٤٥

تعميم أساسي للمصارف ١رقم ١٨

ﻨرﻓـ ـ ـ ـ ــق ﻝﻜ ـ ـ ـ ـ ــم رﺒط ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻝﻘـ ـ ـ ـ ـ ـرار اﻷﺴﺎﺴـ ـ ـ ـ ــﻲ رﻗ ـ ـ ـ ـ ــم  ٥٨٠٣ﺘ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٩٥/٢/١٦اﻝﻤﺘﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ــق
ﺒﻤﻌدﻻت اﻝﻔواﺌد وﺤﺠم اﻝﻘروض ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف .٢

ﺒﻴروت ،ﻓﻲ  ١٦ﺸﺒﺎط ١٩٩٥
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

 -١وﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟﺘﻌﻤـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻢ إﱃ اﳌﺆﺳﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﳌﺎﻟﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻌـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﺪور اﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ  ٨٣٩٧ﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٠٣/٦/٤
)ﺗﻌﻤ ــﻴﻢ وﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ،(٣٢ﰒ اﺳ ــﺘﺜﻨﻴﺖ اﳌﺆﺳﺴ ــﺎت اﳌﺎﻟﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ أﺣﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟﺘﻌﻤ ــﻴﻢ ﺑﻌ ــﺪ ﺻ ــﺪور اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ٩٢٨٥ﺗ ــﺎرﻳﺦ
) ٢٠٠٦/٠٣/٠٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٠٧
 -٢ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺪل ﻋﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮان ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮار ﲟﻮﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ  ٨٧٦٥ﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٠٤/٦/٢٨
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٦
الرقم القديم ١٣٢٠

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /١٨ت /٢٠١٥-١٢-٣١

٤٦

قرار أساسي رقم ٥٨٠٣
ﻤﻌدﻻت اﻝﻔواﺌد وﺤﺠم اﻝﻘروض ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف

١

ان ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ،
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف وﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺎدة  ١٤٦ﻤﻨﻪ ،
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي اﻝﻤﺘﺨذ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ . ١٩٩٥/٢/١٥
ﻴﻘرر ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ -٣١ :٢ﻴطﻠـ ــب ﻤـ ــن اﻝﻤﺼـ ــﺎرف ﺘزوﻴـ ــد ﻤدﻴرﻴـ ــﺔ اﻹﺤﺼـ ــﺎءات واﻷﺒﺤـ ــﺎث اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻴﺔ
ﻝــدى ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ،ﺸﻬرﻴـ ـﺎً ﺒﺎﻝﺒﻴــﺎن رﻗــم ) (INT-1-Aاﻝﻤرﻓــق ﺒﻬــذا اﻝﻘـ ـرار
واﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻝدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜﻲ.
-٤٢

ﻴطﻠــب ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎرف ﺘزوﻴــد ﻤدﻴرﻴــﺔ اﻝﻤﺼــﺎرف ﻝــدى ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ،ﺸــﻬرﻴﺎً،
ﺒﺎﻝﺒﻴـﺎن رﻗــم ) (INT-2اﻝﻤرﻓــق ﺒﻬــذا اﻝﻘـرار واﻝﻤﺘﻌﻠــق ﺒﻤﻌــدﻻت اﻝﻔواﺌــد اﻝﻤدﻴﻨــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.

-٥٣

ﻴطﻠب ﻤـن اﻝﻤﺼـﺎرف ﺘزوﻴـد ﻤدﻴرﻴـﺔ اﻹﺤﺼـﺎءات واﻷﺒﺤـﺎث اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻝـدى
ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨﺎن ،ﻴوﻤﻴﺎً ،ﺒﺎﻝﺒﻴﺎن ) (INT-3اﻝﻤرﻓـق ﺒﻬــذا اﻝﻘ ـرار واﻝﻤﺘﻌﻠـق ﺒﺤﺠـم
اﻝﻘروض ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف وذﻝك اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن .٢٠٠٦/٥/٢

اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -١:٦ﻴﺘم إرﺴﺎل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻌددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨدﻴن ) (١و) (٢ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ أﻋﻼﻩ،
ﺒﺼورة دورﻴﺔ ،ﻀﻤن اﻝﻌﺸرة أﻴﺎم اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺸﻬر اﻝﻤﺼرح ﻋﻨﻪ.
 -١ﻋﺪل ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٨٧٦٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٤/٦/٢٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٦
 -٢ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٨٣٩٧ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٣/٦/٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٢
 -٣أدﺧ ـ ـ ــﻞ آﺧ ـ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟﺒﻨ ـ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﳌ ـ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ــﻢ  ١٢٠٠١ﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٥/٥/٢٢
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ (٣٨٩؛ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻄﺒﻖ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ . ٢٠١٥/١٢/٣١
 -٤أدﺧ ـ ـ ــﻞ آﺧـ ـ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟﺒﻨ ـ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ـ ــﻢ  ٩٢٨٥ﺗـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٠٦/٣/٩
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(١٠٧وﻳﻌﻤﻞ ﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ .٢٠٠٦/٥/٢
 -٥أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٢٨٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٦/٣/٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٠٧

-٦

أدﺧ ـ ـ ــﻞ آﺧ ـ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ــﺬﻩ اﳌ ـ ـ ــﺎدة ﲟﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﳌ ـ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ــﻢ  ٩٢٨٥ﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٠٦/٣/٩
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٠٧

٤٧

 -٢ﻴ ــﺘم إرﺴ ــﺎل اﻝﺒﻴ ــﺎن ) (INT-3اﻝﻤﺸ ــﺎر إﻝﻴ ــﻪ أﻋ ــﻼﻩ ،ﻴوﻤﻴـ ـﺎً ،ﻗﺒ ــل اﻝﺴ ــﺎﻋﺔ اﻝﻌﺎﺸـ ـرة
ﺼﺒﺎﺤﺎً ﻤن اﻝﻴوم اﻝذي ﻴﻠﻲ اﻝﻴوم اﻝﻤﺼرح ﻋﻨﻪ.
 -٣ﻴﺘم إرﺴـﺎل اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻝﻤﻌـددة ﻓـﻲ اﻝﻤـﺎدة اﻷوﻝـﻰ أﻋـﻼﻩ ،إﻝﻜﺘروﻨﻴـﺎً ،ﺒواﺴـطﺔ اﻝﻤﺸـروع
اﻝﺨ ـ ــﺎص ﺒﺎﻹرﺴ ـ ــﺎل اﻹﻝﻜﺘروﻨ ـ ــﻲ ﻝﻠﺘﻘ ـ ــﺎرﻴر اﻹﺤﺼ ـ ــﺎﺌﻴﺔ ) (eSTRوذﻝ ـ ــك اﻋﺘﺒ ـ ــﺎ اًر
ﻤن .٢٠٠٦/٥/٢
 -٤ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﺠﻤﻴـ ـ ـ ــﻊ اﻝﻤﺼـ ـ ـ ــﺎرف ،ﻗﺒـ ـ ـ ــل ﺘـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ،٢٠٠٦/٣/١٦ﺘزوﻴـ ـ ـ ــد أﻤﺎﻨـ ـ ـ ــﺔ ﺴ ـ ـ ـ ــر
اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﻴن اﻝﻤﻨﺘــدﺒﻴن
ﻤدﻴرﻴـﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴـﺔ ﻝــدى ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨــﺎن ﺒﺄﺴـﻤﺎء اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴن و ُ
ﻝﻠ ـ ــدﺨول ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﻤﺸ ـ ــروع اﻝﺨ ـ ــﺎص ﺒﺎﻹرﺴ ـ ــﺎل اﻹﻝﻜﺘروﻨ ـ ــﻲ ﻝﻠﺘﻘ ـ ــﺎرﻴر اﻹﺤﺼ ـ ــﺎﺌﻴﺔ
) (eSTRوﺒﻜل ﺘﻌدﻴل ﻴط أر ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻷﺴـﻤﺎء ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد وﻓﻘـﺎً ﻝﻸﻨﻤـوذﺠﻴن رﻗـم ١
و ٢اﻝﻤرﻓﻘﻴن رﺒطﺎً.
 -٥ﺘﻘوم ﻝﺠﻨﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف ﺒﺎﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝواردة ﻓﻲ
اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻫذا اﻝﻘرار.
 -٦ﻴﺘﻌــرض ﻜــل ﻤــن ﻴﺨــﺎﻝف أﺤﻜــﺎم ﻫــذا اﻝﻘ ـرار ﻝﻠﻌﻘوﺒــﺎت اﻹدارﻴــﺔ وﻝﻐ ارﻤــﺎت اﻝﺘــﺄﺨﻴر
اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤرﻋﻴﺔ اﻷﺠراء.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ :ﻴﻠﻐ ـ ــﻰ ﻜ ـ ــل ﻨ ـ ــص ﻴﺘﻌ ـ ــﺎرض ﻤ ـ ــﻊ أﺤﻜ ـ ــﺎم ﻫ ـ ــذا اﻝﻘـ ـ ـرار وﻻ ﺴ ـ ــﻴﻤﺎ اﻝﺘﻌﻤ ـ ــﻴم ﻝﻠﻤﺼ ـ ــﺎرف
رﻗم  ١ ٣٣٣ﺘﺎرﻴﺦ .١٩٨٢/٤/٦
اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ:

ﻴﻨﺸر ﻫذا اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ .

اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ :ﻴﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﻘرار ﻓور ﺼدورﻩ .
ﺒﻴروت ،ﻓﻲ  ١٦ﺸﺒﺎط ١٩٩٥
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ
ﺒﻴﺎن
ﺒﻴﺎن
ﺒﻴﺎن
ﺒﻴﺎن
ﺒﻴﺎن
ﺒﻴﺎن
ﺒﻴﺎن

رﻗم
رﻗم
رﻗم
رﻗم
رﻗم
رﻗم
رﻗم

٢

٠٣/١
٠٣/٢
٢
٠٣/٣
٢
٠٣/٤
٣
٠٣/٥
٢
١٠/٥
٢
١٠/٦
٢

 -١ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻫﻮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﱰﻗﻴﻢ اﻟﻘﺪﱘ.
 -٢أﻟﻐـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻴـ ــﺎن ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١٢٠٠١ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٥/٥/٢٢ﺗﻌﻤـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ ،(٣٨٩
وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ . ٢٠١٥/١٢/٣١
 -٣أﻟﻐ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟﺒﻴ ـ ــﺎن ﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﳌ ـ ــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ٩٢٨٥ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٦/٣/٩ﺗﻌﻤ ـ ــﻴﻢ وﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ ،(١٠٧
اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ . ٢٠٠٦/٥/٢
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /١٨ت /٢٠١٥-١٢-٣١

٤٨

مصرف لبنان
مديرية االحصاءات واألبحاث االقتصادية
١
نموذج ""INT- 2
البند

معدالت الفوائد المدينة
المستوفاة من المقترضين

رقم المصرف--- :
إسم المصرف-------- :

كما ھي بتاريخ _ _ _ _ _ _ / _ _ /

الشطور)ليرة لبنانية(

 01030بين  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠و ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 01031لمدة سنة أو أقل
 01032لمدة تتجاوز السنة
 01040بين  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠١و ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 01041لمدة سنة أو أقل
 01042لمدة تتجاوز السنة
 01050بين  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠١و ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 01051لمدة سنة أو أقل
 01052لمدة تتجاوز السنة
 01060بين  ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠١و ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 01061لمدة سنة أو أقل
 01062لمدة تتجاوز السنة
 01070بين  ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠١و ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 01071لمدة سنة أو أقل
 01072لمدة تتجاوز السنة
 01080بين  ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠١و ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 01081لمدة سنة أو أقل
 01082لمدة تتجاوز السنة
 01090بين  ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠١و ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 01091لمدة سنة أو أقل
 01092لمدة تتجاوز السنة
 01100بين  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠١و ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 01101لمدة سنة أو أقل
 01102لمدة تتجاوز السنة
 01110بين  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠١و ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 01111لمدة سنة أو أقل
 01112لمدة تتجاوز السنة
 01120بين  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠١و ٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 01121لمدة سنة أو أقل
 01122لمدة تتجاوز السنة
 01130بين  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠١و ٧٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 01131لمدة سنة أو أقل
 01132لمدة تتجاوز السنة
 01140بين  ٧٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠١و١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 01141لمدة سنة أو أقل
 01142لمدة تتجاوز السنة
 01150بين ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠١و١٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 01151لمدة سنة أو أقل
 01152لمدة تتجاوز السنة
 01160بين ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠١و٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 01161لمدة سنة أو أقل
 01162لمدة تتجاوز السنة
 01170أكثر من ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠١
 01171لمدة سنة أو أقل
 01172لمدة تتجاوز السنة

عدد
المعدل
المثقل للفائدة أعلى فائدة أدنى فائدة الحسابات القيمة بماليين الليرات

االسم ----------- :
التوقيع ---------:
التاريخ ----------:

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٨٧٦٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٤/٦/٢٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٦

٤٩

مصرف لبنان
مديرية االحصاءات واألبحاث االقتصادية
١
نموذج ""INT- 2

البند

الشطور)دوالر أميركي(

02030
02031
02032
02040
02041
02042
02050
02051
02052
02060
02061
02062
02070
02071
02072
02080
02081
02082
02090
02091
02092
02100
02101
02102
02110
02111
02112
02120
02121
02122
02130
02131
02132
02140
02141
02142
02150
02151
02152
02160
02161
02162
02170
02171
02172

بين  ٥٠٫٠٠٠و ١٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ١٠٠٫٠٠١و ٢٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٢٠٠٫٠٠١و ٣٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٣٠٠٫٠٠١و ٤٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٤٠٠٫٠٠١و ٥٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٥٠٠٫٠٠١و ١٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ١٫٠٠٠٫٠٠١و ٢٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٢٫٠٠٠٫٠٠١و ٣٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٣٫٠٠٠٫٠٠١و ٤٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٤٫٠٠٠٫٠٠١و ٥٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٥٫٠٠٠٫٠٠١و ٧٫٥٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٧٫٥٠٠٫٠٠١و ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ١٠٫٠٠٠٫٠٠١و ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ١٥٫٠٠٠٫٠٠١و ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
أكثر من ٢٠٫٠٠٠٫٠٠١
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة

معدالت الفوائد المدينة
المستوفاة من المقترضين

رقم المصرف--- :
إسم المصرف-------- :

كما ھي بتاريخ _ _ _ _ _ _ / _ _ /
المعدل المثقل
للفائدة

أعلى فائدة

أدنى فائدة

مايوازي
القيمة باالف
عدد
الحسابات الدوالرات بماليين الليرات

االسم ----------- :
التوقيع ---------:
التاريخ ----------:

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٨٧٦٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٤/٦/٢٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٦
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /١٨ت /٢٠١٥-١٢-٣١

٥٠

مصرف لبنان
مديرية االحصاءات واألبحاث االقتصادية
١
نموذج ""INT- 2

البند

الشطور)يورو(

02030
02031
02032
02040
02041
02042
02050
02051
02052
02060
02061
02062
02070
02071
02072
02080
02081
02082
02090
02091
02092
02100
02101
02102
02110
02111
02112
02120
02121
02122
02130
02131
02132
02140
02141
02142
02150
02151
02152
02160
02161
02162
02170
02171
02172

بين  ٥٠٫٠٠٠و ١٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ١٠٠٫٠٠١و ٢٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٢٠٠٫٠٠١و ٣٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٣٠٠٫٠٠١و ٤٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٤٠٠٫٠٠١و ٥٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٥٠٠٫٠٠١و ١٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ١٫٠٠٠٫٠٠١و ٢٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٢٫٠٠٠٫٠٠١و ٣٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٣٫٠٠٠٫٠٠١و ٤٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٤٫٠٠٠٫٠٠١و ٥٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٥٫٠٠٠٫٠٠١و ٧٫٥٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ٧٫٥٠٠٫٠٠١و ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ١٠٫٠٠٠٫٠٠١و ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
بين  ١٥٫٠٠٠٫٠٠١و٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة
أكثر من ٢٠٫٠٠٠٫٠٠١
لمدة سنة أو أقل
لمدة تتجاوز السنة

معدالت الفوائد المدينة
المستوفاة من المقترضين

كما ھي بتاريخ _ _ _ _ _ _ / _ _ /
المعدل
المثقل للفائدة أعلى فائدة

أدنى فائدة

رقم المصرف--- :
إسم المصرف-------- :

مايوازي
القيمة باالف
عدد
اليورو بماليين الليرات
الحسابات

االسـم -----------:
التوقيع ---------:
التاريخ ----------:

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٨٧٦٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٤/٦/٢٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٦

 ٥٠ﻣﻜﺮر ١

شرح لألنموذج INT- 2

١

مالحظة : ١ -

يصBBBBBرح عBBBBBن التسBBBBBليفات كمBBBBBا ھBBBBBي فBBBBBي نھايBBBBBة الشBBBBBھر المصBBBBBرح عنBBBBBه
وذلك وفقا ً لمدة القرض المحددة في العقد األساسي وليس للفترة المتبقيBة للقBرض.
أما بالنسبة للقروض بالحساب الجاري فتدخل ضمن القروض لمدة سنة أو أقل.

مالحظة : ٢ -

إن التسليفات المصرح عنھا تدخل ضمن بنود األنموذج  ٢٠١٠التالية:
 - ١١٢٠٠سندات محسومة
 - ١١٣٠٠اعتمادات للزبائن قصيرة األجل
 - ١١٤٠٠قروض للزبائن متوسطة وطويلة األجل

مالحظة : ٣ -

على أن تستثنى الحسابات التالية:
 الحسابات المدينة لقاء حسابات دائنة التسليفات الممنوحة لقاء ضمانات نقدية التسليفات الممنوحة للشركاء التسليفات الممنوحة للموظفين القروض التي تستفيد من دعم الفوائد -القروض التي ترتبط فوائدھا بمعدالت الفائدة على سندات الخزينة.

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٨٧٦٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٤/٦/٢٨ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٦
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /١٨ت /٢٠١٥-١٢-٣١

 ٥٠ﻣﻜﺮر ٢

الرقم .......... :
اإلسم ................................... :

مصرف لبنان
مديرية اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية

eSTR
ﺑﻴﺎن INT-3

١

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻼف واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف  ،ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ  ،ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﺑﺎﻟﻴﻮرو
ﺑﺘﺎرﻳﺦ ........../......../........
نوع العملية
استالف /أو
تسليف

المدة
العملة
الفعلية
LBP/USD/EUR
باأليام

القيمة
االسمية

معدل
الفائدة

مباشرة /أوعبرشركة لبنان
الجھة
المالية
المتعامل معھا
SOFIL/Direct

مالحظات:
أ  -ﻳﻄﻠﺐ ذﻛﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺮﻗﻤﲔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو  ٥ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.
ب -ﺗﺬﻛﺮ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ودون ﻛﺴﻮر.
ج -ﻳﺼﺮح ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
إﺳﻢ اﳌﺴﺆول................... :
رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ................... :
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ....................... :

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٢٨٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٦/٣/٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٠٧

 ٥٠ﻣﻜﺮر ٣

BANQUE DU LIBAN
Statistical Reports

التقارير االحصائية
1

eSTR

قرار أساسي رقم ٥٨٠٣

أنموذج رقم ١

اسم المصرف
الرقم على الئحة مصرف لبنان
التاريخ
يرجى تسليم الرموز والية التشغيل للموظفين لدينا ،السادة:
المسؤول األول Primary System Administrator -
االسم األول
اسم العائلة
اسم الوالد
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم خليوي
بريد إلكتروني
المسؤول الرديف – Secondary System Administrator
االسم األول
اسم العائلة
اسم الوالد
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم خليوي
بريد إلكتروني
للمصادقة على صحة المعلومات المبينة أعاله

ختم المؤسسة

توقيع رئيس مجلس اإلدارة – المدير العام
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مصرف لبنان – مديرية اإلحصاءات – التقارير اإلحصائية  -قرار أساسي رقم  - ٥٨٠٣أنموذج رقم ١
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 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻷﳕﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٢٨٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٦/٣/٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٠٧

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /١٨ت /٢٠١٥-١٢-٣١

 ٥٠ﻣﻜﺮر ٤

BANQUE DU LIBAN
Statistical Reports

التقارير االحصائية
eSTR 1
قرار أساسي رقم ٥٨٠٣

أنموذج رقم ٢

اسم المصرف
الرقم على الئحة مصرف لبنان
اسم الفرع
يرجى إعطاء حق الدخول للموظفين السادة:
مستعمل أول – User 1
االسم األول
اسم العائلة
اسم الوالد
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم خليوي
بريد إلكتروني
مستعمل ثاني – User 2
االسم األول
اسم العائلة
اسم الوالد
المديرية
الصفة
رقم الھاتف
رقم الفاكس
رقم خليوي
بريد إلكتروني
للمصادقة على صحة المعلومات المبينة أعاله

ختم المؤسسة

توقيع رئيس مجلس اإلدارة – المدير العام
ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـ

ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن – ﻤدﻴرﻴﺔ اﻹﺤﺼﺎءات – اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  -ﻗرار أﺴﺎﺴﻲ رﻗم  - ٥٨٠٣أﻨﻤوذج رﻗم ٢
________________________________

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻷﳕﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٩٢٨٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٦/٣/٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٠٧

 ٥٠ﻣﻜﺮر ٥

مصرف لبنان
مديرية االحصاءات

01100
01110
01120
01130
01200
01211
01212
01220
01221
01222
01223
01224
01230
01231
01232
01233
01234
01240
01241
01242
01243
01244
01250
01251
01252
01253
01254
01260
01261
01262
01263
01264
01270
01271
01272
01273
01274
01280
01281
01282
01283
01284

معدالت فوائد الحسابات المدينة والدائنة المتعامل بھا
١
نموذج ) (INT-1Aالوضعية كما في نھاية شھر
_______/__/

رقم و اســــم البند
فوائد الحسابات المدينة بالليرة اللبنانية
التسليفات بالحساب الجاري
قروض تجزئة
قروض شركات
فوائد الحسابات الدائنة بالليرة اللبنانية
حسابات الشيكات وحسابات جارية
ودائع االدخار تحت الطلب
الشريحة أقل من  ١٠مليون
ألجل شھر
ألجل ثالثة أشھر
ألجل ستة أشھر
ألجل سنة ومافوق
الشريحة بين  ١٠مليون وأقل من  ١٥٠مليون
ألجل شھر
ألجل ثالثة أشھر
ألجل ستة أشھر
ألجل سنة ومافوق
الشريحة بين  ١٥٠مليون وأقل من  ٣٠٠مليون
ألجل شھر
ألجل ثالثة أشھر
ألجل ستة أشھر
ألجل سنة ومافوق
الشريحة بين  ٣٠٠مليون و أقل من  ٥٠٠مليون
ألجل شھر
ألجل ثالثة أشھر
ألجل ستة أشھر
ألجل سنة ومافوق
الشريحة بين  ٥٠٠مليون وأقل من  ٧٥٠مليون
ألجل شھر
ألجل ثالثة أشھر
ألجل ستة أشھر
ألجل سنة ومافوق
الشريحة بين  ٧٥٠مليون وأقل من  ١٥٠٠مليون
ألجل شھر
ألجل ثالثة أشھر
ألجل ستة أشھر
ألجل سنة ومافوق
الشريحة من  ١٥٠٠مليون وما فوق
ألجل شھر
ألجل ثالثة أشھر
ألجل ستة أشھر
ألجل سنة ومافوق

الرصيد

رقم واسم المصرف
المبالغ بالماليين
المعدل المثقل

المعدل الوسطي

للمراجعة أو االستفسار :مديرية االحصاءات واألبحاث االقتصادية
سمر يونس قباني
Ext: 5525

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٠٠١ﺗﺎرﻳﺦ )٢٠١٥/٥/٢٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٨٩
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /١٨ت /٢٠١٥-١٢-٣١

 ٥٠ﻣﻜﺮر ٦

مصرف لبنان
مديرية االحصاءات

02100
02110
02120
02130
02200
02211
02212
02220
02221
02222
02223
02224
02230
02231
02232
02233
02234
02240
02241
02242
02243
02244
02250
02251
02252
02253
02254
02260
02261
02262
02263
02264
02270
02271
02272
02273
02274
02280
02281
02282
02283
02284

معدالت فوائد الحسابات المدينة والدائنة المتعامل بھا
١
نموذج ) (INT-1Aالوضعية كما في نھاية شھر
_______/__/

رقم و اســــم البند
فوائد الحسابات المدينة بالدوالر االميركي
التسليفات بالحساب الجاري
قروض تجزئة
قروض شركات
فوائد الحسابات الدائنة بالدوالر االميركي
حسابات الشيكات وحسابات جارية
ودائع االدخار تحت الطلب
الشريحة أقل من  ١٠آالف
ألجل شھر
ألجل ثالثة أشھر
ألجل ستة أشھر
ألجل سنة ومافوق
الشريحة بين  ١٠آالف وأقل من  ٥٠ألف
ألجل شھر
ألجل ثالثة أشھر
ألجل ستة أشھر
ألجل سنة ومافوق
الشريحة بين  ٥٠ألف وأقل من  ١٠٠ألف
ألجل شھر
ألجل ثالثة أشھر
ألجل ستة أشھر
ألجل سنة ومافوق
الشريحة بين  ١٠٠ألف وأقل من  ٢٥٠ألف
ألجل شھر
ألجل ثالثة أشھر
ألجل ستة أشھر
ألجل سنة ومافوق
الشريحة بين  ٢٥٠ألف وأقل من  ٥٠٠ألف
ألجل شھر
ألجل ثالثة أشھر
ألجل ستة أشھر
ألجل سنة ومافوق
الشريحة بين  ٥٠٠ألف وأقل من مليون
ألجل شھر
ألجل ثالثة أشھر
ألجل ستة أشھر
ألجل سنة ومافوق
الشريحة من مليون وما فوق
ألجل شھر
ألجل ثالثة أشھر
ألجل ستة أشھر
ألجل سنة ومافوق

الرصيد

المعدل المثقل

للمراجعة أو االستفسار :مديرية االحصاءات واألبحاث االقتصادية
سمر يونس قباني
Ext: 5525

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٠٠١ﺗﺎرﻳﺦ )٢٠١٥/٥/٢٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٨٩

رقم واسم المصرف
المبالغ باآلالف
المعدل الوسطي

 ٥٠ﻣﻜﺮر ٧

ﻤﻌدﻻت ﻓﺎﺌدة اﻝﺘﺴﻠﻴف ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وﺒﺎﻝدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜﻲ اﻝﻤﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع ﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝﻲ
INT-1A
ﺒﻨد ٠١١٠٠
ﺒﻨد ٠٢١٠٠
ﻤﻼﺤظﺔ ١ -
ﺤﻴــث ان اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت  INT-1Aﺘرﻤــﻲ اﻝــﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ ﺘطــور ﻤﻌــدﻻت اﻝﻔﺎﺌــدة ،ﻓــﺈن ﻤﻌــدﻻت اﻝﻔواﺌــد اﻝـواردة ﻓــﻲ اﻝﺠــداول ﺘﺤﺘﺴــب
ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت اﻝﺠدﻴــدة أو اﻝﻤﺠــددة أو اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﻤﺢ اﻝﻌﻘــود ﺒﺘﻐﻴﻴــر ﻤﻌــدل ﻓﺎﺌــدﺘﻬﺎ ﺤﺘــﻰ وﻝــو ﻝــم ﻴــﺘم اﻝﺘﺠدﻴــد ﻓﻌﻠﻴــﺎ
ﻝﻠﺤﺴﺎب.
ﻤﻼﺤظﺔ ٢ -
ﻴطﻠــب ذﻜــر اﻝﻔواﺌــد دون اﻋﺘﺒــﺎر ﻓﺎﺌــدة اﻝــدﻋم ﻓ ـﻲ ﻤــﺎ ﺨــص اﻝﻘــروض اﻝﻤدﻋوﻤــﺔ ﻓواﺌــدﻫﺎ اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻘ ـرار اﻷﺴﺎﺴــﻲ
 ٧٧٤٣ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/١/٢ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻘــروض اﻹﺴــﻜﺎﻨﻴﺔ وﻏﻴرﻫــﺎ اﻝﻤﺴــﺘﻔﻴدة ﻤــن ﺘﺴــﻬﻴﻼت ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻹﺤﺘﻴــﺎطﻲ اﻹﻝ ازﻤــﻲ
واﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺴب ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺎ ﻗﺒل اﻝدﻋم.
ﻤﻼﺤظﺔ ٣ -
ﺘﺴﺘﺜﻨﻰ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻝﻘﺎء ﺤﺴﺎﺒﺎت داﺌﻨﺔ
ﺤﺴﺎﺒﺎت داﺌﻨﺔ ﺼدﻓﺔ ﻤدﻴﻨﺔ
اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻘﺎء ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻨﻘدﻴﺔ
اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎء
اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻤوظﻔﻴن
ﻤﻼﺤظﺔ ٤ -
اﻝﺸرﻜﺎت Corporate
ﺘﺤﺘﺴب اﻝﻔﺎﺌدة ﻝﻜل ﻨوع ﻤن اﻝﻘروض ﻀﻤن ﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﻝﺸرﻜﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﻌـدل اﻝوﺴـطﻲ اﻝﻤﺜﻘـل ﺒﺎﻝﺤﺴـﺎﺒﺎت اﻝﺠدﻴـدة أو
اﻝﻤﺠددة ﻝﻜل ﻨوع ﻤن اﻝﻘروض.
ﺘذﻜر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ أي اﻝرﺼﻴد ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺸﻬر اﻝﻤﺼرح ﻋﻨﻪ وﻝﻴس ﻓﻘط اﻝرﺼﻴد ﻝﻠﺘﺴـﻠﻴﻔﺎت اﻝﺠدﻴـدة
أو اﻝﻤﺠددة ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﻤﻼﺤظﺔ رﻗم .٣
اﻝﺘﺠزﺌﺔ Retail
ﺘﺤﺘﺴب اﻝﻔﺎﺌدة ﻝﻜل ﻨوع ﻤـن اﻝﻘـروض ﻀـﻤن ﺘﺴـﻠﻴﻔﺎت اﻝﺘﺠزﺌـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻝﻤﻌـدل اﻝوﺴـطﻲ اﻝﻤﺜﻘـل ﺒﺎﻝﺤﺴـﺎﺒﺎت اﻝﺠدﻴـدة أو
اﻝﻤﺠددة ﻝﻜل ﻨوع ﻤن اﻝﻘروض.
ﺘذﻜر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ أي اﻝرﺼﻴد ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺸﻬر اﻝﻤﺼرح ﻋﻨﻪ وﻝﻴس ﻓﻘط اﻝرﺼﻴد ﻝﻠﺘﺴـﻠﻴﻔﺎت اﻝﺠدﻴـدة
أو اﻝﻤﺠددة ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﻤﻼﺤظﺔ رﻗم.٣
ﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﺒﺎﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري Overdraft
ﺘﺤﺘﺴب اﻝﻔﺎﺌدة ﻝﻜل ﻨوع ﻤـن اﻝﻘـروض ﻀـﻤن اﻝﺘﺴـﻠﻴﻔﺎت ﺒﺎﻝﺤﺴـﺎب اﻝﺠـﺎري ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻝﻤﻌـدل اﻝوﺴـطﻲ اﻝﻤﺜﻘـل ﺒﺎﻝﺤﺴـﺎﺒﺎت
اﻝﺠدﻴدة أو اﻝﻤﺠددة ﻝﻜل ﻨوع ﻤن اﻝﻘروض.
ﺘذﻜر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ أي اﻝرﺼﻴد ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺸﻬر اﻝﻤﺼرح ﻋﻨﻪ وﻝﻴس ﻓﻘط اﻝرﺼﻴد ﻝﻠﺘﺴـﻠﻴﻔﺎت اﻝﺠدﻴـدة
أو اﻝﻤﺠددة ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﻤﻼﺤظﺔ رﻗم .٣

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /١٨ت /٢٠١٥-١٢-٣١

 ٥٠ﻣﻜﺮر ٨

ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝداﺌﻨﺔ ﺒﺎﻝﻠﻴرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وﺒﺎﻝدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜﻲ اﻝﻤﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع ﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝﻲ
INT-1A
ﺒﻨد ٠١٢٠٠
ﺒﻨد ٠٢٢٠٠
ﻤﻼﺤظﺔ ١ -
ﺤﻴـث ان اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت ﺘرﻤـﻲ اﻝـﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺘطـور ﻤﻌـدﻻت اﻝﻔﺎﺌـدة ،ﻓـﺈن ﻤﻌـدﻻت اﻝﻔواﺌـد اﻝـواردة ﻓـﻲ اﻝﺠـداول ﺘﺤﺘﺴـب ﻋﻠـﻰ اﺴــﺎس
اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺠدﻴدة أو اﻝﻤﺠددة أو اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ اﻝﻌﻘود ﺒﺘﻐﻴﻴر ﻤﻌدل ﻓﺎﺌدﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ وﻝو ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺤﺴﺎب.
ﻤﻼﺤظﺔ ٢ -
ﺘﺴﺘﺜﻨﻰ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝداﺌﻨﺔ ﻝﻘﺎء ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤدﻴﻨﺔ
وداﺌﻊ اﻝﺸرﻜﺎء وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة
وداﺌﻊ اﻝﻤوظﻔﻴن
اﻝوداﺌﻊ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻘﺎء ﺘﺴﻠﻴﻔﺎت
ﻤﻼﺤظﺔ ٣ -
ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺸﻴﻜﺎت واﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺠﺎرﻴﺔ:
ﺘﺤﺘﺴب اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﺴﺎس اﻝﻤﻌدل اﻝوﺴطﻲ ﻏﻴـر اﻝﻤﺜﻘـل وﻜﻤـﺎ ورد ﻓـﻲ اﻝﻤﻼﺤظـﺔ رﻗـم ١ﻋﻠـﻰ اﺴـﺎس اﻝﺤﺴـﺎﺒﺎت اﻝﺠدﻴـدة او
اﻝﻤﺠددة أو اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ اﻝﻌﻘود ﺒﺘﻐﻴﻴر ﻤﻌدل ﻓﺎﺌدﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ وﻝو ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺤﺴﺎب.
ﺘــذﻜر ﻗﻴﻤــﺔ ﻜﺎﻓــﺔ ﺤﺴــﺎﺒﺎت اﻝﺸــﻴﻜﺎت واﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت اﻝﺠﺎرﻴــﺔ اﻝﻤﺘواﺠــدة ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﺸــﻬر اﻝﻤﺼــرح ﻋﻨــﻪ وﻝــﻴس ﻓﻘــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت
اﻝﺠدﻴدة أو اﻝﻤﺠددة ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﻤﻼﺤظﺔ رﻗم .٢
وداﺌﻊ اﻹدﺨﺎر ﺘﺤت اﻝطﻠب:
ﺘﺤﺘﺴب اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﺴﺎس اﻝﻤﻌدل اﻝوﺴطﻲ ﻏﻴـر اﻝﻤﺜﻘـل وﻜﻤـﺎ ورد ﻓـﻲ اﻝﻤﻼﺤظـﺔ رﻗـم ١ﻋﻠـﻰ اﺴـﺎس اﻝﺤﺴـﺎﺒﺎت اﻝﺠدﻴـدة او
اﻝﻤﺠددة أو اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ اﻝﻌﻘود ﺒﺘﻐﻴﻴر ﻤﻌدل ﻓﺎﺌدﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ وﻝو ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺤﺴﺎب.
ﺘــذﻜر ﻗﻴﻤــﺔ ﻜﺎﻓــﺔ ﺤﺴــﺎﺒﺎت وداﺌــﻊ اﻹدﺨــﺎر ﺘﺤــت اﻝطﻠــب اﻝﻤﺘواﺠــدة ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﺸــﻬر اﻝﻤﺼــرح ﻋﻨــﻪ وﻝــﻴس ﻓﻘــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت
اﻝﺠدﻴدة أو اﻝﻤﺠددة ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﻤﻼﺤظﺔ رﻗم .٢
اﻝوداﺌﻊ ﻷﺠل:
ﺘﺤﺘﺴب اﻝﻔﺎﺌدة ﻀﻤن ﻜل ﻓﺌﺔ )ﺸﻬر ،٣،٦،ﺴﻨﺔ وﻤﺎ ﻓوق( ﻝﻜل ﺸـرﻴﺤﺔ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻝﻤﻌـدل اﻝوﺴـطﻲ ﻏﻴـر اﻝﻤﺜﻘـل ﻝﻠﺸـرﻴﺤﺔ
وﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻤﻼﺤظﺔ رﻗم ١ﻋﻠﻰ اﺴﺎس اﻝﺤﺴـﺎﺒﺎت اﻝﺠدﻴـدة او اﻝﻤﺠـددة أو اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﻤﺢ اﻝﻌﻘـود ﺒﺘﻐﻴﻴـر ﻤﻌـدل ﻓﺎﺌـدﺘﻬﺎ ﺤﺘـﻰ
وﻝو ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺤﺴﺎب.
ﺘذﻜرﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺸراﺌﺢ ﻀﻤن ﻜل ﻓﺌﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺸﻬر اﻝﻤﺼرح ﻋﻨﻪ وﻝﻴس ﻓﻘط اﻝرﺼﻴد ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺠدﻴدة أو اﻝﻤﺠددة،
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﻤﻼﺤظﺔ رﻗم .٢

