
  
  
  
  
  

    
  

  
  
  

  ٥٤٥ تعميم وسيط رقم
  

  للمصارف
  

  
  

  :المتعلق بتعديل ٢٥/٢/٢٠٢٠تاريخ  ١٣١٩٩ نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم
(التس000ھي=ت الممك000ن أن يمنحھ000ا مص000رف لبن000ان  ٧/٣/١٩٩٦ت000اريخ  ٦١١٦ الق000رار ا2ساس000ي رق000م -

  .٢٣تعميم اBساسي رقم للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بال
  (اBحتي000000000اطي اFلزام000000000ي) المرف000000000ق  ٢/٦/٢٠٠١ت00000000اريخ  ٧٨٣٥الق00000000رار ا2ساس000000000ي رق000000000م    -

  .٨٤اBساسي رقم  بالتعميم
  

        
  ٢٠٢٠شباط  ٢٥ بيروت، في

  
  حاكم مصرف لبنان

  
  
  
  
  رياض توفيق س=مه



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣١٩٩ قرار وسيط رقم
  

  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦ سي رقمالقرار ا2ساتعديل 
   ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥القرار ا2ساسي رقم و

  
  
  

  إن حاكم مصرف لبنان ،
  منه ، ١٧٤و ٧٩، ٧٦، ٧٠سيما المواد رقم  بناًء على قانون النقد والتسليف

  وتعدي=ت000000000ه المتعل000000000ق  ٧/٣/١٩٩٦ت000000000اريخ  ٦١١٦ وبن000000000اًء عل000000000ى الق000000000رار ا2ساس000000000ي رق000000000م
  ا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،بالتسھي=ت الممكن أن يمنحھ

  وتعدي=ته المتعلق باBحتياطي اFلزامي، ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥وبناًء على القرار ا2ساسي رقم 
وبن0اًء عل00ى الص0=حيات الت00ي تع00ود للح0اكم بغي00ة ت0أمين عم00ل مص00رف لبن0ان اس00تناداً ال0ى مب00دأ اس00تمرارية 

  المرفق العام،
  
  

  يقّرر ما يأتي:
  
  
  
 ٧٨٣٥م0ن الق0رار ا2ساس0ي رق0م  ) م0ن الم0ادة التاس0عة١الفق0رة (ھ0ـ) م0ن البن0د (يلغى ن0ص   :ىلمادة اBولا

  ويستبدل بالنص التالي: ٢/٦/٢٠٠١تاريخ 
القروض لمصـرف اBسك0ـان ش.م.ل والمستعمل0ـة لتموي0ـل الق0روض الس0كنية الت0ي   -ھـ

اي نوع كان0ت  المحتس0بة B تتعدى الفوائد والعموBت من والتي  يمنحھا ھذا اBخير
% م0ن م0ردود س0ندات الخزين0ة اللبناني0ة لم0دة ٢٠على ھذه الق0روض الس0كنية نس0بة 

  سنوياً. ٣،٤٥سنة زائد 
  
  

 ٧٨٣٥" م0ن الق0رار ا2ساس0ي رق0م الم0ادة العاش0رةم0ن ") ٦الفقرة (ج) من البن0د (نص  يلغى: المادة الثانية
  :التالي ويستبدل بالنص ٢/٦/٢٠٠١تاريخ 

  % م000000ن ارص000000دة الق000000روض الس000000كنية الممنوح000000ة ب000000الليرة اللبناني000000ة ٨٠ة بنس000000ب -ج«
اس0تناداً إل0ى البروتوك0ول الموق0ع م0ع المؤسس0ـة العام0ة لlس0كان  ٨/٢/٢٠١٧قبل تاريخ 

الق0روض ھ0ذه المحتس0بة عل0ى والعم0وBت م0ن اي ن0وع كان0ت على ان B تتعدى الفوائ0د 
% ٩٠وبنس0بة  %١،٦نتين زائ0د % من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة س٢٠0نسبة 

عل0ى ان B تتع0دى  ٧/٢/٢٠١٧من ارص0دة ھ0ذه الق0روض الممنوح0ة ب0الليرة بع0د ت0اريخ 
  % ١٠الق000روض نس000بة ھ000ذه  المحتس000بة عل000ىوالعم000وBت م000ن اي ن000وع كان000ت الفوائ000د 

% يتم احتس0ابھا س0نوياً اعتب0اراً ٢،٣٥زائد  ةدات الخزينة اللبنانية لمدة سنمن مردود سن
  .»وضع القرض موضع التنفيذمن تاريخ 

  
  

../..  
  



  
  
  

  
-٢-  

  
  

  
" م0ن الق0رار اBساس0ي العاش0رة مك0ررم0ن "الم0ادة ) م0ن المقط0ع "أوBً" ٧يلغى نص البند (  : ةلثالمادة الثا

  ويستبدل بالنص التالي: ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥رقم 
  نوياً اعتب00اراً ي0تم احتس00ابھا س00الت00ي  ،كان00ت والعم00وBت م0ن اي ن00وعان B تتع0دى الفوائ00د  -٧«

  المحددة في الجدول التالي: ، النسبمن تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ
  

  الحد اBقصى للفوائد والعموBت  نوع القرض
  %٢،٤% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد ٤٠  غير السكنيةالقروض 

   ٨/٢/٢٠١٧القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 
  /ل.ل.٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ز مبلغ /التى B تتجاو

  %٢% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد ٤٠

   ٨/٢/٢٠١٧القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 
  /ل.ل.٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠التى تتجاوز مبلغ /

  %٣% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد ٤٠  

    ٧/٢/٢٠١٧القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 
  /ل.ل٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠التى B تتجاوز مبلغ /

  %١،٥% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد ٢٥

    ٧/٢/٢٠١٧القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 
  /ل.ل٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠التى تتجاوز مبلغ /

  %٢،٥% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد ٢٥

  
  

 ٧٨٣٥رق0م " م0ن "الم0ادة العاش0رة مك0رر" م0ن الق0رار اBساس0ي ثامن0اً ن0ص المقط0ع " يلغى  :ةالمادة الرابع
  ويستبدل بالنص التالي: ٢/٦/٢٠٠١تاريخ 

  تن0000زل اBلتزام0000ات 2ج0000ل الت0000ي يحتس0000ب عل0000ى اساس0000ھا اBحتي0000اطي اBلزام0000ي : ثامن0000اً « 
  % م0000ن ارص0000دة اص0000ل الق0000روض الممنوح0000ة ب0000العم=ت اBجنبي0000ة  ٢٠٠بنس0000بة 

من دعم الدولة للفوائد المدينة ش0رط ان تراع0ي الش0روط المنص0وص  التي B تستفيد
  ) م000ن المقط000ع "أوBً" أو ف000ي المقط000ع "ثاني000اً" ٦) ال000ى (١عليھ000ا ف000ي البن000ود م000ن (

  م00ن ھ00ذه الم00ادة وأن B تتع00دى الفوائ00د والعم00وBت م00ن اي ن00وع كان00ت المحتس00بة 
% ١،٤زائ00د  )Cost of Fundsالكلف00ة التمويلي00ة (غي00ر الس00كنية عل00ى الق00روض 

ي00تم % ١) زائ00د Cost of Fundsالكلف00ة التمويلي00ة (وعل00ى الق00روض الس00كنية 
احتس00ابھا ك00ل س00نة اعتب00اراً م00ن ت00اريخ وض00ع الق00رض موض00ع التنفي00ذ وذل00ك بع00د 
اBستحصال على موافق0ة افرادي0ة م0ن ح0اكم مص0رف لبن0ان ف0ي م0ا خ0ص الق0روض 

عل0ى المب0الغ اBجمالي0ة موافق0ة المجل0س المرك0ـزي لمص0رف لبن0ان غير السكنية أو 
ف00ي الق0روض الس0كنية عل00ى ان يس0ري التنزي0ل طيل00ة م0دة الق00رض  المن0وي توظيفھ0ا

 اعتباراً من:
  تاريخ السحب في حال تم بعد الموافقة.  -
تاريخ الموافقة اذا تم السحب قبل ھذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحاً  -

  المادة العاشرة مكرر ھذه.قبل تاريخ نفاذ احكام  ٢٠٠٩خ=ل العام 
  
  

  ) المرفق0ة ب0القرار اBساس0ي PB-BDL) و(IN-18) و(INيلغ0ى ن0ص ك0ل م0ن النم0اذج (: المادة الخامس0ة
  .بھذا القرارويستبدل بالنص الجديد المرفق  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦رقم 

  
  
  

../..  
  
  
  



  
  

  
  

-٣-  
  
  
  

لتعديل الفوائد وفقاً 2حكام ھذا القرار  ٣١/٣/٢٠٢٠تمنح المصارف مھلة حدھا اBقصى  :ةسداسالمادة ال
  وذلك على القروض الممنوحة قبل تاريخ صدوره.

      
  

  : يعمل بھذا القرار فور صدوره.ةبعالمادة السا
  
  

  : يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.ةثامنالمادة ال
  
  

  ٢٠٢٠شباط  ٢٥ بيروت، في
  

  حاكم مصرف لبنان
      

  
  

  
 رياض توفيق س=مه



  

 

 

  

  حدة التمويلو –رف لبنان مص
  

  ٢٣رقم تعميم اساسي  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 

  
   INجدول رقم 

  
رقم 

 متسلسل
رمز فئة 
 القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

 والعمو"ت نسبة الفائدة

١ PRDB 
القروض للقطاعات ا$نتاجية التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة باستثناء القروض 

 لة شركة كفا$ت ش.م.ل الممنوحة بكفا
 

  
 

 %١٫٠٧٥مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين + a3k منھا الممنوحة بالليرة اللبنانية  -    

 %٧٫٠٧٥معدل الليبور لث8ثة اشھر + a3k منھا الممنوحة بالعم8ت ا$جنبية -    

٢ RDEV ات انتاجية قروض بالليرة اللبنانية $غراض ا$بحاث والتطوير في قطاع rd ٠٫٧٥% 

٣ ENVE 
التي $  الصديقة للبيئة في مجال الطاقةقروض بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع 

تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منھا ث8ثون مليون 
 ليرة لبنانية 

ev2k 
من مردود سندات الخزينة اللبنانية  %٥٠( - % ٣٫٧٥

على ان B تقل الفائدة عند احتسابھا سنوية عن  لمدة سنة)
 تلك المحتسبة عند توقيع عقد القرض

٤ ENVB 
القروض بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي تستفيد من دعم الدولة 

 للفوائد المدينة وتتجاوز قيمة كل منھا ث=ثون مليون ليرة لبنانية
a35k  ٠٫٧٥-اللبنانية لمدة سنتين مردود سندات الخزينة % 

٥  INFE 
  القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة الممولة 

  ev2d  ) التي B تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينةAFD) و(EIBمن ألـ (
% عمولة مصرف ٠٫٥)  + AFD) و(EIBـ (ھامش ال

% ١٥٠% ھامش المصرف ناقص (٣٫٧٥لبنان + 
  فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة)

٦ WBEV 
بنك الدولي القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث الممولة من ال

 والتي B تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
ev1d-
ev2d 

% عمولة مصرف لبنان + ٠٫٥+  البنك الدوليھامش 
% فائدة سندات ١٥٠% ھامش المصرف ناقص ( ٣

 الخزينة لسنة واحدة)

٧  IN09 
القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً الشروط  المنصوص عليھا 

 ٧٨٣٥ا$ساسي رقم  القرارالمقطع "أو$ً" من "المادة العاشرة مكرر" من  في
  ٢/٦/٢٠٠١تاريخ 

n09k, 
n19k 

% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة + ٤٠
٢٫٤%  

٨ KAFB 
القروض للقطاعات ا$نتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفا$ت ش.م.ل والتي 

 ينة تستفيد من دعم الفوائد المد
q2k 

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

  

  



  

 

 

  

  وحدة التمويل –مصرف لبنان 
  

  ٢٣رقم تعميم اساسي  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 
   INجدول رقم 

  
رقم   

 متسلسل
رمز فئة 
 القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

 والعمو"ت نسبة الفائدة

٩ HIN9 
القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح وفقاً للشروط المنصوص عليھا في 

تاريخ  ٧٨٣٥المقطع "أو$ً" من المادة العاشرة مكرر من القرار ا$ساسي رقم 
٢/٦/٢٠٠١. 

  

 n29k  ٨/٢/٢٠١٧منھا الممنوحة قبل تاريخ  -   
للبنانية لمدة سنة + % من مردود سندات الخزينة ا٤٠

٣،٢% 

   
 والتي B تتجاوز مبلغ  ٧/٢/٢٠١٧منھا الممنوحة بعد تاريخ  -

 /ل.ل.٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/
n27k 

% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة + ٢٥
١٫٩%  

   
 والتي  تتجاوز مبلغ  ٧/٢/٢٠١٧منھا الممنوحة بعد تاريخ  -

 /ل.ل.٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/
n27k 

الخزينة اللبنانية لمدة سنة +  % من مردود سندات٢٥
٢٫٩%  

١٠  HEPH 
القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا إلى البروتوكول الموقع مع 

 لQسكان المؤسسـة العامة
  

 pk ٨/٢/٢٠١٧منھا الممنوحة قبل تاريخ  -   
% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين + ٢٠

١،٦% 

 p07k ٧/٢/٢٠١٧منھا الممنوحة بعد تاريخ  -   
% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة + ١٠

٢،٣٥% 

١١ HMLT  القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا الى البروتوكول الموقع بين
 جھاز اسكان العسكريين المتطوعينالمصارف و

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 
بين القروض السكنيـة التي تمنح للمھجرين استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع 

 المصارف ووزارة المھجرين 
dpk ٢٫١٢٨% 

١٤ HFSI 
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع 

 بين المصارف والمديرية العامة لقوى ا$من الداخلي
fsk ٢٫١٢٨% 

١٥ HDSG 
وتوكول التعاون الموقع القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الى بر

 بين المصارف والمديرية العامة لWمن العام
sgk ٢٫١٢٨% 

١٦ EDUS  القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي uk ٣٫٥% 
١٧ EVES  ةXXرة لبنانيXون ليXين مليXا ث8ثXل منھXة كXاوز قيمXي $ تتجXة التXالليرة اللبنانيXروض بXالق

الصXديقة للبيئXة فXي والتي $ تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينXة لتمويXل المشXاريع 
 مجال الطاقة 

ev2k ٠٫٧٥% 



  

 

 

  

  وحدة التمويل –مصرف لبنان 
  

  ٢٣رقم تعميم اساسي  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 

  
  INجدول رقم 

  
رقم   

 متسلسل
رمز فئة 
 القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

 والعمو"ت سبة الفائدةن

١٨ EVER  يXة والتXرة لبنانيXون ليXالقروض بالليرة اللبنانية التي $ تتجاوز قيمة كل منھا ث8ثين ملي
$ تسXXتفيد مXXن دعXXم الدولXXة للفوائXXد المدينXXة لتمويXXل شXXراء انظمXXة الطاقXXة الشمسXXية فXXي 

 UNDPالمناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع 

ev2k ٠٫٧٥ % 

١٩ ENTP  دةXاريع جديXاء مشXادرين $نشXال والمبXرواد ا$عمXنح لXي تمXالقروض بالليرة اللبنانية الت
 في مجال المعرفة وا$بداع

cin ٠٫٧٥% 

٢٠ HABT سكانBالقروض السكنية بالليرة اللبنانية التي يمنحھا مصرف ا ik  ٣% 

٢١ MICR 
ات اFقراض الصغير" "القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسس

و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لھذه المؤسسات أو 
 للمؤسسات المالية.

h1k,  
h21k, 
h22k 

 

٢٢ ENVP يئة للحد من التلوث القروض لتمويل المشاريع الصديقة للب   

   
منھا الممنوحة بالليرة اللبنانية او بالدوBر اBميركي تستفيد من دعم الدولة للفوائد  - 

المدينة والتي استفادت من احكام المادة التاسعة مكرر من ھذا القرار قبل تاريخ 
٨/١١/٢٠١٦ 

a35k 
% ١٫٢الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص  سندات مردود

ممنوح بالليرة اللبنانية ، ومعدل الليبور لث=ثة للقرض ال
 % ٤،٥اشھر + 

  منھا التي تمنح بالليرة اللبنانية والتي B تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة -    
ev1k-
ev2k 

الخزينة  سندات مردود من %٥٠ ناقص %٣ نسبة
 واحدة لسنة اللبنانية

٢٣   EVNE  نية لتمويل الج0زء البيئ0ي م0ن مش0اريع ص0ديقة للبيئ0ة ف0ي القروض التي تمنح بالليرة اللبنا
  الت0000000ي B تس0000000تفيد م0000000ن دع0000000م الدول0000000ة للفوائ0000000د المدين0000000ة غي0000000ر مج0000000ال الطاق0000000ة 

  /ل.ل.٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠على أن B تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /

ev1k الخزين00ة  س00ندات م00ردود م00ن %٥٠ ن00اقص %٣،٧٥
ة عنـد احتسـاا سـنوية علـى ان ال تقـل الفائـد واح0دة لس0نة اللبنانية

 عن تلك احملتسبة عند توقيع عقد القرض

٢٤  KAFT  القروض للقطاعات ا$نتاجية بالليرة اللبنانية الممنوحة ضمن برنامج "كفا$ت
  ا$شجار" والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

q2k ٣٫٥%  

٢٥  KAFE  مشاريع صديقة للبيئة في مجال القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من
الطاقة والتي تمنح بكفالة "شركة كفا$ت" ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد 

  المدينة

q3k ٣٫٥%  

٢٦  GSSE   نتاجية ضمن برنامج "كفالةBالقروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات ا
دة التاسعة االمقطع "ثالثاً" من الم) من ٢٦المؤسسات الصغيرة" المشار اليھا في البند (

  مكرر من ھذا القرار.

t ٦ %  



  

 

 

  

  وحدة التمويل –مصرف لبنان 
  

  ٢٣رقم تعميم اساسي  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 

  
  INجدول رقم 

  
رقم 

 متسلسل
رمز فئة 
 القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

 والعمو"ت نسبة الفائدة

٢٧  WRCP  من المقطع "ثالثاً" من المادة ٢٧ل التشغيلي المشار اليھا في البند (قروض الرأسما (
 fr  التاسعة مكرر من ھذا القرار.

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

٢٨   HDSE   القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع
  لمديرية العامة 2من الدولة.بين المصارف وا

sek 
٢،١٢٨%  

٢٩  
HADD  القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع

  بين المصارف والضابطة الجمركية.
adk 

٢،١٢٨%  

٣٠  

EVRE يع القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشار
الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي B تستفيد من دعم الدولة 

  للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منھا ث=ثين مليون ليرة لبنانية.
ev2k 

الخزينة  سندات مردود من %٥٠ ناقص %٣،٧٥
على ان ال تقل الفائدة عند احتساا  واحدة لسنة اللبنانية

  تلك احملتسبة عند توقيع عقد القرضسنوية عن 

٣١  

EVRN  القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع
الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي B تستفيد من دعم الدولة 

  يرة لبنانية.للفوائد المدينة والتي B تتجاوز قيمة كل منھا ث=ثين مليون ل
ev2k 

الخزينة  سندات مردود من %٥٠ ناقص %٣،٧٥
على ان ال تقل الفائدة عند احتساا  واحدة لسنة اللبنانية

  سنوية عن تلك احملتسبة عند توقيع عقد القرض

٣٢  
PLEA  نت00اج اللبن00اني ل¦عم00ال الفني00ة ( الت00ي تم00نح ب00الليرة اللبناني00ة لتموي00لالق00روضBاف00=م ا

  )اعمال مسرحية وأو تثقيفية، أروائية أو وثائقية  ،تلفزيونية وأسينمائية 
ea من مردود سندات الخزينة اللبنانية  %٥٠ناقص  ٣،٧٥

  لمدة سنة 

٣٣  
HPMP  القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول

  التعاون بين المصارف وفوج ا$طفاء
ppk ٢،١٢٨% 

٣٤ 
HGMB  لسكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول القـروض ا

 التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت
 gbk ٢،١٢٨%  

٦٤  HIN9X 
قطع "أو$ً" من وفقاً للشروط المنصوص عليھا في الم الممنوحةالقروض السكنية 

والمحولة  ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥المادة العاشرة مكرر من القرار ا$ساسي رقم 
 الى الدو$ر ا$ميركي

 
  

    x29k ٨/٢/٢٠١٧منھا الممنوحة قبل تاريخ  -   

   x27k ٧/٢/٢٠١٧منھا الممنوحة بعد تاريخ  -   

  



  

 

 

  

  
  وحدة التمويل –مصرف لبنان 

  
  ٢٣رقم تعميم اساسي  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 

  
  INجدول رقم 

  
رقم 

 متسلسل
رمز فئة 
 القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

 والعمو"ت نسبة الفائدة

٦٥  IN09X 
وفقاً الشروط  المنصوص عليھا في المقطع  الممنوحةالقروض غير السكنية 

تاريخ  ٧٨٣٥ا$ساسي رقم  القرار"أو$ً" من "المادة العاشرة مكرر" من 
  والمحولة الى الدو$ر ا$ميركي ٢/٦/٢٠٠١

x09k, 
x19k  

  

٦٦ ENVEX 
  الصXXXXXديقة للبيئXXXXXة فXXXXXي مجXXXXXال الطاقXXXXXةلتمويXXXXXل المشXXXXXاريع  الممنوحXXXXXةقXXXXXروض 

التي $ تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينXة والتXي تتجXاوز قيمXة كXل منھXا ث8ثXون 
 والمحولة الى الدو$ر ا$ميركيمليون ليرة لبنانية 

xv2k 
  

٦٧ ENVBX 
لتمويـل املشـاريع الصـديقة للبيئـة الـيت تسـتفيد مـن دعـم الدولـة للفوائـد املدينـة وتتجـاوز  املمنوحةالقروض 

  والمحولة الى الدو$ر ا$ميركي قيمة كل منها ثالثون مليون لرية لبنانية
x35k 

  

٦٨  
EVNEX 

مج0ال القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع ص0ديقة للبيئ0ة ف0ي غي0ر 
التي B تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن B تتع0دى قيم0ة الق0رض الطاقة 

  والمحولة الى الدو$ر ا$ميركي /ل.ل.٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠الواحد مبلغ /

xv1k   

٦٩  
PLEAX 

 وأاف000=م س000ينمائية اBنت000اج اللبن000اني ل¦عم000ال الفني000ة ( لتموي000ل الق000روض الممنوح000ة
المحولXة الXى الXدو$ر  )اعم0ال مس0رحية وأو تثقيفي0ة، أو وثائقي0ة روائية أ ،تلفزيونية
  ا$ميركي

xea   

٧٠  PRDBX 
المحّول00ة ال00ى ال00دوBر الق00روض للقطاع00ات اFنتاجي00ة الت00ي تس00تفيد م00ن دع00م الفوائ00د 

  اBميركي 
xa3k   

٧١  
KAFTX 

ي القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لق0اء كفال0ة م0ن ش0ركة "كف0اBت ش.م.ل." والت0
  والمحولة الى الدوBر اBميركيتستفيد من دعم الفوائد المدينة 

xq2k   

  



  

 

 

  

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

   IN18جدول رقم 

رقم 
 متسلسل

رمز فئة 
 القروض

رمز نوع  فئة القروض
 القروض

 نسبة الفائدة والعمو;ت

٩ HIN9 
القXXروض السXXكنية بXXالليرة اللبنانيXXة التXXي تمXXنح وفقXXاً للشXXروط المنصXXوص عليھXXا فXXي 

تXXاريخ  ٧٨٣٥رقXXم  المقطXXع "أو$ً" مXXن المXXادة العاشXXرة مكXXرر مXXن القXXرار ا$ساسXXي
٢/٦/٢٠٠١. 

   

 n27k  /ل.ل.٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠منھا التي $ تتجاوز مبلغ / -   
ت الخزينة اللبنانية لمدة سنة + % من مردود سندا٢٥

١٫٩% 

 n27k  /ل.ل.٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠منھا التي تتجاوز مبلغ / -   
% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة + ٢٥

٢٫٩% 

١٠  HEPH  عXXع مXXول الموقXXى البروتوكXXتنادا إلXXنح اسXXي تمXXة التXXالليرة اللبنانيXXكنية بXXروض السXXالق
 لQسكان المؤسسـة العامة

p07k من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة + ١٠ %
٢،٣٥% 

١١ HMLT 
لبروتوكXXول الموقXع بXXين القXروض السكنيXـة بXXالليرة اللبنانيXة التXXي تمXنح اسXXتنادا الXى ا

 %٢٫١٢٨ m1k المصارف وجھاز اسكان العسكريين المتطوعين

١٢ HJUR 
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الXى بروتوكXول التعXاون الموقXع 

 %٢٫١٢٨ jrk بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة

١٣ HDPL  ـةXXروض السكنيXXة القXXالليرة اللبنانيXXنبXXي تمXXول التXXى بروتوكXXتناداً الXXرين اسXXح للمھج
 التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المھجرين 

dpk ٢٫١٢٨% 

١٤ HFSI  عXاون الموقXول التعXى بروتوكXالقروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا ال
 بين المصارف والمديرية العامة لقوى ا$من الداخلي

fsk ٢٫١٢٨% 

١٥ HDSG 
نيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الXى بروتوكXول التعXاون الموقXع القروض السك

 %٢٫١٢٨ sgk بين المصارف والمديرية العامة لWمن العام

٢٠ HABT سكانBالقروض السكنية بالليرة اللبنانية التي يمنحھا مصرف ا ik ٣% 

٢١ MICR 
"مؤسس000ات اFق000راض "الق000روض الص000غيرة" الممنوح000ة ب000الليرة اللبناني000ة بموافق000ة 

الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوح0ة ب0الليرة اللبناني0ة لھ0ذه 
 المؤسسات أو للمؤسسات المالية.

h1k,  
h21k, 
h22k 

 

٢٦  GSSE  
للقطاع00ات اBنتاجي00ة ض00من برن00امج "كفال00ة  ب00الليرة اللبناني00ةالق00روض الت00ي تم00نح 

) م00ن المقط00ع "ثالث00اً" م00ن الم00ادة ٢٦ن00د (المؤسس00ات الص00غيرة" المش00ار اليھ00ا ف00ي الب
  من ھذا القرار. العاشرة

t ٦ %  

٢٨  HDSE 
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبناني0ة اس0تناداً ال0ى بروتوك0ول التع0اون الموق0ع 

 sek  بين المصارف والمديرية العامة 2من الدولة.
٢،١٢٨%  

٢٩  HADD 
ناني0ة اس0تناداً ال0ى بروتوك0ول التع0اون الموق0ع القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللب

 adk  بين المصارف والضابطة الجمركية.
٢،١٢٨%  

٣٣  HPMP 
الق00ـروض الس00كنية الت00ي تم00نح ب00الليرة اللبناني00ة اس00تناداً ال00ى بروتوك00ول التع00اون ب00ين 

  المصارف وفوج اBطفاء
ppk ٢،١٢٨% 

٣٤ HGMB 
اس00تناداً ال00ى بروتوك00ول التع00اون ب00ين  الق00ـروض الس00كنية الت00ي تم00نح ب00الليرة اللبناني00ة

 المصارف وفوج حرس بلدية بيروت
 gbk ٢،١٢٨% 

٣٥ PRDBD 
للقطاعXXات ا$نتاجيXXة التXXي تسXXتفيد مXXن دعXXم الفوائXXد بالXXدو$ر ا$ميركXXي القXXروض 

 المدينة باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفا$ت ش.م.ل 
a3k من معدل (١٥ %FFR(  +٧+ثة أشهر معدل الليبور لثال%  



  

 

 

  

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

  IN18جدول رقم 
رقم 

 متسلسل
رمز فئة 
 القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

 نسبة الفائدة والعمو;ت

٣٦ INFED 

لتمويـــل املشـــاريع الصـــديقة للبيئـــة يف جمـــال الطاقـــة املمولـــة مـــن ألـــــ بالXXXدو$ر ا$ميركXXXي القـــروض 

)EIB)و (AFDاليت ال تستفيد من دعم الدولة للفوائد املدينة (  
ev2d  

% عمولة مصرف لبنان + ٠,٥)  + AFD) و(EIBهامش الـ (

 ناقص  )FFRدل (% من مع١٠٠ + هامش املصرف %٢

شھادات ا$يداع المصدرة من مردود من % ١٠٠(

  * )مصرف لبنان بالدو$ر ا$ميركي

٣٧ WBEVD 
لتموي00ل المش00اريع الص00ديقة للبيئ00ة للح00د م00ن التل00وث  لXXدو$ر ا$ميركXXيبا الق00روض

 الممولة من البنك الدولي والتي B تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
ev1d-
ev2d  

 ١% عمولة مصرف لبنان + ٠٫٥+  البنك الدوليھامش 
ناقص  )FFR% من معدل (١٠٠ +% ھامش المصرف

اع المصدرة من شھادات ا$يدمردود من % ١٠٠(

 * )مصرف لبنان بالدو$ر ا$ميركي

٣٨  RDEVD  غراض ا$بحاث والتطوير في قطاعات انتاجية بالدو$ر ا$ميركي قروض$ rdd من معدل (١٠٠ %FFR( 

٣٩  ENVED 
التXي  الصديقة للبيئة في مجال الطاقةلتمويل المشاريع بالدو$ر ا$ميركي قروض 

 ٠٠٠/وائXXد المدينXXة والتXXي تتجXXاوز قيمXXة كXXل منھXXا $ تسXXتفيد مXXن دعXXم الدولXXة للف
 / د.أ.٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠/على أن B تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /د.أ.٢٠

ev2d 
   ناقص )FFR% من معدل (١٠٠+  % ٢،٥

شھادات ا$يداع المصدرة من من مردود  %٥٠(
 *) مصرف لبنان بالدو$ر ا$ميركي

٤٠  ENVBD 
ويل املشـاريع الصـديقة للبيئـة الـيت تسـتفيد مـن دعـم الدولـة للفوائـد لتم بالدو$ر ا$ميركيالقروض 

 /د.أ.٢٠ ٠٠٠/املدينة وتتجاوز قيمة كل منها 
a35k 

% من معدل ١٠٠+ % ٣معدل الليبور لثالثة أشهر + 

)FFR( 

٤١ IN09D 
لشXروط  المنصXوص لوفقXاً بالXدو$ر ا$ميركXي التي تمنح  القروض غير السكنية 

ا$ساسXXي رقXXم  الق00رار"أو$ً" مXXن "المXXادة العاشXXرة مكXXرر" مXXن عليھXXا فXXي المقطXXع 
  ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥

n09d, 
n19d 

شھادات ا$يداع المصدرة من مصرف مردود من % ٤٠

 )FFR% من معدل (١٠٠+   لبنان بالدو$ر ا$ميركي
*  

٤٢  KAFBD  
 الق00روض بال00دوBر اBميرك00ي للقطاع00ات اBنتاجي00ة بكفال00ة ش00ركة كف00اBت ش.م.ل

 والتي تستفيد من دعم الفوائد المدينة 
a5k  + من معدل (١٥+ %٥،٥معدل الليبور لسنة %FFR( 

٤٣ EDUSD 
التXXي تمXXنح لمتابعXXة الدراسXXة فXXي مؤسسXXات التعلXXيم بالXXدو$ر ا$ميركXXي القXXروض 

 العالي 
ud 1.25%  +من معدل (١٠٠ %FFR( 

٤٤  EVESD 
 ة ك00000000ل منھ00000000ا الق00000000روض بال00000000دوBر اBميرك00000000ي الت00000000ي B تتج00000000اوز قيم00000000

/د.أ. والت00ي B تس00تفيد م00ن دع00م الدول00ة للفوائ00د المدين00ة لتموي00ل المش00اريع ٢٠ ٠٠٠/
 الصديقة للبيئة في مجال الطاقة 

ev2d من معدل (١٠٠ %FFR( 

٤٥  EVERD 
 الق00000000000روض بال00000000000دوBر اBميرك00000000000ي B تتج00000000000اوز قيم00000000000ة ك00000000000ل منھ00000000000ا 

نة لتمويل ش0راء انظم0ة /د.أ. والتي B تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدي٢٠ ٠٠٠/
 UNDPالطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع 

ev2d  من معدل (١٠٠ %FFR( 

  سنوات    ١٠ية تقل عن مردود شهادات االيداع املصدرة من مصرف لبنان بالدوالر االمريكي ملدة  سبع سنوات يف حال كانت فرتة استحقاق القرض االصل  * يعتمد طوال مدة القرض:         

  سنوات  وما فوق   ١٠سنوات يف حال كانت فرتة استحقاق القرض االصلية تبلغ ١٠مردود شهادات االيداع املصدرة من مصرف لبنان بالدوالر االمريكي ملدة 

  



  

 

  

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

  IN18جدول رقم 
رقم 

 متسلسل
رمز فئة 
 القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

 نسبة الفائدة والعمو"ت

٤٦  ENTPD 
القروض بالدوBر اBميركي التي تمنح ل0رواد اBعم0ال والمب0ادرين Bنش0اء مش0اريع 

 جديدة في مجال المعرفة واBبداع
cind من معدل (١٠٠ %FFR( 

٤٧  ENVPD 
بال00دوBر الق00روض لتموي00ل المش00اريع الص00ديقة للبيئ00ة للح00د م00ن التل00وث الت00ي تم00نح 

 والتي B تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينةاBميركي 
ev1d-
ev2d 

 ن0000000000000000اقص )FFR% مXXXXXXXXXXXXXXXXن معXXXXXXXXXXXXXXXXدل (١٠٠ %+٢
شXھادات ا$يXداع المصXدرة مXن مصXرف مردود من % ٥٠( 

 * )لبنان بالدو$ر ا$ميركي

٤٨  EVNED 

لتموي0ل الج0زء البيئ0ي م0ن مش0اريع ص0ديقة بال0دوBر اBميرك0ي القروض الت0ي تم0نح 
ى أن B التي B تستفيد من دعم الدولة للفوائ0د المدين0ة عل0للبيئة في غير مجال الطاقة 

  /د.أ.٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /

ev1d دل (١٠٠ + %٢،٥XXXن معXXXم %FFR( ن000اقص )مـــن % ٥٠

شXXXھادات ا$يXXXداع المصXXXدرة مXXXن مصXXXرف لبنXXXان مXXXردود 
 * )بالدو$ر ا$ميركي

٤٩  KAFTD 
القروض للقطاعات اBنتاجية بالدوBر اBميركي الممنوح0ة ض0من برن0امج "كف0اBت 

  تي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينةاBشجار" وال
a5k من معدل (١٠٠%+ ٢،٢٥ %FFR(  

٥٠  KAFED 
الق00روض بال00دوBر اBميرك00ي لتموي00ل الج00زء البيئ00ي م00ن مش00اريع ص00ديقة للبيئ00ة ف00ي 
مج0ال الطاق00ة والت0ي تم00نح بكفال00ة "ش0ركة كف00اBت" ش.م.ل. والت00ي تس0تفيد م00ن دع00م 

  الدولة للفوائد المدينة

a51 من معدل (١٠٠%+ ٢،٢٥ %FFR(  

٥٢  WRCPD 

) م00ن المقط00ع "ثالث00اً" م00ن ٢٧ق00روض الرأس00مال التش00غيلي المش00ار اليھ00ا ف00ي البن00د (
 frd  من ھذا القرار بالدوBر اBميركي.عاشرة المادة ال

شXھادات ا$يXداع المصXدرة مXن مصXرف مXردود من % ٤٠

% مXن معXXدل ١٠٠% + ١،٥+  لبنXان بالXدو$ر ا$ميركXي
)FFR( * 

٥٣  EVRED 
الق00روض الت00ي تم00نح بال00دوBر اBميرك00ي ل00دعم الق00رى والمن00اطق الريفي00ة لتموي00ل 
المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتج0ددة الت0ي B تس0تفيد م0ن دع0م 

  /د.أ.٢٠ ٠٠٠الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منھا /
ev2d 

من  %٥٠( ناقص )FFR% من معدل (١٠٠+  % ٢،٥
شھادات ا$يداع المصدرة من مصرف لبنان مردود 

  *) بالدو$ر ا$ميركي

٥٤  EVRND 
الق00روض الت00ي تم00نح بال00دوBر اBميرك00ي ل00دعم الق00رى والمن00اطق الريفي00ة لتموي00ل 
المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتج0ددة الت0ي B تس0تفيد م0ن دع0م 

B د.أ.٢٠ ٠٠٠ تتجاوز قيمة كل منھا /الدولة للفوائد المدينة والتي/  
ev2d 

من  %٥٠( ناقص )FFR% من معدل (١٠٠+  % ٢،٥
شھادات ا$يداع المصدرة من مصرف لبنان مردود 

  *) بالدو$ر ا$ميركي

٥٥  PLEAD 
القروض التي تمنح بالدوBر اBميركي لتمويل اBنتاج اللبناني ل¦عمال الفنية (اف0=م 

  ، روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو اعمال مسرحية)سينمائية أو تلفزيونية
ead 

من % ٥٠( ناقص )FFR% من معدل (١٠٠ + %٢،٥

شھادات ا$يداع المصدرة من مصرف لبنان مردود 
 * )بالدو$ر ا$ميركي

٥٦  HCMA  سواق الماليةBالقـروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي ھيئة ا  cmak ٢،١٢٨%  
  

  سنوات    ١٠مردود شهادات االيداع املصدرة من مصرف لبنان بالدوالر االمريكي ملدة  سبع سنوات يف حال كانت فرتة استحقاق القرض االصلية تقل عن   * يعتمد طوال مدة القرض:        

 سنوات  وما فوق   ١٠قاق القرض االصلية تبلغ سنوات يف حال كانت فرتة استح١٠مردود شهادات االيداع املصدرة من مصرف لبنان بالدوالر االمريكي ملدة 



  

 

  

  
 وحدة التمويل –مصرف لبنان 

  ٢٣تعميم اساسي رقم  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦بيان القرار رقم 
  IN18جدول رقم 

رقم 
 متسلسل

رمز فئة 
 القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

 نسبة الفائدة والعمو;ت

٥٧ HCCA اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة ھيئات الضمان القـروض السكنية الممنوحة بالليرة  ccak ٢،١٢٨%  

٥٨  HEMG ميركي للمغتربينBر اBالقروض السكنية الممنوحة بالدو   emh من معدل (١٠٠+ %١٫٢٥ %FFR(   

٥٩  PEMG ميركي للمغتربينBر اBالقروض غير السكنية الممنوحة بالدو    emp من معدل (١٠٠+ %٢،٢٥ %FFR(  

٦٠  PPKG 
لق00ـروض الممنوح00ة بال00دوBر اBميرك00ي لبن00اء م00رآب جم00اعي للعم00وم بھ00دف ت00أجير ا

  مواقف للسيارات
pkgd من معدل (١٠٠ + %٢،٢٥ %FFR(   

٦١  WCEX  روضXXXXة القXXXXالعم8ت ا$جنبيXXXXة بXXXXل الممنوحXXXXناعية لتمويXXXXات الصXXXXمال للمؤسسXXXXالرأس
  التشغيلي مقابل الصادرات

ced من معدل (٥٠% + ٣ %FFR(  

٦٤  HIN9X  
وفقاً للشروط المنصوص عليھا في المقطع "أوBً" من المادة العاشرة الممنوحة لقروض السكنية ا

  والمحولة الى الدوBر اBميركي ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥مكرر من القرار اBساسي رقم 
x27k  

  

 



  

 

  

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

   BDL  -PBل رقم جدو
رقم 

 متسلسل
رمز فئة 
  القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

  لدعم الممنوح من مصرف لبنانالحد ا;قصى ل على القرض لفائدة والعمو;تل الحد ا;قصى 

٩ HIN9 

  القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح وفقاً 
للشروط المنصوص عليھا في المقطع "أوBً" من المادة 

   ٧٨٣٥العاشرة مكرر من القرار اBساسي رقم 
  .٢/٦/٢٠٠١تاريخ 

 

  

 n27k  /ل.ل.٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠منھا التي B تتجاوز /   
وظيفات لدى مصرف لبنان مؤشر معدل فوائد الت

 %٤،٥% على ان B تقل عن ٥،٢٥ناقص 
مؤشر (والفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 
ناقص معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

  %٤،٥على ان B تزيد عن %)٠،٧٥

 n27k  /ل.ل.٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠منھا التي  تتجاوز /   
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

  %٥،٩٤% على ان B تقل عن ٣،٥٦ناقص 
مؤشر (والفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

 B معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان على ان
  %٤،٥٦تزيد عن 

١٠ HEPH 
القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا إلى 

 لlسكان البروتوكول الموقع مع المؤسسـة العامة
p07k 

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
  % ٣ % على ان B تقل عن٦،٧٥ ناقص

مؤشر معدل و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 
على  ) %١،٧٥ناقص ئد التوظيفات لدى مصرف لبنان فوا

 %٥ان B تزيد عن 

١١ HMLT 
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا الى 
البروتوكول الموقع بين المصارف وجھاز اسكان 

 العسكريين المتطوعين
 

  

 m1k  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة قبل تاريخ    
ات لدى مصرف لبنان مؤشر معدل فوائد التوظيف

  %٢،٦٢٨ % على ان B تقل عن٧،١٢٢ ناقص
مؤشر معدل و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

على  ) %٠،٢٥ناقص فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
  %٦،٨٧٢ان B تزيد عن 

 m1k  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة اعتباراً من تاريخ    
لبنان  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف

 %٣،٥ % على ان B تقل عن٦،٢٥ ناقص
مؤشر معدل و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

على  ) %١،٢٥ناقص فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
 %٥ان B تزيد عن 

١٢ HJUR 
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الى 

وصندوق  بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف
 تعاضد القضاة

 
  

 jrk  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة قبل تاريخ    
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

  %٢،٦٢٨ % على ان B تقل عن٧،١٢٢ ناقص
مؤشر معدل و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

على  ) %٠،٢٥ناقص فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
  %٦،٨٧٢ان B تزيد عن 

 jrk  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة اعتباراً من تاريخ    
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

 %٣،٥ % على ان B تقل عن٦،٢٥ ناقص
مؤشر معدل و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

على  ) %١،٢٥ناقص فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
 %٥ان B تزيد عن 

١٣ HDPL 
وض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح للمھجرين القر

استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف 
 ووزارة المھجرين 

 
  

 dpk  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة قبل تاريخ    

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
  %٢،٦٢٨ % على ان B تقل عن٧،١٢٢ ناقص

مؤشر معدل و(لعموBت على القرض الفرق بين الفوائد وا
على  ) %٠،٢٥ناقص فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

  %٦،٨٧٢ان B تزيد عن 

 dpk  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة اعتباراً من تاريخ    
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

 %٣،٥ % على ان B تقل عن٦،٢٥ ناقص
مؤشر معدل و(قرض الفرق بين الفوائد والعموBت على ال

على  ) %١،٢٥ناقص فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
 %٥ان B تزيد عن 



رقم 
 متسلسل

رمز فئة 
  القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

  لدعم الممنوح من مصرف لبنانالحد ا;قصى ل على القرض لفائدة والعمو;تل الحد ا;قصى 
  

 

  

١٤ HFSI 
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا الى 
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية 

 العامة لقوى اBمن الداخلي
 

  

 fsk  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة قبل تاريخ    
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

  %٢،٦٢٨ % على ان B تقل عن٧،١٢٢ ناقص
مؤشر معدل و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

على  ) %٠،٢٥ناقص فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
  %٦،٨٧٢ان B تزيد عن 

 fsk  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة اعتباراً من تاريخ    
معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان  مؤشر
 %٣،٥ % على ان B تقل عن٦،٢٥ ناقص

مؤشر معدل و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 
على  ) %١،٢٥ناقص فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

 %٥ان B تزيد عن 

١٥ HDSG 
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الى 

كول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية بروتو
 العامة ل¦من العام

 
  

 sgk  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة قبل تاريخ    
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

  %٢،٦٢٨ % على ان B تقل عن٧،١٢٢ ناقص
مؤشر معدل و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

على  ) %٠،٢٥ناقص لبنان فوائد التوظيفات لدى مصرف 
  %٦،٨٧٢ان B تزيد عن 

 sgk  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة اعتباراً من تاريخ    
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

 %٣،٥ % على ان B تقل عن٦،٢٥ ناقص
مؤشر معدل و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

على  ) %١،٢٥ناقص فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
 %٥ان B تزيد عن 

١٦ EDUS 
الق00روض ب00الليرة اللبناني00ة الت00ي تم00نح لمتابع00ة الدراس00ة ف00ي 

 مؤسسات التعليم العالي 
uk  ناقص مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

 %٤% على ان B تقل عن ٥،٧٥
مؤشر معدل (والفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

على ) %١،٢٥ناقص مصرف لبنان  فوائد التوظيفات لدى
 %٤٫٥ان B تزيد عن 

٢١ MICR 
القروض الممنوحة من المصارف بالليرة اللبنانية 

 للمؤسسات المالية لتمويل "القروض الصغيرة" 
h22k  

ناقص مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
 % ٤٫٥% على ان B تقل عن ٥،٢٥

 لقرض الممنوحالفرق بين الفوائد والعموBت على ا
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى (للمؤسسات المالية 

 %٥على ان B تزيد عن ) %٠،٢٥ناقص مصرف لبنان 

٢٦ GSSE 
القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات اBنتاجية 

 t ضمن برنامج "كفالة المؤسسات الصغيرة"
ص ناقمؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

 % ٦% على ان B تقل عن ٣،٧٥
مؤشر معدل (والفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

  ناقصفوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
 %٢٫٥على ان B تزيد عن ) % ١،٢٥

٢٨ HDSE 
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى 

مة بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العا
 2من الدولة.

 
  

 sek  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة قبل تاريخ    
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

  %٢،٦٢٨ % على ان B تقل عن٧،١٢٢ ناقص
مؤشر معدل و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

على  ) %٠،٢٥ناقص فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
  %٦،٨٧٢ان B تزيد عن 

 sek  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة اعتباراً من تاريخ    
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

 %٣،٥ % على ان B تقل عن٦،٢٥ ناقص
مؤشر معدل و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

على  ) %١،٢٥ناقص فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
 %٥ان B تزيد عن 



 
رقم 

 متسلسل
رمز فئة 
  القروض

 فئة القروض
رمز نوع 
 القروض

  لدعم الممنوح من مصرف لبنانالحد ا;قصى ل على القرض لفائدة والعمو;تل الحد ا;قصى 
  

 

 

٢٩ HADD 
السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى القـروض 

بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة 
 الجمركية.

 
  

 adk  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة قبل تاريخ    
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

  %٢،٦٢٨ % على ان B تقل عن٧،١٢٢ ناقص
مؤشر و(القرض  الفرق بين الفوائد والعموBت على

ناقص معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
  %٦،٨٧٢على ان B تزيد عن  ) %٠،٢٥

 adk  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة اعتباراً من تاريخ    
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

 %٣،٥ % على ان B تقل عن٦،٢٥ ناقص
مؤشر و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

ناقص معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
 %٥على ان B تزيد عن  ) %١،٢٥

٣٣  HPMP 
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى 

 بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج اBطفاء
    

  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة قبل تاريخ    
ppk لبنان  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف

  %٢،٦٢٨ % على ان B تقل عن٧،١٢٢ ناقص
مؤشر و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

ناقص معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
  %٦،٨٧٢على ان B تزيد عن  ) %٠،٢٥

  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة اعتباراً من تاريخ    
ppk  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

 %٣،٥ % على ان B تقل عن٦،٢٥ ناقص
مؤشر و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

ناقص معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
  %٥على ان B تزيد عن  ) %١،٢٥

٣٤ HGMB 
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى 
بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية 

 روتبي

    

  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة قبل تاريخ    
gbk  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

  %٢،٦٢٨ % على ان B تقل عن٧،١٢٢ ناقص
مؤشر و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

ناقص معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
  %٦،٨٧٢على ان B تزيد عن  ) %٠،٢٥

  ١٠/٨/٢٠١٨نوحة اعتباراً من تاريخ منھا المم   
 gbk  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

 %٣،٥ % على ان B تقل عن٦،٢٥ ناقص
مؤشر و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

ناقص معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
  %٥على ان B تزيد عن  ) %١،٢٥

٣٦ INFED 
القروض بالدوBر اBميركي لتمويل المشاريع الصديقة 

) AFD) و(EIBللبيئة في مجال الطاقة الممولة من ألـ (
 التي B تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

ev2d  
و(ھامش الـ الفوائد والعموBت على القرض الفرق بين  %٢٫٥) ناقص AFD) و(EIBالـ ( فائدة

)EIB)و (AFD +  (عمولة مصرف لبنان )+ ٠٫٥ %
٣% 

٣٧ WBEVD 
القروض بالدوBر اBميركي لتمويل المشاريع الصديقة 
 B للبيئة للحد من التلوث الممولة من البنك الدولي والتي

 تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

ev1d 
ev2d  

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

 +٢٫٥  % 

٣٨ RDEVD 
قروض بالدوBر اBميركي Bغراض اBبحاث والتطوير 

 في قطاعات انتاجية 
rdd 

ناقص  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان
٤٫٥% 

٦ %  

٣٩ ENVED 

  ق00روض بال00دوBر اBميرك00ي لتموي00ل المش00اريع الص00ديقة 
B تس00تفيد م00ن دع00م الدول00ة  للبيئ00ة ف00ي مج00ال الطاق00ة الت00ي  

  / د.أ. ٢٠ ٠٠٠للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منھا /
  عل0000000ى أن B تتع0000000دى قيم0000000ة الق0000000رض الواح0000000د مبل0000000غ 

 / د.أ.١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/

ev2d ناقص  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان
٤٫٧٥% 

٦٫٢٥ % 

٤١ IN09D 

كي وفقاً القروض غير السكنية التي تمنح بالدوBر اBمير
للشروط المنصوص عليھا في المقطع "أوBً" من "المادة 

تاريخ  ٧٨٣٥العاشرة مكرر" من القرار اBساسي رقم 
٢/٦/٢٠٠١ 

n09d, 
n19d 

ناقص  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان
٢% 

٣٫٥ % 

٤٣   EDUSD 
القروض بالدوBر اBميركي التي تمنح لمتابعة الدراسة 

 العالي عليمفي مؤسسات الت
ud ناقص  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

٤% 
٥٫٥%  
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٤٤ EVESD 
القروض بالدوBر اBميركي التي B تتجاوز قيمة كل منھا 

/د.أ. والتي B تستفيد من دعم الدولة للفوائد ٢٠ ٠٠٠/
 المدينة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة 

ev2d ناقص  ئد التوظيفات لدى مصرف لبنانمؤشر معدل فوا
٤٫٧٥% 

٦٫٢٥ % 

٤٦ ENTPD 
القروض بالدوBر اBميركي التي تمنح لرواد اBعمال 
والمبادرين Bنشاء مشاريع جديدة في مجال المعرفة 

 واBبداع

cind 
ناقص  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

٤٫٥% 

٦ %  

٤٧ ENVPD 
القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث 
التي تمنح بالدوBر اBميركي والتي B تستفيد من دعم 

 الدولة للفوائد المدينة

ev1d 
ev2d 

ناقص  دل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنانمؤشر مع
٥٫٢٥% 

٦٫٧٥ %  

٤٨ EVNED 

القروض التي تمنح بالدوBر اBميركي لتمويل الجزء 
البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي 
B تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن B تتعدى 

 .أ./د١٠ ٠٠٠ ٠٠٠قيمة القرض الواحد مبلغ /

ev1d ناقص  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان
٤٫٧٥% 

٦٫٢٥ % 

٥٣ EVRED 

القروض التي تمنح بالدوBر اBميركي لدعم القرى 
والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في 
مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي B تستفيد من دعم 

  تجاوز قيمة كل الدولة للفوائد المدينة والتي ت
 /د.أ.٢٠ ٠٠٠منھا /

ev2d ناقص  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان
٤٫٧٥% 

٦٫٢٥ % 

٥٤ EVRND 

القروض التي تمنح بالدوBر اBميركي لدعم القرى 
  والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة 
  في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي B تستفيد 

الدولة للفوائد المدينة والتي B تتجاوز قيمة كل  من دعم
 /د.أ.٢٠ ٠٠٠منھا /

ev2d ناقص  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان
٤٫٧٥% 

٦٫٢٥ % 

٥٥ PLEAD 
القروض التي تمنح بالدوBر اBميركي لتمويل اBنتاج 
اللبناني ل¦عمال الفنية (اف=م سينمائية أو تلفزيونية، 

 ائقية أو تثقيفية، أو اعمال مسرحية)روائية أو وث

ead ١٫٥  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان % 

٥٦ HCMA 
القـروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي ھيئة 

 اBسواق المالية 
   

  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة قبل تاريخ    
cmak  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

  %٢،٦٢٨ % على ان B تقل عن٧،١٢٢ قصنا
مؤشر و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

ناقص معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
  %٦،٨٧٢على ان B تزيد عن  ) %٠،٢٥

  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة اعتباراً من تاريخ    
cmak  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

 %٣،٥ لى ان B تقل عن% ع٦،٢٥ ناقص
مؤشر و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

ناقص معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
 %٥على ان B تزيد عن  ) %١،٢٥
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٥٧ HCCA 
القـروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي 

 لجنة مراقبة ھيئات الضمان
   

  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة قبل تاريخ    
ccak  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

  %٢،٦٢٨ % على ان B تقل عن٧،١٢٢ ناقص
مؤشر و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

ناقص معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
  %٦،٨٧٢على ان B تزيد عن  ) %٠،٢٥

  ١٠/٨/٢٠١٨منھا الممنوحة اعتباراً من تاريخ    
ccak  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

 %٣،٥ % على ان B تقل عن٦،٢٥ ناقص
مؤشر و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

ناقص معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
 %٥على ان B تزيد عن  ) %١،٢٥

٥٨ HEMG 
ناقص  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان emh  القروض السكنية الممنوحة بالدوBر اBميركي للمغتربين

٣٫٥% 
٥ % 

٥٩ PEMG 
القروض غير السكنية الممنوحة بالدوBر اBميركي 

  للمغتربين
emp ناقص  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

٣٫٥% 
٥ % 

٦٠ PPKG 
القـروض الممنوحة بالدوBر اBميركي لبناء مرآب 

 جير مواقف للسياراتجماعي للعموم بھدف تأ
pkgd ١٫٥  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان %  

٦١ WCEX 
للمؤسس00000ات الممنوح00000ة ب00000العم=ت اBجنبي00000ة الق00000روض 

 الرأسمال التشغيلي مقابل الصادراتالصناعية لتمويل 
ced ناقص  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

٣% 
٥٫٥ % 

٦٢  HABB 
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان  ik  من مصرف اBسكان والممولة منه القروض الممنوحة

 %٤،٥ % على ان B تقل عن٥،٢٥ ناقص
مؤشر و(الفرق بين الفوائد والعموBت على القرض 

ناقص معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
 %٤على ان B تزيد عن  ) %١،٢٥

٦٣  MICRD 
اBميركي بالدوBر رف القروض الممنوحة من المصا

 للمؤسسات المالية لتمويل "القروض الصغيرة" 
h22d 

ناقص  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان
٣،٥%  

٤٫٥ % 

٦٤  HIN9X  

وفقاً للشروط المنصوص عليھا الممنوحة القروض السكنية 
في المقطع "أوBً" من المادة العاشرة مكرر من القرار 

والمحولة الى  ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥اBساسي رقم 
  الدوBر اBميركي

x27k 

    

 : م=حظات
  يمكن اBتصال بوحدة التمويل لدى مصرف لبنان اBستع=م عن "مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان" بغية   - 
  يعتمد مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية بالنسبة للقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية   - 
  ميركيبالدوBر اBبالنسبة للقروض الممنوحة  بالدوBر اBميركييعتمد مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان    - 
  معدل الدعم المدفوع من مصرف لبنان بل تنعكس كزيادة مباشرة على نسبة الفائدة التي يتحملھا العميل معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان"  B تؤدي الى زيادة أي زيادة في "مؤشر    - 
 راً في معدل الدعم المدفوع من مصرف لبنان.ينعكس انخفاضاً مباش مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان"اي انخفاض في "   - 

  
 


