تعميم وسيط رقم ٢٣
للمصارف وللمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية
ولشركات االيجار التمويلي

نودعكم ربطا ً القرار الوسيط رقم  ٨١٩٨تاريخ  ٢٠٠٢/٨/٢المتعلق بتعديل القرار األساسي
رقم  ٧٨٥٨تاريخ ) ٢٠٠١/٦/٣٠بيانات احصائية ( .
بيروت  ،في  ٢آب ٢٠٠٢
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٨١٩٨
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠

ان حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف السميا المادة  ١٤٦منه ،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠المتعلق ببيانات احصائية ،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
، ٢٠٠٢/٧/٣١
يقرّ ر ما يأتي :
المادة األولى :يُع ّدل نص المادة االولى من القرار االساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
بحيث يصبح :
» اوالً  :على جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة
المالية وشركات االيجار التمويلي العاملة في لبنان :
 - ١تزويد مديرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية في مصرف
لبنان :
أ  -بالبيانات االحصائية المنظمة وفقا ً للنماذج "، " BBR-1
" "BBR-5" ، "BBR-4" ، "BBR-3" ، "BBR-2و""BBR-6
المرفقة بھذا القرار وذلك خالل المھلة المحددة في كل
منھا .
ب -بكل تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في
النموذجين " " BBR-1و" " BBR-2فور حصوله .
تنظيم النماذج " "BBR-5" ، "BBR-4" ، "BBR-3و ""BBR-6
-٢
لكل من المركز الرئيسي والفروع  ،على ان ترسل من قبل
المركز الرئيسي ضمن مغلف واحد .
ثانيا ً :على المصارف كافة تزويد مديرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية
ّ
المنظم وفقا ً لالنموذج ) MMO -
في مصرف لبنان بالبيان االحصائي
 (1المرفق بھذا القرار  ،يتضمن بعض البنود الواردة في الوضعية
الشھرية انموذج  ٢٠١٠كما ھي بتاريخ يوم الخميس من كل اسبوع
«.

المادة الثانية :يُضZZZاف الZZZى نZZZص المZZZZادة الثانيZZZة مZZZن القZZZZرار االساسZZZي رقZZZم  ٧٨٥٨تZZZZاريخ
 ٢٠٠١/٦/٣٠البند  ٤التالي نصه:
»  - ٤يُرسل االنموذج ) (MMO - 1على اسطوانة ممغنطة ضمن مھلة ال
تتعدى يوم السبت الذي يلي يوم الخميس من كل اسبوع «.
المادة الثالثة :يُعمل بھذا القرار اعتباراً من . ٢٠٠٢/٨/٣١
المادة الرابعة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ٢آب ٢٠٠٢
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨــﺎن
ﻤدﻴرﻴﺔ اﻻﺤﺼﺎءات واﻻﺒﺤﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﻗرار أﺴﺎﺴﻲ رﻗم  -------ﻤرﻓق ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ رﻗم ------

أﻨﻤوذج رﻗم )(MMO-1
اﺴم اﻝﻤﺼرف.............. :
اﻝرﻗم ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن....... :

ﻋﻨﺎﺼر ﻤن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺸﻬرﻴﺔ
أرﺼدة اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ...../.../.....

)ﺒﻤﻼﻴﻴن اﻝﻠﻴرات اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ(

ﻤﺎ ﻴوازي ﺒﺎﻝﻌﻤﻼت
اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت
اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺒﺎﻝﻠﻴرات اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ
ﻏﻴر
ﻏﻴر
اﻝﻤﻘﻴﻤون
اﻝﻤﻘﻴﻤون
اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن
اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن

اﻝرﻗم ﻓﻲ
اﻝﻨﻤوذج
2010
ﻓﻲ اﻝﻤوﺠودات
10100

اﻝﺼﻨدوق

20800
20810
20820
20830
20840
20850
20860
20870
20871
20872
20873
80874
20890
20895
21000
21210
21300
21310
21312
21320
21325
21330
23220
23230
23231
23300
24200
21720

وداﺌﻊ اﻝزﺒﺎﺌن
وداﺌﻊ ﺘﺤت اﻝطﻠب
ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤدﻴﻨﺔ ﺼدﻓﺔ داﺌﻨﺔ
ﺤﺴﺎﺒﺎت ادﺨﺎر ﺘﺤت اﻝطﻠب
ﺤﺴﺎﺒﺎت ادﺨﺎر ﻻﺠل
وداﺌﻊ ﻻﺠل او ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻌﻠم ﻤﺴﺒق
ﺸﻬﺎدات اﻴداع ﻤﺒﺎﻋﺔ اﻝﻰ ﺠﻬﺎت اﺨرى
ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤﺠﻤدة

ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤطﻠوﺒﺎت

ﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻤﺴﺘﻨدﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻴراد
ﻫﺎﻤش ﻨﻘدي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻘطﻊ
ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻘﺎء ﺘﺴﻠﻴﻔﺎت
ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤﺠﻤدة اﺨرى
ﺤﺴﺎﺒﺎت داﺌﻨﺔ ﻝﻘﺎء ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤدﻴﻨﺔ
ﻓواﺌد ﺴﺎرﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻝدﻓﻊ

ﻗﻴم ﺒرﺴم اﻝدﻓﻊ
داﺌﻨون ﻤﺨﺘﻠﻔون  -ﻗطﺎع ﺨﺎص
اﻝﺸرﻜﺎء
ذﻤم داﺌﻨﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎء
ﻤﻨﻬﺎ :ذﻤم داﺌﻨﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎء ﺘﺤت اﻝطﻠب
اﻨﺼﺒﺔ ارﺒﺎح ﻝﻠدﻓﻊ
ﻓواﺌد ﺴﺎرﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻝدﻓﻊ
ودﻴﻌﺔ ﻤﺠﻤدة ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﻤؤوﻨﺎت

ﺸﻬﺎدات اﻴداع ﻤﺒﺎﻋﺔ  -اﻝﻰ ﺠﻬﺎت اﺨرى
ﻓواﺌد ﺴﺎرﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻝدﻓﻊ
ﻤﻨﻬﺎ :ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدات اﻴداع ﻤﺒﺎﻋﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ

ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼراﻓﺔ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻗروض ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻌﻘود اﻴﺠﺎر ﺘﻤوﻴﻠﻲ ﻤن اﻝﻤوردﻴن
ﺴﻨدات دﻴن ﻤﺒﺎﻋﺔ اﻝﻰ ﺠﻬﺎت أﺨرى
ﻤﺠﻤوع ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤطﻠوﺒﺎت

اﻝﻤﺠﻤوع

