١٠٧٥

ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف رﻗﻢ ١٣١
ﻣﻮﺟﻪ أﻳﻀﺎً ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﳚﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

ﻨــودﻋﻜم رﺒط ـﺎً ﻨﺴــﺨﺔ ﻋــن اﻝﻘ ـرار اﻻﺴﺎﺴــﻲ رﻗــم  ١١٦١٨ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠١٣/١١/٢٩اﻝﻤﺘﻌﻠــق ﺒﻤﻌﻠوﻤــﺎت
ﻋن "اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر" ﺒﻴن ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن واﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ واﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﻘﻴم.

ﺒﻴروت ،ﻓﻲ  ٢٩ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ٢٠١٣
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /١٣١ت /٢٠١٣-١٢-٣١

١٠٧٦

ﻗﺮار أﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ ١١٦١٨
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ "اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ"
ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﻴﻢ

إن ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن،
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤواد  ٧٠و ١٤٦و ١٧٩ﻤﻨﻪ،
ً
ـﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﺤﻜ ــﺎم اﻝﻤ ــﺎدة  ١٠ﻤ ــن اﻝﻘ ــﺎﻨون رﻗ ــم  ٢٣٤ﺘ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٠/٦/١٠اﻝﻤﺘﻌﻠ ــق ﺒﺘﻨظ ــﻴم ﻤﻬﻨ ــﺔ
وﺒﻨ ـ ً
اﻝوﺴﺎطﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،

وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة  ٢٥ﻤن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  ١٦٠ﺘﺎرﻴﺦ  ١٩٩٩/١٢/٢٧اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻴﺎت
ً
اﻻﻴﺠﺎر اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ،
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن اﻝﻤﺘﺨذ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ ،٢٠١٣/١١/٢٧
ً
ﻴـﻘـرر ﻤـﺎ ﻴـﺄﺘـﻲ:
اﻝﻤـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻷوﻝـ ـ ـ ـ ــﻰ :ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ وﻤؤﺴﺴـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻝوﺴـ ـ ـ ـ ــﺎطﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ
وﺸ ـ ـ ـ ـ ــرﻜﺎت اﻻﻴﺠ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻝﺘﻤ ـ ـ ـ ـ ــوﻴﻠﻲ اﻝﻤﻘﻴﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻝﺒﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻝﺘﺼـ ـ ـ ـ ـ ـرﻴﺢ ﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻨوﻴﺎً،
ﺒﺎﺤــدى اﻝﻠﻐﺘــﻴن اﻝﻌرﺒﻴــﺔ أو اﻻﻨﻜﻠﻴزﻴــﺔ ،ﻋــن ﻋﻨﺎﺼــر "اﻻﺴــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒــﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸــر"
)Investment-FDI

Direct

 (Foreignاﻝﻌﺎﺌـ ـ ــدة ﻝﻠﺴـ ـ ــﻨﺔ اﻝﺴـ ـ ــﺎﺒﻘﺔ

واﻝﻤﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددة ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺒﻴﺎن "اﻝﻤﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻝﻤﻨﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ﻝﻺﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر"
) (Coordinated Direct Investment Survey-CDISاﻝﻤرﻓق ﺒﻬذا اﻝﻘرار
واﻝﻤﺘﻀـ ــﻤن اﻨﻤـ ــوذج اﻻﺴـ ــﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤوﺠﻬـ ــﺔ اﻝ ـ ـﻰ اﻝـ ــداﺨل واﻨﻤـ ــوذج اﻻﺴـ ــﺘﺜﻤﺎرات
اﻝﻤوﺠﻬﺔ اﻝﻰ اﻝﺨﺎرج واﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﺘوﻀﻴﺤﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ.

١٠٧٧

اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ:

ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻻوﻝﻰ اﻋﻼﻩ ،ﻀﻤن ﻤﻬﻠﺔ اﻗﺼـﺎﻫﺎ  ٣١ﺘﻤـوز
ﻤـ ــن ﻜـ ــل ﺴـ ــﻨﺔ ،ﺘزوﻴ ـ ــد ﻗﺴـ ــم اﻝﻘطـ ــﺎع اﻝﺨـ ــﺎرﺠﻲ وﻤﻴـ ـ ـزان اﻝﻤـ ــدﻓوﻋﺎت ﻓـ ــﻲ ﻤدﻴرﻴ ـ ــﺔ
اﻻﺤﺼـﺎءات واﻻﺒﺤـﺎث اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨـﺎن ﺒﻨﺴـﺨﺔ ورﻗﻴـﺔ ﻋـن اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن
اﻝﻤذﻜور ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻻوﻝﻰ أﻋﻼﻩ وﺒﻨﺴﺨﺔ اﺨرى اﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻝﺒرﻴـد اﻻﻝﻜﺘروﻨـﻲ
اﻝﺘﺎﻝﻲ:

.bop@bdl.gov.lb

ﻴ ــﺘم اﻝﺘﺼـ ـرﻴﺢ ﻷول ﻤـ ـرة ﻋ ــن اﻻﺴ ــﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺸ ــﺎر إﻝﻴﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻝﻤ ــﺎدة اﻷوﻝ ــﻰ أﻋ ــﻼﻩ
ﻋــن اﻝﺴــﻨوات اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ  ٢٠١٠و ٢٠١١و ٢٠١٢وذﻝــك ﺨــﻼل ﻤﻬﻠــﺔ ﺸــﻬر ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ
ﺼدور ﻫذا اﻝﻘرار.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ :ﻴﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﻘرار ﻓور ﺼدورﻩ.
اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ :ﻴﻨﺸر ﻫذا اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ.
ﺒﻴروت ،ﻓﻲ  ٢٩ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ٢٠١٣
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /١٣١ت /٢٠١٣-١٢-٣١

١٠٧٨

اﻝﺘﻌرﻴف

اﻝﻤﻨﺴق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر
اﻝﻤﺴﺢ
ّ

اﻝﻘﺴم أ :ﺘﻌرﻴف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ
ﺴﻨﺔ اﻹﺒﻼغ:
رﻗم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ:
اﻝﻘطﺎع:
اﺴم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ:
اﻝﻌﻨوان:
اﻝﻤدﻴﻨﺔ:

عند الحاجة الى االستعالم ،يمكن لمصرف لبنان ان بتصل بـ:
اﻹﺴم:
اﻝﺒرﻴد اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ:
رﻗم اﻝﻬﺎﺘف:
رﻗم اﻝﻔﺎﻜس

١٠٧٩
داﺨل )(١

اﻝﻤﻨﺴق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر
اﻝﻤﺴﺢ
ّ

القسم ب :تعريف المستثمر المباشر غير المقيم
المستثمر المباشر غير المقيم
بلد اإلقامة ]الرمز[
بلد اإلقامة ]اإلسم[
النشاط الرئيسي
الحصة المئوية في نھاية ٢٠١٠
الحصة المئوية في نھاية ٢٠١١
القسم ج :معلومات إحصائية )بالدوالر األميركي(
 .١حقوق المساھمين
إلتزامات حقوق الملكية لمؤسستكم إزاء المستثمر المباشر
رصيد اإلفتتاح كما في نھاية ٢٠١٠
المعامالت المالية:
أسھم رأس المال
االحتياطيات
األرباح التراكمية المعاد استثمارھا
التغييرات األخرى
رصيد اإلقفال كما في نھاية ٢٠١١
مطالبات حقوق الملكية لمؤسستكم على المستثمر المباشر
رصيد اإلفتتاح كما في نھاية ٢٠١٠
المعامالت المالية:
أسھم رأس المال
االحتياطيات
األرباح التراكمية المعاد استثمارھا
التغييرات األخرى
رصيد اإلقفال كما في نھاية ٢٠١١
 .٢الدين
إلتزامات الدين القصيرة والطويلة األجل لمؤسستكم إزاء المستثمر المباشر
رصيد اإلفتتاح كما في نھاية ٢٠١٠
صافي المعامالت المالية
التغييرات األخرى
رصيد اإلقفال كما في نھاية ٢٠١١
مطالبات الدين القصيرة والطويلة األجل لمؤسستكم على المستثمر المباشر
رصيد اإلفتتاح كما في نھاية ٢٠١٠
صافي المعامالت المالية
التغييرات األخرى
رصيد اإلقفال كما في نھاية ٢٠١١
 .٣الدخل المدين والدائن بين مؤسستكم والمستثمر المباشر وضرائب المنبع المدينة
مقبوضات الفائدة )(IR
ضرائب المنبع على ) ،(IRإن وجدت
مدفوعات الفائدة )(IP
ضرائب المنبع على ) ،(IPإن وجدت
مقبوضات األرباح الموزعة )(DR
ضرائب المنبع على ) ،(DRإن وجدت
مدفوعات األرباح الموزعة )(DP
ضرائب المنبع على ) ،(DPإن وجدت

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /١٣١ت /٢٠١٣-١٢-٣١

١٠٨٠
ﺨﺎرج )(١

اﻝﻤﻨﺴق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر
اﻝﻤﺴﺢ
ّ

القسم ب :تعريف مؤسسة االستثمار المباشر غير المقيمة
مؤسسة االستثمار المباشر غير المقيمة
بلد اإلقامة ]الرمز[
بلد اإلقامة ]اإلسم[
النشاط الرئيسي
الحصة المئوية في نھاية ٢٠١٠
الحصة المئوية في نھاية ٢٠١١
القسم ج :معلومات إحصائية )بالدوالر األميركي(
 .١حقوق المساھمين
إلتزامات حقوق الملكية لمؤسستكم إزاء مؤسسة االستثمار المباشر
رصيد اإلفتتاح كما في نھاية ٢٠١٠
المعامالت المالية:
أسھم رأس المال
االحتياطيات
األرباح التراكمية المعاد استثمارھا
التغييرات األخرى
رصيد اإلقفال كما في نھاية ٢٠١١
مطالبات حقوق الملكية لمؤسستكم على مؤسسة االستثمار المباشر
رصيد اإلفتتاح كما في نھاية ٢٠١٠
المعامالت المالية:
أسھم رأس المال
االحتياطيات
األرباح التراكمية المعاد استثمارھا
التغييرات األخرى
رصيد اإلقفال كما في نھاية ٢٠١١
 .٢الدين
إلتزامات الدين القصيرة والطويلة األجل لمؤسستكم إزاء مؤسسة االستثمار المباشر
رصيد اإلفتتاح كما في نھاية ٢٠١٠
صافي المعامالت المالية
التغييرات األخرى
رصيد اإلقفال كما في نھاية ٢٠١١
مطالبات الدين القصيرة والطويلة األجل لمؤسستكم على مؤسسة االستثمار المباشر
رصيد اإلفتتاح كما في نھاية ٢٠١٠
صافي المعامالت المالية
التغييرات األخرى
رصيد اإلقفال كما في نھاية ٢٠١١
 .٣الدخل المدين والدائن بين مؤسستكم ومؤسسة االستثمار المباشر وضرائب المنبع المدينة
مقبوضات الفائدة )(IR
ضرائب المنبع على ) ،(IRإن وجدت
مدفوعات الفائدة )(IP
ضرائب المنبع على ) ،(IPإن وجدت
مقبوضات األرباح الموزعة )(DR
ضرائب المنبع على ) ،(DRإن وجدت
مدفوعات األرباح الموزعة )(DP
ضرائب المنبع على ) ،(DPإن وجدت

١٠٨١

Coordinated Direct Investment Survey
Section I: Identification of the Resident Enterprise
Reporting Year:
Institution No:
Sector:
Institution name:
Address:
City:
Contact Person:
Name:
E-mail:
Tel:
Fax:

/٢٠١٣-١٢-٣١  ت/١٣١  ر/١  ﻗﺴم/ﻨص

ID

١٠٨٢

Coordinated Direct Investment Survey

IN (1)

Section II: Identification of the Non-Resident Direct Investor(s)
Non-Resident Direct Investor
Country of Residence [CODE]
Country of Residence [NAME]
Principal Activity [NAME]
Share in % at End of 2010
Share in % at End of 2011
Section III: Statistical Information [End 2011 - in USD]
1. Equity
Equity claims of your enterprise on your direct investor(s)
Opening Balance (end 2010)
Financial transactions:
Share capital
Reserves
Reinvested earnings
Other changes
Closing Balance (end 2011)
Equity liabilities by your enterprise to your direct investor(s)
Opening Balance (end 2010)
Financial transactions:
Share capital
Reserves
Reinvested earnings
Other changes
Closing Balance (end 2011)
2. Debt
Short and long-term debt claims of your enterprise on your direct investor(s)
Opening Balance (end 2010)
Financial transactions (net)
Other changes
Closing Balance (end 2011)
Short and long-term debt liabilities by your enterprise to
your direct investor(s)
Opening Balance (end 2010)
Financial transactions (net)
Other changes
Closing Balance (end 2011)
3. Income payable & receivable between your enterprise and your direct investor(s) &
withholding taxes payable
Interest receipts (IR)
Withholding taxes on (IR), if any
Interest payments (IP)
Withholding taxes on (IP), if any
Gross dividends received & receivable (DR)
Withholding taxes on (DR), if any
Gross dividends paid & payable (DP)
Withholding taxes on (DP), if any

١٠٨٣

Coordinated Direct Investment Survey

OUT (1)

Section II: Identification of the Non-Resident Direct Investment Enterprise(s)
Non-Resident Direct Investment Enterprise
Country of Residence [CODE]
Country of Residence [NAME]
Principal Activity [NAME]
Share in % at End of 2010
Share in % at End of 2011
Section III: Statistical Information [End 2011 - in USD]
1. Equity
Equity claims of your enterprise on your
direct investment enterprise(s)
Opening Balance (end 2010)
Financial transactions:
Share capital
Reserves
Reinvested earnings
Other changes
Closing Balance (end 2011)
Equity liabilities by your enterprise to your direct investment enterprise(s)
Opening Balance (end 2010)
Financial transactions:
Share capital
Reserves
Reinvested earnings
Other changes
Closing Balance (end 2011)
2. Debt
Short and long-term debt claims of your enterprise on your direct investment enterprise(s)
Opening Balance (end 2010)
Financial transactions (net)
Other changes
Closing Balance (end 2011)
Short and long-term debt liabilities by your enterprise to your direct investment enterprise(s)
Opening Balance (end 2010)
Financial transactions (net)
Other changes
Closing Balance (end 2011)
3. Income payable & receivable between your enterprise and your direct investment
enterprise(s) & withholding taxes payable
Interest receipts (IR)
Withholding taxes on (IR), if any
Interest payments (IP)
Withholding taxes on (IP), if any
Gross dividends received & receivable (DR)
Withholding taxes on (DR), if any
Gross dividends paid & payable (DP)
Withholding taxes on (DP), if any
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Coordinated Direct Investment Survey: In-Form
Explanatory Notes to the Questionnaire on foreign Direct Investment In Lebanon
I. GENERAL INFORMATION
1. Aim of the survey
The aim of the survey is to compile foreign direct investment in Lebanon, that is, data on direct
investments made in Lebanon by non-residents [1]. Such information is essential for economic
analysis, for measuring the growth of investments and for monitoring their impact on the
Lebanese economy.
The survey is coordinated by the International Monetary Fund and is being conducted as part of
a global undertaking. It is made within the framework of the statistical obligations of Lebanon,
more particularly in the field of the balance of payments and the international investment
position; these statistics respectively reflect the transactions of Lebanon with the rest of the
world and the external position of the country vis-à-vis the rest of the world.
2. Scope of the survey
The survey’s target is to determine which resident enterprises have engaged in a foreign direct
investment relationship.
The resident enterprise is said to have a direct investment relationship with its non-resident
‘direct investor’ whenever that investor holds at least 10% of its ordinary shares or voting
rights. The resident enterprise is then called a ‘direct investment enterprise’.
Please note that this survey is independent from the Coordinated Portfolio Investment Survey
[2].
3. Confidentiality
* Information received by the Banque du Liban is not disclosed to third parties, and will only
be used for statistical purposes.
* Statistics will only be published in an aggregate form that does not allow any direct or
indirect identification of the individual data.
4. Dissemination
Survey results are posted on the Banque du Liban’s website (www.bdl.gov.lb).
5. Questionnaire
The questionnaire comprises three sections:
* Section I: information on the resident direct investment enterprise (your enterprise),
* Section II: information on the non-resident direct investor(s),
* Section III: statistical data.

(اﻝﻤﻨﺴق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر )ﻨﻤوذج اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤوﺠﻬﺔ اﻝﻰ اﻝداﺨل
اﻝﻤﺴﺢ
ّ
مالحظات توضيحية حول االستبيان الخاص باالستثمار االجنبي المباشر في لبنان
 معلومات عامة.I
 ھدف المسح.١
 أي احصاءات االستثمارات المباشرة التي ت ّمت في،يھدف ھذا المسح الى جمع بيانات االستثمار االجنبي المباشر في لبنان
 ومتابعة أثرھا على، وقياس نمو االستثمارات، وھذه المعلومات أساسية للتحليل االقتصادي.[١]لبنان من قبل غير مقيمين
.االقتصاد اللبناني
 وھو يصب في إطار التزامات لبنان.يندرج ھذا المسح في إطار مشروع عالمي يقوم بتنسيقه صندوق النقد الدولي
 وبشكل خاص في مجال ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي؛ وتعكس ھذه االحصاءات عمليات التبادل،اإلحصائية
.بين لبنان وباقي دول العالم ووضعيته الخارجية تجاه ھذه الدول على التوالي
 نطاق المسح.٢
.إن الغرض من ھذا المسح ھو تحديد المؤسسات المقيمة التي دخلت في عالقة استثمار أجنبي مباشر
تنشأ عالقة استثمار مباشر بين المؤسسة المقيمة و"المستثمر المباشر" غير المقيم عندما يمتلك ھذا االخير ما ال يقل عن
 عندئذ تس ّمى المؤسسة المقيمة "مؤسسة االستثمار. من األسھم العادية أو حقوق التصويت الخاصة بالمؤسسة المقيمة٪١٠
."المباشر
.[٢]"تجدر االشارة الى أن ھذا المسح ھو مستقل عن "المسح المنسق الخاص باستثمارات الحافظة
 السرية.٣
.تستخدم المعلومات الواردة إلى مصرف لبنان ألغراض إحصائية بحتة وال يتم الكشف عنھا ألي طرف ثالث.
.تنشر البيانات بشكل مج ّمع ال يسمح بأية استنتاجات للمعلومات الفردية وإن بطريقة غير مباشرة.
 نشر المعلومات.٤
.(www.bdl.gov.lb) تنشر نتائج ھذا المسح على الموقع االلكتروني لمصرف لبنان
 االستبيان.٥
:يضم االستبيان ثالثة أقسام
،( معلومات عن مؤسسة االستثمار المباشر المقيمة )مؤسستكم:القسم أ.
، معلومات عن المستثمر المباشر غير المقيم:القسم ب.
. بيانات احصائية:القسم ج.
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Explanatory Notes to the Questionnaire on foreign Direct Investment In Lebanon
Whether your enterprise is engaged in a direct investment relationship with one direct investor
or more, you are kindly requested to fill out only one questionnaire that covers all non-resident
direct investors.
6. Reporting period
The survey covers positions and balances with non-residents as at 31 December 2010 and as at
31 December 2011 (reference year), and for financial transactions and income items in between
these two dates. The survey is to be repeated every year, targeting the two preceding years and
the period in-between.
II. EXPLANATORY NOTES
1. Preliminary remarks
When a direct investment relationship exists between a non-resident and a resident, all the
financial transactions between them are considered as foreign direct investment transactions.
2. Definitions
Direct investment enterprise:
An enterprise, resident in an economy, is classified as a direct investment enterprise
whenever an investor, resident in another economy, holds at least 10 percent of the ordinary
shares or voting rights, either directly or indirectly.
Direct investor:
A direct investor is an enterprise or an individual resident in an economy, which_ directly or
indirectly_ holds at least 10 percent of the ordinary shares or voting rights in an enterprise
resident in another economy.
Direct investment relationship:
A direct investment relationship is any link between a non-resident and a resident enterprise
with the following characteristics:
a. It enables that non-resident to exercise control or a significant influence on the
management of the resident enterprise;
b. It constitutes evidence of a lasting interest of the non-resident in the resident enterprise.
Reverse investment:
a. When a direct investment enterprise acquires financial claims on its direct investor that
are inferior to 10% of the voting equity, transactions and positions between the two entities (in
equity and debt) are referred to as reverse investment. They should be reported by the direct
investment enterprise as claims on the direct investor.

(اﻝﻤﻨﺴق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر )ﻨﻤوذج اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤوﺠﻬﺔ اﻝﻰ اﻝداﺨل
اﻝﻤﺴﺢ
ّ
مالحظات توضيحية حول االستبيان الخاص باالستثمار االجنبي المباشر في لبنان
 فإنه ينبغي عليكم ملء استبيان واحد فقط،في حال كانت لمؤسستكم عالقة استثمار مباشر مع مستثمر مباشر واحد أو أكثر
.يضم كل المستثمرين المباشرين غير المقيمين
 فترة اإلبالغ.٦
٢٠١١  كانون األول٣١  وفي٢٠١٠  كانون االول٣١ يشمل المسح المراكز واألرصدة تجاه غير المقيمين كما ھي في
ويكرر ھذا المسح كل سنة ليشمل السنتين. والمعامالت المالية وبنود الدخل الواقعة بين ھذين التاريخين،()سنة المرجع
.السابقتين والفترة الواقعة بينھما
 تعاريف وإيضاحات.II
 مالحظات أولية.١
. تُعتبر كل المعامالت المالية بينھما معامالت استثمار أجنبي مباشر،عند وجود عالقة استثمار مباشر بين مقيم وغير مقيم
 تعاريف.٢
:مؤسسة االستثمار المباشر
 أو٪١٠ تص ّنف مؤسسة مقيمة في اقتصاد معيّن كمؤسسة استثمار مباشر عندما يمتلك فيھا مستثمر مقيم في اقتصاد آخر
. سواء على نحو مباشر أو غير مباشر، أكثر من األسھم العادية أو حقوق التصويت
:المستثمر المباشر
 من األسھم٪١٠ لديھا ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة ال تقلّ عن/ھو فرد مقيم أو مؤسسة مقيمة في اقتصاد معيّن لديه
.العادية أو حقوق التصويت في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر
:عالقة االستثمار المباشر
:عالقة االستثمار المباشر ھي عبارة عن أي رابط بين غير مقيم ومؤسسة مقيمة تنطبق عليه الخصائص التالية
 يمنح غير المقيم السيطرة على أو درجة كبيرة من ال ّنفوذ في إدارة المؤسسة المقيمة؛.أ
. يش ّكل دليالً على المصلحة الدائمة لغير المقيم بالمؤسسة المقيمة.ب
:االستثمار العكسي
 بحيث تكون ھذه، عندما تستحوذ مؤسسة االستثمار المباشر على مطالبات مالية مستحقة على المستثمر المباشر.أ
 يشار إلى المعامالت والمراكز بين الطرفين )من ملكية ودين( باالستثمار، من حقوق التصويت٪١٠ المطالبات أدنى من
. وينبغي االبالغ عنھا كمطالبات على المستثمر المباشر.العكسي
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Coordinated Direct Investment Survey: In-Form
Explanatory Notes to the Questionnaire on foreign Direct Investment In Lebanon
b. When a direct investment enterprise acquires financial claims on its direct investor that
are equal to or exceed 10% of the voting equity, it is considered to be another direct investment
relationship. Transactions and positions between the two entities (in equity and debt) should be
reported as claims on the direct investment enterprise in the survey form for direct investment
abroad (Out-Form).
3. DETAILED INFORMATION ON THE QUESTIONNAIRE:
Only one questionnaire should be filled out, even if your enterprise has a direct investment
relationship with more than one direct investor.
III. THE APPLICATION
1. Section I. Identification of the resident enterprise
Please indicate the name, coordinates and principal activity of your enterprise (the direct
investment enterprise).
2. Section II. Identification of the non-resident direct investor
Please indicate the name, country of residence and principal activity of the non-resident direct
investor(s) [3]. When the direct investor is an individual, select the activity “Individuals” under
"principal activity".
For each non-resident direct investor, the share in the total capital (in percentage) should be
provided.
3. Section III. Statistical information
General guidelines
In this part, the financial situation of your enterprise is detailed: the situation as at the end
of the reference year (closing balance) and of the year preceding it (opening balance), as well as
the changes that occurred during the period in-between. For each item, the amounts related to
each non-resident direct investor should be mentioned. All figures must be reported in US
dollars (USD).
Financial Transactions must be recorded at the value registered at the time they occurred.
If a transaction took place in a currency other than the USD:
* for transactions that occur continuously over the period, as in the case of interest receipts
and payments: a weighted average exchange rate for the reporting period should be used;
* for other transactions: the exchange rate on the day of the transaction should be used.
For interest, the total value of interest (payable and receivable) that accrued during the
reference year must be reported, even if some payment or receipt took place during that year.

(اﻝﻤﻨﺴق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر )ﻨﻤوذج اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤوﺠﻬﺔ اﻝﻰ اﻝداﺨل
اﻝﻤﺴﺢ
ّ
مالحظات توضيحية حول االستبيان الخاص باالستثمار االجنبي المباشر في لبنان
 بحيث تعادل ھذه، عندما تستحوذ مؤسسة االستثمار المباشر على مطالبات مالية مستحقة على المستثمر المباشر.ب
 وينبغي اإلبالغ عن. تصنف ھذه العالقة عالقة استثمار مباشر، من حقوق التصويت أو تزيد عنھا٪١٠ المطالبات نسبة الـ
المعامالت والمراكز بين الطرفين )من ملكية ودين( كمطالبات على مؤسسة االستثمار المباشر ضمن النموذج الخاص بالمسح
.المنسّق لإلستثمار المباشر الموجه الى الخارج
 معلومات تفصيلية حول االستبيان.٣
. حتى لو كانت لمؤسستكم عالقة استثمار مباشر مع أكثر من مستثمر مباشر واحد،ينبغي أن يُمأل استبيان واحد فقط
 التطبيق.III
 تعريف المؤسسة المقيمة: القسم أ.١
.(يرجى تحديد اسم وعنوان والنشاط الرئيسي لمؤسستكم )مؤسسة االستثمار المباشر
 تعريف المستثمر المباشر غير المقيم: القسم ب.٢
 مع العلم أنه عندما يكون المستثمر،[٣]يرجى تحديد االسم وبلد اإلقامة والنشاط الرئيسي للمستثمر المباشر غير المقيم
." يُرجى اختيار النشاط "أفراد" في خانة "النشاط الرئيسي،ًالمباشر فردا
.كما يُرجى تزويدنا بالحصص في رأس المال اإلجمالي )بالنسبة المئوية( لكل مستثمر مباشر غير مقيم
 معلومات إحصائية: القسم ج.٣
إرشادات عامة
 المركز كما في نھاية سنة المرجع )رصيد اإلقفال( والسنة السابقة: يُفصّل المركز المالي لمؤسستكم كالتالي،في ھذا الجزء
 تجدر االشارة الى وجوب ذكر المبالغ المتعلقة بكل مستثمر. والتغييرات التي حدثت خالل الفترة بينھما،(لھا )رصيد االفتتاح
.مباشر غير مقيم في البنود كافة
.(.أ.تقيّم المبالغ كافة بالدوالر األميركي )د
.يُرجى تسجيل المعامالت المالية بقيمتھا وقت نشوئھا
: يُعتمد سعر العملة كالتالي،إذا ت ّمت معاملة ما بعملة غير الدوالر األمريكي
 كما ھو الحال بالنسبة لمقبوضات ومدفوعات،• بالنسبة للمعامالت التي تحدث بشكل مستمر على مدار فترة اإلبالغ
 ينبغي استخدام متوسط السعر المرجح عن ھذه الفترة؛:الفائدة
. ينبغي استخدام سعر الصرف المتداول يوم إجرائھا:• بالنسبة للمعامالت األخرى
 حتى لو كان قد تم، يُرجى اإلبالغ عن القيمة الكلية للفائدة )المدينة والدائنة( التي تراكمت خالل سنة المرجع،بالنسبة للفائدة
.دفع أو قبض جزء منھا خالل السنة

١٠٨٧

For dividends, the total value of dividends received or receivable (paid or payable) during
the reference year must be reported.
For positions that are not in USD, end-of-year foreign currency exchange rates must be
used.
When there is no relation of reverse investment with the direct investor(s), only the fields
related to "liabilities by your enterprise to your direct investor(s)" must be filled (for both
equity and debt).
When there is a relation of reverse investment with one or more of your direct investors,
then outward positions and transactions of your enterprise with these direct investors must be
recorded under "claims of your enterprise on your direct investor(s)" (equity and debt).
Specific guidelines
1. Owners’ Equity
Owners’ equity encompasses both voting and non-voting shares, including participating
preferred shares, as well non-cash acquisition of equity, such as the provision of machinery,
capital equipment, and goods and services.
Opening balance / Closing balance:
* Total book value of the paid-up share capital (excluding any shares on issue that the
enterprise holds in itself and including issuing premiums),
* Reserves,
* Cumulated reinvested earnings; they may be negative.
All kinds of reserves identified as equity in your enterprise’s balance sheet must be
included, together with investment grants when accounting guidelines consider them as a
component of owners’ equity.
In determining the owner’s equity of your enterprise, depreciation on property, plant
and equipment must be deducted.
Financial transactions represent changes in share capital, reserves or reinvested earnings
that took place during the reporting year. Acquisitions of shares by non-residents (+) as well as
sales by non-residents to resident shareholders (-) must be reported here, at market value and
including issuing premiums.
Other changes are changes that did not arise from transactions but mostly from
valuation adjustments, e.g.:

(اﻝﻤﻨﺴق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر )ﻨﻤوذج اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤوﺠﻬﺔ اﻝﻰ اﻝداﺨل
اﻝﻤﺴﺢ
ّ
مالحظات توضيحية حول االستبيان الخاص باالستثمار االجنبي المباشر في لبنان
 يُرجى اإلبالغ عن القيمة الكلية لألرباح الموزعة المحصّ لة أو قيد التحصيل )المدفوعة أو،بالنسبة لألرباح الموزعة
.المستح ّقة الدفع( خالل السنة
. يُرجى استخدام أسعار صرف العمالت األجنبية كما ھي في نھاية السنة،بالنسبة للمراكز غير المقيّمة بالدوالر األمريكي
 يجب أن تُمأل فقط الخانات،المستثمرين المباشرين/في حال عدم وجود عالقة استثمار عكسي مع المستثمر المباشر
ّ
.(المتعلقة ببند "إلتزامات مؤسستكم إزاء المستثمر المباشر" )بالنسبة للملكية والدين
 يجب تسجيل مراكز ومعامالت مؤسستكم،لدى وجود عالقة استثمار عكسي مع واحد أو أكثر من مستثمريكم المباشرين
.(الموجھة الى الخارج مع ھؤالء المستثمرين في بند "مطالبات مؤسستكم على المستثمر المباشر" )ملكية ودين
إرشادات خاصة
 حقوق المساھمين.١
 بما في ذلك األسھم التفضيلية المشاركة في،تشمل حقوق الملكية كالّ من األسھم المانحة وغير المانحة لحقوق التصويت
. كما االقتناء غير النقدي لحصص الملكية كتزويد آالت أو تجھيزات رأسمالية أو سلع وخدمات،األرباح
: رصيد اإلقفال/ رصيد االفتتاح
* مجموع القيمة الدفترية ألسھم رأس المال المدفوع )بما في ذلك عالوات اإلصدار وباستثناء األسھم المصدرة التي تحتفظ
،(بھا المؤسسة لنفسھا
،* االحتياطيات
. والتي يجوز أن تكون سالبة،* األرباح التراكمية المعاد استثمارھا في نھاية السنة السابقة
 بما في ذلك منح،يُرجى تضمين جميع أنواع االحتياطيات المحددة كحقوق ملكية في الميزانية العمومية لمؤسستكم
.االستثمار لدى اعتبارھا من عناصر حقوق الملكية وفق اإلرشادات المحاسبية
. ينبغي خصم نسبة اإلستھالك على بنود العقارات والمباني والمعدّات،وعند تحديد حقوق المساھمين لدى مؤسستكم
ّ
 أو في االحتياطيات أو في األرباح التراكمية المعاد استثمارھا والتي،تمثل المعامالت المالية التغيرات في رأس المال
( وكذلك+)  ويُرجى اإلبالغ أيضا تحت ھذا البند عن حيازة األسھم من قبل غير مقيمين.جرت خالل العام المشمول بالمسح
. وذلك وفق قيمتھا السوقية ومتضمنة عالوات اإلصدار،(-) بيعھا من قبل غير مقيمين الى مساھمين مقيمين
: على سبيل المثال،التغييرات األخرى ھي تغييرات لم تنشأ عن معامالت بل نشأت في أغلب األحيان عن تعديالت التقييم
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* Inclusion of loans in equity (book value of loans converted during the reporting period);
* Inclusion of profits/reserves (the part of the profit for the financial year which was added
to the capital/the part of the reserves converted during the reporting period);
* Revaluation or write-offs of assets.
2. Debt
Debt encompasses loans (and not loan guarantees), trade credits, financial leases, other
accounts payable, insurance technical reserves and marketable debt securities.
Loans, trade credits and other accounts payable must be reported on a nominal value
basis, that is, the value of funds advanced less any repayments plus any outstanding accrued
interest. Debt securities must be reported in market value as of the balance sheet date, and
include non-participating preferred shares.
Debt in both directions must be reported, that is, from the direct investor to the direct
investment enterprise and vice versa.
Opening balance / Closing balance: the value of outstanding debt.
Financial transactions: examples are disbursements and repayments of loans' principals,
subscriptions in and issuance of debt securities.
Other changes: changes that did not arise from transactions, but from exchange rate
fluctuations, conversions of loans into share capital, write-ups, write-downs or write-offs of
debt liabilities, etc..
3. Income payable and receivable between your enterprise and your direct
investor(s), and withholding taxes payable
In this table, interest payments and receipts as well as dividend payments and receipts
and withholding taxes payable are to be recorded, when applicable.
Interest payments (receipts) should be recorded on an ‘accrued’ basis, i.e. when they are
due or receivable, whether they have been paid or not during the reference year. For dividends,
the total value of dividends received or receivable (paid or payable) during the reference year
must be reported. Withholding taxes are to be reported whenever applicable.
[1] For explanations on the residence principle, please refer to Basic Decision #6170 dated
May 17, 1996.
[2] Basic Decision #8052 dated 13 February 2002.
[3] You are kindly requested to choose the appropriate code for principal activity based on
turnover.

(اﻝﻤﻨﺴق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر )ﻨﻤوذج اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤوﺠﻬﺔ اﻝﻰ اﻝداﺨل
اﻝﻤﺴﺢ
ّ
مالحظات توضيحية حول االستبيان الخاص باالستثمار االجنبي المباشر في لبنان
* إدراج القروض في رأس المال )القيمة الدفترية للقروض المحوّ لة خالل الفترة المشمولة بالمسح(؛
الجزء من االحتياطيات الذي تم/االحتياطيات )الجزء من أرباح السنة المالية الذي تم إضافته إلى رأس المال/* إدراج األرباح
تحويله خالل الفترة المشمولة بالمسح(؛
.* إعادة تقييم األصول أو شطبھا
 الدين.٢
يشمل الدين القروض )وليس ضمانات القروض( واالئتمانات التجارية وعقود التأجير التمويلي والحسابات األخرى المدينة
.واحتياطيات التأمين الفنية وسندات الدين القابلة للتداول
 والتي تمثل قيمة،يُرجى اإلبالغ عن القروض واالئتمانات التجارية والحسابات األخرى المدينة على أساس القيمة االسمية
 كما يُرجى اإلبالغ عن.االموال المقدمة سلفاً مخصوماً منھا أية مدفوعات سداد ومضافاً اليھا الفائدة المستحقة غير المسدّدة
.سندات الدين بالقيمة السوقية في تاريخ الميزانية العمومية على أن تتضمن األسھم التفضيلية غير المشاركة في األرباح
. أي من المستثمر المباشر الى مؤسسة االستثمار المباشر والعكس صحيح،يُرجى اإلبالغ عن الدين في كال االتجاھين
. قيمة الدين المستحق: رصيد اإلقفال/ رصيد االفتتاح
. إصدار سندات الدين واإلكتتاب فيھا، سحوبات ومدفوعات سداد أصل القروض، على سبيل المثال:المعامالت المالية
 أو تحويل القروض إلى أسھم في، بل عن تقلبات أسعار الصرف،التغييرات األخرى ھي تغييرات لم تنشأ عن معامالت
. الخ، أو رفع أو خفض أو شطب قيمة خصوم الديون،رأس المال
 المستثمرين المباشرين وضرائب المنبع المدينة/  الدخل المدين والدائن بين مؤسستكم والمستثمر المباشر.٣
 إذا، كما ضرائب المنبع المدينة،يُظھر ھذا الجدول مدفوعات ومقبوضات الفائدة ومدفوعات ومقبوضات األرباح الموزعة
.وُجدت
 سواء تم دفعھا أم لم يتم خالل، أي عند استحقاقھا،يُرجى اإلبالغ عن مدفوعات ومقبوضات الفائدة على أساس تراكمي
 فإنه يُرجى قيد مجموع األرباح الموزعة المحصلة أو قيد التحصيل )المدفوعة أو، أما بالنسبة لألرباح الموزعة.سنة المرجع
. وتُسجّل ضرائب المنبع المدينة متى وُجدت.المستح ّقة الدفع( خالل سنة المرجع
.١٩٩٦/٥/١٧  تاريخ٦١٧٠  يرجى مراجعة القرار االساسي رقم،[ للمزيد من التوضيح حول مبدأ اإلقامة١]
.٢٠٠٢/٢/١٣  تاريخ٨٠٥٢ [ قرار اساسي رقم٢]
.[ يرجى اختيار الرمز المناسب للنشاط الرئيسي استناداً إلى حجم األعمال٣]
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Explanatory Notes to the Questionnaire on Direct Investment Abroad
I. GENERAL INFORMATION
1. Aim of the survey
The aim of the survey is to compile direct investment abroad, that is, data on direct
investments made abroad by residents [1] of Lebanon. Such information is essential for
economic analysis, for measuring the growth of investments and for monitoring their impact
on the Lebanese economy.
The survey is coordinated by the International Monetary Fund and is being conducted as part
of a global undertaking. It is made within the framework of the statistical obligations of
Lebanon, more particularly in the field of the balance of payments and the international
investment position; these statistics respectively reflect the transactions of Lebanon with the
rest of the world and the external position of the country vis-à-vis the rest of the world.
2. Scope of the survey
The survey’s target is to determine which resident enterprises have engaged in a foreign direct
investment relationship.
The resident enterprise is said to have a direct investment relationship with its non-resident
‘direct investment enterprise’ whenever it holds at least 10% of its ordinary shares or voting
rights. The resident enterprise is then called a ‘direct investor’.
Please note that this survey is independent from the Coordinated Portfolio Investment Survey
[2].
3. Confidentiality
* Information received by the Banque du Liban is not disclosed to third parties, and will only
be used for statistical purposes.
* Statistics will only be published in an aggregate form that does not allow any direct or
indirect identification of the individual data.
4. Dissemination
Survey results are posted on the Banque du Liban’s website (www.bdl.gov.lb).
5. Questionnaire
The questionnaire comprises three sections:
* Section I: information on the resident direct investor (your enterprise),
* Section II: information on the non-resident investment enterprise(s),
* Section III: statistical data.

(اﻝﻤﻨﺴق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر )ﻨﻤوذج اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤوﺠﻬﺔ اﻝﻰ اﻝﺨﺎرج
اﻝﻤﺴﺢ
ّ
مالحظات توضيحية حول االستبيان الخاص باالستثمار المباشر في الخارج
 معلومات عامة.I
 ھدف المسح.١
 أي احصاءات االستثمارات المباشرة التي ت ّمت خارج،يھدف ھذا المسح الى جمع بيانات االستثمار المباشر في الخارج
 ومتابعة أثرھا في،  وقياس نمو االستثمارات، وھذه المعلومات أساسية للتحليل االقتصادي.[١]لبنان من قبل مقيمين فيه
.االقتصاد اللبناني
 وھو يصب في إطار التزامات لبنان.يندرج ھذا المسح في إطار مشروع عالمي يقوم بتنسيقه صندوق النقد الدولي
 وبشكل خاص في مجال ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي؛ وتعكس ھذه االحصاءات عمليات التبادل،اإلحصائية
.بين لبنان وباقي دول العالم ووضعيته الخارجية تجاه ھذه الدول على التوالي
 نطاق المسح.٢
.إن الغرض من ھذا المسح ھو تحديد المؤسسات المقيمة التي دخلت في عالقة استثمار أجنبي مباشر
تنشأ عالقة استثمار مباشر بين المؤسسة المقيمة و"مؤسسة االستثمار المباشر" غير المقيمة عندما تمتلك المؤسسة
 عندئذ تس ّمى المؤسسة. من األسھم العادية أو حقوق التصويت الخاصة بالمؤسسة غير المقيمة٪١٠ المقيمة ما ال يقل عن
."المقيمة "المستثمر المباشر
.[٢]"تجدر االشارة الى أن ھذا المسح ھو مستقل عن "المسح المنسق الخاص باستثمارات الحافظة
 السرية.٣
.تستخدم المعلومات الواردة إلى مصرف لبنان ألغراض إحصائية بحتة وال يتم الكشف عنھا ألي طرف ثالث.
.تنشر البيانات بشكل مج ّمع ال يسمح بأية اسنتنتاجات للمعلومات الفردية وإن بطريقة غير مباشرة.
 نشر المعلومات.٤
.(www.bdl.gov.lb) تنشر نتائج ھذا المسح على الموقع االلكتروني لمصرف لبنان
 االستبيان.٥
:يضم االستبيان ثالثة أقسام
،( معلومات عن المستثمر المباشر المقيم )مؤسستكم:* القسم أ
،  معلومات عن مؤسسة )مؤسسات( االستثمار المباشر غير المقيمة:* القسم ب
. بيانات احصائية:* القسم ج
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Coordinated Direct Investment Survey: Out-Form
Explanatory Notes to the Questionnaire on Direct Investment Abroad
Whether your enterprise is engaged in a direct investment relationship with one direct
investment enterprise or more, you are kindly requested to fill out only one questionnaire that
covers all non-resident direct investment enterprises.
6. Reporting period
The survey covers positions and balances with non-residents as at 31 December 2010 and as at
31 December 2011 (reference year), and for financial transactions and income items in
between these two dates. The survey is to be repeated every year, targeting the two preceding
years and the period in-between.
II. EXPLANATORY NOTES
1.Preliminary remarks
When a direct investment relationship exists between a non-resident and a resident, all the
financial transactions between them are considered as foreign direct investment transactions.
2.Definitions
Direct investment enterprise:
An enterprise, resident in an economy, is classified as a direct investment enterprise
whenever an investor, resident in another economy, holds at least 10 percent of the ordinary
shares or voting rights, either directly or indirectly.
Direct investor:
A direct investor is an enterprise resident in an economy, which_ directly or indirectly_
holds at least 10 percent of the ordinary shares or voting rights in an enterprise resident in
another economy.
Direct investment relationship:
A direct investment relationship is any link between a resident enterprise and a non-resident
enterprise with the following characteristics:
a. It enables the resident enterprise to exercise control or a significant influence on the
management of the non-resident enterprise;
b. It constitutes evidence of a lasting interest of the resident enterprise in the non-resident
enterprise.
Reverse investment:
a. When a direct investment enterprise acquires financial claims on its direct investor that
are inferior to 10% of the voting equity, transactions and positions between the two entities (in
equity and debt) are referred to as reverse investment. They should be reported by the direct
investor as liabilities to the direct investment enterprise.

(اﻝﻤﻨﺴق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر )ﻨﻤوذج اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤوﺠﻬﺔ اﻝﻰ اﻝﺨﺎرج
اﻝﻤﺴﺢ
ّ
مالحظات توضيحية حول االستبيان الخاص باالستثمار المباشر في الخارج
 فإنه ينبغي عليكم ملء استبيان واحد،في حال كانت لمؤسستكم عالقة استثمار مباشر مع مؤسسة استثمار مباشر أو أكثر
.فقط يضم كافة مؤسسات االستثمار المباشر غير المقيمة
 فترة اإلبالغ.٦
٢٠١١  كانون األول٣١  وفي٢٠١٠  كانون االول٣١ يشمل المسح المراكز واألرصدة تجاه غير المقيمين كما ھي في
 ويكرّر ھذا المسح كل عام ليشمل السنتين. والمعامالت المالية وبنود الدخل الواقعة بين ھذين التاريخين،()سنة المرجع
.السابقتين والفترة الواقعة بينھما
 تعاريف وإيضاحات.II
 مالحظات أولية.١
. تُعتبر كل المعامالت المالية بينھما معامالت استثمار أجنبي مباشر،عند وجود عالقة استثمار مباشر بين مقيم وغير مقيم
 تعاريف.٢
:مؤسسة االستثمار المباشر
 أو٪١٠ تص ّنف مؤسسة مقيمة في اقتصاد معيّن كمؤسسة استثمار مباشر عندما يمتلك فيھا مستثمر مقيم في اقتصاد آخر
. سواء على نحو مباشر أو غير مباشر،أكثر من األسھم العادية أو حقوق التصويت
:المستثمر المباشر
 من األسھم العادية أو٪١٠ لديھا ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة ال تق ّل عن/ھو مؤسسة مقيمة في اقتصاد معيّن لديه
.حقوق التصويت في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر
:عالقة االستثمار المباشر
:عالقة االستثمار المباشر ھي عبارة عن أي رابط بين مؤسسة مقيمة وأخرى غير مقيمة تنطبق عليه الخصائص التالية
 يمنح المؤسسة المقيمة السيطرة على المؤسسة غيرالمقيمة أو درجة كبيرة من ال ّنفوذ في إدارتھا؛-أ
. يش ّكل دليالً على المصلحة الدائمة للمؤسسة المقيمة بتلك غير المقيمة-ب
:االستثمار العكسي
 بحيث تكون ھذه، عندما تستحوذ مؤسسة االستثمار المباشر على مطالبات مالية مستحقة على المستثمر المباشر-أ
 يشار إلى المعامالت والمراكز بين الطرفين )من ملكية ودين( باالستثمار، من حقوق التصويت٪١٠ المطالبات أدنى من
. وينبغي االبالغ عنھا من قبل المستثمر المباشر كالتزامات تجاه مؤسسة االستثمار المباشر.العكسي

Explanatory Notes to the Questionnaire on Direct Investment Abroad
b. When a direct investment enterprise acquires financial claims on its direct investor that
are equal to or exceed 10% of the voting equity, it is considered to be another direct
investment relationship. Transactions and positions between the two entities (in equity and
debt) should be reported as liabilities to the direct investor in the survey form for direct
investment in Lebanon (In-Form).
3. DETAILED INFORMATION ON THE QUESTIONNAIRE:
Only one questionnaire should be filled out, even if your enterprise has a direct investment
relationship with more than one direct investment enterprise.

١٠٩١

III. THE APPLICATION
1.Section I. Identification of the resident enterprise
Please indicate the name, coordinates and principal activity of your enterprise (the direct
investor).
2.Section II. Identification of the non-resident direct investment enterprise
Please indicate the name, country of residence and principal activity of the non-resident direct
investment enterprise(s) [3].
For each non-resident direct investment enterprise, the share in the total capital (in percentage)
should be provided.
3.Section III. Statistical information
General guidelines
In this part, the financial situation of your enterprise is detailed: the situation as at the end
of the reference year (closing balance) and of the year preceding it (opening balance), as well
as the changes that occurred during the period in-between. For each item, the amounts related
to each non-resident direct investment enterprise should be mentioned. All figures must be
reported in US dollars (USD).
Financial Transactions must be recorded at the value registered at the time they occurred.
If a transaction took place in a currency other than the USD:
* for transactions that occur continuously over the period, as in the case of interest
receipts and payments: a weighted average exchange rate for the reporting period should be
used;
* for other transactions: the exchange rate on the day of the transaction should be used.
For interest, the total value of interest (payable and receivable) that accrued during the
reference year must be reported, even if some payment or receipt took place during that year.
For dividends, the total value of dividends received or receivable (paid or payable) during
the reference year must be reported.

(اﻝﻤﻨﺴق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر )ﻨﻤوذج اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤوﺠﻬﺔ اﻝﻰ اﻝﺨﺎرج
اﻝﻤﺴﺢ
ّ
مالحظات توضيحية حول االستبيان الخاص باالستثمار المباشر في الخارج
 بحيث تعادل ھذه، عندما تستحوذ مؤسسة االستثمار المباشر على مطالبات مالية مستحقة على المستثمر المباشر-ب
 وينبغي اإلبالغ عن. تصنف ھذه العالقة عالقة استثمار مباشر، من حقوق التصويت أو تزيد عنھا٪١٠ المطالبات نسبة الـ
المعامالت والمراكز بين الطرفين )من ملكية ودين( كالتزامات تجاه المستثمر المباشر ضمن النموذج الخاص بالمسح
.المنسّق لالستثمار المباشر الموجه الى الداخل
 معلومات تفصيلية حول االستبيان.٣
. حتى لو كانت لمؤسستكم عالقة استثمار مباشر مع أكثر من مؤسسة استثمار مباشر،ينبغي أن يُمأل استبيان واحد فقط
 التطبيق.III
 تعريف المؤسسة المقيمة: القسم أ.١
.(يرجى تحديد اسم وعنوان والنشاط الرئيسي لمؤسستكم )المستثمر المباشر
 تعريف مؤسسة االستثمار المباشر غير المقيمة: القسم ب.٢
،[٣] يرجى تحديد اسم وبلد اإلقامة والنشاط الرئيسي لمؤسسة االستثمار المباشر غير المقيمة
.كما يُرجى تزويدنا بالحصص في رأس المال اإلجمالي )بالنسبة المئوية( لكل مؤسسة استثمار مباشر غير مقيمة
 معلومات إحصائية: القسم ج.٣
إرشادات عامة
 المركز كما في نھاية سنة المرجع )رصيد اإلقفال( والسنة: يُفصّل المركز المالي لمؤسستكم كالتالي،في ھذا الجزء
 تجدر االشارة الى وجوب ذكر المبالغ المتعلقة بكل. والتغييرات التي حدثت خالل الفترة بينھما،(السابقة لھا )رصيد االفتتاح
.مؤسسة استثمار مباشر غير مقيمة في البنود كافة
.(.أ.تُقيّم المبالغ كافة بالدوالر األمريكي )د
.تسجّل المعامالت المالية بقيمتھا وقت نشوئھا
: يعتمد سعر العملة كالتالي،إذا ت ّمت معاملة ما بعملة غير الدوالر األمريكي
 كما ھو الحال بالنسبة لمقبوضات ومدفوعات،*بالنسبة للمعامالت التي تحدث بشكل مستمر على مدار فترة اإلبالغ
 ينبغي استخدام متوسط السعر المرجح عن ھذه الفترة؛:الفائدة
. ينبغي استخدام سعر الصرف المتداول يوم إجرائھا:*بالنسبة للمعامالت األخرى
 حتى لو كان قد، يُرجى اإلبالغ عن القيمة الكلية للفائدة )المدينة والدائنة( التي تراكمت خالل سنة المرجع،بالنسبة للفائدة
.تم دفع أو قبض جزء منھا خالل السنة
 يُرجى اإلبالغ عن القيمة الكلية لألرباح الموزعة المحصّ لة أو قيد التحصيل )المدفوعة أو،بالنسبة لألرباح الموزعة
.المستح ّقة الدفع( خالل السنة
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Coordinated Direct Investment Survey: Out-Form
Explanatory Notes to the Questionnaire on Direct Investment Abroad
For positions that are not in USD, end-of-year foreign currency exchange rates must be
used.
When there is no relation of reverse investment with the direct investment enterprise(s),
only the fields related to "claims by your enterprise on your direct investment enterprise(s)"
must be filled (for both equity and debt).
When there is a relation of reverse investment with one or more of your direct investment
enterprises, then inward positions and transactions of your enterprise with these direct
investment enterprises must be recorded under "liabilities by your enterprise to your direct
investment enterprise(s)" (equity and debt).
Specific guidelines
1.Owners’ Equity
Owners’ equity encompasses both voting and non-voting shares, including
participating preferred shares, as well non-cash acquisition of equity, such as the provision of
machinery, capital equipment, and goods and services.
Opening balance / Closing balance:
* Total book value of the paid-up share capital (excluding any shares on issue that
the enterprise holds in itself and including issuing premiums),
* Reserves,
* Cumulated reinvested earnings at the end of the previous year; they may be
negative.
All kinds of reserves identified as equity in the direct investment enterprise’s balance
sheet must be included together with investment grants when accounting guidelines consider
them as a component of owners’ equity.
In determining the owner’s equity of the direct investment enterprise, depreciation on
property, plant and equipment must be deducted.
Financial transactions represent changes in share capital, reserves or reinvested
earnings that took place during the reporting year. Acquisitions of shares by residents (-) as
well as sales by residents to non-resident shareholders (+) must be reported here, at market
value and including issuing premiums.
Other changes are changes that did not arise from transactions but mostly from
valuation adjustments, e.g.:
* Inclusion of loans in equity (book value of loans converted during the reporting
period);
* Inclusion of profits/reserves (the part of the profit for the financial year which was
added to the capital/the part of the reserves converted during the reporting period);

(اﻝﻤﻨﺴق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر )ﻨﻤوذج اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤوﺠﻬﺔ اﻝﻰ اﻝﺨﺎرج
اﻝﻤﺴﺢ
ّ
مالحظات توضيحية حول االستبيان الخاص باالستثمار المباشر في الخارج
. يُرجى استخدام أسعار صرف العمالت األجنبية كما ھي في نھاية السنة،بالنسبة للمراكز غير المقيّمة بالدوالر األمريكي
ّ
المتعلقة
 يجب أن تُمأل فقط الخانات،مؤسسات االستثمار المباشر/في حال عدم وجود عالقة استثمار عكسي مع مؤسسة
.(ببند "مطالبات لمؤسستكم على مؤسسة االستثمار المباشر" )بالنسبة للملكية والدين
 يجب تسجيل مراكز ومعامالت،لدى وجود عالقة استثمار عكسي مع واحدة أو أكثر من مؤسسات االستثمار المباشر
"مؤسسات االستثمار المباشر/مؤسستكم الموجھة الى الداخل مع ھؤالء المؤسسات في بند "التزامات لمؤسستكم تجاه مؤسسة
.()ملكية ودين
إرشادات خاصة
 حقوق المساھمين.١
 بما في ذلك األسھم التفضيلية المشاركة في،تشمل حقوق الملكية كالّ من األسھم المانحة وغير المانحة لحقوق التصويت
. كما االقتناء غير النقدي لحصص الملكية كتزويد آالت أو تجھيزات رأسمالية أو سلع وخدمات،األرباح
: رصيد اإلقفال/ رصيد االفتتاح
* مجموع القيمة الدفترية ألسھم رأس المال المدفوع )بما في ذلك عالوات اإلصدار وباستثناء األسھم المصدرة التي
،(تحتفظ بھا المؤسسة لنفسھا
،* االحتياطيات
. والتي يجوز أن تكون سالبة،* األرباح التراكمية المعاد استثمارھا في نھاية السنة السابقة
 بما في،يُرجى تضمين جميع أنواع االحتياطيات المحددة كحقوق ملكية في الميزانية العمومية لمؤسسة االستثمار المباشر
.ذلك منح االستثمار لدى اعتبارھا من عناصر حقوق الملكية وفق اإلرشادات المحاسبية
 ينبغي خصم نسبة اإلستھالك على بنود العقارات والمباني،وعند تحديد حقوق المساھمين لدى مؤسسة االستثمار المباشر
.والمعدّات
ّ
 أو في االحتياطيات أو في األرباح التراكمية المعاد استثمارھا التي،تمثل المعامالت المالية التغيرات في رأس المال
( وكذلك بيعھا-)  ويُرجى اإلبالغ أيضا تحت ھذا البند عن حيازة األسھم من قبل مقيمين.جرت خالل العام المشمول بالمسح
. وذلك وفق قيمتھا السوقية ومتضمنة عالوات اإلصدار،(+) من قبل مقيمين الى مساھمين غير مقيمين
: على سبيل المثال،التغييرات األخرى ھي تغييرات لم تنشأ عن معامالت بل نشأت في أغلب األحيان عن تعديالت التقييم
* إدراج القروض في رأس المال )القيمة الدفترية للقروض المحوّ لة خالل الفترة المشمولة بالمسح(؛
الجزء من االحتياطيات/االحتياطيات )الجزء من أرباح السنة المالية الذي تم إضافته إلى رأس المال/* إدراج األرباح
الذي تم تحويله خالل الفترة المشمولة بالمسح(؛

* Revaluation or write-offs of assets.
2.Debt
Debt encompasses loans (and not loan guarantees), trade credits, financial leases, other
accounts payable, insurance technical reserves and marketable debt securities.
Loans, trade credits and other accounts payable must be reported on a nominal value
basis, that is, the value of funds advanced less any repayments plus any outstanding accrued
interest. Debt securities must be reported in market value as of the balance sheet date, and
include non-participating preferred shares.
Debt in both directions must be reported, that is, from the direct investor to the direct
investment enterprise and vice versa.
Opening balance / Closing balance: the value of outstanding debt.
Financial transactions: examples are disbursements and repayments of loans'
principals, subscriptions in and issuance of debt securities.
Other changes: changes that did not arise from transactions, but from exchange rate
fluctuations, conversions of loans into share capital, write-ups, write-downs or write-offs of
debt liabilities, etc..

١٠٩٣

3.Income payable and receivable between your enterprise and your direct
investment enterprise(s) and withholding taxes payable
In this table, interest payments and receipts as well as dividend payments and receipts
and withholding taxes payable are to be recorded, when applicable.
Interest payments (receipts) should be recorded on an ‘accrued’ basis, i.e. when they
are due or receivable, whether they have been paid or not during the reference year. For
dividends, the total value of dividends received or receivable (paid or payable) during the
reference year must be reported. Withholding taxes are to be reported whenever applicable.
[1] For explanations on the residence principle, please refer to Basic Decision #6170 dated
May 17, 1996.
[2] Basic Decision #8052 dated 13 February 2002.
[3] You are kindly requested to choose the appropriate code for principal activity based on
turnover.

(اﻝﻤﻨﺴق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر )ﻨﻤوذج اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤوﺠﻬﺔ اﻝﻰ اﻝﺨﺎرج
اﻝﻤﺴﺢ
ّ
مالحظات توضيحية حول االستبيان الخاص باالستثمار المباشر في الخارج
.* إعادة تقييم األصول أو شطبھا
 الدين.٢
يشمل الدين القروض )وليس ضمانات القروض( واالئتمانات التجارية وعقود التأجير التمويلي والحسابات األخرى
.المدينة واحتياطيات التأمين الفنية وسندات الدين القابلة للتداول
 والتي تمثل،يُرجى اإلبالغ عن القروض واالئتمانات التجارية والحسابات األخرى المدينة على أساس القيمة االسمية
 كما يُرجى اإلبالغ.قيمة االموال المقدمة سلفاً مخصوماً منھا أية مدفوعات سداد ومضافاً اليھا الفائدة المستحقة غير المسدّدة
.عن سندات الدين بالقيمة السوقية في تاريخ الميزانية العمومية على أن تتضمن األسھم التفضيلية غير المشاركة في األرباح
. أي من المستثمر المباشر الى مؤسسة االستثمار المباشر والعكس صحيح،يُرجى اإلبالغ عن الدين في كال االتجاھين
. قيمة الدين المستحق: رصيد اإلقفال/ رصيد االفتتاح
. إصدار سندات الدين واإلكتتاب فيھا، سحوبات ومدفوعات سداد أصل القروض، على سبيل المثال:المعامالت المالية
 أو تحويل القروض إلى أسھم في، بل عن تقلبات أسعار الصرف،التغييرات األخرى ھي تغييرات لم تنشأ عن معامالت
. الخ، أو رفع أو خفض أو شطب قيمة خصوم الديون،رأس المال
مؤسسات االستثمار المباشر وضرائب المنبع المدينة/ الدخل المدين والدائن بين مؤسستكم ومؤسسة.٣
، كما ضرائب المنبع المدينة،يُظھر ھذا الجدول مدفوعات ومقبوضات الفائدة ومدفوعات ومقبوضات األرباح الموزعة
.إذا وُجدت
 سواء تم دفعھا أم لم يتم خالل، أي عند استحقاقھا،يُرجى اإلبالغ عن مدفوعات ومقبوضات الفائدة على أساس تراكمي
 فإنه يُرجى قيد مجموع األرباح الموزعة المحصلة أو قيد التحصيل )المدفوعة أو، أما بالنسبة لألرباح الموزعة.سنة المرجع
. وتُسجّل ضرائب المنبع المدينة متى وُجدت.المستح ّقة الدفع( خالل سنة المرجع
.١٩٩٦/٥/١٧  تاريخ٦١٧٠  يرجى مراجعة القرار االساسي رقم،[ للمزيد من التوضيح حول مبدأ اإلقامة١]
.٢٠٠٢/٢/١٣  تاريخ٨٠٥٢ [ قرار اساسي رقم٢]
.[ يرجى اختيار الرمز المناسب للنشاط الرئيسي استناداً إلى حجم األعمال٣]

/٢٠١٣-١٢-٣١  ت/١٣١  ر/١  ﻗﺴم/ﻨص

Coordinated Direct Investment Survey: Out-Form
Explanatory Notes to the Questionnaire on Direct Investment Abroad

