٤٦١

تعميم أساسي للمصارف رقم ٧٦

موجه أيضا ً إلى المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية
١
وشركات اإليجار التمويلي

ﻨـ ـ ـ ــودﻋﻜم رﺒطـ ـ ـ ــﺎ ﻨﺴـ ـ ـ ــﺨﺔ ﻋـ ـ ـ ــن اﻝﻘ ـ ـ ـ ـرار اﻷﺴﺎﺴـ ـ ـ ــﻲ رﻗـ ـ ـ ــم  ٧٧٢٣ﺘـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ ٢٠٠٠/١٢/٢
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎرف.
ﺒﻴروت  ،ﻓﻲ  ٢ﻜﺎﻨون اﻷول ٢٠٠٠
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

 -١وﺟ ـ ــﻪ إﱃ اﳌﺆﺳﺴ ـ ــﺎت اﳌﺎﻟﻴ ـ ــﺔ وﻣﺆﺳﺴ ـ ــﺎت اﻟﻮﺳ ـ ــﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴ ـ ــﺔ وﺷ ـ ــﺮﻛﺎت اﻹﳚ ـ ــﺎر اﻟﺘﻤ ـ ــﻮﻳﻠﻲ ﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ ٨٠٢١
ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٢/١/١٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٩

الرقم القديم ١٨٧٠

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠١٤-١٢-٣١

٤٦٢

قرار أساسي رقم ٧٧٢٣
وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎرف
ان ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن،
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف وﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺎدة  ١٤٦ﻤﻨﻪ،
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي اﻝﻤﺘﺨذ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠٠/١١/٣٠
ﻴﻘرر ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ:١

ﻴطﻠــ ــب ﻤـ ـ ــن ﺠﻤﻴـ ـ ــﻊ اﻝﻤﺼ ـ ــﺎرف اﻝﻌﺎﻤﻠـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻝﺒﻨ ـ ــﺎن اﻋﺘﻤـ ـ ــﺎد اﻻﻨﻤـ ـ ــوذج ٢٠١٠
)ﻤوﺠ ـ ـ ـ ـ ــودات  -ﻤطﻠوﺒ ـ ـ ـ ـ ــﺎت  -ﺨ ـ ـ ـ ـ ــﺎرج اﻝﻤﻴزاﻨﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ  -ﻤﻠﺤ ـ ـ ـ ـ ــق اﻝﻤوﺠ ـ ـ ـ ـ ــودات -
ﻤﻠﺤــق اﻝﻤطﻠوﺒــﺎت( اﻝﻤﻌــد ﻤــن ﻗﺒــل ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن وﻝﺠﻨــﺔ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف
وذﻝك ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨظﻴم:

٢

 -١اﻝوﻀﻌﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ واﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻔروع ﻝﺒﻨﺎن.
 -٢اﻝوﻀﻌﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ واﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻔروع اﻝﺨﺎرج.
 -٣اﻝوﻀﻌﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ واﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻔروع ﻝﺒﻨﺎن واﻝﺨﺎرج.
 -٤اﻝوﻀﻌﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ واﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ.
 -٥اﻝوﻀــﻌﻴﺎت اﻝﺸــﻬرﻴﺔ واﻝﺴــﻨوﻴﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴــﺔ  ٣ﻝﻜــل ﻤــن "اﻝوﺤــدات اﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ" اﻝﻤﻌــرف
ﻋﻨﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻝﻨﺼـوص اﻝﻨﺘظﻴﻤﻴــﺔ اﻝﺼــﺎدرة ﻋـن ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨـﺎن ،ﻋﻠــﻰ ان ﺘﻌﺘﺒــر
ﻓروع اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج اﻝﻤﺘواﺠدة ﻓﻲ ﺒﻠد واﺤد ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ "وﺤدة ﺘﺎﺒﻌﺔ"
واﺤدة.

 -١ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٩٠٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٨/٥/١٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٦٤
 -٢ﻋــﺪل ﻣﻄﻠــﻊ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻷوﱃ ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٢٧٥٠ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/١/١٥ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ ،(٤٨٤
اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .٢٠١٨/٢/٢٨
 -٣ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٩٠٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٨/٥/١٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  (١٦٤ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
» ﻳﻌﻤﻞ ﺬا اﻟﻘﺮار اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٠٠٨/٥/٣١ﻋﻠﻰ ان ﺗﺮﺳﻞ ،اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎً:
 -١اﻟﻮﺿــﻌﻴﺔ اﳌﺸــﺎر اﻟﻴﻬــﺎ ﰲ اﻟﺒﻨــﺪ ) (٥ﻣــﻦ اﳌــﺎدة اﻻوﱃ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻘـﺮار واﳌﻮﻗﻮﻓــﺔ ﺑﺘــﺎرﻳﺦ  ٢٠٠٧/١٢/٣١ﺧــﻼل ﻣﻬﻠــﺔ اﻗﺼــﺎﻫﺎ
. ٢٠٠٨/٥/٣١
 -٢ﻻﺋﺤﺔ "اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ" اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ) (٥ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ اﻗﺼﺎﻫﺎ «.٢٠٠٨/٥/٢٠

٤٦٣

اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  :١ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎرف ﺘزوﻴ ـ ـ ـ ـ ــد ﻜ ـ ـ ـ ـ ــل ﻤ ـ ـ ـ ـ ــن ﻝﺠﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝرﻗﺎﺒ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎرف
وﻤدﻴرﻴﺔ اﻻﺤﺼﺎءات واﻻﺒﺤﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 -٢ ١اﻝوﻀﻌﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨود ) (١و) (٢و) (٣و) (٤ﻤن اﻝﻤﺎدة
اﻻوﻝﻰ اﻋﻼﻩ اﻝﻜﺘروﻨﻴﺎً ﺒواﺴطﺔ اﻝﻤﺸروع اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻻرﺴﺎل اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﺎرﻴر
اﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ) (eSTRﻀﻤن ﻤﻬﻠﺔ ﻋﺸرة اﻴﺎم وﻤطﺒوﻋﺔ ﺨطﻴﺎً ﻀﻤن ﻤﻬﻠﺔ اﺜﻨﻲ
ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤوﻗوﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝوﻀﻌﻴﺎت.
-٣ ٢اﻝوﻀـ ـ ــﻌﻴﺎت اﻝﺴـ ـ ــﻨوﻴﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺤـ ـ ــددة ﻓـ ـ ــﻲ اﻝﺒﻨـ ـ ــود ) (١و) (٢و) (٣و)(٤
ﻤ ــن اﻝﻤ ــﺎدة اﻻوﻝ ــﻰ ﻤ ــن ﻫ ــذا اﻝﻘـ ـرار ،اﻝﻜﺘروﻨﻴـ ـﺎً ،ﺒواﺴ ــطﺔ اﻝﻤﺸ ــروع اﻝﺨ ــﺎص
ﺒﺎﻻرﺴــﺎل اﻻﻝﻜﺘروﻨــﻲ ﻝﻠﺘﻘــﺎرﻴر اﻻﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ) (eSTRوﻤطﺒوﻋــﺔ ﺨطﻴ ـﺎً ﺨــﻼل
ﻤﻬﻠﺔ اﻗﺼﺎﻫﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬر ﺤزﻴران ﻤن ﻜل ﻋﺎم.
 -٣اﻝوﻀـ ـ ـ ـ ــﻌﻴﺎت اﻝﺸـ ـ ـ ـ ــﻬرﻴﺔ اﻝﻤﺤـ ـ ـ ـ ــددة ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﺒﻨـ ـ ـ ـ ــد ) (٥ﻤـ ـ ـ ـ ــن اﻝﻤـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻻوﻝـ ـ ـ ـ ــﻰ
ﻤــن ﻫــذا اﻝﻘ ـرار ،اﻝﻜﺘروﻨﻴ ـﺎً ،ﺒواﺴــطﺔ اﻝﻤﺸــروع اﻝﺨــﺎص ﺒﺎﻻرﺴــﺎل اﻻﻝﻜﺘروﻨــﻲ
ﻝﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻻﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ) (eSTRوذﻝـك ﻀـﻤن ﻤﻬﻠـﺔ ﻋﺸـرة اﻴـﺎم وﻤطﺒوﻋـﺔ ﺨطﻴـﺎً
ﻀﻤن ﻤﻬﻠﺔ اﺜﻨﻲ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤوﻗوﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝوﻀﻌﻴﺎت.
 -٤اﻝوﻀ ـ ــﻌﻴﺎت اﻝﺴ ـ ــﻨوﻴﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴ ـ ــﺔ اﻝﻤﺤ ـ ــددة ﻓ ـ ــﻲ اﻝﺒﻨ ـ ــد ) (٥ﻤ ـ ــن اﻝﻤ ـ ــﺎدة اﻻوﻝ ـ ــﻰ
ﻤ ــن ﻫ ــذا اﻝﻘـ ـرار ،اﻝﻜﺘروﻨﻴـ ـﺎً ،ﺒواﺴ ــطﺔ اﻝﻤﺸ ــروع اﻝﺨ ــﺎص ﺒﺎﻻرﺴ ــﺎل اﻻﻝﻜﺘروﻨ ــﻲ
ﻝﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ) (eSTRوﻤطﺒوﻋﺔ ﺨطﻴﺎً ﺨﻼل ﻤﻬﻠـﺔ اﻗﺼـﺎﻫﺎ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺸـﻬر
ﺤزﻴران ﻤن ﻜل ﻋﺎم.
 -٥ﻻﺌﺤ ـ ــﺔ "اﻝوﺤ ـ ــدات اﻝﺘﺎﺒﻌ ـ ــﺔ"  ٤اﻝﻤﻌ ـ ــدة وﻓﻘ ـ ـ ـﺎً ﻝﻼﻨﻤ ـ ــوذج اﻝﻤﻠﺤ ـ ــق ﺒﻬ ـ ــذا اﻝﻘ ـ ـ ـرار
ﺘرﻓــق ﺒﺎﻝوﻀــﻌﻴﺎت اﻝﺸــﻬرﻴﺔ واﻝﺴــﻨوﻴﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴــﺔ اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد ) (٥ﻤــن
اﻝﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻻوﻝ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا اﻝﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار وﻋﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اي ﺘﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﻴل ﻴطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أر
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻼﺌﺤﺔ.

 -١ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٩٠٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٨/٥/١٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٦٤
 -٢ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻻوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗـﻢ  ١٠١١٨ﺗـﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٤/١٤ﺗﻌﻤـﻴﻢ وﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ  ،(١٨٣اﻟـﺬي ﻳﻌﻤـﻞ
ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .٢٠٠٩/٤/٣٠
 -٣ﻋـ ــﺪل ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ـﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١٢٧٥٠ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/١/١٥ﺗﻌﻤـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ ،(٤٨٤
اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .٢٠١٨/٢/٢٨
 -٤ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٩٠٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٨/٥/١٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  (١٦٤ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
» ﻳﻌﻤﻞ ﺬا اﻟﻘﺮار اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٠٠٨/٥/٣١ﻋﻠﻰ ان ﺗﺮﺳﻞ ،اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎً:
 - ١اﻟﻮﺿــﻌﻴﺔ اﳌﺸــﺎر اﻟﻴﻬــﺎ ﰲ اﻟﺒﻨــﺪ ) (٥ﻣــﻦ اﳌــﺎدة اﻻوﱃ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻘ ـﺮار واﳌﻮﻗﻮﻓــﺔ ﺑﺘــﺎرﻳﺦ  ٢٠٠٧/١٢/٣١ﺧــﻼل ﻣﻬﻠــﺔ اﻗﺼــﺎﻫﺎ
. ٢٠٠٨/٥/٣١
 -٢ﻻﺋﺤﺔ "اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ" اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ) (٥ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ اﻗﺼﺎﻫﺎ «.٢٠٠٨/٥/٣٠
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٦٤

اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  :١ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف:
 -١اﻋداد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ "ﻝﻠوﺤدات اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ" ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻋﻠﻰ اﺴﺎس اﻓرادي أو ﻋﻠﻰ
اﺴﺎس ﻤﺠﻤﻊ ،ﺤﻴث ﻴﻨطﺒق ،أي ﻓﻲ ﺤﺎل وﺠود ﻓروع "ﻝﻠوﺤدة اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ" أو وﺠود
ﻤﺼـ ــﺎرف أو ﻤؤﺴﺴـ ــﺎت ﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ أو أي ﺸـ ــرﻜﺎت اﺨـ ــرى ﺘﺨﻀـ ــﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬـ ــﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ
ﻝﻤوﺠب اﻝﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻌﺎﺌدة "ﻝﻠوﺤدة اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ" اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ.
 -٢إدراج ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﺤﺴـﺎﺒﺎت ،ﻓــﻲ "اﻝوﺤـدات اﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ" ،اﻝﻤﺴـﺠﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠــﺔ اﻝﺒﻠـد اﻝﻤﻀــﻴف
وﺴـ ــﺎﺌر اﻝﻌﻤـ ــﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴـ ــﺔ ﺘﺤـ ــت ﺨﺎﻨـ ــﺔ "ﻏﻴـ ــر اﻝﻤﻘﻴﻤـ ــﻴن ﺒﻤـ ــﺎ ﻴ ـ ـوازي اﻝﻌﻤـ ــﻼت
اﻻﺠﻨﺒﻴــﺔ ﺒــﺎﻝﻠﻴرات اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ" أﻤ ــﺎ اﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت ﺒــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝوﺤ ــدات
ﻓﺘــدرج ﻓــﻲ ﺨﺎﻨــﺔ "ﻏﻴــر اﻝﻤﻘﻴﻤــﻴن ﺒــﺎﻝﻠﻴرات اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ" وذﻝــك ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺨــص وﻀــﻌﻴﺔ
"اﻝوﺤــدات اﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ" ﻓــﻲ اﻝﺨــﺎرج أو اﻝوﻀــﻌﻴﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻀــﻤن ﺤﺴــﺎﺒﺎت "اﻝوﺤــدات
اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ" )ﻓروع اﻝﺨﺎرج ،ﻓروع ﻝﺒﻨﺎن واﻝﺨﺎرج ،اﻝوﻀﻌﻴﺎت اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ(.
اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ: ٢

ﺘﻠﻐﻰ اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن :٣
 - ١اﻝﺘﻌﻤﻴم ﻝﻠﻤﺼﺎرف رﻗم  ٤٨٤ﺘﺎرﻴﺦ .١٩٨٤/٦/٢٢
 - ٢اﻝﺘﻌﻤﻴم ﻝﻠﻤﺼﺎرف رﻗم  ٨٠٨ﺘﺎرﻴﺦ . ١٩٨٨/٦/١٤
 - ٣اﻝﺘﻌﻤﻴم ﻝﻠﻤﺼﺎرف رﻗم  ٩٩١ﺘﺎرﻴﺦ . ١٩٩٠/١١/٢٦
 - ٤اﻝﺘﻌﻤﻴم ﻝﻠﻤﺼﺎرف وﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ رﻗم  ١١٦٠ﺘﺎرﻴﺦ . ١٩٩٣/٣/٢٦
 - ٥اﻝﺘﻌﻤﻴم ﻝﻠﻤﺼﺎرف وﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ رﻗم  ١٢٠١ﺘﺎرﻴﺦ . ١٩٩٣/١٠/١٩
 - ٦اﻝﻘـ ـرار رﻗ ــم  ٧٢٧٣ﺘ ــﺎرﻴﺦ  ١٩٩٩/٤/١٥ﻤوﻀ ــوع اﻝﺘﻌﻤ ــﻴم ﻝﻠﻤﺼ ــﺎرف رﻗ ــم
 ١٧١٨ﺘﺎرﻴﺦ .١٩٩٩/٤/١٥
 - ٧اﻝﻘـ ـرار رﻗ ــم  ٧٥٥٠ﺘ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٠/٣/٣٠ﻤوﻀ ــوع اﻝﺘﻌﻤ ــﻴم ﻝﻠﻤﺼ ــﺎرف رﻗ ــم
 ١٨١٢ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠٠/٣/٣٠

 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٩٠٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٨/٥/١٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٦٤
 -٢ﻋـ ــﺪل ﺗ ـ ـﺮﻗﻴﻢ ﻫـ ــﺬﻩ اﳌـ ــﺎدة ﲝﻴـ ــﺚ اﺻـ ــﺒﺢ »اﻟﺮاﺑﻌـ ــﺔ« ﺑـ ــﺪﻻً ﻣـ ــﻦ »اﻟﺜﺎﻟﺜـ ــﺔ« ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ ٩٩٠٢
ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٨/٥/١٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٦٤
 -٣ارﻗﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ﻫﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﱰﻗﻴﻢ اﻟﻘﺪﱘ.

٤٦٥

اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ :١ﻴﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﻘرار ﻓور ﺼدورﻩ .
اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ :٢ﻴﻨﺸر ﻫذا اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ .
ﺒﻴروت  ،ﻓﻲ  ٢ﻜﺎﻨون اﻷول ٢٠٠٠
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

 -١ﻋـ ــﺪل ﺗ ـ ـﺮﻗﻴﻢ ﻫـ ــﺬﻩ اﳌـ ــﺎدة ﲝﻴـ ــﺚ اﺻـ ــﺒﺢ »اﳋﺎﻣﺴـ ــﺔ« ﺑـ ــﺪﻻً ﻣـ ــﻦ »اﻟﺮاﺑﻌـ ــﺔ« ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ ٩٩٠٢
ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٨/٥/١٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٦٤
 -٢ﻋ ــﺪل ﺗـ ـﺮﻗﻴﻢ ﻫ ــﺬﻩ اﳌ ــﺎدة ﲝﻴ ــﺚ اﺻ ــﺒﺢ »اﻟﺴﺎدﺳ ــﺔ« ﺑ ــﺪﻻً ﻣ ــﻦ »اﳋﺎﻣﺴ ــﺔ« ﲟﻮﺟ ــﺐ اﳌ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ ٩٩٠٢
ﺗﺎرﻳﺦ )٦ ٢٠٠٨/٥/١٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٦٤
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٦٦

مصرف لبنان
مدرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية

نموذج ٢٠١٠

١

الموجودات
المبالغ باالف الليرات
البند

رقم الفرز
اآللي
١٠١٠٠
١٠١٠١
١٠١٠٢
١٠٢٠٠
١٠٢٠٠
١٠٢٠٥
١٠٢٠٥
١٠٢٠٦
١٠٢٠٩
١٠٢١١
١٠٢١٢
١٠٢١٤
١٠٢٢٦
١٠٢٢٦
١٠٢٢٧
١٠٢٢٨
١٠٢٢٩
١٠٢٣٠
١٠٢٣٠
١٠٢٣١
١٠٢٤٠
١٠٢٣٣
١٠٢٣٣
١٠٢٣٤
١٠٢٣٥
١٠٢٥٠
١٠٢٥٠
١٠٢٦٦
١٠٢٦٦
١٠٢٦٥
١٠٢٦٤
١٠٢٦٣
١٠٢٦٢
١٠٢٦٠
١٠٢٥٥

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
المجموع
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

الصندوق

منھا :بالدوالر األميركي
منھا :باليورو
١٠٢٣٠+١٠٢٢٦+١٠٢٠٥
الحسابات مع مصرف لبنان ومؤسسات اإلصدار األخرى
١٠٢١٤+١٠٢١٢+١٠٢١١+١٠٢٠٩+١٠٢٠٦
الحسابات النقدية المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا
ملحوظا في مخاطر االئتمان
أموال جاھزة تحت الطلب
توظيفات الجل
حسابات مدينة أخرى
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٠٢٢٩+١٠٢٢٧
الحسابات النقدية غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
اجمالي الحسابات النقدية غير المنتجة

منھا :الفوائد المتراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٠٢٥٠+١٠٢٣٣+١٠٢٤٠
شھادات إيداع )مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى(

منھا :استحقاق أساسي ومتبقي سنة او اقل
شھادات اإليداع المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب االرباح
والخسائر
١٠٢٣٥+١٠٢٣٤
شھادات اإليداع المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل
االخرى
شھادات اإليداع المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا
في مخاطر االئتمان
شھادات اإليداع غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
١٠٢٥٥+١٠٢٦٦
شھادات اإليداع المصنفة بالكلفة المطفأة
١٠٢٦٠+١٠٢٦٢+١٠٢٦٣+١٠٢٦٤+١٠٢٦٥
شھادات اإليداع المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا
في مخاطر االئتمان
القيمة اإلسميّة
العالوات
ناقص :الحسومات
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٠٢٥٨+١٠٢٥٦

 -١ادﺧــﻞ آﺧــﺮ ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻻﳕــﻮذج ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ١٣١٨١ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢٠/١/١٦ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ،(٥٣٨اﻟــﺬي ﻳﻌﻤــﻞ ﺑــﻪ
اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .٢٠٢٠/١/٣١

٤٦٧

نموذج ٢٠١٠
الموجودات
رقم الفرز
اآللي
١٠٢٥٥
١٠٢٥٦
١٠٢٥٧
١٠٢٥٨
١٤٠٠٠
١٤٠٠٠
١٤٠٠١
١٤٠٦٠
١٤٠٢٠
١٤٠٢٠
١٤٠٢١
١٤٠٢٢
١٤٠٩٠
١٤٠٩٠
١٤٠٧٠
١٤٠٧٠
١٤٠٧١
١٤٠٧٢
١٤٠٧٣
١٤٠٧٤
١٤٠٧٥
١٤٠٨٠
١٤٠٨٠
١٤٠٨١
١٤٠٨٢
١٤٠٨٣
١٤٥٠٠
١٤٥٠٠
١٤٥٥٠
١٤٥٥٠
١٠٤٠٠
١٠٤٠٠
١٠٤٠٨
١٠٤٠٨
١٠٤١٠
١٠٤٢٠
١٠٤٤٠
١٠٤٥٠
١٠٤٦٠
١٠٤٦١
١٠٤٧٠
١٠٤٨٠
١٠٤٨٥
١٠٤٩٥

المبالغ باالف الليرات
البند
شھادات اإليداع غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
إجمالي شھادات االيداع غير المنتجة

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
المجموع
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٤٠٩٠+١٤٠٢٠+١٤٠٦٠
سندات الخزينة اللبنانية وسندات حكومية أخرى

منھا :استحقاق أساسي ومتبقي سنة او اقل
سندات الخزينة المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح
والخسائر
١٤٠٢٢+١٤٠٢١
سندات الخزينة المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل
االخرى
سندات الخزينة المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا في
مخاطر االئتمان
سندات الخزينة غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
١٤٠٨٠+١٤٠٧٠
سندات الخزينة المصنفة بالكلفة المطفأة
١٤٠٧٥+١٤٠٧٤+١٤٠٧٣+١٤٠٧٢+١٤٠٧١
سندات الخزينة المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا
في مخاطر االئتمان
القيمة اإلسميّة
العالوات
ناقص :الحسومات
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٤٠٨٣+١٤٠٨١
سندات الخزينة غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
إجمالي سندات الخزينة غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٣٥٠٠+١٤٥٥٠
الحسابات لدى القطاع المالي
١٤٤٠٠+١٠٧٠٠+١٠٥٠٠+١٠٤٠٠
الحسابات لدى القطاع المالي غير المرتبط
١٠٤٩٥+١٠٤٠٨
مصارف تجارية
١٠٤٨٠+١٠٤٧٠+١٠٤٦٠+١٠٤٥٠+١٠٤٤٠+١٠٤٢٠+١٠٤١٠
١٠٤٨٥+
حسابات المصارف التجارية المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت
ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
حسابات تحت الطلب
توظيفات ألجل
قروض مالية معطاة
حسابات معطاة كضمانة
حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة

منھا :تغطية لعمليات القطع
قيم مالية مأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٠٤٩٨+١٠٤٩٦

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٦٨

نموذج ٢٠١٠
الموجودات
رقم الفرز
اآللي
١٠٤٩٥
١٠٤٩٦
١٠٤٩٧
١٠٤٩٨
١٠٥٠٠
١٠٥٠٠
١٠٥٠٩
١٠٥٠٩
١٠٥١٠
١٠٥٢٠
١٠٥٤٠
١٠٥٥٠
١٠٥٥٥
١٠٥٥٦
١٠٥٦٠
١٠٥٨٠
١٠٥٨٥
١٠٥٩٦
١٠٥٩٦
١٠٥٩٧
١٠٥٩٨
١٠٥٩٩
١٠٧٠٠
١٠٧٠٠
١٠٧٠١
١٠٧٠٩
١٠٧٠٩
١٠٧١٠
١٠٧٢٠
١٠٧٤٠
١٠٧٥٠
١٠٧٥١
١٠٧٦٠
١٠٧٦٥
١٠٧٦٨
١٠٧٨٥
١٠٧٨٦
١٠٧٨٦
١٠٧٨٧
١٠٧٨٨
١٠٧٨٩
١٤٤٠٠

المبالغ باالف الليرات
البند
حسابات المصارف التجارية غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا
االئتمانية
اجمالي حسابات المصارف التجارية غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٠٥٩٦+١٠٥٠٩
مصارف التسليف المتوسط والطويل األجل
١٠٥٨٠+١٠٥٦٠+١٠٥٥٥+١٠٥٥٠+١٠٥٤٠+١٠٥٢٠+١٠٥١٠
١٠٥٨٥+
حسابات مصارف التسليف المتوسط والطويل االجل المنتجة التي لم
تشھد والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
حسابات تحت الطلب
توظيفات ألجل
قروض مالية معطاة
حسابات معطاة كضمانة
حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة

منھا :تغطية لعمليات القطع
قيم مالية مأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٠٥٩٩+١٠٥٩٧
حسابات مصارف التسليف المتوسط والطويل االجل غير المنتجة التي
شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
اجمالي حسابات المصارف التجارية غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٠٧٨٦+١٠٧٠٩
مؤسسات مالية مسجلة

منھا :مؤسسات ذات امتياز خاص )سوفيل(
١٠٧٦٨+١٠٧٦٥+١٠٧٦٠+١٠٧٥٠+١٠٧٤٠+١٠٧٢٠+١٠٧١٠
١٠٧٨٥+
حسابات المؤسسات المالية المسجلة المنتجة التي لم تشھد والتي
شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
حسابات تحت الطلب
توظيفات ألجل
قروض مالية معطاة
حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة

منھا :تغطية لعمليات القطع
حسابات معطاة كضمانة
قيم مالية مأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٠٧٨٩+١٠٧٨٧
حسابات المؤسسات المالية غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا
االئتمانية
اجمالي حسابات المؤسسات المالية غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٤٤٩٠+١٤٤٠٥

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
المجموع
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

٤٦٩

نموذج ٢٠١٠
الموجودات
المبالغ باالف الليرات
البند

رقم الفرز
اآللي

١٤٤٠٠

١٤٤٠٥
١٤٤٠٥
١٤٤١٠
١٤٤٢٠
١٤٤٣٠
١٤٤٤٠
١٤٤٥٠
١٤٤٥١
١٤٤٦٠
١٤٤٧٠
١٤٤٨٠
١٤٤٩٠
١٤٤٩٠
١٤٤٩١
١٤٤٩٢
١٤٤٩٣
١٣٥٠٠
١٣٥٠٠
١٢٩٠٠
١٢٩٠٠
١٢٩٠٢
١٢٩٠٢
١٢٩٠٣
١٢٩٠٤
١٢٩٠٥
١٢٩٠٦
١٢٩٠٧
١٢٩٠٨
١٢٩٠٩
١٢٩١٠
١٢٩١١
١٢٩٣٠
١٢٩٣٠
١٢٩٣١
١٢٩٣٢
١٢٩٣٣
١٣٠٠٠
١٣٠٠٠

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
المجموع
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

مؤسسات القطاع المالي االخرى )الھيئات اإلقليمية والدولية
ومصارف اإلنماء المتعددة األطراف ،شركات التأمين ،مؤسسات
الصرافة ،مؤسسات الوساطة ،االيجار التمويلي ،كونتوارات
التسليف ،ھيئات االستثمار الجماعي ،مؤسسات التحاويل
االلكترونية(..
١٤٤٧٠+١٤٤٦٠+١٤٤٥٠+١٤٤٤٠+١٤٤٣٠+١٤٤٢٠+١٤٤١٠
١٤٤٨٠+
حسابات مؤسسات القطاع المالي االخرى المنتجة التي لم تشھد
والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
حسابات تحت الطلب
توظيفات ألجل
قروض مالية معطاة
حسابات معطاة كضمانة
حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة

منھا :تغطية لعمليات القطع
قيم مالية مأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٤٤٩٣+١٤٤٩١
حسابات مؤسسات القطاع المالي االخرى غير المنتجة التي شھدت
تدنيا في قيمتھا االئتمانية
اجمالي حسابات مؤسسات القطاع المالي االخرى غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٣٠٠٠+١٢٩٠٠
الحسابات لدى القطاع المالي المرتبط
١٢٩٣٠+١٢٩٠٢
الفروع في الخارج
١٢٩١٠+١٢٩٠٩+١٢٩٠٧+١٢٩٠٦+١٢٩٠٥+١٢٩٠٤+١٢٩٠٣
١٢٩١١+
حسابات الفروع في الخارج التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا
ملحوظا في مخاطر االئتمان
حسابات تحت الطلب
توظيفات ألجل
حسابات معطاة كضمانة
حسابات اخرى
حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة

منھا :تغطية لعمليات القطع
قيم مالية مأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٢٩٣٣+١٢٩٣١
حسابات الفروع في الخارج غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا
االئتمانية
اجمالي الحسابات الفروع في الخارج غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٣٠٩٦+١٣٠٠٩
المركز الرئيسي ،المؤسسة األم ،المصارف والمؤسسات المالية
الزميلة و الشقيقة والتابعة

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٧٠

نموذج ٢٠١٠
الموجودات
رقم الفرز
اآللي
١٣٠٠٩
١٣٠٠٩
١٣٠١٠
١٣٠٢٠
١٣٠٤٠
١٣٠٥٠
١٣٠٦٠
١٣٠٦١
١٣٠٧٠
١٣٠٨٠
١٣٠٨٥
١٣٠٩٦
١٣٠٩٦
١٣٠٩٧
١٣٠٩٨
١٣٠٩٩
١١٠٠٠
١٢٨٠٠
١٢٨٠٠
١٢٨٠١
١٢٨٠٢
١٢٨٥٠
١٢٨١٠
١٢٨١٠
١٢٨١١
١٢٨١٢
١٢٨٠٥
١٢٨٠٥
١٢٨٦٠
١٢٨٦٠
١٢٨٦٤
١٢٨٦٦
١٢٨٦٧
١٢٨٨٠
١٢٨٩٠
١٢٨٧٠
١٢٨٧٠
١٢٨٧١
١٢٨٧٢
١٢٨٧٣

المبالغ باالف الليرات
البند
١٣٠٨٠+١٣٠٧٠+١٣٠٦٠+١٣٠٥٠+١٣٠٤٠+١٣٠٢٠+١٣٠١٠
١٣٠٨٥+
حسابات المركز الرئيسي ،المؤسسة األم ،المصارف الزميلة
والشقيقة والتابعة المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا
ملحوظا في مخاطر االئتمان
حسابات تحت الطلب
توظيفات ألجل
قروض مالية معطاة
حسابات معطاة كضمانة
حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة

منھا :تغطية لعمليات القطع
قيم مالية مأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٣٠٩٩+١٣٠٩٧
حسابات المركز الرئيسي ،المؤسسة األم ،المصارف الزميلة
والشقيقة والتابعة غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
اجمالي حسابات المركز الرئيسي ،المؤسسة األم ،المصارف الزميلة
والشقيقة والتابعة غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
شيكات مشتراة
١٢٨٠٥+١٢٨١٠+١٢٨٥٠
الشھادات المصرفية

منھا :استحقاق أساسي ومتبقي سنة او اقل
منھا :إصدار قطاع مالي مرتبط
الشھادات المصرفية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح
والخسائر
١٢٨١٢+١٢٨١١
الشھادات المصرفية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل
الشامل االخرى
الشھادات المصرفية التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا في
مخاطر االئتمان
الشھادات المصرفية غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
١٢٨٧٠+١٢٨٦٠
الشھادات المصرفية المصنفة بالكلفة المطفأة
١٢٨٩٠+١٢٨٨٠+١٢٨٦٧+١٢٨٦٦+١٢٨٦٤
الشھادات المصرفية المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا
ملحوظا في مخاطر االئتمان
القيمة اإلسميّة
العالوات
ناقص :الحسومات
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٢٨٧٣+١٢٨٧١
الشھادات المصرفية غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا
االئتمانية
اجمالي الشھادات المصرفية غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
المجموع
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

٤٧١

نموذج ٢٠١٠
الموجودات
رقم الفرز
اآللي
١٨٥٠٠
١٨٥٠٠
١٨٥٥٠
١٨٥٥٠
١٨٣٠٠
١٨٣٠٠
١٨٣٠٧
١٨٣٠٩
١٨٣٠٩
١٨٣١٠
١٨٣١٥
١٨٣١٦
١٨٣٢٠
١٨٣٢٥
١٨٣٤٠
١٨٣٤٥
١٨٣٥٠
١٨٣٥١
١٨٣٥٥
١٨٣٦٠
١٨٣٦٥
١٨٣٧٠
١٨٣٨٠
١٨٣٨٥
١٨٣٩٠
١٨٣٩٠
١٨٣٩١
١٨٣٩٢
١٨٣٩٣
١٨٤٠٠
١٨٤٠٠
١٨٤٠٧
١٨٤٠٩
١٨٤٠٩
١٨٤٢٥
١٨٤٢٦
١٨٤٣٠
١٨٤٤٠
١٨٤٥٠
١٨٤٦٠
١٨٤٥٥
١٨٤٦٥
١٨٤٧٠
١٨٤٧٥

المبالغ باالف الليرات
البند

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
المجموع
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

١١٥٠٠+١٨٥٥٠
محفظة القروض والتسليفات
١١٦٠٠+١١٨٠٠+١١٢٠٠+١٨٤٠٠+١٨٣٠٠
القروض والتسليفات للجھات غير المرتبطة غير المالية
١٨٣٩٠+١٨٣٠٩
اعتمادات للزبائن قصيرة األجل

منھا :تسليفات لقاء ضمانات نقدية
١٨٣٤٥+١٨٣٤٠+١٨٣٢٥+١٨٣٢٠+١٨٣١٦+١٨٣١٥+١٨٣١٠
+١٨٣٨٠+١٨٣٧٠+١٨٣٦٥+١٨٣٦٠+١٨٣٥٥+١٨٣٥٠+
١٨٣٨٥
اعتمادات للزبائن قصيرة االجل المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت
بعد ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
تسليفات بالحساب الجاري
تسليفات فاكتورينغ
ناقص :حسابات عائدة لعمليات فاكتورينغ مع حق الرجوع
سندات ألمر المصرف
ناقص :فوائد محتسبة مسبقا على سندات المر المصرف
سندات وقيم غير مسددة
ناقص :فوائد محتسبة مسبقا على سندات وقيم غير مسددة
حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة

منھا :تغطية عمليات القطع
مدينون بموجب بطاقات ائتمان
حسابات دائنة صدفة مدينة
قروض ايجار تمويلي
قروض أخرى قصيرة األجل
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٨٣٩٣+١٨٣٩١
اعتمادات للزبائن قصيرة االجل غير المنتجة التي شھدت تدنيا في
قيمتھا االئتمانية
اجمالي اعتمادات الزبائن قصيرة االجل غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٨٤٩٥+١٨٤٠٩
قروض للزبائن المتوسطة والطويلة األجل

منھا  :قروض لقاء ضمانات نقدية
١٨٤٦٠+١٨٤٥٥+١٨٤٥٠+١٨٤٤٠+١٨٤٣٠+١٨٤٢٦+١٨٤٢٥
١٨٤٨٥+١٨٤٨٠+١٨٤٧٥+١٨٤٧٠+١٨٤٦٥+
قروض للزبائن المتوسطة والطويلة االجل المنتجة التي لم تشھد
والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
تسليفات فاكتورينغ
ناقص :حسابات عائدة لعمليات فاكتورينغ مع حق الرجوع
سندات ألمر المصرف
ناقص :فوائد محتسبة مسبقا على سندات المر المصرف
سندات وقيم غير مسددة
ناقص :فوائد محتسبة مسبقا على سندات وقيم غير مسددة
مدينون بموجب بطاقات االئتمان
قروض ايجار تمويلي
قروض أخرى متوسطة وطويلة األجل
القروض المدعومة الفوائد

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٧٢

نموذج ٢٠١٠
الموجودات
رقم الفرز
اآللي
١٨٤٨٠
١٨٤٨١
١٨٤٨٥
١٨٤٩٥
١٨٤٩٥
١٨٤٩٦
١٨٤٩٧
١٨٤٩٨
١١٢٠٠
١١٢٠٠
١١٢٠٩
١١٢٠٩
١١٢١٠
١١٢١٥
١١٢٣٠
١١٢٣٥
١١٢٤٠
١١٢٤٥
١١٢٥٠
١١٢٥٥
١١٢٦٠
١١٢٦١
١١٢٨٠
١١٢٨٠
١١٢٨٤
١١٢٨١
١١٢٨٢
١١٢٨٣
١١٨٠٠
١١٨٠٠
١١٨١٠
١١٨١٠
١١٨١٥
١١٨٢٠
١١٨٥٠
١١٨٥٠
١١٨٥٥
١١٨٥٦
١١٨٦٠
١١٦٠٠
١١٦٠٠
١١٦٠٩

المبالغ باالف الليرات
البند
فوائد سارية غير مستحقة القبض

منھا :على القروض المدعومة الفوائد
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٨٤٩٨+١٨٤٩٦
قروض الزبائن المتوسطة والطويلة االجل غير المنتجة التي شھدت
تدنيا في قيمتھا االئتمانية
اجمالي اعتمادات الزبائن المتوسطة والطويلة االجل غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
11209+11280
سندات محسومة للزبائن ) جھات غير مرتبطة(
11210+11215+11230+11235+11240+11245+11250
+11255+11260
حسابات السندات المحسومة المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت
ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
سندات تجارية
ناقص :فوائد محتسبة مسبقا على سندات تجارية
سندات موقعة من اإلدارات العامة
ناقص :فوائد محتسبة مسبقا على سندات موقعة من االدارات العامة
سندات موقعة من المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري
ناقص :فوائد محتسبة مسبقا على سندات موقعة من المؤسسات العامة
ذات الطابع التجاري
صكوك مديونيات القطاع الخاص المشتراة دون حق الرجوع
ناقص :فوائد محتسبة مسبقا على صكوك مديونيات القطاع الخاص
المشتراة دون حق الرجوع
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
منھا  :ناقص مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة على القطاع الخاص
١١٢٨٣+١١٢٨١
حسابات السندات المحسومة غير المنتجة التي شھدت تدنيا في
قيمتھا االئتمانية
منھا  :على القطاع الخاص
اجمالي السندات المحسومة غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١١٨٥٠+١١٨١٠
مدينون بموجب قبوالت )باستثناء الجھات المرتبطة غير المالية(
١١٨٢٠+١١٨١٥
حسابات مدينون بموجب قبوالت المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت
ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
اجمالي حسابات مدينون بموجب قبوالت المنتجة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١١٨٦٠+١١٨٥٥
حسابات مدينون بموجب قبوالت غير المنتجة التي شھدت تدنيا في
قيمتھا االئتمانية
اجمالي حسابات مدينون بموجب قبوالت غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١١٦٦٠+١١٦٠٩
تسليفات للقطاع العام
١١٦٣٥+١١٦٣٠+١١٦٢٠+١١٦١٤+١١٦١٣+١١٦١٢+١١٦١٠

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
المجموع
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

٤٧٣

نموذج ٢٠١٠
الموجودات
رقم الفرز
اآللي
١١٦٠٩
١١٦١٠
١١٦١٢
١١٦١٣
١١٦١٤
١١٦٢٠
١١٦٣٠
١١٦٣٥
١١٦٦٠
١١٦٦٠
١١٦٦١
١١٦٦٢
١١٦٦٣
١١٥٠٠
١١٥٠٠
١١٥١٠
١١٥٠٨
١١٥٠٨
١١٥١٥
١١٥٢٥
١١٥٢٦
١١٥٢٧
١١٥٣٠
١١٥٤٠
١١٥٨٠
١١٥٩٥
١١٥٦٠
١١٥٦٠
١١٥٦١
١١٥٦٢
١١٥٦٣
١٥٨٠٠
١٥٨٠٠
١٥٦٠٠
١٥٦٠٠
١٥٦٠١
١٥٦٠٢
١٥٦١٠
١٥٦١٤
١٥٦٢٠
١٥٦٢٤
١٥٦٣٠
١٥٦٣٤

المبالغ باالف الليرات
البند
تسليفات القطاع العام المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا
ملحوظا في مخاطر االئتمان
اإلدارات العامة
صكوك المديونيات على القطاع العام
ناقص :فوائد محتسبة مسبقا على صكوك المديونيات على القطاع العام
تسليفات أخرى
المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١١٦٦٣+١١٦٦١
تسليفات القطاع العام غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا
االئتمانية
اجمالي تسليفات القطاع العام غير المنتجة
منھا  :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١١٥٦٠+١١٥٠٨
القروض والتسليفات للجھات المرتبطة غير المالية )المادة  ١٥٢من
قانون النقد والتسليف(
منھا  :تسليفات لقاء ضمانات نقدية
١١٥٨٠+١١٥٤٠+١١٥٣٠+١١٥٢٧+١١٥٢٦+١١٥٢٥+١١٥١٥
١١٥٩٥+
القروض والتسليفات للجھات المرتبطة غير المالية المنتجة التي لم
تشھد والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
تسليفات بالحساب الجاري
تسليفات فاكتورينغ
سندات محسومة
ناقص :فوائد محتسبة مسبقا على سندات محسومة
مدينون بموجب قبوالت
حسابات مدينة أخرى المنتجة للفوائد
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١١٥٦٣+١١٥٦١
القروض والتسليفات للجھات المرتبطة غير المالية غير المنتجة التي
شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
اجمالي القروض والتسليفات غير المنتجة

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
المجموع
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٦٠٠٠+١٥٦٦٠+١٥٦٠٠
األدوات المالية األخرى والمساھمات
١٥٦٥٠+١٥٦٤٠+١٥٦٣٠+١٥٦٢٠+١٥٦١٠
محافظ األدوات المالية األخرى المصنّفة بالقيمة العادلة مقابل األرباح
والخسائر

منھا :غير متداولة
منھا :إصدار قطاع مالي مرتبط
اسھم

منھا :مأخوذة إستيفاء لدين
حصص

منھا :مأخوذة إستيفاء لدين
أدوات مالية مر ّكبة

منھا :المرتبطة بسندات الدولة اللبنانية
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٧٤

نموذج ٢٠١٠
الموجودات
رقم الفرز
اآللي
١٥٦٣٥
١٥٦٤٠
١٥٦٤٤
١٥٦٥٠
١٥٦٥٤
١٥٦٦٠
١٥٦٦٠
١٥٦٦١
١٥٦٦٢
١٥٦٦٣
١٥٦٦٤
١٥٦٦٥
١٦٠٠٠
١٦٠٠٠
١٦٧٤٠
١٦٧٤٠
١٦٧٤١
١٦٧٤٢
١٦٧٤٣
١٦٧٥٥
١٦٧٥١
١٦٧٦٠
١٦٧٦١
١٦٢٤٥
١٦٢٤٥
١٦٢٤٦
١٦٢٤٧
١٦٢٧٠
١٦٢٧٠
١٦٢٧١
١٦٢٧١
١٦٢٧٢
١٦٢٧٣
١٦٢٧٥
١٦٢٧٥
١٦٢٧٦
١٦٢٧٧
١٦٧٩٠
١٦٧٩٠
١٦٧٩١
١٦٧٩٢
١٦٧٩٣
١٦٨٠٠
١٦٨٠٠

المبالغ باالف الليرات
البند

منھا :فوائد سارية غير مستحقة القبض
سندات دين وسندات أخرى

منھا :فوائد سارية غير مستحقة القبض
قروض وسندات دين مرؤوسة

منھا :فوائد سارية غير مستحقة القبض
١٥٦٦٥+١٥٦٦٤+١٥٦٦٣+١٥٦٦٢+١٥٦٦١
فروقات تقييم المشتقات المالية
عقود قطع الجل
عقود مبادلة
عقود خيار
عقود مستقبلية
فروقات تقييم مشتقات مالية اخرى
١٦٧٠٠+١٦٣٠٠+١٦١٠٠+١٦٧٩٠+١٦٧٤٠
األصول المالية لالستثمار
١٦٢٧٠+١٦٢٤٥+١٦٧٦٠+١٦٧٥٥
محافظ االدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل
الشامل االخرى

منھا :غير المتداولة
منھا :استحقاق أساسي ومتبقي سنة او اقل
منھا :إصدار قطاع مالي مرتبط
اسھم
منھا :مأخوذة إستيفاء لدين
حصص
منھا :مأخوذة إستيفاء لدين
١٦٢٤٧+١٦٢٤٦
سندات دين
سندات الدين المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا في
مخاطر االئتمان
سندات الدين غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
١٦٢٧٥+١٦٢٧١
قروض وسندات دين مرؤوسة
١٦٢٧٣+١٦٢٧٢
القروض وسندات الدين المرؤوسة المنتجة التي لم تشھد والتي
شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
سندات الدين المرؤوسة المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا
ملحوظا في مخاطر االئتمان
القروض المرؤوسة المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا
ملحوظا في مخاطر االئتمان
١٦٢٧٧+١٦٢٧٦
القروض وسندات المرؤوسة غير المنتجة التي شھدت تدنيا في
قيمتھا االئتمانية
سندات الدين المرؤوسة غير المنتجة
القروض المرؤوسة غير المنتجة
١٦٨٥٠+١٦٨٠٠
محافظ االدوات المالية المصنفة بالكلفة المطفاة

منھا :غير متداولة
منھا :استحقاق أساسي ومتبقي سنة او اقل
منھا :إصدار قطاع مالي مرتبط
١٦٨٤٠+١٦٨٠٩
سندات دين والسندات األخرى

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
المجموع
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

٤٧٥

نموذج ٢٠١٠
الموجودات
رقم الفرز
اآللي
١٦٨٠٩
١٦٨٠٩
١٦٨١١
١٦٨٢١
١٦٨٢٢
١٦٨٢٥
١٦٨٩١
١٦٨٤٠
١٦٨٤٠
١٦٨٤١
١٦٨٤٢
١٦٨٤٣
١٦٨٥٠
١٦٨٥٠
١٦٨٤٩
١٦٨٤٩
١٦٨٥١
١٦٨٥٢
١٦٨٥٣
١٦٨٥٤
١٦٨٥٥
١٦٨٥٦
١٦٨٥٧
١٦٨٥٨
١٦٨٧٠
١٦٨٧٠
١٦٨٧١
١٦٨٧٢
١٦٨٧٣
١٦٨٧٤
١٦٨٧٥
١٦٨٧٦
١٦١٠٠
١٦١٠٠
١٦١١٠
١٦١١٠
١٦١١٤
١٦١٢٠
١٦١١٢
١٦١١٩
١٦١١٥
١٦١١٦
١٦١٢١

المبالغ باالف الليرات
البند
١٦٨٩١+١٦٨٢٥+١٦٨٢٢+١٦٨٢١+١٦٨١١
سندات الدين والسندات األخرى المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت
ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
القيمة اإلسميّة
العالوات
ناقص :الحسومات
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٦٨٤٣+١٦٨٤١
سندات الدين والسندات األخرى غير المنتجة التي شھدت تدنيا في
قيمتھا االئتمانية
اجمالي سندات الدين والسندات االخرى غير المنتجة

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
المجموع
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٦٨٧٠+١٦٨٤٩
القروض وسندات الدين المرؤوسة
١٦٨٥٧+١٦٨٥٦+١٦٨٥٥+١٦٨٥٤+١٦٨٥٣+١٦٨٥٢+١٦٨٥١
١٦٨٥٨+
القروض وسندات الدين المرؤوسة المنتجة التي لم تشھد والتي
شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
القيمة اإلسمية لسندات الدين المرؤوسة
العالوات
ناقص :الحسومات
فوائد سارية غير مستحقة القبض على سندات الدين المرؤوسة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة على سندات الدين
المرؤوسة
اجمالي القروض المرؤوسة
فوائد سارية غير مستحقة القبض على القروض المرؤوسة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة على القروض المرؤوسة
١٦٨٧٦+١٦٨٧٤+١٦٨٧٣+١٦٨٧١
القروض وسندات الدين المرؤوسة غير المنتجة التي شھدت تدنيا في
قيمتھا االئتمانية
اجمالي سندات الدين المرؤوسة غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
اجمالي القروض المرؤوسة غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٦١٩٠+١٦١١٠
سندات مشاركة
١٦١٢١+١٦١١٦+١٦١١٥+١٦١١٩+١٦١١٢+١٦١٢٠+١٦١١٤
١٦١٢٢+
إجمالي سندات مشاركة

مصارف تجارية
مصارف التسليف المتوسطة وطويلة االجل
مؤسسات مالية
مؤسسات وساطة مالية
شركات تامين
صناديق استثمار
شركات عقارية

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٧٦

نموذج ٢٠١٠
الموجودات
رقم الفرز
اآللي
١٦١٢٢
١٦١٩٠
١٦٣٠٠
١٦٣٠٠
١٦٣٠٥
١٦٣١٥
١٦٣٢٠
١٦٣٣٠
١٦٣٣٥
١٦٧٠٠
١٢٣٠٠
١٢٣٠٠
١٢٣١٠
١٢٣٢٠
١٢٣٣٠
١٢٤٠٠
١٢٤٠٠
١٢٤١٠
١٢٤٢٠
١٢٤٣٠
١٢٥٠٠
١٢٥٠٠
١٢٥١٠
١٢٥١٠
١٢٥٠٥
١٢٥٤٠
١٢٥٤٥
١٢٥٢٠
١٢٥٢٠
١٢٥٢٥
١٢٥٢٦
١٢٥٢٧
١٢٥٢٨
١٢٥٢٩
١٢٥٧٠
١٢٥٧٠
١٢٥٣٠
١٢٥٣٥
١٢٦٠٠

المبالغ باالف الليرات
البند

مؤسسات اخرى
ناقص :مؤونة تدني قيمة سندات المشاركة
١٦٣٣٥+١٦٣٣٠+١٦٣٢٠+١٦٣١٥+١٦٣٠٥
تسليفات طويلة األجل مرتبطة بمشاركات
تسليفات مرتبطة بمساھمات واستثمارات في شركات تابعة
ناقص :مؤونة تدني التسليفات المرتبطة بمساھمات
تسليفات مرتبطة بمساھمات واستثمارات في شركات زميلة ومشاريع
مشتركة
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة تدني التسليفات المرتبطة بمساھمات
مخصصات الفروع في الخارج
١٢٣٣٠+١٢٣٢٠+١٢٣١٠
األصول المالية ذات الطابع االلزامي
رأس المال المج ّمد لحساب الخزينة العامة
مشاركات ذات طابع إلزامي  -مؤسسة ضمان الودائع
ناقص :استھالك المشاركات ذات الطابع اإللزامي
١٢٤٣٠+١٢٤٢٠+١٢٤١٠
حق استخدام االصول المستاجرة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية
IFRS16
حق استخدام االصول العقارية
حق استخدام االصول المادية االخرى
حق استخدام االصول غير المادية
١٢٥٧٠+١٢٥٢٠+١٢٥١٠
األصول الثابتة غير المالية
١٢٥٤٥+١٢٥٤٠+١٢٥٠٥
االصول الثابتة غير المادية
اجمالي األصول الثابتة غير المادية
ناقص:استھالك األصول الثابتة غير المادية
ناقص :مؤونة تدني قيمة االصول الثابتة غير المادية
١٢٥٢٩+١٢٥٢٨+١٢٥٢٧+١٢٥٢٦+١٢٥٢٥
األصول الثابتة المادية
العقارات )اراضي وابنية(
ناقص :استھالك العقارات
االصول الثابتة المادية االخرى
ناقص :استھالك االصول المادية االخرى
ناقص :مؤونة تدني قيمة العقارات واألصول الثابتة المادية االخرى
١٢٥٣٥+١٢٥٣٠
االصول المأخوذة استيفا ًء لدين
العقارات واالصول المأخوذة استيفا ًء لدين
ناقص :مؤونة تدني قيمة االصول والعقارات الماخوذة استيفاء لدين
فروقات إعادة التخمين

١٢٦٠١

منھا :فروقات إعادة تخمين األصول المأخوذة استيفا ًء لدين )م ١٥٤
ق.ن.ت(.

١٢٧٠٠
١٢٧٠٠
١٢٧١٠
١٢٧٣٠
١٢١٠٠
١٢١٠٠
١٢١٠٥

١٢٧٣٠+١٢٧١٠
الشھرة
إجمالي الشھرة
ناقص :مؤونة تدني قيمة الشھرة
١٢١٥٠+١٢١٠٥
مدينون مختلفون
١٢١٣٠+١٢١٢٨+١٢١٢٧+١٢١٢٤+١٢١٢٠+١٢١١٠

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
المجموع
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

٤٧٧

نموذج ٢٠١٠
الموجودات
رقم الفرز
اآللي
١٢١٠٥
١٢١١٠
١٢١٢٠
١٢١٢١
١٢١٢٤
١٢١٢٧
١٢١٢٨
١٢١٣٠
١٢١٣١
١٢١٥٠
١٢١٥٠
١٢١٥١
١٢١٦٠
١٢١٧٠
١٢١٨٠
١٥٥٠٠
١٥٥٠٠
١٥٥١٠
١٥٥٢٠
١٥٥٣٠
١٥٥٤٠
١٥٥٦٠
١٥٥٦١
١٥٥٦٢
١٥٥٦٣
١٥٥٨٠
١٢٠٠٠
١٢٠٠٠
١٢٠١٠
١٢٠٢٠
١٢٠٣٠
١٢٠٤٠
١٩٩٩٠

المبالغ باالف الليرات
البند
حسابات المدينون المختلفون المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت
ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
مدينون مختلفون من القطاع الخاص
مدينون مختلفون من القطاع العام

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
المجموع
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

منھا :ضرائب مؤجلة
ضمانات معطاة لقاء عمليات الكترونية _ نقاط البيع
ضمانات معطاة لقاء عمليات الكترونية _ بموجب عقود
نقاط بيع تابعة لمؤسسات التحاويل الكترونية
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
منھا  :ناقص مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة على القطاع الخاص
١٢١٨٠+١٢١٦٠
حسابات المدينون المختلفون غير المنتجة التي شھدت تدنيا في
قيمتھا االئتمانية
منھا :من القطاع الخاص
اجمالي حسابات المدينون المختلفون غير المنتجة
منھا :فوائد متراكمة
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٥٥٨٠+١٥٥٦٠+١٥٥٤٠+١٥٥٣٠+١٥٥٢٠+١٥٥١٠
حسابات االرتباط والتسوية
المركز والفروع في لبنان
فوائد وأعباء مدفوعة أو محتسبة مسبقاً
إيرادات أخرى للقبض
أعباء للتوزيع على عدة دورات
فروقات تقييم مراكز قطع بنيوية

منھا :فروقات تقييم مراكز القطع الثابتة
منھا :فروقات تقييم مساھمات بالعملة األجنبية في مصارف ومؤسسات
مالية في الخارج
منھا :فروقات تقييم مخصصات الفروع في الخارج
ناقص :مؤونة تدني حسابات مدينة مشكوك بتحصيلھا
١٢٠٤٠+١٢٠٣٠+١٢٠٢٠+١٢٠١٠
موجودات مختلفة
معادن ثمينة
طوابع
موجودات أخرى
ناقص :مؤونة تدني قيمة موجودات مختلفة
١٨٥٠٠+١٢٨٠٠+١١٠٠٠+١٤٥٠٠+١٤٠٠٠+١٠٢٠٠+١٠١٠٠
+١٢١٠٠+١٢٧٠٠+١٢٦٠٠+ ١٢٥٠٠+١٢٣٠٠+١٥٨٠٠+
١٢٠٠٠+١٥٥٠٠

 ١٩٩٩٠مجموع الموجودات

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٧٨

مصرف لبنان
مدرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية

نموذج ٢٠١٠
المطلوبات
رقم الفرز
اآللي
٢٠١٠٠
٢٠١٠٠
٢٠١١٠
٢٠١٢٠
٢٠١٣٠
٢٠١٤٠
٢٠١٨٠
٢٤٥٠٠
٢٤٥٠١
٢٠١٥٠
٢٠١٥٠
٢٠٢٠٠
٢٠٢٠٠
٢٠٢١٠
٢٠٢٢٠
٢٠٢٣٠
٢٠٢٤٠
٢٠٢٥٠
٢٠٢٥١
٢٠٢٦٠
٢٠٢٨٠
٢٠٣٠٠
٢٠٣٠٠
٢٠٣١٠
٢٠٣٢٠
٢٠٣٣٠
٢٠٣٤٠
٢٠٣٧٠
٢٠٣٧١
٢٠٣٥٠
٢٠٣٨٠
٢٠٥٠٠
٢٠٥٠٠
٢٠٥٠١
٢٠٥١٠
٢٠٥٢٠
٢٠٥٣٠

المبالغ باالف الليرات
البند
٢٠١٨٠+٢٠١٤٠+٢٠١٣٠+٢٠١٢٠+٢٠١١٠
حسابات مصرف لبنان ومؤسسات اإلصدار األخرى
حسابات خاصة دائنة
قروض لقاء سندات
قروض اخرى
قيم مالية معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
الھيئات اإلقليمية والدولية ومصارف اإلنماء المتعددة األطراف

منھا  :الفوائد السارية غير مستحقة الدفع
٢٠٣٠٠+٢٠٢٠٠+٢٠٥٠٠+٢٣٩٠٠
حسابات القطاع المالي غير المرتبط
+٢٠٢٦٠+٢٠٢٥٠+٢٠٢٤٠+٢٠٢٣٠+٢٠٢٢٠+٢٠٢١٠
٢٠٢٨٠
مصارف تجارية
حسابات تحت الطلب
ودائع ألجل
قروض مالية مأخوذة
حسابات مأخوذة كضمانة
حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة

منھا  :تغطية لعمليات قطع
قيم مالية معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
+٢٠٣٥٠+٢٠٣٧٠+٢٠٣٤٠+٢٠٣٣٠+٢٠٣٢٠+٢٠٣١٠
٢٠٣٨٠
مصارف التسليف المتوسط والطويل األجل
حسابات تحت الطلب
ودائع ألجل
قروض مالية مأخوذة
حسابات مأخوذة كضمانة
حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة

منھا :تغطية لعمليات القطع
قيم مالية معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
+٢٠٥٦٠+٢٠٥٥٠+٢٠٥٤٠+٢٠٥٣٠+٢٠٥٢٠+٢٠٥١٠
٢٠٥٨٠+٢٠٥٧٠
مؤسسات مالية مسجلة

منھا :مؤسسات مالية ذات امتياز خاص )سوفيل(
حسابات تحت الطلب
ودائع ألجل
قروض مأخوذة لقاء ضمانات

بالعمالت
بالليرة اللبنانية
االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

٤٧٩

نموذج ٢٠١٠
المطلوبات
رقم الفرز
اآللي
٢٠٥٤٠
٢٠٥٥٠
٢٠٥٦٠
٢٠٥٦١
٢٠٥٧٠
٢٠٥٨٠
٢٣٩٠٠
٢٣٩٠٠
٢٣٩١٠
٢٣٩٢٠
٢٣٩٣٠
٢٣٩٤٠
٢٣٩٥٠
٢٣٩٦٠
٢٣٩٦١
٢٣٩٧٠
٢٣٩٨٠
٢٣٠٠٥
٢٣٠٠٥
٢٣٠٠٠
٢٣٠٠٠
٢٣٠١٠
٢٣٠٢٠
٢٣٠٣٠
٢٣٠٤٠
٢٣٠٥٠
٢٣٠٥١
٢٣٠٦٠
٢٣٠٨٠
٢٣١٠٠
٢٣١٠٠
٢٣١١٠
٢٣١١١
٢٣١١٢
٢٣١١٣
٢٣١٢٠
٢٣١٢١
٢٣١٢٢
٢٣١٢٣
٢٣١٣٠

المبالغ باالف الليرات
البند

بالعمالت
بالليرة اللبنانية
االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

قروض مالية مأخوذة
حسابات مأخوذة كضمانة
حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة

منھا :تغطية لعمليات القطع
قيم مالية معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
+٢٣٩٦٠+٢٣٩٥٠+٢٣٩٤٠+٢٣٩٣٠+٢٣٩٢٠+٢٣٩١٠
٢٣٩٨٠+٢٣٩٧٠
مؤسسات القطاع المالي االخرى)التامين ,صرافة وساطة ايجار
تمويلي وكونتوارات التسليف وھيئات االستثمار الجماعي(...
حسابات تحت الطلب
حسابات ألجل
قروض مأخوذة لقاء ضمانات
قروض مالية مأخوذة
حسابات مأخوذة كضمانة
حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة

منھا :تغطية لعمليات القطع
قيم مالية معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء
فوائد سارية غير مستحقة القبض
٢٣١٠٠+٢٣٠٠٠
حسابات القطاع المالي المرتبط
+٢٣٠٦٠+٢٣٠٥٠+٢٣٠٤٠+٢٣٠٣٠+٢٣٠٢٠+٢٣٠١٠
٢٣٠٨٠
الفروع في الخارج
حسابات تحت الطلب
حسابات ألجل
حسابات مأخوذة كضمانة
قروض مالية مأخوذة
حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة

منھا :تغطية لعمليات القطع
قيم مالية معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
+٢٣١٦٠+٢٣١٥٠+٢٣١٤٠+٢٣١٣٠+٢٣١٢٠+٢٣١١٠
٢٣١٨٠
المركز الرئيسي ،المؤسسة األم ،المصارف والمؤسسات المالية
الزميلة والشقيقة والتابعة
حسابات تحت الطلب
منھا  :مصارف تجارية
منھا  :مصارف متخصصة
منھا  :مؤسسات مالية
ودائع ألجل
منھا  :مصارف تجارية
منھا  :مصارف متخصصة
منھا  :مؤسسات مالية
قروض مالية مأخوذة
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٨٠

نموذج ٢٠١٠
المطلوبات
رقم الفرز
اآللي
٢٣١٤٠
٢٣١٥٠
٢٣١٥١
٢٣١٦٠
٢٣١٨٠
٢٠٨٠٥
٢٠٨٠٥
٢٠٨٠٠
٢٠٨٠٠
٢٠٨٠١
٢٠٨٠٢
٢٠٨١٠
٢٠٨٢٠
٢٠٨٣٠
٢٠٨٤٠
٢٠٨٥٠

المبالغ باالف الليرات
البند
حسابات مأخوذة كضمانة
حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة  -المركز الرئيسي أو المؤسسة األم

منھا :تغطية لعمليات القطع
قيم مالية معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٠٩٠٠+٢١٣٠٠+٢٤٣٠٠+٢٠٨٠٠
مجموع الودائع
+٢٠٨٧٠+٢٠٨٥٠+٢٠٨٤٠+٢٠٨٣٠+٢٠٨٢٠+٢٠٨١٠
٢٠٨٩٥+٢٠٨٩٠
ودائع الزبائن

منھا :ودائع الزبائن المص ّنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح
والخسائر
منھا  :ودائع الزبائن المرتبطة بسندات الدولة اللبنانية

٢٠٨٧٠
٢٠٨٧١
٢٠٨٧٢
٢٠٨٧٣
٢٠٨٧٤
٢٠٨٧٥
٢٠٨٧٦
٢٠٨٧٧

ودائع تحت الطلب
حسابات مدينة صدفة دائنة
حسابات ادخار تحت الطلب
حسابات ادخار ألجل
ودائع ألجل خاضعة لعلم مسبق
+٢٠٨٧٦+٢٠٨٧٥+٢٠٨٧٤+٢٠٨٧٣+٢٠٨٧٢+٢٠٨٧١
٢٠٨٧٧
حسابات مجمدة
تأمينات العتمادات مستندية لالستيراد
ھامش نقدي على عمليات القطع
ضمانات نقدية لقاء تسليفات
حسابات مجمدة أخرى
ھامش نقدي على عمليات االدوات المالية
حسابات مجمدة مرتبطة ببرامج ادخارية
ضمانات نقدية لقاء تحاويل الكترونية

٢٠٨٩٠

حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة

٢٠٨٧٠

٢٠٨٩١

منھا :تغطية لعمليات القطع

٢٠٨٩٥
٢٤٣٠٠
٢٤٣٠٠
٢٤٣٠١
٢٤٣١٠
٢٤٣٢٠
٢١٣٠٠
٢١٣٠٠

فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٤٣٢٠+٢٤٣١٠
ودائع منشؤھا عقود ائتمانية

٢١٣٠١

منھا :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مؤسسات القطاع المالي غير المرتبطة
مؤسسات القطاع المالي المرتبطة
٢١٣٥٠+٢١٣٣٠+٢١٣٢٥+٢١٣٢٠+٢١٣١٠
الشركاء  -المادة  ١٥٢من ق.ن.ت.

منھا :ودائع الشركاء المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح
والخسائر
منھا :ضمانات نقدية لقاء تسليفات

٢١٣١١
٢١٣١٠

٢١٣١٨+٢١٣١٥+٢١٣١٢

٢١٣١٠
٢١٣١٢

ذمم دائنة للشركاء
ودائع الشركاء تحت الطلب

بالعمالت
بالليرة اللبنانية
االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

٤٨١

نموذج ٢٠١٠
المطلوبات
رقم الفرز
اآللي

المبالغ باالف الليرات
البند

٢١٣١٥
٢١٣١٨

حسابات ادخار  /ودائع الجل
حسابات دائنة اخرى

٢١٣٢٠

أنصبة أرباح وعائدات للدفع

٢١٣٢٥

فوائد سارية غير مستحقة الدفع

٢١٣٣٠

مقدمات نقدية مخصصة لتغطية نقص في المؤونة

٢١٣٥٠
٢٠٩٠٠
٢٠٩٠٠
٢٠٩١٠

إيداعات مخصصة لزيادة األموال الخاصة
٢٠٩٨٠+٢٠٩٦٠+٢٠٩٥٠+٢٠٩٣٠+٢٠٩٢٠+٢٠٩١٠
ودائع القطاع العام
٢٠٩١٣+٢٠٩١٢+٢٠٩١١

٢٠٩١٠
٢٠٩١١
٢٠٩١٢
٢٠٩١٣

المودعون من القطاع العام
ودائع تحت الطلب
ودائع ألجل
حسابات دائنة اخرى

٢٠٩٢٠

المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري  -تحت الطلب

٢٠٩٣٠

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  -تحت الطلب

٢٠٩٥٠

المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري  -ألجل

٢٠٩٦٠

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  -ألجل

٢٠٩٨٠

فوائد سارية غير مستحقة الدفع

٢١٠٠٠
٢١١٠٠
٢١١٠٠
٢١٢٠٠
٢١٢٠٠
٢١٢١٠
٢١٢١٠
٢١٢١١
٢١٢١٢
٢١٢١٣
٢١٢١٤
٢١٢٢٠

قيم برسم الدفع
١١٨٥٥+١١٨١٥+١١٥٣٠
تعھدات بموجب قبوالت
٢١٢٢٧+٢١٢٢٦+٢١٢٢٥+٢١٢٢٠+٢١٢١٠
دائنون مختلفون
٢١٢١٤+٢١٢١٣+٢١٢١٢+٢١٢١١
قطاع خاص
حسابات تحت الطلب
اإلكتتاب في إصدارات األدوات الرأسمالية )لغير الشركاء(
حسابات عائدة لعمليات فاكتورينغ
حسابات دائنة اخرى
٢١٢٢٤ + ٢١٢٢٣ + ٢١٢٢٢ + ٢١٢٢١

٢١٢٢٠
٢١٢٢١
٢١٢٢٢
٢١٢٢٣
٢١٢٢٤
٢١٢٢٥
٢١٢٢٦
٢١٢٢٧
٢٤٩٠٠

قطاع عام
حسابات تحت الطلب
ضرائب جارية
ضرائب مؤجلة
حسابات دائنة اخرى
ضمانات مستلمة لقاء عمليات الكترونية _ نقاط البيع
ضمانات مستلمة لقاء عمليات الكترونية _ بموجب عقود
نقاط بيع لمؤسسات تحاويل الكترونية
٢٤٩٣٠+٢٤٩٢٠+٢٤٩١٠
المطلوبات المرتبطة باالصول المستاجرة وفقا للمعيار الدولي
للتقارير المالية IFRS16
المطلوبات المرتبطة باالصول العقارية

٢٤٩٠٠
٢٤٩١٠

بالعمالت
بالليرة اللبنانية
االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٨٢

نموذج ٢٠١٠
المطلوبات
رقم الفرز
اآللي
٢٤٩٢٠
٢٤٩٣٠
٢٤٦٠٠
٢٤٦٠٠

المبالغ باالف الليرات
البند
المطلوبات المرتبطة باالصول المادية االخرى
المطلوبات المرتبطة باالصول غير المادية
٢٤٦٨٠+٢٤٦٣٠+٢٤٦٢٦+٢٤٦٢٥+٢٤٦٠٦+٢٤٦٠٥
الشھادات المصرفية المصدرة المص ّنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب
األرباح والخسائر

منھا  :المتداولة

٢٤٦٠١
٢٤٦٠٥
٢٤٦٠٦
٢٤٦٢٥
٢٤٦٢٦
٢٤٦٣٠
٢٤٦٨٠

الى المصارف المرتبطة
الى المؤسسات المالية المرتبطة
الى مصارف غير مرتبطة
الى مؤسسات مالية غير مرتبطة
الى الجھات األخرى
فوائد سارية غير مستحقة الدفع

٢٤٦٨٣

منھا :على الشھادات المصرفية المباعة إلى المؤسسات المالية

٢٤٦٨٤

منھا  :على الشھادات المصرفية المباعة إلى الجھات االخرى

٢٤٧٠٠
٢٤٧٠٠
٢٤٧٠١
٢٤٧٠٥
٢٤٧٠٦
٢٤٧٢٥
٢٤٧٢٦
٢٤٧٣٠
٢٤٧٨٠

٢٤٧٨٠+٢٤٧٣٠+٢٤٧٢٦+٢٤٧٢٥+٢٤٧٠٦+٢٤٧٠٥
الشھادات المصرفية المصدرة المص ّنفة بالكلفة المطفأة
الى المصارف المرتبطة
الى المؤسسات المالية المرتبطة
الى مصارف غير مرتبطة
الى مؤسسات مالية غير مرتبطة
الى الجھات األخرى
فوائد سارية غير مستحقة الدفع

٢٤٧٨٣

منھا :على الشھادات المصرفية المباعة إلى المؤسسات المالية

٢٤٧٨٤

منھا  :على الشھادات المصرفية المباعة إلى الجھات االخرى

٢٢٦١٠
٢٢٦١٠
٢٢٦١٥
٢٢٦٢٠
٢٢٦٢٥
٢٢٦٣٠
٢٢٦٣٥
٢١٧٠٠
٢١٧٠٠
٢١٧٤٠

٢٢٦٣٥+٢٢٦٣٠+٢٢٦٢٥+٢٢٦٢٠+٢٢٦١٥
فروقات تقييم المشتقات المالية
عقود قطع الجل
عقود مبادلة
عقود خيار
عقود مستقبلية
مشتقات مالية اخرى
٢١٧٥٠+٢١٧٤٠
قروض بموجب سندات دين وما يماثلھا
٢١٧٤٨+٢١٧٤٣+٢١٧٤٧+٢١٧٤٦+٢١٧٤٥+٢١٧٤٤
سندات الدين المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح
والخسائر
المباعة الى المصارف المرتبطة
المباعة الى مؤسسات المالية المرتبطة
المباعة الى المصارف غير المرتبطة
المباعة الى مؤسسات المالية غير المرتبطة
المباعة الى الجھات االخرى

٢١٧٤٠
٢١٧٤٤
٢١٧٤٥
٢١٧٤٦
٢١٧٤٧
٢١٧٤٣

منھا  :المتداولة

بالعمالت
بالليرة اللبنانية
االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

٤٨٣

نموذج ٢٠١٠
المطلوبات
رقم الفرز
اآللي
٢١٧٤٨
٢١٧٤٩
٢١٧٦١
٢١٧٥٠
٢١٧٥٠
٢١٧٥٤
٢١٧٥٧
٢١٧٥٨
٢١٧٥٩
٢١٧٥٣
٢١٧٥٥
٢١٧٥٦
٢١٧٦٢
٢٣٦٠٠
٢٣٦٠١
٢١٨٠٠
٢١٨٠٠
٢١٨٠١
٢١٨٠٣
٢١٨١٠
٢١٨٢٠
٢١٨٤٠
٢١٨٣٠
٢١٨٥٠
٢١٨٥٠
٢١٨٥١
٢١٨٥٢
٢١٨٥٥
٢١٨٥٦
٢١٨٥٧
٢١٨٥٨
٢٣٥٠٠
٢٣٥٠٠
٢٣٥١٠
٢٣٥٢٠
٢٣٥٣٠
٢٣٥٧٠
٢٣٥٧١
٢٣٥٧٢
٢٣٥٧٣

المبالغ باالف الليرات
البند

بالعمالت
بالليرة اللبنانية
االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

فوائد سارية غير مستحقة الدفع

منھا  :على السندات المباعة إلى المؤسّسات المالية
منھا  :على السندات المباعة إلى الجھات االخرى
٢١٧٥٥+٢١٧٥٣+٢١٧٥٩+٢١٧٥٨+٢١٧٥٧+٢١٧٥٤
سندات الدين المصنفة بالكلفة المطفأة
المباعة الى المصارف المرتبطة
المباعة الى مؤسسات المالية المرتبطة
المباعة الى المصارف غير المرتبطة
المباعة الى مؤسسات المالية غير المرتبطة
المباعة الى الجھات االخرى
فوائد سارية غير مستحقة الدفع

منھا  :على السندات المباعة إلى المؤسّسات المالية
منھا  :على السندات المباعة إلى الجھات االخرى
أدوات مالية مركبة مصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب االرباح
والخسائر

منھا :األدوات المالية المقبولة في األموال الخاصة المساندة
٢١٨٣٠+٢١٨٤٠+٢١٨٢٠+٢١٨١٠
الديون المرؤوسة وما يماثلھا المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب
االرباح والخسائر

منھا :الديون المرؤوسة المقبولة في األموال الخاصة المساندة
منھا :االسھم التفضيلية المقبولة في األموال الخاصة المساندة
قروض الدعم المرؤوسة
سندات الدين المرؤوسة
االسھم التفضيلية
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢١٨٥٨+٢١٨٥٧+٢١٨٥٦+٢١٨٥٥
الديون المرؤوسة وما يماثلھا المصنفة بالكلفة المطفاة

منھا :الديون المرؤوسة المقبولة في األموال الخاصة المساندة
منھا :االسھم التفضيلية المقبولة في األموال الخاصة المساندة
قروض الدعم المرؤوسة
سندات الدين المرؤوسة
األسھم التفضيلية
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢٣٥٧٠+٢٣٥٣٠+٢٣٥٢٠+٢٣٥١٠
حسابات االرتباط والتسوية
المركز والفروع في لبنان
إيرادات محتسبة مسبقا ً
أعباء أخرى للدفع
فروقات تقييم مراكز القطع البنيوية

منھا :مراكز القطع الثابتة
منھا :المساھمات الممولة بالعملة اللبنانية في مؤسسات القطاع المالي
في الخارج
منھا :فروقات تقييم مخصصات الفروع في الخارج

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٨٤

نموذج ٢٠١٠
المطلوبات
رقم الفرز
اآللي
٢١٥٠٠
٢١٥٠٠
٢١٥١٠
٢١٥٢٠
٢١٥٤٦
٢١٥٤٧
٢١٥٥٠
٢١٥٦٠
٢١٥٨٠
٢١٥٩٠
٢١٥٩٥
٢١٥٩٦
٢١٥٩٨
٢٢٠٠٠
٢٢٠٠٠
٢٢٠٠٠
٢٢٠١٠
٢٢٠١٥
٢٢٠١٦
٢٢٠٢٠
٢٢٠٣٠
٢٢٠٣١
٢٢٠٣٢
٢٢٠٥٠
٢٢٠٦٠
٢١٩٠٠
٢١٩٠٠
٢١٩٠٠
٢١٩١٠
٢١٩٢٠
٢١٩٢٥
٢١٩٣٠
٢١٩٣٢
٢١٩٤٠
٢١٩٤١
٢١٩٤٢
٢١٩٥٠
٢١٩٦٠

المبالغ باالف الليرات
البند
+٢١٥٦٠+٢١٥٥٠+٢١٥٤٧+٢١٥٤٦+٢١٥٢٠+٢١٥١٠
٢١٥٩٨+٢١٥٩٥+٢١٥٩٠+٢١٥٨٠
مؤونة لمواجھة األخطار واألعباء
مؤونة لمواجھة تقلبات أسعار القطع
مؤونة تعويضات نھاية الخدمة
مؤونة لمواجھة مخاطر البلد
مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة على االلتزامات المالية خارج
الميزانية
مؤونات لمواجھة تدني قيمة مراكز القطع الثابتة
احتياطي عقارات للتصفية
احتياطي مساھمات وحصص شراكة للتصفية
احتياطي خاص مقابل الحسابات الغير منتجة التي لم يت ّم تسويتھا
بحسب تعميم م.ل.أ .رقم ٧٣
مؤونات عامة
منھا :مؤونات عامة مقبولة في األموال الخاصة المساندة )(Tier 2
مؤونات اخرى
٢٢٠٣٠+٢٢٠٢٠+٢٢٠١٥+٢٢٠١٠
٢٢٠٦٠+٢٢٠٥٠
مجمل الرأسمال أو مخصصات الرأسمال
أسھم الرأسمال العادية أو مخصصات رأس المال واألدوات
الرأسمالية االخرى
أسھم رأس المال التفضيلية الدائمة غير متراكمة العوائد واألدوات
الرأسمالية األخرى

منھا  :األسھم التفضيلية القابلة للتحويل إلى أسھم عادية
األموال المخصصة للتوظيفات العقارية
المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال

منھا :المقدمات النقدية المخصصة لراس المال التي ال تدفع عليھا
فوائد
منھا :المقدمات النقدية المخصصة لراس المال التي تدفع عليھا فوائد
حصة المجموعة من مجمل الرأسمال أو مخصصات الرأسمال
حصة حقوق األقلية من مجمل الرأسمال أو مخصصات الرأسمال
٢١٩٤٠+٢١٩٣٢+٢١٩٣٠+٢١٩٢٥+٢١٩٢٠+٢١٩١٠
٢١٩٦٠+٢١٩٥٠
االحتياطيات والعالوات
االحتياطي القانوني
االحتياطي النظامي
احتياطي عام
اإلحتياطات األخرى
احتياطي مخصص لزيادة رأس المال
عالوات اإلصدار واالندماج والمقدمات

منھا :عالوات اصدار االسھم العادية واالدوات الرأسمالية األخرى
منھا:عالوات اصدار االسھم التقضيلية الدائمة غير متراكمة العوائد
واالدوات الرأسمالية االخرى
حصة المجموعة من احتياطات وعالوات  -إيجابية أو )سلبية(
حصة حقوق األقلية من احتياطات وعالوات  -إيجابية أو )سلبية(

بالعمالت
بالليرة اللبنانية
االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

٤٨٥

نموذج ٢٠١٠
المطلوبات
رقم الفرز
اآللي

المبالغ باالف الليرات
البند

٢١٩٧٠
٢١٩٧٠
٢١٩٧٠
٢١٩٧١
٢١٩٧٢
٢١٩٧٣
٢١٩٧٤

٢١٩٧٤+٢١٩٧٣+٢١٩٧٢+٢١٩٧١
٢١٩٧٥+٢١٩٧٦
احتياطات مرتبطة بعناصر الدخل الشامل االخرى
فروقات متراكمة عن تحويل أصول مالية أجنبية ـ إيجابية أو سلبية
احتياطي إعادة تقييم أدوات تحوط
احتياطي التغيّرات في مخاطر االئتمان الخاصة
احتياطات مختلفة اخرى مرتبطة بعناصر الدخل الشامل االخرى
حصة المجموعة من احتياطات مرتبطة بعناصر الدخل الشامل
االخرى
حصة حقوق األقلية من احتياطات مرتبطة بعناصر الدخل الشامل
االخرى
٢١٦٣٠+٢١٦٢٠+٢١٦٠٩
٢١٦٥٠+٢١٦٤٠
فروقات إعادة التخمين
فروقات إعادة تخمين الموجودات العقارية الموافق عليھا من مصرف
لبنان

٢١٦١٠

منھا :فروقات إعادة التخمين المقبولة في األموال الخاصة المساندة

٢١٩٧٥
٢١٩٧٦
٢١٦٠٠
٢١٦٠٠
٢١٦٠٠
٢١٦٠٩

٢١٦٢٠
٢١٦٣٠
٢١٦٤٠
٢١٦٥٠
٢٢٧٠٠
٢٢٧٠٠
٢٢٧٠٠
٢٢٧٣٠
٢٢٧٤٠
٢٢٧٤٥
٢٢٧٥٠
٢٢٧٥٥
٢٢٧٦٠
٢٢٧٦٥

٢٢٧٧٠

بالعمالت
بالليرة اللبنانية
االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

فروقات إعادة تخمين األصول المأخوذة استيفا ًء لدين )م ١٥٤
ق.ن.ت(.
فروقات إعادة تخمين الموجودات الثابتة األخرى
حصة المجموعة من فروقات إعادة تخمين مجمعة
حصة حقوق األقلية في فروقات إعادة تخمين مجمعة
+٢٢٧٦٠+٢٢٧٥٥+٢٢٧٥٠+٢٢٧٤٥+٢٢٧٤٠+٢٢٧٣٠
٢٢٧٧٠+٢٢٧٦٥
٢٢٧٢٠+٢٢٧١٠
التغيّر المتراكم على الشھادات المصرفية واالدوات المالية المص ّنفة
بالقيمٮة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل األخرى
االرباح غير المحققة على االسھم والحصص المصنفة بالقيمٮة
العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل االخرى
الخسائر غير المحققة على االسھم والحصص المصنفة بالقيمة
العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل االخرى
االرباح غير المحققة على سندات الخزينة اللبنانية وغير اللبنانية
المصنفة بالقيمٮة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل االخرى
الخسائر غير المحققة على سندات الخزينة اللبنانية وغير اللبنانية
المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل االخرى
االرباح غير المحققة على الشھادات المصرفية المصنفة بالقيمة
العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل االخرى
الخسائر غير المحققة على الشھادات المصرفية المصنفة بالقيمة
العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل االخرى
االرباح غير المحققة على سندات الدين المرؤوسة والقروض
المرؤوسة واالدوات المالية االخرى المصنفة بالقيمة العادلة مقابل
عناصر الدخل الشامل االخرى
الخسائر غير المحققة على سندات الدين المرؤوسة والقروض
المرؤوسة واالدوات المالية االخرى المصنفة بالقيمة العادلة مقابل
عناصر الدخل الشامل االخرى

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٨٦

نموذج ٢٠١٠
المطلوبات
رقم الفرز
اآللي
٢٢٧١٠

٢٢٧٢٠
٢٢١٠٠
٢٢١٠٠
٢٢١١٠
٢٢١٢٠
٢٢٢٠٠
٢٢٢٠٠
٢٢٢١٠
٢٢٢٢٠
٢٢٣٠٠
٢٢٣٠٠
٢٢٣٠٠
٢٢٣١٠
٢٢٣٢٠
٢٢٣٣٠
٢٢٣٤٠
٢٢٣٥٠
٢٢٤٠٠
٢٢٤٠١
٢٢٤٠٢

٢٩٩٩٠
٢٩٩٩٠

المبالغ باالف الليرات
البند
حصة المجموعة من األرباح أو )الخسائر( غير محققة على
الشھادات المصرفية واالدوات المالية المص ّنفة بالقيمة العادلة مقابل
عناصر الدخل الشامل األخرى )(OCI
حصة حقوق األقلية من األرباح أو )الخسائر( غير محققة على
الشھادات المصرفية واالدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل
عناصر الدخل الشامل األخرى )(OCI
٢٢١٢٠+٢٢١١٠
نتائج سابقة مدورة قابلة للتوزيع -أرباح أو )خسائر(
حصة المجموعة  -إيجابية أو )سلبية(
حصة حقوق األقلية  -إيجابية أو )سلبية(
٢٢٢٢٠+٢٢٢١٠
نتيجة الدورة المالية  -أرباح أو )خسائر(
حصة المجموعة  -إيجابية أو )سلبية(
حصة حقوق األقلية  -إيجابية أو )سلبية(
٢٢٣٣٠+٢٢٣٢٠+٢٢٣١٠
٢٢٣٥٠+٢٢٣٤٠
حسابات األعباء واإليرادات
إيرادات ناقص أعباء ناتجة عن فروقات القطع
إيرادات أخرى
)ناقص( :األعباء األخرى
حصة المجموعة  -إيجابية أو )سلبية(
حصة حقوق األقلية  -إيجابية أو )سلبية(
)ناقص( :سندات ذات عالقة باألموال الخاصة معاد شراؤھا

منھا :أسھم المصرف المتداولة المعاد شراؤھا
منھا :سندات أخرى ذات استحقاقات غير محددة مرتبطة بأسھم
المصرف أو المجموعة والمشتراة من قبله
+٢١٠٠٠+٢٠٨٠٥+٢٣٠٠٥+٢٠١٥٠+٢٤٥٠٠+٢٠١٠٠
+٢٣٦٠٠+٢١٧٠٠+٢٢٦١٠+٢٤٧٠٠+٢٤٦٠٠+ ٢١١٠٠
+٢١٩٠٠+٢٢٠٠٠+٢١٥٠٠+٢٣٥٠٠+٢١٨٥٠+ ٢١٨٠٠
+٢٢٣٠٠+٢٢٢٠٠+٢٢١٠٠+٢٢٧٠٠+٢١٦٠٠+٢١٩٧٠
٢١٢٠٠+٢٢٤٠٠
مجموع المطلوبات

بالعمالت
بالليرة اللبنانية
االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

٤٨٧

مصرف لبنان
مدرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية

نموذج ٢٠١٠
خارج الميزانية
رقم الفرز
اآللي
٣٠١٠٠
٣٠١٠٠

المبالغ باالف الليرات
مطلوبات محتملة الدفع
+٣٠١٨٥+٣٠١٨٠+٣٠١٧٠+٣٠١٥٠+٣٠١٤٠+٣٠١٠٩
٣٠١٨٦
تعھدات معطاة للوسطاء الماليين

٣٠١٠١

منھا :المعطاة للمصارف المرتبطة

٣٠١٠٩

٣٠١٣٠+٣٠١٢٠+٣٠١١٥
التعھدات المعطاة للوسطاء الماليين التي شھدت أو لم تشھد
ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
كفاالت معطاة لوسطاء ماليين

٣٠١٢٠

سندات محسومة ومظھرة من قبلنا

٣٠١٣٠

اعتمادات مستندية مثبتة وغير مفتوحة من قبلنا

٣٠١٤٠

٣٠١٤٣+٣٠١٤٢+٣٠١٤١

٣٠١٤٠

اعتمادات مستندية مفتوحة غير قابلة للنقض

٣٠١٤١

استيراد

٣٠١٤٢

ترانزيت

٣٠١٤٣

عمليات مثلثة أخرى
اعتمادات ممنوحة تعاقديا ً )تسھيالت مباشرة من داخل الميزانيّة( –
الرصيد غير المستعمل
تعھدات بتوقيع أخرى

٣٠١٠٩
٣٠١١٥

٣٠١٥٠
٣٠١٧٠
٣٠١٨٠
٣٠١٨٥
٣٠١٨٦
٣٠١٨٦
٣٠١٨٧

تعھدات تمويل أخرى
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة على التعھدات المعطاة
للوسطاء الماليين المنتجة التي شھدت أو لم تشھد ارتفاعا
ملحوظا في مخاطر االئتمان
٣٠١٨٨+٣٠١٨٧
التعھدات المعطاة لوسطاء ماليين الغير منتجة شھدت تدنيا
في قيمتھا االئتمانية
اجمالي التعھدات المعطاة لوسطاء ماليين الغير منتجة شھدت
تدنيا في قيمتھا االئتمانية

٣٠١٨٨

ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة على التعھدات المعطاة
لوسطاء ماليين الغير منتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية

٣٠٢٠٠

٣٠٢٩٠+٣٠٢٠٩

٣٠٢٠٠

تعھدات معطاة للزبائن
+٣٠٢٧٠+٣٠٢٦٠+٣٠٢٤٠+٣٠٢٣٥+٣٠٢٣٠+٣٠٢١٥
٣٠٢٨٥
التعھدات المعطاة للزبائن التي شھدت أو لم تشھد ارتفاعا ملحوظا
في مخاطر االئتمان
كفاالت معطاة للزبائن

٣٠٢٣٠

اعتمادات مستندية مثبتة  -تصدير /خارج لبنان

٣٠٢٣٥

اعتمادات مستندية مثبتة  -مباعة داخل لبنان

٣٠٢٠٩
٣٠٢٠٩
٣٠٢١٥

بالعمالت
بالليرة اللبنانية
االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٨٨

نموذج ٢٠١٠
خارج الميزانية
رقم الفرز
اآللي

المبالغ باالف الليرات
مطلوبات محتملة الدفع
اعتمادات ممنوحة تعاقديا ً )تسھيالت مباشرة من داخل الميزانيّة( –
الرصيد غير المستعمل
تعھدات بتوقيع أخرى

٣٠٢٧٠

تعھدات تمويل أخرى
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة على التعھدات
المعطاة للزبائن المنتجة التي شھدت أو لم تشھد ارتفاعا
ملحوظا في مخاطر االئتمان
٣٠٢٩٢+٣٠٢٩١
التعھدات المعطاة للزبائن الغير منتجة شھدت تدنيا
في قيمتھا االئتمانية
اجمالي التعھدات المعطاة للزبائن الغير منتجة شھدت تدنيا
في قيمتھا االئتمانية

٣٠٢٤٠
٣٠٢٦٠

٣٠٢٨٥
٣٠٢٩٠
٣٠٢٩٠
٣٠٢٩١
٣٠٢٩٢

ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة على التعھدات
المعطاة للزبائن الغير منتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية

٣٠٥٠٠

٣٠٥٣٠+٣٠٥٢٠

٣٠٥٠٠

تعھدات معطاة للقطاع العام

٣٠٥٢٠

٣٠٥٢٣+٣٠٥٢٢+٣٠٥٢١
اجمالي التعھدات المعطات للقطاع العام المنتجة التي شھدت
أو لم تشھد ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
كفاالت معطاة للقطاع العام

٣٠٥٢٠
٣٠٥٢١

٣٠٥٣٠

تعھدات اخرى
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة على التعھدات المعطاة
للقطاع العام المنتجة التي شھدت أولم تشھد ارتفاعا ملحوظا
في مخاطر االئتمان
٣٠٥٣٢+٣٠٥٣١
التعھدات المعطاة للقطاع العام الغير منتجة شھدت تدنيا
في قيمتھا االئتمانية
اجمالي التعھدات المعطاة للقطاع العام الغير منتجة شھدت
تدنيا في قيمتھا االئتمانية
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة على التعھدات
المعطاة للقطاع العام الغير منتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا
االئتمانية
٣٠٦٤٠+٣٠٦٣٠+٣٠٦٢٠+٣٠٦١٠

٣٠٥٢٢

٣٠٦٠٠

تعھدات ناتجة عن إعادة بيع أو شراء قيم مالية

٣٠٦١٠

سندات الخزينة المعطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء

٣٠٦٢٠

سندات الخزينة المأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع

٣٠٦٣٠

قيم مالية أخرى معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء

٣٠٦٤٠

قيم مالية أخرى مأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع

٣٠٥٢٣
٣٠٥٣٠

٣٠٥٣١
٣٠٥٣٢
٣٠٦٠٠

٣٢٦٠٠

٣٢٦٢٠+٣٢٦١٠

٣٢٦٠٠

مطالبات ناتجة عن نزاعات قضائية
قيم مطالبات ناتجة عن نزاعات قضائية ضد المصرف
أو فروعه أو المؤسسات التابعة له في لبنان والخارج
قيم مطالبات ناتجة عن نزاعات قضائية ضد الغير

٣٠٠٠٠

التزامات اخرى

٣٠٨٠٠

٣٠٨٤٠+٣٠٨٣٠+٣٠٨١٥

٣٢٦١٠
٣٢٦٢٠

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

٤٨٩

نموذج ٢٠١٠
خارج الميزانية
المبالغ باالف الليرات
مطلوبات محتملة الدفع

رقم الفرز
اآللي
٣٠٨٠٠

تعھدات مستلمة من الوسطاء الماليين

٣٠٨٠١

منھا :المستلمة من مصارف مرتبطة

٣٠٨١٥

كفاالت مستلمة من الوسطاء الماليين

٣٠٨٣٠

اعتمادات مستلمة تعاقديا ً  -الرصيد غير المستعمل

٣٠٨٤٠

تعھدات أخرى

٣٠٩٠٠

٣٠٩٥٠+٣٠٩٤٠+٣٠٩١٠

٣٠٩٠٠

تعھدات مستلمة من الزبائن

٣٠٩٠١

منھا :المستلمة من زبائن مرتبطة

٣٠٩١٠

كفاالت مستلمة من زبائن

٣٠٩٤٠

سندات مستلمة كضمانة لقاء تسليفات

٣٠٩٥٠

تعھدات أخرى

٣١٠١٠

كفاالت الدولة ومؤسسات القطاع العام

٣١٠١١

منھا :مجموع أرصدة الزبائن المضمونة فعليا ً بكفاالت الدولة اللبنانية

٣١١٠٠

٣١١٨٥+٣١١٧٥+٣١١٣٥+٣١١٢٥+٣١١١٥+٣١١٠٥

٣١١٠٠

ضمانات عينية مستلمة

٣١١٠٥

الضمانات العينية والعقارية المستلمة من الوسطاء الماليين
التي شھدت او لم تشھد ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان

٣١١١٥
٣١١٢٥
٣١١٣٥
٣١١٧٥
٣١١٨٥
٣١٧٠٠

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

الضمانات العينية والعقارية المستلمة من الوسطاء الماليين
التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
الضمانات العينية والعقارية المستلمة من الزبائن التي شھدت
او لم تشھد ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
الضمانات العينية والعقارية المستلمة من الزبائن التي شھدت
تدنيا في قيمتھا االئتمانية
الضمانات العينية والعقارية المستلمة من الشركاء التي شھدت
او لم تشھد ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
الضمانات العينية والعقارية المستلمة من الشركاء التي شھدت
تدنيا في قيمتھا االئتمانية
٣١٧٥٠+٣١٧١٠

٣١٧٠٠

مشتقات ائتمانية

٣١٧١٠

٣١٧١٣+٣١٧١٢+٣١٧١١

٣١٧١٠

حماية مباعة

٣١٧١١

الجھات السيادية

٣١٧١٢

مؤسسات القطاع المالي

٣١٧١٣

جھات اخرى

٣١٧٥٠

٣١٧٥٣+٣١٧٥٢+٣١٧٥١

٣١٧٥٠

حماية مشتراة

٣١٧٥١

الجھات السيادية

٣١٧٥٢

مؤسسات القطاع المالي

٣١٧٥٣

جھات اخرى
عقود قطع الجل

٣٠٣٠٠

عمالت أجنبية لالستالم لقاء ل.ل .للتسليم

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٩٠

نموذج ٢٠١٠
خارج الميزانية
رقم الفرز
اآللي

المبالغ باالف الليرات
مطلوبات محتملة الدفع

٣٠٣١٠

عمالت أجنبية لالستالم لقاء ل.ل .للتسليم  -وسطاء ماليون/ألجل

٣٠٣٢٠

عمالت أجنبية لالستالم لقاء ل.ل .للتسليم  -زبائن /ألجل

٣٠٣٢٥

ل.ل .للتسليم لقاء عمالت أجنبية لالستالم

٣٠٣٢٦

ل.ل .للتسليم لقاء عمالت أجنبية لالستالم  -وسطاء ماليون/ألجل

٣٠٣٢٧

ل.ل .للتسليم لقاء عمالت أجنبية لالستالم  -زبائن/ألجل

٣٠٣٣٥

عمالت أجنبية للتسليم لقاء ل.ل .لالستالم

٣٠٣٣٦

عمالت أجنبية للتسليم لقاء ل.ل .لالستالم  -وسطاء ماليون/ألجل

٣٠٣٣٧

عمالت أجنبية للتسليم لقاء ل.ل .لالستالم  -زبائن/ألجل

٣٠٣٥٥

ل.ل .لالستالم لقاء عمالت أجنبية للتسليم

٣٠٣٥٦

ل.ل .لالستالم لقاء عمالت أجنبية للتسليم  -وسطاء ماليون/ألجل

٣٠٣٥٧

ل.ل .لالستالم لقاء عمالت أجنبية للتسليم  -زبائن/ألجل

٣٠٣٣٠

عمالت أجنبية لالستالم لقاء عمالت أجنبية أخرى للتسليم
ع .أجنبية لالستالم لقاء ع .أجنبية أخرى للتسليم  -وسطاء
ماليون/ألجل
عمالت أجنبية لالستالم لقاء عمالت أجنبية أخرى للتسليم -
زبائن/ألجل
عمالت أجنبية للتسليم لقاء عمالت أجنبية أخرى لالستالم
ع .أجنبية للتسليم لقاء ع .أجنبية أخرى لالستالم  -وسطاء
ماليون/ألجل
عمالت أجنبية للتسليم لقاء عمالت أجنبية أخرى لالستالم -
زبائن/ألجل
عقود مبادلة عمالت

٣٠٣٣١
٣٠٣٣٢
٣٠٣٦٠
٣٠٣٦١
٣٠٣٦٢

٣٣٣٠٠

عمالت أجنبية لالستالم لقاء ل.ل .للتسليم

٣٣٣١٠

عمالت أجنبية لالستالم لقاء ل.ل .للتسليم  -وسطاء ماليون/مبادلة

٣٣٣٢٠

عمالت أجنبية لالستالم لقاء ل.ل .للتسليم  -زبائن /مبادلة

٣٣٣٢٥

ل.ل .للتسليم لقاء عمالت أجنبية لالستالم

٣٣٣٢٦

ل.ل .للتسليم لقاء عمالت أجنبية لالستالم  -وسطاء ماليون/مبادلة

٣٣٣٢٧

ل.ل .للتسليم لقاء عمالت أجنبية لالستالم  -زبائن/مبادلة

٣٣٣٣٥

عمالت أجنبية للتسليم لقاء ل.ل .لالستالم

٣٣٣٣٦

عمالت أجنبية للتسليم لقاء ل.ل .لالستالم  -وسطاء ماليون/مبادلة

٣٣٣٣٧

عمالت أجنبية للتسليم لقاء ل.ل .لالستالم  -زبائن/مبادلة

٣٣٣٥٥

ل.ل .لالستالم لقاء عمالت أجنبية للتسليم

٣٣٣٥٦

ل.ل .لالستالم لقاء عمالت أجنبية للتسليم  -وسطاء ماليون/مبادلة

٣٣٣٥٧

ل.ل .لالستالم لقاء عمالت أجنبية للتسليم  -زبائن/مبادلة

٣٣٣٣٠

عمالت أجنبية لالستالم لقاء عمالت أجنبية أخرى للتسليم
ع .أجنبية لالستالم لقاء ع .أجنبية أخرى للتسليم  -وسطاء
ماليون/مبادلة
عمالت أجنبية لالستالم لقاء عمالت أجنبية أخرى للتسليم -
زبائن/مبادلة
عمالت أجنبية للتسليم لقاء عمالت أجنبية أخرى لالستالم

٣٣٣٣١
٣٣٣٣٢
٣٣٣٦٠

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

٤٩١

نموذج ٢٠١٠
خارج الميزانية
رقم الفرز
اآللي

المبالغ باالف الليرات
مطلوبات محتملة الدفع
ع .أجنبية للتسليم لقاء ع .أجنبية أخرى لالستالم  -وسطاء
ماليون/مبادلة
عمالت أجنبية للتسليم لقاء عمالت أجنبية أخرى لالستالم -
زبائن/مبادلة
- ٣٠٣٢٠+ ٣٠٣١٠+٣٠٣٦٢- ٣٠٣٦١- ٣٠٣٣٢+ ٣٠٣٣١
+٣٠٣٥٦-٣٠٣٥٧-٣٠٣٣٦+٣٠٣٣٧+٣٠٣٢٧- ٣٠٣٢٦
-٣٣٣٢٠+٣٣٣١٠+٣٣٣٦٢-٣٣٣٦١-٣٣٣٣٢+٣٣٣٣١
٣٣٣٥٧-٣٣٣٥٦-٣٣٣٣٦+٣٣٣٣٧+٣٣٣٢٧-٣٣٣٢٦

٣٠٣٧٠

حساب تسوية العمالت األجنبية

٣٣٣٦١
٣٣٣٦٢

٣٠٣٧٠

٣٣٤١٠

عقود مبادلة الفوائد

٣٣٤١١

مؤسسات القطاع المالي

٣٣٤١٢

زبائن وقطاع عام و جھات اخرى

٣٣٤٢٠

عقود خيار على عمالت

٣٣٤٢١

مؤسسات القطاع المالي

٣٣٤٢٢

زبائن وقطاع عام و جھات اخرى

٣٣٤٣٠

عقود خيار على فوائد

٣٣٤٣١

مؤسسات القطاع المالي

٣٣٤٣٢

زبائن وقطاع عام و جھات اخرى

٣٣٤٥٠

عقود خيار اخرى

٣٣٤٥١

مؤسسات القطاع المالي

٣٣٤٥٢

زبائن وقطاع عام و جھات اخرى

٣٣٤٦٠

عقود مستقبلية على عمالت

٣٣٤٦١

مؤسسات القطاع المالي

٣٣٤٦٢

زبائن وقطاع عام و جھات اخرى

٣٣٤٧٠

عقود مستقبلية على فوائد

٣٣٤٧١

مؤسسات القطاع المالي

٣٣٤٧٢

زبائن وقطاع عام و جھات اخرى

٣٣٤٩٠

عقود مستقبلية اخرى

٣٣٤٩١

مؤسسات القطاع المالي

٣٣٤٩٢

زبائن وقطاع عام و جھات اخرى

٣١٣٠٥

حــســابــات لـلــذكــر
القيمة اإلجمالية االسمية لسندات الخزينة اللبنانية المشتراة لحسابنا من
السوق الثانوية
معادن ثمينة باإليداع

٣١٣٣٠

سندات وأسھم باإليداع

٣١٣٢٠
٣١٣٤٠

قيم مستلمة للتحصيل  -زبائن

٣١٣٤١

منھا :على بوالص مستلمة للتحصيل  -زبائن

٣١٣٥٠

قيم مستلمة للتحصيل  -وسطاء ماليون

٣١٣٥١

منھا :على بوالص مستلمة للتحصيل  -وسطاء ماليون

٣١٣٦٠

قيم مستلمة باألمانة

٣١٣٧٠

بوالص مستلمة للدفع

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٩٢

نموذج ٢٠١٠
خارج الميزانية
المبالغ باالف الليرات
مطلوبات محتملة الدفع

رقم الفرز
اآللي
٣١٤١٠

قيم معطاة باألمانة

٣١٤٢٠

اعتمادات مستندية غير مثبتة  -تصدير/خارج لبنان

٣١٤٢٥

اعتمادات مستندية غير مثبتة  -مباعة داخل لبنان

٣١٤٣٥

اعتمادات مستندية غير مثبتة مقابل عموالت

٣١٤٦٠

القيمة اإلجمالية لمساھمتنا في التسليفات المشتركة
القيمة االجمالية لمساھمة المصارف والمؤسسات والجھات االخرى
في التسليفات المشتركة
القروض الممنوحة الى مؤسسات االقراض الصغير لتمويل قروض
صغيرة

٣١٤٨١

منھا :الفوائد السارية غير مستحقة القبض

٣١٤٨٢

منھا :القروض الصغيرة الممنوحة من مؤسسات االقراض الصغير
منھا :فوائد سارية غير مستحقة القبض غلى القروض الممنوحة من
مؤسسات االقراض الصغير

٣١٤٧٠
٣١٤٨٠

٣١٤٨٣
٣٢٥٤٠
٣٦٢٠٠

الحسابات غير المنتجة مكون لھا مؤونات بالكامل منقولة لحسابات
ذكر حسب اصول
٣٦٢٥٠+٣٦٢٤٠+٣٦٢٣٠+٣٦٢٢٠+٣٦٢١٠

٣٦٢٠٠

القيمة االسمية لمحفظة األدوات المالية المشتراة لصالح الغير
منھا  :القيمة االسمية لمحفظة االدوات المالية المشتراة لصالح
المغتربين اللبنانيين
سندات الخزينة اللبنانية المشتراة لصالح القطاع المالي غير المقيم
وفقا ً لتعميم م .ل٦٢ .
سندات الخزينة اللبنانية المشتراة لصالح الجھات األخرى
شھادات إيداع مصرفية إصدار مصرف لبنان المشتراة لصالح
القطاع المالي غير المقيم وفقا ً لتعميم م.ل٦٧ .
شھادات إيداع مصرفية إصدار مصرف لبنان المشتراة لصالح
الجھات األخرى
األدوات المالية األخرى المشتراة لحساب الغير

٣٦٢٥١

منھا :المصدرة من الجھات المحلية

٣٦٢٠١
٣٦٢١٠
٣٦٢٢٠
٣٦٢٣٠
٣٦٢٤٠
٣٦٢٥٠

٣٧٦٠٠=٣٧٥٠٠

٣٧٥٠٠

٣٧٥٣٠+٣٧٥٢٠+٣٧٥١٠
رصيد التوظيفات لدى مصرف لبنان التي تم تقاصھا مقابل قروض
ممنوحة من قبل مصرف لبنان
الحسابات النقدية

٣٧٥٠٠

٣٧٥١٠
٣٧٥٢٠

شھادات ايداع

٣٧٥٣٠

الفوائد السارية غير مستحقة القبض

٣٧٦٠٠
٣٧٦٠٠

٣٧٦٢٠+٣٧٦١٠
رصيد القروض الممنوحة من قبل مصرف لبنان التي تم تقاصھا
مقابل توظيفات لدى مصرف لبنان
القروض الممنوحة من قبل مصرف لبنان

٣٧٦٢٠

الفوائد السارية غير مستحقة الدفع

٣٧٦١٠

٣٥١٠٠

حــســابــات االئــتــمــان
+٣٥١٤٠+٣٥١٣٠+٣٥١٢٠+٣٥١١٥+٣٥١١٠
٣٥١٧٠+٣٥١٦٠+٣٥١٥٠

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

٤٩٣

نموذج ٢٠١٠
خارج الميزانية
المبالغ باالف الليرات
مطلوبات محتملة الدفع

رقم الفرز
اآللي
٣٥١٠٠

موجودات حسابات االئتمان

٣٥١١٠

ودائع لدى المصارف

٣٥١١٥

شھادات إيداع مصرفية مصدرة من مصرف لبنان

٣٥١٢٠

سندات خزينة

٣٥١٣٠

أدوات مالية متداولة

٣٥١٤٠

تسليفات

٣٥١٥٠

توظيفات أخرى

٣٥١٦٠

إيرادات برسم القبض

٣٥١٧٠

العائدات السارية غير المحققة

٣٥٢٠٠

٣٥٢٥٠+٣٥٢٤٠+٣٥٢٣٠+٣٥٢٢٠+٣٥٢١٠

٣٥٢٠٠

مطلوبات حسابات االئتمان

٣٥٢١٠

ودائع بموجب تعليمات محددة

٣٥٢٢٠

ودائع خاضعة لتوظيفات استنسابية

٣٥٢٣٠

عائدات غير موزعة

٣٥٢٤٠

أعباء وعموالت إدارة مستحقة

٣٥٢٥٠

العائدات السارية غير المحققة

٣٥٣٠٠
٣٥٣٠٠

حسابات إدارة األمـوال
+ ٣٥٣٦٠+٣٥٣٥٠+٣٥٣٤٠+٣٥٣٣٠+٣٥٣٢٠+٣٥٣١٠
٣٥٣٩٠+٣٥٣٨٠+٣٥٣٧٠
توظيفات األموال

٣٥٣١٠

ودائع لدى المصارف

٣٥٣٢٠

سندات خزينة

٣٥٣٣٠

أوراق مالية

٣٥٣٤٠

قروض وتسليفات

٣٥٣٥٠

قروض وتسليفات مشتركة

٣٥٣٦٠

توظيفات في حسابات مشاركة

٣٥٣٧٠

توظيفات أخرى

٣٥٣٨٠

إيرادات برسم القبض

٣٥٣٩٠

٣٥٤٠٠

العائدات السارية غير المحققة
+ ٣٥٤٦٠+٣٥٤٥٠+٣٥٤٤٠+٣٥٤٣٠+٣٥٤٢٠+٣٥٤١٠
٣٥٤٨٠+٣٥٤٧٠
مصادر األموال

٣٥٤١٠

حسابات األفراد والمؤسسات

٣٥٤٢٠

حسابات القطاع العام

٣٥٤٠٠

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم
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٣٥٤٣٠

حسابات مصارف ومؤسسات مالية

٣٥٤٤٠

حسابات الفرقاء المشتركين بالقروض والتسليفات المشتركة

٣٥٤٥٠

إيرادات غير موزعة

٣٥٤٦٠

أعباء وعموالت إدارة مستحقة

٣٥٤٧٠

العائدات السارية غير المحققة

٣٥٤٨٠

ناقص :التدني في مصادر األموال نتيجة خسائر في التوظيفات

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٩٤

نموذج ٢٠١٠
خارج الميزانية
المبالغ باالف الليرات
مطلوبات محتملة الدفع

رقم الفرز
اآللي

مؤسسات التحاويل بالوسائل االلكترونية
٣٥٥٠٠
٣٥٥٠٠
٣٥٥١٠
٣٥٥١٠
٣٥٥١١

٣٥٥٦٠+٣٥٥٥٠+٣٥٥٤٠+٣٥٥٣٠+٣٥٥٢٠+٣٥٥١٠
موجودات حسابات المؤسسات التي تقوم بالعمليات المالية بالوسائل
االلكترونية
٣٥٥١٦+٣٥٥١٣+٣٥٥١٢+٣٥٥١١
التحاويل النقدية االلكترونية عبر شركات الشبكات الدولية للتحاويل
االلكترونية
شركات

٣٥٥١٢

افراد

٣٥٥١٣

قطاع عام

٣٥٥١٦

اخرى

٣٥٥٢٠

التحاويل النقدية اإللكترونية الداخلية عبر الشبكات المحلية اللبنانية

٣٥٥٣٠

مؤسسات القطاع العام

٣٥٥٤٠

مؤسسات القطاع المالي

٣٥٥٥٠

٣٥٥٥٩+٣٥٥٥٢+٣٥٥٥١

٣٥٥٥٠

مؤسسات القطاع الخاص بموجب عقود

٣٥٥٥١

شركات

٣٥٥٥٢

افراد

٣٥٥٥٩

اخرى

٣٥٥٦٠

٣٥٥٦٢+٣٥٥٦١

٣٥٥٦٠

االرصدة المحتفظ بھا لصالح الغير

٣٥٥٦١

في الصندوق

٣٥٥٦٢

لدى المصارف

٣٥٦٠٠

٣٥٦٩٠+٣٥٦٤٠+٣٥٦٣٠+٣٥٦٢٠+٣٥٦١٠

٣٥٦٠٠

٣٥٥٠٠
مطلوبات حسابات المؤسسات التي تقوم بالعمليات المالية بالوسائل
االلكترونية
اموال متلقاة محولة بالوسائل االلكترونية
اموال محولة للتسديد من شركات الشبكات الدولية للتحاويل
اإللكترونية
أموال متلقاة للتسديد )بموجب عقود (

٣٥٦٠٠
٣٥٦١٠
٣٥٦٢٠
٣٥٦٣٠
٣٥٦٤٠

ذمم باألمانة للتسديد بموجب عقود

٣٥٦٩٠

اخرى

٣٥٧٠٠

ادارة محافظ عقارية
حـسـابـات وسـاطـة مـالـيـة

٣٦١٠٠
٣٦١٠١
٣٦١٠٢
٣٦١٠٣

القيمة اإلجمالية لعمليات الزبائن المجراة من قبلنا أو بعلمنا

منھا :القيمة اإلجمالية للعمليات المجراة في الخارج مباشرة من قبل
العميل
منھا :القيمة اإلجمالية للعمليات المجراة في الخارج بموجب وكاالت
مستلمة
منھا :القيمة اإلجمالية للعمليات المجراة في لبنان بموجب وكاالت
مستلمة

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

٤٩٥

نموذج ٢٠١٠
خارج الميزانية
المبالغ باالف الليرات
مطلوبات محتملة الدفع

رقم الفرز
اآللي
٣٦١٠٤

منھا :القيمة اإلجمالية للعمليات المجراة بموجب وسيط معرف

٣٧٠٠٠

٣٧٤٠٠+٣٧٣٠٠+٣٧٢٠٠+٣٧١٠٠

٣٧٠٠٠

ھيئات االستثمار الجماعي

٣٧١٠٠

٣٧١٤٠+٣٧١٣٠+٣٧١٢٠+٣٧١١٠

٣٧١٠٠

المحلية المدرجة في األسواق المالية المنظمة

٣٧١١٠

المنشأة والمدارة من قبلنا

٣٧١٢٠

األخرى المنشأة من قبلنا

٣٧١٢١

منھا :المسوقة أيضا ً من قبلنا

٣٧١٣٠

األخرى المدارة من قبلنا

٣٧١٣١

منھا :المسوقة أيضا ً من قبلنا

٣٧١٤٠

المسوقة فقط من قبلنا

٣٧٢٠٠

٣٧٢٤٠+٣٧٢٣٠+٣٧٢٢٠+٣٧٢١٠

٣٧٢٠٠

المحلية غير المدرجة في األسواق المالية المنظمة

٣٧٢١٠

المنشأة و المدارة من قبلنا

٣٧٢٢٠

االخرى المنشاة من قبلنا

٣٧٢٢١

منھا :المسوقة أيضا ً من قبلنا

٣٧٢٣٠

األخرى المدارة من قبلنا

٣٧٢٣١

منھا :المسوقة أيضا ً من قبلنا

٣٧٢٤٠

المسوقة فقط من قبلنا

٣٧٣٠٠

الخارجية المسوقة من قبلنا

٣٧٤٠٠

الخارجية المشتراة بنا ًء لطلب الزبائن

٣٦٤٠٠
٣٦٤٠٠

٣٦٤٣٠+٣٦٤٢٠+٣٦٤١٠
القيمة اإلجمالية لبرامج اإليداع والمنتجات المالية المرتبطة
بمؤشرات ومشتقات مالية
المصدرة من قبلنا

٣٦٤١١

منھا :المكفولة كليا او جزئيا

٣٦٤١٠
٣٦٤١٢

منھا المتمتعة بحماية المخاطر

٣٦٤٢٠

المصدرة من قبل الجھات المحلية األخرى

٣٦٤٢١

منھا :المكفولة كليا او جزئيا من قبلنا

٣٦٤٢٢

منھا :المتمتعة بحماية المخاطر

٣٦٤٣٠

المصدرة من الجھات الخارجية

٣٦٤٣١

منھا :المكفولة كليا ً أو جزئيا ً

٣٦٤٣٢

منھا :المتمتعة بحماية المخاطر
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مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم
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ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

٤٩٦

مصرف لبنان
مدرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية

نموذج ٢٠١٠
ملحق الموجودات
رقم الفرز
اآللي

٤٦٠٠٠
٤٦٠٠٠
٤٦١٠٠
٤٦١٠٠
٤٦١٠٠
٤٦١١٠
٤٦١٢٠
٤٦١٣٠
٤٦١٥٠
٤٦١٦٠
٤٦١٧٠
٤٦٢٠٠
٤٦٢٠٠
٤٦٢١٠
٤٦٢١٠
٤٦٢١٠
٤٦٢١١
٤٦٢١٢
٤٦٢٥٠
٤٦٢٥٠
٤٦٢٥٠
٤٦٢٥١
٤٦٢٥٢
٤٦٢٥٣
٤٦٢٥٤
٤٦٣٠٠
٤٦٣٠٠
٤٦٣١٠
٤٦٣١٠
٤٦٣١٠
٤٦٣١١
٤٦٣١٢
٤٦٣٢٠
٤٦٣٢٠

المبالغ باالف الليرات
البند
تفاصيل بعض األصول المالية المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت
ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
٤٦٢٠٠+٤٦١٠٠
الحسابات مع مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى المنتجة
التي لم تشھد والتي شھدت إرتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر اإلئتمان
١٠٢٠٥
٤٦١٧٠+٤٦١٦٠+٤٦١٥٠+٤٦١٣٠+٤٦١٢٠+٤٦١١٠
سسات اإلصدار األخرى
الحسابات النقدية مع مصرف لبنان ومؤ ّ
الحسابات النقدية المنتجة التي لم تشھد ارتفاعا ملحوظا في مخاطر
االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
الحسابات النقدية المنتجة التي شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر
االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
٤٦٢٥٠+٤٦٢١٠
شھادات ايداع )مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى(
١٠٢٣٣
٤٦٢١٢+٤٦٢١١
شھادات ايداع مصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل االخرى
شھادات اإليداع المنتجة التي لم تشھد ارتفاعا ملحوظا في مخاطر
االئتمان
شھادات اإليداع المنتجة التي شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر
االئتمان
١٠٢٥٠
٤٦٢٥٤+٤٦٢٥٣+٤٦٢٥٢+٤٦٢٥١
شھادات ايداع مصنفة بالكلفة المطفأة
شھادات اإليداع المنتجة المص ّنفة بالكلفة المطفاة التي لم تشھد
ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
شھادات اإليداع المنتجة المص ّنفة بالكلفة المطفاة التي شھدت
ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
٤٦٣٢٠+٤٦٣١٠
سندات الخزينة اللبنانية وسندات حكومية أخرى التي لم تشھد والتي
شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
١٤٠٢١
٤٦٣١٢+٤٦٣١١
سندات الخزينة المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل
االخرى
سندات الخزينة المنتجة التي لم تشھد ارتفاعا ملحوظا في مخاطر
االئتمان
سندات الخزينة المنتجة التي شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر
االئتمان
١٤٠٧٠
٤٦٣٢٧+٤٦٣٢٦+٤٦٣٢٥+٤٦٣٢٣+٤٦٣٢٢+٤٦٣٢١
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مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم
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 ٤٩٦ﻣﻜﺮر ١

نموذج ٢٠١٠
ملحق الموجودات
رقم الفرز
اآللي

المبالغ باالف الليرات
البند

٤٦٣٢٠

سندات خزينة مصنفة بالكلفة المطفاة
سندات الخزينة المنتجة التي لم تشھد ارتفاعا ملحوظا في مخاطر
االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
سندات الخزينة المنتجة التي شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر
االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٤٤٠٥+١٠٧٠٩+١٠٥٠٩+١٠٤٠٨
٤٦٤٣٠+٤٦٤٢٠+٤٦٤١٠
حسابات مؤسسات القطاع المالي غير المرتبط التي لم تشھد والتي
شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
١٠٤٠٨
٤٦٤١٧+٤٦٤١٦+٤٦٤١٥+٤٦٤١٣+٤٦٤١٢+٤٦٤١١
مصارف تجارية
حسابات المصارف التجارية المنتجة التي لم تشھد ارتفاعا ملحوظا
في مخاطر االئتمان
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
حسابات المصارف التجارية المنتجة التي شھدت ارتفاعا ملحوظا في
مخاطر االئتمان
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٠٥٠٩
٤٦٤٢٧+٤٦٤٢٦+٤٦٤٢٥+٤٦٤٢٣+٤٦٤٢٢+٤٦٤٢١
مصارف التسليف المتوسط والطويل األجل
حسابات المصارف التسليف المتوسط والطويل األجل المنتجة التي لم
تشھد ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
حسابات المصارف التسليف المتوسط والطويل األجل المنتجة التي
شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٤٤٠٥ + ١٠٧٠٩
٤٦٤٣٧+٤٦٤٣٦+٤٦٤٣٥+٤٦٤٣٣+٤٦٤٣٢+٤٦٤٣١
المؤسسات المالية المسجلة والقطاعات المالية االخرى
حسابات المؤسسات المالية والقطاعات المالية االخرى المنتجة التي لم
تشھد ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
حسابات المؤسسات المالية والقطاعات المالية االخرى المنتجة التي
شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٣٠٠٩+١٢٩٠٢
٤٦٤٥٧+٤٦٤٥٦+٤٦٤٥٥+٤٦٤٥٣+٤٦٤٥٢+٤٦٤٥١
حسابات مؤسسات القطاع المالي المرتبط )بما فيھا الفروع في
الخارج( التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر
االئتمان

٤٦٣٢١
٤٦٣٢٢
٤٦٣٢٣
٤٦٣٢٥
٤٦٣٢٦
٤٦٣٢٧
٤٦٤٠٠
٤٦٤٠٠
٤٦٤٠٠
٤٦٤١٠
٤٦٤١٠
٤٦٤١٠
٤٦٤١١
٤٦٤١٢
٤٦٤١٣
٤٦٤١٥
٤٦٤١٦
٤٦٤١٧
٤٦٤٢٠
٤٦٤٢٠
٤٦٤٢٠
٤٦٤٢١
٤٦٤٢٢
٤٦٤٢٣
٤٦٤٢٥
٤٦٤٢٦
٤٦٤٢٧
٤٦٤٣٠
٤٦٤٣٠
٤٦٤٣٠
٤٦٤٣١
٤٦٤٣٢
٤٦٤٣٣
٤٦٤٣٥
٤٦٤٣٦
٤٦٤٣٧
٤٦٤٥٠
٤٦٤٥٠
٤٦٤٥٠
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ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

 ٤٩٦ﻣﻜﺮر ٢

نموذج ٢٠١٠
ملحق الموجودات
رقم الفرز
اآللي
٤٦٤٥١
٤٦٤٥٢
٤٦٤٥٣
٤٦٤٥٥
٤٦٤٥٦
٤٦٤٥٧
٤٦٥٠٠
٤٦٥٠٠
٤٦٥١٠
٤٦٥١٠
٤٦٥١٠
٤٦٥١١
٤٦٥١٢
٤٦٥٢٠
٤٦٥٢٠
٤٦٥٢٠
٤٦٥٢١
٤٦٥٢٢
٤٦٥٢٣
٤٦٥٢٥
٤٦٥٢٦
٤٦٥٢٧
٤٦٦٠٠
٤٦٦٠٠
٤٦٦١٠
٤٦٦١٠
٤٦٦١٠
٤٦٦١١
٤٦٦١٢
٤٦٦١٣
٤٦٦١٥
٤٦٦١٦
٤٦٦١٧
٤٦٦٢٠
٤٦٦٢٠
٤٦٦٢٠
٤٦٦٢١
٤٦٦٢٢
٤٦٦٢٣
٤٦٦٢٥
٤٦٦٢٦

المبالغ باالف الليرات
البند
حسابات مؤسسات القطاع المالي المرتبط المنتجة التي لم تشھد
ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
حسابات مؤسسات القطاع المالي المرتبط المنتجة التي شھدت
ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
٤٦٥٢٠+٤٦٥١٠
الشھادات المصرفية التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا في
مخاطر االئتمان
١٢٨١١
٤٦٥١٢+٤٦٥١١
الشھادات المصرفية المصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل االخرى
الشھادات المصرفية المنتجة التي لم تشھد ارتفاعا ملحوظا في
مخاطر االئتمان
الشھادات المصرفية المنتجة التي شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر
االئتمان
١٢٨٦٠
٤٦٥٢٧+٤٦٥٢٦+٤٥٥٢٥+٤٥٥٢٣+٤٦٥٢٢+٤٦٥٢١
الشھادات المصرفية مصنفة بالكلفة المطفأة
الشھادات المصرفية المنتجة التي لم تشھد ارتفاعا ملحوظا في
مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
الشھادات المصرفية المنتجة التي شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر
االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
٤٦٦٣٠+٤٦٦٢٠+٤٦٦١٠
القروض والتسليفات التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا
في مخاطر االئتمان
١١٨١٠+١١٢٠٩+١٨٤٠٩+١٨٣٠٩
٤٦٦١٧+٤٦٦١٦+٤٦٦١٥+٤٦٦١٣+٤٦٦١٢+٤٦٦١١
القروض والتسليفات للزبائن المنتجة للجھات غير المرتبطة التي لم
تشھد أو شھدت إرتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر اإلئتمان
)بما فيھا سندات محسومة ومدينون بموجب قبوالت(
قروض وتسليفات منتجة لم تشھد ارتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
قروض وتسليفات منتجة شھدت ارتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١١٦٠٩
٤٦٦٢٧+٤٦٦٢٦+٤٦٦٢٥+٤٦٦٢٣+٤٦٦٢٢+٤٦٦٢١
القروض والتسليفات للقطاع العام المنتجة التي لم تشھد أو شھدت
إرتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر اإلئتمان
قروض وتسليفات منتجة لم تشھد ارتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
قروض وتسليفات منتجة شھدت ارتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

 ٤٩٦ﻣﻜﺮر ٣

نموذج ٢٠١٠
ملحق الموجودات
رقم الفرز
اآللي
٤٦٦٢٧
٤٦٦٣٠
٤٦٦٣٠

المبالغ باالف الليرات
البند
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١١٥٠٨
٤٦٦٣٧+٤٦٦٣٦+٤٦٦٣٥+٤٦٦٣٣+٤٦٦٣٢+٤٦٦٣١
القروض والتسليفات للجھات المرتبطة المنتجة التي لم تشھد أو
شھدت إرتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر اإلئتمان
قروض وتسليفات منتجة لم تشھد ارتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
قروض وتسليفات منتجة شھدت ارتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٦٢٧١+١٦٢٤٦
٤٦٦٥٢+٤٦٦٥١
األدوات المالية األخرى المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل
الشامل األخرى المنتجة التي لم تشھد أو شھدت إرتفاعا ً ملحوظا ً في
مخاطر اإلئتمان
أدوات مالية منتجة لم تشھد ارتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر االئتمان
أدوات مالية منتجة شھدت ارتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر االئتمان
١٦٨٤٩+١٦٨٠٩
٤٦٦٦٧+٤٦٦٦٦+٤٦٦٦٥+٤٦٦٦٣+٤٦٦٦٢+٤٦٦٦١
األدوات المالية األخرى المصنفة بالكلفة المطفأة المنتجة التي لم
تشھد أو شھدت إرتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر اإلئتمان
أدوات مالية منتجة لم تشھد ارتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
أدوات مالية منتجة شھدت ارتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر االئتمان
الفوائد السارية غير مستحقة القبض
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٢١٠٥
٤٦٦٨٢+٤٦٦٨١
حسابات المدينون المختلفون المنتجة التي لم تشھد أو شھدت
إرتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر اإلئتمان
حسابات المدينون المختلفون المنتجة التي لم تشھد ارتفاعا ملحوظا في
مخاطر االئتمان
حسابات المدينون المختلفون المنتجة التي شھدت ارتفاعا ملحوظا في
مخاطر االئتمان
تفاصيل بعض األصول المالية غير المنتجة التي شھدت تدنيا ً في
قيمتھا االئتمانية

٤٦٧٠٠

١٤٤٩٠
+٤٦٧٠٦+٤٦٧٠٥+٤٦٧٠٤+٤٦٧٠٣+٤٦٧٠٢+٤٦٧٠١
٤٦٧٢٠+٤٦٧٠٩+٤٦٧٠٨+٤٦٧٠٧
صافي حسابات مؤسسات القطاع المالي األخرى غير المرتبط غير
المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
الھيئات االقليمية والدولية ومصارف االنماء المتعددة االطراف
غرف مقاصة
مؤسسات الوساطة المالية
شركات التامين
مؤسسات الصرافة
كونتوارات التسليف
مؤسسات ايجار تمويلي

٤٦٦٣٠
٤٦٦٣١
٤٦٦٣٢
٤٦٦٣٣
٤٦٦٣٥
٤٦٦٣٦
٤٦٦٣٧
٤٦٦٥٠
٤٦٦٥٠
٤٦٦٥٠
٤٦٦٥١
٤٦٦٥٢
٤٦٦٦٠
٤٦٦٦٠
٤٦٦٦٠
٤٦٦٦١
٤٦٦٦٢
٤٦٦٦٣
٤٦٦٦٥
٤٦٦٦٦
٤٦٦٦٧
٤٦٦٨٠
٤٦٦٨٠
٤٦٦٨٠
٤٦٦٨١
٤٦٦٨٢

٤٦٧٠٠
٤٦٧٠٠
٤٦٧٠١
٤٦٧٠٢
٤٦٧٠٣
٤٦٧٠٤
٤٦٧٠٥
٤٦٧٠٦
٤٦٧٠٧

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

 ٤٩٦ﻣﻜﺮر ٤

نموذج ٢٠١٠
ملحق الموجودات
رقم الفرز
اآللي
٤٦٧٠٨
٤٦٧٠٩
٤٦٧٢٠
٤٦٧٥٠

المبالغ باالف الليرات
البند
مؤسسات التحاويل االلكترونية
صناديق وھيئات االستثمار الجماعي
مؤسسات اخرى
١٣٠٩٦
+٤٦٧٥٦+٦٤٧٥٥+٤٦٧٥٤+٤٦٧٥٣+٤٦٧٥٢+٤٦٧٥١
٤٦٧٥٩
صافي حسابات مؤسسات القطاع المالي المرتبط غير المنتجة التي
شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
المصارف تجارية
المصارف متخصصة
المؤسسات المالية
مؤسسات الوساطة المالية
صناديق وھيئات االستثمار الجماعي
شركات التأمين
مؤسسات أخرى
١٢٨٧٠+١٢٨١٢
٤٦٧٦٥+٤٦٧٦١
صافي الشھادات المصرفية التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
الشھادات المصرفية -قطاع مالي غير مرتبط
الشھادات المصرفية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل
الشامل االخرى
الشھادات المصرفية المصنفة بالكلفة المطفأة
الشھادات المصرفية -قطاع مالي مرتبط
الشھادات المصرفية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل
الشامل االخرى
الشھادات المصرفية المصنفة بالكلفة المطفأة

٤٦٨٠٠
٤٦٨٠٠

١٦٨٤٠+١٦٢٤٧
٤٦٨٤٠+٤٦٨٣٠+٤٦٨٢٠+٤٦٨١٠
صافي سندات الدين والسندات األخرى غير المنتجة التي شھدت
تدنيا في قيمتھا االئتمانية
سندات دين  -قطاع مالي غير مرتبط
مصارف
مؤسسات مالية
شركات تأمين
مؤسسات أخرى
سندات دين  -قطاع مالي مرتبط
مصارف
مؤسسات مالية
شركات تأمين
مؤسسات أخرى
سندات دين  -قطاع غير مالي غير مرتبط
سندات دين  -قطاع غير مالي مرتبط
١٦٨٧٠+١٦٢٧٥
٤٦٩٤٠+٤٦٩٣٠+٤٦٩٢٠+٤٦٩١٠
صافي القروض وسندات الدين المرؤوسة غير المنتجة التي شھدت
تدنيا في قيمتھا االئتمانية
قروض وسندات دين مرؤوسة  -قطاع مالي غير مرتبط
مصارف
مؤسسات مالية
شركات تأمين

٤٦٧٥٠
٤٦٧٥٠
٤٦٧٥١
٤٦٧٥٢
٤٦٧٥٣
٤٦٧٥٤
٤٦٧٥٥
٤٦٧٥٦
٤٦٧٥٩
٤٦٧٦٠
٤٦٧٦٠
٤٦٧٦٠
٤٦٧٦١
٤٦٧٦٢
٤٦٧٦٣
٤٦٧٦٥
٤٦٧٦٦
٤٦٧٦٧

٤٦٨٠٠
٤٦٨١٠
٤٦٨١١
٤٦٨١٢
٤٦٨١٣
٤٦٨١٩
٤٦٨٢٠
٤٦٨٢١
٤٦٨٢٢
٤٦٨٢٣
٤٦٨٢٩
٤٦٨٣٠
٤٦٨٤٠
٤٦٩٠٠
٤٦٩٠٠
٤٦٩٠٠
٤٦٩١٠
٤٦٩١١
٤٦٩١٢
٤٦٩١٣

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

 ٤٩٦ﻣﻜﺮر ٥

نموذج ٢٠١٠
ملحق الموجودات
المبالغ باالف الليرات
البند

رقم الفرز
اآللي
٤٦٩١٩
٤٦٩٢٠
٤٦٩٢١
٤٦٩٢٢
٤٦٩٢٣
٤٦٩٢٩
٤٦٩٣٠
٤٦٩٤٠
+٤٦٩٥٠

مؤسسات أخرى
قروض وسندات دين مرؤوسة  -قطاع مالي مرتبط
مصارف
مؤسسات مالية
شركات تأمين
مؤسسات أخرى
قروض وسندات دين مرؤوسة  -قطاع غير مالي غير مرتبط
قروض وسندات دين مرؤوسة  -قطاع غير مالي مرتبط

+٤٦٩٦٠
+٤٦٩٧٠
٤٦٩٨٠

١١٥٦٠+١١٦٦٠+١١٨٥٠+١١٢٨٠+١٨٤٩٥+١٨٣٩٠

٤٦٩٥٠

٤٦٩٥٣+٤٦٩٥١
صافي تسليفات للشركات الكبيرة غير المنتجة التي شھدت تدنيا في
قيمتھا االئتمانية
اجمالي تسلبفات للشركات الكبيرة غير المنتجة

٤٦٩٥٠
٤٦٩٥١
٤٦٩٥٢
٤٦٩٥٣
٤٦٩٦٠
٤٦٩٦٠
٤٦٩٦١
٤٦٩٦٢
٤٦٩٦٣
٤٦٩٧٠
٤٦٩٧٠
٤٦٩٧١
٤٦٩٧٢
٤٦٩٧٣
٤٦٩٨٠
٤٦٩٨٠
٤٦٩٨١
٤٦٩٨٢
٤٦٩٨٣
٤٧١٠٠
٤٧١٠٠
٤٧١٠٠
٤٧١٠١
٤٧١٠٢
٤٧١٠٣
٤٧١٠٤
٤٧١٠٥
٤٧١٠٦
٤٧١٠٧
٤٧١٠٨
٤٧١٠٩
٤٧١١٩

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

منھا :فوائد متراكمة
ناقص  :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
٤٦٩٦٣+٤٦٩٦١
صافي تسليفات للشركات الصغيرة والمتوسطة غير المنتجة التي
شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية )(SME
اجمالي تسليفات للشركات الصغيرة والمتوسطة غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص  :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
٤٦٩٧٣+٤٦٩٧١
صافي تسليفات مؤسسات متناھية الصغر غير المنتجة التي شھدت
تدنيا في قيمتھا االئتمانية )(Micro finance institutions
اجمالي تسليفات مؤسسات متناھية الصغر غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص  :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
٤٦٩٨٣+٤٦٩٨١
صافي تسليفات االفراد التجزئة التي شھدت تدنيا في قيمتھا
االئتمانية
اجمالي تسليفات االفراد التجزئة غير المنتجة

منھا :فوائد متراكمة
ناقص  :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
تفاصيل إضافية حول بعض بنود الموجودات
١٤٤٠٥
٤٧١٠٦+٤٧١٠٥+٤٧١٠٤+٤٧١٠٣+٤٧١٠٢+٤٧١٠١
٤٧١١٩+٤٧١٠٩+٤٧١٠٨+٤٧١٠٧+
الحسابات النقدية المنتجة مع مؤسسات القطاع المالي األخرى غير
المرتبطة
الھيئات اإلقليميّة والدوليّة ومصارف اإلنماء المتعدّدة األطراف
غرف مقاصة
مؤسسات الوساطة المالية
شركات التامين
مؤسسات الصرافة
صناديق االستثمار وھيئات االستثمار الجماعي
كونتوارات التسليف
مؤسسات ايجار تمويلي
مؤسسات التحاويل االلكترونية
مؤسسات اخرى
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

 ٤٩٦ﻣﻜﺮر ٦

نموذج ٢٠١٠
ملحق الموجودات
رقم الفرز
اآللي
٤٧١٢٠
٤٧١٢٠
٤٧١٢٠
٤٧١٢١
٤٧١٢٢
٤٧١٢٣
٤٧١٢٤
٤٧١٢٥
٤٧١٢٦
٤٧١٢٧
٤٧١٢٩
٤٧١٣٠
٤٧١٣٠
٤٧١٣١
٤٧١٣٢
٤٧١٣٣
٤٧١٣٤

٤٧١٤٠
٤٧١٤٠
٤٧١٤١
٤٧١٤٢
٤٧١٤٣
٤٧١٤٤
٤٧١٥٠
٤٧١٥٠
٤٧١٥١
٤٧١٥٢
٤٧١٥٣
٤٧١٥٤
٤٧١٦٠
٤٧١٦٠
٤٧١٧٠
٤٧١٧٠
٤٧١٧١
٤٧١٧٢
٤٧١٧٣
٤٧١٧٤
٤٧١٨٠
٤٧١٨٠
٤٧١٨١
٤٧١٨٢
٤٧١٨٣
٤٧١٨٤
٤٧١٩٠
٤٧١٩٠
٤٧١٩١
٤٧١٩٢

المبالغ باالف الليرات
البند
١٣٠٠٩
+٤٧١٢٦+٤٧١٢٥+٤٧١٢٤+٤٧١٢٣+٤٧١٢٢+٤٧١٢١
٤٧١٢٩+٤٧١٢٧
الحسابات النقدية المنتجة مع مؤسسات القطاع المالي المرتبطة
المصارف تجارية
المصارف متخصصة
المؤسسات المالية
مؤسسات الوساطة المالية
مؤسسات الصرافة
شركات التامين
صناديق االستثمار وھيئات االستثمار الجماعي
مؤسسات اخرى
٤٧١٣٤+٤٧١٣٣+٤٧١٣٢+٤٧١٣١
القروض المنتجة الممنوحة إلى مؤسسات القطاع المالي
قروض لقاء ضمانات  -مؤسسات القطاع المالي غير المرتبطة
قروض غير مضمونة  -مؤسسات القطاع المالي غير المرتبطة
قروض لقاء ضمانات  -مؤسسات القطاع المالي المرتبطة
قروض غير مضمونة  -مؤسسات القطاع المالي المرتبطة
القيمة االسمية والعالوات)/الحسومات( للشھادات المصرفية
واألدوات المالية المنتجة المصنفة بالقيمة العادلة
مقابل عناصر الدخل الشامل األخرى
٤٧١٤٤+٤٧١٤٣+٤٧١٤٢+٤٧١٤١
شھادات مصرفية  -مصرف لبنان ومؤسسات اإلصدار األخرى
القيمة اإلسمية
العالوات
ناقص :الحسومات
فوائد سارية غير مستحقة القبض
٤٧١٥٤+٤٧١٥٣+٤٧١٥٢+٤٧١٥١
سندات الخزينة اللبنانية وغير اللبنانية
القيمة اإلسمية
العالوات
ناقص  :الحسومات
فوائد سارية غير مستحقة القبض
٤٧١٨٠+٤٧١٧٠
الشھادات المصرفية
٤٧١٧٤+٤٧١٧٣+٤٧١٧٢+٤٧١٧١
الشھادات المصرفية  -المصارف غير المرتبطة
القيمة اإلسمية
العالوات
ناقص  :الحسومات
فوائد سارية غير مستحقة القبض
٤٧١٨٤+٤٧١٨٣+٤٧١٨٢+٤٧١٨١
الشھادات المصرفية  -المصارف المرتبطة
القيمة اإلسمية
العالوات
ناقص  :الحسومات
فوائد سارية غير مستحقة القبض
٤٧١٩٤+٤٧١٩٣+٤٧١٩٢+٤٧١٩١
سندات دين
القيمة اإلسمية
العالوات

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

 ٤٩٦ﻣﻜﺮر ٧

نموذج ٢٠١٠
ملحق الموجودات
رقم الفرز
اآللي
٤٧١٩٣
٤٧١٩٤
٤٧٢٠٠
٤٧٢٠٠
٤٧٢٠١
٤٧٢٠٢
٤٧٢٠٣
٤٧٢٠٤

٤٧٢١٠
٤٧٢١٠
٤٧٢١١
٤٧٢١٢
٤٧٢٢٠
٤٧٢٢٠
٤٧٢٢١
٤٧٢٢٢
٤٧٣٠٠
٤٧٣٠٠
٤٧٣١٠
٤٧٣١١
٤٧٣١٢
٤٧٣٢٠
٤٧٣٢١
٤٧٣٢٢
٤٧٣٣٠
٤٧٣٣٠
٤٧٣٣١
٤٧٣٣٢
٤٧٣٤٠
٤٧٣٤٠
٤٧٣٤١
٤٧٣٤٢

المبالغ باالف الليرات
البند
ناقص  :الحسومات
فوائد سارية غير مستحقة القبض
٤٧٢٠٤+٤٧٢٠٣+٤٧٢٠٢+٤٧٢٠١
سندات دين مرؤوسة
القيمة اإلسمية
العالوات
ناقص  :الحسومات
فوائد سارية غير مستحقة القبض
القيمة االسمية للشھادات المصرفية واألدوات المالية المنتجة
المصنفة بالقيمة العادلة مقابل األرباح والخسائر
٤٧٢١٢+٤٧٢١١
شھادات مصرفية  -مصرف لبنان ومؤسسات اإلصدار األخرى
القيمة اإلسمية
فوائد سارية غير مستحقة القبض
٤٧٢٢٢+٤٧٢٢١
سندات الخزينة اللبنانية وغير اللبنانية
القيمة اإلسمية
فوائد سارية غير مستحقة القبض
٤٧٣٢٠+٤٧٣١٠
الشھادات المصرفية
الشھادات المصرفية  -المصارف غير المرتبطة
القيمة اإلسمية
فوائد سارية غير مستحقة القبض
الشھادات المصرفية  -المصارف المرتبطة
القيمة اإلسمية
فوائد سارية غير مستحقة القبض
٤٧٣٣٢+٤٧٣٣١
سندات دين
القيمة اإلسمية
فوائد سارية غير مستحقة القبض
٤٧٣٤٢+٤٧٣٤١
سندات دين مرؤوسة
القيمة اإلسمية
فوائد سارية غير مستحقة القبض
األدوات المالية المنتجة )باستثناء سندات الخزينة اللبنانية وغير
اللبنانية(

١٥٦٤٠
١٦٢٤٦+
١٦٨٠٩+

٤٧٣٨١+٤٧٣٧١+٤٧٣٦١+٤٧٣٥١

١٥٦٣٠

٤٧٣٨٢+٤٧٣٧٢+٤٧٣٦٢+٤٧٣٥٢

١٥٦٥٠
١٦٢٧١+
١٦٨٤٩+
+١٥٦١٠
١٦٧٥٥
+١٥٦٢٠
١٦٧٦٠

٤٧٣٥٠
٤٧٣٥٠
٤٧٣٥١
٤٧٣٥٢
٤٧٣٥٣

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

٤٧٣٨٣+٤٧٣٧٣+٤٧٣٦٣+٤٧٣٥٣
٤٧٣٨٤+٤٧٣٧٤+٤٧٣٦٤+٤٧٣٥٤
٤٧٣٨٥+٤٧٣٧٥+٤٧٣٦٥+٤٧٣٥٥
٤٧٣٥٥+٤٧٣٥٤+٤٧٣٥٣+٤٧٣٥٢+٤٧٣٥١
قطاع مالي غير مرتبط
سندات دين
أدوات مالية مركبة أخرى
قروض وسندات دين مرؤوسة
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

 ٤٩٦ﻣﻜﺮر ٨

نموذج ٢٠١٠
ملحق الموجودات
رقم الفرز
اآللي
٤٧٣٥٤
٤٧٣٥٥
٤٧٣٦٠
٤٧٣٦٠
٤٧٣٦١
٤٧٣٦٢
٤٧٣٦٣
٤٧٣٦٤
٤٧٣٦٥
٤٧٣٧٠
٤٧٣٧٠
٤٧٣٧١
٤٧٣٧٢
٤٧٣٧٣
٤٧٣٧٤
٤٧٣٧٥
٤٧٣٨٠
٤٧٣٨٠
٤٧٣٨١
٤٧٣٨٢
٤٧٣٨٣
٤٧٣٨٤
٤٧٣٨٥
٤٧٣٩٠
٤٧٣٩٠
٤٧٣٩١
٤٧٣٩٢
٤٧٣٩٣
٤٧٣٩٤
٤٧٣٩٥

٤٧٤٠٠
٤٧٤٠٠
٤٧٤٠٠
٤٧٤١٠
٤٧٤١٠
٤٧٤٠٧
٤٧٤٠١
٤٧٤٠٩
٤٧٤٢٠
٤٧٤٢٠
٤٧٤٢١
٤٧٤٢٣
٤٧٤٢٤
٤٧٤٢٥
٤٧٤٢٢
٤٧٤٢٦
٤٧٤٢٧
٤٧٤٢٨

المبالغ باالف الليرات
البند
أسھم
حصص
٤٧٣٦٥+٤٧٣٦٤+٤٧٣٦٣+٤٧٣٦٢+٤٧٣٦١
قطاع مالي مرتبط
سندات دين
أدوات مالية مركبة أخرى
قروض وسندات دين مرؤوسة
أسھم
حصص
٤٧٣٧٥+٤٧٣٧٤+٤٧٣٧٣+٤٧٣٧٢+٤٧٣٧١
قطاع غير مالي غير مرتبط
سندات دين
أدوات مالية مركبة أخرى
قروض وسندات دين مرؤوسة
أسھم
حصص
٤٧٣٨٥+٤٧٣٨٤+٤٧٣٨٣+٤٧٣٨٢+٤٧٣٨١
قطاع غير مالي مرتبط
سندات دين
أدوات مالية مركبة أخرى
قروض وسندات دين مرؤوسة
أسھم
حصص
٤٧٣٩٥+٤٧٣٩٤+٤٧٣٩٣+٤٧٣٩٢+٤٧٣٩١
الحصص
حصص في صناديق أسواق المال
حصص في صناديق الدخل الثابت
حصص في صناديق األسھم
حصص في رأس المال االستثماري
حصص في صناديق استثمار أخرى
تصنيف بعض أنواع القروض والتسليفات والحسابات المدينة
األخرى
١١٦٠٠+١١٨٠٠+١١٥٠٠+١٨٤٠٠+١٨٣٠٠+١١٢٠٠
٤٧٤٧٠
٤٧٤١٠+٤٧٤٢٠
محفظة القروض والتسليفات
٤٧٤٠٩+٤٧٤٠٨+٤٧٤٠٧
صافي قروض االفراد  /التجزئة
اجمالي قروض االفراد  /التجزئة
منھا :اجمالي مدينون بموجب قبوالت منتجة وغير منتجة
ناقص  :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
٤٧٤٣٠+٤٧٤٢٢+٤٧٤٢١
صافي تسليفات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة
صافي تسلبفات للشركات
اجمالي تسلبفات للشركات الكبيرة
منھا :اجمالي مدينون بموجب قبوالت منتجة وغير منتجة
ناقص  :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
صافي تسليفات للشركات الصغيرة والمتوسطة )(SME
اجمالي تسليفات للشركات الصغيرة والمتوسطة )(SME

منھا :اجمالي مدينون بموجب قبوالت منتجة وغير منتجة
ناقص  :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

 ٤٩٦ﻣﻜﺮر ٩

نموذج ٢٠١٠
ملحق الموجودات
رقم الفرز
اآللي

المبالغ باالف الليرات
البند
صافي تسليفات مؤسسات متناھية الصغر ) Micro finance
(institutions
اجمالي تسليفات مؤسسات متناھية الصغر ) Micro finance
(institutions

٤٧٤٣٢
٤٧٤٣٣
١٨٥٠٠
٤٧٤٤٠

منھا :اجمالي مدينون بموجب قبوالت منتجة وغير منتجة

٤٧٤٣٠
٤٧٤٣١

٤٧٤٦٠
٤٧٤٦٠
٤٧٤٦١
٤٧٤٦٢
٤٧٤٦٣
٤٧٤٦٧
٤٧٤٦٨
٤٧٤٦٤
٤٧٤٦٥
٤٧٤٦٦
٤٧٤٦٩
٤٧٠٧٠
٤٧٤٧٠
٤٧٤٧٠
٤٧٤٧٠
٤٧٤٧١
٤٧٤٧٢
٤٧٤٧٣
٤٧٤٨٠
٤٧٤٨٠
٤٧٤٨١
٤٧٤٨٢
٤٧٤٨٣
٤٧٤٨٤
٤٧٤٩٠
٤٧٥٠٠
٤٧٥٠٠
٤٧٥٠١
٤٧٥٠٢
٤٧٥١٠
٤٧٥١٠
٤٧٥١٠
٤٧٥١١
٤٧٥١٢

ناقص  :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة
٤٧٤٦٠+٤٧٤٤٠
تسليفات وقروض المغتربين اللبنانيين
+٤٧٤٦٦+٤٧٤٦٥+٤٧٤٦٤+٤٧٤٦٣+٤٧٤٦٢+٤٧٤٦١
٤٧٤٦٩+٤٧٤٦٧
تسليفات وقروض للزبائن حسب الجنسية
تسليفات لدول الخليج العربي
تسليفات للسوريين
تسليفات للفلسطينيين
تسليفات للعراقيين
تسليفات اللبنانيين )غير المغتربين() ٢٠١٠-٦فقط(
تسليفات لسائر الدول العربية االخرى
تسليفات لالوروبيين
تسليفات لالميريكيين ) الواليات المتحدة االميركية(
تسليفات لسائر الدول االجنبية االخرى
التسليفات المشتركة
١١٦٠٠+١١٨٠٠+١١٥٠٠+١٨٤٠٠+١٨٣٠٠+١١٢٠٠
٤٧٤٧٣+٤٧٤٧٢+٤٧٤٧١
توزيع القروض والتسليفات وفق التصنيف المحاسبي
قروض وتسليفات مصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب االرباح
والخسائر
قروض وتسليفات مصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل
قروض وتسليفات مصنفة بالكلفة المطفأة
٤٧٤٨٤+٤٧٤٨٣+٤٧٤٨٢+٤٧٤٨١
القروض والتسليفات المدعومة
القروض مدعومة الفوائد المدينة
القروض غير السكنية وغير المدعومة التي تستفيد من تنزيل من
االحتياطي االلزامي
القروض غير السكنية وغير المدعومة التي يتم تمويلھا بتسھيالت من
مصرف لبنان
القروض السكنية التي تستفيد من تنزيل من االحتياطي االلزامي أو
التي يتم تمويلھا بتسھيالت من مصرف لبنان
القروض الممنوحة بكفالة شركة كفاالت
٤٧٥٠٢+٤٧٥٠١
القروض والتسليفات المعاد ھيكلتھا
ضمن إطار قرار مصرف لبنان األساسي رقم ١٢١١٦
)تعميم مصرف لبنان األساسي رقم (١٣٥
خارج إطار قرار مصرف لبنان األساسي رقم ١٢١١٦
)تعميم مصرف لبنان األساسي رقم (١٣٥
١٨٤٥٠+١٨٣٤٠
٤٧٥١٢+٤٧٥١١
سندات وقيم غير مسددة
قروض التجزئة
قروض أخرى

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

فقط  2010.6فقط  2010.6فقط  2010.6فقط 2010.6

على االقل
شخص واحد
مقيم

كل
االشخاص
غير مقيمين

على االقل
شخص واحد
مقيم

المجموع

فقط 2010.6

كل
االشخاص
غير مقيمين

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

 ٤٩٦ﻣﻜﺮر ١٠

نموذج ٢٠١٠
ملحق الموجودات
رقم الفرز
اآللي

المبالغ باالف الليرات
البند

٤٧٥٢٠

٤٧٥٢٤+٤٧٥٢٣+٤٧٥٢٢+٤٧٥٢١
القيمة اإلجمالية للعقارات )أراضي وأبنية( غير المأخوذة استيفاء
لدين
القيمة الشرائية للعقارات المعاد تخمينھا بموافقة مصرف لبنان
قيمة فروقات إعادة تخمين العقارات الموافق عليھا من مصرف لبنان
القيمة الشرائية للعقارات األخرى
قيمة فروقات إعادة تخمين العقارات األخرى
٤٧٢٣٢+٤٧٥٣١
القيمة اإلجمالية لألصول الثابتة المادية األخرى
القيمة الشرائية
فروقات إعادة تخمين لألصول الثابتة المادية األخرى
٤٧٦٣٠+٤٧٦٢٠+٤٧٦١٠
موجودات معطاة كضمان
٤٧٦١٥+٤٧٦١٤+٤٧٦١٣+٤٧٦١٢+٤٧٦١١
حسابات نقدية
مصرف لبنان ومؤسسات اإلصدار األخرى
مصارف غير مرتبطة
مؤسسات مالية غير مرتبطة
مؤسسات القطاع المالي األخرى غير المرتبطة
مؤسسات القطاع المالي المرتبطة
٤٧٦٢٣+٤٧٦٢٢+٤٧٦٢١
شھادات مصرفية
مصرف لبنان ومؤسسات اإلصدار األخرى
مصارف غير مرتبطة
مصارف مرتبطة
٤٧٦٣٢+٤٧٦٣١
أدوات مالية
سندات الخزينة اللبنانية وغير اللبنانية
سندات دين
من اصل ھذه الحسابات )اجمالي العمالت االجنبية(
الصندوق ١٠١٠٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
مصارف تجارية ١٠٤٠٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
مصارف التسليف المتوسط والطويل األجل ١٠٥٠٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
مؤسسات مالية ١٠٧٠٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
مدينون مختلفون ١٢١٠٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
التسليفات الخاضعة ألحكام المادة  ١٥٢من قانون النقد والتسليف
١١٥٠٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
تسليفات للقطاع العام ١١٦٠٠

٤٧٥٢٠
٤٧٥٢١
٤٧٥٢٢
٤٧٥٢٢
٤٧٥٢٤
٤٧٥٣٠
٤٧٥٣٠
٤٧٥٣١
٤٧٥٣٢
٤٧٦٠٠
٤٧٦٠٠
٤٧٦١٠
٤٧٦١٠
٤٧٦١١
٤٧٦١٢
٤٧٦١٣
٤٧٦١٤
٤٧٦١٥
٤٧٦٢٠
٤٧٦٢٠
٤٧٦٢١
٤٧٦٢٢
٤٧٦٢٣
٤٧٦٣٠
٤٧٦٣٠
٤٧٦٣١
٤٧٦٣٢
٤٧٧١٠
٤٧٧١١
٤٧٧١٢
٤٧٧٢٠
٤٧٧٢١
٤٧٧٢٢
٤٧٧٢٥
٤٧٧٢٦
٤٧٧٢٧
٤٧٧٨٥
٤٧٧٨٦
٤٧٧٨٧
٤٧٧٣٠
٤٧٧٣١
٤٧٧٣٢
٤٧٧٣٥
٤٧٧٣٦
٤٧٧٣٧
٤٧٧٤٠

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

 ٤٩٦ﻣﻜﺮر ١١

نموذج ٢٠١٠
ملحق الموجودات
رقم الفرز
اآللي
٤٧٧٤١
٤٧٧٤٢
٤٧٧٤٥
٤٧٧٤٦
٤٧٧٤٧
٤٧٧٥٠
٤٧٧٥١
٤٧٧٥٢
٤٧٧٥٥
٤٧٧٥٦
٤٧٧٥٧
٤٧٧٦٠
٤٧٧٦١
٤٧٧٦٢
٤٧٧٦٥
٤٧٧٦٦
٤٧٧٦٧
٤٧٧٧٠
٤٧٧٧١
٤٧٧٧٢
٤٧٧٧٥
٤٧٧٧٦
٤٧٧٧٧
٤٧٩٩٠
٤٧٩٩١
٤٧٩٩٢
٤٧٩٩٥
٤٧٩٩٦
٤٧٩٩٧

المبالغ باالف الليرات
البند

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
مؤسسات القطاع المالي االخرى)شركات التأمين ،صرافة وساطة
ايجار تمويلي و كونتوارات التسليف ،وھيئات استثمار جماعي(..
١٤٤٠٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
اعتمادات للزبائن قصيرة األجل ،المتوسطة والطويلة االجل المنتجة
للفوائد ١٨٤٠٠+١٨٣٠٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
مدينون بموجب قبوالت ١١٨٠٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
سندات محسومة ١١٢٠٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
الفروع في الخارج ١٢٩٠٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
المركز الرئيسي ،المؤسسة األم ،المصارف والمؤسسات المالية
الزميلة والشقيقة والتابعة ١٣٠٠٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
محافظ االدوات المالية ١٥٨٠٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
مجموع الموجودات ١٩٩٩٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
الحسابات غير المنتجة مكون لھا مؤونات بالكامل منقولة لحسابات
ذكر حسب اصول٣٢٥٤٠
منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

 ٤٩٦ﻣﻜﺮر ١٢

مصرف لبنان
مدرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية

نموذج ٢٠١٠
ملحق المطلوبات
المبالغ باالف الليرات
البند

رقم الفرز
اآللي
٤٨٠٠٠
٤٨٠٠١
٤٨٠٠٢
٤٨٠١٠
٤٨٠١٠
٤٨٠١١
٤٨٠١٢
٤٨٠١٣
٤٨٠١٤
٤٨٠١٥
٤٨٠١٦
٤٨٠١٧
٤٨٠١٨
٤٨٠١٩
٤٨٠٢٠
٤٨٠٢٠
٤٨٠٢١
٤٨٠٢٢
٤٨٠٢٣
٤٨٠٢٤
٤٨٠٢٥
٤٨٠٢٦
٤٨٠٢٧
٤٨٠٢٨
٤٨٠٢٩
٤٨٠٣٠
٤٨٠٣١
٤٨٠٣٢
٤٨٠٣٣
٤٨٠٣٤
+٤٨٠٤٠
٤٨٠٥٠

٤٨٠٤٠
٤٨٠٤٠
٤٨٠٤١
٤٨٠٤٢
٤٨٠٤٣
٤٨٠٤٨
٤٨٠٤٤
٤٨٠٤٥
٤٨٠٤٦
٤٨٠٤٧
٤٨٠٤٩

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

القروض الماخوذة من مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى
قروض ميسرة
قروض ممنوجة بموجب قرار مصرف لبنان رقم  ٦١١٦تعميم
مصرف لبنان رقم ٢٣
٢٣٩٠٠
مؤسسات القطاع المالي االخرى
غرف المقاصة
مؤسسات الوساطة المالية
شركات التامين
مؤسسات الصرافة
صناديق االستثمار وھيئات االستثمار الجماعي
كونتوارات التسليف
مؤسسات ايجار تمويلي
مؤسسات التحاويل االلكترونية
مؤسسات اخرى
٢٣١٠٠
المركز واالم والمصارف ومؤسسات المالية الزميلة و الشقيقة
والتابعة
من مصارف تجارية
من مصارف متخصصة
من مؤسسات مالية
من مؤسسات الوساطة المالية
من مؤسسات االيجار التمويلي
من مؤسسات الصرافة
من شركات التامين
من صناديق االستثمار وھيئات االستثمار الجماعي
من مؤسسات اخرى
القروض الماخوذة من مؤسسات القطاع المالي
قروض لقاء ضمانات مؤسسات القطاع المالي غير المرتبطة
قروض غير مضمونة مؤسسات القطاع المالي غير المرتبطة
قروض لقاء ضمانات مؤسسات القطاع المالي المرتبطة
قروض غير مضمونة مؤسسات القطاع المالي المرتبطة
غير مقيمين ٢٠٨٠٥
+٤٨٠٤٦+٤٨٠٤٥+٤٨٠٤٤+٤٨٠٤٣+٤٨٠٤٢+٤٨٠٤١
٤٨٠٤٨+٤٨٠٤٧
ودائع الزبائن حسب الجنسية
ودائع دول الخليج العربي
ودائع السوريين
ودائع الفلسطينيين
ودائع العراقيين
ودائع سائر الدول العربية االخرى
ودائع اوروبية
ودائع اميريكية ) الواليات المتحدة االميركية(
ودائع سائر الدول االجنبية االخرى
ودائع اللبنانيين ) غير المغتربين( ) ٢٠١٠-٦فقط(

فقط  2010.6فقط  2010.6فقط  2010.6فقط 2010.6

فقط 2010.6

 ٥٩٦ﻣﻜﺮر ١٣

نموذج ٢٠١٠
ملحق المطلوبات
المبالغ باالف الليرات
البند

رقم الفرز
اآللي
٤٨٠٥٠
٤٨٠٦٠
٤٨٠٦٠
٤٨٠٦١
٤٨٠٦٢
٤٨٠٦٣
٤٨٠٦٤
٤٨٠٦٥
٤٨٠٦٦
٤٨٠٦٧

ودائع المغتربين اللبنانيين
+٤٨٠٦٦+٤٨٠٦٥+٤٨٠٦٤+٤٨٠٦٣+٤٨٠٦٢+٤٨٠٦١
٤٨٠٦٧
ودائع االفراد والشركات الصغيرة والكبيرة والمؤسسات المتناھية
الصغر
ودائع الشركات الكبيرة المرتبطة
ودائع الشركات الكبيرة غير المرتبطة
ودائع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة
ودائع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير المرتبطة
ودائع االفراد /التجزئة مرتبطة
ودائع االفراد /التجزئة غير المرتبطة
ودائع مؤسسات متناھية الصغر )(Micro finance institutions

٤٨٠٧٠

ودائع الحسابات المشتركة

+٤٨١٠٠
٤٨٢٠٠

٢٤٧٠٠+٢٤٦٠٠

٤٨١٠٠
٤٨١٠٠
٤٨١٠١
٤٨١٠٢
٤٨١١٠
٤٨١٢٠
٤٨١٣٠
٤٨١٤٠
٤٨١٥٠
٤٨١٦٠
٤٨١٧٠
٤٨١٨٠
٤٨٢٠٠
٤٨٢٠١
٤٨٢١٠
٤٨٢٢٠
+٤٨٣٠٠
٤٨٤٠٠
٤٨٣٠٠
٤٨٣٠٠
٤٨٣٠١
٤٨٣٠٢
٤٨٣١٠
٤٨٣٢٠
٤٨٣٣٠
٤٨٣٤٠
٤٨٣٥٠
٤٨٣٦٠
٤٨٣٧٠
٤٨٣٨٠

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

على االقل
شخص واحد
مقيم

كل
االشخاص
غير مقيمين

على االقل
شخص واحد
مقيم

كل
االشخاص
غير مقيمين

+٤٨١٦٠+٤٨١٥٠+٤٨١٤٠+٤٨١٣٠+٤٨١٢٠+٤٨١١٠
٤٨١٨٠+٤٨١٧٠
الشھادات المصرفية المباعة الى القطاع المالي

منھا :استحقاق أساسي ومتبقي سنة او اقل للمصارف
منھا :استحقاق أساسي ومتبقي سنة او اقل للمؤسسات المالية
والقطاعات المالية االخرى
المباعة الى مصارف تجارية مرتبطة
المباعة الى مصارف تجارية غير مرتبطة
المباعة الى مصارف متخصصة مرتبطة
المباعة الى مصارف متخصصة غير مرتبطة
المباعة الى مؤسسات مالية مرتبطة
المباعة الى مؤسسات مالية غير مرتبطة
المباعة الى قطاعات مالية اخرى مرتبطة
المباعة الى قطاعات مالية اخرى غير مرتبطة
الشھادات المصرفية المباعة الى القطاع غير المالي

منھا :استحقاق أساسي ومتبقي سنة او اقل
المباعة الى جھات مرتبطة
المباعة الى جھات غير مرتبطة
٢١٧٠٠
+٤٨٣٦٠+٤٨٣٥٠+٤٨٣٤٠+٤٨٣٣٠+٤٨٣٢٠+٤٨٣١٠
٤٨٣٨٠+٤٨٣٧٠
قروض بموجب سندات دين وما يماثلھا مباعة الى القطاع المالي

منھا :استحقاق أساسي ومتبقي سنة او اقل للمصارف
منھا :استحقاق أساسي ومتبقي سنة او اقل للمؤسسات المالية
والقطاعات المالية االخرى
المباعة الى مصارف تجارية مرتبطة
المباعة الى مصارف تجارية غير مرتبطة
المباعة الى مصارف متخصصة مرتبطة
المباعة الى مصارف متخصصة غير مرتبطة
المباعة الى مؤسسات مالية مرتبطة
المباعة الى مؤسسات مالية غير مرتبطة
المباعة الى قطاعات مالية اخرى مرتبطة
المباعة الى قطاعات مالية اخرى غير مرتبطة
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

 ٥٩٦ﻣﻜﺮر ١٤

نموذج ٢٠١٠
ملحق المطلوبات
المبالغ باالف الليرات
البند

رقم الفرز
اآللي
٤٨٤٠٠
٤٨٤٠٠
٤٨٤٠١
٤٨٤١٠
٤٨٤٢٠
٤٨٥١٠
٤٨٥١١
٤٨٥١٢
٤٨٥١٥
٤٨٥١٦
٤٨٥١٧
٤٨٥٢٠
٤٨٥٢١
٤٨٥٢٢

٤٨٤٢٠+٤٨٤١٠
قروض بموجب سندات دين وما يماثلھا المباعة الى القطاع غير
المالي

منھا :استحقاق أساسي ومتبقي سنة او اقل
المباعة الى جھات مرتبطة
المباعة الى جھات غير مرتبطة
من اصل ھذه الحسابات )اجمالي العمالت االجنبية(
مصارف تجارية ٢٠٢٠٠

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
مصارف التسليف المتوسط والطويل األجل ٢٠٣٠٠

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
مؤسسات مالية ٢٠٥٠٠

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو

٤٨٥٢٥

مؤسسات القطاع المالي االخرى)التامين ,صرافة وساطة ايجار
تمويلي وكونتوارات التسليف وھيئات االستثمار
الجماعي٢٣٩٠٠(...

٤٨٥٢٦
٤٨٥٢٧

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو

٤٨٥٣٠

المركز الرئيسي ،المؤسسة األم ،المصارف والمؤسسات المالية
الزميلة والشقيقة والتابعة٢٣١٠٠

٤٨٥٣١
٤٨٥٣٢
٤٨٥٣٥
٤٨٥٣٦
٤٨٥٣٧
٤٨٥٤٠
٤٨٥٤١
٤٨٥٤٢
٤٨٥٤٥
٤٨٥٤٦
٤٨٥٤٧
٤٨٥٥٠
٤٨٥٥١
٤٨٥٥٢
٤٨٥٥٥
٤٨٥٥٦
٤٨٥٥٧
٤٨٥٦٠
٤٨٥٦١
٤٨٥٦٢
٤٨٥٦٥
٤٨٥٦٦
٤٨٥٦٧
٤٨٥٧٠
٤٨٥٧١
٤٨٥٧٢

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
ودائع الزبائن٢٠٨٠٠

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
ودائع القطاع العام ٢٠٩٠٠

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
ودائع منشؤھا عقود ائتمانية ٢٤٣٠٠

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
الشركاء  -المادة  ١٥٢من ق.ن.ت٢١٣٠٠ .

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
شھادات اإليداع والشھادات المصرفية ٢٤٧٠٠+٢٤٦٠٠

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
قيم برسم الدفع ٢١٠٠٠

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
دائنون مختلفون /قطاع خاص +قطاع عام ٢١٢٠٠

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو
الفروع في الخارج ٢٣٠٠٠

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

 ٥٩٦ﻣﻜﺮر ١٥

نموذج ٢٠١٠
ملحق المطلوبات
المبالغ باالف الليرات
البند

رقم الفرز
اآللي
٤٨٩٩٠
٤٨٩٩١
٤٨٩٩٢

بالليرة اللبنانية بالعمالت االجنبية
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم

المجموع

مجموع المطلوبات ٢٩٩٩٠

منھا :بالدوالر االميركي
منھا :باليورو

ﻤﻠﺤق ٢٠٢٠

١

 -١أﻟﻐـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟﻨﻤـ ــﻮذج ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١٢٧٥٠ﺗـ ــﺎرﻳﺦ )٢٠١٨/١/١٥ﺗﻌﻤـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ ،(٤٨٤
اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .٢٠١٨/٢/٢٨
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٧٦ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

 ٥٩٦ﻣﻜﺮر ١٦

ﻻﺌﺤﺔ اﻝوﺤدات اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج *

١

إﺴم اﻝﻤﺼرف  /اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ…………………… :
اﻝرﻗم ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن…… :

إﺴم اﻝﻤﺼرف أو اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ

طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤل**

ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج*

ﻨﺴﺒﺔ

اﻝﺒﻠد

اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ

* وﻓﻘ ـﺎً ﻝﺘﻌرﻴــف اﻝﻤــﺎدة اﻷوﻝــﻰ ﻤــن اﻝﻘ ـرار اﻷﺴﺎﺴــﻲ رﻗــم  ٩٦٧١ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٧/٨/١٦اﻝﻤرﻓــق ﺒــﺎﻝﺘﻌﻤﻴم
اﻷﺴﺎﺴﻲ رﻗم ١١٠
** طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤل = ﻤﺼرف ﺘﺠﺎري ،ﻤﺼرف أﻋﻤﺎل ،ﻤﺼرف إﺴﻼﻤﻲ ،ﻓرع ﻓﻲ اﻝﺨـﺎرج ،ﻤؤﺴﺴـﺔ ﻤﺎﻝﻴـﺔ،
ﻤؤﺴﺴﺔ وﺴﺎطﺔ ،ﻤؤﺴﺴﺔ إﻴﺠﺎر ﺘﻤوﻴﻠﻲ ،ﺸرﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴن .......

ﻤﻼﺤظﺔ :ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم وﺠود وﺤدات ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻴرﺴل اﻝﺠدول ﻤﻊ ﻋﺒﺎرة " ﻻﺸﻲء".

 -١اﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻻﳕﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٩٠٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٨/٥/١٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٦٤

