تعميم وسيط رقم ١٤١
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩٦٧٠تاريخ  ٢٠٠٧/٨/١٦المتعل'ق بتع'ديل نظ'ام ف'تح
وإقفال فروع للمصارف العاملة ف'ي لبن'ان وتحدي'د المخصص'ات المفروض'ة عل'ى المرك'ز والف'روع
المرف''ق ب''القرار األساس''ي رق''م  ٧١٤٧ت''اريخ  ١٩٩٨/١١/٥والق 'رار األساس''ي رق''م  ٧١٥٦ت''اريخ
 ١٩٩٨/١١/١٠المتعل''''ق بإي''''داعات وتوظيف''''ات وتس''''ليفات المص''''ارف اللبناني''''ة ف''''ي المص''''ارف
والمؤسسات الشقيقة أو المرتبطة بھا في الخارج.
بيروت ،في  ١٦آب ٢٠٠٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩٦٧٠
تعديل نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة
على المركز والفروع المرفق بالقرار األساسي رقم  ٧١٤٧تاريخ ١٩٩٨/١١/٥
والقرار األساسي رقم  ٧١٥٦تاريخ  ١٩٩٨/١١/١٠المتعلق بإيداعات وتوظيفات وتسليفات
المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة أو المرتبطة بھا في الخارج

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد و التسليف ،السيما المادة  ١٧٤منه،
وبنا ًء على نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على
المركز والفروع وتعديالته المرفق بالقرار األساسي رقم  ٧١٤٧تاريخ ،١٩٩٨/١١/٥
وبن'''ا ًء عل'''ى الق'''رار األساس'''ي رق'''م  ٧١٥٦ت'''اريخ  ١٩٩٨/١١/١٠وتعديالت'''ه المتعل'''ق بإي'''داعات
وتوظيف''''ات وتس''''ليفات المص''''ارف اللبناني''''ة ف''''ي المص''''ارف والمؤسس''''ات الش''''قيقة أو المرتبط''''ة
بھا في الخارج،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٠٧/٨/١٤
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغى نص البند )ھـ( من المادة الثامنة من نظام فتح وإقف'ال ف'روع للمص'ارف العامل'ة
ف''ي لبن''ان وتحدي''د المخصص''ات المفروض''ة عل''ى المرك''ز والف''روع المرف''ق ب''القرار
األساسي رقم  ٧١٤٧تاريخ  ١٩٩٨/١١/٥ويستبدل بالنص التالي :
»ھ'''ـ  -أن يك'''ون المص'''رف متقي'''داً بتع'''اميم وبتعليم'''ات وتوص'''يات مص'''رف لبن'''ان
و لجن'''ة الرقاب'''ة عل'''ى المص'''ارف الس'''يما الق'''رار األساس'''ي رق'''م ٩٢٨٦
ت''اريخ  ٢٠٠٦/٣/٩المتعل''ق ب''المؤھالت العلمي''ة والتقني''ة واألدبي''ة الواج''ب
توفرھا لمزاولة بعض المھام في القطاعين المالي والمصرفي«.
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المادة الثانية :تض''اف إل''ى الم''ادة الثاني''ة م''ن الق''رار األساس''ي رق''م  ٧١٥٦ت''اريخ ١٩٩٨/١١/١٠
الفقرة التالي نصھا:
» يعل''ق مص''رف لبن''ان موافقت''ه عل''ى ض''رورة ت''وفر ل''دى الش''ركات المن''وي المس''اھمة
أو المشاركة فيھا شروط مشابھة لتلك المطلوبة بموجب الق'رار األساس'ي رق'م ٩٢٨٦
ت''اريخ  ٢٠٠٦/٣/٩المتعل''ق ب''المؤھالت العلمي''ة والتقني''ة واألدبي''ة الواج''ب توفرھ''ا
لمزاولة بعض المھام في القطاعين المالي والمصرفي«.

المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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