تعميم وسيط رقم ١٤٢
للمصارف

نودعكم ربطا نسخة عن القرارالوسيط رقم  ٩٧٠٢ت"اريخ ٢٠٠٧ /٩/١٩المتعل"ق بتع"ديل الق"رار
االساسي رقم  ٩٥٢٦تاريخ )٢٠٠٧/٢/١٧وضعية المصارف اإلسالمية(.
بيروت  ،في  ١٩ايلول ٢٠٠٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩٧٠٢
تعديل القرار االساسي رقم  ٩٥٢٦تاريخ ٢٠٠٧/٢/١٧
وضعية المصارف اإلسالمية

إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف والسيما المادة  ١٤٦منه ،
وبنا ًء على القانون  ٥٧٥تاريخ  ٢٠٠٤/٢/١١المتعلق بالمصارف اإلس"المية ف"ي لبن"ان والس"يما
المادة األولى منه،
وبناءاً على القرار القرار االساسي رقم  ٩٥٢٦تاريخ  ٢٠٠٧/٢/١٧المتعلق بوضعية المصارف
اإلسالمية،
وبن"""اء عل"""ى ق"""رار المجل"""س المرك"""زي لمص"""رف لبن"""ان المتخ"""ذ ف"""ي جلس"""ته المنعق"""دة بت"""اريخ
،٢٠٠٧/٩/١٢

يقرر ما يأتي:

المادة األولى :يلغى نص المادة االولى من القرار االساس"ي رق"م  ٩٥٢٦ت"اريخ ٢٠٠٧/٢/١٧
ويستبدل بالنص التالي :
» يطلب من جميع المصارف اإلسالمية العاملة في لبن"ان اس"تعمال برن"امج نظ"ام
التقارير اإلحصائية ) (STRإلعداد بياناتھا المالية التالية:
 -١الوض""عية الش""ھرية والميزاني""ة الس""نوية )موج""ودات  -مطلوب""ات  -خ""ارج
الميزاني""ة( وفق "ا ً لألنم""وذج  ٣٠١٠المرف""ق بھ""ذا الق""رار وذل""ك ابت""داء م""ن
الوضعية الموقوفة في .٢٠٠٧/٣/٣١
ً
 -٢بي"""ان األرب"""اح والخس"""ائر الس"""نوية المع"""د للنش"""ر وفق"""ا لألنم"""وذج )(IPL-1
المرفق بھذا القرار.
 -٣الميزانية السنوية المعدة للنشر وفقا ً لألنموذج )«.(PBI-1
../..
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المادة الثانية:

يلغى نص المادة الثانية من القرار األساسي رقم  ٩٥٢٦تاريخ ٢٠٠٧/٢/١٧
ويستبدل بالنص التالي:
»أوالً :على المصارف اإلسالمية العاملة في لبنان تزويد:
 -١مديرية اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية في مصرف لبنان:
أ -بالوضعية الشھرية المعدة وفقا ً لألنموذج  ،٣٠١٠إلكتروني"ا ً بواس"طة
المش"""روع الخ"""اص باإلرس"""ال اإللكترون"""ي للتق"""ارير اإلحص"""ائية
) ،(eSTRضمن مھل"ة عش"رة أي"ام م"ن الت"اريخ الموقوف"ة في"ه ھ"ذه
الوضعية وخطيا ً ضمن مھلة اثني عشر يوما ً.
ب -بالميزانية السنوية المعدة وفقا ً لألنموذج  ٣٠١٠وبالميزانية السنوية
المع"""دة للنش"""ر ،إلكتروني"""ا ً بواس"""طة المش"""روع الخ"""اص باإلرس"""ال
اإللكترون""ي للتق""ارير اإلحص""ائية ) (eSTRوخطي""اً ،ض""من مھل""ة
اقصاھا نھاية شھر حزيران من كل عام.
 -٢لجنة الرقابة على المصارف ،خطيا ً:
أ -بالوضعية الشھرية المعدة وفقا ً لألنموذج  ٣٠١٠ض"من مھل"ة اثن"ي
عشر يوما ً من التاريخ الموقوفة فيه ھذه الوضعية.
ب -بالميزانية السنوية المعدة وفقا ً لألنموذج  ٣٠١٠وبالميزانية السنوية
المع"""""دة للنش"""""ر ض"""""من مھل"""""ة اقص"""""اھا نھاي"""""ة ش"""""ھر حزي"""""ران
من كل عام.
ثانيا ً :يتم استثنائيا ً إرسال:
 -١الوض"""""""""""""""عية الش"""""""""""""""ھرية  -األنم"""""""""""""""وذج  ٣٠١٠الموقوف"""""""""""""""ة
بتاريخ  ٢٠٠٦/١٢/٣١خالل مھلة أقصاھا .٢٠٠٧/٤/١٠
 -٢الميزاني"""ة الس"""نوية الموقوف"""ة بت"""اريخ  ٢٠٠٦ /١٢/٣١والمع"""دة وفق"""ا ً
لألنموذج  ٣٠١٠خالل مھلة أقصاھا ٢٠٠٧./٩/٣٠
 -٣الميزانية السنوية المعدة للنشر الموقوفة بتاريخ  ٢٠٠٦/١٢/٣١والمعدة
وفق"""""""""ا لالنم"""""""""وذج المرف"""""""""ق بھ"""""""""ذا الق"""""""""رار خ"""""""""الل مھل"""""""""ة
أقصاھا «.٢٠٠٧/٩/٣٠

../..
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المادة الثالثة :يلغى نص الم"ادة الرابع"ة م"ن الق"رار األساس"ي رق"م  ٩٥٢٦ت"اريخ ٢٠٠٧/٢/١٧
ويستبدل بالنص التالي :
» يمك""ن للمص""ارف اإلس""المية العامل""ة ف""ي لبن""ان  ،ابت""داء م""ن ت""اريخ ،٢٠٠٧/٣/١
الحص""ول عل""ى نس""خة م""ن ب""رامج نظ""ام التق""ارير اإلحص""ائية ) (STRوالملح""ق
التقني ودليل المستخدم من خالل الموقع اإللكتروني لمصرف لبنان التالي :
«. www.bdl.gov.lb/str/index.html
المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة الخامسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت ،في  ١٩ايلول ٢٠٠٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

مصرف لبنان

رقم واسم مصرف .............:

مديرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية

القيم بماليين الليرات اللبنانية

الميزانية المعدة للنشر للمصارف االسالمية
نموذج )(PBI-1
على اساس افرادي او مجمع  ،حيث ينطبق

الموجودات

رقم البند في
النموذج ٣٠١٠

1010

الصندوق ومؤسسات االصدار

1020

المصارف والمؤسسات المالية

103000+106000

1030

المركز الرئيسي  ،الفروع ،المؤسسة االم والشقيقة والتابعة في الخارج

104000+105000

1040

صافي ذمم البيوع المؤجلة

110000

101000+102000

1041

ـ المرابحة

111000

1042

ـ السلم

112000

1043

ـ االستصناع

113000

1050

صافي استثمارات في اوراق مالية

120000

1051

شھادات ايداع

120100

1052

صكوك حكومية

120200

1053

االستثمارات في الصكوك المالية

120300

1054

االستثمارات في االسھم

120400

1060

صافي التمويالت

130000

1061

التمويل بالمشاركات

131000

1062

التمويل بالمضاربات

132000

1070

صافي استثمارات عقارية

1080

استثمارات أخرى

172000
140000+150000
+174000

1090

صافي موجودات بغرض االستغالل

170000+173000

1100

موجودات و ذمم مختلفة

160000+175000

1110

صافي الموجودات الثابتة غير المالية

176000

1120

فروقات اعادة التخمين

177000

1130

صافي الشھرة

178000

 1999مجموع الموجودات*
مالحظة  :يجب ان تتطابق الميزانية المعدة للنشر مع مع وضعية المصارف االسالمية٣٠١٠
بعد تنزيل مبلغ ...يمثل مؤونات الذمم والقيم المشكوك بتحصيلھا

كما في
....../..../....

كما في
....../..../....

مصرف لبنان

رقم و اسم مصرف ...............:

مديرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية

القيم بماليين الليرات اللبنانية

الميزانية المعدة للنشر للمصارف االسالمية
نموذج )(PBI-1
على اساس افرادي او مجمع  ،حيث ينطبق

المطلوبات وحقوق الملكية

رقم البند في
النموذج ٣٠١٠

2010

مؤسسات االصدار

201000

2020

المصارف والمؤسسات المالية

202000

2030

المركز الرئيسي  ،الفروع ،المؤسسة االم والشقيقة والتابعة في الخارج

203000+204000

2040

حسابات القطاع العام

2050

حسابات االستثمار  -زبائن

205000
206000+207000+
208000

2060

الصكوك المصدرة

209000

2070

احتياطات ومؤونات مختلفة

2080

مطلوبات وذمم دائنة اخرى

210000+214000
211000+212000+
213000

2090

حقوق اصحاب الملكية في المصرف

215000

2091

منھا:مجمل الراسمال او مخصصات الراس المال

كما في
....../..../....

كما في
....../..../....

215100

2100

االحتياطات والعالوات

216000

2110

نتائج سابقة مدورة ـ ارباح او خسائر

217000

2120

نتائج الدورة الماية االخيرة _ارباح او خسائر

218000

2130

صافي حسابات االعباء وااليرادات )ايجابية او سلبية(

219000

2140

فروقات اعادة التخمين

220000

2150

ناقص  :سندات ذات عالقة باالموال الخاصة المعاد شراؤھا

221000

 2999مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

خارج الميزانية
3010

تعھدات وضمانات مستلمة

رقم البند في
النموذج ٣٠١٠
300000

3011

من وسطاء ماليين

301000

3012

من زبائن

302000

3013

من اخرين

303000+304000

3020

مطلوبات محتملة للدفع

310000

3021

تعھدات وضمانات معطاة -للوسطاء الماليين

311000

3022

تعھدات وضمانات معطاة -للزبائن

312000

3023

تعھدات وضمانات معطاة -الخرين

313000+314000

3030

موجودات حسابات االستثمار المقيدة

321000

كما في
....../..../....

كما في
....../..../....

