تعميم وسيط رقم ١١٣
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية
ولشركات اإليجار التمويلي

نودعكم ربطا ً القرار الوسيط رقم  ٩٣٦٥تاريخ  ٢٠٠٦/٦/٢٣المتعلق بتعديل القرار األساسي
رقم  ٧٨٥٨تاريخ ) ٢٠٠١/٦/٣٠بيانات إحصائية( .
بيروت  ،في  ٢٣حزيران ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩٣٦٥
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
المتعلق ببيانات إحصائية

إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ال سيما المادة  ١٤٦منه،
وبن@@@@@@@@@ا ًء عل@@@@@@@@@ى الق@@@@@@@@@رار األساس@@@@@@@@@ي رق@@@@@@@@@م  ٧٨٥٨ت@@@@@@@@@اريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠وتعديالت@@@@@@@@@ه
المتعلق ببيانات إحصائية،
وبن@@@@@ا ًء عل@@@@@ى ق@@@@@رار المجل@@@@@س المرك@@@@@زي لمص@@@@@رف لبن@@@@@ان المتخ@@@@@ذ ف@@@@@ي جلس@@@@@ته المنعق@@@@@دة
بتاريخ ، ٢٠٠٦/٦/٢١
يقرّ ر ما يأتي :
المادة األولى :يضاف إلى المادة األولى من القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
المقطع "سابعا ً" التالي نصه:
» سابعا ً :عل@@ى المص@@ارف اللبناني@@ة كاف@@@ة تزوي@@د مديري@@ة اإلحص@@اءات واألبح@@@اث
االقتص@@ادية ل@@دى مص@@رف لبن@@ان ،فص@@لياً ،ببي@@ان يتعل@@ق بمراك@@ز القط@@ع
المفتوح@@ة والبنيوي@@@ة بك@@@ل عمل@@@ة أجنبي@@@ة عل@@@ى ح@@@دة وذل@@@ك عل@@@ى أس@@@اس
الميزانية المجمعة المشار إليھا في البند ) (١من المقطع "رابعا ً" م@ن ھ@ذه
المادة أو على أساس الميزانية االفرادية )المركز والفروع في لبن@ان و/أو
الخارج( ،حيث ينطبق ،وفقا ً لألنموذج رقم ) (٦المرفق بھذا القرار.
المادة الثانية :يُضاف إلى الم@ادة الثاني@ة م@ن الق@رار األساس@ي رق@م  ٧٨٥٨ت@اريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
البند ) (٨التالي نصه:
» ُ -٨يرسل البيان المشار إليه في المقطع "سابعا ً" من المادة األولى
من ھذا القرار خالل مھلة شھر تلي نھاية كل فصل وذلك على اسطوانة
ممغنطة يتم االستحصال عليھا من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان.
ترسل ،استثنائياً ،البيانات الموقوفة بتاريخ  ٢٠٠٥/١٢/٣١خالل مھلة
أقصاھا  ٢٠٠٦/٧/١٢والبيانات الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣١
خالل مھلة أقصاھا «.٢٠٠٦/٧/٣١
../..

-٢-

المادة الثالثة :يُعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت  ،في  ٢٣حزيران 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 ٦

مراكز القطع المفتوحة والبنيوية بكل عملة أجنبية على حدة
بيان فصلي
كما ھو بتاريخ ٢٠٠ / /
القيم بماليين ل.ل
)على أساس مجمع للمركز والفروع وسائر المصارف المرتبطة داخل لبنان وخارجه أو على أساس الميزانية االفرادية )المركز والفروع في لبنان و /أو الخارج( حيث ينطبق(

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

دوالر أمريكي

يورو

جنيه إسترليني

ين ياباني

 +أو -

 +أو -

 +أو -

 +أو -

العمالت األجنبية العمالت األجنبية
فرنك سويسري األخرى )مراكز األخرى )مراكز
مدينة(
دائنة(
+
 +أو -

موجودات مالية ما عدا أسھم وحصص )(+
أسھم وحصص  -موجودات )* (+
موجودات غير مالية )**(+
مطلوبات )(-
أموال خاصة )***(-
مركز القطع الصافي تحت الطلب على مجمل الميزانية )(٥+٤+٣+٢+١
القيمة التعاقدية للمشتقات المالية برسم اإلستالم  /خارج الميزانية )**** (+
القيمة التعاقدية للمشتقات المالية برسم التسليم  /خارج الميزانية )**** (-
مركز القطع الصافي ألجل خارج الميزانية )(٨+٧
مركز القطع المفتوح على مجمل الميزانية وخارج الميزانية )(٩+٦

 11مركز القطع الثابت )(+
 12مراكز القطع البنيوية األخرى )(+
 13مراكز القطع الخاصة ) +أو (-
* تتضمن األسھم والحصص البنود ذات رقم الفرز اآللي التالي ١٦٦٠٠ ,١٦٣٠٠ ,١٦١٠٠ ,١٥١٠٠ :
** تتضمن الموجودات غير المالية البنود ذات رقم الفرز اآللي التالي ١٧٢٠٠ ,١٢٧٠٠ ,١٢٦٠٠ ,١٢٥٠٠ ,١٢٠٠٠:
*** تتضمن األموال الخاصة البنود ذات رقم الفرز اآللي التالي ٢٣٩٠٠ ,٢٣٦٠١ ,٢٢٤٠٠ ,٢٢٣٠٠ ,٢٢٢٠٠ ,٢٢١٠٠ ,٢٢٠٠٠ ,٢١٩٠٠ ,٢١٨٣٢ ,٢١٨٠١ ,٢١٦١٠ :
**** تتضمن المشتقات المالية  :عمليات القطع ألجل  Forwardsوالمشتقات األخرى ) العمليات المستقبلية  ,Futuresحقوق الخيار  ,Optionsعمليات المبادلة (Swaps

ذھب
 +أو -

