تعميم وسيط ٥١٥
للمصارف وللمؤسسات المالية
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٩٩١تاريخ  ٢٠١٩/١/٣٠المتعلق بتعديل الق/رار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف
وللمؤسسات المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
بيروت  ،في  ٣٠كانون الثاني ٢٠١٩
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٩٩١
تعديل القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ ١٩٩٦/٣/٧
المتعلق بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،ال سيما المواد  ٧٠و  ٧٩و ٩٩و ١٧٤منه،
وبن//////ا ًء عل//////ى الق//////رار األساس//////ي رق//////م  ٦١١٦ت//////اريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالت//////ه المتعل//////ق
بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبن/////ا ًء عل/////ى ق/////رار المجل/////س المرك/////زي لمص/////رف لبن/////ان المتخ/////ذ ف/////ي جلس/////ته المنعق/////دة
بتاريخ ،٢٠١٩/١/٢٣
يـقـَـرّر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يلغى نص البند الثالث من المقطع اوالً من الم/ادة الحادي/ة عش/رة مك/رر م/ن الق/رار
االساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
» -القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ  ٥٣مليار
ليرة لبنانية«.
المادة الثانية :يلغ////////ى ن////////ص البن////////ود ) (٢و) (٦و) (٧و) (١٧و) (١٨و) (٢٢و) (٢٧و)(٢٨
من المقطع "ثانياً" من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار االساسي رقم ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل كل منھا بالنص الجديد التالي:
» -٢القروض التي تمنح بالدوالر االميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مج/ال
الطاق///ة وفق///ا ً للش///روط المح///ددة ف///ي المقط///ع "سادس///اً" م///ن الق///رار االساس///ي
رق/////م  ٧٨٣٥ت/////اريخ  ٢٠٠١/٦/٢والت/////ي تتج//////اوز قيم/////ة ك/////ل منھ/////ا مبل//////غ
 /٢٠ ٠٠٠/د.أ .وال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة ،على ان ال تتجاوز قيمة
القرض الواحد مبلغ /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
ً
 -٦القروض غير السكنية التي تم/نح بال/دوالر االميرك/ي وفق/ا للش/روط المنص/وص
عليھ///ا ف///ي المقط///ع "أوالً" م///ن الم///ادة العاش///رة مك///رر م///ن الق///رار االساس///ي
رق//م  ٧٨٣٥ت//اريخ  ٢٠٠١/٦/٢عل//ى ان ال تتج//اوز قيم//ة الق//رض الواح//د مبل//غ
 /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
ً
 -٧الق//روض الس//كنية الت//ي تم//نح ب//الليرة اللبناني//ة وفق /ا للش//روط المنص//وص عليھ//ا
ف//ي المقط//ع "أوالً" م//ن الم//ادة العاش//رة مك//رر م//ن الق//رار االساس//ي رق//م ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢على ان ال يتجاوز قيمة القرض مبلغ /٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.
لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكھا.
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-٢ -١٧الق/روض الت//ي تم//نح بال//دوالر االميرك//ي لتموي/ل المش//اريع الص//ديقة للبيئ//ة للح//د
م//ن التل//وث وفق /ا ً للش//روط المح//ددة ف//ي المقط//ع "سادس /اً" م//ن الق//رار االساس//ي
رقم  ٧٨٣٥ت/اريخ  ٢٠٠١/٦/٢والت/ي ال تس/تفيد م/ن دع/م الدول/ة للفوائ/د المدين/ة
على ان ال تتجاوز مدة الق/رض عش/ر س/نوات وعل/ى ان ال تتع/دى قيم/ة الق/رض
الواحد مبلغ  /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
 -١٨القروض التي تمنح بالدوالر االميركي لتمويل الجزء البيئي من مشاريع ص/ديقة
للبيئ//ة ف//ي غي//ر مج//ال الطاق//ة والت//ي ال تس//تفيد م//ن دع//م الدول//ة للفوائ//د المدين//ة
على أن ال تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ  /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
 -٢٢الق//روض الت//ي تم//نح بال//دوالر االميرك//ي ل//دعم الق//رى والمن//اطق الريفي//ة بغي//ة
تمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي ال تس/تفيد
م//ن دع//م الدول//ة للفوائ//د المدين//ة والت//ي تتج//اوز قيم//ة ك//ل منھ//ا  /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
على ان ال تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ  /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
 -٢٧الق//ـروض الس//كنية الت//ي تم//نح ب//الليرة اللبناني//ة لم//وظفي ھيئ//ة االس//واق المالي//ة
على ان ال تتجاوز قيمة القرض مبلغ  /٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.
 -٢٨الق//ـروض الس//كنية الت//ي تم//نح ب//الليرة اللبناني//ة لمس//تخدمي لجن//ة مراقب//ة ھيئ//ات
الضمان على ان ال تتجاوز قيمة القرض مبلغ /٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.
المادة الثالثة :يلغى نص الفقرة )ب( من البند ) (٢٩من المقط/ع "ثاني/اً" م/ن الم/ادة الحادي/ة عش/رة
مكرر من القرار االساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
»ب -ان ال يتج//////اوز الق//////رض الس//////كني الممن//////وح للمغت//////رب اللبن//////اني مبل//////غ
 /٦٠٠ ٠٠٠/د.أ .لق///اء تمل///ك الوح///دة الس///كنية وان ال يستحص///ل المقت///رض
على اية تسھيالت مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة الس/كنية ھ/ذه غي/ر ان/ه
يمك///ن زي///ادة قيم///ة الق///رض ،لم///رة واح///دة ،ف///ي م///ا خ///ص الوح///دة الس///كنية
قيد االنجاز وذلك ضمن الحد االقصى المشار اليه اعاله«.
المادة الرابعة :يضاف الى المقطع "ثانياً" من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار االساسي
رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧البند ) (٣٤التالي نصه:
» - ٣٤القروض التي تمنحھا المصارف بالدوالر االميركي للمؤسسات المالية بغية
تمويل "الق/روض الص/غيرة" الت/ي س/تمنح مباش/رة م/ن قب/ل ھ/ذه المؤسس/ات
بالدوالر االميركي«.
المادة الخامسة :يلغى نص المقط/ع "ثالث/ا ً" م/ن الم/ادة الحادي/ة عش/رة مك/رر م/ن الق/رار االساس/ي
رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
»ثالثاً :بغية االستفادة من أحكام ھذه المادة يجب أن تتوفر في القروض الشروط
التالية:
 -١ان تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة
وغير ممنوحة إلعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساھمات او
مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.
 -٢ان ال تكون ممنوحة لتمويل مش/اريع تتعل/ق بالتزام/ات متعاق/د عليھ/ا م/ع
الدولة اللبنانية أو البلديات أو المؤسسات العامة )مثل عق/ود ال/ـ )(BOT
والعقود بالتراضي وااللتزامات التي تنفذ بنا ًء على مناقصات(.
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-٣ -٣م//ع مراع//اة الش//روط المح//ددة ف//ي البروتوك//والت الموقع//ة م//ع الجھ//ات
المعني//ة )المؤسس//ة العام//ة لالس//كان ،جھ//از اس//كان العس//كريين ،وزارة
المھج///رين ،ص///ندوق تعاض///د القض///اة ،المديري///ة العام///ة لق///وى االم///ن
ال/داخلي ،المديري//ة العام//ة لق//وى االم//ن الع//ام ،الض//ابطة الجمركي//ة(... ،
يقتض///ي ان تك///ون الق///روض الس///كنية ممنوح///ة لش///راء أو بن///اء مس///كن
ف///ي لبن///ان ،لم///رة واح///دة ،وعل///ى ان يك///ون ھ///ذا المس///كن مق///ر االقام///ة
الرئيسي للعميل اللبناني أو للمغترب.
 -٤ان ال يتج//اوز مجم//وع أرص/دة الق//روض البيئي//ة والطاقوي//ة الت//ي تس//تفيد
من الدعم والممنوحة من المصارف كافة لمؤسسة واحدة و/أو لمجموعة
اقتصادية واحدة وفقا للتعريف الوارد في النص/وص التنظيمي/ة الص/ادرة
عن مصرف لبنان مبلغ  /٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
 -٥ان ال تتج//اوز ،خالف /ا ً ألي ن//ص آخ//ر ،الفوائ//د والعم//والت م//ن اي ن//وع
كان///ت ،الت///ي تحتس///ب س///نويا ً عل///ى ھ///ذه الق///روض ،النس///ب المح///ددة
في الجدول ) (PB-BDLالمرفق.
 -٦ان ي///تم تس///ديد ھ///ذه الق///روض ب///دفعات تس///تحق ف///ي نھاي///ة ك///ل ش///ھر
أو كل فصل وفقا ً لما ھو مح/دد ف/ي العق/د الموق/ع ب/ين المص/رف المعن/ي
وعميله«.
المادة السادسة :يلغى نص الفقرة )أ( من البند ) (٢من المقط/ع "رابع/اً" م/ن الم/ادة الحادي/ة عش/رة
مك/////رر م/////ن الق/////رار االساس/////ي رق/////م  ٦١١٦ت/////اريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويس/////تبدل
بالنص التالي:
»أ -القروض المحددة في البنود من ) (٧الى ) (١٥ضمنا ً وفي البنود ) (١٩و)(٢٠
و) (٢١و) (٢٣و) (٢٥و) (٢٦و) (٢٧و) (٢٨و) (٣٢و) (٣٣و)«.(٣٤
المادة السابعة :يضاف الى المادة الحادية عشرة مكرر من القرار االساسي رقم ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧المقطع خامس عشر التالي نصه:
» خ//امس عش//ر :يمك//ـن للمص//ارف ،أن تس//تفيد م//ن دع//م مص//رف لبن//ان مقاب//ل الق//روض
المح//ددة ف//ي المقط//ع "ثاني /اً" م//ن ھ//ذه الم//ادة والت//ي تمنحھ//ا لعمالئھ//ا،
عل///ى مس///ؤوليتھا قب///ل ت///اريخ  ،٢٠١٩/١٢/٣١وذل///ك وفق///ا ً للش///روط
ولألصول ولآللية المحددة في ھذه المادة على ان ال يتجاوز مجموع:
 -١القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة
مبلغ  ٧٩٠مليار ليرة لبنانية مقسمة كما يلي:
أ -مبل//غ  ٤٩٠ملي//ار لي//رة لبناني//ة ف//ي م//ا خ//ص الق//روض الس//كنية
الممنوح//ة وفق /ا ً الحك//ام "المقط//ع الثال//ث عش//ر" م//ن ھ//ذه الم//ادة
والمح///ددة ف////ي الل////وائح النھائي////ة المبلغ////ة م////ن مص////رف لبن////ان
والتي تتوفر فيھا الخصائص التالية مجتمعة:
 حصولھا سابقا ً على موافقة المصرف المعني أو على موافقاتالجھات المعنية بالبروتوكوالت )المؤسسة العامة لالسكان،
جھاز اسكان العسكريين (...
 تجاوز المصرف للمبلغ المخصص له عن العام .٢٠١٨ س////ريان ال////دعم عل////ى ھ////ذه الق////روض اعتب////اراً م////ن بداي////ةالعام .٢٠١٩
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ب -مبل//غ  ٣٠٠ملي//ار لي//رة لبناني//ة ف//ي م//ا خ//ص الق//روض الس//كنية
التي تمنح خالل الع/ام  ٢٠١٩عل/ى ان يق/وم ك/ل مص/رف بم/نح
ھ///ذه الق///روض م///ن المب///الغ المودع///ة باس///مه ب///الليرة اللبناني///ة
في حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة عن عمليات
بيع دوالر اميركي يقوم بھا مع مصرف لبنان لھذه الغاية.
ال تدخل القروض السكنية الممنوحة وفقا ً لھذه اآللية
في احتساب نسبة الـ ) (%٢٥المحددة في المادة االولى مكرر
من القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ .٢٠٠١/٢/٢١
القروض الممنوحة ب/الليرة اللبناني/ة م/ن المص/ارف كاف/ة للقطاع/ات
االنتاجي//////ة ض//////من برن//////امج "كفال//////ة المؤسس//////ات الص//////غيرة"
مبلغ  ٥مليارات ليرة لبنانية.
الق//روض التعليمي//ة الممنوح//ة ب//الليرة اللبناني//ة م//ن المص//ارف كاف//ة
مبلغ  ٤٥مليار ليرة لبنانية.
"القروض الص/غيرة" الممول/ة م/ن المص/ارف كاف/ة ب/الليرة اللبناني/ة
مبلغ  ٢٥مليار ليرة لبنانية.
القروض االخرى الممنوحة بالدوالر االميركي من المصارف كاف/ة
مبلغ  ٥٠٠مليون دوالر اميركي بما فيھا الممول/ة م/ن البن/ك ال/دولي
ومن الـ ) (EIBو)« .(AFD

المادة الثامنة :يلغ/////ى ن//////ص الم/////ادة الثاني//////ة عش/////رة م//////ن الق/////رار االساس//////ي رق//////م ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي:
» م//ع مراع//اة الش//روط المح//ددة ف//ي البروتوك//والت الموقع//ة م//ع الجھ//ات المعني//ة
)المؤسسة العامة لالسكان ،جھاز اسكان العسكريين ،وزارة المھج/رين ،ص/ندوق
تعاضد القضاة ،المديرية العامة لقوى االمن الداخلي ،المديرية العامة لقوى االم/ن
العام ،الضابطة الجمركية:(... ،
 -١يحظر بيع الوحدة السكنية موضوع الق/روض الس/كنية الممنوح/ة وفق/ا ً ألحك/ام
ھذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.
 -٢ال يمك///ن تس///ديد الق///روض الس///كنية كاف///ة موض///وع ھ///ذا الق///رار قب///ل م///رور
س/بع س/نوات عل/ى وض/عھا موض//ع التنفي/ذ اال ف/ي ح/االت خاص/ة أو اس//تثنائية
مب///ررة يع///ود التق///دير فيھ///ا لح///اكم مص///رف لبن///ان كتغيي///ر تص///نيف الق///رض
بحي//ث يص//بح مش//كوكا ً بتحص//يله أو رديئ /ا ً أو كالوف//اة أو توق//ف دخ//ل العمي//ل
ألكث////ر م////ن س////نة ألس////باب خارج////ة ع////ن ارادت////ه أو ت////أخر أو ع////دم اس////تالم
الوحدة السكنية قيد االنشاء أو عدم امكانية تسجيلھا.
 -٣ان ال ي//تم اس//تبدال الوح//دة الس//كنية اال ف//ي ح//االت خاص//ة أو اس//تثنائية مب /رّرة
يعود التقدير فيھا لحاكم مص/رف لبن/ان كت/أ ّخر أو ع/دم اس/تالم الوح/دة الس/كنية
قيد االنشاء أو عدم امكانية تسجيلھا وذلك لمرة واحدة.
 -٤ف//ي ح//ال بي//ع الوح//دة الس//كنية موض//وع الق//رض الممن//وح للعمي//ل أو تس//ديد
ھذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موض/ع التنفي/ذ خالف/ا ً ألحك/ام
ھذه المادة ،يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة  %٢من قيمة الق/رض
السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيھا المصرف م/ن التس/ليفات
الممنوح//ة ل//ه م//ن مص//رف لبن//ان مقاب//ل ھ//ذا الق//رض وي//تم تحمي//ل ھ//ذه القيم//ة
للعميل.
 –٥ال تحتسب ض/من الق/روض الس/كنية الت/ي تس/تفيد م/ن احك/ام ھ/ذا الق/رار كلف/ة
بوالص الضمان.
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المادة التاسعة :يلغ/////ى ن/////ص الم/////ادة الثاني/////ة عش/////رة مك/////رر ب/////القرار االساس/////ي رق/////م ٦١١٦
تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويستبدل بالنص التالي.
» يمكن اعادة جدولة القروض موضوع "المادة التاسعة مكرر" و"الم/ادة العاش/رة"
و"الم//ادة الحادي//ة عش//رة مك//رر" م//ن ھ//ـذا الق//ـرار اذا ت//م تحويلھ//ا لھ//ذه الغاي//ة
من الليرة اللبنانية الى الدوالر االميركي«.
المادة العاشرة :يلغ//ى ن//ص ك//ل م//ن النم//اذج ) (INو) (IN-18و) (PB-BDLالمرفق//ة ب//القرار
االساس////ي رق////م  ٦١١٦ت////اريخ  ١٩٩٦/٣/٧ويس////تبدل ب////النص الجدي////د المرف////ق
بھذا القرار.
المادة الحادية عشرة :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة الثانية عشرة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت ،في  ٣٠كانون الثاني ٢٠١٩
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣

جدول رقم PB- BDL
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٩

HIN9

١٠

HEPH

١١

HMLT

١٢

HJUR

١٣

HDPL

١٤

HFSI

١٥

HDSG

١٦

EDUS

٢٠

HABT

فئة القروض
القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح وفقا ً
للشروط المنصوص عليھا في المقطع "أوالً" من المادة
العاشرة مكرر من القرار االساسي رقم ٧٨٣٥
تاريخ .٢٠٠١/٦/٢
القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا إلى
البروتوكول الموقع مع المؤسسـة العامة لإلسكان
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا الى
البروتوكول الموقع بين المصارف وجھاز اسكان
العسكريين المتطوعين
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الى
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق
تعاضد القضاة
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح للمھجرين
استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف
ووزارة المھجرين
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا الى
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة
لقوى االمن الداخلي
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الى
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة
لألمن العام
الق//روض ب//الليرة اللبناني//ة الت//ي تم//نح لمتابع//ة الدراس//ة ف//ي
مؤسسات التعليم العالي
الق//روض الس//كنية ب//الليرة اللبناني//ة الممنوح//ة م//ن مص//رف
االسكان ش.م.ل والممولة من المصارف

رمز نوع
القروض

الحد االقصى للفائدة والعموالت على القرض

الحد االقصى للدعم الممنوح من مصرف لبنان

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٣،٥٦على ان ال تقل عن %٥٫٩٤

الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٤،٥٦

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٤على ان ال تقل عن %٥٫٥
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٤على ان ال تقل عن %٥٫٥

الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٥
الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٥

jrk

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %4على ان ال تقل عن % ٥٫٥

الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٥

dpk

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٤على ان ال تقل عن %٥٫٥

الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٥

fsk

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٤على ان ال تقل عن %٥٫٥

الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٥

sgk

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٤على ان ال تقل عن %٥٫٥

الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٥

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٤،٥على ان ال تقل عن %5
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٤،٧٥على ان ال تقل عن % ٣،٧٥

الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٥،٥
الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض الممنوح لمصرف
االسكان ش.م.ل .ومؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان
 % ١ +على ان ال تزيد عن % ٥٫٧٥
الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض الممنوح للمؤسسات
المالية ومؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان %١ +
على ان ال تزيد عن %٥
الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٣،٥

n27k
p07k
m1k

uk
ik

٢١

MICR

القروض الممنوحة من المصارف بالليرة اللبنانية
للمؤسسات المالية لتمويل "القروض الصغيرة"

h22k

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٤على ان ال تقل عن % ٥٫٥

٢٦

GSSE

القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات االنتاجية
ضمن برنامج "كفالة المؤسسات الصغيرة"

t

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٢،٥على ان ال تقل عن % ٧

رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٢٨

HDSE

٢٩

HADD

٣٣

HPMP

٣٤

HGMB

٣٦

INFED

٣٧

WBEVD

٣٨

RDEVD

٣٩

ENVED

٤١

IN09D

٤٣

EDUSD

٤٤

EVESD

٤٦

ENTPD

٤٧

ENVPD

٤٨

EVNED

فئة القروض
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة
ألمن الدولة.
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة
الجمركية.
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى
بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج االطفاء
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى
بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية
بيروت
القروض بالدوالر االميركي لتمويل المشاريع الصديقة
للبيئة في مجال الطاقة الممولة من ألـ ) (EIBو)(AFD
التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
القروض بالدوالر االميركي لتمويل المشاريع الصديقة
للبيئة للحد من التلوث الممولة من البنك الدولي والتي ال
تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
قروض بالدوالر االميركي الغراض االبحاث والتطوير
في قطاعات انتاجية
قروض بالدوالر االميركي لتمويل المشاريع الصديقة
للبيئة في مجال الطاقة التي ال تستفيد من دعم الدولة
للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منھا  /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
على أن ال تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ
 /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض غير السكنية التي تمنح بالدوالر االميركي وفقا ً
للشروط المنصوص عليھا في المقطع "أوالً" من "المادة
العاشرة مكرر" من القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ
٢٠٠١/٦/٢
القروض بالدوالر االميركي التي تمنح لمتابعة الدراسة في
مؤسسات التعليم العالي
القروض بالدوالر االميركي التي ال تتجاوز قيمة كل منھا
/٢٠ ٠٠٠/د.أ .والتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد
المدينة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة
القروض بالدوالر االميركي التي تمنح لرواد االعمال
والمبادرين النشاء مشاريع جديدة في مجال المعرفة
واالبداع
القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث
التي تمنح بالدوالر االميركي والتي ال تستفيد من دعم
الدولة للفوائد المدينة
القروض التي تمنح بالدوالر االميركي لتمويل الجزء
البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي
ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن ال تتعدى
قيمة القرض الواحد مبلغ /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.

رمز نوع
القروض

الحد االقصى للدعم الممنوح من مصرف لبنان

الحد االقصى للفائدة والعموالت على القرض

sek

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٤على ان ال تقل عن %٥٫٥

الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٥

adk

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٤على ان ال تقل عن %٥٫٥

الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٥

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٤على ان ال تقل عن %٥٫٥
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٤على ان ال تقل عن %٥٫٥

الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٥
الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٥

فائدة الـ ) (EIBو) (AFDناقص %٢٫٢٥

الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض و)ھامش الـ )(EIB
و) %٠٫٥ + (AFDعمولة مصرف لبنان (%٣ +

فائدة البنك الدولي ناقص %٢٫٥

الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض و)ھامش البنك الدولي +
 %٠٫٥عمولة مصرف لبنان (
% ٢٫٥ +
% ٥٫٥

ppk
gbk

ev2d
ev1d
ev2d
rdd

معدل الليبور لسنة زائد %٠٫٢٣

ev2d

معدل الليبور لسنة ناقص %٠٫٥٢

n09d,
n19d
ud
ev2d
cind
ev1d
ev2d
ev1d

معدل الليبور لسنة زائد %٤٫١٣

معدل الليبور لسنة زائد  %١٫٢٣على ان ال تقل عن
%٤
معدل الليبور لسنة ناقص %٠٫٥٢
معدل الليبور لسنة زائد %٠٫٢٣
معدل الليبور لسنة ناقص %٠٫٧٧
معدل الليبور لسنة ناقص %٠٫٥٢

% ٦٫٢٥

% ١٫٦

%٤،٥
% ٦٫٢٥
% ٥٫٥
% ٦٫٥
% ٦٫٢٥

رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٥٣

EVRED

٥٤

EVRND

٥٥

PLEAD

٥٦

HCMA

٥٧

HCCA

٥٨

HEMG

٥٩

PEMG

٦٠

PPKG

٦١

WCEX

٦٣

MICRD

٦٤

HIN9X

فئة القروض
القروض التي تمنح بالدوالر االميركي لدعم القرى
والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في
مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي ال تستفيد من دعم
الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل
منھا /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض التي تمنح بالدوالر االميركي لدعم القرى
والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة
في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي ال تستفيد
من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي ال تتجاوز قيمة كل
منھا /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض التي تمنح بالدوالر االميركي لتمويل االنتاج
اللبناني لألعمال الفنية )افالم سينمائية أو تلفزيونية،
روائية أو وثائقية أو تثقيفية ،أو اعمال مسرحية(
القـروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي ھيئة
االسواق المالية
القـروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي
لجنة مراقبة ھيئات الضمان
القروض السكنية الممنوحة بالدوالر االميركي للمغتربين
القروض غير السكنية الممنوحة بالدوالر االميركي
للمغتربين
القـروض الممنوحة بالدوالر االميركي لبناء مرآب
جماعي للعموم بھدف تأجير مواقف للسيارات
الق/////روض الممنوح/////ة ب/////العمالت االجنبي/////ة للمؤسس/////ات
الصناعية لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل الصادرات
القروض الممنوحة من المصارف بالدوالر االميركي
للمؤسسات المالية لتمويل "القروض الصغيرة"
القروض السكنية الممنوحة وفقا ً للشروط المنصوص عليھا
في المقطع "أوالً" من المادة العاشرة مكرر من القرار
االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢والمحولة الى
الدوالر االميركي

رمز نوع
القروض
ev2d

ev2d

ead

الحد االقصى للفائدة والعموالت على القرض
معدل الليبور لسنة زائد %٠٫٢٣

معدل الليبور لسنة زائد %٠٫٢٣

معدل الليبور لسنة زائد %٤٫١٣

الحد االقصى للدعم الممنوح من مصرف لبنان
% ٥٫٥

% ٥٫٥

%١٫٦

cmak

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٤على ان ال تقل عن %٥٫٥
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص
 %٤على ان ال تقل عن %٥٫٥
معدل الليبور لسنة زائد %١٫٢٣

الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٥
الفرق بين الفوائد والعموالت على القرض ومؤشر معدل فوائد
التوظيفات لدى مصرف لبنان  % ١ +على ان ال تزيد عن %٥
%٤

emp

معدل الليبور لسنة زائد %١٫٢٣

% ٣٫٥

pkgd

معدل الليبور لسنة زائد %٤٫١٣

%١٫٦

ced

معدل الليبور لسنة زائد %٢٫١٣

%٢٫٦

معدل الليبور لسنة زائد %٢٫١٣

% ٣٫٦

ccak
emh

h22d
x27k

مالحظات :
 بغية االستعالم عن "مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان" يمكن االتصال بوحدة التمويل لدى مصرف لبنان يعتمد مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية بالنسبة للقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية أي زيادة في "مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان" ال تؤدي الى زيادة معدل الدعم المدفوع من مصرف لبنان بل تنعكس كزيادة مباشرة على نسبة الفائدة التي يتحملھا العميل -اي انخفاض في "مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان" ينعكس انخفاضا ً مباشراً في معدل الدعم المدفوع من مصرف لبنان.

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣

جدول رقم IN
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

١

PRDB

٢

RDEV

٣

ENVE

٤

ENVB

٥

INFE

فئة القروض

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة والعموالت

القروض للقطاعات االنتاجية التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة باستثناء
القروض الممنوحة بكفالة شركة كفاالت ش.م.ل
 منھا الممنوحة بالليرة اللبنانية منھا الممنوحة بالعمالت االجنبية منھا المحوّ لة الى الدوالر االميركيقروض بالليرة اللبنانية الغراض االبحاث والتطوير في قطاعات انتاجية
قروض بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة
التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منھا
ثالثون مليون ليرة لبنانية
القروض بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي تستفيد من
دعم الدولة للفوائد المدينة وتتجاوز قيمة كل منھا ثالثون مليون ليرة لبنانية
القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة الممولة
من ألـ ) (EIBو) (AFDالتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

a3k
a3k
xa3k
rdk
ev2k
a35k
ev2d

مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين
%١٫٠٧٥+
معدل الليبور لثالثة اشھر %٧٫٠٧٥+
%٠٫٧٥
 %٥٠) - %٣٫٧٥من مردود سندات الخزينة
اللبنانية لمدة سنة(
مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين -
%٠٫٧٥
ھامش الـ ) (EIBو) %٠٫٥ + (AFDعمولة
مصرف لبنان  %٣٫٧٥ +ھامش المصرف ناقص
) %١٥٠فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة(

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣

جدول رقم IN
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

فئة القروض

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة والعموالت

٦

WBEV

القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث الممولة من البنك
الدولي والتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

ev1dev2d

ھامش البنك الدولي  %٠٫٥ +عمولة مصرف لبنان
 % ٣ +ھامش المصرف ناقص ) %١٥٠فائدة
سندات الخزينة لسنة واحدة(

٧

IN09

n09k,
n19k

 %٤٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة
%٣٫٣ +

٨

KAFB

q2k

%٤٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة +
%٣٫٣

٩

HIN9

١٠

HEPH

القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقا ً الشروط المنصوص
عليھا في المقطع "أوالً" من "المادة العاشرة مكرر" من القرار االساسي
رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
القروض للقطاعات االنتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفاالت ش.م.ل
والتي تستفيد من دعم الفوائد المدينة
القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح وفقا ً للشروط المنصوص عليھا
في المقطع "أوالً" من المادة العاشرة مكرر من القرار االساسي رقم
 ٧٨٣٥تاريخ .٢٠٠١/٦/٢
-

منھا الممنوحة قبل تاريخ ٢٠١٧/٢/٨

n29k

-

منھا الممنوحة بعد تاريخ ٢٠١٧/٢/٧

n27k

 %٤٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة +
%٣،٣
 %٢٥من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة +
%٢٫٩

القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا إلى البروتوكول الموقع
مع المؤسسـة العامة لإلسكان
 -منھا الممنوحة قبل تاريخ ٢٠١٧/٢/٨

pk

 -منھا الممنوحة بعد تاريخ ٢٠١٧/٢/٧

p07k

 %٢٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين
%٣٫٩ +
 %١٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة
%٣،٢ +

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣

جدول رقم IN
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

فئة القروض

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة والعموالت

١١

HMLT

القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا الى البروتوكول الموقع
بين المصارف وجھاز اسكان العسكريين المتطوعين

m1k

%٢٫١٢٨

١٢

HJUR

القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الى بروتوكول التعاون
الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة

jrk

%٢٫١٢٨

١٣

HDPL

القروض السكنيـة التي تمنح للمھجرين استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع
بين المصارف ووزارة المھجرين

dpk

%٢٫١٢٨

١٤

HFSI

fsk

%٢٫١٢٨

١٥

HDSG

sgk

%٢٫١٢٨

١٦

EDUS

uk

%٣٫٥

١٧

EVES

ev2k

%٠٫٧٥

١٨

EVER

ev2k

% ٠٫٧٥

١٩

ENTP

cin

%٠٫٧٥

القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا الى بروتوكول التعاون
الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى االمن الداخلي
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الى بروتوكول التعاون
الموقع بين المصارف والمديرية العامة لألمن العام
القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي
القbbروض بbbالليرة اللبنانيbbة التbbي ال تتجbbاوز قيمbbة كbbل منھbbا ثالثbbين مليbbون ليbbرة
لبنانية والتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة لتمويل المشاريع الصديقة
للبيئة في مجال الطاقة
القbbروض بbbالليرة اللبنانيbbة التbbي ال تتجbbاوز قيمbbة كbbل منھbbا ثالثbbين مليbbون ليbbرة
لبنانيbbة والتbbي ال تسbbتفيد مbbن دعbbم الدولbbة للفوائbbد المدينbbة لتمويbbل شbbراء انظمbbة
الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع UNDP
القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لرواد االعمال والمبbادرين النشbاء مشbاريع
جديدة في مجال المعرفة واالبداع

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣

جدول رقم IN
رقم
متسلسل
٢٠

رمز فئة
القروض
HABT

٢١

MICR

٢٢

ENVP

٢٣

EVNE

٢٤

KAFT

٢٥

KAFE

٢٦

GSSE

٢٧

WRCP

٢٨

HDSE

رمز نوع
فئة القروض
القروض
القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي يمنحھا مصرف االسكان
i
"القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات اإلقراض
h1k,
الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة h21k,
اللبنانية لھذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية.
h22k
القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث
 منھا الممنوحة بالليرة اللبنانية او بالدوالر االميركي تستفيد من دعمالدولة للفوائد المدينة والتي استفادت من احكام المادة التاسعة مكرر من
ھذا القرار قبل تاريخ ٢٠١٦/١١/٨
 منھا التي تمنح بالليرة اللبنانية والتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائدالمدينة
القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي م/ن مش/اريع ص/ديقة
للبيئ//ة ف//ي غي//ر مج//ال الطاق//ة الت//ي ال تس//تفيد م//ن دع//م الدول//ة للفوائ//د المدين//ة
على أن ال تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل.
القروض للقطاعات االنتاجية بالليرة اللبنانية الممنوحة ضمن برنامج
"كفاالت االشجار" والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في
مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة "شركة كفاالت" ش.م.ل .والتي تستفيد من
دعم الدولة للفوائد المدينة
القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات االنتاجية ضمن برنامج "كفالة
المؤسسات الصغيرة" المشار اليھا في البند ) (٢٦من المقطع "ثالثاً" من
المادة التاسعة مكرر من ھذا القرار.
قروض الرأسمال التشغيلي المشار اليھا في البند ) (٢٧من المقطع "ثالثاً"
من المادة التاسعة مكرر من ھذا القرار.
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون
الموقع بين المصارف والمديرية العامة ألمن الدولة.

a35k
ev1dev2d
ev1k

نسبة الفائدة والعموالت
%٣

مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص
 %١٫٢للقرض الممنوح بالليرة اللبنانية  ،ومعدل
الليبور لثالثة اشھر % ٤،٥ +
نسبة  %٣ناقص  %٥٠من مردود سندات
الخزينة اللبنانية لسنة واحدة
 %٣،٧٥ناقص  %٥٠من مردود سندات الخزين/ة
اللبنانية لسنة واحدة

q2k

%٣٫٥

q3k

%٣٫٥

t

fr
sek

%٦
%٤٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة
%٣،٣ +
%٢،١٢٨

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣

جدول رقم IN
رقم
متسلسل
٢٩

رمز فئة
القروض
HADD
EVRE

٣٠
EVRN
٣١
PLEA
٣٢

٣٣
٣٤

فئة القروض
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون
الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.
القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل
المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي ال تستفيد
من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منھا ثالثين مليون
ليرة لبنانية.
القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل
المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي ال تستفيد
من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي ال تتجاوز قيمة كل منھا ثالثين مليون
ليرة لبنانية.
القروض التي تمنح ب/الليرة اللبناني/ة لتموي/ل االنت/اج اللبن/اني لألعم/ال الفني/ة
)اف///الم س///ينمائية أو تلفزيوني///ة ،روائي///ة أو وثائقي///ة أو تثقيفي///ة ،أو اعم///ال
مسرحية(

 HPMPالقـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول
التعاون بين المصارف وفوج االطفاء
 HGMBالقـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول
التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت

٦٤

HIN9X

٦٥

IN09X

القروض السكنية الممنوحة وفقا ً للشروط المنصوص عليھا في المقطع
"أوالً" من المادة العاشرة مكرر من القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ
 ٢٠٠١/٦/٢والمحولة الى الدوالر االميركي
 منھا الممنوحة قبل تاريخ ٢٠١٧/٢/٨ منھا الممنوحة بعد تاريخ ٢٠١٧/٢/٧القروض غير السكنية الممنوحة وفقا ً الشروط المنصوص عليھا في
المقطع "أوالً" من "المادة العاشرة مكرر" من القرار االساسي رقم ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢والمحولة الى الدوالر االميركي

رمز نوع
القروض
adk
ev2k

ev2k
ea

نسبة الفائدة والعموالت
%٢،١٢٨
 %٣،٧٥ناقص %٥٠
من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة
 %٣،٧٥ناقص %٥٠
من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة
 ٣،٧٥ناقص  %٥٠من مردود سندات الخزينة
اللبنانية لمدة سنة

ppk

%٢،١٢٨

gbk

%٢،١٢٨

x29k
x27k
x09k,
x19k

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣

جدول رقم IN
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٦٦

ENVEX

٦٧

ENVBX

٦٨

EVNEX

٦٩

PLEAX

فئة القروض
قbbروض الممنوحbbة لتمويbbل المشbbاريع الصbbديقة للبيئbbة فbbي مجbbال الطاقbbة
التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتbي تتجbاوز قيمbة كbل منھbا
ثالثون مليون ليرة لبنانية والمحولة الى الدوالر االميركي
القروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصbديقة للبيئbة التbي تسbتفيد مbن دعbم
الدولbة للفوائbد المدينbة وتتجbbاوز قيمbة كbل منھbا ثالثbbون مليbون ليbرة لبنانيbbة
والمحولة الى الدوالر االميركي
القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غي/ر
مجال الطاقة التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن ال تتع/دى
قيم///ة الق///رض الواح///د مبل///غ /٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل .والمحولbbbة الbbbى
الدوالر االميركي
القروض الممنوحة لتمويل االنتاج اللبناني لألعمال الفنية )افالم سينمائية أو
تلفزيونية ،روائي/ة أو وثائقي/ة أو تثقيفي/ة ،أو اعم/ال مس/رحية( المحولbة الbى
الدوالر االميركي

رمز نوع
القروض
xv2k
x35k
xv1k

xead

نسبة الفائدة والعموالت

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٩

HIN9

١٠

HEPH

١١

HMLT

١٢

HJUR

١٣

HDPL

١٤

HFSI

١٥

HDSG

٢٠

HABT

٢١

MICR

٢٦

GSSE

٢٨

HDSE

٢٩

HADD

جدول رقم IN18
فئة القروض

القbbروض السbbكنية بbbالليرة اللبنانيbbة التbbي تمbbنح وفقbا ً للشbbروط المنصbbوص عليھbbا فbbي
المقطbbع "أوالً" مbbن المbbادة العاشbbرة مكbbرر مbbن القbbرار االساسbbي رقbbم  ٧٨٣٥تbbاريخ
.٢٠٠١/٦/٢
القbbروض السbbكنية بbbالليرة اللبنانيbbة التbbي تمbbنح اسbbتنادا إلbbى البروتوكbbول الموقbbع مbbع
المؤسسـة العامة لإلسكان
القbروض السكنيbـة بbbالليرة اللبنانيbة التbbي تمbنح اسbbتنادا الbى البروتوكbbول الموقbع بbbين
المصارف وجھاز اسكان العسكريين المتطوعين
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الbى بروتوكbول التعbاون الموقbع
بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة
القbbروض السكنيbbـة بbbالليرة اللبنانيbbة التbbي تمbbنح للمھجbbرين اسbbتناداً الbbى بروتوكbbول
التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المھجرين
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا الbى بروتوكbول التعbاون الموقbع
بين المصارف والمديرية العامة لقوى االمن الداخلي
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الbى بروتوكbول التعbاون الموقbع
بين المصارف والمديرية العامة لألمن العام
القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي يمنحھا مصرف االسكان
"الق///روض الص///غيرة" الممنوح///ة ب///الليرة اللبناني///ة بموافق///ة "مؤسس///ات اإلق///راض
الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوح/ة ب/الليرة اللبناني/ة لھ/ذه
المؤسسات أو للمؤسسات المالية.
الق//روض الت//ي تم//نح ب//الليرة اللبناني//ة للقطاع//ات االنتاجي//ة ض//من برن//امج "كفال//ة
المؤسس//ات الص//غيرة" المش//ار اليھ//ا ف//ي البن//د ) (٢٦م//ن المقط//ع "ثالث/اً" م//ن الم//ادة
العاشرة من ھذا القرار.
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبناني/ة اس/تناداً ال/ى بروتوك/ول التع/اون الموق/ع
بين المصارف والمديرية العامة ألمن الدولة.
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبناني/ة اس/تناداً ال/ى بروتوك/ول التع/اون الموق/ع
بين المصارف والضابطة الجمركية.

رمز نوع
القروض

نسبة الفائدة والعموالت

n27k

 %٢٥من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة +
%٢٫٩

p07k

 %١٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة +
%٣،٢

m1k

%٢٫١٢٨

jrk

%٢٫١٢٨

dpk

%٢٫١٢٨

fsk

%٢٫١٢٨

sgk

%٢٫١٢٨

ik
h1k,
h21k,
h22k
t

sek
adk

%٣

%٦
%٢،١٢٨
%٢،١٢٨

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣
جدول رقم IN18
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٣٣

HPMP

٣٤

HGMB

٣٥

PRDBD

٣٦

INFED

٣٧

WBEVD

٣٨

RDEVD

٣٩

ENVED

٤٠

ENVBD

٤١

IN09D

٤٢

KAFBD

فئة القروض
القـروض السكنية الت/ي تم/نح ب/الليرة اللبناني/ة اس/تناداً ال/ى بروتوك/ول التع/اون ب/ين
المصارف وفوج االطفاء
القـروض السكنية الت/ي تم/نح ب/الليرة اللبناني/ة اس/تناداً ال/ى بروتوك/ول التع/اون ب/ين
المصارف وفوج حرس بلدية بيروت
القbbروض بالbbدوالر االميركbbي للقطاعbbات االنتاجيbbة التbbي تسbbتفيد م bن دعbbم الفوائbbد
المدينة باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفاالت ش.م.ل
القbروض بالbbدوالر االميركbbي لتمويbbل المشbbاريع الصbديقة للبيئbbة فbbي مجbbال الطاقbbة
الممولة من ألـ ) (EIBو) (AFDالتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

رمز نوع
القروض
ppk

%٢،١٢٨

gbk

%٢،١٢٨

a3k
ev2d

الق//روض بالbbدوالر االميركbbي لتموي//ل المش//اريع الص//ديقة للبيئ//ة للح//د م//ن التل//وث
الممولة من البنك الدولي والتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

ev1dev2d

قروض بالدوالر االميركي الغراض االبحاث والتطوير في قطاعات انتاجية
قروض بالدوالر االميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة التbي
ال تسbbتفيد مbbن دعbbم الدولbbة للفوائbbد المدينbbة والتbbي تتجbbاوز قيمbbة كbbل منھbbا ٠٠٠/
/٢٠د.أ .على أن ال تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض بالدوالر االميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي تستفيد من دعbم
الدولة للفوائد المدينة وتتجاوز قيمة كل منھا /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض غير السكنية التي تمنح بالbدوالر االميركbي وفقbا ً للشbروط المنصbوص
عليھbbا فbbي المقطbbع "أوالً" مbbن "المbbادة العاشbbرة مكbbرر" مbbن الق//رار االساسbbي رقbbم
 ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
الق//روض بال//دوالر االميرك//ي للقطاع//ات االنتاجي//ة بكفال//ة ش//ركة كف//االت ش.م.ل
والتي تستفيد من دعم الفوائد المدينة

rdd
ev2d
a35k
n09d,
n19d
a5k

نسبة الفائدة والعموالت

 %١٥من معدل ) + (FFRمعدل الليبور لثالثة أشھر
% ٧+
ھامش الـ ) (EIBو) %٠٫٥ + (AFDعمولة مصرف
لبنان  %٢ +ھامش المصرف  %١٠٠ +من معدل
) (FFRناقص ) %١٠٠من مردود شھادات االيداع
المصدرة من مصرف لبنان بالدوالر االميركي( *
ھامش البنك الدولي  %٠٫٥ +عمولة مصرف لبنان ١ +
 %ھامش المصرف %١٠٠ +من معدل ) (FFRناقص
) %١٠٠من مردود شھادات االيداع المصدرة من
مصرف لبنان بالدوالر االميركي( *
 %١٠٠من معدل )(FFR
 %١٠٠ + %٢،٥من معدل ) (FFRناقص
) %٥٠من مردود شھادات االيداع المصدرة من
مصرف لبنان بالدوالر االميركي( *
معدل الليبور لثالثة أشھر  %١٠٠ + %٣ +من معدل
)(FFR
 %٤٠من مردود شھادات االيداع المصدرة من مصرف
لبنان بالدوالر االميركي  %١٠٠ + %١،٥ +من معدل
)* (FFR
معدل الليبور لسنة  %١٥ +%٥،٥ +من معدل )(FFR

* ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﻘﺮض :ﻣﺮدود ﺷﻬﺎدات اﻻﻳﺪاع اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ ﳌﺪة ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻓﱰة اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ١٠ﺳﻨﻮات
ﻣﺮدود ﺷﻬﺎدات اﻻﻳﺪاع اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ ﳌﺪة ١٠ﺳﻨﻮات ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻓﱰة اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  ١٠ﺳﻨﻮات وﻣﺎ ﻓﻮق

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣
جدول رقم IN18
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٤٣

EDUSD

٤٤

EVESD

٤٥

EVERD

٤٦

ENTPD

٤٧

DENVP

٤٨

EVNED

٤٩

KAFTD

٥٠

KAFED

٥٢

WRCPD

فئة القروض
القbbروض بالbbدوالر االميركbbي التbbي تمbbنح لمتابعbbة الدراسbbة فbbي مؤسسbbات التعلbbيم
العالي
الق/////////روض بال/////////دوالر االميرك/////////ي الت/////////ي ال تتج/////////اوز قيم/////////ة ك/////////ل منھ/////////ا
/٢٠ ٠٠٠/د.أ .والت//ي ال تس//تفيد م//ن دع//م الدول//ة للفوائ//د المدين//ة لتموي//ل المش//اريع
الصديقة للبيئة في مجال الطاقة
الق////////////روض بال////////////دوالر االميرك////////////ي ال تتج////////////اوز قيم////////////ة ك////////////ل منھ////////////ا
/٢٠ ٠٠٠/د.أ .والتي ال تستفيد من دعم الدول/ة للفوائ/د المدين/ة لتموي/ل ش/راء انظم/ة
الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع UNDP
القروض بالدوالر االميركي التي تمنح ل/رواد االعم/ال والمب/ادرين النش/اء مش/اريع
جديدة في مجال المعرفة واالبداع

رمز نوع
القروض
ud
ev2d
ev2d
cind

الق//روض لتموي//ل المش//اريع الص//ديقة للبيئ//ة للح//د م//ن التل//وث الت//ي تم//نح بال//دوالر
االميركي والتي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

ev1dev2d

القروض الت/ي تم/نح بال/دوالر االميرك/ي لتموي/ل الج/زء البيئ/ي م/ن مش/اريع ص/ديقة
للبيئة في غير مجال الطاقة التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائ/د المدين/ة عل/ى أن ال
تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض للقطاعات االنتاجية بالدوالر االميركي الممنوح/ة ض/من برن/امج "كف/االت
االشجار" والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
الق//روض بال//دوالر االميرك//ي لتموي//ل الج//زء البيئ//ي م//ن مش//اريع ص//ديقة للبيئ//ة ف//ي
مج/ال الطاق//ة والت/ي تم//نح بكفال//ة "ش/ركة كف//االت" ش.م.ل .والت//ي تس/تفيد م//ن دع//م
الدولة للفوائد المدينة
ق//روض الرأس//مال التش//غيلي المش//ار اليھ//ا ف//ي البن//د ) (٢٧م//ن المقط//ع "ثالث /اً" م//ن
المادة العاشرة من ھذا القرار بالدوالر االميركي.

ev1d
a5k
a51

frd

نسبة الفائدة والعموالت
 %١٠٠ + %٢،٢٥من معدل )(FFR
 %١٠٠من معدل )(FFR
 %١٠٠من معدل )(FFR
 %١٠٠من معدل )(FFR
 %١٠٠ +%٢مbbbbbbbbbbbbbbbbن معbbbbbbbbbbbbbbbbدل ) (FFRن////////////////اقص
) %٥٠مbbbbن مbbbbردود شbbbbھادات االيbbbbداع المصbbbbدرة مbbbbن
مصرف لبنان بالدوالر االميركي( *
 %١٠٠ + %٢،٥مbbن معbbدل ) (FFRن//اقص ) %٥٠مbbن
مbbbردود شbbbھادات االيbbbداع المصbbbدرة مbbbن مصbbbرف لبنbbbان
بالدوالر االميركي( *
 %١٠٠ +%٢،٢٥من معدل )(FFR
 %١٠٠ +%٢،٢٥من معدل )(FFR
 %٤٠من مردود شھادات االيbداع المصbدرة مbن مصbرف
لبنbان بالbدوالر االميركbي  %١٠٠ + %١،٥ +مbن معbbدل
)* (FFR

* ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﻘﺮض :ﻣﺮدود ﺷﻬﺎدات اﻻﻳﺪاع اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ ﳌﺪة ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻓﱰة اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ١٠ﺳﻨﻮات
ﻣﺮدود ﺷﻬﺎدات اﻻﻳﺪاع اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ ﳌﺪة ١٠ﺳﻨﻮات ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻓﱰة اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  ١٠ﺳﻨﻮات وﻣﺎ ﻓﻮق

مصرف لبنان – وحدة التمويل
بيان القرار رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧تعميم اساسي رقم ٢٣
جدول رقم IN18
رقم
متسلسل

رمز فئة
القروض

٥٣

EVRED

٥٤

EVRND

٥٥

PLEAD

القروض الت/ي تم/نح بال/دوالر االميرك/ي لتموي/ل االنت/اج اللبن/اني لألعم/ال الفني/ة )اف/الم
سينمائية أو تلفزيونية ،روائية أو وثائقية أو تثقيفية ،أو اعمال مسرحية(

فئة القروض
القروض التي تمنح بالدوالر االميركي لدعم القرى والمناطق الريفية لتموي/ل المش/اريع
الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي ال تستفيد م/ن دع/م الدول/ة للفوائ/د
المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منھا /٢٠ ٠٠٠/د.أ.
القروض التي تمنح بالدوالر االميركي لدعم القرى والمناطق الريفية لتموي/ل المش/اريع
الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي ال تستفيد م/ن دع/م الدول/ة للفوائ/د
المدينة والتي ال تتجاوز قيمة كل منھا /٢٠ ٠٠٠/د.أ.

رمز نوع
القروض
ev2d
ev2d
ead

نسبة الفائدة والعموالت
 %١٠٠ + %٢،٥من معدل ) (FFRناقص )%٥٠
من مردود شھادات االيداع المصدرة من مصرف لبنان
بالدوالر االميركي( *
 %١٠٠ + %٢،٥من معدل ) (FFRناقص )%٥٠
من مردود شھادات االيداع المصدرة من مصرف لبنان
بالدوالر االميركي( *
 %١٠٠ + %٢،٥من معدل ) (FFRناقص )%٥٠
من مردود شھادات االيداع المصدرة من مصرف لبنان
بالدوالر االميركي( *

٥٦

HCMA

القـروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي ھيئة االسواق المالية

cmak

%٢،١٢٨

٥٧

HCCA

القـروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة ھيئات الضمان

ccak

%٢،١٢٨

٥٨

HEMG

القروض السكنية الممنوحة بالدوالر االميركي للمغتربين

emh

 %١٠٠ +%١٫٢٥من معدل )(FFR

٥٩

PEMG

القروض غير السكنية الممنوحة بالدوالر االميركي للمغتربين

emp

 %١٠٠ +%٢،٢٥من معدل )(FFR

٦٠

PPKG

pkgd

 %١٠٠ + %٢،٢٥من معدل )(FFR

٦١

WCEX

٦٤

HIN9X

الق//ـروض الممنوح//ة بال//دوالر االميرك//ي لبن//اء م//رآب جم//اعي للعم//وم بھ//دف ت//أجير
مواقف للسيارات
القbbbbروض الممنوحbbbbة بbbbbالعمالت االجنبيbbbbة للمؤسسbbbbات الصbbbbناعية لتمويbbbbل الرأسbbbbمال
التشغيلي مقابل الصادرات
القروض السكنية الممنوحة وفقا ً للشروط المنصوص عليھا في المقطع "أوالً" من المادة العاشرة
مكرر من القرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢والمحولة الى الدوالر االميركي

ced

 %٥٠ + %٣من معدل )(FFR

x27k

* ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﻘﺮض :ﻣﺮدود ﺷﻬﺎدات اﻻﻳﺪاع اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ ﳌﺪة ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻓﱰة اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ١٠ﺳﻨﻮات
ﻣﺮدود ﺷﻬﺎدات اﻻﻳﺪاع اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻻﻣﲑﻛﻲ ﳌﺪة ١٠ﺳﻨﻮات ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻓﱰة اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  ١٠ﺳﻨﻮات وﻣﺎ ﻓﻮق

