
 

  
  
  
  
  

  ٥٥٥ تعميم وسيط رقم
  

  للمصارف 
  
  

  
   :المتعلق بتعديل ١١/٥/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٢٥ نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم

  ا*حك+++++++ام التطبيقي+++++++ة للق+++++++رار ( ٢٧/٩/٢٠٠١ت+++++++اريخ  ٧٩٣٥ساس+++++++ي رق+++++++م الق+++++++رار ا*  -
 التعميمب+المرف+ق  )(توظيفات المص+ارف ا7لزامي+ة) ٢٠/٩/٢٠٠١تاريخ  ٧٩٢٦ا*ساسي رقم 
  .٨٧ا<ساسي رقم 

(ا<حتي++اطي ا7لزام++ي النق++دي وا<حتي++اطي  ٩/١١/٢٠٠٧ت++اريخ  ٩٧٦٣الق++رار ا*ساس++ي رق++م   -
  توظيفاتھ+++ا ا7لزامي+++ة) المرف+++ق ب+++التعميم ا<ساس+++ي <دن+++ى الخ+++اص للمص+++ارف ا7س+++Eمية وا

  .١١٣رقم 
  
  

  ٢٠٢٠ايار  ١١ بيروت، في
                            

  نانحاكم مصرف لب
  
  
  
  
  رياض توفيق سEمه

  

  



 

  
  
  
  
  

  ٥١٣٢٢ قرار وسيط رقم
  

  ٢٧/٩/٢٠٠١تاريخ  ٧٩٣٥القرار ا�ساسي رقم تعديل 
  ٩/١١/٢٠٠٧تاريخ  ٩٧٦٣القرار ا*ساسي رقم و

  
  
  مصرف لبنان، حاكم إن

  منه ، ١٧٤و ٧٠ادتين بناًء على قانون النقد والتسليف سيما الم
المتعلق با*حكام التطبيقية وتعديEته  ٢٧/٩/٢٠٠١تاريخ  ٧٩٣٥وبناًء على القرار ا*ساسي رقم 

  (توظيفات المصارف ا7لزامية)، ٢٠/٩/٢٠٠١تاريخ  ٧٩٢٦للقرار ا*ساسي رقم 
وتعديEته المتعلق با<حتياطي  ٩/١١/٢٠٠٧تاريخ  ٩٧٦٣وبناًء على القرار ا*ساسي رقم 

Eمية وبتوظيفاتھا ا7لزامية،ا7لزامي النقدي وا<حتياطي ا<دنى الخاص للمصارف ا7س  
اعفاءات استثنائية وتعديله المتعلق ب ٩/٤/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢١٧وبناًء على القرار ا<ساسي رقم 

  توظيفات المصارف ا7لزامية،من 
وبن++اًء عل++ى الص++Eحيات الت++ي تع++ود للح++اكم بغي++ة ت++أمين عم++ل مص++رف لبن++ان اس++تناداً ال++ى مب++دأ 

  استمرارية المرفق العام،
  

  يأتي : ما يقرر
  

  
   ٧٩٣٥القرار ا�ساس++++ي رق++++م ب++++ المرف++++ق ) RO-10ا1نم++++وذج (ن++++ص يلغ++++ى   :ولىا� المادة

  الجديد المرفق بھذا القرار. بالنصويستبدل  ٢٧/٩/٢٠٠١تاريخ 
  

   ٩٧٦٣ا*ساس+++++ي رق+++++م )  المرف+++++ق ب+++++القرار RO-20يلغ++++ى ن+++++ص ا1نم+++++وذج (  :الثانية المادة
  المرفق بھذا القرار.ويستبدل بالنص الجديد  ٩/١١/٢٠٠٧تاريخ 

  
  الفت++++رة الممت++++دة م++++ن ي++++وم الخم++++يس وض+++عية يعم+++ل بھ++++ذا الق++++رار اعتب++++اراً م++++ن    ة:المادة الثالث

  .٢٠٢٠ايار  ٦لغاية  يوم ا<ربعاء  ٢٠٢٠نيسان  ٣٠
  

  ھذا القرار في الجريدة الرسمية. ينشر ة:المادة الرابع
  

  ٢٠٢٠ايار  ١١ في بيروت،
        

  مصرف لبنان حاكم
  
  
  
  

  توفيق سBمه اضري



 

  
 ٧٩٢٦ مفروضة بموجب القرار ا�ساسي رقم% ال ١٥ا�لتزامات بالعم�ت ا�جنبية الخاضعة لنسبة ال   مصرف لبنان

  ٨٦المرفق بالتعميم  ا�ساسي رقم 
مديرية ا1حصاءات 
  وا�بحاث ا1قتصادية

  ٨٧المرفق بالتعميم ا'ساسي رقم  ٧٩٣٥والقرار ا'ساسي رقم 
 

  رقم المصرف:  المتوسط بين _______________ و_________________  RO-10نموذج  

  اسم المصرف:  مقيمة بآ�ف الدو�رات ا�ميركية
 

 ا�ســـــــــم الرقم
دو�ر 
 أميركي

 يورو
ليرة 

 استرليني
فرنك 

 سويسري
دو�ر 
 كندي

دو�ر 
 استرالي

ين 
 ياباني

عم�ت 
 أخرى

 المجموع

                   ى غير المقيمةمؤسسات اFصدار ا�خر ٢٠١٠٠

                   ناقص:  فوائد سارية غير مستحقة الدفع غير المقيمة ٢٠١٨٠

                   مصارف تجارية غير مقيمة  ٢٠٢٠٠

٢٠٢٠٠x   ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا1ساسي                    

                   ء حسابات مدينة  غير المقيمة   ناقص: حسابات دائنة لقا ٢٠٢٥٠

                   ناقص:  فوائد سارية غير مستحقة الدفع غير المقيمة ٢٠٢٨٠

                   مصارف التسليف المتوسط والطويل ا�جل غير مقيمة  ٢٠٣٠٠

٢٠٣٠٠x   ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا1ساسي                    

                   ناقص: حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة  غير المقيمة    ٢٠٣٧٠

                   ناقص:  فوائد سارية غير مستحقة الدفع غير المقيمة ٢٠٣٨٠

                   مؤسسات مالية مسجلة مقيمة وغيرمقيمة ٢٠٥٠٠

٢٠٥٠٠x ١٥٠لتعميم ا1ساسي  ناقص: حسابات جديدة خاضعة ل                    

                   ناقص:حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة   ٢٠٥٦٠

                   ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع   ٢٠٥٨٠

                   مؤسسات القطاع المالي ا1خرى مقيمة وغيرمقيمة ٢٣٩٠٠

٢٣٩٠٠x ١٥٠يدة خاضعة للتعميم ا1ساسي  ناقص: حسابات جد                    

                   ناقص:حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة   ٢٣٩٦٠

                   ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع   ٢٣٩٨٠

                   ودائع الزبائن مقيم وغير مقيم  ٢٠٨٠٠

٢٠٨٠٠x ١٥٠خاضعة للتعميم ا1ساسي   ناقص: حسابات جديدة                    

                   ناقص: تأمينات 1عتمادات مستندية لNستيراد ٢٠٨٧١

                   ناقص:حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة   ٢٠٨٩٠

                   ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع   ٢٠٨٩٥

                   ھا عقود ائتمانية مقيم وغيرمقيم  ودائع منشؤ ٢٤٣٠٠

٢٤٣٠٠x   ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا1ساسي                    

                   ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع   ٢٤٣٠١

                   ودائع القطاع العام   ٢٠٩٠٠

٢٠٩٠٠x ١٥٠دة خاضعة للتعميم ا1ساسي  ناقص: حسابات جدي                    

                   ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع   ٢٠٩٨٠

                   قيم برسم الدفع لمقيمين وغيرمقيمين ٢١٠٠٠

٢١٠٠٠x   ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا1ساسي                    

قطاع خاص مقيم وغيرمقيم-مختلفون  دائنون ٢١٢١٠                     

٢١٢١٠x   ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا1ساسي                    

قطاع عام حسابات تحت الطلب -مختلفون دائنون ٢١٢٢١                    

٢١٢٢١x   ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا1ساسي                    

                   نقدية لقاء عمليات الكترونية ضمانات ٢١٢٢٥

                   مقيم وغيرمقيم -الشركاء  ٢١٣٠٠

٢١٣٠٠x   ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا1ساسي                    

                   فوائد سارية غير مستحقة الدفع :ناقص ٢١٣٢٥

٢١٣٣٠ 
مقدمات نقدية مخصصة لتغطية نقص في  :ناقص

 المؤونة
                  

                   مخصصة لزيادة ا1موال الخاصة ناقص:ايداعات ٢١٣٥٠



 

٢١٧٠٠Z 
قروض بموجب سندات الدين وما يماثلھا (استحقاق سنة 

 أو أقل)
                  

٢١٧٤٨ 
ع بالقيمة العادلة ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدف

 مقابل حساب ا1رباح والخسائر 
                  

٢١٧٥٥ 
ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع  مصنفة بالكلفة 

 المطفاة 
                  

                   الفروع في الخارج  ٢٣٠٠٠

٢٣٠٠٠x   ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا1ساسي                    

                   ناقص:حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة  ٢٣٠٥٠

                   ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع   ٢٣٠٨٠

٢٣١٠٠Z 
المركز الرئيسي، المؤسسة ا1م، مصارف ومؤسسات 

 مالية زميلة وشقيقة وتابعة (باستثناء المصارف المقيمة)
                  

٢٣١٠٠x   ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا1ساسي                    

                   ناقص:حسابات دائنة لقاء حسابات مدينة  ٢٣١٥٠

                   ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع   ٢٣١٨٠

٢٤٦٠٠Z 

شھادات مصرفية بالقيمة العادلة مقابل حساب ارباح 
ائر (استحقاق سنة أو أقل/ باستثناء المباعة الى وخس

 المصارف المقيمة)
                  

                   ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع   ٢٤٦٨٠

٢٤٧٠٠Z 
الشھادات المصرفية بالكلفة المطفأة (استحقاق سنة أو 

 أقل/ باستثناء المباعة الى المصارف المقيمة)
                  

                   ناقص: فوائد سارية غير مستحقة الدفع   ٢٤٧٨٠

                   مجموع ا�لتزامات مقيمة بالدو�ر ا�ميركي ٩٩٩٩٩

  
      : م�حظة

صدرھا المصارف والقروض التي تستحصل المادة ا�ولى: سندات الدين وشھادات ا1يداع والشھادات المصرفية التي ت ٧٩٢٦مراجعة القرار ا�ساسي رقم  
 عليھا من القطاع المالي ولم يبقى على تاريخ استحقاق كل منھا سوى سنة أو أقل.

 
------------------------------ ا�سم :   

-----------------------------التوقيع :  

  



 

 _____   ٩٧٦٣ا'ساسي رقم قرار لمية الخاضعة لالتزامات بالعم�ت ا'جنبية للمصارف اDس�     __________ :الرقم
  ___________                       اسم المصرف ا�س�مي : 

 ____/__/__متوسط ا�سبوع المنتھي في   RO-20نموذج 
 

 مقيمة بآ�ف الدو�رات ا'ميركية
 

عم�ت  المجموع
 أخرى

  دو�ر ين ياباني
 استرالي 

 دو�ر

 كندي

  فرنك 
  سويسري

 ليرة

 استرلينية

 دو�ر يورو

  أميركي
 )٣٠١٠ -(نموذج  رقم الحساب في وضعية المصارف ا�س�مية

 201000 غير مقيمة -مؤسسات اصدار          
 202000 )١( مؤسسات مالية مقيمة وغير مقيمة  -  منھا مصارف غير مقيمة         
 202000x   ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا<ساسي           
 203000 الفروع في الخارج         
  203000x  ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا<ساسي           
 204000 المؤسسة ا*م والمؤسسات المالية المرتبطة م.وغير م. باستثناء المصارف المقيمة         
  204000x  ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا<ساسي           
 205000 حسابات القطاع العام          
  205000x  ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا<ساسي           
 206000 مقيم وغير مقيم -زبائن  -حسابات ا<ستثمار          
  206000x  ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا<ساسي           
 207000 مقيم وغير مقيم -شركاء الدائنة حسابات ال          
  207000x  ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا<ساسي           
 207900 حسابات لتغطية خسائر ذمم مدينة ناقص: -         
 209000 مقيم وغير مقيم -الصكوك المصدرة         
 209800 اعباء سارية غير مستحقة الدفعناقص: -         
 211000 ذمم دائنة مقيم وغيرمقيم         
 212110 مقيم وغير مقيم - دائنون مختلفون ، قطاع خاص          
  212110x  ١٥٠ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعميم ا<ساسي           
 212300 مقيم وغيرمقيم –قيم برسم الدفع          
  212300x  ١٥٠م ا<ساسي  ناقص: حسابات جديدة خاضعة للتعمي         
 299999                                                 مجموع ا7لتزامات مقيمة بآ<ف الدو<رات ا*ميركية         

  
  حسابات ا<ستثمار المقيدة بالعمEت ا*جنبية الخاضعة لzحتياطي ا*دنى لدى المصارف ا<سEمية 
  

 322000 7ستثمار المقيدةمطلوبات حسابات ا         
 999999 مجموع ا7لتزامات وحسابات ا7ستثمار المقيدة مقيمة بآ<ف الدو<رات ا*ميركية         

  
  ٣٠١٠مصارف ومؤسسات مالية في نموذج  ٢٠٢٠٠٠) يمثل ھذا المبلغ جزء من المبلغ الموجود في بند رقم ١(
  

 ________________________ اسم المسؤول:  _________________ التوقيع :

  ______________________________________رقم الفاكس: 
 

  


