تعميم وسيط رقم ١٣٣
للمصارف وللمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية
ولشركات اإليجار التمويلي

نودعكم ربطا ً القرار الوسيط رقم  ٩٥٥٧ت&اريخ  ٢٠٠٧/٣/٢١المتعل&ق بتع&ديل الق&رار األساس&ي
رقم  ٨٠٥٢تاريخ  ٢٠٠٢/٢/١٣المتعلق بمعلومات عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة
عن غير مقيمين.
بيروت  ،في  ٢١آذار ٢٠٠٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩٥٥٧
تعديل القرار األساسي القرار األساسي رقم  ٨٠٥٢تاريخ ٢٠٠٢/٢/١٣
المتعلق بمعلومات عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين

إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف وال سيما المادتين  ١٤٦و ١٧٩منه ،
وبنا ًء على القانون رق&م  ١٦٠ت&اريخ  ١٩٩٩/١٢/٢٧المتعل&ق بتنظ&يم عملي&ات اإليج&ار التم&ويلي
وال سيما المادة  ٢٠منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ٢٣٤تاريخ  ٢٠٠٠/٦/١٠المتعلق بتنظيم مھنة الوساطة المالية وال سيما
المادة  ١٠منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٨٠٥٢تاريخ  ٢٠٠٢/٢/١٣المتعلق بمعلومات ع&ن اس&تثمارات
المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين ،
وبن&&&&&ا ًء عل&&&&&ى ق&&&&&رار المجل&&&&&س المرك&&&&&زي لمص&&&&&رف لبن&&&&&ان المتخ&&&&&ذ ف&&&&&ي جلس&&&&&ته المنعق&&&&&دة
بتاريخ ،٢٠٠٧/٣/٢١
يقرّ ر ما يأتي :
المادة األولى :تلغ&&ى نص&&وص ك&&ل م&&ن اس&&تمارة تعري&&ف المجي&&ب واالس&&تبيانين "م&&يم" و"ج&&يم"
المرفقة بالقرار األساسي رق&م  ٨٠٥٢ت&اريخ  ٢٠٠٢/٢/١٣وتس&تبدل بالنص&وص
الجديدة المرفقة بھذا القرار.
المادة الثانية :يُعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت  ،في  ٢١آذار ٢٠٠٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

مصرف لبنان
مديرية اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية
شارع مصرف لبنان ،الحمراء ،بيروت
ھاتف – ٠١/٧٥٠٠٠٠ :فاكس٠١/٣٤٣٦٢٦ :
Click on the link below to download the Excel format of this form
http://www.banqueduliban.gov.lb/files/circulars/Form_CPIS.xls

مسح عن استثمارات الحافظة بأوراق مالية صادرة عن جھات غير مقيمة
بتاريخ

استمارة تعريف المجيب
رقم التعريف )رقم التسجيل في مصرف لبنان(:
)أو رقم التسجيل في وزارة االقتصاد لشركات التأمين(:
اسم الشركة:
العنوان:
المكان:

الرمز البريدي:
التصنيف القطاعي )ضع عالمة في المربع المناسب(:
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦

المصارف التجارية
مصارف التمويل المتوسط والطويل األجل
المؤسسات المالية
مؤسسات الوساطة
مؤسسات اإليجار التمويلي
غير ذلك

التصريح كـ:
 مالك )حافظة ذاتية(
 جھة إيداع
عند الحاجة إلى االستعالم ،يمكن لمصرف لبنان أن يتصل بـ:
رقم الھاتف:

رقم الفاكس:

عنوان البريد اإللكتروني:
يجب ملء مختلف أقسام ھذا االستبيان وفق التعليمات الواردة في الدليل التفسيري.

في حال وجود أسئلة بشأن ھذه التعليمات ،الرجاء االتصال على األرقام التالية:
 السيدة كلود سعاده  -ھاتف ،٧٥٠٠٠٠/٠١ :مقسم ٦٤٨٢ السيدة رُلى فاخوري  -ھاتف ،٧٥٠٠٠٠/٠١ :مقسم ٦٤٧٩ -السيد عيسى معلوف  -ھاتف ،٧٥٠٠٠٠/٠١ :مقسم ٦٤٧٧

فاكس٠١/٣٤٣٦٢٦ :
فاكس٠١/٣٤٣٦٢٦ :
فاكس٠١/٣٤٣٦٢٦ :

الرجاء إعادة االستبيان مع المعلومات الكاملة إلى العنوان التالي في موعد ال يتجاوز مدة شھر
من تاريخ انتھاء كل فصل:

مصرف لبنان – بيروت
مديرية اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية
شھادة مصادقة
يصرح الموقع أدناه بأن المعلومات المقدمة في ھذا االستبيان صحيحة وكاملة.
اسم المصادق....................................................................... :
الوظيفة....................................................................... :
المكان والتاريخ....................................................................... :
التوقيع....................................................................... :

رقم التعريف:

االستبيان ميم

ميم ١
االستثمار بسندات مشاركة صادرة عن جھات غير مقيمة وغير مرتبطة*
الحافظة الذاتية
بلد الجھة المصدرة
غير المقيمة

الرمز
ISO α2

بتاريخ

القيمة السوقية لسندات المشاركة
بحسب نوع جھة اإليداع
)القيمة المعادلة بآالف الليرات اللبنانية(

مودعة لدى جھات إيداع غير
مقيمة
قيمة السندات
عدد السندات

مودعة لدى جھات إيداع مقيمة
عدد السندات

قيمة السندات

بالحفظ الذاتي
عدد السندات

القيمة الكلية
* جھة غير مقيمة وغير مرتبطة :شركات غير مقيمة ليست لھا عالقة استثمار مباشر بھذا المجيب )راجع الدليل التفسيري(.

قيمة السندات

رقم التعريف:

االستبيان ميم

ميم ٢
االستثمار بسندات دين قصيرة األجل صادرة عن جھات غير مقيمة وغير مرتبطة*

الحافظة الذاتية
بلد الجھة المصدرة
غير المقيمة

الرمز
ISO α2

القيمة السوقية لسندات الدين القصيرة األجل
بحسب نوع جھة اإليداع
بتاريخ
)القيمة المعادلة بآالف الليرات اللبنانية(
مودعة لدى جھات إيداع غير
مقيمة
قيمة السندات
عدد السندات

مودعة لدى جھات إيداع مقيمة
عدد السندات

قيمة السندات

القيمة الكلية
*سندات الدين القصيرة األجل ھي التي تمتد فترة تسديدھا األصلية حتى سنة واحدة كحد أقصى.

بالحفظ الذاتي
عدد السندات

قيمة السندات

رقم التعريف:

االستبيان ميم

ميم ٣
االستثمار بسندات دين طويلة األجل صادرة عن جھات غير مقيمة وغير مرتبطة*
الحافظة الذاتية
بلد الجھة المصدرة
غير المقيمة

الرمز
ISO α2

القيمة السوقية لسندات الدين الطويلة األجل
بحسب نوع جھة اإليداع
بتاريخ
)القيمة المعادلة بآالف الليرات اللبنانية(
مودعة لدى جھات إيداع غير
مقيمة
قيمة السندات
عدد السندات

مودعة لدى جھات إيداع مقيمة
عدد السندات

القيمة الكلية
*سندات الدين الطويلة األجل ھي التي تتجاوز فترة تسديدھا األصلية سنة واحدة.

قيمة السندات

بالحفظ الذاتي
عدد السندات

قيمة السندات

رقم التعريف:

االستبيان جيم

جيم ١
حيازة سندات مشاركة صادرة عن جھات غير مقيمة
سندات مشاركة متلقاة على سبيل اإليداع
القيمة السوقية لسندات المشاركة
بتاريخ :
)القيمة المعادلة بآالف الليرات اللبنانية(
قيمة السندات
عدد السندات

نوع العميل
-------------------------بلد الجھة المصدرة غير المقيمة
أ  -محتفظ بھا لحساب جھات مقيمة غير جھات االيداع
البلد

الرمز ISO α2

ب – محتفظ بھا لحساب جھات إيداع أخرى مقيمة
ج – محتفظ بھا للحساب الشخصي
القيمة الكلية

تفصيل القيمة الكلية بحسب مكان إيداع السندات
مودعة لدى
مودعة لدى
جھات إيداع مقيمة
جھات إيداع غير مقيمة
عدد السندات
قيمة السندات

بالحفظ
الذاتي

رقم التعريف:

االستبيان جيم

جيم ٢
حيازة سندات دين صادرة عن جھات غير مقيمة
سندات الدين القصيرة األجل المتلقاة على سبيل اإليداع
القيمة السوقية لسندات الدين القصيرة األجل
بتاريخ :
)القيمة المعادلة بآالف الليرات اللبنانية(
قيمة السندات
عدد السندات

نوع العميل
-------------------------بلد الجھة المصدرة غير المقيمة
أ  -محتفظ بھا لحساب جھات مقيمة غير جھات االيداع
البلد

الرمز ISO α2

ب – محتفظ بھا لحساب جھات إيداع أخرى مقيمة
ج – محتفظ بھا للحساب الشخصي
القيمة الكلية

تفصيل القيمة الكلية بحسب مكان إيداع السندات
مودعة لدى
مودعة لدى
جھات إيداع مقيمة
جھات إيداع غير مقيمة
عدد السندات
قيمة السندات

بالحفظ
الذاتي

رقم التعريف:

االستبيان جيم

جيم ٣
حيازة سندات دين صادرة عن جھات غير مقيمة
سندات الدين الطويلة األجل المتلقاة على سبيل اإليداع
القيمة السوقية لسندات الدين الطويلة األجل
بتاريخ :
)القيمة المعادلة بآالف الليرات اللبنانية(
قيمة السندات
عدد السندات

نوع العميل
-------------------------بلد الجھة المصدرة غير المقيمة
أ  -محتفظ بھا لحساب جھات مقيمة غير جھات االيداع
البلد

الرمز ISO α2

ب – محتفظ بھا لحساب جھات إيداع أخرى مقيمة
ج – محتفظ بھا للحساب الشخصي
القيمة الكلية

تفصيل القيمة الكلية بحسب مكان إيداع السندات
مودعة لدى
جھات إيداع غير مقيمة
عدد السندات
قيمة السندات

مودعة لدى
جھات إيداع مقيمة

بالحفظ
الذاتي

