تعميم وسيط رقم ٥٥٢
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣٢٢٢تاريخ  ٢٠٢٠/٤/٢٢المتعلق بتعديل القرار األساسي
رقم  ٦١١٦تاريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت ،في  ٢٢نيسان ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٣٢٢٢
تعديل القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم  ٧٩ ،٧٠و ١٧٤منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالته المتعلق بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا
مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وتوضيحا لالطار العام الذي نصت عليه "المادة الرابعة عشرة مكرر" من القرار االساسي رقم ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧المنوه عنه اعاله ،
وتسھيالً لمعالجة الحاالت الخاصة التي ُعرضت على المصارف والمؤسسات المالية،
وتوحيداً للمعايير التي على المعنيين اعتمادھا لتفادي اي استنسابية،
وتداركا ً الحتمال استمرار فترة الوضع االستثنائي الذي تمر به البالد مما يوجب تغطية استحقاقات شھر
حزيران  ٢٠٢٠ايضا ً واخضاعھا ألحكام "المادة الرابعة عشرة مكرر" المنوه عنھا،
وبنا ًء على الصالحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق
العام،
يقرر ما يلي
َ
المادة االولى :يضاف الى "المادة الرابعة عشgرة مكgرر" مgن القgرار االساسgي رقgم  ٦١١٦تgاريخ ١٩٩٦/٣/٧
شروط تفصيلية وايضاحات اضافية بحيث يصبح نصھا كما يلي:
»المادة الرابعة عشرة مكرر :اوالً :علgggggى المصgggggارف والمؤسسgggggات الماليgggggة العاملgggggة فgggggي لبنgggggان ان تمgggggنح،
علgggى مسgggؤوليتھا ،قروضgggا ً اسgggتثنائية بgggالليرة اللبنانيgggة أو بالgggدوالر االميركgggي
لعمالئھggا الggذين يسggتفيدون مggن قggروض بأنواعھggا كافggة ممنوحggة سggابقا ً مggن
المصرف المعنgي او المؤسسgة الماليgة المعنيgة ،بمgا فيھgا التgي تسgتفيد مgن دعgم
الدولة للفوائد المدينة او من تخفيض االحتياطي االلزامي مقابلھgا أو مgن احكgام
"المادة التاسعة مكرر" و"المgادة العاشgرة" و"المgادة الحاديgة عشgرة" و"المgادة
الحادية عشرة مكرر" من ھذا القرار ،والgذين ال يسgتطيعون تسgديد مسgتحقاتھم
ألربعة اشھر )آذار ونيسان وايار وحزيران  (٢٠٢٠بسgبب االوضgاع الراھنgة
وذلك شرط:
 -١ان تكون القروض االستثنائية ممنوحة للغايات التالية:
أ -تسديد اقساط القروض الممنوحة سابقا ً والتي تستحق عن االشھر
المشار اليھا اعاله.
ب -دفgggع رواتgggب المgggوظفين والعgggاملين لgggدى العمgggالء المعنيgggين أو تغطيgggة
حاجggggات انتاجيggggة او تشggggغيلية خggggالل الفتggggرة المشggggار اليھggggا اعggggاله
وذلك في حال كان العميل مؤسسة او شركة.
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ـ٢ـ
 -٢ان تتأكد المصارف والمؤسسات المالية على مسؤوليتھا من حاجة العميل
المعني لتغطية ھذه المستحقات.
 -٣ان تمنح ھذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل.
 -٤ان ال يحتسب على ھذه القروض اية عمولة أو فائدة )اي بفائدة صفر بالمئة
).((%٠
 -٥ان يggتم تسggديد ھggذه القggروض خggالل مggدة خمggس سggنوات بggدفعات تسggتحق
فggي نھايggة كggل شggھر أو كggل فصggل وفق gا ً لمggا ھggو محggدد فggي العقggد الموقggع
بين المصgرف المعنgي أو المؤسسgة الماليgة المعنيgة والعميgل وذلgك اعتبgاراً
من تاريخ  ٢٠٢٠/٦/٣٠أو في آخgر الشgھر الgذي يلgي الشgھر الgذي تgم فيgه
منح القرض االستثنائي ،ايھما ابعد.
يتم تسديد القرض االستثنائي الممنوح للعميل بعملة ھذا القرض ،ويمكن
للعميل االتفاق مع المصرف أو المؤسسة المالية على:
أ  -تسديد القرض االستثنائي خالل فترة تقgل عgن الخمgس سgنوات المحgددة
اعاله؛
ب ـ إجراء تسديد مبكر ) (Prepaymentللقرض االستثنائي دون اية
رسوم اوعموالت.
 -٦ان تقوم المصارف أو المؤسسات المالية المعنية بتسديد الرواتب ،موضوع
الفقرة )ب( من البند ) (١من المقطع "أوالً" ھذا ،مباشرة للموظفين
وللعاملين لدى العمالء المعنيين وفقا ً لجداول الرواتب التي يتم تزويدھا بھا
من قبل ھؤالء العمالء.
يمكgggن للمصgggرف أو المؤسسgggة الماليgggة دفgggع ھgggذه الرواتgggب نقgggداً للموظgggف
او بواسgggطة تحاويgggل مصgggرفية الgggى حسgggابه فgggي مصgggارف اخgggرى عاملgggة
فggي لبنggان او مggن خggالل حسggاب تggوطين يفggتح لggه لggدى المصggرف المعنggي
لھذه الغاية او بواسطة بطاقة مصرفية ) (Debit Cardsوذلك دون فرض
أي عمولة أو كلفة أخرى على الموظف.
 -٧أن تكون االوضاع المالية للعميل قد تأثرت سلبا ً نتيجة الظروف االقتصادية
االسggتثنائية الحاليggة وأدت الggى عggدم قدرتggه علggى تسggديد مسggتحقاته لتسggديد
اقساط القروض و/أو لدفع رواتب الموظفين او العgاملين لديgه و/أو لتغطيgة
حاجات تشغيلية )كبgدالت االيجgار وفgواتير الكھربgاء والميgاه والھgاتف (...
والمواد االولية عن األشھر المذكورة.
 -٨ان ال توجد مصادر تسديد أخرى كافية يمكن للعميgل اسgتعمالھا وفقgا ً لتقgدير
المصرف أو المؤسسة المالية )كوجود حسابات دائنة كافيgة للعميgل مودعgة
لggدى المصggرف المعنggي أو وجggود ضggمانات نقديggة )(Cash Collateral
تسمح الشروط التي ترعاھا بتسديد اقساط القروض منھا ،او وجود احتمال
شgggبه مؤكgggد بتحصgggيل االقسgggاط مgggن الطgggالب اذا كgggان العميgggل مؤسسgggة
تعليمية.(...
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ـ٣ـ
 -٩ان ال تستفيد المؤسسات أو الشركات التي قامت بتسكير ابوابھا كليا ً من
ھذه القروض اال فقط لدفع رواتب موظفيھا والعاملين لديھا واقساط
القروض والحاجات التشغيلية المشار اليھا في البند ) (٧اعاله ،باستثناء
المواد االولية.
 -١٠ان ال يكون العميل من الذين ينتمون إلى قطاعات لم يشملھا موجب االقفال
)علggى سggبيل المثggال ال الحصggر الصggيدليات ،األفggران ،محggالت بيggع المggواد
الغذائيggة  .(...اال انggه ،فggي بعggض الحggاالت االسggتثنائية ،وفggي حggال تبggين
للمصرف أو المؤسسة الماليgة ،علgى مسgؤوليتھا ،ان الظgروف االقتصgادية
الحاليggة حالggت دون امكانيggة احggد ھggؤالء العمggالء مggن تسggديد مسggتحقاته عggن
األشggھر المggذكورة ،يمكggن للمصgggرف او للمؤسسggة الماليggة الموافقggة علgggى
استفادته من القروض االستثنائية موضوع ھذه المادة.
 -١١ان ال يكggون العميggل موظفggا ً فggي مؤسسggة او شggركة حصggلت علggى قggرض
استثنائي عمالً بأحكام ھgذه المgادة بغيgة تسgديد رواتgب المgوظفين والعgاملين
لديھا.
 -١٢ان يكون العميل مصنفا ً بتاريخ  ٢٠٢٠/٢/٢٩ضمن إحدى فئات التصنيف
الرقابية ) (Supervisory Classificationالتالية:
• عادي .
• للمتابعة .
• للمتابعة والتسوية.
 -١٣ان تمggنح القggروض االسggتثنائية وفق gا ً للحggدود القصggوى المبينggة فggي الجggدول
) (FEL02علgى انgه يمكgن للعميggل االسgتفادة مggن قgرض اسggتثنائي أو اكثggر
لعدة أھداف ضمن الحدود القصوى المشار اليھا في الجدول المذكور.
 -١٤ان ال يتجggاوز مجمggوع القggروض االسggتثنائية الممنوحggة للعميggل مggن جميggع
المصgggارف والمؤسسgggات الماليgggة الحgggدود القصgggوى المبينgggة فgggي الجgggدول
) ،(FEL02على أن يقوم العميل بتزويد ھذه االخيرة بكيفية توزيع حاجاته
التمويلية على كل مصرف و/او مؤسسة مالية يتعامل معھا كمدين.
ثانيgا ً :يمكggن للعميggل ،بggالرغم مggن عggدم اسggتفادته مggن قggروض او تسggھيالت ممنوحggة
من المصرف او المؤسسة الماليgة سgابقا ،االسgتفادة مgن القgروض االسgتثنائية
المشار اليھا في المقطع "اوالً" من ھذه المادة في حgال تبgين لھgذه المصgارف
والمؤسسggات الماليggة ،علggى كامggل مسggؤوليتھا ،ان أوضggاع العميggل الماليggة قggد
تgggأثرت سgggلبا ً نتيجgggة الظgggروف االقتصgggادية االسgggتثنائية الحاليgggة وذلgggك وفقgggا ً
للشروط نفسھا المحددة في ھذه المادة.
ثالثا ً :يقوم مصرف لبنان بمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات
بالدوالر االميركي بفائدة ) (%٠صفر بالمئة لمدة خمس سنوات بقيمة
القروض االستثنائية الممنوحة بالليرة اللبنانية أو بالدوالر االميركي وفقا ً
ألحكام ھذه المادة فور تقديم الطلبات المستكملة الشروط.
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ـ٤ـ
رابعا ً :بغيggة االسggتفادة مggن احكggام ھggذه المggادة علggى المصggارف والمؤسسggات الماليggة
المعنيggة ان تقggدم ،اعتبggاراً مggن تggاريخ  ٢٠٢٠/٣/٢٦وخggالل مھلggة اقصggاھا
 ،٢٠٢٠/٦/٣٠الggى مديريggة العمليggات الماليggة لggدى مصggرف لبنggان طلبggات
موافقggة اجماليggة للقggروض التggي تمنحھggا عمgالً باحكggام ھggذه المggادة تحggدد فيھggا
المبالغ االجمالية المنوي منحھا مرفقا ً بھا جدول باسgماء العمgالء المسgتفيدين
وقيمة القروض الممنوحة لكل منھم وفقا ً لالنموذج ) (FEL01المرفق.
يمكن للمصارف والمؤسسات المالية دفع ھذه القgروض االسgتثنائية لعمالئھgا
قبل اخذ موافقة مصرف لبنان المشار اليھا في ھذا المقطع.
خامسا ً :علggى المصggارف والمؤسسggات الماليggة المعنيggة ان تحggتفظ بالمسggتندات كافggة
المتعلقة بالقروض التي تمنحھا عمgالً بأحكgام ھgذه المgادة بحيgث يمكgن للجنgة
الرقابة على المصارف االطالع عليھا في اي وقت كان علgى ان تشgمل ھgذه
المستندات عقود القروض الموقعة مع العمالء وجداول التسديد.
سادسا ً :على المصارف والمؤسسات المالية:
أ  -عدم تسgجيل فوائgد جزائيgة او غرامgات علgى السgندات المسgتحقة وغيgر
المسددة خالل االشھر المحددة في المقطع "اوالً" من ھذه المادة.
ب -عدم اعتبار القروض االستثنائية الممنوحة إلى العمالء وفقا ً لھgذه المgادة
بمثابة إعادة ھيكلة للدين تستدعي تغيير التصنيف الحالي للعميل.
سابعا ً :بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحھا مصرف لبنان يتم اعتماد سعر
وسطي لعملة القرض الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما ھو بتاريخ موافقة
مصرف لبنان على طلب المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية.
ثامنا ً :يتم تسديد التسليفات التي يمنحھا مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات
المالية خالل مدة استحقاق القروض التي تمنحھا ھذه االخيرة وفقا ً الحكام ھذه
المادة وذلك بدفعات شھرية تستحق اول دفعة منھا في آخر الشھر الذي يلي
الشھر الذي صدرت موافقة مصرف لبنان فيه أو بتاريخ  ،٢٠٢٠/٦/٣٠ايھما
ابعد.
تاسggعا ً١ :ـ gتعتبggر مراكggز القطggع الناجمggة عggن مggنح قggروض اسggتثنائية بggالليرة اللبنانيggة
بموجggggب ھggggذه المggggادة مقابggggل التمويggggل الggggذي تحصggggل عليggggه المصggggارف
والمؤسسggات الماليggة مggن مصggرف لبنggان بالggدوالر األميركggي كمركggز قطggع
خgggاص ينّ gggزل عنgggد احتسgggاب الحgggدود القصgggوى لمراكgggز القطgggع العمالنيgggة
الصافي واإلجمالي.
٢ـ ال تggggggدخل القggggggروض االسggggggتثنائية الممنوحggggggة مggggggن قبggggggل المصggggggارف
والمؤسسggات الماليggة بggالليرة اللبنانيggة وفق gا ً لھggذه المggادة فggي احتسggاب نسggبة
الـ %٢٥المحددة في المادة االولى مكرر من القgرار االساسgي رقgم ٧٧٧٦
تاريخ .٢٠٠١/٢/٢١
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-٥عاشراً :يتحمل كل مصرف أو مؤسسة مالية مسؤولية صحة وحسن تنفيذ ھgذه المgادة
ويتعggرض المصggرف المعنggي او المؤسسggة الماليggة المعنيggة الggى تسggديد قيمggة
التسggليفات الممنوحggة مggن مصggرف لبنggان مقابggل كggل قggرض ممنggوح بطريقggة
مخالفة الحكام ھذه المادة والى دفع تعويض بمثابة بند جزائgي مقgداره %١٥
مggن قيمggة القggرض والggى ايggداع احتيggاطي ادنggى خggاص لggدى مصggرف لبنggان
ال ينggتج فائggدة بقيمggة ضggعفي التسggليفات المggذكورة مقابggل ھggذا القggرض لفتggرة
توازي المدة التي تم االستفادة فيھا من تسليفات مصgرف لبنgان كgل ذلgك دون
المس بالعقوبات االدارية المنصوص عليھا فgي المgادة  ٢٠٨مgن قgانون النقgد
والتسليف.
حادي عشر :على كل من دائرة االمتثال ووحدة التدقيق الداخلي لدى المصرف او
المؤسسة المالية تقييم مدى تقيّد ھذه االخيرة بمتطلبات ھذه المادة واعداد
تقارير دورية )شھرية على األقل وكلما دعت الحاجة( بھذا الخصوص
ترفعھا إلى اإلدارة العليا التنفيذية على ان تكون ھذه التقارير متوفرة لمراقبي
لجنة الرقابة على المصارف عند أول طلب لھم.
ثاني عشر :علgggggى المصgggggارف والمؤسسgggggات الماليgggggة التصgggggريح الgggggى لجنgggggة الرقابgggggة
علggggى المصggggارف شggggھريا ً عggggن القggggروض االسggggتثنائية الممنوحggggة اسggggتناداً
لھذه المادة وفقا ً لنماذج تعدھا لھذه الغاية.
ثالث عشر :تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من حسن تنفيذ احكام ھذه المادة،
سيما التحقق من المستندات المتعلقة بھذه القروض«.
المادة الثانية :يلغى "جدول القروض االستثنائية" المرفق بالقرار االساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
ويستبدل بالجدول ) (FEL01المرفق .
المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٢نيسان ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن – ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
FEL01
اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﺮوض اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻜﺮر
ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦١١٦ﺗﺎرﻳﺦ ٧/٣/١٩٩٦
اﺳﻢ اﳌﺼﺮف/اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺼﺮف ﻟـﺒﻨـﺎن:

تاريخ الطلب:
رقم الطلب:
تاريخ موافقة مصرف لبنان:

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ
اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻤﻨﻮح إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ

رﻗﻢ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

)(١

رﻣﺰ ﻧﻮع
اﻟﻘﺮض
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ )(٢

ﻋﻤﻠﺔ

ﻗﻴﻤﺔ

اﻟﻘﺮض

اﻟﻘﺮض

وﺗﻴﺮة
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﻔﻖ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻤﺼﺮف
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﻔﻖ

اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ

ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﻦ

)( ٣

ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ّأول ﺳﻨﺪ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ آﺧﺮ ﺳﻨﺪ

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮض

ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳋﻴﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (١) :ﻓﺮد )(Retail؛ ) (٢ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ ) ،(SMEﺷﺮﻛﺔ ) .(Corporateﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ.
ّ -١
 -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 .

ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﻘﺮض

ﺗﺎرﻳﺦ

ﺗﺎرﻳﺦ

ﺗﺎرﻳﺦ

ﻣﻨﺢ

دﻓﻊ أول

دﻓﻊ آﺧﺮ

اﻟﻘﺮض

ﺳﻨﺪ

ﺳﻨﺪ

FEL 02

ﺟﺪول ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻬﺪف اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
ھدف استعمال القرض

دفع السندات المستحقة حصراً

دفع الرواتب حصراً

تغطية النفقات التشغيلية األخرى حصراً
)بدالت االيجار وفواتير الكھرباء والمياه
والھاتف (...

تغطية حاجات انتاجية وحاجات الرأس
المال التشغيلي ،بما فيھا االعتمادات
المستندية المستحقة حصراً )دون الرواتب
والنفقات التشغيلية االخرى وسندات
القروض المستحقة(

قيمة القرض
• تساوي قيمة القرض االستثنائي الممكن منحه قيمة السندات المستحقة
عن االشھر المحددة في "المادة الرابعة عشرة مكرر" من ھذا
القرار.
• في حال كان الھدف من القرض االستثنائي تسديد اقساط قروض
بطاقات اإلئتمان يقتضي أن يساوي القرض االستثنائي قيمة دفعة
الح ّد األدنى ) (Minimum Paymentخالل األشھر المذكورة.
• في حال كان العميل يستفيد من قرض مع دفعة سنوية أو نصف
سنوية أو فصلية استحقت في األشھر المذكورة ،تساوي قيمة القرض
االستثنائي الممكن منحه ثلث قيمة الدفعة السنوية أو ثلثي قيمة
الدفعة نصف السنوية أو  %١٠٠من قيمة الدفعة الفصلية.
• تساوي قيمة القرض االستثنائي الممكن منحه قيمة الرواتب المستحقةّ
عن االشھر المحددة في "المادة الرابعة عشرة مكرر" من ھذا القرار
بح ّد أقصى ثلث قيمة الرواتب السنوية المدققة )في حال توفرھا(
العائدة لعام .٢٠١٩
تساوي قيمة القرض االستثنائي لھذه النفقات التشغيلية األخرى المنوي
تسديدھا عن االشھر المحددة في "المادة الرابعة عشرة مكرر" من ھذا
القرار بح ّد أقصى القيمة األقل بين:
• ھذه النفقات التشغيلية العائدة لالشھر االربعة األولى من عام ٢٠٢٠
)أي أشھر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان(؛ و
• ثلث قيمة ھذه النفقات التشغيلية السنوية المدققة )في حال توفرھا(
العائدة لعام .٢٠١٩
تساوي قيمة القرض االستثنائي الممكن منحه لتغطية ھذه الحاجات عن
االشھر المحددة في "المادة الرابعة عشرة مكرر" من ھذا القرار بح ّد
أقصى القيمة األقل بين:
• كلفة البضاعة المباعة لالشھر االربعة األولى من عام ٢٠٢٠
)أي أشھر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان(؛ و
• ثلث كلفة البضاعة المباعة المدققة )في حال توفرھا( العائدة لعام
.٢٠١٩

