تعميم وسيط رقم ٣٢
للمصارف وللمؤسسات المالية

نرفق لكم ربطا ً القرار الوسيط رقم  ٨٣٩٧ت"اريخ  ٢٠٠٣/٦/٤المتعل"ق بتع"ديل الق"رار األساس"ي
رق""م  ٥٨٠٣ت""اريخ ) ١٩٩٥/٢/١٦مھ""ل تس""ليم البيان""ات المتعلق""ة بمع""دالت الفوائ""د عل""ى اللي""رة
اللبنانية وعلى الدوالر األميركي وبحجم القروض بين المصارف(.
بيروت ،في  ٤حزيران ٢٠٠٣
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٨٣٩٧
تعديل القرار األساسي رقم  ٥٨٠٣تاريخ ١٩٩٥/٢/١٦
إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف وال سيما المادة  ١٤٦منه ،
وبن""ا ًء عل""ى الق""رار األساس""ي رق""م  ٥٨٠٣ت""اريخ  ١٩٩٥/٢/١٦المتعل""ق بمھ""ل تس""ليم البيان""ات
المتعلق"""ة بمع"""دالت الفوائ"""د عل"""ى اللي"""رة اللبناني"""ة وعل"""ى ال"""دوالر األميرك"""ي وبحج"""م الق"""روض
بين المصارف ،
وبن"""""اء عل"""""ى ق"""""رار المجل"""""س المرك"""""زي لمص"""""رف لبن"""""ان المتخ"""""ذ ف"""""ي جلس"""""ته المنعق"""""دة
بتاريخ ،٢٠٠٣/٥/٢٨
يقرر ما يأتي :
المادة االولى :تستبدل كل من البيانات رقم ) (٤)،(٣)،(٢)،(١و) (٥المرفقة بالقرار األساس"ي
رق"""م  ٥٨٠٣ت"""اريخ  ١٩٩٥/٢/١٦بالبيان"""ات الجدي"""دة رق"""م )،(٠٣/٢)،(٠٣/١
) (٠٣/٤)،(٠٣/٣و) (٠٣/٥المرفقة بھذا القرار .
المادة الثانية:

يلغى نص المادة االولى من الق"رار األساس"ي رق"م  ٥٨٠٣ت"اريخ ١٩٩٥/٢/١٦
ويستبدل بالنص التالي :
" -١يطل""ب م""ن المص""ارف تزوي""د مديري""ة االحص""اءات واالبح""اث االقتص""ادية
ل"""""دى مص"""""رف لبن"""""ان ش"""""ھريا ،عل"""""ى اس"""""طوانة ممغنط"""""ة ،بالبيان"""""ات
م""ن رق""م ) (٠٣/١إل""ى رق""م ) (٠٣/٥ض""منا ً المرفق "ة بھ""ذا الق""رار والمتعلق "ة
بمع""دالت الفوائ""د عل""ى اللي""رة اللبناني""ة وعل""ى ال""دوالر األميرك""ي وبحج""م
القروض بين المصارف.
 -٢يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية االحصاءات
واالبحاث االقتصادية لدى مصرف لبنان شھريا ،على اسطوانة ممغنطة،
بالبيانين رقم ) (٠٣/٦و) (٠٣/٧المرفقين بھذا القرار والمتعلقين بمعدالت
الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى الدوالر األميركي وذلك ابتدا ًء من
شھر حزيران ".٢٠٠٣

المادة الثالثة:

ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
بيروت ،في  ٤حزيران ٢٠٠٣
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه
معدالت فوائد التسليف بالليرة اللبنانية

المتعامل بھا مع القطاع غير المالي
خالل شھر ...............
اسم المصرف ............................................... :
الرقم على الئحة المصارف ................ :
بيان رقم ٠٣/١

المتوسط الشھري

األھمية النسبية

للفائدة )أ(

) %ب (

 - ١١تسليفات قصيرة األجل لسنة أو اقل من سنة
 - ١١١الحسم
 - ١١٢التسليفات بالحساب الجاري
 - ١١٣تسليفات اخرى قصيرة االجل
 - ١٢تسليفات متوسطة وطويلة االجل )الكثر من سنة(
%١٠٠
مالحظة ١ -

حيث أن البيانات رقم ٠٣/١و ٠٣/٢و  ٠٣/٣و  ٠٣/٤ترمي إلى متابعة تطور معدالت الفوائد،
فإن متوسط معدالت الفوائد الواردة في العامود )أ( يحتسب على أساس الحسابات الجديدة أو المجددة أو
التي تسمح العقود بتغير معدل فائدتھا.

مالحظة ٢ -

تستثنى الحسابات التالية :
* الحسابات المدينة لقاء حسابات دائنة
* التسليفات الممنوحة لقاء ضمانات نقدية
* التسليفات الممنوحة للشركاء
* التسليفات الممنوحة للموظفين

مالحظة – ٣

يطلب ذكر الفوائد دون اعتبار فائدة الدعم في ما خص القروض المدعومة فوائدھا ،المشار إليھا في القرار
األساسي  ٧٧٤٣تاريخ  ،٢٠٠١/١/٢بما فيھا القروض الممنوحة لقاء كفالة شركة كفاالت ،وكذلك بالنسبة
للقروض اإلسكانية المستفيدة من تسھيالت في مجال االحتياطي اإللزامي.

مالحظة ٤-

يحتسب التثقيل )العامود ب( على أساس كافة الحسابات المتواجدة بنھاية الشھر المصرح عنه ،الواردة
في البيان ٠٣/٦من ھذا التعميم ،وليس فقط على أساس الحسابات الواردة في المالحظة رقم  ،١باستثناء
الحسابات الواردة في المالحظة رقم –. -٢

معدالت الفوائد على الحسابات الدائنة بالليرة
المتعامل بھا مع القطاع غير المالي
خالل شھر .....................
بيان رقم٠٣/٢

المتوسط الشھري

األھمية النسبية

للفائدة )أ(

)%ب(

 - ٢١حسابات الشيكات وحسابات جارية دائنة
 - ٢٢ودائع االدخار تحت الطلب
 - ٢٣حسابات الجل )بما فيھا شھادات اإليداع(
 -٢٣١الجل شھر
 - ٢٣٢الجل ثالثة اشھر
 - ٢٣٣الجل ستة أشھر
 - ٢٣٤الجل سنة وما فوق
%١٠٠
مالحظة ١ -

يتوجب إعطاء األھمية النسبية لكل فئة من الحسابات الدائنة ألجل.

مالحظة  ٢ -إن متوسط معدالت الفوائد الدائنة الواردة في ھذا البيان )عامود –أ (
يحتسب على أساس الحسابات الجديدة أو المجددة أو التي تسمح العقود بتغير معدل فائدتھا.
مالحظة ٣ -
*
*
*
*

تستثنى من الحسابات الدائنة:
الحسابات الدائنة لقاء حسابات مدينة
ودائع الشركاء وأعضاء مجلس اإلدارة
ودائع الموظفين
الودائع النقدية لقاء تسليفات

مالحظة –  ٤يحتسب التثقيل )العامود ب( على أساس كافة الحسابات المتواجدة في نھاية الشھر المصرح عنه
وليس فقط على أساس الحسابات الواردة في المالحظة رقم – -٢أعاله ،باستثناء الحسابات المذكورة
في المالحظة رقم -٣-

معدالت فوائد التسليف بالدوالر األميركي
المتعامل بھا مع القطاع غير المالي
خالل شھر ...............
اسم المصرف ............................................... :
الرقم على الئحة المصارف ................ :
بيان رقم ٠٣/٣

المتوسط الشھري
للفائدة )أ(

األھمية النسبية
)%ب(

 - ١١تسليفات قصيرة األجل لسنة أو اقل من سنة
 - ١١١الحسم
 - ١١٢التسليفات بالحساب الجاري
 - ١١٣تسليفات اخرى قصيرة االجل
 - ١٢تسليفات متوسطة وطويلة االجل )الكثر من سنة(
%١٠٠
مالحظة ١ -

إن متوسط معدالت الفوائد الواردة في العامود )أ( يحتسب على أساس الحسابات الجديدة أو المحددة
أو التي تسمح العقود بتغير معدل فائدتھا.

مالحظة ٢ -

تستثنى الحسابات التالية :
* الحسابات المدينة لقاء حسابات دائنة
* التسليفات الممنوحة لقاء ضمانات نقدية
* التسليفات الممنوحة للشركاء
* التسليفات الممنوحة للموظفين

مالحظة –  ٣يطلب ذكر الفوائد دون اعتبار فائدة الدعم في ما خص القروض المدعومة فوائدھا ،المشار إليھا في القرار
األساسي  ٧٧٤٣تاريخ  ، ٢٠٠١/١/٢بما فيھا القروض الممنوحة لقاء كفالة شركة كفاالت ،وكذلك
بالنسبة للقروض اإلسكانية المستفيدة من تسھيالت في مجال االحتياطي اإللزامي.
مالحظة –  ٤يحتسب التثقيل )العامود ب( على أساس كافة الحسابات المتواجدة بنھاية الشھر المصرح عنه ،الواردة في البيان ٠٣/٧
من ھذا التعميم ،وليس فقط على أساس الحسابات الواردة في المالحظة رقم  ،١باستثناء الحسابات الواردة في
المالحظة رقم –. -٢

معدالت الفوائد على الحسابات الدائنة بالدوالر األميركي
المتعامل بھا مع القطاع غير المالي
خالل شھر .....................
بيان رقم٠٣/٤

المتوسط الشھري

األھمية النسبية

للفائدة )أ(

)%ب(

 - ٢١حسابات الشيكات وحسابات جارية دائنة
 - ٢٢ودائع االدخار تحت الطلب
 - ٢٣حسابات الجل )بما فيھا شھادات االيداع(
 -٢٣١الجل شھر
 - ٢٣٢الجل ثالثة اشھر
 - ٢٣٣الجل ستة أشھر
 - ٢٣٤الجل سنة وما فوق
%١٠٠
مالحظة ١ -

يتوجب إعطاء األھمية النسبية لكل فئة من الحسابات الدائنة ألجل.

مالحظة  ٢ -إن متوسط معدالت الفوائد الدائنة الواردة في ھذا البيان )عامود –أ (
يحتسب على أساس الحسابات الجديدة أو المجددة أو التي تسمح العقود بتغير معدل فائدتھا.
مالحظة ٣ -
*
*
*
*

تستثنى من الحسابات الدائنة:
الحسابات الدائنة لقاء حسابات مدينة
ودائع الشركاء وأعضاء مجلس اإلدارة
ودائع الموظفين
الودائع النقدية لقاء تسليفات

مالحظة –  ٤تحتسب التثقيل )العامود ب( على أساس كافة الحسابات المتواجدة في نھاية الشھر المصرح عنه
وليس فقط على أساس الحسابات الواردة في المالحظة رقم – -٢أعاله ،باستثناء الحسابات المذكورة
في المالحظة رقم –-٣

بيان رقم ٠٣/٥
عمليات بالليرة اللبنانية

عمليات االستالف والتسليف مع المصارف
خالل شھر .........................
الفائدة األدنى
المعدل الوسطي
مجموع
عدد
%
للفائدة %
المبالغ
العمليات
)بالماليين(

التسليف
االستالف
عمليات بالدوالر األميركي

)باآلالف(

التسليف
االستالف
مالحظات (١ :تذكر المبالغ باألرقام الصحيحة )دون كسور(
 (٢تذكر معدالت الفوائد برقمين بعد الفاصلة

الفائدة األعلى
%

معدل الفائدة المدينة بالليـــرة اللبنانيــة
اسم المصرف /المؤسسة المالية .....................
رقم المصرف  /المؤسسة المالية.......
بيان رقم ٠٣/٦

الفئة األولى *
المبالغ
العدد

)المبالغ بالماليين(

الفئة الثانية *
المبالغ
العدد

الفئة الثالثة *
المبالغ
العدد

أقل من %٨
بين  %٨وما يقل عن %٩
بين  %٩وما يقل عن %١٠
بين  %١٠وما يقل عن %١١
بين  %١١وما يقل عن %١٢
بين  %١٢وما يقل عن %١٣
بين  %١٣وما يقل عن %١٤
بين  %١٤وما يقل عن %١٥
بين  %١٥وما يقل عن %١٦
بين  %١٦وما يقل عن %١٧
بين  %١٧وما يقل عن %١٨
 %١٨أو أكثر
المجموع
* الفئة األولى :الحسابات المصنفة ضمن الفئتين  ١و  ٢المحددة في القرار األساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ ١٠/١١/١٩٩٨
) دين عادي  ،للمتابعة والتسوية(
الفئة الثانية :الحسابات المصنفة ضمن الفئات ٣و٤و ٥المحددة في القرار األساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ ١٠/١١/١٩٩٨
) دين دون العادي  ،مشكوك بتحصيله ،رديء (
الفئة الثالثة  :القروض االستھالكية ) بما فيھا القروض االسكانية(
مالحظة  ١ -تدرج في ھذا الجدول التسليفات والقروض الممنوحة كافة )Statistics) Stocks
وليس فقط الحسابات الجديدة أوالمجددة كما في البيانات ).(٥/٠٣)،(٤/٠٣)،(٣/٠٣)،(٢/٠٣)،(١/٠٣
مالحظة  ٢ -تستثنى الحسابات التالية :
* الحسابات المدينة لقاء حسابات دائنة
* التسليفات الممنوحة لقاء ضمانات نقدية
* التسليفات الممنوحة للشركاء
* التسليفات الممنوحة للموظفين
مالحظة  ٣ -يطلب ذكر الفوائد دون اعتبار فائدة الدعم ،في ما خص القروض المدعومة فوائدھا المشار اليھا في
القراراألساسي رقم  ٧٧٤٣تاريخ  ، ٢/١/٢٠٠١بما فيھا القروض الممنوحة لقاء كفالة شركة كفاالت،
وكذلك بالنسبة للقروض االسكانية المستفيدة من تسھيالت في مجال االحتياطي االلزامي.

معدل الفائدة المدينة بالدوالر األميركي
اسم المصرف  /المؤسسة المالية .....................
رقم المصرف  /المؤسسة المالية.......
بيان رقم ٠٣/٧

الفئة األولى *
المبالغ
العدد

)المبالغ باآلالف(

الفئة الثانية *
المبالغ
العدد

الفئة الثالثة *
المبالغ
العدد

أقل من%٦
بين  %٦وما يقل عن %٧
بين  %٧وما يقل عن %٨
بين  %٨وما يقل عن %٩
بين  %٩وما يقل عن%١٠
بين  %١٠وما يقل من %١١
بين  %١١وما يقل عن %١٢
 %١٢أو أكثر
المجموع
* الفئة األولى  :الحسابات المصنفة ضمن الفئتين  ١و  ٢المحددة في القرار االساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ ١٠/١١/١٩٩٨
) دين عادي  ،للمتابعة والتسوية(
الفئة الثانية  :الحسابات المصنفة ضمن الفئات ٣و٤و ٥المحددة في القرار االساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ ١٠/١١/١٩٩٨
) دين دون العادي  ،مشكوك بتحصيله ،رديء (
الفئة الثالثة  :القروض االستھالكية ) بما فيھا القروض االسكانية(
مالحظة  ١ -تدرج في ھذا الجدول التسليفات والقروض الممنوحة كافة )Statistics) Stocks
وليس فقط الحسابات الجديدة أو المجددة كما في البيانات ).(٥/٠٣ )،(٤/٠٣) ،(٣/٠٣) ،(٢/٠٣) ،(١/٠٣
مالحظة  ٢ -تستثنى الحسابات التالية :
* الحسابات المدينة لقاء حسابات دائنة
* التسليفات الممنوحة لقاء ضمانات نقدية
* التسليفات الممنوحة للشركاء
* التسليفات الممنوحة للموظفين
مالحظة  ٣ -يطلب ذكر الفوائد دون اعتبار فائدة الدعم في ما خص القروض المدعومة فوائدھا المشار اليھا في
القرار األساسي رقم  ٧٧٤٣تاريخ  ، ٢/١/٢٠٠١بما فيھا القروض الممنوحة لقاء كفالة شركة كفاالت،
وكذلك بالنسبة للقروض االسكانية المستفيدة من تسھيالت في مجال االحتياطي االلزامي.

