
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥٠٤ تعميم وسيط
  

  للمصارف وللمؤسسات المالية
  

  
القرار  المتعلق بتعديل ١٠/٨/٢٠١٨ تاريخ ١٢٨٥٨ رقم نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط

مصرف لبنان للمصارف (التسھي:ت الممكن أن يمنحھا  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦ ا0ساسي رقم
  .٢٣ي رقم وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم ا<ساس

  
  ٢٠١٨آب  ١٠ بيروت ، في

  
  حاكم مصرف لبنان

  
  
  
  
  رياض توفيق س:مه

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  

  ٨١٢٨٥ قرار وسيط رقم
  

  ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦ القرار ا0ساسي رقمتعديل 
  
  

  إن حاكم مصرف لبنان،
  منه، ١٧٤و ٩٩و ٧٩و  ٧٠بناًء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 

  المتعلMMMق بالتسMMMھي:ت الممكMMMن وتعدي:تMMMه  ٧/٣/١٩٩٦تMMMاريخ  ٦١١٦ القMMMرار ا0ساسMMMي رقMMMم وبنMMMاًء علMMMى
  أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

   ،٢٥/٧/٢٠١٨ وبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
  
  

  يـقـَـّرر مـا يـأتـي:
  
  
  

القMMرار غMMى نMMص البنMMد الثالMMث مMMن المقطMMع "أو<ً" مMMن المMMادة الحاديMMة عشMMرة مكMMرر مMMن يل  :ولىالمادة ا0
  ويستبدل بالنص التالي: ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦ ا0ساسي رقم

  القMMMMMMMMروض التعليميMMMMMMMMة الممنوحMMMMMMMMة بMMMMMMMMالليرة اللبنانيMMMMMMMMة مMMMMMMMMن المصMMMMMMMMارف كافMMMMMMMMة    - «
  »مليار ليرة لبنانية. ٤٧مبلغ 

  
القرار المادة الحادية عشرة مكرر من  المقطع "ثانياً" من) من ٣٢(يلغى نص البند   : المادة الثانية

  ويستبدل بالنص التالي: ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦ ا0ساسي رقم
بغيMMة تمويMMMل مؤسسMMات الماليMMMة للالتMMي تمنحھMMMا المصMMارف بMMMالليرة اللبنانيMMة  ضالقMMرو  -٣٢« 

  .»ة اللبنانيةباللير ھذه المؤسساتمن قبل  مباشرة ستمنحالتي " "القروض الصغيرة
  

   ٦١١٦ القMMMMMرار ا0ساسMMMMMي رقMMMMMمالمMMMMMادة الحاديMMMMMة عشMMMMMرة مكMMMMMرر مMMMMMن يضMMMMMاف الMMMMMى   :ةلثالمادة الثا
  التالي نصه: المقطع "رابع عشر" ٧/٣/١٩٩٦تاريخ 

حدود ا<جمالية المشار اليھا فMي مطلMع ھMذه المMادة يمكMن، خM:ل مھلMة الضمن   : رابع عشر« 
ن من دعم مصرف لبنان مقابل ، افادة مصرف ا<سكا٣١/١٢/٢٠١٨أقصاھا 

  وذلMMMMك  مباشMMMMرة الممولMMMMة منMMMMهالقMMMMروض السMMMMكنية التMMMMي يمنحھMMMMا للعمMMMM:ء و
 و"سادسMMاً" "خامسMMاً " و"ثالثMMاً وفقMMاً لsصMMول ولqليMMة المحMMددة فMMي المقMMاطع "

) مMن المقطMMع ٢وفMMي البنMد (و"عاشMMراً" و"حMادي عشMر" و"سMابعاً" و"تاسMعاً" 
  »" من ھذه المادة.رابعاً "

  
../..  

  



  
-٢-  

  
  

" مكرر المادة الثانية عشرة" ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦ القرار ا0ساسي رقميضاف الى   :ةالمادة الرابع
  التالي نصھا:

  موضMMMوع "المMMMادة التاسMMMعة مكMMMرر"  لMMMة القMMMروضيمكMMMن اعMMMادة جدو  :مكرر المادة الثانية عشرة«
   رارـذا القMMـھMM و"المMMادة العاشMMرة" و"المMMادة الحاديMMة عشMMرة مكMMرر" مMMن

    ا<ميركMMي الليMMرة اللبنانيMMة الMMى الMMدو<رتMMم تحويلھMMا لھMMذه الغايMMة مMMن  اذا
  .»اذا كــانت ممـنـوحة اصـ:ّ بالـدو<ر ا<ميركياو 

  
 "عشرة مكررثالثة الالمادة " ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦ القرار ا0ساسي رقم يضاف الى  :ةسخامالمادة ال

  :التالي نصھا
عم:ً بأحكام ھذا القMرار  التسليفات الممنوحة من مصرف لبنانتستحق  :المادة الثالثة عشرة مكرر«

تّم تصMنيفه "مشMكوكاً بتحصMيله" أو "رديئMاً" أو فMي يM مقابل كMل قMرض
 حال توقُّف المشروع الذي منح من اجله.

على المصارف اب:غ مصرف لبنان، فMوراً، عنMد تMأخر العميMل المMدين 
ھMـذا قMروض موضMوع يومMاً عMن تسMديد أي مMن ال ١٨٠ تزيد عن لفترة

"المMMMادة التاسMMMعة مكMMMرر" و"المMMMادة العاشMMMرة" و"المMMMادة سMMMيما  القMMMـرار
وذلك تحت طائلة دفMـع تعMويض، بمثابMة بنMد  هالحادية عشرة مكرر" من

  ».ض% من قيمة القر١٥مقداره جزائي، 
  

 ٧/٣/١٩٩٦تاريخ  ٦١١٦ القرار ا0ساسي رقمب) المرفق PB-BDLيلغى نص الجدول (  :المـادة السادسة
  ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.

  
  .يعمل بھذا القرار فور صدوره: المـادة السابعة

  
  .ر ھذا القرار في الجريدة الرسميةينش: الثامنةالمـادة 

  
  ٢٠١٨آب  ١٠ في ،بيروت

  
  حاكم مصرف لبنان

  
  
  
  

 هس:م رياض توفيق



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

  BDL  -PBجدول رقم 
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 

  لسكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح وفقاً القروض ا
للشروط المنصوص عليھا في المقطع "أو<ً" من المادة 

   ٧٨٣٥العاشرة مكرر من القرار ا<ساسي رقم 
 .٢/٦/٢٠٠١تاريخ 

n27k 

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
 % ٤٫٧٥على ان < تقل عن % ٣،٧٥ناقص 

مؤشر معدل فوائد وعلى القرض  الفرق بين الفوائد والعمو<ت
 على ان � تزيد عن % ١+ التوظيفات لدى مصرف لبنان 

٤،٧٥%  

١٠  HEPH 
القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنح استنادا إلى 

 ل�سكان البروتوكول الموقع مع المؤسسـة العامة
p07k 

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
 % ٣،٧٨على ان < تقل عن % ٤،٧٢ناقص 

مؤشر معدل فوائد والفرق بين الفوائد والعمو<ت على القرض 
على ان � تزيد عن  % ١+ دى مصرف لبنان التوظيفات ل

٥،٧٢% 

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

 العسكريين المتطوعين
m1 

مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 
 % ٢،٦٢٨على ان < تقل عن % ٥،٨٧٢ناقص 

مؤشر معدل فوائد وق بين الفوائد والعمو<ت على القرض الفر
على ان � تزيد عن  %١+ التوظيفات لدى مصرف لبنان 

٦،٨٧ % 

١٢ HJUR 
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الى 
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق 

 تعاضد القضاة
jr 

لدى مصرف لبنان  مؤشر معدل فوائد التوظيفات
 % ٢،٦٢٨على ان < تقل عن % ٥،٨٧٢ناقص 

مؤشر معدل فوائد والفرق بين الفوائد والعمو<ت على القرض 
على ان � تزيد عن  %١+ التوظيفات لدى مصرف لبنان 

٦،٨٧% 

١٣ HDPL 
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح للمھجرين 

موقع بين المصارف استناداً الى بروتوكول التعاون ال
 ووزارة المھجرين 

dp 
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

 % ٢،٦٢٨على ان < تقل عن % ٥،٨٧٢ناقص 
مؤشر معدل فوائد والفرق بين الفوائد والعمو<ت على القرض 

على ان � تزيد عن  % ١+ التوظيفات لدى مصرف لبنان 
٦،٨٧% 

١٤ HFSI 
ة اللبنانية التي تمنح استنادا الى القروض السكنيـة باللير

بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية 
 العامة لقوى ا<من الداخلي

fs 
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

 % ٢،٦٢٨على ان < تقل عن % ٥،٨٧٢ناقص 
مؤشر معدل فوائد والفرق بين الفوائد والعمو<ت على القرض 

على ان � تزيد عن  % ١+ مصرف لبنان التوظيفات لدى 
٦،٨٧% 

١٥ HDSG  
القروض السكنيـة بالليرة اللبنانية التي تمنح استناداً الى 
بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية 

 العامة لsمن العام
sg 

 مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان
 % ٢،٦٢٨على ان < تقل عن % ٥،٨٧٢ناقص 

مؤشر معدل فوائد ورق بين الفوائد والعمو<ت على القرض الف
على ان � تزيد عن  % ١+ التوظيفات لدى مصرف لبنان 

٦،٨٧% 

١٦  EDUS 
القروض بالليرة اللبنانية التMي تمMنح لمتابعMة الدراسMة فMي 

 مؤسسات التعليم العالي 
u  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

 %٤،٠٠تقل عن على ان < % ٤،٥ناقص 
مؤشر معدل فوائد والفرق بين الفوائد والعمو<ت على القرض 

على ان � تزيد عن  % ١+ التوظيفات لدى مصرف لبنان 
٥،٥%  

٢٠  HABT 
مصMرف الممنوحMة مMن بالليرة اللبنانيMة السكنية القروض 
 ik  والممولة من المصارفش.م.ل ا<سكان 

 انمؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبن
  % ٣،٧٥على ان < تقل عن % ٤،٧٥ناقص 

على القرض الممنوح لمصرف الفرق بين الفوائد والعمو<ت 
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف و ش.م.ل.ا<سكان 

  % ٥٫٧٥ على ان � تزيد عن % ١+  لبنان

٢١ MICR  
بالليرة اللبنانية القروض الممنوحة من المصارف 

 قروض الصغيرة" "الللمؤسسات المالية لتمويل 
h22  

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

للمؤسسات  الممنوح الفرق بين الفوائد والعمو<ت على القرض
+ مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان المالية و

 %٥على ان � تزيد عن  %١

٢٦  GSSE  
القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات ا<نتاجية 

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

  % ٦على ان < تقل عن % ٢،٥ناقص 
مؤشر معدل فوائد والفرق بين الفوائد والعمو<ت على القرض 

� تزيد عن  على ان % ١+ التوظيفات لدى مصرف لبنان 
٣،٥%  



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 

٢٨  HDSE 
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى 

مديرية بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وال
  العامة 0من الدولة.

Se 
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

 % ٢،٦٢٨على ان < تقل عن % ٥،٨٧٢ناقص 
مؤشر معدل فوائد والفرق بين الفوائد والعمو<ت على القرض 

على ان � تزيد عن  % ١+ التوظيفات لدى مصرف لبنان 
٦،٨٧% 

٢٩  HADD 
ليرة اللبنانية استناداً الى القـروض السكنية التي تمنح بال

بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة 
  الجمركية.

Ad 
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان 

  % ٢،٦٢٨على ان < تقل عن  %٥،٨٧٢ناقص 
مؤشر معدل فوائد والفرق بين الفوائد والعمو<ت على القرض 

� تزيد عن  على ان %١+ التوظيفات لدى مصرف لبنان 
٦،٨٧% 

٣٣  HPMP 
القـروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى 

  بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج ا<طفاء
ppk  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

 % ٢،٦٢٨على ان < تقل عن % ٥،٨٧٢ناقص 
فوائد  مؤشر معدلوالفرق بين الفوائد والعمو<ت على القرض 

على ان � تزيد عن  % ١+ التوظيفات لدى مصرف لبنان 
٦،٨٧% 

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

 بيروت

 gbk  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان
 % ٢،٦٢٨على ان < تقل عن % ٥،٨٧٢ناقص 

مؤشر معدل فوائد والفرق بين الفوائد والعمو<ت على القرض 
على ان � تزيد عن  % ١+ التوظيفات لدى مصرف لبنان 

٦،٨٧% 

٣٦ INFED 
القروض بالدو<ر ا<ميركي لتمويل المشاريع الصديقة 

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

a12  
) EIBو(ھامش الـ (لقرض الفوائد والعمو<ت على االفرق بين   %٢٫٢٥ناقص ) AFD) و(EIBالـ ( فائدة

  %٣% عمولة مصرف لبنان )+ ٠٫٥)  + AFDو(

٣٧ WBEVD 
ر ا<ميركي لتمويل المشاريع الصديقة القروض بالدو<

للبيئة للحد من التلوث الممولة من البنك الدولي والتي < 
  تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

A11,a12  
البنك و(ھامش الفرق بين الفوائد والعمو<ت على القرض  %٢٫٥ ناقص البنك الدولي فائدة

   % ٢٫٥% عمولة مصرف لبنان )+ ٠٫٥+  الدولي

٣٨  RDEVD 
قروض بالدو<ر ا<ميركي <غراض ا<بحاث والتطوير 

 في قطاعات انتاجية 
rdd  ٠٫٢٣لسنة زائد معدل الليبور% 

٥٫٥ % 

٣٩  ENVED 

قروض بالدو<ر ا<ميركي لتمويل المشاريع الصديقة 
للبيئة في مجال الطاقة التي < تستفيد من دعم الدولة 

/ ٢٠ ٠٠٠مة كل منھا /للفوائد المدينة والتي تتجاوز قي
  د.أ. على أن < تتعدى قيمة القرض الواحد 

  / د.أ.٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠مبلغ /

ev2d 

 % ٦٫٢٥ %٠٫٥٢لسنة ناقص معدل الليبور 

٤١ IN09D 

القروض غير السكنية التي تمنح بالدو<ر ا<ميركي وفقاً 
للشروط المنصوص عليھا في المقطع "أو<ً" من "المادة 

تاريخ  ٧٨٣٥قرار ا<ساسي رقم العاشرة مكرر" من ال
٢/٦/٢٠٠١  

n09d, 
n19d 

  % ١٫٦ %٤٫١٣لسنة زائد معدل الليبور 

٤٤  EVESD 

القMMروض بالMMدو<ر ا<ميركMMي التMMي < تتجMMاوز قيمMMة كMMل 
/د.أ. والتMMMي < تسMMMتفيد مMMMن دعMMMم الدولMMMة ٢٠ ٠٠٠منھMMMا /

للفوائد المدينة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة فMي مجMال 
 الطاقة 

ev2d  ٦٫٢٥ %٠٫٥٢لسنة ناقص معدل الليبور % 

٤٦  ENTPD 
القMMروض بالMMدو<ر ا<ميركMMي التMMي تمMMنح لMMرواد ا<عمMMال 
والمبMMادرين <نشMMاء مشMMاريع جديMMدة فMMي مجMMال المعرفMMة 

 وا<بداع
cind 

 % ٥٫٥ %٠٫٢٣لسنة زائد معدل الليبور 



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

٤٧  ENVPD 
روض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من الق

والتي < تستفيد من بالدو<ر ا<ميركي التلوث التي تمنح 
 دعم الدولة للفوائد المدينة

a11, a12 
   %٠٫٧٧لسنة ناقص معدل الليبور 

 
٦٫٥ %  

٤٨  EVNED 

لتمويل الجزء بالدو<ر ا<ميركي القروض التي تمنح 
ة في غير مجال الطاقة البيئي من مشاريع صديقة للبيئ

التي < تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن < 
  /د.أ.٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /

ev1d  ٦٫٢٥ %٠٫٥٢لسنة ناقص معدل الليبور % 

٥٣  EVRED 

القروض التي تمنح بالدو<ر ا<ميركي لدعم القرى 
يقة للبيئة في والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصد

مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي < تستفيد من دعم 
  الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل 

  /د.أ.٢٠ ٠٠٠منھا /

ev2d 

 % ٥٫٥ %٠٫٢٣لسنة زائد معدل الليبور 

٥٤  EVRND 

القروض التي تمنح بالدو<ر ا<ميركي لدعم القرى 
الصديقة للبيئة في  والمناطق الريفية لتمويل المشاريع

مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي < تستفيد من دعم 
الدولة للفوائد المدينة والتي < تتجاوز قيمة كل منھا 

  /د.أ.٢٠ ٠٠٠/

ev2d 

 % ٥٫٥ %٠٫٢٣لسنة زائد معدل الليبور 

٥٥  PLEAD 
القروض التي تمنح بالدو<ر ا<ميركي لتمويل ا<نتاج 

ية (اف:م سينمائية أو تلفزيونية، اللبناني لsعمال الفن
  روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو اعمال مسرحية)

ead  ١٫٦ %٤٫١٣لسنة زائد معدل الليبور% 

٥٦  HCMA 
القـروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي ھيئة 

  ا<سواق المالية 
cma  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان

 % ٢،٦٢٨على ان < تقل عن % ٥،٨٧٢ناقص 
مؤشر معدل فوائد والفرق بين الفوائد والعمو<ت على القرض 

على ان � تزيد عن  %١+ التوظيفات لدى مصرف لبنان 
٦،٨٧% 

٥٧ HCCA 
القـروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي 

  لجنة مراقبة ھيئات الضمان
cca رف لبنان مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مص

 % ٢،٦٢٨على ان < تقل عن % ٥،٨٧٢ناقص 
مؤشر معدل فوائد والفرق بين الفوائد والعمو<ت على القرض 

على ان � تزيد عن  %١+ التوظيفات لدى مصرف لبنان 
٦،٨٧% 

٥٨  HEMG القروض السكنية الممنوحة بالدو<ر ا<ميركي للمغتربين   emh  ٤ %١٫٢٣لسنة زائد معدل الليبور % 

٥٩  PEMG 
القروض غير السكنية الممنوحة بالدو<ر ا<ميركي 

   للمغتربين
emp  ٣٫٥ %١٫٢٣لسنة زائد معدل الليبور % 

٦٠  PPKG 
القـروض الممنوحة بالدو<ر ا<ميركي لبناء مرآب 

  جماعي للعموم بھدف تأجير مواقف للسيارات
pkgd  ١٫٦ %٤٫١٣لسنة زائد معدل الليبور% 

٦١  WCEX 
للمؤسسMMMMات نوحMMMMة بMMMMالعم:ت ا<جنبيMMMMة الممالقMMMMروض 

  الرأسمال التشغيلي مقابل الصادراتالصناعية لتمويل 
ced  ٢٫٦ %٢٫١٣لسنة زائد معدل الليبور% 

٦٢  HABB 
مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان  ik  القروض الممنوحة من مصرف ا<سكان والممولة منه

  % ٣،٧٥% على ان < تقل عن  ٤،٧٥ناقص 
مؤشر معدل فوائد ورق بين الفوائد والعمو<ت على القرض الف

  على ان � تزيد  %٠،٢٥+ التوظيفات لدى مصرف لبنان 
  %٥ عن

  



  
  

  م*حظات :
  " يمكن ا�تصال بوحدة التمويل لدى مصرف لبنانمؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان"ا�ستع*م عن  بغية   -
  بالليرة اللبنانية بالنسبة للقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية يفات لدى مصرف لبنانمعدل فوائد التوظيعتمد مؤشر  -
معدل الدعم المدفوع من مصرف لبنان بل تنعكس كزيادة مباشرة على نسبة الفائدة التي "  � تؤدي الى زيادة معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنانأي زيادة في "مؤشر    -

  يتحملھا العميل 
  ينعكس انخفاضاً مباشراً في معدل الدعم المدفوع من مصرف لبنان. "مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنانانخفاض في " اي   -

  
 

 


