٨٤٩

تعميم أساسي للمصارف رقم ١١٣
ﻨــودﻋﻜم رﺒط ــﺎ ﻨﺴ ــﺨﺔ ﻋــن اﻝﻘـ ـرار اﻷﺴﺎﺴ ــﻲ رﻗــم  ٩٧٦٣ﺘ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٧/١١/٩اﻝﻤﺘﻌﻠ ــق ﺒﺎﻻﺤﺘﻴ ــﺎطﻲ
اﻹﻝزاﻤﻲ اﻝﻨﻘدي واﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻻدﻨﻰ اﻝﺨﺎص ﻝﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﺒﺘوظﻴﻔﺎﺘﻬﺎ اﻹﻝزاﻤﻴﺔ.
ﺒﻴروت ،ﻓﻲ  ٩ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ٢٠٠٧
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /١١٣ت /٢٠٠٧-١٢-٣١

٨٥٠

قرار أساسي رقم ٩٧٦٣
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻹﻝزاﻤﻲ اﻝﻨﻘدي واﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻻدﻨﻰ اﻝﺨﺎص ﻝﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
وﺘوظﻴﻔﺎﺘﻬﺎ اﻹﻝزاﻤﻴﺔ
إن ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن،
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف وﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤواد  ٧٠و ٧٦و ٧٧و ٧٨و ١٧٤ﻤﻨﻪ،
وﺒﻨـ ــﺎء ﻋﻠـ ــﻰ أﺤﻜـ ــﺎم اﻝﻤـ ــﺎدة اﻝراﺒﻌـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻝﻘـ ــﺎﻨون رﻗـ ــم  ٥٧٥ﺘـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٤/٢/١١اﻝﻤﺘﻌﻠـ ــق ﺒﺈﻨﺸـ ــﺎء
اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن،
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن اﻝﻤﺘﺨذ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ ،٢٠٠٧/١١/٧
ﻴﻘرر ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
أوﻻً :اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻹﻝزاﻤﻲ اﻝﻨﻘدي ﻋﻠﻰ اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ:
اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ:

ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻝﺒﻨــﺎن ،ﺘﻜــوﻴن اﺤﺘﻴــﺎطﻲ إﻝ ازﻤــﻲ ﻨﻘــدي ﻝــدى
ﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ــرف ﻝﺒﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤﺠﻤ ـ ـ ـ ـ ــوع اﻻﻝﺘ ازﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺎت ﺒ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺤ ـ ـ ـ ـ ــددة
وﻓﻘﺎً ﻝﻸﻨﻤوذج رﻗم ) (RO-21اﻝﻤرﻓق وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ:
أ  -ﺒﻨﺴـ ــﺒﺔ ﺨﻤـ ــس وﻋﺸ ـ ـرﻴن ﺒﺎﻝﻤﺎﻴـ ــﺔ ) (%٢٥ﻤـ ــن اﻝﻤﺘوﺴـ ــط اﻷﺴـ ــﺒوﻋﻲ ﻝﻤﺠﻤـ ــوع
اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﺘﺤت اﻝطﻠب.
ب -ﺒﻨﺴ ـ ــﺒﺔ ﺨﻤ ـ ــس ﻋﺸـ ـ ـرة ﺒﺎﻝﻤﺎﻴ ـ ــﺔ ) (%١٥ﻤ ـ ــن اﻝﻤﺘوﺴ ـ ــط اﻷﺴ ـ ــﺒوﻋﻲ ﻝﻤﺠﻤ ـ ــوع
اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﻻﺠل ﻤﻌﻴن .

اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ:

ﻴطﻠ ــب ﻤ ــن اﻝﻤﺼ ــﺎرف اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻝﺒﻨ ــﺎن ﺘزوﻴ ــد ﻤدﻴرﻴ ــﺔ اﻹﺤﺼ ــﺎءات
واﻷﺒﺤــﺎث اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﻓــﻲ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ،أﺴــﺒوﻋﻴﺎً ،ﺒﺒﻴــﺎن ﻋــن ﻤﺘوﺴــط اﻻﻝﺘ ازﻤــﺎت
ﺒ ــﺎﻝﻠﻴرات اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ــﺔ اﻝﺨﺎﻀ ــﻌﺔ ﻝﻼﺤﺘﻴ ــﺎطﻲ اﻹﻝ ازﻤ ــﻲ ﻋ ــن اﻷﺴ ــﺒوع اﻝﻤﻤﺘ ــد ﻤ ــن ﻨﻬ ــﺎر
اﻝﺨﻤﻴس إﻝﻰ ﻨﻬﺎر اﻷرﺒﻌﺎء ﻀﻤﻨﺎً ،وﻓﻘـﺎً ﻝﻸﻨﻤـوذج رﻗــم ) (RO-21اﻝﻤﺸـﺎر إﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ
اﻝﻤ ــﺎدة اﻷوﻝ ــﻰ أﻋ ــﻼﻩ وذﻝ ــك ﻓ ــﻲ ﻤﻬﻠ ــﺔ ﻗﺼ ــوى ﻻ ﺘﺘﻌ ــدى ﻴ ــوم اﻝﺴ ــﺒت اﻝﺘ ــﺎﻝﻲ ﻝﻴ ــوم
اﻷرﺒﻌﺎء اﻝذي ﻴﺸﻜل ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻻﺤﺘﺴﺎب ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ.
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ﺜﺎﻨﻴـ ـ ـﺎً :اﻻﺤﺘﻴ ـ ــﺎطﻲ اﻷدﻨ ـ ــﻰ اﻝﺨ ـ ــﺎص ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺤﺴ ـ ــﺎﺒﺎت اﻻﺴ ـ ــﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻘﻴ ـ ــدة ﺒ ـ ــﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ــﺔ
ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ:

ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻝﺒﻨــﺎن ﺘﻜــوﻴن اﺤﺘﻴــﺎطﻲ ادﻨــﻰ ﺨــﺎص
ﻨﻘـ ــدي ﻝـ ــدى ﻤﺼـ ــرف ﻝﺒﻨـ ــﺎن ﺒﻨﺴـ ــﺒﺔ ﺨﻤـ ــس ﻋﺸ ـ ـرة ﺒﺎﻝﻤﺎﻴ ـ ـﺔ ) (%١٥ﻤـ ــن اﻝﻤﺘوﺴـ ــط
اﻷﺴﺒوﻋﻲ ﻝﻤﺠﻤوع ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻘﻴدة ﻻﺠل ﻤﻌﻴن .

اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ:

ﻴطﻠـب إﻝـﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺘزوﻴـد ﻤدﻴرﻴــﺔ اﻹﺤﺼـﺎءات واﻷﺒﺤـﺎث اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ،أﺴ ــﺒوﻋﻴﺎً ،ﺒﺒﻴ ــﺎن ﻋ ــن اﻝﻤﺘوﺴ ــط اﻷﺴ ــﺒوﻋﻲ ﻝﻤﺠﻤ ــوع ﺤﺴ ــﺎﺒﺎت
اﻻﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻘﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ﻻﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ﻤﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴن وﻓﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻝﻸﻨﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذج رﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــم )(RO-21
اﻝﻤرﻓق ﺒﻬذا اﻝﻘرار وذﻝك ﻓﻲ ﻤﻬﻠﺔ ﻗﺼوى ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻴوم اﻝﺴﺒت اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻴـوم اﻷرﺒﻌـﺎء
اﻝذي ﻴﺸﻜل ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻻﺤﺘﺴﺎب ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ.

ﺜﺎﻝﺜﺎً :ﺘوظﻴﻔﺎت اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻹﻝزاﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن:
اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ :ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻝﺒﻨــﺎن أن ﺘــودع ﻝــدى ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن،
ﻨﺴ ـ ـ ــﺒﺔ  %١٥ﻤ ـ ـ ــن اﻝﻌﻨﺎﺼ ـ ـ ــر ،ﺒ ـ ـ ــﺎﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴ ـ ـ ــﺔ ،اﻝﻤﺤ ـ ـ ــددة ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻷﻨﻤ ـ ـ ــوذج
رﻗم ) (RO-20اﻝﻤرﻓق.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ :ﻴطﻠــب ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎرف اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﺘزوﻴــد ﻤدﻴرﻴــﺔ اﻹﺤﺼــﺎءات واﻷﺒﺤــﺎث اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻤﺼ ـ ـ ـ ــرف ﻝﺒﻨ ـ ـ ـ ــﺎن أﺴ ـ ـ ـ ــﺒوﻋﻴﺎً ﺒ ـ ـ ـ ــﺎﻷﻨﻤوذج رﻗ ـ ـ ـ ــم ) (RO-20اﻝﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎر إﻝﻴ ـ ـ ـ ــﻪ
ﻓــﻲ اﻝﻤ ــﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴــﺔ أﻋ ــﻼﻩ وذﻝــك ﻓ ــﻲ ﻤﻬﻠــﺔ ﻗﺼ ــوى ﻻ ﺘﺘﻌــدى ﻴ ــوم اﻝﺴــﺒت اﻝﺘ ــﺎﻝﻲ
ﻝﻴوم اﻷرﺒﻌﺎء اﻝذي ﻴﺸﻜل ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻻﺤﺘﺴﺎب ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ :ﻴﺘم اﺤﺘﺴـﺎب اﻝﻤﺘوﺴـط اﻷﺴـﺒوﻋﻲ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻤﺸـﺎر إﻝﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤـﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴـﺔ أﻋـﻼﻩ
ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﺴــﻌر اﻹﻗﻔــﺎل اﻝرﺴــﻤﻲ ﻝﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﻜﻤــﺎ ﻫــو ﻓــﻲ ﻴــوم اﻷرﺒﻌــﺎء اﻝــذي
ﻴﺸ ــﻜل ﻨﻬﺎﻴ ــﺔ اﻝﻔﺘـ ـرة اﻝﺘ ــﻲ ﻴ ــﺘم اﻻﺤﺘﺴ ــﺎب ﻋﻠ ــﻰ أﺴﺎﺴ ــﻬﺎ وذﻝ ــك ﻝﻜ ــل ﻤ ــن اﻝﻌﻤ ــﻼت
اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ اﻝﺴــﺒﻊ اﻝرﺌﻴﺴــﻴﺔ اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻷﻨﻤــوذج رﻗــم ) (RO-20اﻝﻤﺸــﺎر إﻝﻴــﻪ ﻓــﻲ
اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ أﻋﻼﻩ.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /١١٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠
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اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ:

ﻴـ ـ ــﺘم إﻴـ ـ ــداع ﻨﺴـ ـ ــﺒﺔ اﻝـ ـ ـ ـ  % ١٥اﻝﻤﺸـ ـ ــﺎر إﻝﻴﻬـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ اﻝﻤـ ـ ــﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴـ ـ ــﺔ أﻋـ ـ ــﻼﻩ
ﺒ ـ ـ ــﺄي ﻤ ـ ـ ــن اﻝﻌﻤ ـ ـ ــﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴ ـ ـ ــﺔ اﻝﺴ ـ ـ ــﺒﻊ اﻝرﺌﻴﺴ ـ ـ ــﻴﺔ اﻝﻤﺤ ـ ـ ــددة ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻝﺠ ـ ـ ــدول
رﻗم ) (RO-20اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ أﻋﻼﻩ.

راﺒﻌﺎً :أﺤﻜﺎم ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ:
اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ:

ﺘﺤﺘﺴــب اﻝﻨﺴ ــب اﻝﻤﺤ ــددة ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻝﻘ ـرار وﻓﻘ ــﺎ ﻝ ــﻨﻔس ﻤﻬ ــل وطرﻴﻘ ــﺔ اﺤﺘﺴ ــﺎب
اﻻﺤﺘﻴـﺎطﻲ اﻹﻝ ازﻤـﻲ اﻝﻨﻘــدي ﺒـﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫــﻲ ﻤﺤـددة ﻓــﻲ اﻝﻤـﺎدة اﻝراﺒﻌــﺔ
ﻤن اﻝﻘرار اﻷﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٧٨٣٥ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠١/٦/٢

اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة:

ﻋﻨ ـ ـ ـ ــد ﺘ ـ ـ ـ ــدﻨﻲ اﻻﺤﺘﻴ ـ ـ ـ ــﺎطﻲ اﻝﻔﻌﻠ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ـ ــن اﻻﺤﺘﻴﺎطـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻹﻝ ازﻤ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﺘطﺒ ـ ـ ـ ــق
ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ــﺎرف اﻹﺴ ـ ــﻼﻤﻴﺔ أﺤﻜـ ــﺎم اﻝﻤ ـ ــﺎدة اﻝﺴﺎدﺴـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻝﻘ ـ ـرار اﻷﺴﺎﺴ ـ ــﻲ
رﻗم  ٧٨٣٥ﺘﺎرﻴﺦ . ٢٠٠١/٦/٢

اﻝﻤﺎدة اﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة :ﻋﻨـ ــد ﺘـ ــدﻨﻲ اﻝﺘوظﻴﻔـ ــﺎت اﻹﻝزاﻤﻴ ــﺔ ﻋـ ــن اﻝﻨﺴـ ــب اﻝﻤﺤ ــددة ﻓـ ــﻲ اﻝﻤـ ــﺎدﺘﻴن اﻝﺜﺎﻝﺜـ ــﺔ
واﻝﺨﺎﻤﺴ ـ ـ ــﺔ أﻋ ـ ـ ــﻼﻩ ﺘطﺒ ـ ـ ــق ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼ ـ ـ ــﺎرف اﻹﺴ ـ ـ ــﻼﻤﻴﺔ أﺤﻜ ـ ـ ــﺎم اﻝﻤ ـ ـ ــﺎدﺘﻴن
اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝراﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﻘرار اﻷﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٧٩٢٦ﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠١/٩/٢٠
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸرة :ﻴﻤﻜـ ــن ﻝﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨـ ــﺎن ﺘطﺒﻴ ــق ﻗواﻋـ ــد ﻤﺨﺘﻠﻔ ــﺔ ﻋ ــن ﺘﻠـ ــك اﻝﻤﻨﺼ ــوص ﻋﻠﻴﻬـ ــﺎ
ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــذا اﻝﻘ ـ ـرار ﻋﻠـ ــﻰ أي ﻤﺼـ ــرف إﺴـ ــﻼﻤﻲ ،إذا ﺘﺒـ ــﻴن أن وﻀـ ــﻌﻪ ﻴﺴـ ــﺘﻠزم
ﺘداﺒﻴر ﺨﺎﺼﺔ.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸرة :ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻤﺼ ــﺎرف اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓـ ــﺔ اﻻﺴﺘﺤﺼ ــﺎل ﻤ ــن ﻤدﻴرﻴ ــﺔ اﻝﻤﺼ ــﺎرف ﻓـ ــﻲ
ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﻋﻠــﻰ اﺴ ــطواﻨﺔ ﻤﻤﻐﻨط ــﺔ ) (Disketteﺘﺘﻀــﻤن ﺠﻤﻴ ــﻊ ﻨﻤـ ــﺎذج
اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﺠداول اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘرار.
ﻴﺘم ارﺴـﺎل اﻻﻨﻤـوذﺠﻴن ) (RO-20و) (RO-21اﻝﻤﺸـﺎر اﻝﻴﻬﻤـﺎ اﻋـﻼﻩ ﺒواﺴـطﺔ
اﻝﻤﺸروع اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻻرﺴﺎل اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ).(eSTR

١

 -١اﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠١١٧ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٤/١٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ . (١٨٢

٨٥٣

اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﺸرة :إﻀ ــﺎﻓﺔ ﻝﻸﺤﻜ ــﺎم اﻝـ ـواردة ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻝﻘـ ـرار ﺘطﺒ ــق ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺼ ــﺎرف اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ،
ﻓــﻲ ﻜــل ﻤ ــﺎ ﻝــم ﻴ ــرد ﺒﺸــﺄﻨﻪ ﻨــص ﻤﺨ ــﺎﻝف ،اﻷﺤﻜــﺎم واﻷﻨظﻤ ــﺔ واﻝﻤﺒــﺎدئ ﻜﺎﻓ ــﺔ
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎرف ﻏﻴر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة :ﻴﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﻘرار اﻋﺘﺒﺎ ار ﻤن ﻴوم اﻝﺨﻤﻴس ﺘﺎرﻴﺦ . ٢٠٠٨/١/٣
اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة :ﻴﻨﺸر ﻫذا اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ.
ﺒﻴروت ،ﻓﻲ  ٩ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ٢٠٠٧
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /١١٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

نموذج  ١ RO-20متوسط االسبوع المنتھي في ______/__/

مقيمة بآالف الدوالرات األميركية

رقم الحساب في وضعية المصارف االسالمية )نموذج (٣٠١٠ -
مؤسسات اصدار  -غير مقيمة
201000
منھا مصارف غير مقيمة  -مؤسسات مالية مقيمة وغير مقيمة )(١
202000
ناقص :حسابات جديدة خاضعة للتعميم االساسي ١٥٠
202000x
الفروع في الخارج
203000
ناقص :حسابات جديدة خاضعة للتعميم االساسي ١٥٠
203000x
المؤسسة األم والمؤسسات المالية المرتبطة م .وغير م .باستثناء المصارف المقيمة
204000
ناقص :حسابات جديدة خاضعة للتعميم االساسي ١٥٠
204000x
حسابات القطاع العام
205000
ناقص :حسابات جديدة خاضعة للتعميم االساسي ١٥٠
205000x
حسابات االستثمار  -زبائن  -مقيم وغير مقيم
206000
ناقص :حسابات جديدة خاضعة للتعميم االساسي ١٥٠
206000x
حسابات الشركاء الدائنة  -مقيم وغير مقيم
207000
ناقص :حسابات جديدة خاضعة للتعميم االساسي ١٥٠
207000x
ناقص :حسابات لتغطية خسائر ذمم مدينة207900
الصكوك المصدرة -مقيم وغير مقيم
209000
ناقص :اعباء سارية غير مستحقة الدفع209800
ذمم دائنة مقيم وغير مقيم
211000
دائنون مختلفون  ،قطاع خاص  -مقيم وغير مقيم
212110
ناقص :حسابات جديدة خاضعة للتعميم االساسي ١٥٠
212110x
قيم برسم الدفع – مقيم وغير مقيم
212300
ناقص :حسابات جديدة خاضعة للتعميم االساسي ١٥٠
212300x
مجموع اإللتزامات مقيمة بآالف الدوالرات األميركية
299999
حسابات االستثمار المقيدة بالعمالت األجنبية الخاضعة لإلحتياطي األدنى لدى المصارف االسالمية
مطلوبات حسابات اإلستثمار المقيدة
322000
مجموع اإللتزامات وحسابات اإلستثمار المقيدة مقيمة بآالف الدوالرات األميركية
999999
) (١يمثل ھذا المبلغ جزء من المبلغ الموجود في بند رقم  ٢٠٢٠٠٠مصارف ومؤسسات مالية في نموذج ٣٠١٠
اسم المسؤول________________________:
رقم الفاكس______________________________________ :

دوالر
أميركي

يورو

ليرة
استرلينية

فرنك
سويسري

دوالر
كندي

دوالر
استرالي

ين
ياباني

عمالت
أخرى

المجموع

التوقيع _________________:

 -١أدﺧ ـ ــﻞ آﺧ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬا اﻻﳕ ـ ــﻮذج ﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ  ١٣٢٢٥ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢٠/٥/١١ﺗﻌﻤ ـ ــﻴﻢ وﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ  (٥٥٥اﻟ ـ ــﺬي ﻳﻌﻤ ـ ــﻞ ﺑ ـ ــﻪ اﻋﺘﺒـ ـ ــﺎراً ﻣ ـ ــﻦ وﺿ ـ ــﻌﻴﺔ اﻟﻔ ـ ــﱰة اﳌﻤﺘـ ـ ــﺪة ﻣ ـ ــﻦ ﻳ ـ ــﻮم اﳋﻤـ ـ ــﻴﺲ
 ٣٠ﻧﻴﺴﺎن  ٢٠٢٠ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء  ٦اﻳﺎر .٢٠٢٠

٨٥٤

التزامات بالعمالت األجنبية للمصارف اإلسالمية الخاضعة لقرار _____ ٩٧٦٣

الرقم__________ :
اسم المصرف االسالمي ___________:

٨٥٥

اﻝرﻗم_________ :

اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻘرار اﻷﺴﺎﺴﻲ رﻗم ____

اﺴم اﻝﻤﺼرف اﻻﺴﻼﻤﻲ ____ :

ﻨﻤوذج  RO-21ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﺒوع اﻝﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ______/__/
اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻹﻝزاﻤﻲ اﻝﻨﻘدي
ﺒﺂﻻف اﻝﻠﻴرات اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ
رﻗم اﻝﺤﺴﺎب ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎرف )ﻨﻤوذج (٣٠١٠
٢٠١٠٠

اﻝﺘزاﻤﺎت

اﻝﺘزاﻤﺎت

ﺘﺤت اﻝطﻠب

ﻷﺠل

اﻝﻤﺠﻤوع

ﻤؤﺴﺴﺎت اﺼدار  -ﻏﻴر ﻤﻘﻴﻤﺔ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎرف ﻏﻴر ﻤﻘﻴﻤﺔ  -ﻤﺼﺎرف ﺘﺴﻠﻴف ﻤﺘوﺴط وطوﻴل

٢٠٢٠٠٠

اﻷﺠل ﻤﻘﻴم وﻏﻴر ﻤﻘﻴم  -ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻘﻴم وﻏﻴرﻤﻘﻴم )(١

٢٠٣٠٠٠

اﻝﻔروع ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻷم واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺸﻘﻴﻘﺔ واﻝﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ

٢٠٤٠٠٠

ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ

٢٠٥٠٠٠

ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم

٢٠٦٠٠٠

ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر  -زﺒﺎﺌن  -ﻤﻘﻴم وﻏﻴر ﻤﻘﻴم

٢٠٧٠٠٠

ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺸرﻜﺎء اﻝداﺌﻨﺔ ﻤﻘﻴم وﻏﻴرﻤﻘﻴم

٢٠٧٩٠٠

-ﻨﺎﻗص :ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﺨﺴﺎﺌر ذﻤم ﻤدﻴﻨﺔ )(٢

٢٠٩٠٠٠

اﻝﺼﻜوك اﻝﻤﺼدرة -ﻤﻘﻴم وﻏﻴر ﻤﻘﻴم

٢٠٩٨٠٠

-ﻨﺎﻗص :اﻋﺒﺎء ﺴﺎرﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻝدﻓﻊ

٢١١٠٠٠

ذﻤم داﺌﻨﺔ ﻤﻘﻴم وﻏﻴرﻤﻘﻴم

٢١٢١١٠

داﺌﻨون ﻤﺨﺘﻠﻔون  ،ﻗطﺎع ﺨﺎص ﻤﻘﻴم وﻏﻴر ﻤﻘﻴم

٢١٢٣٠٠

ﻗﻴم ﺒرﺴم اﻝدﻓﻊ – ﻤﻘﻴم وﻏﻴرﻤﻘﻴم

٢٩٩٩٩٩

ﻤﺠﻤوع اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﺒﺂﻻف اﻝﻠﻴرات اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ

ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻘﻴدة ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻷدﻨﻰ اﻝﺨﺎص
٣٢٢٠٠٠

ﻤطﻠوﺒﺎت ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻘﻴدة

ﻤﺠﻤوع اﻻﻝﺘزاﻤﺎت وﺤﺴﺎﺒﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻘﻴدة ﺒﺂﻻف اﻝﻠﻴرات
٩٩٩٩٩٩

اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ

) (١ﻴﻤﺜل ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﺠزء ﻤن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ ﺒﻨد رﻗم  ٢٠٢٠٠٠ﻤﺼﺎرف وﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤوذج ٣٠١٠
) (٢ﻴﺨﻔض ﺤﺴﺎب رﻗم  ٢٠٧٩٠٠ﻤن اﻹﻝﺘزاﻤﺎت ﻷﺠل.
اﺴم اﻝﻤﺴؤول________________________:

اﻝﺘوﻗﻴﻊ _________________:

رﻗم اﻝﻔﺎﻜس_____________________________________ :
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /١١٣ت /٢٠٠٧-١٢-٣١

