ﺜﺎﻝﺜﺎً  :٤ﺒﻐﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻴﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﻓﻲ اﻝﻘروض اﻝﺸروط
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 -١ان ﺘﻜـ ــون ﻤﻤﻨوﺤـ ــﺔ ﻝﺘﻤوﻴـ ــل ﻤﺸـ ــﺎرﻴﻊ ﺠدﻴـ ــدة أو ﺘوﺴـ ــﻴﻊ ﻤﺸـ ــﺎرﻴﻊ ﻗﺎﺌﻤـ ــﺔ
وﻏﻴـ ــر ﻤﻤﻨوﺤ ـ ــﺔ ﻹﻋـ ــﺎدة ﺘﻤوﻴ ـ ــل ﻤﺸـ ــﺎرﻴﻊ ﻗﺎﺌﻤ ـ ــﺔ أو ﻝﺸ ـ ـراء ﻤﺴ ـ ــﺎﻫﻤﺎت
او ﻤﺸﺎرﻜﺎت أو ﻝﺘﺴدﻴد ﻗروض ﺴﺎﺒﻘﺔ.
 -٢ان ﻻ ﺘﻜ ــون ﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ ﻝﺘﻤوﻴ ــل ﻤﺸ ــﺎرﻴﻊ ﺘﺘﻌﻠ ــق ﺒﺎﻝﺘ ازﻤ ــﺎت ﻤﺘﻌﺎﻗ ــد ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ
ﻤـ ــﻊ اﻝدوﻝـ ــﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ــﺔ أو اﻝﺒﻠـ ــدﻴﺎت أو اﻝﻤؤﺴﺴـ ــﺎت اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ )ﻤﺜـ ــل ﻋﻘـ ــود
ـﺎء
اﻝ ـ ـ ـ ـ ـ ) (BOTواﻝﻌﻘ ـ ـ ـ ــود ﺒﺎﻝﺘ ارﻀ ـ ـ ـ ــﻲ واﻻﻝﺘ ازﻤ ـ ـ ـ ــﺎت اﻝﺘ ـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻨﻔ ـ ـ ـ ــذ ﺒﻨ ـ ـ ـ ـ ً
ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺼﺎت(.
 -٣ﻤــﻊ ﻤ ارﻋ ــﺎة اﻝﺸ ــروط اﻝﻤﺤــددة ﻓ ــﻲ اﻝﺒروﺘوﻜ ــوﻻت اﻝﻤوﻗﻌــﺔ ﻤ ــﻊ اﻝﺠﻬ ــﺎت
اﻝﻤﻌﻨﻴـ ـ ــﺔ )اﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤـ ـ ــﺔ ﻝﻼﺴـ ـ ــﻜﺎن ،ﺠﻬـ ـ ــﺎز اﺴـ ـ ــﻜﺎن اﻝﻌﺴـ ـ ــﻜرﻴﻴن،
و ازرة اﻝﻤﻬﺠرﻴن ،ﺼـﻨدوق ﺘﻌﺎﻀـد اﻝﻘﻀـﺎة ،اﻝﻤدﻴرﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻘـوى اﻻﻤـن
اﻝداﺨﻠﻲ ،اﻝﻤدﻴرﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻘـوى اﻻﻤـن اﻝﻌـﺎم ،اﻝﻀـﺎﺒطﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴـﺔ(... ،
ﻴﻘﺘﻀ ــﻲ ان ﺘﻜـ ــون اﻝﻘ ــروض اﻝﺴـ ــﻜﻨﻴﺔ ﻤﻤﻨوﺤـ ــﺔ ﻝﺸـ ـراء أو ﺒﻨـ ــﺎء ﻤﺴـ ــﻜن
ﻓ ــﻲ ﻝﺒﻨ ــﺎن ،ﻝﻤـ ـرة واﺤ ــدة ،وﻋﻠ ــﻰ ان ﻴﻜ ــون ﻫ ــذا اﻝﻤﺴ ــﻜن ﻤﻘ ــر اﻻﻗﺎﻤ ــﺔ
اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻌﻤﻴل اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ أو ﻝﻠﻤﻐﺘرب.

 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٨٥٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٨/١٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٠٤
 -٢أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٨٨٧ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/١٠/٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٠٩
 -٣أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٩٩١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١/٣٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٥
 -٤ﻋ ّﺪل ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٩٩١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١/٣٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٥

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٥٧

 -٤ان ﻻ ﻴﺘﺠــﺎوز ﻤﺠﻤــوع أرﺼــدة اﻝﻘــروض اﻝﺒﻴﺌﻴــﺔ واﻝطﺎﻗوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺘﻔﻴد
ﻤ ـ ــن اﻝ ـ ــدﻋم واﻝﻤﻤﻨوﺤ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻝﻤﺼ ـ ــﺎرف ﻜﺎﻓ ـ ــﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ ـ ــﺔ واﺤ ـ ــدة و/أو
ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﺤدة وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﻌرﻴف اﻝوارد ﻓﻲ اﻝﻨﺼـوص اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ
اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻤﺒﻠﻎ  /٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
 -٥ان ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز ،ﺨﻼﻓـ ـﺎً ﻷي ﻨ ــص آﺨ ــر ،اﻝﻔواﺌــد واﻝﻌﻤ ــوﻻت ﻤ ــن اي ﻨ ــوع
ﻜﺎﻨـ ــت ،اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﺤﺘﺴـ ــب ﺴـ ــﻨوﻴﺎً ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذﻩ اﻝﻘـ ــروض ،اﻝﻨﺴـ ــب اﻝﻤﺤـ ــددة
ﻓﻲ اﻝﺠدول ) (PB-BDLاﻝﻤرﻓق.
 -٦ان ﻴـ ــﺘم ﺘﺴـ ــدﻴد ﻫـ ــذﻩ اﻝﻘـ ــروض ﺒـ ــدﻓﻌﺎت ﺘﺴـ ــﺘﺤق ﻓـ ــﻲ ﻨﻬﺎﻴـ ــﺔ ﻜـ ــل ﺸـ ــﻬر
أو ﻜل ﻓﺼل وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ﻫو ﻤﺤدد ﻓـﻲ اﻝﻌﻘـد اﻝﻤوﻗـﻊ ﺒـﻴن اﻝﻤﺼـرف اﻝﻤﻌﻨـﻲ
وﻋﻤﻴﻠﻪ.
راﺒﻌ ـﺎً :ﺒﻐﻴــﺔ اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن اﺤﻜــﺎم ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة  ،ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ان
ﺘﻘدم اﻝﻰ ﻤﻜﺘب اﻝﺤﺎﻜم ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻨﺴﺦ ،اﺤداﻫﺎ اﺼﻠﻴﺔ:
 -١طﻠــب ﻤواﻓﻘــﺔ اﻓرادﻴــﺔ ﻝﻜــل ﻗــرض ﻤــن اﻝﻘــروض اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ،ﻤوﻀ ــوع
اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻨﻴﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة:
أ  -اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﻤﺤ ـ ــددة ﻓ ـ ــﻲ اﻝﺒﻨ ـ ــود ﻤ ـ ــن ) (١اﻝ ـ ــﻰ ) (٥ﻀ ـ ــﻤﻨﺎً
وﻓ ـ ـ ــﻲ اﻝﺒﻨ ـ ـ ــود ) (١٦و) (١٧و) (٢٢و) (٢٤و) (٢٩و)(٣٠
و).(٣١
ب -اﻝﻘـ ــروض اﻝﻤﺤـ ــددة ﻓـ ــﻲ اﻝﺒﻨـ ــد ) (٦اﻝﺘـ ــﻲ ﻴﺘﺠـ ــﺎوز ﻜـ ــل ﻤﻨﻬـ ــﺎ
ﻤﺒﻠﻎ  /١ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
ج -اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (١٨واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺒﻠﻎ  /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
ﻴرﻓق ﺒﻬذا اﻝطﻠب:
 ﻋﻘد اﻝﻘرض اﻝﻤوﻗﻊ ﺒﻴن اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝﻌﻤﻴل. ﺘﻘرﻴـ ــر ﺘﺤﻘـ ــق ﺘﻘﻨـ ــﻲ ﻤـ ــن اﻝﻔرﻴـ ــق اﻝﺘﻘﻨـ ــﻲ اﻝﺘـ ــﺎﺒﻊ ﻝـ ــو ازرة اﻝﺒﻴﺌـ ــﺔﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺨــص اﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد ) (١٧ﻤــن اﻝﻤﻘطــﻊ
"ﺜﺎﻨﻴﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 ﻤ ــﺎ ﻴﺜﺒـ ــت إﻗﺎﻤ ــﺔ اﻝﻤﻘﺘـ ــرض اﻝﻔﻌﻠﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻝﺨ ــﺎرج )اﻝﻤﺴـ ــﺘﻨداتاﻝﻤﺜﺒﺘ ـ ــﺔ ﻝﺘﺴ ـ ــدﻴد اﻝﻀـ ـ ـراﺌب واﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﺒ ـ ــﻴن ﻋﻨـ ـ ـوان اﻝﻤﻘﺘ ـ ــرض،
ﻓواﺘﻴر اﻝﻜﻬرﺒﺎء (...،ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص ﻗروض اﻝﻤﻐﺘرﺒﻴن.
 اﻝﻤﺴ ــﺘﻨدات اﻝﻤﺜﺒﺘ ــﺔ ﻝطﻠ ــب اﻝﻌﻤﻴـ ــل اﻝﺤﺼ ــول ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺠﻨﺴـ ــﻴﺔاﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ،ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص ﻗروض اﻝﻤﻐﺘرﺒﻴن.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٥٨

 اﻝﻤﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻨدات اﻝﻤﺤـ ـ ـ ـ ـ ــددة ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻤﻘطـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ "ﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدس ﻋﺸـ ـ ـ ـ ـ ــر"ﻤـن »اﻝﻤــﺎدة اﻝﻌﺎﺸـرة ﻤﻜــرر« ﻤـن اﻝﻘـرار اﻻﺴﺎﺴـﻲ رﻗــم ٧٨٣٥
ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺨــص اﻝﻘــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻝﺘﻤوﻴــل
اﻝ أرﺴ ـ ــﻤﺎل اﻝﺘﺸـ ـ ــﻐﻴﻠﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴـ ـ ــﺎت اﻝﺼ ـ ــﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻐﻴـ ـ ــﺔ ﺘﺼـ ـ ــدﻴر
اﻨﺘﺎﺠﻬﺎ.
 اي ﻤﺴﺘﻨدات اﺨرى ﻴطﻠﺒﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن. -٢طﻠب ﻤواﻓﻘﺔ اﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻜل ﻓﺌﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت اﻝﻘروض اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤوﻀوع
اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻨﻴﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة :
١
أ  -اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨود ﻤن ) (٧اﻝﻰ ) (١٥ﻀﻤﻨﺎً

وﻓﻲ اﻝﺒﻨود ) (١٩و) (٢٠و) (٢١و) (٢٣و) (٢٥و)(٢٦
و) (٢٧و) (٢٨و) (٣٢و) (٣٣و).(٣٤
ب -اﻝﻘــروض اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد ) (٦واﻝﺘــﻲ ﻻ ﻴﺘﺠــﺎوز ﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ
ﻤﺒﻠﻎ  /١ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
ج -اﻝﻘروض اﻝﻤﺤددة ﻓـﻲ اﻝﺒﻨـد ) (١٨واﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎوز ﻗﻴﻤـﺔ ﻜـل
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ  /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
ﻴرﻓق ﺒﻬذا اﻝطﻠب:
 ﻋﻘود ﻜل ﻤن اﻝﻘـروض ﻤوﻀـوع اﻝﺒﻨـد ) (٧ﻤـن اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺜﺎﻨﻴـﺎً"ﻤـ ـ ـ ــن ﻫـ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻤـ ـ ـ ــﺎدة واﻝﻘـ ـ ـ ــروض اﻝﻤﺤـ ـ ـ ــددة ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻝﺒﻨـ ـ ـ ــد )(٦
اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ  /١ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
 ﻜﻔﺎﻝ ــﺔ اﻝﻤؤﺴﺴ ــﺔ اﻝﻀ ــﺎﻤﻨﺔ ﻓ ــﻲ ﻤ ــﺎ ﺨ ــص اﻝﻘ ــروض اﻝﻤﺤ ــددةﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (١٩ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻨﻴﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 اي ﻤﺴﺘﻨدات اﺨرى ﻴطﻠﺒﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.ﺨﺎﻤﺴﺎً :ﺒﻐﻴــﺔ اﺤﺘﺴــﺎب ﻤﺒﻠــﻎ اﻝــدﻋم اﻝــذي ﻴﻤﻨﺤــﻪ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن وﻓﻘ ـﺎً ﻷﺤﻜــﺎم
ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة:
 -١ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ ان ﻴﻘوم ﺒﺘزوﻴد وﺤدة اﻝﺘﻤوﻴل ﻝدى ﻤﺼرف
ﻝﺒﻨـ ـ ـ ــﺎن وﻝﺠﻨـ ـ ـ ــﺔ اﻝرﻗﺎﺒـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ـ ـ ــﺎرف ،ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻤﺴـ ـ ـ ــؤوﻝﻴﺘﻪ
ﺨ ـ ـﻼل ﻤـ ــدة ﺨﻤﺴـ ــﺔ اﻴـ ــﺎم ﻤـ ــن ﻨﻬﺎﻴـ ــﺔ ﻜـ ــل ﺸـ ــﻬر ،ﺒﺠـ ــداول ﺘﺘﻌﻠـ ــق
ﺒــﺎﻝﻘروض اﻝﺘــﻲ ﺘ ــم وﻀ ــﻌﻬﺎ ﻤوﻀ ــﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴــذ أو ﺴ ــﺤب ﺠــزء ﻤﻨﻬ ــﺎ
ﺨﻼل اﻝﺸﻬر اﻝﻤﻨﺼرم وذﻝك وﻓﻘﺎً ﻝﻸﻨﻤوذج ).(PB-BDL-A
 -١ادﺧ ـ ــﻞ آﺧ ـ ــﺮ ﺗﻌـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻟﻔﻘـ ـ ــﺮة ﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﳌ ـ ــﺎدة اﻟﺴﺎدﺳـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١٢٩٩١ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٩/١/٣٠
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٥

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٥٩

 -٢ﻴﻌﺘﻤـ ـ ــد ﻤؤﺸـ ـ ــر ﻤﻌـ ـ ــدل ﻓواﺌـ ـ ــد اﻝﺘوظﻴﻔـ ـ ــﺎت ﻝـ ـ ــدى ﻤﺼـ ـ ــرف ﻝﺒﻨـ ـ ــﺎن
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨون اﻻول ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒق ﻤﻨﺢ اﻝدﻋم.
 -٣ﻴﻌــﺎد اﺤﺘﺴ ــﺎب ﻨﺴ ــﺒﺔ اﻝــدﻋم ،ﺴ ــﻨوﻴﺎً ،ﻋﻠ ــﻰ ﻀــوء أي ﺘﻌ ــدﻴل ﻴطـ ـ أر
ﻋﻠــﻰ اﻝﻤؤﺸــر ﻜﻤــﺎ ﻫــو ﻤﻌﺘﻤــد ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد ) (٢ﻤــن اﻝﻤﻘطــﻊ "ﺨﺎﻤﺴ ـﺎً"
ﻫذا.
 -٤ﺘﺤــدد ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝــدﻋم ﻤﻘﺎﺒ ــل اﻝﻘــرض وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻤــﺎ ﻫ ــو وارد ﻓــﻲ اﻝﺠ ــدول
) (PB-BDLﻋﻠ ـ ــﻰ اﺴ ـ ــﺎس ارﺼ ـ ــدة اﺼ ـ ــل اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤ ـ ــﺔ
ﻝﻠﻌﻤـ ــﻼء ،دون اﻝﻔواﺌـ ــد ﺤﺴ ـ ــب ﺠـ ــدول اﻝﺘﺴ ـ ــدﻴدات اﻝﻤﺼـ ــرح ﻋﻨ ـ ــﻪ
وﺘُﺤﺘﺴب ﻋﻠﻰ اﺴﺎس ﻴوﻤﻲ وﺘُﺴدد ،ﻓﺼﻠﻴﺎً ،ﺒذات ﻋﻤﻠﺔ اﻝﻘرض.
اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺴـﺤب وﺒﻌـد اﺨـذ ﻤواﻓﻘـﺔ
ﺴﺎدﺴﺎً :ﻴﺴري اﻝدﻋم ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻘرض
ً

ﻤﺼـ ــرف ﻝﺒﻨـ ــﺎن .وﺘُﻘﻴـ ــد ﻤﺒـ ــﺎﻝﻎ اﻝـ ــدﻋم ،ﻋﻨـ ــد اﺴـ ــﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﻓـ ــﻲ ﺤﺴـ ــﺎب
اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ اﻝﻤﻔﺘوح ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.

ﺴﺎﺒﻌﺎً :ﻓــﻲ ﺤــﺎل ﻋــدم وﻀ ـﻊ اﻝﻘــرض ﻤوﻀــﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴــذ ﺨــﻼل ﻤــدة ﺴــﺘﺔ اﺸــﻬر
ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻝدﻋم ،ﻴﻌﺘﺒر ﻗرار اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻻﻏﻴﺎً
اﻻ اﻨﻪ ﻴﻌود ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب ﺘﻤدﻴد اﻝﻤﻬﻠـﺔ اﻝﻤـذﻜورة
اﻋﻼﻩ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر اﻀﺎﻓﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎب ﻴﻌود ﻝﻪ اﻤر ﺘﻘدﻴرﻫﺎ.
ﺜﺎﻤﻨﺎً:

ﻴﻤﻜـن اﻓــﺎدة اﻝﻤﺼـﺎرف ﻤــن اﺤﻜـﺎم ﻫــذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﻤﻘﺎﺒــل ﺘﻤوﻴﻠﻬـﺎ ﻝﻠﻘــروض
اﻝﺴـ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬـ ــﺎ ﻤﺼـ ــرف اﻻﺴـ ــﻜﺎن ش.م.ل .ﻝﻌﻤﻼﺌـ ــﻪ ﺒـ ــﺎﻝﻠﻴرة
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ ﻗﺒـل ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠١٨/١٢/٣١ﺸـرط ان ﺘﻜــون اﻝﻘـروض اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ
اﻝﺘـ ــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــذا اﻻﺨﻴ ـ ــر ﺒﻔﺎﺌـ ــدة ﻻ ﺘﺘﺠ ـ ــﺎوز ﻤؤﺸ ـ ــر ﻤﻌ ـ ــدل ﻓواﺌ ـ ــد
اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻨﺎﻗص .%٤،٧٥
ﺒﻐﻴــﺔ اﺤﺘﺴــﺎب ﻤﺒــﺎﻝﻎ اﻝــدﻋم ﻤﻘﺎﺒــل اﻝﻘــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻤــن ﻤﺼــرف
اﻻﺴﻜﺎن ش.م.ل .ﺘﻌﺘﻤد اﻵﻝﻴـﺔ اﻝﻤﺤـددة ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـن اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺨﺎﻤﺴـﺎً"
و"ﺴﺎدﺴﺎً" و"ﺴﺎﺒﻌﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺒﺤﻴث ﻴﻘوم ﻫـذا اﻻﺨﻴـر ﺒﺎﻝﺘﺼـرﻴﺢ،
ﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ ،ﻋن اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘم وﻀـﻌﻬﺎ ﻤوﻀـﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴـذ ﺒﻤوﺠـب
اﻝﺠداول اﻝﻤﻌدة وﻓﻘﺎً ﻝﻸﻨﻤوذج ).(PB-BDL-A
ﺘُﻘﻴ ــد ﻤﺒ ــﺎﻝﻎ اﻝ ــدﻋم ،ﻋﻨ ــد اﺴ ــﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﻓ ــﻲ ﺤﺴ ــﺎب ﻤﺼ ــرف اﻻﺴ ــﻜﺎن
ش.م.ل .اﻝﻤﻔﺘــوح ﻝــدى ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻋﻠــﻰ أن ﻴﻌﻴــد ﻫــذا اﻻﺨﻴــر ﻗﻴــد
اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤذﻜورة ﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﺎﻨﺤﺔ.

ﺘﺎﺴﻌﺎً :ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ اﺨــذ ﻤواﻓﻘــﺔ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻋﻠــﻰ اي ﺘﻌــدﻴل
ﻓﻲ اﻝﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻋﻤﻼً ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١
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ﻋﺎﺸرا :ﻴﺘﺤﻤل ﻜل ﻤﺼرف ﻴﻤﻨﺢ ﻗروﻀـﺎً ﻤـن اﻝﻔﺌـﺎت اﻝﻤﺤـددة ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة
ﻤﺴ ـ ــؤوﻝﻴﺔ ﺼ ـ ــﺤﺔ ﺘﻨﻔﻴ ـ ــذﻫﺎ وﻤراﻗﺒ ـ ــﺔ اﺴ ـ ــﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ وﺘطﺎﺒﻘﻬ ـ ــﺎ ﻤ ـ ــﻊ اﻝﻐﺎﻴ ـ ــﺔ
اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻤــن اﺠﻠﻬــﺎ وذﻝــك ﺘﺤــت طﺎﺌﻠــﺔ ﺘﺴــدﻴد ﻗﻴﻤــﺔ اﻝــدﻋم اﻝﻤدﻓوﻋــﺔ
ﻤــن ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻤﻘﺎﺒــل ﻜــل ﻗــرض ﻤﻤﻨــوح ﺒطرﻴﻘــﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔــﺔ ﻷﺤﻜــﺎم
ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة واﻝزام اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨـﻲ ﺒدﻓــﻊ ﺘﻌـوﻴض ،ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺒﻨـد ﺠ ازﺌـﻲ،
ﻤﻘدارﻩ  %١٥ﻤن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻘـرض ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ اﻝـﻰ اﻴـداع اﺤﺘﻴـﺎطﻲ ﺨـﺎص
ﺒﻤــﺎ ﻴـوازي ﻗﻴﻤــﺔ اﻝــدﻋم اﻝﻤــذﻜور ﻤﻘﺎﺒــل ﻫــذا اﻝﻘــرض ﻝﻔﺘ ـرة ﺘـوازي اﻝﻤــدة
اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻔﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻤن دﻋم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
ﺤﺎدي ﻋﺸر :ﻴﺘوﻗف دﻋم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻘرض:
 ﻓــﻲ ﺤــﺎل ﺘـ ّـم ﺘﺼــﻨﻴﻔﻪ "ﻤﺸــﻜوﻜﺎً ﺒﺘﺤﺼــﻴﻠﻪ" أو "ردﻴﺌ ـﺎً" أو ﻓــﻲ ﺤــﺎلﺘوﻗف اﻝﻤﺸروع اﻝذي ﺘم دﻋﻤﻪ.
اﻤـ ــﺎ إذا ﺘـ ــم إﻋـ ــﺎدة ﺘﺼـ ــﻨﻴف اﻝﻘـ ــرض ﺒﺤﻴـ ــث ﻝـ ــم ﻴﻌـ ــد ﻻ "ﻤﺸـ ــﻜوﻜﺎً
ﺒﺘﺤﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻠﻪ" وﻻ "ردﻴﺌ ـ ـ ـ ـ ــﺎ" أو إذا اﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺘؤﻨف اﻝﻌﻤ ـ ـ ـ ـ ــل ﺒﺎﻝﻤﺸ ـ ـ ـ ـ ــروع
ﻓ ـ ــﻴﻤﻜن ﻋﻨ ـ ــدﻫﺎ اﻝﻤواﻓﻘ ـ ــﺔ ﻤﺠ ـ ــدداً ﻋﻠ ـ ــﻰ إﻓ ـ ــﺎدة اﻝﻘ ـ ــرض اﻝﻤ ـ ــذﻜور
ﻤن اﻝدﻋم.
 ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﺼـدور ﻗـرار ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻋـن "ﻫﻴﺌـﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺨﺎﺼـﺔ" ﺒوﻀـﻊﺤﺴ ـ ـ ــﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤﻴـ ـ ـ ــل ﺘﺤ ـ ـ ــت اﻝﻤراﻗﺒـ ـ ـ ــﺔ ) (Traceableأو ﺒﺘﺠﻤﻴـ ـ ـ ــد
ﻫذﻩ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت.
اﻤﺎ إذا ﺘم ﺘﺤرﻴر ﻫذﻩ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت أو ﻝم ﺘﻌد ﻤوﻀوﻋﺔ ﺘﺤت اﻝﻤراﻗﺒﺔ
ﻓ ــﻴﻤﻜن ﻋﻨ ــدﻫﺎ اﻝﻤواﻓﻘ ــﺔ ﻤﺠ ــدداً ﻋﻠ ــﻰ إﻓ ــﺎدة اﻝﻘ ــرض اﻝﻤ ــذﻜور ﻤ ــن
اﻝدﻋم.
ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر :ﻴﺴ ـ ــﺘوﻓﻲ ﻤﺼ ـ ــرف ﻝﺒﻨ ـ ــﺎن ﻋﻤوﻝ ـ ــﺔ ،ﻝﻤـ ـ ـرة واﺤ ـ ــدة ،ﺒﺎﻝ ـ ــدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜ ـ ــﻲ
ﺒﻨﺴـﺒﺔ  % ٠،٥ﻤـن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻘـروض اﻝﺼـدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌـﺔ ﻜﺎﻓـﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﻤـن
ﻗﺒل اﻝﻤﺼﺎرف ﺒﻤوﺠب اﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة .١
ﻴطﻠب ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف ﺘزوﻴد وﺤدة اﻝﺘﻤوﻴـل ﻝـدى ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن ،ﻓﺼـﻠﻴﺎً
ﺨﻼل ﻤﻬﻠﺔ ﻋﺸرة اﻴﺎم ﻤن ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺼل ،ﺒﻼﺌﺤﺔ ﺘﺘﻀﻤن اﺴﻤﺎء ﺠﻤﻴﻊ
اﻝﻌﻤــﻼء اﻝــذﻴن اﺴــﺘﻔﺎدوا ﺨــﻼل ﻫــذا اﻝﻔﺼــل ﻤــن ﻗــروض ﺼــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌــﺔ
وﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض اﻝﻤﻤﻨوح ﻝﻜل ﻤﻨﻬم وذﻝك ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص:
 اﻝﻘ ـ ـ ــروض اﻝﺼ ـ ـ ــدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘ ـ ـ ــﻲ ﻻ ﺘﺘﺠ ـ ـ ــﺎوز ﻗﻴﻤ ـ ـ ــﺔ ﻜ ـ ـ ــل ﻤﻨﻬ ـ ـ ــﺎﻤﺒﻠﻎ  /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
 -١ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣١٠١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٩/٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٤
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 اﻝﻘ ـ ـ ــروض اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤ ـ ـ ــﻨﺢ ﻝﺘﻤوﻴـ ـ ـ ــل ﺸ ـ ـ ـ ـراء ﺴ ـ ـ ــﺨﺎﻨﺎت ﻤﻴـ ـ ـ ــﺎﻩ ﺘﻌﻤـ ـ ـ ــلﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ.
ﺜﺎﻝث ﻋﺸر :١ﻴﻤﻜـ ـ ـ ــن ﻝﻠﻤﺼـ ـ ـ ــﺎرف ،اﺴـ ـ ـ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎً وﺒﻌـ ـ ـ ــد اﻝﺤﺼـ ـ ـ ــول ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻤواﻓﻘ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ،اﻻﺴ ــﺘﻔﺎدة ﻤ ــن أﺤﻜ ــﺎم اﻝﻤ ــﺎدة "اﻝﺤﺎدﻴ ــﺔ ﻋﺸـ ـرة ﻤﻜ ــرر"
ﻫ ــذﻩ ﻤﻘﺎﺒ ــل اﻝﻘ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺴ ــﺒق
ان ﺤﺼــﻠت ﻋﻠــﻰ ﻤواﻓﻘــﺔ اﻝﻤﺼــرف اﻝﻤﻌﻨــﻲ أو ﻋﻠــﻰ ﻤواﻓﻘــﺎت اﻝﺠﻬــﺎت
اﻝﻤﻌﻨﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻝﺒروﺘوﻜوﻻت )اﻝﻤؤﺴﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻝﻼﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻜﺎن،
ﺠﻬ ــﺎز اﺴ ــﻜﺎن اﻝﻌﺴ ــﻜرﻴﻴن  (...واﻝﺘ ــﻲ ﺘﺠ ــﺎوزت اﻝﺤ ــد اﻻﻗﺼ ــﻰ ﻝﻠﻤﺒﻠ ــﻎ
اﻝﻤﺨﺼـص ﻝﻜــل ﻤﺼـرف ﻋــن اﻝﻌـﺎم  ،٢٠١٨اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴـﻪ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ
"أوﻻً" ﻤـ ــن ﻫـ ــذﻩ اﻝﻤـ ــﺎدة ،اﻝﻤﺤـ ــددة ﻓـ ــﻲ اﻝﻠ ـ ـواﺌﺢ ﻏﻴـ ــر اﻝﻘﺎﺒﻠـ ــﺔ ﻝﻠﺘﻌـ ــدﻴل
اﻝﻤﺘﻀ ـ ـ ــﻤﻨﺔ اﺴ ـ ـ ــﻤﺎء اﻝﻌﻤ ـ ـ ــﻼء واﻝﻤﺒﻠﻐ ـ ـ ــﺔ ﻤ ـ ـ ــن ﻤﺼ ـ ـ ــرف ﻝﺒﻨ ـ ـ ــﺎن ﻗﺒ ـ ـ ــل
ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠١٨/٣/١٥ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺘﺤــت طﺎﺌﻠــﺔ
ﺘطﺒﻴ ــق اﻻﺠـ ـراءات واﻝﺒﻨ ــود اﻝﺠزاﺌﻴ ــﺔ اﻝﻤﻨﺼ ــوص ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻓـ ـﻲ اﻝﻤﻘط ــﻊ
"ﻋﺎﺸ اًر" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ان ﺘﻘدم إﻝﻰ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ،ﻀﻤن ﻤﻬﻠﺔ
ﺤدﻫﺎ اﻻﻗﺼﻰ ﺘﺎرﻴﺦ  ،٢٠١٨/٤/٣٠طﻠﺒﺎت اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﺤﻜﺎم
ّ
ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻘروض اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ ﻤرﻓﻘﺎً ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺜﺒت ﺼﺤﺔ
وﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤواﻓﻘﺎت اﻝﻤذﻜورة أﻋﻼﻩ.
ﻴﺴري اﻝدﻋم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻘروض اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن ﺒداﻴﺔ اﻝﻌﺎم ٢٠١٩
وﻀﻤن اﻝﺸروط اﻝﻤﻌﺘﻤدة واﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﺒﺘﺎرﻴﺦ .٢٠١٨/٣/١٥
ﺘﺤﺘﺴب ﻫذﻩ اﻝﻘروض ﻀﻤن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝذي ﺴﻴﺨﺼص
ﻝﻠﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻤﻼً
ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة "اﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة ﻤﻜرر" ﻫذﻩ ﺨﻼل اﻝﻌﺎم .٢٠١٩
ﺘﻘــوم ﻝﺠﻨــﺔ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف ﺒﺎﻝﺘﺄﻜــد ﻤــن ﺼــﺤﺔ اﻝﺘﻘﻴــد ﺒــﺎﻝﻠواﺌﺢ
اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴﻬــﺎ اﻋــﻼﻩ وﻤــن ان ﻫــذﻩ اﻝﻘــروض ﺘﺘواﻓــق ﻤــﻊ اﺤﻜــﺎم اﻝﻤﻘطــﻊ
"ﺜﺎﻝث ﻋﺸر" ﻫذا.

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٧٧٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٣/١٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٨٧

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٦٢

راﺒﻊ ﻋﺸر :١ﻀــﻤن اﻝﺤــدود اﻻﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻤطﻠــﻊ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﻴﻤﻜــن،
ﺨﻼل ﻤﻬﻠﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ  ،٢٠١٨/١٢/٣١اﻓﺎدة ﻤﺼرف اﻻﺴﻜﺎن ﻤن دﻋـم
ﻤﺼرف ﻝﺒﻨـﺎن ﻤﻘﺎﺒـل اﻝﻘـروض اﻝﺴـﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬـﺎ ﻝﻠﻌﻤـﻼء واﻝﻤﻤوﻝـﺔ
ﻤﻨــﻪ ﻤﺒﺎﺸ ـرة وذﻝــك وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻸﺼــول وﻝﻶﻝﻴــﺔ اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﻤﻘــﺎطﻊ "ﺜﺎﻝﺜ ـﺎً"
و"ﺨﺎﻤﺴ ـ ـﺎً" و"ﺴﺎدﺴ ـ ـﺎً" و"ﺴـ ــﺎﺒﻌﺎً" و"ﺘﺎﺴـ ــﻌﺎً" و"ﻋﺎﺸ ـ ـ اًر" و"ﺤـ ــﺎدي ﻋﺸـ ــر"
وﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "راﺒﻌﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﺨﺎﻤس ﻋﺸر :٢ﻴﻤﻜــن ﻝﻠﻤﺼــﺎرف ،أن ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن دﻋــم ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻤﻘﺎﺒــل اﻝﻘــروض
اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ "ﺜﺎﻨﻴ ـﺎً" ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة واﻝﺘــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬــﺎ ﻝﻌﻤﻼﺌﻬــﺎ،
ﻋﻠـ ــﻰ ﻤﺴـ ــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒـ ــل ﺘـ ــﺎرﻴﺦ  ،٢٠١٩/١٢/٣١وذﻝـ ــك وﻓﻘ ـ ـﺎً ﻝﻠﺸـ ــروط
وﻝﻸﺼول وﻝﻶﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﻤﺠﻤوع:
 -١اﻝﻘــروض اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎرف ﻜﺎﻓــﺔ
ﻤﺒﻠﻎ  ٧٩٠ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -ﻤﺒﻠﻎ  ٤٩٠ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺎ ﺨـص اﻝﻘـروض اﻝﺴـﻜﻨﻴﺔ
اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻜﺎم "اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻝـث ﻋﺸـر" ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة
واﻝﻤﺤ ــددة ﻓ ــﻲ اﻝﻠـ ـواﺌﺢ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴ ــﺔ اﻝﻤﺒﻠﻐ ــﺔ ﻤ ــن ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن
واﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ:
 ﺤﺼوﻝﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ أو ﻋﻠﻰﻤواﻓﻘﺎت اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒروﺘوﻜوﻻت )اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻝﻼﺴﻜﺎن ،ﺠﻬﺎز اﺴﻜﺎن اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن (...
 ﺘﺠﺎوز اﻝﻤﺼرف ﻝﻠﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺨﺼص ﻝﻪ ﻋن اﻝﻌﺎم .٢٠١٨ ﺴ ـ ـرﻴﺎن اﻝـ ــدﻋم ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذﻩ اﻝﻘـ ــروض اﻋﺘﺒـ ــﺎ اًر ﻤـ ــن ﺒداﻴـ ــﺔاﻝﻌﺎم .٢٠١٩
ب -٣ﻤﺒﻠﻎ  ٤٦٥ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺎ ﺨـص اﻝﻘـروض اﻝﺴـﻜﻨﻴﺔ
اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﺨــﻼل اﻝﻌــﺎم  ٢٠١٩ﻋﻠــﻰ ان ﻴﻘــوم ﻜــل ﻤﺼــرف
ﺒﻤـ ـ ـ ــﻨﺢ ﻫـ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻘـ ـ ـ ــروض ﻤـ ـ ـ ــن اﻝﻤﺒـ ـ ـ ــﺎﻝﻎ اﻝﻤودﻋـ ـ ـ ــﺔ ﺒﺎﺴـ ـ ـ ــﻤﻪ
ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺤﺴــﺎب داﺌــن ﺨــﺎص ﻝــدى ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن
واﻝﻨﺎﺘﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ــن ﻋﻤﻠﻴ ـ ـ ــﺎت ﺒﻴ ـ ـ ــﻊ دوﻻر اﻤﻴرﻜ ـ ـ ــﻲ ﻴﻘ ـ ـ ــوم ﺒﻬ ـ ـ ــﺎ
ﻤﻊ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻝﻬذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ.
 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٨٥٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٨/١٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٠٤
 -٢أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٩٩١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١/٣٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٥
 -٣ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣١٠١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٩/٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٤
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ﻻ ﺘ ـ ــدﺨل اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﺴ ـ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤ ـ ــﺔ وﻓﻘـ ـ ـﺎً ﻝﻬ ـ ــذﻩ اﻵﻝﻴ ـ ــﺔ
ﻓــﻲ اﺤﺘﺴــﺎب ﻨﺴــﺒﺔ اﻝـ ـ ) (%٢٥اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة اﻻوﻝــﻰ
ﻤﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻝﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار اﻷﺴﺎﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ رﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ٧٧٧٦
ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠١/٢/٢١
 -٢اﻝﻘ ـ ـ ــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤ ـ ـ ــﺔ ﺒ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ـ ــﺔ ﻤ ـ ـ ــن اﻝﻤﺼ ـ ـ ــﺎرف ﻜﺎﻓ ـ ـ ــﺔ
ﻝﻠﻘطﺎﻋــﺎت اﻻﻨﺘﺎﺠﻴــﺔ ﻀــﻤن ﺒرﻨــﺎﻤﺞ "ﻜﻔﺎﻝــﺔ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺼــﻐﻴرة"
ﻤﺒﻠﻎ  ٥ﻤﻠﻴﺎرات ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
 -٣اﻝﻘــروض اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎرف ﻜﺎﻓــﺔ
ﻤﺒﻠﻎ  ٤٥ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
" -٤اﻝﻘــروض اﻝﺼــﻐﻴرة" اﻝﻤﻤوﻝــﺔ ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎرف ﻜﺎﻓــﺔ ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ
ﻤﺒﻠﻎ  ٢٥ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
 -٥اﻝﻘروض اﻻﺨرى اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜﻲ ﻤن اﻝﻤﺼـﺎرف ﻜﺎﻓـﺔ
ﻤﺒﻠﻎ  ٥٠٠ﻤﻠﻴون دوﻻر اﻤﻴرﻜﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻤن اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ
وﻤن اﻝـ ) (EIBو).(AFD
ﺴﺎدس ﻋﺸر :١ﻀﻤن اﻝﺤدود اﻻﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ "ﺨﺎﻤس ﻋﺸر" ﻤن ﻫذﻩ
اﻝﻤﺎدة ﻴﻤﻜن ،ﺨﻼل ﻤﻬﻠﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ  ،٢٠١٩/١٢/٣١اﻓﺎدة ﻤﺼرف
اﻻﺴﻜﺎن ﻤن دﻋم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ
ﻝﻠﻌﻤﻼء واﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻤﻨﻪ ﻤﺒﺎﺸرة وذﻝك وﻓﻘﺎً ﻝﻸﺼول وﻝﻶﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ
اﻝﻤﻘﺎطﻊ "ﺜﺎﻝﺜﺎً" و"ﺨﺎﻤﺴﺎً" و"ﺴﺎدﺴﺎً" و"ﺴﺎﺒﻌﺎً" و"ﺘﺎﺴﻌﺎً" و"ﻋﺎﺸ اًر" و"ﺤﺎدي
ﻋﺸر" وﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "راﺒﻌﺎً" ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
اﻝﻤــﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻋﺸـرة  :٢ﻤــﻊ ﻤ ارﻋــﺎة اﻝﺸــروط اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﺒروﺘوﻜــوﻻت اﻝﻤوﻗﻌــﺔ ﻤــﻊ اﻝﺠﻬــﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ
)اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺴﻜﺎن ،ﺠﻬﺎز اﺴﻜﺎن اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن ،و ازرة اﻝﻤﻬﺠرﻴن ،ﺼﻨدوق
ﺘﻌﺎﻀــد اﻝﻘﻀــﺎة ،اﻝﻤدﻴرﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻘــوى اﻻﻤــن اﻝــداﺨﻠﻲ ،اﻝﻤدﻴرﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻘــوى
اﻻﻤن اﻝﻌﺎم ،اﻝﻀﺎﺒطﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ:(... ،
 -١ﻴﺤظ ــر ﺒﻴ ــﻊ اﻝوﺤ ــدة اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ ﻤوﻀ ــوع اﻝﻘ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ وﻓﻘـ ـﺎً
ﻷﺤﻜــﺎم ﻫــذا اﻝﻘ ـرار ﻗﺒــل ﻤــرور ﺴــﺒﻊ ﺴــﻨوات ﻋﻠــﻰ وﻀــﻊ اﻝﻘــرض ﻤوﻀــﻊ
اﻝﺘﻨﻔﻴذ.
 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣١٠١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٩/٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٤
 -٢أﺿ ـ ــﻴﻔﺖ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳌ ـ ــﺎدة ﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١٢٧٤٨ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/١/١١ﺗﻌﻤ ـ ــﻴﻢ وﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ،(٤٨٣ﰒ ﻋـ ـ ـ ّﺪﻟﺖ
ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٩٩١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١/٣٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٥

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٦٤

 -٢ﻻ ﻴﻤﻜ ــن ﺘﺴ ــدﻴد اﻝﻘ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓ ــﺔ ﻤوﻀ ــوع ﻫ ــذا اﻝﻘـ ـرار ﻗﺒ ــل ﻤ ــرور
ﺴـ ــﺒﻊ ﺴـ ــﻨوات ﻋﻠـ ــﻰ وﻀـ ــﻌﻬﺎ ﻤوﻀـ ــﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴـ ــذ اﻻ ﻓـ ــﻲ ﺤـ ــﺎﻻت ﺨﺎﺼـ ــﺔ أو
اﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺒــررة ﻴﻌــود اﻝﺘﻘــدﻴر ﻓﻴﻬــﺎ ﻝﺤــﺎﻜم ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻜﺘﻐﻴﻴــر ﺘﺼــﻨﻴف
اﻝﻘرض ﺒﺤﻴث ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺸﻜوﻜﺎً ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻪ أو ردﻴﺌﺎً أو ﻜﺎﻝوﻓﺎة أو ﺘوﻗف دﺨل
اﻝﻌﻤﻴل ﻷﻜﺜر ﻤن ﺴﻨﺔ ﻷﺴﺒﺎب ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن ارادﺘﻪ أو ﺘـﺄﺨر أو ﻋـدم اﺴـﺘﻼم
اﻝوﺤدة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻗﻴد اﻻﻨﺸﺎء أو ﻋدم اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ.
 -٣ان ﻻ ﻴ ــﺘم اﺴ ــﺘﺒدال اﻝوﺤ ــدة اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻻ ﻓ ــﻲ ﺤ ــﺎﻻت ﺨﺎﺼ ــﺔ أو اﺴ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻜﺘﺄﺨر أو ﻋدم اﺴﺘﻼم اﻝوﺤدة
ﻤﺒررة ﻴﻌود اﻝﺘﻘدﻴر ﻓﻴﻬﺎ ﻝﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ّ
ّ
اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻗﻴد اﻻﻨﺸﺎء أو ﻋدم اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وذﻝك ﻝﻤرة واﺤدة.
 -٤ﻓــﻲ ﺤــﺎل ﺒﻴــﻊ اﻝوﺤــدة اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ ﻤوﻀــوع اﻝﻘــرض اﻝﻤﻤﻨــوح ﻝﻠﻌﻤﻴــل أو ﺘﺴــدﻴد
ﻫــذا اﻝﻘــرض ﻗﺒــل ﻤــرور ﺴــﺒﻊ ﺴــﻨوات ﻋﻠــﻰ وﻀــﻌﻪ ﻤوﻀــﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴــذ ﺨﻼﻓ ـﺎً
ﻷﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤـﺎدة ،ﻴـدﻓﻊ اﻝﻤﺼـرف اﻝﻤﻘـرض ﻓﺎﺌـدة ﺠزاﺌﻴـﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ  %٢ﻤـن
ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻝﻘ ــرض اﻝﺴ ــﻜﻨﻲ اﻝ ــذي ﻤﻨﺤ ــﻪ ﻝﻠﻌﻤﻴ ــل ﻋ ــن اﻝﻔﺘـ ـرة اﻝﺘ ــﻲ اﺴ ــﺘﻔﺎد ﻓﻴﻬ ــﺎ
اﻝﻤﺼرف ﻤن اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻪ ﻤن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻤﻘﺎﺒل ﻫذا اﻝﻘـرض
وﻴﺘم ﺘﺤﻤﻴل ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴل.
 –٥ﻻ ﺘﺤﺘﺴب ﻀﻤن اﻝﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن اﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻘرار ﻜﻠﻔـﺔ
ﺒواﻝص اﻝﻀﻤﺎن.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸرة ﻤﻜرر :١ﻴﻤﻜــن اﻋــﺎدة ﺠدوﻝــﺔ اﻝﻘــروض ﻏﻴــر اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ ﻤوﻀــوع "اﻝﻤــﺎدة اﻝﺘﺎﺴــﻌﺔ ﻤﻜــرر"
و"اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة" و"اﻝﻤﺎدة اﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة ﻤﻜـرر" ﻤـن ﻫــذا اﻝﻘ ـرار اذا ﺘـم ﺘﺤوﻴﻠﻬـﺎ
ﻝﻬذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﻰ اﻝدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜﻲ.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸرة :٢ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف :
 ﺨﻼل ﻤﻬﻠﺔ اﻗﺼﺎﻫﺎ ﺘـﺎرﻴﺦ  ٢٠١٨/٤/١٥ﺘزوﻴـد وﺤـدة اﻝﺘﻤوﻴـل ﻝـدى ﻤﺼـرفﻝﺒﻨﺎن ﺒﻼﺌﺤﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋن أﺴـﻤﺎء اﻝﻤﺴـﺘﻔﻴدﻴن ﻤـن اﻝﻘـروض اﻝﺴـﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤـﺔ
وﻓﻘ ـﺎً ﻷﺤﻜــﺎم ﻫــذا اﻝﻘ ـرار واﻝــذﻴن ﻝــم ﻴﺴﺘﺤﺼــﻠوا ﻋﻠــﻰ ﺴــﻨدات ﺘﻤﻠﻴــك ﻝﻠوﺤــدات
اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤوﻀوع اﻝﻘروض اﻝﻤذﻜورة.
 اﻝﺘﺄﻜ ــد ﻤ ــن ان اﻝوﺤ ــدات ﻤوﻀ ــوع اﻝﻘ ــروض اﻝﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴ ــﺘﻔﻴدة ﻤ ــن أﺤﻜ ــﺎمﻫذا اﻝﻘرار ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻷﺠﻠﻬﺎ .
 -١أﺿــﻴﻔﺖ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٢٨٥٨ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٨/١٠ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  (٥٠٤ﰒ أدﺧــﻞ آﺧــﺮ ﺗﻌــﺪﻳﻞ
ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣١٠١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٩/٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٤
 -٢أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٧٤٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/١/١١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٨٣

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٦٥

اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸرة ﻤﻜـرر :١ﺘﺴﺘﺤق اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻤن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻋﻤﻼً ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻘرار ﻤﻘﺎﺒل
ـﺘم ﺘﺼ ــﻨﻴﻔﻪ "ﻤﺸ ــﻜوﻜﺎً ﺒﺘﺤﺼ ــﻴﻠﻪ" أو "ردﻴﺌـ ـﺎً" أو ﻓ ــﻲ ﺤ ــﺎل ﺘوﻗ ــف
ﻜ ــل ﻗ ــرض ﻴ ـ ّ
اﻝﻤﺸروع اﻝذي ﻤﻨﺢ ﻤن اﺠﻠﻪ.
ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ــﺎرف اﺒـ ــﻼغ ﻤﺼـ ــرف ﻝﺒﻨـ ــﺎن ،ﻓـ ــو اًر ،ﻋﻨـ ــد ﺘـ ــﺄﺨر اﻝﻌﻤﻴـ ــل اﻝﻤ ـ ــدﻴن
ﻝﻔﺘـ ـ ـ ـرة ﺘزﻴـ ـ ـ ــد ﻋ ـ ـ ــن  ١٨٠ﻴوﻤ ـ ـ ـ ـﺎً ﻋ ـ ـ ــن ﺘﺴـ ـ ـ ــدﻴد أي ﻤ ـ ـ ــن اﻝﻘـ ـ ـ ــروض ﻤوﻀـ ـ ـ ــوع
ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــذا اﻝﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار ﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻤﺎ "اﻝﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻝﺘﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺔ ﻤﻜ ـ ـ ـ ـ ــرر" و"اﻝﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻝﻌﺎﺸـ ـ ـ ـ ـ ـرة"
و"اﻝﻤ ـ ــﺎدة اﻝﺤﺎدﻴ ـ ــﺔ ﻋﺸـ ـ ـرة ﻤﻜ ـ ــرر" ﻤﻨ ـ ــﻪ وذﻝ ـ ــك ﺘﺤ ـ ــت طﺎﺌﻠ ـ ــﺔ دﻓـ ـ ــﻊ ﺘﻌ ـ ــوﻴض،
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺒﻨد ﺠزاﺌﻲ ،ﻤﻘدارﻩ  %١٥ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض.
اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﺸرة :٢أوﻻً :ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺼﺎرف اﻝطﻠب ﻤن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺘﺄﻤﻴن اﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ:
 -١ﺒﻨﺴ ـ ــﺒﺔ  %٩٠ﻤـ ـ ــن ﻗﻴﻤ ـ ــﺔ اﻝﻔ ـ ـ ـواﺘﻴر اﻝﻤﺨﺼﺼ ـ ــﺔ ،ﺤﺼ ـ ـ ـ اًر ،ﻻﺴـ ـ ــﺘﻴراد
اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ )ﺒﻨزﻴن ،ﻤﺎزوت ،ﻏﺎز(.
 -٢ﺒﻨﺴــﺒﺔ  %٨٥ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻔ ـواﺘﻴر اﻝﻤﺨﺼﺼــﺔ ،ﺤﺼ ـ اًر ،ﻻﺴــﺘﻴراد اﻝﻘﻤــﺢ
واﻻدوﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝطﺒﻴﺔ وﺤﻠﻴب اﻝرﻀﻊ ﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻋﻤـر اﻝﺴـﻨﺔ واﻝﻤـواد
اﻝطﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻدوﻴﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﻴﺸـ ــﺘرط ﻝﻼﺴـ ــﺘﻔﺎدة ﻤـ ــن اﺤﻜـ ــﺎم ﻫـ ــذﻩ اﻝﻤـ ــﺎدة ان ﺘﻜـ ــون اﻝﺴـ ــﻠﻊ اﻝﺘـ ــﻲ ﻴـ ــﺘم
اﺴــﺘﻴرادﻫﺎ ﻤﺨﺼﺼــﺔ ﺤﺼ ـ اًر ﻝﻼﺴــﺘﻬﻼك اﻝﻤﺤﻠــﻲ وﻓﻘ ـﺎً ﻝﺤﺎﺠــﺎت اﻝﺴــوق
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ.
ﺜﺎﻝﺜﺎً :ﺒﻐﻴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻻﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻔﺎدة ﻤ ـ ـ ـ ــن اﺤﻜ ـ ـ ـ ــﺎم اﻝﻤﻘط ـ ـ ـ ــﻊ "اوﻻً" ﻤ ـ ـ ـ ــن ﻫ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻤ ـ ـ ـ ــﺎدة،
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف ان ﺘﻘدم اﻝطﻠﺒﺎت ﻤوﻀوع ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة اﻝـﻰ ﻤدﻴرﻴـﺔ اﻝﻘطـﻊ
واﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻝــدى ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻴرﻓــق ﺒﻬــﺎ اﻝﻤﺴــﺘﻨدات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺒﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﻴراد ﺴﻴﻤﺎ ﻨﺴﺨﺔ ﻋن:
 -١اﻝﻔﺎﺘورة اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ واﻝﻘﻤﺢ.
 -٢اﻝﻔ ــﺎﺘورة اﻝﻨﻬﺎﺌﻴ ــﺔ ﻤﺼ ــدﻗﺔ ﻤ ــن و ازرة اﻝﺼ ــﺤﺔ ﻓ ــﻲ ﻤ ــﺎ ﺨ ــص اﻻدوﻴ ــﺔ
واﻝﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝطﺒﻴﺔ وﺤﻠﻴب اﻝرﻀﻊ ﻝﻐﺎﻴﺔ ﻋﻤر اﻝﺴﻨﺔ واﻝﻤـواد اﻝطﺒﻴـﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻدوﻴﺔ أو اﻝﻔﺎﺘورة اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤرﻓـق ﺒﻬـﺎ ﻤواﻓﻘـﺔ
و ازرة اﻝﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴراد اﻻدوﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ.

 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٨٥٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٨/١٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٠٤
 -٢أﺿــﻴﻔﺖ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٣١٥٢ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١١/٢٦ﺗﻌﻤ ــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ،(٥٣٥ﰒ ﻋــﺪﻟﺖ ﲟﻮﺟ ــﺐ
اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٢٣٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢٠/٦/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٦١

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٦٦

 -٣ﻤـ ـ ـ ــﺎ ﻴﺜﺒـ ـ ـ ــت دﺨـ ـ ـ ــول اﻝﺴـ ـ ـ ــﻠﻊ ﺒﺎﻝﻜﻤﻴـ ـ ـ ــﺎت اﻝﻤﺤـ ـ ـ ــددة ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻔ ـ ـ ـ ـواﺘﻴر
اﻝ ــﻰ ﻝﺒﻨ ــﺎن )ﻜﺎﻝﺒﻴ ــﺎن اﻝﺠﻤرﻜ ــﻲ وﻤﺤﺎﻀ ــر اﻝﺘﻔرﻴ ــﻎ وﺒوﻝﻴﺼ ــﺔ اﻝﺸ ــﺤن
"Lading

Of

 "Billأو "Bill

 "Airwayﻋﻠ ــﻰ ﺴ ــﺒﻴل اﻝﺒﻴ ــﺎن

ﻻ اﻝﺤﺼر(.
 -٤ﺒوﻝﻴﺼﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﺴﺘﻨدي ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء.
 -٥ﻤـ ــﺎ ﻴﺜﺒـ ــت ﻗﻴـ ــﺎم اﻝﻤﺼـ ــرف اﻝﻤﻌﻨـ ــﻲ ﺒﺘﺤوﻴـ ــل اﻝﻤﺒـ ــﺎﻝﻎ اﻝـ ــﻰ اﻝﻤـ ــوردﻴن
ﺴـ ـ ــﻴﻤﺎ أﻤـ ـ ــر اﻝﺘﺤوﻴـ ـ ــل وﻓﻘ ـ ـ ـﺎً ﻝرﺴـ ـ ــﺎﻝﺔ " "Swiftاﻨﻤـ ـ ــوذج رﻗـ ـ ــم ١٠٣
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻔﺎﺘورة أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻪ.
 -٦اﻓ ــﺎدة اﻤﺘﺜ ــﺎل ﺘﺘﻀ ــﻤن ﻋﻠ ــﻰ اﻻﻗ ــل اﻝﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت اﻝـ ـواردة ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻠﺤ ــق
اﻝﻤرﻓق ).(Appendix 1
 -٧اي ﻤﺴﺘﻨدات اﺨرى ﻴﺠدﻫﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻀرورﻴﺔ.
راﺒﻌﺎً :ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺼ ــﺎرف ان ﺘﺘﺄﻜ ــد ﻋﻠ ــﻰ ﻜﺎﻤ ــل ﻤﺴ ــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﻤ ــن ﺼ ــﺤﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ
اﻝﻤﺴــﺘﻨدات اﻝﻤﻘدﻤــﺔ وﻤــن ان اﻝﻔ ـواﺘﻴر واﻻﻋﺘﻤــﺎدات اﻝﻤﺴــﺘﻨدﻴﺔ اﻝﻤﺸــﻤوﻝﺔ
ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﻤﺨﺼﺼــﺔ ﺤﺼ ـ اًر ﻝﺘﻐطﻴــﺔ اﺴــﺘﻴراد اﻝﺴــﻠﻊ اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴﻬــﺎ
اﻋﻼﻩ ﺒﻬدف اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﺤﻠﻲ وﻓﻘﺎً ﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﺴوق اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ.
ﺨﺎﻤﺴﺎً :ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨـﻲ ﺘﻘـدﻴم طﻠﺒـﺎت ﺘﺘﻀـﻤن ﻓـواﺘﻴر ﻋﺎﺌـدة ﻝﺒﻀـﺎﺌﻊ ﻤـر
ﻋﻠــﻰ دﺨوﻝﻬــﺎ اﻝــﻰ ﻝﺒﻨــﺎن  ٣٠٠ﻴــوم ﻜﺤــد أﻗﺼــﻰ ﻗﺒــل ورود اﻝطﻠــب اﻝــﻰ
ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
ﺴﺎدﺴ ـ ـ ـﺎً :ﻓـ ـ ــﻲ ﺤـ ـ ــﺎﻻت اﺴـ ـ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ،اذا ﺘﻌـ ـ ــذر ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ـ ــرف اﻝﻤﻌﻨـ ـ ــﻲ ﺘـ ـ ــﺄﻤﻴن
أي ﻤــن اﻝﻤﺴــﺘﻨدات اﻝﻤطﻠوﺒــﺔ أﻋــﻼﻩ ،ﻴﻤﻜــن ﻝﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن اﻝﺴــﻴر ﺒطﻠﺒــﻪ
ﺒﻌــد اﻻﺴﺘﺤﺼــﺎل ﻤﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺘﻌﻬــد ﺼـرﻴﺢ ﺒﺘــﺄﻤﻴن ﻫــذﻩ اﻝﻤﺴــﺘﻨدات ﺒﺄﺴــرع
وﻗت ﻤﻤﻜن.
ﺴـ ـ ـ ــﺎﺒﻌﺎً :ﻴـ ـ ـ ــﺘم اﻴـ ـ ـ ــداع اﻝﻌﻤـ ـ ـ ــﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ــن ﻋﻤﻠﻴـ ـ ـ ــﺎت اﻝﻘطـ ـ ـ ــﻊ،
ﻋﻨــد اﻝﺤﺎﺠــﺔ ،ﻓــﻲ ﺤﺴــﺎب داﺌــن ﺨــﺎص ﻤﺠﻤــد ﻝــدى ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن .ان
ﻤﻌدل اﻝﻔواﺌد اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺠﻤـدة ﻓـﻲ اﻝﺤﺴـﺎب اﻝﻤـذﻜور ﺘﻌـﺎدل
اﻝﻤﻌـ ــدﻻت اﻝﻤطﺒﻘـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺤﺴـ ــﺎﺒﺎت اﻝﻤﺼـ ــﺎرف اﻝﺘﺠﺎرﻴـ ــﺔ اﻝﺠﺎرﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ
ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
ﺜ ـ ـﺎﻤﻨ ـﺎ :ﻴﻘوم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺒﺘﺤوﻴل اﻝﻤﺒﻠـﻎ اﻝﻤﺘوﺠـب ﻋـن ﻜـل ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﺴـﺘﻴراد اﻝـﻰ
اﻝﺤﺴــﺎب اﻝﺠــﺎري اﻝﻤﻔﺘ ــوح ﺒﺎﺴــم اﻝﻤﺼــرف اﻝﻤﻌﻨ ــﻲ ﻝــدى ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن
وذﻝك ﺒﻌد ﺘزوﻴدﻩ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻜﺎﻓﺔ.
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ﺘﺎﺴ ـ ـ ـ ــﻌﺎً :ﻴﻘ ـ ـ ـ ــوم ﻤﺼ ـ ـ ـ ــرف ﻝﺒﻨ ـ ـ ـ ــﺎن ﺒﺘﺤوﻴ ـ ـ ـ ــل ﻗﻴﻤ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻔ ـ ـ ـ ــﺎﺘورة اﻝﻤواﻓ ـ ـ ـ ــق ﻋﻠﻴﻬ ـ ـ ـ ــﺎ
ﻤن ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ "ﺜﺎﻤﻨـﺎً" اﻋـﻼﻩ اﻝـﻰ
ﻤراﺴل ﻫذا اﻻﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج.
ﻋﺎﺸ ـ ـ اًر :ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ــﺎرف اﻝﺘﺄﻜـ ــد ﻋﻠـ ــﻰ ﻤﺴـ ــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﻤـ ــن ﺤﺴـ ــن ﺘطﺒﻴـ ــق اﻝﺸـ ــروط
اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة وﻤــن اﻝﻐﺎﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ وﻀــﻌت ﻤــن اﺠﻠﻬــﺎ
ﺘﺤ ـ ــت طﺎﺌﻠ ـ ــﺔ اﺘﺨ ـ ــﺎذ ﻤﺼ ـ ــرف ﻝﺒﻨ ـ ــﺎن اﻻﺠـ ـ ـراءات اﻝﺘ ـ ــﻲ ﻴ ارﻫ ـ ــﺎ ﻤﻨﺎﺴ ـ ــﺒﺔ
ﺴﻴﻤﺎ اﻝزام اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﺨﺎﻝف:
 -١ﺒﺎﻴداع اﺤﺘﻴﺎطﻲ ادﻨﻰ ﺨﺎص ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻓﺎﺌدة ﺒﻘﻴﻤﺔ
ﻀﻌﻔﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ اﻝﻰ اﻝﻤراﺴل ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺎﻝف.
 -٢ﺒدﻓﻊ ﺘﻌوﻴض ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺒﻨد ﺠزاﺌﻲ ﻤﻘدارﻩ  %٥٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺒﻠﻎ
اﻝﻤﺤول اﻝﻰ اﻝﻤراﺴل وﻴﺘم ﺘﺤﻤﻴل ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴل.
ﺤﺎدي ﻋﺸر :ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻋن اﻓﺎدة أي ﻋﻤﻴل ﻤن اﺤﻜﺎم ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﻓـﻲ ﺤـﺎل
ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﻷي ﻤن اﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺴﻴﻤﺎ ﻋدم اﻝﺘﻘﻴد ﺒﺎﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻨﻴﺎ" ﻤﻨﻬﺎ.
اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﺸرة ﻤﻜرر :١اوﻻً :ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴ ـ ـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻝﺒﻨـ ــﺎن ان ﺘﻤـ ــﻨﺢ،
ﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ،ﻗروﻀﺎً اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ أو ﺒﺎﻝـدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـﻲ
ﻝﻌﻤﻼﺌﻬـﺎ اﻝـذﻴن ﻴﺴـﺘﻔﻴدون ﻤــن ﻗـروض أﻨواﻋﻬـﺎ ﻜﺎﻓــﺔ ﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺎً ﻤــن
اﻝﻤﺼــرف اﻝﻤﻌﻨــﻲ او اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ،ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺘﻔﻴد
ﻤــن دﻋــم اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ او ﻤــن ﺘﺨﻔــﻴض اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻲ اﻻﻝ ازﻤــﻲ
ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ أو ﻤن اﺤﻜﺎم "اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﺎﺴـﻌﺔ ﻤﻜـرر" و"اﻝﻤـﺎدة اﻝﻌﺎﺸـرة" و"اﻝﻤـﺎدة
اﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة" و"اﻝﻤﺎدة اﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة ﻤﻜرر" ﻤن ﻫذا اﻝﻘرار ،واﻝـذﻴن ﻻ
ﻴﺴ ـ ــﺘطﻴﻌون ﺘﺴ ـ ــدﻴد ﻤﺴ ـ ــﺘﺤﻘﺎﺘﻬم ﻷرﺒﻌ ـ ــﺔ اﺸ ـ ــﻬر )آذار وﻨﻴﺴ ـ ــﺎن واﻴ ـ ــﺎر
وﺤزﻴران  (٢٠٢٠ﺒﺴﺒب اﻻوﻀﺎع اﻝراﻫﻨﺔ وذﻝك ﺸرط:
 -١ان ﺘﻜون اﻝﻘروض اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ -ﺘﺴــدﻴد اﻗﺴــﺎط اﻝﻘــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﺴــﺎﺒﻘﺎً واﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺘﺤق ﻋــن
اﻻﺸﻬر اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ اﻋﻼﻩ.
ب -دﻓــﻊ رواﺘــب اﻝﻤــوظﻔﻴن واﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻝــدى اﻝﻌﻤــﻼء اﻝﻤﻌﻨﻴــﻴن أو
ﺘﻐطﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎت اﻨﺘﺎﺠﻴﺔ او ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬـﺎ
اﻋﻼﻩ وذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎن اﻝﻌﻤﻴل ﻤؤﺴﺴﺔ او ﺸرﻜﺔ.
 -١أﺿ ــﻴﻔﺖ ﻫ ــﺬﻩ اﳌ ــﺎدة ﲟﻮﺟ ــﺐ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ١٣٢١٣ﺗ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢٠/٣/٢٣ﺗﻌﻤ ــﻴﻢ وﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  (٥٤٧ﰒ ﻋ ــﺪﻟﺖ ﲟﻮﺟ ــﺐ
اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٢٢٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢٠/٤/٢٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٥٢

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١
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 -٢ان ﺘﺘﺄﻜد اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﺤﺎﺠﺔ
اﻝﻌﻤﻴل اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺎت.
 -٣ان ﺘﻤــﻨﺢ ﻫــذﻩ اﻝﻘــروض ﺒﻐــض اﻝﻨظــر ﻋــن اﻝﺴــﻘوف اﻝﻤﺤــددة ﻝﻜــل
ﻋﻤﻴل.
 -٤ان ﻻ ﻴﺤﺘﺴ ـ ـ ــب ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻘ ـ ـ ــروض اﻴ ـ ـ ــﺔ ﻋﻤوﻝ ـ ـ ــﺔ أو ﻓﺎﺌ ـ ـ ــدة
)اي ﺒﻔﺎﺌدة ﺼﻔر ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ).((%٠
 -٥ان ﻴــﺘم ﺘﺴــدﻴد ﻫ ــذﻩ اﻝﻘــروض ﺨــﻼل ﻤ ــدة ﺨﻤــس ﺴــﻨوات ﺒ ــدﻓﻌﺎت
ﺘﺴ ــﺘﺤق ﻓ ــﻲ ﻨﻬﺎﻴ ــﺔ ﻜ ــل ﺸ ــﻬر أو ﻜ ــل ﻓﺼ ــل وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻤ ــﺎ ﻫ ــو ﻤﺤ ــدد
ﻓـ ــﻲ اﻝﻌﻘـ ــد اﻝﻤوﻗـ ــﻊ ﺒـ ــﻴن اﻝﻤﺼـ ــرف اﻝﻤﻌﻨـ ــﻲ أو اﻝﻤؤﺴﺴـ ــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ
اﻝﻤﻌﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ واﻝﻌﻤﻴـ ـ ـ ــل وذﻝـ ـ ـ ــك اﻋﺘﺒـ ـ ـ ــﺎ اًر ﻤـ ـ ـ ــن ﺘـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ ٢٠٢٠/٦/٣٠
أو ﻓــﻲ آﺨــر اﻝﺸــﻬر اﻝــذي ﻴﻠــﻲ اﻝﺸــﻬر اﻝــذي ﺘــم ﻓﻴــﻪ ﻤــﻨﺢ اﻝﻘــرض
اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ،اﻴﻬﻤﺎ اﺒﻌد.
ﻴ ـ ـ ـ ــﺘم ﺘﺴ ـ ـ ـ ــدﻴد اﻝﻘ ـ ـ ـ ــرض اﻻﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻲ اﻝﻤﻤﻨ ـ ـ ـ ــوح ﻝﻠﻌﻤﻴ ـ ـ ـ ــل ﺒﻌﻤﻠ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻫــذا اﻝﻘــرض ،وﻴﻤﻜــن ﻝﻠﻌﻤﻴــل اﻻﺘﻔــﺎق ﻤــﻊ اﻝﻤﺼــرف أو اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ:
أ  -ﺘﺴدﻴد اﻝﻘرض اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺨﻼل ﻓﺘرة ﺘﻘل ﻋـن اﻝﺨﻤـس ﺴـﻨوات
اﻝﻤﺤددة اﻋﻼﻩ؛
ب -إﺠـ ـراء ﺘﺴ ــدﻴد ﻤﺒﻜ ــر ) (Prepaymentﻝﻠﻘ ــرض اﻻﺴـ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻲ
دون اﻴﺔ رﺴوم اوﻋﻤوﻻت.
 -٦ان ﺘﻘوم اﻝﻤﺼﺎرف أو اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﺴـدﻴد اﻝرواﺘـب،
ﻤوﻀـوع اﻝﻔﻘـرة )ب( ﻤـن اﻝﺒﻨــد ) (١ﻤــن اﻝﻤﻘطـﻊ "أوﻻً" ﻫــذا ،ﻤﺒﺎﺸـرة
ﻝﻠﻤــوظﻔﻴن وﻝﻠﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻝــدى اﻝﻌﻤــﻼء اﻝﻤﻌﻨﻴــﻴن وﻓﻘ ـﺎً ﻝﺠــداول اﻝرواﺘــب
اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘزوﻴدﻫﺎ ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻫؤﻻء اﻝﻌﻤﻼء.
ﻴﻤﻜـ ــن ﻝﻠﻤﺼـ ــرف أو اﻝﻤؤﺴﺴـ ــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ دﻓـ ــﻊ ﻫـ ــذﻩ اﻝرواﺘـ ــب ﻨﻘـ ــداً
ﻝﻠﻤوظــف او ﺒواﺴــطﺔ ﺘﺤﺎوﻴــل ﻤﺼــرﻓﻴﺔ اﻝــﻰ ﺤﺴــﺎﺒﻪ ﻓــﻲ ﻤﺼــﺎرف
اﺨرى ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن او ﻤـن ﺨـﻼل ﺤﺴـﺎب ﺘـوطﻴن ﻴﻔـﺘﺢ ﻝـﻪ ﻝـدى
اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ او ﺒواﺴطﺔ ﺒطﺎﻗﺔ ﻤﺼرﻓﻴﺔ ) Debit
 (Cardsوذﻝ ـ ــك دون ﻓ ـ ــرض أي ﻋﻤوﻝ ـ ــﺔ أو ﻜﻠﻔ ـ ــﺔ أﺨ ـ ــرى ﻋﻠ ـ ــﻰ
اﻝﻤوظف.
 -٧أن ﺘﻜون اﻻوﻀﺎع اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴـل ﻗـد ﺘـﺄﺜرت ﺴـﻠﺒﺎً ﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻝظـروف
اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ وأدت اﻝــﻰ ﻋــدم ﻗدرﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺘﺴــدﻴد
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ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﻝﺘﺴدﻴد اﻗﺴـﺎط اﻝﻘـروض و/أو ﻝـدﻓﻊ رواﺘـب اﻝﻤـوظﻔﻴن او
اﻝﻌ ــﺎﻤﻠﻴن ﻝدﻴ ــﻪ و/أو ﻝﺘﻐطﻴ ــﺔ ﺤﺎﺠ ــﺎت ﺘﺸ ــﻐﻴﻠﻴﺔ )ﻜﺒ ــدﻻت اﻻﻴﺠ ــﺎر
وﻓواﺘﻴر اﻝﻜﻬرﺒﺎء واﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﻬﺎﺘف  (...واﻝﻤـواد اﻻوﻝﻴـﺔ ﻋـن اﻷﺸـﻬر
اﻝﻤذﻜورة.
 -٨ان ﻻ ﺘوﺠــد ﻤﺼــﺎدر ﺘﺴــدﻴد أﺨــرى ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻴﻤﻜــن ﻝﻠﻌﻤﻴــل اﺴــﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ
وﻓﻘﺎً ﻝﺘﻘدﻴر اﻝﻤﺼـرف أو اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ )ﻜوﺠـود ﺤﺴـﺎﺒﺎت داﺌﻨـﺔ
ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴــل ﻤودﻋــﺔ ﻝــدى اﻝﻤﺼــرف اﻝﻤﻌﻨــﻲ أو وﺠــود ﻀــﻤﺎﻨﺎت
ﻨﻘدﻴـﺔ ) (Cash Collateralﺘﺴـﻤﺢ اﻝﺸـروط اﻝﺘـﻲ ﺘرﻋﺎﻫـﺎ ﺒﺘﺴـدﻴد
اﻗﺴ ــﺎط اﻝﻘ ــروض ﻤﻨﻬ ــﺎ ،او وﺠ ــود اﺤﺘﻤ ــﺎل ﺸ ــﺒﻪ ﻤؤﻜ ــد ﺒﺘﺤﺼ ــﻴل
اﻻﻗﺴﺎط ﻤن اﻝطﻼب اذا ﻜﺎن اﻝﻌﻤﻴل ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.(...
 -٩ان ﻻ ﺘﺴــﺘﻔﻴد اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت أو اﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﺘــﻲ ﻗﺎﻤــت ﺒﺘﺴــﻜﻴر اﺒواﺒﻬــﺎ
ﻜﻠﻴ ـﺎً ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻘــروض اﻻ ﻓﻘــط ﻝــدﻓﻊ رواﺘــب ﻤوظﻔﻴﻬــﺎ واﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن
ﻝدﻴﻬﺎ واﻗﺴﺎط اﻝﻘروض واﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺸـﺎر اﻝﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺒﻨـد
) (٧اﻋﻼﻩ ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤواد اﻻوﻝﻴﺔ.
 -١٠ان ﻻ ﻴﻜــون اﻝﻌﻤﻴــل ﻤــن اﻝــذﻴن ﻴﻨﺘﻤــون إﻝــﻰ ﻗطﺎﻋــﺎت ﻝــم ﻴﺸــﻤﻠﻬﺎ
ﻤوﺠ ـ ــب اﻻﻗﻔ ـ ــﺎل )ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺴ ـ ــﺒﻴل اﻝﻤﺜ ـ ــﺎل ﻻ اﻝﺤﺼ ـ ــر اﻝﺼ ـ ــﻴدﻝﻴﺎت،
اﻷﻓ ـران ،ﻤﺤــﻼت ﺒﻴــﻊ اﻝﻤ ـواد اﻝﻐذاﺌﻴــﺔ  .(...اﻻ اﻨــﻪ ،ﻓــﻲ ﺒﻌــض
اﻝﺤـ ــﺎﻻت اﻻﺴـ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ،وﻓـ ــﻲ ﺤـ ــﺎل ﺘﺒـ ــﻴن ﻝﻠﻤﺼـ ــرف أو اﻝﻤؤﺴﺴـ ــﺔ
اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ،ان اﻝظــروف اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﺤﺎﻝــت
دون اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﺤد ﻫؤﻻء اﻝﻌﻤﻼء ﻤن ﺘﺴدﻴد ﻤﺴـﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﻋـن اﻷﺸـﻬر
اﻝﻤـ ــذﻜورة ،ﻴﻤﻜـ ــن ﻝﻠﻤﺼـ ــرف او ﻝﻠﻤؤﺴﺴـ ــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ اﻝﻤواﻓﻘـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ
اﺴﺘﻔﺎدﺘﻪ ﻤن اﻝﻘروض اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤوﻀوع ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
 -١١ان ﻻ ﻴﻜ ـ ــون اﻝﻌﻤﻴـ ـ ــل ﻤوظﻔ ـ ـ ـﺎً ﻓـ ـ ــﻲ ﻤؤﺴﺴـ ـ ــﺔ او ﺸـ ـ ــرﻜﺔ ﺤﺼـ ـ ــﻠت
ﻋﻠﻰ ﻗرض اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻋﻤـﻼً ﺒﺄﺤﻜـﺎم ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﺒﻐﻴـﺔ ﺘﺴـدﻴد رواﺘـب
اﻝﻤوظﻔﻴن واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻝدﻴﻬﺎ.
 -١٢ان ﻴﻜون اﻝﻌﻤﻴل ﻤﺼﻨﻔﺎً ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠٢٠/٢/٢٩ﻀﻤن إﺤـدى ﻓﺌـﺎت
اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ) (Supervisory Classificationاﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
• ﻋﺎدي .
• ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ .
• ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻝﺘﺴوﻴﺔ.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١
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 -١٣ان ﺘﻤ ـ ــﻨﺢ اﻝﻘ ـ ــروض اﻻﺴ ـ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ وﻓﻘـ ـ ـﺎً ﻝﻠﺤ ـ ــدود اﻝﻘﺼ ـ ــوى اﻝﻤﺒﻴﻨ ـ ــﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻝﺠـ ـ ــدول ) (FEL02ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻨـ ـ ــﻪ ﻴﻤﻜـ ـ ــن ﻝﻠﻌﻤﻴـ ـ ــل اﻻﺴـ ـ ــﺘﻔﺎدة
ﻤن ﻗرض اﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻲ أو اﻜﺜـر ﻝﻌـدة أﻫـداف ﻀـﻤن اﻝﺤـدود اﻝﻘﺼـوى
اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﻤذﻜور.
 -١٤ان ﻻ ﻴﺘﺠ ـ ــﺎوز ﻤﺠﻤ ـ ــوع اﻝﻘ ـ ــروض اﻻﺴ ـ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤ ـ ــﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴ ـ ــل
ﻤن ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻤﺼـﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﺤـدود اﻝﻘﺼـوى اﻝﻤﺒﻴﻨـﺔ
ﻓﻲ اﻝﺠدول ) ،(FEL02ﻋﻠﻰ أن ﻴﻘوم اﻝﻌﻤﻴل ﺒﺘزوﻴـد ﻫـذﻩ اﻻﺨﻴـرة
ﺒﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺘوزﻴــﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘــﻪ اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤﺼــرف و/او ﻤؤﺴﺴــﺔ
ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻜﻤدﻴن.
ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﻴﻤﻜـ ــن ﻝﻠﻌﻤﻴـ ــل ،ﺒـ ــﺎﻝرﻏم ﻤـ ــن ﻋـ ــدم اﺴـ ــﺘﻔﺎدﺘﻪ ﻤـ ــن ﻗـ ــروض او ﺘﺴـ ــﻬﻴﻼت
ﻤﻤﻨوﺤـ ـ ـ ــﺔ ﻤـ ـ ـ ــن اﻝﻤﺼـ ـ ـ ــرف او اﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـ ـ ـ ــﺔ ﺴـ ـ ـ ــﺎﺒﻘﺎ ،اﻻﺴـ ـ ـ ــﺘﻔﺎدة
ﻤـن اﻝﻘــروض اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺸـﺎر اﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ "اوﻻً" ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة
ﻓ ـ ــﻲ ﺤ ـ ــﺎل ﺘﺒ ـ ــﻴن ﻝﻬ ـ ــذﻩ اﻝﻤﺼ ـ ــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴ ـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ـ ــﺔ ،ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻜﺎﻤ ـ ــل
ﻤﺴــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ،ان أوﻀــﺎع اﻝﻌﻤﻴــل اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻗــد ﺘــﺄﺜرت ﺴــﻠﺒﺎً ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝظــروف
اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻴﺔ اﻻﺴـ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـ ــﺔ وذﻝـ ــك وﻓﻘ ـ ـﺎً ﻝﻠﺸـ ــروط ﻨﻔﺴـ ــﻬﺎ اﻝﻤﺤـ ــددة
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ﺜﺎﻝﺜﺎً :ﻴﻘوم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺒﻤﻨﺢ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﺴـﻠﻴﻔﺎت
ﺒﺎﻝـدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ﺒﻔﺎﺌــدة ) (%٠ﺼــﻔر ﺒﺎﻝﻤﺌــﺔ ﻝﻤــدة ﺨﻤــس ﺴــﻨوات ﺒﻘﻴﻤــﺔ
اﻝﻘروض اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﺒـﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ أو ﺒﺎﻝـدوﻻر اﻻﻤﻴرﻜـﻲ وﻓﻘـﺎً
ﻷﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻓور ﺘﻘدﻴم اﻝطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ اﻝﺸروط.
راﺒﻌﺎً :ﺒﻐﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ
اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ان ﺘﻘدم ،اﻋﺘﺒـﺎ اًر ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ  ٢٠٢٠/٣/٢٦وﺨـﻼل ﻤﻬﻠـﺔ اﻗﺼـﺎﻫﺎ
 ،٢٠٢٠/٦/٣٠اﻝﻰ ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻝـدى ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن طﻠﺒـﺎت
ﻤواﻓﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﺠﻤﺎﻝﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻝﻠﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض اﻝﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼً ﺒﺄﺤﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم
ﻫـذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﺘﺤــدد ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻤﺒــﺎﻝﻎ اﻻﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻤﻨــوي ﻤﻨﺤﻬـﺎ ﻤرﻓﻘـﺎً ﺒﻬــﺎ ﺠــدول
ﺒﺄﺴ ـ ــﻤﺎء اﻝﻌﻤ ـ ــﻼء اﻝﻤﺴ ـ ــﺘﻔﻴدﻴن وﻗﻴﻤ ـ ــﺔ اﻝﻘ ـ ــروض اﻝﻤﻤﻨوﺤ ـ ــﺔ ﻝﻜ ـ ــل ﻤ ـ ــﻨﻬم
وﻓﻘﺎً ﻝﻼﻨﻤوذج ) (FEL01اﻝﻤرﻓق.
ﻴﻤﻜ ــن ﻝﻠﻤﺼ ــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ دﻓ ــﻊ ﻫ ــذﻩ اﻝﻘ ــروض اﻻﺴـ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻝﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻗﺒل اﺨذ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ.
ﺨﺎﻤﺴﺎً :ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ ان ﺘﺤـﺘﻔظ ﺒﺎﻝﻤﺴـﺘﻨدات ﻜﺎﻓـﺔ
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـ ـ ـ ــﺔ ﺒـ ـ ـ ـ ـﺎﻝﻘروض اﻝﺘ ـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻤ ـ ـ ـ ـﻼً ﺒﺄﺤﻜ ـ ـ ـ ــﺎم ﻫ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻤ ـ ـ ـ ــﺎدة
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ﺒﺤﻴـ ـ ـ ــث ﻴﻤﻜـ ـ ـ ــن ﻝﻠﺠﻨـ ـ ـ ــﺔ اﻝرﻗﺎﺒـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ـ ـ ــﺎرف اﻻطـ ـ ـ ــﻼع ﻋﻠﻴﻬـ ـ ـ ــﺎ
ﻓﻲ اي وﻗت ﻜﺎن ﻋﻠﻰ ان ﺘﺸﻤل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺘﻨدات ﻋﻘود اﻝﻘروض اﻝﻤوﻗﻌـﺔ
ﻤﻊ اﻝﻌﻤﻼء وﺠداول اﻝﺘﺴدﻴد.
ﺴﺎدﺴﺎً :ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ:
ﻏرﻤ ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺴ ــﻨدات اﻝﻤﺴ ــﺘﺤﻘﺔ
أ  -ﻋــدم ﺘﺴ ــﺠﻴل ﻓواﺌ ــد ﺠزاﺌﻴ ــﺔ او ا
وﻏﻴـ ـ ــر اﻝﻤﺴ ـ ـ ــددة ﺨ ـ ـ ــﻼل اﻻﺸـ ـ ــﻬر اﻝﻤﺤ ـ ـ ــددة ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻝﻤﻘط ـ ـ ــﻊ "اوﻻً"
ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
ب -ﻋـ ـ ــدم اﻋﺘﺒ ـ ـ ــﺎر اﻝﻘ ـ ـ ــروض اﻻﺴ ـ ـ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤ ـ ـ ــﺔ إﻝ ـ ـ ــﻰ اﻝﻌﻤ ـ ـ ــﻼء
وﻓﻘ ـ ـﺎً ﻝﻬـ ــذﻩ اﻝﻤـ ــﺎدة ﺒﻤﺜﺎﺒـ ــﺔ إﻋـ ــﺎدة ﻫﻴﻜﻠـ ــﺔ ﻝﻠـ ــدﻴن ﺘﺴـ ــﺘدﻋﻲ ﺘﻐﻴﻴـ ــر
اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻌﻤﻴل.
ﺴﺎﺒﻌﺎً :ﺒﻐﻴــﺔ اﺤﺘﺴــﺎب ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺘﺴــﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬــﺎ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻴــﺘم اﻋﺘﻤــﺎد
ﺴ ـ ـ ــﻌر وﺴ ـ ـ ــطﻲ ﻝﻌﻤﻠ ـ ـ ــﺔ اﻝﻘـ ـ ـ ــرض اﻝﻤﻤﻨ ـ ـ ــوح ﻝﻠﻌﻤﻴ ـ ـ ــل ﺒ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ
ﻜﻤ ــﺎ ﻫ ــو ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ ﻤواﻓﻘ ــﺔ ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻋﻠ ــﻰ طﻠ ــب اﻝﻤﺼ ــرف اﻝﻤﻌﻨ ــﻲ
او اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺜﺎﻤﻨﺎً :ﻴﺘم ﺘﺴدﻴد اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻝﻠﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت
اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ﺨ ــﻼل ﻤ ــدة اﺴ ــﺘﺤﻘﺎق اﻝﻘ ــروض اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬ ــﺎ ﻫ ــذﻩ اﻻﺨﻴـ ـرة وﻓﻘـ ـﺎً
ﻻﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة وذﻝك ﺒدﻓﻌﺎت ﺸﻬرﻴﺔ ﺘﺴﺘﺤق اول دﻓﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ آﺨـر
اﻝﺸ ــﻬر اﻝ ــذي ﻴﻠ ــﻲ اﻝﺸ ــﻬر اﻝ ــذي ﺼ ــدرت ﻤواﻓﻘ ــﺔ ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻓﻴ ــﻪ أو
ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ،٢٠٢٠/٦/٣٠اﻴﻬﻤﺎ اﺒﻌد.
ﺘﺎﺴﻌﺎً -١ :ﺘﻌﺘﺒر ﻤراﻜز اﻝﻘطﻊ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﻤﻨﺢ ﻗـروض اﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒـﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ
ﺒﻤوﺠ ــب ﻫ ــذﻩ اﻝﻤ ــﺎدة ﻤﻘﺎﺒ ــل اﻝﺘﻤوﻴ ــل اﻝ ــذي ﺘﺤﺼ ــل ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻝﻤﺼ ــﺎرف
واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨـﺎن ﺒﺎﻝـدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜـﻲ ﻜﻤرﻜـز ﻗطـﻊ
ﺨــﺎص ﻴﻨـ ّـزل ﻋﻨــد اﺤﺘﺴــﺎب اﻝﺤــدود اﻝﻘﺼــوى ﻝﻤ ارﻜــز اﻝﻘطــﻊ اﻝﻌﻤﻼﻨﻴــﺔ
اﻝﺼﺎﻓﻲ واﻹﺠﻤﺎﻝﻲ.
٢ـ ـ ـ ـ ﻻ ﺘـ ـ ــدﺨل اﻝﻘـ ـ ــروض اﻻﺴـ ـ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤ ـ ـ ـﺔ ﻤـ ـ ــن ﻗﺒـ ـ ــل اﻝﻤﺼـ ـ ــﺎرف
واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وﻓﻘـﺎً ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﻓـﻲ اﺤﺘﺴـﺎب ﻨﺴـﺒﺔ
اﻝـ ـ %٢٥اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة اﻻوﻝــﻰ ﻤﻜــرر ﻤــن اﻝﻘ ـرار اﻻﺴﺎﺴــﻲ رﻗــم
 ٧٧٧٦ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠١/٢/٢١

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١
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 -١٣ﻴطﺒــق ،ﻝﻐﺎﻴــﺔ  ٥ﺴــﻨوات اﻋﺘﺒــﺎ اًر ﻤــن  ،٢٠٢٠/٦/٣٠ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــروض
اﻻﺴـ ـ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤـ ـ ــﺔ وﻓﻘ ـ ـ ـﺎً ﻷﺤﻜـ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ــذﻩ اﻝﻤـ ـ ــﺎدة ﻋﺎﻤـ ـ ــل ﻤﺴـ ـ ــﺎﻋد
)Factor

 (Supportingﻴﺴ ـ ــﺎوي  ٠,١ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﻤﺘطﻠﺒ ـ ــﺎت اﻝ أرﺴ ـ ــﻤﺎﻝﻴﺔ

اﻝﻤرﺘﺒطـ ـ ــﺔ ﺒﻬـ ـ ــذﻩ اﻝﻘـ ـ ــروض ﺘﺒﻌ ـ ـ ـﺎً ﻝﻠﻔﺌـ ـ ــﺔ اﻝﺘـ ـ ــﻲ ﺘﻨﺘﻤـ ـ ــﻲ إﻝﻴﻬـ ـ ــﺎ ﺤﺴـ ـ ــب
اﻝﻘـ ـرار اﻷﺴﺎﺴ ــﻲ رﻗ ــم  ٩٧٩٤ﺘ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٧/١٢/١٤اﻝﻤﺘﻌﻠّ ــق ﺒﺘوزﻴ ــﻊ
ﻤﺤ ـ ـ ــﺎﻓظ اﻹﺌﺘﻤ ـ ـ ــﺎن اﻝرﺌﻴﺴ ـ ـ ــﻴﺔ وﻋﻠﻴ ـ ـ ــﻪ ﻴﺤ ـ ـ ــدد وزن اﻝﻤﺨ ـ ـ ــﺎطر اﻝﻔﻌﻠ ـ ـ ــﻲ
) (Effective Risk-Weightﻋﻠــﻰ اﻝﻘــروض أﻋــﻼﻩ وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻠﻤﻌﺎدﻝــﺔ
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :وزن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤطّﺒق ﺤﺎﻝﻴﺎً .(٠,١) x
ﻋﺎﺸ اًر :ﻴﺘﺤﻤ ــل ﻜ ــل ﻤﺼ ــرف أو ﻤؤﺴﺴ ــﺔ ﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ﻤﺴ ــؤوﻝﻴﺔ ﺼ ــﺤﺔ وﺤﺴ ــن ﺘﻨﻔﻴ ــذ
ﻫ ــذﻩ اﻝﻤ ــﺎدة وﻴﺘﻌ ــرض اﻝﻤﺼ ــرف اﻝﻤﻌﻨ ــﻲ او اﻝﻤؤﺴﺴ ــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴ ــﺔ
اﻝﻰ ﺘﺴدﻴد ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻤن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻤﻘﺎﺒـل ﻜـل ﻗـرض
ﻤﻤﻨـوح ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻷﺤﻜــﺎم ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة واﻝـﻰ دﻓــﻊ ﺘﻌـوﻴض ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺒﻨــد
ﺠزاﺌﻲ ﻤﻘدارﻩ  %١٥ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض واﻝﻰ اﻴـداع اﺤﺘﻴـﺎطﻲ ادﻨـﻰ ﺨـﺎص
ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻓﺎﺌدة ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻀﻌﻔﻲ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤذﻜورة ﻤﻘﺎﺒـل
ﻫ ــذا اﻝﻘ ــرض ﻝﻔﺘـ ـرة ﺘـ ـوازي اﻝﻤ ــدة اﻝﺘ ــﻲ ﺘ ــم اﻻﺴ ــﺘﻔﺎدة ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻤ ــن ﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت
ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻜل ذﻝك دون اﻝﻤس ﺒﺎﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻻدارﻴـﺔ اﻝﻤﻨﺼـوص ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ٢٠٨ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف.
ﺤﺎدي ﻋﺸر :ﻋﻠ ــﻰ ﻜ ــل ﻤ ــن داﺌـ ـرة اﻻﻤﺘﺜ ــﺎل ووﺤ ــدة اﻝﺘ ــدﻗﻴق اﻝ ــداﺨﻠﻲ ﻝ ــدى اﻝﻤﺼ ــرف
ﺘﻘﻴــد ﻫــذﻩ اﻻﺨﻴ ـرة ﺒﻤﺘطﻠﺒــﺎت ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة
او اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺘﻘﻴــﻴم ﻤــدى ّ
واﻋ ـ ــداد ﺘﻘ ـ ــﺎرﻴر دورﻴ ـ ــﺔ )ﺸ ـ ــﻬرﻴﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻷﻗ ـ ــل وﻜﻠﻤ ـ ــﺎ دﻋ ـ ــت اﻝﺤﺎﺠ ـ ــﺔ(
ﺒﻬـ ــذا اﻝﺨﺼـ ــوص ﺘرﻓﻌﻬـ ــﺎ إﻝـ ــﻰ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴـ ــﺎ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ان ﺘﻜـ ــون
ﻫذﻩ اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻤﺘوﻓرة ﻝﻤراﻗﺒﻲ ﻝﺠﻨﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼـﺎرف ﻋﻨـد أول طﻠـب
ﻝﻬم.
ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر :ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼ ـ ــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴ ـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ـ ــﺔ اﻝﺘﺼـ ـ ـرﻴﺢ اﻝ ـ ــﻰ ﻝﺠﻨ ـ ــﺔ اﻝرﻗﺎﺒ ـ ــﺔ
ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺼ ــﺎرف ﺸ ــﻬرﻴﺎً ﻋ ــن اﻝﻘ ــروض اﻻﺴ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ اﺴ ــﺘﻨﺎداً
ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة وﻓﻘﺎً ﻝﻨﻤﺎذج ﺘﻌدﻫﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ.
ﺜﺎﻝث ﻋﺸر :ﺘﻘـ ــوم ﻝﺠﻨـ ــﺔ اﻝرﻗﺎﺒـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ــﺎرف ﺒﺎﻝﺘﺄﻜـ ــد ﻤـ ــن ﺤﺴـ ــن ﺘﻨﻔﻴـ ــذ اﺤﻜـ ــﺎم
ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ،ﺴﻴﻤﺎ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻘروض.

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٢٥٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢٠/٨/٢٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٦٧

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٧٣

اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﺸرة ﻤﻜرر:١ ٢
 -١ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺼﺎرف اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن اﻝطﻠب ﻤن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨـﺎن ﺘـﺄﻤﻴن ﻨﺴـﺒﺔ  %٩٠ﻤـن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻤـواد
اﻻوﻝﻴـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺴـ ـ ــﺘوردة ﺒـ ـ ــﺎﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴـ ـ ــﺔ ﺘﻠﺒﻴـ ـ ــﺔ ﻝﺤﺎﺠـ ـ ــﺎت اﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ــﺎت اﻝﺼـ ـ ــﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤرﺨﺼـ ـ ــﺔ
وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻼﺼــول ﺒﺤــد اﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻤﻘــدارﻩ  ١٠٠ﻤﻠﻴــون دوﻻر اﻤﻴرﻜــﻲ أو ﻤــﺎ ﻴوازﻴــﻪ ﺒــﺎﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴــﺔ
اﻻﺨــرى ﺸــرط ان ﻻ ﻴﺴــﺘﻔﻴد اﻝﻌﻤﻴــل ﻤــن اﺤﻜــﺎم ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﻓــﻲ اي ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﺴــﺘﻴراد اﻻ ﻝﻐﺎﻴــﺔ ﻤﺒﻠــﻎ
ﺤدﻩ اﻻﻗﺼﻰ ﺜﻼﺜﻤﺎﻴﺔ اﻝف دوﻻر اﻤﻴرﻜﻲ او ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻪ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ.
 -٢ﺘﺤــدد اﻵﻝﻴــﺔ واﻝﺸــروط اﻝﻤﻔروﻀــﺔ ﻝﻼﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﺒﻘ ـرار ﻴﺼــدر ﻋــن وزﻴــر اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ
ﻝﻬذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ.
 -٣ﺘﻘــدم اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ اﻝطﻠﺒــﺎت ﻤوﻀــوع ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة اﻝــﻰ وﺤــدة اﻝﺘﻤوﻴــل ﻝــدى ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن
ﺒﻌــد اﻝﻤواﻓﻘــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤــن و ازرة اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ ﺒﻐﻴــﺔ ﺘﺤوﻴــل اﻝﻤﺒــﺎﻝﻎ اﻝﻤطﻠوﺒــﺔ ﻤــن ﺤﺴــﺎﺒﺎت اﻝﻤﺼــﺎرف
اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
 -٤ﻋﻠــﻰ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ ،اﻝﻤﺴــﺘﻔﻴدة ﻤــن اﺤﻜــﺎم ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة واﻝﺘــﻲ ﺘﻘــوم ﺒﺎﻝﺘﺼــدﻴر ،ان ﺘﺤـ ّـول
اﻝ ــﻰ ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻨﺴ ــﺒﺔ ﻤ ــن اﻝﻌﻤ ــﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴ ــﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠ ــﺔ ﻋ ــن ﻋﻤﻠﻴ ــﺎت اﻝﺘﺼ ــدﻴر ﺘـ ـوازي ،ﻋﻠ ــﻰ اﻻﻗ ــل،
ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤواد اﻻوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘوردة اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺘﺼدﻴرﻫﺎ.
 -٥ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف ان ﺘﺘﺄﻜــد ﻋﻠــﻰ ﻜﺎﻤــل ﻤﺴــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﻤــن ﺤﺴــن ﺘطﺒﻴــق اﻝﺸــروط اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة وﻤن اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻀﻌت ﻤـن اﺠﻠﻬـﺎ ﺘﺤـت طﺎﺌﻠـﺔ اﺘﺨـﺎذ ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن اﻻﺠـراءات
اﻝﺘـ ــﻲ ﻴ ارﻫـ ــﺎ ﻤﻨﺎﺴـ ــﺒﺔ ﺴـ ــﻴﻤﺎ اﻝ ـ ـزام اﻝﻤﺼـ ــرف اﻝﻤﺨـ ــﺎﻝف ﺒﺈﻴـ ــداع اﺤﺘﻴـ ــﺎطﻲ ﺨـ ــﺎص ﻻ ﻴﻨـ ــﺘﺞ ﻓﺎﺌـ ــدة
ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴوازي ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﺘﻲ ﺘم اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ.
اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﺸرة ﻤﻜرر:٢ ٣
 -١ﻴﻤﻜــن ﻝﻠﻤﺼــﺎرف اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻝﺒﻨــﺎن اﻝطﻠــب ﻤــن ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﺘــﺄﻤﻴن اﻝﻌﻤــﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴــﺔ ﺘﻠﺒﻴ ـﺔً
وﻤﺼﻨﻌﻲ اﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤواد اﻻوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت
ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘوردي
ّ
اﻝﻐذاﺌﻴــﺔ واﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻝﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻝﻠﺒﻴــﻊ ﻝﻠﻤ ـزارﻋﻴن واﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ ﻻﺌﺤــﺔ ﺘﺼــدرﻫﺎ و ازرة اﻻﻗﺘﺼــﺎد
واﻝﺘﺠﺎرة.
 -٢ﺘﺤــدد اﻵﻝﻴــﺔ واﻝﺸــروط اﻝﻤﻔروﻀــﺔ ﻝﻼﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﺒﻘ ـرار ﻴﺼــدر ﻋــن وزﻴــر اﻻﻗﺘﺼــﺎد
واﻝﺘﺠﺎرة ﻝﻬذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ.

 -١أﺿـﻴﻔﺖ ﻫـﺬﻩ اﳌـﺎدة ﲟﻮﺟـﺐ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ  ١٣٢٢٨ﺗـﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢٠/٥/٢٧ﺗﻌﻤـﻴﻢ وﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ  (٥٥٦اﻟـﺬي ﻳﻌﻤـﻞ ﺑـﻪ ﳌـﺪة ﺳـﻨﺔ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ.
 -٢أﺿ ــﻴﻔﺖ ﻫ ــﺬﻩ اﳌ ــﺎدة ﲟﻮﺟ ــﺐ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ١٣٢٢٩ﺗ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢٠/٥/٢٧ﺗﻌﻤ ــﻴﻢ وﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ،(٥٥٧ﰒ ﻋ ــﺪﻟﺖ ﲟﻮﺟ ــﺐ
اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٢٤٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢٠/٧/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٦٤

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٧٤

 -٣ﻴﺸــﺘرط ﻝﻼﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن اﺤﻜــﺎم ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ان ﺘﻜــون اﻝﺴــﻠﻊ اﻝﺘــﻲ ﻴــﺘم اﺴــﺘﻴرادﻫﺎ ﻤﺨﺼﺼــﺔ ﺤﺼ ـ اًر
ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﺤﻠﻲ.
 -٤ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف ان ﺘﺘﺄﻜــد ﻋﻠــﻰ ﻜﺎﻤــل ﻤﺴــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﻤــن ﺼــﺤﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻨدات اﻝﻤﻘدﻤــﺔ وان
ﺘﺴﺘﺤﺼل ﻤن اﻝﻌﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻬد ﺼرﻴﺢ ﻴؤﻜد ان اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺴﺘوردة ﻤﺨﺼﺼـﺔ ﺤﺼـ اًر ﻝﻼﺴـﺘﻬﻼك
اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻨﻪ ﻝن ﻴﻌﺎد ﺘﺼدﻴرﻫﺎ ﺠزﺌﻴﺎً أو ﻜﻠﻴـﺎً اﻝـﻰ اﻝﺨـﺎرج وﻴـﺘم ﺘزوﻴـد ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن ﺒﻨﺴـﺨﺔ ﻋـن
ﻫذا اﻝﺘﻌﻬد.
 -٥ﻴﻘوم اﻝﻌﻤﻴل ﺒﺘﺴدﻴد ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻴراد ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ اﻝذي ﻴﻘوم
ﺒﺈﻴداﻋﻬﺎ ،اوراﻗﺎً ﻨﻘدﻴﺔ ) ،(Banknotesﻓﻲ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺄﻤﻴن اﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ
ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻴراد.
 -٦ﺘﻘــدم اﻝﻤﺼ ـﺎرف اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ اﻝطﻠﺒــﺎت ﻤوﻀــوع ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة اﻝــﻰ وﺤــدة اﻝﺘﻤوﻴــل ﻝــدى ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن
ﺒﻌد اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن و ازرة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﺠﺎرة.
 -٧ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﺴﻌر ﺼرف اﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ وﻓﻘـﺎً ﻝﻠﺴـﻌر اﻝﻤﻌﺘﻤـد ﻓـﻲ اﻝﻤﻨﺼـﺔ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴـﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت
اﻝﺼراﻓﺔ.
ﺘﺒﻘـ ـ ـ ــﻰ ﻜ ـ ـ ـ ـ ّل طﻠﺒـ ـ ـ ــﺎت اﻻﺴـ ـ ـ ــﺘﻴراد اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺴـ ـ ـ ــﺒق ان واﻓﻘـ ـ ـ ــت ﻋﻠﻴﻬـ ـ ـ ــﺎ و ازرة اﻻﻗﺘﺼـ ـ ـ ــﺎد واﻝﺘﺠـ ـ ـ ــﺎرة
ﻗﺒل ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠٢٠/٧/٨ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﻤﺤدد ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﺒل اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤذﻜور.
 -٨ﻴﻘوم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺒﺘﺤوﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻴراد اﻝﻤواﻓـق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴـﺔ اﻝـﻰ ﺤﺴـﺎب
اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻝدى ﻤراﺴل ﻫذا اﻻﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج.
 -٩ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝﺘﺄﻜــد ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﻤــن ﺤﺴــن ﺘطﺒﻴــق اﻝﺸــروط اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ
اﻝﻤــﺎدة وﻤــن اﻝﻐﺎﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ وﻀــﻌت ﻤــن اﺠﻠﻬــﺎ ﺘﺤــت طﺎﺌﻠــﺔ اﺘﺨــﺎذ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن اﻻﺠ ـراءات اﻝﺘــﻲ
ﻴراﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺴﻴﻤﺎ اﻝزام اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﺨﺎﻝف:
أ -ﺒﺎﻴـداع اﺤﺘﻴـﺎطﻲ ادﻨـﻰ ﺨـﺎص ﻝـدى ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن ﻻ ﻴﻨـﺘﺞ ﻓﺎﺌـدة ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﻀـﻌﻔﻲ ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻤﺒــﺎﻝﻎ
اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ اﻝﻰ اﻝﻤراﺴل ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺎﻝف.
ب -ﺒ ـ ـ ـ ــدﻓﻊ ﺘﻌ ـ ـ ـ ــوﻴض ﺒﻤﺜﺎﺒ ـ ـ ـ ــﺔ ﺒﻨ ـ ـ ـ ــد ﺠ ازﺌ ـ ـ ـ ــﻲ ﻤﻘ ـ ـ ـ ــدارﻩ  %٥٠ﻤ ـ ـ ـ ــن ﻗﻴﻤ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺒﻠ ـ ـ ـ ــﻎ اﻝﻤﺤ ـ ـ ـ ــول
اﻝﻰ اﻝﻤراﺴل وﻴﺘم ﺘﺤﻤﻴل ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴل.
 -١٠ﻴﻤﺘﻨــﻊ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻋــن اﻓــﺎدة أي ﻋﻤﻴــل ﻤــن اﺤﻜــﺎم ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﻓــﻲ ﺤــﺎل ﻤﺨﺎﻝﻔﺘــﻪ ﻷي ﻤــن
اﺤﻜﺎﻤﻬــﺎ ﺴــﻴﻤﺎ ﻋــدم اﻝﺘﻘﻴــد ﺒﺎﻝﺒﻨــد ) (٣ﻤﻨﻬــﺎ وذﻝــك ﻋﻨــد اﺒﻼﻏــﻪ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔــﺔ ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻤﺼــرف
اﻝﻤﻌﻨﻲ أو ﻤن ﻗﺒل و ازرة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﺠﺎرة.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة  :١ﻴﻠﻐﻰ أي ﻨص ﻨظﺎﻤﻲ ﻤﺨﺎﻝف ﻝﻬذا اﻝﻘرار .
 -١ﻋ ــﺪل ﺗ ـﺮﻗﻴﻢ ﻫ ــﺬﻩ اﳌ ــﺎدة ﲝﻴ ــﺚ أﺻ ــﺒﺢ "اﳋﺎﻣﺴ ــﺔ ﻋﺸ ــﺮة" وذﻟ ــﻚ اﺳ ــﺘﻨﺎداً إﱃ أﺣﻜ ــﺎم اﳌ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣ ــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ ١٣١٥٢
ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١١/٢٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٣٥

 ٧٢ﻣﻜﺮر ٧٥

اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة :١ﻴﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﻘرار ﻓور ﺼدورﻩ .
اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸرة  :٢ﻴﻨﺸر ﻫذا اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ .
ﺒﻴروت ﻓﻲ ١٩٩٦/٣/٧
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

 -١ﻋــﺪل ﺗ ـﺮﻗﻴﻢ ﻫــﺬﻩ اﳌ ــﺎدة ﲝﻴــﺚ أﺻــﺒﺢ "اﻟﺴﺎدﺳ ــﺔ ﻋﺸــﺮة" وذﻟــﻚ اﺳ ــﺘﻨﺎداً إﱃ أﺣﻜــﺎم اﳌــﺎدة اﻷوﱃ ﻣ ــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗ ــﻢ ١٣١٥٢
ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١١/٢٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٣٥
 -٢ﻋ ــﺪل ﺗ ـﺮﻗﻴﻢ ﻫ ــﺬﻩ اﳌ ــﺎدة ﲝﻴ ــﺚ أﺻ ــﺒﺢ "اﻟﺴ ــﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸ ــﺮة" وذﻟ ــﻚ اﺳ ــﺘﻨﺎداً إﱃ أﺣﻜ ــﺎم اﳌ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣ ــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ ١٣١٥٢
ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١١/٢٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٣٥

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ١

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

جدول رقم IN

١

رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

فئة القروض

١

PRDB

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

٢

RDEV

٣

ENVE

٤

ENVB

٥

INFE

٦

WBEV

٧

IN09

٨

KAFB

٩

HIN9

 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 ألـ ) (EIBو) (AFDالتي ال تستفيد
من دعم 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 وفقا ً
الشروط المنصوص عليھا في المقطع "أوالً" من
"المادة العاشرة مكرر" من القرار االساسي رقم ٧٨٣٥
تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
القروض للقطاعات االنتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة
كفاالت ش.م.ل والتي تستفيد من دعم الفوائد المدينة
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
 منھا الممنوحة قبل تاريخ ٢٠١٧/٢/٨ منھا الممنوحة بعد تاريخ  ٢٠١٧/٢/٧والتي التتجاوز مبلغ /٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.
 منھا الممنوحة بعد تاريخ  ٢٠١٧/٢/٧والتيتتجاوز مبلغ /٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة والعموالت

a3k

مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة
سنتين %١٫٠٧٥+
معدل الليبور لثالثة اشھر%٧٫٠٧٥+

rd

%٠٫٧٥

a3k

ev2k

 %٥٠) - %٣٫٧٥من مردود سندات
الخزينة اللبنانية لمدة سنة( على ان ال
تقل الفائدة عند احتسابھا سنوية عن
تلك المحتسبة عند توقيع عقد القرض

a35k

مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة
سنتين %٠٫٧٥-

ev2d

ev1dev2d

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

n09k,
n19k

 %٤٠من مردود سندات الخزينة
اللبنانية لمدة سنة %٢٫٤ +

q2k

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

n29k
n27k
n27k

 %٤٠من مردود سندات الخزينة
اللبنانية لمدة سنة %٣،٢ +
 %٢٥من مردود سندات الخزينة
اللبنانية لمدة سنة %١٫٩ +
 %٢٥من مردود سندات الخزينة
اللبنانية لمدة سنة %٢٫٩ +

 -١أدﺧـﻞ آﺧــﺮ ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﳉــﺪول ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﳋﺎﻣﺴـﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٣١٩٩ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢٠/٢/٢٥ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ
رﻗــﻢ  ،(٥٤٥وﻗــﺪ ﻧﺼــﺖ ﻣﺎدﺗــﻪ اﻟﺴﺎدﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻵﰐ » :ﲤــﻨﺢ اﳌﺼــﺎرف ﻣﻬﻠــﺔ ﺣــﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼــﻰ  ٢٠٢٠/٣/٣١ﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ اﻟﻔﻮاﺋــﺪ وﻓﻘ ـﺎً
ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ«.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-١٢-٣١

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٢
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

فئة القروض

١٠

HEPH

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

١١

HMLT

١٢

HJUR

١٣

HDPL

١٤

HFSI

١٥

HDSG

١٦

EDUS

١٧

EVES

١٨

EVER

١٩

ENTP

٢٠

HABT

٢١

MICR

٢٢

ENVP

٢٣

EVNE

رمز نوع
القروض

-

منھا الممنوحة قبل تاريخ ٢٠١٧/٢/٨

pk

-

منھا الممنوحة بعد تاريخ ٢٠١٧/٢/٧

p07k

القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا الى
البروتوكول الموقع بين المصارف وجھاز اسكان
العسكريين المتطوعين
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الى
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق
تعاضد القضاة
القروض السكنيـة التي تمنح للمھجرين استناداً الى
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة
المھجرين
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا الى
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية
العامة لقوى االمن الداخلي
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الى
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية
العامة لألمن العام
القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمتابعة الدراسة في
مؤسسات التعليم العالي
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
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
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.
القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من
التلوث
 منھا الممنوحة بالليرة اللبنانية او بالدوالر االميركيتستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي استفادت
من احكام المادة التاسعة مكرر من ھذا القرار قبل
تاريخ ٢٠١٦/١١/٨
 منھا التي تمنح بالليرة اللبنانية والتي ال تستفيد مندعم الدولة للفوائد المدينة
القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي
من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي ال
تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن ال تتعدى
قيمة القرض الواحد مبلغ /٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل.

نسبة الفائدة والعموالت

 %٢٠من مردود سندات الخزينة
اللبنانية لمدة سنتين %١،٦ +
 %١٠من مردود سندات الخزينة
اللبنانية لمدة سنة %٢،٣٥ +

m1k

%٢٫١٢٨

jrk

%٢٫١٢٨

dpk

%٢٫١٢٨

fsk

%٢٫١٢٨

sgk

%٢٫١٢٨

uk

%٣٫٥

ev2k

%٠٫٧٥

ev2k

% ٠٫٧٥

cin

%٠٫٧٥

ik

%٣

h1k,
h21k,
h22k

a35k
ev1kev2k
ev1k

مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة
سنتين ناقص  %١٫٢للقرض الممنوح
بالليرة اللبنانية ،ومعدل الليبور لثالثة
اشھر %٤،٥ +
نسبة  %٣ناقص  %٥٠من مردود
سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة
 %٣،٧٥ناقص  %٥٠من مردود
سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة
على ان ال تقل الفائدة عند احتسابھا
سنوية عن تلك المحتسبة عند توقيع
عقد القرض

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٣
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٢٤

KAFT

٢٥

KAFE

٢٦

GSSE

٢٧

WRCP

٢٨

HDSE
HADD

٢٩
EVRE
٣٠
EVRN
٣١
PLEA
٣٢
٣٣

HPMP
HGMB

٣٤

٦٤

HIN9X

٦٥

IN09X

٦٦

ENVEX

٦٧

ENVBX

فئة القروض
القروض للقطاعات االنتاجية بالليرة اللبنانية الممنوحة
ضمن برنامج "كفاالت االشجار" والتي تستفيد من دعم
الدولة للفوائد المدينة
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
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 )(٢٧
من المقطع "ثالثاً" من المادة التاسعة مكرر من ھذا
القرار.
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.
القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل االنتاج
اللبناني لألعمال الفنية )افالم سينمائية 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
القروض السكنية الممنوحة وفقا ً للشروط المنصوص
عليھا في المقطع "أوالً" من المادة العاشرة مكرر من
القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
والمحولة الى الدوالر االميركي
منھا الممنوحة قبل تاريخ ٢٠١٧/٢/٨
منھا الممنوحة بعد تاريخ ٢٠١٧/٢/٧
القروض غير السكنية الممنوحة وفقا ً الشروط
المنصوص عليھا في المقطع "أوالً" من "المادة العاشرة
مكرر" من القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ
 ٢٠٠١/٦/٢والمحولة الى الدوالر االميركي
قروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في
مجال الطاقة التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد
المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منھا ثالثون مليون ليرة
لبنانية والمحولة الى الدوالر االميركي
القروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي
تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وتتجاوز قيمة كل
منھا ثالثون مليون ليرة لبنانية والمحولة الى الدوالر
االميركي

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة والعموالت

q2k

%٣٫٥

q3k

%٣٫٥

t

%٦

fr

%٤٠من مردود سندات الخزينة
اللبنانية لمدة سنة %٣،٣ +
%٢،١٢٨

sek
%٢،١٢٨
adk

ev2k

ev2k
ea

 %٣،٧٥ناقص  %٥٠من مردود
سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة
على ان ال تقل الفائدة عند احتسابھا
سنوية عن تلك المحتسبة عند توقيع
عقد القرض
 %٣،٧٥ناقص  %٥٠من مردود
سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة
على ان ال تقل الفائدة عند احتسابھا
سنوية عن تلك المحتسبة عند توقيع
عقد القرض
 ٣،٧٥ناقص  %٥٠من مردود
سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة

ppk

%٢،١٢٨

gbk

%٢،١٢٨

x29k
x27k
x09k,
x19k

xv2k

x35k

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٤
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٦٨
EVNEX
٦٩
PLEAX
٧٠

PRDBX

٧١
KAFTX

فئة القروض
القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع
صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي ال تستفيد من
دعم الدولة للفوائد المدينة على أن ال تتعدى قيمة القرض
الواحد مبلغ /٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل .والمحولة الى
الدوالر االميركي
القروض الممنوحة لتمويل االنتاج اللبناني لألعمال
الفنية )افالم سينمائية أو تلفزيونية ،روائية أو وثائقية أو
تثقيفية ،أو اعمال مسرحية( المحولة الى الدوالر
االميركي
القروض للقطاعات اإلنتاجية التي تستفيد من دعم
الفوائد المحوّلة الى الدوالر االميركي
القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من شركة
"كفاالت ش.م.ل ".والتي تستفيد من دعم الفوائد المدينة
والمحولة الى الدوالر االميركي

رمز نوع
القروض
xv1k

xea

xa3k
xq2k

نسبة الفائدة والعموالت

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٥

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

ﳕﻮذج رﻗﻢ IN13-A-CF

١

اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻻﻓﺮادﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن
)ﻛﻤﺎ ﰲ __( _____ / __ /
اﺳـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رﻗـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :

اﺳـ ــﻢ اﻟﻤﺴـﺆول :
رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :

اﺳـﻢ اﻟﻌﻤـﻴﻞ:

رﻗﻤﻪ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ*:

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

رﻗﻢ
ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
...
اﻟﻤﺠﻤﻮع

رﻣـﺰ ﻋﻤـﻠﺔ اﻟﻘﺮض:
اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ :

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮض
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(
)ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ(

ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺑﺪء اﻟﻘﺮض :
ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض:

ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض اﻟﺬي ﻟـﻴﺲ ﻟﺪﻳـﻪ رﻗـﻢ ﻟـﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ
) * (  :ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺑﻄﺎﻗﺔ
:
ﻛﺎت
ﻟﻠﺸﺮ
ّ
٢

) ** (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻓـﺌـﺔ اﻟﻘﺮض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول : IN
PRDB, RDEV, ENVE, ENVB, INFE, WBEV, IN09
٢
) *** (  :ﳚـﺐ ﲢﺪﻳـﺪ ﻧـﻮع اﻟﻘـﺮض ﺗﺒﻌـﺎً ﻟﺮﻣـﺰ ﻧـﻮع اﻟﻘـﺮوض اﶈـﺪدة ﻟﻜـﻞ ﻓـﺌــﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮوض واﳌﺪرﺟـﺔ ﰲ اﳉـﺪول "a3", "a11", "a12", : IN
”"a35", "ev2", "rd", "n09", “n19

 -١اﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٣٢٩ﺗﺎرﻳﺦ )٢٠١٣/١/١٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ، (٣١٣ﰒ ﻋﺪل ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار
اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٣٥٧ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٣/٢/٢٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣١٨
 -٢اﺳﺘﺒﺪل اﻟﻨﻤﻮذج " " IN13ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج " " INﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٧٦٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٥/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٦٥

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٦

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن – وﺣﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﳕﻮذج رﻗﻢ IN13-B-CF

ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٦١١٦ﺗﺎرﻳﺦ  ١٩٩٦/٣/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ ٢٣

١

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺗﺴﻠﻴﻔﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن
)ﻛﻤﺎ ﰲ __( _____ / __ /
اﺳـ ــﻢ اﻟﻤﺴـﺆول :
رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :

اﺳـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رﻗـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رﻗــﻢ ﻗـﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰي:

رﻣﺰ ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮوض*:

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار:

رﻣـﺰ ﻧـﻮع اﻟﻘﺮوض**:
ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ:

رﻣـﺰ ﻋﻤـﻠﺔ اﻟﻘـ ــﺮوض:
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء:

ﺗﺎرﻳﺦ أول إﺳـﺘﺤﻘﺎق:
ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ إﺳـﺘﺤﻘﺎق:

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق دﻓﻌﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﻣﺠﻤﻮع إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮوض
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
رﻗﻢ
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮوض(
)ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ(
ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
...
اﻟﻤﺠﻤﻮع

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

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف
) * (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻓـﺌـﺔ اﻟﻘﺮوض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول :٢ IN13
IN09, KAFB, HIN9, HEPH, HMLT, HJUR, HDPL, HFSI, HDSG, EDUS, EVES, EVER,
ENTP, HABT, MICR
) ** (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺮﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض اﶈﺪدة ﻟﻜﻞ ﻓـﺌـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول :٢ IN13
"n09", "q2", "n29", "p", "m1", "jr", "dp", "fs", "sg", "u", "ev2", "cin", "a7", "h1", "h21",
""h22

 -١اﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٣٢٩ﺗﺎرﻳﺦ )٢٠١٣/١/١٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ، (٣١٣ﰒ ﻋﺪل ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار
اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٣٥٧ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٣/٢/٢٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣١٨
 -٢اﺳﺘﺒﺪل اﻟﻨﻤﻮذج " " IN13ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج " " INﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٧٦٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٥/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٦٥

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٧

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

ﳕﻮذج رﻗﻢ IN14-A-CF

١

الجدول المرفق بطلب الموافقة االفرادية لالستفادة من التسليفات الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان
)كما في __( _____ / __ /
اﺳـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رﻗـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :

اﺳـ ــﻢ اﻟﻤﺴـﺆول :
رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :

اﺳـﻢ اﻟﻌﻤـﻴﻞ:

رﻗﻤﻪ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ*:

رﻣﺰ ﻓـﺌـﺔ اﻟﻘﺮض** :

رﻣـﺰ ﻋﻤـﻠﺔ اﻟﻘﺮض:

ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺑﺪء اﻟﻘﺮض :

رﻣﺰ ﻧـﻮع اﻟﻘﺮض***:

اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ :

ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض:

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
رﻗﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮض

ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
...
اﻟﻤﺠﻤﻮع

) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى
) * (  :ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت :
ّ

) ** (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻓـﺌـﺔ اﻟﻘﺮض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول : IN
PRDB, RDEV, ENVE, ENVB, EIBE, AFDE, WBEV, IN09, ENVP, EVNE
) *** (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺮﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض اﶈﺪدة ﻟﻜﻞ ﻓـﺌـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول : IN
""a3", "a11", "a12", "a35", "ev2", "rd", "n09", “n19”,"ev1

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٦١٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٣/١١/٢٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(٣٤٦ﰒ ﻋﺪل ﲟﻮﺟﺐ
اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٧٦٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/٥/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٦٥

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٨

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

ﳕﻮذج رﻗﻢ IN14-B-CF

١

الجدول المرفق بطلب الموافقة االجمالية لالستفادة من التسليفات الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان
)كما في __( _____ / __ /
اﺳـ ــﻢ اﻟﻤﺴـﺆول :
رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :

اﺳـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رﻗـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رمز فئة القروض*:
رﻣـﺰ ﻧـﻮع اﻟﻘﺮوض**:
ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ:

رﻣـﺰ ﻋﻤـﻠﺔ اﻟﻘـ ــﺮوض:
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء:

ﺗﺎرﻳﺦ أول إﺳـﺘﺤﻘﺎق:
ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ إﺳـﺘﺤﻘﺎق:

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق دﻓﻌﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء
رﻗﻢ
ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
...
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

ﻣﺠﻤﻮع إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮوض
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮوض(

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

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف

) * (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻓـﺌـﺔ اﻟﻘﺮوض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول : IN
KAFT, KAFE , GSSE IN09, KAFB, HIN9, HEPH, HMLT, HJUR, HDPL, HFSI, HDSG,
EDUS, EVES, EVER, ENTP, HABT, MICR, EVNE,
) ** (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض ﺗﺒﻌﺎً 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

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٦١٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٣/١١/٢٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(٣٤٦ﰒ أدﺧـﻞ آﺧـﻞ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴـﻪ
ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١١٨٧١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١٠/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ.(٣٧٢

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٩

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

ﳕﻮذج رﻗﻢ

IN-A-CF

١

الجدول المرفق بطلب الموافقة االفرادية لالستفادة من التسليفات
الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان خالل العام
)كما في __( _____ / __ /
اﺳـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رﻗـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :

اﺳـ ــﻢ اﻟﻤﺴـﺆول :
رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :

اﺳـﻢ اﻟﻌﻤـﻴﻞ:

رﻗﻤﻪ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ*:

رﻣﺰ ﻓـﺌـﺔ اﻟﻘﺮض** :

رﻣـﺰ ﻋﻤـﻠﺔ اﻟﻘﺮض:

ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺑﺪء اﻟﻘﺮض :

رﻣﺰ ﻧـﻮع اﻟﻘﺮض***:

اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ :

ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض:

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
رﻗﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮض

ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ
١

) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

٢
٣
٤
٥
٦
٧
...
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى
) * (  :ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت :
ّ
) ** (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻓـﺌـﺔ اﻟﻘﺮض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول : IN
PRDB, RDEV, ENVE, ENVB, EIBE, AFDE, WBEV, IN09, ENVP, EVNE, WRCP,
EVRE, PLEA
) *** (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺮﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض اﶈﺪدة ﻟﻜﻞ ﻓـﺌـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول : IN
""a3", "a11", "a12", "a35", "ev2", "rd", "n09", “n19”,"ev1", "fr", "ea

 -١أﺿ ــﻴﻒ ﻫ ــﺬا اﻟﻨﻤ ــﻮذج ﲟﻮﺟ ــﺐ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ١١٩١٥ﺗ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٤/١٢/١٠ﺗﻌﻤ ــﻴﻢ وﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ،(٣٨٢ﰒ أدﺧ ــﻞ آﺧ ــﺮ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٢٣١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٤/٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤١٦

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ١٠

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

ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٦١١٦ﺗﺎرﻳﺦ  ١٩٩٦/٣/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ ٢٣

١

الجدول المرفق بطلب الموافقة االجمالية لالستفادة من التسليفات
الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان خالل العام
)كما في __( _____ / __ /
اﺳـ ــﻢ اﻟﻤﺴـﺆول :
رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :

اﺳـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رﻗـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رمز فئة القروض*:
رﻣـﺰ ﻧـﻮع اﻟﻘﺮوض**:
ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ:

رﻣـﺰ ﻋﻤـﻠﺔ اﻟﻘـ ــﺮوض:
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء:

ﺗﺎرﻳﺦ أول إﺳـﺘﺤﻘﺎق:
ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ إﺳـﺘﺤﻘﺎق:

التدفقات النقدية بحسب تاريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعمالء
رﻗﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

ﻣﺠﻤﻮع إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮوض

ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ
١

) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮوض(

)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮوض(

٢
٣
٤
٥
٦
٧
...
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف
) * (  :يجب تحديد فـئـة القروض تبعا ً للرموز التالية المدرجة في الجدول : IN
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

 -١أدﺧﻞ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٤٥٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٢/١٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٥٠

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ١١

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

جدول رقم IN18
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

فئة القروض

٩

HIN9

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

١٠

HEPH

١١

HMLT

١٢

HJUR

١٣

HDPL

١٤

HFSI

١٥

HDSG

٢٠

HABT

٢١

MICR

٢٦

GSSE

٢٨

HDSE

٢٩

HADD

٣٣

HPMP

٣٤

HGMB

 منھا التي ال تتجاوز مبلغ /٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل. منھا التي تتجاوز مبلغ /٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا
إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسـة العامة لإلسكان
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا
الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجھاز اسكان
العسكريين المتطوعين
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً
الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف
وصندوق تعاضد القضاة
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح للمھجرين
استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف
ووزارة المھجرين
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا
الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف
والمديرية العامة لقوى االمن الداخلي
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً
الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف
والمديرية العامة لألمن العام
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.
القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات
االنتاجية ضمن برنامج "كفالة المؤسسات الصغيرة"
المشار اليھا في البند ) (٢٦من المقطع "ثالث اً" من
المادة العاشرة من ھذا القرار.
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.
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

١
رمز
نوع
القروض

نسبة الفائدة والعموالت

n27k

 %٢٥من مردود سندات الخزينة اللبنانية
لمدة سنة %١٫٩ +
 %٢٥من مردود سندات الخزينة اللبنانية
لمدة سنة %٢٫٩ +
 %١٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية
لمدة سنة %٢،٣٥ +

m1k

%٢٫١٢٨

jrk

%٢٫١٢٨

dpk

%٢٫١٢٨

fsk

%٢٫١٢٨

sgk

%٢٫١٢٨

ik

%٣

n27k

p07k

h1k,
h21k,
h22k
t

sek
adk

%٦

%٢،١٢٨
%٢،١٢٨

ppk

%٢،١٢٨

gbk

%٢،١٢٨

 -١أدﺧ ـ ــﻞ آﺧ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬا اﳉ ـ ــﺪول ﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﳌ ـ ــﺎدة اﳋﺎﻣﺴ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١٣١٩٩ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٢٠/٢/٢٥
)ﺗﻌﻤـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ،(٥٤٥وﻗـ ــﺪ ﻧﺼـ ــﺖ ﻣﺎدﺗـ ــﻪ اﻟﺴﺎدﺳـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻵﰐ » :ﲤـ ــﻨﺢ اﳌﺼـ ــﺎرف ﻣﻬﻠـ ــﺔ ﺣـ ــﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼـ ــﻰ ٢٠٢٠/٣/٣١
ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ«.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ١٢
رﻗﻢ
ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ

رﻣﺰ ﻓﺌﺔ
اﻟﻘﺮوض

٣٥

PRDBD

٣٦

INFED

٣٧

WBEVD

٣٨

RDEVD

٣٩

ENVED

٤٠

ENVBD

٤١

IN09D

٤٢

KAFBD

٤٣

EDUSD

٤٤

EVESD

٤٥

EVERD

٤٦

ENTPD

٤٧

DENVP

ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮوض
القروض بالدوالر االميركي للقطاعات
االنتاجية التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة
باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة
كفاالت ش.م.ل
القروض بالدوالر االميركي لتمويل المشاريع
الصديقة للبيئة في مجال الطاقة الممولة من
ألـ ) (EIBو) (AFDالتي ال تستفيد من دعم
الدولة للفوائد المدينة

رﻣﺰ ﻧﻮع
اﻟﻘﺮوض
a3k

ev2d

القروض بالدوالر االميركي لتمويل المشاريع
الصديقة للبيئة للحد من التلوث الممولة من
البنك الدولي والتي ال تستفيد من دعم الدولة
للفوائد المدينة.
قروض بالدوالر االميركي الغراض االبحاث
rdd
والتطوير في قطاعات انتاجية
قروض بالدوالر االميركي لتمويل المشاريع
الصديقة للبيئة في مجال الطاقة التي ال تستفيد من
دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل ev2d
منھا /٢٠ ٠٠٠/د.أ .على أن ال تتعدى قيمة
القرض الواحد مبلغ/٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض بالدوالر االميركي لتمويل المشاريع
الصديقة للبيئة التي تستفيد من دعم الدولة
a35k
للفوائد المدينة وتتجاوز قيمة كل منھا
/٢٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض غير السكنية التي تمنح بالدوالر
االميركي وفقاً للشروط المنصوص عليھا في
n09d,
المقطع "أوالً" من "المادة العاشرة مكرر" من
n19d
القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
القروض بالدوالر االميركي للقطاعات
االنتاجية بكفالة شركة كفاالت ش.م.ل والتي
a5k
تستفيد من دعم الفوائد المدينة
القروض بالدوالر االميركي التي تمنح لمتابعة
ud
الدراسة في مؤسسات التعليم العالي
القروض بالدوالر االميركي التي ال تتجاوز
ev2d
قيمة كل منھا /٢٠ ٠٠٠/د.أ .والتي ال تستفيد
من دعم الدولة للفوائد المدينة لتمويل المشاريع
الصديقة للبيئة في مجال الطاقة
القروض بالدوالر االميركي ال تتجاوز قيمة كل
ev2d
منھا /٢٠ ٠٠٠/د.أ .والتي ال تستفيد من دعم
الدولة للفوائد المدينة لتمويل شراء انظمة الطاقة
الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة
بالتعاون مع UNDP
القروض بالدوالر االميركي التي تمنح لرواد
cind
االعمال والمبادرين النشاء مشاريع جديدة في
مجال المعرفة واالبداع
ev1dev2d

القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد
من التلوث التي تمنح بالدوالر االميركي والتي
ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

ev1dev2d

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﻤﻮﻻت
 %١٥من معدل ) + (FFRمعدل
الليبور لثالثة أشھر %٧+
ھامش الـ ) (EIBو) %٠٫٥ + (AFDعمولة
مصرف لبنان  %٢ +ھامش المصرف +
 %١٠٠من معدل ) (FFRناقص )%١٠٠
من مردود شھادات االيداع المصدرة من
مصرف لبنان بالدوالر االميركي( *
ھامش البنك الدولي  %٠٫٥ +عمولة
مصرف لبنان  % ١ +ھامش المصرف+
 %١٠٠من معدل ) (FFRناقص )%١٠٠
من مردود شھادات االيداع المصدرة من
∗
مصرف لبنان بالدوالر االميركي(

 %١٠٠من معدل )(FFR
 %١٠٠ + %٢،٥من معدل )(FFR
ناقص ) %٥٠من مردود شھادات
االيداع المصدرة من مصرف لبنان
بالدوالر االميركي( *
معدل الليبور لثالثة أشھر + %٣ +
 %١٠٠من معدل )(FFR
 %٤٠من مردود شھادات االيداع
المصدرة من مصرف لبنان بالدوالر
االميركي  %١٠٠ +من معدل
)* (FFR
معدل الليبور لسنة %١٥ +%٥،٥ +
من معدل )(FFR
 %١٠٠ + 1.25%من معدل )(FFR
 %١٠٠من معدل )(FFR

 %١٠٠من معدل )(FFR
 %١٠٠من معدل )(FFR
 %١٠٠ +%٢من معدل )(FFR
ناقص ) %٥٠من مردود شھادات
االيداع المصدرة من مصرف لبنان
بالدوالر االميركي( *

∗ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﻘﺮض :ﻣــﺮدود ﺷــﻬﺎدات اﻻﻳــﺪاع اﳌﺼــﺪرة ﻣــﻦ ﻣﺼــﺮف ﻟﺒﻨــﺎن ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛــﻲ ﳌــﺪة ﺳــﺒﻊ ﺳــﻨﻮات ﰲ ﺣــﺎل ﻛﺎﻧــﺖ
ﻓﱰة اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ١٠ﺳﻨﻮات
ﻣﺮدود ﺷـﻬﺎدات اﻻﻳـﺪاع اﳌﺼـﺪرة ﻣـﻦ ﻣﺼـﺮف ﻟﺒﻨـﺎن ﺑﺎﻟـﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛـﻲ ﳌـﺪة ١٠ﺳـﻨﻮات ﰲ ﺣـﺎل ﻛﺎﻧـﺖ ﻓـﱰة
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  ١٠ﺳﻨﻮات وﻣﺎ ﻓﻮق

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ١٣
رﻗﻢ
ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ

رﻣﺰ ﻓﺌﺔ
اﻟﻘﺮوض

٤٨

EVNED

٤٩

KAFTD

٥٠

KAFED

٥٢

WRCPD

٥٣

٥٤

٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١

٦٤

ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮوض
القروض التي تمنح بالدوالر االميركي لتمويل
الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير
مجال الطاقة التي ال تستفيد من دعم الدولة
للفوائد المدينة على أن ال تتعدى قيمة القرض
الواحد مبلغ /٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض للقطاعات االنتاجية بالدوالر االميركي
الممنوحة ضمن برنامج "كفاالت االشجار"
والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
القروض بالدوالر االميركي 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
قروض الرأسمال التشغيلي المشار اليھا في البند
) (٢٧من المقطع "ثالثاً" من المادة العاشرة من
ھذا القرار بالدوالر االميركي.

القروض التي تمنح بالدوالر االميركي لدعم
القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع
 EVREDالصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة
التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
والتي تتجاوز قيمة كل منھا /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض التي تمنح بالدوالر االميركي لدعم
القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع
 EVRNDالصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة
التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
والتي ال تتجاوز قيمة كل منھا /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض التي تمنح بالدوالر االميركي لتمويل
االنتاج اللبناني لألعمال الفنية )افالم سينمائية أو
 PLEADتلفزيونية ،روائية أو وثائقية أو تثقيفية ،أو اعمال
مسرحية(
القـروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية
HCMA
لموظفي ھيئة االسواق المالية
القـروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية
HCCA
لمستخدمي لجنة مراقبة ھيئات الضمان
القروض السكنية الممنوحة بالدوالر االميركي
 HEMGللمغتربين
القروض غير السكنية الممنوحة بالدوالر
 PEMGاالميركي للمغتربين
القـروض الممنوحة بالدوالر االميركي لبناء
مرآب جماعي للعموم بھدف تأجير مواقف
PPKG
للسيارات
 WCEXالقروض الممنوحة بالعمالت االجنبية
للمؤسسات الصناعية لتمويل الرأسمال التشغيلي
مقابل الصادرات
القروض السكنية الممنوحة وفقاً للشروط
المنصوص عليھا في المقطع "أوالً" من المادة
 HIN9Xالعاشرة مكرر من القرار االساسي رقم ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢والمحولة الى الدوالر
االميركي

رﻣﺰ ﻧﻮع
اﻟﻘﺮوض

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﻤﻮﻻت

ev1d

 %١٠٠ + %٢،٥من معدل )(FFR
ناقص ) %٥٠من مردود شھادات
االيداع المصدرة من مصرف لبنان
∗
بالدوالر االميركي(

a5k

 %١٠٠ +%٢،٢٥من معدل )(FFR

a51

 %١٠٠ +%٢،٢٥من معدل )(FFR

frd

 %٤٠من مردود شھادات االيداع
المصدرة من مصرف لبنان بالدوالر
االميركي  %١٠٠ + %١،٥ +من
معدل )* (FFR

ev2d

 %١٠٠ + %٢،٥من معدل )(FFR
ناقص ) %٥٠من مردود شھادات
االيداع المصدرة من مصرف لبنان
بالدوالر االميركي( *

ev2d

 %١٠٠ + %٢،٥من معدل )(FFR
ناقص ) %٥٠من مردود شھادات
االيداع المصدرة من مصرف لبنان
بالدوالر االميركي( *

ead

 %١٠٠ + %٢،٥من معدل )(FFR
ناقص ) %٥٠من مردود شھادات
االيداع المصدرة من مصرف لبنان
بالدوالر االميركي( *

cmak

%٢،١٢٨

ccak

%٢،١٢٨

emh

 %١٠٠ +%١٫٢٥من معدل )(FFR

emp

 %١٠٠ +%٢،٢٥من معدل )(FFR

pkgd

 %١٠٠ + %٢،٢٥من معدل )(FFR

ced

 %٥٠ + %٣من معدل )(FFR

x27k

∗ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﻘﺮض :ﻣــﺮدود ﺷــﻬﺎدات اﻻﻳــﺪاع اﳌﺼــﺪرة ﻣــﻦ ﻣﺼــﺮف ﻟﺒﻨــﺎن ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛــﻲ ﳌــﺪة ﺳــﺒﻊ ﺳــﻨﻮات ﰲ ﺣــﺎل ﻛﺎﻧــﺖ
ﻓﱰة اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ١٠ﺳﻨﻮات
ﻣﺮدود ﺷـﻬﺎدات اﻻﻳـﺪاع اﳌﺼـﺪرة ﻣـﻦ ﻣﺼـﺮف ﻟﺒﻨـﺎن ﺑﺎﻟـﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛـﻲ ﳌـﺪة ١٠ﺳـﻨﻮات ﰲ ﺣـﺎل ﻛﺎﻧـﺖ ﻓـﱰة
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  ١٠ﺳﻨﻮات وﻣﺎ ﻓﻮق

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ١٤

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

ﳕﻮذج رﻗﻢ

IN18-A-CF١

الجدول المرفق بطلب الموافقة االفرادية لالستفادة من التسليفات
الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان خالل العام
)كما في __( _____ / __ /
اﺳـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رﻗـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :

اﺳـ ــﻢ اﻟﻤﺴـﺆول :
رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :

اﺳـﻢ اﻟﻌﻤـﻴﻞ:

رﻗﻤﻪ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ*:

رﻣﺰ ﻓـﺌـﺔ اﻟﻘﺮض** :

رﻣـﺰ ﻋﻤـﻠﺔ اﻟﻘﺮض:

ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺑﺪء اﻟﻘﺮض :

رﻣﺰ ﻧـﻮع اﻟﻘﺮض***:

اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ :

ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض:

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
رﻗﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮض

ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ
١

) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

٢
٣
٤
٥
٦
٧
...
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى
) * (  :ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
) ** (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻓـﺌـﺔ اﻟﻘﺮض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول .IN18
) *** (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺮﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض اﶈﺪدة ﻟﻜﻞ ﻓـﺌـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول .IN18

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳉﺪول ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٦٩٧ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/١٠/١٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٧٥

 ٧٢ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ١٥

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

ﳕﻮذج رﻗﻢ IN18-B-CF

١

الجدول المرفق بطلب الموافقة االجمالية لالستفادة من التسليفات
الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان خالل العام
)كما في __( _____ / __ /
اﺳـ ــﻢ اﻟﻤﺴـﺆول :
رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :

اﺳـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رﻗـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رﻣﺰ ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮوض*:
رﻣـﺰ ﻧـﻮع اﻟﻘﺮوض**:
ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ:

رﻣـﺰ ﻋﻤـﻠﺔ اﻟﻘـ ــﺮوض:
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء:

ﺗﺎرﻳﺦ أول إﺳـﺘﺤﻘﺎق:
ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ إﺳـﺘﺤﻘﺎق:

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق دﻓﻌﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء
رﻗﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

ﻣﺠﻤﻮع إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮوض

ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ
١

) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮوض(

)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮوض(

٢
٣
٤
٥
٦
٧
...
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف

) * (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻓـﺌـﺔ اﻟﻘﺮوض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول .IN18
) ** (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺮﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض اﶈﺪدة ﻟﻜﻞ ﻓـﺌـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول IN18

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳉﺪول ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٦٩٧ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/١٠/١٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٧٥
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ١٦

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن – وﺣﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ IN18W1

ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٦١١٦ﺗﺎرﻳﺦ  ١٩٩٦/٣/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ ٢٣

جدول السحب رقم  :١المبلغ المطلوب سحبه المستحق للعمالء
لتمويل القروض السكنية الموافق عليھا وفقا ً ألحكام المادة *.............
)كما في __( _____ / __ /
اﺳـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رﻗـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رﻣﺰ ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮوض ** :
ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻘﺮار

اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ

رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض ***

رﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﻘﺮض

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺳﺤﺒﻪ

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺌﺔ
اﻟﻘﺮوض
رﻣﺰ ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮوض ** :
ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻘﺮار

اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ

رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض ***

رﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﻘﺮض

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺳﺤﺒﻪ

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺌﺔ
اﻟﻘﺮوض

)*( :ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲣﺼﻴﺺ ﺟﺪول ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻘﺮوض اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻜﺮر واﳌﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة
) ** ( :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻓـﺌـﺔ اﻟﻘﺮوض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺮﻣﻮز اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول ) (INأو ) (IN18وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ
) *** ( :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺮﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض اﶈﺪدة ﻟﻜﻞ ﻓـﺌـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول ) (INأو ) (IN18وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳉﺪول ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٧٤٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/١/١١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٨٣

١

 ٧٢ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ١٧

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن – وﺣﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ IN18W2

ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٦١١٦ﺗﺎرﻳﺦ  ١٩٩٦/٣/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ ٢٣

١

جدول السحب رقم  :٢المبلغ المطلوب سحبه المستحق للعمالء
لتمويل القروض غير السكنية الموافق عليھا وفقا ً ألحكام المادة *.............
)كما في __( _____ / __ /
اﺳـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رﻗـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :
رﻣﺰ ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮوض ** :
ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻘﺮار

اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ

رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض ***

رﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﻘﺮض

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺳﺤﺒﻪ

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺌﺔ
اﻟﻘﺮوض
رﻣﺰ ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮوض ** :
ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻘﺮار

اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ

رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض ***

رﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﻘﺮض

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺳﺤﺒﻪ

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺌﺔ
اﻟﻘﺮوض

)*( :ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲣﺼﻴﺺ ﺟﺪول ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻘﺮوض اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻜﺮر واﳌﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة
) ** ( :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻓـﺌـﺔ اﻟﻘﺮوض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺮﻣﻮز اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول ) (INأو ) (IN18وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ
) *** ( :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺮﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض اﶈﺪدة ﻟﻜﻞ ﻓـﺌـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول ) (INأو ) (IN18وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳉﺪول ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٧٤٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/١/١١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٨٣
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ١٨

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن – وﺣﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﳕﻮذج رﻗﻢ PB-BDL-A

ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٦١١٦ﺗﺎرﻳﺦ  ١٩٩٦/٣/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ ٢٣

١

التصريح عن وضع قرض موضع التنفيذ لالستفادة من دعم مصرف لبنان للفوائد المدينة
)كما في __( _____ / __ /
اﺳـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :

اﺳـ ــﻢ اﻟﻤﺴـﺆول :

رﻗـﻢ اﻟﻤﺼﺮف :

رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :
رﻗﻤﻪ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:

اﺳ ــﻢ اﻟﻌﻤـﻴﻞ :
اﻟﺒﻨﺪ :

اﻟﻔﻘﺮة :

ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ :

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار :

ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘ ـﺮار :

ﻗﻴـﻤﺔ اﻟﻘﺮار :

رﻣﺰ ﻓـﺌـﺔ اﻟﻘﺮض* :

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح:

ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻌـﻤﺎل اﻟﻘﺮض:

ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض:

رﻣﺰ ﻧـﻮع اﻟﻘﺮض**:

اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺎرﻳﺨﻪ:

ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﺴﺎب
رﻗﻢ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
...
اﻟﻤﺠﻤﻮع

)ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ(

اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮض اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮض
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

رﺻﻴﺪ اﻟﻘﺮض

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﺼﻠﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ
اﻟﻤﻄﻠﻮب

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف

) * (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻓـﺌـﺔ اﻟﻘﺮض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺮﻣﻮز اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول .PB-BDL
) ** (  :ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺮﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض اﶈﺪدة ﻟﻜﻞ ﻓـﺌـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول .PB-BDL

 -١أﺿــﻴﻒ ﻫــﺬا اﻟﻨﻤــﻮذج ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٢٧٥٥ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٢/١ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ،(٤٨٥ﰒ ﻋ ـ ّﺪل ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٧٧٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٣/١٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ .(٤٨٧

 ٧٢ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ١٩

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

جدول رقم PB-BDL
رﻗﻢ
ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ

رﻣﺰ ﻓﺌﺔ
اﻟﻘﺮوض

ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮوض

٩

HIN9

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

١٠

HEPH

١١

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

منھا التي ال تتجاوز
/٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.

منھا التي تتجاوز
/٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.

منھا الممنوحة اعتباراً من تاريخ
٢٠١٨/٨/١٠

١٢

١

اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﻤﻮﻻت
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض

مؤشر معدل فوائد التوظيفات
لدى مصرف لبنان ناقص
 %٥،٢٥ n27kعلى ان ال تقل عن
%٤،٥
مؤشر معدل فوائد التوظيفات
لدى مصرف لبنان ناقص
 %٣،٥٦ n27kعلى ان ال تقل عن
%٥،٩٤

مؤشر معدل فوائد التوظيفات
القروض السكنية بالليرة اللبنانية
لدى مصرف لبنان ناقص
التي تمنح استنادا إلى البروتوكول
 %٦،٧٥ p07kعلى ان ال تقل عن ٣
الموقع مع المؤسسـة العامة
%
لإلسكان

منھا الممنوحة قبل تاريخ
٢٠١٨/٨/١٠

HJUR

رﻣﺰ ﻧﻮع
اﻟﻘﺮوض

١

مؤشر معدل فوائد التوظيفات
لدى مصرف لبنان ناقص
 %٧،١٢٢ m1kعلى ان ال تقل عن
%٢،٦٢٨
مؤشر معدل فوائد التوظيفات
لدى مصرف لبنان ناقص
 %٦،٢٥ m1kعلى ان ال تقل عن
%٣،٥

القروض السكنيـة بالليرة
اللبنانية التي تمنح استناداً الى
بروتوكول التعاون الموقع بين
المصارف وصندوق تعاضد
القضاة
منھا الممنوحة قبل تاريخ
٢٠١٨/٨/١٠

jrk

منھا الممنوحة اعتباراً من
تاريخ ٢٠١٨/٨/١٠

jrk

مؤشر معدل فوائد التوظيفات
لدى مصرف لبنان ناقص
 %٧،١٢٢على ان ال تقل عن
%٢،٦٢٨
مؤشر معدل فوائد التوظيفات
لدى مصرف لبنان ناقص
 %٦،٢٥على ان ال تقل عن
%٣،٥

اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮح
ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص (%٠،٧٥على ان ال
تزيد عن %٤،٥
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان على ان ال تزيد عن
%٤،٥٦
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %١،٧٥على ان
ال تزيد عن %٥

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %٠،٢٥على ان
ال تزيد عن %٦،٨٧٢
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %١،٢٥على ان
ال تزيد عن %٥

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %٠،٢٥على
ان ال تزيد عن %٦،٨٧٢
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %١،٢٥على
ان ال تزيد عن %٥

 أدﺧ ـ ــﻞ آﺧ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬا اﳉ ـ ــﺪول ﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﳌ ـ ــﺎدة اﳋﺎﻣﺴ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١٣١٩٩ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٢٠/٢/٢٥)ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ،(٥٤٥وﻗــﺪ ﻧﺼــﺖ ﻣﺎدﺗــﻪ اﻟﺴﺎدﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻵﰐ » :ﲤــﻨﺢ اﳌﺼــﺎرف ﻣﻬﻠــﺔ ﺣــﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼــﻰ  ٢٠٢٠/٣/٣١ﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ«.
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٢٠
رﻗﻢ
ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ

رﻣﺰ ﻓﺌﺔ
اﻟﻘﺮوض

١٣

HDPL

١٤

HFSI

١٥

HDSG

١٦

EDUS

٢١

MICR

٢٦

GSSE

ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮوض

رﻣﺰ ﻧﻮع
اﻟﻘﺮوض

القروض السكنيـة بالليرة
اللبنانية التي تمنح للمھجرين
استناداً الى بروتوكول التعاون
الموقع بين المصارف ووزارة
المھجرين
منھا الممنوحة قبل تاريخ
٢٠١٨/٨/١٠

dpk

منھا الممنوحة اعتباراً من
تاريخ ٢٠١٨/٨/١٠

dpk

القروض السكنيـة بالليرة
اللبنانية التي تمنح استنادا الى
بروتوكول التعاون الموقع بين
المصارف والمديرية العامة
لقوى االمن الداخلي
منھا الممنوحة قبل تاريخ
٢٠١٨/٨/١٠

fsk

منھا الممنوحة اعتباراً من
تاريخ ٢٠١٨/٨/١٠

fsk

القروض السكنيـة بالليرة
اللبنانية التي تمنح استناداً الى
بروتوكول التعاون الموقع بين
المصارف والمديرية العامة
لألمن العام
منھا الممنوحة قبل تاريخ
٢٠١٨/٨/١٠

sgk

منھا الممنوحة اعتباراً من
تاريخ ٢٠١٨/٨/١٠

sgk

القروض بالليرة اللبنانية التي
تمنح لمتابعة الدراسة في
مؤسسات التعليم العالي

القروض الممنوحة من
المصارف بالليرة اللبنانية
للمؤسسات المالية لتمويل
"القروض الصغيرة"
القروض التي تمنح بالليرة
اللبنانية للقطاعات االنتاجية
ضمن برنامج "كفالة
المؤسسات الصغيرة"

uk

h22k

t

اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﻤﻮﻻت
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٧،١٢٢على
ان ال تقل عن %٢،٦٢٨
مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٦،٢٥على
ان ال تقل عن %٣،٥

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٧،١٢٢على
ان ال تقل عن %٢،٦٢٨
مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٦،٢٥على
ان ال تقل عن %٣،٥

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٧،١٢٢على
ان ال تقل عن %٢،٦٢٨
مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٦،٢٥على
ان ال تقل عن %٣،٥
مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٥،٧٥على
ان ال تقل عن %٤
فوائد
معدل
مؤشر
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٥،٢٥على
ان ال تقل عن % ٤٫٥
فوائد
معدل
مؤشر
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٣،٧٥على
ان ال تقل عن % ٦

اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮح
ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %٠،٢٥على ان
ال تزيد عن %٦،٨٧٢
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %١،٢٥على ان
ال تزيد عن %٥

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %٠،٢٥على ان
ال تزيد عن %٦،٨٧٢
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %١،٢٥على ان
ال تزيد عن %٥

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %٠،٢٥على ان
ال تزيد عن %٨٧٢،٦
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %١،٢٥على ان
ال تزيد عن %٥
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص ( %١،٢٥على ان
ال تزيد عن %٤٫٥
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض الممنوح للمؤسسات
المالية )مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان
ناقص  (%٠،٢٥على ان ال
تزيد عن %٥
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( % ١،٢٥على
ان ال تزيد عن %٢٫٥

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٢١
رﻗﻢ
ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ

رﻣﺰ ﻓﺌﺔ
اﻟﻘﺮوض

٢٨

HDSE

٢٩

HADD

٣٣

HPMP

٣٤

HGMB

ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮوض

رﻣﺰ ﻧﻮع
اﻟﻘﺮوض

اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﻤﻮﻻت
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض

اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮح
ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

القـروض السكنية التي تمنح
بالليرة اللبنانية استناداً الى
بروتوكول التعاون الموقع بين
المصارف والمديرية العامة
ألمن الدولة.
منھا الممنوحة قبل تاريخ
٢٠١٨/٨/١٠

sek

منھا الممنوحة اعتباراً من
تاريخ ٢٠١٨/٨/١٠

sek

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٧،١٢٢على
ان ال تقل عن %٢،٦٢٨
مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٦،٢٥على
ان ال تقل عن %٣،٥

القـروض السكنية التي تمنح
بالليرة اللبنانية استناداً الى
بروتوكول التعاون الموقع بين
المصارف والضابطة
الجمركية.
منھا الممنوحة قبل تاريخ
٢٠١٨/٨/١٠

adk

منھا الممنوحة اعتباراً من
تاريخ ٢٠١٨/٨/١٠

adk

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٧،١٢٢على
ان ال تقل عن %٢،٦٢٨
مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٦،٢٥على
ان ال تقل عن %٣،٥

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

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٧،١٢٢على
ان ال تقل عن %٢،٦٢٨

ppk

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٦،٢٥على
ان ال تقل عن %٣،٥

منھا الممنوحة قبل تاريخ
٢٠١٨/٨/١٠

منھا الممنوحة اعتباراً من
تاريخ ٢٠١٨/٨/١٠
القـروض السكنية التي تمنح
بالليرة اللبنانية استناداً الى
بروتوكول التعاون بين
المصارف وفوج حرس بلدية
بيروت
gbk

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٧،١٢٢على
ان ال تقل عن %٢،٦٢٨

gbk

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٦،٢٥على
ان ال تقل عن %٣،٥

منھا الممنوحة قبل تاريخ
٢٠١٨/٨/١٠

منھا الممنوحة اعتباراً من
تاريخ ٢٠١٨/٨/١٠

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %٠،٢٥على ان
ال تزيد عن %٦،٨٧٢
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %١،٢٥على ان
ال تزيد عن %٥

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %٠،٢٥على ان
ال تزيد عن %٦،٨٧٢
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %١،٢٥على ان
ال تزيد عن %٥

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %٠،٢٥على ان
ال تزيد عن %٦،٨٧٢
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %١،٢٥على ان
ال تزيد عن %٥

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %٠،٢٥على ان
ال تزيد عن %٦،٨٧٢
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %١،٢٥على ان
ال تزيد عن %٥

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٢٢
رﻗﻢ
ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ

رﻣﺰ ﻓﺌﺔ
اﻟﻘﺮوض

٣٦

INFED

٣٧

WBEVD

٣٨

RDEVD

٣٩

ENVED

٤١

IN09D

٤٣

EDUSD

٤٤

EVESD

٤٦

ENTPD

٤٧

ENVPD

٤٨

EVNED

ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮوض
القروض بالدوالر االميركي
لتمويل المشاريع الصديقة
للبيئة في مجال الطاقة الممولة
من ألـ ) (EIBو) (AFDالتي
ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد
المدينة
القروض بالدوالر االميركي
لتمويل المشاريع الصديقة
للبيئة للحد من التلوث الممولة
من البنك الدولي والتي ال
تستفيد من دعم الدولة للفوائد
المدينة.
قروض بالدوالر االميركي
الغراض االبحاث والتطوير
في قطاعات انتاجية
قروض بالدوالر االميركي
لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة
في مجال الطاقة التي ال تستفيد
من دعم الدولة للفوائد المدينة
والتي تتجاوز قيمة كل منھا
/٢٠ ٠٠٠/د.أ .على أن ال تتعدى
قيمة القرض الواحد مبلغ
/١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض غير السكنية التي
تمنح بالدوالر االميركي وفقا ً
للشروط المنصوص عليھا في
المقطع "أوالً" من "المادة
العاشرة مكرر" من القرار
االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ
٢٠٠١/٦/٢
القروض بالدوالر االميركي التي
تمنح لمتابعة الدراسة في
مؤسسات التعليم العالي
القروض بالدوالر االميركي
التي ال تتجاوز قيمة كل منھا
/٢٠ ٠٠٠/د.أ .والتي ال تستفيد
من دعم الدولة للفوائد المدينة
لتمويل المشاريع الصديقة
للبيئة في مجال الطاقة
القروض بالدوالر االميركي
التي تمنح لرواد االعمال
والمبادرين النشاء مشاريع
جديدة في مجال المعرفة
واالبداع
القروض لتمويل المشاريع
الصديقة للبيئة للحد من التلوث
التي تمنح بالدوالر االميركي
والتي ال تستفيد من دعم الدولة
للفوائد المدينة
القروض التي تمنح بالدوالر
االميركي لتمويل الجزء البيئي
من مشاريع صديقة للبيئة في
غير مجال الطاقة التي ال تستفيد
من دعم الدولة للفوائد المدينة
على أن ال تتعدى قيمة القرض
الواحد مبلغ /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/
د.أ.

رﻣﺰ ﻧﻮع
اﻟﻘﺮوض

اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﻤﻮﻻت
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض
فائدة الـ ) (EIBو)(AFD
ناقص %٢٫٥

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)ھامش الـ
) (EIBو)%٠٫٥ + (AFD
عمولة مصرف لبنان (%٣ +

فائدة البنك الدولي ناقص
%٢٫٥

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)ھامش البنك
الدولي  %٠٫٥ +عمولة
مصرف لبنان (
% ٢٫٥ +

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص %٤٫٥
مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص %٤٫٧٥

%٦

ev2d

ev1d
ev2d

rdd
ev2d

n09d,
n19d

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص %٢

ud

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص %٤
مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص %٤٫٧٥

ev2d

cind

اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮح
ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص %٤٫٥

ev1d
ev2d

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص %٥٫٢٥

ev1d

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص %٤٫٧٥

% ٦٫٢٥

% ٣٫٥

%٥٫٥
% ٦٫٢٥

%٦

% ٦٫٧٥

% ٦٫٢٥

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٢٣
رﻗﻢ
ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ

رﻣﺰ ﻓﺌﺔ
اﻟﻘﺮوض

٥٣

EVRED

٥٤

EVRND

٥٥

PLEAD

٥٦

HCMA

٥٧

HCCA

٥٨

HEMG

٥٩

PEMG

٦٠

PPKG

٦١

WCEX

ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮوض
القروض التي تمنح بالدوالر
االميركي 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
/٢٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض التي تمنح بالدوالر
االميركي 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 منھا٠٠٠/
/٢٠د.أ.
القروض التي تمنح بالدوالر
االميركي لتمويل االنتاج
اللبناني لألعمال الفنية )افالم
سينمائية أو تلفزيونية ،روائية
أو وثائقية أو تثقيفية ،أو اعمال
مسرحية(
القـروض السكنية الممنوحة
بالليرة اللبنانية لموظفي ھيئة
االسواق المالية

رﻣﺰ ﻧﻮع
اﻟﻘﺮوض

اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﻤﻮﻻت
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض

ev2d

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص %٤٫٧٥

ev2d

ead

% ٦٫٢٥

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص %٤٫٧٥

% ١٫٥

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان

cmak

cmak

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٦،٢٥على
ان ال تقل عن %٣،٥

منھا الممنوحة اعتباراً من
تاريخ ٢٠١٨/٨/١٠
القـروض السكنية الممنوحة
بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة
مراقبة ھيئات الضمان

% ٦٫٢٥

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٧،١٢٢على
ان ال تقل عن %٢،٦٢٨

منھا الممنوحة قبل تاريخ
٢٠١٨/٨/١٠

ccak

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٧،١٢٢على
ان ال تقل عن %٢،٦٢٨

ccak

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٦،٢٥على
ان ال تقل عن %٣،٥

القروض السكنية الممنوحة
بالدوالر االميركي للمغتربين

emh

القروض غير السكنية
الممنوحة بالدوالر االميركي
للمغتربين
القـروض الممنوحة بالدوالر
االميركي لبناء مرآب جماعي
للعموم بھدف تأجير مواقف
للسيارات
القروض الممنوحة بالعمالت
االجنبية للمؤسسات الصناعية
لتمويل الرأسمال التشغيلي
مقابل الصادرات

emp

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص %٣٫٥
مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص %٣٫٥
مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان

منھا الممنوحة قبل تاريخ
٢٠١٨/٨/١٠

منھا الممنوحة اعتباراً من
تاريخ ٢٠١٨/٨/١٠

pkgd

ced

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص %٣

اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮح
ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %٠،٢٥على ان
ال تزيد عن %٦،٨٧٢
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %١،٢٥على ان
ال تزيد عن %٥

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %٠،٢٥على ان
ال تزيد عن %٦،٨٧٢
الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %١،٢٥على ان
ال تزيد عن %٥
%٥
%٥
% ١٫٥

% ٥٫٥

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٢٤
رﻗﻢ
ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ

رﻣﺰ ﻓﺌﺔ
اﻟﻘﺮوض

٦٢

HABB

٦٣

٦٤

ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮوض
القروض الممنوحة من
مصرف االسكان والممولة منه

القروض الممنوحة من
المصارف بالدوالر االميركي
MICRD
للمؤسسات المالية لتمويل
"القروض الصغيرة"
القروض السكنية الممنوحة
وفقا ً للشروط المنصوص عليھا
في المقطع "أوالً" من المادة
 HIN9Xالعاشرة مكرر من القرار
االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ
 ٢٠٠١/٦/٢والمحولة الى
الدوالر االميركي

رﻣﺰ ﻧﻮع
اﻟﻘﺮوض

اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﻤﻮﻻت
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض

اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮح
ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

ik

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  %٥،٢٥على
ان ال تقل عن %٤،٥

الفرق بين الفوائد والعموالت
على القرض و)مؤشر معدل
فوائد التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص  ( %١،٢٥على ان
ال تزيد عن %٤
% ٤٫٥

h22d

مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف
لبنان ناقص %٣،٥

x27k

ﻣﻼﺣﻈﺎت :
 ﺑﻐﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ "ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن" ﳝﻜﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ أي زﻳﺎدة ﰲ "ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن" ﻻ ﺗﺆدي اﱃ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺪﻓﻮع ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻞ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻛﺰﻳﺎدة ﻣﺒﺎﺷﺮةﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ
 -اي اﳔﻔﺎض ﰲ "ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن" ﻳﻨﻌﻜﺲ اﳔﻔﺎﺿﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺪﻓﻮع ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن.

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٢٥
ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن – ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

FEL01

١

اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﺮوض اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻜﺮر
ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦١١٦ﺗﺎرﻳﺦ ١٩٩٦/٣/٧
اﺳﻢ اﳌﺼﺮف/اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ:

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻠﺐ:

اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺼﺮف ﻟـﺒﻨـﺎن:

رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ:
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن:

ﻋﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻤﻨﻮح إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ
رﻣﺰ ﻧﻮع

اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻤﻨﻮح

رﻗﻢ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ

اﻟﻘﺮض

ﻋﻤﻠﺔ

ﻗﻴﻤﺔ

ﻗﻴﻤﺔ

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻌﻤﻴﻞ )(١

اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ

اﻟﻘﺮض

اﻟﻘﺮض

اﻟﺴﻨﺪ

)(٢

وﺗﻴﺮة

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﻔﻖ

ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻤﺼﺮف
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﻔﻖ

اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﻦ
)( ٣

ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ّأول ﺳﻨﺪ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ آﺧﺮ ﺳﻨﺪ

اﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻋﻤﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺢ ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﻊ ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﻊ

اﻟﻘﺮض

اﻟﻘﺮض أول ﺳﻨﺪ آﺧﺮ ﺳﻨﺪ

اﻟﻘﺮض

ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳋﻴﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (١) :ﻓﺮد )(Retail؛ ) (٢ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ ) ،(SMEﺷﺮﻛﺔ
ّ -١
) .(Corporateﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ.
 -٢ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳋﻴﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 :fe1ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺳﻨﺪات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
 :fe2دﻓﻊ رواﺗﺐ
 :fe3ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
 :fe4ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو رأﲰﺎل ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ)دون اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮوض اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ(.
 -٣ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ وﺗﲑة اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (١) :ﺷﻬﺮي (٢) ،ﻓﺼﻠﻲ .

 -١أﻟﻐﻲ »ﺟﺪول اﻟﻘـﺮوض اﻻﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ« واﺳـﺘﺒﺪل ـﺬا اﳉـﺪول ﲟﻮﺟـﺐ اﳌـﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ  ١٣٢٢٢ﺗـﺎرﻳﺦ ٢٠٢٠/٤/٢٢
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٥٢
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٢٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ ٢٦

FEL 02

١

ﺟﺪول ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻬﺪف اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض

ﻫﺪف اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض
•

ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ اﻻﺷﻬﺮ
اﶈﺪدة ﰲ "اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻜﺮر" ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

•

ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻗﺴﺎط ﻗﺮوض ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎن
ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﺴﺎوي اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻗﻴﻤﺔ دﻓﻌﺔ اﳊ ّﺪ اﻷدﱏ ) Minimum
 (Paymentﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺬﻛﻮرة.

دﻓﻊ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﺼﺮاً
•

ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺮض ﻣﻊ دﻓﻌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ أو ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ أو ﻓﺼﻠﻴﺔ
اﺳﺘﺤﻘﺖ ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺬﻛﻮرة ،ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﻪ ﺛﻠﺚ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أو ﺛﻠﺜﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أو  %١٠٠ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ.

دﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﺣﺼﺮاً

•

ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺴﺘﺤ ّﻘﺔ ﻋﻦ اﻻﺷﻬﺮ
اﶈﺪدة ﰲ "اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻜﺮر" ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﲝ ّﺪ أﻗﺼﻰ ﺛﻠﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳌﺪﻗﻘﺔ )ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ( اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻌﺎم .٢٠١٩

ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻨﻮي ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻦ
ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺣﺼﺮاً
)ﺑﺪﻻت اﻻﳚﺎر وﻓﻮاﺗﲑ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻴﺎﻩ

اﻻﺷﻬﺮ اﶈﺪدة ﰲ "اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻜﺮر" ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﲝ ّﺪ أﻗﺼﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﻗﻞ ﺑﲔ:
•

ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻼﺷﻬﺮ اﻻرﺑﻌﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻋﺎم ) ٢٠٢٠أي أﺷﻬﺮ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ وﺷﺒﺎط وآذار وﻧﻴﺴﺎن(؛ و

•

ﺛﻠﺚ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳌﺪﻗﻘﺔ )ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ( اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻌﺎم
.٢٠١٩

واﳍﺎﺗﻒ (...

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺮأس
اﳌﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎدات

ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﻋﻦ اﻻﺷﻬﺮ اﶈﺪدة ﰲ
"اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻜﺮر" ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﲝ ّﺪ أﻗﺼﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﻗﻞ ﺑﲔ:

اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﺼﺮاً )دون اﻟﺮواﺗﺐ

•

اﻟﻘﺮوض اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ(

•

واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻻﺧﺮى وﺳﻨﺪات

ﻛﻠﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺒﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋﺔ اﳌﺒﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻼﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺮ اﻻرﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷوﱃ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ٢٠٢٠
)أي أﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ وﺷﺒﺎط وآذار وﻧﻴﺴﺎن(؛ و
ﺛﻠﺚ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﺒﺎﻋﺔ اﳌﺪﻗﻘﺔ )ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ( اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻌﺎم .٢٠١٩

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳉﺪول ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٢٢٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢٠/٤/٢٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٥٢

٢٧  ﺻﻔﺤﺔ٢٣ ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ

Appendix 1 1

With reference to the invoice/LC no….. for (currency, amount), value (date)
related to import (goods), by order of (beneficiary),
We confirm that the origin of the goods is …., and the supplier is…….
located in……….
We confirm that the goods are exclusively for local consumption.
We also confirm upon our full responsibility that all goods and products
related to/mentioned in this invoice/LC are not subject to prohibitions
pursuant to international or national sanctions, either in terms of their origin,
suppliers, traders, manufacturers, consignors, shippers, vessels, and means of
conveyance or place of taking in charge/dispatch.

.(٥٦١  )ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ٢٠٢٠/٦/٨  ﺗﺎرﻳﺦ١٣٢٣٤  أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻠﺤﻖ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ-١
/٢٠٢٠-٦-٣٠  ت/٢٣  ر/١  ﻗﺴم/ﻨص

