تعميم وسيط رقم ٣٧٤
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٨٨٩تاريخ  ٢٠١٤/١٠/٢٧المتعل'ق بتع'ديل الق'رار
األساسي رقم  ٧١٥٦تاريخ ) ١٩٩٨/١١/١٠إيداعات وتوظيفات وتسليفات المص'ارف اللبناني'ة ف'ي
المص''''''''''ارف والمؤسس''''''''''ات الش''''''''''قيقة أوالمرتبط''''''''''ة بھ''''''''''ا ف''''''''''ي الخ''''''''''ارج( المرف''''''''''ق
بالتعميم االساسي رقم .٥٧
بيروت ،في  ٢٧تشرين األول ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٨٨٩
تعديل القرار 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،
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 ،٢٠١٤/١٠/٢٢
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغ'''ى ن'''ص المقط'''ع "أوالً" م'''ن الم'''ادة الثاني'''ة م'''ن الق'''رار األساس'''ي رق'''م ٧١٥٦
تاريخ  ١٩٩٨/١١/١٠ويستبدل بالنص التالي:
»اوالً -١ :تخض'''''ع مساھم'''''ـة او مش'''''اركة اي مص'''''رف لبن'''''اني ،بش'''''كل مباش''''''ر
أو غي''ر مباش''ر ،ف''ي اي قط'ـاع مال'ـي اجنب''ي )مص''رف  -مؤسس''ة مالي''ة -
مؤسسة وساطـة ماليـة – ھيئـة استثمار جماعية  -شركة تأمين (...لموافق'ة
مسبقة من مصرف لبنان.
 -٢لغايات تطبيق احكام ھذا القرار:
أ  -تعتب'''''''ر مساھم'''''''ـات او مش'''''''اركات غي'''''''ر مباش'''''''رة المس'''''''اھمات
أو المشاركات التي تقوم بھا الشركات أو صناديق االستثمار التى يملك
المصرف اللبناني المعني اسھما ً أو حصصا ً في رأسمالھا.
ب -تعتب'''ر مس'''اھمات ومش'''اركات مباش'''رة أو غي'''ر مباش'''رة االكتتاب'''ات
أو التوظيف'''ات المباش'''رة أو غي''''ر المباش'''رة ف'''ي االدوات الرأس''''مالية
المقبول'''ة ض'''من فئ'''ات األم'''وال الخاص'''ة بمفھ'''وم الق'''رار االساس'''ي
رق''''م  ٦٩٣٩ت''''اريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥والمص''''درة م''''ن القط''''اع الم''''الي
االجنبي ،بما فيھا القروض وسندات الدين المرؤوسة والمقدمات النقدية
واالسھم التفضيلية وغيرھا من االدوات الرأسمالية.
../..

-٢ -٣تس'تثنى م'ن الموافق'ة الم''ذكورة مس'اھمات أو مش'اركات المص'رف اللبن''اني
غي''ر المباش''رة الت''ي ت''تم عب''ر المص''ارف أو المؤسس''ات المالي''ة االجنبي''ة
الت'''ي يك''''ون مص'''رف لبن''''ان ق''''د واف'''ق عل''''ى تملك'''ه ،بص''''ورة مباش''''رة
أو غي'''ر مباش'''رة ،اس'''ھما ً أو حصص'''ا ً ف'''ي رأس'''مالھا وذل'''ك ف'''ي اح'''دى
الحالتين التاليتين:
أ  -اذا كان المصرف اللبناني يملك  % ٢٠وما ف'وق م'ن مجم'وع اس'ھم
أو حص''ص المص''ارف أو المؤسس''ات المالي''ة االجنبي''ة الت''ي تن''وي
المس'''اھمة أو المش'''اركة ف'''ي القط'''اع الم'''الي االجنب'''ي بنس'''بة تق'''ل
عن  %٢٠من اموالھا الخاصة.
ب -اذا كان المص'رف اللبن'اني يمل'ك اق'ل م'ن  % ٢٠م'ن مجم'وع اس'ھم
أو حص''ص المص''ارف أو المؤسس''ات المالي''ة االجنبي''ة الت''ي تن''وي
المس''''''اھمة أو المش''''''اركة مھم''''''ا كان''''''ت نس''''''بة ھ''''''ذه المس''''''اھمة
أو المشاركة«.
المادة الثانية :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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