
”نطاوملاوةنطاوملا ةـنزاوم“
:يه

عيراشم نع ةطّسبم ةغيص
نــيــناوــق نــع وأ نــيــناوــق
.ةماعلا تانزاوملا
،ةــيــفاــفشلا جهـــن سّرـــكـــت
نـم نـيـنـطاوـمـلا نـكــمــتــف
نوناق ىوتحم ىلع فّرعتلا
ةءارق نمو ةماعلا ةنزاوملا
تاـقـفـنـلا ماــقرأ لــيــلــحــتو
زجعلا تاريدقتو تاداريإلاو
نـم اـهرـيـغو ماـعـلا نـيدـلاو
مـهـمـهـت يتـلا عـيضاوــمــلا
.مهتايح يف رثؤتو

نطاوملاوةنطاوملاةـنزاوم
ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس

0202ناـنبل

0202 ةنزاومل ةيداصتقالاو ةيلاملا تاهّجوتلا زربأ

ةيداصتقا وركاملا تارشؤملا ضعب

ةيويحلاو ةجتنملا تاعاطقلا معد

ةيلاملاو ةيبيرضلا تازيفحتلا ميدقت لالخ نم
ىرخألا تارداصلاو ةيويحلا تاعانصلا ضعبل
.رامثتسالا ىلع زيفحتلاو

ةلادع رثكأ يبيرض ماظن وحن هّجوتلا

.يبيرضلا ءبعلا عيزوت ةداعإ لالخ نم

قافنإلا طبض

 )%(يطسولا مخضتلا لّدعم)%(يقيقحلا يداصتقالا ومنلا لّدعم

طبضو يراجلا قافنالا ديشرت لالخ نم
.ةلودلا اهمدقت يتلا تادعاسملاو تاليوحتلا

ةمزألا تايعادت ءاوتحا

.نيعدوملاو نينطاوملا ىلع
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نطاوملاوةنطاوملا ةـنزاوم

زجعلا
رّدقملا
*6384

0202 ةنزاوم يف زجعلاو تاداريإلاو تاقفنلا

0202 ماعلل ةرّدقملا تاقفنلا

.ل.ل رايلم13281ةرّدقملا تاقفنلا

.ل.ل رايلم59331ةرّدقملا تاداريإلا

الو ).ل.ل رايلم0051( نانبل ءابرهك ةسسؤمل ةنيزخلا ةفلس نّمضتي ال هنوك عّقوتُملا يلامجإلا يلاملا زجعلا نع مقرلا اذه ّربعيال*
.ىرخألا ةنيزخلا تاقفن يفاص
.ل.ل رايلم3767 رّدقملايلامجإلا زجعلا حبصي ،امهباستحاّ مت لاح يفو

يداصتقالا فينصتلا بسحب تاقفنلا

 روجألاو بتاورلا
اهتاقحلمو عفانملاو
 تاشاعم اهيف امب
ةمدخلا ةياهنو دعاقتلا

%05
.ل.ل رايلم4399

نيدلا دئاوف
%42

.ل.ل رايلم4964

ىرخأ ةيراج تاقفن
%61

.ل.ل رايلم0113

ةيرامثتسا تاقفن

%2
.ل.ل رايلم394

ةسسؤمل ةنيزخ ةفلس
8%نانبل ءابرهك
.ل.ل رايلم0051

يداصتقالا فينصتلا
:نيعون ىلع مّسقي

تارادإلا ليغشتب حمسي ام لك :)ةيليغشت(ةيراج تاقفن
داوملا ءارشو نيلماعلا بتاور لثم ةماعلا تاسسؤملاو
.ةنايصلا تامدخك ةفلتخُملا تامدخلاو ةيكالهتسالا
ىنبلاو تاقرطلاّ قشو روسجلا ءانب لثم:ةيرامثتسا تاقفن
.تاكالمتسالاو تازيهجتلا ءارشو ةّيتحتلا

يفيظولا فينصتلا
.يلودلا دقنلا قودنص تافينصتلً اقفو ةدّدُحم فئاظولا

ةيساسألا رشعلا فئاظولا بسحب تاقفنلا

رايلم13281( ةنزاوملا تاقفن عومجم ىلإ ةفاضإلاب ،هالعأ ينايبلا مسرلا نّمضتي
.).ل.ل رايلم0051( نانبل ءابرهك ةسسؤم ىلإ ةنيزخلا ةفلس ،).ل.ل

ةماعلا تاطلسلا
ةماعلا تامدخلاو

5506
.ل.ل رايلم

ةيعامتجالا ةيامحلا
5894
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عافدلا
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.ل.ل رايلم

ميلعتلا
2291
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ماعلا نمالاو
4351
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ةنيزخ ةفلس
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نانبل ءابرهك

0051
.ل.ل رايلم

ةحصلا
686

.ل.ل رايلم

نوؤشلا
ةيداصتقالا

134
.ل.ل رايلم

نايدألا
هيفرتلاو ةفاقثلاو

111
.ل.ل رايلم

ةئيبلا ةيامح

64
.ل.ل رايلم
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ةيعمتجملا
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ةبيرضلا
ةميقلا ىلع

ةفاضملا

ةبيرضلا
ةدئافلا ىلع
ةيفرصملا

عاطق حابرأ
تالاصتالا

ةبيرضلا
حابرألا ىلع

كرامجلا مسر
 داريتسالا ىلع

بتاورلا ةبيرض
روجألاو

موسرلا
ةيراقعلا

ىلع ةبيرضةيرادإ موسر
ةينبملا كالمألا

0202 ماعلل ةرّدقملا تاداريإلا

ماعلا نيدلا

).ل.ل رايلم(0202 ماعلل ةردقملا تادارإلا رداصم زربأ

)9102 لوليأ ةياغل( ليومتلا رداصم بسحب ماعلا نيدلا ّعزوت

ىرخأ رداصمةماعلا تاسسؤملا

فراصملا
يلماح ةيراجتلا

تادنسلا
.ل.ل ـب

 نانبل فرصم
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35%
يلماح ةيراجتلا فراصملا
تالمعلاـب تادنسلا
sdnoboruE ةيبنجألا ضورقلا
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ةلمعلاب نيدلا
ةينطولا

%36

نيدلا عومجم
ماعلا

518031
.ل.ل رايلم

 نيدلا
ةيبنجألاتالمعلاب

%73
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691673575
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:ل.ل رايلم59331 ةبقترملا تاداريإلا عومجم غلب

ةيبيرض تاداريإ اهنم4.47%
ةيبيرض ريغ تاداريإ اهنم6.52%

؟ماعلا نيدلا وه ام
ةموكحلا اهضرتقت يتلا دراوملا يه
،ةيراجت فراصم( ةيلاملا قاوسألا نم
تاهجلا نمو ،)دارفأو تاسسؤمو
ةيليومتلا تاجاحلا دسل اهريغو ةحناملا
.ماعلا عاطقلل

يلحملا جتانلا نم هتبسنو ماعلا نيدلا مجح
9102 و6102 نيبمئاقلا

9102 لوليأ610271028102

130 815
128 347

).ل.ل رايلم( ماعلا نيدلا مجح
)%( يلامجإلا يلحملا جتانلا نم نيدلا ةبسن
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IOFLebanon
IOFLebanon
IOFLebanon
InstituteOfFinance i n st i t u t d e s f i n a n c e s . g ov . l b

رهنلا شينروك ،215
نانبل ،توريب61-0785 :.ب.ص

+9/6415241169 :نوفلت
 +0686241169 :سكاف

0202 ماعلل نطاوملا ّمهت يتلا تاءارجإلا زربأ

ةيبيرض تاليدعت

مسر
%022%

TAVXAT

ينطولا بيصنايلا زئاوج ةميق نم02% مسر
يف هعيب زاجملا يبنجألا بيصنايلاو ينانبللا
.نانبل
 .اهنمث فاعضأ ةرشع ةزئاجلا ةميق تزواجت اذإ

داوملا ىلعAVTـلا نم ةيودألا عناصم ءافعإ
يفً ةرشابم لخدت يتلاو ةدروتسملا ةـّيلوألا

.ةيودألا ةعانص

تاضيوعتلا روجألاو بتاورلا ةبيرض نم ءافعإ
ًاضيوعت لامعلاو نيمدختسملل ىطعُت يتلا
ةدتمملا ةرتفلا لالخ ةمدخلا نم مهفرص نع
.نوناقلا اذه رشن خيرات ةياغلو1/7/9102 نم

ىلع2% ةبسنب ةيفاضإ لخد ةبيرض ضرف
ةيلاملا تاسسؤملاو فراصملا لامعأ مقر
.9102 ةنس نع ةيلاملا ةطاسولا تاسسؤمو

ىرخأ تاليدعت

%5
ةميق نم
تارداصلا

تازيفحت ةيعانصلا تاسسؤملاو عناصملا ءاطعإ
.ةيفاضإلا اهتارداص ةميق نم %5 اهردق ةيلام
تاعانصلا ةميق ةيونسلا اهتارداص تزواجت اذإ
ةميق نع وأ/و قباسلا ماعلا يف ةردصملا
.ىلوألا ةرملل اهردصت يتلا تاعانصلا

لاــطــت يتــلا ةــيــنوــناــقــلا تاءازــجــلا فـــقو
ةموعدمـلا ضورـقـلا دـيدست نـع نـيرـخأتـمـلا
ةـيـحاـيسو ةـيـعارزو ةـيـعاـنصو ةــيــنــكس نــم(
نمً ارابتعا )ةيئيبو ةيتامولعمو ةيجولونكتو
03/6/0202 خيرات ىتح1/01/9102

ةعارزلا يف ةيرامثتسالا ضورقلا دئاوف معد
ةيتامولعملاو ،ايجولونكتلاو ،ةحايسلاو ،ةعانصلاو
.ةئيبلاو

ةـيـفرصمـلا عـئادوـلا ناـمض ةـمـيــق لــيدــعــت
ام وأ ةريل نويلم57 حبصتل ةينانبللا ةلمعلاب
فرصلا رعس بسحب( ةيبنجألا تالمعلاب هلداعت
.)يمسرلا

 :عجارملا
0202 ماعلل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق -
ةيلاملا ةرازو –9102 ماعلل ”نيدلا قاوسأو نيدلا“ ريرقت -
ةيلاملا ةرازو –9102 ماعلل ”ةماعلا ةيلاملا دصرم“ ريرقت -
9102 رايأ32 خيرات1ص/4821 مقر ةيلاملا ريزو ميمعت -
0202 ،يزكرملا ءاصحإلا ةرادإ تانايب -
0202 ،يلودلا دقنلا قودنص تانايب -

عم ةكارشلاب روشنملا اذه رادصإّ مت
زيزعت“ جمانرب نمض نم ”فسينويلا“

ةيلومشلاو ةلءاسملا ،ةنزاوملا ةيفافش
 ”نانبل يف

،ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق نع تامولعملا نم ديزمل
:ىلع علطا
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