تعميم وسيط رقم ٤٠٣
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢١٠٩تاريخ  ٢٠١٥/١٠/٩المتعلق
بتعديل القرار االساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ ) ١٩٩٨/١١/١٠تصنيف مخاطر الديون(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .٥٨
بيروت  ،في  ٩تشرين األول ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢١٠٩
تعديل القرار االساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ ١٩٩٨/١١/١٠
المتعلق بتصنيف مخاطر الديون.

إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ال سيما المادتين  ١٤٦و ١٧٤منه،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ  ١٩٩٨/١١/١٠وتعديالته المتعلق بتصنيف مخاطر
الديون،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٥/٩/٣٠

يق ّرر ما يأتي :

المادة األولى :يلغى نص البند ) (٢من المادة السادسة من القرار االساسي رقم ٧١٥٩
تاريخ  ١٩٩٨/١١/١٠ويستبدل بالنص التالي:
» -٢تزويد مديرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية في مصرف لبنان،
فصليا ً ،بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرھا وقطاعاتھا
وفق ا ً لالنموذجين ) (CR-1و) (CR-2المرفقين وذلك خالل الشھر الذي يلي
انتھاء كل فصل بـواسطة المشروع الخاص باإلرسال اإللكتروني للتقارير
اإلحصائية )  (eSTRضمن نظام . SEBIL
يتم احتساب االنموذجين ) (CR-1و) (CR-2المشار اليھما اعاله وفق ا ً للبنود
الواردة في الوضعية الشھرية انموذج  ٢٠١٠كما يلي:
أ  -الديون العادية والديون للمتابعة والديون للمتابعة والتسوية:
جزء من كل من البنود التالية:
+ (١١٥٩٠ - ١١٥٨٥ - ١١٥٠٠) + ١٨٤٠٠ + ١٨٣٠٠ + ١١٢٠٠
- ١٤٣٠٠) + (١٤١٩٠ - ١٤١٨٥ - ١٤١٠٠) + ١١٨٠٠ + ١١٦٠٠
.(١٧١٩٠ – ١٧١٨٥ – ١٧١٠٠) + (١٤٣٩٠ – ١٤٣٨٥
../..

-٢ب -الديون دون العادية:
١٧١٨٥ + ١١٥٨٥ + ١٨٢٠٠ + ١٤٣٨٥ + ١٤١٨٥
ج  -الديون المشكوك بتحصيلھا والديون الرديئة:
١٨١٤٠ + ١٧١٩٤ + ١٤٣٩٤ + ١٤١٩٤ + ١١٧٤٠ + ١١٥٩٤
د  -المؤونات المكونة:
١٨١٢٠ + ١٧١٩٢ + ١٤٣٩٢ + ١٤١٩٢ + ١١٧٢٠ + ١١٥٩٢
تدرج الديون دون العادية والديون المشكوك بتحصيلھا والديون الرديئة
دون الفوائد غير المحققة عليھا.
المادة الثانية :يُعمل بھذا القرار اعتباراً من وضعية .٢٠١٥/١٢/٣١
المادة الثالثة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ٩تشرين األول ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان
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