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 ویمكن عند االقتضاء مراجعة مدیریة الشـؤون 
الخارجیة في مصـرف لبنان للحصول على أیة 
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  ١  
  

  "  التمویلياإلیجار" تعریف عملیات -١
  

 م  شتراة م  ن قب  ل   أنواعھ  ا تجھی  زات ومع  دات وآلی  ات عل  ى  ت  أجیروفق  ًا للق  انون اللبن  اني ھ  ي عملی  ات  "  التم  ویلياإلیج  ار"عملی  ات 
 العق د  إج راء من متفق علی ھ تح دد ش روطھ عن د      حق تملكھا بثالمستأجر إعطاء مع االحتفاظ بملكیتھا ، شرط    تأجیرھاالمؤجر بھدف   

  . إیجار المدفوعة كبدالت األقساط باالعتبار، ولو جزئیًا، األخذمع 
  
  

   التمویلياإلیجار المؤسسات التي یحق لھا مزاولة عملیات -٢
  

  :بالمؤسسات التالیة "  التمویلياإلیجار "أعمالیحصر مزاولة 
  ·والعملیات المتممة لھا " التمویلياإلیجار"عھا بمزاولة عملیات شركات مغفلة لبنانیة مختصة محصور موضو - ١
 · التمویلياإلیجار القیام بعملیات األساسي التي یكون موضوعھا األجنبیة فروع الشركات المغفلة  - ٢
  . المؤسسات المالیة المسجلة لدى مصرف لبنان - ٣

  
ب صورة  "  التم ویلي اإلیج ار "اری ة الت ي تم ارس عملی ات      ال شركات التج أو تم ویلي المؤس سات    إیج ار  ش ركات    أوال تعتبر مؤسسات    

   ·األساسيتابعة لموضوعھا التجاري 
  
  

   التمویلي تأسیس شركة اإلیجار-٣
  

  "التمویلياإلیجار " الترخیص المسبق من مصرف لبنان لمزاولة عملیات -أ
  

 ١ت رخیص م سبق م ن المجل س المرك زي     الح صول عل ى    المؤسسات الت ي یح ق لھ ا مزاول ة عملی ات االیج ار التم ویلي            یتوجب على 
  · لمصرف لبنان قبل المباشرة بالعمل 

ویتمتع المجلس بسلطة استنسابیة ف ي م نح   · یمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخیص بقدر ما یرى انھ یخدم المصلحة العامة    
  .·  رفضھ أوالترخیص 

  
 األش خاص  بتعی ین  أينانیة یصدر القرار عن الحاكم ب شكل اس مي،    تمویلي لبإیجارفي حال الموافقة على الترخیص بتأسیس  شركة    

وال · الطبیعیین والمعنویین الذین یحق لھم المشاركة في االكتتاب  باسھم الشركة وفي تحریر قیمتھ ا ون سبة م شاركة ك ل واح د م نھم         
 إال  صاحب حق باالكتتاب والتحریر األخیر شخص آخر ولو كان  ھذا إلى  منھم التفرغ عن حقھ في االكتتاب والتحریر   أليیجوز  

  ·بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان 
  

، ی صدر الق رار ع ن الح اكم ب شكل اس مي، وال یج وز        أجنبی ة  تم ویلي  إیج ار وفي حال الموافقة على الت رخیص بتأس یس ف رع ش ركة            
 إال أخ  رى  أجنبی  ة تم ویلي  إیج  ارركة  ش  أي إل ى  الم  رخص لھ ا التف  رغ ع  ن حقھ ا ف  ي الت  رخیص   األجنبی  ة التم ویلي  اإلیج  ارل شركة  

  ·بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان 
  
  
  

                                                   
نواب الحاكم االربعة، مدیر عام وزارة المالیة، ومدیر عام وزارة االقتصاد ) رئیسًا(حاكم مصرف لبنان : ن من یتألف المجلس المركزي لمصرف لبنا 1

  .والتجارة



  ٢  
  

    المستندات الواجب تقدیمھا للحصول على الترخیص- ب
  
   اللبنانیة"  التمویلياإلیجار"بالنسبة لشركة  ١-ب

قع ا م ن المؤس سین مرفق ًا ب ھ       م صرف لبن ان مو  إل ى اللبنانی ة  "  التم ویلي اإلیج ار "یقّدم طلب الحصول على ت رخیص بتأس یس ش ركة           
  : وثالث صور عن كل من المستندات التالیة أصلیةنسخة 

  
 المتوق  ع واألش خاص  ال ذین سی  ساھمون باالكتت اب وبتحری ر رأس مال ال شركة      واألش خاص م ستند مثب ت لھوی ة المؤس سین      - ١

 أي ك ان  إذا ال سجل التج اري   ن سخة ع ن مل ف الت سجیل ف ي     /جواز سفر/ھویة/إفرادي قید إخراج( علیا  إداریةتكلیفھم بمھام   
  ·)  المساھمین شخصا معنویا أومن المؤسسین 

الشھادات والخبرات وغیرھا م ن المعلوم ات   ( تتضمن سیرتھم الذاتیة أعاله المحددین األشخاصبیانات موقعة من كل من    - ٢
 ·وتقییم دقیق لذممھم المالیة ) المادیة والمعنویة 

  ·األشخاصة اشھر عن السجل العدلي العائد لكل من ھؤالء مستخرج ال یعود تاریخھ الكثر من ثالث - ٣
 وكیفی ة توزیعھ ا ب ین    األس ھم  یت ضمن فئ ة   أنبیان بنسبة المساھمة المحددة لك ل م ن المكتتب ین ف ي رأس مال ال شركة ، عل ى          - ٤

 ·لبناني وغیر لبناني ، مقیم وغیر مقیم 
 : وتشتمل بصورة مفصلة على ما یلي دراسة جدوى تتعلق بتأسیس الشركة تغطي فترة ثالث سنوات مقبلة  - ٥

  مصادر تمویلھا واوجھ استثماراتھا   -أ      
   والخسائر المرتقبةاألرباحبیان   -ب      
  المیزانیات المرتقبة   -ج      
  التدفق النقدي المرتقب   -د      
 أو مجموع ة  أوة  وجد، بین الشركة المزمع تأسیسھا وبین مؤسسإذا غیر مباشر،  أو ارتباط، مباشر    أي إطاربیان یوضح،    - ٦

 ·مجموعات اقتصادیة معینة، في لبنان والخارج 
  : مشروع كل من  - ٧

   للشركةاألساسي النظام   -أ      
   المزمع اعتمادھا اإلداریةالھیكلیة   -ب      
   تنظیم الرقابة والضوابط الداخلیةأسس  -ج      

  
  األجنبیة"  التمویلياإلیجار"بالنسبة لفرع شركة  ٢-ب

 وثالث صور ع ن  أصلیة ومرفقا بھ نسخة لألصول مصرف لبنان موقعا وفقا إلى ترخیص بتأسیس الفرع     یقّدم طلب الحصول على   
  :كل من المستندات التالیة 

    
   لألصول ، مصدقا وفقا األجنبیة للشركة األساسيالنظام  - ١
لق  ة بممث  ل   والمتعأع  اله ١-ب-٣م  ن الفق  رة  ) ٣(و ) ٢(و ) ١(الم  ستندات والبیان  ات المن  صوص علیھ  ا ف  ي البن  ود      - ٢

 · علیا عند االقتضاء إداریة المتوقع تكلیفھم بمھام وباألشخاصالشركة في لبنان 
 اإلیج ار " الت رخیص المعط ى لھ ا م ن ال سلطات المخت صة لممارس ة عملی ات         أوشھادة تسجیل الشركة في بلد المنشأ    - ٣

  ·لألصول ، مصدقین وفقا أساسیةبصورة " التمویلي
 : یتضمن  األجنبیة الشركة إدارةادر عن مجلس  ، صلألصولقرار ، مصدق وفقا  - ٤

 · التمویلي اإلیجار القیام بعملیات األساسيالموافقة على فتح فرع لھا في لبنان ، موضوعھ  -
  ·تعیین ممثل الشركة في لبنان وتحدید صالحیاتھ  -

 أعاله   ١- ب-٣من الفقرة  )ج-٧(و) ب-٧(و) ٦(و ) ٥(المستندات والبیانات المنصوص علیھا في البنود  - ٥
 والخ سائر العائ دة لھ ذه    األرب اح  مع المیزانی ة وح ساب   األخیرة للسنوات الثالث   أعمالھاالتقاریر السنویة المدققة عن      - ٦

  ·السنوات 
  
  
  
  



  ٣  
  

   تحریر راس المال- ج
ل قیمة مخصصات اللبنانیة وتحریر كامل قیمتھا  كما وتحریر كام" اإلیجار التمویلي"یقتضي االكتتاب بكامل أسھم رأسمال شركة 

نقدا، خالل المدة المحددة في قرار الترخـیص، وذلك في حساب مجّمد  األجنبیة لدى مصرف لبنان،" اإلیجار التمویلي"فرع شركة 
  .دون أن ینتج ھذا الحساب أیة فائدة أو یترتب علیھ أیة نفقة أو عمولة " قید التأسیس )  أو الفرع(الشركة " باسم 

یقبل كلیا أو جزئیا التحریر بشكل تحویل بالعملة األجنبیة ُیدفع في حساب مصرف لبنان لدى  مراسل لھ  یمكن لمصرف لبنان أن 
یقوم  بتعیینھ، وُینفذ مصرف لبنان التحریر بإجراء عملیة قطع یحدد بنتیجتھا المقابل باللیرة اللبنانیة للمبلغ الذي دفع في حسابھ لدى 

  .مراسلھ 
  

  )قانون تجاري( في السجل التجاري" التمویلي اإلیجار"  تسجیل شركة - د
  
   اللبنانیة"  التمویلياإلیجار" تسجیل شركة - ١

  :ُیسجل  المشرف على  السجل التجاري المختص الشركة لدیھ بعد تزویده بالمستندات المتعلقة بتأسیسھا
  ·  قرار مصرف لبنان بالترخیص بتأسیس  الشركة   -   
  ·  شر علیھا من قبل مصرف لبنان، مصادقا علیھا من قبل الكاتب العدل المختص  المؤاألساسينسخة عن النظام   -   
  · إیصاالت التحریر المثبتة  دفع كامل قیمة اسھم رأسمال الشركة لدى مصرف لبنان  -   
   ·إدارة مجلس أول الجمعیة التأسیسیة للمساھمین الذي تحقق من صحة تأسیس الشركة وانتخب اجتماعمحضر   -   
  ·  رئیس لھ وعّین، عند االقتضاء، المدیر العام أول  الذي انتخب اإلدارة  مجلس جتماعامحضر   -   

  
  األجنبیة"  التمویلياإلیجار" تسجیل فرع شركة - ٢
 باس تثناء تل ك    ٢-ب-٣ نسخة عن المستندات المع ددة ف ي الفق رة    -دائرة الشركات  /مصلحة التجارة -تودع وزارة االقتصاد والتجارة      

  · منھا) ٦(و) ٥(البندین المعددة في 
 المكلفین األشخاص أو،  علما وخبرا بتسجیل كل من فرع الشركة ووكالة الشخص اإلیداعتصدر وزارة االقتصاد والتجارة، بنتیجة      

  · لدیھابإدارتھا
  
دائ رة ال شركات   /ةم صلحة التج ار  - وزارة االقتصاد والتجارةإلى السجل التجاري المختصة نسخة من المستندات المقدمة    أمانةتودع   
 التحری ر المثب ت تحری ر كام ل قیم ة رأس الم ال       وإی صال  الفرع إنشاء ومن قرار المجلس المركزي  لمصرف لبنان بالموافقة على   -

  ·المخصص الستثمارات الفرع في لبنان والعلم والخبر الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة
  · تجاریةأجنبیة  السجل التجاري شھادة تسجیل فرع شركةأمانةتصدر 

  

  على الئحة مصرف لبنان"  التمویلياإلیجار"تسجیل شركة  - ھـ
  
   اللبنانیة"  التمویلياإلیجار" تسجیل شركة - ١

الت  ي ی  صدرھا م  صرف لبن  ان ، بموج  ب   "  التم  ویلياإلیج  ار"اللبنانی  ة عل  ى الئح  ة ش  ركات  "  التم  ویلياإلیج  ار"ی  تم ت  سجیل ش  ركة 
  :، وُیرفق باالستدعاء نسخة مصادقا علیھا من قبل أمین السجل التجاري عن كل من ارةاإلداستدعاء یقدمھ رئیس مجلس 

المؤش  ر علی  ھ م  ن م  صرف لبن  ان، م  صادقًا علی  ھ م  ن قب  ل الكات  ب   "  التم  ویلياإلیج  ار" ل  شركة األساس  يالنظ  ام  - 
  ·العدل

  · الجمعیة التأسیسیة للمساھمیناجتماعمحضر  - 
  تخب أول رئیس وّعین، عند االقتضاء، المدیر العاممحضر اجتماع  مجلس اإلدارة الذي ان  -  
  · السجل التجاريأمانةطلب تسجیل الشركة لدى   -  
  ·في السجل التجاري "   التمویلياإلیجار"شھادة تسجیل شركة   -  
  اإلذاعة التجاریة   -  

  
  
  



  ٤  
  

  األجنبیة"  التمویلياإلیجار" تسجیل فرع شركة - ٢
 إدارة مصرف لبن ان، ال شخص الم ولج    إلى على الالئحة بموجب استدعاء یقدمھ، األجنبیة" ي التمویلاإلیجار"یتم تسجیل فرع شركة   

 ال  سجل التج  اري ف  ي بی  روت وم  ن  أمان  ة ال  صادرة بنتیج  ة ت  سجیل الف  رع ل  دى  اإلف  ادةالف  رع ویرف  ق باس  تدعائھ ن  سخة ع  ن ك  ل م  ن  
المثبت ین لھ ذا الت سجیل ون سخة ع ن العل م والخب ر ال صادر         المستندات التي تم تسجیلھا لدى السجل المذكور ممھورة بالخاتم والتوقی ع         

  · في وزارة االقتصاد والتجارة -دائرة الشركات /بنتیجة تسجیل الفرع لدى مصلحة التجارة 
  

الت ي ی صدرھا م صرف لبن ان ف ي      "  التم ویلي اإلیج ار "أن تبرز قرار إدراجھا على  الئح ة ش ركات   "   التمویلياإلیجار"على شركة   
  · للجمھور في مركزھا الرئیسي وفي سائر فروعھا مكان ظاھر

  
 جان ب المعلوم ات   إل ى  المطبوع ة والمخطوط ة   أوراقھ ا  ت ذكر رق م الت سجیل المخ صص لھ ا ف ي ھ ذه الالئح ة عل ى جمی ع           أنوعلیھ ا  

 إل ى میتھا  بجان ب ت س  اإلشارةالسجل التجاري ال ذي س جلت لدی ھ، رق م الت سجیل ف ي ھ ذا ال سجل،         (األوراقالمتوجب ذكرھا على ھذه  
  ) ··· ، مقدار رأس المال -أجنبیة فرع لشركة أوشركة مغفلة لبنانیة، -طبیعتھا القانونیة 

  

   مھلة التأسیس -و
بم ا  (  ت ستكمل مع امالت تأسی سھا    أنالمرخص بتأسیسھا من قبل المجلس المرك زي لم صرف لبن ان       "  التمویلي اإلیجار"على شركة   

 ستة اشھر من ت اریخ تبلغھ ا   أقصاھاوان تباشر عملھا الفعلي ضمن مھلة )  المراجع المختصةفیھا تحریر راس المال والتسجیل لدى  
  ·  ھذا الترخیصإلغاءقرار الترخیص، تحت طائلة 

  

  مصرف لبنان  لدى "  التمویلي قید التأسیــساإلیجارشركة " عن المبالغ المجمدة في حساب اإلفراج -ز
  اإلدارة والمجمد في حساب ل دى م صرف لبن ان بن اء عل ى اس تدعاء یوجھ ھ رئ یس مجل س           الشركة المدفوع رأسمال عن   اإلفراجیتم  
  · مصرف لبنان بھذا الشأن إلى

 ل دى م صرف لبن ان ، ف ي     األجنبی ة  ف رع ال شركة   أو ال شركة اللبنانی ة   باس م  المال  إّما إلى حساب ج ار دائ ن ُیف تح     رأسُیمكن تحویل   
  ·  لدى مصرف آخر  باسمھا حساب آخر  ُیفتح  أي إلى أولدیھ،  "  التمویلياإلیجار"كات  لشرإیداعحال موافقتھ على فتح حسابات 

  

  " التمویلياإلیجار"  رأسمال شركة -٤

  األدنى الرأسمال -أ
یمك ن للمجل س    ،  ع ن ملی اري لی رة لبنانی ة    األجنبی ة ت ف رع ال شركة    أو مخصصا" اإلیجار التمویلي" ال یقل رأسمال شركة أنیجب  

العامل ة  "  التم ویلي اإلیجار" مؤسسات إعطاء وقت، ویعود لھ أيت في أو المخصصا الرأسمال لمصرف لبنان تعدیل قیمة      المركزي
  . أوضاعھامھال لتسویة 

   الموجودات المقابلة لرأس المال - ب
 یف رض  أنول ھ  ت أو المخص صا یحدد المصرف المركزي مبادئ تقدیر عناصر الموج ودات الت ي یتك ون منھ ا م ا یقاب ل راس الم ال          

 وق  ت ب ان موجوداتھ ا تف  وق بالفع ل المطلوب  ات المتوجب ة علیھ ا تج  اه الغی ر ، بمبل  غ       أي تثب  ت ف ي  أن تم ویلي  إیج ار عل ى ك ل ش  ركة   
  · المخصصات أو الرأسمال قیمة األقلیساوي على 

   تكوین رأس المال وتخفیضھإعادة - ج
 الع ادة تك وین   إم ا  س تة اش ھر ،   األق صى  تعم د، خ الل مھل ة ح دھا     أن بخ سائر  أصیبتالتي تكون قد "  التمویلي اإلیجار"على شركة   
 الرأس مال ، واما لتخف یض  األخیر لتجمید احتیاطي نقدي یودع في مصرف لبنان بناء لطلب ھذا   أو مخصصات فرعھا ،     أو رأسمالھا

  · المفروض من مصرف لبناناألدنى ال یقل عن الحد أن مخصصات الفرع شرط أو
  
  



  ٥  
  

  اللبنانیة واصول التفرغ عنھا"  التمویليإلیجارا" اسھم شركة -٥

  األسھم نوع -أ
  .كافة أسھمًا اسمیةاللبنانیة " اإلیجار التمویلي"یجب أن تكون أسھم شركة 

  
  

  األسھم التفرغ عن أصول - ب
ل ك ف ي   لترخیص مسبق من المجلس المركزي لم صرف لبن ان وذ  " إیجار تمویلي"یخضع التفرع عن األسھم في رأسمال أیة شركة   

  :الحاالت التالیة 
) ع شرة بالمای ة  % (١٠إذا أّدى التفرغ إلى اكتساب أحد األشخاص، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، نسبة تفوق    −

  .ھذه"  اإلیجار تمویلي"من مجموع اسھم شركة 
ھم المتف رغ   أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین أو المنتخبین ومھما كان عدد األس  دإذا كان المتفرغ أو المتفرغ لھ أح  −

 .عنھا 
  · والفروع األصول بین أو التفرغ بین الزوجین أو اإلرث عن طریق األسھمال یعتبر تفرغا عن اسھم بمفھوم ھذه المادة انتقال 

 ،من مجموع اسھم ال شركة % ١٠ نسبة تفوق" التمویلي اإلیجار" تتملك اسھما في رأسمال شركة التي اللبنانیة   األموال شركات على
    . اسمیة أن جمیع أسھمھا ما یفیداألساسيامھا تضمین نظ

  

  الشركات المالكة -٦

  تعریف  -أ
  .من اسھم شركات اإلیجار التمویلي اللبنانیة العاملة في لبنان أو الخارج  % ٥التي تملك أكثر من  ةالشرك "المالكة ةشركال"تدعى 

  واجبات الشركات المالكة  - ب
  : لبنان التقید بما یأتي یطلب من الشركات المالكة المسجلة في

إعداد بیانات مالیة سنویة إفرادیة مدققة وفق نماذج صادرة عن مصرف لبنان ومنظمة وفقًا لمعاییر المحاسبة  - ١
  . الدولیة التي ال تتعارض مع التنظیمات الساریة المفعول في لبنان 

من المصارف والمؤسسات المالیة إعداد بیانات مالیة سنویة مجمعة عن المجموعة االقتصادیة المشكلة منھا و - ٢
اللبنانیة ومن المؤسسات ذات الطابع المالي أو غیر المالي المرتبطة بھا والمسجلة في لبنان أو الخارج وذلك 

 .وفقًا ألسالیب التجمیع الصادرة عن مصرف لبنان 
سائر المعدین للنشر اعتماد ، في إعداد بیاناتھا المالیة المجمعة ، نموذجي المیزانیة وحساب األرباح والخ - ٣

  . مصرف لبنان الصادرین عن
 المفعول في تنظیم محاسبتھا الداخلیة وفقًا لمعاییر المحاسبة الدولیة التي ال تتعارض  مع التنظیمات الساریة - ٤

 .لبنان 
 العاملة إنشاء جھاز خاص بالرقابة الداخلیة یعمل وفقًا للتنظیمات الساریة على المصارف والمؤسسات المالیة - ٥

  . ي لبنان ف
تزوید مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف سنویًا ، ضمن المھلة المحددة إلرسال البیانات المالیة  - ٦

  :السنویة العائدة للمصارف والمؤسسات المالیة العاملة في لبنان ، بالمستندات التالیة 
ألرباح والخسائر وبیان المیزانیة وحساب ا( بیاناتھا المالیة االفرادیة والمجمعة والمدققة  -أ 

  ) .التدفقات النقدیة 
 التي تصدرھا وتتضمن جمیع المعلومات المالیة وغیر المالیة (Bulletin )النشرة السنویة   - ب

 .عنھا وعن مؤسسات مجموعتھا 
 .تقاریر مفوضي المراقبة السنویة   -  ج
 . محاضر الجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة السنویة   -  د



  ٦  
  

ن المعلومات المالیة وغیر المالیة المتعلقة بمؤسسات المجموعة ، بالمعیار االسترشاد ، في اإلفصاح ع - ٧
  .عات األعمال  الخاص بالتقریر عن المعلومات المالیة لقطا١٤المحاسبي الدولي رقم 

  .وبیاناتھا المالیة تعیین ذات مفوضي المراقبة المعینین لشركات اإلیجار التمویلي التابعة لھا للتدقیق في أعمالھا  - ٨
نشر بیاناتھا المالیة االفرادیة والمجمعة سنویًا وفقًا لما ھو متبع بالنسبة للمصارف وللمؤسسات المالیة العاملة  - ٩

  .  في لبنان وتزوید مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن الصحف التي تم النشر فیھا 
كل من شھر تموز وشھر كانون الثاني ، بما تزوید لجنة الرقابة على المصارف ، مرتین في السنة قبل نھایة  -١٠

  :یلي 
بیان مفصل یتضمن أسماء المساھمین فیھا مع تبیان جنسیاتھم ونسب مساھمتھم وفئة األسھم التي   -  أ

، باإلضافة " الشركات المالكة " یملكونھا في حال وجودھا ومعلومات عن الشركات التي تساھم في 
  . السنة إلى كل تعدیل یطرأ على ھذا البیان خالل

المعنیة في " الشركات المالكة " بیان مفصل یتضمن المعلومات المذكورة أعاله عن مساھمات   - ب
 .  الشركات كافة في لبنان أو الخارج 

  .كافة ، المسجلة في لبنان ، أسھمًا اسمیة " الشركات المالكة " أن تكون أسھم  -١١
  بغیة تسویة٣٠/٦/٢٠٠٧ھلة حدھا األقصى تمنح الشركات التي تكون في وضع مخالف ألحكام ھذا البند م

  . أوضاعھا 

  واجبات مفوض المراقبة -ج 
  :المسجلة في لبنان " الشركات المالكة " على مفوض المراقبة لدى 

إعداد التقاریر السنویة وتقریر المتابعة نصف السنوي الموجبة وفقًا لقواعد المراقبة الدولیة   - 
  .یة في لبنان التي ال تتعارض  مع القواعد السار

تزوید مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخ عن التقاریر المعدة ضمن المھلة   - 
 .المحددة لتسلیم التقاریر عن المصارف والمؤسسات المالیة العاملة في لبنان 

  

  . واجبات شركات اإلیجار التمویلي العاملة في لبنان  - د
  :مسجلة في الخارج " شركات مالكة " ي لبنان التي تساھم فیھا على شركات اإلیجار التمویلي العاملة ف

)  ٦- ب( المحددة في البند تتزوید مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالمستندا  - 
  .أعاله ) ج (والبند   

  )  ١٠- ب(تزوید لجنة الرقابة على المصارف ، مرتین في السنة بالبیانین المحددین في البند   - 
  

   االحتیاطيتكوین -٧
  

 ال سنویة  األرب اح م ن  % ١٠  ، تك ّوین م ال احتی اطي باقتط اع     األجنبیةاللبنانیة ، وفروع الشركات    "  التمویلي اإلیجار"على شركات   
  ·الصافیة 

  

  " التمویلياإلیجار" قیود عملیات - ٨
  

   المؤجرة األموال تفرغ المؤجر عن -أ
 المتف رغ ل ھ موجب ات المتف رغ     إل ى تنتق ل حكم ا   "  التم ویلي اإلیجار"شمولة بعملیة  مأموال، عن اإلجارة تفرغ المؤجر، خالل مدة      إذا

    · المؤجر من ھذا الموجب إعفاء خطیا على المستأجرالذي یبقى ضامنا لھا ما لم یوافق 
  



  ٧  
  

  تفرغ المستأجر عن موجباتھ  - ب
 بع د ذل ك ملزم ا،    األساس ي  الم ستأجر ة، ویبق ى   بعد الحصول على موافق ة الم ؤجر الخطی    إال التفرغ عن موجباتھ   للمستأجرال یجوز   

، م ا ل م ی نص ھ ذا العق د عل ى       " التم ویلي اإلیج ار " الناش ئة ع ن عق د    األساس یة بالتكافل والت ضامن م ع المتف رغ ل ھ، بجمی ع الموجب ات        
  · خالف ذلك

  

   المؤجرةاألموال حراسة - ج
 م سؤولیة ناش ئة ع ن ھ ذه     أیة محضر، وتترتب علیھ، بالتالي،  المستأجر فور استالمھ لھا بموجبإلى المؤجرة   األموالتنتقل حراسة   

  ·الحراسة
  

   المؤجرة األموال ھالك - د
    ·إرادتھ حتى لو حصل ذلك نتیجة فعل خارج عن المستأجرتقع مخاطر ھالك المال المؤجر على 

  

   المؤجرةاألموالالمسؤولیة عن - ھـ
  ·جاه الغیریتحمل المستأجر المسؤولیة الناجمة عن المال المؤجر ت

 ، م رتبط باس تعمالھ   أص ابھ  ضرر أيویعود للمستأجر مداعاة الغیر، باعتباره مفوضًا حكمًا من المالك المؤجر بذلك ، للتعویض عن   
م ا ل م ی نص العق د عل ى       رغ ب ،  إذا التدخل ف ي الن زاع   األخیر یعلم المؤجر بھذه المداعاة، ویحق لھذا أنالعادي للمال المؤجر، على  

  · خالف ذلك 
  

   المؤجرة األموال ضمان عیوب -و
یتمت ع  ·  موجبات تقع على بائع ھ ذا الم ال  ألیة أو خفیة في المال المؤجر، أو عیوب ظاھرة ألیة موجب ضمان أي ال یتحمل المؤجر  

 أن الم ستأجر وعل ى  ·  بالمقابل بحق مداعاة البائع مباشرة ، بالنسبة لجمیع الموجبات  التي یتحملھا بائع الم ال تج اه الم ؤجر        المستأجر
 لجع ل الحك م   أو الم ستأجر  اختار ذلك ، ل دعم مطال ب   إذایعلم المؤجر  خطیًا بمطالبتھ البائع فور قیامھ بذلك، ویحق للمؤجر التدخل،        

  ·إلیھنافذا بالنسبة 
  

   المستأجر إفالس -ز
  · مواللأل على ملكیة المؤجر تأثیر أي اإلفالس، ال یكون لھذا المستأجر إفالس إشھارفي حال 

  

   المؤجرة وتصفیتھااألموال تأجیر إعادة- ح
 اإلیج  ار"الم  شمولة بعملی  ات   األم  وال ت  أجیر إع  ادة ك  ان م  ن المؤس  سات المالی  ة الم  سجلة ل  دى م  صرف لبن  ان،     إذاعل  ى الم  ؤجر،  

 م ن  أو ب شرائھا،   حق ھ الم ستأجر  ل م ی ستعمل   إذا س تة اش ھر م ن ت اریخ حل ول اج ل العق د،         أق صاھا  تصفیتھا خ الل م دة       أو،  "التمویلي
  · كان قبل حلول اجلھ   سبب ألي العقد إنھاءتاریخ 

  ·إرادتھا لم تستطع التقید بھذه المھلة لظروف خارجة عن إذاویتعین على المؤسسات المالیة مراجعة مصرف لبنان 
  

  المستأجر- البائع و البائع- العالقة بین المؤجر - ط
، س اریة المفع ول ، مھم ا ح صل م ن ط وارئ       "  التم ویلي اإلیج ار " الم ؤجر ف ي عق د     تج اه  الم ستأجر تبقى الموجبات التي ارتبط بھ ا       

 یحل محل الم ؤجر ف ي الموجب ات والحق وق الناش ئة ع ن عق د البی ع تج اه          المستأجر أن المؤجرة ، باعتبار   األموالبالنسبة لعقد شراء    
  · مخالفة أحكام على " التمویلياإلیجار" االتفاق خطیا في عقد والمستأجریجوز للمؤجر · البائع 
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  "  التمویلياإلیجار" دعاوى - ي
 دون إلیھ     االمرفوع     ة   المستعجلة ، وتصدر قرارھا في الدعاوى األصول"  التمویلياإلیجار"تطبق المحكمة المختصة في دعاوى 

  ·  من دون كفالةأوبكفالة ذا القرار معجال نافذا على اصلھ  تصدر ھأن، ولھا إبطاء

   إعفاءات - ك
 جمركی ة  أو ض ریبیة  إعف اءات  أی ة ، وطوال م دة ھ ذا العق د المتف ق علیھ ا،      " تمویليإیجار" المؤجرة بموجب عقد  األموالعلى  تطبق  

 الم ؤجرة،  لألم وال  في حال استعادة الم ؤجر الفعلی ة   إالوال تستحق ھذه الضرائب والرسوم الجمركیة    · یكون المستأجر مستفیدًا منھا   
یبة ال دخل ف ي    المن صوص عنھ ا ف ي الم ادة خم سة مك رر م ن ق انون ض ر         اإلعف اءات  من  المستأجر كما یستفید ·  سبب كان  أليوذلك  

  · حال توافر شروطھا

  " التمویلياإلیجار"  محاسبة عملیات -ل
 تضمن إذا وعقد تمویل بالنسبة للمؤجر، وذلك للمستأجرعقد تملك بالنسبة "   التمویلي اإلیجار"على الصعید المحاسبي، یعتبر عقد 

   : اآلتیة الشروط أحدلعقد ا
  

  · عند انتھاء مدة العقد المستأجر إلىحتمیة انتقال ملكیة المال المؤجر   -   
 بشراء المال المؤجر عند انتھاء مدة العقد ، بمبلغ ال یتجاوز عشرة بالمئة من قیمتھ للمستأجرحق اختیار  - 

  · العقدإجراء عند األقساطالمعتمدة الحتساب 
 وفقًا لتقدیرھا بتاریخ األقل الحیاة االقتصادیة المتبقیة للمال المؤجر على أرباععاقدیة لثالثة موازاة  المدة الت - 

  · العقدإجراء
 من القیمة األقلعلى % ٩٠ المتوجبة خالل العقد محتسبة بتاریخ العقد، اإلیجاربلوغ القیمة الحالیة  لبدالت  - 

  ·األخیرالسوقیة للمال المؤجر، بھذا التاریخ 
  

 تظھر العملیات أن معدات مخصصة العمالھا، أولالستحصال على تجھیزات "  التمویلياإلیجار "إلىمؤسسة التي تلجا على ال
  ·نود خاصة مستقلة ضمن میزانیاتھاالمذكورة  في ب

  

  "   التمویلياإلیجار" تسجیل عملیات - ٩

   تدوین العملیات في سجلین خاصین -أ
  في سجلین ھجائیین یتم تنظیمھما بقرار من وزیر العدل" تمویلي الاإلیجار"تدون وتنشر جمیع عملیات 

  
  ب  شكل  ت  ابع لل  سجل التج  اري  وت  دون فی  ھ، بن  اء لطل  ب الم  ؤجر ،   األول  ىین  شأ ف  ي ك  ل محكم  ة م  ن مح  اكم الدرج  ة  : األولال  سجل 

 بالعملی ات  إش ارة السجل التج اري   في ھذا أیضا المستأجرین التجار المسجلین في السجل التجاري المذكور، وتدون      بأسماءالعملیات  
  ·التي قام بھا  ھؤالء المستأجرون 

  
 في بی روت  ب شكل ت ابع ل سجل المؤس سات المدنی ة وت دون فی ھ، بن اء لطل ب الم ؤجر ،            األولىینشا في محكمة الدرجة    : السجل الثاني 

  · محل عملھم أو  إقامتھم كان محل أینما غیر التجار المستأجرین بأسماءالعملیات  
  

  المعلومات التي ینبغي تدوینھا ونشرھا- ب
  : التالیة األمور، وال سیما والمستأجرالموقع بین المؤجر "   التمویلياإلیجار"ي السجلین السابقین مضمون عقد وینشر فیدون 

   ھویة الفرقاء -  
  "  التمویلياإلیجار" المشمولة بعملیات األموال ماھیة وقیمة -  
   تاریخ ومدة العقد -  
   األقساطدد وقیمة  ع-  
  ·   المشمولة بھاألموال لشراء للمستأجر الثمن المتفق علیھ في العقد لممارسة حق الخیار المعطى -  
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   ·أعاله المحددة األمورتدون وتنشر في السجلین السابقین جمیع التعدیالت التي تطرأ على 

  

  تجاه الغیر"  التمویلياإلیجار" االعتداد بقیود سجلي عملیات - ج
ویثب ت الت سجیل  ملكی ة الم ؤجر     · تجاه الغیر ابتداء من تاریخ تسجیلھا ف ي ال سجل الھج ائي الخ اص    "  التمویلي اإلیجار"یعتد بعملیات   

  · ه العملیات تجاه الغیر موضوع ھذلألموال
  

  "  التمویلياإلیجار" ترقین قیود سجلي عملیات - د
  · ما بموجب قرار قضائي نافذإقین و باتفاق الفریإمایرقن القید في السجل الھجائي الخاص 

  

  " التمویلياإلیجار" استخراج الصور عن قیود سجلي عملیات - ھـ
 ص فة ،ص ورة م صدقة ع ن القی ود المدرج ة ف ي ال سجل الھج ائي          أی ة  بإثب ات  إلزام ھ یعطي رئیس  القلم، عل ى نفق ة الم ستدعي ودون       

  . التجارة من قانون٣٤الخاص وذلك لقاء الرسم المنصوص عنھ في المادة 
  

   تسھیالت خاصة -و
، ومع امالت االستح صال عل ى    أع اله أ /٨تعفى معامالت التسجیل والتعدیل والت رقین ف ي ال سجلین الخاص ین الم ذكورین ف ي الفق رة             

 م ن  أو م ن ال صندوق ال وطني لل ضمان االجتم اعي      أو براءة ذمة سواء من وزارة المالیة أیة إبراز عن قیودھما من  إفادات أوصور  
  ·اھماسو
  

   التمویلي المدعومة من قبل الدولةاإلیجار عملیات -١٠
  

 تكنولوجی ا المعلوم ات والب رامج    أجھ زة ة بم ا فیھ ا المؤس سات الت ي ت صّنع محلی ا       أو الصناعی الزراعیة  أویمكن للمؤسسات السیاحیة    
 ت ستفید م ن   أنات ال صناعات الحرفی ة    والب رامج والتقنی ات ومؤس س   األجھ زة والتقنیات المتخصصة وتقوم بالخ دمات المرتبط ة بھ ذه       

  :وذلك بنسب"  التمویلياإلیجار" التمویلي التي تعقدھا مع شركات اإلیجاردعم الدولة للفوائد المطبقة على عملیات 
 م  ا أو الم  ؤجرة لغای  ة خم  سة ملی  ارات لی  رة لبنانی  ة   األم  والعل  ى الج  زء م  ن الرص  ید المتبق  ي م  ن قیم  ة   %) ٧( - 

  أجنبیةیوازیھا عملة 
م ا  أو  المؤجرة الذي یفوق خمسة ملیارات لیرة لبنانی ة  األموالعلى الجزء من الرصید المتبقي من قیمة   %)  ٥ ( - 

  أجنبیةما یوازیھا عملة أو  قدره خمسة عشر ملیار لیرة لبنانیة أقصى ولغایة حد أجنبیةیوازیھا عملة 
  

  · یمیة الصادرة عن مصرف لبنانتخضع االستفادة من الدعم المذكور للشروط المحددة في النصوص التنظ
  

 ال یق ل رأس مالھا ع ن ع شرة     أنالمعنی ة  "  التم ویلي اإلیج ار " ذلك، ومن اجل االستفادة م ن ال دعم، یتوج ب عل ى ش ركات             إلى إضافة
  · تكون مملوكة فعلیا من مصرف عامل في لبنان ال یقل رأسمالھ عن المبلغ المذكور أن أوملیارات لیرة لبنانیة 

  
ات اإلیجار التمویلي معالجة القروض التي ت ستفید م ن دع م الدول ة للفوائ د المدین ة  الممنوح ة لعمالئھ ا المت ضررین م ن              لشرك نـیمك

  : على لبنان والذین تعتبر دیونھم قابلة للتسدید وفق األصول واآللیة التالیة٢٠٠٦حرب تموز 
  : شرط أن تكون٣١/٧/٢٠٠٦منوحة قبل تاریخ  اعتماد الدیون التي تستفید من دعم الدولة للفوائد المدینة الم-١

أو نتیج ة  / عل ى لبن ان و  ٢٠٠٦أما دی ون عم الء مت ضررین ب شكل غی ر مباش ر نتیج ة ح رب تم وز                -  أ
الح  صار المف  روض علی  ھ مم  ا أدى إل  ى تغیی  ر ف  ي الت  دفقات النقدی  ة لھ  ؤالء دون أن تط  یح بإمكانی  ة     

  .یون خالل فترة محددةمتابعة أعمالھم وبالتالي إمكانیة متابعة تسدید ھذه الد
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أما دیون عمالء متضررین بشكل مباشر باألعمال الحربیة دون أن تعیق ھؤالء المدینین عن متابعة   - ب
 .أعمالھم والنھوض مجددًا ومتابعة تسدید ھذه الدیون خالل فترة محددة

 
صی صًا ل ذلك ص ادرة عن ھ      تزوید مصرف لبن ان بمعلوم ات ح ول عمالئھ ا المن وي ت سویة دی ونھم وفق ًا لنم اذج مع دة خ               -٢

  .٣١/١٢/٢٠٠٦وذلك خالل مھلة أقصاھا  
 

. ل.م. تمدی د مھل  ة ت سدید الق  روض الت ي ت  ستفید م ن دع  م الدول  ة للفوائ د المدین  ة غی ر المكفول  ة بكفال ة ش  ركة كف  االت ش        -٣
م ن اص ل ال دین    الممنوحة للعمالء المتضررین وذلك لمدة سنة واحدة عن طریق تأجیل الدفعات المستحقة والتي ست ستحق   

 وتسدیدھا خالل السنة الممددة على أن یتم وقف دعم الدولة للفائدة المدینة ٣٠/٦/٢٠٠٧ ولغایة ٢٠٠٦/ ١٢/٧اعتبارًا من   
 .على تلك الدفعات خالل فترة التسدید الممددة مھلتھا

 
إمكانیة تمدید جدول الت سدید  للعمالء المتضررین مع . ل.م. إعادة جدولة القروض الممنوحة لقاء كفالة شركة كفاالت ش  -٤

عل ى أن ی تم    .ل.م.لمدة ال تتجاوز السنتین إضافة إلى إمكانیة منحھم قرضًا إضافیا كل ذلك وفق ًا ل شروط ش ركة كف االت ش           
  .وقف دعم الدولة للفائدة المدینة خالل فترة التسدید اإلضافیة التي تتجاوز فترة السبع سنوات

  
ممنوحة استنادًا إلى االتفاقیات الموقع ة ب ین الجمھوری ة اللبنانی ة       یستفیدون من قروض  منح العمالء المتضررین، الذین    -٥

والبن  ك األوروب  ي للتثمی  ر، قرض  ًا ال ی  ستفید م  ن دع  م الدول  ة للفائ  دة المدین  ة یخ  صص لت  سدید الدفع  ة الت  ي ت  ستحق للبن  ك        
ضافي خالل الفترة الزمنیة المتبقیة من  على أن یتم تسدید القرض اإل٣٠/٦/٢٠٠٧ و ١٢/٧/٢٠٠٦األوروبي للتثمیر بین 

 .عمر القرض األساسي وذلك بتوزیعھ بالتساوي على ھذه المدة
  

 إعالم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند استفادة العمالء المتضررین من مساعدات أو منح من أي - ٦
  ».جھة كانت

  
م  سؤولیة ص  حة تنفی  ذ ومراقب  ة اس  تعمال الق  روض الم  ذكورة    أع  اله لم  ا ورد وفق  ا قروض  ام  نح ش  ركة إیج  ار تم  ویلي ت  ك  ل تحم  لت

م ن قیم ة ك ل     % ١٥ جزائ ي، مق داره   بن د  ب دفع تع ویض، بمثاب ة    اإلزامھ   مع الغایات الممنوحة من اجلھا وذلك تحت طائل ة         وتطابقھا
  .  منھا عن ھذا القرضتاستفاد تسدید كل مبالغ الدعم التي إلى إضافةقرض 

  
وم ن إمكانی ة ت سدیدھا    المح ددة أع اله   ال دیون  ة على المصارف مھمة مراقبة صحة التنفیذ ال سیما التأكد م ن ص حة      تكلف لجنة الرقاب  

 .  على أن تبلغ حاكم مصرف لبنان فورًا بأي مخالفة لذلك
  

   على لبنان٢٠٠٦ المتضررین من حرب تموز للعمالءمعالجة القروض الممنوحة  -١١
  

، معالجة القروض الممنوحة لعمالئھا المت ضررین م ن ح رب    ٣١/١٢/٢٠٠٧ي ، خالل مدة أقصاھا   لشركات اإلیجار التمویل   نـیمك
  : على لبنان وفق األصول واآللیة التالیة٢٠٠٦تموز 

  
  : باستثناء القروض التي تستفید من دعم الدولة للفوائد المدینة شرط أن تكون٣١/٧/٢٠٠٦  اعتماد محفظة الدیون كما بتاریخ -١

أو نتیج ة الح صار المف روض       / عل ى لبن ان و  ٢٠٠٦ن عمالء متضررین ب شكل غی ر مباش ر نتیج ة ح رب تم وز            إما دیو  -أ
علیھ مما أدى إلى تغییر في التدفقات النقدی ة لھ ؤالء دون أن تط یح بإمكانی ة متابع ة أعم الھم وبالت الي إمكانی ة متابع ة ت سدید            

  .ھذه الدیون خالل فترة محددة
رین ب  شكل مباش  ر باألعم  ال الحربی  ة دون أن تعی  ق ھ  ؤالء الم  دینین ع  ن متابع  ة أعم  الھم         إم  ا دی  ون عم  الء مت  ضر  -ب

  .والنھوض مجددًا ومتابعة تسدید ھذه الدیون خالل فترة محددة
 إما دیون عمالء متضررین بشكل مباشر باألعمال الحربیة مم ا أدى واقعی ًا أو قانونی ًا إل ى تع ذر متابع ة أعم ال ھ ؤالء             -ج

  .لتالي عدم إمكانیة تسدید دیونھمالمدینین وبا
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 : لجنة الرقابة على المصارف علىموافقة -٢
ش ركة   على إبراء ذمة ھذا األخیر من الدین ولقاء تن ازل  العمیلمع الدیون كلیًا بناًء التفاق صریح أو ضمني ھذه   شطب -أ

 . ھذا الدین بصورة نھائیةعناإلیجار التمویلي 
ن وض ع ك ل عمی ل       الدائن ة   ةالمعنیالمؤسسة قدمھا تروض بنـاًء على دراسة القھذه   تقسیط رصید     إعادة -ب إل ى اللجن ـة عـ 

  . أدناه )٣( البند نمـ "ثالثًا"في المقطع  المحـدد وفقًا لبرنامج التسدید الجدید وذلكعلى حدة 
 
دی ون  "وی سمى  " للمتابعة والت سویة دیون "ضمن بند یفرع عن بند الدیون ھذه  إدراج،  ھذه الفقرة   من  ) ٥ (البندأحكام   مراعاة مع -٣

   : وذلك بعد" على لبنان٢٠٠٦للمتابعة والتسویة نتیجة حرب تموز 
  

   العق  ارات والم  ساھمات بقیم  ة، كلی  ًا أو جزئی  ًا، م  ن ھ ذه الفق  رة  ) ١(م  ن البن  د ) ج( موض  وع الفق  رة  ال  دیونتخف یض   :أوًال
 وجدت، شرط التثبت من ق درة العمی ل   إن العوض،فاء بأداء طریق اإلی  لكة من المدین عن   ـة المتم ـراكـوحصص الش 

  . اھذ) ٣ (البند من" ثالثًا" في المقطع المحددعلى خدمة الدین وفقا لبرنامج التسدید الجدید 
 اإلیف اء  طری ق عل ى قیم ة التمل ك ع ن      الدائن ة    والمؤس سة المعنی ة    المصارف على الرقابة لجنة بین االختالف حال   في

 أعضائھا ممثًال ع ن لجن ة الرقاب ة    بین إلى لجنة خاصة یعینھا حاكم مصرف لبنان تضم من األمرال بأداء العوض یح 
  .یة الدائنةالمعنالمؤسسة على المصارف وعن 

 لم صرف  المرك زي  المجل س   ح ول موض وع الن زاع وترف ع توص یة بھ ذا الخ صوص إل ى          رأیھ ا  األخیرة ھـذه   تبـدي
  .سبًا بھذا الشأنلبنان الذي یعود لھ تقریر ما یراه منا

  
  . العمیلمع  موضوع التسویة، بمعدل یصار االتفاق علیھ المدینة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات إعادة  :ثانیًا

  . إجراء التسویةوتاریخ استحقاق أول دفعة لم یتم تسدیدھا عن الفترة الواقعة بین تاریخ الفوائد احتساب ھذه یجري
  

    ر ـن ع ش ـ ولم دة ال تزی د ع    المؤس سة المعنی ة الدائن ة   ون بموجب س ندات تجاری ة ألم ر    ـالدیھذه ید ـ رص طیـتقس   إعادة  :ثالثًا
  : وذلك في ما خصالعمیلمع ار االتفاق علیھ ـنة، بمعدل یصـدفع مرتین في السـ وبفائدة تحتسب وتنواتـس

 .من ھذه الفقرة ) ١(من البند ) ب(و) أ(موضوع الفقرتین  الدیون −
ھا بقیم ة العق ارات والم ساھمات    ـبع د تخفی ض  من ھ ذه الفق رة   ) ١(من البند ) ج(موضوع الفقرة   ن  وـالدی −

  .المؤسسة المعنیة الدائنة من ةـملكتالموحصص الشراكة 
 

وعل ى أن یخ صص ن ـاتج الح سم ل شراء ش ھادات        نانـلب  ل دى م صرف    حسم ھذه ال سندات، م ع ح ق الرج وع،          یمكن
  .المحتسبة على ھذه السندات  الفائدةت إیداع مصدرة من ھذا األخیر بذا

  .على أساس رصید القرض المعاد جدولتھ قبل احتساب الفائدة الحسم یتم
  
وتكوین مؤونات  سند یستحق وال یتم تسدیده خـالل تسعین یومًا من تاریخ االستحقاق كل  إعالم لجنة الرقابة على المصارف عن  -٤

 تخلف ھ ع ن   عل ى ال دین إذا تخل ف العمی ل ع ن ت سدید ثالث ة س ندات متتالی ة، أو إذا م ضى           بكام ل رص ید   مؤون ة ، على أن تك ّون    مقابلھ
  .تسدید أي استحقاق مدة سنة كاملة 

  
 : التالییناألمرینالعمیل أحد مع  تضمن عقد التسویة إذا -٥

  لتسدید، الجزء في حال لم یتقید ببرنامج ابھذا من جزء من الدین مع االحتفاظ بحق المطالبة المدین إعفاء −
   علیھ،المتفق من جزء من الدین بعد االلتزام بالتسدید وفقًا للبرنامج المدین إعفاء −

  : اإلجراءات التالیةتتخذ
   الت   سویة عق  د  بموج  ب  نھائی  اً الج   زء م  ن ال  دین ال  ذي ی  تم إعف  اء العمی   ل من  ھ         تك  وین مؤون  ات بم  ا ی  وازي قیم  ة      :أوالًً

 عل ى لبن ان،   ٢٠٠٦ التي تم ت سویتھا نتیج ة ح رب تم وز     الدیون" ضمن بند وإدراجھإذا التزم بكامل برنامج التسدید،  
 ی صرح عن ھ ف ي    وال المیزانی ة  خ ارج  "المكون مقابلھا مؤونات بالكامل المنقولة إلى ح سابات لل ذكر ح سب األص ول       

  . المصلحة المركزیة للمخاطر المصرفیةإلى ھذه الحال
  



  ١٢  
  

  ح  ال االلت  زام ببرن  امج الت  سدید     ف  ي  ھ  ذا ) ٥(م  ن البن  د   "أوًال" المقط  ع  الم  شار إلی  ھ ف  ي   ال  دین الج  زء م  ن   یطف  أ :  ثانی  ًا
الت  سدید  ع دم المیزانی ة ف ي ح ال     داخ ل  "عل ى الزب ائن م شكوك بتح صیلھا أو ردیئ ة      دی ون " بن د  إدراج ھ ض من   ی تم أو 

  .وبالتالي یتم التصریح عنھ إلى المصلحة المركزیة للمخاطر المصرفیة
  
 ع ن دی ون العم الء المت ضررین والت ي      ٢٠٠٧ ولغایة آخر حزی ران  ٢٠٠٦ي تستحق اعتبارًا من تموز   إعادة جدولة الدفعات الت    -٦

  .  بحیث یتم تحویل األقساط المعاد جدولتھا آلخر فترة القرض١٢/٧/٢٠٠٦سبق أن تم تسویتھا ، قبل تاریخ 
  
  .ن من مساعدات أو منح من أي جھة كانت إعالم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند استفادة العمالء المتضرری-٧
  

   اإللكترونیةالعملیات المالیة المنفذة بالوسائل  -١٢

  شروط الممارسة -أ
 م صرف لبن ان م سبقًا    إع الم " اإللكترونی ة العملی ات المالی ة بالوس ائل    "رغ ب  بممارس ة   تي ت التمویلي ال  اإلیجار"یتعین على شركات    

   ·اإللكترونیة من الوسائل بأي جزئیًا، أوبھ، كلیًا  ھا بممارسة النشاط المرخص لھابرغبت

   العامة الواجب التقید بھا المبادئ-ب
 االس  تقامة بمب ادئ تقی د ب صورة مطلق ة    ت أن" اإللكترونی ة العملی ات المالی  ة بالوس ائل   "تع اطى  تي ت   التم ویلي ال اإلیج ار "عل ى ش ركات   

تخ  ذ ك  ل االحتیاط  ات المتوجب  ة لتحدی  د وح  صر    ت وان األم  ان درج  ات أعل  ى الت  ي ت  ؤمن  اإلج  راءاتتب  ع توالنزاھ  ة وال  شفافیة وان 
  ·المسؤولیات المختلفة

  : ، یقتضي التقید بما یأتي أعاله العامة المذكورة المبادئعالوة على 
  · الكاملة للتعاقدباألھلیة ال تقل سن العمیل عن الثمانیة عشرة وان یكون متمتعًا  أن-١  
  · لقاء موافقة خطیة صریحة ومسبقةإال عن حساب العمیل  معلوماتإعطاء ال یتم  أن-٢  
  : لقاء توفر الشروط التالیة مجتمعةإال اإللكتروني ال یتم قبول التوقیع  أن-٣  

  ·اتفاق صریح بین المعنیین - 
 استعمال الموقع لرمز تعریف شخصي - 
 س اعة م ن   ٢٤ أق صاھا ة   خ الل مھل   اإللكتروني، یرسل بالبرید ة التمویلي المنفذ  اإلیجار"تأكید من شركات     - 

 التم  ویلي اإلیج  ار "ة طل  ب المعن  ي م  ن ش  ركإذا إال أس بوع تنفی ذ العملی  ة ویتب  ع بالبری  د الع  ادي ض  من مھل  ة   
 ·ااالحتفاظ بالبرید لدیھ

  · العمیل بوضعیة شھریة مفصلة ترسل على عنوان مختار مسبقًا منھبإبالغ التمویلي اإلیجار"قیام شركات  - 
 ةل  دى ش  رك اإللكترونی  ة   معن  وي  بجمی  ع الوس  ائل  أو الت  سلیف ل  صالح ش  خص واح  د حقیق  ي    يإجم  ال ال یتج  اوز  أن-٤
   الخاصةأموالھامن % ٢٠ نسبة ة التمویلي الواحداإلیجار"
  · لدى مصرف لبنانا رقم تسجیلھإلى اإللكتروني ا على موقعھ"ي التمویلاإلیجار "ةشرك  شیرت  أن-٥  

  

  مخاطر المصرفیة  التصریح إلى المصلحة المركزیة لل-١٣
  

المنشأة لدى مصرف لبنان، في مطلع ك ل  المركزیة للمخاطر المصرفیة   المصلحةأن تقدم إلى التمویلي اإلیجارعلى شركات یتعین  
أو م  ا ) ثالث  ة مالی  ین لی  رة لبنانی  ة( ل ل ٣،٠٠٠،٠٠٠الممنوح  ة لزبائنھ  ا والت  ي تبل  غ قیمتھ  ا أو تف  وق   ع  ن الت  سھیالت ش  ھر، بیان  ا 

   .  منھا في نھایة الشھر السابق بالعمالت األجنبیة، وبمقدار استعمال كلیوازیھا 
أم ا عل ى اس طوانة ممغنط ة أو ب أي وس یلة إلكترونی ة        وفقا لنموذج معتمد من قب ل م صرف لبن ان لھ ذه الغای ة،       یرسل البیان المذكور    
    .  تتمتع بوسائل األمان

  



  ١٣  
  

  العاملین لدیھا و"  التمویلياإلیجار"قیود خاصة بمؤسسي شركة  -١٤
  

 م ن المخالف ات المن صوص    أي ارتك ب  إذا تم ویلي  إیجار یكون مستخدما لدى شركة أن أو یدیر  أن أو ینشئ أن شخص   أليال یمكن   
  :  من قانون النقد والتسلیف ال سیما١٢٧علیھا في المادة 

  
 أو س رقة  أو جریم ة عادی ة   أي  في الخارج،  منذ اق ل م ن ع شر س نوات الرتكاب ھ     أو كان محكوما علیھ، في لبنان     إذا - ١

كات دون ی ش  إص دار  أو ق یم  أو أم وال  اخ تالس  أو جنحة تطبق علیھا عقوب ات االحتی ال،     أو احتیال،   أوسوء ائتمان،   
  · النیل من مكانة الدولة المالیة أومؤونة عن سوء نیة 

   األقل ولم یستعد  اعتباره منذ عشر سنوات على إفالسھ أعلن كان إذا - ٢
  

  ·   المتعلق بسریة المصارف ١٩٥٦ سنة أیلول ٣ قانون أحكامھ لمخالفتھ  حكم علیإذا - ٣
  

 یم  ارس أن م دیر م ساعد   أو م دیر  أور ع  ام م ساعد  أو م دی  م دیر ع ام    أو إدارة ش خص ی شغل من صب رئ  یس مجل س     أليوال یح ق  
  · ودة  مسؤولیات غیر محدإزاءھا یترتب علیھ أشخاص یكون عضوا في شركات أن تجاریة خاصة وال أعماال

  

   العملیات المالیة غیرالمشروعة مكافحة -١٥
  

  ":  التمویلياإلیجار "ةشركیتوجب على 
  . عشرة آالف دوالر أمیركي أو ما یعادلھ من أیة عملة أخرى تمسك سجالت خاصة بالعملیات التي تفوق قیمتھاأن •
ب صور عنھ ا وع ن الم ستندات المتعلق ة      ح تفظ  ت أن وثائق رسمیة على إلى من ھویة الزبائن وعناوینھم باالستناد  تتحقق أن •

 .بالعملیات لمدة ال تقل عن خمس سنوات 
   .أموال تخفي تبییض تشتبھ بأنھاعن تفاصیل العملیات التي " ھیئة التحقیق الخاصة  "إلى فورا اإلبالغ •

  
واس طة رئ یس اللجن ة ع ن العملی ات       ھیئ ة التحقی ق الخاص ة ب   إب الغ یقتضي على المراقبین العاملین لدى لجنة الرقابة على المصارف  

  .أموال تخفي تبییض بأنھاالتي یطلعون علیھا بمناسبة قیامھم بمھامھم والتي یشتبھون 
  

  الناظرة بالحسابات  السنویة"  التمویلياإلیجار"  الجمعیة العمومیة لشركة -١٦
  

 الستة األشھرلسنة المالیة المنصرمة قبل انقضاء  تنعقد الجمعیات العمومیة السنویة للشركة المدعوة للنظر في حسابات اأنیجب 
  ·  من كل سنةاألولى

  

   مصرف لبنانإلى الواجب تقدیمھا  والتقاریر الدوریة البیانات-١٧

   البیانات المالیة-أ
لألنموذج منظمة وفقا )  خارج المیزانیة-  المطلوبات–الموجودات (إرسال نسخة عن بیاناتھا المالیة  التمویلي اإلیجارشركات على 
اإلحصاءات واألبحاث االقتصادیة على مدیریة  الموضوعین من قبل مصرف لبنان، تسلم إلى ٢٠٢٠ والملحق ٢٠١٠رقم 

  :اسطوانة ممغنطة وذلك
   شھریا، ضمن مھلة عشرة أیام من التاریخ الموقوفة بھ ھذه البیانات- 
  . سنویا، ضمن مھلة ستة اشھر من تاریخ انتھاء الدورة المالیة- 

  



  ١٤  
  

   التقاریر السنویة- ب
  اللبنانیة"  التمویلياإلیجار"بالنسبة لشركة  -١/ب

 مھل ة بع د انعق اد جمعیاتھ ا     ب أقرب  تودع مدیریة ال شؤون القانونی ة ل دى م صرف لبن ان،        أناللبنانیة  " اإلیجار التمویلي "على شركات   
 ، ع ن  األص ول  موقع ة وم صدقة ح سب    أص لیة  اإح داھ  حد ، ثالث ن سخ ، أقصى من كل سنة على  أیلول ٣٠العمومیة السنویة وقبل    

  :المستندات التالیة 
  · السنوي المقدم لجمعیة المساھمین العمومیة العادیة السنویة اإلدارةتقریر مجلس  - ١
 · من قانون التجارة ١٧٥ تقریر مفوضي المراقبة السنوي المقدم للجمعیة ذاتھا والمنظم وفقا للمادة  - ٢
 یت ضمن ، م ن   أن م ن ق انون التج ارة عل ى     ١٥٨قدم للجمعیة العمومی ة وفق ا للم ادة     الخاص الماإلدارة تقریر مجلس    - ٣

  :جملة ما یتضمنھ 
   ·اإلدارة مجلس أعضاء عرضا لكیفیة تنفیذ االتفاقات المعقودة سابقا مع -      
  · عرضا وافیا لالتفاقات المطلوب الترخیص بعقدھا -      

  · من قانون التجارة ١٥٨ادة تقریر مفوضي المراقبة الخاص المنصوص علیھ بالم - ٤
 ال سجل التج اري ف ي    أمان ة  یكونا م صدقین م ن   أن محضر الجمعیة العمومیة العادیة السنویة وورقة حضورھا على     - ٥

  · في الجمعیة المذكورة اإلدارة مجلس أعضاءحال تم انتخاب 
 تعیین الم دیر الع ام   أوبیت  تثأو كان یتضمن انتخاب رئیس المجلس إذا اإلدارةعند االقتضاء ، محضر جلسة مجلس   - ٦

  · السجل التجاري أمانةالمساعد للرئیس ، مصدقا من 
س ماء كب ار   أ لل سنة الجاری ة ، و  اإلدارة مجل س  وأع ضاء  رئ یس  بأس ماء  اإلدارةالئحة موقع ة م ن قب ل رئ یس مجل س          - ٧

  :علومات التالیة سماء المدیر العام المساعد للرئیس والمدراء والمدراء المساعدین ، متضمنة المأالمساھمین و
  ·اسم وشھرة وجنسیة كل منھم  - 
 یرأس  ھا م  ع بی  ان ن  وع ھ  ذه ال  شركات ون  وع  أو م  نھم فیھ ا  أي كاف  ة الت  ي ی  شترك أنواعھ  ا ال شركات عل  ى   - 

 - ش  ریك - م ساھم كبی  ر - م  دیر - اإلدارة ع ضو مجل  س  - اإلدارةرئ  یس مجل  س (العالق ة الت  ي تربط  ھ بھ ا   
  ·) ··· الخ -شریك مفوض 

 وم درائھا  إدارتھ ا  مجل س  أع ضاء لسجل الع دلي، ال یع ود تاریخ ھ الكث ر م ن ثالث ة اش ھر ، لك ل م ن            مستخرج عن ا   - ٨
   ·أعمالھاومفوضي المراقبة على 

  
  األجنبیة"  التمویلياإلیجار"بالنسبة لفرع شركة  -٢/ب

 أق صى  من كل سنة عل ى  أیلول ٣٠ون القانونیة لدى مصرف لبنان قبل  ؤ مدیریة الش  إیداع األجنبیة"  التمویلي اإلیجار"على شركات   
  :حد ، المستندات التالیة 

  والمیزانی  ةاإلدارةن  سختین ع  ن الن  شرة ال  سنویة ال  صادرة ع  ن مرك  ز ال  شركة الرئی  سي والمت  ضمنة تقری  ر مجل  س     - ١
  ·ومقررات الجمعیة العمومیة وغیرھا من المعلومات 

 ·نسختین عن قرارھا بتعیین مفوض المراقبة لفرعھا في لبنان  - ٢
 ، ال أعمالھ ا احدة عن مستخرج عن السجل العدلي العائد لكل من ممثلیھا ومدرائھا ومفوضي المراقبة عل ى       نسخة و  - ٣

  ·د تاریخھا الكثر من ثالثة اشھر یعو
  

   البیانات اإلحصائیة- ج
  

یة التالی ة ،  اإلح صاءات واألبح اث االقت صادیة ف ي م صرف لبن ان بالبیان ات اإلح صائ        مدیری ة  تزوید  التمویلي  اإلیجار"شركات  على  
   :ضمن المھل المحددة ومنظمة وفقا للنماذج الموضوعة من قبل مصرف لبنان

  :       بیان فصلي عن
 عدد الفروع وعناوینھا - 
 وضعیة موجزة لتسلیفات المركز والفروع - 
 توزیع التسلیفات حسب القطاعات االقتصادیة - 
  تف  وق قیمتھ  ا م  اأوتع  ادل والت  ي  ن  اني الت  ي تم  ت م  ن وال  ى االقت  صاد اللبق  بضال و  دفعال   اتت  صنیف عملی   - 

س  یاحة، ش  راء ب  ضائع،   (وفق  ًا لغرض  ھا االقت  صادي   ) أمیرك  يع  شرة آالف دوالر  . (أ.د١٠ ٠٠٠ ی  وازي
  . ووفقا لمفھوم اإلقامة المحدد إلحصاءات میزان المدفوعات...)استثمار، نقل، الخ 



  ١٥  
  

 .مقیمینالصادرة عن غیر المنقولة القیم الب ةشركت الاستثمارا - 
داخ ل  ) تابع ة أو ش قیقة  (المیزانیة المجمعة للمركز والفروع وسائر المؤسسات من نفس فئتھ ا المرتبط ة بھ ا            - 

  .٢٠١٠لبنان وخارجھ وذلك وفقًا ألصول وقواعد التجمیع  ووفقًا لألنموذج 
لمالی ة ومؤس سات الوس اطة المالی ة      ا المؤس سات بیان تفصیلي لمحفظة األسھم والحصص المملوكة منھا ف ي      - 

 األخرى وذلك على أساس المیزانیة المجمعة الم شار إلیھ ا أع اله أو عل ى أس اس       التمویلياإلیجاروشركات  
ق، وفق  ًا لألنم  وذج المخ  صص ، حی  ث ینطب  )أو الخ  ارج/المرك  ز والف  روع ف  ي لبن  ان و(المیزانی  ة االفرادی  ة 

  .لذلك
 

  :       بیان نصف سنوي عن
  الھیكلیة اإلداریة  - 
 نھیكلیة جھاز الموظفی - 

  
  :       بیان سنوي عن
 األرباح والخسائر لكل من المركز والفروع - 
 استحقاقات عملیات اإلیجار التمویلي خالل العشرین سنة المقبلة - 
  توزیع عملیات اإلیجار التمویلي حسب القطاعات االقتصادیة - 

   الفروع إنشاء -١٨
  
ارج ، یخ ضع لموافق ة م سبقة م ن المجل س المرك زي لم صرف        ، ف ي لبن ان والخ    "  التم ویلي اإلیج ار " فرع ل شركة  أي نقل أو فتح   أن

  ·لبنان
  

  :یعلق المجلس المركزي منح موافقتھ على توفر الشروط التالیة
   نقل الفرع أووجود جدوى من جراء فتح    -أ  
  · نقل الفرع أو الناتجة عن فتح األعباء مقدرة الشركة على تحمل   -ب  

 وم ع تعلیم ات وتوص یات م صرف لبن ان      اإلج راء  المرعی ة  األنظم ة و الق وانین   أحك ام تطابق وض ع ال شركة م ع          -  ج
  ·ولجنة الرقابة على المصارف 

  · والمالي للشركة المعنیة اإلداريسالمة الوضعین    -د  
  

 أو وبیاناتھ ا  إعالناتھ ا  وف ي  أوراقھ ا  عبارة مشابھة على أي أو" فرع قید التأسیس"ذكر عبارة "  التمویلياإلیجار"یحظر على شركة   
  · مستند عائد لھا قبل صدور موافقة صریحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان بفتح الفرع المعني يأ

  
 ف ي الخ ارج یبق ى ص الحا لم دة س نة م ن ت اریخ ص دور          أوبفتح ف رع جدی د لھ ا ف ي لبن ان      "  التمویلياإلیجار" كل ترخیص لشركة    أن

 س قطت  وإال فی ھ م ع العم وم قب ل انق ضاء ھ ذه المھل ة        األعم ال ع ومزاول ة  قرار المجلس المركزي ، ویتوجب علیھا بالتالي ف تح الف ر      
  ·الموافقة حكما 

  
 اإلیج ار " ف رع ل شركة   أي الموافق ة الممنوح ة لف تح    إلغ اء یعود للمجلس المركزي ، بناء على اقتراح لجن ة الرقاب ة عل ى الم صارف ،       

   .بشكل جدي تؤثر على وضعھا العام أعباءیتبین انھ یحمل الشركة " التمویلي
   

   صالحیة مصرف لبنان باصدار التوصیات والتعلیمات -١٩
  

للمصرف المركزي صالحیة اعطاء التوصیات و التعلیمات واستخدام الوسائل التي من ش أنھا ان ت ؤمن ت سییر عم ل س لیم ل شركات        
  .األخیرة التقید بھا االیجار التمویلي و على ھذه 



  ١٦  
  

وب االجراءات الت ي یفرض ھا حمای ة     ، د بالت دابیر التنظیمی ة العام ة الت ي یتخ ذھا م صرف لبن ان        على شركات االیجار التمویلي ان تتقی  
وض من المھ ل المح ددة من ھ المعلوم  ات     ، بال شروط ووف ق النم اذج   ، ان تق دم ل ھ   ، وعلیھ ا ب صورة خاص ة    ، للزب ائن المتع املین معھ ا   

  .بھا منھا والمستندات والبیانات المحاسبیة واالحصائیة التي یطل

  "  التمویلياإلیجار" شركة أعمال رقابة -٢٠

   رقابة مفوضي المراقبة -أ
  ·  المطبقة على المصارف لألحكام وفقًا أعمالھاتعیین مفوضي مراقبة على "  التمویلياإلیجار"على  شركات 

   رقابة لجنة الرقابة على المصارف- ب
 إلى المتبعة بالنسبة واألصولة على المصارف وفقا للقواعد لرقابة لجنة الرقاب"   التمویلياإلیجار"تخضع عملیات شركات 

  · المصارف
  

   غرامات وعقوبات- ٢١

   غرامات-أ
 ع ن ك ل ی وم ت أخیر،     لألج ر  ال شھري  األدن ى  الح د  أمثال، عشرة األقصى یفرض غرامات تأخیر یبلغ حّدھا   أنلحاكم مصرف لبنان    

 الت ي یطلبھ ا منھ ا    واإلح صائیات علوم ات والم ستندات والبیان ات المحاس بیة      تم ویلي ال تتقّی د بموج ب تق دیم الم      إیج ار على كل شركة    
   رقابة لجنة الرقابة على المصارف أعمال تعرقل أومصرف لبنان ضمن المھل المحددة منھ، 

  
  · تتعرض لھا الشركة المخالفة أن التي یمكن اإلداریة أوال یحول ذلك دون تطبیق العقوبات الجزائیة 

  
  · لبنان فوائد تأخیر عن عدم تسدید غرامات التأخیر بمعدل یوازي معدل الفائدة على سندات الخزینة لمدة سنة ویستوفي مصرف 

   إداریة عقوبات - ب
الت ي  "  التم ویلي اإلیج ار " ب شركة  أدن اه  المبّین ة  اإلداری ة  تنزل أیا م ن العقوب ات   أن المنشأة لدى مصرف لبنان  ٢للھیئة المصرفیة العلیا  

 الت  شریعات أو"  التم  ویلياإلیج  ار" الق  انون ال  ذي ی  نّظم عملی  ات  أحك  ام أو ق  انون التج  ارة أحك  ام أو األساس  ينظامھ  ا  أحك  امتخ  الف 
 معلوم ات ناق صة   أو الت ي تق دم بیان ات    أو التعلیمات التي یفرض ھا الم صرف المرك زي    أو التدابیر أو التوصیات     أو اإلجراءالمرعیة  

  : غیر مطابقة للحقیقة أو
  ·ھالتنبی  -أ  
  · تقیید آخر في ممارسة المھنةأو تحدید أي فرض أوالمنع من القیام  ببعض  العملیات   -ب  
  تعیین مراقب على نفقة الشركة  -ج  
  "  التمویلياإلیجار"شطبھا عن  الئحة شركات   -د  

عرض لھا ش ركات االیج ار    و ال یحول ذلك دون تطبیق الغرامات والعقوبات المنصوص عنھا في القوانین المرعیة االجراء التي تت    
  التمویلي المخالفة 

  · أو القضائیةاإلداریةال تقبل قرارات الھیئة المصرفیة العلیا أي طریق من طرق المراجعة العادیة وغیر العادیة، 
  

  عن العمل "  التمویلياإلیجار" توقف شركة -٢٢
  

                                                   
، احد نواب الحاكم االربعة یختاره المجلس المركزي، مدیر عام وزارة المالیة، قاض ) رئیسُا(حاكم مصرف لبنان :  تتألف الھیئة المصرفیة العلیا من 2

 المصارف في لجنة الرقابة ةقضاء عشر سنوات على األقل یعین بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء االعلى، العضو المعین بناء على اقتراح جمعیمارس ال
  .على المصارف،  ورئیس المؤسسة الوطنیة لضمان الودائع



  ١٧  
  

 العاملة في لبنان التي ترغ ب ف ي التوق ف ع ن     األجنبیة" ویلي التماإلیجار"اللبنانیة وفروع شركات "  التمویلياإلیجار"على شركات  
  · مصرف لبنان بذلكإبالغ أعمالھامتابعة 

  
  ال شركات المعنی ة العم ل عل ى التقی د بالتزاماتھ ا كاف ة قب ل توقفھ ا نھائی ًا ع ن ممارس ة            إل زام یعود للمجل س المرك زي لم صرف لبن ان        

  . عملھا في لبنان

    التمویليیجاراإل  الشطب من الئحة شركات -٢٣
  

  :التي یصدرھا مصرف لبنان في أّي من الحاالت التالیة "  التمویلياإلیجار"من الئحة شركات "  التمویلياإلیجار"تشطب شركة 
  

   لم تمارس فعلیا نشاطھا خالل ستة اشھر من تسجیلھا على الالئحة المذكورةإذا  -  أ
 · لفترة ستة أشھر متتالیة أعمالھا انقطعت عن ممارسة إذا  - ب
 ت صحیح وض عھا الم الي وفق ا الح د الخی ارات الثالث ة المتاح ة         إلى بخسائر ولم تعمد خالل مھلة ستة اشھر     أصیبت إذا  -  ج

  أعاله ج/٤بموجب الفقرة 
   الذي یعّینھ المجلس المركزي لمصرف لبنان ضمن المھلة المحددة لذلك األدنى الحد إلى لم ترفع رأسمالھا    إذا-د  
  ·صفیة  وضعت قید الت إذا-ھـ  
   ·إفالسھا أعلن   إذا-و  

  
، وتق  رره الھیئ  ة الم  صرفیة العلی  ا المن  شأة ل  دى م  صرف لبن  ان ف  ي     )  و( و) ھ  ـ (یق  رر ح  اكم م  صرف لبن  ان ال  شطب ف  ي الح  التین    

   · األخرىالحاالت 
  

  اإلجراءوانین المرعیة وإلى حل الشركة المعنیة وتصفیتھا وفقا للق"  التمویلياإلیجار" حظر ممارسة مھنة إلىیؤدي الشطب حكما 
"  ت ستمر ف ي اس تعمال ت سمیتھا ك ـ      أنالتي ھي في حالة التصفیة، ومن اجل غایات ھ ذه الت صفیة،     "  التمویلي اإلیجار"ویمكن لشركة   

  ."قید التصفیة "  ُیذكر بوضوح بعد اسمھا أنھا أنشرط "  تمویلي إیجارشركة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٨  
  

 اإلیجار شركات إلىالموجھة األساسیة  والتعامیم ، المراسیم، القراراتنالقوانیالئحة ب: ١ملحق رقم 
  التمویلي

  
  مراسیم/قوانین

  
    

 الموضوع   التاریخ مرسوم اشتراعي/رقم القانون
  قانون التجارة  ٢٤/١٢/١٩٤٢  ٣٠٤مرسوم اشتراعي رقم 
  قانون النقد والتسلیف  ١/٨/١٩٦٣  ١٣٥١٣مرسوم اشتراعي رقم 

  التمویلياإلیجارتنظیم عملیات  ٢٧/١٢/١٩٩٩     ١٦٠ قانون رقم 
 مكافحة تبییض األموال ٢٠/٤/٢٠٠١     ٣١٨ قانون رقم 

  
  

   قرارات وزاریة
  

    

 الموضوع   التاریخ القراررقم 
 صادر عن وزیر العدل٢١/١

     
تنظیم السجل الھجائي الخاص التابع للسجل التجاري  ٢٠/٣/٢٠٠١

  تاریخ١٦٠انون رقم  من الق٦المنشأ بمقتضى المادة 
٢٧/١٢/١٩٩٩ 

  
  

التعامیم األساسیة الصادرة عن 
مصرف لبنان والموجھة حصریًا 

  لشركات اإلیجار التمویلي 
  

      

رقم  رقم التعمیم
 القرار 

  التاریخ
 

 الموضوع

   التمویلياإلیجارأساسي لشركات 
  ١ رقم 

  
وسیط للمصارف وللمؤسسات المالیة  

ولشركات ولمؤسسات الوساطة المالیة 
  ٥ اإلیجار التمویلي رقم

  ٧٦وسیط لشركات اإلیجار التمویلي رقم 

٧٥٤٠
    

  
٧٩٩٦  

  
  

٨٩٤٤ 

٤/٣/٢٠٠٠  
  
  
٤/١٢/٢٠٠١   
  
  
٨/١/٢٠٠٥ 

  التمویلياإلیجارشروط تأسیس وممارسة عمل شركات 
   بقانون مكافحة تبییض األموالموااللتزا

  
  تعدیل الوضعیة الشھریة المرسلة إلى مصرف لبنان

  
  

   تأسیس وممارسة عمل شركات اإلیجار التمویلي شروط
 

  التمویلياإلیجارأساسي لشركات 
  وللمؤسسات المالیة

    ٢ رقم 
   ٧٧وسیط لشركات اإلیجار التمویلي رقم 

٧٩٨٧  
  
  

٨٩٤٥
   

١٦/١١/٢٠٠١   
  
  
٨/١/٢٠٠٥ 

  : بتقریرینتزوید مصرف لبنان
 تصنیف -٢ و  التمویلياإلیجار استحقاقات عملیات -١

   حسب القطاعات االقتصادیة التمویلي اإلیجارعملیات
  معلومات عن عملیات اإلیجار التمویلي 

  



  ١٩  
  

   والمؤسسات المالیة التي تقوم بعملیات اإلیجار التمویلي التمویلياإلیجارالئحة شركات : ٢ملحق رقم 
  
   لدى مصرف لبنان الئحة شركات اإلیجار التمویلي المسجلة-١
  

  رقم ال
 ئحةالعلى 

مصرف 
 بنانل

  

  شركة اإلیجار التمویلياسم 

 

  
تاریخ 

 التأسیس

  

تاریخ 

  التسجیل

  

  ·ل·م·شركة كریدیلیز ش ١

 

Credilease S.A.L. 

 

٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

  "لیزینغ "·ل·م·شركة اللیزینغ اللبنانیة ش ٢

 

Lebanese Leasing Company S.A.L. 

"LEASING" 

٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

  ·ل·م·آراب لیزینغ ش ٣

 

Arab Leasing S.A.L 

 

٢٠٠١ ٢٠٠١ 

  

            

   المؤسسات المالیة التي تقوم بعملیات اإلیجار التمویلي-٢
، تمارس ٦، مسجلة كمؤسسة مالیة على الئحة المؤسسات المالیة لدى مصرف لبنان تحت الرقم .ل.م.ش" سوجیلیز لبنان"شركة 

  .١٩٩٦عملیات اإلیجار التمویلي منذ 
  

  

  

 
  


