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حكماً لألحكام الواردة بالقرارات الصادرة سـابقاً بهـذا   تعتبر األحكام الواردة بهذا القرار معدلة  -٤مـادة 

  .الخصوص

  .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره - ٥مـادة 
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  رئيس مجلس النقد والتسليف           أمين سر مجلس النقد والتسليف    

  الدكـتور أديب ميـالـة                ليـلى طنـوس                 
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