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٦٣١

 

 ٩١تعميم أساسي للمصارف رقم 

 موجه ايضا للمؤسسات املالية ومؤسسات الوساطة املالية

 ولشركات االجيار التمويلي
 
 

 المتعلق ١٣/٢/٢٠٠٢ تاريخ ٨٠٥٢نودعكـم ربطـاً نسـخة عـن القـرار االساسي رقم       
 .بمعلومات عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين 

 
 ٢٠٠٢شباط  ١٣بيروت، في 

 حاكم مصرف لبنان

 رياض توفيق سالمه

 

 



 ٦٣٢

 

 ٨٠٥٢ قرار أساسي رقم 
 

 معلومات عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين
 

  منه ،١٧٩ و١٤٦بناء على قانون النقد والتسليف وال سيما المادتين 

 المتعلق بتنظيم عمليات اإليجار    ٢٧/١٢/١٩٩٩ تاريخ   ١٦٠وبـناء علـى القـانون رقـم         
  منه،٢٠التمويلي وال سيما المادة 

 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية وال       ١٠/٦/٢٠٠٠ تاريخ   ٢٣٤ن رقم   وبناء على القانو  
  منه،١٠سيما المادة 

  بتحديد مفهوم   المتعلق ١٧/٥/١٩٩٦ تاريخ   ٦١٧٠وبـناء علـى القـرار االساسـي رقم          

 في لبنان وبتصنيف الحسابات والعمليات واالحصاءات على ضوئه،" المقيم وغير المقيم"

 وبـناء علـى قـرار المجلـس المركـزي لمصـرف لبـنان المتخذ في جلسته المنعقدة                  

 ،٦/٢/٢٠٠٢ بتاريخ
 

 :يقرر ما يأتي
 

لمالية وشركات  علـى المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة ا        :المادة االولى
االيجار التمويلي كافة التصريح فصلياً عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة          

المرفقين ربطاً وذلك   " جيم"و" ميم"صادرة عن غير مقيمين وفقاً لالستبيانين       
 .على ضوء الدليل التفسيري الملحق بهذا القرار 

  
اعاله ، وضمن مهلة شهر تلي      علىالمؤسسـات المعددة في المادة االولى        :المادة الثانية

انـتهاء كـل فصـل، تزويد مديرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية في        
 :مصرف لبنان

 . على اسطوانة ممغنطة، باالستبيانين المذكورين في المادة األولى أعاله-

 . خطياً، باستمارة تعريف المجيب المرفقة بهذا القرار-

ثمارات المشار إليها في المادة     يجـب ان يتم التصريح ألول مرة عن االست        
 وذلك ٣١/١٢/٢٠٠١األولـى أعاله كما هي في الميزانية الموقوفة بتاريخ    

 .خالل مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار 
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٦٣٣

تـتعرض المؤسسـات التـي ال تتقيد بأحكام هذا القرار للعقوبات االدارية        :المادة الثالثة
 . من قانون النقد والتسليف٢٠٨المنصوص عليها في المادة 

 
 .يعمل بهذا القرار فور صدوره :المادة الرابعة

 
 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية :المادة الخامسة

 
 ٢٠٠٢ شباط ١٣بيروت، في 

 حاكم مصرف لبنان

 رياض توفيق سالمه



 ٦٣٤

 

 الخاص باستثمارات الحافظةء المنسق ستقصالال  تفسيريدليل
 -ة غير مقيمصادرة عن جهات استثمارات بقيم منقولة  -

 
 
 
 

 مقدمة عامة: الفصل األول
 
 
 تعريف االستثمار بالقيم المنقولة  ١-١
 

االسـتثمار بالقـيم المـنقولة يشـمل المشتريات واالكتتابات بسندات المشاركة            ان  
إن السـمة األساسية التي تجعل      . قديةوسـندات االقـتراض وأدوات السـوق الـن        

.  للتداولا قابليتهمدى بقيم منقولة هي     الموجـودات المالـية استثماراً     ىحـد إمـن   
 بقيم فـإذا كـان السـند غـير قـابل للتـنازل فحيازته ال يمكن اعتبارها استثماراً        

 .منقولة
 

ل في األسواق   االستثمار بالقيم المنقولة على السندات القابلة للتداو      يقتصر  وبالتالي،  
 .غير المنظمةالمنظمة أو 

 
 عدم اعتبارهاغـير أن القـيم المـنقولة المحـازة على شكل استثمار مباشر يجب           

من رأسمال  % ١٠حد أدنى قدره    فإن حيازة   وبهذا الصدد،   . استثمارات بقيم منقولة  
 . مباشراًاستثماراًتعتبر مؤسسة أعمال 

 
 
 نطاق شمول االستقصاء  ٢-١
 

جهات غير مقيمة   الصادرة عن   صاء جميع االستثمارات بالقيم المنقولة      يشمل االستق 
 شـكل ســندات مشـاركة وسـندات اقــتراض وأدوات السـوق الــنقدية،    علـى  

 : في لبنانينالفئات التالية من المقيمالتي قامت بها ستثمارات االوهي 

 ،المصارف التجارية -١
 ،مصارف التمويل المتوسط والطويل األجل -٢
 ،يةالمؤسسات المال -٣
 ،شركات الوساطة المالية -٤
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 ،شركات اإليجار التمويلي -٥
 ،شركات التأمين -٦

 
 .أو التي أودعت لدى الفئات االربعة االولى

 
 بمختلف العناصر المكونة لالستثمارات   الخاصةيجمـع االستقصاء بيانات األرصدة      

، مع التمييز بين القيم     ٢٠٠١ كانون األول    ٣١  بتاريخ  والموقوفة بالقـيم المـنقولة   
 ةالمصدرالجهة  وفق بلد    وذلك   والقيم التي يحتفظ بها المصرحون أنفسهم،      المودعة
 .ة، على أن ترسل هذه المعلومات دورياً موقوفة في آخر كل فصلغير المقيم

 
 
 األهداف العملية لالستقصاء  ٣-١
 

الهـدف الرئيسـي لالستقصـاء هو أن يضع في تصرف السلطات المسؤولة عن              
الالزمة بيانات  الفوعات معلومات موثوقة تتيح إنشاء قاعدة       إحصـاءات ميزان المد   

بشأن  أما. االستثمارات بالقيم المنقولةفيما يتعلق ب  إلحصـاءات مـيزان المدفوعات      
البيانات المستخلصة من    فسوف تستخدم     بالقيم المنقولة  ةالمقيمالجهات  اسـتثمارات   
علماً بأن لبنان، في  لدولياالستثمار اتحديد العناصر المكونة لوضعية    لاالستقصـاء   
 .هي من اإلحصاءات المرتبطة بميزان المدفوعاتهذه الوضعية 

 
 الهدفينوهـذا االستقصاء، الذي يطبق للمرة األولى في لبنان، يحاول أيضا تحقيق             

 :ينالتالي
 

تحسـين اإلحصـاءات المتعلقة بحيازة السندات على صعيد دولي، والتأكد من     -
البيانات الخاصة   و ة المتصلة باالستثمارات بالقيم المنقولة    تغطية التدفقات المالي  

 .جمة عنهااباإليرادات الن

شكل مجمع بين البلدان    الموضوعة على   تـبادل البـيانات القابلـة للمقارنـة          -
المشاركة في االستقصاء، كي تتمكن هذه األخيرة من القيام، بشكل أدق، بتقدير       

، باإلضافة إلى إجراء     وتحديدها جغرافياً  منقولةالقيم  بالالـتزاماتها الخارجـية     
 . بهاصلةمتتقدير أفضل إليرادات االستثمار ال

 
 
 اتاالستبيانانواع   ٤-١
 



 ٦٣٦

 :ات وضع نوعين من االستبيانتم
 

 .)المالكين (، الستخدامه من جانب الحائزين على قيم منقولةميماالستبيان  -

 .، الستخدامه من قبل جهات اإليداعجيماالستبيان  -
 
 
 مستوى التفصيل  ٥-١
 

وجهة اإليداع  المالية  يجب أن يكون التصريح على أساس مجمع بحسب نوع األداة           
 ، ) الذاتيبالحفظلـدى جهـات إيـداع غير مقيمة، أو لدى جهات إيداع مقيمة، أو     (

 .بلد الجهة المصدرة غير المقيمةوفق  بتوزيع جغرافيمع إكمال ذلك 
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 ة بشأن التصريحإرشادات عام: الفصل الثاني
 
 
 
 من يمأل االستبيانات؟  ١-٢
 

 والتي  ٢-١علـى جمـيع الجهات المقيمة المنتمية إلى الفئات المذكورة في الفقرة             
  ، والحقاً في آخر يوم من كل فصل ،      ٢٠٠١ كـانون األول     ٣١بـتاريخ   ،  تحـوز 

ه مثل هذب مـنقولة صادرة عن جهات غير مقيمة، أو التي تحتفظ كجهة إيداع        قـيماً 
، التصريح بذلك إلى مصرف القـيم المـنقولة لحساب جهات مقيمة، أو كالهما معاً        

 .لبنان
 

 بقيم منقولة صادرة عن      الخاص استثماراً  احوز لحسابه ت ةمقيمجهة   ة هو أي  المـالك 
 .ميم، وعليه ان يمأل االستبيان جهات غير مقيمة

 
ن مصدرة ميم منقولة  استثمارات بقمودعة لديها أية مؤسسة أعمال     يه اإليداع جهة

 .جيم مقيمة، وعليها ان تمأل االستبيان جهات غير مقيمة لحساب جهة ثالثة
 

 قيماًتحوز   األنهجهة إيداع    و مالكاً ،في وقت واحد  ة،  المقيمالجهة  كـون   تعـندما   و
 على سبيل اإليداع،     مقيمة  منقولة من جهة ثالثة    تلقى قيماً ت الخاص و  امنقولة لحسابه 

 .جيم وميم يناالستبيانالً من كمأل ت أن اعليه
 
 
 التقسيم الجغرافي  ٢-٢
 

بلد إقامة الجهة المصدرة    إلى  القيم المنقولة   أن تنسب   يجب   االستبيان،   مألي ماعـند 
قسيم ويجب أن يحدد الت  . السنداتتم فيه إصدار     الذي   إلى المكان  وليس   غير المقيمة 

بلد إقامة الجهة في شك ناك إذا كان هو. لجهة المصدرةاالجغرافي على أساس إقامة 
مؤسسة األعمال الذي تم فيه قانوناً إنشاء  بلد  هي أن ال  عامة  القـاعدة   فالالمصـدرة،   

 .بلد اإلقامةيعتبر 
 

التي تعمل  البلدان   برموز   منظمات دولية السندات التي تصدرها    ويجـب أال ترتبط     
  وليةالمنظمات الد محددة خاصة بهذه    رموز قطرية   بالمـنظمات بـل     هـذه   فـيها   



 ٦٣٨

للبلدان  - ISO α 2 – الـنموذج المـرفق الخـاص بالـرموز القطرية     راجـع (
 .)والمنظمات الدولية

 
 تعريف سندات المشاركة وسندات االقتراض  ٣-٢

 )المصطلحاتموجزة بالفصل الرابع، قائمة في راجع أيضا، (
 

 سندات المشاركة ∗ 
 

 في القيمة    حائزيها حقوقاً  تشمل سندات المشاركة جميع األدوات والوثائق التي تمنح       
 .المتبقية لمؤسسة أعمال بعد تسديد حقوق جميع الدائنين

 
 : المشاركةومن سندات

 …كةسهم المشاِراألاألسهم العادية، واألسهم التفضيلية، و: األسهم -

 .الحصص في رأس المال -

 .مودعةالشهادات لحامله التي تمثل سندات مشاركة  -

 .اديق االستثمار المشتركاألسهم أو الحصص في صن -

عمليات بيع مع خيار إعادة     (سـندات المشاركة المباعة مع اتفاق إعادة شراء          -
 ).REPO - شراء

 .سنداتإقراض اتفاق المقرضة بموجب سندات المشاركة  -
 

 :ويستثنى من ذلك

 ).تعتبر سندات اقتراض(كة األسهم التفضيلية غير المشاِر -

وسائر ) Warrant (اختـيار البيع أو الشراء  وعقـود الحقـوق والخـيارات      -
 .األدوات المالية المشتقة

 .)Reverse REPO (سندات المشاركة المشتراة مع اتفاق إعادة شراء -

 .سنداتقراض اتفاق إبموجب  كقرضسندات المشاركة المتلقاة  -
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 سندات االقتراض ∗
 

تي تمنح حائزيها   الاالستدانة  تشـمل سـندات االقتراض االلتزامات وسائر سندات         
 .نقدي متغير يحدد بالتعاقدريع نقدي ثابت، أو ريع  غير مشروط بتلقي  حقاًعموماً

 
ها دسـندات االقتراض القصيرة األجل تشمل سندات االقتراض التي تمتد فترة تسدي           

أما سندات االقتراض الطويلة األجل فتشمل . األصـلية حتى سنة واحدة كحد أقصى     
 .ها األصلية سنة واحدةدفترة تسديتتجاوز سندات االقتراض التي 

قراض وكـل وضعية سلبية لسند تمت حيازته بواسطة اتفاق إعادة شراء أو اتفاق إ             
 .عالمة سالبة مع في االستبيانتسجل سندات وتم بيعه بعد ذلك يجب أن 

 
 :ومن سندات االقتراض

 والسندات قسائم،بدون  سندات  ال، و  المتوسطة والطويلة األجل   سندات الخزينة  -
، والسـندات المقترنة بخيار عمالت، والسندات بفائدة        )Strips(المفصـولة   

 إلى  ، السندات القابلة للتحويل   مثالً(متغـيرة، والسـندات المـربوطة بأسهم        
 .، والسندات ذات الريع الدائم، والسندات ذات االستحقاق االختياري)أسهم

 . عقاريةبقروض ضمونةالم بديون كالسندات المربوطة سندات االقتراض -

 .سندات االقتراض المرتبطة بمؤشر -

 .كةاألسهم التفضيلية غير المشاِر -

 .)Euronotes( االذونات االوروبية القصيرة االجل -

 .شهادات اإليداع القابلة للتداول -

 .مودعةالشهادات لحامله التي تمثل سندات اقتراض  -

 .سندات الخزينة -

 .األوراق التجارية -

 .سندات االقتراض المباعة مع اتفاق إعادة شراء -

 .سنداتقراض  بموجب اتفاق إالمقرضةسندات االقتراض  -

 .االستدانةسائر سندات  -
 

 :ويستثنى من ذلك

 .الحقوق والخيارات وسائر األدوات المالية المشتقة -

 .المدينة العائدة لجهات أخرىحسابات الاالئتمانات التجارية و -



 ٦٤٠

مـتعلقة بإصـدار أدوات السـوق النقدية، ومنها تسهيل إصدار           الحقـوق ال   -
 القابل للتجديد، والسندات ألمر أو      ضـمان االكتتاب  الكمبـياالت، وتسـهيل     

 .لحامله

 .سندات االقتراض المشتراة مع اتفاق إعادة شراء -

 . سندات االقتراض المتلقاة على شكل قرض بموجب اتفاق إقراض سندات-
 
 

 فصولة والسندات الم،ت سندات المشاركة أو االقتراض المودعةشهادا: حاالت خاصة ∗
 

 شهادات سندات المشاركة أو االقتراض المودعة •
 

شـهادات السندات المودعة، التي تشمل حيازة سندات مشاركة أو سندات اقتراض            
 إلى بلد إقامة الجهة المصدرة للسند       ها، يجب نسب  ةغير مقيم جهات  صـادرة عـن     

 .األساسي
 

عن  التصريح   اال يتوجب عليه  من هذا النوع    صدر شهادات   ت المقيمة التي ت   الجهاو
حـيازة السـندات األساسية التي ترتكز عليها هذه الشهادات والتي تم إصدارها أو              

 .التنازل عنها
 

قيام مصرف أميركي، في السوق األميركية، بإصدار شهادات تمثل سندات          : مـثال 
 إلى فرنسا وليس    هال هذه الشهادات يجب نسب    فمث. فرنسـية اقتناها المصرف سابقاً    

 .إلى الواليات المتحدة
 

 )Strips(المفصولة السندات  •
 

فصل أصلها عن قسائم الفائدة الدورية،      تم   هي سندات اقتراض ي    المفصولةالسندات  
لتداول قابالً ل دون قسائم،   مستقالً   سنداًمن األصل وقسائم الفائدة     بحيـث يصبح كل     
 .على هذا األساس

 
باسمها   مقيمة، هيئةالخالية من القسائم نتيجة إصدار      إذا كانـت هـذه السـندات        و

 إلى سندات تعود إلى طرف ثالث، فإن إقامة جديدة استناداًمفصولة سندات الخاص، 
وعلى هذه األخيرة أن تصرح عندئذ بحيازة .  الهيئة هذهالجهـة المصدرة هي إقامة      

 .ير مقيمة الصادرة عن جهات غالسندات األساسية

 قاعدة التقييم  ٤-٢
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 السوقية  ته االسمية بل قيمته    استخدام قيم   عدم سند، يجب أي  عـند التصريح بحيازة     

والحقاً في آخر يوم من كل  ،  ٢٠٠١ كانون األول    ٣١يوم  العملـيات   إقفـال   عـند   
القيمة السوقية سوف تستخدم ايضا للمطابقة مع بنود       تجدر اإلشارة  إلى أن        .فصل

 بديون  المرتبطة وفيما يتعلق بالسندات     .انـية الموقوفـة في التاريخ ذاته      فـي الميز  
السائدة في عقارية، يجب التصريح عن القيمة السوقية  ضمونة بقروض   السندات الم ك

 .خذ في االعتبار المبالغ المسددةؤذلك التاريخ، على أن ت
 

ا كان سعر   وإذ. السوقية هي سعر التبادل المعلن في سوق منظمة       السـند   قـيمة   إن  
 أو على   ،السـوق غـير متاح، يجب تقدير قيمة السندات على أساس أحدث تسعير            

 .أساس القيمة المسجلة في الميزانية
 

 ، استناداً )فالآلبا(بالقيمة المقابلة بالليرة اللبنانية     ويجب التعبير عن جميع المبالغ      
آخر يوم من ، والحقاً في ٢٠٠١ كانون األول ٣١إلـى أسعار الصرف السائدة يوم      

 .كل فصل
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 الستبيانينفي ا الرئيسية بشأن البنودمالحظات : الفصل الثالث
 
 
  الستخدامه من قبل المالكين،"ميم"االستبيان   ١-٣
 

 سندات اقتراض صادرة عن جهات غير مقيمة وغير مرتبطة/ استثمارات بسندات مشاركة 
 

سندات اقتراض  /اسـتثمارات بسـندات مشـاركة     
ـ /قصـيرة االجـل     ندات اقتراض طويلة االجل   س

، *صـادرة عـن جهات غير مقيمة وغير مرتبطة        
 عـنها بالقـيمة المقابلـة باللـيرة اللبنانية          يعـبر 

تصنف بحسب  و ،السوقية ، تـبعا للقيمة   )بـاآلالف (
 .بلدان الجهات المصدرة غير المقيمة

بحسب مكان  البيانات اإلحصائية   يجـب توزيـع     و
ر مقيمة، أو   لدى جهات إيداع غي   (إيـداع السندات    

 ).بالحفظ الذاتيجهات إيداع مقيمة، أو 

 
 االستثمارات بسندات مشاركة  ١-ميم

 ستثمارات بسندات اقتراض  اال٢-ميم

 قصيرة األجل

 ستثمارات بسندات اقتراضالا  ٣-ميم

 طويلة األجل

 
 
 ، الستخدامه من قبل جهات اإليداع"جيم"االستبيان   ٢-٣
 

  صادرة عن جهات غير مقيمةسندات اقتراض / سندات مشاركة
 

سندات  / السوقية لسندات المشاركة   تذكـر القـيمة   
عـنها بالقيمة المقابلة بالليرة     ويعـبر    االقـتراض 

 ).باآلالف(اللبنانية 

سندات االقتراض  /يجـب تصنيف سندات المشاركة    
 سندات االقتراض الطويلة االجل   /القصـيرة االجل  
 :هذه في ثالث فئات

 .ت مقيمة غير جهات إيداع محازة لحساب جها–أ 

محـازة لحسـاب جهـات إيداع أخرى مقيمة          –ب  
 .**)مصارف أو مؤسسات مالية عموما(

 . محازة لحسابها الخاص–ج 

إذا كان االحتفاظ بالسندات هو لحساب جهات       

دات مشاركة متلقاة   سن  ١-جـيم 
 على سبيل اإليداع

سندات اقتراض قصيرة     ٢-جيم
 األجل متلقاة على سبيل اإليداع

ــيم ــندات   ٣-ج ــتراض االس ق
متلقاة على سبيل   ال األجل   الطويلة
 اإليداع
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مقيمة غير جهات إيداع، يجب تقسيمها بحسب       
 . غير المقيمةالمصدرةبلدان الجهات 

 المجاميع تبعا   يجب توزيع ومـن جهة أخرى،     
لدى جهات إيداع غير    (لمكـان إيداع السندات     

  بالحفظ مقـيمة، أو جهـات إيـداع مقيمة، أو        
 ).الذاتي

ج الفرعي  يجب أن تقابل أرقام البند      : مالحظة
القيمة الكلية  ) المحـازة لحسـابها الخـاص     (

 من  ١-لالسـتثمارات المسـجلة في البند ميم      
 .االستبيان المخصص للمالكين

 
 
 
 

 :مالحظات
عدم وجود عالقة   "معنى  بالنص  هذا  المستخدمة في   " غير مرتبطة "يجـب تفسـير عبارة      * 

 ."استثمار مباشر
 

تفادياً للعد المزدوج، على الجهات المصرحة أن تذكر هنا القيمة الكلية للسندات المتلقاة           ** 
علـى سـبيل االيداع لحساب جهات االيداع االخرى هذه، سواء أكانت هذه السندات ملكاً               

 .لجهات االيداع ذاتها، أو ملكاً لعمالء لها من المقيمين
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 لحات قائمة موجزة بالمصط–الفصل الرابع 
 

 
 

ß            أيـة حصـة متساوية من الممكن أن تقسم إليها ملكية
 .شركة ما

 سهم

Action / Part sociale 
Share / Stock 

  
ß        شهادة قابلة للتداول يصدرها مصرف كدليل على إيداع

 .ألجل يجني فوائد

 شهادة إيداع

Certificat de dépôt 
Certificate of deposit 

  
ß إيداع عالميةشهادة  .ع لدى جهة إيداعوثيقة تؤكد ملكية سند مود 

Certificat  représentatif de 
titres en dépôt 

Global depositary receipt 
  
ß       في إطار برنامج إصدار    مصدر  سـند قصـير األجل

 .سندات أو برنامج إصدار أوراق تجارية

 اذن اوروبي قصير األجل

Euro-note 
Euronote 

  
ß       حقا غير مشروط بتلقي مبلغ     أداة تمـنح حاملها عموما

ويجري عموما  . عينثابـت ومحدد من المال بتاريخ م      
األسواق المنظمة بسعر أدنى من     في  تـبادل هذه األداة     
 .سعر التعادل

 أداة السوق النقدية

Instrument du marché 
monétaire 

Money market instrument 

  
ß قابل للتحويلسند  .سند قابل للتحويل إلى سهم بسعر تحويل محدد 

Obligation convertible 
Convertible bond 

  
ß           سـند طويـل األجـل بدفعة بسيطة، دون دفع دوري 

وتـباع هـذه السندات بسعر أدنى من سعر         . للفـائدة 
 .بكامله عند االستحقاقالريع تحقق يالتعادل و

 سند بدون قسائم

Obligation à coupon zéro 
Zero coupon bond  
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ß   ائم يباع بسعر أدنى بكثير من سعر التعادل        سند مع قس
 ).عموما سند هبطت قيمته في السوق الثانوية(

 سند بحسم كبير

Obligation à forte décote 
Deep discounted bond 

  
ß      في يتم تحديده   معدل فائدة متغير    بسـند متوسط األجل

 .فترات منتظمة تبعا لمعدل مرجعي يحدد مسبقا

 سند بفائدة متغيرة

Obligation à taux variable 
Floating rate note 

  
ß       السندات الطويلة والمتوسطة األجل تمنح حاملها عموما

 ثابت أو متغير    ريعحقـا غـير مشروط لالستفادة من        
الدائم، ذات الريع   وباستثناء السندات   . يحـدد بالـتعاقد   

تمنح حاملها حقا غير مشروط لالستفادة      سندات  فهـي   
تسديد رأس المال،   على سبيل   بت  مـن مـبلغ مالي ثا     

 .ةعين أو بعدة تواريخ ممعينوذلك بتاريخ 

 سندات طويلة ومتوسطة األجل

Obligations à long et à 
moyen termes 

Bonds and notes 

  
ß            سـند يـتم تداوله على وجه الخصوص في الواليات

وهو يجني فائدة نصف سنوية، ويسدد رأس       . ةالمـتحد 
 عند االستحقاق، وهو مضمون     أوالمـال بشكل دوري     
 .بمجموعة من الرهون

  بديون عقاريةمضمونسند 

Obligation adossée à des 
créances hypothécaires 
Mortgage-backed bonds 

  
ß       تسديد مبلغ  موضوعه  وعد قصير األجل غير مضمون

 .عين وفي مكان ممعينمحدد بتاريخ 

 ورقة تجارية

Papier commercial 
Commercial paper 

  
ß           اتفـاق يتم بموجبه نقل ملكية سند مقابل ضمانة، شرط

 .معينأن يعود السند إلى مالكه األصلي بتاريخ 

 إقراض سندات

Prêt de titres 
Security lending 

  
ß           اتفـاق ينطوي على بيع سندات بسعر محدد، مع وعد

بإعـادة شـراء هذه السندات أو سندات مماثلة، وذلك          
 ).عموما لفترة قصيرة جدا(عر محدد  وسمعينبتاريخ 

 اتفاق إعادة شراء

Repurchase agreement 
Repurchase agreement 

  
ß       راجع  (أي سند قابل للتداول، باستثناء سندات المشاركة   اقتراضدسن
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 Titre d’emprunt ).٣-٢التفصيل في المقطع 
Debt securities 

  
ß          ة يالقيمة المتبق أي أداة أو وثيقة تمنح حاملها حقوقا في

راجع  ( حقوق جميع الدائنين   تسديدلمؤسسة أعمال بعد    
 .)٣-٢التفصيل في المقطع 

 سند مشاركة

Titre de participation 
Equity securities 

  
ß       ،أداة يتم ربط قسائمها أو رأسمالها بمؤشر أسعار محدد

 . الشرائية في فترة تضخمتهاالمحافظة على قوبغية 

 رسند مربوط بمؤش

Titre rattaché à un indice 
Index-linked security 

  
ß     الجهة بأن يبيع  اأداة قابلـة للـتداول تمـنح حاملها حق

ثابت بريع  سندا  أو يشتري منها     عقد الضمان المصدرة ل 
 .أو سهما، وذلك بشروط معينة ولفترة زمنية محدودة

 عقد ضمان

Warrant 
Warrant 
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CNCDE ENGLISH FRENCH ARABIC 
AD Andorra Andorre أندور 
AE United Arab Emirates Émirats Arabes Unis  اإلمارات العربیة المتحدة 
AF Afghanistan, Islamic State 

of 
Afghanistan أفغانستان 

AG Antigua and Barbuda Antigua et Barbuda أنتیغا وبربودا 
AI Anguilla Anguilla أنغویال 
AL Albania Albanie ألبانیا 
AM Armenia Arménie أرمینیا 
AN Netherlands Antilles Antilles Néerlandaises أرخبیل نیرلندي 
AO Angola Angola أنغوال 
AQ Antarctica Antarctique أنتاركتیك 
AR Argentina Argentine  األرجنتین 
AS American Samoa Samoa américaines ساموا األمیركیة 
AT Austria Autriche النمسا 
AU Australia Australie استرالیا 
AW Aruba Aruba أروبا 
AZ Azerbaijan Azerbaïdjan أذربیجان 
BA Bosnia and Herzegovina Bosnie et Herzégovine البوسنة والھرسك 
BB Barbados Barbade برباد 
BD Bangladesh Bangladesh بنغالدش 
BE Belgium Belgique بلجیكا 
BF Burkina Faso Burkina Faso بوركینا فاسو 
BG Bulgaria Bulgarie بلغاریا 
BH Bahrain Bahreïn البحرین 
BI Burundi Burundi بوروندي 
BJ Benin Bénin بنین 
BM Bermuda Bermudes برمودس 
BN Brunei Darussalam Brunei برونیي 
BO Bolivia Bolivie یابولیف 
BR Brazil Brésil البرازیل 
BS Bahamas, The Bahamas باھاماس 
BT Bhutan Bhoutan بوتان 
BU Birmania Birmanie برمانیا 
BV Bouvet Island Île Bouvet جزیرة بوفیت 
BW Botswana Botswana بوتسوانا 
BY Belarus Biélorussie روسیا البیضاء 
BZ Belize Belize بلیز 
CA Canada Canada كندا 
CC Cocos (Keeling) Islands Îles Cocos (Keeling) جزر الكوكوس 
CD Congo, Democratic 

Republic of (Zaire) 
Congo, République 
Démocratique (Zaïre) 

جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 
 )زائیر(

CE Economic European 
Community (E.E.C.) 

Communauté 
Economique Européenne 
(C.E.E.) 

 السوق األوروبیة المشتركة
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CNCDE ENGLISH FRENCH ARABIC 
CF Central African Republic Afrique centrale  أفریقیا الوسطى 
CG Congo, Republic of Congo كونغو 
CH Switzerland Suisse  سویسرا 
CI Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ساحل العاج 
CK Cook Islands Îles Cook جزر الكوك 
CL Chile Chili تشیلي 
CM Cameroon Cameroun الكامیرون 
CN China Chine الصین 
CO Colombia Colombie كولومبیا 
CR Costa Rica Costa Rica  كوستاریكا 
CS Czechoslovakia Tchécoslovaquie  تشیكوسلوفاكیا 
CU Cuba Cuba كوبا 
CV Cape Verde Cap Vert الرأس األخضر 
CX Christmas Island Îles Christmas جزر الكریستمس 
CY Cyprus Chypre قبرص 
CZ Czech Republic République Tchèque تشیكیا 
DE Germany Allemagne ألمانیا 
DJ Djibouti Djibouti جیبوتي 
DK Denmark Danemark الدانمارك 
DM Dominica Dominique  دومنیك 
DO Dominican Republic République Dominicaine جمھوریة الدومینیكان 
DZ Algeria Algérie الجزائر 
EC Ecuador Equateur اإلكوادور 
EE Estonia Estonie أستونیا 
EG Egypt Egypte مصر 
EH Western Sahara (Spanish 

Sahara) 
Sahara Occidental الصحراء الغربیة 

ER Eritrea Eryhtrée أریتریا 
ES Spain Espagne إسبانیا 
ET Ethiopia Ethiopie أثیوبیا 
FI Finland Finlande فنلندا 
FJ Fiji Fidji فیدجي 
FK Falkland Islands Îles Falkland  جزر الفوكالند 
FM Micronesia, Federal States Micronésie, Etats 

Fédérés 
 نیزیةإتحاد الجزر المیكرو

FO Faeroe Islands Îles Firoy   جزر الفیروي 
FR France France فرنسا 
GA Gabon Gabon الغابون 
GB United Kingdom Royaume Uni المملكة المتحدة البریطانیة 
GD Grenada Grenade غرینادا 
GE Georgia Georgie جورجیا 
GF French Guiana Guyane française  فرنسیةغویانا ال 
GG Guernsey, C.I. Guernesey غیرنسي 
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CNCDE ENGLISH FRENCH ARABIC 
GH Ghana Ghana غانا 
GI Gibraltar Gibraltar جبل طارق 
GL Greenland Groenland غروینالند 
GM Gambia, The Gambie غامبیا 
GN Guinea Guinée غینیا 
GP Guadeloupe Guadeloupe غوادلوب 
GQ Equatorial Guinea Guinée équatoriale  غینیا االستوائیة 
GR Greece Grèce الیونان 
GS South Georgia and 

Sandwich Island 
Georgie Sud et Iles 
Sandwich 

 جنوب جورجیا وجزر سندویش

GT Guatemala Guatemala غواتیماال 
GU Guam Guam غوام 
GW Guinea-Bissau Guinée-Bissau نیا بیساوغی 
GY Guyana Guyane غویان 
HK Hong Kong Hong Kong  ھونغ كونغ 
HM Heard and McDonald 

Islands 
Heard McDonald جزر ھیرد ومكدونالد 

HN Honduras Honduras ھندوراس 
HR Croatia Croatie كرواتیا 
HT Haiti Haïti ھایتي 
HU Hungary Hongrie ھنغاریا 
ID Indonesia Indonésie أندونیسیا 
IE Ireland Irlande إیرلندا 
IM Isle of Man Île de Man جزیرة مان 
IN India Inde الھند 
IO British Indian Ocean 

Territory 
Territoires de l'Océan 
Indien 

 جزر المحیط الھندي

IQ Iraq Iraq العراق 
IR Iran, Islamic Republic of Iran إیران 
IS Iceland Islande  أیسلندا 
IT Italy Italie إیطالیا 
JE Jersey, C.I. Jersey جیرسي 
JM Jamaica Jamaïque  جامایكا 
JO Jordan Jordanie األردن 
JP Japan Japon الیابان 
KE Kenya Kenya كینیا 
KG Kyrgyz Republic 

(Kyrgyzstan) 
Kyrghistan كرغیزستان 

KH Cambodia Kampuchéa كمبوشیا 
KI Kiribati Kiribati كیریباطي 

KM Comoros Comores كوموروس 
KN Saint Kitts and Nevis Saint Kitts et Nevis  سانت كیتس ونیفیس 
KP Korea, Democratic People's 

Republic of (North) 
Corée du Nord كوریا الشمالیة 
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CNCDE ENGLISH FRENCH ARABIC 
KR Korea, Republic of (South) Corée du Sud  الجنوبیة(جمھوریة كوریا( 
KW Kuwait Koweït الكویت 
KY Cayman Islands Îles Caïmans  جزر الكایمان 
KZ Kazakhstan Kazakhstan كازاخستان 
LA Lao People's Democratic 

Republic 
Laos الو الدیمقراطیة 

LB Lebanon Liban لبنان 
LC Saint Lucia Sainte-Lucie سانت لوسي 
LI Liechtenstein Lichtenstein لیشتنشتاین 
LK Sri Lanka Sri Lanka  سریالنكا 
LR Liberia Liberia لیبیریا 
LS Lesotho Lesotho لیسوتو 
LT Lithuania Lituanie لیتوانیا 
LU Luxembourg Luxembourg لوكسمبورغ 
LV Latvia Latvia التفیا 
LY Libya, S.P.A.J. Libye الجماھیریة اللیبیة 
MA Morocco Maroc المغرب 
MC Monaco Monaco موناكو 
MD Moldova Moldavie مولدافیا 
MG Madagascar Madagascar مدغشقر 
MH Marshall Islands Îles Marshall جزر مارشال 
MK Macedonia, FYR of Macédoine مقدونیا 
ML Mali Mali مالي 
MM Myanmar Birmanie برمانیا 
MN Mongolia Mongolie منغولیا 
MO Macao Macao ماكاو 
MP Northern Mariana Islands Îles Mariannes du Nord  شمال ماریاناس 
MQ Martinique Martinique مارتینیك 
MR Mauritania Mauritanie موریتانیا 
MS Montserrat Montserrat یرامونتس 
MT Malta Malte مالطا 
MU Mauritius Île Maurice موریس 
MV Maldives Îles Maldives مالدیفس 
MW Malawi Malawi ماالوي 
MX Mexico Mexique المكسیك 
MY Malaysia Malaisie مالیزیا 
MZ Mozambique Mozambique موزامبیق 
NA Namibia Namibie نامیبیا 
NC New Caledonia Calédonie كالیدونیا 
NE Niger Niger النیجر 
NF Norfolk Island Îles Norfolk جزر النورفولك 
NG Nigeria Nigeria نیجیریا 
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CNCDE ENGLISH FRENCH ARABIC 
NI Nicaragua Nicaragua نیكاراغوا 
NL Netherlands Hollande ھولندا 
NO Norway Norvège النروج 
NP Nepal Népal نیبال 
NR Nauru Nauru نورو 
NT Neutral Zone Zone neutre   منطقة محایدة 
NU Niue Island Niue نیوي 
NZ New Zealand Nouvelle-Zélande  نیوزیلندا 
OM Oman Oman ُعمان 
PA Panama Panama باناما 
PE Peru Pérou بیرو 
PF French Polynesia Polynésie française  الفرنسیةبولینیزي  
PG Papua New Guinea Papouasie بابوازي 
PH Philippines Philippines الفیلیبین 
PK Pakistan Pakistan باكستان 
PL Poland Pologne بولونیا 
PM Saint Pierre and Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon سانت بیار ومكلون 
PN Pitcairn Pitcairn جزر بیتكایرن 
PR Puerto Rico Porto Rico  بورتوریكو 
PS Palestinian territory, 

occupied 
Palestine فلسطین 

PT Portugal Portugal البرتغال 
PW Palau Palau (ou Belau) باالو 
PY Paraguay Paraguay باراغواي 
PZ Panama canal zone Panama, zone du canal باناما، منطقة القناة 
QA Qatar Qatar قطر 
RE Réunion Réunion جزر ریونیون 
RO Romania Roumanie رومانیا 
RU Russian Federation Russie االتحاد الروسي 
RW Rwanda Rwanda رواندا 
SA Saudi Arabia Arabie Saoudite السعودیة 
SB Solomon Islands Îles Salomon جزر السالومون 
SC Seychelles Seychelles سیشیل 
SD Sudan Soudan السودان 
SE Sweden Suède السوید 
SG Singapore Singapour سنغافورة 
SH Saint Helena Saint-Hélène سانت ھیلین 
SI Slovenia Slovénie سلوفینیا 
SJ Svalbard and Jan Mayen 

Islands 
Svalbard et Île Jan 
Mayen 

 سفالبارد وجزر جان مایین

SK Slovak Republic Slovaquie سلوفاكیا 
SL Sierra Leone Sierra Leone سیرالیون 
SM San Marino Saint-Marin سانت ماران 
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CNCDE ENGLISH FRENCH ARABIC 
SN Senegal Sénégal السینیغال 
SO Somalia Somalie الصومال 
SR Suriname Suriname سورینام 
ST Sao Tomé and Principe Sao Tomé et Principe ساو تومي وبرنسیبي 
SV El Salvador El Salvador السلفادور 
SY Syrian Arab Republic Syrie سوریا 
SZ Swaziland Swaziland سوازیلند 
TA Tahiti Tahiti تاھیتي 
TC Turks and Caicos Islands Îles Turks et Caicos تركس والكایك 
TD Chad Tchad تشاد 
TF French Southern 

Territories 
Territoires français du 
Sud 

 األراضي الفرنسیة الجنوبیة

TG Togo Togo توغو 
TH Thailand Thaïlande تایالند 
TJ Tajikistan Tadjikistan  طاجیكستان 
TK Tokelau Islands Tokelau توكیالو 
TM Turkmenistan Turkménistan تركمانستان 
TN Tunisia Tunisie تونس 
TO Tonga Tonga تونغا 
TP East Timor (Portugal 

Timor) 
Timor Orientale تیمور الشرقیة 

TR Turkey Turquie تركیا 
TT Trinidad and Tobago Trinité-et-Tobago ترینیتي وتوباغو 
TV Tuvalu Tuvalu توفالو 
TW Taiwan, Province of China Taiwan تایوان 
TZ Tanzania Tanzanie تانزانیا 
UA Ukraine Ukraine أوكرانیا 
UG Uganda Ouganda أوغندا 
UM United States Pacific 

Islands 
Îles Pacifiques des Etats-
Unis 

 محمیات أمیركیة

US United States Etat-Unis الوالیات المتحدة األمیركیة 
UY Uruguay Uruguay أوروغواي 
UZ Uzbekistan Ouzbékistan  أوزبیكستان 
VA Vatican (Italy) Vatican الفاتیكان 
VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
Saint-Vincent et 
Grenadines 

 فنسان وغریناد

VE Venezuela Venezuela فنزویال 
VG British Virgin Islands Îles Vierges britanniques عذراء بریطانیة 
VI United States Virgin 

Islands 
Îles Vierges américaines عذراء أمیركیة 

VN Vietnam Vietnam فیتنام 
VU Vanuatu Vanuatu فانواتو 
WF Wallis and Futuna Islands Îles Wallis-et-Futuna  جزر والیس وفتونا 
WG West Bank/Gaza Strip Bande de Gaza شریط غزة/الضفة الغربیة 



 

 /٢٠٠٧-٦-٣٠ت / ٩١ر / ١قسم / نص

٦٥٣

 

CNCDE ENGLISH FRENCH ARABIC 
WS Western Samoa (Samoa) Samoa ساموا 
X1 Ships Provisioning Bâteaux تموین بواخر 
X2 Planes Provisioning Avions تموین طائرات 
X3 Free Zone Zone Franche منطقة حرة 
X4 Industrial Storehouse Entrepôt Industriel  مستودع صناعي 
X6 High Volta Haute-Volta فولتا العلیا 
XL Lebanon - Returns Liban - Retours مرتجع لبنان 
XX Various  Divers مختلف 
YE Yemen, Republic of Yémen الیمن 
YT Mayotte Mayotte مایوت 
YU Yugoslavia, Federal 

Republic of (Serbia/ 
Montenegro) 

Yougoslavie یوغوسالفیا 

Z1 Soviet Union * U.R.S.S.  سابقًا(االتحاد السوفیتي( 
Z2 Scotland * Ecosse سكوتالندا 
Z3 Popular Africa * Afrique populaire أفریقیا الشعبیة 
Z4 Caribbean Isles * Îles Caraïbes شرق الكاریبي 
Z5 Pacific Ocean Territories* Territoires de l'Océan 

Pacifique 
 اديجزر المحیط الھ

ZA South Africa Afrique du Sud أفریقیا الجنوبیة 
ZM Zambia Zambie زامبیا 
ZR Zaire Zaïre زائیر 
ZW Zimbabwe Zimbabwe زمبابوي 

 



 ٦٥٤

 
 

 مصرف لبنان
 مديرية اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية
 شارع مصرف لبنان، الحمراء، بيروت 

  ٣٤٣٦٢٦/٠١:  فاكس– ٧٥٠٠٠٠/٠١: هاتف
 

 ح عن استثمارات الحافظة بأوراق مالية صادرة عن جهات غير مقيمةمس
 

 بتاريخ 
 

 ١ استمارة تعريف المجيب
 

  
):رقم التسجيل في مصرف لبنان( التعريف رقم

):شركات التأمينأو رقم التسجيل في وزارة االقتصاد ل(
 
 

 :اسم الشركة 
 :العنوان 

 :الرمز البريدي :المكان
 

 ):ضع عالمة في المربع المناسب(التصنيف القطاعي 
 

 -١ المصارف التجارية 
 -٢ مصارف التمويل المتوسط والطويل األجل 
 -٣ المؤسسات المالية 
 -٤ مؤسسات الوساطة 
 -٥ مؤسسات اإليجار التمويلي 
 -٦ لكغير ذ 

 
 

 :التصريح كـ
q  حافظة ذاتية(مالك( 
q جهة إيداع 

                                                   
  ٢١/٣/٢٠٠٧ تاريخ ٩٥٥٧عدلـت اسـتمارة تعـريف ايـب هذه مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم          -١

 ).١٣٣تعميم وسيط رقم (



 

 /٢٠٠٧-٦-٣٠ت / ٩١ر / ١قسم / نص

٦٥٥

 

 
 

 : عند الحاجة إلى االستعالم، يمكن لمصرف لبنان أن يتصل بـ
 

 :رقم الفاكس    : رقم الهاتف
 
 
 :عنوان البريد اإللكتروني

 .يجب ملء مختلف أقسام هذا االستبيان وفق التعليمات الواردة في الدليل التفسيري
 
 

 : الرجاء االتصال على األرقام التالية،أسئلة بشأن هذه التعليماتفي حال وجود 
 

 ٣٤٣٦٢٦/٠١:      فاكس٦٤٨٢، مقسم ٧٥٠٠٠٠/٠١ :هاتف السيدة كلود سعاده   -

 ٣٤٣٦٢٦/٠١:      فاكس٦٤٧٩، مقسم ٧٥٠٠٠٠/٠١ :هاتف  السيدة رلى فاخوري-

 ٣٤٣٦٢٦/٠١:      فاكس٦٤٧٧، مقسم ٧٥٠٠٠٠/٠١ :هاتف السيد عيسى معلوف -
 

 مدة الـرجاء إعادة االستبيان مع المعلومات الكاملة إلى العنوان التالي في موعد ال يتجاوز            
 :شهر من تاريخ انتهاء كل فصل

 
  بيروت–مصرف لبنان 

 مديرية اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية
 
 

 شهادة مصادقة
 
 

 .صحيحة وكاملةيصرح الموقع أدناه بأن المعلومات المقدمة في هذا االستبيان 
 

 :اسم المصادق ...................................................................
 :الوظيفة ...................................................................
 :لمكان والتاريخا ...................................................................
 :التوقيع ...................................................................



 ٦٥٦

 

 يمم االستبيان  : التعريفرقم 
 ١ ١ميم 

 *غير مقيمة وغير مرتبطةاالستثمار بسندات مشاركة صادرة عن جهات 
  الحافظة الذاتية

 القيمة السوقية لسندات المشاركة
 بتاريخ                                   بحسب نوع جهة اإليداع

 )القيمة المعادلة بآالف الليرات اللبنانية(
مودعة لدى جهات إيداع  بالحفظ الذاتي

 قيمةم
مودعة لدى جهات إيداع 

 غير مقيمة
 عدد السندات قيمة السندات عدد السندات قيمة السندات عدد السندات قيمة السندات

 الرمز
ISO 
α 2 

بلد الجهة 
المصدرة غير 

 المقيمة

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 القيمة الكلية      

 ).راجع الدليل التفسريي(شركات غري مقيمة ليست هلا عالقة استثمار مباشر ذا ايب : جهة غري مقيمة وغري مرتبطة *

                                                   
١٣٣تعميم وسيط رقم  (٢١/٣/٢٠٠٧ تاريخ ٩٥٥٧ عدل هذا االستبيان مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم -١

.( 



 

 /٢٠٠٧-٦-٣٠ت / ٩١ر / ١قسم / نص

٦٥٧

 

 يمم االستبيان  : التعريفرقم 
 ١ ٢ميم 

 *االستثمار بسندات دين قصيرة األجل صادرة عن جهات غير مقيمة وغير مرتبطة
  الحافظة الذاتية

 
 القيمة السوقية لسندات الدين القصيرة األجل

                                بحسب نوع جهة اإليداعبتاريخ    
 )القيمة المعادلة بآالف الليرات اللبنانية(

مودعة لدى جهات إيداع  بالحفظ الذاتي
 مقيمة

مودعة لدى جهات إيداع 
 غير مقيمة

 عدد السندات قيمة السندات السنداتعدد  قيمة السندات عدد السندات قيمة السندات

 الرمز
ISO 
α 2 

بلد الجهة 
المصدرة غير 

 المقيمة

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 القيمة الكلية      

 .سندات الدين القصرية األجل هي اليت متتد فترة تسديدها األصلية حىت سنة واحدة كحد أقصى*

                                                   
١٣٣تعميم وسيط رقم  (٢١/٣/٢٠٠٧ تاريخ ٩٥٥٧ عدل هذا االستبيان مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم -١

.( 



 ٦٥٨

 

 يمم االستبيان  : التعريفرقم 
 ١ ٣ميم 

 *االستثمار بسندات دين طويلة األجل صادرة عن جهات غير مقيمة وغير مرتبطة
  الحافظة الذاتية

 
 القيمة السوقية لسندات الدين الطويلة األجل

 بتاريخ                                   بحسب نوع جهة اإليداع
 )القيمة المعادلة بآالف الليرات اللبنانية(

مودعة لدى جهات إيداع  بالحفظ الذاتي
 مقيمة

مودعة لدى جهات إيداع 
 غير مقيمة

 عدد السندات قيمة السندات عدد السندات قيمة السندات عدد السندات قيمة السندات

 الرمز
ISO 
α 2 

بلد الجهة 
المصدرة غير 

 المقيمة

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 القيمة الكلية      

 .رة تسديدها األصلية سنة واحدةسندات الدين الطويلة األجل هي اليت تتجاوز فت*

                                                   
١٣٣تعميم وسيط رقم  (٢١/٣/٢٠٠٧ تاريخ ٩٥٥٧قرار الوسيط رقم  عدل هذا االستبيان مبوجب املادة األوىل من ال-١

.( 



 

 /٢٠٠٧-٦-٣٠ت / ٩١ر / ١قسم / نص

٦٥٩

 

 يمج االستبيان  : التعريفرقم 
 ١ ١جيم 

 حيازة سندات مشاركة صادرة عن جهات غير مقيمة

 سندات مشاركة متلقاة على سبيل اإليداع
 ركة القيمة السوقية لسندات المشا

 :بتاريخ 
 )القيمة المعادلة بآالف الليرات اللبنانية(

 عدد السندات قيمة السندات

 نوع العميل
-------------------------- 

 بلد الجهة المصدرة غير المقيمة

   محتفظ بها لحساب جهات مقيمة غير جهات االيداع -أ 

 البلد ISO α 2الرمز
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 محتفظ بها لحساب جهات إيداع أخرى مقيمة –ب   
 محتفظ بها للحساب الشخصي –ج   
 القيمة الكلية  

 

 تفصيل القيمة الكلية بحسب مكان إيداع السندات
 بالحفظ
 الذاتي

 مودعة لدى 
 جهات إيداع مقيمة

 مودعة لدى 
 يداع غير مقيمةجهات إ

 

 عدد السندات   
 قيمة السندات   

 

                                                   
١٣٣تعميم وسيط رقم  (٢١/٣/٢٠٠٧ تاريخ ٩٥٥٧ عدل هذا االستبيان مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم -١

.( 



 ٦٦٠

 

 يمج االستبيان  : التعريفرقم 
 ١ ٢جيم 

 حيازة سندات دين صادرة عن جهات غير مقيمة

 يداعسندات الدين القصيرة األجل المتلقاة على سبيل اإل
القيمة السوقية لسندات الدين القصيرة األجل 

 :بتاريخ 
 )القيمة المعادلة بآالف الليرات اللبنانية(

 عدد السندات قيمة السندات

 نوع العميل
-------------------------- 

 بلد الجهة المصدرة غير المقيمة

   محتفظ بها لحساب جهات مقيمة غير جهات االيداع -أ 

 البلد ISO α 2الرمز
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 محتفظ بها لحساب جهات إيداع أخرى مقيمة –ب   
 محتفظ بها للحساب الشخصي –ج   
 القيمة الكلية  

 

 تفصيل القيمة الكلية بحسب مكان إيداع السندات
 بالحفظ
 الذاتي

 ودعة لدى م
 جهات إيداع مقيمة

 مودعة لدى 
 جهات إيداع غير مقيمة

 

 عدد السندات   
 قيمة السندات   

                                                   
١٣٣يط رقم تعميم وس (٢١/٣/٢٠٠٧ تاريخ ٩٥٥٧ عدل هذا االستبيان مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم -١

.( 



 

 /٢٠٠٧-٦-٣٠ت / ٩١ر / ١قسم / نص

٦٦١

 

 يمج االستبيان  : التعريفرقم 
 ١ ٣جيم 

 حيازة سندات دين صادرة عن جهات غير مقيمة

 ات الدين الطويلة األجل المتلقاة على سبيل اإليداعسند
 القيمة السوقية لسندات الدين الطويلة األجل 

 :بتاريخ 
 )القيمة المعادلة بآالف الليرات اللبنانية(

 عدد السندات قيمة السندات

 نوع العميل
-------------------------- 

 بلد الجهة المصدرة غير المقيمة

   حساب جهات مقيمة غير جهات االيداعمحتفظ بها ل -أ 

 البلد ISO α 2الرمز
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 محتفظ بها لحساب جهات إيداع أخرى مقيمة –ب   
 محتفظ بها للحساب الشخصي –ج   
 القيمة الكلية  

 

 لية بحسب مكان إيداع السنداتتفصيل القيمة الك
 بالحفظ
 الذاتي

 مودعة لدى 
 جهات إيداع مقيمة

 مودعة لدى 
 جهات إيداع غير مقيمة

 

 عدد السندات   
 قيمة السندات   

 

                                                   
١٣٣تعميم وسيط رقم  (٢١/٣/٢٠٠٧ تاريخ ٩٥٥٧ عدل هذا االستبيان مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم -١

.( 


