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 موضوع المؤسسة المالیة   -١
 

تجــاری     ة  أو عل     ى إع     تمادات    حسم، تسلیفات ( الموضوع االساسي للمؤسسة المالیة ھو القیام بعملیات التسلیف ، أّیا كان نوعھا 
،  م  ن أم  وال المؤسس  ة الخاص  ة وم  ن  )·····مس  تندیـــة، تس  لیف مكش  وف، أو بكف  االت شخص  یة أوعین  یة، تكف  ل وكفـ  االت وغ  یرھا  

اضافة ·م وال الت ي تستحص ل عل یــھا م ن المص ــارف  وم ن المؤسس ـــات المال یـــة االخ رى  أو عـن طریق إصدار سندات الدین           األ
ال  ى عمل  یات التس  لیف، یمك  ن للمؤسس  ة المال  یة  الق  یام ام  ا بش  كل اساس  ي او بش  كل ث  انوي وذل  ك وفق  ا للقوانی  ن المرع  یة االج  راء،        

 :باالعمال التالیة
 · ادناه٨مانیة ضمن القیود المنصوص علیھا في الفقرة العملیات االئت -
 · ادناه١٠عملیات الوساطة المالیة ضمن القیود المنصوص علیھا في الفقرة  -
انش اء او المس اھمة بانش اء وادارة ص نادیق مش تركة لالس تثمار او المساھمة بشركات استثمار مشترك او تسویق وترویج         -

 · ادناه١١جماعیة ضمن القیود المنصوص علیھا في الفقرة ادوات مالیة عائدة لھیئات استثمار 
 · ادناه١٢ضمن القیود  المنصوص علیھا في الفقرة "االیجار التمویلي"عملیات  -
 دراسات واستشارات مالیة -
 ·ادارة االمالك العقاریة -
 ·المساعدة على اصدار الصكوك والحقوق المالیة وعلى تسویقھا او ضمان االكتتاب بھا -
 لمتممة لموضوعھا المبین اعالهاالعمال ا -

 
 

 امور یحظر على المؤسسة المالیة القیام بھا -٢
 

 :ُیحظر على المؤسسة المالیة  
 ·بعملیات إئتمانیة تلقي الودائع على سبیل التملك ، إنما یجوز لھا  تلقي الودائع االئتمانیة الدارتھا والتصرف بھا -
لنش اط التس لیفي أو ع ن عمل یات الوس اطة المالیة والعملیات االئتمانیة      م زاولة تج ارة او ص ناعة او نش اط م ا غری ب ع ن ا            -

 ·وعملیات االیجار التمویلي 
 
 

 تأسیس المؤسسة المالیة   -٣
 

 لمصرف لبنان ١یخض ع تأس یس مؤسس ة مال یة لبنانیة وفتح فرع مؤسسة مالیة اجنبیة لترخیص خاص یصدر عن المجلس المركزي     
· 
 
 

 إجراءات التأسیس  -٤
 

 طلب الترخیص بالتأسیس والمستندات المرفقة -أ
 بالنسبة للمؤسسة المالیة اللبنانیة -١/أ

یق دم طل ب الحص ول عل ى ترخ یص بتأس یس مؤسس ة مال یة لبنان یة ال ى مص رف لبنان موقعا من المؤسسین ومرفقًا بھ نسخة اصلیة                 
 :وثالث صور عن كل من المستندات التالیة  

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

 .والتجارة
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راسمال المؤسسة المالیة واالشخاص   واالشخاص الذین سیساھمون باالكتتاب وبتحریر مستندات مثبتة لھویات المؤسسین    -١
أو إخراج قید إفرادي او نسخة عن ملف /او ج واز س فر ل م تنتھ مدة صالحیتھ     /ھوی ة   : الم توقع تكل یفھم بمھ ام اداری ة عل یا         

 ·التسجیل في السجل التجاري اذا كان اي من المؤسسین او المساھمین شخصا معنویا
 ·خالصة سجل عدلي ال یعود تاریخھا الكثر من ثالثة اشھر ، لكل من االشخاص  المشار الیھم آنفا  -٢
الش  ھادات والخ  برات وغ  یرھا م  ن  (ب  یانات موقع  ة م  ن ك  ل م  ن االش  خاص المش  ار ال  یھم اع  اله تتض  من س  یرتھم الذات  یة       -٣

 ·وتقییم دقیق لذممھم المالیة ) المعلومات المادیة والمعنویة
بة المس اھمة المحددة لكل من المكتتبین العتیدین في راسمال المؤسسة المالیة على ان یتضمن فئة االسھم  وكیفیة      ب یان بنس     -٤

 ·مقیم توزیعھا بین لبناني وعربي واجنبي ، مقیم وغیر 
 او ب یان یوض ح، إط اراي ارت باط، مباش ر او غ یر مباش ر، اذا وج د، بی ن المؤسس ة  المال یة المزمع تأسیسھا وبین مؤسسة              -٥

 · والخارج مجموعة او مجموعات اقتصادیة معینة في لبنان 
دراس ة ج دوى اقتص ادیة ت تعلق بتأس یس المؤسس ة المال یة تغط ي ف ترة ثالث سنوات مقبلة وتبیِّن بوضوح مصادر تمویلھا              -٦

 :ما یلي وأوجھ استثماراتھا وتشتمل بصورة مفصلة على 
 بیانات االرباح والخسائر المرتقبة  -أ   
 المیزانیات المرتقبة -ب   
 ·التدفقات النقدیة المرتقبة -ج   

 :مشروع كل من  -٧
  النظام االساسي للمؤسسة المالیة -أ   
  الھیكلیة االداریة المزمع اعتمادھا-ب   
 · اسس تنظیم الرقابة والضوابط الداخلیة-ج   

 
 بالنسبة لفرع المؤسسة المالیة االجنبیة -٢/أ

یص بتأس یس ف رع مؤسس ة مالیة اجنبیة الى مصرف لبنان موقعا من ادارة المؤسسة المالیة االجنبیة    یق دم طل ب الحص ول عل ى ترخ       
  :المعنیة ومرفقًا بھ نسخة اصلیة وثالث صور عن كل من المستندات التالیة  

 · النظام االساسي للمؤسسة المالیة االجنبیة، مصدقا وفقا لالصول -١
والمتعلقة بممثل المؤسسة المالیة في  من الفقرة السابقة)  ٣(و ) ٢(و) ١( البنود المستندات والبیانات المنصوص علیھا في  -٢

 ·لبنان وباالشخاص المتوقع تكلیفھم  بمھام اداریة علیا
ش ھادة تس جیل المؤسس ة المال یة ف ي بل د المنشأ أو الترخیص المعطى لھا من السلطات المختصة لممارسة االعمال المالیة،         -٣

 ·مصدقین وفقا لالصول
 :قرار، مصدق وفقا لالصول، صادر عن مجلس ادارة المؤسسة المالیة االجنبیة یتضمن -٤

  الموافقة على فتح فرع لھا في لبنان-أ   
 ·  تعیین ممثل المؤسسة في لبنان وتحدید صالحیاتھ-ب   
 ف تعھد بتطبیق أحكام القوانین واالنظمة اللبنانیة المرعیة االجراء وتوصیات وتعلیمات مصر-ج   

 ·      لبنان 
 · من الفقرة السابقة) ج-٧(و) ب-٧(و) ٦(و) ٥(المستندات والبیانات المنصوص علیھا في البنود  -٥
 · التقاریر السنویة عن أعمالھا للسنوات الثالث االخیرة مع المیزانیات العائدة لھذه السنوات -٦

 

 قرار المجلس المركزي  -ب
ق ا لم ا تمل یھ المصلحة العامة ، وھو یتمتع بسلطة استنسابیة في منح الترخیص او    ی تخذ المجل س المرك زي لمص رف لب نان ق راره وف        

 .رفضھ
بش     كل اس     مي، اي بتعیی     ن االش     خاص      في حال الموافقة على الترخیص بتأسیس مؤسسة مالیة لبنانیة، یصدر القرار عن الحاكم 

سة المالیة وفي تحریر قیمتھا ونسبة مشاركة كل واحد الطبیعیی ن والمعنویی ن الذی ن یح ق لھ م المش اركة ف ي االكت تاب  باس ھم المؤس                
صاحب حق باالكتتاب  م نھم ، وال یج وز الّي  م نھم ال تفرغ ع ن حق ھ ف ي االكت تاب والتحریر الى شخص آخر ولو كان  ھذا االخیر           

 ·والتحریر اّال بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان 
 

س ة مالیة اجنبیة، یصدر القرار عن الحاكم بشكل اسمي، وال یجوز للمؤسسة  وف ي ح ال الموافق ة عل ى الترخ یص بتأس یس ف رع مؤس         
المال یة االجنب یة الم رخص لھ ا ال تفرغ ع ن حقھ ا ف ي الترخ یص ال ى اي مؤسس ة مال یة اجنب یة اخ رى اال بموافق ة المجل س المركزي                  

 ·لمصرف لبنان
 

 ·یحدد قرار الترخیص الرأسمال االدنى للمؤسسة المرخص بتاسیسھا 
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 مھلة التأسیس -ج
عل ى المؤسسة المالیة المرخص بتأسیسھا أن تستكمل معامالت التأسیس وأن تباشر عملھا الفعلي ضمن مھلة اقصاھا ستة أشھر من      

 · تاریخ تبلغھا قرار الترخیص، تحت طائلة الغاء ھذا الترخیص
 

 تحریر قیمة رأس المال -د
ة اللبنان یة وتحری ر ك امل قیم تھا  كم ا وتحری ر ك امل ق یمة مخصصات فرع         یقتض ي االكت تاب بك امل أس ھم رأس مال المؤسس ة المال ی          

المؤسسة  "المؤسس ة المال یة االجنب یة ل دى مصرف لبنان، نقدًا،خالل المدة المحددة في قرار الترخیص، وذلك في حساب مجّمد باسم      
  .عمولةأو  علیھ ایة نفقة  دون ان ینتج ھذا الحساب ایة فائدة او یترتب" قید التأسیس )  او الفرع(المالیة 

 
یمك ن لمص رف لب نان ان یق بل كل یا او جزئ یا ال تحریر بش كل تحوی ل بالعملة االجنبیة ُیدفع في حساب مصرف لبنان لدى  مراسل لھ            

فع في حسابھ یق وم  بتعیی نھ ، وُی نفذ مص رف لب نان ال تحریر باج راء عمل یة قط ع یح دد بنتیج تـھا المقابل باللیرة اللبنانیة للمبلغ الذي د               
 ·لدى مراسلھ

 

 انعقاد الجمعیة التأسیسیة للمؤسسة المالیة اللبنانیة -ھـ
 .ُتعقد جمعیة تأسیسیة للتحقق من صحة اجراءات االكتتاب والتحریر وتنتخب  اعضاء أول مجلس ادارة وتعّین أول مفوض مراقبة

اًء على  اقتراح الرئیس، مدیرا عاما للمؤسسة المالیة یقوم بوظیفتھ َینتخب مجلس االدارة رئیسا لھ ، كما یعیِّن  ، عند االقتضاء ، وبن 
  .لحساب الرئیس  وعلى مسؤولیتھ الشخصیة

 

 التسجیل في السجل التجاري -و
 تسجیل المؤسسة المالیة اللبنانیة في السجل التجاري  -١/و

 :یده بالمستندات المتعلقة بتأسیسھا   ُیسجل  المشرف على  السجل التجاري المختص  المؤسسة المالیة  لدیھ بعد تزو
 قرار الترخیص بتأسیس  المؤسسة المالیة -
 · سخة عن النظام االساسي الموافق علیھا من قبل مصرف لبنان مصادقا علیھا من قبل الكاتب العدل المختص ن -
 · إیصاالت التحریر المثبتة  دفع كامل قیمة اسھم رأسمال المؤسسة المالیة  -
 ·جمعیة التأسیسیة للمساھمین محضر إجتماع ال -
 ·محضر إجتماع  مجلس االدارة  الذي انتخب رئیسھ وعّین ، عند االقتضاء ، المدیر العام -

 
 .لمجلس االدارة الطلب من المشرف على السجل التجاري إفادة تثبت تسجیل المؤسسة لدیھ 

 
 ارة وفي السجل التجاريتسجیل فرع المؤسسة المالیة االجنبیة لدى وزارة االقتصاد والتج  -٢/و

/أ-٤ من الفقرة ٤-٣-٢-١دائرة الشركات نسخة عن المستندات المعددة في البنود /مصلحة التجارة-ت ودع  وزارة االقتص اد والتجارة    
٢· 

بتس جیل ك ل من فرع المؤسسة المالیة االجنبیة ووكالة الشخص او االشخاص   " عل م وخ بر  "تص در وزارة االقتص اد وال تجارة اف ادة          
 ·كلفین بادارتھ لدیھاالم
 

دائ  رة / مص  لحة ال  تجارة-ت  ودع أمان  ة الس  جل ال  تجاري ف  ي ب  یروت نس  خة م  ن المس  تندات  المقّدم  ة ال  ى وزارة اإلقتص  اد وال  تجارة     
 وم ن ق رار المجل س المرك زي لمص رف لب نان  بالموافقة على إنشاء الفرع  وایصال التحریر المثبت  تحریر كامل قیمة         -الش ركات   
 · المخصص الستثمارات الفرع في لبنان الرأسمال 

 ·ُتصدر األمانة إفادة مثبتة لتسجیل الفرع  وصالحیات ممثلھ لدیھا 
 

 التسجیل على الئحة المؤسسات المالیة -ز
 تسجیل المؤسسة المالیة اللبنانیة -١/ز

الئح  ة المؤسس  ات المال  یة  الت  ي یص  درھا   ی  تم تس  جیل المؤسس  ة المال  یة اللبنان  یة، ع  ند اس  تیفائھا الش  روط القانون  یة للتس  جیل، عل  ى      
 .مصرف لبنان  بموجب استدعاء  یقدمھ رئیس مجلس االدارة أو من ینوب عنھ بھذا الشأن 
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 :ُیرفق باالستدعاء نسخة مصادقا علیھا  من قبل أمانة السجل التجاري عن كل من 

 · النظام االساسي  للمؤسسة المالیة  -
 ·لمساھمین محضر إجتماع الجمعیة التأسیسیة ل -
 ·محضر اجتماع  مجلس اإلدارة الذي انتخب أول رئیس وّعین  ، عند االقتضاء ، المدیر العام  -
 ·طلب تسجیل المؤسسة في السجل التجاري -
 ·شھادة تسجیل المؤسسة  في السجل التجاري  -

 
 تسجیل فرع المؤسسة المالیة االجنبیة -٢/ز

بموجب استدعاء یقدمھ الشخص المولج  إدارة الفرع أو من ینوب عنھ إلى مصرف ی تم تسجیل الفرع على الئحة المؤسسات المالیة         
 :لبنان وُیرفق بإستدعائھ

نس خة ع ن ك ل م ن اإلف ادة  الص ادرة بنتیجة  تسجیل الفرع لدى أمانة السجل التجاري في بیروت ومن المستندات التي  تم         -
 تسجیل تسجیلھا لدیھ  ممھورة بالخاتم  والتوقیع المثبتین لھذا ال

 في  وزارة -دائرة الشركات /  مص لحة التجارة  -نس خة ع ن  ك ل م ن العل م والخ بر  الص ادر بنت یجة  تس جیل الف رع ل دى                    -
 .اإلقتصاد والتجارة ومن المستندات التي تم تسجیلھا لدیھا  ممھورة بالخاتم  والتوقیع المثبتین لھذا التسجیل 

 
لب  نان ف  ي مك  ان ظاھ  ر للجمھ  ور    على الئحة المؤسسات المالیة التي یصدرھا مصرف على المؤسسة المالیة أن تبرز قرار إدراجھا

 ·في مركزھا الرئیسي وفي سائر فروعھا
 

 " المؤسسة المالیة قید التأسیس" االفراج عن المبالغ المجمدة في حساب  -حـ
خصصات فرع المؤسسة االجنبیة ، یتم بع د تحق ق لج نة ال رقابة عل ى المص ارف م ن ص حة تحری ر رأس مال المؤسس ة اللبنان یة او م                
 ·االفراج عن المبالغ المجمدة بناء على استدعاء اصولي یوجھ الى مصرف لبنان بھذا الشأن 

 
ی تم ال تحویل م ن ھ ذه الم بالغ  إّم ا إل ى حس اب ج ار دائن ُیفتح  باسم المؤسسة المالیة لدى مصرف لبنان او إلى اي حساب آخر ُیفتح                  

 ·  باسمھا لدى المصارف
 
 

 موارد المؤسسة المالیة -٥
  

 :تتكوَّن موارد المؤسسة المالیة  من موارد داخلیة، موارد خارجیة  وموارد ائتمانیة
 

 الموارد الداخلیة  -أ
 بالنسبة للمؤسسة المالیة اللبنانیة

 ·السھم ھي أموال المؤسسة  الخاصة أي رأس المال، أموال اإلحتیاط ، األرباح المدّورة وعالوات إصدار ا 
 

 بالنسبة لفرع المؤسسة المالیة االجنبیة
 ·ھي األموال الخاصة أي مخصصات الفرع، أموال اإلحتیاط واألرباح المدّورة 
 

 الموارد الخارجیة -ب
 بالنسبة للمؤسسة المالیة اللبنانیة

ع  ن ط  ریق اص  دار    أو األخ  رى   ھي األموال التي تستحصل علیھا المؤسسة عن طریق عملیاتھا مع المصارف والمؤسسات المالیة 
 ·سندات الدین

 
 بالنسبة لفرع المؤسسة المالیة االجنبیة

 ·ھي األموال التي یستحصل علیھا الفرع عن طریق عملیاتھ مع المصارف والمؤسسات المالیة األخرى
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  الموارد االئتمانیة-ج
سس ة المال یة ح ق ادارتھ ا والتص رف بھ ا باس مھا ولكن        الم وارد االئتمان یة ھ ي الحق وق واالم وال الم نقولة الت ي یول ي اص حابھا المؤ          

 · لصالحھم  وذلك الجل محدد
 ·تدون ھذه الموارد خارج میزانیة المؤسسة المالیة

 استعماالت المؤسسة المالیة لمواردھا -٦
 التسلیف، العملیات :تس تعمل المؤسس ة المال یة مواردھ ا،  ت بعا لطب یعة ھ ذه الم وارد ، في النشاطات المحققة لموضوعھا والتي ھي                

 ·االئتمانیة، عملیات الوساطة المالیة، عملیات االیجار التمویلي
 
 

 احكام خاصة بالتسلیف  -٧
تتق ّید المؤسس ة المال یة ، بق در الحاج ة، ب القواعد العام ة المنص وص عل یھا ف ي ق انون النقد والتسلیف بخصوص التسلیف  المصرفي                

 ·رف لبنان  بھذا المضمار بشأن نشاط المؤسسات المالیةوبالتدابیر الخاصة التي قد یتخذھا مص
 

  قواعد عامة -أ
 :على المؤسسة المالیة التقید بالموجبات التالیة 

أن تراع ي ف  ي اس تعمال االم  وال الت ي ت  تلقاھا م ن المص  ارف والمؤسس ات المال  یة األخ رى أو م  ن اإلق تراض ع  ن ط  ریق          -١
وعلیھا بصورة خاصة أن توفق بین ·   القواعد التي تؤمن صیانة حقوق  دائنیھاس نـــــدات الدی ن بالنس بة للمؤسس ة اللبنانیة      

 ·مدة توظیفاتھا وطبیعة مواردھا
 ·ان تفرض على كل طالب اعتماد تقدیم بیان وضع أو میزانیة  -٢
عن الغایة أن تتت بع اس تعمال االع تمادات الت ي منح تھا لل تأكد عل ى ق در المس تطاع م ن ان االم وال الت ي س ّلفتھا لم تنحرف                      -٣

 المصّرح بھا
ان ال تقید القیم المرھونة لدیھا بأي موجب، او ان تستلف امواًال علیھا، قبل الحصول مسبقًا ، بموجب صك خاص ، على      -٤

موافق ة المدی ن الراھ ن ، وال یج وز لھ ا تقیید القیم المرھونة لدیھا باي موجب او استالف اموال علیھا لمبلغ یزید عن قیمة             
 ·ب لھا في ذمة المدین الراھن الدین المتوج

  .ان ال تشتري المؤسسة اللبنانیة اسھمھا وأن ال تقبلھا رھنا عن قروض  تمنحھا -٥
 

 التسلیف للقائمین على أعمال اإلدارة والمراقبة -ب
ضاء المجلس ُیم نع عل ى المؤسس ة المال یة م نح أّی ة اع تمادات، بط ریقة مباش رة أو غیر مباشرة، الى مفوضي مراقبة حساباتھا والع              

ُیقیَّد منح االعتمادات  المرك زي لمصرف لبنان ولموظفي مصرف لبنان ، من جمیع الرتب، والفراد اسر كل من ھؤالء االشـخاص      
 :العضاء مجلس االدارة وكبار المساھمین او القائمین على االدارة والفراد اسر ھؤالء االشخاص بقیود أھمھا 

ع یة المس اھمین العموم یـة للمؤسس ة اللبنان یة او من ادارة الفرع الرئیسي للمؤسسة      استص دار اج ازة مبدئ یة مس بقة م ن جم       -١
 ·المالیة االجنبیة

تحدی د ص ریح م ن ق بل مجلس ادارة المؤسسة اللبنانیة  او ادارة الفرع الرئیسي للمؤسسة االجنبیة لقیمة االعتماد  الممنوح             -٢
 وشروطــــــھ

ة مص رفیة او بكفال ة م ن مؤسسة مالیــــة مسجلة في لبنان تكون مقبولة من لجنة    تغط یة االع تماد بض مانة عین یة او بكفال          -٣
 ·الرقابة على المصارف 

 .ةمن االموال  الخاصة للمؤسسة المالی% ٢٥عدم تجاوز مجموع االعتمادات الممنوحة  -٤
م ن االم  وال الخاص  ة  % ٦ود الس  ابقة ، م نح اع  تمادات دون  التق  ید بالش روط ال  ثالث االول ى ف  ي ح  د    % ٢٥یمك ن، ض  من نس بة ال  ـ   

 · للمؤسسة المالیة
 

 التسلیف مقابل ضمانة سندات قیم منقولة  -ج
 لعمالئھ  ا تخّص  ص لتكوی  ن محفظ  ة س  ندات ق  یم م  نقولة إال بض  مانة ھ  ذه المحفظ  ة و   اع  تماداتیحّظ  ر عل  ى المؤسس  ة المال  یة  م  نح  

 ·اللبنانیة شـــرط أن تكون سندات القیم المعنیة متداولة في األسواق المالیة 
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من قیمة سندات القیم المنقولة المكونة لھذه المحفظة  بتاریخ فتح اإلعتماد حسب % ٥٠ال یمك ن أن ی تجاوز اإلع تماد المم نوح نس بة        
 ·ســـــعر إقفـــال األسواق المالیة المعنیة 

    
 ·من قیمتھا السوقیة %٥٠بة یمكن، فیما یتجاوز ھذه النسبة، قبول ضمانة سندات قیم منقولة أجنبیة متداولة بنس

 

 التوظیف في شھادات ایداع مصدرة من قبل مصرف لبنان -د
 
 التوظیف لصالح المؤسسة المالیة -١/د

تقدم من المركز الرئیسي لمصرف لبنان بطلب حصول على شھادات ایداع  تانللمؤسسة المالیة المقیمة وغیر المقیمة  یجـوز
 ایداععلى ان ال تقل القیمة االسمیة لكل شھادة او بالدوالر األمیركي او بالیورو العملة اللبنانیة الحرة لدیھ با ودائعھمصرفیة مقابل 

 بالنسبة للعملة اللبنانیة وعن مایة ألف دوالر أمیركي بالنسبة للعملة األمیركیة وعن مایة ألف یورو بالنسبة عن ملیار لیرة لبنانیة
 .الشروط المحددة في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان للعملة األوروبیة الموحدة ، مع التقید ب

 . ال یجوز للمؤسسة المالیة المقیمة وغیر المقیمة إعادة حسم شھادات اإلیداع المذكورة أعاله لدى مصرف لبنان 
 
 التوظیف لصالح العمالء -٢/د

 على  المسبقة، الحصولمصرف لبنانالمجلس المركزي ل ةة، تنفیذًا لعملیات ائتمانیة، وبعد موافق المقیمللمؤسسة المالیة یمكن
 لحساب زبائنھا مصدرة وفقًا للنصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان، شرط ان تكون ھذه  مصرفیةایداع شھادات

 :الشھادات 
لعقود  المعنیة بصفتھا مؤتمنًا وفقًا ألحكام قانون تطویر السوق المالیة والمؤسسة المالیةاسمیة او ألمر ا •

 . ٦/٦/١٩٩٦ تاریخ ٥٢٠االئتمانیة رقم 
 .غیر قابلة للتفرغ او للتظھیر اال للمصارف وللمؤسسات المالیة المقیمة وغیر المقیمة •

 

  التسلیف المدعوم من قبل الدولة-ھـ
ات التي تصنع محلیًا الزراعیة بما فیھا المؤسسأو السیاحیة أو تس تفید الق روض الت ي تم نحھا المؤسس ة المال یة للمؤسسات الصناعیة            

اجھ   زة تكنولوج   یا المعلوم   ات وال   برامج والتقن   یات المتخصص   ة وتق   وم بالخدم   ات المرت   بطة بھ   ذه االجھ   زة وال   برامج والتقن   یات   
ومؤسس ات الص ناعات الحرف یة، م ن دعم الدولة للفوائد المدینة علیھا وذلك  وفقًا للشروط المحددة في النصوص التنظیمیة الصادرة         

 · بنانعن مصرف ل
عل ى الج زء م ن الرص ید المس تعمل م ن الق رض لغایة خمسة ملیارات لیرة لبنانیة او ما یوازیھا عملة         % ٧تح دد ق یمة الدع م بنس بة         

على الجزء من الرصید المستعمل من القرض الذي یفوق خمسة ملیارات لیرة لبنانیة او ما یوازیھا عملة اجنبیة   % ٥اجنب یة وبنسبة    
 ·ه خمسة عشر ملیار لیرة لبنانیة او ما یوازیھا عملة اجنبیةولغایة حد اقصى قدر

 

  التسلیف الى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -و
كفال  ة ق  روض  -·ل·م·ش  ركة كف  االت ش "یمك  ن للمؤسس  ة المال  یة ان  تم  نح قروض  ًا للمؤسس  ات الص  غیرة والمتوس  طة لق  اء كفال  ة        

 ·"المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
من دعم الدولة للفوائد المدینة " ·ل·م·شركة كفاالت ش"وحة لغایات صناعیة او سیاحیة او زراعیة  لقاء كفالة   تستفید القروض الممن  

وفق ًا للش روط المح ددة ف ي النص وص التنظیم یة الص ادرة ع ن مصرف لبنان، بالرغم من عدم توفر شروط االقراض لجھة مدة ھذه             
 من تاریخ منحھا وذلك شرط اعطاء المقترض  األولیی ن ھا خ الل الس نتین   م ن اص ل  % ١٥الق روض او قیم تھا او اس تحقاق اك ثر م ن           

 ·فترة سماح للبدء بالتسدید ال تقل عن ستة اشھر من تاریخ منح القرض
من تاریخ استالم مصرف " یس ري الدع م عل ى ھ ذه الق روض دون الحاج ة ال ى موافق ة اف رادیة عل ى دع م ك ل قرض، وذلك اعتبارا             

 ·بالموافقة علیھ· ل·م·دوًال منظمًا وفقًا لنموذج خاص محدد من قبلھ وموقعًا من شركة كفاالت شلبنان من قبل المصرف ج
 

  القروض الصغیرة-ز
 تعریف القرض الصغیر -١/ز

 الجمعیات األھلیة أو المنظمات غیر الحكومیة(ك ل ق رض بالعمل ة اللبنانیة تمنحھ مؤسسات اإلقراض الصغیر     "یعت بر قرض ًا ص غیراً     
Organisations Non Gouvernementales (ONG   أو المؤسس  ات المال  یة لألف  راد أو للمؤسس  ات الص  غیرة الت  ي ت  تألف م  ن 
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أو خدماتیة أو سیاحیة أو ) ص ناعیة، زراع یة، حرف یة   (أربع ة أش خاص أو م ا دون لمس اعدتھم عل ى خل ق وتطوی ر مش اریع إنتاج یة               
 .رة لبنانیة وال تتجاوز مدة تسدیده ثالث سنواتتجاریة خاصة بھم، شرط أن یكون حده األقصى عشرة مالیین لی

 
 

 التسھیالت بالحساب الجاري  -ح
 

 :المؤسسة المالیةیحظر على  
 working(منح عمالئھا تسھیالت بالحساب الجاري إال لتمویل عملیات جاریة أو متعلقة برأس المال التشغیلي    -١

capital (ن قبل المصارف والمؤسسات المالیة، السیما  وبعد اإلطالع على مجموع التسھیالت الممنوحة لھ م
 التسھیالت بالحساب الجاري  

العقارات، اآلالت، المعدات وجمیع الموجودات التي لھا صفة   ( منح عمالئھا تسھیالت لتمویل األصول الثابتة،   -٢
لمنوي وذلك بعد دراسة الجدوى االقتصادیة للمشروع ا) term loans(إال بشكل قروض ذات آجال محددة ) ثابتة

 .تمویلھ والوضع المالي للعمیل وتحدید برنامج التسدید وفقًا للتدفقات النقدیة للعمیل  
 

من رأسمالھ التشغیلي وعلى أن ال تتجاوز، في كل        % ٧٠منح تسھیالت بالحساب الجاري لعمیل واحد تتعدى نسبة    -٣
مر إذا كان العمیل شخصًا طبیعیًا    األحوال، ما مجموعھ خمسة أضعاف اما أموال العمیل الخاصة واما حساب المستث   

 .أو مؤسسة فردیة
في حال تجاوزت ھذه التسھیالت الحد المشار إلیھ أعاله، یتم تحویل ھذا التجاوز إلى قرض ذات 

 . أجل محدد أو إلى سندات ألمر المؤسسة المالیة المعنیة مجدولة بحسب التدفقات النقدیة للعمیل
 : ال تدخل في احتساب ھذا الحد

 .والت المصرفیة والعملیات المرتبطة باعتمادات مستندیةالقب -
التسھیالت الممنوحة والمغطاة بضمانات نقدیة أو بكفاالت  -

 .مصرفیة
 
(ومؤقت ) accidental(السماح بتجاوز سقف التسھیالت بالحساب الجاري الممنوح لعمالئھا إال بشكل عرضي  -٤

temporary (من التسھیالت الممنوحة للعمیل وعلى أن ال % ١٠لیھ، على أن ال یفوق ھذا التجاوز، الموافق ع
 .أعاله) ٣(یفوق مجموع التسھیالت والتجاوز العرضي بكل األحوال الحد المذكور في الفقرة 

فرض أي تعویض أو غرامة أو أي زیادة إضافیة على الفائدة أو العمولة أو النفقات بالنسبة للتجاوزات الموافق  -٥
ة  إال في حال عدم إیفاء العمیل بتعھداتھ أو التزاماتھ الناتجة عن التجاوز العرضي في علیھا من المؤسسة المالی

% ٢ یومًا وفي ھذه الحالة یمكن للمؤسسة المالیة أن تفرض فائدة جزائیة إضافیة ال تتعدى نسبة ٩٠مھلة أقصاھا 
 .تحتسب على مبلغ التجاوز حصرًا من تاریخ حصولھ

لتجاوز، باالتفاق مع العمیل، بمھلة أقصاھا سنة واحدة من تاریخ ھذا في مطلق األحوال یتم تسویة ا
 :التجاوز وذلك عن طریق إحدى الخطوات التالیة

 . التسدید من قبل العمیل-
النظر بزیادة التسھیالت الممنوحة لھ إذا ارتأت المؤسسة المالیة أن الوضع المالي للعمیل یسمح  -

 .بذلك
وبالتالي یتم إیقاف ) رديء(أو) مشكوك بتحصیلھ( الفئتین دىضمن إح إعادة تصنیف الحساب -

 .التسھیالت الممنوحة للعمیل
 
المحددتین في ) رديء(أو) مشكوك بتحصیلھ( زی ادة نس بة الف ائدة عل ى التس ھیالت المس تعملة عند تصنیفھا من الفئتین         -٦

 .النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان
 

للتقید باألحكام  ٣١/١٢/٢٠٠٦مھلة أقصاھا ي تك ون ف ي وض ع غ یر م توافق مع أحكام ھذه الفقرة       الت  المؤسس ة المال یة     تعط ى    
 .المذكورة

 
 من قانون النقد والتسلیف وإعادة النظر بتحدید قیمة التسھیالت    ١٦١التشدد في التحقق من تطبیق أحكام المادة   المؤسسة المالیة على 

قل وكلما دعت الحاجة، للتأكد من حسن استعمال التسھیالت الممنوحة لكل من العمالء  الممنوحة لعمالئھا، مرة في السنة على األ
 . وحجم أعمال كل منھم المالي  الوضعومن مالءمتھا للمعطیات المتوافرة لدیھا عن 
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ل الخاصة  رأس المال التشغیلي واألمواعلى المسؤولین عن منح ومتابعة التسھیالت في المؤسسة المالیة التأكد من نوعیة بنود
 .للعمیل عن طریق المیزانیات المدققة وطلب معلومات إضافیة من العمیل عند الحاجة

 العملیات االئتمانیة  -٨
 

العمل یة االئتمان یة ھ ي العمل یة المج راة باالس تناد ال ى  عق د یول ي بموج بھ شخص طبیعي او معنوي، یدعى المنشىء، شخصا یدعى             
 ·محدد ،بحقوق او باموال منقولة تدعى الذمة االئتمانیة المؤتمن حق االدارة والتصرف ،الجل 

 
 ·یمكن الي مؤسسة  مالیة مباشرة  العملیات  االئتمانیة  واكتساب  صفة المؤتمن  وفقًا للشروط المحددة من قبل مصرف لبنان

  )خارجیة مدیریة الشؤون ال- الصادر عن مصرف لبنان  " في لبنانالعملیات االئتمانیة "٩ رقم راجع كتیب(
 

 العملیات المرتبطة بمؤشرات ومشتقات مالیة -٩
 

بھ  دف تس  ویقھا م  ن  أو ت  رویج اص  دار عل  ى موافق  ة مس  بقة م  ن مص  رف لب  نان،    ا  حص  ولھاال بع  د، لمؤسس  ة المال  یة ا عل  ى یحظ  ر
 :الجمھور

 .ع كانت ایداع او منتجات مالیة من اي نوببرامج مؤشرات أو مشتقات مالیة مرتبطة أو غیر مرتبطة أیة - ١
 .بمؤشرات أو بمشتقات مالیة من اي نوع كانت  عوائدھابرامج ایداع أو منتجات مالیة مرتبطة  أیة - ٢
 .أیة أدوات مالیة مركبة أو ناتجة عن عملیات تسنید مھما كان نوعھا او شكلھا - ٣
ة أو أوراق مالیة أو أرباح أسھم أو أی ة ش ھادات أو أدوات مال یة مرت بطة عوائدھ ا ب تدفقات مال یة ناجم ة ع ن اس ناد تجاری              - ٤

 .فوائد سندات
 

یعتبر تسویقًا من الجمھور، بمفھوم ھذه الفقرة، العرض أو الترویج الذي یستھدف بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وبأیة وسیلة 
 .لمؤسسة المالیةاكانت، عددًا یزید عن العشرین عمیًال من عمالء 

 
 · مع العمالء بالنسبة للعملیات المشار إلیھا  اعالهافیة التامة في عالقتھلمؤسسة المالیة اعتماد الشفااعلى 

 

 عملیات الوساطة المالیة -١٠
یمك ن للمؤسس ة المال یة ان ت زاول، سواء لحسابھا او لحساب زبائنھا، عملیات الوساطة المالیة التالیة مع مباشرة  لالجراءات العائدة         

 :لھا في ردھة بورصة بیروت 
 : ل الوساطة المالیة القیام ، بالعملیات المالیة التالیة   تشمل اعما

 عملیات على مختلف االدوات المالیة او القیم المنقولة المطروحة للتداول وال -أ 
 :سیما 

عملیات فوریة والجل ومستقبلیة وعملیات على حقوق الخیار والمقایضة وعملیات على سائر االدوات  
 :علق المشتقة او المركبة في كل ما یت

 .باالسھم بكافة انواعھا  -
بسندات الدین وبالسندات الحكومیة وبالسندات المصدرة من سائر اشخاص  -

 .القطاع العام  
 .باالوراق المالیة او التجاریة    -
 .بشھادات االیداع  -
 .بالعمالت  -
 .بالمعادن الثمینة   -
 .بالسلع  -

القیم المنقولة بما فیھ العملیات عملیات ادارة محافظ االوراق المالیة وسائر    -ب 
 .المذكورة اعاله وفقا للشروط المحددة من قبل مصرف لبنان 

 
یتوج ب عل ى القائمی ن ب إدارة المؤسس ة المال یة والعاملی ن لدیھ ا التق ید بالموج بات المح ددة م ن ق بل مص رف لبنان الخاصة بممارسة                   

 ·عملیات الوساطة المالیة
 ) مدیریة الشؤون الخارجیة - -الصادر عن مصرف لبنان" ط مؤسسة الوساطة المالیة في لبنانتأسیس ونشا  "٧ رقم راجع كتیب(
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 االستثمار المشترك اوالترویج لھا ھیئاتشاء وادارة  ان-١١
 

 ·یمكن للمؤسسة المالیة انشاء او المساھمة بانشاء وادارة صنادیق مشتركة لالستثمار او المساھمة بشركات  استثمار مشترك
انش اء جھاز اداري مستقل لدیھا یتولى ادارة الصندوق  وفق     المؤسس ة  المال یة الت ي ت تولى ادارة ص ندوق مش ترك لالس تثمار           عل ى 

 ·نظام ضبط داخلي یتضمن القواعد التي تكفل حسن التقید بالموجبات القانونیة والنظامیة المرعیة
 

بالمخاطر واألعباء المستثمرین  شرط ان یحاطجنبیة او الوطنیة الترویج لھیئات االستثمار األكما یمكن  للمؤسسة المالیة 
 والتزاماتھم ھمعلى قرارات  بالمعلومات كافة التي من شأنھا التأثیرھم تزویدوان یتموالعموالت التي تترافق مع التوظیف المقترح 

.المالیة   
 

ع رض أو ب یع أس ھمھا أو حصص ھا في     أو  ،جنب یة  جماع ي أ اس تثمار ترویج أو تس ویق ھی ئات   الت ي ترغ ب ب    لمؤسس ة المال یة    عل ى ا  
  .على ترخیص مسبق من المجلس المركزيأن تحصل  ،لبنان

 
 

 " التمویلياإلیجار"عملیات  -١٢
 التمویلي وفقًا للقانون اللبناني ھي عملیات تأجیر تجھیزات ومعدات وآلیات على انواعھا مشتراة من قبل المؤجر اإلیجارعملیات 

االحتفاظ بملكیتھا، شرط اعطاء المستأجر حق تملكھا بثمن متفق علیھ تحدد شروطھ عند اجراء العقد مع االخذ بھدف تأجیرھا مع 
 إیجارت كبدالباالعتبار، ولو جزئیًا، االقساط المدفوعة 

   
بممارسة عملیات یمك ن للمؤسس ة المال یة م زاولة عمل یات االیج ار التمویلي وفقًا للموجبات المحددة من قبل مصرف لبنان الخاصة             

 ·االیجار التمویلي
 ) مدیریة الشؤون الخارجیة -الصادر عن مصرف لبنان"  في لبنانتأسیس ونشاط شركة االیجار التمویلي  " ٦ رقم راجع كتیب(
 
 

 التعامل مع غیر مقیم  -١٣

  التعامل باللیرة اللبنانیة -أ
 الحظر -١/أ

 وم نح تس لیفات وف تح حس ابات مدی نة  بالعمل ة اللبنان یة للقط اع المال ي غ یر المقیم           یحظ ر عل ى المؤسس ة المال یة تلق ي ودائ ع ائتمان یة           
المص ارف والمؤسس ات المال یة ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالیة وشركات التأمین االجنبیة اواللبنانیة المتواجدة في       (

 ·)الخارج
 
 االكتتاب بسندات الخزینة اللبنانیة لصالح غیر المقیم-٢/أ

 :المقیم  وفق الشرطین التالیین یمكن للمؤسسة المالیة  ان تكتتب بسندات الخزینة اللبنانیة لحساب القطاع المالي غیر
 ·خّصیصًا لھذه الغایة  أن یكون مصدر األموال مبالغ بالعمالت االجنبیة ُتحّول الى عملة لبنانیة -
ؤسس ات م ن القط اع المال ي غ یر المقیم التي تنوي االكتتاب      اع الم مدی ریة العمل یات المال یة ف ي مص رف لب نان باس ماء الم                -

 ·وأخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على قبول ھذا االكتتاب وعلى حجمھ 
 
 شراء سندات خزینة لبنانیة من غیر المقیم-٣/أ

لیات عائدة لشراء یحظ ر عل ى المؤسس ة المال یة ش راء عمالت اجنبیة بصورة مباشرة او غیر مباشرة  من مصرف لبنان لتمویل عم      
 ·سندات خزینة بالعملة اللبنانیة في السوق الثانویة من مصارف ومؤسسات مالیة غیر مقیمة

 

  التعامل بسائر العمالت -ب
 تمویل الدیون المنشأة في الخارج ١/ب



 

 

 

10

 : ت، باستثناء قبول أو تمویل أي نوع من الدیون التي سبق وأنشئت في الخارج بأیة عملة كانیحظر على المؤسسة المالیة 
 ). G10(سندات الدین السیادیة التي تصدرھا مجموعة الدول العشرة  -
لمؤسسة من األموال الخاصة ل% ٥٠ شرط ان ال یتجاوز مجموعھا نسبة  فوقوما »BBB« المصنفة الدین سندات -

دوات المالیة المركبة وعلى ان تخفض منھا النسبة الموازیة لمجموع القیم االسمیة للعملیات المجراة على األالمالیة 
 . ادناه) ٢/ب(المذكورة في البند 

في حال كانت ھذه السندات صادرة عن شركات، یجب ان تكون ھذه الشركات خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنیفًا 
 . فوقوما »BBB«سیادیًا 

(ات التصنیف أو ما یوازیھ من قبل مؤسس (Standard & poor's) »اند بورز ستاندارد«یعتمد تصنیف مؤسسة 
Rating Agencies (األخرى المعروفة دولیًا. 

 
 القیام بعملیات على األدوات المالیة المركبة - ٢/ ب

الق یام لحس ابھا الخ اص م ع القطاع ات غ یر المق یمة بعمل یات عل ى األدوات المالیة المركبة، بأیة عملة          یحظ ر عل ى المؤسس ة المال یة      
 على ان ال یتجاوز مجموع قیمھا االسمیة  فوقوما »A«كبة ذات الرأسمال المضمون المصنفة كان ت، باستثناء األدوات المالیة المر  

 .لمؤسسة المالیةمن األموال الخاصة ل% ٢٥ما یوازي نسبة 
ف ي ح ال كان ت األدوات المال یة المرك بة ص ادرة ع ن ش ركات، یج ب ان تك ون ھ ذه الش ركات خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنیفًا                

 .وما فوق» BBB«سیادیًا 
 
 الحد االقصى للعملیة المجراة مع مصدر واحد -٣/ب

٢/ب(اعاله وفي البند ) ١/ب(یتعین عدم تجاوز مجموع العملیات المجراة مع المصدر الواحد و المذكورة في البند الثاني من البند 
 .لمؤسسة المالیةلمن األموال الخاصة % ١٠أعاله نسبة ) 
 

 تسھیالت من مصرف لبنان  -١٤
 

ی بلغ الح د االقص ى لرص ید التس ھیالت  بم ا ف یھ الفوائ د والعموالت ، التي یمكن لمصرف لبنان منحھا، بأي شكل كان، ألي مؤسسة          
 ·من االموال الخاصة االساسیة لھذه االخیره  % ٣٠مالیة  مسجلة لدیھ 

عقد االمانة واالعتمادات بالحساب الجاري تدخ ل ف ي احتس اب النس بة المذكورة عملیات حسم السندات التجاریة وشرائھا تحت نظام          
 ·وشراء السندات الخاصة 

یح دد المجل س المرك زي لمص رف لب نان ، ق یمة التس ھیالت التي یمكن أن یمنحھا لمؤسسة ما ضمن الحد االقصى المبّین آنفا ، على             
 ·ضوء تقید المؤسسة باحكام القوانین واالنظمة النافذة وعلى ضوء حسن تسییر عملھا

 
 

 نسبة االموال الخاصة الجاھزة الصافیة بالعملة اللبنانیة  -١٥
 

من اموالھا % ٤٠عل ى المؤسس ة المال یة ان تبق ي عل ى االق ل وعلى الدوام، وال سیما عند تكوین المؤونات او توزیع االرباح، نسبة              
 ·الخاصة الصافیة المحررة بالعملة  اللبنانیة امواًال نقدیة

ولة الجاھ زة ف ي ص نادیق المص رف واالم وال المودعة لدى مصرف لبنان او المصارف االخرى ولم یبق        تعت بر ام واال نقدی ة، الس ی       
 ·على تاریخ استحقاقھا سوى سنة او اقل او سندات الخزینة اللبنانیة التي لم یبق على تاریخ استحقاقھا سوى سنة او اقل

 

 مراكز القطع 16- 
 

 الحدود القصوى -أ
 م  ن مجم  وع  %١الح  تفاظ بمرك  ز قط  ع عمالن  ي ص  افي، مدی  ن أو دائ  ن ،  ال ی  تعدى ف  ي أي وق  ت نس  بة  یس  مح للمؤسس  ة المال  یة  ا

من % ٤٠عناص ر األم وال الخاص ة االساس یة الص افیة  عل ى ان ال ی تعدى مرك ز القط ع االجمال ي لدیھ ا ف ي الوق ت نفس ھ ما نسبتھ                    
عن  یة متق  یدة بص  ورة متزام  نة وم  تالزمة بنس  بة الم  الءة   مجم  وع االم  وال الخاص  ة االساس  یة الص  افیة وعل  ى ان تك  ون المؤسس  ة الم  

 ·المتوجبة 
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 مراكز القطع الثابتة الدائنة -ب
یس مح للمؤسس ة المال یة ش رط ان ال تك ون مملوكة بصورة مباشرة او غیر مباشرة من مصرف اإلحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة ال         

 قیمة األموال الخاصة االساسیة المحررة بالعملة اللبنانیة بعد تنزیل  العناصر من% ٦٠ت تعدى قیمتھا الموازیة بالعملة اللبنانیة نسبة    
 ·المحددة بموجب نصوص تنظیمیة خاصة صادرة عن مصرف لبنان

   
یتوج ب عل ى المؤسس ة المال یة اخ ذ موافق ة مص رف لب نان المس بقة لتكوی ن مراك ز القط ع الثابتة الدائنة مع تحدید نوع وكمیة العملة                    

 ·راؤھا المنوي ش
 

تح دد مھل ة ش ھر كح د اقص ى لتكوی ن مراك ز القط ع الثاب تة ، وذلك من تاریخ موافقة مصرف لبنان واال اعتبرت ھذه الموافقة ملغاة            
 ·حكمًا 

یخض ع لموافقة مصرف لبنان المسبقة كل تعدیل لعمالت مراكز القطع الثابتة الدائنة ، وعلى المؤسسة المالیة ان تعلم مصرف لبنان     
كم  ا ان اع  ادة تكوی  ن ھ  ذه المراك  ز تخض  ع لموافق  ة مس  بقة م  ن   · ال  رقابة عل  ى المص  ارف ع  ند تص  فیة أي مرك  ز قط  ع ثاب  ت  ولج  نة 

 ·مصرف لبنان 
 

 الرأسمال -١٧
 

یج ب أن ال یق ل رأس مال المؤسس ة المال یة اللبنان یة  او الرأس مال المخصص العمال فرع المؤسسة المالیة االجنبیة عن ملیاري لیرة         
 ·یحرر كامل راسمال  المؤسسة  المالیة نقدا في صنادیق مصرف لبنان · لبنانیة

 
عل ى المؤسس ة المال یة ان تثب ت، عل ى ال دوام، ان موجوداتھ ا تف وق ب الفعل المطلوب ات المتوجبة علیھا تجاه الغیر بمبلغ یساوي على                

 .االقل قیمة رأسمالھا
 

 . رأسمالھا في مھلة اقصاھا ستة اشھر على المؤسسة المالیة، اذا اصیبت بخسائر، ان تعید تكوین
 .ال یجوز للمؤسسة المالیة ان تخّفض رأسمالھا وان تسترد أي جزء منھكما 

 

 اسھم المؤسسة المالیة اللبنانیة -١٨
 

 · تنشأ المؤسسة المالیة بشكل شركة لبنانیة مغفلة  
 

 نوع االسھم -أ
 .مًا اسمیًةیجب ان تكون اسھم المؤسسة المالیة اللبنانیة كافة اسھ

 

 .نسبة تملك كل من اللبنانیین واالجانب -ب

  .المؤسسة المالیةال یوجد أي سقف على نسبة تملك االجانب من اسھم 

 تداول االسھم   -ج
یقتض ي الحص ول عل ى الموافق ة  المس بقة للمجل س المرك زي لمص رف لب نان ع ند الرغ بة باج راء تف رغ ع ن بع ض اسھم المؤسسة                       

م ن  مجم وع أس ھم المؤسسة    %  ١٠ى اكتس اب أح د االش خاص بص ورة مباش رة او غ یر مباش رة نس بة تف وق ال ـ             المال یة  ُیفض ي إل       
 المالیة

 
من مجموع اسھم مؤسسة مالیة، تضمین نظامھا  % ١٠عل ى ك ل شركة لبنانیة  تملك، بصورة مباشرة او غیر مباشرة، نسبة تفوق          

 :االساسي او عقد الشراكة احكاما توجب 
 ·ابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف خضوعھا لرق -
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موافق ة المجل  س المرك  زي المس  بقة عل  ى ك  ل تف  رغ ع  ن اس ھمھا او حصص  ھا وعل  ى ك  ل تعدی  ل ی  راد ادخال  ھ عل  ى ال  نظام      -
 .االساسي او عقد الشراكة 

 
 ·تفرغ بین االصول والفروع ال یعتبر تفرغا بمفھوم ھذه الفقرة انتقال األسھم عن طریق االرث، او التفرغ بین الزوجین او ال

 
یخض  ع لالص  ول الخاص  ة الموض  وعة م  ن ق  بل المجل  س المرك  زي لمص  رف لب  نان ال  تفرغ ع  ن االس  ھم الحاص  ل لش  ركات قابض  ة      

 ·اولشركات  تمارس نشاط الشركات القابضة او لشركات شقیقة 
 

لمؤسس ة المال یة، م ن أھل یة وكف اءة الم تفرغ لھم       ی تحقق المجــ ـلس المرك زي لمص ـــرف لب نان، ق بل الــب ت بال تفرغ ع ن اس ــــــھم ا               
 ·المادیة والمعنویة 

 
 

 االحتیاطي االداري والمؤونات -١٩
 

 عشرة% (١٠مال احتیاطي  باقتطاع  ینبغ ي عل ى المؤسس ة المالیة، عمًال بالنصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان، تكوین          
 ·من ارباحھا  السنویة الصافیة) بالمایة 

  
 

  انشاء الفروع  -٢٠
 

   بالنسبة للمؤسسة المالیة اللبنانیة-أ
ویعلق مصرف لبنان · إن ف تح أو نق ل ف رع للمؤسس ة المال یة اللبنان یة، ف ي لب نان والخ ارج، یخض ع لموافقة مسبقة من مصرف لبنان              

 :موافقتھ على توافر الشروط التالیة
 · وجود جدوى اقتصادیة من جراء فتح أو نقل الفرع -
 · مؤسسة المالیة على تحمل االعباء الناتجة عن فتح أو نقل الفرعمقدرة ال -
تطابق وضع المؤسسة المالیة مع أحكام القوانین واالنظمة المرعیة االجراء ومع تعلیمات وتوصیات مصرف لبنان ولجنة  -

 . الرقابة على المصارف
 · سالمة الوضعین االداري والمالي للمؤسسة المعنیة -

  
أو أي ع بارة مش ابھة عل ى أوراقھ ا وف ي اعالناتھا وبیاناتھا أو أي      " ف رع ق ید التأس یس   " المال ّیة  ذك ر ع بارة      یحظ ر عل ى المؤسس ة       

 ·مستند عائد لھا دون أن یكون سبق وصدر موافقة صریحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان بفتح الفرع المعني 
 
 او في الخارج یبقى صالحا لمدة سنة من تاریخ صدور قرار المجلس ان ك ل ترخ یص لمؤسس ة مال یة بف تح ف رع جدی د لھ ا في لبنان          

المرك زي ، ویتوج ب عل ى المؤسس ة المال یة بالتالي فتح الفرع ومزاولة االعمال  فیھ مع العموم قبل انقضاء ھذه المھلة واال سقطت          
 ·الموافقة حكما 

 
ف ، الغاء الموافقة الممنوحة لفتح فرع أي مؤسسة مالیة كان یع ود للمجل س المرك زي ، ب ناء عل ى اقتراح لجنة الرقابة على المصار            

 ·یتبین أنھ یحمل المؤسسة أعباء تؤثر على وضعھا العام بشكل جدي 
 

 · یخضع تملك فرع مؤسسة مالیة من قبل مؤسسة مالیة أخرى للشروط التي یخضع لھا فتح فرع جدید
 

   بالنسبة لفرع المؤسسة المالیة االجنبیة-ب
وفق  ا للش  روط المنص  وص عل  یھا    نقل فرع للمؤسسة المالیة االجنبیة، في لبنان ، یخضع لموافقة مسبقة من مصرف لبنان إن فتح أو

 · في الفقرة السابقة
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 العملیات المالیة المنفذة بالوسائل االلكترونیة  -٢١

 شروط الممارسة -أ
م مصرف لبنان مسبقًا برغبتھا القیام بالنشاط المرخص لھا بھ، یتعی ن عل ى المؤسس ة المالیة التي ترغب بممارسة ھذه العملیات اعال     

 · كلیًا او جزئیًا، باي من الوسائل االلكترونیة
 

 مبادىء عامة یقتضي التقید بھا -ب
ھة تتق  ید بص  ورة مطلق  ة بم  بادىء االس  تقامة وال  نزا      ان " العملیات المالیة بالوسائل االلكترونیة"على المؤسسة المالیة التي تتعاطى 

والش فافیة وان تت بع االج راءات الت ي تؤم ن اعل ى درج ات االم ان وان ت تخذ ك ل االحت یاطات المتوج بة ل تحدید وحص ر المسؤولیات                  
 ·المختلفة

 
 :عالوة على المبادىء العامة المذكورة اعاله ، یقتضي التقید بما یأتي 

 ·الكاملة للتعاقدان ال تقل سن العمیل عن الثمانیة عشرة وان یكون متمتعًا باالھلیة  -١
 ·ان ال یتم اعطاء معلومات عن حساب العمیل اال لقاء موافقة خطیة صریحة ومسبقة -٢
 :ان ال یتم  قبول التوقیع االلكتروني اال عند توفر الشروط التالیة مجتمعة  -٣

 ·اتفاق صریح بین المعنیین -
 ·استعمال الموقع لرمز تعریف شخصي -
س اعة م  ن تنف یذ العمل  یة ویت  بع   ٢٤ ید االلكترون  ي خ الل مھل  ة اقص  اھا تأك ید م  ن المؤسس ة الم  نفذة، یرس  ل بال بر    -

 ·بالبرید  العادي ضمن مھلة اسبوع اال اذا طلب المعني من المؤسسة  االحتفاظ بالبرید لدیھا
 ·قیام المؤسسة المنفذة بابالغ العمیل بوضعیة شھریة مفصلة ترسل على  عنوان مختار مسبقًا منھ -

 
التسلیف لصالح شخص واحد حقیقي او معنوي بجمیع الوسائل االلكترونیة لدى مؤسسة واحدة نسبة ان ال ی تجاوز اجمالي      -٤

 · من اموالھا الخاصة% ٢٠
 ·ان تشیر المؤسسة المالیة على موقعھا االلكتروني الى رقم تسجیلھا لدى مصرف لبنان -٥

 
 

 مكافحة تبییض االموال -٢٢
 

 القواعد االلزامیة لمكافحة تبییض االموال - أ
 

في عملیات تبییض ا تورطھالمؤسسة المالیة من خالل ممارستھا لنشاطاتھا المتنوعة اتخاذ االجراءات التي من شأنھا تالفي  على 
 من قبل  عد االلزامیة المحددة   القوا اوذلك باعتمادھ، ٢٠/٤/٢٠٠١تاریخ    ٣١٨اموال ناتجة من الجرائم المحددة في القانون رقم      
 : مصرف لبنان، ومنھا على سبیل الذكر ال الحصر   

من ان لھم وجود فعلي وفقًا لوثائق     والتأكد عند التعامل معھم للمرة االولى االتثّبت من ھویة ونشاط مراسلیھ -١
 من نوعلیس  تعامل معھتستحصل علیھا، والتأكد بصورة خاصة من ان المصرف االجنبي الذي    تثبوتیة 

   " Shell bank ". 
 .للعملیة المنوي اجراؤھا) المستفید الفعلي(التحقق من ھویة العمیل وتحدید صاحب الحق االقتصادي    -٢
 بایة عملیة تنطوي على شك بوجود تبییض    "ھیئة التحقیق الخاصة    " حاكم مصرف لبنان بصفتھ رئیسا لـ      اعالم -٣

 .اموال
وكأن لیس لھا   او التي تبدو  في ظروف غیر اعتیادیة من التعقید      ريجت  العملیات التي  بعضبة قا التشدد في مر -٤

 .مبرر اقتصادي او ھدف مشروع 
 



 

 

 

14

 اللجان والوحدات االداریة المكلفة مراقبة العملیات لمكافحة تبییض االموال - ب
 

 : المؤسسة المالیةعلى  -
یر الخزینة، مدیر الفروع ومن    مدیر العملیات، مد ،انشاء لجنة مختصة مؤلفة من المدیر العام، مدیر المخاطر .١

 .التحققمسؤول عن وحدة 
وتسمى فیما بعد ) Compliance Unit( لتحقق من تطبیق االجراءات والقوانین واالنظمة المرعیة   لانشاء وحدة  .٢

 " .وحدة التحقق "
  . المؤسسة المالیةتعیین مسؤول عن مراقبة العملیات في كل من فروع .٣

 
 ، كل في ما عناھا، وعلى سائر المسؤولین المعنیین في المؤسسة المالیةالمنشأة لدى على اللجان والوحدات االداریة   −

ھي كما مراقبة ومكافحة عملیات تبییض االموال، لمتعلقة ب ا التفصیلیة والمتنوعة االجراءات  دقائق  اتباعالمؤسسة المالیة
 .في النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان   محددة 

 

  احكام مختلفة-ج
 

 :المؤسسة المالیةعلى 
 للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعملیات تبییض االموال  ممكننةتنظیم مركزیة  -
 . على طرق مكافحة تبییض االموالمستمر بشكل  الموظفین بغیة اطالعتنظیم برامج تدریبیة -

 
 

 :المؤسسة المالیةعلى مفوض مراقبة 
النصوص   واحكام  تبییض االموال باحكام قانون لمؤسسة المالیةا اجراءات التدقیق الداخلي للتحقق من تقید    مراجعة -

 . التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان   
 والى حاكم مصرف لبنان والى لجنة      المؤسسة المالیة یرفعھ الى مجلس ادارة     المراجعة اعداد تقریر سنوي بخصوص  -

بخصوص تفعیل اعمال  لمراجعة واقتراحاتھ  الرقابة على المصارف، على ان یتضمن ھذا التقریر باالضافة الى نتائج ا   
المؤسسة المالیة باالجراءات المنصوص علیھا في     من قیام    الرقابة على العملیات، معلومات مفصلة حول التحقق   

 .النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصرف لبنان   
 النصوص التنظیمیة   حكامال عن أي مخالفة " ھیئة التحقیق الخاصة    "لـ بصفتھ رئیساً  فورًا  حاكم مصرف لبنان  ابالغ -

 .الصادرة عن مصرف لبنان  
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  المؤسسات المالیة  الموجھة الى األساسیة والتعامیم، القراراتالقوانینالئحة ب:  ١ملحق رقم 
 
 
 قوانین  

 رقم القانون  التاریخ الموضوع
 ٣٠٤مرسوم اشتراعي رقم  ٢٤/١٢/١٩٤٢ قانون التجارة

 ١٣٥١٣مرسوم اشتراعي رقم  ١/٨/١٩٦٣ التسلیفقانون النقد و
 ٥٢٠قانون رقم  ٦/٦/١٩٩٦ تطویر السوق المالیة والعقود االئتمانیة

 ٢٣٤ قانون رقم  ١٠/٦/٢٠٠٠ تنظیم مھنة الوساطة المالیة
   ٣١٨ قانون رقم  ٢٠/٤/٢٠٠١ مكافحة تبییض االموال

 
 
 

التعامیم األساسیة الصادرة عن    
موجھة حصریًا مصرف لبنان وال
 للمؤسسات المالیة

 
 التاریخ الموضوع

 
رقم 
 القرار

 رقم التعمیم

 تنظیم البیانات المالیة للمؤسسات المالیة 
 الوضعیات المالیة

١٣/٣/١٩٩٧ 
٤/١٢/٢٠٠١ 

٦٥٠٤ 
٧٩٩٦ 

  ١أساسي للمؤسسات المالیة رقم 
وسیط للمصارف وللمؤسسات المالیة 

ولمؤسسات الوساطة المالیة ولشركات 
 ٥إلیجار التمویلي رقم ا

 شروط تأسیس وممارسة عمل المؤسسات المالیة
 شروط تأسیس وممارسة عمل المؤسسات المالیة
 شروط تأسیس وممارسة عمل المؤسسات المالیة
  شروط تأسیس وممارسة عمل المؤسسات المالیة

٢٢/١٠/١٩٩٨ 
١٦/١٠/٢٠٠٣ 
٧/١/٢٠٠٤ 

٢٤/٢/٢٠٠٤ 

٧١٣٦ 
٨٥١٨ 
٨٦١٦ 
٨٦٤٨ 

 ٢سات المالیة رقم أساسي للمؤس
 ٣٩وسیط للمؤسسات المالیة رقم 

  ٤٣رقم  للمؤسسات المالیة وسیط 
 ٤٦ رقم  للمؤسسات المالیةوسیط
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   لدى مصرف لبنان المسجلةمؤسسات المالیةالالئحة : ٢ملحق رقم 
 
 
 

تاریخ 

 التأسیس

 
 

 المؤسسة المالیةاسم 

 

 رقم ال
 ئحةالعلى 

مصرف 
 لبنان

١٩٧٥ Arab Finance Corporation S.A.L. ١   .ل.م.المؤسسة المالیة العربیة ش 

١٩٧٥ Investment Trading Company S.A.L. ٢ ل.م.شركة االستثمار التجاریة ش 

١٩٧٨ Credit Commercial Et Foncier S.A.L. ٥ ل.م.االعتماد التجاري والعقاري ش 

١٩٨٢ Sogelease Liban S.A.L. ٦ ل.م.سوجیلیز لبنان ش 

١٩٨٢ Societe d'Investissements Financiers S.A.L. ٧ ل.م.مؤسسة االستثمارات المالیة ش 

١٩٨٣ Societe Financiere Du Liban S.A.L. ٨ ل.م.شركة لبنان المالیة ش 

١٩٩٣ Bemo Securitisation S.A.L. ٩ ل.م.بیمو سیكیوریتایزیشن ش 

١٩٩٤ Fidus S.A.L. ١٠ ل.م.فیدوس ش 

١٩٩٤ Capital Investment Services S.A.L. ١١ ل.م.كابیتال انفستمنت سرفیسز ش 

١٩٩٥ Lebanon Invest S.A.L. ١٢ ل.م.شركة لیبانون انفست ش 

١٩٩٥ Gulf Finance And Investment Company S.A.L. ١٣ .ل.م.غولف فایننس اند انفستمنت كومباني ش 

١٩٩٥ Libano- Française Finance S.A.L.  ١٤ ل.م.شفرانسیز فینانس لیبانو 

١٩٩٦ G.T. Asseily & Co. S.A.L. ١٦ ل.م.عسیلي وشركاه ش. تي. جي 

١٩٩٦ Saradar Investment House S.A.L. ١٧ .ل.م.سرادار انفستمنت ھاوس ش 

١٩٩٦ Financial Funds Advisors International S.A.L. ١٨ ل.م. فاینانشل فوندز ادفایزرز انترناشیونال ش 

١٩٩٦ Middle East Capital Group (MECG) 
 

) جي. سي. اي. ام(میدل ایست كبیتال غروب 
 ل.م.ش

١٩ 

١٩٩٧ Allied Business Investment Corporation S.A.L. 
الالید بیزنس انفستمنت كوربوریشن 

 )ابیكورب.(ل.م.ش
٢٢ 

١٩٩٨ BLC Finance S.A.L. ٢٣ .ل.م.س فایننس ش.ل.ب 

١٩٩٨ Halawi Investment Trust S.A.L. ٢٤ .ل.م.حالوي انفستمنت تراست ش 

١٩٩٨ Finance Center Corporation (FCC) S.A.L. ٢٥ .ل.م.المركز المالي ش 

١٩٩٨ Credit Financier S.A.L. ٢٦ .ل.م.االعتماد المالي ش 

١٩٩٩ 
Kafalat  S.A.L. - Guarantees For Loans To  

Small & Medium Enterprises 

 كفالة قروض المؤسسات -. ل.م.كفاالت ششركة 

 الصغیرة والمتوسطة
٢٧ 

٢٠٠٠ Capital Finance Company S.A.L. ٢٨ .ل.م.كابیتل فینانس كومباني ش 

٢٠٠٠ Societe Libanaise De Factoring S.A.L. - 
SOLIFAC S.A.L. 

 سولیفاك -. ل.م.الشركة اللبنانیة للفاكتورینغ ش

 .ل.م.ش
٢٩ 

٢٠٠١ Credit-Card Services Co.  S.A.L. ٣٠ .ل.م.شركة خدمات بطاقات االئتمان ش 

٢٠٠١ Al Mawarid Financial Services S.A.L. ٣١ .ل.م.الموارد للخدمات المالیة ش 
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٢٠٠٣ Credit Trust S.A.L.  ٣٢ .ل.م.شكرادیت تراست 

2004 MENA Capital S.A.L.  ٣٤ .ل.م.شمینا كابیتال 

٢٠٠٤ HSBC Financial Services (Lebanon) S.A.L. 
سي فینانشیل سیرفیسیز .بي.شركة أیش أس

  .ل.م.ش) لبنان(
٣٥ 

2005 Capital Investment Corporation S.A.L.  ٣٦   .ل.م.شكابیتال انفستمنت كوربوریشن 

٢٠٠٥ Bob Finance S.A.L  ٣٧   .ل.م.شبوب فینانس 

٢٠٠٥ Amwal Invest S.A.L  ٣٨  ل.م.شاموال انفست 

2005 Societe Amex ( Middle East )E.C.   ٣٩ .م . ب . م .ش ) الشرق األوسط  ( شركة أمیكس 

 

 


