تعميم وسيط رقم ٩٧
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية
ولشركات اإليجار التمويلي

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩٢٠٦تاريخ  ٢٠٠٥/١٢/١٠المتعلق
بتعديل األنموذج " "BBR -2المرفق بالقرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
)بيانات إحصائية( .
بيروت  ،في  ١٠كانون األول ٢٠٠٥
حاكـم مصرف لبنـان

ريـاض توفيق سالمـه

قرار وسيط رقم ٩٢٠٦
تعديل األنموذج ""BBR -2
المرفق بالقرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
ان حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف السيما المادة  ١٤٦منه ،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠المتعلق ببيانات إحصائية ،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٠٥/١٢/٧
يقرر ما يأتي :
المادة األولى :

يُلغى نص األنموذج " "BBR-2المرفق بالقرار األساسي رقم ٧٨٥٨
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠المتعلق ببيانات إحصائية ويستبدل بالنص الجديد المـرفـق
بھذا القرار .

المادة الثانية :

يعمل بھذا القرار فور صدوره .

المادة الثالثة :

ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ١٠كانون األول ٢٠٠٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

مصرف لبنان

رقم المصرف--------------- :

مديرية االحصاءات واألبحاث االقتصادية
القرار رقم ___ المرفق بالتعميم رقم ____
نموذج ""BBR-2

اسم المصرف------------------------ :
تاريخ تأسيس المصرف------------------- :
عدد الفروع العاملة--------------------- :

الشبكة المصرفية
بيان فصلي :كما ھو بتاريخ _ _ _ _ _ _ / _ _ /
العنوان /شارع/
بناية3

أرقام
الھاتف

الفاكس

البريد االلكتروني

تاريخ مباشرة العمل
----/--/--

اسم مدير الفرع

ايضاحات

 -١المركز الرئيسي أو اإلدارة العامة
 -٢الفروع
ـ
 -٣فروع قيد التأسيس
ـ
 -٤فروع في الخارج
ـ
 -٥فروع مقفلة
ـ فروع مقفلة مؤقتا*
ـ فروع مقفلة نھائيا*
مالحظة :يرجى توضيح ما يلي :سبب اقفال الفروع/نقلھا الى مكان اخر/ترميمھا/شراء او بيع فرع/عملية اندماج مع مصرف اخر/نقل عنوان /فروع مقفلة وعاملة مع فرع اخر.

* الفروع المقفلة مؤقتا  :أي ان الترخيص المعطى للفرع ما زال قائما.
الفروع المقفلة نھائيا أي ان الترخيص تم الغاؤه.
المساھمين في المصرف

مجموع نسبة
المساھمة

جنسية
المساھم

النسبة

ايضاحات عن جنسية المساھمين
النسبة
جنسية
المساھم

نسبة المساھمين االجانب:
منھا:
عربية
اوروبية
اميريكية
اسيوية
اخرى
مساھمات المصرف في وحدات اخرى
اسم المؤسسة
مصارف تجارية
ـ
مصارف متخصصة
ـ
مؤسسات مالية/وساطة/ايجار تمويلي
ـ
شركات تامين
ـ
شركات عقارية
ـ
شركات معلوماتية
ـ
شركات اخرى
ـ

النسبة

مقيم *

غير مقيم*

ايضاحات

* االشارة بعالمة  Xفي المكان المناسب.

بيان فصلي
مھلة التسليم اقصاھا  ١٥يوم من الشھر التالي
االسم ------------------------------ :
التوقيع -----------------------------:

جنسية
المساھم

النسبة

