تعميم وسيط رقم ٥٥٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣٢٣٠تاريخ  ٢٠٢٠/٦/١المتعلق بتعديل:
 القرار االساسي رقم  ٥٢٥٨تاريخ ) ١٩٩٣/٩/١٧فتح حسابات ودائع بالعملة االجنبيةفي مصرف لبنان( المرفق بالتعميم االساسي رقم .١٤
 القرار األساسي رقم  ٧٥٣٤تاريخ ) ٢٠٠٠/٣/٢إصدار شھادات إيداع مصرفية من قبلمصرف لبنان( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٦٧
 القJJJرار االساسJJJي رقJJJم  ١٣١٠٠تJJJاريخ ) ٢٠١٩/٩/٣فJJJتح الحسJJJابات المصJJJرفية( المرفJJJق بJJJالتعميماالساسي رقم .١٤٧
بيروت ،في  ١حزيران ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٣٢٣٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعديل القرار االساسي رقم  ٥٢٥٨تاريخ ١٩٩٣/٩/١٧
والقرار األساسي رقم  ٧٥٣٤تاريخ ٢٠٠٠/٣/٢
والقرار االساسي رقم  ١٣١٠٠تاريخ ٢٠١٩/٩/٣
ان حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد  ٧٠و ٧٦و  ١٧٤منه،
وبنا ًء على المادة  ١٩من القانون رقم  ٦٧/٢٨تاريخ  ١٩٦٧/٥/٩المتعلق بتعديل واكمال التشريع
المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ٥٢٥٨تاريخ  ١٩٩٣/٩/١٧وتعديالته المتعلق بفتح حسابات ودائع
بالعملة االجنبية في مصرف لبنان،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٥٣٤تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٢وتعديالته المتعلق بإصدار شھادات إيداع
مصرفية من قبل مصرف لبنان،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ١٣١٠٠تاريخ  ٢٠١٩/٩/٣المتعلق بفتح الحسابات المصرفية،
وحفاظ Jا ً علJJى المصJJلحة العامJJة فJJي الظJJروف االسJJتثنائية الراھنJJة التJJي تمJJر بھJJا الJJبالد حالي Jا ً وحفاظ Jا ً
على مصلحة المودعين بعدم انتقاص ودائعھم المصرفية،
وبنا ًء على الصالحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية
المرفق العام،
يقرر ما يأتي :
المادة األولى :يمدد العمل لغاية  ٢٠٢٠/١٢/٣١بأحكام كل من:
 المادة الرابعة مكJرر مJن القJرار االساسJي رقJم  ٥٢٥٨تJاريخ  ١٩٩٣/٩/١٧المضJافةبموجب القرار الوسيط رقم  ١٣١٥٧تاريخ .٢٠١٩/١٢/٤
 المJJادة السادسJJة مكJJرر مJJن القJJرار األساسJJي رقJJم  ٧٥٣٤تJJاريخ  ٢٠٠٠/٣/٢المضJJافةبموجب القرار الوسيط رقم  ١٣١٥٧تاريخ .٢٠١٩/١٢/٤
 المادة الرابعة من القرار االساسي رقم  ١٣١٠٠تJاريخ  ٢٠١٩/٩/٣المضJافة بموجJبالقJJرار الوسJJيط رقJJم  ١٣١٥٧تJJاريخ  ٢٠١٩/١٢/٤والمعدلJJة بموجJJب القJJرار الوسJJيط
رقم  ١٣١٩٥تاريخ .٢٠٢٠/٢/١٣
المادة الثانية  :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت  ،في  ١حزيران ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان
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