تعميم وسيط رقم ٤٤٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمؤسسات المالية

نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٤٣١تاريخ  ٢٠١٧/١/٢٠المتعلق بتعديل القرار
األساسي رقم  ٧١٣٦تاريخ ) ١٩٩٨/١٠/٢٢شروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية(
المرفق بالتعميم االساسي للمؤسسات المالية رقم .٢
بيروت في  ٢٠كانون الثاني ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٤٣١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعديل القرار األساسي رقم  ٧١٣٦تاريخ ١٩٩٨/١٠/٢٢
المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين  ٧٠و ١٨٢منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧١٣٦تاريخ  ١٩٩٨/١٠/٢٢وتعديالته المتعلق بشروط تأسيس
وممارسة عمل المؤسسات المالية،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
،٢٠١٧/١/١١
يقرر ما يأتي :
المادة األولى :يلغى نVص المقطعVين "ثالثVاً" و"رابعVاً" مVن المVادة الرابعVة مVن القVرار األساسVي
رقم  ٧١٣٦تاريخ  ١٩٩٨/١٠/٢٢وتستبدل بما يلي:
» ثالثا ً :على كل مؤسسة مالية عاملة في لبنان ،منشأة قبVل تVاريخ ،٢٠١٢/١/٢٥
ترغVVVب بفVVVتح فVVVرع لھVVVا بعVVVد تVVVاريخ  ٢٠١٦/١٢/٣١ان تتقيVVVد بالشVVVروط
المنصوص عليھا في المقطعين "أوالً" و"ثانيا ً" اعاله.
رابعVVVا ً :علVVVى كVVVل مؤسسVVVة ماليVVVة لبنانيVVVة ترغVVVب بفVVVتح فVVVرع لھVVVا فVVVي الخVVVارج
بعVVVد تVVVاريخ  ٢٠١٦/١٢/٣١ان ال يقVVVل رأسVVVمالھا عVVVن سVVVبعة مليVVVارات
وخمسماية مليون ليرة لبنانية وأن تخصص لھذا الفVرع مبلغVا ً قVدره ثالثVة
امثVVال المخصصVVات المطلوبVVة لفVVتح فVVرع فVVي لبنVVان وذلVVك باالضVVافة الVVى
المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج«.
المادة الثانية :يلغى نVص المVادة السVابعة مVن القVرار األساسVي رقVم  ٧١٣٦تVاريخ ١٩٩٨/١٠/٢٢
ويستبدل بالنص التالي:
» تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل أساسي وبالعمليات االئتمانية وفقVا ً
للشVVروط المحVVددة فVVي القVVوانين واالنظمVVة الصVVادرة بھVVذا الخصVVوص وباألعمVVال
المتممة لھذه العمليات«.
المادة الثالثة :يلغVVVVVى نVVVVVص المVVVVVادة الثانيVVVVVة عشVVVVVرة مVVVVVن القVVVVVرار األساسVVVVVي رقVVVVVم ٧١٣٦
تاريخ  ١٩٩٨/١٠/٢٢ويستبدل بالنص التالي:
»على المؤسسات المالية التقيد ،بشكل دائم ،بالنصوص التنظيمية الصادرة عن
مصرف لبنان«.
../..

-٢المادة الرابعة :يلغVVVVى الملحVVVVق المتعلVVVVق بالمتطلبVVVVات الواجVVVVب التقيVVVVد بھVVVVا والمتممVVVVة لعمليVVVVات
صانع السVوق ) (Market MakerولعمليVات تVأمين السVيولة باألسVعار الفضVلى
) (Liquidity ProviderالمرفVVVVق بVVVVالقرار القVVVVرار األساسVVVVي رقVVVVم ٧١٣٦
تاريخ .١٩٩٨/١٠/٢٢
المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة السادسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٠كانون الثاني ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان
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