تعميم وسيط رقم ٥٤١
للمصارف والمؤسسات المالية
ولمفوضي المراقبة

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣١٨٧تاريخ  ٢٠٢٠/١/٣٠المتعلق بتعديل:
 القرار االساسي  ٦٨٥٦تاريخ ) ١٩٩٧/١٢/١٩سندات الدين الممكن اص;دارھا م;ن المص;ارف والمؤسس;اتالمالية اللبنانية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٣٦
 الق;;رار األساس;;ي رق;;م  ٧٢٢٤ت;;اريخ ) ١٩٩٩/٢/١١نظ;;ام اص;;دار ش;;ھادات االي;;داع والش;;ھادات المص;;رفية(المرفق بالتعميم االساسي رقم .٦١
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قرار وسيط رقم ١٣١٨٧
تعديل القرار االساسي  ٦٨٥٦تاريخ ١٩٩٧/١٢/١٩
والقرار األساسي رقم  ٧٢٢٤تاريخ ١٩٩٩/٢/١١
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،سيما المادتين  ٧٠و  ١٧٤منه،
و بنا ًء على القرار االساسي  ٦٨٥٦تاريخ  ١٩٩٧/١٢/١٩وتعديالته المتعلق بسندات الدين الممكن اصدارھا
من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٢٢٤تاريخ  ١٩٩٩/٢/١١وتعديالته المتعلق بنظام اصدار شھادات االيداع
والشھادات المصرفية،
وحفاظا ً على المصلحة العامة في الظروف االستثنائية الراھنة التي تمر بھا البالد حالياً،
وبن;;ا ًء عل;;ى الص;;الحيات الت;;ي تع;;ود للح;;اكم بغي;;ة ت;;أمين عم;;ل مص;;رف لبن;;ان اس;;تناداً ال;;ى مب;;دأ اس;;تمرارية
المرفق العام،
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يضاف الى القرار االساسي  ٦٨٥٦تاريخ  ١٩٩٧/١٢/١٩المادة السادسة مكرر التالي نصھا:
»المادة السادسة مكرر :يسدد اصل وفائدة سندات الدين كافة المصدرة من المصارف والمؤسسات المالية
العاملة في لبن0ان والق0يم المنقول0ة الت0ي تمث0ل ق0روض ال0دعم ،المودع0ة ل0دى ودي0ع
) (Custodianفي لبنان ،في حسابات اصحاب الحق المفتوح0ة ل0دى المص0ارف
العاملة في لبنان.
تطب00ق ذات االج00راءات االس00تثنائية المطبق00ة م00ن قب00ل ش00ركة "مي00دكلير ش.م.ل".
عل00ى تحوي00ل س00ندات ال00دين والق00يم المنقول00ة كاف00ة المش00ار اليھ00ا ف00ي ھ00ذه الم00ادة
الى الخارج«.
المادة الثانية :يضاف الى النظام المرفق ب0الق;رار األساس;ي رق;م  ٧٢٢٤ت;اريخ " ١٩٩٩/٢/١١الم0ادة عش0رون"
التالي نصھا:
»المادة عشرون :يسدد اصل وفائدة شھادات االيداع والشھادات المصرفية كافة ،المص0درة م0ن المص0ارف
العاملة في لبنان والمودعة ل0دى ودي0ع ) (Custodianف0ي لبن0ان ،ف0ي حس0ابات اص0حاب
الحق المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان.
تطبق ذات االجراءات االستثنائية المطبقة من قبل شركة "ميدكلير ش.م.ل ".على تحويل
شھادات االيداع والشھادات المصرفية كافة المشار اليھا في ھذه المادة الى الخارج«.
المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره لمدة ستة اشھر من تاريخه .
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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