تعميم وسيط رقم ٦٢٨
للمصارف والمؤسسات المالية
ولمفوضي المراقبة

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣٤٤٩تاريخ  ٢٠٢٢/٦/٢١المتعلق بتعديل:
 الق7777777رار االساس7777777ي رق7777777م  ٥٢٥٨ت7777777اريخ ) ١٩٩٣/٩/١٧ف7777777تح حس7777777ابات ودائ7777777ع بالعمل7777777ة االجنبي7777777ةفي مصرف لبنان( المرفق بالتعميم االساسي رقم .١٤
 القرار االساسي  ٦٨٥٦تاريخ ) ١٩٩٧/١٢/١٩سندات ال7دين الممك7ن اص7دارھا م7ن المص7ارف والمؤسس7اتالمالية اللبنانية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٣٦
 الق77رار األساس77ي رق77م  ٧٢٢٤ت77اريخ ) ١٩٩٩/٢/١١نظ77ام اص77دار ش77ھادات االي77داع والش77ھادات المص77رفية(المرفق بالتعميم االساسي رقم .٦١
 الق77777رار األساس77777ي رق77777م  ٧٥٣٤ت77777اريخ ) ٢٠٠٠/٣/٢إص77777دار ش77777ھادات إي77777داع مص77777رفية م77777ن قب777777لمصرف لبنان( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٦٧
 الق77رار االساس77ي رق77م  ١٣١٠٠ت77اريخ ) ٢٠١٩/٩/٣ف77تح الحس77ابات المص77رفية( المرف77ق ب77التعميم االساس77يرقم .١٤٧
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قرار وسيط رقم ١٣٤٤٩
تعديل القرار االساسي رقم  ٥٢٥٨والقرار االساسي  ٦٨٥٦والقرار األساسي رقم ٧٢٢٤
والقرار األساسي رقم  ٧٥٣٤والقرار االساسي رقم ١٣١٠٠
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،سيما المادتين  ٧٠و  ١٧٤منه،
وبنا ًء على الق7رار االساس7ي رق7م  ٥٢٥٨ت7اريخ  ١٩٩٣/٩/١٧وتعديالت7ه المتعل7ق بف7تح حس7ابات ودائ7ع بالعمل7ة
االجنبية في مصرف لبنان،
وبنا ًء على القرار االساسي  ٦٨٥٦ت7اريخ  ١٩٩٧/١٢/١٩وتعديالت7ه المتعل7ق بس7ندات ال7دين الممك7ن اص7دارھا
من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٢٢٤تاريخ  ١٩٩٩/٢/١١وتعديالته المتعل7ق بنظ7ام اص7دار ش7ھادات االي7داع
والشھادات المصرفية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٥٣٤تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٢وتعديالته المتعلق بإصدار ش7ھادات إي7داع مص7رفية
من قبل مصرف لبنان،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ١٣١٠٠تاريخ  ٢٠١٩/٩/٣وتعديالته المتعلق بفتح الحسابات المصرفية،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٢٢/٦/١٦
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يمدد العمل لغاية  ٢٠٢٢/١٢/٣١بأحكام كل من:
 "الم777777ادة الرابع777777ة مك777777رر" م777777ن الق777777رار االساس777777ي رق777777م  ٥٢٥٨ت777777اريخ ١٩٩٣/٩/١٧المضافة بموجب القرار الوسيط رقم  ١٣١٥٧تاريخ .٢٠١٩/١٢/٤
 "الم7777777ادة السادس7777777ة مك7777777رر" م7777777ن الق7777777رار االساس7777777ي  ٦٨٥٦ت7777777اريخ ١٩٩٧/١٢/١٩المضافة بموجب القرار الوسيط رقم  ١٣١٨٧تاريخ .٢٠٢٠/١/٣٠
 "الم77ادة عش777رون" م777ن النظ777ام المرف777ق ب777القرار األساس777ي رق777م  ٧٢٢٤ت777اريخ ١٩٩٩/٢/١١المضافة بموجب القرار الوسيط رقم  ١٣١٨٧تاريخ .٢٠٢٠/١/٣٠
 "الم777777ادة السادس777777ة مك777777رر" م777777ن الق777777رار األساس777777ي رق777777م  ٧٥٣٤ت777777اريخ ٢٠٠٠/٣/٢المضافة بموجب القرار الوسيط رقم  ١٣١٥٧تاريخ .٢٠١٩/١٢/٤
 "الم777777777ادة الرابع777777777ة" م777777777ن الق777777777رار االساس777777777ي رق777777777م  ١٣١٠٠ت777777777اريخ ٢٠١٩/٩/٣المض777افة بموج777ب الق777رار الوس777يط رق777م  ١٣١٥٧ت777اريخ  ٢٠١٩/١٢/٤والمعدل777ة بموج777ب
القرار الوسيط رقم  ١٣١٩٥تاريخ .٢٠٢٠/٢/١٣
../..

-٢-

المادة الثانية :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢١حزيران ٢٠٢٢
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

