تعميم وسيط رقم ٤٠٤
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢١١٠تاريخ  ٢٠١٥/١٠/٩المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ) ٢٠٠١/٦/٣٠بيانات إحصائية( المرفق بالتعميم االساسي
رقم .٨٥
بيروت  ،في  ٩تشرين األول ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢١١٠
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠

إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ال سيما المادة  ١٤٦منه،
وبن>>>ا ًء عل>>>ى الق>>>رار األساس>>>ي رق>>>م  ٧٨٥٨ت>>>اريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠وتعديالت>>>ه المتعل>>>ق ببيان>>>ات
إحصائية،
وبن>>>>>ا ًء عل>>>>>ى ق>>>>>رار المجل>>>>>س المرك>>>>>زي لمص>>>>>رف لبن>>>>>ان المتخ>>>>>ذ ف>>>>>ي جلس>>>>>ته المنعق>>>>>دة
بتاريخ ،٢٠١٥/٩/٣٠
يقرّ ر ما يأتي :
المادة االولى :يضاف الى البند ) (٢من المقطع "اوالً" من المادة األولى من القرار األساسي
رقم  ٧٨٥٨تاريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠الفقرة التالي نصھا:
» يحتسب االنموذج ) (BBR-5على اساس البنود )١٨٣٠٠ +١٨٢٠٠+ ١١٢٠٠
+ ١٤١٠٠ + ١١٨٠٠ +١١٧٠٠ + ١١٦٠٠ + ١١٥٠٠ + ١٨٤٠٠ +
 (١٨١٠٠ + ١٧١٠٠الواردة في الوضعية الشھرية انموذج «.٢٠١٠
المادة الثانية  :يلغى ن>ص المقط>ع "ثامن>ا ً" م>ن الم>ادة االول>ى م>ن الق>رار األساس>ي رق>م ٧٨٥٨
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠ويستبدل بالنص التالي:
»ثامنا ً :عل>>ى المص>>ارف كاف>>ة تزوي>>د مديري>>ة االحص>>اءات واالبح>>اث االقتص>>ادية
ل>>>>>دى مص>>>>>رف لبن>>>>>ان ،ش>>>>>ھرياً ،بالبيان>>>>>ات ) (A-3و) (A-4و)(A-5
و) (INV-1و) (INV-2المرفقة بھذا القرار«.
المادة الثالثة :يلغ>>>ى ن>>>ص البن>>>د ) (٩م>>>ن الم>>>ادة الثاني>>>ة م>>>ن الق>>>رار األساس>>>ي رق>>>م ٧٨٥٨
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠ويستبدل بالنص التالي:
» -٩ترس>>ل البيان>ات ) (A-3و) (A-4و) (A-5و) (INV-1و) (INV-2المش>>ار
اليھا في المقطع "ثامناً" من المادة األولى من ھذا القرار ،شھريا ً ،خالل مھلة
اقص>>>اھا عش>>>رون يوم>>>ا ً م>>>ن نھاي>>>ة الش>>>ھر المص>>>رح عن>>>ه وذل>>>ك ب>>>ـواسطة
المشروع الخاص باإلرسال اإللكتروني للتقارير اإلحصائية ) (eSTRضمن
نظام «.SEBIL
../..

-٢المادة الرابعة :يلغ>>>>>ى ن>>>>>ص االنم>>>>>وذج ) (A-3المرف>>>>>ق ب>>>>>القرار األساس>>>>>ي رق>>>>>م ٧٨٥٨
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة الخامسة :يُعمل بھذا القرار اعتباراً من وضعية .٢٠١٥/١٢/٣١
المادة السادسة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ٩تشرين األول ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

أﻨﻤوذج A-3
رﻗم اﻝﻤﺼرف واﺴﻤﻪ:
ﺸراﺌﺢ وداﺌﻊ اﻝزﺒﺎﺌن )(١ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وﺒﺎﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺤﺴب اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق) -(٤ﻓروع ﻝﺒﻨﺎن واﻝﺨﺎرج
رﻗم اﻝﻤﺼرف واﺴﻤﻪ:
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ .../.../...
ﻤن ﺸﻬر ﺤﺘﻰ  ٣اﺸﻬر
اﻗل ﻤن ﺸﻬر)(٢
)ﺒﻤﻼﻴﻴن اﻝﻠﻴرات اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ(
ﻋدد اﻝزﺒﺎﺌن)(٣

ل.ل

ﻤﺎ ﻴوازي
اﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ

ل.ل

ﻤﺎ ﻴوازي
اﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ

وﺘﻴرة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  :ﺸﻬرﻴﺔ
ﺘزود ﻤدﻴرﻴﺔ اﻻﺤﺼﺎءات ﺒﻬذا اﻝﻨﻤوذج ﻓﻲ ال  ٢٠ﻤن ﻜل ﺸﻬر

٣اﺸﻬر ﺤﺘﻰ  ٦اﺸﻬر
ل.ل

ﻤﺎ ﻴوازي
اﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ

٦اﺸﻬر ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ
ل.ل

ﻤﺎ ﻴوازي
اﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ

ﺴﻨﺔ ﺤﺘﻰ  ٥ﺴﻨوات
ل.ل

ﻤﺎ ﻴوازي
اﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ

وﻀﻌﻴﺔ ﻓروع ﻝﺒﻨﺎن
اﻗل ﻤن٧ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن ٧و  ٣٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٣٠و ٧٥ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٧٥و ١٥٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ١٥٠و  ٣٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٣٠٠و  ٧٥٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٧٥٠و  ١٥٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ١٥٠٠و ٣٠٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٣٠٠٠و  ٤٥٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٤٥٠٠و  ٧٥٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٧٥٠٠و ١٥٠٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ١٥٠٠٠و ٣٠٠٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٣٠٠٠٠و ٧٥٠٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٧٥٠٠٠و١٥٠٠٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
اﻜﺜر ﻤن  ١٥٠٠٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
اﻝﻤﺠﻤوع -ﻓروع ﻝﺒﻨﺎن
وﻀﻌﻴﺔ ﻓروع اﻝﺨﺎرج
اﻗل ﻤن  ٧ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٧و  ٣٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٣٠و ٧٥ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٧٥و ١٥٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ١٥٠و  ٣٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٣٠٠و  ٧٥٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٧٥٠و  ١٥٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ١٥٠٠و ٣٠٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٣٠٠٠و  ٤٥٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٤٥٠٠و  ٧٥٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٧٥٠٠و ١٥٠٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ١٥٠٠٠و ٣٠٠٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٣٠٠٠٠و ٧٥٠٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
ﺒﻴن  ٧٥٠٠٠و١٥٠٠٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
اﻜﺜر ﻤن  ١٥٠٠٠٠ﻤﻠﻴون ل ل
اﻝﻤﺠﻤوع -ﻓروع اﻝﺨﺎرج
اﻝﻤﺠﻤوع ﻓروع ﻝﺒﻨﺎن واﻝﺨﺎرج
وداﺌﻊ اﻜﺒر  ١٠زﺒﺎﺌن )ﻓروع ﻝﺒﻨﺎن ﻓﻘط(
وداﺌﻊ اﻜﺒر  ١٠زﺒﺎﺌن )ﺒﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼرﻴﺢ(

ﻤﻨﻬم زﺒﺎﺌن ﻏﻴر ﻤﻘﻴﻤﻴن
ﻤﻼﺤظﺎت:
1
2
3
4
5

ﺘﺸﻤل وداﺌﻊ اﻝزﺒﺎﺌن ﺘﻠك اﻝﻤدرﺠﺔ ﺘﺤت ارﻗﺎم اﻝﻔرز اﻻﻝﻲ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻤوذج ) ٢٠٨٠٠ : ٢٠١٠وداﺌﻊ اﻝزﺒﺎﺌن() ٢٤٣٠٠ +وداﺌﻊ ﻤﻨﺸؤﻫﺎ ﻋﻘود اﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ() ٢٤٤٠٠ +وداﺌﻊ ﻫﻴﺌﺎت وﺼﻨﻠدﻴق اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ(
ﺘدون اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻀﻤن ﺨﺎﻨﺔ اﺴﺘﺤﻘﺎق اﻗل ﻤن ﺸﻬر
ﻴﻘﺼد ﺒﻌدد اﻝزﺒﺎﺌن ﻓﻲ اﻝﺨﺎﻨﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻌدد اﻝﻔﻌﻠﻲ) أي ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎن ﻝﻠﻌﻤﻴل ﻋدة ﺤﺴﺎﺒﺎت ﺒﻌدة ﻋﻤﻼت وﻋدة إﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻴﺤﺘﺴب ﻋﻠﻰ اﺴﺎس ﻋﻤﻴل واﺤد**(
إﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼرﻴﺢ
ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻹﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺦ إﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ،و ﺘﺤﺘﺴب
ً
ﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﻓروع اﻝﻤﺼﺎرف اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤن ﺘﻌﺒﺌﺔ وﻀﻌﻴﺔ ﻓروع اﻝﺨﺎرج

٥ﺴﻨوات واﻜﺜر
ل.ل

ﻤﺎ ﻴوازي
اﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ

ﻤﺠﻤوع وداﺌﻊ اﻝزﺒﺎﺌن
ل.ل

ﻤﺎ ﻴوازي
اﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ

ﻤﻨﻬﺎ :اﻝوداﺌﻊ ﺘﺤت اﻝطﻠب
ل.ل

ﻤﺎ ﻴوازي
اﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ

أنموذج A-4
رقم المصرف واسمه:
*شرائح مجموع القروض والتسليفات فروع لبنان والخارج
رقم المصرف واسمه:
كما في .../.../...
)بماليين الليرات اللبنانية(
**عدد
العمالء

وتيرة المعلومات  :شھرية

المجموع العام للديون
ديون رديئة داخل الميزانية
ديون مشكوك بتحصيلھا
ديون دون عادية
ديون للمتابعة والتسوية
ديون للمتابعة
ديون عادية
ما يوازي
ل.ل
ما يوازي
ل.ل
ما يوازي
ل.ل
ما يوازي
ل.ل
ما يوازي
ل.ل
ما يوازي
ل.ل
ما يوازي
ل.ل
العمالت
العمالت عدد العمالء
العمالت عدد العمالء
العمالت عدد العمالء
العمالت عدد العمالء
العمالت عدد العمالء
العمالت عدد العمالء
االجنبية
االجنبية
االجنبية
االجنبية
االجنبية
االجنبية
االجنبية

وضعية فروع لبنان
اقل من  ٧مليون ل ل
بين  ٧و  ٣٠مليون ل ل
بين  ٣٠و  ٧٥مليون ل ل
بين  ٧٥و ١٥٠مليون ل ل
بين  ١٥٠و  ٣٠٠مليون ل ل
بين  ٣٠٠و  ٧٥٠مليون ل ل
بين  ٧٥٠و  ١٥٠٠مليون ل ل
بين  ١٥٠٠و ٣٠٠٠مليون ل ل
بين  ٣٠٠٠و  ٤٥٠٠مليون ل ل
بين  ٤٥٠٠و ٧٥٠٠مليون ل ل
بين  ٧٥٠٠و  ١٥٠٠٠مليون ل ل
بين ١٥٠٠٠و  ٣٠٠٠٠مليون ل ل
بين ٣٠٠٠٠و  ٧٥٠٠٠مليون ل ل
بين  ٧٥٠٠٠و ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
اكثر من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
المجموع -فروع لبنان
وضعية فروع الخارج
اقل من  ٧مليون ل ل
بين  ٧و  ٣٠مليون ل ل
بين  ٣٠و  ٧٥مليون ل ل
بين  ٧٥و ١٥٠مليون ل ل
بين  ١٥٠و  ٣٠٠مليون ل ل
بين  ٣٠٠و  ٧٥٠مليون ل ل
بين  ٧٥٠و  ١٥٠٠مليون ل ل
بين  ١٥٠٠و ٣٠٠٠مليون ل ل
بين  ٣٠٠٠و  ٤٥٠٠مليون ل ل
بين  ٤٥٠٠و ٧٥٠٠مليون ل ل
بين  ٧٥٠٠و  ١٥٠٠٠مليون ل ل
بين ١٥٠٠٠و  ٣٠٠٠٠مليون ل ل
بين ٣٠٠٠٠و  ٧٥٠٠٠مليون ل ل
بين  ٧٥٠٠٠و ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
اكثر من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
المجموع -فروع الخارج
المجموع فروع لبنان والخارج
*أرقام الفرز اآللي للقروض والتسليفات١٤١٠٠+١١٨٠٠+١١٧٤٠+١١٦٠٠+١٨٤٠٠+١٨٣٠٠+١٨٢٠٠+١١٢٠٠ :ناقص١١٥٠٠+١٨١٤٠+١٤١٩٤+١٤١٩٠ناقص١٧١٠٠+١١٥٩٤+١١٥٩٠ناقص١٤٣٠٠+١٧١٩٤+١٧١٩٠ناقص١٤٣٩٤+١٤٣٩٠
يقصد بعدد العمالء في الخانة األولى العدد الفعلي) أي في حال كان للعميل عدة حسابات بعدة عمالت وعدة إستحقاقات يحتسب على اساس عميل واحد(****
تستثنى فروع المصارف االجنبية من تعبئة وضعية فروع الخارج

أنموذج A-5
رقم المصرف واسمه:
*شرائح مجموع القروض والتسليفات بالليرة اللبنانية وبالعمالت االجنبية -حسب استحقاقھا واجالھا
رقم المصرف واسمه:
كما في .../.../...
)بماليين الليرات اللبنانية(

وتيرة المعلومات  :شھرية

خمس سنوات وما فوق
بين سنة و ٥سنوات
بين  ٦اشھر وسنة
بين ٣و٦اشھر
بين شھر و٣اشھر
اقل من شھر
ما يوازي
ل.ل
ما يوازي
ل.ل
ما يوازي
ل.ل
ما يوازي
ل.ل
ما يوازي
ل.ل
ما يوازي
ل.ل
**عدد
العمالت عدد العمالء
العمالت عدد العمالء
العمالت عدد العمالء
العمالت عدد العمالء
العمالت عدد العمالء
العمالت عدد العمالء
العمالء
االجنبية
االجنبية
االجنبية
االجنبية
االجنبية
االجنبية

وضعية فروع لبنان
اقل من  ٧مليون ل ل
بين ٧و  ٣٠مليون ل ل
بين  ٣٠و ٧٥مليون ل ل
بين  ٧٥و ١٥٠مليون ل ل
بين  ١٥٠و  ٣٠٠مليون ل ل
بين  ٣٠٠و  ٧٥٠مليون ل ل
بين  ٧٥٠و  ١٥٠٠مليون ل ل
بين  ١٥٠٠و ٣٠٠٠مليون ل ل
بين  ٣٠٠٠و  ٤٥٠٠مليون ل ل
بين  ٤٥٠٠و  ٧٥٠٠مليون ل ل
بين  ٧٥٠٠و ١٥٠٠٠مليون ل ل
بين  ١٥٠٠٠و  ٣٠٠٠٠مليون ل ل
بين  ٣٠٠٠٠و ٧٥٠٠٠مليون ل ل
بين  ٧٥٠٠٠و ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
اكثر من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
المجموع -فروع لبنان
وضعية فروع الخارج
اقل من  ٧مليون ل ل
بين ٧و  ٣٠مليون ل ل
بين  ٣٠و ٧٥مليون ل ل
بين  ٧٥و ١٥٠مليون ل ل
بين  ١٥٠و  ٣٠٠مليون ل ل
بين  ٣٠٠و  ٧٥٠مليون ل ل
بين  ٧٥٠و  ١٥٠٠مليون ل ل
بين  ١٥٠٠و ٣٠٠٠مليون ل ل
بين  ٣٠٠٠و  ٤٥٠٠مليون ل ل
بين  ٤٥٠٠و  ٧٥٠٠مليون ل ل
بين  ٧٥٠٠و ١٥٠٠٠مليون ل ل
بين  ١٥٠٠٠و  ٣٠٠٠٠مليون ل ل
بين  ٣٠٠٠٠و ٧٥٠٠٠مليون ل ل
بين  ٧٥٠٠٠و  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
اكثر من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
المجموع -فروع الخارج
المجموع فروع لبنان والخارج
*أرقام الفرز اآللي للقروض والتسليفات ١١٥٠٠+١٨٤٠٠+١٨٣٠٠+١١٢٠٠ :ناقص١١٥٨٥ناقص١٤١٠٠+١١٨٠٠+١١٦٠٠+١١٥٩٠ناقص١٤١٨٥ناقص١٧١٠٠+١٤١٩٠ناقص١٧١٨٥ناقص١٤٣٠٠+١٧١٩٠ناقص١٤٣٨٥ناقص١٤٣٩٠
قصد بعدد العمالء في الخانة األولى العدد الفعلي) أي في حال كان للعميل عدة حسابات بعدة عمالت وعدة إستحقاقات يحتسب على اساس عميل واحد(**
مالحظة  :يقصد باإلستحقاق الفترة التعاقدية المتبقية حتى تاريخ إستحقاق الحسابات المعنية ،و تحتسب إبتدا ًء من تاريخ التصريح
تستثنى فروع المصارف االجنبية من تعبئة وضعية فروع الخارج

المجموع
ل.ل

ما يوازي
العمالت
االجنبية

أنموذج INV_1
رقم المصرف واسمه:
موجودات
حسابات المصرف مع المصارف المقيمة
رقم المصرف واسمه:
كما في .../.../...
القيم بماليين الليرات اللبنانية

المصرف او المؤسسة

نوع المصرف او
المؤسسة )مصرف
مؤسسة مالية وساطة
ايجار تمويلي(...

بلد
االقامة

وتيرة المعلومات  :شھرية

الحسابات الجارية
تحت الطلب

لل

ما يوازي

]+[١٠٥١٠]+[١٠٤١٠
]+[١٤٢١٠]+[١٠٧١٠
][١٤٣١٠

التوظيفات الجل

لل

ما يوازي

]+[١٠٥٢٠]+[١٠٤٢٠
]+[١٤٢٢٠]+[١٠٧٢٠
][١٤٣٢٠

القيم المصرفية
المشتراة

لل

ما يوازي

]+[١٠٥٣٠]+[١٠٤٣٠
][١٠٧٣٠

القروض المالية
المعطاة وعمليات
اعادة البيع
لل

ما يوازي

]+[١٠٤٧٠]+[١٠٤٤٠
]+[١٠٥٦٠]+[١٠٥٤٠
]+[١٠٧٦٥]+[١٠٧٤٠
]+[١٠٥٩٠]+[١٠٤٩٠
]+[١٤٣٨٥]+[١٤٢٩٠
]+[١٠٧٧٠]+[١٤٣٩٠
][١٠٦٨٠]-[١٠٦٠٠

الحسابات المعطاة
كضمانة
لل

ما يوازي

]+[١٠٥٥٠]+[١٠٤٥٠
][١٠٧٦٠

الحسابات المدينة
لقاء دائنة
لل

ما يوازي

][١٠٧٥٠]+[١٠٤٦٠

سندات الدين/قروض
وسندات الدين
المرؤوسة وادوات
مركبة
ما يوازي
لل
]+[١٦٨٠٢]+[١٥٦٤١
]+[١٦٢٢٣]+[١٥٦٥١
]+[١٦٢٥٣
]+[١٥٦٣١]+[١٦٢٩٠
][١٦٩٠٢

شھادات االيداع
لل

ما يوازي

][١٢٨٥٢
+[١٢٨٦٩]+[١٢٨٦٣]+
][١٢٨٩٥

االسھم والحصص
لل

ما يوازي

مدينون بموجب
قبوالت
لل

]+[١٥٦١١
]+[١٥٦٢١
][١٦٧٥٢

ما يوازي

][١١٨٠٠

الفوائد السارية غير
مستحقة القبض
لل

ما يوازي

]+[١٠٥٨٠]+[١٠٤٨٠
]+[١٤٢٨٠]+[١٠٧٦٨
]+[١٥٦٤٤]+[١٤٣٨٠
]+[١٢٨٨٢]+[١٢٨٥٥
]+[١٦٢٤٣]+[١٥٦٥٤
]+[١٠٦٨٠]+[١٦٢٦٣
][١٥٦٣٥

مالحظة :يجب ان يطابق
المجموع في النموذج٢٠١٠

موجودات
بيانات المصرف مع المصارف غير المقيمة
المصرف او
المؤسسة

نوع المصرف
او المؤسسة

الحسابات الجارية
تحت الطلب
لل

ما يوازي

]+[١٠٥١٠]+[١٠٤١٠
]+[١٤٢١٠]+[١٠٧١٠
][١٤٣١٠

مالحظة :يجب ان يطابق
المجموع في النموذج٢٠١٠

التوظيفات الجل

لل

ما يوازي

]+[١٠٥٢٠]+[١٠٤٢٠
]+[١٤٢٢٠]+[١٠٧٢٠
][١٤٣٢٠

القيم المصرفية
المشتراة
لل

ما يوازي

]+[١٠٥٣٠]+[١٠٤٣٠
][١٠٧٣٠

القروض المالية
المعطاة وعمليات
اعادة البيع
لل

ما يوازي

]+[١٠٤٧٠]+[١٠٤٤٠
]+[١٠٥٦٠]+[١٠٥٤٠
]+[١٠٧٦٥]+[١٠٧٤٠
]+[١٠٥٩٠]+[١٠٤٩٠
]+[١٤٣٨٥]+[١٤٢٩٠
]+[١٠٧٧٠]+[١٤٣٩٠
][١٠٦٨٠]-[١٠٦٠٠

الحسابات المعطاة
كضمانة
لل

ما يوازي

]+[١٠٥٥٠]+[١٠٤٥٠
][١٠٧٦٠

الحسابات المدينة
لقاء دائنة
لل

ما يوازي

][١٠٧٥٠]+[١٠٤٦٠

سندات الدين/قروض
وسندات الدين
المرؤوسة وادوات
مركبة
لل

ما يوازي

]+[١٦٨٠٢]+[١٥٦٤١
]+[١٦٢٢٣]+[١٥٦٥١
]+[١٦٢٥٣
]+[١٥٦٣١]+[١٦٢٩٠
][١٦٩٠٢

شھادات االيداع
لل

ما يوازي

][١٢٨٥٢
+[١٢٨٦٩]+[١٢٨٦٣]+
][١٢٨٩٥

االسھم والحصص
لل

ما يوازي

]+[١٥٦١١
]+[١٥٦٢١
][١٦٧٥٢

مدينون بموجب
قبوالت
لل

ما يوازي

][١١٨٠٠

الفوائد السارية
غير مستحقة
القبض
لل

ما يوازي

]+[١٠٥٨٠]+[١٠٤٨٠
]+[١٤٢٨٠]+[١٠٧٦٨
]+[١٥٦٤٤]+[١٤٣٨٠
]+[١٢٨٨٢]+[١٢٨٥٥
]+[١٦٢٤٣]+[١٥٦٥٤
]+[١٠٦٨٠]+[١٦٢٦٣
][١٥٦٣٥

أنموذج INV_2
رقم المصرف واسمه:

مطلوبات
حسابات المصرف مع المصارف المقيمة
رقم المصرف واسمه:
كما في .../.../...
القيم بماليين الليرات اللبنانية

المصرف او المؤسسة

نوع المصرف او
المؤسسة

بلد
االقامة

حسابات دائنة تحت
الطلب
لل

ما يوازي

ودائع الجل
لل

ما يوازي

]+[٢٠٣١٠]+[٢٠٢١٠
]+[٢٣٧١٠]+[٢٠٥١٠
][٢٣٨١٠

]+[٢٠٣٢٠]+[٢٠٢٢٠
]+[٢٣٧٢٠]+[٢٠٥٢٠
][٢٣٨٢٠

حسابات دائنة تحت
الطلب

ودائع الجل

قروض مالية ماخوذة
لل

ما يوازي

]+[٢٠٢٣٠]+[٢٤١٠٠
]+[٢٠٥٣٠]+[٢٠٣٣٠
]-[٢٠٤٠٠]+[٢٠٥٤٠
][٢٠٤٨٠]-[٢٠٤١٠

حسابات ماخوذة
كضمانة
لل

ما يوازي

حسابات دائنة لقاء
مدينة
لل

ما يوازي

عقود اعادة الشراء
لل

ما يوازي

]+[٢٠٣٤٠]+[٢٠٢٤٠
][٢٠٥٥٠

][٢٠٥٦٠]+[٢٠٢٥٠

]+[٢٠٣٥٠]+[٢٠٢٦٠
]+[٢٠٥٧٠
][٢٠٤١٠

حسابات ماخوذة
كضمانة

حسابات دائنة لقاء
مدينة

عقود اعادة الشراء

الفوائد السارية غير
مستحقة الدفع
لل

ما يوازي

]+[٢٠٣٨٠] +[٢٠٢٨٠
]+[٢٠٥٨٠
]+[٢٣٨٨٠]+[٢٣٧٨٠
][٢٠٤٨٠

بيانات المصرف مع المصارف غير المقيمة

المصرف او المؤسسة

نوع المصرف او
المؤسسة

لل

ما يوازي

]+[٢٠٣١٠]+[٢٠٢١٠
]+[٢٣٧١٠]+[٢٠٥١٠
][٢٣٨١٠

لل

ما يوازي

]+[٢٠٣٢٠]+[٢٠٢٢٠
][٢٠٥٢٠
[٢٣٨٢٠] +[٢٣٧٢٠]+

قروض مالية ماخوذة
لل

ما يوازي

]+[٢٠٢٣٠]+[٢٤١٠٠
]+[٢٠٣٣٠
]+[٢٠٥٤٠]+[٢٠٥٣٠
]-[٢٠٤١٠]-[٢٠٤٠٠
][٢٠٤٨٠

لل

ما يوازي

]+[٢٠٣٤٠]+[٢٠٢٤٠
][٢٠٥٥٠

لل

ما يوازي

][٢٠٥٦٠]+[٢٠٢٥٠

لل

ما يوازي

]+[٢٠٣٥٠]+[٢٠٢٦٠
][٢٠٤١٠]+[٢٠٥٧٠

الفوائد السارية غير
مستحقة الدفع
لل

ما يوازي

]+[٢٠٣٨٠] +[٢٠٢٨٠
]+[٢٠٥٨٠
]+[٢٣٨٨٠]+[٢٣٧٨٠
][٢٠٤٨٠

