تعميم وسيط رقم ٥١٦
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٩٩٢تاريخ  ٢٠١٩/١/٣٠المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ) ٢٠٠١/٦/٢االحتياطي اإللزامي( المرفق
بالقرار االساسي رقم  ٨٤تاريخ .٢٠٠١/٦/٢
بيروت ،في  ٣٠كانون الثاني ٢٠١٩
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٩٩٢
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
المتعلق باالحتياطي اإللزامي
إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم  ٧٩ ،٧٦ ،٧٠و ١٧٤منه ،
وبن>>>ا ًء عل>>>ى الق>>>رار األساس>>>ي رق>>>م  ٧٨٣٥ت>>>اريخ  ٢٠٠١/٦/٢وتعديالت>>>ه المتعل>>>ق باالحتي>>>اطي
اإللزامي،
وبن>>>ا ًء عل>>>ى ق>>>رار المجل>>>س المرك>>>زي لمص>>>رف لبن>>>ان المتخ>>>ذ ف>>>ي جلس>>>ته المنعق>>>دة بت>>>اريخ
،٢٠١٩/١/٢٣
يقرّر ما يأتي:
المـادة االولى :يلغى نص البند ) (٧من المقطع "رابع>اً" م>ن "الم>ادة العاش>رة مك>رر" م>ن الق>رار
األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
» يتوقف تنزيل االحتياطي االلزامي عنـد تحول القرض الى ديـن مشكوك
بتحصيلـه او رديء وفقـا ً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان
اال انه إذا تم إعادة تصنيف القرض السكني بحيث ال يعود ال "مشكوكا ً بتحصيله"
وال "رديئا" يمكن عندھا الموافقة مجدداً على إفادة المصرف المعني من تخفيض
االحتياطي االلزامي مقابل القرض المذكور.
ام>>>ا إذا ت>>>م إع>>>ادة تص>>>نيف الق>>>رض غي>>>ر الس>>>كني بحي>>>ث ال يع>>>ود ال "مش>>>كوكا ً
بتحص>>يله" وال "رديئ>>ا" يمك>>ن إف>>ادة المص>>رف المعن>>ي م>>ن تنزي>>ل االلتزام>>ات
الخاض>>عة لالحتي>>اطي االلزام>>ي وتخف>>يض االحتي>>اطي االلزام>>ي مقاب>>ل الق>>رض
المذكور وفقا ً لكل حالة على حدة«.
المادة الثانية :يع>>دل ن>>ص الفق>>رة االخي>>رة م>>ن "الم>>ادة الخامس>>ة والعش>>رون مك>>رر" م>>ن الق>>رار
االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢بحيث تصبح كام يلي::
» يمكن اعادة جدولة القروض موضوع المقطع "أوالً" من "المادة العاشرة مك>رر"
وموضوع المقطع "سادساً" من ھـذا القـرار اذا تم تحويلھا لھ>ذه الغاي>ة م>ن اللي>رة
اللبنانية الى الدوالر االميركي«.
المادة الثالثة:

يلغ>>>>>ى ن>>>>>ص ك>>>>>ل م>>>>>ن النم>>>>>اذج ) (RO-011و) (ARO-25و)(ARO-26
و) (ARO-29و) (ARO-30المرفق>>>>>>>>ة ب>>>>>>>>القرار االساس>>>>>>>>ي رق>>>>>>>>م ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
../..

-٢-

المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٣٠كانون الثاني ٢٠١٩
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

نموذج رقم ARO-25
ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤
اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻨﺰﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم ٢٠٠٩
أو ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻓﺮادﻳﺔ
) اﻟﻘﺮوض اﻟﺠﺪﻳﺪة  اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ  ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ___ ( ______ / ___ /
اﺳـ ــﻢ اﻟﻤﺴـﺆول :
اﺳـﻢ اﻟﺒﻨـﻚ :
رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :
رﻗـﻢ اﻟﺒﻨـﻚ :
رﻣﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي :
رﻗﻤﻪ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ*:
اﺳـﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض :
اﻟﺮﺻﻴــﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤـﻞ :
رﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘـ ــﺮض  :ﻟﲑة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﻘـﺮض :
رﻣـﺰ ﻧـﻮع اﻟﻘﺮض **:
ﺗﺎرﻳــﺦ اﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل :
رﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض:
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮر رﺻﻴﺪ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف

ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
) * (  :ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
)**(  :اﻟﺮﻣﺰ " "n19اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  .٢٠٠٩اﻟﺮﻣﺰ " "ev1اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻏﲑ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﺮﻣﺰ " "x19اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ اﻟﺮﻣﺰ " "xv1اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻏﲑ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ
اﻟﺮﻣﺰ " "ev2اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﺮﻣﺰ " "n09ﻗﺮوض اﺧﺮى ﳑﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
اﻟﺮﻣﺰ " "xv2اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ
اﻟﺮﻣﺰ " "x09ﻗﺮوض اﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  .٢٠٠٩اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ
اﻟﺮﻣﺰ " "enاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ أو اﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﺑﻨﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺮﻣﺰ " " pkgاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺮآب ﲨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻮم ﺪف ﺗﺄﺟﲑ ﻣﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
اﻟﺮﻣﺰ " "ceاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﺎدرات

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن
ﺷﺮح اﻟﻨﻤﻮذج : ARO-25
المعلومات
اسم البنك.
رقم البنك.
اسم المسؤول.
رقم ھاتفه.
اسم المقترض.
رقمه لدى مركزية
المخاطر.

القطاع االقتصادي.
قيمة القرض.
الرصيد المستعمل.
تاريخ االستعمال.
تاريخ االستحقاق.
رمز نوع القرض

رمز منطقة استعمال
القرض
برنامج تطور رصيد
أصل القرض.
التاريخ.
الرصيد من أصل
القرض)بعملة القرض(.

الشرح
اسم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
رقم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
يذكر اسم المسؤول المباشر عن ھذه القروض لالتصال به عند الضرورة.
يذكر رقم الھاتف المباشر للمسؤول.
اسم العميل المدين الذي يستفيد من القرض.
يجب إرفاق لألفراد و المؤسسات الفردية بطاقة تعرف للمقترض CDR-I
باإلضافة إلى صورة عن بطاقة ھوية المقترض الذي ليس لديه رقم لدى مركزية
المخاطر.
للشركات يرفق بطاقة تعرف للشركات  CDR-Sباإلضافة إلى صورة عن السجل
التجاري للشركات التي ليس لديھا رقم لدى مركزية المخاطر.
رمز القطاع االقتصادي بناء لغاية القرض الممنوح وفقا ً للقرار االساسي رقم
 ٧٧٠٥تاريخ .٢٠٠٠/١٠/٢٦
قيمة القرض الذي ذكره المصرف في طلبه .في حال كان القرض لتمويل مشاريع
صديقة للبيئة يجب أن تفوق قيمة القرض  ٣٠مليون ل.ل.
في حال كان القرض ممنوحا قبل تقديم الطلب إلى مصرف لبنان يذكر أصل
الرصيد المستعمل من قيمة القرض ،دون إضافة الفوائد و العموالت ،بتاريخ إرسال
طلب االستفادة من التنزيالت.
في حال كان القرض ممنوحا ً قبل إرسال الطلب يذكر تاريخ استعماله ألول مرة و
في حال لم يكن ممنوحا ً سابقا ً ال يذكر شيء.
يذكر تاريخ استحقاق آخر دفعة.
 :n19القروض المتوسطة أو الطويلة األجل للقطاعات اإلنتاجية الممنوحة بالليرة
اللبنانية والتي تستفيد من حوافز العام .٢٠٠٩
 :X19القروض المتوسطة أو الطويلة األجل للقطاعات اإلنتاجية التي تستفيد من
حوافز العام  ٢٠٠٩المحولة الى الدوالر االميركي
 :n09القروض السكنية المتوسطة أو الطويلة األجل الممنوحة بالليرة اللبنانية والتي
تستفيد من حوافز العام .٢٠٠٩
 :x09القروض السكنية المتوسطة أو الطويلة األجل التي تستفيد من حوافز العام
 ٢٠٠٩المحولة الى الدوالر االميركي
 :Ev1القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير
مجال الطاقة ال تستفيد من دعم الفوائد.
 :xv1القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ال
تستفيد من دعم الفوائد المحولة الى الدوالر االميركي
 :ev2القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال
الطاقة ال تستفيد من دعم الفوائد.
 :xv2القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة ال تستفيد
من دعم الفوائد المحولة الى الدوالر االميركي
 :enالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعھدين لتشييد أو اعادة تأھيل ابنية
حكومية.
 :pkgالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لبناء مرآب جماعي للعموم بھدف تأجير
مواقف للسيارات
 :ceالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمؤسسات الصناعية لتمويل الرأسمال
التشغيلي مقابل الصادرات
يذكر رمز المنطقة التي سيتم فيھا استعمال القرض وفقا للجدول المرفق REG01

يذكر تواريخ تغير رصيد اصل القرض تبعا ً للسحوبات أو التسديدات.
يذكر رصيد حساب أصل القرض دون الفوائد و العموالت التابع للتاريخ أعاله.

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن – ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
نموذج رقم ARO-26

ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤
اﻟﺘﻨﺰﻳﻼت ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم ٢٠٠٩
أو ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻓﺮادﻳﺔ
) اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﰲ ___ ( ______ / ___ /
اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺆول :
رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :

اﺳـﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗـﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض  :ﻟﲑة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ
رﻗﻢ اﻟﻘﺮض
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

رﻗﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺤﺎﻛﻢ

اﺳ ـ ـ ــﻢ اﻟﻤﻘﺘ ـ ــﺮض

رﻗﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض
ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

رﻣﺰ ﻧﻮع
اﻟﻘﺮض *

اﻟﻘـﺮض
اﻟﻤﻤﻨﻮح

اﻷﺻﻞ دون اﻟﻔﻮاﺋﺪ

اﻟﻔﻮاﺋـﺪ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤـﺔ

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف
)*(  :اﻟﺮﻣﺰ " "n19اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  .٢٠٠٩اﻟﺮﻣﺰ " "ev1اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻏﲑ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﺮﻣﺰ " "x19اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ اﻟﺮﻣﺰ " "xv1اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻏﲑ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﻟﺪوﻻر
اﻻﻣﲑﻛﻲ
اﻟﺮﻣﺰ " "ev2اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﺮﻣﺰ " "n09ﻗﺮوض اﺧﺮى ﳑﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
اﻟﺮﻣﺰ " "xv2اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﻟﺪوﻻر
اﻟﺮﻣﺰ " "x09ﻗﺮوض اﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  .٢٠٠٩اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ
اﻻﻣﲑﻛﻲ
اﻟﺮﻣﺰ " " pkgاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺮآب ﲨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻮم ﺪف ﺗﺄﺟﲑ ﻣﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
اﻟﺮﻣﺰ " "enاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ أو اﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﺑﻨﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺮﻣﺰ " "ceاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﺎدرات

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن
ﺷﺮح اﻟﻨﻤﻮذج : ARO-26

المعلومات
اسم البنك.
رقم البنك.
اسم المسؤول.
رقم ھاتفه.
رقم القرض
الداخلي.
رقم قرار الحاكم.
اسم المقترض.
رقمه لدى مركزية
المخاطر.
رمز نوع القرض.

القرض الممنوح.

الشرح
اسم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
رقم البنك كما ھو وارد على الئحة المصارف.
يذكر اسم المسؤول المباشر عن ھذه القروض لالتصال به عند الضرورة.
يذكر رقم الھاتف المباشر للمسؤول.
رقم آلي يصدره و يعتمده مصرف لبنان لتحديد كل قرض.
يعتمد رقم موافقة حاكم مصرف لبنان على التنزيل من االحتياطي االلزامي.
اسم العميل المدين الذي يستفيد من القرض.
رقم المدين لدى مركزية المخاطر.
 :n19القروض المتوسطة أو الطويلة األجل للقطاعات اإلنتاجية الممنوحة
بالليرة اللبنانية والتي تستفيد من حوافز العام .٢٠٠٩
 :X19القروض المتوسطة أو الطويلة األجل للقطاعات اإلنتاجية التي تستفيد
من حوافز العام  ٢٠٠٩المحولة الى الدوالر االميركي
 :n09القروض السكنية المتوسطة أو الطويلة األجل الممنوحة بالليرة اللبنانية
والتي تستفيد من حوافز العام .٢٠٠٩
 :x09القروض السكنية المتوسطة أو الطويلة األجل التي تستفيد من حوافز
العام  ٢٠٠٩المحولة الى الدوالر االميركي
 :Ev1القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير
مجال الطاقة ال تستفيد من دعم الفوائد.
 :xv1القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ال
تستفيد من دعم الفوائد المحولة الى الدوالر االميركي
 :ev2القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال
الطاقة ال تستفيد من دعم الفوائد.
 :xv2القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة ال
تستفيد من دعم الفوائد المحولة الى الدوالر االميركي
 :enالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعھدين لتشييد أو اعادة تأھيل ابنية
حكومية.
 :pkgالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لبناء مرآب جماعي للعموم بھدف
تأجير مواقف للسيارات
 :ceالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمؤسسات الصناعية لتمويل الرأسمال
التشغيلي مقابل الصادرات
سقف القرض الممنوح من قبل المصرف في عملة القرض كما ورد في قرار
المجلس المركزي.

الرصيد المستعمل

األصل دون الفوائد.
الفوائد المتراكمة.

رصيد أصل الدين كما في يوم األربعاء من كل أسبوع.
يذكر رصيد حساب الفوائد المتراكمة على حدة.

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن – ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃـﺮ
ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ ARO-29

ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤

اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﻔﺎءات ﰲ ﳎﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ
(
/ /
)اﻟﻘﺮوض اﳉﺪﻳﺪة أو اﳌﻌﺪﻟﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﰲ
اﺳـﻢ اﻟﻤﺴﺆول :
رﻗــﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :
ﺳﻘﻒ اﻟﻘـﺮار :
ﻧﻮع اﻟﻘﺮض** :
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي  - R02 :ﺷﺮاء و ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰي :
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض :
ﺟﺪﻳﺪ )(1
ﺗﻌﺪﻳﻞ )(2

اﺳـ ـ ـ ــﻢ اﻟﻤﻘﺘـ ـ ــﺮض

رﻗﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻟﺪى
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ *

رﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض

اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح

رﺻﻴ ــﺪ اﻟﺪﻳ ــﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
) * (  :ﳚﺐ إرﻓﺎق ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :إرﻓﺎق اﻟﻘﺮوض ﲜﺪول اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت  ARO-17ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻨﺰﻳﻼت
اﻟﺮﻣﺰ " "n29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٨واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
)**( اﻟﺮﻣﺰ " "a2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )ﻗﺮار أﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦١٠١ﺗﺎرﻳﺦ  - ١٩٩٦/٢/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ (٢٢
اﻟﺮﻣﺰ " "x29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٨واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩اﶈﻮﻟﺔ اﱃ
اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ
اﻟﺮﻣﺰ " "a29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩

اﻟﺮﻣﺰ " "n27اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٧واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
اﻟﺮﻣ ــﺰ " "x27اﻟﻘ ــﺮوض اﻟﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳ ــﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠ ــﺔ اﻷﺟ ــﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ ﺗ ــﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٧واﻟ ــﱵ ﺗﺴ ــﺘﻔﻴﺪ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻮاﻓﺰ اﻟﻌ ــﺎم  .٢٠٠٩اﶈﻮﻟ ــﺔ اﱃ
اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ

مصرف لبنان
شرح النموذج : ARO-29
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
اﺳﻢ اﳌﺴﺆول.
رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ.
رﻗ ـ ـ ـ ــﻢ ﻗـ ـ ـ ـ ـﺮار اﻠ ـ ـ ـ ــﺲ
اﳌﺮﻛﺰي.
ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮار.
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض
ﻧﻮع اﻟﻘﺮض.

ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض.
اﺳﻢ اﳌﻘﱰض.
رﻗ ـ ــﻢ اﳌﻘـ ـ ــﱰض ﻟـ ـ ــﺪى
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
رﻣـ ــﺰ ﻣﻨﻄﻘـ ــﺔ اﺳـ ــﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻘﺮض
اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح.
رﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.

اﻟﺸﺮح
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
ﻳﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆول.
رﻗﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ
ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺂت اﶈﺪدة ادﻧﺎﻩ.
ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺂت اﶈﺪدة
ادﻧﺎﻩ.
ﻳﺬﻛﺮ رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪول رﻗﻢ .DEV01
 :a2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )ﻗﺮار أﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦١٠١ﺗﺎرﻳﺦ  - ١٩٩٦/٢/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ .(٢٢
 :a29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
 :n29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠـﺔ اﻷﺟـﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﺑـﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ ﻗﺒـﻞ ﺗـﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٨
واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
 :x29اﻟﻘــﺮوض اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻗﺒــﻞ ﺗــﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٨واﻟــﱵ ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ.
 : n27اﻟﻘـ ـ ــﺮوض اﻟﺴـ ـ ــﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳـ ـ ــﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠـ ـ ــﺔ اﻷﺟـ ـ ــﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـ ـ ـﺔ ﺑﻌـ ـ ــﺪ ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ
 ٢٠١٧/٢/٧واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم ٢٠٠٩
 : x27اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠـﺔ اﻷﺟـﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﺑﻌـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٧واﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ.
) (١إذا ﻛﺎن ﻗﺮﺿﺎً ﺟﺪﻳﺪاً و ) (٢إذا ﻛﺎن ﻗﺮﺿﺎً ﻣﻌﺪﻻً.
اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض.
ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض  CDR-Iﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض
اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
ﻳﺬﻛﺮ رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﳌﺮﻓﻖ.REG01
ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ اﳌﺼﺮف ﻟﻌﻤﻴﻠﻪ اﳌﺪﻳﻦ دون إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﻀﻤﺎن.
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض ﻷول ﻣﺮة.
ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق آﺧﺮ دﻓﻌﺔ.

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن  -ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃـﺮ
ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤

اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰي :
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض :
رﻗﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ ARO-30
أرﺻﺪة اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ
) اﻟﻮﺿﻌﻴـﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﻓﻲ ___ ( ______ / ___ /
اﺳـﻢ اﻟﻤﺴﺆول :
رﻗــﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :
ﺳﻘﻒ اﻟﻘـﺮار :
ﻧـﻮع اﻟﻘﺮض* :
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي  - R02 :ﺷﺮاء و ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
اﺳ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟﻤﻘﺘـ ـ ــﺮض

رﻗﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ
اﻷﺻﻞ دون اﻟﻔﻮاﺋﺪ

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮف
)*( اﻟﺮﻣﺰ " "a2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )ﻗﺮار أﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦١٠١ﺗﺎرﻳﺦ  - ١٩٩٦/٢/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ (٢٢
اﻟﺮﻣﺰ " "a29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩

اﻟﺮﻣﺰ " "n29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٨واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
اﻟﺮﻣﺰ " "x29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٨واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ
اﻟﺮﻣﺰ " "n27اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٧واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
اﻟﺮﻣﺰ " "x27اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٧واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  .٢٠٠٩اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ

مصرف لبنان
شرح النموذج : ARO-30

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
اﺳﻢ اﳌﺴﺆول.
رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ.
رﻗ ـ ـ ـ ــﻢ ﻗـ ـ ـ ـ ـﺮار اﻠ ـ ـ ـ ــﺲ
اﳌﺮﻛﺰي.
ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮار.
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض
ﻧﻮع اﻟﻘﺮض.

رﻗﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
اﺳﻢ اﳌﻘﱰض.
رﻗ ـ ــﻢ اﳌﻘـ ـ ــﱰض ﻟـ ـ ــﺪى
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح

اﻟﺸﺮح
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
ﻳﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆول.
رﻗﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ
ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺂت اﶈﺪدة ادﻧﺎﻩ.
ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺂت اﶈﺪدة
ادﻧﺎﻩ.
ﻳﺬﻛﺮ رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪول رﻗﻢ .DEV01
 :a2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )ﻗﺮار أﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦١٠١ﺗﺎرﻳﺦ  - ١٩٩٦/٢/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ .(٢٢
 :a29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
 :n29اﻟﻘــﺮوض اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﺑــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ ﻗﺒــﻞ ﺗــﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٨
واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
 :x29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟـﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﻗﺒـﻞ ﺗـﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٨واﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ
ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ.
 : n27اﻟﻘــﺮوض اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﺑــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٧
واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم ٢٠٠٩
 : x27اﻟﻘــﺮوض اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﺑﻌــﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٧واﻟــﱵ ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ.
رﻗﻢ آﱄ ﻳﺼﺪرﻩ و ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻗﺮض.
اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض.
رﻗﻢ اﳌﺪﻳﻦ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ اﳌﺼﺮف ﻟﻌﻤﻴﻠﻪ اﳌﺪﻳﻦ دون إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﻀﻤﺎن.

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ

اﻷﺻﻞ دون اﻟﻔﻮاﺋﺪ

رﺻﻴﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع

مصـرف لبنـان
مديرية اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية

نموذج رقم RO-011 (1/5) :
االلتزامات بالليرة اللبنانية الخاضعة لالحتياطي اإللزامي

اسم المصرف :

المتوسـط بين _______________ و_______________
الـرقـــم :

بآالف الليرات اللبنانية
الرقم

االســـــــــم

20100
20180
20200
20250
20280
20300
20370
20380
20500
20560
20580
23900
23960
23980
20800Z
20871
20890
20895
24300
24301
20900
20980
21000
21210
21221
21225
21300
21325
21330
21350
21700
21748
21755
23000
23050
23080

مؤسسات اإلصدار األخرى غير المقيمة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع غير المقيمة
مصارف تجارية غير مقيمة
ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة غير المقيمة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع غير المقيمة
مصارف التسليف المتوسط والطويل األجل مقيم وغيرمقيم
ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مؤسسات مالية مسجلة مقيمة وغير مقيمة
ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مؤسسات القطاع المالي االخرى مقيمة وغير مقيمة
ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
ودائع الزبائن مقيم وغير مقيم )(١
ناقص :تأمينات العتمادات مستندية لإلستيراد
ناقص:حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
ودائع منشؤھا عقود ائتمانية مقيم وغير مقيم
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
ودائع القطاع العام
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
قيم برسم الدفع مقيم وغير مقيم
دائنون مختلفون -قطاع خاص مقيم وغير مقيم
دائنون مختلفون -قطاع عام حسابات تحت الطلب
ضمانات نقدية لقاء عمليات الكترونية
الشركاء مقيم وغير مقيم
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
ناقص :مقدمات نقدية مخصصة لتغطية نقص في المؤونة
ناقص:ايداعات مخصصة لزيادة االموال الخاصة
قروض بموجب سندات الدين وما يماثلھا مقيم وغيرمقيم
ناقص:فوائد سارية غير مستحقة الدفع بالقيمة العادلة مقابل حساب االرباح والخسائر
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع مصنفة بالكلفة المطفاة
الفروع في الخارج
ناقص:حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
المركز الرئيسي ،المؤسسة االم ،المصارف والمؤسسات المالية الزميلة والشقيقة والتابعة
المقيمة وغير المقيمة )باستثناء المصارف التجارية المقيمة(
ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
الشھادات المصرفية بالقيمة العادلة مقابل حساب االرباح والخسائر مقيم وغيرمقيم )باستثناء
المباعة الى المصارف التجارية المقيمة(
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
الشھادات المصرفية بالكلفة المطفأة مقيم وغير مقيم )باستثناء المباعة الى المصارف التجارية
المقيمة(
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مجموع االلتزامات بآالف الليرات اللبنانية

23100Z
23150
23180
24600Z
24680
24700Z
24780
99999

اإللتزامات
تحت الطلب

اإللتزامات ألجل

المجموع

) (١باستثناء حسابات برنامج االدخار /اإلقتراض السكني وودائع جھاز إسكان العسكريين المتطوعين التي سبق وتم االستفادة مقابلھا قبل تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٠
تعميم وسيط  ٤٧٥تاريخ  ١٩تشرين األول ٢٠١٧

مصـرف لبنـان
اسم المصرف ___________________________:

نموذج رقم RO-011 (2/5):
الـرقـــم ______________:

الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

التخفيضات المسموحة من االلتزامات ألجل بالليرة

من االلتزامات ألجل
)بآالف الليرات اللبنانية(

أ  -أرصدة القروض المتوسطة والطويلة األجل
 الرمز  “a1”:القروض المتوسطة والطويلة األجل للقطاعات اإلنتاجية غير المذكورة أدناه الرمز  “a2”:القروض السكنية الرمز  “a3”:القروض التي تستفيد من دعم الفوائد غير المذكورة أدناه الرمز  “xa3”:القروض التي تستفيد من دعم الفوائد والمحوّ لة الى الدوالر االميركي غير المذكورة أدناه الرمز “a31”:القروض الممنوحة استناداً الى االتفاقية الموقعة بين الجمھورية اللبنانية والبنك األوروبي للتثميروالتي تستفيد من دعم الفوائد
 الرمز  “a32”:القروض الممنوحة بتمويل من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDوالتي تستفيد من دعمالفوائد
 الرمز  “a33”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDوالتي تستفيد من دعم الفوائد
 الرمز “a34”:القروض المخصصة لتمويل احتياجات الرأسمال التشغيلي للمؤسسات السياحية والتي تستفيد من دعمالفوائد
 الرمز  “a0”:القروض للقطاعات االنتاجية التي أصبحت ضمن فترة التسديد الممددة مھلتھا ولم تعد تستفيد من دعمالفوائد.
 الرمز  “a4”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من شركة كفاالت وال تستفيد من دعم الفوائد . الرمز  “a5”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من شركة كفاالت والتي تستفيد من دعم الفوائد الرمز  “a8”:القروض الممنوحة بتمويل من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDوالتي ال تستفيد من دعمالفوائد
 الرمز  “a9”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDوالتي ال تستفيد من دعم الفوائد

ب  -سندات الدين وصكوك المديونيات
 الرمز  “b1”:السندات التي وافق مصرف لبنان عليھا ،بحدود ثمن الشراء الرمز  “b2”:صكوك المديونيات بالعمالت األجنبية المشتراة والتسليفات الممنوحة للمؤسسات المالية ولھيئاتاالستثمار الجماعي بھدف استعمالھا حصراً لشراء صكوك المديونيات بالعمالت األجنبية
⇒ الرمز  “b21”:صكوك المديونيات من القطاع العام والتسليفات المتعلقة بھا
⇒ الرمز  “b22”:صكوك المديونيات من القطاع الخاص والتسليفات المتعلقة بھا
 -الرمز  “b3”:سندات الدين المصدرة من القطاع الخاص والتي تستفيد من التنزيالت

مجموع أرصدة القروض والسندات والصكوك التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازيھا

)أ+ب(

مصـرف لبنـان
اسم المصرف ___________________________:

نموذج رقم RO-011 (3/5):
الـرقـــم ______________:

الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

التخفيضات المسموحة من االلتزامات ألجل بالليرة

من االلتزامات ألجل
)بآالف الليرات اللبنانية(

ج  -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٢٠٠من أرصدتھا
 الرمز  “a19”:أرﺻﺪة القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية للقطاعات اإلنتاجية غير المذكورة أدناه والتي تستفيد من حوافزالعام ٢٠٠٩
 الرمز  “a29”:أرﺻﺪة القروض السكنية الممنوحة بالعمالت األجنبية التي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩ الرمز  “a49”:أرﺻﺪة القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من شركة كفاالت غير المستفيدة من دعم الفوائدوتستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
 الرمز  “a89”:أرﺻﺪة القروض الممنوحة بتمويل من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDغير المستفيدة من دعمالفوائد وتستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
 الرمز  “a99”:أرﺻﺪة القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة منIFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDغير المستفيدة من دعم الفوائد وتستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
 -الرمز  “v09”:أرﺻﺪة القروض األخرى الممنوحة بالعمالت األجنبية التي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩

مجموع أرصدة القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٢٠٠من أرصدتھا

)ج(

د  -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٤٠٠من أرصدتھا
 الرمز  “a35”:القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة تستفيد من دعم الفوائد -الرمز  “x35”:القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة تستفيد من دعم الفوائد المحوّ لة الى الدوالر االميركي

مجموع أرصدة القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٤٠٠من
أرصدتھا
ھـ  -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٥٠٠من أرصدتھا

)د(

 الرمز  “a11”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ال تستفيد مندعم الفوائد
 الرمز  “a12”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة ال تستفيد من دعمالفوائد

مجموع أرصدة القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٥٠٠من
أرصدتھا
و -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٦٠٠من أرصدتھا

) ﻫـ (

 -الرمز  “a13”:القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة بعد إنتھاء فترة دعم الفوائد

مجموع أرصدة القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٦٠٠من
أرصدتھا
مجموع التخفيضات من االلتزامات ألجل

)و(
)أ  +ب( ) +ج(٢x
) +د) + (٤xﻫـ(٥x
) +و(٦ x

مصـرف لبنـان
اسم المصرف ___________________________:

نموذج رقم RO-011 (4/5):
الـرقـــم ______________:

الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

التنـزيالت المسموحة من االحتياطي اإللزامي )(١

ز  -أرصدة القروض غير المستفيدة من حوافز العام ٢٠٠٩
♦ الرمز  “p”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة لإلسكان ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
٢٠١٧/٢/٨
♦ الرمز  “p07”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة لإلسكان بعد
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

تاريخ ٢٠١٧/٢/٧
الرمز  “q0”:القروض الممنوحة بالليرة ضمن برنامج “كفاالت األشجار” بعد انتھاء فترة الدعم
الرمز  “q1”:القروض الممنوحة بالليرة لقاء كفالة "شركة كفاالت" غير المستفيدة من دعم الفوائد المدينة
الرمز  “q2”:القروض الممنوحة بالليرة لقاء كفالة "شركة كفاالت" المستفيدة من دعم الفوائد المدينة
الرمز  “q3”:القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة لقاء كفالة "شركة كفاالت"
المستفيدة من دعم الفوائد المدينة
الرمز  “r”:القروض الممنوحة بالليرة لقاء كفالة من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD,التي تستفيد من
دعم الفوائد
الرمز  “i”:القروض السكنية الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة لمصرف االسكان
الرمز  “s”:القروض الممنوحة بالليرة مباشرة إلى المؤسسة العامة لإلسكان
الرمز  “m1”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً إلى البروتوكول الموقع مع "جھاز اسكان العسكريين
المتطوعين"
الرمز  “m2”:القروض الممنوحة بالليرة مباشرة "لجھاز اسكان العسكريين المتطوعين"
الرمز  “m3”:القروض الممنوحة من قبل جھاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ  ٢٠٠٩/٢/٦والمتفرغ
عنھا لصالح المصرف
الرمز  “h1”:القروض الصغيرة بالليرة الممنوحة بموافقة مؤسسات اإلقراض الصغير
الرمز  “h21”:القروض الصغيرة بالليرة الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات االقراض الصغير
الرمز  “h22”:القروض الصغيرة بالليرة الممولة من تسليفات ممنوحة الى المؤسسات المالية
الرمز  “t”:القروض الممنوحة بالليرة لقاء كفالة من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD,التي ال تستفيد من
دعم الفوائد
الرمز  “u”:القروض الممنوحة بالليرة لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي
الرمز “ev1”:القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ال تستفيد من دعم
الفوائد
الرمز “xv1”:القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ال تستفيد من دعم الفوائد
المحولة الى الدوالر االميركي
الرمز “ev2”:القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة ال تستفيد من دعم الفوائد
الرمز “xv2”:القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة ال تستفيد من دعم الفوائد المحولة
الى الدوالر االميركي
الرمز " "agالقروض الزراعية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع وزارة الزراعة
الرمز " "dpالقروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع وزارة المھجرين
الرمز " "jrالقروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع صندوق تعاضد القضاة
الرمز “i10”:القروض السكنية الممولة من قروض ممنوحة لمصرف اال سكان وفقا ً لقرار المجلس المركزي رقم
 ١٠/٢٦/١٦تاريخ ٢٠١٠/٨/١١
الرمز “fs”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي
الرمز “sg”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع المديرية العامة لألمن العام
الرمز “en”:القروض الممنوحة بالليرة للمتعھدين لتشييد أو اعادة تأھيل أبنية حكومية
الرمز “ict”:القروض الممنوحة بالليرة للطالب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي )(Tablet
الرمز “se”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع المديرية العامة ألمن الدولة
الرمز “ad”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع الضابطة الجمركية
الرمز "pp ":القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى بروتوكول التعاون مع فوج االطفاء
الرمز "pkg ":القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لبناء مرآب جماعي للعموم بھدف تأجير مواقف للسيارات
الرمز "cma" :القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي ھيئة االسواق المالية

♦ اﻝرﻤز "gb" :اﻝﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ اﺴﺘﻨﺎدا اﻝﻰ ﺒروﺘوﻜول اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف وﻓوج
ﺤرس ﺒﻠدﻴﺔ ﺒﻴروت
♦ اﻝرﻤز " "ccaاﻝﻘـروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻝﺠﻨﺔ ﻤراﻗﺒﺔ ﻫﻴﺌﺎت اﻝﻀﻤﺎن

بآالف الليرات اللبنانية

نموذج رقم RO-011 (5/5):

مصـرف لبنـان
اسم المصرف ___________________________:

الـرقـــم ______________:

الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

التنـزيالت المسموحة من االحتياطي اإللزامي )(٢

بآالف الليرات اللبنانية

ح  -أرصدة القروض المستفيدة من حوافز العام ٢٠٠٩
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

الرمز  “n19”:القروض الممنوحة بالليرة للقطاعات اإلنتاجية غير المستفيدة من دعم الفوائد المدينة والتي تستفيد
من حوافز العام ٢٠٠٩
الرمز  “x19”:القروض الممنوحة للقطاعات اإلنتاجية غير المستفيدة من دعم الفوائد المدينة والتي تستفيد من
حوافز العام  ٢٠٠٩المحولة الى الدوالر االميركي
الرمز  “n29”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة قبل تاريخ  ٢٠١٧/٢/٨والتي تستفيد من حوافز العام
٢٠٠٩
الرمز  “x29”:القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ  ٢٠١٧/٢/٨والتي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
المحولة الى الدوالر االميركي
الرمز  “n27”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة بعد تاريخ  ٢٠١٧/٢/٧والتي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
الرمز  “x27”:القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ  ٢٠١٧/٢/٧والتي تستفيد من حوافز العام  ٢٠٠٩المحولة
الى الدوالر االميركي
الرمز  “n09”:القروض األخرى الممنوحة بالليرة والتي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
الرمز  “x09”:القروض األخرى التي تستفيد من حوافز العام  ٢٠٠٩المحولة الى الدوالر االميركي
الرمز  “i09”:القروض السكنية المستفيدة من حوافز العام  ٢٠٠٩الممولة بتسليفات ممنوحة بالليرة لمصرف
االسكان

♦ الرمز " "ceالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمؤسسات الصناعية لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل الصادرات

مالحظة :
 بالنسبة لفئات القروض غير المستفيدة من حوافز  ، ٢٠٠٩تطبق نسب التخفيض من االحتياطي االلزامي المعتمدة على الشكل التالي:(s+ m1+ m2+ m3+ h1+ h21+ h22+ t+ u+ ag + dp+ jr+ i10+ fs + q0+ q3+ en+ sg +se + ad+ pp + pkg + cma +
) gb + cca) + 0.6 x (q1+ q2+ r) + 0.65 x (i) + 0.8 x (p) + 0.9 (p07) + 1.5 x (x (ev1 +ev2 +ict +xv1 +xv2
 أما بالنسبة لفئات القروض المستفيدة من حوافز  ،٢٠٠٩تطبق نسب التخفيض من االحتياطي االلزامي المعتمدة على الشكل التالي:)0.6 x (n19 +n29 +n09+ x19 +x29 +x09) + 0.75 x (n27 + x27) + 0.8 x (i09 ) + (ce

