تعميم وسيط رقم ٤٣٢
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٣٢١تاريخ  ٢٠١٦/٨/١٦المتعلق
بتعديل القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ) ٢٠٠١/٢/٢١عمليات التسليف والتوظيف والمساھمة
والمشاركة( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٨١
بيروت  ،في  ١٦آب ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٣٢١
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ٢٠٠١/٢/٢١

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد  ٧٠و ١٧٤و ١٨٢و و ١٨٣و ١٨٤منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ٣٤٧تاريخ  ٢٠٠١/٨/٦المتعلق بتنظيم مھنة الصرافة في لبنان سيما
المادة  ٥منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ  ٢٠٠١/٢/٢١وتعديالته المتعلق بعمليات التسليف
والتوظيف والمساھمة والمشاركة،
وبنا ًء على النظام التطبيقي لقانون تنظيم مھنة الصرافة المرفق بالقرار األساسي رقم ٧٩٣٣
تاريخ ،٢٠٠١/٩/٢٧
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ٢٠١٦/١/٢١سيما المادة  ١٨منه والمتعلق بشروط
ممارسة عمليات التسليف وفقا ً ألحكام المادتين  ١٨٣و ١٨٤من قانون النقد والتسليف،
وتداركا ً للمخاطر الممكن ان تنتج عن التعامل مع اشخاص أو مؤسسات قد يمارسون ،بصورة غير
شرعية ،اعمال الصرافة أو التسليف دون ان يكونوا مرخصين أو مراقبين من مصرف لبنان،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٦/٨/١٠
يـقـَـرّر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يضاف الى المادة االولى من القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ  ٢٠٠١/٢/٢١البند )(٨
التالي نصه:
» -٨يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان،
مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية ،مسجلة داخل ميزانياتھا أو خارجھا،
مع أي من :
 األشخاص أو المؤسسات الذين يمارسون عمليات الصرافة أو عمليات التسليف وفقا ًألحكام المادتين  ١٨٣و ١٨٤من قانون النقد والتسليف اال اذا كانوا مدرجين على
الئحة الصرافة أو على الئحة "كونتوارات التسليف".
 االشخاص المساھمين أو المشاركين في المؤسسات غير المدرجة على الالئحتينالمذكورتين أو أي من القائمين على ادارتھا.
يبقى التعامل مع المؤسسات المدرجة على الئحة الصرافة أو على الئحة
"كونتوارات التسليف" ضمن اطار القوانين واالنظمة التي ترعى عمل كل منھا.
تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف ألحكام
ھذا البند مھلة حدھا االقصى  ٢٠١٦/١١/٣٠لتسوية أوضاعھا«.
../..
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المادة الثانية :يُعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٦آب ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان
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