تعميم وسيط رقم ٥٠
للمصارف و المؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية
ولھيئات االستثمار الجماعي ولمفوضي المراقبة

ن!!!!ودعكم ربط!!!!ا ً نس!!!!خة ع!!!!ن الق!!!!رار الوس!!!!يط رق!!!!م  ٨٦٨٤ت!!!!اريخ  ٢٠٠٤/٤/٣المتعل!!!!ق بتع!!!!ديل
القرار األساسي رقم  ٧٠٧٤تاريخ  ١٩٩٨/٩/٥المتعلق بھيئات االستثمار الجماعي.
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قرار وسيط رقم ٨٦٨٤
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٠٧٤تاريخ ١٩٩٨/٩/٥
المتعلق بھيئات االستثمار الجماعي

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد و التسليف ،السيما المادة  ٧٠منه،
وبنا ًء على القانون  ٥٢٠تاريخ ) ١٩٩٦/٦/٦قانون تطوير األسواق المالية والعقود االئتمانية(،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٠٧٤تاريخ ١٩٩٨/٩/٥المتعلق بھيئات االستثمار الجماعي،
وبن!!!!!!ا ًء عل!!!!!!ى ق!!!!!!رار المجل!!!!!!س المرك!!!!!!زي لمص!!!!!!رف لبن!!!!!!ان المتخ!!!!!!ذ ف!!!!!!ي جلس!!!!!!ته المنعق!!!!!!دة
بتاريخ ،٢٠٠٤/٣/٣١
يـقـرر مـا يـأتـي:

المادة األولى :يلغى نص الفقرة )ب( من البند ) (١من المادة  ٣من القرار األساسي رقم ٧٠٧٤
تاريخ  ١٩٩٨/٩/٥ويستبدل بالنص التالي:
» ب -عدم جواز تدني رأسمال الشركة عن ملياري ليرة لبنانية يحرر بالكامل عند
االكتتاب نقداً لدى مصرف لبنان«.
المادة الثانية  :يلغ!!!!!!ى ن!!!!!!ص البن!!!!!!د ) (٢م!!!!!!ن الم!!!!!!ادة  ٤م!!!!!!ن الق!!!!!!رار األساس!!!!!!ي رق!!!!!!م ٧٠٧٤
تاريخ  ١٩٩٨/٩/٥ويستبدل بالنص التالي:
»  -٢أن تخصص ألعمال فرعھا في لبنان مبلغاً ،مدفوعا ً بكامله ،ال يقل عل!ى ال!دوام
عن ملياري ليرة لبنانية«.
../..

-٢المادة الثالثة  :يلغى نص المادة  ٧من القرار األساسي رقم  ٧٠٧٤تاريخ  ١٩٩٨/٩/٥ويستبدل
بالنص التالي:
» مع مراعاة أحكام ھذا القرار:
 -١يمكن للمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان ،إنشاء أو المساھمة بإنشاء
وإدارة صناديق مشتركة لالستثمار أو المساھمة بشركات استثمار مشترك.
على المؤسسة المالية التي تتولى إدارة صندوق مشترك لالستثمار إنشاء جھاز
إداري مستقل لديھا يتولى إدارة الصندوق وفق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد
التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية.
 -٢يمكن للمصارف وشرط مراعاة أحكام المادة  ١٥٣من قانون النقد والتسليف،
إنشاء أو المساھمة بإنشاء شركات متخصصة تقوم بالعمليات المنصوص عليھا
في البند ) (١من ھذه المادة وتتوفر فيھا الشروط المحددة في المادة ٣
من ھذا القرار.
ويمكن ألي من ھذه المصارف إدارة صناديق مشتركة لالستثمار أو المساھمة
بشركات استثمار مشترك إذا توفرت فيه الشروط التالية مجتمعة:
أ -أن ال تقل األموال الخاصة لديه عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.
ب -أن يكون قد خصص إلدارة الصناديق المشتركة لالستثمار أو إلدارة
مساھمته في شركات االستثمار المشترك ،جھازاً خاصا ً مستقالً يعمل وفق
نظام داخلي وھيكلية إدارية محددة.
ج -أن يستحصل على موافقة مسبقة من مصرف لبنان إلدارة صناديق مشتركة
لالستثمار أو للمساھمة بشركات استثمار مشترك«.
المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٣نيسان ٢٠٠٤
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