تعميـم وسيط رقم ٤٥١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٤٥٦تاريخ  ٢٠١٧/٢/١٥المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ) ٢٠٠١/٦/٢االحتياطي اإللزامي( المرفق ب التعميم االساسي
رقم .٨٤
بيروت ،في  ١٥شباط ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قـرار وسيط رقـم ١٢٤٥٦
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
المتعلق باالحتياطي اإللزامي
إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف وال سيما المواد رقم  ٧٩ ،٧٦ ،٧٠و ١٧٤منه ،
وبناء على القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢وتعديالته المتعلق باالحتياطي اإللزامي،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ، ٢٠١٧/٢/٨
يقرّ ر ما يأتي:
المادة االولى :يلغى نص المقطع الثاني من الفقرة )ش( من البند ) (١من المادة التاسعة من القرار
األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
» يمك888ن اف888ادة الق888روض الممنوح888ة ب888الليرة اللبناني888ة لم888وظفي ھيئ888ة االس888واق المالي888ة قب888ل
تاريخ  ٢٠١٦/١١/١٢من احكام ھذه الفقرة وذلك خالل مھلة اقصاھا «.٢٠١٧/٦/٣٠
المادة الثانية :يضاف الى البند ) (١من المادة التاسعة من القرار األساسي رقم ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢الفقرة )ت( التالي نصھا:
»ت– القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين
المصارف وفوج حرس بلدية بيروت«.
المادة الثالثة :يضاف الى آخر الفقرة )أ( من البند ) (٦من المادة العاشرة من القرار األساسي
رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢العبارة التالية:
»  -القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا ال ى بروتوكول التعاون بين
المصارف وفوج حرس مدينة بيروت«.
المادة الرابعة :يلغى نص الفق8رة )ج( م8ن البن8د ) (٦م8ن الم8ادة العاش8رة م8ن الق8رار األساس8ي رق8م ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
»ج  -بنس8888بة  %٨٠م8888ن ارص8888دة الق8888روض الس8888كنية الممنوح8888ة ب8888الليرة اللبناني8888ة قب8888ل
ت88اريخ  ٢٠١٧/٢/٨اس88تناداً إل88ى البروتوك88ول الموق88ع م88ع المؤسس88ـة العام88ة لإلس88كان
وبنس88بة  %٩٠م88ن ارص88دة ھ88ذه الق88روض الممنوح88ة ب88الليرة بع88د ت88اريخ ٢٠١٧/٢/٧
عل88ى ان ال تتع88دى الفوائ88د والعم88والت م88ن اي ن88وع كان88ت المحتس88بة عل88ى الق88روض
الممنوحة بعد ھذا التاريخ نسبة  %١٠م8ن م8ردود س8ندات الخزين8ة اللبناني8ة لم8دة س8نة
زائد  %٢٫٧٥يتم احتسابھا سنويا ً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ«.
../..

-٢الم88ادة الخامس88ة :يلغ88ى ن88ص مطل88ع المقط88ع "اوالً" م88ن الم88ادة "العاش88رة مك88رر" م88ن الق88رار األساس88ي
رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
»أوالً :يخف888ض االحتي888اطي اإللزام888ي المترت888ب عل888ـى التزام888ات المص888ارف بنس888بة %٦٠
م888888ن أرص888888دة اص888888ل الق888888روض الس888888كنية الممنوح888888ة ب888888الليرة اللبناني888888ة قب888888ل
ت888888اريخ  ٢٠١٧/٢/٨وبنس888888بة  %٧٥م888888ن ھ888888ذه الق888888روض الت888888ي تم888888نح بع888888د
ت888اريخ  ٢٠١٧/٢/٧وبنس888بة  %٦٠م888ن أرص888دة اص888ل الق888روض غي888ر الس888كنية
الممنوح88ة ب88الليرة اللبناني88ة غي88ر الم88ذكورة ف88ي البن88د ) (١م88ن الم88ادة التاس88عة م88ن ھ88ذا
القرار والتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط:
المادة السادسة :يلغى نص البند ) (٧من المقطع "اوالً" من الم8ادة "العاش8رة مك8رر" م8ن الق8رار األساس8ي
رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
» -٧ان ال تتع888888888دى الفوائ888888888د والعم888888888والت م888888888ن اي ن888888888وع كان888888888ت المحتس888888888بة
على القروض غير السكنية نسبة  %٤٠من مردود سندات الخزينة اللبناني8ة لم8دة س8نة
زائد  %٣وعلى القروض السكنية الممنوحة قبل ت8اريخ  ٢٠١٧/٢/٨نس8بة  %٤٠م8ن
مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد  %٣وعلى القروض الس8كنية الممنوح8ة
بع88د ت88اريخ  ٢٠١٧/٢/٧نس88بة  %٢٥م88ن م88ردود س88ندات الخزين88ة اللبناني88ة لم88دة س88نة
زائد  %٢٫٥يتم احتسابھا سنويا ً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.
المادة السابعة :يضاف الى القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢المادة "السابعة عشرة
مكرر" التالي نصھا:
» يق8وم مص8رف لبن8ان ،بالتع8اون م8ع وزارة البيئ88ة االيطالي8ة ،بتق8ديم منح8ة ل8دعم الق88روض
الت88ي ال تتع88دى قيمتھ88ا م88ا ي88وازي /٢ ٠٠٠ ٠٠٠/ي88ورو الممنوح88ة للمؤسس88ات الص88غيرة
والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال توفير الطاقة والطاقات المتجددة وفق8ا ً
للشروط التالية:
 -١بنس88بة  %١٠م88ن قيم88ة الق88رض غي88ر الس88كني ال88ذي يس88تفيد م88ن التخفيض88ات عل88ى
االحتي88اطي االلزام88ي أو م88ن احك88ام الم88ادة "التاس88عة مك88رر" م88ن الق88رار االساس88ي
رق88م  ٦١١٦ت88اريخ  ١٩٩٦/٣/٧وال88ذي ال يس88تفيد م88ن دع88م الدول88ة للفوائ88د المدين88ة
باستثناء قروض التطوير العقاري.
 -٢ان تكون نسبة  %٦٠من قيمة القرض مستعملة لتنفيذ المش8روع م8ن قب8ل مؤسس8ات
ايطالية صغيرة أو متوسطة أو لشراء بضائع أو خدمات من المؤسسات المذكورة.
 -٣ان ال يكون المقترض مستفيداً من احكام المادة السابعة عشرة اعاله.
يخصص مصرف لبنان ،وبنا ًء للطلب ،قيمة المنحة للمشروع المعن8ي بع8د التحق8ق التقن8ي
م888ن المش888روع م888ن قب888ل المرك888ز اللبن888اني لحف888ظ الطاق888ة ) (LCECوتُص888رف المب888الغ
المخصص88ة للمش88روع بواس88طة المص88رف م88انح الق88رض وذل88ك بن88ا ًء لطل88ب يقدم88ه عن88د
االنتھاء من تنفيذ األعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقات المتجددة مرفق8ا ً ب8ه المس8تندات
المثبتة لحسن تنفيذ ھذه االعمال«.

../..

-٣-

المادة الثامنة:

يلغى نص كل من النماذج ) (RO-011و) (ARO-05و) (ARO-06و)(ARO-11
و) (ARO-12و) (ARO-17و) (ARO-29و) (ARO-30المرفقة بالقرار
االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل كل منھا بالنص الجديد المرفق بھذا
القرار.

المادة التاسعة :يعمل بھذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.
المادة العاشرة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٥شباط ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

مصـرف لبنـان
مديرية اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية

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

المتوسـط بين _______________ و_______________
اسم المصرف __________________________:
رقم الحساب في وضعية المصارف )نموذج (٢٠١٠ -
٢٠١٠٠
مؤسسات اصدار  -غير مقيمة
٢٠٢٠٠
مصارف  -غير مقيمة
)(٢٠٢٨٠
 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٠٣٠٠
مصارف تسليف متوسط وطويل األجل  -مقيمة وغير مقيمة
)(٢٠٣٨٠
 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٠٥٠٠
مؤسسات مالية أخرى مسجلة  -مقيمة وغير مقيمة
)(٢٠٥٨٠
 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٠٨٠٠
ودائع الزبائن  -المقيمين وغير المقيمين
)(٢٠٨٤١
 −ناقص :حسابات برنامج االدخار  /االقتراض السكني ][١
)(٢٠٨٤٢
 −ناقص :ودائع جھاز اسكان العسكريين المتطوعين ][١
)(٢٠٨٧١
 −ناقص :تأمينات االعتمادات المستندية لالستيراد ][١
)(٢٠٨٩٠
 −ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
)(٢٠٨٩٥
 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٤٣٠٠
ودائع منشؤھا عقود ائتمانية  -مقيم وغير مقيم
٢٠٩٠٠
ودائع القطاع العام  -مقيم وغير مقيم
)(٢٠٩٨٠
 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢١٠٠٠
قيم برسم الدفع  -لمقيمين وغير مقيمين
٢١٢١٠
دائنون مختلفون  ،قطاع خاص  -مقيمون وغير مقيمين
٢١٣٠٠
الشركاء  -مقيمون وغير مقيمين
)(٢١٣٢٥
 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
)(٢١٣٣٠
 −ناقص :مقدمات نقدية مخصصة كضمانة لديون مشكوك بتحصيلھا ][١
)(٢١٣٥٠
٢١٧٠٠
)(٢١٧٣٠
٢٣٠٠٠
٢٣١٠٠
)(٢٣١٨٠
٢٣٢٠٠
٢٣٣٠٠
)(٢٣٣٨٠
٢٣٧٠٠
)(٢٣٧٨٠

٢٣٨٠٠

 −ناقص :ايداعات مخصصة لزيادة األموال الخاصة][١
قروض بموجب سندات دين  -من مقيمين وغير مقيمين
 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع ][١
الفروع في الخارج
المؤسسة األم والمؤسسات المالية الشقيقة والتابعة المقيمة وغير المقيمة باستثناء
المصارف التجارية المقيمة
 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
منھا :شھادات اإليداع والشھادات المصرفية المباعة إلى غير المصارف التجارية المقيمة
مؤسسات صرافة مسجلة  -مقيمة وغير مقيمة
 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مؤسسات الوساطة  -مقيمة وغير مقيمة
 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مؤسسات اإليجار التمويلي  -مقيمة وغير مقيمة

)(٢٣٨٨٠
 −ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مجموع اإللتزامات بآالف الليرات اللبنانية
]ُ [١تخ ّفض حسابات رقم  ٢١٣٣٠ ،٢٠٨٧١ ،٢٠٨٤٢ ،٢٠٨٤١و ٢١٧٣٠من االلتزامات ألجل.

التزامات تحت الطلب

الـرقـــم ______________:
ﺑﺂﻻف اﻟﻠﲑات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
التزامات ألجل

المجموع

مصـرف لبنـان

اسم المصرف ___________________________:

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

الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:
التخفيضات المسموحة من االلتزامات ألجل بالليرة

ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻷﺟﻞ
)بآالف الليرات اللبنانية(

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

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

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

)أ+ب(

مصـرف لبنـان

اسم المصرف ___________________________:
الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

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

التخفيضات المسموحة من االلتزامات ألجل بالليرة

ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻷﺟﻞ
)بآالف الليرات اللبنانية(

ج  -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٢٠٠من
أرصدتھا

*
*
*
*
*

* الرمز  “a19”:أرصدة القروض الممنوحة بالعمالت
األجنبية للقطاعات اإلنتاجية غير المذكورة أدناه
والتي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
الرمز  “a29”:أرصدة القروض السكنية الممنوحة بالعمالت األجنبية التي تستفيد من حوافز العام
٢٠٠٩
الرمز  “a49”:أرصدة القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من شركة كفاالت غير
المستفيدة من دعم الفوائد وتستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
الرمز  “a89”:أرصدة القروض الممنوحة بتمويل من IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD
غير المستفيدة من دعم الفوائد وتستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
الرمز  “a99”:أرصدة القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من IFC, EIB, OPIC,
 AFD, AFESDغير المستفيدة من دعم الفوائد وتستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
الرمز  “v09”:أرصدة القروض األخرى الممنوحة بالعمالت األجنبية التي تستفيد من حوافز العام
٢٠٠٩

مجموع أرصدة القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة %٢٠٠
من أرصدتھا
د  -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٤٠٠من
أرصدتھا

)ج(

الرمز  “a35”:القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة تستفيد من دعم الفوائد

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

)د(

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

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

) ھـ (

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

)و(

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

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

مصـرف لبنـان
اسم المصرف ___________________________:

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

الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:
التنـزيالت المسموحة من االحتياطي اإللزامي )(١

ز  -أرصدة القروض غير المستفيدة من حوافز العام ٢٠٠٩

♦ الرمز  “p”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة
لإلسكان قبل تاريخ ٢٠١٧/٢/٨
♦ الرمز  “p07”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة
لإلسكان بعد تاريخ ٢٠١٧/٢/٧
♦ الرمز  “q0”:القروض الممنوحة بالليرة ضمن برنامج “كفاالت األشجار” بعد انتھاء فترة الدعم
♦ الرمز  “q1”:القروض الممنوحة بالليرة لقاء كفالة "شركة كفاالت" غير المستفيدة من دعم الفوائد
المدينة
♦ الرمز  “q2”:القروض الممنوحة بالليرة لقاء كفالة "شركة كفاالت" المستفيدة من دعم الفوائد المدينة
♦ الرمز  “q3”:القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة لقاء كفالة "شركة
كفاالت" المستفيدة من دعم الفوائد المدينة
♦ الرمز  “r”:القروض الممنوحة بالليرة لقاء كفالة من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD,التي
تستفيد من دعم الفوائد
♦ الرمز  “i”:القروض السكنية الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة لمصرف االسكان
♦ الرمز  “s”:القروض الممنوحة بالليرة مباشرة إلى المؤسسة العامة لإلسكان
♦ الرمز  “m1”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً إلى البروتوكول الموقع مع "جھاز اسكان
العسكريين المتطوعين"
♦ الرمز  “m2”:القروض الممنوحة بالليرة مباشرة "لجھاز اسكان العسكريين المتطوعين"
♦ الرمز  “m3”:القروض الممنوحة من قبل جھاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ ٢٠٠٩/٢/٦
والمتفرغ عنھا لصالح المصرف
♦ الرمز  “h1”:القروض الصغيرة بالليرة الممنوحة بموافقة مؤسسات اإلقراض الصغير
♦ الرمز  “h21”:القروض الصغيرة بالليرة الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات االقراض
الصغير
♦ الرمز  “h22”:القروض الصغيرة بالليرة الممولة من تسليفات ممنوحة الى المؤسسات المالية
♦ الرمز  “t”:القروض الممنوحة بالليرة لقاء كفالة من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD,التي ال
تستفيد من دعم الفوائد
♦ الرمز  “u”:القروض الممنوحة بالليرة لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي
♦ الرمز “ev1”:القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ال تستفيد
من دعم الفوائد
♦ الرمز “ev2”:القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة ال تستفيد من
دعم الفوائد
♦ الرمز " "agالقروض الزراعية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع وزارة الزراعة
♦ الرمز " "dpالقروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع وزارة المھجرين
♦ الرمز " "jrالقروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع صندوق تعاضد
القضاة
♦ الرمز “i10”:القروض السكنية الممولة من قروض ممنوحة لمصرف اال سكان وفقا ً لقرار المجلس
المركزي رقم  ١٠/٢٦/١٦تاريخ ٢٠١٠/٨/١١
♦ الرمز “fs”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع المديرية العامة لقوى
األمن الداخلي
♦ الرمز “sg”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع المديرية العامة
لألمن العام
♦ الرمز “en”:القروض الممنوحة بالليرة للمتعھدين لتشييد أو اعادة تأھيل أبنية حكومية
♦ الرمز “ict”:القروض الممنوحة بالليرة للطالب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي )(Tablet
♦ الرمز “se”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع المديرية العامة
ألمن الدولة
♦ الرمز “ad”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى البروتوكول الموقع مع الضابطة
الجمركية
♦ الرمز "pp ":القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً الى بروتوكول التعاون مع فوج االطفاء
♦ الرمز "pkg ":القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لبناء مرآب جماعي للعموم بھدف تأجير مواقف
للسيارات
♦ الرمز "cma" :القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي ھيئة االسواق المالية

♦ الرمز "gb" :اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﻓﻮج
ﺣﺮس ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﲑوت

بآالف الليرات اللبنانية

مصـرف لبنـان
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بآالف الليرات اللبنانية

ح  -أرصدة القروض المستفيدة من حوافز العام ٢٠٠٩
♦ الرمز  “n19”:القروض الممنوحة بالليرة للقطاعات اإلنتاجية غير المستفيدة من دعم الفوائد
المدينة والتي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
♦ الرمز  “n29”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة قبل تاريخ  ٢٠١٧/٢/٨والتي تستفيد من
حوافز العام ٢٠٠٩
♦ الرمز  “n27”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة بعد تاريخ  ٢٠١٧/٢/٧والتي تستفيد من
حوافز العام ٢٠٠٩
♦ الرمز  “n09”:القروض األخرى الممنوحة بالليرة والتي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
♦ الرمز  “i09”:القروض السكنية المستفيدة من حوافز العام  ٢٠٠٩الممولة بتسليفات ممنوحة
بالليرة لمصرف االسكان
مالحظة :

 بالنسبة لفئات القروض غير المستفيدة من حوافز  ، ٢٠٠٩تطبق نسب التخفيض من االحتياطي االلزامي المعتمدة على الشكل التالي:(s+ m1+ m2+ m3+ h1+ h21+ h22+ t+ u+ ev1+ ag + dp+ jr+ i10+ fs + q0+ q3+ en+ sg +se + ad+ pp + pkg + cma +
)gb) + 0.6 x (q1+ q2+ r) + 0.65 x (i) + 0.8 x (p) + 0.9 (p07) + 1.5 x (ev1+ev2+ict

 أما بالنسبة لفئات القروض المستفيدة من حوافز  ،٢٠٠٩تطبق نسب التخفيض من االحتياطي االلزامي المعتمدة على الشكل التالي:) 0.6 x (n19 +n29 +n09) + 0.75 x (n27) + 0.8 x (i09

مصرف

لبنـان – ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ اﳌﺨﺎﻃـﺮ

ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤
اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن
(
/ /
)اﻟﻘﺮوض اﳉﺪﻳﺪة أو اﳌﻌﺪﻟﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﰲ
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي :
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض  :ﻟﲑة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﺟﺪﻳﺪ )(1
ﺗﻌﺪﻳﻞ )(2

ﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-05

اﺳـﻢ اﳌﺴﺆول :
رﻗــﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :
ﺳﻘﻒ اﻟﻘـﺮار :
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي  - R02 :ﺷﺮاء و ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻛﻦ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض ** :

رﻗﻢ اﳌﻠﻒ ﻟﺪى
اﻹﺳﻜﺎن

اﺳـ ـ ــﻢ اﳌﻘﺘ ـ ــﺮض

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
) * (  :ﳚﺐ إرﻓﺎق ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :إرﻓﺎق اﻟﻘﺮوض ﲜﺪول اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت  ARO-17ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻨﺰﻳﻼت
" "pاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٨
) ** (
" "p07اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٧

رﻗﻢ اﳌﻘﱰض ﻟﺪى
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ *

رﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺼﺮف

اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح

رﺻﻴ ــﺪ اﻟﺪﻳ ــﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

مصرف لبنــان
شرح النموذج : ARO-05

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
اﺳﻢ اﳌﺴﺆول.
رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ.
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي.
ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮار.
ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض.
رﻗﻢ اﳌﻠﻒ ﻟﺪى اﻹﺳﻜﺎن.
اﺳﻢ اﳌﻘﱰض.
رﻗ ــﻢ اﳌﻘ ــﱰض ﻟ ــﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳ ــﺔ
اﳌﺨﺎﻃﺮ.
رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض

رﻣ ـ ـ ـ ــﺰ ﻣﻨﻄﻘ ـ ـ ـ ــﺔ اﺳ ـ ـ ـ ــﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻘﺮض
اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح .

رﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.

اﻟﺸﺮح
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
ﻳﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆول.
رﻗﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﲟﻮﺟﺐ
اﻟﱪوﺗﻜﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن.
ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن.
) (١إذا ﻛﺎن ﻗﺮﺿﺎً ﺟﺪﻳﺪاً و ) (٢إذا ﻛﺎن ﻗﺮﺿﺎً ﻣﻌﺪﻻً.
رﻗﻢ آﱄ ﻳﺼﺪرﻩ ﻣﺼﺮف اﻹﺳﻜﺎن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻗﺮض.
اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض.
ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض  CDR-Iﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض
اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
: pاﻟﻘ ــﺮوض اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ اﺳ ــﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛ ــﻮل اﳌﻮﻗ ــﻊ ﺑــﲔ اﳌﺼ ــﺎرف واﳌﺆﺳﺴ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ
ﻟﻺﺳﻜﺎن ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٧/٢/٨
 : p07اﻟﻘـﺮوض اﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﺑـﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ اﺳـﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛـﻮل اﳌﻮﻗـﻊ ﺑـﲔ اﳌﺼـﺎرف واﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻟﻺﺳﻜﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٧

ﻳﺬﻛﺮ رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﳌﺮﻓﻖ.REG01
ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ اﳌﺼﺮف ﻟﻌﻤﻴﻠﻪ اﳌﺪﻳﻦ دون إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﻀﻤﺎن.
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ دون إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﻀﻤﺎن.
ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض ﻷول ﻣﺮة.
ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق آﺧﺮ دﻓﻌﺔ.

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن  -ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ اﳌﺨﺎﻃـﺮ
ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤
اﻟﺘﻨﺰﻳﻼت ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺮوض اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن
) اﻟﻮﺿﻌﻴـﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﰲ ___ ( ______ / ___ /
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي :
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض  :ﻟﲑة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
رﻗﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﺳ ـ ـ ــﻢ اﳌﻘﺘ ـ ــﺮض

ﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-06

اﺳـﻢ اﳌﺴﺆول :
رﻗــﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :
ﺳﻘﻒ اﻟﻘـﺮار :
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي  - R02 :ﺷﺮاء و ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻛﻦ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض * :
رﻗﻢ اﳌﻘﱰض ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ
اﻷﺻﻞ دون اﻟﻔﻮاﺋﺪ

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺼﺮف
)*(

" "pاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٨
" "p07اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٧

مصرف لبنــان

شرح النموذج : ARO-06
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
اﺳﻢ اﳌﺴﺆول.
رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ.
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي.
ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮار.
رﻗﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
اﺳﻢ اﳌﻘﱰض.
رﻗـ ـ ــﻢ اﳌﻘـ ـ ــﱰض ﻟـ ـ ــﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳـ ـ ــﺔ
اﳌﺨﺎﻃﺮ.
رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض

اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح



اﻟﺸﺮح
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
ﻳﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆول.
رﻗﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ
ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱪوﺗﻜﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن.
ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن.
رﻗﻢ آﱄ ﻳﺼﺪرﻩ و ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻗﺮض.
اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض.
رﻗﻢ اﳌﺪﻳﻦ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
: pاﻟﻘــﺮوض اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﺑــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ اﺳــﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛــﻮل اﳌﻮﻗــﻊ ﺑــﲔ اﳌﺼــﺎرف واﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻟﻺﺳﻜﺎن ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٧/٢/٨
 : p07اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼـﺎرف واﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ
ﻟﻺﺳﻜﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٧

ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ اﳌﺼﺮف ﻟﻌﻤﻴﻠﻪ اﳌﺪﻳﻦ دون إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﻀﻤﺎن.

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ

اﻷﺻﻞ دون اﻟﻔﻮاﺋﺪ

رﺻﻴﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع دون إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﻀﻤﺎن.

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن – ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ اﳌﺨﺎﻃـﺮ
ﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-11

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

اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﳌﺼﺎرف
(
/ /
)اﻟﻘﺮوض اﳉﺪﻳﺪة أو اﳌﻌﺪﻟﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﰲ
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي :
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض  :ﻟﲑة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪ )(1
ﺗﻌﺪﻳﻞ )(2

رﻗﻢ اﳌﻠﻒ ﻟﺪى
اﳉﻬﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ

اﺳـﻢ اﳌﺴﺆول :
رﻗــﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :
ﺳﻘﻒ اﻟﻘـﺮار :
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي  - R02 :ﺷﺮاء و ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻛﻦ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
رﻗﻢ اﳌﻘﱰض ﻟﺪى
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ *

اﺳـ ـ ــﻢ اﳌﻘﺘ ـ ــﺮض

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳉﻬﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
) * (  :ﳚﺐ إرﻓﺎق ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
)**( اﻟﺮﻣﺰ " "m1اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.

رﻣﺰ ﻧﻮع
اﻟﻘﺮض**

رﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض

اﻟﻘ ــﺮض
اﳌﻤﻨ ــﻮح

رﺻﻴ ــﺪ اﻟﺪﻳ ــﻦ

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺼﺮف

اﻟﺮﻣﺰ " "jrاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة.

اﻟﺮﻣﺰ " "fsاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮى اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

اﻟﺮﻣﺰ " "dpاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ووزارة اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ.

اﻟﺮﻣﺰ " "sgاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

اﻟﺮﻣﺰ " "seاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

اﻟﺮﻣﺰ " "adاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ

اﻟﺮﻣﺰ " "ppاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﻓﻮج اﻻﻃﻔﺎء
الرمز "gb" :القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :إرﻓﺎق اﻟﻘﺮوض ﲜﺪول اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت  ARO-17ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻨﺰﻳﻼت

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨــﺎن
ﺷﺮح اﻟﻨﻤﻮذج :ARO-11
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
اﺳﻢ اﳌﺴﺆول.
رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ.
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي.
ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮار.
ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض.
رﻗﻢ اﳌﻠﻒ ﻟﺪى اﳉﻬﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.
اﺳﻢ اﳌﻘﱰض.
رﻗـ ـ ـ ـ ــﻢ اﳌﻘـ ـ ـ ـ ــﱰض ﻟـ ـ ـ ـ ــﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﳌﺨﺎﻃﺮ.
رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض

رﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض
اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح.
رﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.

اﻟﺸﺮح
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
ﻳﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆول.
رﻗﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﲟﻮﺟﺐ
اﻟﱪوﺗﻜﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
) (١إذا ﻛﺎن ﻗﺮﺿﺎً ﺟﺪﻳﺪاً و ) (٢إذا ﻛﺎن ﻗﺮﺿﺎً ﻣﻌﺪﻻً.
ﻳﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳌﻠﻒ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﻘﺮض واﶈﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة
اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﻮع اﻟﻘﺮض.
اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض.
ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض  CDR-Iﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض
اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
 :m1اﻟﻘ ــﺮوض اﻟﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴ ــﺔ اﺳ ــﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛ ــﻮل اﳌﻮﻗ ــﻊ ﺑ ــﲔ اﳌﺼ ــﺎرف وﺟﻬ ــﺎز
إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
 :fsاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑـﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ اﺳـﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛـﻮل اﳌﻮﻗـﻊ ﺑـﲔ اﳌﺼـﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ
ﻟﻘﻮى اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
 :dpاﻟﻘـ ــﺮوض اﻟﺴـ ــﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـ ــﺔ اﺳـ ــﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛـ ــﻮل اﳌﻮﻗـ ــﻊ ﺑـ ــﲔ اﳌﺼـ ــﺎرف ووزارة
اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ.
 :jrاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺻﻨﺪوق
ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة.
 :sgاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
 :seاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
 :adاﻟﻘـ ــﺮوض اﻟﺴـ ــﻜﻨﻴﺔ ﺑـ ــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـ ــﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣـ ــﺔ اﺳـ ــﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛـ ــﻮل اﻟﺘﻌـ ــﺎون اﳌﻮﻗـ ــﻊ ﺑـ ــﲔ اﳌﺼـ ــﺎرف
واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
" "ppاﻟﻘ ــﺮوض اﻟﺴ ــﻜﻨﻴﺔ ﺑ ــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴ ــﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣ ــﺔ اﺳ ــﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛ ــﻮل اﻟﺘﻌ ــﺎون ﺑ ــﲔ اﳌﺼ ــﺎرف وﻓ ــﻮج
اﻻﻃﻔﺎء

" "gbالق888روض الس888كنية الت888ي تم888نح ب888الليرة اللبناني888ة اس888تنادا ال888ى بروتوك888ول
التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت
ﻳﺬﻛﺮ رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﳌﺮﻓﻖ .REG01
ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ اﳌﺼﺮف ﻟﻌﻤﻴﻠﻪ اﳌﺪﻳﻦ.
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض ﻷول ﻣﺮة.
ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق آﺧﺮ دﻓﻌﺔ.

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن – ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ اﳌﺨﺎﻃـﺮ
ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤
اﻟﺘﻨﺰﻳﻼت ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺮوض اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﳌﺼﺎرف
) اﻟﻮﺿﻌﻴـﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﰲ ___ ( ______ / ___ /
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي :
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض  :ﻟﲑة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-12

اﺳـﻢ اﳌﺴﺆول :
رﻗــﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :
ﺳﻘﻒ اﻟﻘـﺮار :
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي  - R02 :ﺷﺮاء و ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻛﻦ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ
رﻗﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﺳ ـ ـ ــﻢ اﳌﻘﺘ ـ ــﺮض

رﻗﻢ اﳌﻘﱰض ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
اﳌﺨﺎﻃﺮ

رﻣﺰ ﻧﻮع
اﻟﻘﺮض*

اﻟﻘ ــﺮض
اﳌﻤﻨ ــﻮح

اﻷﺻﻞ دون اﻟﻔﻮاﺋﺪ

اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﱰاﻛﻤﺔ

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺼﺮف
)**( اﻟﺮﻣﺰ " "m1اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.

اﻟﺮﻣﺰ " "jrاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة.

اﻟﺮﻣﺰ " "fsاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮى اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

اﻟﺮﻣﺰ " "dpاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ووزارة اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ.

اﻟﺮﻣﺰ " "sgاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

اﻟﺮﻣﺰ " "seاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

اﻟﺮﻣﺰ " "adاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ

اﻟﺮﻣﺰ " "ppاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﻓﻮج اﻻﻃﻔﺎء.
الرمز "gb" :القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت

_______________________________________________________

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨــﺎن
ﺷﺮح اﻟﻨﻤﻮذج : ١ ARO-12
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
اﺳﻢ اﳌﺴﺆول.
رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ.
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي.
ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮار.
رﻗﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
اﺳﻢ اﳌﻘﱰض.
رﻗـ ـ ـ ــﻢ اﳌﻘـ ـ ـ ــﱰض ﻟـ ـ ـ ــﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳـ ـ ـ ــﺔ
اﳌﺨﺎﻃﺮ.
رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض

اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح

اﻟﺸﺮح
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
ﻳﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆول.
رﻗﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ
ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱪوﺗﻜﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز
إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
رﻗﻢ آﱄ ﻳﺼﺪرﻩ و ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻗﺮض.
اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض.
رﻗﻢ اﳌﺪﻳﻦ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
 :m1اﻟﻘـﺮوض اﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﺑـﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ اﺳـﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛـﻮل اﳌﻮﻗـﻊ ﺑـﲔ اﳌﺼـﺎرف وﺟﻬــﺎز
إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
 :fsاﻟﻘــﺮوض اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﺑــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ اﺳــﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛــﻮل اﳌﻮﻗــﻊ ﺑــﲔ اﳌﺼــﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮى اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
 :dpاﻟﻘــﺮوض اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﺑــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ اﺳــﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛــﻮل اﳌﻮﻗــﻊ ﺑــﲔ اﳌﺼــﺎرف ووزارة
اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ.
 :jrاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺻﻨﺪوق
ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة.
 :sgاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف
واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
 :seاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف
واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
 :adاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف
واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
" "ppاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﻓﻮج
اﻻﻃﻔﺎء.
" "gbالقروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول
التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت
ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮض.

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ

اﻷﺻﻞ دون اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﱰاﻛﻤﺔ.

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

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن  -ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﻔﺎءات ﰲ ﳎﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﲝﺴﺐ ﻓﱰات اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﺳـﻢ اﻟﺒﻨـﻚ :
رﻗـﻢ اﻟﺒﻨـﻚ :
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي :
اﺳـﻢ اﳌﻘﱰض :
اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل :
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮر رﺻﻴﺪ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض ﲝﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

ﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-17
اﺳـ ــﻢ اﳌﺴـﺆول :
رﻗـ ــﻢ ﻫـﺎﺗﻔـﻪ :
رﻗﻤﻪ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ*:
رﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘـ ــﺮض :
ﺗﺎرﻳــﺦ اﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق :

رﻣﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي :
اﻟـﺮﺻـﻴﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤـﻞ :
رﻣـﺰ ﻧـﻮع اﻟﻘﺮض **:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض
)ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض(

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺼﺮف
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
) * (  :ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
ﺗﻌﺮف ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
)**( اﻟﺮﻣﺰ " "a2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )ﻗﺮار أﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦١٠١ﺗﺎرﻳﺦ  - ١٩٩٦/٢/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ (٢٢
اﻟﺮﻣﺰ " "a29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
اﻟﺮﻣﺰ " "pاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٨
اﻟﺮﻣﺰ " "p07اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٧
اﻟﺮﻣﺰ " "q1اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل واﻟﱵ ﻻﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "q2اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ" "q3اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ "ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت" واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
اﻟﺮﻣﺰ " "m1اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
اﻟﺮﻣﺰ " "m2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳉﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
اﻟﺮﻣﺰ " "m3اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻞ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ ﻗﺒﻞ  ٢٠٠٩/٢/٦واﳌﺘﻔﺮغ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺼﺎرف.
اﻟﺮﻣﺰ " "fsاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮى اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
اﻟﺮﻣﺰ " "agاﻟﻘﺮوض اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ووزارة اﻟﺰراﻋﺔ.
اﻟﺮﻣﺰ " "iاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﳑﻨﻮﺣﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﺳﻜﺎن ش.م.ل.
اﻟﺮﻣﺰ " "i09اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﳑﻨﻮﺣﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﺳﻜﺎن ش.م.ل.
اﻟﺮﻣﺰ " "a11اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻏﲑ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "a12اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "i10اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﳑﻨﻮﺣﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﺳﻜﺎن ش.م.ل .وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي رﻗﻢ  ١٠/٢٦/١٦ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠١٠/٨/١١
اﻟﺮﻣﺰ " "pkgاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺮآب ﲨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻮم ﺪف ﺗﺄﺟﲑ ﻣﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎرات

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﰲ ﺣﺎل إﺟﺮاء ﺳﺤﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح ﳚﺐ إرﺳﺎل ﺟﺪول ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﱰة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض

اﻟﺮﻣﺰ " "rاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "sاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن.
اﻟﺮﻣﺰ " "h1اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﲟﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺮاض اﻟﺼﻐﲑ.
اﻟﺮﻣﺰ " "h21اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻔﺎت ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺮاض اﻟﺼﻐﲑ.
اﻟﺮﻣﺰ " "h22اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻔﺎت ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﺮﻣﺰ " "tاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو  AFESDواﻟﱵ ﻻﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺮﻣﺰ " "uاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ.
اﻟﺮﻣﺰ " "n29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٨واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
اﻟﺮﻣﺰ " "n27اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٧واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
اﻟﺮﻣﺰ " "sgاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
اﻟﺮﻣﺰ " "dpاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ووزارة اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ.
اﻟﺮﻣﺰ " "jrاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة.
اﻟﺮﻣﺰ " "seاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﺮﻣﺰ " "adاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺮﻣﺰ " "ppاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﻓﻮج اﻻﻃﻔﺎء
اﻟﺮﻣﺰ " "ev1اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻏﲑ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﺮﻣﺰ " "ev2اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﺮﻣﺰ "cma" :اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ
الرمز "gb" :القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت

شرح النموذج : ARO-17
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
اﺳﻢ اﳌﺴﺆول.
رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ.
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي.

اﺳﻢ اﳌﻘﱰض
رﻗﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﳌﺨﺎﻃﺮ.

اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح.
رﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
رﻣﺰ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض.

اﻟﺸﺮح
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
ﻳﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆول.
رﻗﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ :
 ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱪوﺗﻜﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن. ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن. ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل او  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو .AFESD ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱪوﺗﻜﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ. ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ. ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻛﻘﺮوض اﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺰﻳﻼتاﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض.
ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌـﺮف ﻟﻠﻤﻘـﱰض  CDR-Iﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﺻـﻮرة ﻋـﻦ ﺑﻄﺎﻗـﺔ ﻫﻮﻳـﺔ اﳌﻘـﱰض اﻟـﺬي
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮف ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت  CDR-Sﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻗﻢ ﻟـﺪى
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
رﻣﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺎء ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح وﻓﻘﺎً اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٧٧٠٥ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠٠٠/١٠/٢٦
ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ اﳌﺼﺮف ﻟﻌﻤﻴﻠﻪ اﳌﺪﻳﻦ.
ﻳﺬﻛﺮ رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪول رﻗﻢ .DEV01
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.
ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻘﺮض ﳑﻨﻮﺣﺎً ﻗﺒﻞ إرﺳﺎل اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻷول ﻣﺮة و ﰲ ﺣﺎل ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺷﻲء.
ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق آﺧﺮ دﻓﻌﺔ.
 :a2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
 :a29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
 : n29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠـﺔ اﻷﺟـﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﺑـﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ ﻗﺒـﻞ ﺗـﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٨واﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ ﺣـﻮاﻓﺰ
اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
 : n27اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٧واﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ ﺣـﻮاﻓﺰ
اﻟﻌﺎم ٢٠٠٩
 : pاﻟﻘ ــﺮوض اﻟﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴ ــﺔ اﺳ ــﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛ ــﻮل اﳌﻮﻗ ــﻊ ﺑ ــﲔ اﳌﺼ ــﺎرف واﳌﺆﺳﺴ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻺﺳ ــﻜﺎن
ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٧/٢/٨
 : p07اﻟﻘــﺮوض اﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﺑــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ اﺳــﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛــﻮل اﳌﻮﻗــﻊ ﺑــﲔ اﳌﺼــﺎرف واﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻺﺳــﻜﺎن ﺑﻌــﺪ
ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٧
 : q1اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل .واﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
 : q2اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت ش.م.ل .واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
 : q3اﻟﻘـﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﺑـﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﺻـﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌـﺔ ﰲ ﳎـﺎل اﻟﻄﺎﻗـﺔ ﻟﻘــﺎء ﻛﻔﺎﻟـﺔ "ﺷـﺮﻛﺔ ﻛﻔـﺎﻻت" واﻟـﱵ ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
 :m1اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
 :m2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳉﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
 :m3اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻞ ﺟﻬﺎز إﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ ﻗﺒﻞ  ٢٠٠٩/٢/٦واﳌﺘﻔﺮغ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺼﺎرف.

 :fsاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ اﺳـﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛـﻮل اﳌﻮﻗـﻊ ﺑـﲔ اﳌﺼـﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻘـﻮى اﻻﻣـﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

 :agاﻟﻘﺮوض اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ووزارة اﻟﺰراﻋﺔ.
 :sgاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻣـﻦ
اﻟﻌﺎم.
 :seاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛـﻮل اﻟﺘﻌـﺎون اﳌﻮﻗـﻊ ﺑـﲔ اﳌﺼـﺎرف واﳌﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻷﻣـﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ.
 :adاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
 : iاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﳑﻨﻮﺣﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﺳﻜﺎن .ش.م.ل.
 : i09اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﳑﻨﻮﺣﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﺳﻜﺎن .ش.م.ل.
 :i10اﻟﻘ ــﺮوض اﻟﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺮوض ﳑﻨﻮﺣ ــﺔ ﳌﺼ ــﺮف اﻹﺳ ــﻜﺎن ش.م.ل .وﻓﻘـ ـﺎً ﻟﻘـ ـﺮار اﻠ ــﺲ اﳌﺮﻛ ــﺰي رﻗ ــﻢ
 ١٠/٢٦/١٦ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٠/٨/١١
 : rاﻟﻘــﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﺑــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻘــﺎء ﻛﻔﺎﻟــﺔ ﻣ ـﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو AFESD
واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
 : sاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن.
 : h1اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﲟﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺮاض اﻟﺼﻐﲑ.
 : h21اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻔﺎت ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺮاض اﻟﺼﻐﲑ.
 : h22اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻔﺎت ﳑﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 : tاﻟﻘــﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﺑــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻘــﺎء ﻛﻔﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ  IFCاو  EIBاو  OPICاو  AFDاو AFESD
واﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
 : uاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ.
 :dpاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ووزارة اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ.
 :jrاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة.
 :ppاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف وﻓﻮج اﻻﻃﻔﺎء
 :a11اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻏﲑ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
 :a12اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
 :ev1اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻏﲑ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
 :ev2اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
 :Pkgاﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺮآب ﲨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻮم ﺪف ﺗﺄﺟﲑ ﻣﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
 :cmaاﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ
 :gbالق888روض الس888كنية الت888ي تم888نح ب888الليرة اللبناني888ة اس888تنادا ال888ى بروتوك888ول التع888اون ب888ين
المصارف وفوج حرس بلدية بيروت

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮر رﺻﻴﺪ أﺻﻞ اﻟﻘﺮض
اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
اﻟﺮﺻـ ـ ـ ــﻴﺪ ﻣـ ـ ـ ــﻦ أﺻـ ـ ـ ــﻞ
اﻟﻘﺮض)ﺑﻌﻤﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﻘﺮض(.

ﻳﺬﻛﺮ ﺗﻮارﻳﺦ ﺗﻐﲑ رﺻﻴﺪ اﺻﻞ اﻟﻘﺮض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺴﺤﻮﺑﺎت أو اﻟﺘﺴﺪﻳﺪات.
ﻳﺬﻛﺮ رﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎب أﺻﻞ اﻟﻘﺮض دون اﻟﻔﻮاﺋﺪ و اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ أﻋﻼﻩ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﰲ ﺣﺎل إﺟﺮاء ﺳﺤﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح ﳚﺐ إرﺳﺎل ﺟﺪول ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﱰة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض.

ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤
اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﻔﺎءات ﰲ ﳎﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ
(
/ /
)اﻟﻘﺮوض اﳉﺪﻳﺪة أو اﳌﻌﺪﻟﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﰲ
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي :
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض :
ﺟﺪﻳﺪ )(1
ﺗﻌﺪﻳﻞ )(2

اﺳـ ـ ـ ــﻢ اﳌﻘﺘـ ـ ــﺮض

ﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-29

اﺳـﻢ اﳌﺴﺆول :
رﻗــﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :
ﺳﻘﻒ اﻟﻘـﺮار :
ﻧﻮع اﻟﻘﺮض** :
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي  - R02 :ﺷﺮاء و ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻛﻦ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
رﻗﻢ اﳌﻘﱰض ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
اﳌﺨﺎﻃﺮ *

رﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻘﺮض

اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح

رﺻﻴ ــﺪ اﻟﺪﻳ ــﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
) ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ (

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

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

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

اﻟﺸﺮح
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
ﻳﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆول.
رﻗﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ
ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺂت اﶈﺪدة ادﻧﺎﻩ.
ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺂت اﶈﺪدة
ادﻧﺎﻩ.
ﻳﺬﻛﺮ رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪول رﻗﻢ .DEV01
 :a2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )ﻗﺮار أﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦١٠١ﺗﺎرﻳﺦ  - ١٩٩٦/٢/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ .(٢٢
 :a29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
 : n29اﻟﻘــﺮوض اﻟﺴ ــﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠ ــﺔ اﻷﺟ ــﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴ ــﺔ ﻗﺒــﻞ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/٢/٨واﻟ ــﱵ
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
 : n27اﻟﻘــﺮوض اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﺑــﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٧واﻟــﱵ
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم ٢٠٠٩

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

) (١إذا ﻛﺎن ﻗﺮﺿﺎً ﺟﺪﻳﺪاً و ) (٢إذا ﻛﺎن ﻗﺮﺿﺎً ﻣﻌﺪﻻً.
اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض.
ﳚﺐ إرﻓﺎق ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻤﻘﱰض  CDR-Iﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻘﱰض
اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻗﻢ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
ﻳﺬﻛﺮ رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﳌﺮﻓﻖ.REG01
ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ اﳌﺼﺮف ﻟﻌﻤﻴﻠﻪ اﳌﺪﻳﻦ دون إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﻀﻤﺎن.
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض ﻷول ﻣﺮة.
ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق آﺧﺮ دﻓﻌﺔ.

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨـﺎن  -ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ اﳌﺨﺎﻃـﺮ
ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٧٨٣٥ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٠١/٦/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ٨٤
أرﺻﺪة اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﻔﺎءات ﰲ ﳎﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ
) اﻟﻮﺿﻌﻴـﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﰲ ___ ( ______ / ___ /
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ :
رﻗﻢ ﻗﺮار اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي :
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض :
رﻗﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﺳ ـ ـ ــﻢ اﳌﻘﺘ ـ ــﺮض

ﳕﻮذج رﻗﻢ ARO-30

اﺳـﻢ اﳌﺴﺆول :
رﻗــﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ :
ﺳﻘﻒ اﻟﻘـﺮار :
ﻧـﻮع اﻟﻘﺮض* :
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي  - R02 :ﺷﺮاء و ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻛﻦ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
رﻗﻢ اﳌﻘﱰض ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح

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

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

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ
اﻷﺻﻞ دون اﻟﻔﻮاﺋﺪ

مصرف لبنان
شرح النموذج : ARO-30

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

اﻟﺸﺮح
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎرف.
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
ﻳﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆول.
رﻗﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ اﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ
ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺂت اﶈﺪدة ادﻧﺎﻩ.
ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺂت اﶈﺪدة
ادﻧﺎﻩ.
ﻳﺬﻛﺮ رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪول رﻗﻢ .DEV01
 :a2اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )ﻗﺮار أﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦١٠١ﺗﺎرﻳﺦ  - ١٩٩٦/٢/٨ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ .(٢٢
 :a29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ
اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
 : n29اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٨واﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
 : n27اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٧/٢/٧واﻟﱵ ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎم ٢٠٠٩

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

رﻗﻢ آﱄ ﻳﺼﺪرﻩ و ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻗﺮض.
اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض.
رﻗﻢ اﳌﺪﻳﻦ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ اﳌﺼﺮف ﻟﻌﻤﻴﻠﻪ اﳌﺪﻳﻦ دون إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﻀﻤﺎن.

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ

اﻷﺻﻞ دون اﻟﻔﻮاﺋﺪ

رﺻﻴﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع

