تعميم وسيط رقم ٦٣٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمصارف ولمفوضي المراقبة
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣٤٦٥تاريخ  ٢٠٢٢/٧/٢٧المتعلق بتعديل كل من:
 نظ....ام التوظيف....ات والمس....اھمات العقاري....ة للمص....ارف المرف....ق ب....القرار األساس....ي رق....م ٧٤٦٢تاريخ  ١٩٩٩/١١/٢٣موضوع التعميم االساسي رقم .٦٥
 الق..رار األساس..ي رق..م  ٧٧٤٠ت..اريخ ) ٢٠٠٠/١٢/٢١تص..فية العق..ارات والمس..اھمات وحص..صالش.......راكة المتملك.......ة اس.......تيفاء ل.......ديون موقوف.......ة أو مش.......كوك بتحص.......يلھا عم.......ال بأحك.......ام
المادة  ١٥٤من قانون النقد والتسليف( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٧٨
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قرار وسيط رقم ١٣٤٦٥
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٧٤٠تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢١
والنظام المرفق بالقرار األساسي رقم  ٧٤٦٢تاريخ ١٩٩٩/١١/٢٣
إن حاكم مصرف لبنان ،
ﺑنا ًء على قانون النقد والتسليف وال سيما المادتين  ١٥٤و ١٧٤منه،
وبناء على نظام التوظيفات والمساھمات العقارية للمصارف وتعديالته المرفق بالقرار األساسي
رقم  ٧٤٦٢تاريخ ،١٩٩٩/١١/٢٣
وﺑن::ا ًء عل::ى الق::رار األساس::ي رق::م  ٧٧٤٠ت::اريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢١وتعديالت::ه المتعل::ق ﺑتص::فية العق::ارات
والمس::اھمات وحص::ص الش::راكة المتملك::ة اس::تيفا ًء ل::ديون موقوف::ة أو مش::كوك ﺑتحص::يلھا عم::ال ﺑأحك::ام
المادة  ١٥٤من قانون النقد والتسليف،
وﺑنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة ﺑتاريخ ،٢٠٢٢/٧/٢٧
يقرر ما يأتي :
الم..ادة االول..ى :يض..اف ال..ى آخ..ر نظ..ام التوظيف..ات والمس..اھمات العقاري..ة للمص..ارف المرف..ق ب.القرار
األساسي رقم  ٧٤٦٢تاريخ  ١٩٩٩/١١/٢٣النص التالي:
» ثالثا ً :احكام مختلفة:
الم.ادة الس..ابعة عش..رة :ﺑغي::ة ﺑي::ع العق::ارات أو المس::اھمات أو حص::ص الش::راكة المتملك::ة
عمال ﺑأحك:ام الم:ادة  ١٥٣م:ن ق:انون النق:د والتس:ليف ،يقتض:ي ان
ي:::تم ذل:::ك ﺑال:::دوالر االميرك:::ي م:::ن االم:::وال الجدي:::دة ) Fresh
 (Dollarأو ما يعادله ﺑ:الليرة اللبناني:ة عل:ى اس:اس سعرالص.رف
المعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدوالر االميركي لعمليات
الت...داول المنف...ذة عل...ى المنص...ة االلكتروني...ة لعملي...ات الص...رافة
" "Sayrafaفي اليوم السابق لتاريخ البيع«.
../..

-٢-

المادة الثانية :يضاف الى المادة الثانية من القرار األساسي رق:م  ٧٧٤٠ت:اريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢١المقط:ع
التالي نصه:
ً
» ﺑغية ﺑيع العقارات أو المساھمات أو حصص الشراكة المتملكة مؤقتا عم:ال ﺑأحك:ام الم:ادة
 ١٥٤م::ن ق::انون النق::د والتس::ليف ،يقتض::ي ان ي::تم ذل::ك ﺑال::دوالر االميرك::ي م::ن االم::وال
الجديدة ) (Fresh Dollarأو ما يعادله ﺑالليرة اللبنانية على اس:اس سعرالص.رف المعل.ن
بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدوالر االميركي لعمليات التداول المنف.ذة عل.ى المنص.ة
االلكترونية لعمليات الصرافة " "Sayrafaفي اليوم السابق لتاريخ البيع«.
المادة الثالثة :يعمل ﺑـھذا القرار فور صدوره.
المادة الراﺑعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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