
 

 

 

 

 

 521 تعميم وسيط رقم

 

 للمصارف وللمؤسسات المالية 

 

 

 

 المتعلووووع  تعوووو     18/7/2019 تووووار   13087 نووووم ربم ر نووووان نسوووو ة روووور ال وووو ار المسوووويط رقووووم

سواممة والماوار(ة  )رمليات التسليف والتمظيوف والم 21/2/2001تار    7776ال  ار األساسي رقم 

 .  81الم فع  التعميم االساسي رقم 

 

 2019تممز  18  ي وت ، في
 

 حا(م مص ف لبنان

 

 

 

 

 ر اض تمفيع سالمه



 

 

 

 

 13087 ق ار وسيط رقم

 

 21/2/2001تار    7776تع    ال  ار األساسي رقم 

 )رمليات التسليف والتمظيف والمساممة والماار(ة 

 

 ن حا(م مص ف لبنان،إ

 منه، 182و 174و 70 ناءن رلى قانمن الن   والتسليف سيما المما  

وتع  التووه المتعلووع  عمليووات التسووليف  21/2/2001تووار    7776و نوواءن رلووى ال وو ار األساسووي رقووم 

 والتمظيف والمساممة والماار(ة،

ن استنا ان الى مب أ استم ار ة الصالحيات الى تعم  للحا(م  غية تأمير رم  مص ف لبناو ناءن رلى 

 ،الم فع العام

 

 

  ـ ـَـّ ر مـا  ـأتـي:

 

 

  21/2/2001توووار    7776 ضووواف الوووى الموووا ة االولوووى مووور ال ووو ار األساسوووي رقوووم  الما ة األولى:

   التالي نصه:10البن  )

منح أو تج  و  تسواليالت الوى أ  رلى المصارف والمؤسسات المالية،  حظ   : أوالن  -10»

 ة أو ش (ة حجم ارمالالا السنم   ساو  أو  ز   رور موا  وماز  مليوار مؤسس

 لي ة لبنانية اال ضمر الا طير التاليير مجتمعير:وخمسما ة مليمن 

رلووى  يانووات ماليووة ان  بوومن قوو  تووم االستحصوواؤ موور المؤسسووة أو الاوو (ة  -

صمؤ )الميزانية وحسوا  االر واو وال سواو  و يوان التو ف ات م ق ة وف ان لأل

 تتم ال راسة االوتمانية رلى اساس مذه البيانات. حيث الن   ة  

 .رة الض  بية اان تبمن مذه البيانات منا  ة لتلك الم  مة الى اال -

 تعنى المصارف والمؤسسوات الماليوة التوي تبومن فوي وضوف م والف ألحبوام: ثانيان 

تسم ة ل 30/9/2020 ما االقصىح ماللة   مذا 10)البن   الم نف "أوالن" مر 

 ات التسليف العاو ة لعمالوالا.ملفاوضاع 

لم  تم  ب  ق ضل الفمر  تس   الطلب رلى المصارف والمؤسسات المالية و

 ا  اع احتياطي خاصواال خالؤ الماللة الماار اليالا اراله  هاوضارتسم ة 

  ذات العملة الممنمول ى مص ف لبنان غي  منتج للفاو ة مجم   في حسا  

 «.هاوضارتسم ة لغا ة اتمام ته قيم ماز   ما  ال  ض الا 
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  عم   الذا ال  ار فمر ص وره. : الما ة الثانية

 

  نا  مذا ال  ار في الج   ة ال سمية. الما ة الثالثة:

 2019تممز  18  ي وت، في
 

 حا(م مص ف لبنان  

 

 

 

 

 ر اض تمفيع سالمه


