تعميم وسيط ٤٩٠
لالشخاص الخاضعين ألحكام المادتين  ١٨٣و ١٨٤من قانون النقد والتسليف
»كونتوارات التسليف«

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رق5م  ١٢٨٠٠ت5اريخ  ٢٠١٨/٥/٢المتعل5ق بتع5ديل الق5رار االساس5ي
رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ٢٠١٦/١/٢١المتعلق بش5روط ممارس5ة عملي5ات التس5ليف وفق5ا ً ألحك5ام الم5ادتين ١٨٣
و ١٨٤من قانون النقد والتسليف والمرفق بالتعميم االساسي لـ »كونتوارات التسليف« رقم .٢
بيروت  ،في  ٢ايار ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٨٠٠
تعديل القرار االساسي رقم  ١٢١٧٤تاريخ ٢٠١٦/١/٢١
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد  ٧٠و ٧٩و ١٨٣و ١٨٤و ٢٠٠منه،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ١٢١٧٤ت5اريخ  ٢٠١٦/١/٢١المتعل5ق بش5روط ممارس5ة عملي5ات التس5ليف
وفقا ً ألحكام المادتين  ١٨٣و ١٨٤من قانون النقد والتسليف.
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٨/٤/٢٥
يـقـَـرّر مـا يـأتـي:
الم55ادة األول55ى :يلغ55ى ن55ص "الم55ادة  "٤م55ن الق55رار االساس55ي رق55م  ١٢١٧٤ت55اريخ  ٢٠١٦/١/٢١ويس55تبدل
بالنص التالي:
» عل55ى "كونت55وارات التس55ليف" ان تم55ارس اعمالھ55ا م55ن خ55الل مركزھ55ا الرئيس55ي دون س55واه
ويحظر عليھا فتح أي فرع اال بع5د االستحص5ال عل5ى موافق5ة مص5رف لبن5ان المس5بقة وش5رط
توفر اموال خاصة حرة لديھا توازي مليار ليرة لبنانية عن كل فرع«.
المادة الثانية :يلغ5ى ن55ص "الم55ادة  "١٠م5ن الق55رار االساس55ي رق5م  ١٢١٧٤ت55اريخ  ٢٠١٦/١/٢١ويس55تبدل
بالنص التالي:
» أوالً :يع55ين الح55د األقص55ى لمجم55وع التس55ھيالت الممنوح55ة م55ن أي "كونت55وار تس55ليف" عام55ل
ف55ي لبن55ان إل55ى ش55خص واح55د ،حقيق55ي أو معن55وي أو ينتم55ي إل55ى مجموع55ة مترابط55ة
من مدينيه ،وفقا ً للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبن5ان،
بنس555بة ) (%٥م555ن االم555وال الخاص555ة للكونت555وار أو بمبل555غ  /١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل،.
ايھم55ا اق55ل ،عل55ى ان ال يتج55اوز مجم55وع تس55ديدات العمي55ل الش55ھرية للق55روض كاف55ة،
الممنوحة له من المصارف والمؤسسات المالية وباقي مؤسسات التسليف ،نس5بة %٣٥
من دخل العائلة التي تتألف من الزوج والزوجة.
ثانياً :اس5555تثنا ًء ألحك5555ام المقط5555ع "أوالً" م5555ن ھ5555ذه الم5555ادة يمك5555ن ل5555ـ "كونت5555وار التس5555ليف"،
عل5555ى مس5555ؤوليته ،ع5555دم التقي5555د باالحك5555ام المنص5555وص عليھ5555ا ف5555ي المقط5555ع "أوالً"
من ھذه المادة وبأحكام البند ) (٥من المادة  ١١أدناه اذا توفرت الشروط التالية:
 عدم استفادة العميل ألكثر من مرة واحدة من أحكام المقطع "ثانياً" ھذا. ان ال يكون العميل قد سبق له ان اقت5رض م5ن أي "كونت5وار تس5ليف" آخ5ر اس5تناداًالحكام المقطع "ثانياً" ھذا.
 ان ال تتج555اوز قيم5555ة الق555رض الممن5555وح م555ن "كونت5555وار التس555ليف" إل5555ى العمي5555ل)ش5555خص حقيق5555ي أو معن5555وي أو ينتم5555ي إل5555ى مجموع5555ة مترابط5555ة م5555ن مديني5555ه(
مبلغ  /١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.
 ان تك5ون الص5حيفة العيني55ة للعق5ار غي55ر مثقل5ة ب55اي قي5د ت55أميني او اي ع5بء آخ55ر،ف55ي ح55ال كان55ت الض55مانة المقدم55ة مقاب55ل الق55رض الممن55وح ھ55ي المس55كن الرئيس55ي
للمقت555رض ،وعل555ى ان ي555تم التأك555د م555ن ذل555ك عل555ى مس555ؤولية "كونت555وار التس555ليف"
المعني«.
../..

-٢المادة الثالثة :يلغى نص البند ) (٢من المادة  ١١من القرار االساس5ي رق5م  ١٢١٧٤ت5اريخ ٢٠١٦/١/٢١
ويستبدل بالنص التالي:
»  -٢تقت55رض ،بش55كل مباش55ر او غي55ر مباش55ر ،م55ن المص55ارف والمؤسس55ات المالي55ة العامل55ة
في لبنان«.
الم555ادة الرابع555ة :تض555اف ال555ى الق555رار االساس555ي رق555م  ١٢١٧٤ت555اريخ  ٢٠١٦/١/٢١الم555ادة  ١٤مك555رر
التالي نصھا:
» المادة  ١٤مكرر :على "كونتوارات التسليف" ان تقوم ،بشكل نصف سنوي ،بتزويد:
 مديرية الصيرفة في مصرف لبنان بنسخة الكترونية على اسطوانةمدمجة ) (CDوفقا لبرنامج يتم االستحصال عليه من ھذه المديرية
وبنسخة ورقية عن وضعية القروض الممنوحة وغير المستحقة
المعدة وفقا للملحق رقم ) (١المرفق تسلم خالل مھلة خمسة عشر
يوما من التاريخ الموقوفة فيه.
 لجنة الرقابة على المصارف بنسخة ورقية عن الملحق رقم )(١المنوه عنه اعاله« .
المادة الخامسة :يض5555اف ال5555ى "الم5555ادة  "١٥م5555ن الق5555رار االساس5555ي رق5555م  ١٢١٧٤ت5555اريخ ٢٠١٦/١/٢١
المقطع "ثالثاً" التالي نصه:
» ثالثا ً :تزويد مديرية الصيرفة ،سنويا ً خالل مھلة ال تتجاوز شھر نيسان ،بنسخة الكترونية
عل5555ى اس5555طوانة مدمج5555ة ) (CDي5555تم االستحص5555ال عليھ5555ا م5555ن ھ5555ذه المديري5555ة
وبنسخة ورقية عن الجداول التالية:
ً
 -١بطاقة تعريف عن الكونتوار وفقا للملحق رقم ) (٢المرفق.
 -٢معلومات عن الشركاء وفقا ً للملحق رقم ) (٣المرفق.
 -٣الئح555ة ب555الموظفين حس555ب المس555ؤوليات والھيكلي555ة اإلداري555ة وفق555ا ً للملح555ق
رقم ) (٤المرفق«.
المادة السادسة :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة السابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ٢ايار ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ١
وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋﻤﻮﻻت
اﻟﺮﻗﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة

اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ

ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض

ﻟﻠﻘﺮض ﻳﻮم/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ

ذﻛﺮ/اﻧﺜﻰ

ﺟﻨﺴﻴﺔ

ﻣﻬﻨﺔ

اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﻤﻘﺘﺮض

ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻘﺮض

ﻣﻜﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺢ راﺗﺐ ﻫﺪف
اﻟﺴﻜﻦ

ﲡﺪون ﰲ اﻻﺳﻔﻞ ﺟﺪاول ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳋﻴﺎرات اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة اﻋﻼﻩ

اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﻘﺮض

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض
اﻻﺳﺎﺳﻲ
)ل.ل(

اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮض
)ل.ل(

ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﻘﺮض
اﻟﻤﻤﻨﻮح

ﺗﺎرخ

ﻃﺮﻳﻘﺔ

اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ

ﻧﺴﺒﺔ

اﻟﺪﻓﻌﺔ

ﻧﻮع

ﻣﺪة

اﻟﻔﺎﺋﺪة

اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

اﻟﻔﺎﺋﺪة

اﻟﻔﺎﺋﺪة

ﻧﻮع

ﻗﻴﻤﺔ

اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ

ﻋﺪد اﻳﺎم ﺗﻌﺬر ﻋﻦ
اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ/ﻋﺪد
اﻟﺴﺪاد اﻟﺴﻨﺪات

ﻓﺎﺋﺪة
ﺟﺰاﺋﻴﺔ

ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ

ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﺪاول ﺑﺎﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮض

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ

ﻧﻮع اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت/

اﻟﺠﻨﺲ

ﻧﻮع

ﻣﺪة

اﻟﻔﺎﺋﺪة

اﻟﻔﺎﺋﺪة

اﻟﻌﻤﻠﺔ

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض

ﻃﺮﻳﻘﺔ

ﻋﺪد اﻳﺎم اﻟﺘﺄﺧﺮ

اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ

ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد

ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ

زراﻋﻲ

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘﺎري

ذﻛﺮ

ﺑﺴﻴﻄﺔ

ﺷﻬﺮﻳﺔ

ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﺑﻴﺮوت

ﻧﻘﺪا

ﻳﻮم 31-60

ﻣﻮﻇﻒ ﻗﻄﺎع ﺧﺎص

ﺻﻨﺎﻋﻲ

اﻟﻴﺎت

اﻧﺜﻰ

ﻣﺮﻛﺒﺔ

ﻓﺼﻠﻴﺔ

دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

ﺳﻮرﻳﺔ

ﻗﻀﺎء ﺑﻌﺒﺪا -م .ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎء

CET

ﻳﻮم 61-90

ﺳﻨﻮﻳﺔ

ﻳﻮرو

ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ

ﻳﻮم 91-120

ﻣﻮﻇﻒ ﻗﻄﺎع ﻋﺎم

ﺗﺠﺎري

ﻣﺠﻮﻫﺮات

ﻣﺼﺮﻳﺔ

ﻗﻀﺎء ﺟﺒﻴﻞ -م .ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ

اﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ

ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﻗﻀﺎء اﻟﺸﻮف -م .ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن

ﻃﺎﻟﺐ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )زواج ،اﺛﺎث ﻣﻨﺰل،اﻟﺦ(

ﺳﻨﺪات

ﻋﺮاﻗﻴﺔ

ﻗﻀﺎء ﻋﺎﻟﻴﻪ -م .ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن

رﺑﺔ ﻣﻨﺰل

دراﺳﻲ

اﺳﻬﻢ

أُﺧﺮى

ﻗﻀﺎء ﻛﺴﺮوان -م .ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﺆﺳﺴﺔ

رﻳﺎﺿﻲ

رﻫﻦ ﻣﻌﺪات

ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺘﻦ -م .ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ

ﺣﺮﻓﻲ

رﻫﻦ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺰن

ﻗﻀﺎء زﺣﻠﺔ -م.اﻟﺒﻘﺎع

ﻣﻴﺎوم

ﻓﻨﻲ

ﺗﺴﻠﻴﻔﺎت ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ )ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺔ(

ﻗﻀﺎء ﺑﻌﻠﺒﻚ -م.اﻟﺒﻘﺎع

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة

ﻗﻀﺎء اﻟﺒﻘﺎع اﻟﻐﺮﺑﻲ -م.اﻟﺒﻘﺎع

ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮة

ﻗﻀﺎء راﺷﻴﺎ -م.اﻟﺒﻘﺎع
ﻗﻀﺎء اﻟﻬﺮﻣﻞ -م.اﻟﺒﻘﺎع
ﻗﻀﺎء ﺻﻴﺪا -م.اﻟﺠﻨﻮب
ﻗﻀﺎء ﺟﺰﻳﻦ -م.اﻟﺠﻨﻮب
ﻗﻀﺎء ﺻﻮر -م.اﻟﺠﻨﻮب
ﻗﻀﺎء اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ -م.اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ
ﻗﻀﺎء ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ -م.اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ
ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ -م.اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ
ﻗﻀﺎء ﻣﺮﺟﻌﻴﻮن -م.اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ
ﻗﻀﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ -م.اﻟﺸﻤﺎل
ﻗﻀﺎء اﻟﺒﺘﺮون -م.اﻟﺸﻤﺎل
ﻗﻀﺎء ﺑﺸﺮي -م.اﻟﺸﻤﺎل
ﻗﻀﺎء زﻏﺮﺗﺎ -م.اﻟﺸﻤﺎل
ﻗﻀﺎء ﻋﻜﺎر -م.اﻟﺸﻤﺎل
ﻗﻀﺎء اﻟﻜﻮرة -م.اﻟﺸﻤﺎل
ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻨﻴﺔ اﻟﻀﻨﻴﺔ-
م.اﻟﺸﻤﺎل

ﻳﻮم 121-180
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  181ﻳﻮم

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ٢
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻧﺘﻮار
رﻗﻢ اﻟﻜﻮﻧﺘﻮار ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن
اﺟﻨﺒﻲ

ﻋﺮﺑﻲ
اﺳﻢ اﻟﻜﻮﻧﺘﻮار

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺨﺒﺮ
رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻻﺳﻢ

ﻣﺮﻛﺰﻩ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﳊﺼﺔ %

ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ

ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻋﻨﻮان اﻟﻔﺮوع

ارقام ھواتف الفروع اذا وجدت
الفرع

رقم الھاتف

ﺿﺎﺑﻂ اﻻﻣﺘﺜﺎل

اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
اﺳﻢ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ

رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻤﺪﻗﻖ
ﻣﻔﻮض اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﲡﺪون ﰲ اﻻﺳﻔﻞ ﺟﺪاول ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳋﻴﺎرات اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة اﻋﻼﻩ

اﻻﺳﻢ

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ/ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ٣

ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻻدارﻳﺔ

اﻻﺳﻢ

اﻟﻤﺮﻛﺰ

اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﻟﺮﺟﺎء ادراج اﺳﻤﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﺐ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﺗﺠﺪون ﻓﻲ اﻻﺳﻔﻞ ﺟﺪاول ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺨﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة اﻋﻼﻩ

اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ٤
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺗﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا(
رﻗﻢ اﻟﻜﻮﻧﺘﻮار ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن
اﺳﻢ اﻟﻜﻮﻧﺘﻮار
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻳﻚ
اﻟﺠﻨﺲ
اﺳﻢ اﻻب
اﺳﻢ اﻻم وﺷﻬﺮﺗﻬﺎ
ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة
ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻘﻀﺎء
رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
اﺳﻢ اﻟﺰوﺟﺔ
ﺑﻠﺪ اﻻﻗﺎﻣﺔ
ﻋﻨﻮان اﻟﺴﻜﻦ
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ١
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ٢

اﻋﺰب /ﻣﺘﺄﻫﻞ/أرﻣﻞ/ﻣﻄﻠﻖ

اﻟﻤﻜﺎن

اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﺛﺎﻧﻮي
ﺑﻜﻠﻮرﻳﺎ
ﺑﻜﻠﻮرﻳﻮس
دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ
ﺗﺨﺼﺼﺎت
دﻛﺘﻮراﻩ
اﺧﺮ

اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ
ﻛﺎش

ﻣﺼﺎرف

ﻋﻘﺎرات
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

رﻗﻢ اﻟﻌﻘﺎر

ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت

تجدون في االسفل جداول تحتوي على الخيارات المحتملة لتعبئة الخانات الواردة اعاله

اﻟﻤﻨﺼﺐ

في ما يلي جداول بالخيارات المحتملة للملحق رقم ٤-٣-٢

المركز
شريك
شريك مفوض
مساھم
رئيس مجلس ادارة -المدير العام
عضو مجلس ادارة
مفوض بالتوقيع
مدير
امين سندوق
مدير موارد بشرية
ضابط امتثال
معلوماتية
مدير تسويق
موظف

