تعميم وسيط رقم ٥٢٥
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣١٠٢تاريخ  ٢٠١٩/٩/٣المتعلق
بتعديل القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ) ٢٠٠١/٦/٢االحتياطي اإللزامي( المرفق
بالقرار االساسي رقم  ٨٤تاريخ .٢٠٠١/٦/٢
بيروت ،في  ٣ايلول ٢٠١٩
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٣١٠٢
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
المتعلق باالحتياطي اإللزامي
إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم  ٧٩ ،٧٦ ،٧٠و ١٧٤منه ،
وبن>>>ا ًء عل>>>ى الق>>>رار األساس>>>ي رق>>>م  ٧٨٣٥ت>>>اريخ  ٢٠٠١/٦/٢وتعديالت>>>ه المتعل>>>ق باالحتي>>>اطي
اإللزامي،
ً
وبن>>ا ًء عل>>ى الص>>الحيات الت>>ي تع>>ود للح>>اكم بغي>>ة ت>>أمين عم>>ل مص>>رف لبن>>ان اس>>تنادا ال>>ى مب>>دأ
استمرارية المرفق العام،
يقرّر ما يأتي:
الم>>ـادة االول>>ى :يلغ>>ى ن>>ص ك>>ل م>>ن البن>>ود )ھ>>ـ( و)و( و)ز( م>>ن المقط>>ع "س>>ادس عش>>ر" م>>ن
"الم>>ادة العاش>>>رة مك>>رر" م>>>ن الق>>>رار األساس>>ي رق>>>م  ٧٨٣٥ت>>>اريخ ٢٠٠١/٦/٢
ويستبدل بالنص التالي:
»ھـ -ان ال تتعدى قيمة القرض :
 ما يوازي  %٨٠من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ على اس>اس متوس>طنس>>بة الص>>ادرات المتوقع>>ة خ>>الل الس>>نة الت>>ي يم>>نح فيھ>>ا الق>>رض واعل>>ى
نسبة تصدير خالل السنوات الثالث االخيرة في ما خص المؤسسات التي
تكون قد قامت سابقا ً بتصدير نسبة الـ  %٢٥المح>ددة ف>ي الفق>رة )د( م>ن
البند ) (١ھذا.
 ما يوازي  %٦٠من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ المتوقعة خالل السنةالتي يمنح فيھا القرض في ما خص المؤسسات التي لم تقم سابقا ً بتص>دير
نسبة الـ  %٢٥المحددة في الفقرة )د( من البند ) (١ھذا«.
» و -ان ال تتجاوز قيمة القرض سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية«.
»ز -ان يمنح القرض لمدة سنة على ان يعاد النظر بسقف التسليفات قياسا ً على
نسبة الصادرات خالل السنة المنصرمة بحيث ال يتجاوز  ، %٨٠من قيمة
الصادرات خالل السنة المذكورة«.
المادة الثانية :يلغ>>ى ن>>ص البن>>د )أ( م>>ن "الم>>ادة الثالث>>ة عش>>رة" م>>ن الق>>رار االساس>>ي رق>>م ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
»أ -بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:
 -١بنسبة  %١٥٠من أرصدة الق>روض الت>ي تم>نح لتموي>ل الج>زء البيئ>ي م>ن
مش>اريع ص>>ديقة للبيئ>ة ف>>ي غي>ر مج>>ال الطاق>ة )المص>>نفة وغي>ر المص>>نفة(
شرط ان ال تتعدى الفوائد والعموالت من اي نوع كانت المطبق>ة عل>ى ھ>ذه
القروض نسبة  %٣ناقص  %٥٠من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة
واح>>دة ،ي>>تم احتس>>ابھا ك>>ل س>>نة اعتب>>اراً م>>ن ت>>اريخ وض>>ع الق>>رض موض>>ع
التنفيذ على ان ال تقل عن الفائدة المحتسبة عند توقيع عقد القرض.
../..

-٢ -٢بنسبة  %١٥٠من أرصدة الق>روض الت>ي تم>نح لتموي>ل الج>زء البيئ>ي م>ن
مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة )المصنفة وغير المصنفة( شرط ان
ال تتعدى الفوائد والعموالت من اي نوع كانت المطبقة على ھ>ذه الق>روض
نسبة  %٣ناقص  %٥٠من مردود س>ندات الخزين>ة اللبناني>ة لس>نة واح>دة،
ي>>تم احتس>>ابھا ك>>ل س>>نة اعتب>>اراً م>>ن ت>>اريخ وض>>ع الق>>رض موض>>ع التنفي>>ذ
على ان ال تقل عن الفائدة المحتسبة عند توقيع عقد القرض«.
المادة الثالثة :يلغ>>ى ن>>ص الفق>>رة االخي>>رة م>>ن "الم>>ادة الخامس>>ة والعش>>رون مك>>رر" م>>ن الق>>رار
االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص التالي:
» يمك>>ن اع>>ادة جدول>>ة الق>>روض غي>>ر الس>>كنية موض>>وع المقط>>ع "أوالً" م>>ن "الم>>ادة
العاش>>رة مك>>رر" والق>>روض موض>>وع المقط>>ع "سادس >اً" م>>ن ھ>>ـذا الق>>ـرار اذا ت>>م
تحويلھا لھذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدوالر االميركي«.
المادة الرابعة :يلغى نص االنموذج ) (RO-011المرفق بالقرار االساسي رقم  ٧٨٣٥تاريخ
 ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة السادسة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٣ايلول ٢٠١٩
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 :

الـرقـــم :

بآالف الليرات اللبنانية
الرقم

االســـــــــم

20100
20180
20200
20250
20280
20300
20370
20380
20500
20560
20580
23900
23960
23980
20800Z
20871
20890
20895
24300
24301
20900
20980
21000
21210
21221
21225
21300
21325
21330
21350
21700

مؤسسات اإلصدار األخرى غير المقيمة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع غير المقيمة
مصارف تجارية غير مقيمة
ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة غير المقيمة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع غير المقيمة
مصارف التسليف المتوسط والطويل األجل مقيم وغيرمقيم
ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مؤسسات مالية مسجلة مقيمة وغير مقيمة
ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مؤسسات القطاع المالي االخرى مقيمة وغير مقيمة
ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
ودائع الزبائن مقيم وغير مقيم )(١
ناقص :تأمينات العتمادات مستندية لإلستيراد
ناقص:حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
ودائع منشؤھا عقود ائتمانية مقيم وغير مقيم
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
ودائع القطاع العام
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
قيم برسم الدفع مقيم وغير مقيم
دائنون مختلفون -قطاع خاص مقيم وغير مقيم
دائنون مختلفون -قطاع عام حسابات تحت الطلب
ضمانات نقدية لقاء عمليات الكترونية
الشركاء مقيم وغير مقيم
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
ناقص :مقدمات نقدية مخصصة لتغطية نقص في المؤونة
ناقص:ايداعات مخصصة لزيادة االموال الخاصة
قروض بموجب سندات الدين وما يماثلھا مقيم وغيرمقيم
ناقص:فوائد سارية غير مستحقة الدفع بالقيمة العادلة مقابل حساب
االرباح والخسائر
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع مصنفة بالكلفة المطفاة
الفروع في الخارج
ناقص:حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
المركز الرئيسي ،المؤسسة االم ،المصارف والمؤسسات المالية الزميلة
والشقيقة والتابعة المقيمة وغير المقيمة )باستثناء المصارف التجارية
المقيمة(
ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
الشھادات المصرفية بالقيمة العادلة مقابل حساب االرباح والخسائر مقيم
وغيرمقيم )باستثناء المباعة الى المصارف التجارية المقيمة(
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
الشھادات المصرفية بالكلفة المطفأة مقيم وغير مقيم )باستثناء المباعة
الى المصارف التجارية المقيمة(

24780

ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع

99999

مجموع االلتزامات بآالف الليرات اللبنانية

21748
21755
23000
23050
23080
23100Z
23150
23180
24600Z
24680
24700Z

اإللتزامات
تحت الطلب

اإللتزامات
ألجل

المجموع

) (١باستثناء حسابات برنامج االدخار /اإلقتراض السكني وودائع جھاز إسكان العسكريين المتطوعين التي سبق وتم االستفادة مقابلھا قبل تاريخ
 ٢٠١٧/١٠/٢٠تعميم وسيط  ٤٧٥تاريخ  ١٩تشرين األول ٢٠١٧

مصـرف لبنـان
اسم المصرف ___________________________:

نموذج رقم RO-011 (2/5):

الـرقـــم ______________:

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

من االلتزامات ألجل
)ﺑﺂﻻف 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  “xa3”:القروض التي تستفيد من دعم الفوائد والمحوّ لة الى الدوالر االميركي غير المذكورةأدناه
 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 السياحية والتيتستفيد 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 ) أ  +ب (
يوازيھا

مصـرف لبنـان
اسم المصرف ___________________________:

نموذج رقم RO-011 (3/5):

الـرقـــم ______________:

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

من االلتزامات ألجل
)ﺑﺂﻻف 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 أدناهوالتي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
 الرمز  “a29”:أرﺻﺪة القروض السكنية الممنوحة بالعمالت األجنبية التي تستفيد من حوافز العام٢٠٠٩
 الرمز  “a49”:أرﺻﺪة القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من شركة كفاالت غيرالمستفيدة من دعم الفوائد وتستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
 الرمز  “a89”:أرﺻﺪة القروض الممنوحة بتمويل من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDغيرالمستفيدة 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  ) %٢٠٠ج (
من أرصدتھا
د  -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٤٠٠من أرصدتھا
 الرمز  “a35”:القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة تستفيد من دعم الفوائد الرمز  “x35”:القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة تستفيد من دعم الفوائد المحولة الىالدوالر االميركي

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

) ﻫـ (

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

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

)و(

مجموع التخفيضات من االلتزامات ألجل

)أ  +ب( ) +ج (٢ x
) +د ) + (٤ xﻫـ (٥ x
) +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  “xq2”:القروض الممنوحة بالليرة لقاء كفالة "شركة كفاالت" المستفيدة من دعم الفوائد المدينة
المحولة الى الدوالر االميركي
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 “xv1”:القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة ال تستفيد
من دعم الفوائد المحولة الى الدوالر االميركي
الرمز “ev2”:القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة ال تستفيد من
دعم الفوائد
الرمز “xv2”:القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة ال تستفيد من
دعم الفوائد المحولة الى الدوالر االميركي
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
الرمز " "ccaالقـروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة ھيئات الضمان

بآالف الليرات اللبنانية

مصـرف لبنـان
اسم المصرف ___________________________:

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

الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:
التنـزيالت المسموحة من االحتياطي اإللزامي )(٢

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  “X19”:القروض الممنوحة بالليرة للقطاعات اإلنتاجية غير المستفيدة من دعم الفوائد المدينة
والتي تستفيد من حوافز العام  ٢٠٠٩المحولة الى الدوالر االميركي
الرمز  “n29”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة قبل تاريخ  ٢٠١٧/٢/٨والتي تستفيد من
حوافز العام ٢٠٠٩
الرمز  “X29”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة قبل تاريخ  ٢٠١٧/٢/٨والتي تستفيد من
حوافز العام  ٢٠٠٩المحولة الى الدوالر االميركي
الرمز  “n27”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة بعد تاريخ  ٢٠١٧/٢/٧والتي تستفيد من حوافز العام
٢٠٠٩
الرمز  “X27”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة بعد تاريخ  ٢٠١٧/٢/٧والتي تستفيد من حوافز العام
 ٢٠٠٩المحولة الى الدوالر االميركي

♦ الرمز  “n09”:القروض األخرى الممنوحة بالليرة والتي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
♦ الرمز  “X09”:القروض األخرى الممنوحة بالليرة والتي تستفيد من حوافز العام  ٢٠٠٩المحولة
الى الدوالر االميركي
♦ الرمز  “i09”:القروض السكنية المستفيدة من حوافز العام  ٢٠٠٩الممولة بتسليفات ممنوحة بالليرة
لمصرف االسكان
♦ الرمز " "ceالقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمؤسسات الصناعية لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل
الصادرات

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+ ag + dp+ jr+ i10+ fs + q0+ q3+ en+ sg +se + ad+ pp + pkg + cma +
)gb + cca) + 0.6 x (q1+ q2+xq2+ r) + 0.65 x (i) + 0.8 x (p) + 0.9 (p07) + 1.5 x (ev1+xv1+ev2+xv2+ict
 أما بالنسبة لفئات القروض المستفيدة من حوافز  ،٢٠٠٩تطبق نسب التخفيض من االحتياطي االلزامي المعتمدة على الشكل التالي:)0.6 x (n19 +n29 +n09+ x19 +x29 +x09) + 0.75 x (n27+ x27) + 0.8 x (i09 ) + (ce

