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 ولـاب ال الب

 خالصة التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان خالل الفترة الممتدة
 11/15/5112لغاية  5112/ 1/1من 

  
 التعاميم االساسية -أواًل 

 
 467تعميم أساسي لممصارف رقم 

ه الى المصارف  والمؤسسات المالية موجَّ
تسريخ  11947رقم  سسس ر األنسخة عن القرا إيداع
ق بأصول إجراء العمميست المصرفية المتعم   12/2/2015

 والمسلية مع العمالء. 
 

 468 رقم أساسي تعميم
ه  المالية والمؤسسات المصارف الى موجَّ
تسريخ  12116سسس  رقم نسخة عن القرار األ إيداع
 بإعسدة هيكمة الديون. قالمتعم   26/10/2015
 

 469 مرق أساسي تعميم
ه  المؤّسسات ولسائر المالية والمؤّسسات المصارف الى موجَّ

 لبنان مصرف لرقابة أو لترخيص الخاضعة
تسريخ  12147سسس  رقم نسخة عن القرار األ إيداع
رقم  منق بتطبيق قرارات مجمس األالمتعم   22/12/2015

 1989( ورقم 2011) 1988( ورقم 1999) 1267
 .( والقرارات الالحقة2011)
 

 :46 رقم لممصارف أساسي تعميم
 الخاضعة المؤسسات ولسائر المالية ولممؤسسات لممصارف

 لبنان مصرف لرقابة
تسريخ  12253نسخة عن القرار االسسس  رقم  إيداع
المتعمق بأصول التعسمل مع القسنون االميرك   3/5/2016

ومع انظمته التطبيقية حول  18/12/2015الصسدر بتسريخ 
اهلل" الى المؤسسست المسلية االجنبية وغيرهس  منع ولوج "حزب
 .من المؤسسست

 

 ;46تعميم أساسي لممصارف رقم 
 موجه أيضًا لممؤسسات المالية

تسريخ  12309نسخة عن القرار االسسس  رقم  إيداع
المتعمق بتبسدل المعمومست الضرائبية المشمولة  5/8/2016

 .ةبسلسرية المصرفية، تمسشيًس مع المعسيير الدولي

 التعاميم الوسيطة -ثانيًا 
 

 8;6تعميم وسيط رقم 
ت التي ساسات المالية والمؤسّ مصارف والمؤسّ الى اله موجَّ 

 لكترونيةتتعاطى العمميات المالية والمصرفية بالوسائل ال 
تسريخ  11937نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 7548سسس  رقم ق بتعديل القرار األالمتعم   26/1/2015
)العمميست المسلية والمصرفية بسلوسسئل  30/3/2000خ تسري
 .69سسس  رقم لكترونية( المرفق بسلتعميم األاإل
 

 9;6 تعميم وسيط
 لمؤسسات الماليةالمصارف و الى اه موجَّ 
سريخ ت 11961نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 6116القرار األسسس  رقم  ق بتعديلالمتعم   7/3/2015

التسهيالت الممكن أن يمنحهس مصرف ) 7/3/1996تسريخ 
سسس  ( المرفق بسلتعميم األسست المسليةلبنسن لممصسرف ولممؤس  

 .23رقم 
 

 :;6تعميـم وسيط رقم 
 لمؤسسات الماليةالمصارف و الى اه موجَّ 
تسريخ  11962نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 7835القرار األسسس  رقم ق بتعديل المتعم   7/3/2015

يسط  اإللزام ( المرفق بسلتعميم حت)اإل 2/6/2001تسريخ 
 .84سسس  رقم األ
 

 ;;6 رقم وسيط تعميم
ه  اليجار وشركات المالية المؤسسات و المصارف الى موجَّ

 التمويمي
 تسريخ 11988 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 المركزية المصمحة نظسم بتعديل المتعم ق 2/5/2015

 تسريخ 7705 رقم األسسس  بسلقرار قالمرف المصرفية لممخسطر
 .75 رقم األسسس  التعميم موضوع 26/10/2000
 
 



8 
 

 >;6 رقم وسيط تعميم
ه  المالية والمؤسسات المصارف الى موجَّ
 تسريخ 12001 رقم الوسيط القرار عن نسخـة إيداع
 5803 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 22/5/2015
 بين القروض وحجم ئدالفوا معدالت) 16/2/1995 تسريخ

 .18 رقم األسسس  بسلتعميم المرفق( المصسرف
 

 3>6 رقم وسيط تعميم
ه  والمؤّسسات المالية والمؤّسسات المصارف الى موجَّ

 بطاقات بإصدار لها المرخَّص والجنبية المبنانية والشركات
 ائتمان أو دفع أو إيفاء
 تسريخ 12011 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7299 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 15/6/2015
 االئتمسن وبطسقست اآلل  الصر اف) 10/6/1999 تسريخ
 .63 رقم األسسس  بسلتعميم المرفق( والوفسء

 
 4>6 رقم وسيط تعميم
ه  الصرافة ومؤّسسات المالية والمؤّسسات المصارف الى موجَّ
 لبنان مصرف لدى المودعين وسائر
 تسريخ 12012 رقم الوسيط قرارال عن نسخة إيداع
 6908 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 15/6/2015
 ف  النقدية المبسلغ وسحب إيداع أصول) 26/2/1998 تسريخ

 الحسسبست عمى الشيكست سحب وأصول لبنسن مصرف
 .40 رقم األسسس  بسلتعميم المرفق( لديه المفتوحة

 
 5>6 رقم وسيط تعميم
ه   المالية والمؤسسات فالمصار  الى موجَّ
 تسريخ 12013 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7776 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 15/6/2015
 والمسسهمة والتوظيف التسميف عمميست) 21/2/2001 تسريخ

 .81 رقم األسسس  بسلتعميم المرفق( والمشسركة
 

 6>6 رقم وسيط تعميم
ه  التي والمؤسسات المالية توالمؤسسا المصارف الى موجَّ

 اللكترونية بالوسائل والمصرفية المالية العمميات تتعاطى
 تسريخ 12018 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7548 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 30/6/2015

 بسلوسسئل والمصرفية المسلية العمميست) 30/3/2000 تسريخ
 .69 رقم األسسس  بسلتعميم المرفق( اإللكترونية

 
  7>6 رقم وسيط تعميم
ه   المالية والمؤّسسات المصارف الى موجَّ
 تموز 10 تسريخ 12022 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 تسريخ 7776 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 2015
 والمسسهمة والتوظيف التسميف عمميست) 21/2/2001

 .81 رقم س األسس بسلتعميم المرفق( والمشسركة
 

 8>6 رقم وسيط تعميم
ه  اليجار وشركات المالية والمؤّسسات المصارف الى موجَّ

 التمويمي
 تسريخ 12067 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 المركزية المصمحة نظسم بتعديل المتعم ق 8/9/2015

 تسريخ 7705 رقم األسسس  بسلقرار المرفق المصرفية لممخسطر
 .75 رقم األسسس  التعميم موضوع 26/10/2000
 

 9>6 رقم وسيط تعميم
ه  المالية والمؤسسات المصارف الى موجَّ
 تسريخ 12068 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 9794 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 8/9/2015

( الرئيسية اإلئتمسن محسفظ توزيع) 14/12/2007 تسريخ
 .115 رقم األسسس  بسلتعميم المرفق

 
 :>6 رقم وسيط تعميـم
ه  المالية والمؤسّسات المصارف الى موجَّ
 تسريخ 12091 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7835 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 8/10/2015

 بسلتعميم المرفق( اإللزام  اإلحتيسط ) 2/6/2001 تسريخ
 .84 رقم األسسس 

 
 ;>6 رقم وسيط تعميم
ه  اليجار وشركات المالية والمؤّسسات ارفالمص الى موجَّ

 التمويمي
 تسريخ 12092 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
" القروض أنواع رموز" جدول بتعديل المتعم ق 8/10/2015
(CTC 01 )لممخسطر المركزية المصمحة بنظسم المرفق 
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 تسريخ 7705 رقم األسسس  القرار موضوع المصرفية
 .75 رقم األسسس  عميمبسلت المرفق 26/10/2000
 

>>6 وسيط تعميم  
ه المالية والمؤّسسات المصارف الى موجَّ   
 تسريخ 12093 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 6116 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 8/10/2015

 مصرف يمنحهس أن الممكن التسهيالت) 7/3/1996 تسريخ
 األسسس  بسلتعميم فقالمر ( المسلية ولممؤسس ست لممصسرف لبنسن
 .23 رقم
 

 733 رقم وسيط تعميم
ه  اليجار وشركات المالية والمؤّسسات المصارف الى موجَّ

 التمويمي
 تسريخ 12094 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7743 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 8/10/2015

 التسميفست عمى المدينة الفوائد دعم) 2/1/2001 تسريخ
( الزراعية أو السيسحية أو الصنسعية لمقطسعست ممنوحةال

 .80 رقم األسسس  بسلتعميم المرفق
 

 734 رقم وسيط تعميم
ه  الصرافة ومؤّسسات المالية والمؤّسسات المصارف الى موجَّ
 لبنان مصرف لدى المودعين وسائر
 تسريخ 12107 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 6908 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 9/10/2015

  النقدية المبسلغ وسحب إيداع أصول) 26/2/1998 تسريخ
 الحسسبست عمى الشيكست سحب وأصول لبنسن مصرف ف 

 .40 رقم األسسس  بسلتعميم المرفق( لديه المفتوحة
 

 735 رقم وسيط تعميم
ه  والمؤّسسات المالية والمؤّسسات المصارف الى موجَّ

 بطاقات بإصدار لها المرخَّص الجنبيةو  المبنانية والشركات
 ائتمان أو دفع أو إيفاء
 تسريخ 12108 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7299 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 9/10/2015

 االئتمسن وبطسقست اآلل  الصراف) 10/6/1999 تسريخ
 .63 رقم األسسس  بسلتعميم المرفق( والوفسء

 

 736 رقم وسيط تعميم
ه   المالية والمؤّسسات المصارف الى موجَّ
 تسريخ 12109 رقم  الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7159 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 9/10/2015

 المرفق( الديون مخسطر تصنيف) 10/11/1998 تسريخ
 .58 رقم االسسس  بسلتعميم

 
 737 رقم وسيط تعميم
ه   المالية توالمؤسسا المصارف الى موجَّ
 تسريخ 12110 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7858 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 9/10/2015

 بسلتعميم المرفق( إحصسئية بيسنست) 30/6/2001 تسريخ
 .85 رقم األسسس 

 
 738 رقم وسيط تعميم
ه   المالية والمؤّسسات المصارف الى موجَّ
 تسريخ 12114 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 9956 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 26/10/2015
 والمجسن المبنسنية المصسرف إدارة مجسلس) 21/7/2008 تسريخ

 .118 رقم لممصسرف األسسس  بسلتعميم المرفق( عنهس المنبثقة
 

 739 رقم وسيط تعميم
ه   المالية والمؤسسات المصارف الى موجَّ
 تسريخ 12124 رقم الوسيط رالقرا عن نسخة إيداع
 7858 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 9/11/2015

 بسلتعميم المرفق( إحصسئية بيسنست) 30/6/2001 تسريخ
 .85 رقم األسسس 

 
 :73 رقم وسيط تعميم
ه   المالية والمؤّسسات المصارف الى موجَّ
 تسريخ 12133 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7776 رقم األسسس  القرار بتعديل متعم قال 20/11/2015
 والمسسهمة والتوظيف التسميف عمميست) 21/2/2001 تسريخ

 .81 رقم األسسس  بسلتعميم المرفق( والمشسركة
 

 ;73 رقم وسيط تعميم
ه   المالية والمؤّسسات المصارف الى موجَّ
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 تسريخ 12134 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 6116 رقم األسسس  القرار تعديلب المتعم ق 20/11/2015
 مصرف يمنحهس أن الممكن التسهيالت) 7/3/1996 تسريخ
 األسسس  بسلتعميم المرفق( المسلية ولممؤس سست لممصسرف لبنسن
 .23 رقم
 

 >73 رقم وسيط تعميم
ه   المالية والمؤّسسات المصارف الى موجَّ
 تسريخ 12164 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7835 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعم ق 4/1/2016

 بسلتعميم المرفق( اإللزام  اإلحتيسط ) 2/6/2001 تسريخ
 .84 رقم األسسس 

 
 743 رقم وسيط تعميم

  المالية ولممؤسسات لممصارف 
 تسريخ 12175 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7776 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 21/1/2016
 والمسسهمة والتوظيف التسميف عمميست) 21/2/2001 تسريخ

 .81 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( والمشسركة
 

 744 رقم وسيط تعميم
 ولشركات الصرافة ولمؤسسات المالية ولممؤسسات لممصارف

 التمويمي االيجار
 تسريخ 12194 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
  : من كل بتعديل المتعمق 29/2/2016
 عمميست) 21/2/2001 تسريخ 7776 رقم األسسس  لقرارا -

 بسلتعميم المرفق( والمشسركة والمسسهمة والتوظيف التسميف
  .81 رقم االسسس 

 والتداول المبنسنية المصسرف اسهم إلصدار التطبيق  النظسم -
 تسريخ 7814 رقم األسسس  بسلقرار المرفق بهس
 .82 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق 11/5/2001

 شروط) 22/10/1998 تسريخ 7136 رقم األسسس  القرار -
 بسلتعميم المرفق( المسلية المؤسسست عمل وممسرسة تأسيس
 .2 رقم المسلية لممؤسسست االسسس 

 بسلقرار المرفق الصرافة مهنة تنظيم لقسنون التطبيق  النظسم -
 التعميم موضوع 27/9/2001 تسريخ 7933 رقم األسسس 
 .3 رقم الصرافة تلمؤسسس االسسس 

 شروط) 4/3/2000 تسريخ 7540 رقم االسسس  القرار -
" ( التمويم  اإليجسر" شركست عمل وممسرسة تأسيس
 رقم التمويم  االيجسر لشركست االسسس  بسلتعميم المرفق

1. 
 

 745 رقم وسيط تعميم
 التمويمي اليجار ولشركات المالية ولممؤسسات لممصارف

 تسريخ 12195 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7723 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 29/2/2016
 بسلتعميم المرفق( المصسرف وضعية) 2/12/2000 تسريخ

 .76 رقم االسسس 
 

 746 رقم وسيط تعميم
  المالية ولممؤسسات لممصارف

 تسريخ 12215 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7858 رقم األسسس  ارالقر  بتعديل المتعمق 21/3/2016
 بسلتعميم المرفق( إحصسئية بيسنست) 30/6/2001 تسريخ

 .85 رقم االسسس 
 

 747 رقم وسيط تعميم
  المالية ولممؤسسات لممصارف 

 تسريخ 12216 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 6116 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 21/3/2016
 مصرف يمنحهس أن كنالمم التسهيالت) 7/3/1996 تسريخ
 االسسس  بسلتعميم المرفق( المسلية ولممؤسسست لممصسرف لبنسن
 .23 رقم
 

 748 رقم وسيط تعميم
 ولمشركات ولممؤسسات المالية ولممؤسسات لممصارف
 أو إيفاء بطاقات بإصدار لها المرخص والجنبية المبنانية

 ائتمان أو دفع
 ريختس 12220 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7299 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 24/3/2016
 االئتمسن وبطسقست اآلل  الصراف)10/6/1999 تسريخ
 .63 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( والوفسء
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 749 رقم وسيط تعميم
  المالية ولممؤسسات لممصارف

 تسريخ 12231 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 6116 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 6/4/2016

 مصرف يمنحهس أن الممكن التسهيالت) 7/3/1996 تسريخ
 االسسس  بسلتعميم المرفق( المسلية ولممؤسسست لممصسرف لبنسن
 .23 رقم
 

 :74 رقم وسيط تعميم
 التمويمي اليجار ولشركات المالية المؤسسات و لممصارف

 نيسسن 8 تسريخ 12232 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 CTC" )القروض أنواع رموز" جدول بتعديل المتعمق 2016

 المصرفية لممخسطر المركزية المصمحة بنظسم المرفق( 01
 26/10/2000 تسريخ 7705 رقم األسسس  القرار موضوع
 .75 رقم األسسس  بسلتعميم المرفق

 
 ;74 رقم وسيط تعميم

 ولمشركات ولممؤسسات المالية ولممؤسسات لممصارف
 أو إيفاء بطاقات بإصدار لها المرخص والجنبية انيةالمبن
 ائتمان أو دفع
 تسريخ 12239 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7299 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 22/4/2016
 االئتمسن وبطسقست اآلل  الصراف)10/6/1999 تسريخ
 .63 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( والوفسء

 
 >74 قمر  وسيط تعميم

  المالية ولممؤسسات لممصارف
 تسريخ 12248 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 6116 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 27/4/2016
 مصرف يمنحهس أن الممكن التسهيالت) 7/3/1996 تسريخ
 االسسس  بسلتعميم المرفق( المسلية ولممؤسسست لممصسرف لبنسن
 .23 رقم
 

 753 رقم وسيط تعميم
 المالية ولممؤسسات  لممصارف

 تسريخ 12252 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7694 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 3/5/2016

 األموال ونسبة المؤونست تكوين) 18/10/2000 تسريخ

 بسلتعميم المرفق( المبنسنية بسلعممة الصسفية الجسهزة الخسصة
 .73 رقم األسسس 

 
 754 رقم وسيط تعميم

 المالية ولممؤسسات لممصارف
 تسريخ 12255 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 المسلية العمميست مراقبة نظسم بتعديل المتعمق 4/5/2016

 المرفق اإلرهسب وتمويل األموال تبييض لمكسفحة والمصرفية
 موضوع 18/5/2001 تسريخ 7818 رقم األسسس  بسلقرار
 .83 رقم االسسس  التعميم

 
 755 رقم وسيط تعميم

 المالية ولممؤسسات لممصارف
 تسريخ 12256 رقم  الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7159 رقم االسسس  القرار بتعديل المتعمق 4/5/2016

 الديون مخسطر بتصنيف المتعمق 10/11/1998 تسريخ
 .58 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق

 
 756 رقم وسيط تعميم

 التمويمي اليجار ولشركات لماليةا المؤسسات و لممصارف
 تسريخ 12258 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
" القروض أنواع رموز" جدول بتعديل المتعمق 12/5/2016
(CTC 01 )لممخسطر المركزية المصمحة بنظسم المرفق 

 تسريخ 7705 رقم األسسس  القرار موضوع المصرفية
 .75 رقم األسسس  بسلتعميم المرفق 26/10/2000
 

 757 رقم وسيط تعميـم
  لممصارف

 تسريخ 12259 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7835 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 12/5/2016
 بسلتعميم المرفق( اإللزام  االحتيسط ) 2/6/2001 تسريخ

 .84 رقم االسسس 
 

 758 وسيط تعميم
  المالية ولممؤسسات لممصارف 

 تسريخ 12260 رقم الوسيط قرارال عن نسخة إيداع
 6116 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 12/5/2016
 مصرف يمنحهس أن الممكن التسهيالت) 7/3/1996 تسريخ



12 
 

 االسسس  بسلتعميم المرفق( المسلية ولممؤسسست لممصسرف لبنسن
 .23 رقم
 

 759 رقم وسيط تعميم
 لممصارف

 تسريخ 12277 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 10185 رقم االسسس  القرار بتعديل المتعمق 7/6/2016

( االئتمسن مخسطر من التخفيف تقنيست) 26/6/2009 تسريخ
 .121 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق

 
 :75رقم وسيط تعميم

  المالية ولممؤسسات لممصارف
 تسريخ 12286 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7776 رقم األسسس  لقرارا بتعديل المتعمق  21/6/2016
 والمسسهمة والتوظيف التسميف عمميست) 21/2/2001 تسريخ

 .81 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( والمشسركة
 

 ;75 رقم وسيط تعميم
 المالية ولممؤسسات لممصارف

 تسريخ 12290 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7493 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 25/6/2016
 ف  والنشسطست المسلية العمميست) 24/12/1999 تسريخ

 .66 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( المسلية األسواق
 

 >75 رقم وسيط تعميم
 المالية ولممؤسسات لممصارف

 تسريخ 12291 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7493 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 25/6/2016
 ف  والنشسطست المسلية عمميستال) 24/12/1999 تسريخ

 .66 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( المسلية األسواق
 

 763 رقم وسيط تعميم
  المالية ولممؤسسات لممصارف

 تسريخ 12319 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 9286 رقم االسسس  القرار بتعديل المتعمق 16/8/2016
 الواجب واألدبية يةوالتقن العممية المؤهالت) 9/3/2006 تسريخ
( والمسل  المصرف  القطسعين ف  المهسم بعض لمزاولة توفرهس
 .103 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق

 764 رقم وسيط تعميم
 المالية ولممؤسسات لممصارف

 تسريخ 12320 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 11323 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 16/8/2016
  "امتثسل دائرة" انشسء( 12/1/2013 تسريخ

(Compliance Department )االسسس  التعميم موضوع 
 .128 رقم
 

 765 رقم وسيط تعميم
  المالية ولممؤسسات لممصارف

 تسريخ 12321 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7776 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 16/8/2016
 والمسسهمة والتوظيف التسميف عمميست) 21/2/2001 تسريخ

 .81 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( والمشسركة
 

 766 رقم وسيط تعميـم
 لممصارف

 تسريخ 12326 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 :بتعديل المتعمق 25/8/2016

 االحتيسط ) 2/6/2001 تسريخ 7835 رقم األسسس  القرار  -
 .84 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( اإللزام 

 بنظسم المرفق( CTC 01" )القروض أنواع رموز" جدول -
 القرار موضوع المصرفية لممخسطر المركزية المصمحة
 المرفق 26/10/2000 تسريخ 7705 رقم األسسس 
 .75 رقم األسسس  بسلتعميم

 
 767 رقم وسيط تعميم

  المالية ولممؤسسات لممصارف
 تسريخ 12327 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 11947 رقم االسسس  القرار بتعديل المتعمق 25/8/2016
 المصرفية العمميست إجراء أصول) 12/2/2015 تسريخ

 .134 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( العمالء مع والمسلية
 

 768 رقم وسيط تعميم
  المالية ولممؤسسات لممصارف

 تسريخ 12328 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 6939 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 25/8/2016
 رسسميل لكفسية التنظيم  االطسر) 25/3/1998 تسريخ
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 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( لبنسن ف  العسممة المصسرف
44. 
 

 769 رقم وسيط تعميم
  المالية ولممؤسسات لممصارف

 تسريخ 12348 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 6939 رقم األسسس  ارالقر  بتعديل المتعمق 30/9/2016
 رسسميل لكفسية التنظيم  االطسر) 25/3/1998 تسريخ

 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( لبنسن ف  العسممة المصسرف
44. 
 

 :76 رقم وسيط تعميم
 المالية ولممؤسسات لممصارف

 تسريخ 12370 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7493 قمر  األسسس  القرار بتعديل المتعمق 8/11/2016

 ف  والنشسطست المسلية العمميست) 24/12/1999 تسريخ
 .66 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( المسلية األسواق

 
 ;76 رقم وسيط تعميم

  المالية ولممؤسسات لممصارف
 تسريخ 12371 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 6116 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 8/11/2016

 مصرف يمنحهس أن الممكن التسهيالت) 7/3/1996 تسريخ
 االسسس  بسلتعميم المرفق( المسلية ولممؤسسست لممصسرف لبنسن
 .23 رقم
 

 >76 رقم وسيط تعميم
  المالية ولممؤسسات لممصارف

  تسريخ  12372  رقم  الوسيط  القرار  عن  نسخة   إيداع
 7776 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق  8/11/2016 
 والمسسهمة والتوظيف التسميف عمميست) 21/2/2001 يختسر 

 .81 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( والمشسركة
 

 773 رقم وسيط تعميم
 المالية ولممؤسسات لممصارف

 تسريخ  12373 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7493 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 8/11/2016

 ف  والنشسطست المسلية تالعمميس) 24/12/1999 تسريخ
 .66 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( المسلية األسواق

 
 774 وسيط تعميم

  المالية ولممؤسسات لممصارف
 تسريخ 12374 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 6988 رقم االسسس  القرار بتعديل المتعمق 9/11/2016

 عن ةالمكون االجنبية بسلعمالت الودائع) 4/6/1998 تسريخ
 االسسس  بسلتعميم المرفق( المبنسنية بسلعممة االستالف طريق
 . 46 رقم
 

 775 رقم وسيط تعميـم
  لممصارف

 تسريخ 12377 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7835 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 12/11/2016
 بسلتعميم المرفق( اإللزام  االحتيسط ) 2/6/2001 تسريخ

 .84 قمر  االسسس 
 

 776 رقم وسيط تعميم
 التمويمي اليجار ولشركات المالية المؤسسات و لممصارف

 تسريخ 12378 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 أنواع رموز" جدول بتعديل المتعمق 12/11/2016

 المركزية المصمحة بنظسم المرفق( CTC 01" )القروض
 7705 رقم األسسس  القرار موضوع المصرفية لممخسطر
 .75 رقم األسسس  بسلتعميم المرفق 26/10/2000 تسريخ

 
 777 وسيط تعميم

  المالية ولممؤسسات لممصارف
  تسريخ  12379  رقم  الوسيط  القرار  عن  نسخة  إيداع
  6116 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 12/11/2016
 مصرف يمنحهس أن الممكن التسهيالت) 7/3/1996 تسريخ
 بسلتعميم المرفق( المسلية ولممؤسسست صسرفلمم لبنسن

 .23 رقم االسسس 
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 778 رقم وسيط تعميم
 التمويمي اليجار ولشركات المالية ولممؤسسات لممصارف

 تسريخ 12380 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 6989 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 12/11/2016
 أو مصسرف ف  تسسهم الت  الشركست) 4/6/1998 تسريخ

 إيجسر شركست أو مسلية وسسطة مؤسسست أو مسلية مؤسسست
 .47 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( لبنسنية تمويم 

 
 
 
 
 
 

 779 رقم وسيط تعميم
 المالية ولممؤسسات لممصارف

 تسريخ 12411  رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7493 رقم األسسس  القرار بتعديل المتعمق 30/12/2016
 ف  والنشسطست المسلية العمميست) 24/12/1999 تسريخ

 .66 رقم االسسس  بسلتعميم المرفق( المسلية األسواق
 
 

  

 

 

           

 

 


