تعميم وسيط ٤٩٦
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٨٢٤تاريخ  ٢٠١٨/٦/١المتعلق بتعديل القرار األساسي
رقم  ٧٨٥٨تاريخ ) ٢٠٠١/٦/٣٠بيانات إحصائية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٨٥
بيروت  ،في  ١حزيران ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٨٢٤
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠

إن حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ال سيما المادة  ١٤٦منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠وتعديالته المتعلق ببيانات إحصائية،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٨/٥/٣٠

يقرّر ما يأتي :

المادة األولى :يلغى نص الفقرة الثانية من البند ) (٢من المقطع "اوالً" من المادة األولى من القرار
األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ . ٢٠٠١/٦/٣٠
الم666ادة الثاني666ة :يلغ666ى ن666ص المقط666ع "ثامن666ا ً" م666ن الم666ادة االول666ى م666ن الق666رار األساس666ي رق666م ٧٨٥٨
تاريخ  ٢٠٠١/٦/٣٠ويستبدل بالنص التالي:
» ثامنا ً :عل6666ى المص6666ارف كاف6666ة تزوي6666د مديري6666ة االحص6666اءات واالبح6666اث االقتص6666ادية
ل666666666دى مص666666666رف لبن666666666ان ،ش666666666ھرياً ،بالبيان666666666ات ) (A-3و) (A-4و)(A-5
و) (A-6و) (INV-1و) (INV-2المرفقة بھذا القرار«.
المادة الثالثة :يلغى نص البند ) (٩من المادة الثانية من القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
ويستبدل بالنص التالي:
»  -٩ترس666666666666666666666666ل البيان666666666666666666666666ات ) (A-3و) (A-4و) (A-5و) (A-6و)(INV-1
و) (INV-2المش66ار اليھ66ا ف66ي المقط66ع "ثامن 6اً" م66ن الم66ادة األول66ى م66ن ھ66ذا الق66رار،
ش66ھرياً ،خ66الل مھل66ة اقص66اھا عش66رون يوم 6ا ً م66ن نھاي66ة الش66ھر المص66رح عن66ه وذل66ك
ب66ـواسطة المش66روع الخ66اص باإلرس66ال اإللكترون66ي للتق66ارير اإلحص66ائية )(eSTR
ضمن نظام «.SEBIL
../..

-٢-

المادة الرابعة :يلغى نص كل من النماذج " "BBR-4و" "BBR-5و) (FND 2و) (A-3و)(A-4
و) (A-5و) (INV-1و) (INV-2ويستبدل كل منھا بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة الخامسة :يتم ،استثنائياً ،تزويد مصرف لبنان:
 بالبيانات المعدة وفقا ً للنماذج ) (FND 2و) (A-3و) (A-4و) (A-5الموقوفة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٨و ٢٠١٨/٣/٣١بمھلة اقصاھا .٢٠١٨/٦/٣٠
 بالبيانات المعدة وفقا ً للنماذج ) (FND 2و) (A-3و) (A-4و) (A-5الموقوفة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠و ٢٠١٨/٥/٣١بمھلة اقصاھا .٢٠١٨/٧/١٥
 بالبيانات المعدة وفقا ً للنماذج ) (A-6و) (INV-1و) (INV-2الموقوفةبتاريخ  ٢٠١٨/٤/٣٠و ٢٠١٨/٥/٣١بمھلة اقصاھا .٢٠١٨/٦/٢٥
 بالبيانات المعدة وفقا ً لالنموذجين " "BBR-4و" "BBR-5العائدة للفصل االول منالعام  ٢٠١٨بمھلة اقصاھا  ٢٠١٨/٦/٣٠والعائدة للفصل الثاني بمھلة اقصاھا
.٢٠١٨/٧/٣١
المادة السادسة :يُعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة السابعة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١حزيران ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

رقم المصرف------------- :
اسم المصرف--------------------------------- :
رقم الفرع------------- :
نوع الفرع--------------------------------- :

مصرف لبنان
مديرية االحصاءات واألبحاث االقتصادية
القرار االساسي رقم  ٧٨٥٨المرفق بالتعميم االساسي رقم ٨٥
نموذج ""BBR-4
وضعية موجزة لودائع وتسليفات المركز والفروع
بيان فصلي :كما ھو بتاريخ _ _ _ _ _ _ / _ _ /
القيم بماليين الليرات

عدد المستلفين ................:
المجموع

عدد المــودعين ............... :

البند

االســـــــــم

1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1090
1100
1110
1120
1130
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060

الودائــع٢١٣٢٥+٢١٣٢٠+٢١٣١٠+٢١٢٢٠+٢١٢١٠+٢١٠٠٠+٤٨٢٠٠+٢٤٣٠٠+٢٠٩٠٠+٢٠٨٠٠
ودائع زبائن تحت الطلب ٢٠٨١٠+٢٠٨٢٠+٢٠٨٣٠
٢٠٨٥٠ + ٢٠٨٤٠
ودائع ألجل
٢٠٨٧٠
ودائع مجمدة
حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة ٢٠٨٩٠
٢٠٨٩٥
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
٢١٣١٠+٢١٣٢٠+٢١٣٢٥
ودائع الشركاء
ودائع قطاع عام ٢٠٩٠٠
شھادات االيداع ٤٨٢٠٠
قيم برسم الدفع ٢١٠٠٠
دائنون مختلفون من القطاع الخاص ٢١٢١٠
دائنون مختلفون من القطاع العام ٢١٢٢٠
ودائع منشؤھا عقود إئتمانية ٢٤٣٠٠
التسليفات ١١٨٠٠+ ١١٦٠٠ + ١١٥٠٠ + ١٨٤٠٠ + ١٨٣٠٠ + ١١٢٠٠
سندات محسومة ١١٢٠٩
تسليفات بالحساب الجاري ١١٥١٥+١٨٣١٠
تسليفات أخرى )(١٨٤٠٠-١٨٤٨٠ -١٨٤٩٥)+ (١٨٣٠٠-١٨٣١٠ -١٨٣٨٠-١٨٣٩٠
تسليفات الشركاء ١١٥٠٠-١١٥١٥-١١٥٦٠-١١٥٨٠ -١١٥٣٠
فوائد سارية غير مستحقة القبض ١١٥٨٠+١١٦٣٠+١٨٤٨٠+١٨٣٨٠
تسليفات للقطاع العام ١١٦٠٠-١١٦٣٠- ١١٦٦٠
اجمالي تسليفات الزبائن غير المنتجة التي شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
١١٢٨١+١١٦٦١+١٨٤٩٦+١١٨٥٥+١١٥٦١+١٨٣٩١
ناقص :مؤونة الخسارة االئتمانية المتوقعة ١١٦٦٣+١١٢٨٣+١٨٤٩٨+١١٨٦٠+١١٥٦٣+١٨٣٩٣
مدينون بموجب قبوالت ١١٥٣٠+١١٨١٠
مجموع المطلوبات ٢٩٩٩٠
الحسابات غير المنتجة مكون لھا مؤونات بالكامل منقولة الى لحسابات ذكر حسب االصول ٣٢٥٤٠
فوائد متراكمة على تسليفات غير منتجة ١١٥٦٢+١١٦٦٢+١١٨٥٦+١١٢٨٢+١٨٤٩٧+١٨٣٩٢

2070
2080
2100
2999
3000
4000

بالليرة اللبنانية

بالدوالر
االميركي )ما
يوازي ل.ل(.

باليورو
)ما يوازي
ل.ل(.

بالعمالت االخرى )ما يوازي
ل.ل(.

المبالغ

عدد الحسابات

بيان فصلي
مھلة التسليم أقصاھا  ١٥يوم من الشھر التالي
إسم المسؤول------------------------ :
التوقيع -----------------------------:
رقم الھاتف -------------------------- :

مصرف لبنان
مديرية االحصاءات واألبحاث االقتصادية
القرار رقم ___ المرفق بالتعميم رقم ____
نموذج ""BBR-5

البند*
A

A0001
A01
A02
A03
A04
A39
B

B0001
B01
B02
B39
C

C0001
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C39
D

D0001

االســـــــــم

رقم المصرف------------- :
اسم المصرف------------------------- :
رقم الفرع------------- :
نوع الفرع---------------------------- :
توزيع التسليفات حسب القطاعات االقتصادية*
بيان فصلي :كما ھو بتاريخ _ _ _ _ _ _ / _ _ /
القيم بماليين الليرات
غير المقيمين
المقيمون
عدد
عدد
المبالغ
المبالغ
المستفيدين
المستفيدين

الزراعة -الصيد البحري والتحريج

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
زراعة
الصيد البحري للتجارة
التحريج
تربية الحيونات
اخرى
استخراج الفحم والمعادن االخرى

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
استخراج الفحم الحجري ،الخث واللمبنيت
استخراج المعادن الخام
استخراجات اخرى
صناعات تحويلية

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
اغذية ولحوم ومشروبات
صناعة التبغ والتنباك والسجائر
صناعة المنتوجات واالقمشة
صناعة الملبوسات على انواعھا وصباغة الفراء
دباغة جلود وصناعة حقائب وجزادين وعدة غرس و احذية
منتوجات خشب وفلين باستثناء المفروشات وصناعة اصناف
القش
صناعة الورق والمنتوجات الورقية
طباعة ونشر
منتوجات كيماوية
مصنوعات كاوتشوك وبالستيك ونايلون
منتوجات غير معدنية )حجر ،طين وزجاج(
مصنوعات معدنية
صناعة الماكينات غير الكھربائية
صناعة المعدات المكتبية والمعلوماتية
صناعة اآلالت والمعدات الكھربائية
صناعة الراديو والتلفزيون واالت ومعدات االتصاالت ومعدات
التصوير
صناعة االالت الطبية واالت القياس العلمي والبصري
والساعات
صناعة وسائل النقل
صناعة المفروشات واالثاث
تدوير المواد المعدنية والورقية والبالستيكية وغيرھا
صناعة اآلالت الموسيقية ،واآلالت الرياضية ،واالفالم،
واالختام ،والزھور الصناعية
حرف يدوية
صناعة المجوھرات والحلى وصقل االحجار الكريمة
اخرى
كھرباء غاز و ماء ونفط

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية

المجموع
عدد
المستفيدين

المبالغ

D01
D02
D03
D04
D39
E

تمديدات الكھرباء وانتاج الغاز وتوزيعه ،وتوزيع المحروقات
الغازية والبخار والماء الساخن
تجميع وتنقية وتوزيع المياه
طاقة تنقيب عن النفط وانتاجه
تكرير البترول
اخرى
مقاوالت وبناء

E0001

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية

E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E39
FG
FG01
FG02
F

مقاول البناء السكني
مشيدو االبنية للبيع
مقاولون عامون
مقاولو التدفئة  ،التبريد التجھيزات الصحية ...
انشاء معامل ومصانع ومختبرات
انشاء مستودعات واقبية وھنكارات
بناء مسالخ للحوانات ومطاحن ومحطات وغيرھا
بناء مالعب ومراكز رياضية و مجمعات سياحية
اخرى
تجارة
منھا:تجارة داخلية )(١
منھا:تجارة خارجية )(٢
تجارة جملة

F0001

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية

F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
G

G0001
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10
G11
G12
G13

السيارات وقطعھا
مفروشات ولوازم منزلية
خشب ومواد بناء
االدوات الرياضية والترفيھية
معادن وخامات معدنية
آالت كھربائية والكترونية
خردوات وادوات صحية
ماكينات ومعدات مختلفة
سلع معمرة متفرقة
ورق ومنتوجات ورقية
ادوية ومستودعات ادوية
ألبسة ومصنوعات نسيجية وجلدية
مواد غذائية ومشروبات
منتوجات زراعية وحيوانية
نفط ومشتقاته
سلع غير معمرة متفرقة
المجوھرات والحلى واألحجار الكريمة
تجھيزات المعلوماتية ومكوناتھا
تجارة مفرق

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
مواد بناء
آالت زراعية
مخازن بضائع متنوعة
مخازن األغذية
سيارات ومراكب صغيرة وموتوسيكالت
محطات الوقود وتوزيع المحروقات
أقمشة وألبسة
مفروشات ولوازم منزلية وسكنية
آالت كھربائية
مطاعم ومقاھي ونوادي ليلية وبارات
صيدليات ومحالت عطور
تجارة مفرق متنوعة
تجارة متجولون

G14
G15
G16
H

H0001
H01
H02
H03
H04
H05
H39
I

I0001
I01
I02
I03
I04
I05
I06
I39
J

J0001
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J39
K

K0001
K01
K02
K03
K04
K06
K39
L

L0001
L01
L02
L39
M

M0001
M01
M02

المجوھرات والحلى واألحجار الكريمة
معدات الكترونية ومعلوماتية
خدمات صيانة
فنادق وشقق مفروشة ومطاعم

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
فنادق
شقق مفروشة
مطاعم
مجمعات سياحية
مجمعات ترفيھية لألطفال
أخرى
النقل والتخزين والمواصالت

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
نقل بري ونقل عبر االنابيب
نقل بحري
نقل جوي
أعمال نقل داعمة ومساعدة ،اعمال وكاالت السفر
بريد ومواصالت
خدمات نقل وتخزين
أخرى
الوساطة المالية

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
الوساطة المالية ما عدا التأمين وصناديق التوفير
التأمين وصناديق التوفير )ما عدا الضمان االجتماعي
االجباري(
اعمال مساعدة الوساطة المالية
بنوك ومؤسسات مالية
مؤسسات الصرافة
بنوك عبر االنترنت
مؤسسات الوساطة المالية
مؤسسات االيجار التمويلي
عمليات ائتمانية
تمويل التجارة الخارجية
تملك اسھم
المضاربون
أخرى
خدمات عقارية وأعمال تأجير وتوظيف

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
خدمات عقارية
تأجير آالت ومعدات دون العاملين وتأجير سلع شخصية
ومنزلية
خدمات كومبيوتر وخدمات اخرى متعلقة بھا
خدمات أبحاث وتطوير
تأجير سيارات وطيارات وأدوات نقل اخرى
أعمال اخرى
االدارات العامة والدفاع والضمان االجتماعي االجباري

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
االدارات العامة والدفاع والضمان االجتماعي االجباري
المنافع العامة
خدمات اخرى
خدمات تربوية واعالمية واعالنية وقانونية ومحاسبية
وادارية

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
خدمات تربوية
مؤسسات اعالمية

M03
M04
M05
M39
N

خدمات قانونية
خدمات مكاتب المحاسبة
خدمات استشارية وادارية
أخرى
الصحة واألعمال االجتماعية

N0001

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية

N01
N02
N39

الصحة
خدمات اجتماعية
أخرى
جمعيات أخرى ،خدمات اخرى وخدمات شخصية ،ثقافية،
سياحية وترفيھية

O0001

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية

O
O01
O02
O03
O04
O05
O06
O07
O08
O09
O10
O39
P

P0001
P01
P39
Q

Q0001
Q01
Q02
Q39
R

R0001
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R39
NZ

الخدمات الصحية وخدمات مشابھة
نشاطات المنظمات األعضاء
نشاطات ابداعية وثقافية ورياضية
نشاطات وخدمات اخرى
متاحف ومواقع اثرية
مكاتب سياحية
خدمات لألشخاص
الكازينوھات واليانصيب واللوتو
سينما واتناج أفالم وبرامج واعالنات تلفزيونية
مكاتب توظف خدم
اخرى
أسر توظف خدم

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
أسر توظف خدم
أخرى
منظمات اقليمية و ھيئات

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
منظمات اقليمية و ھيئات
منظمات غير حكومية
أخرى
لالفراد

منھا :تسليفات غير منتجة شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
االستھالك )قروض شخصية(
سكن )شراء وبناء المساكن بقصد السكن الفردي او العائلي(
سيارات )شراء سيارات لالستعمال الشخصي(
مفروشات وتجھيز المنازل
بطاقات االئتمان
متابعة الدراسة في المؤسسات التعليمية
اخرى
المجموع

) (١التجارة الداخلية :االعمال التجارية التي تتم بين عمالء مقيمين.
) (٢التجارة الخارجية :االعمال التجارية التي تتم بين مقيمين و غير مقيمين
11200+18300+18400+11500+11600+11800
NZ
مالحظة

بيان فصلي
مھلة التسليم أقصاھا  ١٥يوم من الشھر التالي

في حال وجد زبون لديه تسليفين او اكثر في عدة قطاعات اقتصادية يسجل في بند عدد
المستفيدين  ١عن كل قطاع  ,ويسجل في المجموع (NZ( 1على اعتباره مستلف واحد
االسم ------------------------------ :
التوقيع -----------------------------:

أنموذج A-3
وتيرة المعلومات  :شھرية

رقم المصرف واسمه:

تزود مديرية االحصاءات بھذا النموذج في ال  ٢٠من كل شھر

شرائح ودائع الزبائن ) (١بالليرة اللبنانية وبالعمالت االجنبية بحسب االستحقاق) -(٤فروع لبنان والخارج
رقم المصرف واسمه:
كما في .../.../...
اقل من شھر)(٢

)بماليين الليرات اللبنانية(

عدد
الزبائن
)( ٣

ل.ل

بالعمالت
االجنبية ما
يوازي ل ل

من شھر حتى  ٣اشھر
عدد
الزبائن
)( ٣

ل.ل

بالعمالت
االجنبية ما
يوازي ل ل

٣اشھر حتى  ٦اشھر
عدد
الزبائن
)( ٣

ل.ل

بالعمالت
االجنبية ما
يوازي ل ل

٦اشھر حتى سنة
عدد
الزبائن
)( ٣

ل.ل

بالعمالت
االجنبية ما
يوازي ل ل

سنة حتى  ٥سنوات
عدد
الزبائن
)( ٣

ل.ل

بالعمالت
االجنبية ما
يوازي ل ل

٥سنوات واكثر
عدد
الزبائن
)( ٣

ل.ل

بالعمالت
االجنبية ما
يوازي ل ل

منھا :الودائع تحت الطلب

مجموع ودائع الزبائن
عدد
الزبائن
)( ٣

ل.ل

بالعمالت
االجنبية ما
يوازي ل ل

عدد
الزبائن
)( ٣

وضعية فروع لبنان
اقل من٧مليون ل ل
اقل من  ٥مليون ل ل
بين ٥الى اقل من  ٧مليون ل ل
من  ٧الى اقل  ٣٠مليون ل ل
من  ٣٠الى اقل من  ٧٥مليون ل ل
من ٧٥الى اقل من  ١٥٠مليون ل ل
من  ١٥٠الى اقل من  ٣٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠الى اقل من  ٧٥٠مليون ل ل
من  ٧٥٠الى اقل  ١٥٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠الى اقل من  ٤٥٠٠مليون ل ل
من  ٤٥٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل و ما فوق
المجموع -فروع لبنان

منھا :ودائع الزبائن لغير المقيمين
وضعية فروع الخارج
اقل من٧مليون ل ل
اقل من  ٥مليون ل ل
بين ٥الى اقل من  ٧مليون ل ل
من  ٧الى اقل  ٣٠مليون ل ل
من  ٣٠الى اقل من  ٧٥مليون ل ل
من ٧٥الى اقل من  ١٥٠مليون ل ل
من  ١٥٠الى اقل من  ٣٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠الى اقل من  ٧٥٠مليون ل ل
من  ٧٥٠الى اقل  ١٥٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠الى اقل من  ٤٥٠٠مليون ل ل
من  ٤٥٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل و ما فوق
المجموع -فروع الخارج
المجموع فروع لبنان والخارج
ودائع اكبر  ١٠زبائن )فروع لبنان فقط(
ودائع اكبر  ١٠زبائن )بتاريخ التصريح(

١٠

منھم زبائن غير مقيمين
مالحظات:
1
2
3
4
5

تشمل ودائع الزبائن تلك المدرجة تحت ارقام الفرز االلي التالية في النموذج ) ٢٠٨٠٠ : ٢٠١٠ودائع الزبائن() ٢٤٣٠٠ +ودائع منشؤھا عقود ائتمانية()٢١٣١٠+ذمم دائنة للشركاء()٢١٣٢٠+انصبة ارباح وعائدات للدفع()٢١٣٢٥+فوائد سارية غير مستحقة
الدفع()٤٨٢٠٠+الشھادات المصرفية المباعة الى القطاع غير المالي(
تدون الحسابات الجارية ضمن خانة استحقاق اقل من شھر
يقصد بعدد الزبائن في الخانة األولى العدد الفعلي )أي في حال كان للعميل عدة حسابات بعدة عمالت وعدة إستحقاقات يحتسب على اساس عميل واحد** (
ً
يقصد باإلستحقاق الفترة التعاقدية المتبقية حتى تاريخ إستحقاق الحسابات المعنية ،و تحتسب إبتداء من تاريخ التصريح
تستثنى فروع المصارف االجنبية من تعبئة وضعية فروع الخارج

ل.ل

بالعمالت
االجنبية ما
يوازي ل ل

أنموذج A-4
رقم المصرف واسمه:

*شرائح مجموع القروض والتسليفات فروع لبنان والخارج
رقم المصرف واسمه:
كما في .../.../...

)بماليين الليرات اللبنانية(
وضعية فروع لبنان
اقل من٧مليون ل ل
اقل من  ٥مليون ل ل
بين ٥الى اقل من  ٧مليون ل ل
من  ٧الى اقل  ٣٠مليون ل ل
من  ٣٠الى اقل من  ٧٥مليون ل ل
من ٧٥الى اقل من  ١٥٠مليون ل ل
من  ١٥٠الى اقل من  ٣٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠الى اقل من  ٧٥٠مليون ل ل
من  ٧٥٠الى اقل  ١٥٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠الى اقل من  ٤٥٠٠مليون ل ل
من  ٤٥٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل و ما فوق
المجموع -فروع لبنان

قروض وتسليفات للزبائن المنتجة لم تشھد
ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
بالعمالت االجنبية
**عدد
ل.ل
ما يوازي ل ل
العمالء

قروض وتسليفات للزبائن المنتجة التي شھدت
ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
بالعمالت االجنبية
**عدد
ل.ل
ما يوازي ل ل
العمالء

قروض وتسليفات للزبائن المنتجة التي لم تشھد
او شھدت ارتفاعا ملحوظا في مخاطر االئتمان
بالعمالت االجنبية
**عدد
ل.ل
ما يوازي ل ل
العمالء

قروض وتسليفات للزبائن غير المنتجة التي
شھدت تدنيا في قيمتھا االئتمانية
بالعمالت االجنبية
**عدد
ل.ل
ما يوازي ل ل
العمالء

المجموع العام
**عدد
العمالء

ل.ل

S1

S2

T

S3

ST

S1

S2

T

S3

ST

منھا :تسليفات الزبائن لغير المقيمين
وضعية فروع الخارج
اقل من٧مليون ل ل
اقل من  ٥مليون ل ل
بين ٥الى اقل من  ٧مليون ل ل
من  ٧الى اقل  ٣٠مليون ل ل
من  ٣٠الى اقل من  ٧٥مليون ل ل
من ٧٥الى اقل من  ١٥٠مليون ل ل
من  ١٥٠الى اقل من  ٣٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠الى اقل من  ٧٥٠مليون ل ل
من  ٧٥٠الى اقل  ١٥٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠الى اقل من  ٤٥٠٠مليون ل ل
من  ٤٥٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل و ما فوق
المجموع -فروع الخارج

المجموع فروع لبنان والخارج
T:S1+S2
١١٥٩٥-١١٥٠٨+١١٦٣٥-١١٦٠٩+١١٨١٥+١١٢٦٠-١١٢٠٩+١٨٤٨٥-١٨٤٠٩+١٨٣٨٥-١٨٣٠٩
S3
١١٥٦١+١١٦٦١+١١٨٥٥+١١٢٨١+١٨٤٩٦+١٨٣٩١
ST
T+S3
** 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

بالعمالت االجنبية
ما يوازي ل ل

أنموذج A-5
رقم المصرف واسمه:

وتيرة المعلومات  :شھرية

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

اقل من شھر
بالعمالت
االجنبية
**عدد
ل.ل
ما يوازي
العمالء
لل

بين شھر و٣اشھر
بالعمالت
االجنبية
**عدد
ل.ل
ما يوازي
العمالء
لل

بين ٣و٦اشھر
بالعمالت
االجنبية
**عدد
ل.ل
ما يوازي
العمالء
لل

بين  ٦اشھر وسنة
بالعمالت
االجنبية
**عدد
ل.ل
ما يوازي
العمالء
لل

وضعية فروع لبنان
اقل من٧مليون ل ل
اقل من  ٥مليون ل ل
بين ٥الى اقل من  ٧مليون ل ل
من  ٧الى اقل  ٣٠مليون ل ل
من  ٣٠الى اقل من  ٧٥مليون ل ل
من ٧٥الى اقل من  ١٥٠مليون ل ل
من  ١٥٠الى اقل من  ٣٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠الى اقل من  ٧٥٠مليون ل ل
من  ٧٥٠الى اقل  ١٥٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠الى اقل من  ٤٥٠٠مليون ل ل
من  ٤٥٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل و ما فوق
المجموع -فروع لبنان
منھا تسليفات الزبائن لغير المقيمين
وضعية فروع الخارج
اقل من٧مليون ل ل
اقل من  ٥مليون ل ل
بين ٥الى اقل من  ٧مليون ل ل
من  ٧الى اقل  ٣٠مليون ل ل
من  ٣٠الى اقل من  ٧٥مليون ل ل
من ٧٥الى اقل من  ١٥٠مليون ل ل
من  ١٥٠الى اقل من  ٣٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠الى اقل من  ٧٥٠مليون ل ل
من  ٧٥٠الى اقل  ١٥٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠الى اقل من  ٤٥٠٠مليون ل ل
من  ٤٥٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل و ما فوق
المجموع -فروع الخارج
المجموع فروع لبنان والخارج
١١٥٩٥-١١٥٠٨+١١٦٣٥-١١٦٠٩+١١٨١٥+١١٢٦٠-١١٢٠٩+١٨٤٨٥-١٨٤٠٩+١٨٣٨٥-١٨٣٠٩
ارقام الفرز االلي للقروض والتسليفات
** يقصد 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

بين سنة و ٥سنوات
بالعمالت
االجنبية
**عدد
ل.ل
ما يوازي
العمالء
لل

خمس سنوات وما فوق
بالعمالت
االجنبية
**عدد
ل.ل
ما يوازي
العمالء
لل

المجموع
**عدد
العمالء

ل.ل

بالعمالت
االجنبية
ما يوازي
لل

أنموذج A-6
رقم المصرف واسمه:

وتيرة المعلومات  :شھرية

شرائح ودائع القطاع المالي غير المقيم بالليرة اللبنانية وبالعمالت االجنبية بحسب االستحقاق)(١

تزود مديرية االحصاءات بھذا النموذج في ال  ٢٠من كل شھر

رقم المصرف واسمه:
كما في .../.../...

اقل من شھر)(٢

)بماليين الليرات اللبنانية(
ل.ل

بالعمالت
االجنبية ما
يوازي ل ل

شھر حتى  ٣اشھر

ل.ل

بالعمالت
االجنبية ما
يوازي ل ل

 ٣اشھر حتى  ٦اشھر

ل.ل

بالعمالت
االجنبية ما
يوازي ل ل

٦اشھر حتى سنة

ل.ل

القطاع المالي غير المرتبط
اقل من٧مليون ل ل

'

اقل من  ٥مليون ل ل
بين ٥الى اقل من  ٧مليون ل ل

من  ٧الى اقل  ٣٠مليون ل ل
من  ٣٠الى اقل من  ٧٥مليون ل ل
من ٧٥الى اقل من  ١٥٠مليون ل ل
من  ١٥٠الى اقل من  ٣٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠الى اقل من  ٧٥٠مليون ل ل
من  ٧٥٠الى اقل  ١٥٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠الى اقل من  ٤٥٠٠مليون ل ل
من  ٤٥٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل و ما فوق
مجموع القطاع المالي غير المرتبط حسب
االستحقاق
القطاع المالي المرتبط
اقل من٧مليون ل ل

اقل من  ٥مليون ل ل
بين ٥الى اقل من  ٧مليون ل ل
من  ٧الى اقل  ٣٠مليون ل ل
من  ٣٠الى اقل من  ٧٥مليون ل ل
من ٧٥الى اقل من  ١٥٠مليون ل ل
من  ١٥٠الى اقل من  ٣٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠الى اقل من  ٧٥٠مليون ل ل
من  ٧٥٠الى اقل  ١٥٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠الى اقل من  ٤٥٠٠مليون ل ل
من  ٤٥٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠الى اقل من  ٣٠٠٠٠مليون ل ل
من  ٣٠٠٠٠الى اقل من  ٧٥٠٠٠مليون ل ل
من  ٧٥٠٠٠الى اقل من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل
من  ١٥٠٠٠٠مليون ل ل و ما فوق
مجموع القطاع المالي المرتبط حسب االستحقاق
مجموع القطاع المالي حسب االستحقاق
يقصد باإلستحقاق الفترة التعاقدية المتبقية حتى تاريخ إستحقاق الحسابات المعنية ،و تحتسب إبتدا ًء من تاريخ التصريح
1
تدون الحسابات الجارية ضمن خانة استحقاق اقل من شھر
2
تشمل ودائع القطاع المالي ٢٣٠٠٥+٢٠١٥٠
3

بالعمالت
االجنبية ما
يوازي ل ل

سنة حتى  ٥سنوات

ل.ل

بالعمالت
االجنبية ما
يوازي ل ل

٥سنوات او اكثر

ل.ل

بالعمالت
االجنبية ما
يوازي ل ل

مجموع ودائع القطاع المالي
غير المقيم
بالعمالت
االجنبية ما
ل.ل
يوازي ل ل

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

وتيرة المعلومات  :شھرية

أنموذج INV_2
رقم المصرف واسمه:

وتيرة المعلومات  :شھرية
مطلوبات

مصرف لبنان

مصادر واستعماالت االموال

رقم المصرف------

مديرية المصارف

نموذج  FND 2 -الوضعية الشھرية
كما في ______/__/

اسم المصرف------

ل.ل  /د.أ  /يورو  /عمالت اجنبية اخرى

 -١مصادر االموال
)الحسابات التي يتوجب عليھا فوائد(

رقم البند

٦٠٠١٠٠
٦٠٠٢٠٠

مصرف لبنان
الھيئات االقليمية والدولية ومصارف االنماء
المتعددة االطراف

٦٠٠٣٠٠

الودائع وما شابھھا من المصارف

٦٠٠٤٠٠
٦٠٠٥٠٠

الودائع وما شابھھا من المؤسسات المالية المسجلة
الودائع وما شابھھا من مؤسسات المالية االخرى
الودائع وما شابھھا من المركز الرئيسي ،الفروع،
المؤسسة االم والشقيقة

٦٠٠٦٠٠
٦٠٠٧٠٠

ودائع الزبائن

٦٠٠٨٠٠
٦٠٠٩٠٠

حسابات الشركاء المعطاة كضمانة لقاء تسليفات
حسابات الشركاء الدائنة االخرى

٦٠١٠٠٠

سندات الدين المرؤوسة وما يماثلھا

٦٠١١٠٠

شھادات االيداع من الجھات المقربة
سندات الدين وقيم مالية اخرى ذات ايرادات ثابتة من
القطاع المالي المرتبط
فروع في الخارج

٦٠١٨٠٠

حسابات الزبائن المجمدة

٦٠١٢٠٠
٦٠١٥٠٠

٦٠١٩٠٠
٦٠٢٠٠٠

شھادات االيداع والشھادات المصرفية من القطاع الغير
مرتبط
ودائع القطاع العام

٦٠٢١٠٠

سندات الدين وقيم مالية اخرى من القطاع الغير مرتبط

٦٠٢٢٠٠

مقدمات نقدية مخصصة لراس المال

٢٠١٨٠ - ٢٠١٠٠
٢٤٥٠١ - ٢٤٥٠٠
+ ٢٠٢٢٠ + ٢٠٣١٠ + ٢٠٢١٠
+ ٢٠٣٢٠ + ٢٠٢٤٠ + ٢٠٣٥٠
+ ٢٠٣٣٠ + ٢٠٢٣٠ + ٢٠٣٤٠
٢٠٣٧٠ + ٢٠٢٥٠+ ٢٠٢٦٠
٢٠٥٨٠ – ٢٠٥٠٠
٢٣٩٨٠ –٢٣٩٠٠
٢٣١٨٠ – ٢٣١٠٠
+ ٢٠٨٩٠ + ٢٠٨٢٠ + ٢٠٨١٠
–٢٠٨٥٠ + ٢٠٨٤٠ + ٢٠٨٣٠
٢٤٣٠١ – ٢٤٣٠٠ + ٢٠٨٩٥
٢١٣١١
٢١٣١٠
+ ٢٣٦٠٠ + ٢١٨٣٠ – ٢١٨٠٠
٢١٨٥٨- ٢١٨٥٠
٢٤٧٠٦ + ٢٤٧٠٥ + ٢٤٦٠٦ + ٢٤٦٠٥
٢١٧٥٧+٢١٧٤٥ + ٢١٧٥٤+ ٢١٧٤٤
٢٣٠٨٠ – ٢٣٠٠٠
٢٠٨٧٤ + ٢٠٨٧٣ + ٢٠٨٧٢ + ٢٠٨٧١
٢٠٨٧٧ + ٢٠٨٧٦ + ٢٠٨٧٥ +
٢٤٧٣٠ + ٢٤٦٢٦ + ٢٤٦٢٥ + ٢٤٦٣٠
٢٤٧٢٦ + ٢٤٧٢٥ +
٢٠٩٨٠ – ٢٠٩٠٠
٢١٧٥٣ + ٢١٧٤٧+ ٢١٧٤٦ +٢١٧٤٣
٢١٧٥٩ + ٢١٧٥٨ +
٢٢٠٣٠

العملة

بما يوازي آالف الليرات
اعباء الفوائد
المسجلة في
متوسط
حساب االرباح
االرصدة *
والخسائر خالل
الشھر

مصرف لبنان

مصادر واستعماالت االموال

رقم المصرف------

مديرية المصارف

نموذج  FND 2 -الوضعية الشھرية
كما في ______/__/

اسم المصرف------

ل.ل  /د.أ  /يورو  /عمالت اجنبية اخرى

 -٢استعماالت االموال
)الحسابات المنتجة لفوائد(

رقم البند

610000
610100
610200

مصرف لبنان ومؤسسات االصدار االخرى
● تحت الطلب
● حسابات مدينة اخرى

610300

● قيم مصرفية مشتراة

620000
630050
630000
630100
630200

سندات الخزينة اللبنانية وسندات حكومية
اخرى
القطاع المالي الغير مرتبط
المصارف
● تحت الطلب
● ألجل

630300

● قيم وقروض

630400
630500
650000
650100
650200

● حسابات معطاة كضمانة
● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة
المؤسسات المالية و القطاع المالي اآلخر
● تحت الطلب
● ألجل

650300

● قيم وقروض

650400
650500
670000
670100
670200

● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة
● حسابات معطاة كضمانة
القطاع المالي المرتبط
● تحت الطلب
● ألجل
● قيم وقروض

670300
670400
670500
675000
680050
680000
680100

● حسابات معطاة كضمانة
● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة
محفظة القروض والتسليفات
تسليفات للجھات الغير مرتبطة
قطلع عام
● صكوك مديونيات

680200

● االدارات والمؤسسات العامة

690000
690100

التسليفات للزبائن
● لقاء ضمانات نقدية قصيرة االجل

العملة

١٠٢٠٦
١٠٢٠٩+١٠٢١١
- ١٠٢٦٠ – ١٠٢٦٦ + ١٠٢٣٤ + ١٠٢٤٠
١٠٢٦٢
- ١٤٠٧٤ – ١٤٠٧٠ + ١٤٠٢١ + ١٤٠٦٠
١٤٠٧٥

١٠٥١٠ + ١٠٤١٠
١٠٥٢٠ + ١٠٤٢٠
+ ١٠٥٦٠ + ١٠٥٤٠ + ١٠٤٧٠ + ١٠٤٤٠
] - [١٢٨٨٠ ] - [ ١٢٨٠٢ - ١٢٨٠٠
] [ ١٢٨٧١ ] - [ ١٢٨٩٠
١٠٥٥٠ + ١٠٤٥٠
١٠٥٥٥ + ١٠٤٦٠
١٤٤١٠ + ١٠٧١٠
١٤٤٢٠ + ١٠٧٢٠
+ ١٤٤٦٠ + ١٤٤٣٠ + ١٠٧٦٥ + ١٠٧٤٠
] - [١٢٨٨٠ ] - [ ١٢٨٠٢ - ١٢٨٠٠
] [ ١٢٨٧١ ] - [ ١٢٨٩٠
١٤٤٥٠ + ١٠٧٥٠
١٤٤٤٠ + ١٠٧٦٠
١٢٩٠٣ + ١٣٠١٠
١٢٩٠٤ + ١٣٠٢٠
+ ١٢٩٠٩ + ١٢٩٠٦ + ١٣٠٧٠ + ١٣٠٤٠
- [١٢٨٨٠ ] - [ ١٢٨٧١ ] - ١٢٨٠٢
] [ ١٢٨٩٠
١٢٩٠٥ + ١٣٠٥٠
١٢٩٠٧ + ١٣٠٦٠

١١٦١٢
+ ١١٢٣٠ + ١١٦٢٠ +١١٦١٤ + ١١٦١٠
١١٢٤٠
١٨٣٠٧

بما يوازي آالف الليرات
االيرادات من
الفوائد المسجلة
متوسط
في حساب االرباح
االرصدة*
والخسائر خالل
الشھر

690200

● القروض التي ترتبط فوائدھا بمعدالت
الفائدة على سندات الخزينة

690300

● سندات تجارية والمر المصرف

690400

● صكوك مديونيات

690500

● قصيرة االجل

690600

● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة

690700

● متوسطة وطويلة االجل

690800
690850
691050

● المدعومة الفوائد
● مدينون بموجب قبوالت
تسليفات للجھات المرتبطة
● التسليفات الخاضعة الحكام المادة ١٥٢
من ق.ن.ت.

720000
730000
730100
730200
730300
740000
740100
740200
740300

تسليفات مرتبطة بمشاركات
سندات دين وما شابه
● قطاع مالي غير مرتبط
● قطاع غير مالي غير مرتبط
● قطاع مالي وغير مالي مرتبط
قروض مرؤوسة
● قطاع مالي غير مرتبط
● قطاع غير مالي غير مرتبط
● قطاع مالي وغير مالي مرتبط

691500

)***(٢
- [ ١٨٣٠٧ ] - ١٨٣٤٠ + ١٨٣٢٠ + ١١٢١٠
)***(٢
١١٢٥٠
+ ١٨٣١٥+ ١٨٣٦٠ + ١٨٣٧٠ + ١٨٣١٠
***(٢) - [ ١٨٣٠٧ ] - ١٨٣٦٥ + ١٨٣٥٥
١٨٣٥٠
+ ١٨٤٢٥ + ١٨٤٥٠ + ١٨٤٣٠ + ١٨٤٧٠
١٨٤٦٥ + ١٨٤٥٥
١٨٤٧٥
١١٨١٥
+ ١١٥٣٠ + ١١٥٢٦ + ١١٥٢٥ + ١١٥١٥
١١٥٤٠
١٦٣٢٠ + ١٦٣٠٥
٤٧٣٥٢ + ٤٧٣٥١
٤٧٣٧٢ + ٤٧٣٧١
٤٧٣٨٢ + ٤٧٣٨١ + ٤٧٣٦٢ + ٤٧٣٦١
٤٧٣٥٣
٤٧٣٧٣
٤٧٣٨٣ + ٤٧٣٦٣

يحتسب الرصيد في نھاية الشھر على اساس متوسط االرصدة اليومية لكل بند من بنود ھذا الجدول
*
** يحتسب من المبالغ المتعلقة بارقام الفرز االلي بين قوسين ] [ ما يعود للحسابات التي تقابلھا في ھذا الجدول
*** يمثل ) (٢المبالغ المتعلقة بارقام الفرز االلي التالية:
٣١٤٨١ – ٣١٤٨٠
مالحظة:
 -١ان التصريح بھذه المعلومات مطلوب فقط من المصارف التجارية ومصارف االعمال
 -٢يصرح عن الحسابات بالليرة اللبنانية بآالف الليرات وعن كل من الحسابات بالدوالر االميركي واليورو ومجموع باقي
العمالت االخرى بما يوازي آالف الليرات اللبنانية.
يرجى تدقيق التصاريح قبل ارسالھا الى مصرف لبنان

االسم:

التاريخ:

الھاتف:

التوقيع:

