
 2021كانون االول  1في ،بيروت           

    
 بيان صادر عن األمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان

 
إل سسسلا   1/12/2021المنعقسسس ت ب سسساري   فسسسي جل سسس  مجسسس  ا مركسسسلم لم سسسرن لبنسسسان  ك سسس  إن المجلسسسل ال

المرعية  ضمن القوانينوب عاون   29/12/2020 اري   200م رن لبنان بكامل  حكا  القانون رق  
 لبية كامل الطلبات اإلضسافية المق مسة مسن الشسركة المعنيسة إلس  بمع شركة  لفاريل ومار ال، و اإلجراء 

 .11/11/2021 اري    ولير المالية وال ي  ر لت إل  م رن لبنان بموجب ك اب
 

 إضافة إل  ذلك،
 
بناء لطلب  ،المولجة إجراء ال  قيق المحا بي في ح ابات م رن لبنانKPMG   إن شركة 

 الثالثة مرحلةالالذم يشك ل ، 2019ب  ت ال  قيق في ح ابات الم رن للعا   ، ن وق النق  ال ولي
 مراحل من العق  الموق ع بين الحكومة الممثلة بولير المالية وبين الشركة المعنية.  ربعةمن   ل 

 
 ل  ما يلي:اإلشارت إكما يه   المجلل المركلم 

 
وليسسسر الماليسسسة بوا سسسطة مفسسسوو الحكومسسسة  جوب سسس  الم علقسسسة   لويسسس   سسس    13/10/2020ب سسساري    -1

بالئحسسة المعلومسسات المطلوبسسة مسسن قبسسل شسسركة   لفسساريل ومار سسال وذلسسك عمسسال بسسالقوانين المرعيسسة 
 اإلجراء في حين .

 عليق العمل بأحكا  قسانون والذم بموجب       200  ر القانون رق   29/12/2020ب اري   -2
 لم ت  نة واح ت. 3/9/1956 ري ة الم ارن ال ا ر ب اري  

المسسذكور  عسسالّ  ك سس  م سسرن لبنسسان بقسسرارين منف سسلين  سسا رين عسسن  200 طبيقسسا للقسسانون رقسس   -3
ا سسسسس ع ا ّ الكامسسسسسل لل عسسسسساون ال سسسسسا    24/3/2021و 10/2/2021ب سسسسساري   المجلسسسسسل المركسسسسسلم

 ومار ال لقيامها بالمها  ال ي   وكل إليها. اإليجابي  مع شركة  لفاريل

 



     بحضسسسسسسسور ممثلسسسسسسسين عسسسسسسسن ولارت الماليسسسسسسسة  سسسسسسس   عقسسسسسسس  إج مسسسسسسسا  إف راضسسسسسسسي  6/4/2021ب سسسسسسساري   -4
 .Cleary Gottlieb لفاريل ومار ال ومك ب المحامات وم رن لبنان وشركة 

مفسسوو     سسلي  سس    9/4/2021ب سساري  بنسساء علسس  قسسرار المجلسسل المركسسلم المنعقسس  إ سس ثنائيا و   -5
بع   ن  شركة  لفاريل ومار ال مة من قبلقائمة المعلومات المق   لبنان  الحكومة ل ى م رن

وذلك بغية   ليمها إل       ح يثها ل أكي  إ احة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة المذكورت 
 .ولير المالية

 
 
 

 وحدة االعالم والعالقات العامة  


