١٤٧

ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف رﻗﻢ ٣٣
ﻣﻮﺟﻪ اﻳﻀﺎً اﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻔﻮﺿﻲ اﳌﺮاﻗﺒﺔ

١

ﻨودﻋﻜم رﺒطﺎ ﻨﺴﺨﺔ ﻋن اﻝﻘرار اﻷﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٦٥٧٤ﺘﺎرﻴﺦ  ٩٧/٤/٢٤اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺒﻴﺎن
اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺎﻝﻲ وﺒﻴﺎن اﻝدﺨل اﻝﻤﻌدﻴن ﻝﻠﻨﺸر .٢

ﺒﻴروت  ،ﻓﻲ  ٢٤ﻨﻴﺴﺎن ١٩٩٧
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

 -١وﺟﻪ اﱃ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٨٧٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٨/٣/٢٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٥٨
 -٢ادﺧ ـ ـ ــﻞ آﺧ ـ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟﻌﻨـ ـ ـ ـﻮان ﲟﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﳌ ـ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ اﻟﻘـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ــﻢ  ١٠٧٠٤ﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١١/٤/١٥
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٥١

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﺪﱘ ١٥٢٢

نص /قسم  /١ر  /٣٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

١٤٨

ﻗﺮار أﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ ٦٥٧٤
ﺑﻴﺎن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ

١

ان ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن،
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺎدة  ١٤٦ﻤﻨﻪ،
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي اﻝﻤﺘﺨذ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ ،١٩٩٧/٤/٢٣
ﻴﻘرر ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ :٢ﻴطﻠــب اﻝــﻰ ﺠﻤﻴ ــﻊ اﻝﻤﺼــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠ ــﺔ ﻓــﻲ ﻝﺒﻨـ ـﺎن ،ﺘﻨظــﻴم ﺒﻴ ــﺎن
اﻝوﻀــﻊ اﻝﻤــﺎﻝﻲ وﺒﻴــﺎن اﻝــدﺨل اﻝﻤﻌــدﻴن ﻝﻠﻨﺸــر وﻓﻘـﺎً ﻝﻼﻨﻤــوذﺠﻴن اﻝﻤــرﻓﻘﻴن ﺒﻬــذا اﻝﻘ ـرار
وﻝﻼﻴﻀﺎﺤﺎت اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ وذﻝك ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻝﻠﺘﻘـﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻋﺘﺒـﺎ اًر
ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .٢٠١٨
ﻴﺘوﺠب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺼـﺎرف اﻝﺘـﻲ ﻴـرﺨص ﻝﻬـﺎ ﺒطـرح أﺴـﻬﻤﻬﺎ ﻝﻺﻜﺘﺘـﺎب اﻝﻌـﺎم أو ﻝﻠﺘـداول
ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ أن ﺘﻨﺸر اﻝﺒﻴﺎﻨﻴن اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن اﻝﻤﺸـﺎر إﻝﻴﻬﻤـﺎ أﻋـﻼﻩ ﻓﺼـﻠﻴﺎً،
ﻤﺤﻠﻴﺘﻴن واﺴـﻌﺘﻲ اﻻﻨﺘﺸـﺎر ،وذﻝـك ﻀـﻤن ﻤﻬﻠـﺔ ﻻ
ﻓﻲ ﻨﺸرة اﻝﺒورﺼﺔ وﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺘﻴن ّ
٣
ﺘﺘﻌدى ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺸﻬر اﻝﻼﺤق ﻝﻜ ّل ﻤﻨﻬﻤﺎ .
ّ
أﻤ ــﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴ ــﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼ ــﺎرف اﻷﺨ ــرى وﺴ ــﺎﺌر اﻝﻤؤﺴﺴ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ،ﻓﻴﺘوﺠ ــب ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻨﺸ ــر
ّ
اﻝﺒﻴــﺎﻨﻴن اﻝﻤــﺎﻝﻴﻴن اﻝﻤﺸــﺎر إﻝﻴﻬﻤــﺎ أﻋــﻼﻩ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﺴــﻨوي ﻀــﻤن اﻝﻤﻬﻠــﺔ اﻝﻤﺤــددة
ﻗﺎﻨوﻨﺎً.
 -١ادﺧـ ـ ــﻞ آﺧـ ـ ــﺮ ﺗﻌـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟﻌﻨـ ـ ـﻮان ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ  ١٠٧٠٤ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١١/٤/١٥
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٥١
 -٢ادﺧـ ـ ــﻞ آﺧـ ـ ــﺮ ﺗﻌـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﳌـ ـ ــﺎدة ﲟﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ  ١٣٠٣٢ﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٩/٣/١٩
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٨
 -٣ﻧﺼــﺖ اﳌــﺎدة اﻷوﱃ ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ  ١٣١٢٨ﺗــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/١١/١ﺗﻌﻤــﻴﻢ وﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ،(٥٣١اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺑﺤﻜــﻢ اﻟﻤﻠﻐــﻰ
ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣١٨٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢٠/١/٢٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(٥٤٠ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
» ﲤﻨﺢ اﳌﺼﺎرف اﳌﺮﺧﺺ ﳍﺎ ﺑﻄﺮح أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم أو ﻟﻠﺘﺪاول ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ٢٠١٩/١٢/٣١
ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﲔ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻻوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦٥٧٤ﺗﺎرﻳﺦ ١٩٩٧/٤/٢٤
واﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم «.٢٠١٩

١٤٩

ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ـ ــﺎرف اﻝﻤـ ـ ــرﺨص ﻝﻬـ ـ ــﺎ ﺒطـ ـ ــرح أﺴـ ـ ــﻬﻤﻬﺎ ﻝﻼﻜﺘﺘـ ـ ــﺎب اﻝﻌـ ـ ــﺎم أو ﻝﻠﺘـ ـ ــداول
ﻓ ــﻲ اﻷﺴـ ـواق اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ اﻝﻤﻨظﻤ ــﺔ ان ﺘﻘ ــوم ،اﺴ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ،ﺒﻨﺸ ــر اﻝﺒﻴ ــﺎﻨﻴن اﻝﻤﺸ ــﺎر اﻝﻴﻬﻤ ــﺎ
ﻓ ــﻲ اﻝﻔﻘـ ـرة اﻝﺜﺎﻨﻴ ــﺔ اﻋ ــﻼﻩ اﻋﺘﺒ ــﺎ اًر ﻤ ــن اﻝﻔﺼ ــل اﻝﺜﺎﻝ ــث ﻤ ــن اﻝﻌ ــﺎم  ٢٠١٩وﻤ ــﺎ ﻴﻠﻴ ــﻪ
ﺒﺎﻝﺘزاﻤن ﻤﻊ ﻨﺸر اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎم  ٢٠١٩اﻝﻤدﻗﻘﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤﻔوﻀﻲ اﻝﻤراﻗﺒﺔ .١
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  :٢ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ـ ــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ـ ــﺔ ﺘزوﻴـ ـ ــد ﻤدﻴرﻴـ ـ ــﺔ اﻻﺤﺼـ ـ ــﺎءات واﻻﺒﺤ ـ ـ ــﺎث
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴـ ــﺔ ﻝ ــدى ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﺒ ـ ـ "ﺒﻴ ــﺎن اﻻرﺒ ــﺎح واﻝﺨﺴ ــﺎﺌر" ﻝﻔ ــروع ﻝﺒﻨ ــﺎن اﻝﻤﻌ ــد
وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻼﻨﻤــوذج ) (PL-1و"ﺒﻴــﺎن اﻻرﺒــﺎح واﻝﺨﺴــﺎﺌر" اﻝﻤﺠﻤــﻊ اﻝﻤﻌــد وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻼﻨﻤــوذج
) (PL-9اﻝﻤـ ــرﻓﻘﻴن ﺒـ ــﻬذا اﻝﻘـ ـرار وذﻝ ــك ﻀ ــﻤن ﻤﻬﻠ ــﺔ اﻗﺼ ــﺎﻫﺎ ﻨﻬﺎﻴ ــﺔ ﺸ ــﻬر ﺤزﻴـ ـران
ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ.
ﺘرﺴــل اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝﺒﻴــﺎﻨﻴن اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴﻬﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﺒ ـواﺴطﺔ اﻝﻤﺸــروع اﻝﺨــﺎص
ﺒﺎﻹرﺴﺎل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ) (eSTRﻀﻤن ﻨظﺎم .SEBIL
ﺘرﺴل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﻴن اﻝﻤﻨوﻩ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﺴطواﻨـﺔ ﻤﻤﻐﻨطـﺔ.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ :٣ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼ ــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ﺘزوﻴــد ﻝﺠﻨ ــﺔ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف ﺒﻨﺴ ــﺨﺔ
ﻋــن اﻝﺼــﺤف اﻝﺘــﻲ ﺘــم ﻓﻴﻬــﺎ ﻨﺸــر ﺒﻴــﺎن اﻝوﻀــﻊ اﻝﻤــﺎﻝﻲ وﺒﻴــﺎن اﻝــدﺨل اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴﻬﻤــﺎ
ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻻوﻝﻰ ﻤن ﻫذا اﻝﻘ ارر وذﻝك ﺨﻼل ﻤﻬﻠﺔ اﺴﺒوع ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﺸر.
اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ :٤ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺼ ــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ﻋﻨ ــد ﻨﺸ ــر اﻝﺒﻴ ــﺎﻨﻴن اﻝﻤ ــﺎﻝﻴﻴن اﻝﻤﻌ ــدﻴن ﻝﻠﻨﺸ ــر
اﻻﺸﺎرة ،ﺒﺸﻜل واﻀﺢ وﺼرﻴﺢ ،اﻝﻰ اﻝوﺴﺎﺌط )اﻨﺘرﻨت ،ﺼﺤف ،ﻤﺠـﻼت اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ،
ﺘﻘ ــﺎرﻴر  ( ...اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤﻜ ــن ﻤﺴ ــﺘﻌﻤل اﻝﺒﻴ ــﺎﻨﻴن اﻝﻤ ــﺎﻝﻴﻴن اﻝﻤﻨﺸ ــورﻴن ﻤ ــن اﻻﺴﺘﺤﺼ ــﺎل
او اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ:
 -١ﺴﺎﺌر اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﺌدة ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﻤﺼرح ﻋﻨﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ،ﻤﻊ ﺒﻴﺎن اﻝوﻀﻊ
اﻝﻤـ ــﺎﻝﻲ وﺒﻴـ ــﺎن اﻝـ ــدﺨل اﻝﻤﻌـ ــدﻴن ﻝﻠﻨﺸـ ــر ،اﻝﻤﺠﻤوﻋـ ــﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠـ ــﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ
اﻝﺘــﻲ ﻴﻘﺘﻀــﻲ وﻓﻘـﺎً ﻝﻠﻤﻌﻴــﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻲ اﻝــدوﻝﻲ رﻗــم ) (١اطــﻼع اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬــﺎ
 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣١٨٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢٠/١/٢٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٤٠
 -٢أدﺧـ ـ ــﻞ آﺧـ ـ ــﺮ ﺗﻌـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﳌـ ـ ــﺎدة ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ اﳌ ـ ـ ـﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ  ١٣٠٣٢ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٩/٣/١٩
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٨
 -٣أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٨٧٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٨/٣/٢٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(١٥٨ﰒ ﻋﺪﻟﺖ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٧٠٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٤/١٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٥١
 -٤أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٨٧٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٨/٣/٢٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(١٥٨ﰒ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٠٣٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٣/١٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٨

نص /قسم  /١ر  /٣٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

١٥٠

)ﺒﻴ ــﺎن اﻝ ــدﺨل اﻝﺸ ــﺎﻤل ،ﺒﻴ ــﺎن اﻝﺘﻐﻴـ ـرات ﻓ ــﻲ ﺤﻘ ــوق اﻝﻤﺴ ــﺎﻫﻤﻴن ،ﺒﻴ ــﺎن اﻝﺘ ــدﻓﻘﺎت
اﻝﻨﻘدﻴﺔ ،اﻻﻴﻀﺎﺤﺎت ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ.(...
 -٢اﻻﻓﺼــﺎﺤﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﺘﻔﺼــﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺠﺒــﺔ ﻋــن ﻜــل ﻤــن ﺒﻴــﺎن اﻝوﻀــﻊ اﻝﻤــﺎﻝﻲ
وﺒﻴـ ــﺎن اﻝـ ــدﺨل اﻝﻤﻌـ ــدﻴن ﻝﻠﻨﺸـ ــر وﺴـ ــﺎﺌر اﻝﺒﻴﺎﻨـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ اﻝﻤﺸـ ــﺎر اﻝﻴﻬـ ــﺎ اﻋـ ــﻼﻩ
وذﻝك وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝدوﻝﻲ رﻗـم ) (١وﻝﻠﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻝﻠﺘﻘـﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ
اﻻﺨرى.
 -٣أي إﻓﺼ ـ ــﺎﺤﺎت أو ﻤﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت أﺨ ـ ــرى ﻗـ ـ ــد ﺘطﻠ ـ ــب ﺒﻤوﺠ ـ ــب ﻨﺼ ـ ــوص ﺘﺼـ ـ ــدر
ﻋن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن وﻝﺠﻨﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ :١ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼ ـ ــﺎرف اﻻﺴ ـ ــﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌ ـ ــﺔ ﻝﻤﺼ ـ ــﺎرف أو ﻝﻤؤﺴﺴ ـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ـ ــﺔ ﻝﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ــﺔ
ﻨﺸ ــر ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬ ــﺎ وﺒﻴ ــﺎن اﻻرﺒ ــﺎح واﻝﺨﺴ ــﺎﺌر اﻝﻤﻌ ــدﻴن وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻼﻨﻤ ــوذﺠﻴن )(PBI-1
و) (IPL-1اﻝﻤـ ـ ـ ــرﻓﻘﻴن ﺒـ ـ ـ ــﺎﻝﻘرار اﻻﺴﺎﺴـ ـ ـ ــﻲ رﻗـ ـ ـ ــم  ٩٥٢٦ﺘـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ ٢٠٠٧/٢/١٧
وذﻝـ ــك ﻓـ ــﻲ اﻝوﻗـ ــت ﻨﻔﺴـ ــﻪ وﺒـ ــﺎﻝﺘزاﻤن ﻤـ ــﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ اﻝﻤﺠﻤﻌـ ــﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋـ ــﺔ
وﻓﻲ وﺴﺎﺌط اﻻﻋﻼن ﻋﻴﻨﻬﺎ .
اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ:٢

ﻴﻠﻐــﻰ اﻝﺘﻌﻤــﻴم ﻝﻠﻤﺼــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ رﻗــم  ∗ ٩٧٥ﺘــﺎرﻴﺦ ١٩٩٠/٩/١٣
واﻝﻨﻤوذج اﻝﻤرﻓق ﺒﻪ .

اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ:٣

ﻴﻨﺸر ﻫذا اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ وﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻓور ﺼدورﻩ .
ﺒﻴروت ،ﻓﻲ  ٢٤ﻨﻴﺴﺎن ١٩٩٧
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٨٧٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٨/٣/٢٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٥٨
 -٢ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺪل ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﺮﻗﻴﻢ ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬﻩ اﳌ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﲟﻮﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺐ اﳌ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ـ ـ ــﻢ  ٩٨٧٤ﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٠٨/٣/٢٨
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(١٥٨وﻛﺎﻧﺖ أﺻﻼً» :اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ«.
∗ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻫﻮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﱰﻗﻴﻢ اﻟﻘﺪﱘ.
 -٣ﻋﺪل ﺗﺮﻗﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ  ٩٨٧٤ﺗـﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٨/٣/٢٨ﺗﻌﻤـﻴﻢ وﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ  ،(١٥٨وﻛﺎﻧـﺖ
أﺻﻼً» :اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ«.

١٥١

بيان الوضع المالي المع ّد للنشر

١
)*(

وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )(IFRS
)على أساس إفرادي أو مج ّمع ،حيث ينطبق(
 -Iالموجودات
الصندوق ومؤسسات اإلصدار
الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية
المرك222ز الرئيس2222ي ،المؤسس2222ة األم ،المص2222ارف
والمؤسسات المالية الشقيقة والتابعة والزميلة
ق2222222روض للمص2222222ارف والمؤس ّس2222222ات المالي2222222ة
واتفاقيات إعادة بيع
أصول مالية معطاة كضمانة
أدوات مشتقات مالية
أس222ھم وحص222ص بالقيم222ة العادل222ة مقاب222ل حس222اب
األرباح والخسائر )(FVTPL
أدوات دين وأصول مالي2ة أخ2رى بالقيم2ة العادل2ة
مقابل حساب األرباح والخسائر )(FVTPL

إيضاحات

)القيم بماليين ل.ل(.
كما في
كما في
..../../..
..../../..

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

منھ222ا :ص222افي التس222ليفات والق222روض المص222نّفة
بالقيمة العادلة مقابل حساب األرب2اح والخس2ائر
)(FVTPL
أس22ھم وحص22ص بالقيم22ة العادل22ة مقاب22ل عناص22ر
الدخل الشامل األخرى )(FVOCI
أدوات دين وأصول مالي2ة أخ2رى بالقيم2ة العادل2ة
مقاب222222ل عناص222222ر ال222222دخل الش222222امل األخ222222رى
)(FVOCI
ص222افي التس222ليفات والق222روض للزب222ائن بالكلف222ة
المطفأة
ص222افي التس222ليفات والق222روض للجھ222ات المقرّب222ة
بالكلفة المطفأة
المدينون بموجب قبوالت
أدوات دين بالكلفة المطفأة
حص2222ص ومس2222اھمات ف2222ي الش2222ركات التابع2222ة
والزميلة
أصول مأخوذة إستيفاء لديون
أصول ثابتة ما ّدية
ّ
أصول ثابتة غير مادية
أصول غير متداولة برسم البيع
موجودات أخرى
الشھرة
مجموع الموجودات

٨
٩
١٠

١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

)*( على المصارف والمؤسسات المالي2ة أن تش2ير إل2ى الوس2ائط الت2ي تم ّك2ن مس2تعمل البيان2ات
المالي22ة المنش22ورة م22ن االط22الع عل22ى اإلفص22احات والمعلوم22ات التفص22يلية المتوجب22ة وفق 2ا ً
للمعايير الدولية للتقارير المالية )التقارير السنوية والدورية ،المراكز والفروع والوح2دات
التابعة للمصرف أو للمؤسسة المالية في لبنان والخارج ،مواقع اإلنترنت.(... ،
 -١ادﺧ ــﻞ آﺧ ــﺮ ﺗﻌ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ــﻰ اﻷﳕ ــﻮذج ﲟﻮﺟ ــﺐ اﳌ ــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ١٣٠٣٢ﺗ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٣/١٩ﺗﻌﻤ ــﻴﻢ وﺳ ــﻴﻂ
رﻗﻢ .(٥١٨
نص /قسم  /١ر  /٣٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

١٥٢

بيان الوضع المالي المع ّد للنشر

)*(

وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية )(IFRS
)على أساس إفرادي أو مج ّمع ،حيث ينطبق(
 -IIالمطلوبات وحقوق المساھمين
مؤسسات اإلصدار
المصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة شراء
المركز الرئيسي ،المؤسسة األم ،المصارف والمؤسسات المالية الشقيقة
والتابعة والزميلة
أدوات مشتقات مالية
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر

إيضاحات

)القيم بماليين ل.ل(.
كما في
كما في
..../../..
..../../..

١
٢
٣
٤

منھا :الودائع بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر
٥

الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة
ودائع وحسابات الجھات المقرّبة بالكلفة المطفأة
٦
مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية
تعھدات بموجب قبوالت
٧
مطلوبات أخرى
٨
مؤونات لمواجھة اإلخطار واألعباء
٩
ديون مرؤوسة وما يماثلھا
١٠
مطلوبات غير متداولة برسم البيع
مجموع المطلوبات
حقوق المساھمين  -حصة المجموعة
 الرأسمال – أسھم عادية١١
١١
 الرأسمال – أسھم تفضيلية وما يماثلھا عالوات إصدار األسھم العادية عالوات إصدار األسھم التفضيلية المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال إحتياطات غير قابلة للتوزيع إحتياطات حرّة قابلة للتوزيع األدوات الرأسمالية المعاد شراؤھا أرباح مدوّرة قابلة للتوزيع)**(
١٢
 فائض إعادة تخمين العقارات احتي22اطي العق22ارات والمس22اھمات وحص22ص الش22راكة المتملك22ة اس22تيفا ًءل2ديون موقوف2ة أو مش22كوك بتحص2يلھا عم2الً بأحك22ام الم2ادة  ١٥٤م2ن ق22انون
النقد والتسليف
 التغيّر في القيمة العادل2ة ل2ألدوات المالي2ة المص2نّفة مقاب2ل عناص2ر ال2دخل١٣
الشامل األخرى )(OCI
 التغيّر في القيمة العادلة للمشتقات المالية الھادفة للتحوط للتدفقات النقدية فروقات تحويل العمالت األجنبية١٤
نتائج الدورة المالية )(±
١٥
حقوق األقلية
حسابات األعباء واإليرادات )في حال وضعية دورية غير نھائية(
مجموع حقوق المساھمين/المركز الرئيسي
مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين/المركز الرئيسي
)*( عل22ى المص22ارف والمؤسس22ات المالي22ة أن تش22ير إل22ى الوس22ائط الت22ي تم ّك22ن مس22تعمل البيان22ات المالي22ة المنش22ورة م22ن
االطالع على اإلفصاحات والمعلومات التفصيلية المتوجبة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )التقارير الس2نوية
والدورية ،المراكز والفروع والوحدات التابعة للمصرف أو للمؤسسة المالية في لبنان والخارج ،مواقع اإلنترنت،
.(...
)**( على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تذكر من ضمن اإلفصاحات المتوجبة ما يلي:
 قيمة فروقات إعادة تخمين الموجودات العقاري2ة )األراض2ي واالبني2ة( المملوك2ة م2ن المص2رف أو المؤسس2ةالمالية بكامل أسھمھا والموجودات العقارية المملوكة بكامل أسھمھا من الشركات العقارية التي يس2اھم فيھ2ا
المصرف أو المؤسسة المالية.
 -قيمة الفروقات الناتجة من إعادة تخمين العقارات وفقاً للمادة  ٥٠من قانون ضريبة الدخل اللبناني.

 ١٥٢ﻣﻜﺮر ١

بيان الوضع المالي المع ّد للنشر

)*(

وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية )(IFRS
)على أساس إفرادي أو مج ّمع ،حيث ينطبق(
 -IIIخارج الميزانية
تعھدات تمويل
 تعھدات معطاة للمصارف والمؤسسات المالية تعھدات مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية تعھدات للزبائنتعھدات ضمان
 تكف222ل وكف222االت وض222مانات أخ222رى معط222اة للمص222ارفوالمؤسسات المالية
منھا  :أدوات المشتقات االئتمانية
)(credit derivatives
 تكفل وكفاالت وض2مانات أخ2رى مس2تلمة م2ن المص2ارفوالمؤسسات المالية
منھا  :أدوات المشتقات االئتمانية
 تكفل وكفاالت وضمانات معطاة للزبائن تكفل وكفاالت وضمانات مستلمة من الزبائنتعھدات على سندات مالية
 سندات مالية لالستالممنھا  :قيم مباعة مع حق إعادة الشراء أو االسترداد
 سندات مالية للتسليممنھا  :قيم مشتراة مع حق إعادة البيع أو االسترداد
عمليات بالعمالت األجنبية
 عمالت أجنبية لالستالم عمالت أجنبية للتسليمتعھدات على األدوات المالية ألجل
تعھدات أخرى
مطالبات ناتجة عن نزاعات قضائية
حسابات االئتمان
 خاضعة لتعليمات مح ّددة خاضعة لتوظيفات إستنسابيةموجودات حسابات إدارة األموال
ھيئات االستثمار الجماعي
األدوات والمنتجات المالية المرتبطة بمؤشQرات ومشQتقات
مالية
ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر إلى خارج الميزانية
)*(

إيضاحات

)القيم بماليين ل.ل(.

كما في
..../../..

كما في
..../../..

١

عل22ى المص22ارف والمؤسس22ات المالي22ة أن تش22ير إل22ى الوس22ائط الت22ي تم ّك22ن مس22تعمل البيان22ات المالي22ة المنش22ورة
من االطالع على اإلفصاحات والمعلومات التفصيلية المتوجبة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )التقارير
السنوية والدورية ،المراك2ز والف2روع والوح2دات التابع2ة للمص2رف أو للمؤسس2ة المالي2ة ف2ي لبن2ان والخ2ارج،
مواقع اإلنترنت.(... ،

نص /قسم  /١ر  /٣٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

 ١٥٢ﻣﻜﺮر ٢

بيان الدخل المعد للنشر

١
)*(

وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية )(IFRS
)على أساس إفرادي أو مج ّمع ،حيث ينطبق(
الفوائد واإليرادات المشابھة
الفوائد واألعباء المشابھة
صافي اإليرادات من الفوائد
اإليرادات من العموالت
األعباء من العموالت
صافي اإليرادات من العموالت
ص2222222افي أرباح/خس2222222ائر عملي2222222ات األدوات المالي2222222ة
المص22222نفة بالقيم22222ة العادل22222ة مقاب22222ل حس22222اب األرب22222اح
والخسائر

منھا :صافي أرباح/خسائر غير محقّقة
منھا :صافي إيرادات/أعباء فوائد

صافي أرباح/خسائر االستثمارات المالية
إيرادات تشغيلية أخرى
مجموع اإليرادات التشغيلية
مؤون22ة الخس22ائر االئتماني22ة المتوقع22ة ) Allowance
(for Expected Credit Loss
مؤون222ات ت222دني قيم222ة االس222تثمارات المالي222ة األخ222رى
)شركات تابعة وزميلة(
مؤونات أخرى

المجاميع
الفرعية

أ

٣

ب

±

ج

د
±
ھـ
+
و=أ+ب+ج+د+
ھـ

±

صافي اإليرادات التشغيلية
أعباء المستخدمين وملحقاتھا
مصاريف إدارية وأعباء تشغيلية أخرى
مخصص222ات اس222تھالكات ومؤون222ات األص222ول الثابت222ة
المادية )بما فيھا المأخوذة استيفا ًء لدين(
إطفاء األصول الثابتة غير المادية
مخصصات تدني قيمة الشھرة
مجموع األعباء التشغيلية
األرباح التشغيلية
حصتنا في نتائج مؤسسات مرتبطة وفقاً للحقوق
الصافية
صافي أرباح أو )خس2ائر( بي2ع األص2ول األخ2رى غي2ر
المالية
النتائج قبل الضريبة
الضريبة على األرباح
النتيجة بعد الضريبة من النشاطات العادية
النتيج2222ة بع2222د الض2222ريبة للنش2222اطات المتوقف2222ة أو قي2222د
التصفية
النتائج الصافية
النتائج الصافية -حصة األقلية
النتائج الصافية – حصة المجموعة
حصة السھم العادي من األرباح ) earnings per
)(share (EPS
حصة السھم العادي المخفضة من األرباح ) diluted
(EPS

)القيم بماليين ل.ل(.
إيضاحات كما في كما في
..../../.. ..../../..
١
٢

٥
٦

ز

٧

ح

٨

ح١

٩

ط=و+ز+
ح+ح١

-

٤

١٠
١١
١٢
١٣

ي
ك=ط+ي
ل

±

م

±

ن=ك+ل+م
س
ت=ن+س

±
±
±

ع

-

١٤

١٥

ص=ت+ع

١٦
١٧

)*( عل22ى المص22ارف والمؤسس22ات المالي22ة أن تش22ير إل22ى الوس22ائط الت22ي تم ّك22ن مس22تعمل البيان22ات المالي22ة
المنش22ورة م22ن االط22الع عل22ى اإلفص22احات والمعلوم22ات التفص22يلية المتوجب22ة وفق22اً للمع22ايير الدولي22ة
للتق22ارير المالي22ة )التق22ارير الس22نوية والدوري22ة ،المراك22ز والف22روع والوح22دات التابع22ة للمص22رف أو
للمؤسسة المالية في لبنان والخارج ،مواقع اإلنترنت.(... ،

 -١أدﺧﻞ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﻀﺎﺣﺎت ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٠٣٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٣/١٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٨

 ١٥٢ﻣﻜﺮر ٣

اإليضاحات حول بيان الوضع المالي للنشر

١

وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية )(IFRS
 -Iالموجودات :
يت ّم التصريح عن بنود األصول المالية بعد تنزيل مؤونة الخسارة اإلئتمانية على األصول المالية
الخاضعة للمعيار الدولي ) IFRS 9حيث ينطبق(.
رقم
اإليضاح
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

١١
١٢
١٣
١٤

١٥
١٦
١٧

١٨

اإليضاحات
يتض ّمن ھذا البند الصندوق والحسابات لدى مصرف لبنان ومؤسسات اإلصدار األخرى.
يتض ّمن ھذا البند مجموع الودائع تحت الطلب وألجل لدى المصارف والمؤسسات المالية.
يش22222مل ھ22222ذا البن22222د عملي22222ات اإلق22222راض للمص22222ارف والمؤسس22222ات المالي22222ة وعملي22222ات إع22222ادة البي22222ع
) (Reverse Repoوعمليات اإليجار التمويلي المجراة معھا إضافة إلى القروض المشروطة الممنوحة
لھا.
يت ّم التصريح عن األصول المالية المعطاة كضمانة بغضّ النظر عن تصنيفھا المحاسبي.
يتضّ 222222222222222من ھ222222222222222ذا البن222222222222222د القيم222222222222222ة العادل222222222222222ة اإليجابي222222222222222ة للمش222222222222222تقات المالي222222222222222ة
) (Derivatives Financial Instrumentsبم22222ا فيھ22222ا تل22222ك المقبول22222ة لتغطي22222ة المخ22222اطر
) (Derivatives Designated as Hedging Instrumentsبغضّ النظر عن تصنيفھا المحاسبي.
يتض ّمن ھذا البند األسھم والحصص ) (Equity Instrumentsالمص2نّفة بالقيم2ة العادل2ة مقاب2ل حس2اب
األرباح والخسائر ) (Fair Value Through Profit or Lossوفق المعيار ال2دولي للتق2ارير المالي2ة
رقم .٩
يتض ّمن ھذا البن2د أدوات ال2دين ) (Debt Instrumentsواألص2ول المالي2ة األخ2رى بم2ا فيھ2ا التس2ليفات
للزب2ائن وللجھ2ات المقرّب2ة المص2نّفة بالقيم2ة العادل2ة مقاب2ل حس2اب األرب2اح والخس2ائر (Fair Value
) Through Profit or Lossوفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .٩
يتض ّمن ھذا البند األسھم والحصص ) (Equity Instrumentsالمصنّفة بالقيمة العادلة مقاب2ل عناص2ر
ال2دخل الش22امل األخ22رى ) (Fair Value Through Other Comprehensive Incomeوف22ق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .٩
يتضّ 2من ھ22ذا البن22د أدوات ال22دين ) (Debt Instrumentsواألص22ول المالي22ة األخ22رى المص2نّفة بالقيم22ة
العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل األخرى ) Fair Value Through Other Comprehensive
 (Incomeوفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .٩
يتض ّمن ھذا البند القروض والتسليفات إلى الزبائن المصنّفة بالكلفة المطفأة ) (Amortized Costوفق
المعي22ار ال22دولي للتق22ارير المالي22ة رق22م  ،٩والحس22ابات المدين22ة الناتج22ة ع22ن عملي22ات ص22كوك مديوني22ة
) (Factoringوعمليات اإليجار التمويلي المجراة مع الزبائن .كما تسجل في ھذا البند أيضاً الحس2ابات
المدينة المتعلقة بعمليات إعادة الضمان ) (Reinsuranceوالتسھيالت الممنوحة للمضمونين.
يتض ّمن ھذا البند أدوات ال2دين المص2نّفة بالكلف2ة المطف2أة ) (Amortized Costبحس2ب المعي2ار ال2دولي
للتقارير المالية رقم .٩
يتض ّمن ھذا البند المساھمات في الشركات التابعة والزميلة وفقاً للمعيارين المحاسبيين الدوليين رق2م ٢٧
ورق2م  .٢٨أم22ا ف2ي الميزاني22ة المج ّمع2ة فت22درج ف22ي ھ2ذا البن22د المس2اھمات ف22ي الش2ركات الزميل22ة بحس22ب
أسلوب قيد الحقوق الصافية ).(Equity Method
يتضّ 2من األص22ول الم22أخوذة اس22تيفا ًء ل22ديون بموج22ب الم22ادة  ١٥٤م22ن ق22انون النق22د والتس22ليف فض2الً ع22ن
فروقات إعادة تخمين ھذه األصول ،إن وجدت.
تتض ّ 2من األص 2ول الثابت22ة المادي22ة المح ّ 2ددة ف22ي المعي22ار المحاس22بي ال22دولي رق22م  ١٦بم22ا فيھ22ا موج22ودات
المصرف العقارية )األراضي واالبنية( المملوكة منه وفروق2ات إع2ادة تخم2ين العق2ارات المواف2ق عليھ2ا
من مصرف لبنان كما تتض ّمن فروقات إعادة تخمين العقارات وفقاً ألحكام المادة  ٥٠من قانون ض2ريبة
الدخل.
يتض ّمن ھذا البند األصول الثابتة غير الما ّدية المحّ 2ددة ف2ي المعي2ار المحاس2بي ال2دولي رق2م  ٣٨باس2تثناء
الشھرة.
يتضّ 2من ھ2ذا البن2د األص2ول غي2ر المتداول2ة برس2م البي2ع )(Non-Current Assets Held For Sale
وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (IFRS 5) ٥بحسب األھمية النسبية ).(Materiality
يتض ّمن ھذا البند الـذھب والمعادن الثـمينة األخرى فض2الً ع2ن األص2ول الت2ي تك2ون قيمتھ2ا غي2ر ھام2ة،
باإلضافة إلى موجودات أخرى.
كما يتض ّمن ھذا البن2د حس2ابات التس2وية ،بم2ا فيھ2ا حس2ابات تس2ديد أو ق2بض قيم2ة الس2ندات المالي2ة وال2ذمم
المدينة المتعلقة بالضرائب الجارية ) (Current Taxوالض2رائب المؤ ّجل2ة ) (Deferred Taxالمحّ 2ددة
في المعيار المحاسبي الدولي رقم .١٢
تدرج في ھذا البند قيمة الشھرة التي تدخل في نطاق التجميع وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣
) (IFRS 3والخاض22عة الختب22ارات الت22دني ) (Impairment Testوفق 2اً للمعي22ار المحاس22بي ال22دولي
رقم .٣٦

 -١أدﺧﻞ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﻀﺎﺣﺎت ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٠٣٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٣/١٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٨
نص /قسم  /١ر  /٣٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

 ١٥٢ﻣﻜﺮر ٤

اإليضاحات حول بيان الوضع المالي للنشر
وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية )(IFRS
المطلوبات وحقوق المساھمين:

-II

رقم
اإليضاح
١
٢

اإليضاحات
يتض ّمن ھذا البند الحسابات الدائنة مع مصرف لبنان ومؤسسات اإلصدار األخرى
يتض ّمن ھذا البند الحسابات الدائنة مع المصارف والمؤسسات المالي2ة ،م2ا ع2دا المطلوب2ات المتمثل2ة ب2أوراق
مص22رفية أو مالي22ة وال22ديون المش22روطة .كم22ا يتض ّ 2من إتفاقي22ات إع22ادة الش22راء ) (REPOم22ع المص22ارف
والمؤسسات المالية والحسابات الدائنة مع الھيئات اإلقليمية والدولية ومصارف اإلنماء المتعددة األطراف.
يتض ّمن ھذا البند القيمة العادلة السلبية للمشتقات المالية بما فيھا تلك المقبولة لتغطية المخاطر.
يتض ّمن ھذا البند المطلوبات المالية للمت2اجرة ) (Financial Liability Held For Tradingوالخص2وم
المالية األخرى بما فيھا حسابات الودائع المركبة أو المرتبطة بمشتقات مالية المس ّجلة بالقيمة العادل2ة مقاب2ل
حساب األرباح والخسائر ).(Fair Value Through Profit or Loss
يتضّ 2من ھ2ذا البن2د الحس2ابات الدائن2ة بالكلف2ة المطف2أة ) (Amortized Costالعائ2دة للعملي2ات م2ع العم2الء
الدائنين من غير المصارف والمؤسسات المالية ،ما عدا حسابات الودائع المركبة والمرتبطة بمشتقات مالية
التي تسجّل بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر.
يتض ّمن ھذا البند المطلوبات المتمثلة بأوراق مصرفية أو مالية ما عدا الديون المشروطة.
يتض ّمن ھذا البند الذمم الدائنة المتعلقة بالضرائب الجارية والمؤ ّجلة المحّ 2ددة ف2ي المعي2ار المحاس2بي ال2دولي
رقم .١٢
كما يتض ّمن حسابات التسوية ،والذمم الدائنة لصالح اآلخرين ،بم2ا ف2يھم الم2وظفين ،غي2ر المدرج2ة ف2ي بن2ود
أخرى من المطلوبات ،إن وجدت.
يتض ّمن ھذا البند المؤونات المكوّن2ة وفق2اً للمعي2ار المحاس2بي ال2دولي رق2م  ٣٧ومؤون2ات الخس2ائر اإلئتماني2ة
المتوقعة عل2ى اإللتزام2ات المالي2ة خ2ارج الميزاني2ة الخاض2عة للمعي2ار ال2دولي للتق2ارير المالي2ة رق2م  .٩كم2ا
يتض ّمن المؤونات المكوّنة مقابل المنافع العائدة للموظفين.
يتضّ 2من ھ2ذا البن2د إص2دارات الس2ندات أو ال2ديون المرؤوس2ة ألج2ل محّ 2دد أو غي2ر محّ 2دد فض2الً ع2ن األس22ھم
التفضيلية غير المدرجة في حقوق المساھمين وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم .٣٢
يتض ّمن ھذا البند المطلوبات المرتبطة باألصول المتداولة برسم البي2ع وفق2اً للمعي2ار ال2دولي للتق2ارير المالي2ة
رقم  (IFRS 5) ٥بحسب األھمية النسبية.
ي22ت ّم التص22ريح ف22ي أي م22ن البن22ود المعني22ة بھ22ذا اإليض22اح ،حي22ث ينطب22ق ،ع22ن األدوات الرأس22مالية الھجين22ة
) (Hybrid Instrumentsوفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٣٢باإلضافة إلى األدوات المالية الخاضعة
للمعيار الدولي للتقارير المالية  IFRS 2المتعلّق بالدفع على أساس األسھم ).(Share-Based Payment
تتض ّمن االحتياط2ات المرتبط2ة ب2رأس الم2ال :االحتي2اطي الق2انوني ،االحتي2اطي الع2ام غي2ر القاب2ل للتوزي2ع ،
الخ....
تدرج أيضاً في ھذا البند األدوات المالية الرأسمالية المعاد شراؤھا التي تن ّزل قيمتھا من األموال الخاصة.
يتض ّمن ھذا البند فروقات إعادة تخمين الموجودات العقارية )األراضي واالبنية( المملوكة من المصرف أو
المؤسسة المالية بكامل أس2ھمھا وفروق2ات إع2ادة تخم2ين الموج2ودات العقاري2ة المملوك2ة بكام2ل أس2ھمھا م2ن
الشركات العقارية التي يساھم فيھا المصرف أو المؤسسة المالية وفروقات إعادة تخمين العقارات المأخوذة
استيفا ًء لديون وفقاً ألحكام المادة  ١٥٤من قانون النقد والتسليف.
يمثل التغيّر الناجم عن عوامل السوق.

٣
٤
٥
٦
٧

٨
٩
١٠
١١

١٢

١٣

ال يتض ّمن ھذا البند سوى حصة المجموعة من أرباح أو خسائر ال2دورة .أم2ا حص2ة األقلي2ة فت2درج ف2ي البن2د
المخصص له المذكور في اإليضاح رقم  ١٥أدناه.
يتض ّمن ھذا البند حقوق األقلية من المساھمين في األموال الخاصة للوحدات المج ّمعة مع المصرف األم.

١٤
١٥

- III

خارج الميزانية:

ي22ت ّم التص22ريح ع22ن االلتزام22ات والتعھ22دات المالي22ة الخاض22عة للمعي22ار ال22دولي للتق22ارير المالي22ة رق22م  ٩بقيمتھ22ا
اإلجمالية أي دون تنزيل مؤونات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على ھذه اإللتزامات والتعھدات.
رقم
اإليضاح
١

اإليضاحات
يتض ّمن ھذا البند العقود ذات التنفيذ اإللزامي )…  (Swaps, Futures,بقيمتھا االسمية ،اما العقود ذات
التنفي222222222ذ المش222222222روط )… (Options,فت222222222درج بالقيم222222222ة االس222222222مية لألص222222222ول المالزم222222222ة لھ222222222ا
).(Underlying Asset
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اإليضاحات حول بيان الدخل المع ّد للنشر

١

وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية )(IFRS

رقم
اإليضاح
١

٢

٣

اإليضاحات
يتض ّمن ھذا البند الفوائد واإليرادات المشابھة بما فيھا العموالت الت2ي لھ2ا ط2ابع الفوائ2د ،بم2ا فيھ2ا أھ2م العناص2ر
التالية :
• الفوائد السارية والمستحقة على حسابات المصارف والمؤسسات المالية المدينة
• الفوائد السارية والمستحقة عل2ى التس2ھيالت والق2روض للزب2ائن المص2نّفة بالكلف2ة المطف2أة ) Amortized
(Cost
• الفوائد السارية والمستحقة على األدوات المالية المص2نّفة بالكلف2ة المطف2أة ) (Amortized Costمحتس2بة
وفقاً لطريقة الفائدة الفعلية ).(Effective Interest Rate
• الفوائد السارية والمستحقة على أدوات تغطية القيمة العادلة ) (Fair Value Hedgingلألص2ول المالي2ة
ذات الفائدة الثابتة المتعلّقة بحسابات المصارف والمؤ ّسسات المالية وبالتسليفات للزبائن وباألدوات المالية
المصنّفة بالكلفة المطفأة.
• المب22الغ المع22اد ت22دويرھا م22ن األم22وال الخاص22ة إل22ى حس22اب النت22ائج العائ22دة ألدوات تغطي22ة الت22دفقات النقدي22ة
) (Cash Flow Hedgingالمرتبطة بمعدالت الفائدة في ح2ال كان2ت الفوائ2د عل2ى األص2ول المالي2ة الت2ي
يتم تغطيتھا مسجلة في حساب الفوائد واإليرادات المشابھة.
• اإليرادات التي تكون طبيعتھا فوائد من عمليات اإليجار التمويلي ).(Finance Lease
• الفوائد المعاد احتسابھا على أس2اس الفائ2دة الفعلي2ة ) (Effective Interest Rateعل2ى ص2افي األص2ول
المالي2ة الت2ي ش2ھدت ت2دنياً ف2ي قيمتھ2ا اإلئتماني2ة ) (Credit Impaired Loansبحس2ب المعي2ار ال2دولي
للتقارير المالية .IFRS 9
ال تن ّزل من إيرادات الفوائد المسجلة ضمن ھذا البند الضريبة المترتبة قانوناً على ھذه اإليرادات.
يتض ّمن ھذا البند الفوائد واألعباء المش2ابھة ،بم2ا فيھ2ا العم2والت الت2ي لھ2ا ط2ابع الفوائ2د ،بم2ا فيھ2ا أھ2م العناص2ر
التالية :
• الفوائد السارية والمستحقة على حسابات المصارف والمؤسسات المالية الدائنة.
• الفوائد السارية والمستحقة على حسابات الزبائن الدائنة غير المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح
والخسائر ). (FVTPL
• الفوائد السارية والمستحقة على المطلوبات المتمثلة بأوراق مصرفية أو مالية.
• الفوائد السارية والمستحقة على الديون المشروطة.
• المب22الغ المع22اد ت22دويرھا م22ن األم22وال الخاص22ة إل22ى حس22اب النت22ائج العائ22دة ألدوات تغطي22ة الت22دفقات النقدي22ة
المرتبطة بمعدالت الفائدة في حال كانت الفوائد على األصول المالية التي يتم تغطيتھ2ا مس2جلة ف2ي حس2اب
الفوائد واألعباء المشابھة.
• األعباء التي لھا طبيعة الفوائد على عمليات اإليجار التمويلي.
يتض ّمن ھذا البند مجموع اإليرادات مقابل الخدمات المق ّدمة إلى الغي2ر بم2ا فيھ2ا العم2والت الت2ي ال تش2كل ج2زءاً
من معدالت الفوائد الفعلية وسائر اإليرادات التي ليس لھا طبيعة الفوائد.

 -١أدﺧﻞ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﻀﺎﺣﺎت ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٠٣٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٣/١٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٨
نص /قسم  /١ر  /٣٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠
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اإليضاحات حول بيان الدخل المع ّد للنشر
وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية )(IFRS
رقم
اإليضاح
٤

٥

٦

اإليضاحات
يتضّ 2من ھ22ذا البن22د عل22ى الت22والي عناص22ر األرب22اح والخ22ـسائر المتعلق22ة باألص22ول والمطلوب 2ات المالي22ة المص22نفة
بالقيمة العادل2ة مقاب2ل حس2اب األرب2اح والخس2ائر ) ،(Fair Value Through Profit or Lossبم2ا فيھ2ا أھ2م
العناصر التالية:
• العوائد واإليرادات األخرى من األسھم واألدوات المالية األخرى ذات اإليرادات المتقلبة.
• الفوائد السارية والمستحقة من السندات المالية في محفظة األصول والخصوم المالية.
• التغيّرات في القيمة العادلة )المح ّددة دون األخذ بعين االعتب2ار الفوائ2د الس2ارية عليھ2ا( لألص2ول والخص2وم
المالية .األرباح والخسائر الناتجة عن تصفية األصول المالية.
• التغيّرات في القيمة العادلة )المح ّددة دون األخذ بعين االعتبار الفوائد السارية عليھا( للمشتقات المالية الت2ي
ال ت22دخل ف22ي عملي22ات تغطي22ة القيم22ة العادل22ة أو الت22دفقات النقدي22ة فض2الً ع22ن نت22ائج عملي22ات تص22فيتھا أو تل22ك
الناتجة عن الجزء غير المؤثر في التغطية ) (Ineffective Portionكما يتض ّمن ھذا البند الفوائد السارية
والمستحقة للمشتقات المذكورة إذا كان المصرف ال يسجلھا ضمن حسابات الفوائد واإليرادات المشابھة أو
حسابات الفوائد واألعباء المشابھة.
• الج22زء غي22ر الم22ؤثر ف22ي التغطي22ة ) (Ineffective Portionم22ن نت22ائج عملي22ات تغطي22ة القيم22ة العادل22ة أو
الت222دفقات النقدي222ة أو الموج222ودات الص222افية للوح222دات التابع222ة ف222ي الخ222ارج ب222العمالت األجنبي222ة ) Net
.(Investment in Foreign Operations
• أرباح/خسائر عمليات القطع الفوري وألجل.
ال تن ّزل من إيرادات الفوائد المسجلة ضمن ھذا البند الضريبة المترتبة قانوناً على ھذه اإليرادات.
يتض ّمن ھذا البند بنوع خاص عناصر األرباح والخسائر التالية :
• العوائد واإليرادات األخرى من األسھم والحصص المصنفة بالقيم2ة العادل2ة مقاب2ل عناص2ر ال2دخل الش2امل
) (Fair Value through Other Comprehensive incomeوف22ق
األخ22رى
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩غير الناجمة عن عمليات تصفية ).(Derecognition
• نتائج عمليات تصفية ) (Derecognitionاألصول المالية المصنفة بالكلفة المطف2أة وبالقيم2ة العادل2ة مقاب2ل
عناص2ر ال2دخل الش2امل األخ2رى )،(Fair Value Through Other Comprehensive Income
ضمن الشروط المنصوص عليھا في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .٩
• نت22ائج عملي22ات إع22ادة تص22نيف ) (Reclassificationاألص22ول المالي22ة المص22نفة بالكلف22ة المطف22أة ،ض22من
الشروط المنصوص عليھا في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .٩
يتض ّمن ھذا البند بصورة خاصة :
• إيرادات عمليات اإليجار التمويلي غير تلك المدرجة في حساب الفوائد واإليرادات المشابھة.
• إيرادات عمليات اإليجار العادي )بدالت اإليجار ،عالوات البيع.(... ،
• اإلي22رادات المرتبط22ة بعملي22ات الت22أمين غي22ر تل22ك المدرج22ة ض22من عملي22ات اإليج22ار الم22ذكورة ف22ي النقطت22ين
أعاله.
• صافي االستردادات من حسابات المخصصات الفنية لعقود التأمين.
• اإليرادات الناتجة عن بيع األصول المأخوذة استيفا ًء لديون.
• العوائد واإليرادات األخرى.
ال ت22دخل ف22ي ھ22ذا البن22د اإلي22رادات الت22ي تك22ون طبيعتھ22ا عم22والت م22ن النش22اطات األخ22رى إذا كان22ت تس22جل ف22ي
حسابات اإليرادات من العموالت.
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اإليضاحات حول بيان الدخل المع ّد للنشر
وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية )(IFRS
رقم
اإليضاح
٧

٨
٩
١٠
١١

١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧

اإليضاحات
يتض ّمن ھذا البند :
• مخصص2ات واس2تردادات مؤون2ات الخس2ائر اإلئتماني2ة المتوقع2ة ) (Expected Credit Lossesعل2ى
األصول المالية داخل الميزانية وااللتزامات المالية خ2ارج الميزاني2ة الخاض2عة للمعي2ار ال2دولي للتق2ارير
المالية  IFRS 9والمصنفة ضمن األصول واإللتزامات المالي2ة المنتج2ة الت2ي ل2م تش2ھد ارتفاع2اً ملحوظ2اً
في مخاطر اإلئتمان ) (Stage 1واألصول واإللتزام2ات المالي2ة المنتج2ة الت2ي ش2ھدت ارتفاع2اً ملحوظ2اً
في مخاطر اإلئتمان ) (Stage 2واألصول واإللتزامات المالية غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا
اإلئتمانية ). (Stage 3
يتض ّمن ھذا البند بنوع خاص مخصصات واستردادات المؤونات عل2ى الحص2ص والمس2اھمات ف2ي الش2ركات
التابعة والزميلة.
يشمل أي مؤونات أخرى مأخوذة مقابل أي إلتزامات طارئة.
يتض ّمن ھذا البند أعباء المستخدمين بما فيھ2ا الروات2ب واألج2ور واش2تراكات الض2مان االجتم2اعي والض2رائب
والرس2وم العائ2دة لھ2ذه األعب2اء فض2الً ع2ن أعب2اء ال2دورة المالي2ة المتعلق2ة بالمترتب2ات االجتماعي2ة وفق2اً للمعي22ار
المحاسبي الدولي رقم  ١٩والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .٢
يتض ّمن ھذا البند بنوع خاص:
• أعباء عمليات اإليجار التمويلي ما عدا تلك المسجلة في حسابات "الفوائد واألعباء المشابھة".
• أعب22اء عملي22ات اإليج22ار العادي22ة )) (Operating Leaseمخصص22ات االس22تھالكات ،الحس22ومات عل22ى
عمليات البيع.(... ،
• األعب22اء المرتبط22ة بعملي22ات الت22أمين م22ا ع22دا تل22ك المس22جلة ف22ي أعب22اء عملي22ات اإليج22ار المش22ار إليھ22ا ف22ي
النقطتين أعاله.
• صافي المخصصات الفنية المكوّنة على عقود التأمين.
• الضريبة على الفوائد وفقاً ألحكام المادة  ٥١من القانون رقم  ٢٠٠٣/٤٩٧المع ّدل2ة بموج2ب الق2انون رق2م
 ٦٤تاريخ .٢٠١٧/١٠/٢٠
• األعباء اإلدارية األخرى بما فيھا الضرائب والرسوم األخرى وأعباء الخدمات الخارجية.
• األعباء الناتجة عن بيع األصول المأخوذة استيفا ًء لديون.
• األعباء المرتبطة بإعادة الھيكلة.
ال تدخل في ھذا البند األعباء على العمليات األخرى التي لھا طبيعة العموالت وتسجل في حسابات العموالت.
يتض ّمن ھذا البند إستھالكات ومؤونات األصول الثابتة المادية وتلك العائدة لألصول المأخوذة إستيفاء لديون.
يتضّ 2من ھ22ذا البن22د مخصص22ات ت22دني قيم22ة الش22ھرة وفق2اً للمعي22ار المحاس22بي ال22دولي رق22م  ٣٦والمعي22ار ال22دولي
للتقارير المالية رقم .٣
يتضّ 2من ھ22ذا البن22د ص22افي األرب22اح والخس22ائر الن22اتج ع22ن تص22فية األص22ول الما ّدي22ة وغي22ر الما ّدي22ة المخصص22ة
ألعمال المصرف أو المؤسسة المالية.
يتـض ّمن ھ2ذا الب2ـند النت2ـائج بع2د الض2ـريبة للن2ـشاطات المت2ـوقفة أو ق2ـيد التص2ـفية ) Non-Current Assets
 (Held for Sale and Discontinued Operationsوفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .٥
تحتسب ھذه النسبة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم .٣٣
تحتسب ھذه النسبة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم .٣٣

نص /قسم  /١ر  /٣٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠
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فروع لبنان
الوتيرة :سنوية

القيم بما يوازي ماليين ل.ل

بيان االرباح والخسائر
١
PL1
رقم
البند
1100
1100
1180
1180
1102
1103
1106
1107
1108
1109
1111
1112
1119
1181
1181
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1131
1132
1139
1182
1182
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1151
1152
1159
1183

البند

بالليرة
اللبنانية

بالعمالت
االجنبية

1180+1181+1182-1183
ايرادات الفوائد
1102+1103+1106+1107+1108+1109+1111+1112+1119
االصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب االرباح والخسائر)(FVPL
ـ شھادات ايداع ) مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى (
ـ سندات الخزينة اللبنانية و سندات حكومية اخرى
ـ الشھادات المصرفية -مصارف غير مرتبطة
ـ الشھادات المصرفية -مصارف مرتبطة
ـ قروض وتسليفات للزبائن
ـ قروض وتسليفات للجھات المرتبطة
ـ قروض وتسليفات للقطاع العام
ـ سندات دين وقيم مالية اخرى ذات ايرادات ثابتة
ـ فوائد وايرادات اخرى مشابھة
1121+1122+1123+1124+1125
+1126+1127+1128+1129+1131+1132+1139
االصول المالية المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر
االئتمان والمصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل االخرى وبالكلفة
المطفاةFVOCI/AC
ـ الحسابات النقدية مع مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى
ـ شھادات ايداع )مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى (
ـ سندات الخزينة اللبنانية و سندات حكومية اخرى
ـ الحسابات لدى القطاع المالي غير المرتبط
ـ الحسابات لدى القطاع المالي المرتبط
ـ الشھادات المصرفية -مصارف غير مرتبطة
ـ الشھادات المصرفية -مصارف مرتبطة
ـ قروض وتسليفات للزبائن
ـ قروض وتسليفات للجھات المرتبطة
ـ قروض وتسليفات للقطاع العام
ـ سندات دين وقيم مالية اخرى ذات ايرادات ثابتة
ـ فوائد وايرادات اخرى مشابھة
1141+1142+1143+1144+1145
+1146+1147+1148+1149+1151+1152+1159
االصول المالية غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
الحسابات النقدية مع مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى
ـ شھادات ايداع ) مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى (
ـ سندات الخزينة اللبنانية و سندات حكومية اخرى
ـ الحسابات لدى القطاع المالي غير المرتبط
ـ الحسابات لدى القطاع المالي المرتبط
ـ الشھادات المصرفية -مصارف غير مرتبطة
ـ الشھادات المصرفية -مصارف مرتبطة
ـ قروض وتسليفات للزبائن
ـ قروض وتسليفات للجھات المرتبطة
ـ قروض وتسليفات للقطاع العام
ـ سندات دين وقيم مالية اخرى ذات ايرادات ثابتة
ـ فوائد وايرادات اخرى مشابھة
الضريبة على الفوائد المقبوضة

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٠٣٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٣/١٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٨

مقيم

غير
مقيم

مقيم

غير
مقيم

المجموع

 ١٥٢ﻣﻜﺮر ٩

1200
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1211
1219
1300
1300

1305
1306
1307
1308
1309
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1319
1000
1000

1201+1202+1203+1204
+1205+1206+1207+1208+1209+1211+1219
اعباء الفوائد
حسابات مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى
ـ حسابات القطاع المالي غير المرتبط
ـ حسابات القطاع المالي المرتبط
ـ ودائع الزبائن وارصدة دائنة اخرى
ـ ودائع منشؤھا عقود ائتمانية
ـ ودائع من الجھات المرتبطة
ـ ودائع القطاع العام
ـ الشھادات المصرفية
ـ قروض بموجب سندات دين وما يماثلھا )ادوات مالية مركبة ،ديون
مرؤوسة(...
ـ المقدمات النقدية المخصصة لراس المال
ـ فوائد و اعباء اخرى مشابھة
1305+1306+1307+1308+1309
+1312+1313+1314+1315+1316+1317+1319
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة )المكونة ( ناقص االستردادات على
االصول المالية المنتجة والغير منتجة والمصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر )(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-
الدخل الشامل االخرى وبالكلفة المطفاة -/+
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على الحسابات مع
مصرف لبنان
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على شھادات ايداع
مع مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على سندات الخزينة
اللبنانية وغير اللبنانية
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على الحسابات مع
القطاع المالي غير المرتبط
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على الحسابات مع
القطاع المالي المرتبط
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على الشھادات
المصرفية -مصارف غير مرتبطة
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على الشھادات
المصرفية -مصارف مرتبطة
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على قروض
وتسليفات الزبائن المنتجة
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة /المستردة على قروض
وتسليفات الزبائن الغير منتجة
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على الحسابات مع
القطاع العام
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على سندات الدين
وما يماثلھا
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة /المستردة على باقي
الحسابات واالصول المالية
1100-1200+1300
)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-
صافي الفوائد المقبوضة بعد حسم المؤونات واالستردادات

2100

ايرادات االسھم والحصص والقيم المالية االخرى ذات االيرادات المتقلبة

2200
2200
2210
2210
2201
2212
2213
2214

2210-2220
صافي العموالت والرسوم )+او(-
2212+2213+2214+2215+2216+2217+2219
ـ العموالت والرسوم المقبوضة

)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-

منھا لدى القطاع المالي
الحواالت
القروض والتسليفات
االعتمادات المستندية
نص /قسم  /١ر  /٣٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

 ١٥٢ﻣﻜﺮر ١٠

2215
2216
2217
2219

البطاقات المصرفية
االيداع
الكفاالت
اخرى

2220
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2229
3000

2222+2223+2224+2225+2229
ـالعموالت والرسوم المدفوعة

3000
3105
3105
3111
3112
3113
3114
3115
3205
3205

منھا لدى القطاع المالي
الكفاالت
االيداع
االدوات المالية المصدرة
البطاقات المصرفية
اخرى
3105+3205+3305+3405+3505
صافي ارباح او خسائر عمليات القطع وعمليات البيع وفروقات تقييم االصول
والمطلوبات المالية)+او(-
3111+3112+3113+3114+3115
صافي ارباح )خسائر (عمليات بيع شھادات االيداع والقروض والتسليفات
واالدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب االرباح والخسائر
FVPL

)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-

)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-

سندات خزينة اللبنانية وسندات حكومية اخرى
شھادات اياع مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى
الشھادات المصرفية قطاع مالي مرتبط وغير مرتبط
القروض والتسليفات
اسھم وحصص سندات دين وادوات مالية اخرى
3211+3212+3213+3214+3215
صافي ارباح )خسائر(عمليات بيع شھادات االيداع والقروض والتسليفات
واالدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل االخرى
,وبالكلفة المطفاة AC&FVOCI

)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-

3211
3212
3213
3214
3215

سندات خزينة اللبنانية وسندات حكومية اخرى
شھادات ايداع مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى
الشھادات المصرفية قطاع مالي مرتبط وغير مرتبط
القروض والتسليفات
اسھم وحصص سندات دين وادوات مالية اخرى

3305

صافي فروقات تقييم االصول والمطلوبات المالية االيجابية )السلبية (

)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-

3405

صافي ارباح وخسائر عمليات بيع المساھمات واالستثمارات االيجابية
)السلبية(

)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-

3505

صافي ارباح )خسائر( القطع

)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-

4050
4100
4100
4101
4110
4190
4200
4200
4201
4210
4220
4230
4240
4250

الخسائر الناتجة عن شطب الديون
4110+4190
االيرادات التشغيلية االخرى

منھا مع القطاع المالي
ايجارات مقبوضة
ايرادات تشغيلية اخرى
4210+4220+4230+4240+4250+4260+4290
االعباء التشغيلية االخرى

منھا مع القطاع المالي
ايجارات مدفوعة
اتعاب التدقيق واالستشارات
نفقات سفر
اعالنات وتسويق
الرسوم المدفوعة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع

 ١٥٢ﻣﻜﺮر ١١
الھبات والمساعدات االجتماعية
نفقات تشغيلية اخرى

4260
4290
4300
4300
4310
4330
4340
4350

ـ الرواتب واالجور وملحقاتھا
مؤونة تعويضات نھاية الخدمة
اشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ـ اعباء الموظفين االخرى

4400

مخصصات استھالكات ومؤونات االصول الثابتة المادية وغير المادية

4500

صافي المؤونات ناقص االستردادات على )تدني قيمة المساھمات
واالستثمارات وتقلبات اسعار القطع ومخاطر البلد و اصول مالية ثابتة اخرى
مشابھة()+او(-

4600

ـصافي المؤونات ناقص االستردادات على حسابات خارج الميزانية)+او(-

5000
5000
6100
6100
6110
6120
6200
7000
7000

1000+2100+2200+3000-4050+4100-4200-43004400+4500+4600
النتائج العادية قبل الضريبة )+او(-
6110-6120
النتائج االستثنائية قبل الضريبة )+او(-
ـ ايرادات استثنائية
ـ اعباء استثنائية
الضريبة على االرباح
5000+6100-6200
نتائج الدورة المالية)+او(-

4310+4330+4340+4350
االعباء االدارية والعمومية

)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-

)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-
مھلة التسليم اخر شھر حزيران

نص /قسم  /١ر  /٣٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

 ١٥٢ﻣﻜﺮر ١٢

مصرف لبنان
مديرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية
مجمع
القيم بما يوازي ماليين ل.ل

المصرف او المؤسسة :
رقم المصرف او المؤسسة :
الوتيرة :السنوية

بيان االرباح والخسائر
١
PL9
رقم
البند
1100
1100
1180
1180
1102
1103
1106
1107
1108
1109
1111
1112
1119
1181
1181
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1131
1132
1139
1182
1182
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147

البند
1180+1181+1182-1183
ايرادات الفوائد
1102+1103+1106
+1107+1108+1109+1111+1112+1119
االصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب االرباح
والخسائر)(FVPL
ـ شھادات ايداع ) مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى (
ـ سندات الخزينة اللبنانية و سندات حكومية اخرى
ـ الشھادات المصرفية -مصارف غير مرتبطة
ـ الشھادات المصرفية -مصارف مرتبطة
ـ قروض وتسليفات للزبائن
ـ قروض وتسليفات للجھات المرتبطة
ـ قروض وتسليفات للقطاع العام
ـ سندات دين وقيم مالية اخرى ذات ايرادات ثابتة
ـ فوائد وايرادات اخرى مشابھة
+1125+1126+1127+ 1121+1122+1123+1124
1128+1129+1131+1132+1139
االصول المالية المنتجة التي لم تشھد والتي شھدت ارتفاعا ملحوظا
في مخاطر االئتمان والمصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل
الشامل االخرى وبالكلفة المطفاةFVOCI/AC
ـ الحسابات النقدية مع مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى
ـ شھادات ايداع )مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى (
ـ سندات الخزينة اللبنانية و سندات حكومية اخرى
ـ الحسابات لدى القطاع المالي غير المرتبط
ـ الحسابات لدى القطاع المالي المرتبط
ـ الشھادات المصرفية -مصارف غير مرتبطة
ـ الشھادات المصرفية -مصارف مرتبطة
ـ قروض وتسليفات للزبائن
ـ قروض وتسليفات للجھات المرتبطة
ـ قروض وتسليفات للقطاع العام
ـ سندات دين وقيم مالية اخرى ذات ايرادات ثابتة
ـ فوائد وايرادات اخرى مشابھة
+1145+11 1141+1142+1143+1144
46+1147+1148+ 1149 +1151+1152+1159
االصول المالية غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
الحسابات النقدية مع مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى
ـ شھادات ايداع ) مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى (
ـ سندات الخزينة اللبنانية و سندات حكومية اخرى
ـ الحسابات لدى القطاع المالي غير المرتبط
ـ الحسابات لدى القطاع المالي المرتبط
ـ الشھادات المصرفية -مصارف غير مرتبطة
ـ الشھادات المصرفية -مصارف مرتبطة

بالليرة اللبنانية

مقيم

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٠٣٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٣/١٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٨

غير
مقيم

بالعمالت
االجنبية

مقيم

غير
مقيم

المجموع

 ١٥٢ﻣﻜﺮر ١٣

1148
1149
1151
1152
1159
1183
1200
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1211
1219
1300
1300

1305
1306
1307
1308
1309
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1319
1000
1000
2100
2200
2200

ـ قروض وتسليفات للزبائن
ـ قروض وتسليفات للجھات المرتبطة
ـ قروض وتسليفات للقطاع العام
ـ سندات دين وقيم مالية اخرى ذات ايرادات ثابتة
ـ فوائد وايرادات اخرى مشابھة
الضريبة على الفوائد المقبوضة
+1204+1205+1206+1207+ 1201+1202+1203
1208+1209+1211+1219
اعباء الفوائد
حسابات مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى
ـ حسابات القطاع المالي غير المرتبط
ـ حسابات القطاع المالي المرتبط
ـ ودائع الزبائن وارصدة دائنة اخرى
ـ ودائع منشؤھا عقود ائتمانية
ـ ودائع من الجھات المرتبطة
ـ ودائع القطاع العام
ـ الشھادات المصرفية
ـ قروض بموجب سندات دين وما يماثلھا )ادوات مالية مركبة ،ديون
مرؤوسة(...
ـ المقدمات النقدية المخصصة لراس المال
ـ فوائد و اعباء اخرى مشابھة
+1309+1312+1313+ 1305+1306+1307+1308
1314+1315+1316+1317+1319
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة )المكونة ( ناقص
االستردادات على االصول المالية المنتجة والغير منتجة والمصنفة
)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-
بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل االخرى وبالكلفة المطفاة
-/+
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على
الحسابات مع مصرف لبنان
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على
شھادات ايداع مع مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على
سندات الخزينة اللبنانية وغير اللبنانية
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على
الحسابات مع القطاع المالي غير المرتبط
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على
الحسابات مع القطاع المالي المرتبط
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على
الشھادات المصرفية -مصارف غير مرتبطة
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على
الشھادات المصرفية -مصارف مرتبطة
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على
قروض وتسليفات الزبائن المنتجة
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة /المستردة على
قروض وتسليفات الزبائن الغير منتجة
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على
الحسابات مع القطاع العام
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة/المستردة على
سندات الدين وما يماثلھا
صافي مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة المكونة /المستردة على باقي
الحسابات واالصول المالية
1100-1200+1300
)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-
صافي الفوائد المقبوضة بعد حسم المؤونات واالستردادات
ايرادات االسھم والحصص والقيم المالية االخرى ذات االيرادات
المتقلبة
2210-2220
)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-
صافي العموالت والرسوم )+او(-
نص /قسم  /١ر  /٣٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

 ١٥٢ﻣﻜﺮر ١٤

2210
2210
2201
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2219
2220
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2229
3000
3000
3105
3105
3111
3112
3113
3114
3115
3205
3205
3211
3212
3213
3214
3215
3305
3405
3505
4050
4100
4100
4101
4110
4190
4200
4200
4201
4210
4220
4230

2212+2213+2214+2215+2216+2217+2219
ـ العموالت والرسوم المقبوضة

منھا لدى القطاع المالي
الحواالت
القروض والتسليفات
االعتمادات المستندية

البطاقات المصرفية
االيداع
الكفاالت
اخرى
2222+2223+2224+2225+2229
ـالعموالت والرسوم المدفوعة

منھا لدى القطاع المالي
الكفاالت
االيداع
االدوات المالية المصدرة
البطاقات المصرفية
اخرى
3105+3205+3305+3405+3505
صافي ارباح او خسائر عمليات القطع وعمليات البيع وفروقات تقييم
)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-
االصول والمطلوبات المالية)+او(-
3111+3112+3113+3114+3115
صافي ارباح )خسائر (عمليات بيع شھادات االيداع والقروض
والتسليفات واالدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب
)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-
االرباح والخسائر FVPL

سندات خزينة اللبنانية وسندات حكومية اخرى
شھادات اياع مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى
الشھادات المصرفية قطاع مالي مرتبط وغير مرتبط
القروض والتسليفات
اسھم وحصص سندات دين وادوات مالية اخرى
3211+3212+3213+3214+3215
صافي ارباح )خسائر(عمليات بيع شھادات االيداع والقروض
والتسليفات واالدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر
الدخل الشامل االخرى ,وبالكلفة المطفاة AC&FVOCI

)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-

سندات خزينة اللبنانية وسندات حكومية اخرى
شھادات ايداع مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى
الشھادات المصرفية قطاع مالي مرتبط وغير مرتبط
القروض والتسليفات
اسھم وحصص سندات دين وادوات مالية اخرى
صافي فروقات تقييم االصول والمطلوبات المالية االيجابية )السلبية ( )(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-
صافي ارباح وخسائر عمليات بيع المساھمات واالستثمارات
)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-
االيجابية )السلبية(
)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-
صافي ارباح )خسائر( القطع
الخسائر الناتجة عن شطب الديون
4110+4190
االيرادات التشغيلية االخرى

منھا مع القطاع المالي
ايجارات مقبوضة
ايرادات تشغيلية اخرى
4210+4220+4230+4240+4250+4260+4290
االعباء التشغيلية االخرى

منھا مع القطاع المالي
ايجارات مدفوعة
اتعاب التدقيق واالستشارات
نفقات سفر

 ١٥٢ﻣﻜﺮر ١٥

4240
4250
4260
4290
4300
4300
4310
4330
4340
4350
4400

4500
4600
5000
5000
6100
6100
6110
6120
6200
7000
7000

اعالنات وتسويق
الرسوم المدفوعة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع
الھبات والمساعدات االجتماعية
نفقات تشغيلية اخرى
4310+4330+4340+4350
االعباء االدارية والعمومية

ـ الرواتب واالجور وملحقاتھا
مؤونة تعويضات نھاية الخدمة
اشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ـ اعباء الموظفين االخرى
مخصصات استھالكات ومؤونات االصول الثابتة المادية وغير المادية
صافي المؤونات ناقص االستردادات على )تدني قيمة المساھمات
واالستثمارات وتقلبات اسعار القطع ومخاطر البلد و اصول مالية
ثابتة اخرى مشابھة()+او(-
ـصافي المؤونات ناقص االستردادات على حسابات خارج
الميزانية)+او(-
 1000+2100+2200+3000-4050+4100-42004300-4400+4500+4600
النتائج العادية قبل الضريبة )+او(-
6110-6120
)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-
النتائج االستثنائية قبل الضريبة )+او(-
ـ ايرادات استثنائية
ـ اعباء استثنائية
الضريبة على االرباح
5000+6100-6200
)(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-
نتائج الدورة المالية)+او(-
مھلة التسليم اخر شھر حزيران

نص /قسم  /١ر  /٣٣ت /٢٠٢٠-٦-٣٠

