تعميم وسيط ٥٠٠
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٨٤٨تاريخ  ٢٠١٨/٨/٣المتعلق بتعديل القرار األساسي رقم
 ٧٨٥٨تاريخ ) ٢٠٠١/٦/٣٠بيانات إحصائية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٨٥
بيروت  ،في  ٣آب ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٨٤٨
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 ،٢٠١٨/٧/٢٥
يقرّر ما يأتي :
المادة األولى :يلغEEى نEEص االنمEEوذج ) (FND 2المرفق ب القرار األساسي رقم  ٧٨٥٨تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠
ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة الثانية :يتم ،استثنائياً ،تزويد مصرف لبنان باألنموذج ) (FND 2كما يلي:
 البيانات الموقوفة بتاريخ  ٢٠١٨/٢/٢٨و ٢٠١٨/٣/٣١بمھلة اقصاھا .٢٠١٨/٨/١٥ البيانات الموقوفة بتاريخ  ٢٠١٨/٤/٣٠و ٢٠١٨/٥/٣١بمھلة اقصاھا .٢٠١٨/٨/٣١ البيانات الموقوفEEEEEة بتEEEEEاريخ  ٢٠١٨/٦/٣٠و ٢٠١٨/٧/٣١و ٢٠١٨/٨/٣١بمھلEEEEEة اقصEEEEEاھا.٢٠١٨/٩/١٥
المادة الثالثة :يُعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٣آب ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

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
بما يوازي آالف الليرات

 -١مصادر االموال
)الحسابات التي يتوجب عليھا فوائد(

رقم البند

600100

مصرف لبنان

٢٠١٨٠ - ٢٠١٠٠

600200

الھيئات االقليمية والدولية
ومصارف االنماء المتعددة
االطراف

٢٤٥٠١ - ٢٤٥٠٠

600300

الودائع وما شابھھا من المصارف

600400
600500
600600

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

600700

ودائع الزبائن

600800

حسابات الشركاء المعطاة كضمانة
لقاء تسليفات

600900

حسابات الشركاء الدائنة االخرى

601000
601100
601200
601500
601800
601900
602000
602100
602200

سندات الدين المرؤوسة وما
يماثلھا
شھادات االيداع من الجھات
المقربة
سندات الدين وقيم مالية اخرى
ذات ايرادات ثابتة من القطاع
المالي المرتبط
فروع في الخارج
حسابات الزبائن المجمدة
شھادات االيداع والشھادات
المصرفية من القطاع الغير مرتبط
ودائع القطاع العام
سندات الدين وقيم مالية اخرى من
القطاع الغير مرتبط
مقدمات نقدية مخصصة لراس
المال

+ ٢٠٣٥٠ + ٢٠٢٢٠ + ٢٠٣١٠ + ٢٠٢١٠
+ ٢٠٢٣٠ + ٢٠٣٤٠ + ٢٠٣٢٠ + ٢٠٢٤٠
٢٠٢٥٠ + ٢٠٣٧٠ + ٢٠٢٦٠ + ٢٠٣٣٠
٢٠٥٨٠ – ٢٠٥٠٠
٢٣٩٨٠ –٢٣٩٠٠
٢٣١٨٠ – ٢٣١٠٠
+ ٢٠٨٣٠ + ٢٠٨٩٠ + ٢٠٨٢٠ + ٢٠٨١٠
٢٤٣٠١ – ٢٤٣٠٠ + ٢٠٨٥٠ + ٢٠٨٤٠
٢١٣١١
[٢١٣١١] - ٢١٣١٠
- ٢١٨٥٠ + ٢٣٦٠٠ + ٢١٨٣٠ – ٢١٨٠٠
٢١٨٥٨
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

متوﺳط
االرصدة *

اعباء الفوائد
المسجلة في
حساب االرباح
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

رقم البند

)الحسابات المنتجة لفوائد(
610000

مصرف لبنان ومؤسسات االصدار
االخرى

610100
610200

● تحت الطلب
● حسابات مدينة اخرى

610300

● قيم مصرفية مشتراة

620000

سندات الخزينة اللبنانية وسندات
حكومية اخرى
القطاع المالي الغير مرتبط

630050
630000
630100
630200

المصارف
● تحت الطلب
● ألجل

630300

● قيم وقروض

630400
630500

● 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

650000
650100
650200

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

القطاع المالي المرتبط
● تحت الطلب
● ألجل
● قيم وقروض

670300
● حسابات معطاة كضمانة
● حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة

670400
670500
675000
680050
680000
680100

تسليفات للجھات الغير مرتبطة
قطلع عام
● صكوك مديونيات

680200

● االدارات والمؤسسات العامة

690000
690100

التسليفات للزبائن
● لقاء ضمانات نقدية قصيرة االجل
● القروض التي ترتبط فوائدھا
بمعدالت الفائدة على سندات الخزينة

690200

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

١٢٩٠٣ + ١٣٠١٠
١٢٩٠٤ + ١٣٠٢٠
+ ١٢٩٠٩ + ١٢٩٠٦ + ١٣٠٧٠ + ١٣٠٤٠
- [١٢٨٨٠ ] - [ ١٢٨٧١ ] - ١٢٨٠٢
] [ ١٢٨٩٠
١٢٩٠٥ + ١٣٠٥٠
١٢٩٠٧ + ١٣٠٦٠

محفظة القروض والتسليفات

١١٦١٢
+ ١١٢٣٠ + ١١٦٢٠ +١١٦١٤ + ١١٦١٠
١١٢٤٠
١٨٣٠٧
)***(٢

العملة

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

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
 ١٥٢من ق.ن.ت.

720000
730000
730100
730200
730300
740000
740100
740200
740300

تسليفات مرتبطة بمشاركات
سندات دين وما شابه

691500

● قطاع مالي غير مرتبط
● قطاع غير مالي غير مرتبط
● قطاع مالي وغير مالي مرتبط

- [ 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

قروض مرؤوسة
● قطاع مالي غير مرتبط
● قطاع غير مالي غير مرتبط
● قطاع مالي وغير مالي مرتبط

*
**
***

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:

