تعميم وسيط رقم ١٠٨
للمصارف وللمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية
ولشركات اإليجار التمويلي

نودعكم ربطا ً القرار الوسيط رقم  ٩٣٠٤تاريخ  ٢٠٠٦/٤/٣المتعلق بتعديل القرار األساسي
رقم  ٧٨٥٨تاريخ ) ٢٠٠١/٦/٣٠بيانات إحصائية ( .
بيروت  ،في  ٣نيسان ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩٣٠٤
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
المتعلق ببيانات إحصائية
إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف السيما المادتين  ١٤٦و ١٧٩منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ١٦٠تاريخ  ١٩٩٩/١٢/٢٧الذي يرمي إلى تنظيم عمليات اإليجار
التمويلي وال سيما المادة  ٢٠منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦٢١٣تاريخ  ١٩٩٦/٦/٢٨وتعديالته المتعلق بمؤسسات
الوساطة المالية وال سيما المادة  ٨منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦٥٧٤تاريخ  ١٩٩٧/٤/٢٤وتعديالته المتعلق بتنظيم الميزانية
وبيان األرباح والخسائر المعدين للنشر،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦٥٧٦تاريخ  ١٩٩٧/٤/٢٤وتعديالته المتعلق بالبيانات
المالية المجمعة،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٧٢٣تاريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢وتعديالته المتعلق
بوضعية المصارف،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠وتعديالته المتعلق ببيانات
إحصائية،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ ،٢٠٠٦/٣/٣٠
يقرّ ر ما يأتي :
المادة األولى :يضاف إلى المادة األولى من القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
المقطعان "رابعا ً" و"خامسا ً" التالي نصھما:
» رابعا ً :على المصارف اللبنانية كافة تزويد مديرية اإلحصاءات واألبحاث
االقتصادية لدى مصرف لبنان بالبيانات التالية:
 -١الميزانية المجمعة للمركز والفروع وسائر المصارف المرتبطة بھا
)مصارف تابعة أو شقيقة( داخل لبنان وخارجه وذلك وفقا ً ألصول
وقواعد التجميع المبينة في المادة الرابعة من القرار األساسي
رقم  ٦٥٧٦تاريخ  ١٩٩٧/٤/٢٤ووفقا ً لألنموذج  ٢٠١٠المرفق
بالقرار األساسي رقم  ٧٧٢٣تاريخ .٢٠٠٠/١٢/٢
../..

-٢-

 -٢بيان األرباح والخسائر المجمعة للمركز والفروع وسائر المصارف
المرتبطة بھا )مصارف تابعة أو شقيقة( داخل لبنان وخارجه وذلك
وفقا ً ألصول وقواعد التجميع المبينة في المادة الرابعة من القرار
األساسي رقم  ٦٥٧٦تاريخ  ١٩٩٧/٤/٢٤ووفقا ً ألنموذج االرباح
والخسائر المرفق بالقرار األساسي رقم  ٦٥٧٤تاريخ
.١٩٩٧/٤/٢٤
 -٣بيان تفصيلي لمحفظة األسھم والحصص المملوكة منھا في مصارف
أخرى وذلك على أساس الميزانية المجمعة المشار إليھا في البند )(١
من ھذا المقطع أو على أساس الميزانية االفرادية )المركز والفروع
في لبنان و/أو الخارج( ،حيث ينطبق ،وفقا ً لألنموذج رقم )(١
المرفق بھذا القرار.
 -٤بيان تفصيلي لبعض بنود بيان األرباح والخسائر المجمعة المشار إليه
في البند ) (٢من ھذا المقطع أو لبعض بنود بيان األرباح والخسائر
اإلفرادي )المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج( ،حيث ينطبق،
وذلك وفقا لألنموذج رقم ) (٢المرفق بھذا القرار.
خامسا ً:

على المؤسسات اللبنانية كافة من فئة المؤسسات المالية أو فئة
مؤسسات الوساطة المالية أو فئة شركات اإليجار التمويلي تزويد
مديرية اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية لدى مصرف لبنان بالبيانات
التالية:
 -١الميزانية المجمعة للمركز والفروع وسائر المؤسسات من نفس فئتھا
المرتبطة بھا )تابعة أو شقيقة( داخل لبنان وخارجه وذلك وفقا ً
ألصول وقواعد التجميع المبينة في المادة الرابعة من القرار
األساسي رقم  ٦٥٧٦تاريخ  ١٩٩٧/٤/٢٤ووفق ا ً لألنموذج ٢٠١٠
المرفق بالقرار األساسي رقم  ٧٧٢٣تاريخ .٢٠٠٠/١٢/٢
 -٢بيان تفصيلي لمحفظة األسھم والحصص المملوكة منھا في
المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات اإليجار
التمويلي األخرى وذلك على أساس الميزانية المجمعة المشار إليھا
في البند ) (١من ھذا المقطع أو على أساس الميزانية االفرادية
)المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج( ،حيث ينطبق ،وفقا ً
لألنموذج رقم ) (٣المرفق بھذا القرار«.
../..

-٣المادة الثانية :يُضاف إلى المادة الثانية من القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
البند ) (٦التالي نصه:
» ُ -٦ترسل البيانات المشار إليھا في المقطعين "رابعا ً" و"خامسا ً" من المادة األولى
من ھذا القرار ،فصلياً ،خالل مھلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه
على اسطوانة ممغنطة يتم االستحصال عليھا من مديرية المعلوماتية
لدى مصرف لبنان.
ترسل ،استثنائياً ،البيانات الموقوفة بتاريخ  ٢٠٠٥/١٢/٣١خالل مھلة
أقصاھا تاريخ  ٢٠٠٦/٥/٢٠والبيانات الموقوفة بتاريخ  ٢٠٠٦/٣/٣١خالل
مھلة أقصاھا تاريخ «.٢٠٠٦/٦/٣٠
المادة الثالثة :يُعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ٣نيسان ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

رقم المصرف/المجموعة المصرفية :
إسم المصرف/إسم المجموعة المصرفية :

مصرف لبنان
مديرية اإلحصاءات واألبحاث اإلقتصادية
القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨المرفق بالتعميم األساسي رقم ٨٥
أنموذج رقم ١

تفصيل األسھم والحصص لدى المصارف
بيان فصلي
كما ھو بتاريخ ٢٠٠ / /
القيم بماليين ل.ل

)على أساس مجمع للمركز والفروع وسائر المصارف المرتبطة )مصارف تابعة أو شقيقة( داخل لبنان وخارجه أو على أساس الميزانية االفرادية )المركز والفروع في لبنان و /أو الخارج( حيث ينطبق(
إسم
رقم الفرز
رقم المصرف
رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
اآللي
المجموع
أنموذج
المصرف المصرف المصرف المصرف المصرف المصرف المصرف المصرف المصرف غير
٢٠١٠
المقيم*
] [15111أسھم وحصص لدى القطاع المالي غير المرتبط منھا لدى مصارف
] [15113سندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة لدى القطاع المالي غير المرتبط منھا لدى مصارف
مؤونة تدني قيمة أسھم وحصص وسندات مالية أخرى ذات أجال غير محددة منھا على أسھم
] [15170وحصص وسندات مالية أخرى ذات أجال غير محددة لدى مصارف
][16611

أسھم وحصص لدى مصارف ومؤسسات مالية غير مرتبطة منھا أسھم وحصص لدى مصارف
سندات أخرى ذات استحقاقات غير محددة صادرة عن القطاع المالي غير المرتبط منھا صادرة عن
مصارف
مؤونة تدني قيمة أسھم وحصص وسندات أخرى ذات استحقاقات غير محددة منھا على أسھم
وحصص لدى المصارف والمؤسسات المالية غير المرتبطة منھا على أسھم وحصص لدى
المصارف
مؤونة تدني قيمة أسھم وحصص وسندات أخرى ذات استحقاقات غير محددة منھا على سندات أخرى
ذات استحقاقات غير محددة صادرة عن القطاع المالي غير المرتبط منھا على سندات أخرى ذات
استحقاقات غير محددة صادرة عن مصارف

16111

سندات مشاركة منھا لدى المصارف

][16614
][16691
][16694

] [16190مؤونة تدني قيمة سندات المشاركة منھا لدى مصارف
] [16113سندات مشاركة لدى القطاع المختلط منھا لدى مصارف
] [16300تسليفات طويلة األجل مرتبطة بمشاركات منھا لدى المصارف
* يتم تفصيل المصارف غير المقيمة وفق كل مصرف غير مقيم على حدة

مصرف لبنان
مديرية اإلحصاءات واألبحاث اإلقتصادية
القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨المرفق بالتعميم األساسي رقم ٨٥
أنموذج رقم ٢

رقم المصرف/المجموعة المصرفية :
إسم المصرف/إسم المجموعة المصرفية :

تفصيل بعض بنود بيان األرباح والخسائر
بيان فصلي
كما ھو بتاريخ ٢٠٠ / /
القيم بماليين ل.ل
)على أساس مجمع للمركز والفروع وسائر المصارف المرتبطة )مصارف تابعة أو شقيقة( داخل لبنان وخارجه أو على أساس الميزانية االفرادية )المركز والفروع في لبنان و /أو الخارج( حيث ينطبق(
رقم الفرز
اآللي
أنموذج
BPL1

][2100
][2210
][2220
][3000
][4100
][4200
][6300
][7000
][7000

المجموع

إيرادات األسھم والحصص والقيم المالية االخرى ذات اإليرادات المتقلبة  -منھا اإليرادات من أسھم وحصص
في مصارف *
العموالت المقبوضة  -منھا المقبوضة من مصارف
العموالت المدفوعة  -منھا المدفوعة لمصارف
صافي أرباح أو خسائر العمليات المالية  -منھا على العمليات المالية مع المصارف
اإليرادات التشغيلية األخرى  -منھا اإليرادات التشغيلية العائدة من مصارف
األعباء التشغيلية األخرى  -منھا األعباء التشغيلية العائدة لمصارف
حصتنا من نتائج مؤسسات مرتبطة وفقا ً للحقوق الصافية  -منھا حصتنا من نتائج مصارف
األرباح المخصصة للتوزيع عن الدورة الحالية **
األرباح المخصصة للتوزيع عن الدورة الحالية منھا العائدة لمصارف **

* تدرج في ھذا البند اإليرادات عن الدورة الحالية فقط
** تدرج المبالغ المخصصة للتوزيع عن الدورة الحالية أو المبالغ المقدرة للتوزيع عن الدورة الحالية
*** يتم تفصيل المصارف غير المقيمة وفق كل مصرف غير مقيم على حدة

إسم
رقم المصرف رقم المصرف رقم المصرف رقم المصرف رقم المصرف المصرف
غير المقيم***

مصرف لبنان
مديرية اإلحصاءات واألبحاث اإلقتصادية
القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨المرفق بالتعميم األساسي رقم ٨٥
أنموذج رقم ٣

رقم المؤسسة المالية  -مؤسسة الوساطة  -شركة اإليجار التمويلي /المجموعة :
إسم المؤسسة المالية  -مؤسسة الوساطة  -شركة اإليجار التمويلي /المجموعة :

تفصيل األسھم والحصص لدى المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة وشركات اإليجار التمويلي
بيان فصلي
كما ھو بتاريخ ٢٠٠ / /
القيم بماليين ل.ل
)على أساس مجمع للمركز والفروع وسائر المؤسسات من نفس الفئة المرتبطة )تابعة أو شقيقة( داخل لبنان وخارجه أو على أساس الميزانية االفرادية )المركز والفروع في لبنان و /أو الخارج( حيث ينطبق(
رقم الفرز
اآللي
أنموذج
٢٠١٠
][15111
][15113
][15170
][16610
][16690
][16110
][16190
][16300

المجموع

رقم
المؤسسة
المالية

إسم شركة
إسم إسم مؤسسة
اإليجار
رقم شركة رقم شركة
رقم
المؤسسة الوساطة
رقم مؤسسة رقم مؤسسة
التمويلي
اإليجار
اإليجار
المؤسسة
الوساطة الوساطة
المالية غير غير
غير
التمويلي التمويلي
المالية
المقيمة* المقيمة*
المقيمة*

أسھم وحصص لدى القطاع المالي غير المرتبط منھا لدى المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة
وشركات اإليجار التمويلي
سندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة لدى القطاع المالي غير المرتبط منھا لدى المؤسسات
المالية ومؤسسات الوساطة وشركات اإليجار التمويلي
مؤونة تدني قيمة أسھم وحصص وسندات مالية أخرى ذات أجال غير محددة منھا على أسھم
وحصص وسندات مالية أخرى ذات أجال غير محددة لدى المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة
وشركات اإليجار التمويلي
إجمالي أسھم وحصص وسندات أخرى ذات استحقاقات غير محددة منھا أسھم وحصص وسندات
أخرى لدى مؤسسات مالية ومؤسسات وساطة وشركات إيجار تمويلي غير مرتبطة
مؤونة تدني قيمة أسھم وحصص وسندات أخرى ذات استحقاقات غير محددة منھا على أسھم
وحصص وسندات أخرى لدى مؤسسات مالية ومؤسسات وساطة وشركات إيجار تمويلي غير
مرتبطة
إجمالي سندات مشاركة منھا سندات مشاركة لدى المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة وشركات
اإليجار التمويلي
مؤونة تدني قيمة سندات المشاركة منھا على سندات مشاركة لدى المؤسسات المالية ومؤسسات
الوساطة وشركات اإليجار التمويلي
تسليفات طويلة األجل مرتبطة بمشاركات منھا لدى المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة
وشركات اإليجار التمويلي

* يتم تفصيل المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة وشركات اإليجار التمويلي غير المقيمة وفق كل مؤسسة مالية ومؤسسة وساطة وشركة إيجار تمويلي غير مقيمة على حدة

