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  ٢٣تعميم أساسي للمصارف رقم  
  موجه ايضاً الى المؤسسات المالية 

  
  

  المتعلــــــق بالتســــــهيالت  ٧/٣/٩٦تــــــاريخ  ٦١١٦نــــــودعكم ربطــــــا القــــــرار االساســــــي رقــــــم 
  الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية .

  
  

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

  ١٤٠٨الرقم القدمي 
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  ٦١١٦أساسي رقم رار ق
  

  ان حاكم مصرف لبنان،
   ٩٩و ٨٢و ٨١و ٧٠( فقرة ج منها ) و ٧٦بناء على قانون النقد والتسليف، ال سيما المواد 

  منه، ١٧٤و ١٠٨حتى 
  وبنـــــــــاء علـــــــــى قـــــــــرار المجلـــــــــس المركـــــــــزي لمصـــــــــرف لبنـــــــــان المتخـــــــــذ فـــــــــي جلســـــــــته المنعقـــــــــدة 

  ،٦/٣/١٩٩٦ بتاريخ
  

  : يقرر ما يأتي
  

  مـــــن قـــــانون النقـــــد والتســـــليف، يعـــــين الحـــــد االقصـــــى  ١٠٤تطبيقـــــا الحكـــــام المـــــادة   :المادة االولى
  لرصــــــــــيد التســــــــــهيالت، بمــــــــــا فيــــــــــه الفوائــــــــــد والعمــــــــــوالت، الممكــــــــــن أن يمنحهــــــــــا 

ف مســجل لديـــه أو ألي مؤسســة ماليـــة مصــرف لبنـــان بــأي شـــكل كــان، ألي مصـــر 
مسجلة لديه، بثالثين بالمايـة مـن االمـوال الخاصـة االساسـية ألي منهـا وفقـا لمفهـوم 

   ٢٥/٣/١٩٩٨تــــــــاريخ  ٢ ٦٩٣٨مــــــــن القــــــــرار االساســــــــي رقــــــــم  ١المــــــــادة األولــــــــى
  ) .٤٣عميم اساسي رقم (ت

  تدخل في احتساب النسبة المذكورة عمليات حسم السندات التجارية وشرائها 
  تحت نظام عقد االمانة واالعتمادات بالحساب الجاري الممكن منحها 

  من قانون النقد والتسليف  ١٠٢) من المادة ٢) و(١وفقا الحكام الفقرتين (
  من القانون المذكور . ١٠٦وشراء السندات الخاصة وفقا الحكام المادة 

  يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان، قيمة التسهيالت للمصرف المعني 
  المالية المعنية، ضمن الحد االقصى المذكور أعاله، على ضوء أو للمؤسسة 

  تقيد أي منهما بأحكام القوانين واالنظمة النافذة وعلى ضوء حسن تسيير 
  أعمال أي منهما.

                                                 
 ٢٥/٣/١٩٩٨ تــاريخ ٦٩٣٩" والــذي الغــي مبوجــب القــرار االساســي رقــم ٥٠٦٤وردت اصــالً العبــارة "املــادة الثالثــة مــن القــرار رقــم  -١

 ).-ترقيم قدمي  ١٦١٢ – ٤٤(تعميم اساسي للمصارف رقم 
 .اصبح هذا القرار حيدد االموال اخلاصة -٢
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ال تمنح التسهيالت موضوع هذه المادة إال على مسؤولية وكفالة المصرف المعني 
  أو المؤسسة المالية المعنية .

  

يحدد المصرف المركزي فوائد حسم السندات التجارية وعموالت الشراء تحت نظام   :المادة الثانية
  عقد االمانة وذلك بالعملة اللبنانية وبالعمالت االجنبية الرئيسية .

  

ـــه فـــي المـــادتين   :المادة الثالثة ـــى مـــا هـــو منصـــوص علي ـــد  ١٠١و ١٠٠إضـــافة إل ـــانون النق مـــن ق
والتســليف ومــع مراعــاة المــادة االولــى مــن هــذا القــرار، يجــب أن يتــوفر فــي الســندات 

  ان :التجارية المقبولة للحسم أو للشراء تحت نظام عقد األمانة الشرطان اآلتي
ان ال تقل قيمة السند الواحد منها عن مبلغ مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية   -  ١

  أو ما يوازيها بالعملة األجنبية التي تم فيها تنظيم السند .
أن تظهر السندات ألمر مصرف لبنان دون أي تحفظ لجهة الرجوع على   -  ٢

  .المظهرين أو الكفالء في حال عدم اإليفاء في االستحقاق 
  

يجب أن تتوفر في السندات الخاصة الممكن أن يشتريها مصرف لبنان عمال   :المادة الرابعة
من قانون النقد والتسليف الشروط  ١٠٦والمادة  ٧٦بأحكام الفقرة (ج) من المادة 

  التالية :
      ١٢١، شرط مراعاة أحكام المادتين أن يتم إصدار السندات الخاصة  -  ١

من قانون النقد والتسليف، من أو بواسطة أحد المصارف أو  ١٧٨و
المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان أو أن يتم اإلصدار بضمانة 

  أحد المصارف أو المؤسسات المالية المذكورة.
يرة لبنانية أو أن ال تقل قيمة السند الواحد عن مبلغ مليون وخمسماية ألف ل  -  ٢

  ما يوازيه بالعملة االجنبية التي تم فيها االصدار.
أن تكون السندات التي تمثل الدين االساسي مصدرة من شركات لبنانية غير   -  ٣

مصرفية أو من غير المؤسسات المالية وأن تكون مخصصة حصرا لتمويل 
  أي من القطاعات االقتصادية داخل لبنان.

دة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها وتاريخ بدء سريانها أن يكون معدل الفائ  -  ٤
  محددة في متن السند.

 أن تكـــون قابلـــة للتـــداول الحـــر ومصـــدرة تبعـــا للشـــروط التـــي تؤهلهـــا للتـــداول   - ٥

  في االسواق المالية المنظمة.
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ومــا  ١٢٢أن تكــون مصــدرة وفقــا لألحكــام القانونيــة المرعيــة اإلجــراء (المــواد   - ٦
ومــا يليهــا مــن  ٤٥٣المــواد  -ون التجــارة بالنســبة لســندات الــدين يليهــا مــن قــان

  قانون التجارة بالنسبة للقيم المنقولة ) .
أن تكون شركة ميدكلير ش.م.ل. مكلفة أصوال بحفظ هذه السندات وبإجراء   -  ٧

  عمليات التسوية والمقاصة عليها .
  ر .أن تكون خاضعة للمادتين الخامسة والسادسة من هذا القرا  -  ٨

  

إن قيمة الضـمان القصـوى المقدمـة مـن المصـارف والمؤسسـات الماليـة ألي سـندات   :المادة الخامسة
خاصــة مصــدرة مــن شــخص معنــوي واحــد أو مــن مجموعــة مترابطــة واحــدة ( وفقــا 

تعمـيم  - ١٣/٨/١٩٩٨   تـاريخ ∗ ٧٠٥٥من القرار االساسي رقـم  ٣لمفهوم المادة 
) يجــــب أن ال تفــــوق العشــــرين بالمايــــة مــــن األمــــوال الخاصــــة - ٤٨اساســــي رقــــم 

(تعمـــــيم  ٢٥/٣/١٩٩٨تــــاريخ  ∗∗٦٩٣٨األساســــية، بمفهــــوم القـــــرار االساســــي رقـــــم 
  )، للمصرف الضامن أو المؤسسة المالية الضامنة .٤٣اساسي رقم 

  

على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تراعي اآلجال القصوى للسندات   :المادة السادسة
التي ستقدمها الى مصرف لبنان بغية القيام بالعمليات المنصوص عليها في المواد 

 من قانون النقد والتسليف. ١٠٦و ١٠٢و ١٠١و ١٠٠و ٨١

ــــــــي الســــــــندات التــــــــي بحــــــــوزة المصــــــــارف    لهــــــــذه الغايــــــــة ، واذا كانــــــــت متــــــــوفرة ف
والمؤسســـات الماليـــة الشـــروط كافـــة المطلوبـــة بموجـــب هـــذا القـــرار باســـتثناء اآلجـــال 
 القصوى المفروضة قانونا للعمليات الممكـن القيـام بهـا مـع مصـرف لبنـان ، فبإمكـان
المصــارف والمؤسســات الماليــة المعنيــة إيــداع هــذه الســندات لــدى ميــدكلير ش.م.ل. 
واالستحصــال منهــا علــى إفــادة بتجميــدها ، بحيــث تصــدر ، لقاءهــا وباالســتناد إليهــا 
وشــرط عرضــها مســبقا علــى مصــرف لبنــان ، ســندات خاصــة تتوافــق آجالهــا وســائر 

ت التــي تنــوي القيــام بهــا مــع شــروطها مــع النصــوص القانونيــة المطبقــة علــى العمليــا
 مصرف لبنان .

                                                 
  )، الذي ورد اصًال يف النص، والذي الغي مبوجب القرار االساسي ١٢٦٠ميم (تع ٥٥٦٠حل هذا القرار مكان القرار رقم   ∗

  ).-ترقيم قدمي  ١٦٤٧ – ٤٨(تعميم اساسي للمصارف رقم ١٣/٨/١٩٩٨تاريخ  ٧٠٥٥رقم 
 ٦٩٣٩، الذي ورد اصًال يف النص مبوجب القرار االساسي رقم ٥٠٦٤اصبح هذا القرار حيدد االموال اخلاصة بعد ان أُلغي القرار   ∗∗

  ).-ترقيم قدمي  ١٦١٢ – ٤٤رقم (تعميم اساسي للمصارف  ٢٥/٣/١٩٩٨تاريخ 
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يجب أن تتوفر في السندات التجارية وفي سندات الدين وفي سائر سندات القيم   :المادة السابعة
المقبولة من مصرف لبنان كضمانة للقروض بالحساب الجاري الممكن منحها 

ولى والثانية ، تطبيقا الحكام الفقرتين االوللمؤسسات المالية المسجلة لديه للمصارف
من قانون النقد والتسليف، ذات الشروط والقواعد المنصوص عليها  ١٠٢من المادة 

  .لقرارة من هذا افي المواد السابق
  

يمكن إفادة المصارف التي تشتري السندات التي يكون مصرف لبنان قد قام   :المادة الثامنة
بعمليات عليها وفقا لما هو وارد في هذا القرار من االعفاءات المنصوص عليها 

لمنصوص عليها في الفقرة ) من هذه المادة إذا توفرت فيها الشروط ا٢( في الفقرة
  :) منها١(
في السندات المشار اليها في هذه المادة أن تكون مصدرة لقاء يشترط   -  ١

سندات تتراوح مدة استحقاقاتها بين الثالث والخمس سنوات وتتعلق بعمليات 
تمويل إسكاني أو زراعي أو صناعي أو سياحي أو حرفي تمنح بعد صدور 

  هذا القرار.
  تعفى المصارف المشار اليها في هذه المادة من:  -  ٢

سبة القصوى للتسليفات بالعملة االجنبية إذا كانت السندات مصدرة الن  - أ  
  بالعملة االجنبية وذلك بما يوازي ثمن الشراء.

من االحتياطي االلزامي على التزامات المصارف إذا كانت السندات   - ب 
  مصدرة بالعملة اللبنانية وذلك بما يوازي ثمن الشراء.

  
 هذه المادة، يفهم  بـ "الشركة" أو "الشركات" كل من: لغاية تطبيق - :١المادة الثامنة مكرر

  ). Startup Companies"الشركات الناشئة" ( - ١ 
) و"الشـــركات المســــرعة لالعمــــال" Incubators"حاضـــنات االعمــــال" ( -٢ 

)Accelerators والتــــي يكــــون موضــــوعها محصــــورًا بــــدعم تطــــوير (
تقـــديم الـــدعم عـــن طريـــق  فـــي لبنـــان وانجـــاح ونمـــو "الشـــركات الناشـــئة"

االداري وتــأمين شــبكات العالقـــات العامــة والتوجيـــه والتــدريب وافادتهـــا 
) التــــي تمتلكهــــا باالضــــافة الــــى Know-howمــــن المعرفــــة والخبــــرة (

ـــــب، مـــــوارد  ـــــدعم والخـــــدمات (مكات ـــــدها بمجموعـــــة مـــــن مـــــوارد ال تزوي
  لوجستية...) و/أو المساهمة فيها.

                                                 
  .)٣٣١ تعميم وسيط رقم( ٢٢/٨/٢٠١٣ تاريخ ١١٥١٢القرار الوسيط رقم  املادة االوىل من هذه املادة مبوجب أضيفت - ١
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التي يكـون موضـوعها أي الشركات  "Venture Capitalالـ  شركات"  -٣١
محصــورًا بالمشــاركة فــي رأســمال "شــركات ناشــئة" فــي لبنــان تــرى فيهــا 

األرباح خاصة عند التفّرغ  ومن خاللها امكانية نمو وقدرة على تحقيق
  .عن مساهمتها فيها

  
ـــدة لمـــدة حـــدها  - ـــدوالر األميركـــي دون فائ ـــادة المصـــارف مـــن تســـليفات بال يمكـــن إف

ات مقابـل المســاهمات التــي تقــوم بهـا، علــى كامــل مســؤوليتها، االقصـى ســبع ســنو 
في رأسمال "الشركات" ودون الزام هذه األخيرة باي ضـمانات مقابلهـا، وذلـك وفقـًا 

 :٢ لما يلي

  ":المساهمة في "الشركات اوًال:
  يوافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على منح التسليفات  -١

  في "شركة" شرط ان: الى المصرف مقابل مساهمة هذا االخير
  تكون "الشركة" شركة مساهمة لبنانية ذات اسهم اسمية.    -أ 
  ال تكون "الشركة" من الشركات المالية أو من شركات    - ب

  األوف شور.
ال يكــــون مســــاهمو "الشــــركة" مــــن بــــين االشــــخاص الخاضــــعين،   -ج

مــن قــانون  ١٥٨بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، الحكــام المــادة 
ـــد (التجـــارة وا ـــد والتســـليف  ١٥٢) مـــن المـــادة ٤لبن مـــن قـــانون النق

  وعلى المصرف المعني التأكد، على كامل مسؤوليته، من ذلك.
  أن يتعهــــد المصــــرف المعنــــي بــــالتفرغ عــــن األســــهم التــــي يملكهــــا    -د

  فـــــي رأســـــمال "الشـــــركة" خـــــالل مـــــدة ال تتجـــــاوز الســـــبع ســـــنوات. 
عللــــة ويعــــود  للمجلــــس المركــــزي لمصــــرف لبنــــان، فــــي حــــاالت م

وبــالرغم مــن هــذا التعهــد، الموافقــة علــى طلــب المصــرف المــذكور 
 تخطي هذه المدة.

  

                                                 
  .)٤٥٢ تعميم وسيط رقم( ٢٢/٢/٢٠١٧ تاريخ ١٢٤٦٣القرار الوسيط رقم  املادة االوىل من مبوجبعدل هذا البند  -١
   ٧/١١/٢٠١٧ تــــــاريخ ١٢٧١٥القــــــرار الوســــــيط رقــــــم  املــــــادة االوىل مــــــن مبوجــــــبأدخــــــل آخــــــر تعــــــديل علــــــى هــــــذه الفقــــــرة  -٢

 .)٤٧٧ تعميم وسيط رقم(
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   ، من:%، كحد أقصى٢,٥نسبة  ال تتجاوز رسوم االدارة    -١ه
قيمـــة قـــروض المســـاهمين الموافـــق عليهـــا مـــن مصـــرف لبنـــان    -

بالنســبة ألول  ، ٢"Venture Capital"شــركات الـــ ورأســمال 
  كة. خمس سنوات من مدة الشر 

قيمــة االمــوال التــي تــم اســتثمارها فــي "شــركات ناشــئة" بالنســبة    -
  للسنوات المتبقية.

يعلـــق المجلـــس المركـــزي لمصـــرف لبنـــان موافقتـــه علـــى مـــنح التســـليفات  -٢
موضــوع هــذه المــادة علــى مــدى تــأثير المشــروع موضــوع "الشــركة" علــى 
النمـــو االقتصـــادي واالجتمـــاعي وعلـــى خلـــق فـــرص عمـــل فـــي الســـوق 

ــــادة الثــــروة الوطنيــــة اللبنانيــــة لبنــــانيال ــــى مــــدى ارتكــــاز  وبالتــــالي زي وعل
) ودعمــه Knowledge Economyالمشــروع علــى اقتصــاد المعرفــة (

  ).Intellectual Capital(للمهارات الفكرية االبداعية 
يمكن للمجلس المركزي، استثنائيًا وضمن الشروط التي يحددها وفقًا  -٣

  لكل حالة: 
ى مشاركة عدة مصارف في المساهمة في رأسمال الموافقة عل -

  "شركة" واحدة.
الموافقة على منح التسليفات موضوع هذه المادة الى المصارف  -

مقابل مساهمتها في هيئات استثمار جماعي منشأة في لبنان يكون 
  موضوعها محصورًا بتمويل "الشركات" واالستثمار فيها.

  

المعنية من احكام هـذه المـادة، فـي ال يمكن أن تزيد مساهمة المصارف  -٤
  % من رأسمال "الشركة" الواحدة. ٨٠اي وقت، عن 

  يمكــــــــــن تجــــــــــاوز هــــــــــذه النســــــــــبة شــــــــــرط مــــــــــنح اصــــــــــحاب المشــــــــــروع 
) Stock Optionsالـــذي انشـــئت مـــن اجلـــه "الشـــركة" حقـــوق خيـــار (

والتـــي تـــوليهم حـــق االكتتـــاب باألســـهم التـــي تتملكهـــا المصـــارف المعنيـــة 
  لمذكورة اعاله. % ا٨٠تفوق نسبة الـ 

                                                 
 ).٤١٦(تعميم وسيط رقم  ٦/٤/٢٠١٦تاريخ  ١٢٢٣١أضيفت هذه الفقرة مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم  -١
بعبارة "  »ناشئة"يف رأمسال "شركات  (Venture Capital)الشركات اليت يكون موضوعها حمصوراً باملشاركة «عبارة ستبدلت ا -٢

  ٢٢/٢/٢٠١٧ تاريخ ١٢٤٦٣القرار الوسيط رقم  املادة الثانية من مبوجب "Venture Capitalشركات الـ 
 ).٤٥٢ تعميم وسيط رقم(
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  ال يمكــــــــــــــــن ان يتجــــــــــــــــاوز مجمــــــــــــــــوع مســــــــــــــــاهمات اي مصــــــــــــــــرف  -٥١
ــــد ٤فــــي "الشــــركات" نســــبة  ــــى ان ال تزي ــــه الخاصــــة، عل % مــــن اموال

ـــــــ  أي مــــــن مســــــاهمته فــــــي    ٢"Venture Capital" شــــــركات ال
% فــــي أي مــــن "الشــــركات" ١٠% مــــن هــــذه النســــبة وعــــن ٢٠عــــن 

 االخرى.
غير انه يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان، في حاالت معللة، 

  الموافقة على تخطي اي من هذه النسب.
يجب ان يكون للمصارف المعنية دور فاعل في تطوير اعمال    -٦

  واستمرار نمّوها وفي حسن ادارتها. "الشركة" ودعم
  ) Incubatorsيحظـــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــى "حاضـــــــــــــــــــــنات االعمـــــــــــــــــــــال" ( -٧٣

  ) المســــــــــاهمة Acceleratorsو"الشــــــــــركات المســــــــــرعة لالعمــــــــــال" (
  او االســـــتثمار فـــــي "شـــــركات ناشـــــئة" اال اذا كانـــــت هـــــذه المســـــاهمة 
او االستثمار بمثابة بدل مقابل دعمها لهذه "الشـركات الناشـئة" ولغايـة 

 من رأسمال كل "شركة ناشئة" تستفيد من هذا الدعم.% ٥
) Incubators( يحظــر علــى القيمــين علــى ادارة "حاضــنات االعمــال" -٣ ٨

)، التـي تسـتفيد مــن Accelerators(  و"الشـركات المسـرعة لالعمـال"
ـــــة دعـــــم "الشـــــركات الناشـــــئة"، المســـــاهمة او  أحكـــــام هـــــذه المـــــادة بغي

  باشرة في هذه الشركات.االستثمار بصورة مباشرة او غير م

                                                 
  ٢٧/٤/٢٠١٦ تــــــــــاريخ ١٢٢٤٨القـــــــــرار الوســــــــــيط رقـــــــــم  ادة األوىل مـــــــــناملــــــــــ مبوجـــــــــبأدخـــــــــل آخـــــــــر تعــــــــــديل علـــــــــى هـــــــــذا البنــــــــــد   -١

  وقد نصت مادته الثانية على ما يلي:، )٤١٩ تعميم وسيط رقم(
العمـــل علــى اختـــاذ االجـــراءات لتســـوية أوضــاعها خـــالل مهلـــة ثالثـــة علــى املصـــارف املخالفـــة للنســـب املبينــة يف املـــادة االوىل اعـــاله  «  

  »ار.اشهر من تاريخ صدور هذا القر 
بعبـارة » يف رأمسـال "شـركات ناشـئة" (Venture Capital)الشـركات الـيت يكـون موضـوعها حمصـوراً باملشـاركة «اسـتبدلت عبـارة   -٢

  ٢٢/٢/٢٠١٧تــــــاريخ  ١٢٤٦٣" مبوجــــــب املــــــادة الثانيــــــة مــــــن القــــــرار الوســــــيط رقــــــم Venture Capital" شــــــركات الـــــــ 
 ).٤٥٢ (تعميم وسيط رقم

 ).٤٠٨(تعميم وسيط رقم  ٢٠/١١/٢٠١٥تاريخ  ١٢١٣٤املادة األوىل من القرار الوسيط رقم  أضيف هذا البند مبوجب   -٣
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اسـتعمال او  " Venture Capitalالـ  يحظر على المصارف وعلى "شركات     -١ ٩
التســهيالت الممنوحــة بموجــب هــذه القبــول باســتعمال أيــة امــوال ناتجــة عــن 

 المادة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة:
خـــــارج لبنـــــان باســـــتثناء المصـــــاريف الالزمـــــة لتغطيـــــة كلفـــــة الخـــــدمات   - أ

والتجهيـزات الضـرورية التـي ال يمكــن االستحصـال عليهـا محليـًا لتفعيــل 
  مشروع "الشركات الناشئة" بالشكل االنسب.

لناشــــئة" التــــي تســــتثمر فيهــــا لمــــنح أي نــــوع مــــن القــــروض "للشــــركات ا  -  ب
 باستثناء:

) فــي حــاالت معللــة ولمــدة Bridge Financingالتمويــل المؤقــت (   -
  اقصاها ستة اشهر.

) شـرط Convertible Loansالقـروض القابلـة للتحويـل الـى اسـهم (   -
تحويلهـا الزاميـًا الـى اسـهم فـي "الشـركة  ان تكون دون فائدة وان يتم
 سنة واحدة من تاريخ منحها. الناشئة" خالل مدة اقصاها

ــــــــــة  ــــــــــب معلــــــــــل، الموافق ــــــــــاًء علــــــــــى طل ــــــــــس المركــــــــــزي، وبن   يمكــــــــــن للمجل
علــى مــنح أي اســتثناء علــى أحكــام هــذا البنــد، ســيما لجهــة اســتعمال االمــوال 

  لتسويق وبيع منتجات وخدمات "الشركات الناشئة" خارج لبنان.
١٠ 

تعمل االمـوال التـي تسـ "Venture Capitalعلـى المصـارف و"شـركات الــ  -٢
الناتجة عن التسهيالت الممنوحة بموجب هذه المادة  لالستثمار في شركات 

  هولدنغ ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من:
ان هــــذه االمــــوال ستخصــــص حصــــرًا للمســــاهمة فــــي "شــــركات ناشــــئة"    -

  تستوفي شروط هذه المادة.
نصوص عنهـا كافة الم باألحكامتقّيد شركات الهولدنغ موضوع هذا البند    -

  في هذه المادة والمطبقة على "الشركات الناشئة".

                                                 
  )، مث عـــــــــدل ٤٥٢(تعمـــــــــيم وســـــــــيط رقـــــــــم  ٢٢/٢/٢٠١٧تـــــــــاريخ  ١٢٤٦٣أضـــــــــيف هـــــــــذا البنـــــــــد مبوجـــــــــب القـــــــــرار الوســـــــــيط رقـــــــــم  -١

 ).٤٥٤(تعميم وسيط رقم  ١٧/٣/٢٠١٧تاريخ  ١٢٤٩٠مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم 
 )، ٤٥٢(تعمـــــيم وســـــيط رقـــــم  ٢٢/٢/٢٠١٧تـــــاريخ  ١٢٤٦٣أضـــــيف هـــــذا البنـــــد مبوجـــــب املـــــادة الثالثـــــة مـــــن القـــــرار الوســـــيط رقـــــم  -٢

  وقد نصت مادته السابعة على اآليت:
  ) الــــواردين يف املــــادة الثالثــــة مــــن هــــذا القــــرار مــــدة ســــنة ١٠) و(٩متــــنح املصــــارف الــــيت تكــــون يف وضــــع خمــــالف ألحكــــام البنــــدين («

  تــاريخ صــدوره لتســوية أوضــاع "الشــركات" الــيت تســاهم فيهــا ويف حــال تعــذر ذلــك ميكــن مراجعــة مصــرف لبنــان ــذا اخلصــوص  مــن
 »قبل انتهاء هذه املدة.
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ان شركة الهولدنغ تملك اكثـر مـن ثلثـي رأسـمال كـل شـركة تسـاهم    -
يهــا وان يــتم االستحصــال علــى موافقــة مصــرف لبنــان قبــل التفــرغ ف

 . ١ عن اي من اسهم هذه الشركات
ان اعمال شركة الـهولدنغ والشركات التي تساهم فيهـا كافـة تهـدف   -

حصرًا الى تنفيذ وتطوير مشروع واحد يتوافـق مـع الشـروط الـواردة 
 ) من المقطع "اوًال" من هذه المادة.٢في البند (

ان شـــركة الــــهولدنغ تملـــك حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة كافـــة المتعلقـــة   -
بالمشــروع الـــذي تنــوي تنفيـــذه وتطــويره مـــع الشــركات التـــي تســـاهم 

 فيها.
  ال يطبــــــق هــــــذا البنــــــد علــــــى مســــــاهمات المصــــــارف فــــــي "شــــــركات 

  " التي تتخذ شكل شركات هولدنغ.Venture Capitalالـ 
موضــوع  عــن التســليفات علــى المصــارف، عنــد ســحب اي مبلــغ نــاتج  -١١٢

ان تبـين هذه المـادة بغيـة تغطيـة أي جـزء مـن مسـاهمتها فـي "شـركة"، 
المطلــوب ســحبه ســوف يســتعمل مــن قبــل "الشــركة" بشــكل ان المبلــغ 

متوافــق مــع شــروط هــذه المــادة، ســيما المنصــوص عليهــا فــي المقطــع 
  "اوًال" هذا.

ة، بصــــورة علــــى المصــــارف ان تتأكــــد ان "الشــــركات" كافــــة المســــتفيد -١٢٣
تسـليفات الممنوحـة المباشرة أو غير مباشرة، مـن االمـوال الناتجـة عـن 

من مصـرف لبنـان بموجـب هـذه المـادة قامـت بايـداع هـذه االمـوال فـي 
حســـــابات مصـــــرفية خاصـــــة بكـــــل "شـــــركة" مخصصـــــة حصـــــرًا لتلـــــك 
االموال، على ان تخضع هـذه الحسـابات لرقابـة مصـرف لبنـان ولجنـة 

  الرقابة على المصارف.
  

  :التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان: ثانياً 
توظف المصارف المعنية التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان عمًال  -١٤

سندات خزينة، شهادات ايداع...) أوراق مالية (بأحكام هذه المادة في 
يعرضها مصرف لبنان بالدوالر األميركي أو حسابات أو عمليات 

 .عليها لهذا الغرض

                                                 
 ).٤٥٤(تعميم وسيط رقم  ١٧/٣/٢٠١٧تاريخ  ١٢٤٩٠عدلت هذه الفقرة مبوجب املادة الثانية من القرار الوسيط رقم  -١
 ).٤٥٢(تعميم وسيط رقم  ٢٢/٢/٢٠١٧تاريخ  ١٢٤٦٣املادة الثالثة من القرار الوسيط رقم  أضيف هذا البند مبوجب -٢
 ).٤٩١(تعميم وسيط رقم  ١١/٥/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٠٤أضيف هذا البند مبوجب القرار الوسيط رقم  -٣
 ).٤٧٧سيط رقم (تعميم و  ٧/١١/٢٠١٧تاريخ  ١٢٧١٥عدل هذا البند مبوجب املادة الثانية من القرار الوسيط رقم  -٤
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  يــــــــــتم احتســــــــــاب الهــــــــــامش المحقــــــــــق للمصــــــــــرف المســــــــــتفيد النــــــــــاتج  -٢
عــــن توظيــــف التســــليفات الممنوحــــة بشــــكل يضــــمن للمصــــرف المعنــــي 

  الشركة".% من قيمة مساهمته في "٧٥تحقيق تغطية 
  تحدد قيمة التسليفات الممنوحة بحيث تكون االيرادات الصافية 
التي تنتج عن توظيف هذه التسليفات من قبل المصرف المستفيد 

  % من قيمة مساهمته في "الشركة". ٧٥موازية لـ 
غيـــر انـــه يعـــود للمجلـــس المركـــزي لمصـــرف لبنـــان الموافقـــة لمصـــرف 

م كفايــة اموالــه الخاصــة معنــي علــى تخطــي هــذه النســبة فــي حــال عــد
  وباالستناد الى اهمية المشروع موضوع "الشركة". 

تسـدد حكمــًا قيمـة التســليفات الممنوحـة لتمويــل مسـاهمة مصــرف معنــي   -٣
في "الشركة" عمًال بأحكام هذه المـادة عنـد إنتهـاء مـدتها أو عنـد حسـم 
ـــــرغ عـــــن األســـــهم  ـــــد التف ـــــل اوانهـــــا أو عن ـــــة فيهـــــا قب   الســـــندات الموظف

  "الشركة". يملكها المصرف المذكور في رأسمال التي
تحدد سائر شروط التسليفات ال سيما مدتها في العقود المنوي توقيعها  -٤

  مع المصارف المعنية.
  يمكن زيادة قيمة التسليفات المنوه عنها بغية اكتتاب المصرف  -٥

  بأي أسهم جديدة في "الشركة" ذاتها وذلك شرط مراعاة احكام 
) من المقطع "أوًال" ٥) و(٤ة كافة وال سيما احكام البندين (هذه الماد

  منها.
  

  :التفرغ عن اسهم "الشركة" وحقوق مصرف لبنان ثالثًا:
قبــل التفــرغ عــن اي مــن اســهمه فــي "شــركة" علــى المصــرف المعنــي   - ١

اعالم مصرف لبنـان بـذلك وتزويـده بتقريـر مـنظم مـن مفـوض المراقبـة 
يه قيمة االسهم المنوي التفرغ عنها ويعـود على اعمال "الشركة" يبين ف

لمصرف لبنان تعيين خبير أو اكثر على نفقة المصـرف المعنـي بغيـة 
  تخمين حقوق المساهمين في "الشركة".

  واذا اعتـــرض المصـــرف المعنـــي علـــى هـــذا التخمـــين، يبـــت بالقضـــية 
 ١٥٥عــن طريــق التحكــيم العــادي، وفقــا لالصــول المحــددة فــي المــادة 

  لنقد والتسليف.من قانون ا
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ــــالغ  -١ ٢ عنــــد تفــــّرغ المصــــرف عــــن مســــاهمته فــــي "الشــــركة"، يــــتم اســــتعمال المب
  والعائدات الناتجة عن هذا البيع، باألولوية، وفقا لما يلي:

ـــه   -أ   ـــق أموال ـــام بهـــا عـــن طري ـــي ق يســـتوفي المصـــرف قيمـــة مســـاهمته الت
  الخاصة في "الشركة".

لمتبقية من نـاتج البيـع لمصـرف يسدد المصرف من المبالغ والعائدات ا  -ب
لبنــان مبلــغ حــده األقصــى قيمــة المســاهمة فــي "الشــركة" الناتجــة عــن 

  التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان. 
يمكــن للمصــرف وبعــد االستحصــال علــى موافقــة مصــرف لبنــان إعــادة 
استثمار المبلغ المذكور في هذه الفقرة خالل مهلة أقصـاها سـتة أشـهر 

  ذات الشروط المعروضة في هذه المادة.في شركات جديدة ب
% مــــن المبــــالغ واالربــــاح ٥٠يســــدد المصــــرف لمصــــرف لبنــــان نســــبة   -ج 

المتبقيـة، فـي حـال وجودهـا، محسـومًا منهـا األربـاح التـي تعـود لـه لقـاء 
  النسبة التي ساهم فيها، عن طريق أمواله الخاصة، في"الشركة".

ــــــــــع اربــــــــــاح ســــــــــنو  -١ ٣ ــــــــــي حــــــــــال قامــــــــــت "الشــــــــــركة" بتوزي   ية لمســــــــــاهميها، ف
% مـن هـذه االربـاح الـى مصـرف لبنـان ٥٠فعلى كل مصرف مساهم تسـديد 

بعد حسم االرباح العائدة للمصرف المعني المذكور عن نسبة مساهمته، عن 
  . طريق امواله الخاصة، في "الشركة"

) ٢تســدد االربــاح والمبــالغ المتوجبــة الــى مصــرف لبنــان، المحــددة فــي البنــد (    -٤٢
 من المقطع "ثالثًا" هذا بعد حسم الرسوم االدارية والتكاليف، عند:

 ٣ "Venture Capital" شـركات الــ تفـرغ المصـرف عـن مسـاهمته فـي  -
ـــيس لـــدى تفـــرغ هـــ   ) عـــن أســـهمها Venture Capitalذه الشـــركة (ول

  في "الشركات الناشئة" طالما أنها تتابع أعمالها وفقًا لشروط هذه المادة.
) و"الشــــركات Incubatorsكــــل تفــــرغ تقــــوم بــــه "حاضــــنات االعمــــال" (   - 

وفقـــًا المقبولـــة ) عـــن مســـاهماتها، Acceleratorsالمســـرعة لالعمـــال" (
  في "شركات ناشئة". "أوًال" من هذه المادة، ) من المقطع٧البند ( ألحكام

                                                 
  .)٣٦٧ تعميم وسيط رقم( ١١/٨/٢٠١٤ تاريخ ١١٨٢٢القرار الوسيط رقم  املادة الثالثة من مبوجبعدل هذا البند  - ١
، مث عدل مبوجب املادة )٣٦٧ تعميم وسيط رقم( ١١/٨/٢٠١٤ تاريخ ١١٨٢٢القرار الوسيط رقم  مبوجبأضيف هذا البند  - ٢

  ).٤٠٨(تعميم وسيط رقم  ٢٠/١١/٢٠١٥ريخ تا ١٢١٣٤الثانية من القرار الوسيط رقم 
بعبـارة "  »يف رأمسـال "شـركات ناشـئة" (Venture Capital)الشركات اليت يكون موضوعها حمصـوراً باملشـاركة «ت عبارة استبدل -٣

  ٢٢/٢/٢٠١٧ تـــــــاريخ ١٢٤٦٣القـــــــرار الوســـــــيط رقـــــــم  املـــــــادة الثانيـــــــة مـــــــن مبوجـــــــب "Venture Capitalشـــــــركات الــــــــ 
 ).٤٥٢ ط رقمتعميم وسي(
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  :شروط موافقة مصرف لبنان والمستندات المطلوبة :رابعاً 
ــــــة  -١ ــــــى موافق ــــــب الحصــــــول عل ــــــة تقــــــديم طل ــــــى المصــــــارف المعني   عل

   هــــــــذه المــــــــادةالمجلــــــــس المركــــــــزي علــــــــى االســــــــتفادة مــــــــن أحكــــــــام 
ــــــالث نســــــخ، واحــــــدة منهــــــا اصــــــلية،  ــــــى مكتــــــب الحــــــاكم علــــــى ث   ال

  مرفقًا به: 
مستند مثبـت لهويـة مسـاهمي أو مؤسسـي "الشـركة" واالشـخاص   -أ 

الـــذين سيســـاهمون باالكتتـــاب واالشـــخاص المكلفـــين أو المتوقـــع 
تكليفهم بمهام ادارية عليا (اخراج قيـد افـرادي أو هويـة أو جـواز 
سفر، أو نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كـان 

  معنويًا).أي من المؤسسين أو المساهمين شخصًا 
بيانات موقعة من كل مـن االشـخاص المحـددين أعـاله تتضـمن    -ب 

ـــــرات وغيرهـــــا مـــــن  ـــــة (الشـــــهادات والخب ســـــيرة كـــــل مـــــنهم الذاتي
الشـركات علـى المعلومات المادية) وتقييم دقيق لذممهم الماليـة و 

انواعها كافة التـي يشـارك ايـا كـان مـنهم فيهـا، بشـكل مباشـر أو 
بيــــان نــــوع هــــذه الشــــركات ونــــوع غيــــر مباشــــر، او يرأســــها مــــع 

عضــو مجلــس  -العالقــة التــي تربطــه بهــا (رئــيس مجلــس ادارة 
  الخ...). -شريك مفوض  -شريك  -مساهم  -مدير  -ادارة 

خالصة عن السجل العدلي العائد لكل من هؤالء االشخاص ال    -ج 
 يعود تاريخها الكثر من ثالثة أشهر.

ن أو االشـــخاص الـــذين بيـــان بنســـبة مســـاهمة اي مـــن المســـاهمي  -د 
  ينوون االكتتاب في رأسمال "الشركة".

 للشــركة""كــل مــن النظــام االساســي أو مشــروع النظــام االساســي   -١هـ
  والهيكلية االدارية المعتمدة أو المزمع اعتمادها.

احكامًا  ٢ "Venture Capital"شركات الـ يقتضي تضمين نظام 
 توجب: 

  اخضـــــــــــاعها لرقابــــــــــــة مصــــــــــــرف لبنـــــــــــان ولجنــــــــــــة الرقابــــــــــــة   -
  على المصارف.

تزويـــد مصـــرف لبنـــان ولجنـــة الرقابـــة علـــى المصـــارف بكـــل  -
ــــ" ـــة ب ـــد يطلبانهـــا والمتعلق ـــي ق الشركات الناشـــئة" المعلومـــات الت

                                                 
  .)٣٦٧ تعميم وسيط رقم( ١١/٨/٢٠١٤ تاريخ ١١٨٢٢القرار الوسيط رقم  املادة اخلامسة من مبوجبعدلت هذه الفقرة  -١
   »ناشــــئة"يف رأمســــال "شــــركات  (Venture Capital)الشــــركات الـــيت يكــــون موضــــوعها حمصـــوراً باملشــــاركة «اســـتبدلت عبــــارة  -٢

   ٢٢/٢/٢٠١٧ تــــاريخ ١٢٤٦٣القــــرار الوســــيط رقــــم  املــــادة الثانيــــة مــــن مبوجــــب "Venture Capitalبعبــــارة " شــــركات الـــــ 
 ).٤٥٢ تعميم وسيط رقم(
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التـي تشـارك فيهـا (ميزانياتهـا ومسـاهميها وأصـحاب الحصــص 
  فيها...).

االستحصال على موافقة المجلـس المركـزي المسـبقة علـى كـل   -
تعــديل يــراد ادخالــه علــى النظــام االساســي وعلــى كــل اكتتــاب 

  وتداول باسهمها او حصصها.
  يات دراسة جدوى اقتصادية تتعلق "بالشركة" وبالعمل   -و

  التي تنوي القيام بها والتي تدخل ضمن موضوعها 
على ان تغطي فترة ثالث سنوات مقبلة وتشمل الميزانيات 

فرص وبيان االرباح والخسائر والتدفقات النقدية المرتقبة و 
  العمل التي تتيحها في السوق اللبناني.

البيانات المالية العائدة لثالث سنوات سابقة، حيث ينطبق،  -ز
  بة "للشركات" المنشأة سابقًا.بالنس

  عدد الموظفين أو االشخاص المتوقع توظيفهم في "الشركة".   -ح
االجراءات المتبعة أو المزمع اتباعها لتقيد "الشركة" بمبادئ   - ط

  ).Corporate Governance("االدارة الرشيدة"
عقـــد االدارة الموقـــع مـــع الشـــركة أو اي مســـتند آخـــر يحـــدد فيـــه  -١ي

  .٢"Venture Capital"شركات الـ  رة في ما خصرسوم االدا
  اي مستندات اخرى يجدها مصرف لبنان ضرورية.  -٣ك 

  

نان (على نسختين) ولجنة على المصرف المستفيد تزويد مصرف لب -٢٤
 الرقابة على المصارف (على نسخة واحدة): 

سنويًا، وقبل نهاية شهر نيسان من كل سنة، بالبيانات التالية   - أ
  العائدة لكل "شركة" مستثمر فيها:

 البيانات المالية. -
  الئحة المساهمين. -
الئحة بأسماء أعضاء مجلس االدارة والمدراء العامين  -

  ة على أعمالها.ومفوضي المراقب

                                                 
 ).٤١٦(تعميم وسيط رقم  ٦/٤/٢٠١٦تاريخ  ١٢٢٣١عدلت هذه الفقرة مبوجب املادة الثانية من القرار الوسيط رقم  -١
   »ناشــــئة"يف رأمســــال "شــــركات  (Venture Capital)الشــــركات الـــيت يكــــون موضــــوعها حمصـــوراً باملشــــاركة «اســـتبدلت عبــــارة  -٢

  ٢٢/٢/٢٠١٧ تــــاريخ ١٢٤٦٣القــــرار الوســــيط رقــــم  املــــادة الثانيــــة مــــن مبوجــــب "Venture Capitalبعبــــارة " شــــركات الـــــ 
 ).٤٥٢ تعميم وسيط رقم(

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



 ٩مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

تقرير يتضمن معلومات عن "الشركة" سيما لجهة الشكل  -
القانوني المعتمد، ماهية النشاط وتطوره، قطاع العمل، فريق 
العمل، أسواق العمل، قيمة االستثمار وكيفيته، نسبة 

  المساهمة، النفقات كافة...
تقرير السنوي لمفوض المراقبة عن اعمالها يتضمن بشكل ال -

ألموال الناتجة عن التسليفات الممنوحة فية صرف اخاص كي
  .بموجب هذه المادة

بتقرير فصلي، خالل مهلة شهر بعد نهاية كل فصل، عن   -  ب
  "الشركات" المستثمر فيها يبين:

نشاط كل "شركة" عن الفصل المنصرم وكيفية استعمال  -
االموال الناتجة عن التسليفات موضوع هذه المادة خالل هذه 

 الفترة. 
ـــة ( - ـــة KPIsاالهـــداف المحقق ـــل كـــل "شـــركة" والربحي ) مـــن قب

 المحققة.
 خطة العمل الموضوعة من قبل كل "شركة" لتحقيق الربحية.  -
  االســـــــــــــــــــــــتثمارات كافـــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــي قامـــــــــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــــــــا  -

" مع الشكل القانوني المعتمد Venture Capital"شركات الـ 
  فــــي كــــل اســــتثمار، ماهيــــة النشــــاط وتطــــوره، قطــــاع العمــــل، 

ــــــق  ــــــه فري   العمــــــل، أســــــواق العمــــــل، قيمــــــة االســــــتثمار وكيفيت
تمويــل مؤقــت (اســتثمار مباشــر، زيــادة رأســمال، شــراء اســهم، 

)Bridge Financing قــروض قابلــة التحويــل الــى اســهم ،(
)Convertible Loans(...( ـــات ، نســـبة المســـاهمة، النفق

 كافة...
 توقعات كل "شركة" للفصل القادم لكل ما تم ذكره اعاله. -
اي تعــــــديل يطــــــرأ علــــــى المعلومــــــات الــــــواردة فــــــي البيانــــــات  -

 والمستندات المشار اليها في الفقرة (أ) اعاله.
بــأي مســتندات قــد يطلبهــا مصــرف لبنــان أو لجنــة الرقابــة علــى  -ج

  المصارف.
يمكن لمصرف لبنان االعتراض في اي وقت على تعيين شخص  -٣

  معين كمفوض مراقبة على اعمال "الشركة".
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  :متابعة وعقوبات: اً خامس
ـــى كامـــل مســـؤوليتها، ان تعتمـــد االجـــراءات     -١١ ـــى المصـــارف، عل عل

المناسبة للقيـام بمتابعـة دقيقـة "للشـركة" خاصـة لجهـة مراقبـة مـدى 
تقيدها بأحكام هذه المادة (سيما المتعلقة بشكل "الشركة" القانوني، 

اردة توافق مشروعها مع الشـروط الـو بوجهة استعمالها التسليفات، ب
) مـن المقطـع "اوًال" مــن هـذه المـادة...) وابـالغ حــاكم ٢فـي البنـد (

مصـــرف لبنـــان ورئـــيس لجنـــة الرقابـــة علـــى المصـــارف عـــن كـــل 
  .مخالفة او مغايرة فور اكتشافها

  يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف المعنية بالتأكد    -٢٢
 من صحة تنفيذ أحكام هذه المادة وابالغ حاكم مصرف لبنان
  ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة 

  او مغايرة فور اكتشافها.
  تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة صحة تنفيذ أحكام    -٣٣

هذه المادة على أن تبلغ حاكم مصرف لبنان فورًا بأي مخالفة 
 لهذه األحكام.

  يتعرض كل مصرف يتبين انه خالف أحكام هذه المادة:  -٤٤
مصـرف لبنـان  ديد الفـوري لقيمـة التسـليفات الممنوحـة مـنللتس  -  أ

ـــة الحكـــام هـــذه  ـــة مخالف ـــوم بهـــا بطريق ـــل كـــل مســـاهمة يق مقاب
 المادة. 

ـــــــدارها   -  ب ـــــــدة مق   % مـــــــن قيمـــــــة هـــــــذه التســـــــليفات ١٥لدفــــــــع فائ
منــــذ تــــاريخ منحهــــا ولغايــــة تــــاريخ تســــديدها الفعلــــي أو لحــــين 

 اكتشاف المخالفة وذلك وفقًا لما يقرره مصرف لبنان.

  

                                                 
 ).٤٥٢ تعميم وسيط رقم( ٢٢/٢/٢٠١٧ تاريخ ١٢٤٦٣القرار الوسيط رقم أضيف هذا البند مبوجب املادة السادسة من  -١
   ٢٢/٢/٢٠١٧ تــــــاريخ ١٢٤٦٣القــــــرار الوســـــيط رقــــــم ) مبوجــــــب املــــــادة اخلامســـــة مــــــن ١مـــــن () بــــــدالً ٢أصـــــبح تــــــرقيم هـــــذا البنــــــد ( -٢

 ).٤٥٢ تعميم وسيط رقم(
   ٢٢/٢/٢٠١٧ تــــــاريخ ١٢٤٦٣القــــــرار الوســـــيط رقــــــم ) مبوجــــــب املــــــادة اخلامســـــة مــــــن ٢) بــــــدالً مـــــن (٣أصـــــبح تــــــرقيم هـــــذا البنــــــد ( -٣

 ).٤٥٢ تعميم وسيط رقم(
   ٢٢/٢/٢٠١٧ تــــــاريخ ١٢٤٦٣القــــــرار الوســـــيط رقــــــم ) مبوجــــــب املــــــادة اخلامســـــة مــــــن ٣مـــــن () بــــــدالً ٤أصـــــبح تــــــرقيم هـــــذا البنــــــد ( -٤

 ).٤٥٢ تعميم وسيط رقم(



 ١١مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

ـــــــــة أقصـــــــــاها  :أوالً  :١المـــــــــادة التاســـــــــعة ـــــــــادة المصـــــــــارف ٣١/١٢/٢٠١٠يمكـــــــــن، خـــــــــالل مهل   ، إف
ــــــــــــروض بشــــــــــــروط ميســــــــــــرة اســــــــــــتنادًا  ــــــــــــة مــــــــــــن ق   أو المؤسســــــــــــات المالي

ــــــرة األخيــــــرة مــــــن المــــــادة ألحكــــــام  ــــــد والتســــــليف  ١٠٢الفق   مــــــن قــــــانون النق
  % مــــــن القيمــــــة االســــــتبدالية لألبنيــــــة والتجهيــــــزات المتضــــــررة  ٦٠لتغطيــــــة 

على لبنان والعائـدة لعمـالء المصـارف  ٢٠٠٦بشكل مباشر من حرب تموز 
  ٢:أو المؤسسات المالية وذلك وفقًا للشروط ولألصول التالية

 أن يكون المستفيدون من:  - ٣ ١

  االشـــــــــخاص المســــــــــجلين فـــــــــي الســــــــــجل التجـــــــــاري فــــــــــي لبنــــــــــان    -أ
اكــــانوا اشخاصــــًا حقيقيــــين لبنــــانيين أو غيــــر لبنــــانيين أو اشخاصــــًا 

  معنويين لبنانيين.
ـــوي اللبنـــاني كـــل شـــركة مهمـــا كـــان شـــكلها يق صـــد بالشـــخص المعن

  القانوني أو مهما كانت جنسية الشركاء فيها.
ــــــة مباشــــــر  -ب ــــــذين تعرضــــــوا ألضــــــرار مادي ــــــة ة العمــــــالء ال ــــــي األبني ف

  والتجهيـــــزات أدت واقعيـــــًا أو قانونـــــًا إلـــــى تعـــــذر متابعـــــة أعمـــــالهم 
ـــــــــــى عـــــــــــدم إمكانيـــــــــــة تســـــــــــديد ديـــــــــــونهم الممنوحـــــــــــة قبـــــــــــل    أو ال

ــــاري ــــة للمشــــروع ٣١/٧/٢٠٠٦خ ت ، ان وجــــدت، مــــن المــــوارد الذاتي
  المتضرر.

  الماليـــــــــــــــــة المعنيـــــــــــــــــة،  المؤسســــــــــــــــات أو المصـــــــــــــــــارف تقــــــــــــــــدر ان  -٢
ـــى ـــاني عل ـــة بالمب ـــة المباشـــرة الالحق  مســـؤوليتها، قيمـــة االضـــرار المادي

   ٢٠٠٦عـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــرب تمـــــــــــــــــــــوز  الناتجـــــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــــالتجهيزات
  لبنــــــــان والتــــــــي أصــــــــابت كــــــــل عميــــــــل معنــــــــي علــــــــى حــــــــدة  علــــــــى

  بعـــــــــــــد تخفيضـــــــــــــها  والتجهيـــــــــــــزاتيمــــــــــــة االســـــــــــــتبدالية لألبنيـــــــــــــة والق
  تســــــــــــهيالت أو اعفــــــــــــاءات أو تعويضــــــــــــات أو مــــــــــــنح،  أي بقيمــــــــــــة

من أي جهة كانت بعد  العميلفي حال وجدت، سبق وأن استفاد منها 
 ونتيجة لها. ٢٠٠٦حرب تموز 

  بإعـــــادة الوضـــــع إلـــــى مـــــا كـــــان عليـــــه  االســـــتبداليةالقيمـــــة  تنحصـــــر
ـــــــــــل حـــــــــــرب تمـــــــــــوز     تحســـــــــــيناتيـــــــــــث ال تشـــــــــــمل أي بح ٢٠٠٦قب

  توسيعات أو إضافات. أو

                                                 
 .)١٣٧ تعميم وسيط رقم( ٨/٥/٢٠٠٧ تاريخ ٩٥٩٥القرار الوسيط رقم  املادة الثانية من هذه املادة مبوجب أضيفت -١
   ١٣/٢/٢٠١٠تــــــاريخ  ١٠٣٧٨مــــــن القــــــرار الوســــــيط رقــــــم مبوجــــــب املــــــادة االوىل أدخــــــل آخــــــر تعــــــديل علــــــى مطلــــــع هــــــذا املقطــــــع  -٢

 ).٢١٤(تعميم وسيط رقم 
 ).١٥٢(تعميم وسيط رقم  ٣/١١/٢٠٠٧تاريخ  ٩٧٥١عدل هذا البند مبوجب املادة الثانية من القرار الوسيط رقم  -٣



  ١٢مكرر  ٧٢

 

الماليـة المعنيـة طلبـًا شـامًال  المؤسسـاتتقدم كل من المصـارف أو  ان  -٣
وضع كل من عمالئها  عنإلى مصرف لبنان مرفقًا به دراسة مفصلة 

المتضــررين والئحــة بأســمائهم دون أي اســتثناء تتضــمن قيمــة القــرض 
ًا ألســباب عــدم مــنح أي مــنهم قرضــًا منحــه ألي مــنهم أو تبريــر  المنــوي

  هذه المادة. أحكامباالستناد إلى 
المجلس المركزي على ضوء هذا الطلب قيمة القرض بشروط  يحدد

  للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. سيمنحميسرة الذي 
واثنتان من شركات تدقيق  المصارفلجنة الرقابة على  تحققت ان  -٤

المعنية  الماليةا المصارف أو المؤسسات الحسابات الكبرى، تعينهم
) ١على مسؤوليتها، من توفر الشروط المنصوص عليها في البندين (

ومن سالمة الوضع القانوني للعمالء  هذا" أوالً المقطع " من) ٢و(
أعمالهم في حال استفادتهم من أحكام هذه  متابعةومن إمكانية 

  المادة.
القيمــة االســتبدالية  مــن%  ٨٠نســبة ُيمــنح العميــل المتضــرر قرضــًا ب ان  -٥

ـــــــــــــــــــــــًا للبنـــــــــــــــــــــــد ( ـــــــــــــــــــــــزات المحتســـــــــــــــــــــــبة وفق ـــــــــــــــــــــــة والتجهي   ) ٢لألبني
  علـــــــى ان ال تقـــــــل نســـــــبة القـــــــرض الممنـــــــوح  هـــــــذا" أوالً مـــــــن المقطـــــــع "

  % من هذه القيمة.  ٦٠بالليرة اللبنانية عن 
  

  ان تعفــــــــــي المصــــــــــارف أو المؤسســــــــــات الماليــــــــــة المعنيــــــــــة العميــــــــــل   -٦١
) مــن المقطــع "أوًال" هــذا يــوازي ٥مــن جــزء مــن القــرض موضــوع البنــد (

% علــى األقــل، أصــًال وفائــدة، مــن القيمــة االســتبدالية لألبنيــة  ٦٠نســبة 
ه ودون أي مقابــل مــن العميــل، والتجهيــزات محتســبة وفقــًا لمــا ورد أعــال

بحيث يصـبح رصـيد الـدين المتوجـب علـى العميـل، بعـد االعفـاء، يـوازي 
 % من هذه القيمة على األكثر. ٢٠

النفقـــات تحتســـب الفوائـــد علـــى هـــذا الرصـــيد بحيـــث ال تتعـــدى الفوائـــد و 
  من اي نوع كانت:والعموالت والمصاريف واالعباء 

% على القـرض الممنــوح ٣ضافًا اليه معدل الليبور لثالثة اشهـر م   -أ 
  بالعملة االجنبية على ان يتم احتسابها كل ثالثة اشهر.

  الفائــدة المحتســـبة علـــى ســندات الخزينـــة اللبنانيـــة لمــدة ســـتة اشـــهر  -ب
% علـــــى القــــرض الممنـــــوح بـــــالليرة اللبنانيــــة علـــــى ان يـــــتم ٣زائــــد 

  احتسابها كل ستة اشهر.

                                                 
 ).١٥٢سيط رقم (تعميم و  ٣/١١/٢٠٠٧تاريخ  ٩٧٥١من القرار الوسيط رقم  الثالثةمبوجب املادة البند عدل هذا  -١



 ١٣مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

  

ـــــــ يبـــــــدأ ان  -٧   اء والتجهيـــــــز بمهلـــــــة أقصـــــــاها ســـــــنة العميـــــــل بإعـــــــادة البن
 تاريخ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على مـنح القـروض من

  أو للمؤسسات المالية المعنية. للمصارفميسرة  بشروط
االســتبدالية لألبنيــة  القيمــة% مــن  ٢٠نســبة  بتحمــل العميــليتعهــد  ان  -٨

ـــــــــــــــزات ـــــــــــــــز  وبإتمـــــــــــــــام والتجهي ـــــــــــــــاء والتجهي   أعمـــــــــــــــال إعـــــــــــــــادة البن
  الخاصــــــــة وعلـــــــــى مســــــــؤوليته الشخصـــــــــية وبالتنـــــــــازل  قتـــــــــهنفعلــــــــى 

 مـنعليهـا الحقـًا  يحصـلعن أي تعويضات أو مسـاعدات أو مـنح قـد 
أي جهة كانت وذلك لمصلحة مصرف لبنـان والمصـارف والمؤسسـات 

  كل بحسب نسبة دينه.  المعنيةالمالية 
تقســــيط أرصــــدة  المصــــارف أو المؤسســــات الماليــــة المعنيــــةان تعيــــد   -١ ٩

القــروض كافــة غيــر القابلــة للتســديد نتيجــة لألضــرار المباشــرة لحــرب 
ــــــي تكــــــون ســــــبق ومنحتهــــــا للعميــــــل ٢٠٠٦تمــــــوز  ، ان وجــــــدت، والت

ــًا لبرنــامج تســديد جديــد ك وذلــ ٣١/٧/٢٠٠٦المتضــرر قبــل تــاريخ  وفق
  .يتم االتفاق عليه مع العميل

علــــى رصــــيد القــــرض المعــــاد تقســــيطه  المطبقــــةتحتســــب الفوائــــد  ان  -١٠
تتعـــدى الفائـــدة  ال أن علـــى هـــذا" أوالً المقطـــع " مـــن) ٩موضـــوع البنـــد (

ــــــــة  ــــــــت الكلفــــــــة التمويلي   والمصــــــــاريف والعمــــــــوالت مــــــــن أي نــــــــوع كان
)Cost of funds ٣) زائدًا .%   

الماليـــــــة المعنيـــــــة القـــــــروض  المؤسســـــــاتأو  المصـــــــارفتســــــتثمر  ان  -١١
   خزينـــــةالممنوحــــة مـــــن مصـــــرف لبنــــان بشـــــروط ميســـــرة فــــي ســـــندات 

يـتم االكتتــاب بهـا فــي الســوق األوليـة. وفــي حــال عـدم إصــدار ســندات 
  حســـــــــــــابات  فـــــــــــــيهــــــــــــذه القـــــــــــــروض  توظيـــــــــــــفخزينــــــــــــة، يجـــــــــــــوز 

  .ركـــــــــزيالم المجلــــــــسأو عمليــــــــات أو أوراق ماليــــــــة يوافـــــــــق عليهــــــــا 
الضـمانات الكافيـة والمطلوبـة للقـروض  التوظيفاتأي من هذه  تشّكل 

ـــــــــــل    وبنســـــــــــبتها  بهـــــــــــاالممنوحـــــــــــة بشـــــــــــروط ميســـــــــــرة شـــــــــــرط أن يقب
  .المجلس المركزي

أعمـال البنـاء والتجهيـز بشـكل نسـبي ومتـزامن مـن  إعادةيتم تمويل  ان  -١٢
هــذه المــادة (مصـــرف  فــي المحــددةمختلــف مصــادر التمويــل المعنيــة 

  العمالء المتضررون). -المصارف أو المؤسسات المالية  -ن لبنا
  الناتجـــــــــة عــــــــن الجـــــــــزء غيــــــــر المســـــــــتعمل  الفوائــــــــدتــــــــتم إعـــــــــادة  ان  -١٣

  القرض الميسر إلى مصرف لبنان. من

                                                 
 ).١٥٢(تعميم وسيط رقم  ٣/١١/٢٠٠٧تاريخ  ٩٧٥١من القرار الوسيط رقم  الرابعةمبوجب املادة البند عدل هذا  -١



  ١٤مكرر  ٧٢

 

تاريخ انتهاء  قبلألحد العمالء المتضررين  الحقحال إفالس  في  - ١٤
لتغطية جزء القرض الممنوح  هذاالقرض الميسر، ان ُيَسَدد الجزء من 

 طريقمن دين العميل المفلس، استيفاًء لدين مصرف لبنان، عن 
تمليك هذا األخير لسندات الخزينة أو لغيرها من التوظيفات المستثمر 

من القرض الميسر وتسديد القيمة المغطاة  المذكورفيها الجزء 
والتجهيزات العائدة للعميل  األبنيةبالقرض الميسر من ناتج تصفية 

  . المفلس
المؤسسات المالية  أو على أعمال المصارف المراقبةيقوم مفوض  ان  - ١٥

  المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ أحكام هذه المادة.
  

) مــن المقطــع ٦( للبنــدإفــادة رصــيد القــرض الجديــد، بعــد تخفيضــه وفقــًا  يمكـن  :ثانياً 
وط شـــرط تـــوفر الشـــر  المدينـــةهـــذه المـــادة، مـــن دعـــم الدولـــة للفوائـــد  مـــن" أوالً "

  .٢/١/٢٠٠١ تاريخ ٧٧٤٣المنصوص عليها في القرار األساسي رقم 
  

هذه المادة تعرض المصارف والمؤسسات  من" أوالً مخالفة أحكام المقطع " ان  :ثالثاً 
العقوبات اإلدارية المنصوص عليها في المادة  إلىالمالية المعنية، إضافة 

نى خاص لمدة سنة إيداع احتياطي أد الىمن قانون النقد والتسليف،   ٢٠٨
ينتج فائدة، يحدد قيمته المجلس المركزي ويتراوح،  ال لبنان،لدى مصرف 

للحالة، بين مبلغ القرض الميسر الذي استفادت منه أو الذي كان يمكن  وفقاً 
وبين مبلغ القرض الذي كان يمكن أن تمنحه للعميل أو مبلغ  منهان تستفيد 

  ألي من أحكام هذه المادة. منه خالفاً  استفادتالقرض الميسر الذي 
  

  على المصارف: الرقابةتقوم لجنة   :رابعاً 
مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذه المادة على أن تبلغ حاكم مصرف  بمهمة -

  فورًا بأي مخالفة لهذه األحكام. لبنان
  ألحكام هذه المادة.  التطبيقيةاألنظمة  بإصدار -

  

  تمــــــنح المتضــــــررين أكــــــانوا يمكــــــن للمصــــــارف أو للمؤسســــــات الماليــــــة ان  :١خامســــــاً 
  من عمالئها الحاليين أو الالحقين قروضًا وفقًا ألحكام هذه المادة.

  

  تطبــــق أحكــــام هــــذه المــــادة علــــى العمــــالء المشــــتركين بــــين عــــدة مصــــارف  :١ سادســــاً 
  أو مؤسسات مالية وذلك بشكل نسبي.

  

                                                 
 ).١٥٢(تعميم وسيط رقم  ٣/١١/٢٠٠٧تاريخ  ٩٧٥١من القرار الوسيط رقم  اخلامسةمبوجب املادة املقطع هذا  اضيف -١



 ١٥مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

يمكــن إفــادة المصــارف كافــة مــن تســليفات مجموعهــا االجمــالي الفــين ومــايتين   :١المادة التاسعة مكرر
ات ليـــــرة لبنانيـــــة مقابـــــل القـــــروض التـــــي تمنحهـــــا، قبـــــل تـــــاريخ وعشـــــرة مليـــــار 

ـــًا للشـــروط ولألصـــول  ٣١/١٢/٢٠١٣ ـــى مســـؤوليتها، لعمالئهـــا وذلـــك وفق عل
 :٢ ولآللية التالية

: يمـــنح مصـــرف لبنـــان هـــذه القـــروض للمصـــارف المعنيـــة باالولويـــة وفقـــًا أوالً 
ــــــــديم الطلبــــــــات المســــــــتكملة الشــــــــروط كمــــــــا هــــــــي محــــــــددة  ــــــــاريخ تق   لت

ه المـــادة ولغايـــة اســـتنفاذ المبلـــغ المـــذكور اعـــاله ووفقـــًا للحــــدود فـــي هـــذ
  المفصلة ادناه.

  علــــــــــى المصــــــــــارف المعنيـــــــــــة تقــــــــــديم الضـــــــــــمانات الكافيــــــــــة مقابـــــــــــل   :ثانيا
  هذه التسليفات.

يمكن لمصرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثل قيمة 
  ذه المادة.القروض التي تمنحها المصارف لعمالئها استنادًا الحكام ه

يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف المعنية بغية اسـتيفاء 
قيمة التسهيالت التي يمنحها لها حتى قبل تنفيـذ الضـمانات المعطـاة لـه 

  بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعاله.
ـــــــــــة   :ثالثاً  ـــــــــــان هـــــــــــذه التســـــــــــليفات للمصـــــــــــارف المعني   يمـــــــــــنح مصـــــــــــرف لبن

  :٣ %، تحتسب وتدفع سنويًا، وفقًا للحدود التالية١بفائدة 
% مــن قيمــة القــروض التــي تمــنح للقطاعــات االنتاجيــة  ١٥نســبة   -١

لمدينــة مقابلهــا وفقــًا والتــي يوافــق مصــرف لبنــان علــى دعــم الفوائــد ا
باســتثناء  ٢/١/٢٠٠١تــاريخ  ٧٧٤٣الحكــام القــرار االساســي رقــم 

  القروض الممنوحة بكفالة شركة كفاالت ش.م.ل. 

                                                 
)، مث عــدلت مبوجــب املــادة ٣١٣(تعمــيم وســيط رقــم ١٤/١/٢٠١٣تــاريخ  ١١٣٢٩ســيط رقــم مبوجــب القــرار الو اضــيفت هــذه املــادة  -١

 ).٣١٨(تعميم وسيط رقم  ٢٥/٢/٢٠١٣تاريخ  ١١٣٥٧األوىل من القرار الوسيط رقم 
  ٢/١٠/٢٠١٣تـــــــــاريخ  ١١٥٥٨القـــــــــرار الوســــــــيط رقــــــــم املــــــــادة األوىل مبوجــــــــب أدخــــــــل آخــــــــر تعــــــــديل علـــــــــى مطلــــــــع هــــــــذه املـــــــــادة  -٢

 ).٣٤١م (تعميم وسيط رق
 ).٣٤٩(تعميم وسيط رقم ١٦/١٢/٢٠١٣تاريخ  ١١٦٣٥القرار الوسيط رقم املادة األوىل مبوجب عدل مطلع هذا املقطع  -٣



  ١٦مكرر  ٧٢

 

% مـــــن قيمـــــة القـــــروض التـــــي تمـــــنح بـــــالليرة اللبنانيـــــة  ١٥٠نســــبة  -٢
الغــــراض االبحــــاث والتطــــوير فــــي قطاعــــات انتاجيــــة تقــــوم بجهــــد 

القطـاع الخـاص فـي لبنـان واي  مشترك بـين مؤسسـات انتاجيـة مـن
مـن الجامعـات أو مراكـز االبحـاث أو الحاضـنات لتطـوير منتجــات 
حالية أو خلق منتجات جديدة على ان ال تتجاوز مدة تسديد اصل 
القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتبارًا من انتهـاء فتـرة السـماح 
التـــي يجـــب ان تتـــراوح بـــين ســـنتين وأربـــع ســـنوات مـــن تـــاريخ مـــنح 

 قرض. ال

% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التـي تمـنح لتمويـل  ١٥٠نسبة  -٣
وفقــًا للشــروط المحــددة الصــديقة للبيئــة فــي مجــال الطاقــة المشــاريع 

تـــــاريخ  ٧٨٣٥فــــي المقطـــــع "سادســـــًا" مـــــن القــــرار االساســـــي رقـــــم 
تتجاوز قيمـة كـل منهـا مبلـغ ثالثـين مليـون ليـرة والتي  ٢/٦/٢٠٠١

يد مــــن دعــــم الدولــــة للفوائــــد المدينــــة، علــــى ان ال لبنانيــــة وال تســــتف
  ليرة لبنانية. ثالثين مليار تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ 

وض بالليرة اللبنانية التـي تمـنح لمـدة ال % من قيمة القر  ٦٠نسبة  -٤١
الصـــــديقة للبيئـــــة وفقـــــًا تتجــــاوز الســـــبع ســـــنوات لتمويـــــل المشـــــاريع 

للشـــروط المحـــددة فـــي المقطـــع "سادســـًا" مـــن القـــرار االساســـي رقـــم 
تتجــــاوز قيمــــة كــــل منهــــا مبلــــغ والتــــي  ٢/٦/٢٠٠١تــــاريخ  ٧٨٣٥

عــم والتــي يوافــق مصــرف لبنــان علــى د ثالثــين مليــون ليــرة لبنانيــة
  .الفوائد المدينة مقابلها

٥٢-    
ـــــــــــــــي تمـــــــــــــــنح  ١٥٠نســـــــــــــــبة   -٦ ـــــــــــــــروض الت   % مـــــــــــــــن قيمـــــــــــــــة الق

ــــــــــل المشــــــــــاريع  ــــــــــي مجــــــــــال الطاقــــــــــة الصــــــــــديقة للبيئــــــــــة لتموي   ف
  للشـــــــــــــــــروط المحـــــــــــــــــددة فـــــــــــــــــي المقطـــــــــــــــــع "سادســـــــــــــــــًا"  وفقـــــــــــــــــاً 

  ٢/٦/٢٠٠١تـــــــــــــاريخ  ٧٨٣٥مـــــــــــــن القـــــــــــــرار االساســـــــــــــي رقـــــــــــــم 

ـــــــــــــــــــر( ـــــــــــــــــــك االوروبـــــــــــــــــــي للتثمي   ) EIBوالممولـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن البن
 ) AFD” AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT“و(

  والتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

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



 ١٧مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

ــــة مــــن الب ١٥٠نســــبة   -٧١ ــــروض الممول ــــدولي % مــــن قيمــــة الق ــــك ال   ن
ـــي تمـــنح لتمويـــل المشـــاريع    الصـــديقة للبيئـــة للحـــد مـــن التلـــوث والت

  وفقــًا للشــروط المحــددة فــي المقطــع "سادســًا" مــن القــرار االساســي 
التـــي ال تســتفيد مـــن دعـــم الدولـــة و  ٢/٦/٢٠٠١تـــاريخ  ٧٨٣٥رقــم 

  .للفوائد المدينة
 % مــن قيمــة القــروض غيــر الســكنية التــي تمــنح بــالليرة ٦٠نســبة   -٨

مـــن لمنصـــوص عليهـــا فـــي المقطـــع "أوًال" وفقـــًا الشـــروط  االلبنانيـــة 
تــــاريخ  ٧٨٣٥القــــرار االساســــي رقــــم مــــن المــــادة العاشــــرة مكــــرر 

اثنــان علــى ان ال تتجــاوز قيمــة القــرض الواحــد مبلــغ  ٢/٦/٢٠٠١
  ليرة لبنانية.وعشرين مليار وخمسماية مليون 

االنتاجيــة  % مــن قيمــة القــروض التــي تمــنح للقطاعــات ٦٠نســبة   -٩
بــالليرة اللبنانيــة بكفالــة شــركة كفــاالت ش.م.ل. والتـــي تســتفيد مــن 

  دعم الدولة للفوائد المدينة.
قبـل بالليرة اللبنانية الممنوح السكني  % من قيمة القرض ٦٠نسبة   -١٠٢

المنصـــوص عليهـــا فـــي المقطـــع وفقـــًا للشـــروط  ٨/٢/٢٠١٧تـــاريخ 
 ٧٨٣٥القــرار االساســـي رقـــم مـــن "أوًال" مــن المـــادة العاشــرة مكـــرر 

 ةض السـكنيو القـر هـذه % من قيمة  ٧٥نسبة و  ٢/٦/٢٠٠١تاريخ 
  على ان: ٧/٢/٢٠١٧التي تمنح بعد تاريخ 

/ ل.ل. لقــاء ١ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠المــذكور /ال يتجــاوز القــرض   -
  .٣ الوحدة السكنية المنوي تملكها

ال يستحصــل المســتقرض علــى ايــة تســهيالت مصــرفية اخــرى   -
  لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه.

  ال يمكـــــــــن ان تتجـــــــــاوز تســـــــــليفات مصـــــــــرف لبنـــــــــان الممنوحـــــــــة، 
  من هذه الفئة، للمصرف الواحد:

  .  ٣٠/٦/٢٠١٣غاية مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية ل -
   ١/٧/٢٠١٣مبلــــــــغ مئــــــــة مليــــــــار ليــــــــرة لبنانيــــــــة اعتبــــــــارًا مــــــــن  -

  . ٣١/١٢/٢٠١٣ولغاية 

                                                 
 ).٤٣٨رقم  (تعميم وسيط ٨/١١/٢٠١٦ تاريخ ١٢٣٧١رقم  عدل هذا البند مبوجب املادة االوىل من القرار الوسيط -١
 ).٤٥٠م (تعميم وسيط رق ١٥/٢/٢٠١٧تاريخ  ١٢٤٥٥مطلع هذا البند مبوجب املادة االوىل من القرار الوسيط رقم عدل  -٢
 ).٤٧٣(تعميم وسيط رقم  ١٨/٩/٢٠١٧تاريخ  ١٢٦٦٩هذه الفقرة مبوجب املادة االوىل من القرار الوسيط رقم  تعدل -٣



  ١٨مكرر  ٧٢

 

الممنوحـــة قبـــل تـــاريخ الســـكنية  % مـــن قيمـــة القـــروض ٨٠نســـبة  -١١١
اسـتنادا إلــى البروتوكــول الموقــع مــع المؤسســـة العامــة  ٨/٢/٢٠١٧

لإلســـكان بمـــا فيهـــا كلفـــة بـــوالص الضـــمان فـــي حـــال تـــم تقســـيطها 
%  ٩٠نســبة و  للمصــرف بــنفس تــواريخ اســتحقاق أقســاط القــروض

  .٧/٢/٢٠١٧بعد تاريخ  القروض التي تمنحهذه من قيمة 
ن قيمــــة القــــروض السكنيـــــة التــــي تمــــنح بـــــالليرة % مــــ ١٠٠نســــبة  -١٢

  اللبنانيــــــــة اســــــــتنادًا الــــــــى البروتوكــــــــول الموقــــــــع بــــــــين المصــــــــارف 
  وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين.

% مــــن قيمــــة القــــروض السكنيـــــة التــــي تمــــنح بـــــالليرة  ١٠٠نســــبة  -١٣
اللبنانيـــة اســـتنادًا الـــى بروتوكـــول التعـــاون الموقـــع بـــين المصـــارف 

  القضاة. وصندوق تعاضد
  % مـــــــــن قيمـــــــــة القـــــــــروض السكنيــــــــــة التـــــــــي تمـــــــــنح  ١٠٠نســـــــــبة  -١٤

  بـــــــــالليرة اللبنانيـــــــــة اســـــــــتنادًا الـــــــــى بروتوكـــــــــول التعـــــــــاون الموقـــــــــع 
  بين المصارف ووزارة المهجرين.

% مــــن قيمــــة القـــــروض السكنيـــــة التــــي تمــــنح بـــــالليرة  ١٠٠نســــبة  –١٥
  اللبنانيــــــــــــــة اســــــــــــــتنادا الــــــــــــــى بروتوكــــــــــــــول التعــــــــــــــاون الموقــــــــــــــع 

  ارف والمديرية العامة لقوى االمن الداخلي.بين المص
ــــالليرة  % مــــن قيمــــة القــــروض السكنيـــــة ١٠٠نســــبة   -١٦ التــــي تمــــنح ب

اللبنانيـــة اســـتنادًا الـــى بروتوكـــول التعـــاون الموقـــع بـــين المصـــارف 
  .والمديرية العامة لألمن العام

ــــة  ١٠٠نســــبة   -١٧ ــــالليرة اللبناني ــــروض التــــي تمــــنح ب % مــــن قيمــــة الق
راسة في مؤسسات التعليم العـالي وفقـًا للشـروط المحـددة لمتابعة الد

 ) مــــــــــــن المــــــــــــادة التاســــــــــــعة ١فـــــــــــي الفقــــــــــــرة (ح) مــــــــــــن البنـــــــــــد (

  . ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥القرار االساسي رقم من 
ــــة  ١٥٠نســــبة   -١٨ ــــالليرة اللبناني ــــروض التــــي تمــــنح ب % مــــن قيمــــة الق

ــــــــــل المشــــــــــاريع  ــــــــــي مجــــــــــال الطاقــــــــــة لتموي   الصــــــــــديقة للبيئــــــــــة ف
وط المحددة في المقطع "سادسًا" من القرار االساسي رقـم وفقًا للشر 

والتي ال تتجاوز قيمـة كـل منهـا ثالثـين  ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥
  .مليون ليرة لبنانية وال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

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



 ١٩مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

ــــة  ١٥٠نســــبة   -١٩ ــــالليرة اللبناني ــــروض التــــي تمــــنح ب % مــــن قيمــــة الق
ــــــــــل المشــــــــــاريع  ــــــــــي مجــــــــــال الطاقــــــــــة الصــــــــــديقة للبيلتموي   ئــــــــــة ف

 لشـــراء انظمـــة الطاقـــة الشمســـية فـــي منـــاطق ريفيـــة بســـعر الكلفـــة 

 وفقـــــًا لبرنـــــامج آليـــــة التنميـــــة النظيفـــــة للطاقـــــة الشمســـــية بالتعـــــاون 

والتــي ال تتجــاوز ) UNDPمــع البرنــامج االنمــائي لالمــم المتحــدة (
قيمة كل منها ثالثين مليون ليرة لبنانيـة وال تسـتفيد مـن دعـم الدولـة 

  للفوائد المدينة. 
  % مـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــزء، الـــــــــــــــــــذي ال يتجـــــــــــــــــــاوز  ١٥٠نســـــــــــــــــــبة   -٢٠

/ ل.ل. لكـــل قـــرض، مـــن قيمـــة القـــروض ٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠مبلـــغ /
التي تمنح بالليرة اللبنانية لرواد االعمال والمبادرين النشاء مشاريع 
جديــدة علــى ان ال تتجــاوز مــدة تســديد اصــل القــرض ســبع ســنوات 

هاء فترة السـماح التـي يجـب ان تتـراوح يبدأ احتسابها اعتبارًا من انت
  بين سنة وثالث سنوات من تاريخ منح القرض. 

ـــــــي تمـــــــنح" "القـــــــروض الصـــــــغيرة% مـــــــن قيمـــــــة  ١٠٠نســـــــبة   -٢١   الت
ــــــــــر"   ــــــــــقة "مؤسســـــــــات اإلقـــــــــراض الصغي ـــــــــة بمواف ـــــــــالليرة اللبناني  ب

 و"القــــــروض الصــــــغيرة" التــــــي تمنحهــــــا مباشــــــرة هــــــذه المؤسســــــات 

ــــة مــــن قــــروض يمنحهــــا المصــــرف أو المؤسســــات الماليــــة والمم ول
  المعني لها بالليرة اللبنانية.

% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة  ١٥٠نسبة  -١ ٢٢
ال تتجاوز عشر سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من 
التلوث وفقًا للشروط المحددة في المقطع "سادسًا" من القرار 

والتي ال تستفيد من دعم  ٢/٦/٢٠٠١ريخ تا ٧٨٣٥االساسي رقم 
  الدولة للفوائد المدينة.

% مــــن قيمــــة القــــروض بــــالليرة اللبنانيــــة التــــي تمــــنح  ١٥٠نســــبة    -٢ ٢٣
الجــزء البيئــي مــن مشــاريع صــديقة للبيئــة فــي غيــر مجــال  لتمويــل

علــى أن ال الطاقــة التــي ال تســتفيد مــن دعــم الدولــة للفوائــد المدينــة 
  /ل.ل.٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /

                                                 
  ،)٣٦٥(تعمــــــيم وســــــيط رقــــــم  ٧/٥/٢٠١٤تــــــاريخ  ١١٧٦٩القــــــرار الوســــــيط رقــــــم ن املــــــادة الثانيــــــة مــــــأضـــــيف هــــــذا البنــــــد مبوجــــــب  -١

 .)٤٣٨رقم  (تعميم وسيط ٨/١١/٢٠١٦ تاريخ ١٢٣٧١مث عدل مبوجب املادة الثانية من القرار الوسيط رقم 
ادة األوىل ، مث عدل مبوجب امل)٣٦٥(تعميم وسيط رقم  ٧/٥/٢٠١٤تاريخ  ١١٧٦٩أضيف هذا البند مبوجب القرار الوسيط رقم   -٢

 ).٣٨٦(تعميم وسيط رقم  ٧/٣/٢٠١٥تاريخ  ١١٩٦١من القرار الوسيط رقم 



  ٢٠مكرر  ٧٢

 

% من قيمة القروض للقطاعات االنتاجية بالليرة  ١٠٠نسبة    -١ ٢٤
االت االشجار" والتي تستفيد اللبنانية التي تمنح ضمن برنامج "كف

  من دعم الدولة للفوائد المدينة.
% مــن قيمــة القــروض بــالليرة اللبنانيــة لتمويــل الجــزء  ١٠٠نســبة   -١ ٢٥

البيئــي مــن مشــاريع صــديقة للبيئــة فــي مجــال الطاقــة والتــي تمــنح 
ـــة  ـــي تســـتفيد مـــن دعـــم الدول ـــاالت" ش.م.ل. والت بكفالـــة "شـــركة كف

  للفوائد المدينة.
% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية  ١٠٠نسبة    -٢ ٢٦

للقطاعات االنتاجية ضمن برنامج "كفالة المؤسسات الصغيرة" 
لة من قبل صندوق التنمية االقتصادية (مثل القروض المكفو 

  واالجتماعية) والتي:
  ال تستفيد من دعم الفوائد المدينة. -
  / ل.ل.٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠ال تتعدى قيمة كل منها مبلغ / -
تمنح لمدة ال تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد  -

  اقصى. 
  ال تستفيد من كفالة شركة "كفاالت" ش.م.ل.  -
ـــــرار  ال تكـــــون مـــــن - القـــــروض الصـــــغيرة المشـــــار اليهـــــا فـــــي الق

 .١٣/٧/٢٠٠٤تاريخ  ٨٧٧٩االساسي رقم 
لتمويـل بالليرة اللبنانيـة  القروض التي تمنح ارصدة من % ٦٠ نسبة  -٣ ٢٧

مقابـــل القـــروض التـــي تســـتفيد مـــن دعـــم الدولـــة الرأســـمال التشـــغيلي 
 للفوائـــد المدينـــة أو القـــروض غيـــر الســـكنية التـــي تســـتفيد مـــن احكـــام

تــــاريخ  ٧٨٣٥مـــن القـــرار االساســـي رقـــم » المـــادة العاشـــرة مكـــرر«
 :شرط ١/١/٢٠١٥الممنوحة بعد تاريخ  ٢/٦/٢٠٠١
 حـدهامـدة القـرض السـنتين مـن ضـمنها فتـرة سـماح ال تتعـدى  ان -

بدء االنتـاج تاريخ ن م سنة على ان تسري مدة القرض قصىاال
  ٤ في المشروع.

                                                 
 ).٣٦٥(تعميم وسيط رقم  ٧/٥/٢٠١٤تاريخ  ١١٧٦٩القرار الوسيط رقم املادة الثانية من أضيف هذا البند مبوجب  -١
  ، مث عـــــدل مبوجـــــب )٣٧٢قـــــم (تعمـــــيم وســـــيط ر  ٧/١٠/٢٠١٤تـــــاريخ  ١١٨٧١أضـــــيف هـــــذا البنـــــد مبوجـــــب القـــــرار الوســـــيط رقـــــم  -٢

 ).٣٨٠(تعميم وسيط رقم  ١٣/١١/٢٠١٤تاريخ  ١١٩٠٠املادة األوىل من القرار الوسيط رقم 
 .)٣٨٢(تعميم وسيط رقم  ١٠/١٢/٢٠١٤تاريخ  ١١٩١٥القرار الوسيط رقم األوىل من املادة  أضيف هذا البند مبوجب -٣
 ).٤٥٠(تعميم وسيط رقم  ١٥/٢/٢٠١٧تاريخ  ١٢٤٥٥ رقم ر الوسيطعدلت هذه الفقرة مبوجب املادة الثالثة من القرا -  ٤



 ٢١مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

القـرض %  من قيمـة ١٠ان ال تتعدى قيمة القرض التشغيلي    -
المقابل الذي يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينـة أو القـرض 

» المـادة العاشـرة مكـرر«غير السكني الذي يسـتفيد مـن احكـام 
 .٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥من القرار االساسي رقم 

% مــــن قيمــــة القــــروض الســــكنية التــــي تمــــنح بــــالليرة  ١٠٠نســــبة    -١ ٢٨
اللبنانيـــة اســـتنادا الـــى بروتوكـــول التعـــاون الموقـــع بـــين المصـــارف 

  والمديرية العامة ألمن الدولة. 
تــــي تمــــنح بــــالليرة % مــــن قيمــــة القــــروض الســــكنية ال ١٠٠نســــبة    -٢ ٢٩

بـــين المصـــارف  اللبنانيـــة اســـتنادا الـــى بروتوكـــول التعـــاون الموقـــع
  والضابطة الجمركية.

% من قيمة القروض التي تمنح بـالليرة اللبنانيـة لـدعم  ١٥٠نسبة    -٢ ٣٠
القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال 

ــة للفوائــد الطاقــة والطاقــة المتجــددة التــي ال تســت فيد مــن دعــم الدول
  ثالثين مليون ليرة لبنانية.المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منها 

% من قيمة القروض التي تمنح بـالليرة اللبنانيـة لـدعم  ١٥٠نسبة    -٢ ٣١
القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال 

ــة للفوائــد  الطاقــة والطاقــة المتجــددة التــي ال تســتفيد مــن دعــم الدول
  المدينة والتي ال تتجاوز قيمة كل منها ثالثين مليون ليرة لبنانية.

% مــــن قيمــــة القــــروض التــــي تمــــنح بــــالليرة اللبنانيــــة  ١٥٠نســــبة  -٢ ٣٢
لتمويـــــل االنتـــــاج اللبنـــــاني لألعمـــــال الفنيـــــة (افـــــالم ســـــينمائية أو 

والتـي ية) تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو اعمـال مسـرح
يمكـــن ان تشـــمل القيمـــة المدفوعـــة لشـــراء الحقـــوق الفكريـــة النتـــاج 

  العمل وذلك وفقًا للشروط التالية: 
ان ال تتجـــاوز مـــدة القـــرض ســـتة عشـــر ســـنة بمـــا فيهـــا فتـــرة   - أ

 سماح مقدارها سنتان. 
/ ل.ل. ٤ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ان ال تتجاوز قيمة القرض مبلـغ/  -  ب

 .اال ألسباب معللة يعود تقديرها للحاكم
 % على االقل.٩٠ان يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة  -ج

يعلــــق مصــــرف لبنــــان موافقتــــه علــــى مــــنح التســــليفات للمصــــارف 
ــــأثير  المعنيــــة مقابــــل القــــروض موضــــوع هــــذا البنــــد علــــى مــــدى ت

                                                 
 .)٣٩٩(تعميم وسيط رقم  ٨/١٠/٢٠١٥تاريخ  ١٢٠٩٣القرار الوسيط رقم األوىل من املادة  أضيف هذا البند مبوجب -١
 ).٤١٦ (تعميم وسيط رقم ٦/٤/٢٠١٦تاريخ  ١٢٢٣١أضيف هذا البند مبوجب املادة الثالثة من القرار الوسيط رقم  -٢



  ٢٢مكرر  ٧٢

 

المشــروع علــى النمــو االقتصــادي واالجتمــاعي وعلــى خلــق فــرص 
 يــة اللبنانيــةوبالتــالي زيــادة الثــروة الوطن عمــل فــي الســوق اللبنــاني

  وعلى مدى دعمه للمهارات الفكرية االبداعية.
% مــــن قيمــــة القــــروض الســــكنية التــــي تمــــنح بــــالليرة  ١٠٠نســــبة    -١ ٣٣

اللبنانيــــة اســــتنادا الــــى بروتوكــــول التعــــاون بــــين المصــــارف وفــــوج 
  االطفاء.

% مــــن قيمــــة القــــروض الســــكنية التــــي تمــــنح بــــالليرة  ١٠٠نســــبة   -٣٤٢
ى بروتوكــــول التعــــاون بــــين المصــــارف وفــــوج اللبنانيــــة اســــتنادا الــــ
 حرس بلدية بيروت.

: ان تكون القـروض المحـددة فـي المقطـع "ثالثـًا" مـن هـذه المـادة ممنوحـة رابعاً 
  على ان: ١٥/١/٢٠١٣بعد تاريخ 

  قائمة.تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع  -١
ال تكـــــون ممنوحـــــة العــــــادة تمويـــــل مشــــــاريع قائمـــــة أو لشــــــراء  - ٢٣

  .مساهمات او مشاركات أو لتسديد قروض سابقة
  ال تتجـــــــــاوز، خالفـــــــــًا الي نـــــــــص آخـــــــــر، الفوائـــــــــد والعمـــــــــوالت  -٣٤

مـــن اي نـــوع كانـــت، التـــي تحتســـب ســـنويًا علـــى هـــذه القـــروض، 
   ) المرفق.INالنسب المحددة في الجدول (

٥ -٤  
ــــــــة   -٥   يــــــــتم تســــــــديد هــــــــذه القــــــــروض بــــــــدفعات تســــــــتحق فــــــــي نهاي

 كـــل شـــهر أو كـــل فصـــل وفقـــًا لمـــا هـــو محـــدد فـــي العقـــد الموقـــع 

  بين المصرف المعني وعميله.
  ال تســــتفيد المصــــارف المعنيــــة لقــــاء القــــروض الممنوحــــة اســــتناداً  -٦

ـــــــى أحكـــــــام المـــــــادة التاســـــــعة مكـــــــرر هـــــــذه مـــــــن تخفيضـــــــات   إل

 ٧٨٣٥مــن االحتيــاطي االلزامــي، موضــوع القــرار االساســي رقــم 
    .٢/٦/٢٠٠١تاريخ 

 

                                                 
 .)٤٢٥(تعميم وسيط رقم  ١٢/٥/٢٠١٦تاريخ  ١٢٢٦٠القرار الوسيط رقم األوىل من املادة  هذا البند مبوجبأضيف  -١
 ).٤٥٠رقم  (تعميم وسيط ١٥/٢/٢٠١٧تاريخ  ١٢٤٥٥ضيف هذا البند مبوجب املادة الرابعة من القرار الوسيط رقم أ -٢
 .)٣٨٢(تعميم وسيط رقم  ١٠/١٢/٢٠١٤تاريخ  ١١٩١٥لقرار الوسيط رقم االثانية من املادة  هذا البند مبوجبعدل  -٣
 ).٣٦٥(تعميم وسيط رقم  ٧/٥/٢٠١٤تاريخ  ١١٧٦٩القرار الوسيط رقم املادة الثالثة من هذا البند مبوجب عدل  -٤
 ).٣٦٥رقم  (تعميم وسيط ٧/٥/٢٠١٤تاريخ  ١١٧٦٩القرار الوسيط رقم املادة الرابعة من هذا البند مبوجب ألغي  -٥



 ٢٣مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

تفادة مــن احكــام هــذه المــادة، علــى المصــارف المعنيــة ان بغيــة االســ  :١ خامساً 
  تقدم الى مكتب الحاكم على ثالث نسخ، احداها اصلية: 

، طلــــب موافقــــة ٢٠١٣تشــــرين الثــــاني  ٣٠خــــالل مهلــــة اقصــــاها   -١
  ) ١افراديـــة لكــــل قــــرض مــــن القـــروض المحــــددة فــــي البنــــود مــــن (

المحـددة  ) من المقطع "ثالثًا" من هذه المادة ومـن القـروض٧الى (
) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليـرة ٨في البند (

  لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب:
عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان   -

  تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا االخير.
  ) المرفق.IN13-A-CFجدول التسديد المعد وفقًا للنموذج ( -
المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع "ثانيًا"   -

  من هذه المادة.
  اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. -

، طلب موافقة اجمـالي لكـل ٢٠١٣ايلول  ١٥خالل مهلة اقصاها  -٢
) مـن ٢١) الـى (٩فئة من فئات القروض المحددة في البنود مـن (

) ٨هذه المادة ومن القروض المحددة في البنـد ( المقطع "ثالثًا" من
التــي ال يتجــاوز كــل منهــا مبلــغ مليــار ونصــف مليــار ليــرة لبنانيــة، 
على أن تحدد فيه المبالغ االجمالية المنوي توظيفها فـي هـذه الفئـة 
ــًا بــه جــدول يتضــمن اســماء العمــالء وقيمــة القــروض المنــوي  مرفق

  سيقدمها هؤالء العمالء. منحها والضمانات القابلة للتحويل التي
، ٢٠١٣تشــرين الثــاني  ٣٠ولغايــة  ٢٠١٣أيلــول  ١٥اعتبــارًا مــن  -٣

طلــب موافقــة اجمــالي لكـــل فئــة مــن فئـــات القــروض المحــددة فـــي 
) مـن المقطـع "ثالثـًا" مـن هـذه المـادة ومـن ٢١) الى (٩البنود من (

) التـــي ال يتجــاوز كـــل منهــا مبلـــغ ٨القــروض المحــددة فـــي البنــد (
 يرفـــق بهـــذا الطلــــبونصـــف مليــــار ليـــرة لبنانيـــة، علــــى ان مليـــار 

 المستندات كافة المعددة في المقطع "سابعًا" من هذه المادة.

 

                                                 
   ٢/١٠/٢٠١٣تـــــــــــاريخ  ١١٥٥٨القـــــــــــرار الوســـــــــــيط رقـــــــــــم  الثانيـــــــــــةع مبوجـــــــــــب املـــــــــــادة ثطـــــــــــهـــــــــــذا املأدخـــــــــــل آخـــــــــــر تعـــــــــــديل علـــــــــــى  -١

 ).٣٤١(تعميم وسيط رقم 



  ٢٤مكرر  ٧٢

 

) ٣) و(١علـى القـروض موضـوع البنـدين (بعد موافقة مصرف لبنان   :١ سادساً 
من المقطع "خامسًا" مـن هـذه المـادة، يـتم تحويـل قيمـة التسـليفات التـي 
يمنحهــــا مصــــرف لبنــــان للمصــــارف المعنيــــة فــــي نهايــــة الشــــهر الــــذي 
تنقضــي خاللــه فتــرة عشــرة ايــام علــى تــاريخ الموافقــة المنــوه عنهــا فــي 

  المقطع "سادسًا" هذا.

 

ـــة المنـــوي توظيفهـــا بعـــد موافقـــة م  :سابعاً  ـــى المبـــالغ االجمالي   صـــرف لبنـــان عل
) مــن المقطــع ٢فــي كــل فئــة مــن فئــات القــروض المحــددة فــي البنــد (

"خامسًا" من هذه المادة، يتم حجز المبلغ للمصرف المعني لمدة حدها 
االقصــــى ثالثــــة اشــــهر مــــن تــــاريخ هــــذه الموافقــــة يــــتم خاللهــــا تزويــــد 

  مصرف لبنان بـ:
علقــة بالضــمانات المشــار اليهـا فــي المقطــع "ثانيــًا" المسـتندات المت  -١

  من هذه المادة.
ـــدين (  -٢ ) مـــن المقطـــع ١٠) و(٩بعقـــود القـــروض المحـــددة فـــي البن

) التـي ٨"ثالثًا" من هذه المادة ومـن القـروض المحـددة فـي البنـد (
ــــة  ــــرة لبناني ــــغ مليــــار ونصــــف مليــــار لي ال يتجــــاوز كــــل منهــــا مبل

لــى ان تكــون الجــداول المتعلقــة وبجــداول تســديد هــذه القــروض ع
  ) موقعة من شركة كفاالت ش.م.ل.٩بالقروض موضوع البند (

كفالة شركة كفاالت ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في   -٣
  ) من المقطع "ثالثًا" من هذه المادة.٩البند (

بجدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض   -٤
لمشمولة بقرار الموافقة على المبالغ االجماليـة الممنوحة للعمالء ا

  ) المرفق.IN13-B-CFوذلك وفقًا لالنموذج (
يتم تزويد مصرف لبنان بالمستندات المحـددة فـي المقطـع "سـابعًا" هـذا 
دفعــة واحــدة ويــتم تحويــل قيمــة التســليفات التــي يمنحهــا مصــرف لبنــان 

فتــرة عشــرة للمصــارف المعنيــة فــي نهايــة الشــهر الــذي تنقضــي خاللــه 
  ايام على تاريخ استكمال طلبات القروض.

 

                                                 
   ٢/١٠/٢٠١٣تـــــــــــاريخ  ١١٥٥٨القـــــــــــرار الوســـــــــــيط رقـــــــــــم  الثانيـــــــــــةمبوجـــــــــــب املـــــــــــادة هـــــــــــذا املقطـــــــــــع أدخـــــــــــل آخـــــــــــر تعـــــــــــديل علـــــــــــى  -١

 ).٣٤١(تعميم وسيط رقم 



 ٢٥مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

ـــــــان   :  ثامناً  ـــــــي يمنحهـــــــا مصـــــــرف لبن ـــــــة احتســـــــاب قيمـــــــة التســـــــليفات الت   بغي
  وفقًا ألحكام هذه المادة:

ـــان للمصـــارف   -١ ـــي يمنحهـــا مصـــرف لبن تحـــدد قيمـــة التســـليفات الت
علـــى اســـاس اصــــل القـــروض الممنوحـــة للعمــــالء، دون  المعنيـــة

  ب المحددة في المقطع "ثالثًا" من هذه المادة.الفوائد، وفقًا للنس
يتم اعتماد سـعر وسـطي لعملـة القـرض الممنـوح بالعملــة االجنبيـة  -٢

للعميــل وذلــك كمــا هــو بتــاريخ موافقــة مصــرف لبنــان علــى طلــب 
  المصرف المعني.

 

يتم تسديد اصـل التسـليفات التـي يمنحهـا مصـرف لبنـان للمصـارف    -١: تاسعاً 
اســتحقاق القــروض التــي تمنحهــا هــذه االخيــرة  المعنيــة خــالل مــدة

ـــوم عمـــل مـــن الشـــهر،  ـــدفعات شـــهرية فـــي اول ي ـــك ب لعمالئهـــا وذل
  .  ٢/١/٢٠١٤اعتبارًا من 

تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعًا لجداول تسـديد القـروض المعـدة وفقـًا   -٢
) المشـــــــار اليهمـــــــا IN13-B-CF) و(IN13-A-CFلألنمـــــــوذجين (

اط المســـتحقة علـــى العمـــالء تـــوازي اعـــاله، بنســـبة مـــن قيمـــة االقســـ
  النسبة المحددة في المقطع "ثالثًا" اعاله لكل فئة من القروض.

ـــــــــــــة علـــــــــــــى المصـــــــــــــا  -١ ٣ ـــــــــــــد المترتب ـــــــــــــة تحتســـــــــــــب الفوائ   رف المعني
 سنويًا وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.

) مـــــن هـــــذا المقطـــــع، تحتســـــب بتـــــاريخ ١خالفـــــًا الحكـــــام البنـــــد (  -١ ٤
  :  ٢/١/٢٠١٤وتسدد دفعة واحدة بتاريخ  ٣١/١٢/٢٠١٣
ـــــدفعات المســـــتحقة، خـــــالل العـــــام  - ـــــى المصـــــارف ٢٠١٣ال ، عل

ـــــــــــي يمنحهـــــــــــا لهـــــــــــا    المعنيـــــــــــة مـــــــــــن اصـــــــــــل التســـــــــــليفات الت
   مصرف لبنان.

  .٢٠١٣الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خالل العام  -
 

ضــمن حــدود التســليفات االجماليــة المشــار اليهــا فــي مطلــع هــذه المــادة   :عاشراً 
، افـــادة مصـــرف االســـكان ٣١/١٢/٢٠١٣يمكــن، خـــالل مهلـــة أقصــاها 

% ١من تسليفات مجموعها االجمـالي ثمـانون مليـار ليـرة لبنانيـة وبفائـدة 
وض الســــكنية التــــي يمنحهــــا للعمــــالء وذلــــك وفقــــًا لألصــــول مقابــــل القــــر 

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



  ٢٦مكرر  ٧٢

 

ولآلليــة المحــددة فــي المقــاطع "اوًال" و"ثانيــًا" و"ســابعًا" و"ثامنــًا" و"تاســعًا" 
  ) من المقطع "خامسًا" من هذه المادة.٢وفي البند (

 

ـــى اي تعـــديل   :حادي عشر   علـــى المصـــارف المعنيـــة اخـــذ موافقـــة مصـــرف لبنــــان عل
أو فـــي  منحهـــا لعمالئهـــا عمـــًال بأحكـــام هـــذه المـــادةفـــي القـــروض التـــي ت

  المبالغ االجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات هذه القروض.
  

  

على كل مصرف ال يستكمل طلبـات القـروض خـالل مهلـة ثالثـة اشـهر   :ثاني عشر
من تاريخ موافقة مصرف لبنـان علـى المبـالغ االجماليـة المنـوي توظيفهـا 

ت القروض، ايداع احتيـاطي ادنـى خـاص بمـا يـوازي في كل فئة من فئا
قيمة المبلغ المحجوز للمصرف المعنـي مقابـل القـروض غيـر المسـتوفية 

  الشروط لفترة توازي المدة التي تم خاللها حجز هذا المبلغ.
  

  

يتحمــل كــل مصــرف يمــنح قروضــًا مــن الفئــات المحــددة فــي هــذه المــادة   :ثالث عشر
ة استعمالها وتطابقهـا مـع الغايـة الممنوحـة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقب

مـــن اجلهـــا وذلــــك تحـــت طائلــــة تســـديد قيمـــة التســــليفات الممنوحـــة مــــن 
مصـــرف لبنـــان مقابـــل كـــل قـــرض ممنـــوح بطريقـــة مخالفـــة الحكـــام هـــذه 
المادة والزام المصرف المعني بدفــع تعـويض، بمثابـة بنـد جزائـي، مقـداره 

حتياطي خاص بما يـوازي % من قيمة القرض باالضافة الى ايداع ا١٥
ـــوازي المـــدة التـــي  قيمـــة التســـليفات المـــذكورة مقابـــل هـــذا القـــرض لفتـــرة ت

  استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان.
ال يتوجــب ايــداع االحتيــاطي الخــاص المشــار اليــه اعــاله فــي حــال قيــام 
المصــرف المعنــي بــابالغ مصــرف لبنــان عــن ايــة مخالفــة فــي اســتعمال 

  ١ القرض عند اكتشافها.
 

  فـــــي حـــــال بيـــــع الوحـــــدة الســـــكنية موضـــــوع القـــــرض الممنـــــوح للعميـــــل  رابـــــع عشـــــر:
  ) مــن المقطـــع "ثالثــًا" مــن هـــذه المــادة أو تســـديد ١٠وفقــًا ألحكــام البنـــد (

  هــــذا القــــرض قبــــل مــــرور ســــبع ســــنوات علــــى وضــــعه موضــــع التنفيــــذ، 
ـــة بنســـبة  % مـــن قيمـــة القـــرض ٢يـــدفع المصـــرف المقـــرض فائـــدة جزائي

  نحـــه للعميــــل عـــن الفتــــرة التـــي اســــتفاد فيهـــا المصــــرف الســـكني الــــذي م
مـن التســليفات الممنوحـة لــه مـن مصــرف لبنـان مقابــل هـذا القــرض ويــتم 

  تحميل هذه القيمة للعميل.
  

                                                 
 ).٣٦٥(تعميم وسيط رقم  ٧/٥/٢٠١٤تاريخ  ١١٧٦٩القرار الوسيط رقم املادة اخلامسة من مبوجب ت هذه الفقرة أضيف -١



 ٢٧مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

ـــــــق، مـــــــن احكـــــــام   :١خامس عشر ـــــــث ينطب ـــــــادة المصـــــــارف االســـــــالمية، حي   يمكـــــــن اف
  "المـــادة التاســـعة مكـــرر" علـــى ان يـــتم احتســـاب العائـــد لكـــل عقـــد موقـــع 

ــًا لمعــدل يــوازي الفوائــد المطبقــة علــى القــروض موضــوع مــ ع العميــل وفق
  هذه المادة.

 

يـــوازي يمكـــن إفـــادة المصـــارف كافـــة مـــن تســـليفات مجموعهـــا االجمـــالي   :٢سادس عشر
األرصــدة المتبقيــة مــن مبلــغ األلفــين ومــايتين وعشــرة مليــارات ليــرة لبنانيــة 
المحــدد فــي مطلــع هــذه المــادة والتــي لــم تــتمكن المصــارف مــن االســتفادة 

باالضــافة الــى مبلــغ الــف واربعمايــة مليــار ليــرة  ٢٠١٣منهــا خــالل العــام 
هـا، علـى لبنانية مقابل القـروض موضـوع هـذه المـادة التـي تمنحهـا لعمالئ

، وفقـــًا للشـــروط ولألصـــول ولآلليـــة ١/١١/٢٠١٤ مســـؤوليتها قبـــل تـــاريخ
ـــًا"  المحـــددة فـــي كـــل مـــن المقـــاطع "أوًال" و"ثانيـــا" و"ثالثـــًا" و"رابعـــًا" و"ثامن
و"حــادي عشــر" و"ثالــث عشــر" و"رابــع عشــر" و"خــامس عشــر" مــن هــذه 

 المادة.
  

بغية االستفادة من احكام المقطـع "سـادس عشـر"  مـن هـذه المـادة، علـى   :٣سابع عشر
ان تقــدم الــى مكتــب الحــاكم  ١/٢/٢٠١٤المصــارف المعنيــة اعتبــارًا مــن 

  على ثالث نسخ، احداها اصلية: 
  ، طلـــــب موافقـــــة افراديــــــة ٤ ٢١/١١/٢٠١٤خـــــالل مهلـــــة اقصــــــاها   -١

  ) ٧) الــــى (١لكـــل قـــرض مـــن القـــروض المحـــددة فـــي البنـــود مـــن (
  مــــــن المقطــــــع "ثالثــــــًا" مــــــن هــــــذه المــــــادة ومــــــن القــــــروض المحــــــددة 

) التي يتجـاوز كـل منهـا مبلـغ مليـار ونصـف مليـار ليـرة ٨في البند (
) ومــــن القـــــروض ٢٢لبنانيــــة ومـــــن القــــروض المحـــــددة فــــي البنـــــد (

التــي تتجــاوز قيمــة كــل منهــا مبلــغ ثالثــين ) ٢٣البنــد ( المحــددة فــي
  على ان يرفق بهذا الطلب:مليون ليرة لبنانية 

                                                 
 ).٣٢١(تعميم وسيط رقم  ١٣/٥/٢٠١٣تاريخ  ١١٤١٤أضيف هذا املقطع مبوجب القرار الوسيط رقم   -١
أدخـــل آخـــر تعـــديل   )، مث ٣٤٦ (تعميم وسيط رقم ٢٥/١١/٢٠١٣تاريخ  ١١٦١٣القرار الوسيط رقم  مبوجبهذا املقطع  أضيف -٢

 ).٣٨٠ (تعميم وسيط رقم ١٣/١١/٢٠١٤تاريخ  ١١٩٠٠القرار الوسيط رقم مبوجب املادة الثانية من 
القـرار )، مث عـدل مبوجـب ٣٤٦ (تعمـيم وسـيط رقـم ٢٥/١١/٢٠١٣تـاريخ  ١١٦١٣لوسيط رقـم القرار ا مبوجبهذا املقطع  أضيف -٣

 ).٣٦٥(تعميم وسيط رقم  ٧/٥/٢٠١٤تاريخ  ١١٧٦٩الوسيط رقم 
   ١١٨٩٠القــــــــرار الوســــــــيط رقــــــــم مبوجــــــــب املــــــــادة األوىل مــــــــن » ٣١/١٠/٢٠١٤«بــــــــدالً مــــــــن » ٢١/١١/٢٠١٤«أصـــــــبح التــــــــاريخ   -٤

 ).٣٧٥ رقم (تعميم وسيط ٢٧/١٠/٢٠١٤تاريخ 



  ٢٨مكرر  ٧٢

 

  عقـــــــد القــــــــرض الموقــــــــع بــــــــين المصــــــــرف المعنــــــــي والعميــــــــل   -
  علــــــــــــى ان تحــــــــــــدد فيــــــــــــه الضــــــــــــمانات القابلــــــــــــة للتحويــــــــــــل 

   التي يقدمها هذا االخير.
  بيئـــــة تقريـــــر تحقـــــق تقنـــــي مـــــن الفريـــــق التقنـــــي التـــــابع لـــــوزارة ال -

  ) ٢٢المحــــــــــددة فــــــــــي البنــــــــــد (فــــــــــي مــــــــــا خــــــــــص القــــــــــروض 
  .من المقطع "ثالثًا" من هذه المادة

  ) المرفق.IN14-A-CFجدول التسديد المعد وفقًا للنموذج ( -
المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع "ثانيًا"   -

  من هذه المادة.
  اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. -

، طلب موافقة اجمالي لكـل ٢ ٢١/١١/٢٠١٤خالل مهلة اقصاها   -١ ٢
) مـن ٢١) الـى (٩فئة من فئات القروض المحددة في البنود مـن (

) ٨ومن القروض المحددة في البنـد (المقطع "ثالثًا" من هذه المادة 
التــي ال يتجــاوز كــل منهــا مبلــغ مليــار ونصــف مليــار ليــرة لبنانيــة، 

 التي ال تتجاوز قيمة كل ) ٢٣ومن القروض المحددة في البند (

ــــغ ثالثــــين مليــــون ليــــرة لبنانيــــة    ومــــن القــــروض المحــــددة منهــــا مبل
  ) على ان يرفق بهذا الطلب:٢٦) و(٢٥) و(٢٤في البنود (

المســــتندات المتعلقــــة بالضــــمانات المشــــار اليهــــا فــــي المقطــــع   -
  "ثانيًا" من هذه المادة.

) ٢٤و() ١٠) و(٩د (و عقـــــــود القـــــــروض المحـــــــددة فـــــــي البنـــــــ  -
مــــن المقطــــع "ثالثــــًا" مــــن هــــذه المــــادة ومــــن القــــروض ) ٢٥و(

) التــي ال يتجــاوز كــل منهــا مبلــغ مليــار ٨المحــددة فــي البنــد (
ــــروض ونصــــف مليــــار ليــــرة لبنانيــــة وب   جــــداول تســــديد هــــذه الق

 )٩( دو على ان تكون الجداول المتعلقة بـالقروض موضـوع البنـ
  .م.ل.ش "شركة كفاالت"موقعة من  )٢٥) و(٢٤و(

ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة  "شركة كفاالت"كفالة   -
مـــن المقطـــع "ثالثـــًا" مـــن هـــذه  )٢٥) و(٢٤و( )٩د (و فـــي البنـــ
  المادة.

                                                 
 ).٣٧٢ (تعميم وسيط رقم ٧/١٠/٢٠١٤تاريخ  ١١٨٧١القرار الوسيط رقم املادة الثالثة من  مبوجبعدل هذا البند   -١
   ١١٨٩٠القــــــــرار الوســــــــيط رقــــــــم مبوجــــــــب املــــــــادة األوىل مــــــــن » ٣١/١٠/٢٠١٤«بــــــــدالً مــــــــن » ٢١/١١/٢٠١٤«أصـــــــبح التــــــــاريخ   -٢

 ).٣٧٥ (تعميم وسيط رقم ٢٧/١٠/٢٠١٤تاريخ 



 ٢٩مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

  فــــــي مــــــا خــــــص القــــــروض المحــــــددة  المؤسســــــة الضــــــامنةكفالــــــة   -
  .من المقطع "ثالثًا"من هذه المادة )٢٦( في البند

ـــــدفقات النقديـــــة بحســـــب تـــــواريخ اســـــتحقاق دفعـــــات   - جـــــدول الت
ـــــــــــــــــًا لالنمـــــــــــــــــوذج    القـــــــــــــــــروض الممنوحـــــــــــــــــة للعمـــــــــــــــــالء وفق

)IN14-B-CF.المرفق ( 
 

يـــتم تســـديد اصـــل التســـليفات التـــي يمنحهـــا مصـــرف لبنـــان للمصـــارف   -١  :١ثـامن عشر
لمعنيـــة، عمـــًال بأحكـــام المقطـــع ســـادس عشـــر، خـــالل مـــدة اســـتحقاق ا

القروض التي تمنحها هـذه االخيـرة لعمالئهـا وذلـك بـدفعات شـهرية فـي 
  .٢/١/٢٠١٥اول يوم عمل من الشهر، اعتبارًا من 

 تحـــــدد قيمـــــة هـــــذه الـــــدفعات، تبعـــــًا لجـــــداول تســـــديد القـــــروض المعـــــدة   -٢ 
) المشار اليهما IN14-B-CF) و(IN14-A-CFوفقًا لألنموذجين (

اعاله، بنسبة من قيمة االقسـاط المسـتحقة علـى العمـالء تـوازي النسـبة 
  المحددة في المقطع "ثالثًا" اعاله لكل فئة من القروض.

  تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنويًا وتدفع   - ٢ ٣
 في اول يوم عمل من كل سنة.

) مـــــــن هـــــــذا المقطـــــــع، تحتســـــــب بتـــــــاريخ ١خالفـــــــًا الحكـــــــام البنـــــــد (  -٢ ٤
  :  ٢/١/٢٠١٥وتسدد دفعة واحدة بتاريخ  ٣١/١٢/٢٠١٤
نية ، على المصارف المع٢٠١٤الدفعات المستحقة، خالل العام  -

  من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. 
  .٢٠١٤الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خالل العام  -

 
  

  ضــــــــمن حــــــــدود التســــــــليفات االجماليــــــــة المشــــــــار اليهــــــــا فــــــــي المقطــــــــع   :٣تاسع عشر
"ســـــــادس عشـــــــر" مـــــــن هـــــــذه المـــــــادة يمكـــــــن، خـــــــالل مهلـــــــة أقصـــــــاها 

 ســــــــــــــليفات ، افــــــــــــــادة مصــــــــــــــرف االســــــــــــــكان مــــــــــــــن ت٤ ٢١/١١/٢٠١٤
  % مقابــــــــــل القــــــــــروض الســــــــــكنية التــــــــــي يمنحهــــــــــا للعمــــــــــالء ١بفائــــــــــدة 

وذلــــك وفقــــًا لألصــــول ولآلليــــة المحــــددة فــــي المقطعــــين "ســــادس عســــر" 
 ) من المقطع "سابع عشر" من هذه المادة .٢و"ثامن عشر" وفي البند (

                                                 
 ).٣٤٦(تعميم وسيط رقم  ٢٥/١١/٢٠١٣تاريخ  ١١٦١٣ضيف هذا املقطع مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم ا -١
 ).٣٤٩(تعميم وسيط رقم  ١٦/١٢/٢٠١٣تاريخ  ١١٦٣٥عدل هذا البند مبوجب املادة الثالثة من القرار الوسيط رقم  -٢
 ).٣٤٦(تعميم وسيط رقم  ٢٥/١١/٢٠١٣تاريخ  ١١٦١٣وسيط رقم اضيف هذا املقطع مبوجب املادة األوىل من القرار ال -٣
   ١١٨٩٠مبوجــــــــب املــــــــادة األوىل مــــــــن القــــــــرار الوســــــــيط رقــــــــم » ٣١/١٠/٢٠١٤«بــــــــدالً مــــــــن » ٢١/١١/٢٠١٤«أصـــــــبح التــــــــاريخ   -٤

 ).٣٧٥(تعميم وسيط رقم  ٢٧/١٠/٢٠١٤تاريخ 



  ٣٠مكرر  ٧٢

 

يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها االجمالي يوازي مبلـغ   : ١ رونــــــــــــعش
الــف وخمســماية مليــار ليــرة لبنانيــة مقابــل القــروض موضــوع هــذه المــادة 

، وفقـًا ١٥/١٠/٢٠١٧التي تمنحها لعمالئها، على مسؤوليتها قبل تـاريخ 
وط ولألصــول ولآلليــة المحــددة فــي كــل مــن المقــاطع "أوًال" و"ثانيــا" للشــر 

و"ثالثــًا" و"رابعــًا" و"ثامنــًا" و"حــادي عشــر" و"ثالــث عشــر" و"رابــع عشــر" 
علــى ان ال يتجــاوز مجمــوع التســليفات  و"خـامس عشــر" مــن هــذه المــادة.

التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف كافة مقابل القروض السكنية مبلغ 
  مليار ليرة لبنانية. تسعماية

  

  بغيــــــة االســــــتفادة مــــــن احكــــــام المقطــــــع "عشــــــرون"  مــــــن هــــــذه المــــــادة،   :١واحد وعشرون
ان تقـــدم الـــى مكتـــب  ١/٢/٢٠١٧علــى المصـــارف المعنيـــة اعتبـــارًا مــن 

 الحاكم على ثالث نسخ، احداها اصلية: 
، طلـــب موافقـــة افراديـــة لكـــل ١٥/١٠/٢٠١٧خـــالل مهلـــة اقصـــاها  -١

  قــــــــــرض مــــــــــن القــــــــــروض التاليــــــــــة، موضــــــــــوع المقطــــــــــع "ثالثــــــــــًا" 
  من هذه المادة:

ــــــــــــي البنــــــــــــود مــــــــــــن (  - أ ــــــــــــى (١القــــــــــــروض المحــــــــــــددة ف   ) ٧) ال
 ).٣٢) و(٣٠) و(٢٢وفي البنود (

) والتي يتجاوز كل منها مبلغ ٨البند ( القروض المحددة في - ب
  ) المقابلة لها.٢٧مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (

) والتي تتجاوز قيمة كل منها ٢٣القروض المحددة في البند ( -ج
  مبلغ ثالثين مليون ليرة لبنانية.

  يرفق بهذا الطلب:
تحــدد عقــد القــرض الموقــع بــين المصــرف المعنــي والعميــل علــى ان   - 

  فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا االخير. 
  تقريـــــــر تحقـــــــق تقنـــــــي مـــــــن الفريـــــــق التقنـــــــي التـــــــابع لـــــــوزارة البيئـــــــة   - 

) مــن المقطــع "ثالثــًا" ٢٢فــي مــا خــص القــروض المحــددة فــي البنــد (
  من هذه المادة.

  ) المرفق.IN-A-CFجدول التسديد المعد وفقًا للنموذج (   - 
المتعلقة بالضمانات المشار اليها فـي المقطـع "ثانيـًا" مـن  المستندات  - 

  هذه المادة.

                                                 
)، مث أدخـل آخــر تعــديل ٣٨٢(تعمـيم وســيط رقــم  ١٠/١٢/٢٠١٤تــاريخ  ١١٩١٥ضـيف هــذا املقطـع مبوجــب القــرار الوسـيط رقــم أ -١

 ).٤٤٤(تعميم رقم  ١٢/١١/٢٠١٦تاريخ  ١٢٣٧٩مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم 



 ٣١مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

  اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.   - 
، طلب موافقة اجمالي لكل فئة ١٥/١٠/٢٠١٧خالل مهلة اقصاها  -٢

  من فئات القروض التالية موضوع المقطع "ثالثًا" من هذه المادة :
) وفي البنود ٢١) الى (٩ن (القروض المحددة في البنود م -١أ 

 )٣٣) و(٣١) و(٢٩) و(٢٨) و(٢٦) و(٢٥) و(٢٤(
  .)٣٤(و

) والتي ال يتجاوز كل منهـا مبلـغ ٨القروض المحددة في البند ( -ب
  ) المقابلة لها. ٢٧مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (

) والتـــي ال تتجـــاوز قيمـــة كـــل ٢٣القـــروض المحـــددة فـــي البنـــد ( -ج
  بلغ ثالثين مليون ليرة لبنانية. منها م

 يرفق بهذا الطلب:
المسـتندات المتعلقـة بالضــمانات المشـار اليهـا فــي المقطـع "ثانيــًا"   - 

 من هذه المادة.
) ٢٥) و(٢٤) و(١٠) و(٩عقــود القــروض المحــددة فــي البنــود (  - 

مــن المقطــع "ثالثــًا" مــن هــذه المــادة والقــروض المحــددة فــي البنــد 
اوز كـــل منهـــا مبلـــغ مليـــار ونصـــف مليـــار ليـــرة ) التـــي ال يتجـــ٨(

) المقابلــة لهــا وبجــداول ٢٧لبنانيــة والقــروض المحــددة فــي البنــد (
تسـديد هــذه القــروض علــى ان تكـون الجــداول المتعلقــة بــالقروض 

) موقعــة مــن "شــركة كفــاالت" ٢٥) و(٢٤) و(٩موضــوع البنــود (
  ش.م.ل.

   كفالـــــــة "شـــــــركة كفـــــــاالت" ش.م.ل. فـــــــي مـــــــا خـــــــص القـــــــروض  - 
  ) مـــــن المقطـــــع "ثالثـــــًا" ٢٥) و(٢٤) و(٩المحـــــددة فـــــي البنـــــود (

  من هذه المادة.
  كفالـــــة المؤسســـــة الضـــــامنة فـــــي مـــــا خـــــص القـــــروض المحـــــددة   -

  ) من المقطع "ثالثًا" من هذه المادة.٢٦في البند (
جدول التدفقات النقديـة بحسـب تـواريخ اسـتحقاق دفعـات القـروض   -

  ) المرفق.IN-B-CF( الممنوحة للعمالء وفقًا لالنموذج
  

                                                 
 ).٤٥٠(تعميم وسيط رقم  ١٥/٢/٢٠١٧تاريخ  ١٢٤٥٥من القرار الوسيط رقم اخلامسة مبوجب املادة الفقرة  ههذ عدلت -١



  ٣٢مكرر  ٧٢

 

يــتم تســديد اصــل التســليفات التــي يمنحهــا مصــرف لبنــان للمصــارف  -١:١ثاني وعشرون
هذه المـادة، خـالل مـدة المعنية، عمًال بأحكام المقطع "عشرون" من 

استحقاق القروض التي تمنحها هذه االخيرة لعمالئهـا وذلـك بـدفعات 
 . ٢/١/٢٠١٨شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتبارًا من 

تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعًا لجداول تسديد القروض المعدة وفقًا   -٢
) المشار اليهما اعاله، IN-B-CF) و(IN-A-CFلألنموذجين (

بة من قيمة االقساط المستحقة على العمالء توازي النسبة بنس
 المحددة في المقطع "ثالثًا" اعاله لكل فئة من القروض.

تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنويًا وتدفع في   -٣
  اول يوم عمل من كل سنة.

ــــــد (  -٤ ــــــًا الحكــــــام البن ــــــاريخ ١خالف ) مــــــن هــــــذا المقطــــــع، تحتســــــب بت
الـــدفعات  ٢/١/٢٠١٨وتســـدد دفعـــة واحـــدة بتـــاريخ  ٣١/١٢/٢٠١٧

، علـى المصـارف المعنيـة مـن اصـل ٢٠١٧المستحقة، خـالل العـام 
 .٢٠١٧التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خالل العام 

  
  

ضـمن حـدود التسـليفات االجماليـة المشــار اليهـا فـي المقطـع "عشــرون"   :٢ثالث وعشرون
، افـــادة ١٥/١٠/٢٠١٧مـــن هـــذه المـــادة يمكـــن، خـــالل مهلـــة أقصـــاها 

% مقابـــل القـــروض الســـكنية ١مصــرف االســـكان مـــن تســـليفات بفائــدة 
من اي نوع  التي يمنحها للعمالء شرط ان ال تتجاوز الفوائد والعموالت

% وذلـك وفقـًا لألصـول  ٣كانت المحتسـبة علـى هـذه القـروض نسـبة  
ولآلليـة المحـددة فـي المقطعـين "عشـرون" و"ثـاني وعشـرون" وفـي البنـد 

  ) من المقطع "واحد وعشرون" من هذه المادة.٢(
  

                                                 
  )، ٣٨٢(تعمـــــــــــــيم وســـــــــــــيط رقـــــــــــــم  ١٠/١٢/٢٠١٤تـــــــــــــاريخ  ١١٩١٥رار الوســـــــــــــيط رقـــــــــــــم القـــــــــــــ مبوجـــــــــــــباضـــــــــــــيف هـــــــــــــذا املقطـــــــــــــع  -١

 ).٤٤٤(تعميم رقم  ١٢/١١/٢٠١٦تاريخ  ١٢٣٧٩مث عدل مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم 
أدخــل آخــر تعــديل )، مث ٣٨٢(تعمــيم وسـيط رقــم  ١٠/١٢/٢٠١٤تــاريخ  ١١٩١٥اضـيف هــذا املقطــع مبوجــب القـرار الوســيط رقــم  -٢

 ).٤٥٠(تعميم وسيط رقم  ١٥/٢/٢٠١٧تاريخ  ١٢٤٥٥وجب املادة السادسة من القرار الوسيط رقم مب



 ٣٣مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

فـــي حـــال صـــدور قـــرار نهـــائي عـــن "هيئـــة التحقيـــق الخاصـــة" بوضـــع   :١رونــــعشو رابع 
ـــــــــــد Traceableالمراقبـــــــــــة ( يـــــــــــل تحـــــــــــتحســـــــــــابات العم   ) أو بتجمي
يترتــب لصــالح مصــرف لبنــان، علــى رصــيد التســليفات  هــذه الحســابات

الممنوحة منـه للمصـرف مقابـل القـرض الممنـوح للعميـل المعنـي، فائـدة 
% تحتســب ســنويًا وتــدفع فــي اول يــوم عمــل مــن كــل ٦دائنــة بمعــدل 

  سنة.
 

  بـــــــالليرة اللبنانيـــــــة لمـــــــرة واحـــــــدة، يســـــــتوفي مصـــــــرف لبنـــــــان عمولـــــــة،   :٢خامس وعشرون
ـــة كافـــة % مـــن قيمـــة القـــروض ٠،٤٠نســـبة ب الممنوحـــة الصـــديقة للبيئ

، مــــن قبـــل المصـــارف والمؤسســــات ١٤/١/٢٠١٣اعتبـــارًا مـــن تـــاريخ 
  المالية بموجب احكام هذه المادة.

يطلــب مــن المصــارف والمؤسســات الماليــة تزويــد وحــدة التمويــل لــدى 
ـــان، فصـــليًا خـــالل مه ـــة الفصـــل، مصـــرف لبن ـــة عشـــرة ايـــام مـــن نهاي ل

بالئحـة تتضـمن اسـماء جميـع العمــالء الـذين اسـتفادوا هـذا الفصـل مــن 
وذلــك فــي مــا  وقيمـة القــرض الممنــوح لكــل مـنهمصــديقة للبيئــة قـروض 
  خص:

الصديقة للبيئة التي ال تتجاوز قيمة كل منهـا مبلـغ ثالثـين القروض  -
  االجنبية.مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعمالت 

  لتمويــــــــل شــــــــراء ســــــــخانات ميــــــــاه تعمــــــــل القــــــــروض التــــــــي تمــــــــنح  -
  .على الطاقة الشمسية

ــــــة الشمســــــية  - ــــــل شــــــراء انظمــــــة الطاق ــــــي تمــــــنح لتموي   القــــــروض الت
  .UNDPفي المناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع 

القــروض بــالليرة اللبنانيــة لتمويــل الجــزء البيئــي مــن مشــاريع صــديقة  -
  ال الطاقة والتي تمنح بكفالة "شركة كفاالت ش.م.ل.".للبيئة في مج

استثنائيًا، يتم ارسال الالئحة المشار اليها اعاله التي تتضمن 
 معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذه المادة اعتبارًا 

خالل مهلة اقصاها  ٣١/١٢/٢٠١٤ولغاية  ١٤/١/٢٠١٣من تاريخ 
٣١/٣/٢٠١٥. 

  

                                                 
  )، ٣٦٦ (تعمـــــيم وســــيط رقـــــم ٢٥/٧/٢٠١٤تــــاريخ  ١١٨١٣القــــرار الوســـــيط رقــــم  املــــادة األوىل مـــــن مبوجــــباضــــيف هــــذا املقطـــــع  -١

   ١١٩١٥دة الثالثــــة مــــن القــــرار الوســــيط رقــــم وذلــــك مبوجــــب املــــا» عشــــرون«بــــدالً مــــن » رابــــع وعشــــرون«مث عــــدل ترقيمــــه ليصــــبح 
 ).٣٨٢(تعميم وسيط رقم  ١٠/١٢/٢٠١٤تاريخ 

 ).٣٨٦(تعميم وسيط رقم  ٧/٣/٢٠١٥تاريخ  ١١٩٦١القرار الوسيط رقم  املادة الثانية من مبوجباضيف هذا املقطع  -٢



  ٣٤مكرر  ٧٢

 

ـــة  مجموعهـــا االجمـــالي ي  :١ المادة العاشرة   مكـــن إفـــادة المصـــارف كافـــة مـــن تســـليفات بـــالليرة اللبناني
/ ل.ل وبالـــــدوالر االميركـــــي مجموعهـــــا االجمـــــالي ٧٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠يـــــوازي /
ـــــوازي / ـــــًا" ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ي ـــــل القـــــروض المحـــــددة فـــــي المقطـــــع "ثالث   / د.أ.  مقاب

ك وفقــــًا للشــــروط مــــن هــــذه المــــادة والتــــي تمنحهــــا لعمالئهــــا علــــى مســــؤوليتها، وذلــــ
  ولألصول ولآللية التالية:

يمنح مصـرف لبنـان هـذه التسـليفات للمصـارف المعنيـة باالولويـة وفقـًا لتـاريخ   :أوالً 
تقــديم الطلبــات المســتكملة الشــروط كمــا هــي محــددة فــي هــذه المــادة ولغايــة 
اســتنفاذ المبلــغ المــذكور اعــاله وذلــك بعملــة القــروض التــي تمنحهــا لعمالئهــا، 

محـددة فـي المقطـع "ثالثـًا" مـن هـذه المـادة، علـى ان تكـون القـروض  كما هي
  لمـــــرة واحـــــدة،  الســـــكنية كافـــــة ممنوحـــــة لشـــــراء أو بنـــــاء مســـــكن فـــــي لبنـــــان،

  وعلــــــى ان يكــــــون هــــــذا المســــــكن مقــــــر االقامــــــة الرئيســــــي للعميــــــل اللبنــــــاني 
  أو للمغترب كما هو محدد في المقطع "ثالثًا" ادناه. 

  نية تقديم الضمانات الكافية مقابل هذه التسليفات.على المصارف المع  :ثانيا
ــــى ســــبيل الضــــمانة، ســــندات تمثــــل قيمــــة  يمكــــن لمصــــرف لبنــــان قبــــول، عل

  القروض التي تمنحها المصارف لعمالئها استنادًا الحكام هذه المادة.
يحــتفظ مصــرف لبنــان بحــق الرجـــوع علــى المصــارف المعنيــة بغيــة اســـتيفاء 

لهـــا حتـــى قبـــل تنفيـــذ الضـــمانات المعطـــاة لـــه  قيمـــة التســـهيالت التـــي يمنحهـــا
  بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعاله.

ـــــــة   :ثالثاً  ـــــــة للمصـــــــارف المعني ـــــــالليرة اللبناني ـــــــان التســـــــليفات ب   يمـــــــنح مصـــــــرف لبن
 )FFR( %، وبالـدوالر االميركـي بفائـدة تسـاوي اعلـى حـد مـن معـدل١بفائدة 

)Federal Fund Rate upper Limitســـنويًا،  ) تحتســـب وتـــدفع  
  وفقًا للحدود التالية:

% من قيمة القروض التي تمنح بالدوالر االميركـي للقطاعـات  ١٥نسبة   -١
االنتاجيــة والتــي يوافــق مصــرف لبنــان علــى دعــم الفوائــد المدينــة مقابلهــا 

باســـتثناء  ٢/١/٢٠٠١تـــاريخ  ٧٧٤٣وفقـــًا الحكـــام القـــرار االساســـي رقـــم 
  ت ش.م.ل. القروض الممنوحة بكفالة شركة كفاال

                                                 
  ؛)٤٧٥(تعمـــيم وســـيط رقـــم   ١٩/١٠/٢٠١٧تـــاريخ  ١٢٦٩٧أضـــيفت هـــذه املـــادة مبوجـــب املـــادة الثالثـــة مـــن القـــرار الوســـيط رقـــم  -١

  ) ٤٨٥(تعمــيم وســيط رقـــم  ١/٢/٢٠١٨تــاريخ  ١٢٧٥٥مث اوقــف العمــل ــذه املــادة مبوجـــب املــادة الثانيــة مــن القــرار الوســـيط رقــم 
  اليت نصت على اآليت:

مقابـــل القـــروض  ٧/٣/١٩٩٦تـــاريخ  ٦١١٦ رقـــم القـــرار األساســيال ميكــن للمصـــارف االســـتفادة مـــن أحكــام املـــادة العاشـــرة مـــن  «
 » .١/٢/٢٠١٨لبنان بعد تاريخ  اجلديدة كافة املقدمة اىل مصرف



 ٣٥مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

ـــــدوالر االميركـــــي  ١٥٠نســـــبة  -٢ ـــــي تمـــــنح بال ـــــروض الت % مـــــن قيمـــــة الق
  ألغــراض االبحــاث والتطــوير فــي قطاعــات انتاجيــة تقــوم بجهــد مشــترك 
بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص فـي لبنـان واي مـن الجامعـات 
أو مراكـــــز االبحـــــاث أو الحاضـــــنات لتطـــــوير منتجـــــات حاليـــــة أو خلـــــق 

  لـــــــى ان ال تتجـــــــاوز مـــــــدة تســـــــديد اصـــــــل القـــــــرض منتجـــــــات جديـــــــدة ع
ـــــــرة الســـــــماح    عشـــــــر ســـــــنوات يبـــــــدأ احتســـــــابها اعتبـــــــارًا مـــــــن انتهـــــــاء فت

 التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منح القرض. 
% مـن قيمـة القـروض بالـدوالر االميركـي التـي تمـنح لتمويـل  ١٥٠نسبة  -٣

ة وفقــًا للشــروط المحــددة فــي الصــديقة للبيئــة فــي مجــال الطاقــالمشــاريع 
ـــاريخ  ٧٨٣٥المقطـــع "سادســـًا" مـــن القـــرار االساســـي رقـــم   ٢/٦/٢٠٠١ت

/ د.أ. وال تسـتفيد مـن دعـم ٢٠ ٠٠٠تتجـاوز قيمـة كـل منهـا مبلـغ /والتي 
ـــغ  ـــى ان ال تتجـــاوز قيمـــة القـــرض الواحـــد مبل ـــد المدينـــة، عل الدولـــة للفوائ

  /د.أ.٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠/
ـــي تمـــنح لمـــدة % مـــن قيمـــة القـــروض  ٦٠نســـبة  -٤ ـــدوالر االميركـــي الت   بال

الصــديقة للبيئــة وفقــًا للشــروط ال تتجــاوز الســبع ســنوات لتمويــل المشــاريع 
   ٧٨٣٥المحــــــددة فــــــي المقطــــــع "سادســــــًا" مــــــن القــــــرار االساســــــي رقــــــم 

ــــــاريخ  ــــــي  ٢/٦/٢٠٠١ت   د.أ. /٢٠ ٠٠٠/تتجــــــاوز قيمــــــة كــــــل منهــــــا والت
  مقابلها. والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة

القــــروض الممنوحـــة بالـــدوالر االميركـــي لبنـــاء  % مـــن قيمـــة ١٠٠نســـبة   -٥
مـــرآب جمــــاعي للعمـــوم بهــــدف تـــأجير مواقــــف للســـيارات وفقــــًا للشــــروط 

  ,٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥المحددة في القرار االساسي رقم 
  % مـــــن قيمـــــة القـــــروض التـــــي تمـــــنح بالـــــدوالر االميركـــــي ١٠٠نســـــبة   -٦

صديقة للبيئة في مجال الطاقـة وفقـًا للشـروط المحـددة اللتمويل المشاريع 
ــــــــــــم  ــــــــــــرار االساســــــــــــي رق ــــــــــــي المقطــــــــــــع "سادســــــــــــًا" مــــــــــــن الق    ٧٨٣٥ف

ـــــــاريخ  ـــــــر( ٢/٦/٢٠٠١ت ـــــــي للتثمي ـــــــك االوروب ـــــــة مـــــــن البن   ) EIBوالممول
 ) AFD” AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT“و(

  والتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
من قيمة القروض الممولـة مـن البنـك الـدولي والتـي تمـنح  % ١٠٠نسبة   -٧

الصديقة للبيئة للحد مـن التلـوث وفقـًا بالدوالر االميركي لتمويل المشاريع 
 ٧٨٣٥للشــروط المحــددة فــي المقطــع "سادســًا" مــن القــرار االساســي رقــم 

  .التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينةو  ٢/٦/٢٠٠١تاريخ 



  ٣٦مكرر  ٧٢

 

ــــدوالر  ٦٠نســــبة   -٨ % مــــن قيمــــة القــــروض غيــــر الســــكنية التــــي تمــــنح بال
  وفقــــــــًا الشــــــــروط المنصــــــــوص عليهــــــــا فــــــــي المقطــــــــع "أوًال" االميركــــــــي 

   ٧٨٣٥القــــــــرار االساســــــــي رقــــــــم مــــــــن مــــــــن المــــــــادة العاشــــــــرة مكــــــــرر 
  علــــــــــى ان ال تتجــــــــــاوز قيمــــــــــة القــــــــــرض الواحــــــــــد  ٢/٦/٢٠٠١تــــــــــاريخ 

  / د.أ.١٥ ٠٠٠ ٠٠٠/مبلغ 
ـــــروض  ١٥نســـــبة   -٩ ـــــة % مـــــن قيمـــــة الق ـــــي تمـــــنح للقطاعـــــات االنتاجي   الت

  بالــــــدوالر االميركــــــي بكفالــــــة شــــــركة كفــــــاالت ش.م.ل. والتـــــــي تســــــتفيد 
  من دعم الدولة للفوائد المدينة.

ـــًا  ٧٥نســـبة   -١٠ ـــوح بـــالليرة اللبنانيـــة وفق % مـــن قيمـــة القـــرض الســـكني الممن
المنصــوص عليهــا فــي المقطــع "أوًال" مــن المــادة العاشــرة مكــرر للشــروط 

علـى ان ال يتجـاوز  ٢/٦/٢٠٠١تـاريخ  ٧٨٣٥ار االساسـي رقـم القـر من 
/ ل.ل. لقـــــاء الوحـــــدة الســـــكنية ١ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠القـــــرض المـــــذكور /

  المنوي تملكها.
% من قيمة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا  ٩٠نسبة  -١١

  إلـــــى البروتوكـــــول الموقـــــع مـــــع المؤسســــــة العامـــــة لإلســـــكان بمـــــا فيهـــــا 
ة بـــوالص الضـــمان فـــي حـــال تـــم تقســـيطها للمصـــرف بـــنفس تـــواريخ كلفـــ

  استحقاق أقساط القروض.
% مـــن قيمـــة القـــروض السكنيــــة التـــي تمـــنح بـــالليرة اللبنانيـــة  ١٠٠نســـبة  -١٢

استنادًا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهـاز اسـكان العسـكريين 
  المتطوعين.

التـــي تمـــنح بـــالليرة اللبنانيـــة % مـــن قيمـــة القـــروض السكنيــــة  ١٠٠نســـبة  -١٣
  اســــــــــــتنادًا الــــــــــــى بروتوكــــــــــــول التعــــــــــــاون الموقــــــــــــع بــــــــــــين المصــــــــــــارف 

  وصندوق تعاضد القضاة.
% مـــن قيمـــة القـــروض السكنيــــة التـــي تمـــنح بـــالليرة اللبنانيـــة  ١٠٠نســـبة  -١٤

  استنادًا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.
لقـــروض السكنيــــة التـــي تمـــنح بـــالليرة اللبنانيـــة % مـــن قيمـــة ا ١٠٠نســـبة  –١٥

اســتنادا الــى بروتوكــول التعــاون الموقــع بــين المصــارف والمديريــة العامــة 
  لقوى االمن الداخلي.

التـــي تمـــنح بـــالليرة اللبنانيـــة  % مـــن قيمـــة القـــروض السكنيــــة ١٠٠نســبة   -١٦
عامــة اســتنادًا الــى بروتوكــول التعــاون الموقــع بــين المصــارف والمديريــة ال

  .لألمن العام
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 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

% من قيمـة القـروض التـي تمـنح بالـدوالر االميركـي لمتابعـة  ١٠٠نسبة   -١٧
  الدراســــــــة فــــــــي مؤسســــــــات التعلــــــــيم العــــــــالي وفقــــــــًا للشــــــــروط المحــــــــددة 

  القـــرار االساســـي ) مـــن المـــادة التاســـعة مـــن ١فـــي الفقـــرة (ح) مـــن البنـــد (
  . ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥رقم 

روض التـي تمـنح بالـدوالر االميركـي لتمويــل % مـن قيمـة القـ ١٥٠نسـبة   -١٨
  الصــــديقة للبيئــــة فــــي مجــــال الطاقــــة وفقــــًا للشــــروط المحــــددة المشــــاريع 

 ٢/٦/٢٠٠١تـاريخ  ٧٨٣٥في المقطع "سادسًا" من القرار االساسي رقـم 
  / د.أ. وال تســـــــــتفيد ٢٠ ٠٠٠والتـــــــــي ال تتجـــــــــاوز قيمـــــــــة كـــــــــل منهـــــــــا /

  .من دعم الدولة للفوائد المدينة
% مـن قيمـة القـروض التـي تمـنح بالـدوالر االميركـي لتمويــل  ١٥٠نسـبة   -١٩

الصديقة للبيئة في مجال الطاقة لشراء انظمـة الطاقـة الشمسـية المشاريع 
  وفقــــًا لبرنــــامج آليــــة التنميــــة النظيفــــة فــــي منــــاطق ريفيــــة بســــعر الكلفــــة 

ــــــامج االنمــــــائي لالمــــــم المتحــــــدة  ــــــة الشمســــــية بالتعــــــاون مــــــع البرن للطاق
)UNDP (د.أ. ٢٠ ٠٠٠ال تتجــــــــــاوز قيمــــــــــة كــــــــــل منهـــــــــــا / والتــــــــــي /  

  وال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 
  / د.أ. ٢٠٠ ٠٠٠% مــــن الجــــزء، الــــذي ال يتجــــاوز مبلــــغ / ١٥٠نســــبة   -٢٠

ــــــدوالر االميركــــــي  ــــــي تمــــــنح بال ــــــروض الت ــــــرض، مــــــن قيمــــــة الق   لكــــــل ق
ـــى ان ال تتجـــاو  ـــدة عل ـــادرين النشـــاء مشـــاريع جدي ـــرواد االعمـــال والمب   ز ل

مــدة تســديد اصــل القــرض ســبع ســنوات يبــدأ احتســابها اعتبــارًا مــن انتهــاء 
  فتــرة الســماح التــي يجــب ان تتــراوح بــين ســنة وثــالث ســنوات مــن تــاريخ 

  منح القرض. 
بــالليرة اللبنانيــة التــي تمــنح " "القــروض الصــغيرة% مــن قيمــة  ١٠٠نســبة   -٢١

ة" التي تمنحهـا و "القروض الصغير بموافـقة "مؤسسات اإلقراض الصغيـر"
مباشــــرة هــــذه المؤسســــات أو المؤسســــات الماليــــة والممولــــة مــــن قــــروض 

  يمنحها المصرف المعني لها بالليرة اللبنانية.
  % مـــــن قيمـــــة القـــــروض بالـــــدوالر االميركـــــي التـــــي تمـــــنح  ١٥٠نســـــبة  -٢٢

ــــــة  ــــــل المشــــــاريع الصــــــديقة للبيئ   لمــــــدة ال تتجــــــاوز عشــــــر ســــــنوات لتموي
  روط المحـــــــددة فـــــــي المقطـــــــع "سادســـــــًا" للحـــــــد مـــــــن التلـــــــوث وفقـــــــًا للشـــــــ

  والتـــي ال تســـتفيد  ٢/٦/٢٠٠١تـــاريخ  ٧٨٣٥مـــن القـــرار االساســـي رقـــم 
  من دعم الدولة للفوائد المدينة.



  ٣٨مكرر  ٧٢

 

التـي تمـنح لتمويــل بالـدوالر االميركـي % مـن قيمـة القـروض  ١٥٠نسـبة   -٢٣
  الجـــــزء البيئـــــي مـــــن مشـــــاريع صـــــديقة للبيئـــــة فـــــي غيـــــر مجـــــال الطاقـــــة 

  علــــى أن ال تتعــــدى يد مــــن دعــــم الدولــــة للفوائــــد المدينــــة التــــي ال تســــتف
  / د.أ.٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠قيمة القرض الواحد مبلغ /

% من قيمة القروض للقطاعات االنتاجية بالدوالر االميركي  ١٠٠نسبة   -٢٤
التي تمنح ضمن برنامج "كفاالت االشجار" والتي تستفيد من دعم الدولة 

  للفوائد المدينة.
لتمويل الجزء البيئي بالدوالر االميركي ن قيمة القروض % م ١٠٠نسبة   -٢٥

  مـــــن مشـــــاريع صـــــديقة للبيئـــــة فـــــي مجـــــال الطاقـــــة والتـــــي تمـــــنح بكفالـــــة 
  "شركة كفاالت" ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

% من قيمة القـروض التـي تمـنح بـالليرة اللبنانيـة للقطاعـات  ١٠٠نسبة  -٢٦١
برنـــامج "كفالـــة المؤسســـات الصـــغيرة" (مثـــل القـــروض االنتاجيـــة ضـــمن 

ـــة مـــن قبـــل صـــندوق التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة) التـــي ال  المكفول
  تستفيد من دعم الفوائد المدينة شرط ان:

  / ل.ل.٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠ال تتعدى قيمة كل منها مبلغ / -
  تمنح لمدة ال تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد اقصى.  -
  ال تستفيد من كفالة شركة "كفاالت" ش.م.ل. -
  ال تكـــون مـــن القـــروض الصـــغيرة المشـــار اليهـــا فـــي القـــرار االساســـي  -

 .١٣/٧/٢٠٠٤تاريخ  ٨٧٧٩رقم 
لتمويـل بالـدوالر االميركـي  القـروض التـي تمـنح ارصـدة مـن % ٦٠ نسـبة  -٢٧

 مقابـــل القــروض التـــي تســـتفيد مــن دعـــم الدولـــة للفوائـــدالرأســمال التشـــغيلي 
) مـن المقطـع ٨المدينة أو القـروض غيـر السـكنية المشـار اليهـا فـي البنـد (

 :"ثالثًا" هذا شرط
ال تتعـــدى مـــدة القـــرض الســـنتين مـــن ضـــمنها فتـــرة ســـماح حـــدها  ان -

ـــاج  ـــدء االنت   االقصـــى ســـنة علـــى ان تســـري مـــدة القـــرض مـــن تـــاريخ ب
   في المشروع.

%  ١٠ال التشغيلي ان ال تتعدى قيمة القرض الممنوح لتمويل الرأسم   -
القرض المقابل الذي يستفيد من دعم الدولـة للفوائـد المدينـة من قيمة 

ـــر الســـكني المشـــار اليـــه فـــي البنـــد ( ) مـــن المقطـــع ٨أو القـــرض غي
  "ثالثًا" هذا.

                                                 
 ).٤٨٢(تعميم وسيط رقم  ٢٧/١٢/٢٠١٧ تاريخ ١٢٧٤٢ رقمن القرار الوسيط معدل هذا البند مبوجب املادة األوىل  -١



 ٣٩مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

% مـــن قيمـــة القـــروض الســـكنية التـــي تمـــنح بـــالليرة اللبنانيـــة  ١٠٠نســـبة   -٢٨
المصــارف والمديريــة العامــة اســتنادا الــى بروتوكــول التعــاون الموقــع بــين 

  ألمن الدولة. 

% مـــن قيمـــة القـــروض الســـكنية التـــي تمـــنح بـــالليرة اللبنانيـــة  ١٠٠نســـبة   -٢٩
ـــــين المصـــــارف والضـــــابطة  ـــــى بروتوكـــــول التعـــــاون الموقـــــع ب اســـــتنادا ال

  الجمركية.
% مــن قيمــة القــروض التــي تمــنح بالــدوالر االميركــي لــدعم  ١٥٠نســبة   -٣٠

ة لتمويـــل المشــــاريع الصـــديقة للبيئــــة فـــي مجــــال القـــرى والمنـــاطق الريفيــــ
الطاقــة والطاقــة المتجــددة التــي ال تســتفيد مــن دعــم الدولــة للفوائــد المدينــة 

  / د.أ.٢٠ ٠٠٠والتي تتجاوز قيمة كل منها /
لــدعم بالــدوالر االميركــي % مــن قيمــة القــروض التــي تمــنح  ١٥٠نســبة   -٣١

يقة للبيئــــة فـــي مجــــال القـــرى والمنـــاطق الريفيــــة لتمويـــل المشــــاريع الصـــد
الطاقــة والطاقــة المتجــددة التــي ال تســتفيد مــن دعــم الدولــة للفوائــد المدينــة 

  ./ د.أ٢٠ ٠٠٠/والتي ال تتجاوز قيمة كل منها 
% مـن قيمـة القـروض التـي تمـنح بالـدوالر االميركـي لتمويــل  ١٥٠نسـبة     -٣٢

ـــاج اللبنـــاني لألعمـــال الفنيـــة (افـــالم ســـينمائية أو تلفزيونيـــ   ة، روائيـــة االنت
والتـي يمكـن ان تشـمل القيمـة أو وثائقيـة أو تثقيفيـة، أو اعمـال مسـرحية) 

  المدفوعة لشراء الحقوق الفكرية النتاج العمل وذلك وفقًا للشروط التالية: 
ان ال تتجـــاوز مـــدة القـــرض ســـت عشـــرة ســـنة بمـــا فيهـــا فتـــرة ســـماح    -أ

 مقدارها سنتين. 
/ د.أ. اال ألسـباب ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ان ال تتجاوز قيمـة القـرض مبلـغ /  -ب

 معللة يعود تقديرها للحاكم.
 % على االقل.٩٠ان يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة    -ج

يعلـــق مصـــرف لبنـــان موافقتـــه علـــى مـــنح التســـليفات للمصـــارف المعنيـــة 
مقابل القروض موضوع هذا البنـد علـى مـدى تـأثير المشـروع علـى النمـو 

 رص عمـــل فـــي الســـوق اللبنـــانياالقتصـــادي واالجتمـــاعي وعلـــى خلـــق فـــ
وعلى مدى دعمه للمهارات الفكرية  وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية

  االبداعية.
ـــة ١٠٠نســـبة   -٣٣ ـــالليرة اللبناني ـــي تمـــنح ب % مـــن قيمـــة القـــروض الســـكنية الت

  استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج االطفاء.
ـــة % مـــن قيمـــة القـــروض ١٠٠نســـبة   -٣٤ ـــالليرة اللبناني ـــي تمـــنح ب الســـكنية الت

  استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.



  ٤٠مكرر  ٧٢

 

% مـــن قيمـــة القــــروض الســـكنية الممنوحـــة بـــالليرة اللبنانيـــة  ١٠٠نســـبة  -٣٥
  لمـــــوظفي هيئـــــة االســـــواق الماليـــــة علـــــى ان ال تتجـــــاوز قيمـــــة القـــــرض 

  / ل.ل.١ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠مبلغ /
% مـــن قيمـــة القــــروض الســـكنية الممنوحـــة بـــالليرة اللبنانيـــة  ١٠٠ نســـبة  -٣٦

لمســــتخدمي لجنــــة مراقبـــــة هيئــــات الضــــمان علـــــى ان ال تتجــــاوز قيمـــــة 
  / ل.ل.١ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠القرض/

القــروض الســكنية الممنوحــة بالــدوالر االميركــي  % مــن قيمــة ١٠٠نســبة  -٣٧
علـى ان يكــون  شــراء أو بنـاء مســكن فـي لبنــان ، لمـرة واحــدة،ل للمغتـربين

  شرط: هذا المسكن مقر االقامة الرئيسي للعميل 
  ان يكون المقترض:   -أ 

مـــن الجنســـية اللبنانيـــة أو مـــن اصـــل لبنـــاني وقـــد تقـــدم بطلـــب  -
  للحصول على الجنسية اللبنانية. 

 مقيمًا في الخارج منذ مدة ال تقل عن خمس سنوات. -
  نية.غير محكوم عليه داخل أو خارج األراضي اللبنا -

ـــــرض المـــــذكور /  -ب ـــــك ٨٠٠ ٠٠٠ان ال يتجـــــاوز الق ـــــاء تمل / د.أ. لق
الوحــدة الســكنية وان ال يستحصــل المســتقرض علــى ايــة تســهيالت 
مصــرفية اخــرى لتغطيــة قيمــة الوحــدة الســكنية هــذه غيــر انــه يمكــن 
  زيـــادة قيمـــة القـــرض، لمـــرة واحـــدة، فـــي مـــا خـــص الوحـــدة الســـكنية 

  ى المشار اليه اعاله.قيد االنجاز وذلك ضمن الحد االقص
ان ال تتجــاوز مــدة تســديد اصــل القــرض ثالثــين ســنة بمــا فيهــا فتــرة  -ج

الســماح التــي ال يمكــن ان تزيــد عــن اربــع ســنوات مــن تــاريخ مــنح 
  القرض.

 ان يكون المسكن ضمن الضـمانات المقدمـة لقـاء القـرض الممنـوح   -د 
  ض. طيلة فترة استفادة المصرف من التسليفات مقابل هذا القر 

ان ال يقـــدم هـــذا المســـكن كضـــمانة ألي قـــرض آخـــر اال للقـــرض    -هـ
البيئي الممنوح للعميل والمتعلق بالوحـدة السـكنية المعنيـة او لزيـادة 

  ) هذا.٣٧قيمة القرض وفقًا لما ورد في  الفقرة (ب) من البند (
ان ال يتم بيع الوحدة السـكنية قبـل مـرور سـبع سـنوات علـى وضـع    -و

 .لتنفيذالقرض موضع ا
ـــــتم   -ز ـــــل مـــــرور ســـــبع ســـــنوات  التســـــديد المســـــبق للقـــــرضان ال ي   قب

حــاالت خاصــة أو اســتثنائية اال فــي  علــى وضــعه موضــع التنفيــذ
تصـــنيف  مبـــررة يعـــود التقـــدير فيهـــا لحـــاكم مصـــرف لبنـــان كتغييـــر



 ٤١مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

  القــــرض بحيــــث يصــــبح مشــــكوكًا بتحصــــيله أو رديئــــًا أو كالوفــــاة 
سـباب خارجـة عـن ارادتـه أو توقف دخل العميل ألكثر مـن سـنة أل

أو تــــأخر أو عــــدم اســــتالم الوحــــدة الســــكنية قيــــد االنشــــاء أو عــــدم 
 امكانية تسجيلها.

ــــــتم اســــــتبدال الوحــــــدة الســــــكنية اال فــــــي   -ح   حــــــاالت خاصــــــة ان ال ي
  أو استثنائية مبررة يعود التقـدير فيهـا لحـاكم مصـرف لبنـان كتـأخر 

دم امكانيــــة أو عــــدم اســــتالم الوحــــدة الســــكنية قيــــد االنشــــاء أو عــــ
  وذلك لمرة واحدة.تسجيلها 

  القـــــــــروض غيـــــــــر الســـــــــكنية الممنوحـــــــــة  % مـــــــــن قيمـــــــــة ١٠٠نســـــــــبة  -٣٨
 بالدوالر االميركي للمغتربين شرط: 

ان تتــوفر فــي المقتــرض الشــروط المحــددة فــي الفقــرة (أ) مــن البنــد    -أ 
  ) اعاله.٣٧(

  ان تكون القروض ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة في لبنان. -ب
ن ال تكون ممنوحـة لغايـات إسـتهالكية أو لتمويـل مشـاريع التطـوير ا -ج

العقاري أو شراء عقارات غير مبنية او لتمويل الرأسـمال التشـغيلي 
أو العادة تمويل قروض ممنوحـة سـابقًا او إلعـادة تمويـل مشـاريع 
 قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

  ض شريكًا مقيمًا في لبنان. ان ال يكون للمقتر    -د 
  / د.أ.١٥ ٠٠٠ ٠٠٠أن ال يتجاوز القرض مبلغ /   -هـ
ســنة يبــدأ احتســـابها  ١٥ان ال تتجــاوز مــدة تســديد اصـــل القــرض    -و 

  اعتبــــــــارًا مــــــــن انتهــــــــاء فتــــــــرة الســــــــماح التــــــــي يجــــــــب ان تتــــــــراوح 
  بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

روض الممنوحــة بالــدوالر االميركــي لتمويــل % مــن قيمــة القــ ١٠٠نسـبة  -٣٩١
الرأســـمال التشـــغيلي للمؤسســـات الصــــناعية بغيـــة تصـــدير انتاجهـــا وفقــــًا 

» المـادة العاشـرة مكـرر«للشروط المحددة في المقطع "سادس عشر" من 
علـى ان ال تتجـاوز  ٢/٦/٢٠٠١تـاريخ  ٧٨٣٥من القـرار االساسـي رقـم 

  / د.أ.٣ ٠٠٠ ٠٠٠قيمة القرض /

                                                 
 ).٤٨٢(تعميم وسيط رقم  ٢٧/١٢/٢٠١٧تاريخ  ١٢٧٤٢ ن القرار الوسيط رقمالثانية مهذا البند مبوجب املادة  أضيف -١



  ٤٢مكرر  ٧٢

 

  ان تكــــون القــــروض المحــــددة فــــي المقطــــع "ثالثــــًا" مــــن هــــذه المــــادة ممنوحــــة   :رابعاً 
  على ان: ٣١/١٢/٢٠١٨قبل تاريخ 

ــــــدة أو توســــــيع مشــــــاريع قائمــــــة  -١ ــــــل مشــــــاريع جدي   تكــــــون ممنوحــــــة لتموي
  وغيـــــر ممنوحـــــة العـــــادة تمويـــــل مشـــــاريع قائمـــــة أو لشـــــراء مســـــاهمات 

  .او مشاركات أو لتسديد قروض سابقة
  ة لتمويـــــل مشـــــاريع تتعلـــــق بالتزامـــــات متعاقـــــد عليهـــــا ال تكـــــون ممنوحـــــ -٢

  مـــــع الدولـــــة اللبنانيـــــة أو البلـــــديات أو المؤسســـــات العامـــــة (مثـــــل عقـــــود 
ــــــــــاًء BOTالـــــــــــ ( ــــــــــذ بن ــــــــــي تنف ــــــــــود بالتراضــــــــــي وااللتزامــــــــــات الت   ) والعق

  على مناقصات).
ال تتجاوز، خالفًا الي نص آخر، الفوائد والعموالت مـن اي نـوع كانـت،  -٣

  ســـــــــنويًا علـــــــــى هـــــــــذه القـــــــــروض، النســـــــــب المحـــــــــددة التـــــــــي تحتســـــــــب 
  ) المرفق. IN18في الجدول (

  يــــــتم تســــــديد هــــــذه القــــــروض بــــــدفعات تســــــتحق فــــــي نهايــــــة كــــــل شــــــهر   -٤
أو كل فصل وفقًا لما هو محدد فـي العقـد الموقـع بـين المصـرف المعنـي 

   وعميله.
تقــدم  بغيــة االســتفادة مــن احكــام هــذه المــادة ، علــى المصــارف المعنيــة ان :خامســاً 

 الى مكتب الحاكم على ثالث نسخ، احداها اصلية: 
طلب موافقة افرادية لكل قرض من القـروض التاليـة، موضـوع المقطـع  -١ ١

  "ثالثًا" من هذه المادة:
) ٢٢) وفــي البنــود (٧) الــى (١القــروض المحــددة فــي البنــود مــن (  - أ

 ).  ٣٩) و(٣٨) و(٣٧) و(٣٢) و(٣٠و(
  ) والتـــي يتجـــاوز كـــل منهـــا مبلـــغ ٨القـــروض المحـــددة فـــي البنـــد ( -ب

  ) المقابلة لها.٢٧/ د.أ. وفي البند (١ ٠٠٠ ٠٠٠/
) والتــي تتجــاوز قيمــة كــل منهــا ٢٣القــروض المحــددة فــي البنــد ( -ج

  / د.أ.٢٠ ٠٠٠مبلغ /
  يرفق بهذا الطلب:

عقد القرض الموقع بين المصـرف المعنـي والعميـل علـى ان تحـدد   - 
  التي يقدمها هذا االخير. فيه الضمانات القابلة للتحويل 

                                                 
 ).٤٨٢(تعميم وسيط رقم  ٢٧/١٢/٢٠١٧   تاريخ ١٢٧٤٢ ن القرار الوسيط رقممعدل هذا البند مبوجب املادة الثالثة  -١



 ٤٣مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

ــــــة   -  ــــــوزارة البيئ ــــــابع ل ــــــي الت ــــــي مــــــن الفريــــــق التقن  تقريــــــر تحقــــــق تقن
) مـن المقطـع "ثالثـًا" ٢٢في ما خص القروض المحددة فـي البنـد (

  من هذه المادة.
المســتندات المتعلقــة بالضــمانات المشــار اليهــا فــي المقطــع "ثانيــًا"   - 

  من هذه المادة.
رض الفعليــة فــي الخــارج (المســتندات المثبتــة إقامــة المقتــمــا يثبــت    -

ــــــــواتير  ــــــــرض، ف ــــــــوان المقت ــــــــين عن ــــــــي تب لتســــــــديد الضــــــــرائب والت
  الكهرباء،...) في ما خص قروض المغتربين. 

  المستندات المثبتة لطلب العميل الحصول علـى الجنسـية اللبنانيـة،    -
  عند االقتضاء في ما خص قروض المغتربين.

المـادة العاشـرة «"سـادس عشـر" مـن قطع المستندات المحددة في الم -
فــي  ٢/٦/٢٠٠١تــاريخ  ٧٨٣٥مــن القــرار االساســي رقــم » مكــرر

) مـن المقطـع "ثالثـًا" مـن ٣٩ما خص القروض المحددة في البنـد (
  المادة العاشرة هذه.

  ) المرفق.IN18-A-CFجدول التسديد المعد وفقًا للنموذج (   -
  اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان   -

طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية موضـوع المقطـع   -٢
  "ثالثًا" من هذه المادة :

) ٢٤) وفــي البنــود (٢١) الــى (٩القــروض المحــددة فــي البنــود مــن ( -أ 
) ٣٥) و(٣٤) و(٣٣) و(٣١) و(٢٩) و(٢٨) و(٢٦) و(٢٥و(
  ).٣٦و(

نهـــا مبلـــغ ) والتـــي ال يتجـــاوز كـــل م٨القـــروض المحـــددة فـــي البنـــد ( -ب
  ) المقابلة لها. ٢٧/ د.أ. وفي البند (١ ٠٠٠ ٠٠٠/

) والتــي ال تتجــاوز قيمــة كــل منهــا ٢٣القــروض المحــددة فــي البنــد ( -ج
  / د.أ. ٢٠ ٠٠٠مبلغ /

 يرفق بهذا الطلب:
  المســـتندات المتعلقـــة بالضـــمانات المشـــار اليهـــا فـــي المقطـــع "ثانيـــًا"   - 

 من هذه المادة.
) ٢٥) و(٢٤) و(١٠) و(٩وضـوع البنــود (عقـود كــل مـن القــروض م  - 

) ٨مـن المقطـع "ثالثــًا" مـن هــذه المـادة والقـروض المحــددة فـي البنــد (
/ د.أ. والقـــــروض ١ ٠٠٠ ٠٠٠التــــي ال يتجــــاوز كــــل منهــــا مبلــــغ /



  ٤٤مكرر  ٧٢

 

  ) المقابلــــة لهــــا وبجــــداول تســــديد هــــذه القــــروض ٢٧موضــــوع البنــــد (
ــــود ( ــــالقروض موضــــوع البن ــــة ب ــــى ان تكــــون الجــــداول المتعلق ) ٩عل

  ) موقعة من "شركة كفاالت" ش.م.ل.٢٥) و(٢٤و(
  كفالـــة "شـــركة كفـــاالت" ش.م.ل. فـــي مـــا خـــص القـــروض المحـــددة   - 

  ) من المقطع "ثالثًا" من هذه المادة.٢٥) و(٢٤) و(٩في البنود (
  كفالـــــــة المؤسســـــــة الضـــــــامنة فـــــــي مـــــــا خـــــــص القـــــــروض المحـــــــددة   -

  ) من المقطع "ثالثًا" من هذه المادة.٢٦في البند (
جـــدول التـــدفقات النقديـــة بحســـب تـــواريخ اســـتحقاق دفعـــات القـــروض   -

 ) المرفق.IN18-B-CFالممنوحة للعمالء وفقًا لالنموذج (
  : بغيــة احتســاب قيمــة التســليفات التــي يمنحهــا مصــرف لبنــان وفقــًا ألحكـــام سادســاً 

ـــــــي يمنحهـــــــا مصـــــــرف لبنـــــــان    هـــــــذه المـــــــادة تحـــــــدد قيمـــــــة التســـــــليفات الت
ـــــة ـــــى للمصـــــارف المعني ـــــروض الممنوحـــــة للعمـــــالء،  عل   اســـــاس اصـــــل الق

  دون الفوائد، وفقًا للنسب المحددة في المقطع "ثالثًا" من هذه المادة.
يـــتم تســـديد اصـــل التســـليفات التـــي يمنحهـــا مصـــرف لبنـــان للمصـــارف   -١ سابعًا:

عمــًال بأحكــام هــذه المــادة، ٢٠/١٠/٢٠١٧المعنيــة، اعتبــارًا مــن تــاريخ 
  التــــي تمنحهـــا هـــذه االخيـــرة لعمالئهــــا خـــالل مـــدة اســـتحقاق القـــروض 

  وذلــــــك بــــــدفعات شــــــهرية فــــــي اول يــــــوم عمــــــل مــــــن الشــــــهر، اعتبــــــارًا 
 .٢/١/٢٠١٩من 

  تحـــــدد قيمـــــة هـــــذه الـــــدفعات، تبعـــــًا لجـــــداول تســـــديد القـــــروض المعـــــدة   -٢
) المشار اليهما IN18-B-CF) و(IN18-A-CFوفقًا لألنموذجين (

ى العمـالء تـوازي النسـبة اعاله، بنسبة من قيمة االقسـاط المسـتحقة علـ
 المحددة في المقطع "ثالثًا" اعاله لكل فئة من القروض.

تحتسب الفوائد المترتبـة علـى المصـارف المعنيـة سـنويًا وتـدفع فـي اول   -٣
  يوم عمل من كل سنة.

  ) مــــــــــــن هــــــــــــذا المقطــــــــــــع، تحتســــــــــــب ١خالفــــــــــــًا الحكــــــــــــام البنــــــــــــد (  -٤
 ٢/١/٢٠١٩وتســــــدد دفعـــــــة واحــــــدة بتـــــــاريخ  ٣١/١٢/٢٠١٨بتــــــاريخ 

  ٢٠١٧/ ٢٠/١٠الــدفعات المســتحقة، خــالل الفتــرة الممتــدة مــن تــاريخ 
ــــاريخ  ــــة ت ، علــــى المصــــارف المعنيــــة مــــن اصــــل ٣١/١٢/٢٠١٨لغاي

التســـليفات التـــي يمنحهـــا لهـــا مصـــرف لبنـــان خـــالل هـــذه الفتـــرة عمـــًال 
  بأحكام هذه المادة.



 ٤٥مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

  المـــادة  ضـــمن حـــدود التســـليفات االجماليـــة المشـــار اليهـــا فـــي مطلـــع  هـــذه  :  ثامناً 
% مقابـــل القـــروض ١يمكـــن افـــادة مصـــرف االســـكان مـــن تســـليفات بفائـــدة 

ــالليرة اللبنانيــة للعمــالء  ٣١/١٢/٢٠١٨الســكنية التــي يمنحهــا قبــل تــاريخ  ب
ـــــوع كانـــــت المحتســـــبة  ـــــد والعمـــــوالت مـــــن اي ن   شـــــرط ان ال تتجـــــاوز الفوائ

  % وذلــــك وفقــــًا لألصــــول ولآلليــــة المحــــددة  ٣علــــى هــــذه القــــروض نســــبة 
) مـن المقطـع ٢المقاطع "اوًال" و"ثانيًا"  و"سابعًا" و"تاسـعًا"  وفـي البنـد (في 

  "خامسًا" من هذه المادة.
ــــى المصــــارف المعنيــــة اخــــذ موافقــــة مصــــرف لبنـــــان علــــى اي تعــــديل   :تاسعاً    عل

أو فـي المبـالغ  في القروض التي تمنحها لعمالئها عمًال بأحكام هذه المـادة
  ي كل فئة من فئات هذه القروض.االجمالية المنوي توظيفها ف

يتحمـــل كـــل مصـــرف يمـــنح قروضـــًا مـــن الفئـــات المحـــددة فـــي هـــذه المـــادة   :عاشراً 
مســؤولية صــحة تنفيــذها ومراقبــة اســتعمالها وتطابقهــا مــع الغايــة الممنوحــة 
من اجلها وذلك تحت طائلة تسـديد قيمـة التسـليفات الممنوحـة مـن مصـرف 

خالفــة الحكــام هــذه المــادة والــزام لبنــان مقابــل كــل قــرض ممنــوح بطريقــة م
% من قيمة ١٥المصرف المعني بدفـع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 

القــرض باالضــافة الــى ايــداع احتيــاطي خــاص بمــا يــوازي قيمــة التســليفات 
  المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات 

  مصرف لبنان.
ل بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل وفقًا ألحكام في حا: حادي عشر

) مــن المقطــع "ثالثــًا" اعــاله أو تســديد هــذا القــرض ٣٧) و البنــد (١٠البنــد (
قبـــل مــــرور ســـبع ســــنوات علــــى وضـــعه موضــــع التنفيـــذ، يــــدفع المصــــرف 

% مــن قيمــة القــرض الســكني الــذي منحــه ٢المقــرض فائــدة جزائيــة بنســبة 
تــرة التــي اســتفاد فيهـا المصــرف مــن التســليفات الممنوحــة لــه للعميـل عــن الف

  من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.
بغية تطبيق احكام هذا المقطع، تراعى شروط  التسديد المسبق واالستبدال 

) من المقطـع "أوًال" مـن المـادة العاشـرة ٢المحددة في الفقرة (ب) من البند (
) ٣٧وفي البند ( ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥رقم االساسي من القرار مكرر 

  من المقطع "ثالثا" من هذه المادة.
: يمكــن افــادة المصــارف االســالمية، حيــث ينطبــق، مــن احكــام  هــذه المــادة ثــاني عشــر

على ان يتم احتساب العائد لكـل عقـد موقـع مـع العميـل وفقـًا لمعـدل يـوازي 
  وضوع هذه المادة.الفوائد المطبقة على القروض م
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: في حال صدور قرار نهائي عن "هيئة التحقيـق الخاصـة" بوضـع حسـابات ثالث عشـر
ـــد هـــذه الحســـاباتTraceableالمراقبـــة ( العميـــل تحـــت يترتـــب  ) أو بتجمي

لصـــالح مصـــرف لبنـــان، علـــى رصـــيد التســـليفات الممنوحـــة منـــه للمصـــرف 
% تحتســب ٦دل مقابــل القــرض الممنــوح للعميــل المعنــي، فائــدة دائنــة بمعــ

  سنويًا وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.
ــــــع عشــــــر ــــــة، لمــــــرة واحــــــدة،  :راب ــــــان عمول ــــــدوالر األميركــــــي يســــــتوفي مصــــــرف لبن   بال
الممنوحـة مـن قبـل الصديقة للبيئـة كافـة % من قيمة القروض ٠،٤٠نسبة ب

  المصارف والمؤسسات المالية بموجب احكام هذه المادة.
ـــــــب مـــــــن المصـــــــارف والمؤسســـــــات  ـــــــل يطل ـــــــد وحـــــــدة التموي ـــــــة تزوي   المالي

لـــدى مصـــرف لبنـــان، فصـــليًا خـــالل مهلـــة عشـــرة ايـــام مـــن نهايـــة الفصـــل، 
ـــــع العمـــــالء الـــــذين اســـــتفادوا هـــــذا الفصـــــل    بالئحـــــة تتضـــــمن اســـــماء جمي

   وقيمــــــــة القــــــــرض الممنــــــــوح لكــــــــل مــــــــنهمصــــــــديقة للبيئــــــــة مــــــــن قــــــــروض 
  وذلك في ما خص:

  كــــــــل منهــــــــا الصــــــــديقة للبيئــــــــة التــــــــي ال تتجــــــــاوز قيمــــــــة القــــــــروض    -
  / د.أ.٢٠ ٠٠٠مبلغ /

لتمويــل شــراء ســخانات ميــاه تعمــل علــى الطاقــة القــروض التــي تمــنح    -
  .الشمسية

القـروض التــي تمـنح لتمويــل شـراء انظمــة الطاقـة الشمســية فـي المنــاطق  -
  .UNDPالريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع 

ديقة القــروض بالــدوالر األميركــي لتمويــل الجــزء البيئــي مــن مشــاريع صــ -
  للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة "شركة كفاالت ش.م.ل.".

  
: بغيــة مــنح المصــارف القــروض وفقــًا ألحكــام "المــادة العاشــرة" مــن هــذا القــرار ١ المــادة الحاديــة عشــرة

  تتبع االجراءات التالية:
: بعــــد الموافقــــة علــــى افــــادة القــــروض التــــي يمنحهــــا أي مــــن المصــــارف اوالً 

ـــتم تخصـــيص  مـــن لعمالئـــه احكـــام "المـــادة العاشـــرة" مـــن هـــذا القـــرار ي
  لدى مصرف لبنان. المبالغ المقابلة لها ضمن حساب خارج الميزانية

يقــــوم مصــــرف لبنــــان بتحويــــل المبــــالغ المســــتحقة للمصــــارف، مقابــــل  :ثانيــــاً 
القروض التي تمت الموافقة على استفادتها من أحكام "المـادة العاشـرة" 

"حســــاب مــــدين خــــاص" لديــــه باســــم المصــــرف مــــن هــــذا القــــرار، الــــى 

                                                 
 ).٤٨٣ (تعميم وسيط رقم ١١/١/٢٠١٨تاريخ  ١٢٧٤٨من القرار الوسيط رقم الثانية املادة أضيفت هذه املادة مبوجب  -١
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 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

المعنــــي، بعــــد ان يقــــوم هــــذا االخيــــر، علــــى مســــؤوليته، بتزويــــد وحــــدة 
  التمويل لدى مصرف لبنان:

ــــوب  -١ ــــغ المســــتحق لعمالئــــه المقترضــــين والمطل ــــّين المبل بجــــدول يب
ســحبه لتمويــل القــروض الســكنية الموافــق عليهــا يتضــمن أســماءهم 

مطلــوب ســحبه مــن قبــل كــل وفئـة ونــوع كــل قــرض وقيمــة المبلـغ ال
ــــك اســــبوعيًا وفقــــًا النمــــوذج "جــــدول الســــحب" رقــــم ( ) ١مــــنهم وذل

 المرفق.
ــــوب  -٢ ــــغ المســــتحق لعمالئــــه المقترضــــين والمطل ــــّين المبل بجــــدول يب

ســــحبه لتمويــــل القــــروض غيــــر الســــكنية الموافــــق عليهــــا يتضــــمن 
أسماءهم وفئة ونـوع كـل قـرض وقيمـة المبلـغ المطلـوب سـحبه مـن 

لـك كـل خمسـة عشـر يومـًا وفقـًا النمـوذج "جــدول قبـل كـل مـنهم وذ
  ) المرفق.٢السحب" رقم (

يقوم مصرف لبنان باسـترداد اي مبـالغ لـم يقـم المصـرف المعنـي بسـحبها     ثالثًا:
مـن "الحســاب المـدين الخــاص" المنصــوص عليـه فــي المقطـع "ثانيــًا" مــن 
هــذه المــادة خــالل مــدة خمســة عشــر يــوم عمــل مــن تــاريخ ايــداعها فــي 

  اب المذكور. الحس
ـــًا ألحكـــام هـــذا المقطـــع فـــي  ـــم اســـتردادها وفق ـــي ت ـــالغ الت ـــداع المب ـــتم اي ي

  الحساب المشار اليه في المقطع "أوًال" من هذه المادة.
يمكن لمصرف لبنـان، بنـاًء لطلـب المصـرف المعنـي، ايـداع هـذه المبـالغ 
مجددًا في "الحساب المدين الخاص" المنصوص عليه في المقطع "ثانيًا" 

هذه المادة بعد ان يقوم هذا االخير بتزويده بأي من جـدولي السـحب  من
  المشار اليهما في المقطع المذكور، وفقًا للحالة.

يعيد المصرف المعني الى مصرف لبنان أي مبلغ يسـحبه مـن "الحسـاب   رابعًا:
المـدين الخــاص" المنصـوص عليــه فـي المقطــع "ثانيـًا" مــن هـذه المــادة ال 

  يل تبعًا لجداول السحب. يكون تم دفعه للعم
ــــــًا ألحكــــــام هــــــذا المقطــــــع  ــــــم اعادتهــــــا وفق ــــــي ت ــــــداع  المبــــــالغ الت   يــــــتم اي

  في الحساب المشار اليه في المقطع "أوًال" من هذه المادة.
بنـد  بمثابـة تعـويض لمصـرف لبنـان، لـدفع المعنـي يتعـرض المصـرف

امكانيـة فـرض  الـى هـذا المبلـغ باالضـافة قيمـة من% ١٥ جزائي، مقداره
وذلـك عـن الفتـرة  قيمـة المبلـغ المـذكور يـوازي بمـا احتيـاطي خـاصع ايدا
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ــــى   ــــي وٕاعادتــــه إل ــــاريخ ســــحبه مــــن قبــــل المصــــرف المعن الممتــــدة بــــين ت
  مصرف لبنان.

يمكن لمصرف لبنان، بنـاًء لطلـب المصـرف المعنـي، ايـداع هـذه المبـالغ 
ـــه فـــي المقطـــع  مجـــددًا فـــي "الحســـاب المـــدين الخـــاص" المنصـــوص علي

" من هذه المـادة بعـد ان يقـوم هـذا االخيـر بتزويـده بـأي مـن جـدولي "ثانياً 
  السحب المشار اليهما في المقطع المذكور، وفقًا للحالة.

ــــــاريخ   :خامساً  ــــــر  ١٥/٢/٢٠١٨يقــــــوم مصــــــرف لبنــــــان بت ــــــالغ غي باســــــترداد المب
المستعملة التي يكون قد اودعها، قبل هذا التاريخ، فـي "الحسـاب المـدين 

عليـــه فـــي المقطـــع "ثانيـــًا" مـــن هـــذه المـــادة مقابـــل الخـــاص" المنصـــوص 
القـروض التـي سـبق ان وافــق علـى اسـتفادتها مـن أحكــام كـل مـن "المــادة 

  التاسعة مكرر" و"المادة العاشرة" من هذا القرار. 
يــــتم ايــــداع المبــــالغ التــــي تــــم اســــتردادها وفقــــًا ألحكــــام هــــذا المقطــــع فــــي 

  هذه المادة.الحساب المشار اليه في المقطع "أوًال" من 
  تطبــق االجــراءات المتبعــة فــي هــذه المــادة بغيــة اعــادة ايــداع هــذه المبــالغ 
  في "الحساب المدين الخاص" المنصوص عليه في المقطع "ثانيًا" منها.

  
القـــروض يمكـــن للمصـــارف، أن تســتفيد مـــن دعــم مصـــرف لبنــان مقابـــل   :١المادة الحادية عشرة مكرر

  هـــذه المـــادة والتـــي تمنحهـــا لعمالئهـــا، المحـــددة فـــي المقطـــع "ثانيـــًا" مـــن 
، وذلــــــك وفقــــــًا للشــــــروط ٣١/١٢/٢٠١٨علــــــى مســــــؤوليتها قبــــــل تــــــاريخ 

  ولألصول ولآللية التالية:
يمنح مصرف لبنان الدعم للمصارف المعنية باألولوية وفقًا   :اوالً 

لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط كما هي محددة في هذه 
كل مصرف يحدده حاكم مصرف لبنان المادة وذلك بحد اقصى ل

على اساس مجموع القروض المستفيدة من حوافز مصرف لبنان 
  الممنوحة من المصرف المعني على ان ال يتجاوز مجموع:

  القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة   -
  مليار ليرة لبنانية. ٧٥٠مبلغ 

                                                 
  )، ٤٨٥(تعمـــــيم وســـــيط رقـــــم  ١/٢/٢٠١٨تـــــاريخ  ١٢٧٥٥ة مبوجـــــب املـــــادة األوىل مـــــن القـــــرار الوســـــيط رقـــــم أضـــــيفت هـــــذه املـــــاد -١

  وقد نصت مادته الثانية على اآليت:
مقابـــل القـــروض  ٧/٣/١٩٩٦تـــاريخ  ٦١١٦ رقـــم القـــرار األساســيال ميكــن للمصـــارف االســـتفادة مـــن أحكــام املـــادة العاشـــرة مـــن  «

 » .١/٢/٢٠١٨لبنان بعد تاريخ  اجلديدة كافة املقدمة اىل مصرف



 ٤٩مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

ية من المصارف كافة القروض الممنوحة بالليرة اللبنان  -
للقطاعات االنتاجية ضمن برنامج "كفالة المؤسسات الصغيرة" 

  مليارات ليرة لبنانية. ٨مبلغ 
الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة  القروض التعليمية  -

  .١ مليار ليرة لبنانية ٥٣مبلغ 
  "القروض الصغيرة" الممولة من المصارف كافة بالليرة اللبنانية   -

  مليار ليرة لبنانية. ٣٠مبلغ 
القروض االخرى الممنوحة بالدوالر االميركي من المصارف   -

  مليون دوالر اميركي.  ٤٦٠كافة  مبلغ 
يمنح مصرف لبنان الدعم للمصارف المعنية بعملة القروض   :ثانياً 

  ) المرفق، مقابل: PB-BDLوفقًا لما هو محدد في الجدول (
بالدوالر االميركي ألغراض االبحاث القروض التي تمنح  -١

والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين 
مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من 
الجامعات أو مراكز االبحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات 
حالية أو خلق منتجات جديدة على ان ال تتجاوز مدة تسديد 

احتسابها اعتبارًا من انتهاء  اصل القرض عشر سنوات يبدأ
فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات 

  من تاريخ منحه. 
القــــروض التــــي تمــــنح بالــــدوالر االميركــــي لتمويــــل المشــــاريع  -٢٢

  الصـــديقة للبيئـــة فـــي مجـــال الطاقـــة وفقـــًا للشـــروط المحـــددة 
   ٧٨٣٥فـــــي المقطـــــع "سادســـــًا" مـــــن القـــــرار االساســـــي رقـــــم 

ــــاري   والتــــي تتجــــاوز قيمــــة كــــل منهــــا مبلــــغ  ٢/٦/٢٠٠١خ ت
/ د.أ. وال تستفيد من دعم الدولة للفوائـد المدينـة، ٢٠ ٠٠٠/

  علــــــــــى ان ال تتجــــــــــاوز قيمــــــــــة القــــــــــرض الواحــــــــــد مبلــــــــــغ
  /د.أ.١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/

بالــدوالر االميركــي لبنــاء مــرآب جمــاعي التــي تمــنح القـــروض   -٣
ط المحـددة للعموم بهدف تأجير مواقـف للسـيارات وفقـًا للشـرو 

  .٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥في القرار االساسي رقم 

                                                 
   ٣٠/١/٢٠١٩تــــــــــاريخ  ١٢٩٩١هــــــــــذا البنــــــــــد مبوجــــــــــب املــــــــــادة األوىل مــــــــــن القــــــــــرار الوســــــــــيط رقــــــــــم  ادخــــــــــل آخــــــــــر تعــــــــــديل علــــــــــى -١

 ).٥١٥(تعميم وسيط رقم 
 ).٥١٥(تعميم وسيط رقم  ٣٠/١/٢٠١٩تاريخ  ١٢٩٩١عّدل هذا البند مبوجب املادة الثانية من القرار الوسيط رقم  -٢



  ٥٠مكرر  ٧٢

 

القــــروض التــــي تمــــنح بالــــدوالر االميركــــي لتمويــــل المشــــاريع   -٤
  الصــــديقة للبيئــــة فــــي مجــــال الطاقــــة وفقــــًا للشــــروط المحــــددة 

   ٧٨٣٥فـــــي المقطـــــع "سادســـــًا" مـــــن القـــــرار االساســـــي رقـــــم 
) AFD) والــــــ (EIBوالممولـــــة مـــــن الــــــ ( ٢/٦/٢٠٠١تـــــاريخ 

  التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.و 
القــــروض الممولــــة مــــن البنــــك الــــدولي والتــــي تمــــنح بالــــدوالر   -٥

الصـــديقة للبيئـــة بغيـــة الحـــد مـــن االميركـــي لتمويـــل المشـــاريع 
التلوث وفقًا للشروط المحددة في المقطـع "سادسـًا" مـن القـرار 

د التــــي ال تســــتفيو  ٢/٦/٢٠٠١تـــاريخ  ٧٨٣٥االساســـي رقــــم 
  .من دعم الدولة للفوائد المدينة

ـــدوالر االميركـــي وفقـــًا  -٦١ القـــروض غيـــر الســـكنية التـــي تمـــنح بال
للشـــــروط المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المقطـــــع "أوًال" مـــــن المـــــادة 

ـــــــــــم  العاشـــــــــــرة مكـــــــــــرر مـــــــــــن القـــــــــــرار االساســـــــــــي    ٧٨٣٥رق
علـــى ان ال تتجـــاوز قيمـــة القـــرض الواحـــد  ٢/٦/٢٠٠١تــاريخ 
  / د.أ.١٠ ٠٠٠ ٠٠٠مبلغ /

القـــروض الســـكنية التـــي تمـــنح بـــالليرة اللبنانيـــة وفقـــًا للشـــروط   -١ ٧
المنصوص عليها فـي المقطـع "أوًال" مـن المـادة العاشـرة مكـرر 

ـــــــــاريخ  ٧٨٣٥مـــــــــن القـــــــــرار االساســـــــــي رقـــــــــم     ٢/٦/٢٠٠١ت
ــــــــــــــــــــغ    علــــــــــــــــــــى ان ال يتجــــــــــــــــــــاوز قيمــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــرض مبل

  ./ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠/
  كنية التــــــــي تمــــــــنح بــــــــالليرة اللبنانيــــــــة اســــــــتنادا القــــــــروض الســــــــ -٨

  إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسـة العامة لإلسكان.
  القـــــــروض السكنيــــــــة التـــــــي تمــــــــنح بـــــــالليرة اللبنانيـــــــة اســــــــتنادًا  -٩

الــــــى البروتوكــــــول الموقــــــع بــــــين المصــــــارف وجهــــــاز اســــــكان 
  العسكريين المتطوعين.

ـــــــــة التــــــــي تمــــــــنح بــــــــالليرة ال -١٠ ــــــــروض السكني ــــــــة اســــــــتنادًا الق   لبناني
الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصـارف وصـندوق تعاضـد 

  القضاة.
ــــــــة اســــــــتنادًا  -١١ ـــــــــة التــــــــي تمــــــــنح بــــــــالليرة اللبناني ــــــــروض السكني   الق

  الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

                                                 
 ).٥١٥(تعميم وسيط رقم  ٣٠/١/٢٠١٩تاريخ  ١٢٩٩١ل هذا البند مبوجب املادة الثانية من القرار الوسيط رقم عدّ  -١



 ٥١مكرر  ٧٢
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ــــــــة اســــــــتنادًا  -١٢ ـــــــــة التــــــــي تمــــــــنح بــــــــالليرة اللبناني ــــــــروض السكني   الق
بروتوكـول التعـاون الموقـع بـين المصـارف والمديريـة العامــة الـى 

  لقوى االمن الداخلي.
ــــــــالليرة اللبنانيــــــــة اســــــــتنادًا  القــــــــروض السكنيـــــــــة  -١٣ ــــــــي تمــــــــنح ب   الت

الـى بروتوكـول التعـاون الموقـع بـين المصـارف والمديريـة العامــة 
  .لألمن العام

ــــــــة لمتابعــــــــة الدراســــــــة   -١٤ ــــــــالليرة اللبناني ــــــــي تمــــــــنح ب ــــــــروض الت   الق
فــي مؤسســات التعلــيم العــالي وفقــًا للشــروط المحــددة فــي الفقــرة 

القـرار االساسـي رقـم ) مـن المـادة التاسـعة مـن ١(ح) من البنـد (
  . ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥

  القـــــروض التـــــي تمـــــنح بالـــــدوالر االميركـــــي لتمويـــــل المشـــــاريع   -١٥
ـــــة وفقـــــًا للشـــــروط المحـــــددة  ـــــة فـــــي مجـــــال الطاق   الصـــــديقة للبيئ

   ٧٨٣٥ادســـــــًا" مـــــــن القـــــــرار االساســـــــي رقـــــــم فـــــــي المقطـــــــع "س
ـــــــــاريخ    والتـــــــــي ال تتجـــــــــاوز قيمـــــــــة كـــــــــل منهـــــــــا  ٢/٦/٢٠٠١ت

  ./ د.أ. وال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة٢٠ ٠٠٠/
القروض التي تمنح بالدوالر االميركي لرواد االعمـال والمبـادرين  -١٦

إلنشـــاء مشـــاريع جديـــدة علـــى ان ال تتجـــاوز مـــدة تســـديد اصـــل 
ســــبع ســــنوات يبـــدأ احتســــابها اعتبــــارًا مـــن انتهــــاء فتــــرة  القـــرض

  الســــــماح التــــــي يجــــــب ان تتــــــراوح بــــــين ســــــنة وثــــــالث ســــــنوات 
  مــــن تــــاريخ مــــنح القــــرض علــــى ان يســــري الــــدعم علــــى الجــــزء 

  / د.أ. من كل قرض.٢٠٠ ٠٠٠الذي ال يتجاوز مبلغ /
القـــــروض التـــــي تمـــــنح بالـــــدوالر االميركـــــي لتمويـــــل المشـــــاريع   -١٧١

  بيئــــــة للحــــــد مــــــن التلـــــوث وفقــــــًا للشــــــروط المحــــــددة الصـــــديقة لل
   ٧٨٣٥فـــــــي المقطـــــــع "سادســـــــًا" مـــــــن القـــــــرار االساســـــــي رقـــــــم 

والتــــي ال تســــتفيد مــــن دعــــم الدولــــة للفوائــــد  ٢/٦/٢٠٠١تــــاريخ 
المدينة على ان ال تتجاوز مدة القـرض عشـر سـنوات وعلـى ان 

  / د.أ.١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ال تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /

                                                 
 ).٥١٥(تعميم وسيط رقم  ٣٠/١/٢٠١٩تاريخ  ١٢٩٩١عّدل هذا البند مبوجب املادة الثانية من القرار الوسيط رقم  -١



  ٥٢مكرر  ٧٢

 

ـــي القـــرو   -١٨١   ض التـــي تمـــنح بالـــدوالر االميركـــي لتمويـــل الجـــزء البيئ
ــــــــة  ــــــــر مجــــــــال الطاق ــــــــة فــــــــي غي   مــــــــن مشــــــــاريع صــــــــديقة للبيئ
ـــــى أن  ـــــة عل ـــــد المدين ـــــة للفوائ   والتـــــي ال تســـــتفيد مـــــن دعـــــم الدول

  / د.أ.١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ال تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /
  القــــــروض التــــــي تمــــــنح بــــــالليرة اللبنانيــــــة للقطاعــــــات االنتاجيــــــة  -١٩

ضــــمن برنــــامج "كفالــــة المؤسســــات الصــــغيرة" (مثــــل القــــروض 
ـــة)  ـــة االقتصـــادية واالجتماعي ـــل صـــندوق التنمي ـــة مـــن قب   المكفول

  التي ال تستفيد من دعم الفوائد المدينة شرط ان:
  / ل.ل.٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠ال تتعدى قيمة كل منها مبلغ / -
تمــنح لمــدة ال تتجــاوز الســبع ســنوات منهــا مــا ال يفــوق ســنة  -

  سماح.  كفترة
  ال تستفيد من كفالة شركة "كفاالت" ش.م.ل. -
  ال تكــــــــــــون مــــــــــــن القــــــــــــروض الصــــــــــــغيرة المشــــــــــــار اليهــــــــــــا  -

  .١٣/٧/٢٠٠٤تاريخ  ٨٧٧٩في القرار االساسي رقم 
  القــــــــروض الســــــــكنية التــــــــي تمــــــــنح بــــــــالليرة اللبنانيــــــــة اســــــــتنادا  -٢٠

الـى بروتوكـول التعـاون الموقـع بـين المصـارف والمديريـة العامــة 
  دولة. ألمن ال

ـــــالليرة اللبنانيـــــة اســـــتنادا الـــــى  -٢١ ـــــروض الســـــكنية التـــــي تمـــــنح ب الق
  بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

٢٢ 
  القــــــــروض التــــــــي تمــــــــنح بالــــــــدوالر االميركــــــــي لــــــــدعم القــــــــرى  -١

والمنــــاطق الريفيــــة بغيــــة تمويــــل المشــــاريع الصــــديقة للبيئــــة فــــي 
ــــــــــــة المتجــــــــــــد ــــــــــــة والطاق ــــــــــــي ال تســــــــــــتفيد مجــــــــــــال الطاق   دة الت

مـــن دعـــم الدولـــة للفوائـــد المدينـــة والتـــي تتجـــاوز قيمـــة كـــل منهـــا 
  / د.أ. علــــــى ان ال تتعــــــدى قيمــــــة القــــــرض الواحــــــد ٢٠ ٠٠٠/

  /د.أ.١٠ ٠٠٠ ٠٠٠مبلغ /
لدعم القرى والمناطق بالدوالر االميركي القروض التي تمنح   - ٢٣

الطاقة الريفية بغية تمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال 
والطاقة المتجددة التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة 

  ./ د.أ٢٠ ٠٠٠/والتي ال تتجاوز قيمة كل منها 

                                                 
 ).٥١٥(تعميم وسيط رقم  ٣٠/١/٢٠١٩تاريخ  ١٢٩٩١يط رقم عّدل هذا البند مبوجب املادة الثانية من القرار الوس -١



 ٥٣مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

القــروض التــي تمــنح بالــدوالر االميركــي لتمويــل االنتــاج اللبنــاني   -٢٤
  لألعمــال الفنيــة (افــالم ســينمائية أو تلفزيونيــة، روائيــة أو وثائقيــة 

والتـــي يمكـــن ان تشـــمل القيمـــة مـــال مســـرحية) أو تثقيفيــة، أو اع
المدفوعــــة لشــــراء الحقــــوق الفكريــــة النتــــاج العمــــل وذلــــك وفقــــًا 

  للشروط التالية: 
ان ال تتجاوز مدة القرض سـت عشـرة سـنة بمـا فيهـا فتـرة    -أ  

  سماح مقدارها سنتين. 
ـــغ /  -ب   / د.أ. ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ان ال تتجـــاوز قيمـــة القـــرض مبل

 تقديرها للحاكم. اال ألسباب معللة يعود
 % على االقل.٩٠ان يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة    -ج 

يعلق مصرف لبنان موافقته على منح الدعم للمصـارف المعنيـة 
مقابــل القــروض موضــوع هــذا البنــد علــى مــدى تــأثير المشــروع 
  علــى النمــو االقتصــادي واالجتمــاعي وعلــى خلــق فــرص عمــل 

ــــي الســــوق اللبنــــاني ــــاد ف ــــالي زي ــــة اللبنانيــــةوبالت    ة الثــــروة الوطني
  وعلى مدى دعمه للمهارات الفكرية االبداعية.

  القــــــــروض الســــــــكنية التــــــــي تمــــــــنح بــــــــالليرة اللبنانيــــــــة اســــــــتنادا  -٢٥
  الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج االطفاء.

ـــــة اســـــتنادا الـــــى   -٢٦ ـــــالليرة اللبناني ـــــي تمـــــنح ب ـــــروض الســـــكنية الت الق
  صارف وفوج حرس بلدية بيروت.بروتوكول التعاون بين الم

  القــــــــروض الســـــــكنية التـــــــي تمـــــــنح بـــــــالليرة اللبنانيـــــــة لمـــــــوظفي  -٢٧١
ـــغ  هيئـــة االســـواق الماليـــة علـــى ان ال تتجـــاوز قيمـــة القـــرض مبل

  / ل.ل.٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠/
 ٢٨ 

القـــروض الســكنية التــي تمــنح بــالليرة اللبنانيــة لمســتخدمي لجنــة   -١
وز قيمــة القــرض مبلــغ مراقبــة هيئــات الضــمان علــى ان ال تتجــا

  /ل.ل.٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠/
ـــــربينالتـــــي تمـــــنح القـــــروض الســـــكنية  -٢٩    بالـــــدوالر االميركـــــي للمغت

  شـــراء أو بنـــاء مســـكن فـــي لبنـــان، لمـــرة واحـــدة، علـــى ان يكـــون ل
  شرط: هذا المسكن مقر االقامة الرئيسي للعميل 

                                                 
 ).٥١٥(تعميم وسيط رقم  ٣٠/١/٢٠١٩تاريخ  ١٢٩٩١عّدل هذا البند مبوجب املادة الثانية من القرار الوسيط رقم  -١



  ٥٤مكرر  ٧٢

 

  ان يكون المقترض:   -أ 
وقد تقدم من الجنسية اللبنانية أو من اصل لبناني  -

  بطلب للحصول على الجنسية اللبنانية. 
  مقيمًا في الخارج منذ مدة ال تقل عن خمس سنوات.  -
 غير محكوم عليه داخل أو خارج األراضي اللبنانية. -

ان ال يتجــاوز القــرض الســكني الممنــوح للمغتــرب اللبنــاني   -١ب
  / د.أ. لقــــــاء تملــــــك الوحــــــدة الســـــــكنية ٦٠٠ ٠٠٠مبلــــــغ /

المقتــرض علــى ايــة تســهيالت مصــرفية  وان ال يستحصــل
اخــرى لتغطيــة قيمــة الوحــدة الســكنية هــذه غيــر انــه يمكــن 
زيـــادة قيمـــة القـــرض، لمـــرة واحـــدة، فـــي مـــا خـــص الوحـــدة 
الســكنية قيــد االنجــاز وذلــك ضــمن الحــد االقصــى المشــار 

  اليه اعاله.
ان ال تتجاوز مدة تسديد اصل القرض ثالثين سنة بما    -ج

التي ال يمكن ان تزيد عن اربع سنوات فيها فترة السماح 
  من تاريخ منح القرض.

ان يكون المسكن ضـمن الضـمانات المقدمـة لقـاء القـرض    -د 
  طيلـــة فتـــرة اســـتفادة المصـــرف مـــن الـــدعم مقابـــل  الممنـــوح

  هذا القرض. 
ــــــرض آخــــــر  -هـــــــ ــــــدم هــــــذا المســــــكن كضــــــمانة ألي ق   ان ال يق

ــــــــــــرض البيئــــــــــــي الممنــــــــــــوح للعميــــــــــــل والمتعلــــــــــــق    اال للق
ــــــــرض  ــــــــة او لزيــــــــادة قيمــــــــة الق   بالوحــــــــدة الســــــــكنية المعني

  ) هذا.٢٩وفقًا لما ورد في  الفقرة (ب) من البند (
  ان ال يـــتم بيـــع الوحـــدة الســـكنية قبـــل مـــرور ســـبع ســـنوات    -و

  .على وضع القرض موضع التنفيذ
  قبل مرور سـبع سـنوات  التسديد المسبق للقرضان ال يتم   -ز

ـــــذ ـــــى وضـــــعه موضـــــع التنفي   حـــــاالت خاصـــــة ي اال فـــــ عل
أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنـان 

تصنيف القـرض بحيـث يصـبح مشـكوكًا بتحصـيله  كتغيير
أو رديئًا أو كالوفاة أو توقف دخل العميل ألكثر مـن سـنة 

                                                 
 ).٥١٥(تعميم وسيط رقم  ٣٠/١/٢٠١٩تاريخ  ١٢٩٩١من القرار الوسيط رقم  الثالثةمبوجب املادة هذه الفقرة  تعّدل -١



 ٥٥مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

أو تــــأخر أو عــــدم اســــتالم ألســــباب خارجــــة عــــن ارادتــــه 
 يلها.الوحدة السكنية قيد االنشاء أو عدم امكانية تسج

  حـاالت خاصـة ان ال يتم استبدال الوحـدة السـكنية اال فـي   -ح
أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنـان 
ـــــد االنشـــــاء    كتـــــأخر أو عـــــدم اســـــتالم الوحـــــدة الســـــكنية قي

  وذلك لمرة واحدة.أو عدم امكانية تسجيلها 
مغتربين القروض غير السكنية التي تمنح بالدوالر االميركي لل  - ٣٠

  شرط: 
  ان تتـــوفر فـــي المقتـــرض الشـــروط المحـــددة فـــي الفقـــرة (أ)    -أ 

 ) اعاله. ٢٩من البند (
ان تكــــون القــــروض ممنوحــــة لتمويــــل مشــــاريع جديــــدة فــــي  -ب

  لبنان.
ان ال تكــون ممنوحــة لغايــات اســتهالكية أو لتمويــل مشــاريع  -ج

التطــوير العقــاري أو شـــراء عقــارات غيـــر مبنيــة او لتمويـــل 
  سمال التشغيلي أو إلعادة تمويل قروض ممنوحـة سـابقًا الرأ

  او إلعـــــادة تمويــــــل مشــــــاريع قائمــــــة أو لشــــــراء مســــــاهمات 
  أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

 ان ال يكون للمقترض شريكًا مقيمًا في لبنان.    -د 
  / د.أ.١٥ ٠٠٠ ٠٠٠أن ال يتجاوز القرض مبلغ /   -هـ
ــــدأ  ١٥القــــرض  ان ال تتجــــاوز مــــدة تســــديد اصــــل  -و  ســــنة يب

احتســـابها اعتبـــارًا مـــن انتهـــاء فتـــرة الســـماح التـــي يجـــب ان 
ــــاريخ مــــنح  ــــع ســــنوات مــــن ت ــــين ســــتة اشــــهر وأرب ــــراوح ب تت

  القرض.
ـــــل الرأســـــمال  -٣١١ ـــــدوالر االميركـــــي لتموي ـــــي تمـــــنح بال ـــــروض الت الق

التشــــغيلي للمؤسســـــات الصـــــناعية بغيـــــة تصـــــدير انتاجهـــــا وفقـــــًا 
المـادة العاشـرة «للشروط المحددة في المقطع "سادس عشر" من 

 ٢/٦/٢٠٠١تــــاريخ  ٧٨٣٥مــــن القــــرار االساســــي رقــــم » مكــــرر
  ..أ/ د٥ ٠٠٠ ٠٠٠على ان ال تتجاوز قيمة القرض مبلغ /

                                                 
 ).٥٢٤(تعميم وسيط رقم  ٣/٩/٢٠١٩تاريخ  ١٣١٠١من القرار الوسيط رقم  األوىلعدل هذا البند مبوجب املادة  -١



  ٥٦مكرر  ٧٢

 

للمؤسســــات القـــروض التـــي تمنحهـــا المصـــارف بـــالليرة اللبنانيـــة  -١ ٣٢
مـن  التـي سـتمنح مباشـرة" بغية تمويـل "القـروض الصـغيرةالمالية 

    .بالليرة اللبنانية ل هذه المؤسساتقب

ـــــــدوالر االميركـــــــي لمتابعـــــــة الدراســـــــة  -٣٣٢   القـــــــروض التـــــــي تمـــــــنح بال
في مؤسسات التعليم العالي وفقًا للشروط المحددة في الفقرة (ح) 

  القــــــرار االساســــــي ) مــــــن المــــــادة التاســــــعة مــــــن ١مــــــن البنــــــد (
  .٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥رقم 

مصــارف بالــدوالر االميركــي للمؤسســات القــروض التــي تمنحهــا ال -٣٤٣  
التـي سـتمنح مباشـرة مـن " المالية بغية تمويـل "القـروض الصـغيرة

  بالدوالر االميركي. قبل هذه المؤسسات
 ثالثاً 

بغية االستفادة من أحكام هذه المادة يجب أن تتوفر في القروض الشروط  :٤
  التالية:

  ان تكــــون ممنوحــــة لتمويــــل مشـــــاريع جديــــدة أو توســــيع مشــــاريع قائمـــــة  -١
  وغيـــــر ممنوحـــــة إلعـــــادة تمويـــــل مشـــــاريع قائمـــــة أو لشـــــراء مســـــاهمات 

  او مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.
  مشــــاريع تتعلــــق بالتزامــــات متعاقــــد عليهــــا  ان ال تكــــون ممنوحــــة لتمويــــل -٢

  مــــع الدولــــة اللبنانيــــة أو البلــــديات أو المؤسســــات العامــــة (مثــــل عقــــود 
  ) والعقـــــــــود بالتراضـــــــــي وااللتزامـــــــــات التـــــــــي تنفـــــــــذ بنـــــــــاًء BOTالــــــــــ (

  على مناقصات).
مـــع مراعـــاة الشـــروط المحـــددة فـــي البروتوكـــوالت الموقعـــة مـــع الجهـــات     -٣

  لالســــــكان، جهــــــاز اســــــكان العســــــكريين،  المعنيــــــة (المؤسســــــة العامــــــة
وزارة المهجرين، صـندوق تعاضـد القضـاة، المديريـة العامـة لقـوى االمـن 
الداخلي، المديريـة العامـة لقـوى االمـن العـام، الضـابطة الجمركيـة، ...) 
  يقتضــــي ان تكــــون القــــروض الســــكنية ممنوحــــة لشــــراء أو بنــــاء مســــكن 

المســــكن مقــــر االقامــــة  فـــي لبنــــان، لمــــرة واحــــدة، وعلــــى ان يكـــون هــــذا
  الرئيسي للعميل اللبناني أو للمغترب.

                                                 
 ).٥٠٤(تعميم وسيط رقم  ١٠/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٥٨من القرار الوسيط رقم  الثانيةعدل هذا البند مبوجب املادة  -١
 ).٥٠٩(تعميم وسيط رقم  ٥/١٠/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٨٧الوسيط رقم  من القراراألوىل هذا البند مبوجب املادة أضيف  -٢
 ).٥١٥(تعميم وسيط رقم  ٣٠/١/٢٠١٩تاريخ  ١٢٩٩١من القرار الوسيط رقم الرابعة هذا البند مبوجب املادة  أضيف -٣
 ).٥١٥قم (تعميم وسيط ر  ٣٠/١/٢٠١٩تاريخ  ١٢٩٩١من القرار الوسيط رقم اخلامسة مبوجب املادة  املقطعهذا عّدل  -٤



 ٥٧مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

  ان ال يتجـــاوز مجمـــوع أرصـــدة القـــروض البيئيـــة والطاقويـــة التـــي تســـتفيد  -٤
ـــــة لمؤسســـــة واحـــــدة و/أو  ـــــدعم والممنوحـــــة مـــــن المصـــــارف كاف مـــــن ال
لمجموعة اقتصادية واحدة وفقا للتعريف الوارد في النصـوص التنظيميـة 

  / د.أ.٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠نان مبلغ /الصادرة عن مصرف لب
ان ال تتجـــاوز، خالفـــًا ألي نـــص آخـــر، الفوائـــد والعمـــوالت مـــن اي نـــوع  -٥

ــــروض، النســــب المحــــددة  ــــى هــــذه الق ــــي تحتســــب ســــنويًا عل ــــت، الت   كان
  ) المرفق. PB-BDLفي الجدول (

ــــة كــــل شــــهر   -٦ ــــتم تســــديد هــــذه القــــروض بــــدفعات تســــتحق فــــي نهاي   ان ي
دد فـي العقـد الموقـع بـين المصـرف المعنـي أو كل فصل وفقًا لما هو مح

   وعميله.
بغيــة االســتفادة مــن احكــام هــذه المــادة ، علــى المصــارف المعنيــة ان  :رابعــاً 

  تقدم الى مكتب الحاكم على ثالث نسخ، احداها اصلية: 
طلـــب موافقـــة افراديـــة لكـــل قـــرض مـــن القـــروض التاليـــة، موضـــوع   -١

 المقطع "ثانيًا" من هذه المادة:
ـــــود مـــــن (ا   -أ  ـــــروض المحـــــددة فـــــي البن   ) ضـــــمنًا ٥) الـــــى (١لق

) ٣٠) و(٢٩) و(٢٤) و(٢٢) و(١٧) و(١٦وفـــــــي البنـــــــود (
  ).٣١و(

ــــي البنــــد ( -ب ــــروض المحــــددة ف   ) التــــي يتجــــاوز كــــل منهــــا ٦الق
 / د.أ.١ ٠٠٠ ٠٠٠مبلغ /

  ) والتي تتجاوز قيمة كل منها ١٨القروض المحددة في البند ( -ج
  / د.أ.٢٠ ٠٠٠مبلغ /

  بهذا الطلب:يرفق 
  عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل.  -
ــــة   - ــــوزارة البيئ ــــابع ل ــــي الت ــــق التقن ــــي مــــن الفري ــــق تقن  تقريــــر تحق

) مــن المقطــع ١٧فــي مــا خــص القــروض المحــددة فــي البنــد (
  "ثانيًا" من هذه المادة.

إقامــــة المقتــــرض الفعليــــة فــــي الخــــارج (المســــتندات مــــا يثبــــت    -
  الضـــــرائب والتـــــي تبـــــين عنـــــوان المقتـــــرض، المثبتـــــة لتســـــديد 

  فواتير الكهرباء،...) في ما خص قروض المغتربين. 
المســــتندات المثبتــــة لطلــــب العميــــل الحصــــول علــــى الجنســــية    -

  عند االقتضاء في ما خص قروض المغتربين. اللبنانية،



  ٥٨مكرر  ٧٢

 

ــــــــــــي المقطــــــــــــع  -   "ســــــــــــادس عشــــــــــــر" المســــــــــــتندات المحــــــــــــددة ف
 ٧٨٣٥رار االساسـي رقــم مـن القــ» المــادة العاشـرة مكــرر«مـن 

فــي مــا خــص القــروض الممنوحــة لتمويــل  ٢/٦/٢٠٠١تــاريخ 
الرأســــــمال التشــــــغيلي للمؤسســــــات الصــــــناعية بغيــــــة تصــــــدير 

  انتاجها.
  اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.   -

طلب موافقة اجمالية لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع  -٢
  المقطع "ثانيًا" من هذه المادة :

  ) ضمنًا ١٥) الى (٧القروض المحددة في البنود من ( -١أ 
) ٢٦) و(٢٥) و(٢٣) و(٢١) و(٢٠) و(١٩وفي البنود (

  .)٣٤و( )٣٣) و(٣٢) و(٢٨) و(٢٧و(
) والتــي ال يتجــاوز كــل منهــا ٦القــروض المحــددة فــي البنــد ( -ب

  / د.أ. ١ ٠٠٠ ٠٠٠مبلغ /
مـة كـل ) والتـي ال تتجـاوز قي١٨القروض المحددة فـي البنـد (   -ج

  / د.أ. ٢٠ ٠٠٠منها مبلغ /
  يرفق بهذا الطلب:

) مـن المقطـع "ثانيـًا" ٧عقود كل من القـروض موضـوع البنـد (  -
  ) ٦مـــــــــن هـــــــــذه المـــــــــادة والقـــــــــروض المحـــــــــددة فـــــــــي البنـــــــــد (

 / د.أ.١ ٠٠٠ ٠٠٠التي ال يتجاوز كل منها مبلغ /
  كفالـــة المؤسســـة الضـــامنة فـــي مـــا خـــص القـــروض المحـــددة   -

  ن المقطع "ثانيًا" من هذه المادة.) م١٩في البند (
  اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.   -

  بغيـــة احتســـاب مبلـــغ الـــدعم الـــذي يمنحـــه مصـــرف لبنـــان وفقـــًا ألحكـــام   :خامساً 
  هذه المادة:

لدى مصرف  المعني ان يقوم بتزويد وحدة التمويلعلى المصرف   -١
   علـــــــــى مســـــــــؤوليتهلبنـــــــــان ولجنـــــــــة الرقابـــــــــة علـــــــــى المصـــــــــارف، 

ــــق خــــ ــــام مــــن نهايــــة كــــل شــــهر، بجــــداول تتعل الل مــــدة خمســــة اي
بـــالقروض التـــي تـــم وضـــعها موضـــع التنفيـــذ أو ســـحب جـــزء منهـــا 

  ).PB-BDL-Aخالل الشهر المنصرم وذلك وفقًا لألنموذج (

                                                 
  ٣٠/١/٢٠١٩تــــــــاريخ  ١٢٩٩١مـــــــن القـــــــرار الوســــــــيط رقـــــــم السادســــــــة مبوجـــــــب املـــــــادة ادخـــــــل آخـــــــر تعــــــــديل علـــــــى هـــــــذه الفقــــــــرة  -١

 ).٥١٥(تعميم وسيط رقم 



 ٥٩مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

ــــــدى مصــــــرف لبنــــــان  -٢ ــــــات ل ــــــد التوظيف   يعتمــــــد مؤشــــــر معــــــدل فوائ
  كانون االول من السنة التي تسبق منح الدعم. ٣١كما في 

  يعـــاد احتســـاب نســـبة الـــدعم، ســـنويًا، علـــى ضـــوء أي تعـــديل يطـــرأ  -٣
) مــن المقطــع "خامســًا" ٢علــى المؤشــر كمــا هــو معتمــد فــي البنــد (

  هذا.
  تحـــدد قيمـــة الـــدعم مقابـــل القـــرض وفقـــًا لمـــا هـــو وارد فـــي الجـــدول  -٤

)PB-BDL علـــــى اســـــاس ارصـــــدة اصـــــل القـــــروض الممنوحــــــة (
دات المصـــــرح عنـــــه للعمـــــالء، دون الفوائـــــد حســـــب جـــــدول التســـــدي

  وُتحتسب على اساس يومي وُتسدد، فصليًا، بذات عملة القرض.
يسري الدعم مقابل القرض ابتداًء من تاريخ السـحب وبعـد اخـذ موافقـة   : سادساً 

مصــــرف لبنــــان. وتُقيــــد مبــــالغ الــــدعم، عنــــد اســــتحقاقها، فــــي حســــاب 
  المصرف المعني المفتوح لدى مصرف لبنان.

  ع القــرض موضــع التنفيــذ خــالل مــدة ســتة اشــهر فــي حــال عــدم وضــ  :  سابعاً 
من تاريخ موافقة مصرف لبنان على الدعم، يعتبر قرار الموافقة الغيًا 
اال انه يعود لمصرف لبنان الموافقة على طلب تمديد المهلـة المـذكورة 

  اعاله ستة أشهر اضافية ألسباب يعود له امر تقديرها.
مقابــل تمويلهـا للقــروض هــذه المـادة يمكـن افــادة المصـارف مــن احكـام   :  ثامناً 

بــــالليرة ش.م.ل. لعمالئــــه الســــكنية التــــي يمنحهــــا مصــــرف االســــكان 
شـرط ان تكــون القـروض الســكنية  ٣١/١٢/٢٠١٨قبـل تــاريخ  اللبنانيـة

مؤشـــــر معـــــدل فوائـــــد بفائـــــدة ال تتجـــــاوز التـــــي يمنحهـــــا هـــــذا االخيـــــر 
  %.٤،٧٥ناقص التوظيفات لدى مصرف لبنان 

  الــدعم  مقابــل القــروض الممنوحــة مــن مصــرف  بغيــة احتســاب مبــالغ
االسكان ش.م.ل. تعتمد اآلليـة المحـددة فـي كـل مـن المقطـع "خامسـًا" 
و"سادسًا" و"سابعًا" من هذه المادة بحيث يقوم هـذا االخيـر بالتصـريح، 
على مسؤوليته، عن القروض التي تم وضـعها موضـع التنفيـذ بموجـب 

  ).PB-BDL-Aالجداول المعدة وفقًا لألنموذج (
تُقيـــد مبـــالغ الـــدعم، عنـــد اســـتحقاقها، فـــي حســـاب مصـــرف االســــكان 
ش.م.ل. المفتــوح لــدى مصــرف لبنــان علــى أن يعيــد هــذا االخيــر قيــد 

  المبالغ المذكورة لحساب المصارف المانحة.
  علــى المصــارف المعنيــة اخــذ موافقــة مصــرف لبنـــان علــى اي تعــديل   تاسعًا:

  .عمًال بأحكام هذه المادةفي القروض التي تمنحها لعمالئها 
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يتحمل كل مصرف يمنح قروضـًا مـن الفئـات المحـددة فـي هـذه المـادة   عاشرا:
ـــــة  ـــــة اســـــتعمالها وتطابقهـــــا مـــــع الغاي مســـــؤولية صـــــحة تنفيـــــذها ومراقب
  الممنوحــة مــن اجلهــا وذلــك تحــت طائلــة تســديد قيمــة الــدعم المدفوعــة 

  حكــام مــن مصــرف لبنــان مقابــل كــل قــرض ممنــوح بطريقــة مخالفــة أل
هذه المادة والزام المصرف المعنـي بدفــع تعـويض، بمثابـة بنـد جزائـي، 

% من قيمـة القـرض باإلضـافة الـى ايـداع احتيـاطي خـاص ١٥مقداره 
بمــا يــوازي قيمــة الــدعم المــذكور مقابــل هــذا القــرض لفتــرة تــوازي المــدة 

   التي استفاد فيها من دعم مصرف لبنان.
  مقابل القرض:: يتوقف دعم مصرف لبنان حادي عشر

فــي حــال تــّم تصــنيفه "مشــكوكًا بتحصــيله" أو "رديئــًا" أو فــي حــال   - 
  توقف المشروع الذي تم دعمه.

امــــا إذا تــــم إعــــادة تصــــنيف القــــرض بحيــــث لــــم يعــــد ال "مشــــكوكًا   
  بتحصـــــــــــيله" وال "رديئـــــــــــا" أو إذا اســـــــــــتؤنف العمـــــــــــل بالمشـــــــــــروع 

  كور فـــــيمكن عنــــــدها الموافقـــــة مجــــــددًا علــــــى إفـــــادة القــــــرض المــــــذ
  من الدعم.

فـي حـال صـدور قـرار نهـائي عـن "هيئـة التحقيـق الخاصـة" بوضـع    -
  أو بتجميــــــــد  )Traceableالمراقبــــــــة ( حســــــــابات العميــــــــل تحــــــــت

  هذه الحسابات. 
اما إذا تم تحرير هذه الحسابات أو لم تعد موضوعة تحت المراقبة   

ـــادة القـــرض المـــذكور مـــن  ـــى إف ـــة مجـــددًا عل ـــدها الموافق ـــيمكن عن ف
  م.الدع

ـــــة، لمـــــرة واحـــــدة،   :ثاني عشر ـــــان عمول ـــــدوالر األميركـــــي يســـــتوفي مصـــــرف لبن   بال
الممنوحـة مـن  % مـن قيمـة القـروض الصـديقة للبيئـة كافـة ٠،٥نسـبة ب

  .١ قبل المصارف بموجب احكام هذه المادة
يطلب من المصارف تزويد وحدة التمويـل لـدى مصـرف لبنـان، فصـليًا 
خالل مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بالئحة تتضمن اسماء جميع 

صــديقة للبيئــة العمــالء الــذين اســتفادوا خــالل هــذا الفصــل مــن قــروض 
  وذلك في ما خص: موقيمة القرض الممنوح لكل منه

ـــــــي ال تتجـــــــاوز قيمـــــــة كـــــــل منهـــــــا القـــــــروض  - ـــــــة الت   الصـــــــديقة للبيئ
  / د.أ.٢٠ ٠٠٠مبلغ /

                                                 
 ).٥٢٤(تعميم وسيط رقم  ٣/٩/٢٠١٩تاريخ  ١٣١٠١من القرار الوسيط رقم الثانية مبوجب املادة الفقرة  ههذ تعدل -١
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 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

  لتمويــــــــل شــــــــراء ســــــــخانات ميــــــــاه تعمــــــــل القــــــــروض التــــــــي تمــــــــنح  -
  .على الطاقة الشمسية

  يمكـــــــــن للمصـــــــــارف، اســـــــــتثنائيًا وبعـــــــــد الحصـــــــــول علـــــــــى موافقـــــــــة   :١ثالث عشر
ـــان، االســـتفادة مـــن أحكـــام المـــادة    "الحاديـــة عشـــرة مكـــرر" مصـــرف لبن

  هــــذه مقابــــل القــــروض الســــكنية الممنوحــــة بــــالليرة اللبنانيــــة التــــي ســــبق 
ان حصــلت علــى موافقــة المصــرف المعنــي أو علــى موافقــات الجهــات 

  عامـــــــــــــــــة لالســـــــــــــــــكان، الالمعنيـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالبروتوكوالت (المؤسســـــــــــــــــة 
جهـــاز اســـكان العســـكريين ...) والتـــي تجـــاوزت الحـــد االقصـــى للمبلـــغ 

المشــار اليـه فــي المقطــع  ،٢٠١٨صـرف عــن العـام المخصـص لكــل م
"أوًال" مـــــن هـــــذه المـــــادة، المحـــــددة فـــــي اللـــــوائح غيـــــر القابلـــــة للتعـــــديل 
ـــــــل  ـــــــان قب   المتضـــــــمنة اســـــــماء العمـــــــالء والمبلغـــــــة مـــــــن مصـــــــرف لبن

علـــى مســـؤولية المصـــارف المعنيـــة تحـــت طائلـــة  ١٥/٣/٢٠١٨تـــاريخ 
ي المقطــــع تطبيــــق االجــــراءات والبنــــود الجزائيــــة المنصــــوص عليهــــا فــــ

 "عاشرًا" من هذه المادة.
على المصارف المعنية ان تقدم إلى مصرف لبنان، ضمن مهلة 

  ، طلبات االستفادة من احكام ٣٠/٤/٢٠١٨حّدها االقصى تاريخ 
هذا المقطع مقابل القروض المشار اليها مرفقًا بها ما يثبت صحة 

  وتاريخ الموافقات المذكورة أعاله.
   ٢٠١٩قروض اعتبارًا من بداية العام يسري الدعم على هذه ال

  .١٥/٣/٢٠١٨وضمن الشروط المعتمدة والمعمول بها بتاريخ 
تحتسب هذه القروض ضمن المبلغ االجمالي الذي سيخصص 
للقروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية من المصارف كافة عمًال 

  .٢٠١٩بأحكام المادة "الحادية عشرة مكرر" هذه خالل العام 
قــوم لجنــة الرقابــة علــى المصــارف بالتأكــد مــن صــحة التقيــد بــاللوائح ت

المشــار اليهــا اعــاله ومــن ان هــذه القــروض تتوافــق مــع احكــام المقطــع 
  "ثالث عشر" هذا.

                                                 
 ).٤٨٧(تعميم وسيط رقم  ١٥/٣/٢٠١٨تاريخ  ١٢٧٧٢املادة األوىل من القرار الوسيط رقم  أضيف هذا املقطع مبوجب -١
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ضــمن الحــدود االجماليــة المشــار اليهــا فــي مطلــع هــذه المــادة يمكــن،   : ١رابع عشر
من دعـم ، افادة مصرف االسكان ٣١/١٢/٢٠١٨خالل مهلة أقصاها 

مصرف لبنـان مقابـل القـروض السـكنية التـي يمنحهـا للعمـالء والممولـة 
ــًا"  منــه مباشــرة وذلــك وفقــًا لألصــول ولآلليــة المحــددة فــي المقــاطع "ثالث
  و"خامســــًا" و"سادســــًا" و"ســــابعًا" و"تاســــعًا" و"عاشــــرًا" و"حــــادي عشــــر" 

  ) من المقطع "رابعًا" من هذه المادة.٢وفي البند (
مكـــن للمصــارف، أن تســتفيد مــن دعــم مصــرف لبنــان مقابــل القــروض ي  :٢خامس عشر

  المحــددة فــي المقطــع "ثانيــًا" مــن هــذه المــادة والتــي تمنحهــا لعمالئهــا، 
، وذلــــك وفقــــًا للشـــــروط ٣١/١٢/٢٠١٩علــــى مســــؤوليتها قبــــل تــــاريخ 

  ولألصول ولآللية المحددة في هذه المادة على ان ال يتجاوز مجموع:
ــالليرة اللبنانيــة مــن المصــارف كافــة  القــروض الســكنية ال  -١   ممنوحــة ب

  مليار ليرة لبنانية مقسمة كما يلي: ٧٩٠مبلغ 
فـي مـا خـص القـروض السـكنية  مليار ليرة لبنانيـة ٤٩٠مبلغ    -أ

 "المقطع الثالـث عشـر" مـن هـذه المـادة ألحكاموفقًا الممنوحة 
  والمحــــددة فــــي اللــــوائح النهائيــــة المبلغــــة مــــن مصــــرف لبنــــان 

  تتوفر فيها الخصائص التالية مجتمعة:والتي 
حصولها سابقًا على موافقة المصرف المعني أو على    -

موافقات الجهات المعنية بالبروتوكوالت (المؤسسة العامة 
  لالسكان، جهاز اسكان العسكريين ...) 

  . ٢٠١٨تجاوز المصرف للمبلغ المخصص له عن العام    -
  رًا مـــــن بدايـــــة ســـــريان الـــــدعم علـــــى هـــــذه القـــــروض اعتبـــــا  -

  .٢٠١٩العام 
القـروض السـكنية  مليار ليرة لبنانية فـي مـا خـص ٤٦٥مبلغ   -٣ب

علــى ان يقــوم كــل مصــرف  ٢٠١٩التــي تمــنح خــالل العــام 
  بمــــــــنح هـــــــــذه القـــــــــروض مـــــــــن المبـــــــــالغ المودعـــــــــة باســـــــــمه 
بــالليرة اللبنانيــة فــي حســاب دائــن خــاص لــدى مصــرف لبنــان 

  يقـــــــوم بهـــــــا والناتجـــــــة عـــــــن عمليـــــــات بيـــــــع دوالر اميركـــــــي 
  مع مصرف لبنان لهذه الغاية. 

                                                 
 ).٥٠٤(تعميم وسيط رقم  ١٠/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٥٨من القرار الوسيط رقم  الثالثةأضيف هذا املقطع مبوجب املادة  -١
 ).٥١٥(تعميم وسيط رقم  ٣٠/١/٢٠١٩خ تاري ١٢٩٩١من القرار الوسيط رقم  السابعةأضيف هذا املقطع مبوجب املادة  -٢
 ).٥٢٤(تعميم وسيط رقم  ٣/٩/٢٠١٩تاريخ  ١٣١٠١من القرار الوسيط رقم الثالثة مبوجب املادة الفقرة  ههذ تعدل -٣



 ٦٣مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

ـــــروض الســـــكنية الممنوحـــــة وفقـــــًا لهـــــذه اآلليـــــة  ـــــدخل الق   ال ت
%) المحـــددة فـــي المـــادة االولـــى ٢٥فـــي احتســـاب نســـبة الــــ (

   ٧٧٧٦مكــــــــــــــــــرر مــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــرار األساســــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــم 
  .٢١/٢/٢٠٠١تاريخ 

  القــــــــروض الممنوحــــــــة بــــــــالليرة اللبنانيــــــــة مــــــــن المصــــــــارف كافــــــــة   -٢
  تاجيـــة ضـــمن برنـــامج "كفالـــة المؤسســـات الصـــغيرة" للقطاعـــات االن

  مليارات ليرة لبنانية. ٥مبلغ 
  ممنوحــة بــالليرة اللبنانيــة مــن المصــارف كافــة القــروض التعليميــة ال  -٣

  .مليار ليرة لبنانية ٤٥مبلغ 
  "القــروض الصــغيرة" الممولــة مــن المصــارف كافــة بــالليرة اللبنانيــة   -٤

  مليار ليرة لبنانية. ٢٥مبلغ 
  القروض االخرى الممنوحة بالدوالر االميركي من المصـارف كافـة    -٥

  فيها الممولة من البنك الدولي مليون دوالر اميركي بما  ٥٠٠مبلغ 
  ).AFD) و(EIBومن الـ (

ضمن الحدود االجمالية المشار اليها في مطلع "خامس عشر" من هذه   : ١سادس عشر
، افادة مصرف ٣١/١٢/٢٠١٩المادة يمكن، خالل مهلة أقصاها 

االسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها 
مباشرة وذلك وفقًا لألصول ولآللية المحددة في  للعمالء والممولة منه

المقاطع "ثالثًا" و"خامسًا" و"سادسًا" و"سابعًا" و"تاسعًا" و"عاشرًا" و"حادي 
  ) من المقطع "رابعًا" من هذه المادة.٢عشر" وفي البند (

  
  مــع مراعــاة الشــروط المحــددة فــي البروتوكــوالت الموقعــة مــع الجهــات المعنيــة  :٢ المــادة الثانيــة عشــرة

(المؤسسة العامة لالسكان، جهاز اسكان العسكريين، وزارة المهجرين، صندوق 
ــداخلي، المديريــة العامــة لقــوى  تعاضــد القضــاة، المديريــة العامــة لقــوى االمــن ال

  المن العام، الضابطة الجمركية، ...):ا
يحظــــر بيــــع الوحــــدة الســــكنية موضــــوع القــــروض الســــكنية الممنوحــــة وفقــــًا  -١

ألحكــام هــذا القـــرار قبــل مـــرور ســبع ســـنوات علــى وضـــع القــرض موضـــع 
  التنفيذ. 

                                                 
 ).٥٢٤(تعميم وسيط رقم  ٣/٩/٢٠١٩تاريخ  ١٣١٠١من القرار الوسيط رقم الرابعة مبوجب املادة أضيف هذا املقطع  -١
  ، مث عـــــــّدلت )٤٨٣ (تعمـــــــيم وســـــــيط رقـــــــم ١١/١/٢٠١٨تـــــــاريخ  ١٢٧٤٨القـــــــرار الوســـــــيط رقـــــــم ملـــــــادة مبوجـــــــب أضـــــــيفت هـــــــذه ا -٢

 ).٥١٥(تعميم وسيط رقم  ٣٠/١/٢٠١٩تاريخ  ١٢٩٩١من القرار الوسيط رقم  الثامنةاملادة مبوجب 



  ٦٤مكرر  ٧٢

 

  ال يمكـــن تســـديد القـــروض الســـكنية كافـــة موضـــوع هـــذا القـــرار قبـــل مـــرور   -٢
ــــى وضــــعها موضــــع ال ــــي حــــاالت خاصــــة أو ســــبع ســــنوات عل ــــذ اال ف تنفي

اســتثنائية مبــررة يعــود التقــدير فيهــا لحــاكم مصــرف لبنــان كتغييــر تصــنيف 
القرض بحيث يصبح مشكوكًا بتحصيله أو رديئًا أو كالوفاة أو توقف دخل 
  العميل ألكثر من سنة ألسباب خارجة عن ارادته أو تـأخر أو عـدم اسـتالم 

  امكانية تسجيلها.الوحدة السكنية قيد االنشاء أو عدم 
ان ال يـــتم اســـتبدال الوحـــدة الســـكنية اال فـــي حـــاالت خاصـــة أو اســـتثنائية   -٣

مبّررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأّخر أو عدم استالم الوحدة 
  السكنية قيد االنشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.

  لممنــوح للعميــل أو تســديد فــي حــال بيــع الوحــدة الســكنية موضــوع القــرض ا -٤
هــذا القــرض قبــل مــرور ســبع ســـنوات علــى وضــعه موضــع التنفيــذ خالفـــًا 

% مـن ٢ألحكام هذه المـادة، يـدفع المصـرف المقـرض فائـدة جزائيـة بنسـبة 
ـــرة التـــي اســـتفاد فيهـــا  ـــذي منحـــه للعميـــل عـــن الفت قيمـــة القـــرض الســـكني ال

بل هذا القـرض المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقا
  ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

ال تحتسب ضمن القروض السكنية التي تستفيد من احكام هذا القرار كلفـة  –٥
  بوالص الضمان.

  
     :١مكرر المادة الثانية عشرة

يمكن اعادة جدولة القروض غير السكنية موضوع "المـادة التاسـعة مكـرر" و"المـادة العاشـرة" و"المـادة 
الحاديـــة عشـــرة مكـــرر" مـــن هــــذا القــــرار اذا تـــم تحويلهـــا لهـــذه الغايـــة مـــن الليـــرة اللبنانيـــة الـــى الـــدوالر 

  .االميركي
  

                                                 
  مث أدخـــل آخـــر تعـــديل  )٥٠٤(تعمـــيم وســـيط رقـــم  ١٠/٨/٢٠١٨تـــاريخ  ١٢٨٥٨القـــرار الوســـيط رقـــم  أضــيفت هـــذه املـــادة مبوجـــب -١

 ).٥٢٤(تعميم وسيط رقم  ٣/٩/٢٠١٩تاريخ  ١٣١٠١من القرار الوسيط رقم اخلامسة املادة مبوجب 



 ٦٥مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

   : ٢١المادة الثانية عشرة مكرر
تعفى المصارف من اخذ موافقة مصرف لبنان على التسديد المسبق للقـروض ، خالفًا ألي نص آخر

 التالية:
الــى البروتوكــوالت الموقعــة مــع كــل مــن المؤسســة العامــة الممنوحــة باالســتناد القــروض الســكنية    -

لالســــكان وجهــــاز اســــكان العســــكريين المتطــــوعين ووزارة المهجــــرين وصــــندوق تعاضــــد القضــــاة 
وى االمـن الـداخلي والمديريـة العامـة لقـوى االمـن العـام والمديريـة العامـة ألمـن والمديرية العامة لق

  الدولة والضابطة الجمركية وفوج االطفاء وفوج حرس بلدية بيروت. 
  القروض التي تمنح لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.   -
  يرة لبنانية .القروض البيئية التي ال تتجاوز قيمة كل منها ثالثين مليون ل   -

على المصارف عند التسديد المسبق للقروض المشار اليها فـي هـذه المـادة ابـالغ وحـدة التمويـل لـدى 
  .مصرف لبنان، فورًا، بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند االقتضاء

  
   :٢المادة الثالثة عشرة
  على المصارف :

التمويـــل لـــدى مصـــرف لبنـــان بالئحـــة  تزويـــد وحـــدة ١٥/٤/٢٠١٨خـــالل مهلـــة اقصـــاها تـــاريخ    -
مفصلة عن أسماء المستفيدين من القروض السكنية الممنوحة وفقًا ألحكام هـذا القـرار والـذين لـم 

 يستحصلوا على سندات تمليك للوحدات السكنية موضوع القروض المذكورة. 
ــــــــــــروض الســــــــــــكنية المســــــــــــتفيدة مــــــــــــن أحكــــــــــــام    -   التأكــــــــــــد مــــــــــــن ان الوحــــــــــــدات موضــــــــــــوع الق

  ار مستعملة وفقًا للغاية الممنوحة ألجلها .هذا القر 
  

  : ٣المادة الثالثة عشرة مكرر
يـتّم تصـنيفه تستحق التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان عمًال بأحكام هذا القرار مقابل كـل قـرض 

 "مشكوكًا بتحصيله" أو "رديئًا" أو في حال توقف المشروع الذي منح من اجله.
  يومــًا  ١٨٠بنــان، فــورًا، عنــد تــأخر العميــل المــدين لفتــرة تزيــد عــن علــى المصــارف ابــالغ مصــرف ل

  ســـيما "المـــادة التاســعة مكـــرر" و"المـــادة العاشـــرة"  هــــذا القـــرارعــن تســـديد أي مـــن القــروض موضـــوع 
% ١٥وذلك تحت طائلة دفـع تعويض، بمثابة بنـد جزائـي، مقـداره  و"المادة الحادية عشرة مكرر" منه

  من قيمة القرض.

                                                 
  )،٦٣٨(تعمــــيم وســــيط رقـــــم  ٢٧/٧/٢٠٢٢تــــاريخ  ١٣٤٦٦مــــن القـــــرار الوســــيط رقــــم  األوىلأضــــيفت هــــذه املــــادة مبوجــــب املــــادة  -١

ادة علــى طلبـات التســديد املسـبق املبلغــة مــن مصـرف لبنــان قبـل تــاريخ صــدور ان تطبـق احكــام هـذه املــوقـد نصــت مادتـه الثالثــة علــى 
 هذا القرار واليت مل تصدر قرارات املوافقة عليها بعد.

 ).٤٨٣ (تعميم وسيط رقم ١١/١/٢٠١٨تاريخ  ١٢٧٤٨من القرار الوسيط رقم الثانية املادة أضيفت هذه املادة مبوجب  -٢
 ).٥٠٤(تعميم وسيط رقم  ١٠/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٥٨من القرار الوسيط رقم اخلامسة  املادة أضيفت هذه املادة مبوجب -٣



  ٦٦مكرر  ٧٢

 

  : ١المادة الرابعة عشرة
 يمكن للمصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين العمالت االجنبية:   : أوالً 

  بقيمة الفواتير المخصصة، حصرًا، الستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز). -١٢
قيمــــــة الفــــــواتير المخصصــــــة، حصــــــرًا، الســــــتيراد القمــــــح واالدويــــــة  % مــــــن٨٥بنســــــبة  -٢

عمــر الســنة والمــواد الطبيــة التــي تــدخل فــي  والمســتلزمات الطبيــة وحليــب الرضــع لغايــة
  صناعة االدوية.

يشترط لالستفادة مـن احكـام هـذه المـادة ان تكـون السـلع التـي يـتم اسـتيرادها مخصصـة حصـرًا   :ثانياً 
  السوق اللبناني. لحاجات لالستهالك المحلي وفقاً 

تقــدم الطلبــات بغيــة االســتفادة مــن احكــام المقطــع "اوًال" مــن هــذه المــادة، علــى المصــارف ان   :ثالثاً 
موضـــوع هـــذه المـــادة الـــى مديريـــة القطـــع والعمليـــات الخارجيـــة لـــدى مصـــرف لبنـــان يرفـــق بهـــا 

  المستندات المتعلقة بكل عملية استيراد سيما نسخة عن: 
  لنهائية في ما خص المشتقات النفطية والقمح.الفاتورة ا  -١
الفـــاتورة النهائيـــة مصـــدقة مـــن وزارة الصـــحة فـــي مـــا خـــص االدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة   -٢

وحليب الرضع لغاية عمر السنة والمواد الطبية التي تدخل في صناعة االدوية أو الفاتورة 
  ية عند الحاجة. النهائية مرفق بها موافقة وزارة الصحة على استيراد االدو 

مـــا يثبــــت دخــــول الســـلع بالكميــــات المحــــددة فـــي الفــــواتير الــــى لبنـــان (كالبيــــان الجمركــــي   -٣
علـى سـبيل  "Airway Bill" أو "Bill Of Ladingومحاضـر التفريـغ وبوليصـة الشـحن "

    البيان ال الحصر).  
  بوليصة االعتماد المستندي عند االقتضاء. -٤
ــــام المصــــرف المعمــــا يثبــــت  -٥ ــــى المــــوردينقي   ســــيما أمــــر التحويــــل  نــــي بتحويــــل المبــــالغ ال

  المتعلق بالفاتورة أو ما يعادله. ١٠٣" انموذج رقم Swiftوفقًا لرسالة "
  ).Appendix 1افادة امتثال تتضمن على االقل المعلومات الواردة في الملحق المرفق ( -٦
  اي مستندات اخرى يجدها مصرف لبنان ضرورية. -٧

مصارف ان تتأكـد علـى كامـل مسـؤوليتها مـن صـحة وقانونيـة المسـتندات المقدمـة ومـن على ال  :رابعاً 
ان الفواتير واالعتمادات المستندية المشمولة في هذه المـادة مخصصـة حصـرًا لتغطيـة اسـتيراد 

  السلع المشار اليها اعاله بهدف االستهالك المحلي وفقًا لحاجات السوق اللبناني.
نــي تقــديم طلبــات تتضــمن فــواتير عائــدة لبضــائع مــر علــى دخولهــا الــى : يمكــن للمصــرف المعخامســاً 

  يوم كحد أقصى قبل ورود الطلب الى مصرف لبنان. ٣٠٠لبنان 

                                                 
، مث عـــدلت مبوجـــب )٥٣٥ (تعمـــيم وســـيط رقـــم ٢٦/١١/٢٠١٩تـــاريخ  ١٣١٥٢القـــرار الوســـيط رقـــم مبوجـــب هـــذه املـــادة أضـــيفت  -١

 ).٥٦١(تعميم وسيط رقم  ٨/٦/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٣٤املادة األوىل من القرار الوسيط رقم 
 ).٥٩٣(تعميم وسيط رقم  ٢٦/٨/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٥٥عدل هذا البند مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم  -٢



 ٦٧مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

: فــي حــاالت اســتثنائية، اذا تعــذر علــى المصــرف المعنــي تــأمين أي مــن المســتندات المطلوبــة سادســاً 
تعهــد صــريح بتــأمين  أعــاله، يمكــن لمصــرف لبنــان الســير بطلبــه بعــد االستحصــال منــه علــى

  هذه المستندات بأسرع وقت ممكن.
يقــوم العميــل بتســديد النســبة المطلــوب تغطيتهــا وفقــًا ألحكــام هــذه المــادة الــى المصــرف  :١سادســًا مكــرر

 المعني نقدًا بالليرة اللبنانية على أساس:
 " فـي مـاSayrafaسعر الصرف المحـدد علـى المنصـة االلكترونيـة لعمليـات الصـرافة "   -أ 

  .المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز)خص 
ليـرة لبنانيــة  ١٥٠٧،٥سـعر الصـرف المحـدد لتعــامالت مصـرف لبنـان مــع المصـارف (   -ب

للــدوالر االميركــي الواحــد) فــي مــا خــص المــواد االخــرى القمــح واالدويــة والمســتلزمات 
  عة االدوية.الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والمواد الطبية التي تدخل في صنا

)، فــــي Banknotesيقتضــــي علــــى المصــــرف المعنــــي إيــــداع هــــذه المبــــالغ، اوراقــــًا نقديــــة (
  مصرف لبنان بغية تأمين العمالت االجنبية الالزمة لعملية االستيراد.

: يــتم ايــداع العمــالت االجنبيــة الناتجــة عــن عمليــات القطــع، عنــد الحاجــة، فــي حســاب دائــن ســابعاً 
ـــ ـــدى مصـــرف لبن ـــالغ المجمـــدة فـــي خـــاص مجمـــد ل ـــى المب ـــة عل ـــد المطبق ان. ان معـــدل الفوائ

  الحســـاب المـــذكور تعـــادل المعـــدالت المطبقـــة علـــى حســـابات المصـــارف التجاريـــة الجاريـــة 
  في مصرف لبنان.

يقــوم مصــرف لبنــان بتحويــل المبلــغ المتوجــب عــن كــل عمليــة اســتيراد الــى الحســاب الجــاري   : اــامنــــث
ي لـدى مصــرف لبنــان وذلـك بعــد تزويـده بالمســتندات المطلوبــة المفتـوح باســم المصـرف المعنــ

  كافة.
: يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمة الفاتورة الموافق عليهـا مـن حسـاب المصـرف المعنـي المشـار تاسعاً 

  اليه في المقطع "ثامنًا" اعاله الى مراسل هذا االخير في الخارج.
تطبيـق الشـروط المنصـوص عليهـا فـي هـذه  : على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسـنعاشراً 

مصـرف لبنـان االجـراءات التـي المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخـاذ 
  الزام المصرف المخالف:سيما  يراها مناسبة

قيمة بايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان ال ينتج فائدة بقيمة ضعفي  -١
  .بشكل مخالف مراسلالى ال المبالغ التي تم تحويلها

ويتم % من قيمة المبلغ المحول الى المراسل ٥٠بدفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره  -٢
  .تحميل هذه القيمة للعميل

                                                 
  مث عـــــّدل مبوجـــــب  )٥٧٣(تعمـــــيم وســـــيط رقـــــم  ٩/١٠/٢٠٢٠ تـــــاريخ ١٣٢٨٣أضـــــيف هـــــذا املقطـــــع مبوجـــــب القـــــرار الوســـــيط رقـــــم  -١

 ).٥٩٣(تعميم وسيط رقم  ٢٦/٨/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٥٥املادة الثانية من القرار الوسيط رقم 



  ٦٨مكرر  ٧٢

 

يمتنــع مصــرف لبنــان عــن افــادة أي عميــل مــن احكــام هــذه المــادة فــي حــال مخالفتــه   :حادي عشر   
  ا.ألي من احكامها سيما عدم التقيد بالمقطع "ثانيا" منه

  
   :١المادة الرابعة عشرة مكرر

علــى المصـــارف والمؤسســات الماليـــة العاملـــة فــي لبنـــان ان تمـــنح، علــى مســـؤوليتها، قروضـــًا   :اوالً 
أنواعهــا  اســتثنائية بــالليرة اللبنانيــة أو بالــدوالر االميركــي لعمالئهــا الــذين يســتفيدون مــن قــروض

اليـة المعنيـة، بمـا فيهـا التـي تسـتفيد كافة ممنوحة سـابقًا مـن المصـرف المعنـي او المؤسسـة الم
مــن دعـــم الدولـــة للفوائـــد المدينــة او مـــن تخفـــيض االحتيـــاطي االلزامــي مقابلهـــا أو مـــن احكـــام 
"المادة التاسعة مكرر" و"المادة العاشرة" و"المادة الحادية عشرة" و"المادة الحادية عشرة مكرر" 

ألربعــة اشــهر (آذار ونيســان وايــار  مــن هــذا القــرار، والــذين ال يســتطيعون تســديد مســتحقاتهم
  ) بسبب االوضاع الراهنة وذلك شرط:٢٠٢٠وحزيران 

 ان تكون القروض االستثنائية ممنوحة للغايات التالية:  -١
تســديد اقســاط القــروض الممنوحــة ســابقًا والتــي تســتحق عــن االشــهر المشــار اليهــا   -أ

  اعاله.  
ء المعنيين أو تغطية حاجات انتاجية او دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العمال -ب

تشــغيلية خــالل الفتــرة المشــار اليهــا اعــاله وذلــك فــي حــال كــان العميــل مؤسســة او 
  شركة.

ـــل المعنـــي  -٢ ـــى مســـؤوليتها مـــن حاجـــة العمي ان تتأكـــد المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة عل
  لتغطية هذه المستحقات. 

  حددة لكل عميل.ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف الم -٣
  %)).  ٠ان ال يحتسب على هذه القروض اية عمولة أو فائدة (اي بفائدة صفر بالمئة ( -٤
ان يــتم تســديد هــذه القــروض خــالل مــدة خمــس ســنوات بــدفعات تســتحق فــي نهايــة كــل  -٥

ـــي أو  ـــين المصـــرف المعن ـــد الموقـــع ب شـــهر أو كـــل فصـــل وفقـــًا لمـــا هـــو محـــدد فـــي العق
ـــــــــة المعن ـــــــــاريخ المؤسســـــــــة المالي ـــــــــك اعتبـــــــــارًا مـــــــــن ت ـــــــــل وذل    ٣٠/٦/٢٠٢٠يـــــــــة والعمي

  أو في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض االستثنائي، ايهما ابعد. 
يتم تسديد القرض االستثنائي الممنوح للعميل بعملة هـذا القـرض، ويمكـن للعميـل االتفـاق 

  مع المصرف أو المؤسسة المالية على:

                                                 
  مث عــــدلت مبوجــــب  )٥٤٧(تعمــــيم وســــيط رقــــم  ٢٣/٣/٢٠٢٠تــــاريخ  ١٣٢١٣أضــــيفت هــــذه املــــادة مبوجــــب القــــرار الوســــيط رقــــم  -١

 .)٥٥٢(تعميم وسيط رقم  ٢٢/٤/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٢٢القرار الوسيط رقم املادة األوىل من 



 ٦٩مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

 ستثنائي خالل فترة تقل عن الخمس سنوات المحددة اعاله؛تسديد القرض اال -أ 
) للقـــــــرض االســـــــتثنائي دون ايـــــــة رســـــــوم Prepaymentإجـــــــراء تســـــــديد مبكـــــــر (  -ب

  اوعموالت.
ان تقوم المصارف أو المؤسسـات الماليـة المعنيـة بتسـديد الرواتـب، موضـوع الفقـرة (ب)   -٦

ن وللعاملين لـدى العمـالء المعنيـين ) من المقطع "أوًال" هذا، مباشرة للموظفي١من البند (
  وفقًا لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل هؤالء العمالء.

يمكن للمصرف أو المؤسسة المالية دفع هذه الرواتب نقدًا للموظف او بواسـطة تحاويـل 
مصرفية الى حسابه في مصارف اخرى عاملـة فـي لبنـان او مـن خـالل حسـاب تـوطين 

  مصــــــــرف المعنــــــــي لهــــــــذه الغايــــــــة او بواســــــــطة بطاقــــــــة مصــــــــرفية يفــــــــتح لــــــــه لــــــــدى ال
)Debit Cards .وذلك دون فرض أي عمولة أو كلفة أخرى على الموظف (  

أن تكـــــون االوضـــــاع الماليـــــة للعميـــــل قـــــد تـــــأثرت ســـــلبًا نتيجـــــة الظـــــروف االقتصـــــادية     -٧
لقـروض لتسـديد اقسـاط ااالستثنائية الحالية وأدت الى عدم قدرته على تسـديد مسـتحقاته 

و/أو لــدفع رواتــب المــوظفين او العــاملين لديــه و/أو لتغطيــة حاجــات تشــغيلية (كبــدالت 
 .والمواد االولية عن األشهر المذكورة االيجار وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف ...)

ان ال توجد مصادر تسـديد أخـرى كافيـة يمكـن للعميـل اسـتعمالها وفقـًا لتقـدير المصـرف     -٨
لمالية (كوجود حسابات دائنة كافية للعميل مودعة لدى المصـرف المعنـي أو المؤسسة ا

) تســمح الشــروط التــي ترعاهــا بتســديد Cash Collateralأو وجــود ضــمانات نقديــة (
اقساط القروض منهـا، او وجـود احتمـال شـبه مؤكـد بتحصـيل االقسـاط مـن الطـالب اذا 

  كان العميل مؤسسة تعليمية...).
سسات أو الشركات التي قامت بتسكير ابوابها كليـًا مـن هـذه القـروض ان ال تستفيد المؤ   -٩

اال فقــط لــدفع رواتــب موظفيهــا والعــاملين لــديها واقســاط القــروض والحاجــات التشــغيلية 
  ) اعاله، باستثناء المواد االولية. ٧المشار اليها في البند (

وجــب االقفــال (علــى م العميــل مــن الــذين ينتمــون إلــى قطاعــات لــم يشــملهاان ال يكــون   -١٠
...). اال انه،  سبيل المثال ال الحصر الصيدليات، األفران، محالت بيع المواد الغذائية

فــي بعــض الحــاالت االســتثنائية، وفــي حــال تبــين للمصــرف أو المؤسســة الماليــة، علــى 
حالت دون امكانية احد هـؤالء العمـالء مـن الظروف االقتصادية الحالية مسؤوليتها، ان 

ســتحقاته عــن األشــهر المــذكورة، يمكــن للمصــرف او للمؤسســة الماليــة الموافقــة تســديد م
 على استفادته من القروض االستثنائية موضوع هذه المادة. 

ن ال يكــون العميــل موظفــًا فــي مؤسســة او شــركة حصــلت علــى قــرض اســتثنائي عمــًال ا  -١١
   بأحكام هذه المادة بغية تسديد رواتب الموظفين والعاملين لديها.



  ٧٠مكرر  ٧٢

 

ضمن إحـدى فئـات  ٢٩/٢/٢٠٢٠ان يكون العميل مصنفًا بتاريخ   -١٢
  التالية: )Supervisory Classificationالتصنيف الرقابية (

   .عادي •
   .للمتابعة •
 للمتابعة والتسوية.   •

  تمـــــنح القـــــروض االســـــتثنائية وفقـــــًا للحـــــدود القصـــــوى المبينـــــة ان  -١٣
ــــــي الجــــــدول ( ــــــه يمكــــــن للعميــــــل FEL02ف   االســــــتفادة ) علــــــى ان

من قرض اسـتثنائي أو اكثـر لعـدة أهـداف ضـمن الحـدود القصـوى 
 المشار اليها في الجدول المذكور. 

ـــــروض االســـــتثنائيةان ال يتجـــــاوز مجمـــــوع  -١٤ ـــــل  الق   الممنوحـــــة للعمي
من جميـع المصـارف والمؤسسـات الماليـة الحـدود القصـوى المبينـة 

هـذه االخيـرة  ، على أن يقوم العميل بتزويـد)FEL02الجدول (في 
بكيفيــة توزيـــع حاجاتــه التمويليـــة علـــى كــل مصـــرف و/او مؤسســـة 

  مالية يتعامل معها كمدين. 
  يمكــن للعميــل، بــالرغم مــن عــدم اســتفادته مــن قــروض او تســهيالت ممنوحــة مــن المصــرف   :ثانياً 

وًال" او المؤسسة المالية سابقا، االستفادة من القروض االستثنائية المشار اليها في المقطع "ا
  من هذه المـادة فـي حـال تبـين لهـذه المصـارف والمؤسسـات الماليـة، علـى كامـل مسـؤوليتها، 
  ان أوضــاع العميــل الماليــة قــد تــأثرت ســلبًا نتيجــة الظــروف االقتصــادية االســتثنائية الحاليــة 

   وذلك وفقًا للشروط نفسها المحددة في هذه المادة.
لمؤسسات المالية المعنيـة تسـليفات بالـدوالر االميركـي يقوم مصرف لبنان بمنح المصارف وا  :ثالثاً 

%) صــفر بالمئــة لمـدة خمــس ســنوات بقيمــة القـروض االســتثنائية الممنوحــة بــالليرة ٠بفائـدة (
اللبنانيــــة أو بالــــدوالر االميركــــي وفقــــًا ألحكــــام هــــذه المــــادة فــــور تقــــديم الطلبــــات المســــتكملة 

  الشروط.
المـادة علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة المعنيـة ان تقـدم،  بغية االستفادة من احكـام هـذه  :رابعاً 

، الى مديريـة العمليـات ٣٠/٦/٢٠٢٠وخالل مهلة اقصاها  ٢٦/٣/٢٠٢٠اعتبارًا من تاريخ 
  حكـــام أالماليـــة لـــدى مصـــرف لبنـــان طلبـــات موافقـــة اجماليـــة للقـــروض التـــي تمنحهـــا عمـــًال ب

ســماء العمــالء أنحهــا مرفقــًا بهــا جــدول بهــذه المــادة تحــدد فيهــا المبــالغ االجماليــة المنــوي م
  ) المرفق. FEL01المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منهم وفقًا لالنموذج (

يمكن للمصارف والمؤسسات المالية دفع هذه القروض االستثنائية لعمالئها قبل اخـذ موافقـة   
  مصرف لبنان المشار اليها في هذا المقطع.



 ٧١مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

مؤسسات المالية المعنيـة ان تحـتفظ بالمسـتندات كافـة المتعلقـة بـالقروض على المصارف وال  :خامساً 
التي تمنحها عمـًال بأحكـام هـذه المـادة بحيـث يمكـن للجنـة الرقابـة علـى المصـارف االطـالع 
عليها في اي وقت كان على ان تشمل هذه المستندات عقود القروض الموقعـة مـع العمـالء 

  وجداول التسديد.
  رف والمؤسسات المالية:على المصا  سادسًا: 

عدم تسجيل فوائد جزائية او غرامات على السـندات المسـتحقة وغيـر المسـددة خـالل    -أ  
 من هذه المادة.االشهر المحددة في المقطع "اوًال" 

وفقـــًا لهـــذه المـــادة بمثابـــة عـــدم اعتبـــار القـــروض االســـتثنائية الممنوحـــة إلـــى العمـــالء   -ب 
  غيير التصنيف الحالي للعميل. إعادة هيكلة للدين تستدعي ت

بغيــة احتســاب قيمــة التســليفات التــي يمنحهــا مصــرف لبنــان يــتم اعتمــاد ســعر وســطي لعملــة   :سابعاً 
القــرض الممنــوح للعميــل بــالليرة اللبنانيــة كمــا هــو بتــاريخ موافقــة مصــرف لبنــان علــى طلــب 

  المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية.
سليفات التـي يمنحهـا مصـرف لبنـان للمصـارف  والمؤسسـات الماليـة خـالل مـدة يتم تسديد الت  :  ثامناً 

هــذه االخيــرة وفقــًا الحكــام هــذه المــادة وذلــك بــدفعات شــهرية  اســتحقاق القــروض التــي تمنحهــا
تستحق اول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت موافقة مصـرف لبنـان 

  عد.، ايهما اب٣٠/٦/٢٠٢٠فيه أو بتاريخ 
تعتبر مراكز القطع الناجمة عن منح قروض استثنائية بالليرة اللبنانية بموجـب هـذه المـادة  -١ تاسعًا:

مقابــل التمويـــل الـــذي تحصــل عليـــه المصـــارف والمؤسســـات الماليــة مـــن مصـــرف لبنـــان 
بالدوالر األميركي كمركز قطع خاص ينّزل عند احتساب الحدود القصوى لمراكز القطـع 

  .افي واإلجماليالعمالنية الص
ال تــدخل القــروض االســتثنائية الممنوحــة مــن قبــل المصــارف والمؤسســات الماليــة بــالليرة  -٢ 

  % المحــددة فــي المــادة االولــى مكــرر ٢٥اللبنانيــة وفقــًا لهــذه المــادة فــي احتســاب نســبة الـــ
  .٢١/٢/٢٠٠١تاريخ  ٧٧٧٦من القرار االساسي رقم 

، علـى القـروض االسـتثنائية الممنوحـة ٣٠/٦/٢٠٢٠ سنوات اعتبـارًا مـن ٥يطبق، لغاية  -٣١
   ٠,١يســـــــاوي  )Supporting Factorوفقــــــًا ألحكــــــام هــــــذه المـــــــادة عامــــــل مســــــاعد (

  علــى المتطلبــات الرأســمالية المرتبطــة بهــذه القــروض تبعــًا للفئــة التــي تنتمــي إليهــا حســب 
ـــم  ـــق بتوزيـــع محـــافظ اإل ١٤/١٢/٢٠٠٧تـــاريخ  ٩٧٩٤القـــرار األساســـي رق ئتمـــان المتعّل

  ) Effective Risk-Weightيحــــــدد وزن المخــــــاطر الفعلــــــي (الرئيســــــية وعليــــــه 
  ).٠,١( xعلى القروض أعاله وفقًا للمعادلة التالية: وزن المخاطر المّطبق حاليًا 

                                                 
 ).٥٦٧(تعميم وسيط رقم  ٢٦/٨/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٥٩قرار الوسيط رقم عشرة من ال نيةمبوجب املادة الثاأضيف هذا البند  -١



  ٧٢مكرر  ٧٢

 

يتحمــل كــل مصــرف أو مؤسســة ماليــة مســؤولية صــحة وحســن تنفيــذ هــذه المــادة ويتعــرض   : عاشراً 
  يــــة المعنيــــة الــــى تســــديد قيمــــة التســــليفات الممنوحــــة المصــــرف المعنــــي او المؤسســــة المال

  هـــــذه المــــــادة  ألحكـــــاممـــــن مصـــــرف لبنــــــان مقابـــــل كـــــل قــــــرض ممنـــــوح بطريقـــــة مخالفــــــة 
% مــن قيمــة القــرض والــى ايــداع احتيــاطي ١٥والــى دفــع تعــويض بمثابــة بنــد جزائــي مقــداره 

  مقابـــل ادنـــى خـــاص لـــدى مصـــرف لبنـــان ال ينـــتج فائـــدة بقيمـــة ضـــعفي التســـليفات المـــذكورة 
ــــم االســــتفادة فيهــــا مــــن تســــليفات مصــــرف لبنــــان  ــــوازي المــــدة التــــي ت ــــرض لفتــــرة ت   هــــذا الق

   ٢٠٨كــــــــل ذلــــــــك دون المــــــــس بالعقوبــــــــات االداريــــــــة المنصــــــــوص عليهــــــــا فــــــــي المــــــــادة 
  من قانون النقد والتسليف.

ـــــــــدى المصـــــــــرف   :حادي عشر ـــــــــداخلي ل ـــــــــدقيق ال ـــــــــال ووحـــــــــدة الت ـــــــــرة االمتث ـــــــــى كـــــــــل مـــــــــن دائ   عل
ة تقيــيم مــدى تقّيــد هــذه االخيــرة بمتطلبــات هــذه المــادة واعــداد تقــارير او المؤسســة الماليــ

دوريــة (شــهرية علــى األقــل وكلمــا دعــت الحاجــة) بهــذا الخصــوص ترفعهــا إلــى اإلدارة 
هذه التقارير متوفرة لمراقبـي لجنـة الرقابـة علـى المصـارف  العليا التنفيذية على ان تكون

  عند أول طلب لهم. 
ف والمؤسسات المالية التصريح الى لجنة الرقابـة علـى المصـارف  شـهريًا على المصار   :ثاني عشر

  عن القروض االستثنائية الممنوحة استنادًا لهذه المادة وفقًا لنماذج تعدها لهذه الغاية.
تقــوم لجنــة الرقابــة علــى المصـــارف بالتأكــد مــن حســن تنفيـــذ احكــام هــذه المــادة، ســـيما    ثالث عشر:

 متعلقة بهذه القروض.التحقق من المستندات ال
  

    :١ ٢المادة الرابعة عشرة مكرر
% مـن قيمـة المـواد ٩٠يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنـان تـأمين نسـبة   -١

االوليـــة أو المعـــدات الصـــناعية التـــي تـــدخل فـــي صـــلب الصـــناعة المعنيـــة المســـتوردة بـــالعمالت 
ـــة تلبيـــة لحاجـــات المؤسســـات الصـــناعية  المرخصـــة وفقـــًا لالصـــول بحـــد اجمـــالي مقـــداره االجنبي

مليــون دوالر اميركــي أو مــا يوازيــه بــالعمالت  ١٠٠الرصــيد المتبقــي مــن المبلــغ الـــمحدد ســابقًا بـــ 
االجنبية االخرى شرط ان ال يستفيد العميل من احكام هذه المادة في اي عملية استيراد اال لغاية 

كــي او مــا يعادلــه بــالعمالت االجنبيــة وعلــى ان ال مبلــغ حــده االقصــى ثالثمايــة الــف دوالر امير 
يتجاوز مجمـوع مـا يسـتفيد منـه العميـل مبلـغ ثالثـة ماليـين دوالر اميركـي او مـا يعادلـه بـالعمالت 

 .االجنبية
  تحــدد اآلليــة والشــروط المفروضــة لالســتفادة مــن هــذه المــادة بقــرار يصــدر عــن وزيــر الصــناعة  -٢

  لهذه الغاية.

                                                 
يعمـل بـه ملـدة سـنة ) الـذي ٥٥٦(تعمـيم وسـيط رقـم  ٢٧/٥/٢٠٢٠تـاريخ  ١٣٢٢٨أضـيفت هـذه املـادة مبوجـب القـرار الوسـيط رقـم  -١

   )٥٨٥وســـيط رقـــم (تعمـــيم  ٢٨/٥/٢٠٢١تــاريخ  ١٣٣٣١مبوجـــب القــرار الوســـيط رقـــم مث أدخــل آخـــر تعـــديل مــن تـــاريخ صـــدوره، 
 .٢٨/١١/٢٠٢١لغاية  اشهر ٦لمدة  بهذه المادةالعمل أيضاً  دَ د مَ الذي 



 ٧٣مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

  لمعنيـــة الطلبــات موضـــوع هــذه المـــادة الــى وحـــدة التمويــل لـــدى مصــرف لبنـــان تقــدم المصــارف ا -٣
بغيــة تحويــل المبــالغ المطلوبــة مــن حســابات المصــارف بعــد الموافقــة عليهــا مــن وزارة الصــناعة 

  المعنية بالعمالت االجنبية المفتوحة لدى مصرف لبنان. 
  التــــــي تقــــــوم بالتصــــــدير، علــــــى المؤسســــــات الصــــــناعية، المســــــتفيدة مــــــن احكــــــام هــــــذه المــــــادة و   -٤

ـــــــى حســـــــاب جديـــــــد  ـــــــات التصـــــــدير ال ـــــــة الناتجـــــــة عـــــــن عملي   إعـــــــادة كامـــــــل العمـــــــالت االجنبي
)fresh account .لدى المصرف المعني في لبنان ( 

اسـتعمال هـذه األمـوال لالســتفادة مـن الخـدمات المصـرفية كافـة المقدمـة مــن  يكـون للعميـل حريـة
والســحوبات النقديــة وخــدمات البطاقــات المصــرفية المصــرف بمــا فــي ذلــك التحاويــل الــى الخــارج 

  في لبنان والخارج.
  مــن حســن تطبيــق الشــروط المنصــوص عليهــا علــى المصــارف ان تتأكــد علــى كامــل مســؤوليتها   -٥

مصـرف لبنـان االجـراءات في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت مـن اجلهـا تحـت طائلـة اتخـاذ 
ــــي يراهــــا مناســــبة ــــزام المصــــرف ســــيما  الت ــــتج فائــــدة ال ــــاطي خــــاص ال ين   المخــــالف بإيــــداع احتي

  لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ التي تم االستفادة منها.
  

  : ١ ٣المادة الرابعة عشرة مكرر
تلبيـــًة يمكــن للمصــارف العاملــة فـــي لبنــان الطلــب مـــن مصــرف لبنــان تـــأمين العمــالت االجنبيــة  -١

ذائية االساسية والمواد االولية التي تدخل في الصـناعات لحاجات مستوردي ومصّنعي المواد الغ
صــدرها  وزارة االقتصــاد الغذائيــة والمنتجــات المخصصــة للبيــع للمــزارعين والمحــددة فــي الئحــة ت

  والتجارة.
االقتصــاد  قــرار يصــدر عــن وزيــرتحــدد اآلليــة والشــروط المفروضــة لالســتفادة مــن هــذه المــادة ب -٢

  والتجارة لهذه الغاية.
يشــترط لالســتفادة مــن احكــام هــذه المــادة ان تكــون الســلع التــي يــتم اســتيرادها مخصصــة حصــرًا  -٣

  لالستهالك المحلي.

                                                 
الـذي يعمـل بـه ملـدة سـنة  )٥٥٧(تعمـيم وسـيط رقـم  ٢٧/٥/٢٠٢٠تـاريخ  ١٣٢٢٩أضـيفت هـذه املـادة مبوجـب القـرار الوسـيط رقـم  -١

وانتهـى العمـل  .)٥٦٤(تعمـيم وسـيط رقـم  ٨/٧/٢٠٢٠تـاريخ  ١٣٢٤٥، مث عدلت مبوجـب القـرار الوسـيط رقـم من تاريخ صدوره
 .٢٧/٥/٢٠٢١بهذه المادة بتاريخ 



  ٧٤مكرر  ٧٢

 

وان  علـــى المصـــارف ان تتأكـــد علـــى كامـــل مســـؤوليتها مـــن صـــحة وقانونيـــة المســـتندات المقدمـــة -٤
ك تستحصل من العميل على تعهد صريح يؤكد ان السلع المستوردة مخصصـة حصـرًا لالسـتهال

المحلي وانه لن يعاد تصديرها جزئيًا أو كليـًا الـى الخـارج ويـتم تزويـد مصـرف لبنـان بنسـخة عـن 
  هذا التعهد.

يقوم العميل بتسديد قيمة عملية االستيراد بالليرة اللبنانية الى المصرف المعني الذي يقوم  -٥
ت االجنبية الالزمة )، في مصرف لبنان بغية تأمين العمالBanknotesبإيداعها، اوراقًا نقدية (

  لعملية االستيراد.
  تقــدم المصــارف المعنيــة الطلبــات موضــوع هــذه المــادة الــى وحــدة التمويــل لــدى مصــرف لبنــان   -٦

  .االقتصاد والتجارةبعد الموافقة عليها من وزارة 
  

ليــرة لبنانيــة للــدوالر االميركــي  ١/ ٣٩٠٠/وفقــًا لســعر يــتم تحديــد ســعر صــرف العمــالت االجنبيــة  -٧
  لواحد.ا

ــــــــت عليهــــــــا وزارة االقتصــــــــاد والتجــــــــارة  ــــــــي ســــــــبق ان وافق ــــــــات االســــــــتيراد الت ــــــــى كــــــــّل طلب   تبق
  على أساس سعر الصرف المحدد لهذه العمليات قبل التاريخ المذكور. ٨/٧/٢٠٢٠قبل تاريخ 

يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمة عملية االستيراد الموافـق عليهـا بـالعمالت االجنبيـة الـى حسـاب  -٨
  المعني لدى مراسل هذا االخير في الخارج.المصرف 

ـــــق الشـــــروط المنصـــــوص عليهـــــا  -٩ ـــــى مســـــؤوليتها مـــــن حســـــن تطبي ـــــى المصـــــارف التأكـــــد عل   عل
مصـرف لبنـان االجـراءات في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحـت طائلـة اتخـاذ 

  الزام المصرف المخالف:سيما  التي يراها مناسبة
قيمـة المبــالغ دنـى خـاص لـدى مصـرف لبنـان ال ينـتج فائـدة بقيمـة ضـعفي بايـداع احتيـاطي ا   -أ

  .بشكل مخالف الى المراسل التي تم تحويلها
ـــــــــداره  -ب ـــــــــي مق ـــــــــد جزائ ـــــــــة بن ـــــــــدفع تعـــــــــويض بمثاب ـــــــــغ المحـــــــــول ٥٠ب   % مـــــــــن قيمـــــــــة المبل

  ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.الى المراسل 
ذه المــادة فــي حـــال مخالفتــه ألي مـــن يمتنــع مصــرف لبنـــان عــن افــادة أي عميـــل مــن احكــام هـــ -١٠

) منهــا وذلــك عنــد ابالغــه بالمخالفــة مــن قبــل المصــرف ٣احكامهــا ســيما عــدم التقيــد بالبنــد (
  المعني أو من قبل وزارة االقتصاد والتجارة.

  

                                                 
/لـــرية لبنانيـــة ٣٩٠٠لســـعر /وفقـــاً «واســـتبدلت بعبـــارة » املنصـــة االلكرتونيـــة لعمليـــات الصـــرافةوفقـــاً للســـعر املعتمـــد يف «ألغيـــت عبـــارة  -١

 ).٥٨٢(تعميم وسيط رقم  ١٠/٥/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٢٥وذلك مبوجب القرار الوسيط رقم » للدوالر االمريكي الواحد



 ٧٥مكرر  ٧٢

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

  يلغى أي نص نظامي مخالف لهذا القرار . :١الخامسة عشرة المادة 
  

  فور صدوره .يعمل بهذا القرار   :٢عشرة السادسةالمادة 
  

  : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .٣ عشرة السابعةالمادة 
  

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

 

                                                 
   ١٣١٥٢مـــن القـــرار الوســـيط رقــــم األوىل " وذلـــك اســـتناداً إىل أحكـــام املـــادة اخلامســـة عشـــرةعـــدل تـــرقيم هـــذه املـــادة حبيـــث أصـــبح " -١

 ).٥٣٥ (تعميم وسيط رقم ٢٦/١١/٢٠١٩تاريخ 
   ١٣١٥٢مـــن القـــرار الوســـيط رقـــم األوىل حكـــام املـــادة عشـــرة" وذلـــك اســـتناداً إىل أالسادســـة عـــدل تـــرقيم هـــذه املـــادة حبيـــث أصـــبح "    -٢

 ).٥٣٥ (تعميم وسيط رقم ٢٦/١١/٢٠١٩تاريخ 
   ١٣١٥٢مـــن القـــرار الوســـيط رقـــم األوىل عشـــرة" وذلـــك اســـتناداً إىل أحكـــام املـــادة  الســـابعةعـــدل تـــرقيم هـــذه املـــادة حبيـــث أصـــبح "    -٣

 ).٥٣٥ (تعميم وسيط رقم ٢٦/١١/٢٠١٩تاريخ 





 ١صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 

  

 /٢٠٢٢-٧-٣١/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

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

  
 ١ INجدول رقم 

  

رقم 
 متسلسل

رمز فئة 
 القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

 نسبة الفائدة والعمو�ت

١ PRDB 
القروض للقطاعات اLنتاجية التي تستفيد من دعم الفوائد 

Lت المدينة باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفا
 ش.م.ل 

 
  
 

 a3k منھا الممنوحة بالليرة اللبنانية  -    
مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة 

 %١٫٠٧٥سنتين +
 %٧٫٠٧٥معدل الليبور لثmثة اشھر+ a3k منھا الممنوحة بالعمmت اLجنبية -    

٢ RDEV 
قروض بالليرة اللبنانية Lغراض اLبحاث والتطوير في 

 قطاعات انتاجية 
rd ٠٫٧٥% 

٣ ENVE 

قروض بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة 
في مجال الطاقة التي L تستفيد من دعم الدولة للفوائد 

المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منھا ثmثون مليون ليرة 
 لبنانية 

ev2k 

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

الفائدة عند احتسابھا سنوية عن  تقل
 تلك المحتسبة عند توقيع عقد القرض

٤ ENVB 
القروض بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة 
التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وتتجاوز قيمة 

 كل منھا ثmثون مليون ليرة لبنانية
a35k 

 مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة
 % ٠٫٧٥-سنتين 

٥  INFE 

القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال 
) التي L تستفيد AFD) و(EIBالطاقة الممولة من ألـ (

 من دعم الدولة للفوائد المدينة
ev2d 

% ٠٫٥)+AFD)و(EIBھامش الـ (
% ھامش ٣٫٧٥عمولة مصرف لبنان+ 

% فائدة سندات ١٥٠( المصرف ناقص
 الخزينة لسنة واحدة)

٦ WBEV 
القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من 
التلوث الممولة من البنك الدولي والتي L تستفيد من دعم 

 الدولة للفوائد المدينة.

ev1d-
ev2d 

% عمولة ٠٫٥+  البنك الدوليھامش 
% ھامش  ٣ن + مصرف لبنا

% فائدة ١٥٠المصرف ناقص (
 سندات الخزينة لسنة واحدة)

٧ IN09 

القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً 
الشروط  المنصوص عليھا في المقطع "أوLً" من 

 ٧٨٣٥"المادة العاشرة مكرر" من القرار اLساسي رقم 
 ٢/٦/٢٠٠١تاريخ 

n09k, 
n19k 

ندات الخزينة % من مردود س٤٠
 %٢٫٤اللبنانية لمدة سنة + 

٨ KAFB 
القروض للقطاعات اLنتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة 

 كفاLت ش.م.ل والتي تستفيد من دعم الفوائد المدينة 
q2k 

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

٩ HIN9 

وض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح وفقاً للشروط القر
المنصوص عليھا في المقطع "أوLً" من المادة العاشرة 

تاريخ  ٧٨٣٥مكرر من القرار اLساسي رقم 
٢/٦/٢٠٠١. 

  

 n29k  ٨/٢/٢٠١٧منھا الممنوحة قبل تاريخ  -  
% من مردود سندات الخزينة ٤٠

 %٣،٢اللبنانية لمدة سنة + 

  
والتي L  ٧/٢/٢٠١٧لممنوحة بعد تاريخ منھا ا -

 /ل.ل.٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠تتجاوز مبلغ /
n27k 

% من مردود سندات الخزينة ٢٥
 %١٫٩اللبنانية لمدة سنة + 

  
والتي   ٧/٢/٢٠١٧منھا الممنوحة بعد تاريخ  -

 /ل.ل.٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠تتجاوز مبلغ /
n27k 

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

                                                 
(تعمــيم وســيط  ٢٥/٢/٢٠٢٠تــاريخ  ١٣١٩٩ مــن القــرار الوســيط رقــماملــادة اخلامسـة مبوجــب يل علــى هــذا اجلــدول أدخـل آخــر تعــد -١

لتعـــديل الفوائـــد وفقـــاً  ٣١/٣/٢٠٢٠متـــنح املصـــارف مهلـــة حـــدها االقصـــى « وقـــد نصـــت مادتـــه السادســـة علـــى اآليت:  )،٥٤٥رقـــم 
 »ره.ألحكام هذا القرار وذلك على القروض املمنوحة قبل تاريخ صدو 



  ٢صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 
  

رقم 
 متسلسل

رمز فئة 
 القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

 والعمو#ت نسبة الفائدة
  

 

١٠  HEPH 
القروض السكنية بالليرة اللبنانية الت�ي تم�نح اس�تنادا إل�ى 

 ل�سكان البروتوكول الموقع مع المؤسسـة العامة
  

 pk ٨/٢/٢٠١٧منھا الممنوحة قبل تاريخ  -  
% م��ن م���ردود س��ندات الخزين���ة ٢٠

 %١،٦اللبنانية لمدة سنتين + 

 p07k ٧/٢/٢٠١٧حة بعد تاريخ منھا الممنو -  
% م��ن م���ردود س��ندات الخزين���ة ١٠

 %٢،٣٥اللبنانية لمدة سنة + 

١١ HMLT 
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تم�نح اس�تنادا ال�ى 
البروتوك���ول الموق���ع ب���ين المص���ارف وجھ���از اس���كان 

 العسكريين المتطوعين
m1k ٢٫١٢٨% 

١٢ HJUR 
نانية التي تم�نح اس�تناداً ال�ى القروض السكنيـة بالليرة اللب

بروتوك��ول التع��اون الموق��ع ب��ين المص��ارف وص��ندوق 
 تعاضد القضاة

jrk ٢٫١٢٨% 

١٣ HDPL 
الق��روض السكني��ـة الت��ي تم��نح للمھج��رين اس��تناداً ال��ى 
بروتوك���ول التع���اون الموق���ع ب���ين المص����ارف ووزارة 

 المھجرين 
dpk ٢٫١٢٨% 

١٤ HFSI 
نية التي تم�نح اس�تنادا ال�ى القروض السكنيـة بالليرة اللبنا

بروتوك��ول التع��اون الموق��ع ب��ين المص��ارف والمديري��ة 
 العامة لقوى اLمن الداخلي

fsk ٢٫١٢٨% 

١٥ HDSG 
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تم�نح اس�تناداً ال�ى 
بروتوك��ول التع��اون الموق��ع ب��ين المص��ارف والمديري��ة 

 العامة ل¤من العام
sgk ٢٫١٢٨% 

١٦ EDUS  القروض بالليرة اللبنانية التي تم�نح لمتابع�ة الدراس�ة ف�ي
 مؤسسات التعليم العالي 

uk ٣٫٥% 

١٧ EVES  تتج�اوز قيم�ة ك�ل منھ�ا L القروض بالليرة اللبناني�ة الت�ي
ثmثين مليون ليرة لبنانية والتي L تستفيد من دعم الدول�ة 

مجال  للفوائد المدينة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في
 الطاقة 

ev2k ٠٫٧٥% 

١٨ EVER  تتج�اوز قيم�ة ك�ل منھ�ا L القروض بالليرة اللبناني�ة الت�ي
ثmثين مليون ليرة لبنانية والتي L تستفيد من دعم الدول�ة 
للفوائد المدينة لتمويل ش�راء انظم�ة الطاق�ة الشمس�ية ف�ي 

 UNDPالمناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع 

ev2k ٠٫٧٥ % 

١٩ ENTP  عم���الLالق���روض ب���الليرة اللبناني���ة الت���ي تم���نح ل���رواد ا
والمب��ادرين Lنش��اء مش��اريع جدي��دة ف��ي مج��ال المعرف��ة 

 واLبداع

cin ٠٫٧٥% 

٢٠ HABT 
القروض السكنية ب�الليرة اللبناني�ة الت�ي يمنحھ�ا مص�رف 

 اLسكان
ik ٣% 

٢١ MICR 

"القروض الصغيرة" الممنوح�ة ب�الليرة اللبناني�ة بموافق�ة 
ؤسسات ا©ق�راض الص�غير" و"الق�روض الص�غيرة" "م

الممول���ة م���ن تس���ليفات ممنوح���ة ب���الليرة اللبناني���ة لھ���ذه 
 المؤسسات أو للمؤسسات المالية.

h1k,  
h21k, 
h22k 

 

٢٢ ENVP 
الق��روض لتموي���ل المش���اريع الص��ديقة للبيئ���ة للح���د م���ن 

 التلوث 
  

  

لليرة اللبنانية او بال�دوLر اLميرك�ي منھا الممنوحة با -
تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والت�ي اس�تفادت 
من احكام المادة التاس�عة مك�رر م�ن ھ�ذا الق�رار قب�ل 

 ٨/١١/٢٠١٦تاريخ 

a35k 

الخزين�ة اللبناني�ة لم�دة  س�ندات م�ردود
للقرض الممنوح % ١٫٢سنتين ناقص 

mث�ة ، ومعدل الليب�ور لثبالليرة اللبنانية
 %٤،٥اشھر + 

  
منھا الت�ي تم�نح ب�الليرة اللبناني�ة والت�ي L تس�تفيد م�ن  -

  دعم الدولة للفوائد المدينة
ev1k-
ev2k 

 م�ردود م�ن %٥٠ ناقص %٣ نسبة
 واحدة لسنة الخزينة اللبنانية سندات

٢٣  EVNE   القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي
التي L يئة في غير مجال الطاقة من مشاريع صديقة للب

تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن L تتعدى 
 /ل.ل.٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠قيمة القرض الواحد مبلغ /

ev1k مردود من %٥٠ ناقص %٣،٧٥ 
 واحدة لسنة الخزينة اللبنانية سندات

على ان L تقل الفائدة عند احتسابھا 
يع سنوية عن تلك المحتسبة عند توق

 عقد القرض



  ٣صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 
  

رقم 
 متسلسل

رمز فئة 
 القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

 والعمو#ت نسبة الفائدة
  

 /٢٠٢٠-٦-٣٠/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

٢٤ KAFT  نتاجية بالليرة اللبنانية الممنوحةLالقروض للقطاعات ا
ضمن برنامج "كفاLت اLشجار" والتي تستفيد من دعم 

 الدولة للفوائد المدينة

q2k ٣٫٥% 

٢٥ KAFE  القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من
نح بكفالة مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تم

"شركة كفاLت" ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة 
 للفوائد المدينة

q3k ٣٫٥% 

٢٦ GSSE   نتاجيةLالقروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات ا
ضمن برنامج "كفالة المؤسسات الصغيرة" المشار اليھا 

) من المقطع "ثالثاً" من المادة التاسعة ٢٦في البند (
 ذا القرار.مكرر من ھ

t ٦ % 

٢٧ WRCP  ) ٢٧قروض الرأسمال التشغيلي المشار اليھا في البند (
من المقطع "ثالثاً" من المادة التاسعة مكرر من ھذا 

 القرار.
fr 

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

٢٨  HDSE  القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى 
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية 

 العامة ®من الدولة.
sek 

٢،١٢٨% 

٢٩ 
HADD  القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى

بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة 
 الجمركية.

adk 
٢،١٢٨% 

٣٠ 

EVRE عم القرى القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لد
والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في 
مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي L تستفيد من دعم 
الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منھا ثmثين 

 مليون ليرة لبنانية.

ev2k 

 مردود من %٥٠ ناقص %٣،٧٥
 واحدة لسنة الخزينة اللبنانية سندات
ن L تقل الفائدة عند احتسابھا على ا

سنوية عن تلك المحتسبة عند توقيع 
 عقد القرض

٣١ 

EVRN  القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى
والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في 
مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي L تستفيد من دعم 

ي L تتجاوز قيمة كل منھا الدولة للفوائد المدينة والت
 ثmثين مليون ليرة لبنانية.

ev2k 

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

على ان L تقل الفائدة عند احتسابھا 
سنوية عن تلك المحتسبة عند توقيع 

 عقد القرض

٣٢ 
PLEA  نت���اجLالق���روض الت���ي تم���نح ب���الليرة اللبناني���ة لتموي���ل ا

ن��اني ل¤عم��ال الفني��ة (اف��mم س��ينمائية أو تلفزيوني��ة، اللب
 روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو اعمال مسرحية)

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

٣٣ 
HPMP  القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى

 اLطفاء بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج
ppk ٢،١٢٨% 

٣٤ 
HGMB   القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى

بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية 
 بيروت

gbk ٢،١٢٨% 

٦٤ HIN9X 

القروض السكنية الممنوحة وفقاً للشروط المنصوص 
وLً" من المادة العاشرة مكرر من عليھا في المقطع "أ

 ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥القرار اLساسي رقم 
 والمحولة الى الدوLر اLميركي

 

  

   x29k ٨/٢/٢٠١٧منھا الممنوحة قبل تاريخ  -  
   x27k ٧/٢/٢٠١٧منھا الممنوحة بعد تاريخ  -  

٦٥ IN09X 

القروض غير السكنية الممنوحة وفقاً الشروط  
المقطع "أوLً" من "المادة العاشرة المنصوص عليھا في 

تاريخ  ٧٨٣٥مكرر" من القرار اLساسي رقم 
 والمحولة الى الدوLر اLميركي ٢/٦/٢٠٠١

x09k, 
x19k 

  

٦٦ ENVEX 

قروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في 
مجال الطاقة التي L تستفيد من دعم الدولة للفوائد 

كل منھا ثmثون مليون ليرة  المدينة والتي تتجاوز قيمة
 لبنانية والمحولة الى الدوLر اLميركي

xv2k 

  

٦٧ ENVBX 

القروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي 
تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وتتجاوز قيمة كل 

منھا ثmثون مليون ليرة لبنانية والمحولة الى الدوLر 
 اLميركي

x35k 

  



  ٤صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 
  

رقم 
 متسلسل

رمز فئة 
 القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

 والعمو#ت نسبة الفائدة
  

 

٦٨ 

EVNEX 

القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع 
التي L تستفيد من صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة 

دعم الدولة للفوائد المدينة على أن L تتعدى قيمة القرض 
/ل.ل. والمحولة الى ٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠الواحد مبلغ /

 الدوLر اLميركي

xv1k 

  

٦٩ 

PLEAX 

مويل اLنتاج اللبناني ل¤عمال القروض الممنوحة لت
الفنية (افmم سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو 

تثقيفية، أو اعمال مسرحية) المحولة الى الدوLر 
 اLميركي

xea 

  

٧٠ 
PRDBX 

القروض للقطاعات ا©نتاجية التي تستفيد من دعم 
 المحّولة الى الدوLر اLميركي الفوائد 

xa3k 
  

٧١ 
KAFTX 

القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من شركة 
"كفاLت ش.م.ل." والتي تستفيد من دعم الفوائد المدينة 

 والمحولة الى الدوLر اLميركي

xq2k 
  



  ٥صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 

 /٢٠٢٠-٦-٣٠/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

 وحدة التمويل –مصرف لبنان 
  ١ IN13-A-CFمنوذج رقم      ٢٣تعميم اساسي رقم  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 

  

  
  الجدول المرفق بطلب الموافقة االفرادية لالستفادة من التسليفات 

 الممكن أن يمنحها مصرف لبنان
 (كما يف  __/ __ /  _____ )

  
 اســــم المسـؤول : اسـم المصرف :

 رقــــم هـاتفـه  : قـم المصرف :ر 

 
 رقمه لدى مركزية المخاطر*: اسـم العمـيل:

 
 : تـاريـخ بدء القرض رمـز عمـلة القرض: :  **رمز فـئـة القرض

 تاريخ إستحقاق القرض: القرض الممنوح للعميل : رمز نـوع القرض***:

  
  برنامج تسديد القرض بحسب تاريخ االستحقاق

  
  توقيع المصرف

  
لواقعية : بطاقة تعّرف للمقرتض باإلضافة إىل صورة عن بطاقة هوية املقرتض الذي لـيس لديـه رقـم لـدى مركزيـة ( * )  : جيب إرفاق لألفراد و الشركات ا 

  املخاطر
  للشركات : بطاقة تعّرف للشركات باإلضافة إىل صورة عن السجل التجاري للشركات اليت ليس لديها رقم لدى مركزية املخاطر

  :٢ INاجلدول  للرموز التالية املدرجة يف( ** )  : جيب حتديد فـئـة القرض تبعاً 
 PRDB, RDEV, ENVE, ENVB, INFE, WBEV, IN09  

 ,"a3", "a11", "a12": ٢ INاجلـدول  لكـل فـئــة مـن القـروض واملدرجـة يف ( *** ) : جيـب حتديـد نـوع القـرض تبعـاً لرمـز نـوع القـروض احملـددة
"a35", "ev2", "rd", "n09", “n19”      

   

                                                 
) ، مث عدل مبوجب القرار ٣١٣(تعميم وسيط رقم ١٤/١/٢٠١٣تاريخ  ١١٣٢٩اضيف هذا النموذج مبوجب القرار الوسيط رقم  -١

 ).٣١٨(تعميم وسيط رقم  ٢٥/٢/٢٠١٣تاريخ  ١١٣٥٧الوسيط رقم 
 ).٣٦٥عميم وسيط رقم (ت ٧/٥/٢٠١٤تاريخ  ١١٧٦٩مبوجب القرار الوسيط رقم  "IN "موذج النب "IN13 "موذج استبدل الن -٢

  رقم
 متسلسل

  خ االستحقاقتاري
 )يوم/شهر/سنة(

  القيمة المستحقة على العميل من أصل القرض
 (بعملة القرض)

  القيمة المستحقة على المصرف لمصرف لبنانمنها: 
 (بعملة القرض)

١    

٢    

٣    

٤    

٥    

٦    

٧    

...    

    المجموع



  ٦صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 
 

 

  وحدة التمويل  – مصرف لبنان
   ١ IN13-B-CFمنوذج رقم                 ٢٣تعميم اساسي رقم  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 

  
 ح تسليفات مقابلها من مصرف لبنانالتدفقات النقدية للقروض الموافق على من

 (كما يف  __/ __ /  _____ )
  

 اســــم المسـؤول : اسـم المصرف : 

 رقــــم هـاتفـه  : رقـم المصرف :

 

 التسهيالت الممنوحة بموجب القرار: رمز فئة القروض*: رقــم قـرار المجلس المركزي:

 

 :يخ أول إسـتحقاقتار  رمـز عمـلة القــــروض: رمـز نـوع القروض**:

 تاريخ آخر إسـتحقاق: مجموع القروض الممنوحة للعمالء: عدد العمالء المستفيدين:

  

  التدفقات النقدية بحسب تاريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعمالء
  رقم

 متسلسل

  تاريخ االستحقاق
 يوم/شهر/سنة)(

  مجموع إستحقاقات العمالء من أصل القروض
 (بعملة القروض)

  القيمة المستحقة على المصرف لمصرف لبناننها: م
 (بعملة القروض)

١    

٢    

٣    

٤    

٥    

٦    

٧    

...    

     المجموع
  

  توقيع المصرف
  
  

  :٢ IN13اجلدول  جيب حتديد فـئـة القروض تبعاً للرموز التالية املدرجة يف  ( * )  : 
 IN09, KAFB, HIN9, HEPH, HMLT, HJUR, HDPL, HFSI, HDSG, EDUS, EVES, EVER, 
ENTP, HABT, MICR 

  :٢ IN13اجلدول  جيب حتديد نوع القروض تبعاً لرمز نوع القروض احملددة لكل فـئـة من القروض واملدرجة يف  ( ** ) : 
 "n09", "q2", "n29", "p", "m1", "jr", "dp", "fs", "sg", "u", "ev2", "cin", "a7", "h1", "h21", 

"h22"  
 

                                                 
) ، مث عدل مبوجب القرار ٣١٣(تعميم وسيط رقم ١٤/١/٢٠١٣تاريخ  ١١٣٢٩اضيف هذا النموذج مبوجب القرار الوسيط رقم  -١

 ).٣١٨(تعميم وسيط رقم  ٢٥/٢/٢٠١٣تاريخ  ١١٣٥٧الوسيط رقم 
 .)٣٦٥(تعميم وسيط رقم  ٧/٥/٢٠١٤ريخ تا ١١٧٦٩مبوجب القرار الوسيط رقم  "IN "موذج النب "IN13 "موذج لناستبدل ا -٢



  ٧صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 

 /٢٠٢٠-٦-٣٠/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

  وحدة التمويل –مصرف لبنان 
 ١ IN14-A-CFمنوذج رقم      ٢٣تعميم اساسي رقم  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 

  
  ية ل+ستفادة من التسليفات الممكن أن يمنحھا مصرف لبنانالجدول المرفق بطلب الموافقة ا#فراد

  (كما في  __/ __ /  _____ )
  

 اســــم المسـؤول : اسـم المصرف :

 رقــــم هـاتفـه  : رقـم المصرف :

 
 رقمه لدى مركزية المخاطر*: اسـم العمـيل:

 
  : تـاريـخ بدء القرض  رمـز عمـلة القرض:  :  **رمز فـئـة القرض

  تاريخ إستحقاق القرض:  القرض الممنوح للعميل :  نـوع القرض***: رمز
  

  برنامج تسديد القرض بحسب تاريخ االستحقاق

  
  توقيع المصرف

  
جيب إرفاق لألفراد و الشركات الواقعية : بطاقة تعّرف للمقرتض باإلضافة إىل صورة عن بطاقة هوية املقرتض الذي ليس لديه رقم لدى   ( * )  : 

  مركزية املخاطر
  باإلضافة إىل صورة عن السجل التجاري للشركات اليت ليس لديها رقم لدى مركزية املخاطرللشركات : بطاقة تعّرف للشركات 

  : INاجلدول  ( ** )  : جيب حتديد فـئـة القرض تبعاً للرموز التالية املدرجة يف
 PRDB, RDEV, ENVE, ENVB, EIBE, AFDE, WBEV, IN09, ENVP, EVNE 

  : INاجلدول  ز نوع القروض احملددة لكل فـئـة من القروض واملدرجة يف( *** ) : جيب حتديد نوع القرض تبعاً لرم
 "a3", "a11", "a12", "a35", "ev2", "rd", "n09", “n19”,"ev1"    

                                                 
مث عدل مبوجب  ،)٣٤٦(تعميم وسيط رقم  ٢٥/١١/٢٠١٣تاريخ  ١١٦١٣أضيف هذا النموذج مبوجب القرار الوسيط رقم  -١

 ).٣٦٥(تعميم وسيط رقم  ٧/٥/٢٠١٤تاريخ  ١١٧٦٩القرار الوسيط رقم 

  رقم
  متسلسل

  تاريخ االستحقاق
  ( يوم/شهر/سنة )

  القيمة المستحقة على العميل من أصل القرض
  (بعملة القرض)

  القيمة المستحقة على المصرف لمصرف لبنانمنها: 
  )(بعملة القرض

١    

٢    

٣    

٤    

٥    

٦    

٧    

...    

    المجموع



  ٨صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 
 

 

   وحدة التمويل –مصرف لبنان 
 ١ IN14-B-CFمنوذج رقم                ٢٣تعميم اساسي رقم  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 

  
 الجدول المرفق بطلب الموافقة ا#جمالية ل+ستفادة من التسليفات الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان 

  (كما في  __/ __ /  _____ )
  

 اســــم المسـؤول : اسـم المصرف :

 رقــــم هـاتفـه  : المصرف :رقـم 

 
  رمز فئة القروض*:

 
  :تاريخ أول إسـتحقاق  رمـز عمـلة القــــروض:  رمـز نـوع القروض**:

  تاريخ آخر إسـتحقاق:  مجموع القروض الممنوحة للعمالء:  عدد العمالء المستفيدين:
  

  التدفقات النقدية بحسب تاريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعمالء

  

  توقيع المصرف
  
  
  :  INاجلدول  ـئـة القروض تبعاً للرموز التالية املدرجة يف( * )  : جيب حتديد ف 

 KAFT, KAFE , GSSE  IN09, KAFB, HIN9, HEPH, HMLT, HJUR, HDPL, HFSI, HDSG, 
EDUS, EVES, EVER, ENTP, HABT, MICR, EVNE, 

  : INاجلدول  درجة يف( ** ) : جيب حتديد نوع القروض تبعاً لرمز نوع القروض احملددة لكل فـئـة من القروض وامل
""n09", "q2", "n29", "p", "m1", "jr", "dp", "fs", "sg", "u", "ev2", "cin", "a7", "h1", "h21", 
"h22","ev1","q2","q3"," r 

  

                                                 
  
مث أدخـل آخـل تعـديل عليـه  ،)٣٤٦(تعميم وسيط رقم  ٢٥/١١/٢٠١٣تاريخ  ١١٦١٣أضيف هذا النموذج مبوجب القرار الوسيط رقم  -١

 ).٣٧٢(تعميم وسيط رقم ٧/١٠/٢٠١٤تاريخ  ١١٨٧١مبوجب املادة اخلامسة من القرار الوسيط رقم 

  رقم
  متسلسل

  تاريخ االستحقاق
  ( يوم/شهر/سنة )

  مجموع إستحقاقات العمالء من أصل القروض
  (بعملة القروض)

  القيمة المستحقة على المصرف لمصرف لبنانمنها: 
  (بعملة القروض)

١    

٢    

٣    

٤    

٥    

٦    

٧    

...    

    المجموع



  ٩صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 

 /٢٠٢٠-٦-٣٠/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

  وحدة التمويل –مصرف لبنان 
  ١ IN-A-CFمنوذج رقم        ٢٣تعميم اساسي رقم  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 

  
  الجدول المرفق بطلب الموافقة ا#فرادية ل+ستفادة من التسليفات 

  خ+ل العام الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان
  (كما في  __/ __ /  _____ )

  

 ؤول :اســــم المسـ اسـم المصرف :

 رقــــم هـاتفـه  : رقـم المصرف :

 
 رقمه لدى مركزية المخاطر*: اسـم العمـيل:

 
  : تـاريـخ بدء القرض  رمـز عمـلة القرض:  :  **رمز فـئـة القرض

  تاريخ إستحقاق القرض:  القرض الممنوح للعميل :  رمز نـوع القرض***:
  

  برنامج تسديد القرض بحسب تاريخ االستحقاق
  رقم

  لسلمتس
  تاريخ االستحقاق
  ( يوم/شهر/سنة )

  القيمة المستحقة على العميل من أصل القرض
  (بعملة القرض)

  القيمة المستحقة على المصرف لمصرف لبنانمنها: 
  (بعملة القرض)

١        
٢        
٣        
٤        
٥        
٦        
٧        
...        

        المجموع
  

  توقيع المصرف

  
الشركات الواقعية : بطاقة تعّرف للمقرتض باإلضافة إىل صورة عن بطاقة هوية املقرتض الذي ليس لديه رقم لدى ( * )  : جيب إرفاق لألفراد و 

  مركزية املخاطر
  للشركات : بطاقة تعّرف للشركات باإلضافة إىل صورة عن السجل التجاري للشركات اليت ليس لديها رقم لدى مركزية املخاطر

  : INاجلدول  رض تبعاً للرموز التالية املدرجة يف( ** )  : جيب حتديد فـئـة الق
PRDB, RDEV, ENVE, ENVB, EIBE, AFDE, WBEV, IN09, ENVP, EVNE, WRCP, 
EVRE, PLEA 

  : INاجلدول  ( *** ) : جيب حتديد نوع القرض تبعاً لرمز نوع القروض احملددة لكل فـئـة من القروض واملدرجة يف 
 "a3", "a11", "a12", "a35", "ev2", "rd", "n09", “n19”,"ev1", "fr", "ea" 

                                                 
)، مث أدخــــل آخــــر ٣٨٢(تعمــــيم وســــيط رقــــم  ١٠/١٢/٢٠١٤تــــاريخ  ١١٩١٥أضــــيف هــــذا النمــــوذج مبوجــــب القــــرار الوســــيط رقــــم  -١

 ).٤١٦(تعميم وسيط رقم  ٦/٤/٢٠١٦تاريخ  ١٢٢٣١ادة السادسة من القرار الوسيط رقم تعديل مبوجب امل



  ١٠صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 

 

 

  

   وحدة التمويل –صرف لبنان م
 ١ IN-B-CFمنوذج رقم         ٢٣تعميم اساسي رقم  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 

  

  الجدول المرفق بطلب الموافقة ا#جمالية ل+ستفادة من التسليفات 
 خ+ل العامالممكن أن يمنحھا مصرف لبنان 

  (كما في  __/ __ /  _____ )
  

 اســــم المسـؤول : اسـم المصرف :

 رقــــم هـاتفـه  : رقـم المصرف :

 
  رمز فئة القروض*:

 
  :تاريخ أول إسـتحقاق  القــــروض:رمـز عمـلة   رمـز نـوع القروض**:

  تاريخ آخر إسـتحقاق:  مجموع القروض الممنوحة للعمالء:  عدد العمالء المستفيدين:
  

  للعم+ء ةالممنوحدفعات القروض  بحسب تاريخ استحقاقالتدفقات النقدية 
  

  رقم
  متسلسل

  تاريخ االستحقاق
  ( يوم/شهر/سنة )

  ضمجموع إستحقاقات العمالء من أصل القرو 
  (بعملة القروض)

  القيمة المستحقة على المصرف لمصرف لبنانمنها: 
  (بعملة القروض)

١        
٢        
٣        
٤        
٥        
٦        
٧        
...        

        المجموع
  

  توقيع المصرف
  

  :  INالجدول  يتحديد فـئـة القروض تبعاً للرموز التالية المدرجة ف ( * )  : يجب
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 

  : INالجدول  يتحديد نوع القروض تبعاً لرمز نوع القروض المحددة لكل فـئـة من القروض والمدرجة ف ) : يجب *( *
"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" 

  

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



  ١١صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 

 /٢٠٢٠-٦-٣٠/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

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

  

  ١ IN18جدول رقم 
  

رقم 
 متسلسل

  رمز فئة 
 فئة القروض لقروضا

رمز 
نوع 

 القروض
 نسبة الفائدة والعمو�ت

٩ HIN9 

الق���روض الس���كنية ب���الليرة اللبناني���ة الت���ي تم���نح وفق���اً 
للش��روط المنص��وص عليھ��ا ف��ي المقط��ع "أوLً" م���ن 

 ٧٨٣٥رق�م  ادة العاشرة مكرر من القرار اLساسيالم
 .٢/٦/٢٠٠١تاريخ 

  

 n27k /ل.ل.٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠منھا التي L تتجاوز مبلغ / -  
% من مردود سندات الخزينة اللبنانية ٢٥

 %١٫٩لمدة سنة + 

 n27k /ل.ل.٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠منھا التي تتجاوز مبلغ / -  
% من مردود سندات الخزينة اللبنانية ٢٥

 %٢٫٩مدة سنة + ل

١٠ HEPH 
الق��روض الس��كنية ب��الليرة اللبناني��ة الت��ي تم��نح اس��تنادا 

 p07k ل�سكان إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسـة العامة
اللبنانية % من مردود سندات الخزينة ١٠

 %٢،٣٥لمدة سنة + 

١١ HMLT 
الق��روض السكني��ـة ب��الليرة اللبناني��ة الت��ي تم��نح اس��تنادا 
الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجھاز اسكان 

 العسكريين المتطوعين
m1k ٢٫١٢٨% 

١٢ HJUR 
الق��روض السكني��ـة ب��الليرة اللبناني��ة الت��ي تم��نح اس��تناداً 

ين المص����ارف ال����ى بروتوك����ول التع����اون الموق����ع ب����
 وصندوق تعاضد القضاة

jrk ٢٫١٢٨% 

١٣ HDPL 
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح للمھجرين 
استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع ب�ين المص�ارف 

 ووزارة المھجرين 
dpk ٢٫١٢٨% 

١٤ HFSI 
الق��روض السكني��ـة ب��الليرة اللبناني��ة الت��ي تم��نح اس��تنادا 

لتع����اون الموق����ع ب����ين المص����ارف ال����ى بروتوك����ول ا
 والمديرية العامة لقوى اLمن الداخلي

fsk ٢٫١٢٨% 

١٥ HDSG 
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 

 والمديرية العامة ل¤من العام
sgk ٢٫١٢٨% 

٢٠ HABT 
التي يمنحھا مصرف  القروض السكنية بالليرة اللبنانية

 %٣ ik اLسكان

٢١ MICR 

"الق����روض الص����غيرة" الممنوح����ة ب����الليرة اللبناني����ة 
بموافق��ة "مؤسس��ات ا©ق��راض الص��غير" و"الق��روض 
الص���غيرة" الممول���ة م���ن تس���ليفات ممنوح���ة ب���الليرة 

 اللبنانية لھذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية.

h1k,  
h21k, 
h22k 

 

٢٦ GSSE 

ب����الليرة اللبناني����ة للقطاع����ات  الق����روض الت����ي تم����نح
اLنتاجية ضمن برنامج "كفال�ة المؤسس�ات الص�غيرة" 

) م��ن المقط��ع "ثالث��اً" م��ن ٢٦المش��ار اليھ��ا ف��ي البن��د (
 المادة العاشرة من ھذا القرار.

t ٦ % 

٢٨ HDSE 
الق��ـروض الس��كنية الت��ي تم��نح ب��الليرة اللبناني��ة اس��تناداً 

ص����ارف ال����ى بروتوك����ول التع����اون الموق����ع ب����ين الم
 والمديرية العامة ®من الدولة.

sek 
٢،١٢٨% 

٢٩ HADD 
الق��ـروض الس��كنية الت��ي تم��نح ب��الليرة اللبناني��ة اس��تناداً 
ال����ى بروتوك����ول التع����اون الموق����ع ب����ين المص����ارف 

 والضابطة الجمركية.
adk 

٢،١٢٨% 

٣٣ HPMP 
الق��ـروض الس��كنية الت��ي تم��نح ب��الليرة اللبناني��ة اس��تناداً 

 عاون بين المصارف وفوج اLطفاءالى بروتوكول الت
ppk ٢،١٢٨% 

٣٤ HGMB 
الق��ـروض الس��كنية الت��ي تم��نح ب��الليرة اللبناني��ة اس��تناداً 
الى بروتوكول التع�اون ب�ين المص�ارف وف�وج ح�رس 

 بلدية بيروت

 gbk ٢،١٢٨% 

                                                 
   ٢٥/٢/٢٠٢٠اريخ تـــــــ ١٣١٩٩ رقـــــــممـــــــن القـــــــرار الوســـــــيط املـــــــادة اخلامســـــــة مبوجـــــــب أدخـــــــل آخـــــــر تعـــــــديل علـــــــى هـــــــذا اجلـــــــدول  -١

   ٣١/٣/٢٠٢٠متـــــنح املصــــــارف مهلـــــة حـــــدها االقصــــــى « وقــــــد نصـــــت مادتـــــه السادســــــة علـــــى اآليت:  )،٥٤٥(تعمـــــيم وســـــيط رقـــــم 
 »لتعديل الفوائد وفقاً ألحكام هذا القرار وذلك على القروض املمنوحة قبل تاريخ صدوره.



  ١٢صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 
  

رقم 
 متسلسل

  رمز فئة 
 القروض

 لقروضفئة ا
رمز نوع 
 القروض

 نسبة الفائدة والعموالت
 

 

٣٥ PRDBD 

 الق������روض بال������دوLر اLميرك������ي للقطاع������ات
ن��ة اLنتاجي��ة الت��ي تس��تفيد م��ن دع��م الفوائ��د المدي

باس����تثناء الق����روض الممنوح����ة بكفال����ة ش����ركة 
 كفاLت ش.م.ل 

a3k 
معدل +  )FFR% من معدل (١٥

 %٧+الليبور لثmثة أشھر 

٣٦ INFED 

 الق��روض بال��دوLر اLميرك��ي لتموي��ل المش��اريع
  الصديقة للبيئة في مجال الطاقة الممولة من 

) الت��ي L تس��تفيد م��ن دع��م AFD) و(EIBأل��ـ (
 الدولة للفوائد المدينة

ev2d 

% عمولة ٠٫٥) + AFD) و(EIBھامش الـ (
% ھامش المصرف + ٢مصرف لبنان + 

% ١٠٠ناقص  ( )FFR% من معدل (١٠٠
من مردود شھادات اLيداع المصدرة من 

 ) *وLر اLميركيمصرف لبنان بالد

٣٧ WBEVD 

الق��روض بال��دوLر اLميرك��ي لتموي��ل المش��اريع 
الص��ديقة للبيئ��ة للح��د م��ن التل��وث الممول��ة م��ن 
البن��ك ال��دولي والت��ي L تس��تفيد م��ن دع��م الدول��ة 

 ئد المدينة.للفوا

ev1d-
ev2d  

% عمولة ٠٫٥+  البنك الدوليھامش 
% ھامش المصرف+  ١مصرف لبنان + 

% ١٠٠ناقص ( )FFR% من معدل (١٠٠
من مردود شھادات اLيداع المصدرة من 

 ∗) مصرف لبنان بالدوLر اLميركي

٣٨ RDEVD  بح�اثLغ�راض اL ميرك�يLر اLقروض بال�دو
 )FFR% من معدل (١٠٠ rdd والتطوير في قطاعات انتاجية 

٣٩ ENVED 

قروض بالدوLر اLميركي لتمويل المشاريع 
الصديقة للبيئة في مجال الطاقة التي L تستفيد من 
دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل 

/د.أ. على أن L تتعدى قيمة ٢٠ ٠٠٠منھا /
 /د.أ.٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠القرض الواحد مبلغ/

ev2d 

 )FFR% م��ن مع��دل (١٠٠%  + ٢،٥
م����ن م����ردود ش����ھادات  %٥٠ن����اقص (

اLي��داع المص���درة م��ن مص���رف لبن���ان 
 *بالدوLر اLميركي) 

٤٠ ENVBD 

الق��روض بال��دوLر اLميرك��ي لتموي��ل المش��اريع 
الص���ديقة للبيئ���ة الت���ي تس���تفيد م���ن دع���م الدول���ة 

  للفوائد المدينة وتتجاوز قيمة كل منھا
 /د.أ.٢٠ ٠٠٠/ 

a35k 
+ % ٣لثmث���ة أش���ھر + مع���دل الليب���ور 

 )FFR% من معدل (١٠٠

  
٤١ IN09D 

القروض غير السكنية  التي تمنح بالدوLر 
اLميركي وفقاً للشروط  المنصوص عليھا في 
المقطع "أوLً" من "المادة العاشرة مكرر" من 

 ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥القرار اLساسي رقم 

n09d, 
n19d 

م����ن م����ردود ش����ھادات اLي����داع % ٤٠
م��ن مص��رف لبن��ان بال��دوLر  المص��درة

% م�������ن مع�������دل ١٠٠+   اLميرك�������ي
)FFR (* 

٤٢ KAFBD 
الق������روض بال������دوLر اLميرك������ي للقطاع������ات 
اLنتاجي��ة بكفال��ة ش��ركة كف��اLت ش.م.ل والت��ي 

 تستفيد من دعم الفوائد المدينة 
a5k 

% ١٥%+ ٥،٥مع��دل الليب��ور لس��نة + 
 )FFRمن معدل (

٤٣ EDUSD 
الت�ي تم�نح لمتابع�ة القروض بالدوLر اLميركي 

 الدراسة في مؤسسات التعليم العالي 
ud 1.25%  +من معدل (١٠٠ %FFR( 

٤٤ EVESD 

الق��روض بال���دوLر اLميرك���ي الت���ي L تتج���اوز 
/د.أ. والت��ي L تس��تفيد ٢٠ ٠٠٠قيم��ة ك��ل منھ��ا /

من دعم الدولة للفوائد المدين�ة لتموي�ل المش�اريع 
 الصديقة للبيئة في مجال الطاقة 

ev2d 

 )FFR% من معدل (١٠٠

٤٥ EVERD 

القروض بالدوLر اLميركي L تتجاوز قيمة كل 
/د.أ. والت��ي L تس��تفيد م��ن دع��م ٢٠ ٠٠٠منھ��ا /

الدولة للفوائد المدينة لتمويل شراء انظمة الطاقة 
 ف���ي المن���اطق الريفي���ة بس���عر الكلف���ة الشمس���ية

 UNDPبالتعاون مع 

ev2d 

 )FFR% من معدل (١٠٠ 

٤٦ ENTPD 
وض بال��دوLر اLميرك��ي الت��ي تم��نح ل��رواد الق��ر

اLعمال والمب�ادرين Lنش�اء مش�اريع جدي�دة ف�ي 
 مجال المعرفة واLبداع

cind من معدل (١٠٠ %FFR( 

٤٧ ENVPD 
ع الص�ديقة للبيئ�ة للح�د القروض لتمويل المشاري

والت�ي بال�دوLر اLميرك�ي من التلوث التي تمنح 
 L تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

ev1d-
ev2d 

) FFR% م�������ن مع�������دل (١٠٠ %+٢
م����ردود ش����ھادات % م����ن ٥٠( ن����اقص

اLي��داع المص���درة م��ن مص���رف لبن���ان 
 ) *بالدوLر اLميركي

 

                                                 
لبنــان بالــدوالر االمريكــي ملــدة  ســبع ســنوات يف حــال كانــت  مــردود شــهادات االيــداع املصــدرة مــن مصــرف  يعتمد طوال مدة القرض: ∗

 سنوات    ١٠فرتة استحقاق القرض االصلية تقل عن 
سـنوات يف حـال كانـت فـرتة ١٠مردود شـهادات االيـداع املصـدرة مـن مصـرف لبنـان بالـدوالر االمريكـي ملـدة 

 سنوات  وما فوق   ١٠استحقاق القرض االصلية تبلغ 



  ١٣صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 
  

رقم 
 متسلسل

  رمز فئة 
 القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

 نسبة الفائدة والعموالت
  

 /٢٠٢٠-٦-٣٠/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

٤٨ EVNED 

لتمويل ميركي بالدوLر اLالقروض التي تمنح 
الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير 

التي L تستفيد من دعم الدولة مجال الطاقة 
للفوائد المدينة على أن L تتعدى قيمة القرض 

 /د.أ.٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠الواحد مبلغ /

ev1d من معدل (١٠٠ % +٢،٥ %FFR (
مردود شھادات % من ٥٠ناقص (

اLيداع المصدرة من مصرف لبنان 
 ∗) بالدوLر اLميركي

٤٩ KAFTD 
القروض للقطاعات اLنتاجية بالدوLر اLميركي 

الممنوحة ضمن برنامج "كفاLت اLشجار" 
 والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

a5k من معدل (١٠٠%+ ٢،٢٥ %FFR( 

٥٠ KAFED 

القروض بالدوLر اLميركي لتمويل الجزء 
للبيئة في مجال الطاقة البيئي من مشاريع صديقة 

والتي تمنح بكفالة "شركة كفاLت" ش.م.ل. 
 والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

a51 من معدل (١٠٠%+ ٢،٢٥ %FFR( 

٥٢ WRCPD 

قروض الرأسمال التشغيلي المشار اليھا في البند 
) من المقطع "ثالثاً" من المادة العاشرة من ٢٧(

Lر اLميركي.ھذا القرار بالدو frd 

من مردود شھادات اLيداع % ٤٠
المصدرة من مصرف لبنان بالدوLر 

% من ١٠٠% + ١،٥+  اLميركي
 ) *FFRمعدل (

٥٣ EVRED 

القروض التي تمنح بالدوLر اLميركي لدعم 
القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع 

الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة 
تفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة التي L تس

 /د.أ.٢٠ ٠٠٠والتي تتجاوز قيمة كل منھا /

ev2d 

 )FFR% من معدل (١٠٠%  + ٢،٥
من مردود شھادات  %٥٠ناقص (

اLيداع المصدرة من مصرف لبنان 
 *بالدوLر اLميركي) 

٥٤ EVRND 

القروض التي تمنح بالدوLر اLميركي لدعم 
لتمويل المشاريع القرى والمناطق الريفية 

الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة 
التي L تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة 

 /د.أ.٢٠ ٠٠٠والتي L تتجاوز قيمة كل منھا /

ev2d 

 )FFR% من معدل (١٠٠%  + ٢،٥
من مردود شھادات  %٥٠ناقص (

اLيداع المصدرة من مصرف لبنان 
 * بالدوLر اLميركي)

٥٥ PLEAD 

القروض التي تمنح بالدوLر اLميركي لتمويل 
اLنتاج اللبناني ل¤عمال الفنية (افmم سينمائية أو 
تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو اعمال 

 مسرحية)

ead 

) FFR% من معدل (١٠٠ % +٢،٥
مردود شھادات % من ٥٠ناقص (

اLيداع المصدرة من مصرف لبنان 
LميركيبالدوLر ا* ( 

٥٦ HCMA 
القـروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية 

 %٢،١٢٨ cmak لموظفي ھيئة اLسواق المالية 

٥٧ HCCA 
القـروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية 

 %٢،١٢٨ ccak لمستخدمي لجنة مراقبة ھيئات الضمان

٥٨ HEMG ميركيLر اLالقروض السكنية الممنوحة بالدو 
  )FFR% من معدل (١٠٠+ %١٫٢٥ emh  للمغتربين

٥٩ PEMG 
القروض غير السكنية الممنوحة بالدوLر 

 )FFR% من معدل (١٠٠+ %٢،٢٥ emp  اLميركي للمغتربين

٦٠ PPKG 
 القـروض الممنوحة بالدوLر اLميركي لبناء
 مرآب جماعي للعموم بھدف تأجير مواقف

 للسيارات
pkgd دل (% من مع١٠٠ % +٢،٢٥FFR ( 

٦١ WCEX  جنبيةالقروضLت اmالممنوحة بالعم 
الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية لتمويل 

 مقابل الصادرات

ced من معدل (٥٠% + ٣ %FFR( 

٦٤ HIN9X 

وفقاً للشروط الممنوحة القروض السكنية 
المنصوص عليھا في المقطع "أوLً" من المادة 

 ٧٨٣٥ي رقم العاشرة مكرر من القرار اLساس
 والمحولة الى الدوLر ٢/٦/٢٠٠١تاريخ 

 اLميركي

x27k 

 

                                                 
مــردود شــهادات االيــداع املصــدرة مــن مصــرف لبنــان بالــدوالر االمريكــي ملــدة  ســبع ســنوات يف حــال كانــت   قرض:يعتمد طوال مدة ال ∗

 سنوات    ١٠فرتة استحقاق القرض االصلية تقل عن 
سـنوات يف حـال كانـت فـرتة ١٠مردود شـهادات االيـداع املصـدرة مـن مصـرف لبنـان بالـدوالر االمريكـي ملـدة 

    سنوات  وما فوق ١٠غ استحقاق القرض االصلية تبل



  ١٤صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 

 

 وحدة التمويل –مصرف لبنان 

   IN18-A-CF١منوذج رقم               ٢٣تعميم اساسي رقم  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 
  

  الجدول المرفق بطلب الموافقة ا#فرادية ل+ستفادة من التسليفات 
  ا مصرف لبنان خ+ل العامالممكن أن يمنحھ

 (كما في  __/ __ /  _____ )
  

 اســــم المسـؤول : اسـم المصرف :

 رقــــم هـاتفـه  : رقـم المصرف :

 
 رقمه لدى مركزية المخاطر*: اسـم العمـيل:

 
  : تـاريـخ بدء القرض  رمـز عمـلة القرض:  :  **رمز فـئـة القرض

  تاريخ إستحقاق القرض:  للعميل :القرض الممنوح   رمز نـوع القرض***:

  
  برنامج تسديد القرض بحسب تاريخ االستحقاق

  

  رقم
  متسلسل

  تاريخ االستحقاق
  ( يوم/شهر/سنة )

  القيمة المستحقة على العميل من أصل القرض
 (بعملة القرض)

  القيمة المستحقة على المصرف لمصرف لبنانمنها: 
 (بعملة القرض)

١        
٢        
٣        
٤        
٥        
٦        
٧        
...        

        المجموع
  

  توقيع المصرف
  

جيب إرفاق لألفراد و الشركات الواقعية : بطاقة تعّرف للمقرتض باإلضافة إىل صورة عن بطاقة هوية املقرتض الذي ليس لديه رقم لدى   ( * )  :
  مركزية املخاطر

  تجاري للشركات اليت ليس لديها رقم لدى مركزية املخاطرللشركات : بطاقة تعّرف للشركات باإلضافة إىل صورة عن السجل ال
  .IN18اجلدول  ( ** )  : جيب حتديد فـئـة القرض تبعاً للرموز التالية املدرجة يف

 .IN18اجلدول  ( *** ) : جيب حتديد نوع القرض تبعاً لرمز نوع القروض احملددة لكل فـئـة من القروض واملدرجة يف

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



  ١٥صفحة  ٢٣ساسي رقم ملحق للتعميم األ ٧٢
  

 /٢٠٢٠-٦-٣٠/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

 مويل وحدة الت –مصرف لبنان 
  ١ IN18-B-CFمنوذج رقم              ٢٣تعميم اساسي رقم  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 

  
  الجدول المرفق بطلب الموافقة ا#جمالية ل+ستفادة من التسليفات 

  الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان خ+ل العام
 (كما في  __/ __ /  _____ )

 
  

 : اســــم المسـؤول اسـم المصرف :

 رقــــم هـاتفـه  : رقـم المصرف :

 

  رمز فئة القروض*:
 

  :تاريخ أول إسـتحقاق  رمـز عمـلة القــــروض:  رمـز نـوع القروض**:
  تاريخ آخر إسـتحقاق:  مجموع القروض الممنوحة للعمالء:  عدد العمالء المستفيدين:

  

  حة للعمالءالتدفقات النقدية بحسب تاريخ استحقاق دفعات القروض الممنو   
  

  رقم
  متسلسل

  تاريخ االستحقاق
  ( يوم/شهر/سنة )

  مجموع إستحقاقات العمالء من أصل القروض
 (بعملة القروض)

  القيمة المستحقة على المصرف لمصرف لبنانمنها: 
 (بعملة القروض)

١        
٢        
٣        
٤        
٥        
٦        
٧        
...        

        المجموع
  

  توقيع المصرف
  

  
   .IN18اجلدول  جيب حتديد فـئـة القروض تبعاً للرموز التالية املدرجة يف( * )  : 

  IN18اجلدول  ( ** ) : جيب حتديد نوع القروض تبعاً لرمز نوع القروض احملددة لكل فـئـة من القروض واملدرجة يف

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



  ١٦صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 

 

 وحدة التمويل –مصرف لبنان 
  ١ IN18W1 نموذج رقم           ٢٣تعميم اساسي رقم  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 

  
  : المبلغ المطلوب سحبه المستحق للعم+ء ١جدول السحب رقم 

  لتمويل القروض السكنية الموافق عليھا وفقاً 4حكام المادة .............*
 (كما في  __/ __ /  _____ )

 
 اسـم المصرف :
 رقـم المصرف :

 

 رمز فئة القروض ** :
 

تاريخ  قرار الموافقة
 رارالق

عملة  رمز رمز نوع القرض *** اسم العميل
 القرض

 المبلغ المطلوب سحبه

      
      
      
      
      
مجموع فئة     

 القروض
 

 

 رمز فئة القروض ** :
 

تاريخ  قرار الموافقة
 القرار

عملة  رمز رمز نوع القرض *** اسم العميل
 القرض

 المبلغ المطلوب سحبه

      
      
      
      
      
مجموع فئة     

 القروض
 

  
  
  يقتضي ختصيص جدول مستقل للقروض املستفيدة من احكام كل من املادة التاسعة مكرر واملادة العاشرة  (*):  

  وفقاً للحالة )IN18) أو (INاجلدول ( جيب حتديد فـئـة القروض تبعاً للرموز املدرجة يف  ( ** ): 
  وفقاً للحالة )IN18) أو (INاجلدول ( ع القروض تبعاً لرمز نوع القروض احملددة لكل فـئـة من القروض واملدرجة يف( *** ): جيب حتديد نو 

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



  ١٧صفحة  ٢٣ساسي رقم ملحق للتعميم األ ٧٢
  

 /٢٠٢٠-٦-٣٠/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

  وحدة التمويل –مصرف لبنان 
  ١ IN18W2 نموذج رقم       ٢٣تعميم اساسي رقم  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 

  
  للعم+ء  : المبلغ المطلوب سحبه المستحق٢جدول السحب رقم 

  السكنية الموافق عليھا وفقاً 4حكام المادة .............*غير لتمويل القروض 
  (كما في  __/ __ /  _____ )

  
 اسـم المصرف :
 رقـم المصرف :

 

 رمز فئة القروض ** :
 

تاريخ  قرار الموافقة
 القرار

عملة  رمز رمز نوع القرض *** اسم العميل
 القرض

 المبلغ المطلوب سحبه

      
      
      
      
      
مجموع فئة     

 القروض
 

 

 رمز فئة القروض ** :
 

تاريخ  قرار الموافقة
 القرار

عملة  رمز رمز نوع القرض *** اسم العميل
 القرض

 المبلغ المطلوب سحبه

      
      
      
      
      
مجموع فئة     

 القروض
 

  
  
  
  جدول مستقل للقروض املستفيدة من احكام كل من املادة التاسعة مكرر واملادة العاشرة يقتضي ختصيص  (*):    
  وفقاً للحالة )IN18) أو (INاجلدول ( جيب حتديد فـئـة القروض تبعاً للرموز املدرجة يف  ( ** ): 

  وفقاً للحالة )IN18) أو (INاجلدول ( رجة يف( *** ): جيب حتديد نوع القروض تبعاً لرمز نوع القروض احملددة لكل فـئـة من القروض واملد

  

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



  ١٨صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 

 

  وحدة التمويل –مصرف لبنان 
  ١ PB-BDL-Aمنوذج رقم                  ٢٣تعميم اساسي رقم  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 

  
  ل+ستفادة من دعم مصرف لبنان للفوائد المدينة التصريح عن وضع قرض موضع التنفيذ

  _____ )(كما في  __/ __ /  
  

  اســــم المسـؤول :  اسـم المصرف :

  رقــــم هـاتفـه  :  رقـم المصرف :
  

  رقمه لدى مركزية المخاطر:  اســـم العمـيل :
  

  الفقرة :  البند :  تاريخ القرار :  قرار الموافقة :

  : *رمز فـئـة القرض  مة القرار :ـقي  عملة القــرار :
  

  تاريخ إستحقاق القرض:  :ل القرضتاريخ استعـما  قيمة القرض الممنوح:
    القرض المستعمل لتاريخه:  رمز نـوع القرض**:

  

  حركة الحساب
  

  رقم
  متسلسل

  التاريخ
  )سنة(يوم/شهر/

  السحوبات الفعلية من أصل القرض
  (بعملة القرض)

  أصل القرضالدفعات المستحقة من 
  (بعملة القرض)

 رصيد القرض
قيمة الدعم الفصلي الفعلي  

 المطلوب
١            
٢            
٣            
٤            
٥            
٦            
٧            
...            

            المجموع
 

  توقيع المصرف
 
  
  .PB-BDLاجلدول  ( * )  : جيب حتديد فـئـة القرض تبعاً للرموز املدرجة يف 

  .PB-BDLاجلدول  ( ** ) : جيب حتديد نوع القرض تبعاً لرمز نوع القروض احملددة لكل فـئـة من القروض واملدرجة يف

                                                 
، مث عــّدل مبوجــب املــادة )٤٨٥(تعمــيم وســيط رقــم  ١/٢/٢٠١٨تــاريخ  ١٢٧٥٥مبوجــب القــرار الوســيط رقــم ا النمــوذج أضــيف هــذ -١

 ).٤٨٧(تعميم وسيط  ١٥/٣/٢٠١٨تاريخ  ١٢٧٧٢الثانية من القرار الوسيط رقم 



  ١٩صفحة  ٢٣ساسي رقم ملحق للتعميم األ ٧٢
  

 /٢٠٢٠-٦-٣٠/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

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

 

  ١ BDL -PBجدول رقم 
  

رقم 
 متسلسل

رمز فئة 
  القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

الحد االقصى  للفائدة والعموالت 
 على القرض

  الحد االقصى للدعم الممنوح 
  من مصرف لبنان

٩ HIN9 

القروض السكنية بالليرة اللبنانية 
التي تمنح وفقاً للشروط 

المنصوص عليھا في المقطع 
"أوLً" من المادة العاشرة مكرر 

 ٧٨٣٥من القرار اLساسي رقم 
 .٢/٦/٢٠٠١تاريخ 

 

  

  تي L تتجاوز منھا ال  
 n27k /ل.ل.٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/

مؤشر معدل فوائد التوظيفات 
ناقص لدى مصرف لبنان 

% على ان L تقل عن ٥،٢٥
٤،٥% 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
و(مؤشر معدل على القرض 

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
%)على ان L ٠،٧٥لبنان ناقص 

  %٤،٥تزيد عن 

  منھا التي  تتجاوز   
 n27k /ل.ل.٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/

مؤشر معدل فوائد التوظيفات 
ناقص لدى مصرف لبنان 

% على ان L تقل عن ٣،٥٦
٥،٩٤% 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
و(مؤشر معدل على القرض 

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
لبنان على ان L تزيد عن 

٤،٥٦%  

١٠ HEPH 

القروض السكنية بالليرة اللبنانية 
التي تمنح استنادا إلى البروتوكول 

 الموقع مع المؤسسـة العامة
 ل�سكان

p07k 

مؤشر معدل فوائد التوظيفات 
ناقص لدى مصرف لبنان 

 ٣% على ان L تقل عن ٦،٧٥
% 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
معدل  مؤشرعلى القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ١،٧٥لبنان ناقص 
 %L٥ تزيد عن 

١١ HMLT 

القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية 
التي تمنح استنادا الى البروتوكول 

الموقع بين المصارف وجھاز 
 اسكان العسكريين المتطوعين

 

  

تاريخ  منھا الممنوحة قبل  
١٠/٨/٢٠١٨ m1k 

د التوظيفات مؤشر معدل فوائ
ناقص لدى مصرف لبنان 

% على ان L تقل عن ٧،١٢٢
٢،٦٢٨% 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ٠،٢٥لبنان ناقص 
 %L٦،٨٧٢ تزيد عن 

منھا الممنوحة اعتباراً من تاريخ   
١٠/٨/٢٠١٨ m1k 

 مؤشر معدل فوائد التوظيفات
ناقص لدى مصرف لبنان 

% على ان L تقل عن ٦،٢٥
٣،٥% 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ١،٢٥لبنان ناقص 
 %L٥ تزيد عن 

١٢ HJUR 

القروض السكنيـة بالليرة 
اللبنانية التي تمنح استناداً الى 
ن بروتوكول التعاون الموقع بي
المصارف وصندوق تعاضد 

 القضاة

 

  

  منھا الممنوحة قبل تاريخ   
١٠/٨/٢٠١٨ jrk 

مؤشر معدل فوائد التوظيفات 
ناقص لدى مصرف لبنان 

% على ان L تقل عن ٧،١٢٢
٢،٦٢٨% 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ٠،٢٥لبنان ناقص 

 L ٦،٨٧٢تزيد عن ان% 

منھا الممنوحة اعتباراً من   
 jrk ١٠/٨/٢٠١٨تاريخ 

مؤشر معدل فوائد التوظيفات 
ناقص لدى مصرف لبنان 

% على ان L تقل عن ٦،٢٥
٣،٥% 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ١،٢٥لبنان ناقص 

 %٥ان L تزيد عن 

                                                 
   ٢٥/٢/٢٠٢٠تـــــــاريخ  ١٣١٩٩ رقـــــــممـــــــن القـــــــرار الوســـــــيط املـــــــادة اخلامســـــــة مبوجـــــــب أدخـــــــل آخـــــــر تعـــــــديل علـــــــى هـــــــذا اجلـــــــدول  -١

لتعــديل  ٣١/٣/٢٠٢٠ متــنح املصــارف مهلــة حــدها االقصــى« وقــد نصــت مادتــه السادســة علــى اآليت:  )،٥٤٥(تعمــيم وســيط رقــم 
  »كام هذا القرار وذلك على القروض املمنوحة قبل تاريخ صدوره.الفوائد وفقاً ألح



  ٢٠صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 
  

رقم 
 متسلسل

رمز فئة 
  القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

الحد االقصى  للفائدة والعموالت 
 على القرض

  الحد االقصى للدعم الممنوح 
  من مصرف لبنان

  

 

  

١٣ HDPL 

القروض السكنيـة بالليرة 
اللبنانية التي تمنح للمھجرين 

استناداً الى بروتوكول التعاون 
الموقع بين المصارف ووزارة 

 المھجرين 

 

  

منھا الممنوحة قبل تاريخ   
١٠/٨/٢٠١٨ dpk 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٧،١٢٢ناقص لبنان 
 %٢،٦٢٨ان L تقل عن 

ن الفوائد والعموLت الفرق بي
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ٠،٢٥لبنان ناقص 
 %L٦،٨٧٢ تزيد عن 

منھا الممنوحة اعتباراً من   
 dpk ١٠/٨/٢٠١٨تاريخ 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٦،٢٥ناقص لبنان 
 %٣،٥ان L تقل عن 

موLت الفرق بين الفوائد والع
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ١،٢٥لبنان ناقص 
 %L٥ تزيد عن 

١٤ HFSI 

القروض السكنيـة بالليرة 
اللبنانية التي تمنح استنادا الى 

بروتوكول التعاون الموقع بين 
المصارف والمديرية العامة 

 لقوى اLمن الداخلي

 

  

ريخ منھا الممنوحة قبل تا  
١٠/٨/٢٠١٨ fsk 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٧،١٢٢ناقص لبنان 
 %٢،٦٢٨ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ٠،٢٥لبنان ناقص 
 %L٦،٨٧٢ تزيد عن 

منھا الممنوحة اعتباراً من   
 fsk ١٠/٨/٢٠١٨تاريخ 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٦،٢٥ناقص لبنان 
 %٣،٥ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ١،٢٥لبنان ناقص 
 %L٥ تزيد عن 

١٥ HDSG 

القروض السكنيـة بالليرة 
الى  اللبنانية التي تمنح استناداً 

بروتوكول التعاون الموقع بين 
المصارف والمديرية العامة 

 ل¤من العام

 

  

منھا الممنوحة قبل تاريخ   
١٠/٨/٢٠١٨ sgk 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٧،١٢٢ناقص لبنان 
 %٢،٦٢٨ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

ت لدى مصرف فوائد التوظيفا
% ) على ان ٠،٢٥لبنان ناقص 
 %L٦،٨٧٢ تزيد عن 

منھا الممنوحة اعتباراً من   
 sgk ١٠/٨/٢٠١٨تاريخ 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٦،٢٥ناقص لبنان 
 %٣،٥ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ١،٢٥ان ناقص لبن

 %L٥ تزيد عن 

١٦ EDUS 

القروض بالليرة اللبنانية التي 
تمنح لمتابعة الدراسة في 
 مؤسسات التعليم العالي 

uk  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٥،٧٥ناقص لبنان 
 %٤ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
و(مؤشر معدل على القرض 

توظيفات لدى مصرف فوائد ال
% )على ان ١،٢٥لبنان ناقص 
 %L٤٫٥ تزيد عن 

٢١ MICR 

القروض الممنوحة من 
المصارف بالليرة اللبنانية 
للمؤسسات المالية لتمويل 

 "القروض الصغيرة" 

h22k 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٥،٢٥ناقص لبنان 
 % ٤٫٥ان L تقل عن 

موLت الفرق بين الفوائد والع
للمؤسسات  على القرض الممنوح

المالية (مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف لبنان 

على ان L  %)٠،٢٥ناقص 
 %٥تزيد عن 

٢٦ GSSE 

القروض التي تمنح بالليرة 
اللبنانية للقطاعات اLنتاجية 

ضمن برنامج "كفالة 
 المؤسسات الصغيرة"

t 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٣،٧٥ناقص ن لبنا
 % ٦ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
و(مؤشر معدل على القرض 

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
على  )%  ١،٢٥لبنان ناقص 

 %٢٫٥ان L تزيد عن 



  ٢١صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 
  

رقم 
 متسلسل

رمز فئة 
  القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

الحد االقصى  للفائدة والعموالت 
 على القرض

  الحد االقصى للدعم الممنوح 
  من مصرف لبنان

  

 /٢٠٢٠-٦-٣٠/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

 

٢٨ HDSE 

القـروض السكنية التي تمنح 
بالليرة اللبنانية استناداً الى 

بروتوكول التعاون الموقع بين 
والمديرية العامة  المصارف

 ®من الدولة.

 

  

منھا الممنوحة قبل تاريخ   
١٠/٨/٢٠١٨ sek 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٧،١٢٢ناقص لبنان 
 %٢،٦٢٨ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ٠،٢٥لبنان ناقص 

 L ٦،٨٧٢تزيد عن% 

منھا الممنوحة اعتباراً من   
 sek ١٠/٨/٢٠١٨تاريخ 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٦،٢٥ناقص لبنان 
 %٣،٥ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ١،٢٥لبنان ناقص 
 %L٥ تزيد عن 

٢٩ HADD 

القـروض السكنية التي تمنح 
بالليرة اللبنانية استناداً الى 

بروتوكول التعاون الموقع بين 
المصارف والضابطة 

 الجمركية.

 

  

منھا الممنوحة قبل تاريخ   
١٠/٨/٢٠١٨ adk 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٧،١٢٢ناقص لبنان 
 %٢،٦٢٨ان L تقل عن 

والعموLت  الفرق بين الفوائد
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ٠،٢٥لبنان ناقص 
 %L٦،٨٧٢ تزيد عن 

منھا الممنوحة اعتباراً من   
 adk ١٠/٨/٢٠١٨تاريخ 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٦،٢٥ناقص لبنان 
 %٣،٥ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل القرض و( على

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ١،٢٥لبنان ناقص 
 %L٥ تزيد عن 

٣٣ HPMP 

القـروض السكنية التي تمنح 
بالليرة اللبنانية استناداً الى 

بروتوكول التعاون بين 
 المصارف وفوج اLطفاء

   

منھا الممنوحة قبل تاريخ   
١٠/٨/٢٠١٨ 

ppk  مؤشر معدل فوائد
ظيفات لدى مصرف التو

% على ٧،١٢٢ناقص لبنان 
 %٢،٦٢٨ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ٠،٢٥لبنان ناقص 
 %L٦،٨٧٢ تزيد عن 

منھا الممنوحة اعتباراً من   
 ١٠/٨/٢٠١٨تاريخ 

ppk  مؤشر معدل فوائد
صرف التوظيفات لدى م

% على ٦،٢٥ناقص لبنان 
 %٣،٥ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ١،٢٥لبنان ناقص 
 %L٥ تزيد عن 

٣٤ HGMB 

القـروض السكنية التي تمنح 
بالليرة اللبنانية استناداً الى 

بروتوكول التعاون بين 
ج حرس بلدية المصارف وفو

 بيروت

   

منھا الممنوحة قبل تاريخ   
١٠/٨/٢٠١٨ 

gbk  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٧،١٢٢ناقص لبنان 
 %٢،٦٢٨ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ٠،٢٥لبنان ناقص 
 %L٦،٨٧٢ تزيد عن 

منھا الممنوحة اعتباراً من   
 ١٠/٨/٢٠١٨تاريخ 

 gbk  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٦،٢٥ناقص لبنان 
 %٣،٥ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ١،٢٥لبنان ناقص 
 %L٥ تزيد عن 



  ٢٢صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 
  

رقم 
 متسلسل

رمز فئة 
  القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

الحد االقصى  للفائدة والعموالت 
 على القرض

  الحد االقصى للدعم الممنوح 
  من مصرف لبنان

  

 

٣٦ INFED 

القروض بالدوLر اLميركي 
لتمويل المشاريع الصديقة 

للبيئة في مجال الطاقة الممولة 
) التي AFD) و(EIBمن ألـ (

L تستفيد من دعم الدولة للفوائد 
 المدينة

ev2d 

) AFD) و(EIBالـ ( فائدة
 %٢٫٥ناقص 

الفوائد والعموLت الفرق بين 
و(ھامش الـ على القرض 

)EIB)و (AFD +  (٠٫٥ %
 %٣عمولة مصرف لبنان )+ 

٣٧ WBEVD 

القروض بالدوLر اLميركي 
لتمويل المشاريع الصديقة 

تلوث الممولة للبيئة للحد من ال
 L من البنك الدولي والتي

تستفيد من دعم الدولة للفوائد 
 المدينة.

ev1d 
ev2d 

 ناقصالبنك الدولي فائدة 
٢٫٥% 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
البنك و(ھامش على القرض 

% عمولة ٠٫٥+  الدولي
  مصرف لبنان )

 +٢٫٥  % 

٣٨ RDEVD 
قروض بالدوLر اLميركي 

والتطوير Lغراض اLبحاث 
 في قطاعات انتاجية 

rdd 
مؤشر معدل فوائد 

التوظيفات لدى مصرف 
 %٤٫٥لبنان ناقص 

٦ % 

٣٩ ENVED 

قروض بالدوLر اLميركي 
لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة 
في مجال الطاقة التي L تستفيد 
من دعم الدولة للفوائد المدينة 

 والتي تتجاوز قيمة كل منھا
L تتعدى  /د.أ. على أن٢٠ ٠٠٠/

   قيمة القرض الواحد مبلغ 
 /د.أ.١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/

ev2d  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

 %٤٫٧٥لبنان ناقص 

٦٫٢٥ % 

٤١ IN09D 

القروض غير السكنية التي 
تمنح بالدوLر اLميركي وفقاً 

للشروط المنصوص عليھا في 
المقطع "أوLً" من "المادة 
العاشرة مكرر" من القرار 

Lتاريخ  ٧٨٣٥ساسي رقم ا
٢/٦/٢٠٠١ 

n09d, 
n19d 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

 %٢لبنان ناقص 

٣٫٥ % 

٤٣  EDUSD 
القروض بالدوLر اLميركي التي 

تمنح لمتابعة الدراسة في 
 مؤسسات التعليم العالي

ud  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

 %٤لبنان ناقص 

٥٫٥% 

٤٤ EVESD 

بالدوLر اLميركي القروض 
  التي L تتجاوز قيمة كل منھا 

/د.أ. والتي L تستفيد ٢٠ ٠٠٠/
من دعم الدولة للفوائد المدينة 

لتمويل المشاريع الصديقة 
 للبيئة في مجال الطاقة 

ev2d  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

 %٤٫٧٥لبنان ناقص 

٦٫٢٥ % 

٤٦ ENTPD 

القروض بالدوLر اLميركي 
تمنح لرواد اLعمال  التي

والمبادرين Lنشاء مشاريع 
جديدة في مجال المعرفة 

 واLبداع

cind 
مؤشر معدل فوائد 

التوظيفات لدى مصرف 
 %٤٫٥لبنان ناقص 

٦ % 

٤٧ ENVPD 

ع القروض لتمويل المشاري
الصديقة للبيئة للحد من التلوث 
التي تمنح بالدوLر اLميركي 

والتي L تستفيد من دعم الدولة 
 للفوائد المدينة

ev1d 
ev2d 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

 %٥٫٢٥لبنان ناقص 

٦٫٧٥ % 

٤٨ EVNED 

القروض التي تمنح بالدوLر 
اLميركي لتمويل الجزء البيئي 

للبيئة في من مشاريع صديقة 
غير مجال الطاقة التي L تستفيد 

من دعم الدولة للفوائد المدينة 
على أن L تتعدى قيمة القرض 

 /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠الواحد مبلغ /
 د.أ.

ev1d  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

 %٤٫٧٥لبنان ناقص 

٦٫٢٥ % 



  ٢٣صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 
  

رقم 
 متسلسل

رمز فئة 
  القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

الحد االقصى  للفائدة والعموالت 
 على القرض

  الحد االقصى للدعم الممنوح 
  من مصرف لبنان

  

 /٢٠٢٠-٦-٣٠/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

٥٣ EVRED 

القروض التي تمنح بالدوLر 
 اLميركي لدعم القرى والمناطق

الريفية لتمويل المشاريع 
الصديقة للبيئة في مجال الطاقة 
والطاقة المتجددة التي L تستفيد 

من دعم الدولة للفوائد المدينة 
والتي تتجاوز قيمة كل منھا 

 /د.أ.٢٠ ٠٠٠/

ev2d  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

 %٤٫٧٥لبنان ناقص 

٦٫٢٥ % 

٥٤ EVRND 

القروض التي تمنح بالدوLر 
اLميركي لدعم القرى والمناطق 

الريفية لتمويل المشاريع الصديقة 
للبيئة في مجال الطاقة والطاقة 

المتجددة التي L تستفيد من دعم 
نة والتي L الدولة للفوائد المدي

 ٠٠٠/تتجاوز قيمة كل منھا
 /د.أ.٢٠

ev2d  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

 %٤٫٧٥لبنان ناقص 

٦٫٢٥ % 

٥٥ PLEAD 

القروض التي تمنح بالدوLر 
اLميركي لتمويل اLنتاج 

اللبناني ل¤عمال الفنية (افmم 
سينمائية أو تلفزيونية، روائية 

أو وثائقية أو تثقيفية، أو اعمال 
 مسرحية)

ead  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

 لبنان 

١٫٥ % 

٥٦ HCMA 
القـروض السكنية الممنوحة 

ية لموظفي ھيئة بالليرة اللبنان
 اLسواق المالية 

   

منھا الممنوحة قبل تاريخ   
١٠/٨/٢٠١٨ 

cmak  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٧،١٢٢ناقص لبنان 
 %٢،٦٢٨ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ٠،٢٥لبنان ناقص 

L ٦،٨٧٢ تزيد عن% 

منھا الممنوحة اعتباراً من   
 ١٠/٨/٢٠١٨تاريخ 

cmak  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٦،٢٥ناقص لبنان 
 %٣،٥ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ١،٢٥لبنان ناقص 
 %L٥ تزيد عن 

٥٧ HCCA 
القـروض السكنية الممنوحة 

بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة 
 مراقبة ھيئات الضمان

   

منھا الممنوحة قبل تاريخ   
١٠/٨/٢٠١٨ 

ccak  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٧،١٢٢ناقص لبنان 
 %٢،٦٢٨ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
ل مؤشر معدعلى القرض و(

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ٠،٢٥لبنان ناقص 
 %L٦،٨٧٢ تزيد عن 

منھا الممنوحة اعتباراً من   
 ١٠/٨/٢٠١٨تاريخ 

ccak  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٦،٢٥ناقص لبنان 
 %٣،٥ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل على القرض و(

يفات لدى مصرف فوائد التوظ
% ) على ان ١،٢٥لبنان ناقص 
 %L٥ تزيد عن 

٥٨ HEMG 
القروض السكنية الممنوحة 

  بالدوLر اLميركي للمغتربين
emh  مؤشر معدل فوائد

التوظيفات لدى مصرف 
 %٣٫٥لبنان ناقص 

٥ % 

٥٩ PEMG 
القروض غير السكنية 

الممنوحة بالدوLر اLميركي 
  للمغتربين

emp وائد مؤشر معدل ف
التوظيفات لدى مصرف 

 %٣٫٥لبنان ناقص 

٥ % 

٦٠ PPKG 

القـروض الممنوحة بالدوLر 
اLميركي لبناء مرآب جماعي 

للعموم بھدف تأجير مواقف 
 للسيارات

pkgd  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

 لبنان 

١٫٥ % 

٦١ WCEX 

الممنوحة بالعمmت القروض 
للمؤسسات الصناعية اLجنبية 

الرأسمال التشغيلي يل لتمو
 مقابل الصادرات

ced  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

 %٣لبنان ناقص 

٥٫٥ % 



  ٢٤صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 
  

رقم 
 متسلسل

رمز فئة 
  القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

الحد االقصى  للفائدة والعموالت 
 على القرض

  الحد االقصى للدعم الممنوح 
  من مصرف لبنان

  

 

٦٢ HABB 

القروض الممنوحة من 
 مصرف اLسكان والممولة منه

ik  مؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف 

% على ٥،٢٥ناقص لبنان 
 %٤،٥ان L تقل عن 

الفرق بين الفوائد والعموLت 
مؤشر معدل ى القرض و(عل

فوائد التوظيفات لدى مصرف 
% ) على ان ١،٢٥لبنان ناقص 
 %L٤ تزيد عن 

٦٣ MICRD 

القروض الممنوحة من 
بالدوLر اLميركي المصارف 

للمؤسسات المالية لتمويل 
 "القروض الصغيرة" 

h22d 

مؤشر معدل فوائد 
التوظيفات لدى مصرف 

  %٣،٥لبنان ناقص 

٤٫٥ % 

٦٤ HIN9X 

الممنوحة القروض السكنية 
وفقاً للشروط المنصوص عليھا 

في المقطع "أوLً" من المادة 
العاشرة مكرر من القرار 

تاريخ  ٧٨٣٥اLساسي رقم 
والمحولة الى  ٢/٦/٢٠٠١

 الدوLر اLميركي

x27k 

  

  
 : الحظاتم
 االستعالم عن "مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان" ميكن االتصال بوحدة التمويل لدى مصرف لبنان بغية   -
  يعتمد مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان باللرية اللبنانية بالنسبة للقروض املمنوحة باللرية اللبنانية   -
  فات لدى مصرف لبنان بالدوالر االمريكي بالنسبة للقروض املمنوحة بالدوالر االمريكييعتمد مؤشر معدل فوائد التوظي   -
معدل الدعم املدفوع من مصرف لبنان بل تنعكس كزيادة مباشرة معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان"  ال تؤدي اىل زيادة أي زيادة يف "مؤشر    -

  على نسبة الفائدة اليت يتحملها العميل 
  ينعكس اخنفاضاً مباشراً يف معدل الدعم املدفوع من مصرف لبنان. مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان"اخنفاض يف "اي    -



  ٢٥صفحة  ٢٣ق للتعميم األساسي رقم ملح
  

  

 /٢٠٢٠-٦-٣٠/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

 مديرية العمليات المالية – مصرف لبنـان

FEL01 ١ 

 الجدول المرفق لطلب االستفادة من قروض استثنائية استناداً إلى المادة الرابعة عشرة مكرر
 ٧/٣/١٩٩٦ تاريخ ٦١١٦ألساسي رقم من القرار ا

 تاريخ الطلب:            اسم املصرف/املؤسسة املالية:
  رقم الطلب:          الرقم على الئحة مصرف لـبنـان: 

 تاريخ موافقة مصرف لبنان:
  

 معلومات عن القرض االستثنائي الممنوح إلى العميل  علومات عن العميل
  معلومات عن القرض االستثنائي الممنوح 

 رف لبنان للمصرف من مص
 

 اسم العميل
رقم مركزية 
 المخاطر 

طبيعة 
 )١( العميل

رمز نوع 
القرض 

االستثنائي 
)٢( 

عملة 
 القرض

قيمة 
 القرض 

قيمة 
 السند

وتيرة 
 التسديد

)٣ ( 

التاريخ المتفق 
عليه مع المدين 
لتسديد أّول سند 

التاريخ المتفق 
عليه مع المدين 

لتسديد آخر سند 

اجمالي 
 القرض

ملة ع
 القرض

تاريخ منح 
 القرض

تاريخ دفع 
 أول سند

تاريخ دفع 
 آخر سند

                              

                              

                              

  
)، شركة SMEسطة وصغرية احلجم () مؤسسة متو ٢)؛ (Retail) فرد (١يتّم حتديد طبيعة العميل من بني اخليارات التالية: ( - ١

)Corporate .تعترب املؤسسات الفردية مؤسسة متوسطة وصغرية احلجم .( 
 يتم حتديد رمز نوع القرض االستثنائي من بني اخليارات التالية: - ٢

fe1تسديد سندات مستحقة : 
fe2دفع رواتب : 
fe3تغطية نفقات تشغيلية : 
fe4شغيلي(دون الرواتب والنفقات التشغيلية وسندات القروض املستحقة).: تغطية حاجات انتاجية أو رأمسال ت 

  ) فصلي .٢) شهري، (١يتم حتديد وترية التسديد بني ما يلي: ( - ٣

                                                 
 ٢٢/٤/٢٠٢٠تـاريخ  ١٣٢٢٢القـرار الوسـيط رقـم املـادة الثانيـة مـن ذا اجلـدول مبوجـب واسـتبدل ـ» جدول القـروض االسـتثنائية«ألغي   -١

 .)٥٥٢(تعميم وسيط رقم 



  ٢٦صفحة  ٢٣ملحق للتعميم األساسي رقم 
  

 

FEL 02 ١ 

 جدول تحديد قيمة القرض االستثنائي وفقاً لهدف استعماله

   

  قيمة القرض   هدف استعمال القرض

  دفع السندات املستحقة حصراً 

القرض االستثنائي املمكن منحه قيمة السندات املستحقة عن االشهر  تساوي قيمة •
  احملددة يف "املادة الرابعة عشرة مكرر" من هذا القرار.

يف حال كان اهلدف من القرض االستثنائي تسديد اقساط قروض بطاقات اإلئتمان  •
 Minimumيقتضي أن يساوي القرض االستثنائي قيمة دفعة احلّد األدىن (

Payment.خالل األشهر املذكورة (  
يف حال كان العميل يستفيد من قرض مع دفعة سنوية أو نصف سنوية أو فصلية  •

استحقت يف األشهر املذكورة، تساوي قيمة القرض االستثنائي املمكن منحه ثلث 
% من قيمة ١٠٠قيمة الدفعة السنوية أو ثلثي  قيمة الدفعة نصف السنوية أو 

   الدفعة الفصلية. 

  لرواتب حصراً دفع ا
تساوي قيمة القرض االستثنائي املمكن منحه قيمة الرواتب املستحّقة عن االشهر  •

احملددة يف "املادة الرابعة عشرة مكرر" من هذا القرار حبّد أقصى ثلث قيمة الرواتب 
  . ٢٠١٩السنوية املدققة (يف حال توفرها) العائدة لعام 

   تغطية النفقات التشغيلية األخرى حصراً 

(بدالت االجيار وفواتري الكهرباء واملياه 

  واهلاتف ...)

النفقات التشغيلية األخرى املنوي تسديدها عن االستثنائي هلذه تساوي قيمة القرض 

  بني:  القيمة األقلاالشهر احملددة يف "املادة الرابعة عشرة مكرر" من هذا القرار حبّد أقصى 

(أي أشهر   ٢٠٢٠االربعة األوىل من عام هذه النفقات التشغيلية العائدة لالشهر  •
  كانون الثاين وشباط وآذار ونيسان)؛ و

ثلث قيمة هذه النفقات التشغيلية السنوية املدققة (يف حال توفرها) العائدة لعام   •
٢٠١٩ .  

تغطية حاجات انتاجية وحاجات الرأس 

املال التشغيلي، مبا فيها االعتمادات 

الرواتب دون املستندية املستحقة حصرًا (

والنفقات التشغيلية االخرى وسندات 

  )القروض املستحقة

تساوي قيمة القرض االستثنائي املمكن منحه لتغطية هذه احلاجات عن االشهر احملددة يف 

  بني:  القيمة األقل"املادة الرابعة عشرة مكرر" من هذا القرار حبّد أقصى 
   ٢٠٢٠م كلفـــــــــــــــــــة البضـــــــــــــــــــاعة املباعـــــــــــــــــــة لالشـــــــــــــــــــهر االربعـــــــــــــــــــة األوىل مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــا •

  و(أي أشهر كانون الثاين وشباط وآذار ونيسان)؛ 
  . ٢٠١٩ثلث كلفة البضاعة املباعة املدققة (يف حال توفرها) العائدة لعام  •

  

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



  ٢٧صفحة  ٢٣ق للتعميم األساسي رقم ملح
  

  

 /٢٠٢٠-٦-٣٠/ ت ٢٣/ ر ١نص/ قسم 

 
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 رقم  ٨/٦/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٣٤ا امللحق مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم هذأضيف  -١




