تعميم وسيط ٤٨٢
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٧٤٢تاريخ  ٢٠١٧/١٢/٢٧المتعلق بتعديل:
 القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنانللمصارف وللمؤسسات المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
 نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار األساسي رقم  ٧٧٠٥تاريخ ٢٠٠٠/١٠/٢٦موضوع التعميم االساسي رقم .٧٥
بيروت  ،في  ٢٧كانون االول ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٧٤٢
تعديل القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
ونظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية
المرفق بالقرار األساسي رقم  ٧٧٠٥تاريخ ٢٠٠٠/١٠/٢٦

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،ال سيما المواد  ٧٠و  ٧٩و ٩٩و ١٧٤منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالته المتعلق بالتسھيالت الممكن
أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على القرار األساسي رقم  ٧٧٠٥تاريخ  ٢٠٠٠/١٠/٢٦وتعديالته المتعلق بنظام المصلحة
المركزية للمخاطر المصرفية،
وبن..ا ًء عل..ى الق..رار االساس..ي رق..م  ٧٨٣٥ت..اريخ  ٢٠٠١/٦/٢وتعديالتTTه المتعلTTق باالحتيTTاطي
االلزامي،
وبنTTTا ًء علTTTى قTTTرار المجلTTTس المركTTTزي لمصTTTرف لبنTTTان المتخTTTذ فTTTي جلسTTTته المنعقTTTدة بتTTTاريخ
،٢٠١٧/١٢/٢٠
يـقـَـرّ ر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغى نص البند  ٢٦من المقطع "ثالثاً" من »المادة العاشرة« من القرار األساسي
رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
» -٢٦نسTTبة  % ١٠٠مTTن قيمTTة القTTروض التTTي تمTTنح بTTالليرة اللبنانيTTة للقطاعTTات
االنتاجيTTTة ضTTTمن برنTTTامج "كفالTTTة المؤسسTTTات الصTTTغيرة" )مثTTTل القTTTروض
المكفولة من قبل صندوق التنميTة االقتصTادية واالجتماعيTة( التTي ال تسTتفيد
من دعم الفوائد المدينة شرط ان:
 ال تتعدى قيمة كل منھا مبلغ  /٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل. تمنح لمدة ال تتجاوز السبع سنوات منھا سنة فترة سماح كحد اقصى. ال تستفيد من كفالة شركة "كفاالت" ش.م.ل. ال تكTTTون مTTTن القTTTروض الصTTTغيرة المشTTTار اليھTTTا فTTTي القTTTرار االساسTTTيرقم  ٨٧٧٩تاريخ «.٢٠٠٤/٧/١٣
الم...ادة الثاني...ة :يض...اف ال...ى المقط...ع "ثالث...اً" م...ن »الم...ادة العاش...رة« م...ن الق...رار األساس...ي
رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧البند ) (٣٩التالي نصه:
»  -٣٩نسTTبة  % ١٠٠مTTن قيمTTة القTTروض الممنوحTTة بالTTدوالر االميركTTي لتمويTTل
الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجھا وفقا ً للشروط
المحددة في المقطع "سادس عشر" من »المادة العاشرة مكرر« مTن القTرار
االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢علTى ان ال تتجTاوز قيمTة القTرض
 /٣ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ«.
../..

-٢المادة الثالثة :يلغTTى نTTص البنTTد ) (١مTTن المقطTTع "خامس Tا ً" مTTن »المTTادة العاشTTرة « مTTن القTTرار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
»  -١طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية ،موضTوع المقطTع "ثالثTاً"
من ھذه المادة:
أ -القروض المحددة في البنود من ) (١الTى ) (٧وفTي البنTود ) (٢٢و)(٣٠
و) (٣٢و) (٣٧و) (٣٨و).(٣٩
ب -القروض المحددة في البند ) (٨والتي يتجاوز كل منھا مبلغ
 /١ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ .وفي البند ) (٢٧المقابلة لھا.
ج -القروض المحددة في البند ) (٢٣والتي تتجاوز قيمة كل منھا مبلغ
 /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
يرفق بھذا الطلب:
 عقTTد القTTرض الموقTTع بTTين المصTTرف المعنTTي والعميTTل علTTى ان تحTTدد فيTTهالضمانات القابلة للتحويل التي يقدمھا ھذا االخير.
 تقريTTر تحقTTق تقنTTي مTTن الفريTTق التقنTTي التTTابع لTTوزارة البيئTTة فTTي مTTا خTTصالقروض المحددة في البند ) (٢٢من المقطع "ثالثاً" من ھذه المادة.
 المسTTتندات المتعلقTTة بالضTTمانات المشTTار اليھTTا فTTي المقطTTع "ثانيTاً" مTTن ھTTذهالمادة.
 ما يثبت إقامة المقترض الفعلية في الخارج )المستندات المثبتة لتسديدالضرائب والتي تبين عنوان المقترض ،فواتير الكھرباء (...،في ما خص
قروض المغتربين.
 المستندات المثبتة لطلب العميل الحصول على الجنسية اللبنانية،عند االقتضاء في ما خص قروض المغتربين.
 المستندات المحددة في المقطع "سادس عشر" من »المادة العاشرة مكرر«من القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢في ما خص القروض
المحددة في البند ) (٣٩من المقطع "ثالثاً" من المادة العاشرة ھذه.
 جدول التسديد المعد وفقا ً للنموذج ) (IN18-A-CFالمرفق. اي مستندات اخرى يطلبھا مصرف لبنان«.المادة الرابعة :يلغ....ى ن....ص الج....دول رق....م ) (IN18المرف....ق ب....القرار األساس....ي رق....م ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص المرفق.
المTTTادة الخامسTTTة :يلغ...ى ن...ص ج...دول "رم...وز أن...واع الق...روض" ) (CTC01ب...اللغتين العربي...ة
والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع الق.رار
األساسي رقم  ٧٧٠٥تاريخ  ٢٠٠٠/١٠/٢٦ويستبدل بالنص الجديد المرف.ق بھ.ذا
القرار.
المادة السادسة :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة السابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ٢٧كانون االول 2017
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

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

رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٩

HIN9

١٠

HEPH

١١

HMLT

١٢

HJUR

١٣

HDPL

١٤

HFSI

١٥

HDSG

جدول رقم IN18

فئة القروض
الق...روض الس...كنية ب...الليرة اللبناني...ة الت...ي تم...نح وفق...ا ً للش...روط
المنصوص عليھ.ا ف.ي المقط.ع "أوالً" م.ن الم.ادة العاش.رة مك.رر
من القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .٢٠٠١/٦/٢
الق...روض الس...كنية ب...الليرة اللبناني...ة الت...ي تم...نح اس...تنادا إل...ى
البروتوكول الموقع مع المؤسسـة العامة لإلسكان
الق...روض السكني...ـة ب...الليرة اللبناني...ة الت...ي تم...نح اس...تنادا ال...ى
البروتوك..ول الموق..ع ب..ين المص..ارف وجھ..از اس..كان العس..كريين
المتطوعين
الق...روض السكني...ـة ب...الليرة اللبناني...ة الت...ي تم...نح اس...تناداً ال...ى
بروتوك..ول التع..اون الموق..ع ب..ين المص..ارف وص..ندوق تعاض..د
القضاة
القروض السكنيـة ب.الليرة اللبناني.ة الت.ي تم.نح للمھج.رين اس.تناداً
ال.....ى بروتوك.....ول التع.....اون الموق.....ع ب.....ين المص.....ارف ووزارة
المھجرين
الق...روض السكني...ـة ب...الليرة اللبناني...ة الت...ي تم...نح اس...تنادا ال...ى
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى
االمن الداخلي
الق...روض السكني...ـة ب...الليرة اللبناني...ة الت...ي تم...نح اس...تناداً ال...ى
بروتوك..ول التع..اون الموق..ع ب..ين المص..ارف والمديري..ة العام..ة
لألمن العام

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة والعموالت

n27k

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

p07k

 %١٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية
لمدة سنة %٣،٢ +

m1

%٢٫١٢٨

jr

%٢٫١٢٨

dp

%٢٫١٢٨

fs

%٢٫١٢٨

sg

%٢٫١٢٨

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

رقم
متسلسل
٢٠
٢١

٢٦
٢٨
٢٩
٣٣
٣٤
٣٥

رمز فئة
القروض

جدول رقم IN18

فئة القروض

 HABTالقروض السكنية بالليرة اللبنانية التي يمنحھا مصرف االسكان
"القTTTTTروض الصTTTTTغيرة" الممنوحTTTTTة بTTTTTالليرة اللبنانيTTTTTة بموافقTTTTTة
"مؤسسTTات اإلقTTراض الصTTغير" و"القTTروض الصTTغيرة" الممولTTة
MICR
مTTTTن تسTTTTليفات ممنوحTTTTة بTTTTالليرة اللبنانيTTTTة لھTTTTذه المؤسسTTTTات أو
للمؤسسات المالية.
القTTروض التTTي تمTTنح بTTالليرة اللبنانيTTة للقطاعTTات االنتاجيTTة ضTTمن
 GSSEبرنامج "كفالة المؤسسات الصغيرة" المشار اليھTا فTي البنTد )(٢٦
من المقطع "ثالثاً" من المادة العاشرة من ھذا القرار.
القTTTTـروض السTTTTكنية التTTTTي تمTTTTنح بTTTTالليرة اللبنانيTTTTة اسTTTTتناداً الTTTTى
 HDSEبروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامTة ألمTن
الدولة.
ً
القTTTTـروض السTTTTكنية التTTTTي تمTTTTنح بTTTTالليرة اللبنانيTTTTة اسTTTTتنادا الTTTTى
HADD
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.
القTTTTـروض السTTTTكنية التTTTTي تمTTTTنح بTTTTالليرة اللبنانيTTTTة اسTTTTتناداً الTTTTى
HPMP
بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج االطفاء
القTTTTـروض السTTTTكنية التTTTTي تمTTTTنح بTTTTالليرة اللبنانيTTTTة اسTTTTتناداً الTTTTى
HGMB
بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت
القروض بالدوالر االميركي للقطاعات االنتاجية التي تستفيد م.ن
 PRDBDدع..م الفوائ..د المدين..ة باس..تثناء الق..روض الممنوح..ة بكفال..ة ش..ركة
كفاالت ش.م.ل

رمز نوع
القروض
a7

نسبة الفائدة والعموالت
%٣

h1,
h21,
h22
t

%٦
%٢،١٢٨

se
ad

%٢،١٢٨

ppk

%٢،١٢٨

gbk

%٢،١٢٨

a3

 %١٥من معدل ) + (FFRمعدل الليبور
لثالثة أشھر %٧+

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

رقم
متسلسل

٣٦

٣٧

٣٨
٣٩

٤٠

٤١

رمز فئة
القروض

جدول رقم IN18

فئة القروض

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة والعموالت

ھامش الـ ) (EIBو)%٠٫٥ + (AFD
القروض بالدوالر االميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة ف.ي
عمولة مصرف لبنان  %٢ +ھامش
مجال الطاقة الممولة من ألـ ) (EIBو) (AFDالتي ال تس.تفيد م.ن
المصرف  %١٠٠ +من معدل )(FFR
دعم الدولة للفوائد المدينة
a12
INFED
ناقص ) %١٠٠من مردود شھادات االيداع
المصدرة من مصرف لبنان بالدوالر
االميركي( *
ھامش البنك الدولي  %٠٫٥ +عمولة
القروض بالدوالر االميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد
مصرف لبنان  % ١ +ھامش المصرف+
a11,a12
 %١٠٠من معدل ) (FFRناقص )%١٠٠
 WBEVDمTTن التلTTوث الممولTTة مTTن البنTTك الTTدولي والتTTي ال تسTTتفيد مTTن دعTTم
الدولة للفوائد المدينة.
من مردود شھادات االيداع المصدرة من
مصرف لبنان بالدوالر االميركي( *
ق..روض بال..دوالر االميرك..ي الغ..راض االبح..اث والتط..وير ف..ي
RDEVD
 %١٠٠ rddمن معدل )(FFR
قطاعات انتاجية
قروض بالدوالر االميركي لتمويل المش.اريع الص.ديقة للبيئ.ة ف.ي
 %١٠٠ + %٢،٥من معدل ) (FFRناقص
مجال الطاقة التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائ.د المدين.ة والت.ي
ENVED
 %٥٠) ev2dمن مردود شھادات االيداع المصدرة
تتج..اوز قيم..ة ك..ل منھ..ا /٢٠ ٠٠٠/د.أ .علTTى أن ال تتعTTدى قيمTTة
من مصرف لبنان بالدوالر االميركي( *
القرض الواحد مبلغ /٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
الق..روض بال..دوالر االميرك..ي لتموي..ل المش..اريع الص..ديقة للبيئ..ة
معدل الليبور لثالثة أشھر + %٣ +
a35
 ENVBDالتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وتتجاوز قيمة كل منھا
 %١٠٠من معدل )(FFR
/٢٠ ٠٠٠/د.أ.
الق...روض غي...ر الس...كنية الت...ي تم...نح بال...دوالر االميرك...ي وفق...ا ً
 %٤٠من مردود شھادات االيداع المصدرة
للش...روط المنص...وص عليھ...ا ف...ي المقط...ع "أوالً" م...ن "الم...ادة n09d,
IN09D
 n19dمن مصرف لبنان بالدوالر االميركي +
العاش....رة مك....رر" م....ن القTTTTرار االساس....ي رق....م  ٧٨٣٥ت....اريخ
 %١٠٠ + %١،٥من معدل )* (FFR
٢٠٠١/٦/٢

* يعتمد طوال مدة القرض :مردود شھادات االيداع المصدرة من مصرف لبنان بالدوالر االميركي لمدة سبع سنوات في حال كانت فترة استحقاق القرض االصلية تقل عن  ١٠سنوات
مردود شھادات االيداع المصدرة من مصرف لبنان بالدوالر االميركي لمدة ١٠سنوات في حال كانت فترة استحقاق القرض االصلية تبلغ  ١٠سنوات وما فوق

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

رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٤٢

KAFBD

٤٣

EDUSD

٤٤

EVESD

٤٥

EVERD

٤٦

ENTPD

جدول رقم IN18

فئة القروض
القTTروض بالTTدوالر االميركTTي للقطاعTTات االنتاجيTTة بكفالTTة شTTركة
كفاالت ش.م.ل والتي تستفيد من دعم الفوائد المدينة
الق..روض بال..دوالر االميرك..ي الت..ي تم..نح لمتابع..ة الدراس..ة ف..ي
مؤسسات التعليم العالي
القTTTروض بالTTTدوالر االميركTTTي التTTTي ال تتجTTTاوز قيمTTTة كTTTل منھTTTا
/٢٠ ٠٠٠/د.أ .والتTTي ال تسTTتفيد مTTن دعTTم الدولTTة للفوائTTد المدينTTة
لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة
القTTTTTروض بالTTTTTدوالر االميركTTTTTي ال تتجTTTTTاوز قيمTTTTTة كTTTTTل منھTTTTTا
/٢٠ ٠٠٠/د.أ .والتTTي ال تسTTتفيد مTTن دعTTم الدولTTة للفوائTTد المدينTTة
لتمويل شTراء انظمTة الطاقTة الشمسTية فTي المنTاطق الريفيTة بسTعر
الكلفة بالتعاون مع UNDP
القروض بالدوالر االميركي التي تمنح لرواد االعمال والمبادرين
النشاء مشاريع جديدة في مجال المعرفة واالبداع

رمز نوع
القروض
a5
ud
ev2d

ev2d

cind

القروض لتمويل المشTاريع الصTديقة للبيئTة للحTد مTن التلTوث التTي
٤٧

DENVP

a11,
تمنح بالدوالر االميركTي والتTي ال تسTتفيد مTن دعTم الدولTة للفوائTد
a12

المدينة
٤٨

٤٩

القروض التي تمنح بالدوالر االميركTي لتمويTل الجTزء البيئTي مTن
مشاريع صTديقة للبيئTة فTي غيTر مجTال الطاقTة التTي ال تسTتفيد مTن
EVNED
دعم الدولة للفوائد المدينة على أن ال تتعTدى قيمTة القTرض الواحTد
مبلغ /٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض للقطاعات االنتاجية بالدوالر االميركي الممنوحة ضTمن
 KAFTDبرنامج "كفاالت االشTجار" والتTي تسTتفيد مTن دعTم الدولTة للفوائTد
المدينة

ev1d

a5

نسبة الفائدة والعموالت
معدل الليبور لسنة  %١٥ +%٥،٥ +من
معدل )(FFR
 %١٠٠ + %٢،٢٥من معدل )(FFR
 %١٠٠من معدل )(FFR
 %١٠٠من معدل )(FFR

 %١٠٠من معدل )(FFR
 %١٠٠ +%٢م....ن مع....دل ) (FFRنTTTTاقص
) %٥٠م......ن م......ردود ش......ھادات االي......داع
المص....درة م.....ن مص.....رف لبن.....ان بال.....دوالر
االميركي( *
 %١٠٠ + %٢،٥م..ن مع..دل ) (FFRنTTاقص
) %٥٠من مردود شھادات االيداع المصدرة
من مصرف لبنان بالدوالر االميركي( *
 %١٠٠ +%٢،٢٥من معدل )(FFR

* يعتمد طوال مدة القرض :مردود شھادات االيداع المصدرة من مصرف لبنان بالدوالر االميركي لمدة سبع سنوات في حال كانت فترة استحقاق القرض االصلية تقل عن  ١٠سنوات
مردود شھادات االيداع المصدرة من مصرف لبنان بالدوالر االميركي لمدة ١٠سنوات في حال كانت فترة استحقاق القرض االصلية تبلغ  ١٠سنوات وما فوق

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

رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٥٠

KAFED

٥٢

WRCPD

٥٣

EVRED

٥٤

EVRND

٥٥

PLEAD

٥٦

HCMA

٥٧

HCCA

٥٨

HEMG

جدول رقم IN18

فئة القروض
القTTروض بالTTدوالر االميركTTي لتمويTTل الجTTزء البيئTTي مTTن مشTTاريع
صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة "شركة كفاالت"
ش.م.ل .والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
قTTTروض الرأسTTTمال التشTTTغيلي المشTTTار اليھTTTا فTTTي البنTTTد ) (٢٧مTTTن
المقطTTTع "ثالثTTTاً" مTTTن المTTTادة العاشTTTرة مTTTن ھTTTذا القTTTرار بالTTTدوالر
االميركي.
القTTروض التTTي تمTTنح بالTTدوالر االميركTTي لTTدعم القTTرى والمنTTاطق
الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجTال الطاقTة والطاقTة
المتجTTددة التTTي ال تسTTتفيد مTTن دعTTم الدولTTة للفوائTTد المدينTTة والتTTي
تتجاوز قيمة كل منھا /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
القTTروض الت Tي تمTTنح بالTTدوالر االميركTTي لTTدعم القTTرى والمنTTاطق
الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجTال الطاقTة والطاقTة
المتجTددة التTTي ال تسTتفيد مTTن دعTم الدولTTة للفوائTد المدينTTة والتTTي ال
تتجاوز قيمة كل منھا /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
القTTروض التTTي تمTTنح بالTTدوالر االميركTTي لتمويTTل االنتTTاج اللبنTTاني
لألعمال الفنية )افالم سينمائية أو تلفزيونية ،روائيTة أو وثائقيTة أو
تثقيفية ،أو اعمال مسرحية(
القTTTـروض السTTTكنية الممنوحTTTة بTTTالليرة اللبنانيTTTة لمTTTوظفي ھيئTTTة
االسواق المالية
القTTـروض السTTكنية الممنوحTTTة بTTالليرة اللبنانيTTTة لمسTTتخدمي لجنTTTة
مراقبة ھيئات الضمان
القروض السكنية الممنوحة بالدوالر االميركي للمغتربين

رمز نوع
القروض
a51

نسبة الفائدة والعموالت
 %١٠٠ +%٢،٢٥من معدل )(FFR

frd

 %٤٠من مردود شھادات االي.داع المص.درة
م...ن مص...رف لبن...ان بال...دوالر االميرك...ي +
 %١٠٠ + %١،٥من معدل )* (FFR

ev2d

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

ev2d

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

ead

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

cma

%٢،١٢٨

cca

%٢،١٢٨

emh

 %١٠٠ +%١٫٢٥من معدل )(FFR

* يعتمد طوال مدة القرض :مردود شھادات االيداع المصدرة من مصرف لبنان بالدوالر االميركي لمدة سبع سنوات في حال كانت فترة استحقاق القرض االصلية تقل عن  ١٠سنوات
مردود شھادات االيداع المصدرة من مصرف لبنان بالدوالر االميركي لمدة ١٠سنوات في حال كانت فترة استحقاق القرض االصلية تبلغ  ١٠سنوات وما فوق

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

رقم
متسلسل
٥٩
٦٠
٦١

رمز فئة
القروض

جدول رقم IN18

فئة القروض

 PEMGالقروض غير السكنية الممنوحة بالدوالر االميركي للمغتربين
القTTTـروض الممنوحTTTة بالTTTدوالر االميركTTTي لبنTTTاء مTTTرآب جمTTTاعي
PPKG
للعموم بھدف تأجير مواقف للسيارات
 WCEXالق...روض الممنوح...ة ب...العمالت االجنبي...ة للمؤسس...ات الص...ناعية
لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل الصادرات

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة والعموالت

emp

 %١٠٠ +%٢،٢٥من معدل )(FFR

pkgd

 %١٠٠ + %٢،٢٥من معدل )(FFR

ced

 %٥٠ + %٣من معدل )(FFR

مصرف لبنان
مركزية المخاطر
CTC01

رموز أنواع القروض
:a1
:a11
:a12
:a13
:a19
:a2
:a29
:a3
:a31
:a32
:a33
:a34
:a35
:a4
:a49
:a5
:a51
:a6
:a7
:a8
:a89
:a9
:a99
:a0
:a10

الق....روض المتوس....طة و الطويل....ة األج....ل للقطاع....ات اإلنتاجي....ة )ق....رار أساس....ي رق....م  ٦١٠١ت....اريخ ، (١٩٩٦/٢/٨
غير تلك المذكورة أدناه.
القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة ف.ي غي.ر مج.ال الطاق.ة ال تس.تفيد م.ن دع.م الفوائ.د
)قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة ال تستفيد م.ن دع.م الفوائ.د )ق.رار
أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
الق..روض الممنوح..ة لتموي..ل مش..اريع ص..ديقة للبيئ..ة بع..د إنتھ..اء فت..رة دع..م الفوائ..د )ق..رار أساس..ي رق..م  ٧٨٣٥ت..اريخ
.(٢٠٠١/٦/٢
القروض المتوسطة أو الطويلة األجل للقطاعات اإلنتاجية الممنوحة بالعمالت االجنبية والتي تس.تفيد م.ن ح.وافز الع.ام
) ٢٠٠٩المادة العاشرة مكرر من القرار االساسي  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
القروض السكنية )قرار أساسي رقم  ٦١٠١تاريخ .(١٩٩٦/٢/٨
القروض السكنية المتوسطة أو الطويلة األجل الممنوحة بالعمالت االجنبية والتي تستفيد من حوافز العام ) ٢٠٠٩المادة
العاشرة مكرر من القرار االساسي  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
الق...روض للقطاع...ات اإلنتاجي...ة الت...ي تس...تفيد م...ن دع...م الفوائ...د )ق...رار أساس...ي رق...م  ٧٧٤٣ت...اريخ ، (٢٠٠١/١/ ٢
غير تلك المذكورة أدناه.
القروض التي تستفيد من دعم الفوائد والممنوحة من المصارف استناداً الى االتفاقات الموقعة بين الجمھوري.ة اللبناني.ة
و"البنك االوروبي للتثمير".
الق...روض الممنوح...ة م...ن المص...ارف بتموي...ل م...ن  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDوالت...ي تس...تفيد
من دعم الفوائد.
القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لق.اء كفال.ة م.ن  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDوالت.ي تس.تفيد
من دعم الفوائد.
القروض المخصصة لتمويل احتياجات الرأسمال التشغيلي للمؤسسات السياحية والتي تستفيد من دعم الفوائد.
الق...روض الممنوح...ة لتموي...ل مش...اريع ص...ديقة للبيئ...ة وتس...تفيد م...ن دع...م الفوائ...د )ق...رار أساس...ي رق...م  ٧٨٣٥ت...اريخ
.(٢٠٠١/٦/٢
الق....روض الممنوح....ة ب....العمالت األجنبي....ة لق....اء كفال....ة م....ن "ش....ركة كف....االت ش.م.ل ".وال تس....تفيد م....ن دع....م الفوائ....د
)قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من شركة كفاالت ش.م.ل التي تستفيد من حوافز العام  ٢٠٠٩وال تستفيد
من دعم الفوائد )المادة العاشرة مكرر من القرار االساسي  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
الق..روض الممنوح...ة ب...العمالت األجنبي..ة لق...اء كفال...ة م...ن "ش..ركة كف...االت ش.م.ل ".والت...ي تس..تفيد م...ن دع...م الفوائ...د
)قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
الق.....روض الممنوح.....ة ب.....العمالت األجنبي.....ة لتموي.....ل مش.....اريع ص.....ديقة للبيئ.....ة ف.....ي مج.....ال الطاق.....ة لق.....اء كفال.....ة
من "شركة كفاالت ش.م.ل ".والتي تستفيد من دعم الفوائد.
برنامج االدخار/اإلقراض السكني )قرار أساسي رقم  ٦١٨٠تاريخ (١٩٩٦/٥/٣١
القروض السكنية األخرى.
الق..روض الممنوح..ة م..ن المص..ارف بتموي..ل م..ن  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDوالت..ي ال تس..تفيد
من دعم الفوائد.
القروض الممنوحة من المصارف بتمويل من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDالتي تستفيد من حوافز
العام  ٢٠٠٩وال تستفيد من دعم الفوائد )المادة العاشرة مكرر من القرار االساسي  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDوالتي ال تستفيد
من دعم الفوائد.
القروض الممنوحة بالعمالت االجنبية لقاء كفالة من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDالتي تستفيد من
حوافز العام  ٢٠٠٩وال تستفيد من دعم الفوائد )المادة العاشرة مكرر من القرار االساسي  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
القروض للقطاعات اإلنتاجية التي اصبحت ضمن فترة التسديد الممددة مھلتھا ولم تعد تستفيد من دع.م الفوائ.د) .الم.ادة
الرابعة مكرر من القرار االساسي  ٧٧٤٣تاريخ (٢٠٠١/١/٢
القروض الممنوحة لتغطية  % ٦٠من القيمة االستبدالية لالبنية والتجھيزات المتضررة من حرب تموز ) ٢٠٠٦المادة
التاسعة من القرار االساسي رقم  ٦١١٦تاريخ (١٩٩٦/٣/٧
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قروض اخرى ممنوح.ة ب.العمالت األجنبي.ة والت.ى تس.تفيد م.ن ح.وافز الع.ام ) ٢٠٠٩الم.ادة العاش.رة مك.رر م.ن الق.رار
االساسي  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
صكوك المديونيات من القطاع الخاص والتسليفات المتعلقة بھا )قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
سندات دين وما شابھھا مصدرة من القطاع الخاص تستفيد من تنزيالت من اإللتزامات الخاضعة لالحتياطي اإللزام.ي
) قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
مدينون بموجب بطاقات اعتماد  Credit Cardsتسدد على دفعات شھرية.
مدينون بموجب بطاقات ائتمان  Charge Cardsتسدد دفعة واحدة في نھاية دورة الفوترة .Billing cycle
ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلھا أو الرديئة –رقم الفرز اآللي  ١١٧٤٠في وضعية المصارف )نموذج - (٢٠١٠
ويقصد بھا الديون التي وافقت لجنة الرقابة على المصارف على تكوين مؤونة جزئية أو كلية مقابلھا و يدرج رصيدھا
في مركزية المخاطر أصالً و فوائد غير محققة(
ديون عالقة قيد التسديد.
ديون متنازع عليھا  -ويقصد بھا الديون التي ھي أمام الجھات القضائية نتيجة نزاع قائم بين المدين والجھة الدائنة ولم
يبت بھا بعد.
سندات تجارية محسومة مع حق الرجوع
سندات تجارية محسومة دون حق الرجوع
عمليات تسنيد ديون مشتراة ) (Factoringمع حق الرجوع.
عمليات تسنيد ديون مشتراة ) (Factoringدون حق الرجوع.
تسليفات لشراء شركات ذات رافعة مالية.
القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات اإلقراض الصغير.
القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة من المصارف إلى مؤسسات اإلقراض الصغير.
القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة من المصارف إلى المؤسسات المالية.
القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من المؤسسات المالية والممنوحة منھا أو من مؤسسات اإلقراض الصغير.
القروض السكنية الممنوحة من بنك اإلسكان والممولة من قروض ممنوحة له.
القروض السكنية التي تستفيد من حوافز العام  ٢٠٠٩الممنوحة من بنك اإلسكان والممولة من قروض ممنوحة له.
القروض السكنية الممولة من قروض ممنوحة لمصرف االسكان وفقا ً لقرار المجلس المركزي رقم ١٠/٢٦/١٦
تاريخ .٢٠١٠/٨/١١
مرابحة
إيجارة
بيع سلم )في الغالب منتوجات زراعية(
إستصناع
مضاربة
مشاركة متناقصة
قرض حسن
تمويل اسالمي آخر
مدينون بموجب قبوالت )رقم الفرز اآللي  ١١٨٠٠في وضعية المصارف نموذج .(٢٠١٠
عمليات االيجار التمويلي غير المستفيدة من دعم الفوائد )القرار االساسي رقم  ٧٥٤٠تاريخ (٢٠٠٠/٣/٤
عمليات االيجار التمويلي المستفيدة من دعم الفوائد.
االعتمادات المستندية
كفاالت للدخول بالمناقصات
كفاالت حسن التنفيذ
كفاالت نقدية
كفاالت اخرى
القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استناداً إلى البروتوكول الموقع بين المصارف ووزارة المھجرين.
القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استناداً إلى البروتوكول الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.
القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استناداً إلى البروتوكول الموقع بين المصارف و"جھ.از إس.كان العس.كريين
المتطوعين" )قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة مباشرة "لجھاز إسكان العسكريين المتط.وعين" )ق.رار أساس.ي رق.م ٧٨٣٥
تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
القروض السكنية الممنوحة من قبل جھاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ  ٢٠٠٩/٢/٦التي ي.تم التف.رغ عنھ.ا
لصالح المصارف )القرار االساسي  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استناداً إلى البروتوكول الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى االمن
الداخلي )قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢

 : sgالقروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استناداً إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لألمن
العام )قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 :seالقروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استناداً إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة ألمن
الدولة )قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 :adالقروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استناداً إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركي.ة
)قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 : n19القروض المتوس.طة أو الطويل.ة األج.ل للقطاع.ات اإلنتاجي.ة الممنوح.ة ب.الليرة اللبناني.ة والت.ي تس.تفيد م.ن ح.وافز الع.ام
) ٢٠٠٩المادة العاشرة مكرر من القرار االساسي  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
ً
 :n19dالقروض المتوسطة أو الطويلة األجل للقطاعات اإلنتاجية الممنوحة بالعمالت األجنبية وفقا للشروط المنصوص عليھا
في المقطع "أوالً" من المادة العاشرة مكرر من القرار االساسي  ٧٨٣٥تاريخ .٢٠٠١/٦/٢
 : n29القروض السكنية المتوسطة أو الطويلة األجل الممنوحة بالليرة اللبنانية والتي تس.تفيد م.ن ح.وافز الع.ام ) ٢٠٠٩الم.ادة
العاشرة مكرر من القرار االساسي  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 :n09قروض اخرى ممنوحة بالليرة اللبنانية والتي تستفيد من حوافز العام ) .٢٠٠٩المادة العاشرة مكرر من القرار االساسي
 ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 :n09dقروض اخرى ممنوحة بالعمالت األجنبية وفقا ً للشروط المنصوص عليھا في المقطع "أوالً" من المادة العاشرة مكرر
من القرار االساسي  ٧٨٣٥تاريخ .٢٠٠١/٦/٢
 :ev1القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ال تستفيد من دعم الفوائد )قرار
أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 :ev1dالقروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ال تستفيد من دعم الفوائد.
 :ev2القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتموي.ل مش.اريع ص.ديقة للبيئ.ة ف.ي مج.ال الطاق.ة ال تس.تفيد م.ن دع.م الفوائ.د )ق.رار
أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 :ev2dالقروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة ال تستفيد من دعم الفوائد.
 :agالقروض الزراعية الممنوحة بالليرة اللبنانية استناداً إلى البروتوكول الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة.
 :enالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعھ.دين لتش.ييد أو اع.ادة تأھي.ل ابني.ة حكومي.ة )ق.رار أساس.ي رق.م  ٧٨٣٥ت.اريخ
.(٢٠٠١/٦/٢
 : oسندات الدين المصدرة من القطاع غير المالي غير المرتبط والمشتراة من المصارف ) رقم الف.رز اآلل.ي + ١٥٦٤٣
 ١٦٨٠٤في وضعية المصارف نموذج .(٢٠١٠
 : pالقروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استناداً إلى البروتوكول الموقع بين المصارف و"المؤسسة العامة لإلسكان"
)قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 :p09القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استناداً إلى البروتوكول الموقع بين المصارف و"المؤسسة العامة لإلسكان"
والتي تستفيد من حوافز العام ) ٢٠٠٩قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 :q0القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من "شركة كفاالت ش.م.ل ".من ض.من برن.امج "كف.االت االش.جار" بع.د
انتھاء فترة الدعم ) .قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 : q1الق...روض الممنوح...ة ب...الليرة اللبناني...ة لق...اء كفال...ة م...ن "ش...ركة كف...االت ش.م.ل ".والت...ي ال تس...تفيد م...ن دع...م الفوائ...د
) قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 : q2الق...روض الممنوح...ة ب...الليرة اللبناني...ة لق...اء كفال...ة م...ن ش...ركة "كف...االت ش.م.ل ".والت...ي تس...تفيد م...ن دع...م الفوائ...د
)قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 :q3القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة لقاء كفالة "شركة كفاالت" المستفيدة من دعم
الفوائد المدينة )قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 : rالق..روض الممنوح..ة ب..الليرة اللبناني..ة لق..اء كفال..ة م..ن  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDوالت..ي تس..تفيد
من دعم الفوائد.
القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبناني.ة مباش.رة إل.ى "المؤسس.ة العام.ة لإلس.كان" والمخصص.ة لتش.ييد أبني.ة ل.ذوي
:s
الدخل المحدود )قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDوالتي ال تستفيد من
:t
دعم الفوائد.
 : tdالقروض الممنوحة بالعمالت االجنبية لقاء كفالة من  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDوالتي ال تستفيد
من دعم الفوائد.
 : uالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
 : udالقروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
 :ictالقروض الممنوحة بالليرة للطالب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي ).(Tablet
 :rdالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية الغراض االبحاث والتطوير في قطاعات إنتاجية.
 :rddالقروض الممنوحة بالعمالت األجنبية الغراض االبحاث والتطوير في قطاعات إنتاجية.

 :cinالقروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لرواد االعمال والمبادرين النشاء مشاريع جديدة في مجال المعرفة واالبداع.
 :cindالقروض الممنوحة بالعمالت األجنبية التي تمنح لرواد االعمال والمبادرين النش.اء مش.اريع جدي.دة ف.ي مج.ال المعرف.ة
واالبداع.
 : frالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية الحتياجات الرأسمال التشغيلي.
 : frdالقروض الممنوحة بالعمالت األجنبية الحتياجات الرأسمال التشغيلي.
 :eaالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل االنتاج اللبناني لألعمال الفنية.
 :eadالقروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لتمويل االنتاج اللبناني لألعمال الفنية.
 :ppالقروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استناداً إلى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج االطفاء  -قرار أساسي
رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
 :ppkالقروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استناداً إل.ى بروتوك.ول التع.اون ب.ين المص.ارف وف.وج االطف.اء ممول.ة م.ن
مصرف لبنان بموجب القرار االساسي  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
 :pkgالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لبناء مرآب جماعي للعموم بھدف تأجير مواقف للسيارات
 :pkgdالقروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لبناء مرآب جماعي للعموم بھدف تأجير مواقف للسيارات.
 :cmaالقروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة لموظفي ھيئة االسواق المالية
 :ccaالقروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة لمستخدمي لجنة مراقبة ھيئات الضمان.
 :emhالقروض السكنية الممنوحة بالعمالت األجنبية للمغتربين لشراء أو بناء مسكن في لبنان.
 :empالقروض غير السكنية الممنوحة بالعمالت األجنبية للمغتربين لتمويل مشاريع جديدة في لبنان.
 : ceالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمؤسسات الصناعية لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل الصادرات )الم.ادة العاش.رة
مكرر من القرار االساسي  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 : cedالق..روض الممنوح..ة ب..العمالت االجنبي..ة للمؤسس..ات الص..ناعية لتموي..ل الرأس..مال التش..غيلي مقاب..ل الص..ادرات )الم..ادة
العاشرة من القرار االساسي  ٦١١٦تاريخ .(١٩٩٦/٣/٧
 :gbالقروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استناداً إلى بروتوكول التعاون ب.ين المص.ارف وف.وج ح.رس بلدي.ة بي.روت
)قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ (٢٠٠١/٦/٢
 :gbkالقروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استناداً إلى بروتوكول التعاون ب.ين المص.ارف وف.وج ح.رس بلدي.ة بي.روت
)ممولة من مصرف لبنان بموجب القرار االساسي  ٦١١٦تاريخ (١٩٩٦/٣/٧
 :p07الق.روض الس.كنية الممنوح.ة ب.الليرة اللبناني..ة بع.د ت.اريخ  ٢٠١٧/٢/٧اس.تناداً إل..ى البروتوك.ول الموق.ع ب.ين المص..ارف
و"المؤسسة العامة لإلسكان" )قرار أساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 :p07kالق.روض الس.كنية الممنوح..ة ب.الليرة اللبناني..ة بع.د ت..اريخ  ٢٠١٧/٢/٧اس.تناداً إل..ى البروتوك.ول الموق..ع ب.ين المص..ارف
و"المؤسسة العامة لإلسكان" )ممولة من مصرف لبنان بموجب القرار االساسي  ٦١١٦تاريخ (١٩٩٦/٣/٧
 :n27القروض السكنية المتوسطة أو الطويلة األجل الممنوحة بالليرة اللبنانية بعد تاريخ  ٢٠١٧/٢/٧والتي تستفيد من حوافز
العام ) ٢٠٠٩المادة العاشرة مكرر من القرار االساسي  ٧٨٣٥تاريخ .(٢٠٠١/٦/٢
 :n27kالقروض السكنية المتوسطة أو الطويلة األجل الممنوحة بالليرة اللبنانية بعد تاريخ  ٢٠١٧/٢/٧والتي تستفيد من حوافز
العام ) ٢٠٠٩ممولة من مصرف لبنان بموجب القرار االساسي  ٦١١٦تاريخ (١٩٩٦/٣/٧
 : x1القروض الممنوحة مقابل رھن تجاري أو رھن آليات أو رھن بضائع غير مقبولة م.ن لجن.ة الرقاب.ة عل.ى المص.ارف.
يص..ار ال..ى نقلھ..ا ال..ى خان..ة "مقاب..ل ض..مانات عيني..ة أخ..رى" والمع..رف عنھ..ا ب) (ASRف..ي "التص..ريح ال..ى مركزي..ة
المخاطر – إلتزامات مباشرة "  ،وذلك عند موافقة لجنة الرقابة على المصارف على الضمانة المقدمة.
 : x2القروض الممنوحة مقابل تنازل عن مقبوضات تعھدات ).(avances sur marché
 : z1تسھيالت أخرى بالحساب الجاري.
 : z2تسھيالت أخرى بشكل سندات مباشرة.
 : z3تسھيالت أخرى بحساب سلفة محددة اآلجال.
مالحظة :
 القروض المذكورة أعاله التي تستفيد من التنزيالت المسموحة من اإللتزامات بالليرة الخاضعة لإلحتياطي اإللزامي وفق.ا ًللنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ال سيما القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ، ٢٠٠١/٦/٢ھي الق.روض
ذات الرموز التالية:
“ ”a1و“ ”a11و“ ”a12و“ ”a13و“ ”a19و “ ”a2و “ ”a29و“ ”a3و“ ”a31و“ ”a32و“ ”a33و“”a34
و“ ”a35و“ ”a4و“ ”a49و“ ”a5و" ”a8و" ”a89و” ”a9و” ” a99و” ”a0و” ”v09و” ”b22و“.”b3
 القروض المذكورة أعاله التي تستفيد من التنزيالت المسموحة من االحتياطي اإللزامي وفقا ً للنصوص التنظيمية الصادرةعن مصرف لبنان ال سيما القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ،٢٠٠١/٦/٢ھي القروض ذات الرموز التالية:
“ ”h1و“ ”h21و“ ”h22و” ”iو” ”i09و” ”i10و” ”dpو” ”jrو“ ”m1و“ ”m2و“ ”m3و“ ”fsو“”sg
و“ ”seو“ ”adو“ ”n19و“ ”n29و“ ”n09و“ ”pو“ ”p09و" ”q0و" ”q1و“ ”q2و"”q3و“ ”rو” ”sو“”t
و“ ”uو“ ”ev1و“ ”ev2و” ”agو” ”enو” ”ictو" "rdو" "cinو" "eaو " "ppو" "pkgو" "cmaو"cca
و" ceو" "gbو" "p07و"."n27
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Codes des types de crédits
a1:
a11:
a12:
a13:
a19:
a2:
a29:
a3:
a31:
a32:
a33:
a34:
a35:
a4:
a49:
a5:
a51:
a6:
a7:
a8:
a89:
a9:
a99:
a0:
a10:
v09:
b22:
b3:
c1:

Crédits à moyen et long terme aux secteurs productifs (Décision de base No. 6101 du 8/2/1996) sauf ceux
signalés ci-après.
Crédits non bonifiés en devises pour financer des projets respectueux de l’environnement dans des
domaines non énergétiques (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001).
Crédits non bonifiés en devises pour financer des projets respectueux de l’environnement dans le domaine
de l'énergie (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001).
Crédits pour financer des projets respectueux de l’environnement après la période de bonification
(Décision de base No. 7835 du 2/6/2001).
Crédits en devises à moyen et long terme aux secteurs productifs bénéficiant des incitations offertes en
2009 (art. 10 bis de la décision de base No 7835 du 2/6/2001)
Crédits logement (Décision de base No. 6101 du 8/2/1996).
Crédits logement en devises à moyen et long terme bénéficiant des incitations offertes en 2009 (art. 10 bis
de la décision de base No 7835 du 2/6/2001)
Prêts bonifiés (Décision de base No. 7743 du 2/1/2001) sauf ceux signalés ci-après.
Prêts bonifiés suivant les accords entre la République Libanaise et la Banque Européenne
d' Investissement
Prêts bonifiés financés par l’IFC ou l’EIB ou l’OPIC ou l’AFD ou l’AFESD.
Prêts bonifiés en devises sur garantie de l’IFC ou l’EIB ou l’OPIC ou l’AFD ou l’AFESD.
Prêts bonifiés au secteur touristique pour financer le besoin en fonds de roulement (BFR)
Prêts bonifiés pour financer des projets respectueux de l’environnement (Décision de base No. 7835 du
2/6/2001).
Crédits non bonifiés en devises aux petites et moyennes entreprises sur garantie “Société Kafalat S.A.L”
(Décision de base No. 7835 du 2/6/2001).
Prêts non bonifiés en devises aux petites et moyennes entreprises sur garantie “Société Kafalat s.a.l”
bénéficiant des incitations offertes en 2009 (art. 10 bis de la décision de base No 7835 du 2/6/2001)
Prêts bonifiés sur garantie “Société Kafalat S.A.L” (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001).
Prêts bonifiés pour financer des projets respectueux de l’environnement dans le domaine de l'énergie sur
garantie de la “Société Kafalat S.A.L”.
Programme Epargne/Logement (Décision de base No. 6180 du 31/5/1996)
Autres crédits au logement
Prêts non bonifiés financés par l’IFC ou l’EIB ou l’OPIC ou l’AFD ou l’AFESD.
Prêts non bonifiés financés par l’IFC ou l’EIB ou l’OPIC ou l’AFD ou l’AFESD bénéficiant des
incitations offertes en 2009 (art. 10 bis de la décision de base No 7835 du 2/6/2001)
Prêts non bonifiés en devises sur garantie de l’IFC ou l’EIB ou l’OPIC ou l’AFD ou l’AFESD.
Prêts non bonifiés en devises sur garantie de l’IFC ou l’EIB ou l’OPIC ou l’AFD ou l’AFESD bénéficiant
des incitations offertes en 2009 (art. 10 bis de la décision de base No 7835 du 2/6/2001)
Prêts aux secteurs productifs qui sont actuellement dans la période de remboursement prolongée et ne sont
plus bonifiés. (article 4 bis de la décision de base No. 7743 du 2/1/2001).
Prêts pour la couverture de 60% de la valeur de remplacement des bâtiments et équipements affectés par
la guerre de juillet 2006 (art. 9 de la décision de base No 6116 du 7/3/1996)
Autres crédits en devises bénéficiant des incitations offertes en 2009 (art. 10 bis de la décision de base No
7835 du 2/6/2001)
Escompte papier commercial sans recours (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001)
Obligations & assimilées émises par le secteur privé de montants déductibles des engagements soumis
aux réserves obligatoires. (Décision de base N0 7835 du 2/6/2001)
Débiteurs par cartes de crédit à paiements mensuels.
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Débiteurs par cartes de paiement avec solde payable en fin de cycle de facturation.
Créances douteuses ou irrécouvrables (Etat 2010- Code mécanographique 11740) pour lesquelles la CCB
a autorisé la constitution de provisions partielles ou totales. Leur solde doit figurer à la CDR, en principal
et intérêts non réalisés.
Dettes en suspens en cours de recouvrement.
Créances litigieuses.
Escompte effets commerciaux avec recours.
Escompte effets commerciaux sans recours sauf ceux mentionnés sous le code b22.
Factoring - Créances achetées avec recours.
Factoring - Créances achetées sans recours.
Crédits sur effet de levier
Microcrédits en L.L. financés par des crédits acceptés par les institutions de Microcrédits.
Microcrédits en L.L. financés par des crédits accordés par les banques aux institutions de Microcrédits.
Microcrédits en L.L. financés par des crédits accordés par les banques aux institutions financiers
Microcrédits en L.L. financés par les institutions financières par des crédits accordés par celles-ci ou
par les institutions de Microcrédits.
Crédits à l’habitat financés par des prêts accordés à la banque de l’habitat.
Crédits à l’habitat bénéficiant des incitations offertes en 2009 financés par des prêts accordés à la banque
de l’habitat.
Crédits à l’habitat financés par des prêts accordés à la banque de l’habitat et régis par la décision du
conseil central No. 16/26/10 du 11/08/2010
Mourabaha
Ijara
Bay’ salam
Istisna’
Moudharaba
Moucharaka moutanakisa (décroissante)
Kard Hasan
autres financements islamiques
Acceptations. (Etat 2010- Code mécanographique 11800).
Opérations de Crédit-bail non bonifiés (Décision de base No. 7540 du 4/3/2000).
Opérations de Crédit-bail bonifiés
Lettres de Crédit
Lettres de garantie pour adjudications
Lettres de garantie de bonne exécution
Lettres de garantie monétaire
Autres Lettres de garantie
Crédits logement accordés en LL suivant le protocole entre les banques et le ministère des déplacés.
Crédits logement accordés en LL suivant le protocole entre les banques et la caisse mutuelle des
magistrats.
Crédits logement accordés en LL suivant le protocole entre les banques et l’organisme pour l’habitat des
militaires réguliers (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001).
Crédits logement accordés en LL directement à l’organisme pour l’habitat des militaires réguliers
(Décision de base No. 7835 du 2/6/2001).
Crédits logement accordés par l’organisme pour l’habitat des militaires réguliers avant le 6/2/2009 , cédés
en faveur des banques (circulaire de base No 7835 du 2/6/2001)
Crédits logement accordés en LL suivant le protocole entre les banques et la direction générale des forces
de sécurité intérieur (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001).
Crédits logement accordés en LL suivant le protocole de coopération entre les banques et la direction
générale de la sûreté générale (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001).
Crédits logement accordés en LL suivant le protocole de coopération entre les banques et la direction
générale de la sécurité de l'état (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001).
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Crédits logement accordés en LL suivant le protocole de coopération entre les banques et les agents des
douanes (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001).
Crédits en LL à moyen et long terme aux secteurs productifs bénéficiant des incitations offertes en 2009
(art. 10 bis de la décision de base No 7835 du 2/6/2001).
Crédits en devises à moyen et long terme aux secteurs productifs accordés suivants les conditions de
l'article 10 bis de la décision de base No 7835 du 2/6/2001.
Crédits logement en LL à moyen et long terme bénéficiant des incitations offertes en 2009 (art. 10 bis de
la décision de base No 7835 du 2/6/2001).
Autres crédits en LL bénéficiant des incitations offertes en 2009 (art. 10 bis de la décision de base No
7835 du 2/6/2001)
Autres crédits en devises accordés suivants les conditions de l'article 10 bis de la décision de base No 7835
du 2/6/2001.
Crédits non bonifiés en L.L. pour financer des projets respectueux de l’environnement dans des domaines
non énergétiques (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001).
Crédits non bonifiés en devises pour financer des projets respectueux de l’environnement dans des
domaines non énergétiques.
Crédits non bonifiés en L.L. pour financer des projets respectueux de l’environnement dans le domaine de
l'énergie (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001).
Crédits non bonifiés en devises pour financer des projets respectueux de l’environnement dans le domaine
de l'énergie.
Crédits agricoles accordés en LL suivant le protocole entre les banques et le ministère de l'agriculture.
Crédits accordés en LL aux entrepreneurs pour la construction ou la réhabilitation des bâtiments
gouvernementaux.
Obligations du secteur non financier non lié (Etat 2010 - Code mécanographique 15643 +16804)
Crédits logement accordés en LL suivant le protocole établi entre les banques et l’Office Public de
l’Habitat (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001)
Crédits logement accordés en LL suivant le protocole établi entre les banques et l’Office Public de
l’Habitat bénéficiant des incitations offertes en 2009 (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001)
Crédits aux petites et moyennes entreprises en LL sur garantie de la “Société Kafalat S.A.L” suivant le
programme “Kafalat des Arbres” après la période de bonification (Décision de base No. 7835 du
2/6/2001)
Crédits aux petites et moyennes entreprises en LL sur garantie de la “Société Kafalat S.A.L” (Décision de
base No. 7835 du 2/6/2001)
Prêts bonifiés en LL sur garantie de la “Société Kafalat S.A.L” (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001)
Prêts bonifiés en LL pour financer des projets respectueux de l’environnement dans le domaine de
l'énergie sur garantie de la “Société Kafalat S.A.L” (Décision de base No. 7835 du 2/6/2001)
Prêts bonifiés en LL sur garantie de l’IFC ou l’EIB ou l’OPIC ou l’AFD ou l’AFESD.
Crédits logement accordés en LL directement à l’Office Public de l’Habitat (Décision de base No. 7835
du 2/6/2001)
Prêts non bonifiés en LL sur garantie de l’IFC ou l’EIB ou l’OPIC ou l’AFD ou l’AFESD.
Prêts non bonifiés en devises sur garantie de l’IFC ou l’EIB ou l’OPIC ou l’AFD ou l’AFESD.
Prêts accordés en LL pour poursuivre les études dans les établissements d'enseignements supérieurs.
Prêts accordés en devises pour poursuivre les études dans les établissements d'enseignements supérieurs.
Prêts accordés en LL aux étudiants Libanais pour l'achat de tablette électronique.
Prêts accordés en LL pour des fins de recherche et de développement dans les secteurs productifs.
Prêts accordés en devises pour des fins de recherche et de développement dans les secteurs productifs.
Prêts accordés en LL aux pionniers et entrepreneurs afin de mettre en place de nouveaux projets dans le
domaine de la connaissance et de l'innovation.
Prêts accordés en devises aux pionniers et entrepreneurs afin de mettre en place de nouveaux projets dans
le domaine de la connaissance et de l'innovation.
Prêts accordés en LL pour le besoin de fonds de roulement.
Prêts accordés en devises pour le besoin de fonds de roulement.
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Prêts accordés en LL pour financer la production libanaise des œuvres d'art
Prêts accordés en devises pour financer la production libanaise des œuvres d'art.
Crédits logement accordes en LL suivant le protocole de coopération entre les banques et les pompiers
(décision de base no. 7835 du 2/6/2001)
Crédits logement accordes en LL suivant le protocole de coopération entre les banques et les pompiers
(décision de base no. 6116 du 7/3/1996)
Prêts accordés en LL pour construire un garage public afin de louer des parkings.
Prêts accordés en devises pour construire un garage public afin de louer des parkings.
Crédits logement accordes en LL aux employés de l'autorité des marches financiers
Crédits logement accordés en LL aux employés de la commission de contrôle des
assurances.
Crédits accordés aux institutions industrielles en LL pour financer Le capital
d'exploitation en échange d'exportations (art. 10 bis de la décision de base No 7835 du
2/6/2001).
Crédits accordés aux institutions industrielles en devises pour financer Le capital
d'exploitation en échange d'exportations (art. 10 de la décision de base no. 6116 du 7/3/1996).
Crédits logement accordes en devises aux émigrés afin d'acquérir ou de construire un logement.
Crédits accordes en devises aux émigrés pour financer de nouveaux projets au Liban.
Crédits logement accordes en LL suivant le protocole de coopération entre les banques et le régiment de
garde de Beyrouth (décision de base no. 7835 du 2/6/2001)
Crédits logement accordes en LL suivant le protocole de coopération entre les banques et le régiment de
garde de Beyrouth (décision de base no. 6116 du 7/3/1996)
Crédits logement accordes en LL après 8/2/2017 suivant le protocole établi entre les banques et l’office
public de l’habitat (décision de base no. 7835 du 2/6/2001)
Crédits logement accordes en LL après 8/2/2017 suivant le protocole établi entre les banques et l’office
public de l’habitat (décision de base no. 6116 du 7/3/1996)
Crédits logement en LL a moyen et long terme accordes après 7/2/2017 bénéficiant des incitations
offertes en 2009 (art. 10 bis de la décision de base no 7835 du 2/6/2001).
Crédits logement en LL a moyen et long terme accordes après 7/2/2017 bénéficiant des incitations
offertes en 2009 (décision de base no. 6116 du 7/3/1996)
Avances sur nantissements de fonds de commerce ou matériels ou véhicules ou marchandises non agréés
par la Commission de Contrôle des Banques
N.B.: seront transférés à la case “Avances sur autres sûretés réelles ASR” dans la ”Déclaration à la
Centrale Des Risques-Engagements Directs”, dès qu’ils seront agréés par la CCB.
Avances sur marché.
Autres Avances en compte courant
Autres Avances sur effets commerciaux
Autres prêts à échéance déterminée

N.B.:
-

-

Les crédits de montants déductibles des engagements en L.L. soumis aux réserves obligatoires
selon la décision de base No. 7835 du 2/6/2001 sont les crédits ayant les codes suivants:
o “a1”, “a11”, “a12”, “a13”, “a19”, “a2”, “a29”, “a3”, “a31”, ”a32”, ”a33”, ”a34”,
”a35”, ”a4”, “a49”, ”a5”, ”a8”, “a89”, ”a9”, “a99”, “a0”, “v09”, “b22”,”b3”.
Les crédits de montants déductibles des réserves obligatoires selon la décision de base No.
7835 du 2/6/2001 sont les crédits ayant les codes suivants:
o “h1”,“h21”,“h22”,”i”,”i09”,”i10”,”dp”,”jr”,“ m1”,“ m2” ,“m3” ,“ fs” ,“ sg” ,“ se”
,“ ad ” ,“ n19” ,“n29” ,“n09” ,“p” ,“ p09” , ”q0” ,”q1” ,“q2” ,“q3”, ”r”, ”s” ,”t” ,
”u” ,”ev1”, ”ev2”, ”ag”, ”en”, "ict", "rd", "cin", "ea", "pp", "pkg", "cma", "cca",
"ce", "gb", "p07", "n27".

