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    2/10/1968 تاريخ 10956رقم : مرسوم رئيس الجمهورية اللبنانية
  
  

 المتعلـق   28/9/1967 تـاريخ    8284تعديل بعض أحكام المرسوم رقم       : الموضوع
  . بتسهيل إندماج المصارف وتصفيتها الذاتية

  
  إن رئيس الجمهورية اللبنانية، 

  بناًء على الدستور اللبناني، 
   منه، 46 ال سيما المادة 9/5/1967 الصادر بتاريخ 28/67قانون رقم بناًء على ال

 المتعلق بتسهيل إنـدماج المـصارف       1967 أيلول   28 تاريخ   8284بناًء على المرسوم رقم     
  وتصفيتها الذاتية، 

  وبناًء على إقتراح وزير المالية، 
  وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة، 
  ، 25/9/1968ه النعقدة بتاريخ وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلست

  :يرســم ما يأتــي
 1967 أيلول   28 تاريخ   8284يضاف إلى نص المادة األولى من المرسوم رقم         : المادة األولى 

  : الفقرة التالي نصها
 بعبارة التصفية الذاتية بمفهوم هذا المرسوم كل عملية تـؤدي إلـى توقـف               -  

ة نهائية وذلك من جهة التوقـف       مصرف ما إختيارياً عن متابعة أعماله بصور      
عن قبول ودائع جديدة وعن منح تـسليفات جديـدة وغيرهـا مـن العمليـات                
  .المصرفية وإلى تسديده من جهة ثانية جميع إلتزاماته عند طلبها بعد إستحقاقها

 1967 أيلـول    28 تـاريخ    8284يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم رقم        : المادة الثانية 
  :لنص التاليويستعاض عنه با

  :  يستفيد من أحكام هذا المرسوم-1 :المادة الخامسة
كل مصرف يقرر التصفية الذاتية في جمعية عمومية غيـر عاديـة        - أ

  . لمساهميه، بعد الحصول على موافقة الهيئة المصرفية العليا
وللوصول إلى ذلك تبلغ الهيئة المصرفية العليا بواسطة لجنة الرقابة          

لس إدارة المصرف المعني المتضمن طلب      على المصارف قرار مج   



التصفية الذاتية فتحقق لجنة الرقابة بوضع المصرف وبالـضمانات         
المعروضة وترفع تقريرها إلى الهيئة المصرفية العليا حتى إذا جاء          
قرار الهيئة بالموافقة دعيـت الجمعيـة العموميـة غيـر العاديـة             

سـتفادة مـن    للمساهمين للتصويت على قرار التصفية الذاتيـة لإل       
التسهيالت التي يمنحها هذا المرسوم، يجب أن يتخذ قرار مجلـس           

. 1968 تـشريه األول     15اإلدارة المتضمن التصفية الذاتية قبـل       
ويجب أن ترفع لجنة الرقابة تقريرها بمهلة أسبوع من تاريخ تقـديم           
الطلب وعلى الهيئة المصرفية العليا أن تتخذ بمهلـة أسـبوع مـن             

ر لجنة الرقابة، كما يجب أن يتخـذ قـرار الجمعيـة            إستالمها تقري 
  .1968 تشرين الثاني 30العمومية قبل 

كل مصرف يتحول إلى مؤسسة مالية أو عقارية بتعديل موضـوعه             - ب
بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العاديـة لمـساهميه بعـد            

لعليا، ووفقاً لإلجراءات وضـمن المهـل       موافقة الهيئة المصرفية ا   
أعاله، إال أن كل مصرف يتحول إلى مؤسسة        ) أ(المبينة في الفقرة    

مالية ال يحق له أن يمنح تسليفات جديدة إال بعد أن يكون قد سـدد               
جميع األموال المودعة لديه أو أن يكون قد أتفق مع المودعين إلـى             

ـ ) OBLIGATION(تحويلها إلى سندات قروض      اً ألحكـام   وفق
  . وما يليها من قانون التجارة122المادة 

لمصرف لبنان أن يمنح بكفالة الحكومة القـروض الالزمـة لتـسهيل             -1
  : التصفية الذاتية للمصارف ضمن الشروط التالية

تقدم هذه القروض لتسديد جميع ودائع المصرف الذي يوضع قيـد             - أ
 التـي   التصفية الذاتية وسائر إلتزاماتـه ولمواجهـة المـدفوعات        

  . تستلزمها أعمال التصفية
ال تستخدم هذه القروض لدفع ودائع عائدة ألعضاء مجلـس إدارة           
المصرف ولمدير عام المصرف أو لدفع خالف ذلك من اإللتزامات          
تجاه أي من هؤالء، لهذه الغاية يجب أن يرفق بقرار مجلس اإلدارة            

وافقة خطية من   بالتصفية الذاتية المقدم إلى الهيئة المصرفية العليا م       
قبل جميع أعضاء مجلس اإلدارة الذين هم دائنـو المـصرف ألي            
سبب كان بأنهم ال يستوفون حقوقهم من المصرف إال بنهاية ومـن            

  . حصيلة التصفية



وال يمكن أيضاً إستخدام هذه القروض ألجراء تسليفات أو توظيفات          
ات جديدة مهما كان موضوعها، أو توسيع حجم التسليفات والتوظيف        

القائمة إال بشرط التقيد بالبرنامج السنوي للتسديدات ومع مراعـاة          
  . األحكام المتعلقة بالمؤسسات المالية

 تمنح هذه القروض لقاء الضمانات التي يراها مصرف لبنان كافية            - ب
  . بما فيها التأمينات العقارية والكفالة المصرفية

ويجـب  يجب تسديد هذه القروض في مهلة أقصاها خمس سنوات،          
أن يرفق عقد القروض ببرنامج سنوي لعمليـات التـسديد والـدفع          
تشرف على تطبيقه لجنة الرقابة على المصارف، ويحصر التسديد         
باإللتزامات المستحقة، بما في ذلك الديون المترتبة لمصرف لبنان،         

  . ودون سائر اإللتزامات المؤجلة أو المقسطة
تفاق بين اللجنة المـصرفية      يقوم بأعمال التصفية مصرف يعين باإل      -ج

  . وإدارة المصرف المعني
  .  يحدد مصرف لبنان الفائدة على هذه القروض-د

 تستفيد المصارف التي توضع قيد التصفية الذاتية أو التي تتحول إلـى             -3
مؤسسات مالية أو عقارية من اإلعفاءات التي تنص عليهـا المادتـان            

          .     الثالثة والرابعة من هذا المرسوم
تستفيد من أحكام هذا المرسوم المصارف التي قررت تصفيتها الذاتيـة بعـد             : المادة الثالثة  

 والتي لم تنته بعد من      28/9/1967 تاريخ   8284تاريخ العمل بالمرسوم رقم     
  .عمليات التصفية

 . يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية:المادة الرابعة


