تعميم وسيط ٦٥
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية
ولشركات اإليجار التمويلي

نودعكم ربطا ً :
 -١نس########خة ع########ن الق########رار الوس########يط رق########م  ٨٨١٣ت########اريخ  ٢٠٠٤/٨/٩المتعل########ق بتع########ديل
األنم########وذج  ٢٠١٠والملح########ق رق########م  ٢٠٢٠الم########رفقين ب########القرار األساس########ي رق########م ٧٧٢٣
تاريخ ) ٢٠٠٠/١٢/٢وضعية المصارف(.
 -٢لتسھيل المراجعة ،نسخة عن ج#دول مقارن#ة ب#ين ن#ص الوض#عية الش#ھرية-األنم#وذج  ٢٠١٠الق#ديم
والنص الجديد المعدل.
بيروت  ،في  ٩آب ٢٠٠٤
حاكـم مصرف لبنـان

ريـاض توفيق سالمـه

قرار وسيط رقم ٨٨١٣
تعديل األنموذج  ٢٠١٠والملحق رقم ٢٠٢٠
المرفقين بالقرار األساسي رقم  ٧٧٢٣تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢

ان حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف السيما المواد  ١٧٤ ،١٤٦و  ١٧٩منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ١٦٠تاريخ  ١٩٩٩/١٢/٢٧المتعلق بتنظيم عمليات اإليجار التمويلي السيما
المادة  ٢٠منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ٢٣٤تاريخ  ٢٠٠٠/٦/١٠المتعلق بتنظيم مھنة الوساطة المالية السيما المادة
 ١٠منه،
وبن##ا ًء عل##ى الق##رار األساس##ي رق##م  ٦٥٠٤ت##اريخ  ١٩٩٧/٣/١٣المتعل##ق بالبيان##ات المالي##ة العائ##دة
للمؤسسات المالية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٥٤٠تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٤المتعلق بشروط تأس#يس وممارس#ة عم#ل
شركات اإليجار التمويلي،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٥٥١تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠المتعلق بمستندات الترخيص والبيان#ات
السنوية وأحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٧٢٣تاريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢المتعلق بوضعية المصارف،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٠٤/٧/٢٩

يقرر ما يأتي :

المادة األولى :يلغى نص األنموذج  ٢٠١٠والملحق رقم  ٢٠٢٠المرفقين بالقرار األساسي
رقم  ٧٧٢٣تاريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢ويستبدل بالنص المعدل المرفق بھذا القرار.
../..

-٢المادة الثانية  :عل##ى المص##ارف والمؤسس##ات المالي##ة ومؤسس##ات الوس##اطة المالي##ة وش##ركات اإليج##ار
التم####ويلي اس####تعمال نظ####ام التق####ارير اإلحص####ائية " "STRإلع####داد بياناتھ####ا المالي####ة
وفقا ً لألنموذج  ٢٠١٠وللملحق رقم  ٢٠٢٠المع ّدلين بموجب ھذا القرار.
المادة الثالثة  :يعمل بھذا القرار ابتدا ًء من الوضعية الموقوفة بتاريخ .٢٠٠٤/٩/٣٠
المادة الرابعة:

ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت  ،في  ٩آب ٢٠٠٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـوجـودات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد

بيان رقم  :١الموجودات
رقم الفرز اآللي

الصندوق
منھا :بالدوالر األميركي
منھا :باليورو

١٠١٠٠
١٠١٠١
١٠١٠٢

مصرف لبنان  -ومؤسسات اإلصدار األخرى
أموال جاھزة تحت الطلب
حسابات مدينة أخرى
قيم مصرفية مشتراة
منھا :شھادات مصرفية مشتراة
فوائد سارية غير مستحقة القبض
منھا :على الشھادات المصرفية المشتراة
)ناقص( فوائد محتسبة مسبقا على الشھادات المصرفية المشتراة
سندات الخزينة اللبنانية وسندات حكومية أخرى
المشتراة للمتاجرة والمتوفرة للبيع
المشتراة حتى االستحقاق
المصنفة بمثابة قروض وذمم مدينة
منھا :سندات الخزينة دون فائدة سنداً لتعميم وسيط  ٣٠تاريخ ٢٠٠٣/٣/٣١
)ناقص( :فوائد محتسبة مسبقا ً
فوائد سارية غير مستحقة القبض
منھا :على السندات المشتراة للمتاجرة والمتوفرة للبيع
منھا :على السندات المصنفة بمثابة قروض وذمم مدينة
)ناقص( :مؤونة تدني قيمة سندات الخزينة
منھا :على سندات الخزينةالمصنفة بمثابة قروض وذمم مدينة

١٠٢٠٠
١٠٢١٠
١٠٢٢٠
١٠٢٣٠
١٠٢٣١
١٠٢٨٠
١٠٢٨١
١٠٢٩٠
١٤٠٠٠
١٤٠١٠
١٤٠٢٠
١٤٠٢٥
١٤٠٢٦
١٤٠٣٠
١٤٠٤٠
١٤٠٤١
١٤٠٤٢
١٤٠٥٠
١٤٠٥١

مصارف تجارية
حسابات تحت الطلب
توظيفات ألجل
قيم مصرفية مشتراة
قروض مالية معطاة
حسابات معطاة كضمانة
حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة
قيم مالية مأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع
فوائد سارية غير مستحقة القبض
حسابات المصارف التجارية المشكوك في تحصيلھا أو الرديئة
إجمالي حسابات المصارف التجارية المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
ناقص) :مؤونة تدني قيمة الحسابات المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة(
ناقص) :فوائد غير محققة على الحسابات المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة(

١٠٤٠٠
١٠٤١٠
١٠٤٢٠
١٠٤٣٠
١٠٤٤٠
١٠٤٥٠
١٠٤٦٠
١٠٤٧٠
١٠٤٨٠
١٠٤٩٠
١٠٤٩١
١٠٤٩٢
١٠٤٩٣

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـوجـودات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد
مصارف التسليف المتوسط والطويل األجل
حسابات تحت الطلب
توظيفات ألجل
قيم مصرفية مشتراة
قروض مالية معطاة
حسابات معطاة كضمانة
قيم مالية مأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع
فوائد سارية غير مستحقة القبض
حسابات المصارف المتخصصة المشكوك في تحصيلھا أو الرديئة
إجمالي حسابات المصارف المتخصصة المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
ناقص) :مؤونة تدني قيمة الحسابات المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة(
ناقص) :فوائد غير محققة على الحسابات المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة(

بيان رقم  :١الموجودات
رقم الفرز اآللي
١٠٥٠٠
١٠٥١٠
١٠٥٢٠
١٠٥٣٠
١٠٥٤٠
١٠٥٥٠
١٠٥٦٠
١٠٥٨٠
١٠٥٩٠
١٠٥٩١
١٠٥٩٢
١٠٥٩٣

مؤسسات مالية ذات امتياز خاص
منھا :قيم مالية مأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع
منھا :فوائد سارية غير مستحقة القبض

١٠٦٠٠
١٠٦١٠
١٠٦٨٠

مؤسسات مالية أخرى مسجلة
حسابات تحت الطلب
توظيفات ألجل
قيم مصرفية مشتراة
قروض مالية معطاة
منھا :قروض معطاة لتمويل شراء صكوك المديونيات
حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة
حسابات معطاة كضمانة
قيم مالية مأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع
فوائد سارية غير مستحقة القبض
حسابات المؤسسات المالية المشكوك في تحصيلھا أو الرديئة
إجمالي حسابات المؤسسات المالية المشكوك في تحصيلھا أو الرديئة
)ناقص( :مؤونة تدني قيمة الحسابات المشكوك في تحصيلھا أو الرديئة
)ناقص( :فوائد غير محققة على الحسابات المشكوك في تحصيلھا أو الرديئة

١٠٧٠٠
١٠٧١٠
١٠٧٢٠
١٠٧٣٠
١٠٧٤٠
١٠٧٤١
١٠٧٥٠
١٠٧٦٠
١٠٧٦٥
١٠٧٦٨
١٠٧٧٠
١٠٧٧٥
١٠٧٨٠
١٠٧٨٥

مؤسسات الصرافة المسجلة
حسابات مؤسسات الصرافة المسجلة
فوائد سارية غير مستحقة القبض
حسابات مؤسسات الصرافة المسجلة المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
إجمالي حسابات مؤسسات الصرافة المسجلة المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
)ناقص( :مؤونة تدني قيمة الحسابات المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
)ناقص( :فوائد غير محققة على الحسابات المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة

١٤١٠٠
١٤١١٠
١٤١٨٠
١٤١٩٠
١٤١٩١
١٤١٩٢
١٤١٩٣

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـوجـودات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد
مؤسسات الوساطة المسجلة
حسابات تحت الطلب
توظيفات ألجل
فوائد سارية غير مستحقة القبض
حسابات مؤسسات الوساطة المسجلة المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
إجمالي حسابات مؤسسات الوساطة المسجلة المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
)ناقص( :مؤونة تدني قيمة الحسابات المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
)ناقص( :فوائد غير محققة على الحسابات المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة

بيان رقم  :١الموجودات
رقم الفرز اآللي
١٤٢٠٠
١٤٢١٠
١٤٢٢٠
١٤٢٨٠
١٤٢٩٠
١٤٢٩١
١٤٢٩٢
١٤٢٩٣

مؤسسات اإليجار التمويلي المسجلة
حسابات تحت الطلب
توظيفات ألجل
فوائد سارية غير مستحقة القبض
حسابات مؤسسات اإليجار التمويلي المسجلة المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
إجمالي حسابات مؤسسات اإليجار التمويلي المسجلة المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
)ناقص( :مؤونة تدني قيمة الحسابات المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
)ناقص( :فوائد غير محققة على الحسابات المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة

١٤٣٠٠
١٤٣١٠
١٤٣٢٠
١٤٣٨٠
١٤٣٩٠
١٤٣٩١
١٤٣٩٢
١٤٣٩٣

الشھادات المصرفية
شھادات مشتراة من مصارف مرتبطة
شھادات مشتراة من مصارف غير مرتبطة
المشتراة من المصارف غير المرتبطة للمتاجرة أو المتوفرة للبيع
المشتراة من المصارف غير المرتبطة حتى اإلستحقاق أو بمثابة قروض وذمم مدينة

١٢٨٠٠
١٢٨٢٠
١٢٨٣٠
١٢٨٣١
١٢٨٣٢

فوائد سارية غير مستحقة القبض
منھا :على الشھادات المشتراة من المصارف غير المرتبطة للمتاجرة أو المتوفرة للبيع
منھا :على الشھادات المشتراة من المصارف غير المرتبطة حتى اإلستحقاق أو بمثابة قروض وذمم
مدينة

١٢٨٤٠
١٢٨٤٤
١٢٨٤٥

)ناقص( :مؤونة تدني قيمة الشھادات المصرفية
منھا :على الشھادات المشتراة كمتوفرة للبيع من المصارف غير المرتبطة
منھا :على الشھادات المشتراة حتى اإلستحقاق من المصارف غير المرتبطة
منھا :على الشھادات المشتراة من المصارف غير المرتبطة بمثابة قروض وذمم مدينة

١٢٨٩٠
١٢٨٩١
١٢٨٩٢
١٢٨٩٣

الفروع في الخارج
منھا :فوائد سارية غير مستحقة القبض

١٢٩٠٠
١٢٩٠٨

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـوجـودات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد

بيان رقم  :١الموجودات
رقم الفرز اآللي

المركز الرئيسي ،المؤسسة األم ،المصارف والمؤسسات المالية الشقيقة والتابعة
حسابات تحت الطلب
توظيفات ألجل
قيم مصرفية مشتراة
قروض مالية معطاة
حسابات معطاة كضمانة
حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة  -المركز الرئيسي أو المؤسسة األم
قيم مالية مأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع
فوائد سارية غير مستحقة القبض

١٣٠٠٠
١٣٠١٠
١٣٠٢٠
١٣٠٣٠
١٣٠٤٠
١٣٠٥٠
١٣٠٦٠
١٣٠٧٠
١٣٠٨٠

شيكات مشتراة

١١٠٠٠

سندات محسومة
سندات تجارية
)ناقص( :فوائد محتسبة مسبقا ً على سندات تجارية
سندات موقعة من اإلدارات العامة
)ناقص( :فوائد محتسبة مسبقا ً على سندات موقعة من اإلدارات 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

١١٢٠٠
١١٢١٠
١١٢١٥
١١٢٣٠
١١٢٣٥
١١٢٤٠
١١٢٤٥
١١٢٥٠
١١٢٥٥

اعتمادات للزبائن قصيرة األجل
تسليفات بالحساب الجاري
سندات ألمر المصرف
)ناقص( :فوائد محتسبة مسبقا ً على سندات ألمر المصرف

١١٣٠٠
١١٣١٠
١١٣٢٠
١١٣٢٥

سندات وقيم غير مسددة
)ناقص( :فوائد محتسبة مسبقا ً على سندات وقيم غير مسددة
حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة
حسابات دائنة صدفة مدينة
قروض أخرى قصيرة األجل
فوائد سارية غير مستحقة القبض

١١٣٤٠
١١٣٤٥
١١٣٥٠
١١٣٦٠
١١٣٧٠
١١٣٨٠

قروض للزبائن متوسطة وطويلة األجل
سندات ألمر المصرف
ً
)ناقص( :فوائد محتسبة مسبقا على سندات ألمر المصرف
سندات وقيم غير مسددة
ً
)ناقص( :فوائد محتسبة مسبقا على سندات وقيم غير مسددة

١١٤٠٠
١١٤٣٠
١١٤٤٠
١١٤٥٠
١١٤٦٠

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـوجـودات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد
قروض أخرى متوسطة وطويلة األجل
منھا :القروض المدعومة الفوائد
فوائد سارية غير مستحقة القبض
منھا :على القروض المدعومة الفوائد

بيان رقم  :١الموجودات
رقم الفرز اآللي
١١٤٧٠
١١٤٧١
١١٤٨٠
١١٤٨١

التسليفات الخاضعة ألحكام المادة  ١٥٢من قانون النقد والتسليف
تسليفات لقاء ضمانات نقدية
حسابات مدينة أخرى
فوائد سارية غير مستحقة القبض
ديون مشكوك بتحصيلھا أو رديئة  -مادة  ١٥٢من ق.ن.ت.
إجمالي ديون مشكوك بتحصيلھا أو رديئة  -مادة  ١٥٢من ق.ن.ت.
)ناقص( :مؤونة ديون مشكوك بتحصيلھا أو رديئة  -مادة  ١٥٢من ق.ن.ت.
)ناقص( :فوائد غير محققة على ديون مشكوك بتحصيلھا أو رديئة  -مادة  ١٥٢من ق.ن.ت.

١١٥٠٠
١١٥١٠
١١٥٢٠
١١٥٨٠
١١٥٩٠
١١٥٩١
١١٥٩٢
١١٥٩٣

قروض إيجار تمويلي
 إستحقاقات قصيرة األجل إستحقاقات طويلة األجل إستحقاقات غير مسددة)ناقص( :فوائد محتسبة مسبقا ً
 على إستحقاقات قصيرة األجل على إستحقاقات طويلة األجل على إستحقاقات غير مسددةقروض مشكوك بتحصيلھا أو رديئة  -إيجار تمويلي
إجمالي قروض مشكوك بتحصيلھا أو رديئة  -إيجار تمويلي
)ناقص( :مؤونة تدني قروض مشكوك بتحصيھا أو رديئة  -إيجار تمويلي
)ناقص( :فوائد غير محققة على قروض مشكوك بتحصيلھا أو رديئة  -إيجار تمويلي

١٧١٠٠
١٧١١٠
١٧١٢٠
١٧١٣٠
١٧١٨٠
١٧١٨١
١٧١٨٢
١٧١٨٣
١٧١٩٠
١٧١٩١
١٧١٩٢
١٧١٩٣

موجودات عقود إيجار تمويلي غير منفذة أو مرتجعة

١٧٢٠٠

تسليفات للقطاع العام
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
منھا :على التسليفات للمؤسسات العامة ذات الطابع التجاري
منھا :على صكوك المديونيات على القطاع العام

١١٦٠٠
١١٦١٠
١١٦١٢
١١٦١٣
١١٦١٤
١١٦٢٠
١١٦٣٠
١١٦٣١
١١٦٣٢

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـوجـودات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد

بيان رقم  :١الموجودات

ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلھا أو رديئة
إجمالي ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلھا أو رديئة
)ناقص( :مؤونة تدني قيمة الديون المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
)ناقص( :فوائد غير محققة على الديون المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة

رقم الفرز اآللي
١١٧٠٠
١١٧١٠
١١٧٢٠
١١٧٣٠

والمكون لھا مؤونات بالليرة
ديون على الزبائن بالعمالت األجنبية مشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
ّ
اللبنانية )قرار  ٧٦٩٤م (٢
إجمالي ديون على الزبائن بالعمالت األجنبية مشكوك بتحصيلھا أو الرديئة والمكوّ ن لھا مؤونات
بالليرة اللبنانية
)ناقص( :المؤونات بالليرة اللبنانية
)ناقص( :فوائد غير محققة

١٨١٢٠
١٨١٣٠

مدينون بموجب قبوالت

١١٨٠٠

السندات المالية األخرى للمتاجرة والمتوافرة للبيع من الجھات غير المرتبطة
أسھم وحصص وسندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة
إجمالي أسھم وحصص وسندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة
 أسھم وحصص لدى القطاع المالي غير المرتبط أسھم وحصص لدى القطاع غير المالي غير المرتبط سندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة لدى القطاع المالي غير المرتبط سندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة لدى القطاع غير المالي غير المرتبط)ناقص( :مؤونة تدني قيمة أسھم وحصص وسندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة
سندات دين وسندات أخرى ذات آجال محددة
إجمالي سندات دين وسندات أخرى ذات آجال محددة
 إصدار مصارف ومؤسسات مالية غير مرتبطة إصدار القطاع غير المالي غير المرتبط)ناقص( :مؤونة تدني قيمة سندات دين وسندات أخرى ذات آجال محددة
فوائد سارية غير مستحقة القبض
منھا :على سندات إصدار القطاع المالي غير المرتبط

١٥٠٠٠
١٥١٠٠
١٥١١٠
١٥١١١
١٥١١٢
١٥١١٣
١٥١١٤
١٥١٧٠
١٥٢٠٠
١٥٢١٠
١٥٢١١
١٥٢١٢
١٥٢٧٠
١٥٢٨٠
١٥٢٨١

موجودات مختلفة
معادن ثمينة
طوابع
موجودات أخرى

١٢٠٠٠
١٢٠١٠
١٢٠٢٠
١٢٠٣٠

مدينون مختلفون
مدينون مختلفون من القطاع الخاص
مدينون مختلفون من القطاع العام
)ناقص( :مؤونة حسابات المدينين المختلفين

١٢١٠٠
١٢١١٠
١٢١٢٠
١٢١٣٠

١٨١٠٠
١٨١١٠

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـوجـودات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد
حسابات اإلرتباط والتسوية
المركز والفروع في لبنان
فوائد وأعباء مدفوعة أو محتسبة مسبقا ً
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
فروقات تقييم أدوات مالية
منھا :حسابات تسوية العمالت األجنبية
منھا :مشتقات مالية

بيان رقم  :١الموجودات
رقم الفرز اآللي
١٥٥٠٠
١٥٥١٠
١٥٥٢٠
١٥٥٣٠
١٥٥٤٠
١٥٥٦٠
١٥٥٦١
١٥٥٦٢
١٥٥٦٣
١٥٥٧٠
١٥٥٧١
١٥٥٧٢

األصول المالية ذات الطابع اإللزامي
رأس المال المجمّد لحساب الخزينة العامة
مشاركات ذات طابع إلزامي  -مؤسسة ضمان الودائع
)ناقص( :استھالك المشاركات ذات الطابع اإللزامي

١٢٣٠٠
١٢٣١٠
١٢٣٢٠
١٢٣٣٠

األصول المالية لإلستثمار
سندات مشاركة
إجمالي سندات مشاركة
منھا :لدى المصارف
منھا :لدى المؤسسات المالية
منھا :لدى القطاع المختلط
منھا :لدى شركات التأمين
منھا :مساھمات وحصص مدرجة حسب الحقوق الصافية
)ناقص( :مؤونة تدني قيمة سندات المشاركة

١٦٠٠٠
١٦١٠٠
١٦١١٠
١٦١١١
١٦١١٢
١٦١١٣
١٦١١٥
١٦١١٩
١٦١٩٠

قروض مرؤوسة )قروض دعم مرؤوسة وسندات دين مرؤوسة(
قروض مرؤوسة )قروض دعم مرؤوسة وسندات دين مرؤوسة(
منھا :قروض مرؤوسة ممنوحة الى مصارف ومؤسسات مالية مدرجة حسب الحقوق الصافية
منھا :قروض مرؤوسة ممنوحة الى مصارف ومؤسسات مالية غير مرتبطة
منھا :قروض مرؤوسة للقطاع غير المالي غير المرتبط
فوائد سارية غير مستحقة القبض على القروض المرؤوسة
منھا :على القروض المرؤوسة الى مؤسسات القطاع المالي المدرجة حسب الحقوق الصافية
منھا :على القروض المرؤوسة الى مؤسسات القطاع المالي غير المرتبطة
منھا :على القروض المرؤوسة الى القطاع غير المالي غير المرتبط

١٦٢٠٠
١٦٢١٠
١٦٢١١
١٦٢١٢
١٦٢١٣
١٦٢٨٠
١٦٢٨١
١٦٢٨٢
١٦٢٨٣

تسليفات طويلة األجل مرتبطة بمشاركات
منھا :فوائد سارية غير مستحقة القبض

١٦٣٠٠
١٦٣٠٨

بيان رقم  :١الموجودات

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـوجـودات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
رقم الفرز اآللي
الـــبـــنـــد
١٦٤٠٠
سندات الدين وسندات أخرى ذات إستحقاقات محددة
١٦٤١٠
السندات المشتراة حتى اإلستحقاق أو بمثابة قروض وذمم مدينة
١٦٤١١
منھا :إصدار مؤسسات القطاع المالي غير المرتبطة
١٦٤١٢
منھا :إصدار مؤسسات القطاع غير المالي غير المرتبط
فوائد سارية غير مستحقة القبض على السندات المشتراة حتى اإلستحقاق أو بمثابة قروض وذمم
١٦٤٨٠
مدينة
منھا :فوائد سارية غير مستحقة القبض على سندات الدين  -إصدار مؤسسات القطاع المالي غير
١٦٤٨١
المرتبطة
منھا :فوائد سارية غير مستحقة القبض على سندات الدين  -إصدار مؤسسات القطاع غير المالي غير
١٦٤٨٢
المرتبطة
١٦٤٩٠
)ناقص( :مؤونة تدني قيمة السندات المشتراة حتى اإلستحقاق
١٦٤٩١
منھا :على سندات دين إصدار مؤسسات القطاع المالي غير المرتبطة
١٦٤٩٢
منھا :على سندات دين إصدار مؤسسات القطاع غير المالي غير المرتبطة
١٦٤٩٥
)ناقص( :مؤونة تدني قيم السندات المصنفة بمثابة قروض وذمم مدينة اخرى
١٦٤٩٦
منھا :على السندات إصدار مؤسسات القطاع المالي غير المرتبطة
١٦٤٩٧
منھا :على السندات إصدار مؤسسات القطاع غير المالي غير المرتبطة
أسھم وحصص وسندات أخرى ذات إستحقاقات غير محددة
إجمالي أسھم وحصص وسندات أخرى ذات إستحقاقات غير محددة
منھا :أسھم وحصص لدى مصارف ومؤسسات مالية غير مرتبطة
منھا :أسھم وحصص لدى القطاع غير المالي غير المرتبط
منھا :مساھمات وحصص شراكة مأخوذة استيفا ًء لدين
منھا :سندات أخرى ذات إستحقاقات غير محددة صادرة عن القطاع المالي غير المرتبط
منھا :سندات أخرى ذات إستحقاقات غير محددة صادرة عن القطاع غير المالي غير المرتبط
)ناقص( :مؤونة تدني قيمة أسھم وحصص وسندات أخرى ذات إستحقاقات غير محددة
منھا :على أسھم وحصص لدى المصارف والمؤسسات المالية غير المرتبطة
منھا :على أسھم وحصص لدى القطاع غير المالي غير المرتبط
منھا :على مساھمات وحصص شراكة مأخوذة إستيفا ًء لدين
منھا :على سندات أخرى ذات إستحقاقات غير محددة صادرة عن القطاع المالي غير المرتبط
منھا :على سندات أخرى ذات إستحقاقات غير محددة صادرة عن القطاع غير المالي غير المرتبط

١٦٦٠٠
١٦٦١٠
١٦٦١١
١٦٦١٢
١٦٦١٣
١٦٦١٤
١٦٦١٥
١٦٦٩٠
١٦٦٩١
١٦٦٩٢
١٦٦٩٣
١٦٦٩٤
١٦٦٩٥

مخصصات الفروع في الخارج

١٦٧٠٠

األصول الثابتة غير المالية
األصول الثابتة غير المادية
األصول الثابتة المادية
منھا :القيمة الشرائية للعقارات المعاد تخمينھا بموافقة مصرف لبنان
منھا :قيمة فروقات إعادة تخمين العقارات الموافق عليھا من مصرف لبنان
منھا :العقارات األخرى
العقارات المأخوذة استيفا ًء لدين
)ناقص( :إستھالك األصول الثابتة غير المادية
)ناقص( :إستھالك األصول الثابتة المادية غير المأخوذة استيفا ًء لدين
منھا :إستھالك القيمة الشرائية للعقارات المعاد تخمينھا بموافقة مصرف لبنان

١٢٥٠٠
١٢٥١٠
١٢٥٢٠
١٢٥٢٢
١٢٥٢٣
١٢٥٢٤
١٢٥٣٠
١٢٥٤٠
١٢٥٥٠
١٢٥٥٢

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـوجـودات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد
منھا :إستھالك فروقات إعادة تخمين العقارات الموافق عليھا من مصرف لبنان
منھا :إستھالك العقارات األخرى
)ناقص( :مؤونة تدني قيمة األصول الثابتة غير المالية
منھا :على العقارات المأخوذة إستيفا ًء لدين

بيان رقم  :١الموجودات
رقم الفرز اآللي
١٢٥٥٣
١٢٥٥٤
١٢٥٦٠
١٢٥٦١

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

١٢٦٠٠
١٢٦٠١

الشھرة
إجمالي الشھرة
)ناقص( :اإلستھالك

١٢٧٠٠
١٢٧١٠
١٢٧٢٠

مجموع الموجودات

١٩٩٩٠

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـطـلـوبـات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد

بيان رقم  :٢المطلوبات
رقم الفرز اآللي

مصرف لبنان ومؤسسات اإلصدار األخرى
حسابات خاصة دائنة
قروض لقاء سندات
قروض أخرى
قيم مالية معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء
فوائد سارية غير مستحقة الدفع

٢٠١٠٠
٢٠١١٠
٢٠١٢٠
٢٠١٣٠
٢٠١٤٠
٢٠١٨٠

الھيئات اإلقليمية والدولية ومصارف اإلنماء المتعددة األطراف
منھا  :فوائد سارية غير مستحقة الدفع

٢٤٥٠٠
٢٤٥٠١

مصارف تجارية
حسابات تحت الطلب
ودائع ألجل
قروض مالية مأخوذة
منھا :قروض مأخوذة لتمويل شراء صكوك مديونيات
حسابات مأخوذة كضمانة
حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
قيم مالية معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء
فوائد سارية غير مستحقة الدفع

٢٠٢٠٠
٢٠٢١٠
٢٠٢٢٠
٢٠٢٣٠
٢٠٢٣١
٢٠٢٤٠
٢٠٢٥٠
٢٠٢٦٠
٢٠٢٨٠

مصارف التسليف المتوسط والطويل األجل
حسابات تحت الطلب
ودائع ألجل
قروض مالية مأخوذة
منھا :قروض مأخوذة لتمويل شراء صكوك مديونيات
حسابات مأخوذة كضمانة
قيم مالية معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء
فوائد سارية غير مستحقة الدفع

٢٠٣٠٠
٢٠٣١٠
٢٠٣٢٠
٢٠٣٣٠
٢٠٣٣١
٢٠٣٤٠
٢٠٣٥٠
٢٠٣٨٠

مؤسسات مالية ذات امتياز خاص
منھا :قيم مالية معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء

٢٠٤٠٠
٢٠٤١٠

منھا :فوائد سارية غير مستحقة الدفع

٢٠٤٨٠

مؤسسات مالية أخرى مسجلة
حسابات تحت الطلب
ودائع ألجل

٢٠٥٠٠
٢٠٥١٠
٢٠٥٢٠

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـطـلـوبـات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد
قروض مأخوذة لقاء ضمانات
قروض مالية مأخوذة
حسابات مأخوذة كضمانة
حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
قيم مالية معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء
فوائد سارية غير مستحقة الدفع

بيان رقم  :٢المطلوبات
رقم الفرز اآللي
٢٠٥٣٠
٢٠٥٤٠
٢٠٥٥٠
٢٠٥٦٠
٢٠٥٧٠
٢٠٥٨٠

مؤسسات الصرافة المسجلة
حسابات تحت الطلب
حسابات ألجل
فوائد سارية غير مستحقة الدفع

٢٣٣٠٠
٢٣٣١٠
٢٣٣٢٠
٢٣٣٨٠

مؤسسات الوساطة المسجلة
حسابات تحت الطلب
حسابات ألجل
فوائد سارية غير مستحقة الدفع

٢٣٧٠٠
٢٣٧١٠
٢٣٧٢٠
٢٣٧٨٠

مؤسسات اإليجار التمويلي المسجلة
حسابات تحت الطلب
حسابات ألجل
فوائد سارية غير مستحقة الدفع

٢٣٨٠٠
٢٣٨١٠
٢٣٨٢٠
٢٣٨٨٠

الفروع في الخارج
حسابات تحت الطلب
حسابات ألجل
فوائد سارية غير مستحقة الدفع

٢٣٠٠٠
٢٣٠١٠
٢٣٠٢٠
٢٣٠٨٠

المركز الرئيسي ،المؤسسة األم ،المصارف والمؤسسات المالية الشقيقة والتابعة
حسابات تحت الطلب
ودائع ألجل
قروض مالية مأخوذة
حسابات مأخوذة كضمانة
حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة  -المركز الرئيسي أو المؤسسة األم
قيم مالية معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
منھا :على الحسابات مع المصارف والمؤسسات المالية التابعة

٢٣١٠٠
٢٣١١٠
٢٣١٢٠
٢٣١٣٠
٢٣١٤٠
٢٣١٥٠
٢٣١٦٠
٢٣١٨٠
٢٣١٨١

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـطـلـوبـات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد
قروض مرتبطة بعقود اإليجار التمويلي  -من المصارف والمؤسسات المالية
 إستحقاقات قصيرة األجل إستحقاقات طويلة األجل )ناقص( :فوائد  /ھوامش تجارية محتسبة مسبقا ًعلى إستحقاقات قصيرة األجل
على إستحقاقات طويلة األجل

بيان رقم  :٢المطلوبات
رقم الفرز اآللي
٢٤١٠٠
٢٤١١٠
٢٤١٢٠
٢٤١٣٠
٢٤١٣١
٢٤١٣٢

قروض مرتبطة بعقود إيجار تمويلي من الموردين
 إستحقاقات قصيرة األجل إستحقاقات طويلة األجل )ناقص( :فوائد  /ھوامش تجارية محتسبة مسبقا ًعلى إستحقاقات قصيرة األجل
على إستحقاقات طويلة األجل

٢٤٢٠٠
٢٤٢١٠
٢٤٢٢٠
٢٤٢٣٠
٢٤٢٣١
٢٤٢٣٢

ودائع الزبائن
ودائع تحت الطلب
حسابات مدينة صدفة دائنة
حسابات إدخار تحت الطلب
حسابات إدخار ألجل
منھا :حسابات برنامج اإلدخار  /اإلقتراض السكني
منھا :ودائع جھاز العسكريين المتطوعين
ودائع ألجل أو خاضعة لعلم مسبق
حسابات مجمدة
تأمينات إلعتمادات مستندية لالستيراد
ھامش نقدي على عمليات القطع
ضمانات نقدية لقاء تسليفات
حسابات مجمدة أخرى
حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة
فوائد سارية غير مستحقة الدفع

٢٠٨٠٠
٢٠٨١٠
٢٠٨٢٠
٢٠٨٣٠
٢٠٨٤٠
٢٠٨٤١
٢٠٨٤٢
٢٠٨٥٠
٢٠٨٧٠
٢٠٨٧١
٢٠٨٧٢
٢٠٨٧٣
٢٠٨٧٤
٢٠٨٩٠
٢٠٨٩٥

ودائع منشؤھا عقود إئتمانية

٢٤٣٠٠

شھادات اإليداع والشھادات المصرفية
 الى المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة الى المصارف والمؤسسات المالية األخرى الى الجھات األخرى فوائد سارية غير مستحقة الدفعمنھا :على شھادات اإليداع المباعة الى المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة
منھا :على شھادات اإليداع المباعة الى المصارف والمؤسسات المالية األخرى

٢٣٢٠٠
٢٣٢١٠
٢٣٢١٥
٢٣٢٢٠
٢٣٢٣٠
٢٣٢٣١
٢٣٢٣٢

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـطـلـوبـات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد

بيان رقم  :٢المطلوبات
رقم الفرز اآللي

ودائع القطاع العام
المودعون من القطاع العام
منھا :ودائع تحت الطلب
منھا :ودائع ألجل
المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري  -تحت الطلب
الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي  -تحت الطلب
المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري  -ألجل
الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي  -ألجل
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
منھا :على ودائع المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري ألجل
منھا :على ودائع الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ألجل

٢٠٩٠٠
٢٠٩١٠
٢٠٩١١
٢٠٩١٢
٢٠٩٢٠
٢٠٩٣٠
٢٠٩٥٠
٢٠٩٦٠
٢٠٩٨٠
٢٠٩٨١
٢٠٩٨٢

قيم برسم الدفع

٢١٠٠٠

تعھدات بموجب قبوالت

٢١١٠٠

دائنون مختلفون
قطاع خاص
منھا :حسابات تحت الطلب
منھا :اإلكتتاب في إصدارات األدوات الرأسمالية )لغير الشركاء(
قطاع عام
منھا :حسابات تحت الطلب
محفظة أدوات مالية للمتاجرة

٢١٢٠٠
٢١٢١٠
٢١٢١١
٢١٢١٢
٢١٢٢٠
٢١٢٢١
٢١٢٤٠

الشركاء  -المادة  ١٥٢من ق.ن.ت.
ذمم دائنة للشركاء
منھا :ضمانات نقدية لقاء تسليفات
منھا :ذمم دائنة للشركاء تحت الطلب
أنصبة أرباح وعائدات للدفع
منھا :عائدات االسھم التفضيلية واالدوات المالية المشابھة المقبولة في االموال الخاصة االساسية
منھا  :عائدات االسھم التفضيلية واالدوات المالية المشابھة االخرى
منھا  :عائدات المقدمات النقدية المخصصة لراس المال
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
مقدمات نقدية مخصصة كضمانة لديون مشكوك بتحصيلھا أو رديئة
إيداعات مخصصة لزيادة األموال الخاصة

٢١٣٠٠
٢١٣١٠
٢١٣١١
٢١٣١٢
٢١٣٢٠
٢١٣٢١
٢١٣٢٢
٢١٣٢٣
٢١٣٢٥
٢١٣٣٠
٢١٣٥٠

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـطـلـوبـات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد
حسابات اإلرتباط والتسوية
المركز والفروع في لبنان
إيرادات محتسبة مسبقا ً
أعباء أخرى للدفع
فوائد غير محققة على الحسابات دون العادية
منھا :على حسابات الزبائن دون العادية
منھا :على التسليفات الخاضعة للمادة  ١٥٢من ق.ن.ت.

بيان رقم  :٢المطلوبات
رقم الفرز اآللي
٢٣٥٠٠
٢٣٥١٠
٢٣٥٢٠
٢٣٥٣٠
٢٣٥٤٠
٢٣٥٤١
٢٣٥٤٢

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
فروقات تقييم أدوات مالية
منھا :حسابات تسوية العمالت األجنبية
منھا :مشتقات مالية

٢٣٥٧٠
٢٣٥٧١
٢٣٥٧٢
٢٣٥٧٣
٢٣٥٩٠
٢٣٥٩١
٢٣٥٩٢

أرباح أو )خسائر( غير محققة
منھا :على أسھم وحصص )ما عدا أسھم شركات عقارية منشأة إستناداً الى نصوص تشريعية( -
إيجابية أو )سلبية(
منھا :على أسھم وحصص شركات عقارية منشأة إستناداً الى نصوص تشريعية  -إيجابية أو
)سلبية(
منھا :على سندات الخزينة وسندات حكومية أخرى  -إيجابية أو )سلبية(
منھا :على سندات أخرى ذات إستحقاقات غير محددة  -إيجابية أو )سلبية(

٢٣٩٠٠
٢٣٩٠١
٢٣٩٠٢
٢٣٩٠٣
٢٣٩٠٤

منھا :على سندات الدين وسندات أخرى ذات إستحقاقات محددة إصدار القطاع المالي غير المرتبط
 إيجابية أو )سلبية(منھا :على سندات الدين وسندات أخرى ذات إستحقاقات محددة إصدار القطاع غير المالي غير
المرتبط  -إيجابية أو )سلبية(
منھا :على الشھادات المصرفية إصدار الجھات غير المرتبطة  -إيجابية أو )سلبية(

٢٣٩٠٨

مؤونة لمواجھة األخطار واألعباء
مؤونة لمواجھة تقلبات أسعار القطع
مؤونة تعويضات نھاية الخدمة
مؤونة لمواجھة أخطار التعھدات بالتوقيع
مؤونة لمواجھة األخطار واألعباء المختلفة
مؤونات لمواجھة تدني قيمة مراكز القطع الثابتة
إحتياطي عقارات للتصفية
منھا :إحتياطي العقارات للتصفية الممتلكة في سنة  ١٩٩٠وما قبلھا
إحتياطي مساھمات وحصص شراكة للتصفية

٢١٥٠٠
٢١٥١٠
٢١٥٢٠
٢١٥٣٠
٢١٥٤٠
٢١٥٥٠
٢١٥٦٠
٢١٥٦١
٢١٥٨٠

٢٣٩٠٦
٢٣٩٠٧

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـطـلـوبـات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد

بيان رقم  :٢المطلوبات
رقم الفرز اآللي

فروقات إعادة التخمين
فروقات إعادة تخمين الموجودات العقارية الموافق عليھا من مصرف لبنان
منھا :فروقات إعادة التخمين المقبولة في األموال الخاصة المساندة
فروقات إعادة تخمين األصول المأخوذة إستيفا ًء لدين )م  ١٥٤ق.ن.ت(.
فروقات إعادة تخمين الموجودات الثابتة األخرى
حصة المجموعة من فروقات إعادة تخمين مجمعة
حصة حقوق األقلية في فروقات إعادة تخمين مجمعة

٢١٦٠٠
٢١٦٠٩
٢١٦١٠
٢١٦٢٠
٢١٦٣٠
٢١٦٤٠
٢١٦٥٠

قروض بموجب سندات دين وما يماثلھا
سندات مباعة الى المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة
سندات مباعة الى الجھات األخرى
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
منھا :فوائد سارية غير مستحقة الدفع على سندات دين مباعة الى المصارف والمؤسسات المالية
اللبنانية المرتبطة

٢١٧٠٠
٢١٧١٠
٢١٧٢٠
٢١٧٣٠
٢١٧٣١

أدوات مركبة ذات صفة رأسمالية
منھا االدوات المالية المقبولة في االموال الخاصة المساندة

٢٣٦٠٠
٢٣٦٠١

الديون المرؤوسة وما يماثلھا
منھا :المقبولة في األموال الخاصة المساندة
قروض الدعم المرؤوسة
سندات الدين المرؤوسة
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
منھا :على سندات الدين المرؤوسة
منھا :على السندات المقبولة في األموال الخاصة المساندة
األسھم التفضيلية المقبولة في األموال الخاصة المساندة

٢١٨٠٠
٢١٨٠١
٢١٨١٠
٢١٨٢٠
٢١٨٣٠
٢١٨٣١
٢١٨٣٢
٢١٨٤٠

اإلحتياطيات والعالوات
اإلحتياطي القانوني
اإلحتياطي النظامي
اإلحتياطات األخرى
منھا :إحتياطي مخاطر مصرفية غير محددة
عالوات اإلصدار واإلندماج والمقدمات
منھا :عالوات األسھم التفضيلية واالدوات المالية المشابھة المقبولة في األموال الخاصة األساسية
منھا  :عالوات االسھم التفضيلية القابلة للتحويل الى اسھم عادية
حصة المجموعة من إحتياطات وعالوات وفروقات حقوق صافية  -إيجابية أو )سلبية(
حصة حقوق األقلية من إحتياطات وعالوات وفروقات حقوق صافية  -إيجابية أو )سلبية(

٢١٩٠٠
٢١٩١٠
٢١٩٢٠
٢١٩٣٠
٢١٩٣١
٢١٩٤٠
٢١٩٤١
٢١٩٤٢
٢١٩٥٠
٢١٩٦٠

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
الـمـطـلـوبـات :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد

بيان رقم  :٢المطلوبات
رقم الفرز اآللي

مجمل الرأسمال أو مخصصات الرأسمال
أسھم الرأسمال العادية أو مخصصات رأس المال
أسھم رأس المال التفضيلية الدائمة غير متراكمة العوائد واالدوات المالية المشابھة
منھا  :االسھم التفضيلية القابلة للتحويل الى اسھم عادية
األموال المخصصة للتوظيفات العقارية
المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال
حصة المجموعة من مجمل الرأسمال أو مخصصات الرأسمال
حصة حقوق األقلية من مجمل الرأسمال أو مخصصات الرأسمال

٢٢٠٠٠
٢٢٠١٠
٢٢٠١٥
٢٢٠١٦
٢٢٠٢٠
٢٢٠٣٠
٢٢٠٥٠
٢٢٠٦٠

نتائج سابقة مدورة  -أرباح أو )خسائر(
حصة المجموعة  -إيجابية أو )سلبية(
حصة حقوق األقلية  -إيجابية أو )سلبية(

٢٢١٠٠
٢٢١١٠
٢٢١٢٠

نتيجة الدورة المالية  -أرباح أو )خسائر(
حصة المجموعة  -إيجابية أو )سلبية(
حصة حقوق األقلية  -إيجابية أو )سلبية(

٢٢٢٠٠
٢٢٢١٠
٢٢٢٢٠

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(

٢٢٣٠٠
٢٢٣١٠
٢٢٣٢٠
٢٢٣٣٠
٢٢٣٤٠
٢٢٣٥٠

)ناقص( :سندات ذات عالقة باألموال الخاصة معاد شراؤھا
منھا :أسھم المصرف المتداولة المعاد شراؤھا
منھا :سندات أخرى ذات إستحقاقات غير محددة مرتبطة بأسھم المصرف أو المجموعة والمشتراة
من قبله

٢٢٤٠٠
٢٢٤٠١

مجموع المطلوبات

٢٢٤٠٢
٢٩٩٩٠

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
خـارج الـمـيـزانـيـة :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد

بيان رقم  :٣خارج الميزانية
رقم الفرز اآللي

مطلوبات محتملة الدفع
تعھدات معطاة للوسطاء الماليين
كفاالت وتكفالت على سندات
سندات محسومة ومظھرة من قبلنا
إعتمادات مستندية مثبتة من قبلنا
كفاالت مصرفية مصدرة بأمر منا
اعتمادات مستندية مفتوحة غير قابلة للنقض
إستيراد
ترانزيت
عمليات مثلثة أخرى
إعتمادات ممنوحة تعاقديا ً  -الرصيد غير المستعمل

٣٠١٠٠
٣٠١١٠
٣٠١٢٠
٣٠١٣٠
٣٠١٣٥
٣٠١٤٠
٣٠١٤١
٣٠١٤٢
٣٠١٤٣
٣٠١٥٠

تعھدات بتوقيع أخرى
تعھدات تمويل أخرى

٣٠١٧٠
٣٠١٨٠

تعھدات معطاة للزبائن
كفاالت وتكفالت على سندات
كفاالت لضمان تسديد تسھيالت وقروض
إعتمادات مستندية مثبتة  -تصدير
إعتمادات ممنوحة تعاقديا ً  -الرصيد غير المستعمل

٣٠٢٠٠
٣٠٢١٠
٣٠٢٢٠
٣٠٢٣٠
٣٠٢٤٠

تعھدات بتوقيع أخرى
تعھدات تمويل أخرى

٣٠٢٦٠
٣٠٢٧٠

عمليات ألجل بالعمالت األجنبية
عمالت أجنبية لإلستالم لقاء ل.ل .للتسليم
عمالت أجنبية لإلستالم لقاء ل.ل .للتسليم  -وسطاء ماليون
عمالت أجنبية لإلستالم لقاء ل.ل .للتسليم  -زبائن
ل.ل .للتسليم لقاء عمالت أجنبية لإلستالم
ل.ل .للتسليم لقاء عمالت أجنبية لإلستالم  -وسطاء ماليون
ل.ل .للتسليم لقاء عمالت أجنبية لإلستالم  -زبائن
عمالت أجنبية للتسليم لقاء ل.ل .لإلستالم
عمالت أجنبية للتسليم لقاء ل.ل .لإلستالم  -وسطاء ماليون
عمالت أجنبية للتسليم لقاء ل.ل .لإلستالم  -زبائن
ل.ل .لإلستالم لقاء عمالت أجنبية للتسليم
ل.ل .لإلستالم لقاء عمالت أجنبية للتسليم  -وسطاء ماليون
ل.ل .لإلستالم لقاء عمالت أجنبية للتسليم  -زبائن

٣٠٣٠٠
٣٠٣١٠
٣٠٣٢٠
٣٠٣٢٥
٣٠٣٢٦
٣٠٣٢٧
٣٠٣٣٥
٣٠٣٣٦
٣٠٣٣٧
٣٠٣٥٥
٣٠٣٥٦
٣٠٣٥٧

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
خـارج الـمـيـزانـيـة :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد

بيان رقم  :٣خارج الميزانية
رقم الفرز اآللي

عمالت أجنبية لإلستالم لقاء عمالت أجنبية أخرى للتسليم
ع .أجنبية لإلستالم لقاء ع .أجنبية أخرى للتسليم  -وسطاء ماليون
عمالت أجنبية لإلستالم لقاء عمالت أجنبية أخرى للتسليم  -زبائن

٣٠٣٣٠
٣٠٣٣١
٣٠٣٣٢

عمالت أجنبية للتسليم لقاء عمالت أجنبية أخرى لإلستالم
ع .أجنبية للتسليم لقاء ع .أجنبية أخرى لإلستالم  -وسطاء ماليون
عمالت أجنبية للتسليم لقاء عمالت أجنبية أخرى لإلستالم  -زبائن
حساب تسوية العمالت األجنبية

٣٠٣٦٠
٣٠٣٦١
٣٠٣٦٢
٣٠٣٧٠

قروض والتزامات مع الوسطاء الماليين
قروض والتزامات للتسليم
قروض والتزامات لإلستالم
منھا :مقابل تعھدات معطاة للزبائن

٣٠٤٠٠
٣٠٤١٠
٣٠٤٢٠
٣٠٤٢١

مبالغ مترتب تسديدھا على قيم منقولة غير محررة

٣٠٥١٠

تعھدات ناتجة عن إعادة بيع أو شراء قيم مالية
سندات الخزينة المعطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء
سندات الخزينة المأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع
قيم مالية أخرى معطاة باألمانة أو عقود إعادة الشراء
قيم مالية أخرى مأخوذة باألمانة أو عقود إعادة البيع

٣٠٦٠٠
٣٠٦١٠
٣٠٦٢٠
٣٠٦٣٠
٣٠٦٤٠

موجودات المصرف المعطاة كضمانة
لحساب المصرف
لحساب الغير

٣٠٧٠٠
٣٠٧١٠
٣٠٧٢٠

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

٣٢٦٠٠
٣٢٦٢٠

العائدات المتراكمة لألسھم التفضيلية واالدوات المالية المشابھة المصدرة
منھا :عائدات األسھم التفضيلية غير المقبولة في األموال الخاصة االساسية
منھا :عائدات االدوات المالية المشابھة غير المقبولة في االموال الخاصة االساسية

٣١٦٥٠
٣١٦٥١
٣١٦٥٢

تعھدات على أدوات مالية ألجل
* عمليات على أدوات فوائد
 مجراة في أسواق منظمة -مجراة في أسواق بالتراضي

٣٢١٠٠
٣٢١١٠
٣٢١٢٠

٣٢٦١٠

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
خـارج الـمـيـزانـيـة :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد

بيان رقم  :٣خارج الميزانية

* عمليات على أدوات أسعار القطع
 مجراة في أسواق منظمة مجراة في أسواق بالتراضي* عمليات على أدوات أخرى
 مجراة في أسواق منظمة -مجراة في أسواق بالتراضي

رقم الفرز اآللي
٣٢٢٠٠
٣٢٢١٠
٣٢٢٢٠
٣٢٣٠٠
٣٢٣١٠
٣٢٣٢٠

حــســابــات لـلــذكــر
تعھدات مستلمة من الوسطاء الماليين
كفاالت وتكفالت على سندات
كفاالت مستلمة لقاء تسليفات وقروض ممنوحة من المصرف
منھا :مجموع أرصدة الزبائن المضمونة فعليا ً بكفاالت مصرفية
إعتمادات مستلمة تعاقديا ً  -الرصيد غير المستعمل
تعھدات أخرى

٣٠٨٠٠
٣٠٨١٠
٣٠٨٢٠
٣٠٨٢١
٣٠٨٣٠
٣٠٨٤٠

تعھدات مستلمة من الزبائن
كفاالت شخصية
تكفالت على سندات
سندات التجھيز
سندات مستلمة كضمانة لقاء تسليفات

٣٠٩٠٠
٣٠٩١٠
٣٠٩٢٠
٣٠٩٣٠
٣٠٩٤٠

كفاالت الدولة ومؤسسات القطاع العام
ً
منھا :مجموع أرصدة الزبائن المضمونة فعليا بكفاالت الدولة اللبنانية

٣١٠١٠
٣١٠١١

ضمانات عينية مستلمة
أسھم ضمانة أعضاء مجلس اإلدارة
ضمانات عينية مستلمة  -وسطاء ماليون
ضمانات عينية مستلمة  -زبائن
ضمانات عينية مستلمة  -المدينون الخاضعون للمادة  ١٥٢من ق.ن.ت.

٣١١٠٠
٣١١١٠
٣١١٢٠
٣١١٣٠
٣١١٤٠

متفرقات
القيمة االجمالية االسمية لمحفظة سندات الخزينة اللبنانية المشتراة لحسابنا من مصرف لبنان
القيمة االجمالية االسمية لسندات الخزينة اللبنانية المشتراة لحسابنا من السوق الثانوية
معادن ثمينة باإليداع
سندات وأسھم باإليداع
قيم مستلمة للتحصيل  -زبائن
قيم مستلمة للتحصيل  -وسطاء ماليون
قيم مستلمة باألمانة
قيم معطاة باألمانة

٣١٣٠٠
٣١٣٠٥
٣١٣٢٠
٣١٣٣٠
٣١٣٤٠
٣١٣٥٠
٣١٣٦٠
٣١٤١٠

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
خـارج الـمـيـزانـيـة :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد
إعتمادات مستندية غير مثبتة  -تصدير
إعتمادات مستندية قابلة للنقض  -إستيراد
الديون المرؤوسة المأخوذة من المؤسسات المرتبطة
منھا :فوائد سارية غير مستحقة الدفع
شھادات مصرفية دون فائدة سنداً لتعميم وسيط  ٣٠تاريخ ٢٠٠٣/٣/٣١

بيان رقم  :٣خارج الميزانية
رقم الفرز اآللي
٣١٤٢٠
٣١٤٣٠
٣١٩٤٠
٣١٩٤١
٣١٩٥٠

ودائع شركات التأمين
ودائع شركات التأمين المرتبطة
منھا :فوائد سارية غير مستحقة القبض
ودائع شركات التأمين غير المرتبطة
منھا :فوائد سارية غير مستحقة القبض

٣٤٦٠٠
٣٤٦١٠
٣٤٦١١
٣٤٦٢٠
٣٤٦٢١

الموجودات المرتبطة بعقود اإليجار التمويلي
إجمالي موجودات عقود اإليجار التمويلي
)ناقص( :التدني في قيمة الموجودات القابلة لإلسترداد
قيمة الموجودات القابلة لإلسترداد

٣٣١٠٠
٣٣١١٠
٣٣١٢٠
٣٣٢٠٠

تـصـنـيـف إجـمـالـي الـقـروض والـتـسـلـيـفـات
مجموع أرصدة القروض والتسليفات لشركات التأمين وتصنيفھا
 القروض والتسليفات العادية الممنوحة الى الشركات المرتبطةمنھا :فوائد سارية غير مستحقة القبض
 القروض والتسليفات العادية الممنوحة الى الشركات غير المرتبطةمنھا:فوائد سارية غير مستحقة القبض
القروض والتسليفات دون العادية الممنوحة الى الشركات المرتبطة
منھا :الفوائد غير المحققة
القروض والتسليفات دون العادية الممنوحة الى الشركات غير المرتبطة
منھا :الفوائد غير المحققة
القروض والتسليفات المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة الممنوحة الى الشركات المرتبطة
إجمالي القروض والتسليفات المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
)ناقص( :المؤونات
)ناقص( :الفوائد غير المحققة
القروض والتسليفات المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة الممنوحة الى الشركات غير المرتبطة
إجمالي القروض والتسليفات المشكوك بتحصيلھا أو الرديئة
)ناقص( :المؤونات
)ناقص( :الفوائد غير المحققة

٣٤١٠٠
٣٤١١٠
٣٤١١١
٣٤١٢٠
٣٤١٢١
٣٤١٣٠
٣٤١٣١
٣٤١٤٠
٣٤١٤١
٣٤١٥٠
٣٤١٥١
٣٤١٥٢
٣٤١٥٣
٣٤١٦٠
٣٤١٦١
٣٤١٦٢
٣٤١٦٣

مجموع أرصدة القروض والتسليفات الممنوحة الى الموظفين
القروض والتسليفات اإلسكانية
القروض والتسليفات الشخصية
القروض والتسليفات األخرى
)ناقص( :فوائد محتسبة مسبقا ً

٣٤٢٠٠
٣٤٢١٠
٣٤٢٢٠
٣٤٢٣٠
٣٤٢٤٠

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
خـارج الـمـيـزانـيـة :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد
منھا :على القروض والتسليفات اإلسكانية
منھا :على القروض والتسليفات الشخصية
فوائد سارية غير مستحقة القبض
منھا :على القروض والتسليفات اإلسكانية
منھا :على القروض والتسليفات الشخصية

بيان رقم  :٣خارج الميزانية
رقم الفرز اآللي
٣٤٢٤١
٣٤٢٤٢
٣٤٢٨٠
٣٤٢٨١
٣٤٢٨٢

مجموع أرصدة القروض والتسليفات األخرى المنتجة للفوائد
القروض والتسليفات المصنفة عادية
القروض والتسليفات المصنفة للمتابعة أو التسوية
)ناقص( :فوائد محتسبة مسبقا ً على القروض والتسليفات المنتجة للفوائد
منھا :فوائد محتسبة مسبقا ً على القروض والتسليفات للمتابعة والتسوية
فوائد سارية غير مستحقة القبض على القروض والتسليفات المنتجة للفوائد
منھا :فوائد سارية غير مستحقة القبض على القروض والتسليفات للمتابعة والتسوية

٣٤٥٠٠
٣٤٥١٠
٣٤٥٢٠
٣٤٥٣٠
٣٤٥٣١
٣٤٥٤٠
٣٤٥٤١

مجموع أرصدة الحسابات المدينة األخرى دون العادية
 حسابات الزبائن المصنفة دون العاديةمنھا :التسليفات الخاضعة للمادة  ١٥٢من ق.ن.ت.
 حسابات المصارف المصنفة دون العاديةمنھا :الفوائد غير المحققة عليھا
 حسابات المؤسسات المالية المصنفة دون العاديةمنھا :الفوائد غير المحققة عليھا
 حسابات مؤسسات الصرافة المصنفة دون العاديةمنھا :الفوائد غير المحققة عليھا
حسابات مؤسسات الوساطة المالية المصنفة دون العادية
منھا :الفوائد غير المحققة عليھا
حسابات مؤسسات اإليجار التمويلي المصنفة دون العادية
منھا :الفوائد غير المحققة عليھا

٣٢٤٠٠
٣٢٤١٠
٣٢٤١١
٣٢٤٢٠
٣٢٤٢١
٣٢٤٣٠
٣٢٤٣١
٣٢٤٤٠
٣٢٤٤١
٣٢٤٥٠
٣٢٤٥١
٣٢٤٦٠
٣٢٤٦١

مجموع أرصدة ديون الزبائن األخرى المشكوك بتحصيلھا
إجمالي أرصدة ديون الزبائن األخرى المشكوك بتحصيلھا
)ناقص( :مؤونة تدني قيمة ديون الزبائن األخرى المشكوك بتحصيلھا
)ناقص( :فوائد غير محققة على ديون الزبائن األخرى المشكوك بتحصيلھا

٣٤٧٠٠
٣٤٧١٠
٣٤٧٢٠
٣٤٧٣٠

مجموع أرصدة ديون الزبائن األخرى الرديئة
الديون الرديئة المستبقاة في داخل الوضعية )نموذج (٢٠١٠

٣٢٥٠٠
٣٢٥١٠

منھا :المؤونات على الديون الرديئة المستبقاة داخل الوضعية
منھا :الفوائد غير المحققة على الديون الرديئة المستبقاة داخل الوضعية
الديون الرديئة المكوّ ن عنھا مؤونات بالكامل المنقولة الى الحسابات للذكر حسب األصول
منھا :الفوائد غير المحققة عليھا

٣٢٥١٢
٣٢٥١٣
٣٢٥٢٠
٣٢٥٢١

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
خـارج الـمـيـزانـيـة :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد

بيان رقم  :٣خارج الميزانية

مـعـلـومـات عـن بـعـض أنواع الـقـروض والـتـسـليفات
القيمة اإلجمالية لمساھمتنا في التسليفات المشتركة
صافي القروض الممنوحة بتمويل من الھيئات االقليمية والدولية ومصارف االنماء المتعددة
االطراف
اجمالي القروض الممنوحة بتمويل من الھيئات االقليمية والدولية ومصارف االنماء المتعددة
االطراف
)ناقص( فوائد محتسبة مسبقا
فوائد سارية غير مستحقة القبض
القروض الممنوحة الى مؤسسات االقراض الصغير لتمويل قروض صغيرة
منھا  :فوائد سارية غير مستحقة القبض
صافي القروض الصغيرة الممنوحة مباشرة بموافقة مؤسسات االقراض الصغير
اجمالي القروض الصغيرة الممنوحة مباشرة بموافقة مؤسسات االقراض الصغير
)ناقص( فوائد محتسبة مسبقا
فوائد سارية غير مستحقة القبض
التسھيالت الممنوحة الى مؤسسات مالية لتمويل قروض صغيرة
منھا  :فوائد سارية غير مستحقة القبض
قروض للزبائن لقاء ضمانات عينية
مجموع القروض والتسليفات المستفيدة من التنزيالت في اإلحتياطي اإللزامي
منھا:مجموع القروض والتسليفات المستفيدة من التنزيالت من اإللتزامات الخاضعة لإلحتياطي
اإللزامي
منھا:مجموع القروض والتسليفات المستفيدة من التنزيالت من اإلحتياطي اإللزامي
قروض وتسليفات الزبائن للمتابعة والتسوية ) تعميم م.ل.وسيط رقم (٤١
منھا السندات المستحقة غير المدفوعة
مدينون بموجب بطاقات االئتمان
منھا  :فوائد سارية غير مستحقة القبض
التسھيالت الممنوحة الى جھاز اسكان العسكريين
منھا  :فوائد سارية غير مستحقة القبض
التسھيالت الممنوحة الى المؤسسة العامة لالسكان
منھا فوائد سارية غير مستحقة القبض
التسھيالت الممنوحة بكفالة شركة كفاالت ش.م.ل
منھا فوائد سارية غير مستحقة القبض
التسھيالت الممنوحة الى مصرف االسكان ش م ل )الغراض االقراض السكني(
منھا  :فوائد سارية غير مستحقة القبض

رقم الفرز اآللي
٣١٤٦٠
٣١٤٦٤
٣١٤٦٥
٣١٤٦٦
٣١٤٦٧
٣١٤٨٠
٣١٤٨١
٣١٤٨٤
٣١٤٨٥
٣١٤٨٦
٣١٤٨٧
٣١٤٨٨
٣١٤٨٩
٣١٤٩٠
٣١٤٩٥
٣١٤٩٦
٣١٤٩٧
٣١٥٠٠
٣١٥٠١
٣١٥٠٥
٣١٥٠٦
٣١٥١٠
٣١٥١١
٣١٥١٥
٣١٥١٦
٣١٥٢٠
٣١٥٢١
٣١٥٢٥
٣١٥٢٦

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
خـارج الـمـيـزانـيـة :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد
حسابات االئتمان وإدارة األموال والوساطة

بيان رقم  :٣خارج الميزانية
رقم الفرز اآللي

حــســابــات االئــتــمــان
موجودات حسابات االئتمان
 ودائع لدى المصارف شھادات إيداع مصرفية مصدرة من مصرف لبنان سندات خزينة أدوات مالية متداولة تسليفات توظيفات أخرى إيرادات برسم القبض -العائدات السارية غير المحققة

٣٥١٠٠
٣٥١١٠
٣٥١١٥
٣٥١٢٠
٣٥١٣٠
٣٥١٤٠
٣٥١٥٠
٣٥١٦٠
٣٥١٧٠

مطلوبات حسابات االئتمان
 ودائع بموجب تعليمات محددة ودائع خاضعة لتوظيفات استنسابية عائدات غير موزعة أعباء وعموالت إدارة مستحقة -العائدات السارية غير المحققة

٣٥٢٠٠
٣٥٢١٠
٣٥٢٢٠
٣٥٢٣٠
٣٥٢٤٠
٣٥٢٥٠

مـحـفـظـة إدارة األمـوال
توظيفات األموال
ودائع لدى المصارف
سندات خزينة
ناقص :إيرادات مقبوضة مقدما ً
أوراق مالية متداولة
قروض وتسليفات
ناقص :مؤونات ديون مشكوك بتحصيلھا
ناقص :فوائد غير محققة
قروض وتسليفات مشتركة
ناقص :فوائد غير محققة
ناقص :مؤونات ديون مشكوك بتحصيلھا
توظيفات في حسابات مشاركة
ناقص :مؤونات تدني في حسابات المشاركة
توظيفات أخرى
إيرادات برسم القبض
العائدات السارية غير المحققة

٣٥٣٠٠
٣٥٣١٠
٣٥٣٢٠
٣٥٣٢١
٣٥٣٣٠
٣٥٣٤٠
٣٥٣٤١
٣٥٣٤٢
٣٥٣٥٠
٣٥٣٥١
٣٥٣٥٢
٣٥٣٦٠
٣٥٣٦١
٣٥٣٧٠
٣٥٣٨٠
٣٥٣٩٠

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
خـارج الـمـيـزانـيـة :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد

بيان رقم  :٣خارج الميزانية
رقم الفرز اآللي

مصادر األموال
حسابات األفراد والمؤسسات
حسابات القطاع العام
حسابات مصارف ومؤسسات مالية
حسابات الفرقاء المشتركين بالقروض والتسليفات المشتركة
إيرادات غير موزعة
أعباء وعموالت إدارة مستحقة
العائدات السارية غير المحققة
ناقص :التدني في مصادر االموال نتيجة خسائر في التوظيفات

٣٥٤٠٠
٣٥٤١٠
٣٥٤٢٠
٣٥٤٣٠
٣٥٤٤٠
٣٥٤٥٠
٣٥٤٦٠
٣٥٤٧٠
٣٥٤٨٠

حـسـابـات وسـاطـة مـالـيـة
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

٣٦١٠٠
٣٦١٠١
٣٦١٠٢
٣٦١٠٣
٣٦٢٠٠
٣٦٢١٠
٣٦٢٢٠

القيمة اإلسمية لمحفظة األدوات المالية المشتراة لصالح الغير
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 )باستثناء االدوات المذكورة ادناه(
منھا :المصدرة من الجھات المحلية

٣٦٢٤٠
٣٦٢٥٠
٣٦٢٥١

ھيئات اإلستثمار الجماعي
المحلية المدرجة في االسواق المالية المنظمة
 المنشأة والمدارة من قبلنا االخرى المنشاة من قبلنامنھا  :المسوقة ايضا من قبلنا
ـ االخرى المدارة من قبلنا
منھا  :المسوقة ايضا من قبلنا
ـ المسوقة فقط من قبلنا
المحلية غير المدرجة في االسواق المالية المنظمة
ـ المنشاة والمدارة من قبلنا
ـ االخرى المنشاة من قبلنا
منھا  :المسوقة ايضا من قبلنا
ـ االخرى المدارة من قبلنا
منھا  :المسوقة ايضا من قبلنا
ـ المسوقة فقط من قبلنا
الخارجية المسوقة من قبلنا
الخارجية المشتراة بناء لطلب الزبائن

٣٧٠٠٠
٣٧١٠٠
٣٧١١٠
٣٧١٢٠
٣٧١٢١
٣٧١٣٠
٣٧١٣١
٣٧١٤٠
٣٧٢٠٠
٣٧٢١٠
٣٧٢٢٠
٣٧٢٢١
٣٧٢٣٠
٣٧٢٣١
٣٧٢٤٠
٣٧٣٠٠
٣٧٤٠٠

٣٦٢٣٠

وضعية المصارف والمؤسسات المالية المعدلة  -نموذج - ٢٠١٠
خـارج الـمـيـزانـيـة :الـوضـعـيـة الـمـعـدّلـة
الـــبـــنـــد
القيمة اإلجمالية لالدوات والمنتجات المالية المرتبطة بمؤشرات ومشتقات مالية
المصدرة من قبلنا
منھا :المكفولة كليا او جزئيا
منھا  :المتمتعة بحماية مخاطر
المصدرة من قبل الجھات المحلية األخرى
منھا :المكفولة كليا او جزئيا من قبلنا
منھا  :المتمتعة بحماية مخاطر
المصدرة من الجھات الخارجية
منھا  :المكفولة كليا اوجزئيا
منھا  :المتمتعة بحماية مخاطر

بيان رقم  :٣خارج الميزانية
رقم الفرز اآللي
٣٦٤٠٠
٣٦٤١٠
٣٦٤١١
٣٦٤١٢
٣٦٤٢٠
٣٦٤٢١
٣٦٤٢٢
٣٦٤٣٠
٣٦٤٣١
٣٦٤٣٢

ملحـق رقم ٢٠٢٠
تـوزع االدوات المـالية وفق الطبيعة المـالية للمصـدر
)بآالف الليرات اللبنانية(
األرقام
الموازية
في النموذج
2010

أرقام
الفرز
اآللي

قطاع مصرفي ومالي مقيم مسـجل لدى مصرف لبنان

 40100 12800الشھادات المصرفية
 -1 40110المشتراة من مصارف تجارية
المشتراة من مصارف متخصصة في التسليف المتوسط والطويل
-2 40120
األجل

40200 13000
40210
40220
40230
40240
40250
40260
40290

المركز الرئيسي والمؤسسة األم والمصارف والمؤسسات المالية
الشقيقة والتابعة )حسابات مدينة(
 -1لدى مصارف تجارية
 -2لدى مصارف متخصصة
 -3لدى مؤسسات مالية
 4لدى مؤسسات الوساطة المالية
 -5لدى مؤسسات االيجار التمويلي
 -6لدى مؤسسات الصرافة
 -7لدى مؤسسات اخرى

40300 11000
40360
40370
40380

شيكات مشتراة
 -1مسحوبة على مصرف لبنان
 -2مسحوبة على مصارف تجارية
 -3مسحوبة على مصارف متخصصة

40400 15111
40410 (+)15113
]40420 (-)[15170
40430
40440
40450
40460
40470
40480
40490

سندات مالية )أسھم وحصص( ذات آجال غير محددة ،مشتراة
للمتاجرة أوالمتوافرة للبيع،
المصدرة من القطاع المالي غير المرتبط )صافية(
 -1إصدار مصارف تجارية
 -2إصدار مصارف متخصصة
 -3إصدار مؤسسات مالية
 -4إصدار مؤسسات الوساطة المالية
 -5إصدار مؤسسات االيجار التمويلي
 -6إصدار مؤسسات الصرافة
 -7حصص في صناديق استثمار جماعي
 -8أسھم في شركات استثمار جماعي
 -9إصدار مؤسسات أخرى

مقـيم
ليرات
لبنانية

ما يوازي
العمالت
األجنبية
بالليرة

غير مقـيم
ليرات
لبنانية

ما يوازي
العمالت
األجنبية
بالليرة

ملحـق رقم ٢٠٢٠
تـوزع االدوات المـالية وفق الطبيعة المـالية للمصـدر
)بآالف الليرات اللبنانية(
األرقام
قطاع مصرفي ومالي مقيم مسـجل لدى مصرف لبنان
أرقام

الموازية
في النموذج
2010

الفرز
اآللي

40500 15211
40510 (+)15281
]40520 (-)[15270
40530
40540
40550
40560
40590

سندات دين وسندات أخرى ذات استحقاقات محددة  ،مشتراة للمتاجرة
أو المتوافرة للبيع،
إصدار قطاع مالي غير مرتبط )صافية(
 -1إصدار مصارف تجارية
 -2إصدار مصارف متخصصة
 -3إصدار مؤسسات مالية
 -4إصدار مؤسسات الوساطة المالية
 -5إصدار مؤسسات االيجار التمويلي
 -6إصدار مؤسسات الصرافة
 -9إصدار مؤسسات أخرى

40700 16100
40710
40720
40730
40740
40750
40760
40770
40780

سندات مشاركة
 -1في مصارف تجارية
 -2في مصارف متخصصة
 -3في مؤسسات مالية
 -4في مؤسسات وساطة
 -5في مؤسسات أخرى
 -6في مؤسسات االيجار التمويلي
 -7في مؤسسات الصرافة
 -8في شركات تأمين

40800 16211
40810 (+)16212
40820 (+)16281
40830 (+)16282
40840
40850
40860
40870

قروض مرؤوسة
 -1ممنوحة لمصارف تجارية
 -2ممنوحة لمصارف متخصصة
 -3ممنوحة لمؤسسات مالية
 -4ممنوحة لمؤسسات الوساطة المالية
 -5ممنوحة لمؤسسات أخرى
 -6ممنوحة لمؤسسات االيجار التمويلي
 -7ممنوحة لمؤسسات الصرافة

40900 16411
(+)16481
(-)16491
(-)16496

40910
40920
40930
40940
40950
40960
40990

سندات دين وسندات أخرى ذات استحقاقات محددة إصدار القطاع
المالي غير المرتبط )صافية(
 -1إصدار مصارف تجارية
 -2إصدار مصارف متخصصة
 -3إصدار مؤسسات مالية
 -4إصدار مؤسسات الوساطة المالية
 -5إصدار مؤسسات االيجار التمويلي
 -6إصدار مؤسسات الصرافة
 -9إصدار مؤسسات اخرى

مقـيم
ليرات
لبنانية

ما يوازي
العمالت
األجنبية
بالليرة

غير مقـيم
ليرات
لبنانية

ما يوازي
العمالت
األجنبية
بالليرة

ملحـق رقم ٢٠٢٠
تـوزع االدوات المـالية وفق الطبيعة المـالية للمصـدر
)بآالف الليرات اللبنانية(
األرقام
قطاع مصرفي ومالي مقيم مسـجل لدى مصرف لبنان
أرقام

الموازية
في النموذج
2010

الفرز
اآللي

41200 16611
(+)16614
(-)16691
(-)16694

41210
41220
41230
41240
41250
41260
41270
41280
41290

مقـيم
ليرات
لبنانية

ما يوازي
العمالت
األجنبية
بالليرة

غير مقـيم
ليرات
لبنانية

أسھم وحصص ذات استحقاقات غير محددة إصدار القطاع المالي غير
المرتبط )صافية(
 -1إصدار مصارف تجارية
 -2إصدار مصارف متخصصة
 -3إصدار مؤسسات مالية
 -4إصدار مؤسسات الوساطة المالية
 -5إصدار مؤسسات االيجار التمويلي
 -6إصدار مؤسسات الصرافة
 -7حصص في صناديق استثمار جماعي
 -8أسھم في شركات استثمار جماعي
 -9إصدار مؤسسات اخرى

 45100 21800الديون المرؤوسة غير المقبولة في األموال الخاصة
 -1 45110 (-)21801المأخوذة من القطاع المالي
 -2 45120 (-)21832المأخوذة من القطاع غير المالي
(-)21840

شھادات االيداع والشھادات المصرفية المباعة الى الجھات غير
45200 23215
المرتبطة
 -1 45210 (+)23220المباعة إلى القطاع المالي
 -2 45220 (+)23230المباعة إلى القطاع غير المالي
(-)23231

 45300 24100قروض مرتبطة بعقود االيجار التمويلي  -من مؤسسات القطاع المالي
 -1 45310من مصارف تجارية
 -2 45320من مصارف متخصصة
 -3 45330من مؤسسات مالية
 -4 45340من مؤسسات وساطة
 -5 45350من مؤسسات االيجار التمويلي
 -6 45360من مؤسسات اخرى
يجب أن تتطابق االرصدة الرئيسية الواردة في ھذا البيان مع تلك الواردة في الوضعية ٢٠١٠
* القرار رقم  ٦٢٧١تاريخ  ١٩٩٦/٨/٢٣المرفق  :بالتعميم األساسي رقم ٢٨
مالحظة :الرصيد المدرج الوارد بين قوسين ] [ يمثل قسما ً من الرصيد المدرج مقابل رقم الفرز اآللي في الوضعية .٢٠١٠

ما يوازي
العمالت
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بالليرة

