
  
  
  

  ٥٥٨ تعميم وسيط رقم  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 

  
  للمصارف وللمؤسسات المالية

  
  

  
   :المتعلق بتعديل ١/٦/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٣٠ نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم

  فتح حسابات ودائع بالعملة ا3جنبية ( ١٧/٩/١٩٩٣تاريخ  ٥٢٥٨م القرار ا3ساسي رق -
  .١٤المرفق بالتعميم ا3ساسي رقم  )في مصرف لبنان

  (إصدار شھادات إيداع مصرفية من قبل ٢/٣/٢٠٠٠تاريخ  ٧٥٣٤القرار اDساسي رقم  -
  .٦٧مصرف لبنان) المرفق بالتعميم ا3ساسي رقم 

ابات المصJJJرفية) المرفJJJق بJJJالتعميم فJJJتح الحسJJJ( ٣/٩/٢٠١٩تJJJاريخ  ١٣١٠٠رار ا3ساسJJJي رقJJJم قJJJال -
  .١٤٧ا3ساسي رقم 

  
  ٢٠٢٠حزيران  ١ بيروت، في

  
  حاكم مصرف لبنان

  
  
  
  
  رياض توفيق سPمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
   ١٣٢٣٠ قرار وسيط رقم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             
  ١٧/٩/١٩٩٣تاريخ  ٥٢٥٨رقم القرار ا3ساسي تعديل 

  ٢/٣/٢٠٠٠تاريخ  ٧٥٣٤القرار اDساسي رقم و
  ٣/٩/٢٠١٩تاريخ  ١٣١٠٠رار ا3ساسي رقم قالو

  
  

  ان حاكم مصرف لبنان،
  منه، ١٧٤و  ٧٦و ٧٠ وادسيما الم بناًء على قانون النقد والتسليف 

 تعديل واكمال التشريعالمتعلق ب ٩/٥/١٩٦٧تاريخ  ٢٨/٦٧القانون رقم من  ١٩المادة وبناًء على 
  ،المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية

المتعلق بفتح حسابات ودائع تعديPته و ١٧/٩/١٩٩٣تاريخ  ٥٢٥٨وبناًء على القرار ا3ساسي رقم 
  بالعملة ا3جنبية في مصرف لبنان،
وتعديPته المتعلق بإصدار شھادات إيداع  ٢/٣/٢٠٠٠تاريخ  ٧٥٣٤وبناًء على القرار اDساسي رقم 
  مصرفية من قبل مصرف لبنان،

  ،فتح الحسابات المصرفيةالمتعلق ب ٣/٩/٢٠١٩تاريخ  ١٣١٠٠رار ا3ساسي رقم قالوبناًء على 
   حفاظJJاً وتJJي تمJJر بھJJا الJJبPد حاليJJاً فJJي الظJJروف ا3سJJتثنائية الراھنJJة الالمصJJلحة العامJJة وحفاظJJاً علJJى 

  ،انتقاص ودائعھم المصرفية بعدم مصلحة المودعينعلى 
 وبناًء على الصPحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية

  المرفق العام،
  

  يقرر ما يأتي :
  

  :كل منبأحكام  ٣١/١٢/٢٠٢٠يمدد العمل لغاية   :المادة اDولى
المضJافة  ١٧/٩/١٩٩٣تJاريخ  ٥٢٥٨ا3ساسJي رقJم القJرار مJن  المادة الرابعة مكJرر -

  .٤/١٢/٢٠١٩تاريخ  ١٣١٥٧رقم بموجب القرار الوسيط 
المضJJافة  ٢/٣/٢٠٠٠تJJاريخ  ٧٥٣٤القJJرار اDساسJJي رقJJم  مJJن مكJJرر السادسJJةة المJJاد -

  .٤/١٢/٢٠١٩تاريخ  ١٣١٥٧رقم بموجب القرار الوسيط 
المضJافة بموجJب  ٣/٩/٢٠١٩تJاريخ  ١٣١٠٠رار ا3ساسي رقم قال من لرابعةالمادة ا -

  القJJرار الوسJJيط  والمعدلJJة بموجJJب ٤/١٢/٢٠١٩تJJاريخ  ١٣١٥٧رقJJم القJJرار الوسJJيط 
  .١٣/٢/٢٠٢٠تاريخ  ١٣١٩٥ رقم

  
  : يعمل بھذا القرار فور صدوره. المادة الثانية

  
  مية.ينشر ھذا القرار في الجريدة الرس   ة:ثالثالمادة ال

  ٢٠٢٠ حزيران ١ بيروت ، في
        

  حاكم مصرف لبنان
  

  
  
  
  رياض توفيق سPمه


