تعميم وسيط رقم ٤٨٨
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٧٧٣تاريخ  ٢٠١٨/٣/١٦المتعلق بتعديل:
 الق,,,,,,رار األساس,,,,,,ي رق,,,,,,م  ٧٨٣٥ت,,,,,,اريخ ) ٢٠٠١/٦/٢االحتي,,,,,,اطي اإللزام,,,,,,ي( المرف,,,,,,قبالتعميم االساسي رقم .٨٤
 الق,,,,,,,رار األساس,,,,,,,ي رق,,,,,,,م  ٧٨٥٨ت,,,,,,,اريخ ) ٢٠٠١/٦/٣٠بيان,,,,,,,ات احص,,,,,,,ائية( المرف,,,,,,,قبالتعميم االساسي رقم .٨٥
 الق,,,ـرار األساس,,,ي رق,,,م  ٧٩٣٥ت,,,اريخ ) ٢٠٠١/٩/٢٧األحك,,,ام التطبيقي,,,ـة للق,,,ـرار األساس,,,يرق,,,,,م  ٧٩٢٦ت,,,,,اريخ  ٢٠٠١/٩/٢٠المتعل,,,,,ق بتوظيف,,,,,ات المص,,,,,ارف اإللزامي,,,,,ة( المرف,,,,,ق
بالتعميم االساسي رقم .٨٧
بيروت ،في  ١٦آذار ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٧٧٣
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 ١٤٦و ١٧٤منه ،
وبن,,,ا ًء عل,,,ى الق,,,رار األساس,,,ي رق,,,م  ٧٨٣٥ت,,,اريخ  ٢٠٠١/٦/٢وتعديالت,,,ه المتعل,,,ق باالحتي,,,اطي
اإللزامي،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠وتعديالته المتعلق ببيانات احصائية،
وبنا ًء على القـرار األساسي رقم  ٧٩٣٥تاريخ  ٢٠٠١/٩/٢٧وتعديالته المتعلق باألحكام التطبيقيـة
للقـرار األساسي رقم  ٧٩٢٦تاريخ ) ٢٠٠١/٩/٢٠توظيفات المصارف اإللزامية(،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٨/٣/١٤
يقرّ ر ما يأتي:
المـادة االولى :يلغAAAAى نAAAAص االنمAAAAوذج ) (RO-011المرفAAAAق بAAAAالقرار االساسAAAAي رقAAAAم ٧٨٣٥
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٢ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا بالقرار.
المـادة الثانية :يلغAAAAى نAAAAص االنمAAAAوذج ) (MMO-1المرفAAAAق بAAAAالقرار األساس,,,,ي رق,,,,م ٧٨٥٨
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا بالقرار.
المـادة الثالثة :يلغAAAAى الجAAAAدول المرفAAAAق بAAAAالقرار األساس,,,,ي رق,,,,م  ٧٩٣٥ت,,,,اريخ ٢٠٠١/٩/٢٧
ويستبدل بالجدول ) (RO-10المرفق بھذا بالقرار.
المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٦آذار ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

مـصــرف لبنـان
نموذج رقمRO-011 (1/5) :

مديرية االحصاءات واألبحاث االقتصادية
االلتزامات بالليرة اللبنانية الخاضعة لالحتياطي االلزامي
المتوسط بين _______________ و_________________

الرقم:

اسم المصرف:

القيم بآالف الليرات
االســـــــــم

الرقم
20100

مؤسسات اإلصدار األخرى غير المقيمة

20180

ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع غير المقيمة

20200

مصارف تجارية غير مقيمة

20250

ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة غير المقيمة

20280

ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع غير المقيمة

20300

مصارف التسليف المتوسط والطويل األجل مقيم وغيرمقيم

20370

ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة

20380

ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع

20500

مؤسسات مالية مسجلة مقيمة وغير مقيمة

20560

ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة

20580

ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع

23900

مؤسسات القطاع المالي االخرى مقيمة وغير مقيمة

23960

ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة

23980

ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع

20800Z

ودائع الزبائن مقيم وغير مقيم )(١

20871

ناقص :تأمينات العتمادات مستندية لإلستيراد

20890

ناقص:حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة

20895

ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع

24300

ودائع منشؤھا عقود ائتمانية مقيم وغير مقيم

24301

ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع

20900

ودائع القطاع العام

20980

ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع

21000

قيم برسم الدفع مقيم وغير مقيم

21210

مقيم وغير مقيم مختلفون -قطاع خاص دائنون

21221

مختلفون -قطاع عام حسابات تحت الطلب دائنون

21225

نقدية لقاء عمليات الكترونية ضمانات

21300

الشركاء مقيم وغير مقيم

21325

فوائد سارية غير مستحقة الدفع :ناقص

21330

مقدمات نقدية مخصصة لتغطية نقص في المؤونة :ناقص

21350

مخصصة لزيادة االموال الخاصة ناقص:ايداعات

21700

قروض بموجب سندات الدين وما يماثلھا مقيم وغيرمقيم

21748

ناقص:فوائد سارية غير مستحقة الدفع بالقيمة العادلة مقابل حساب االرباح والخسائر

21755

ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع مصنفة بالكلفة المطفاة

23000

الفروع في الخارج

23050

ناقص:حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة

23080

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

23100Z
23150
23180
24600Z
24680
24700Z
24780

اإللتزامات تحت الطلب

اإللتزامات ألجل

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(
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع

99999
مجموع االلتزامات بآالف الليرات اللبنانية
) (١باستثناء حسابات برنامج االدخار /اإلقتراض السكني وودائع جھاز إسكان العسكريين المتطوعين التي سبق وتم االستفادة مقابلھا قبل تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٠
تعميم وسيط  ٤٧٥تاريخ  ١٩تشرين األول ٢٠١٧

المجموع

مصـرف لبنـان

نموذج رقم RO-011 (2/5):

اسم المصرف ___________________________:
الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

الـرقـــم ______________:

التخفيضات المسموحة من االلتزامات ألجل بالليرة

ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻷﺟﻞ
)بآالف 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  “a31”:القروض الممنوحة استناداً الى االتفاقية الموقعة بين الجمھورية اللبنانية والبنك األوروبي للتثميروالتي تستفيد من دعم الفوائد
 الرمز  “a32”:القروض الممنوحة بتمويل من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDوالتي تستفيد من دعمالفوائد
 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 والتي تستفيد من دعمالفوائد
 الرمز  “a0”:القروض للقطاعات االنتاجية التي أصبحت ضمن فترة التسديد الممددة مھلتھا ولم تعد تستفيد من دعمالفوائد.
 الرمز  “a4”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من شركة كفاالت وال تستفيد من دعم الفوائد . الرمز  “a5”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من شركة كفاالت والتي تستفيد من دعم الفوائد الرمز  “a8”:القروض الممنوحة بتمويل من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDوالتي ال تستفيد من دعمالفوائد
 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 للمؤسسات المالية ولھيئاتاالستثمار 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 يوازيھا

)أ+ب(

مصـرف لبنـان

نموذج رقم RO-011 (3/5):

اسم المصرف ___________________________:

الـرقـــم ______________:

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

ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻷﺟﻞ
)بآالف 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 أدناه والتي تستفيد
من حوافز العام ٢٠٠٩
الرمز  “a29”:أرصدة القروض السكنية الممنوحة بالعمالت األجنبية التي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
الرمز  “a49”:أرصدة القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لقاء كفالة من شركة كفاالت غير المستفيدة من
دعم الفوائد وتستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩
الرمز  “a89”:أرصدة القروض الممنوحة بتمويل من  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESDغير
المستفيدة 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  %٢٠٠من
أرصدتھا
د  -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٤٠٠من أرصدتھا

)ج(

الرمز  “a35”:القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة تستفيد من دعم الفوائد

مجموع أرصدة القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة %٤٠٠
من 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 مجال الطاقة ال
تستفيد من دعم الفوائد
الرمز  “a12”:القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة ال تستفيد
من دعم الفوائد

مجموع أرصدة القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة %٥٠٠
من أرصدتھا
و -القروض التي تستفيد من تخفيض االلتزامات ألجل بما يوازي نسبة  %٦٠٠من أرصدتھا

) ھـ (

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

)و(

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

)أ  +ب( ) +ج(٢x
) +د) + (٤xھـ(٥x
) +و(٦ x

مصـرف لبنـان

نموذج رقم RO-011 (4/5):

اسم المصرف ___________________________:

الـرقـــم ______________:

الوضعية الموقوفة يوم األربعاء في _____________:

التنـزيالت المسموحة من االحتياطي اإللزامي )(١

ز  -أرصدة القروض غير المستفيدة من حوافز العام ٢٠٠٩

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

الرمAز  “p”:القAروض السAكنية الممنوحAة بAالليرة اسAتناداً إلAى البروتوكAول الموقAع مAع المؤسسAة العامAة لإلسAكان قبAل
تاريخ ٢٠١٧/٢/٨
الرمز  “p07”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استناداً إلى البروتوكول الموقAع مAع المؤسسAة العامAة لإلسAكان بعAد
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  “q3”:القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشAاريع صAديقة للبيئAة فAي مجAال الطاقAة لقAاء كفالAة "شAركة كفAاالت"
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
الرمAAز  “m1”:القAAروض السAAكنية الممنوحAAة بAAالليرة اسAAتناداً إلAAى البروتوكAAول الموقAAع مAAع "جھAAاز اسAAكان العسAAكريين
المتطوعين"
الرمز  “m2”:القروض الممنوحة بالليرة مباشرة "لجھاز اسكان العسكريين المتطوعين"
الرمز  “m3”:القروض الممنوحة من قبل جھاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ  ٢٠٠٩/٢/٦والمتفرغ 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 كفالAة مAن  IFC, EIB, OPIC, AFD, AFESD,التAي ال تسAتفيد مAن
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 “ev2”:القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة ال تستفيد من دعم الفوائد
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 مAن قAروض ممنوحAة لمصAرف اال سAكان وفقAا ً لقAرار المجلAس المركAزي رقAم
 ١٠/٢٦/١٦تاريخ ٢٠١٠/٨/١١
الرمAAز “fs”:القAAروض السAAكنية الممنوحAAة بAAالليرة اسAAتناداً الAAى البروتوكAAول الموقAAع مAAع المديريAAة العامAAة لقAAوى األمAAن
الداخلي
ً
الرمز “sg”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة استنادا 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 ﺤـرس
ﺒﻠدﻴﺔ ﺒﻴروت
اﻝرﻤز " "ccaاﻝﻘـروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻝﺠﻨﺔ ﻤراﻗﺒﺔ ﻫﻴﺌﺎت اﻝﻀﻤﺎن

بآالف الليرات اللبنانية

مصـرف لبنـان

نموذج رقم RO-011 (5/5):

اسم المصرف ___________________________:

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  “n29”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة قبل تاريخ  ٢٠١٧/٢/٨والتي تستفيد من حوافز العام
٢٠٠٩

♦

الرمز  “n27”:القروض السكنية الممنوحة بالليرة بعد تاريخ  ٢٠١٧/٢/٧والتي تستفيد من حوافز العام
٢٠٠٩

♦

الرمز  “n09”:القروض األخرى الممنوحة بالليرة والتي تستفيد من حوافز العام ٢٠٠٩

♦

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

نموذج MMO-1
القرار االساسي رقم  ٧٨٥٨المرفق بالتعميم االساسي رقم ٨٥
بيان أسبوعي :كما ھو بتاريخ _ _ _ _ _ _ / _ _ /
الرقم

االســـــــــم

١٠١٠٠
٢٤٥٠٠

الصندوق
الھيئات اإلقليمية والدولية ومصارف اإلنماء المتعددة األطراف
منھا :الھيئات اإلقليمية والدولية باستثناء مصارف اإلنماء المتعددة
األطراف
ودائع زبائن
ودائع تحت الطلب
حسابات مدينة صدفة دائنة
حسابات ادخار تحت الطلب
حسابات ادخار الجل
ودائع ألجل خاضعة لعلم مسبق
حسابات مجمدة
منھا :تأمينات العتمادات مستندية لإلستيراد
منھا :ضمنات نقدية لقاء تسليفات
منھا :حسابات مجمدة مرتبطة ببرامج ادخارية
حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
ودائع منشؤھا عقود ائتمانية
قيم برسم الدفع
دائنون مختلفون -قطاع خاص
منھا :حسابات تحت الطلب
ضمانات نقدية لقاء عمليات الكترونية
الشركاء
ذمم دائنة للشركاء
منھا :ودائع الشركاء تحت الطلب
أنصبة ارباح وعائدات للدفع
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مقدمات نقدية مخصصة لتغطية نقص في المؤونة
ايداعات مخصصة لزيادة األموال الخاصة
مؤسسات مالية مسجلة
منھا :حسابات تحت الطلب
منھا :ودائع الجل
منھا :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
منھا:قيم مالية معطاة باألمانة او عقود اعادة الشراء
منھا :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مؤسسات القطاع المالي األخرى
منھا :حسابات تحت الطلب
منھا :ودائع الجل
منھا :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
منھا:قيم مالية معطاة باألمانة او عقود اعادة الشراء
منھا :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
المركز واالم والمصارف والمؤسسات المالية الزميلة والتابعة
منھا :من مصارف تجارية
منھا :من مصارف متخصصة
الشھادات المصرفية المباعة الى القطاع المالي
منھا:استحقاق اساسي او متبقي سنة أو أقل للمصارف
منھا:استحقاق اساسي اومتبقي سنة أو أقل لمؤسسات مالية وقطاعات مالية
اخرى
منھا :المباعة إلى مؤسسات مالية مرتبطة
منھا :المباعة إلى مؤسسات مالية غير مرتبطة
منھا :المباعة الى قطاعات مالية اخرى مرتبطة
منھا :المباعة الى قطاعات مالية اخرى غير مرتبطة
الشھادات المصرفية المباعة الى القطاع غير المالي
منھا :استحقاق أساسي او متبقي سنة أو اقل
قروض بموجب سندات دين وما يماثملھا مباعة الى القطاع المالي
منھا  :استحقاق اساسي او متبقي سنة أو أقل للمصارف
منھا  :استحقاق اساسي او متبقي سنة أو اقل للمؤسسات المالية والقطاعات
المالية االخرى
منھا :المباعة إلى مؤسسات مالية مرتبطة

بالليرة اللبنانية
مقيم

٢٤٥٠٠Z
٢٠٨٠٠
٢٠٨١٠
٢٠٨٢٠
٢٠٨٣٠
٢٠٨٤٠
٢٠٨٥٠
٢٠٨٧٠
٢٠٨٧١
٢٠٨٧٣
٢٠٨٧٦
٢٠٨٩٠
٢٠٨٩٥
٢٤٣٠٠
٢١٠٠٠
٢١٢١٠
٢١٢١١
٢١٢٢٥
٢١٣٠٠
٢١٣١٠
٢١٣١٢
٢١٣٢٠
٢١٣٢٥
٢١٣٣٠
٢١٣٥٠
٢٠٥٠٠
٢٠٥١٠
٢٠٥٢٠
٢٠٥٦٠
٢٠٥٧٠
٢٠٥٨٠
٢٣٩٠٠
٢٣٩١٠
٢٣٩٢٠
٢٣٩٦٠
٢٣٩٧٠
٢٣٩٨٠
٤٨٠٢٠
٤٨٠٢١
٤٨٠٢٢
٤٨١٠٠
٤٨١٠١
٤٨١٠٢
٤٨١٥٠
٤٨١٦٠
٤٨١٧٠
٤٨١٨٠
٤٨٢٠٠
٤٨٢٠١
٤٨٣٠٠
٤٨٣٠١
٤٨٣٠٢
٤٨٣٥٠

غير مقيم

رقم المصرف------------- :
اسم المصرف-------------- :
القيم بماليين الليرات
ما يوازي عمالت أجنبية
بالليرة
المجموع
غير مقيم
مقيم

الرقم

االســـــــــم

٤٨٣٦٠
٤٨٣٧٠
٤٨٣٨٠
٤٨٤٠٠
٤٨٤٠١
٢٣٦٠٠

منھا :المباعة إلى مؤسسات مالية غير مرتبطة
منھا :المباعة الى قطاعات مالية اخرى مرتبطة
منھا :المباعة الى قطاعات مالية اخرى غير مرتبطة
قروض بموجب سندات دين وما يماثملھا مباعة الى القطاع غير المالي
منھا :استحقاق أساسي او متبقي سنة أو اقل
أدوات مالية مركبة مصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر
منھا :أدوات مالية مركبة مصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب أرباح
وخسائر المباعة الى غيرالمصارف وغيرالمقبولة في األموال الخاصة
المساندة
الديون المرؤوسة وما يماثلھا المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح
والخسائر
منھا :سندات الدين المرؤوسة المباعة الى غير المصارف وغير المقبولة
في األموال الخاصة المساندة
منھا :االسھم التفضيلية المباعة الى غير المصارف وغير المقبولة في
األموال الخاصة المساندة
الديون المرؤوسة وما يماثلھا المصنفة بالكلفة المطفأة
منھا :سندات الدين المرؤوسة المباعة الى غير المصارف وغير المقبولة
في األموال الخاصة المساندة
منھا :االسھم التفضيلية المباعة الى غير المصارف وغير المقبولة في
األموال الخاصة المساندة
حسابات مصرف لبنان ومؤسسات اإلصدار األخرى
مصارف تجارية
منھا :حسابات تحت الطلب
منھا :ودائع الجل
منھا :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
منھا:قيم مالية معطاة باألمانة او عقود اعادة الشراء
منھا :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مصارف التسليف المتوسط والطويل األجل
منھا :حسابات تحت الطلب
منھا :ودائع الجل
منھا :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
منھا:قيم مالية معطاة باألمانة او عقود اعادة الشراء
منھا :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
الفروع في الخارج
منھا :حسابات تحت الطلب
منھا :ودائع الجل
منھا :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
منھا:قيم مالية معطاة باألمانة او عقود اعادة الشراء
منھا :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مجموع عناصر المطلوبات للقطاع المالي وغير المالي

بالليرة اللبنانية
مقيم

٢٣٦٠٠Z
٢١٨٠٠
٢١٨٢٠Z
٢١٨٤٠Z
٢١٨٥٠
٢١٨٥٦Z
٢١٨٥٧Z
٢٠١٠٠
٢٠٢٠٠
٢٠٢١٠
٢٠٢٢٠
٢٠٢٥٠
٢٠٢٦٠
٢٠٢٨٠
٢٠٣٠٠
٢٠٣١٠
٢٠٣٢٠
٢٠٣٧٠
٢٠٣٥٠
٢٠٣٨٠
٢٣٠٠٠
٢٣٠١٠
٢٣٠٢٠
٢٣٠٥٠
٢٣٠٦٠
٢٣٠٨٠
٢٩٩٩٩

غير مقيم

ما يوازي عمالت أجنبية
بالليرة
غير مقيم
مقيم

االسم ----------------- :
التوقيع -------------:

المجموع

مصرف لبنان
نموذج RO-10

مديرية االحصاءات واألبحاث االقتصادية

االلتزامات بالعمالت االجنبية الخاضعة لنسبة ال  % ١٥المفروضة بموجب القرار االساسي رقم  ٧٩٢٦المرفق بالتعميم االساسي رقم ٨٦
والقرار األساسي رقم  ٧٩٣٥المرفق بالتعميم األساسي رقم ٨٧
رقم المصرف:

المتوسط بين _______________ و_________________
مقيمة بآالف الدوالرات االميركية
الرقم

االســـــــــم

٢٠١٠٠
٢٠١٨٠
٢٠٢٠٠
٢٠٢٥٠
٢٠٢٨٠
٢٠٣٠٠
٢٠٣٧٠
٢٠٣٨٠
٢٠٥٠٠
٢٠٥٦٠
٢٠٥٨٠
٢٣٩٠٠
٢٣٩٦٠
٢٣٩٨٠
٢٠٨٠٠Z
٢٠٨٧١
٢٠٨٩٠
٢٠٨٩٥
٢٤٣٠٠
٢٤٣٠١
٢٠٩٠٠
٢٠٩٨٠
٢١٠٠٠
٢١٢١٠

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 غير مقيمة
ناقص :حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة غير المقيمة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع غير المقيمة
مؤسسات مالية مسجلة مقيمة وغيرمقيمة
ناقص:حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مؤسسات القطاع المالي االخرى مقيمة وغيرمقيمة
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 وغيرمقيم
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
ودائع القطاع العام
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
قيم برسم الدفع لمقيمين وغيرمقيمين
مختلفون -قطاع خاص مقيم وغيرمقيم دائنون
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مختلفون -قطاع عام حسابات تحت الطلب دائنون
نقدية لقاء عمليات الكترونية ضمانات
الشركاء  -مقيم وغيرمقيم
فوائد سارية غير مستحقة الدفع :ناقص
مقدمات نقدية مخصصة لتغطية نقص في المؤونة :ناقص
مخصصة لزيادة االموال الخاصة ناقص:ايداعات
قروض بموجب سندات الدين وما يماثلھا )استحقاق سنة أو أقل(
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 ،مصارف ومؤسسات مالية زميلة
وشقيقة وتابعة )باستثناء المصارف المقيمة(
ناقص:حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
شھادات مصرفية بالقيمة العادلة مقابل حساب ارباح وخسائر
)استحقاق سنة أو أقل /باستثناء المباعة الى المصارف المقيمة(
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
الشھادات المصرفية بالكلفة المطفأة )استحقاق سنة أو أقل/
باستثناء المباعة الى المصارف المقيمة(
ناقص :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مجموع االلتزامات مقيمة بالدوالر االميركي
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دوالر
أميركي

يورو

ليرة
استرليني

اسم المصرف:
فرنك
سويسري

دوالر
كندي

دوالر
استرالي

ين
ياباني

عمالت
أخرى

المجموع

مالحظة:
مراجعة القرار األساسي رقم  ٧٩٢٦المادة األولى :سندات الدين وشھادات االيداع والشھادات المصرفية التي تصدرھا المصارف والقروض التي تستحصل عليھا من القطاع المالي ولم يبقى
على تاريخ استحقاق كل منھا سوى سنة أو أقل.
) (١باستثناء حسابات برنامج االدخار /اإلقتراض السكني وودائع جھاز إسكان العسكريين المتطوعين التي سبق وتم االستفادة مقابلھا قبل تاريخ  ٢٠١٧/١٠/٢٠تعميم وسيط  ٤٧٥تاريخ ١٩
تشرين ) (١األول ٢٠١٧
االسم ------------------------------ :
التوقيع -----------------------------:

