تعميم وسيط رقم ١٠٧
للمصارف

نودعكم ربط ا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩٢٨٥تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩المتعلق بتعديل القرار
األساسي رقم  ٥٨٠٣تاريخ  ١٩٩٥/٢/١٦المتعلق بمعدالت الفوائد وحجم القروض
بين المصارف.
بيروت ،في  ٩آذار ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩٢٨٥
تعديل القرار األساسي رقم  ٥٨٠٣تاريخ ١٩٩٥/٢/١٦
المتعلق بمعدالت الفوائد وحجم القروض بين المصارف.

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،السيما المادة  ١٤٦منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٥٨٠٣تاريخ  ١٩٩٥/٢/١٦وتعديالته المتعلق بمعدالت الفوائد
وحجم القروض بين المصارف،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٠٦/٣/٨
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يضاف إلى المادة األولى من القرار األساسي رقم  ٥٨٠٣تاريخ  ١٩٩٥/٢/١٦البند
) (٣التالي نصه:
»  -٣يطلب من المصارف تزويد مديرية اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية لدى
مصـرف لبنان ،يوميا ً ،بالبيان ) (INT-3المرفق بھـذا القـرار والمتعلق بحجم
القروض بين المصارف وذلك اعتباراً من «.٢٠٠٦/٥/٢
المادة الثانية :يلغى نص المادة الثانية من القرار األساسي رقم  ٥٨٠٣تاريخ ١٩٩٥/٢/١٦
ويستبدل بالنص التالي:
»  -١يتم إرسال البيانات المعددة في البندين ) (١و) (٢من المادة األولى أعاله،
بصورة دورية ،ضمن العشرة أيام التي تلي نھاية الشھر المصرح عنه.
 -٢يتم إرسال البيان ) (INT-3المشار إليه أعاله ،يومياً ،قبل الساعة العاشرة
صباحا ً من اليوم الذي يلي اليوم المصرح عنه.
 -٣يتم إرسال البيانات المعددة في المادة األولى أعاله ،إلكترونياً ،بواسطة
المشروع الخاص باإلرسال اإللكتروني للتقارير اإلحصائية )(eSTR
وذلك اعتباراً من .٢٠٠٦/٥/٢
../..

-٢ -٤على جميع المصارف ،قبل تاريخ  ،٢٠٠٦/٣/١٦تزويد أمانة سـر
مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان بأسماء المسؤولين والمُستعملين
المنتدبين للدخول على المشروع الخاص باإلرسال اإللكتروني للتقارير
اإلحصائية ) (eSTRوبكل تعديل يطرأ على ھذه األسماء فيما بعد وفقا ً
لألنموذجين رقم  ١و ٢المرفقين ربطا ً.
 -٥تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في
البيانات المشار إليھا في المادة األولى من ھذا القرار.
 -٦يتعرض كل من يخالف أحكام ھذا القرار للعقوبات اإلدارية ولغرامات التأخير
المنصوص عليھا في القوانين واألنظمة المرعية األجراء«.
المـادة الثالثة :يلغى ،اعتباراً من  ،٢٠٠٦/٥/٢نص البندين ) (١و) (٢من المادة األولى
من القرار األساسي رقم  ٥٨٠٣تاريخ  ١٩٩٥/٢/١٦ويستبدل بالنص التالي:
» -١يطلب من المصارف تزويد مديرية اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية
لدى مصرف لبنان ،شھريـاً ،بالبيانات من رقم ) (٠٣/١إلى رقم ) (٠٣/٤ضمنا ً
المرفقة بھـذا القـرار والمتعلقة بمعدالت الفوائد على الليرة اللبنانية
وعلى الدوالر األميركي.
 -٢يطلب من المصارف تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان ،شھريا ً،
بالبيان رقم ) (INT-2المرفق بھذا القرار والمتعلق بمعدالت الفوائد المدينة
على الليرة اللبنانية وعلى العمالت األجنبية«.
المادة الرابعة :يلغى البيان رقم ) (٠٣/٥المرفق بالقرار األساسي رقم ٥٨٠٣
تاريخ  ١٩٩٥/٢/١٦وذلك اعتباراً من .٢٠٠٦/٥/٢
المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة السادسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٩آذار ٢٠٠٦
حاكـم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

مصرف لبنان

الرقم .......... :

مديرية اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية

اإلسم ...................................:
eSTR

ﺑﻴﺎن

INT-3

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻼف واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف  ،ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ  ،ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﺑﺎﻟﻴﻮرو
ﺑﺘﺎرﻳﺦ ………/......../........
المدة
الفعلية
العملة
نوع العملية
استالف /أو تسليف  LBP/USD/EURباأليام

القيمة
االسمية

معدل
الفائدة

الجھة
المتعامل معھا

مباشرة /أوعبرشركة لبنان المالية

مالحظات:

أ -ﻳﻄﻠﺐ ذﻛﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺮﻗﻤﲔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو  ٥ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.
ب -ﺗﺬﻛﺮ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ودون ﻛﺴﻮر.
ج -ﻳﺼﺮح ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
إﺳﻢ اﳌﺴﺆول................... :
رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ................... :
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ....................... :

SOFIL/Direct

BANQUE DU LIBAN
Statistical Reports

التقارير االحصائية

eSTR
قرار أساسي رقم ٥٨٠٣

أنموذج رقم ١

اسم المصرف
الرقم على الئحة مصرف لبنان
التاريخ
يرجى تسليم الرموز والية التشغيل للموظفين لدينا ،السادة:
المسؤول األول Primary System Administrator -
االسم األول
اسم العائلة
اسم الوالد
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم خليوي
بريد إلكتروني
المسؤول الرديف – Secondary System Administrator
االسم األول
اسم العائلة
اسم الوالد
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم خليوي
بريد إلكتروني
للمصادقة على صحة المعلومات المبينة أعاله

توقيع رئيس مجلس اإلدارة – المدير العام

ختم المؤسسة

مصرف لبنان – مديرية اإلحصاءات – التقارير اإلحصائية  -قرار أساسي رقم  - ٥٨٠٣أنموذج رقم ١
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Statistical Reports

التقارير االحصائية

eSTR
قرار أساسي رقم ٥٨٠٣

أنموذج رقم ٢

اسم المصرف
الرقم على الئحة مصرف لبنان
اسم الفرع
يرجى إعطاء حق الدخول للموظفين السادة:
مستعمل أول – User 1
االسم األول
اسم العائلة
اسم الوالد
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم خليوي
بريد إلكتروني
مستعمل ثاني – User 2
االسم األول
اسم العائلة
اسم الوالد
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم خليوي
بريد إلكتروني
للمصادقة على صحة المعلومات المبينة أعاله

توقيع رئيس مجلس اإلدارة – المدير العام

ختم المؤسسة

مصرف لبنان – مديرية اإلحصاءات – التقارير اإلحصائية  -قرار أساسي رقم  - ٥٨٠٣أنموذج رقم ٢

