تعميم وسيط رقم ٤١١
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة ولشركات االيجار التمويلي

ن#######ودعكم ربط#######ا ً نس#######خة ع#######ن الق#######رار الوس#######يط رق#######م  ١٢١٩٤ت#######اريخ  ٢٠١٦/٢/٢٩المتعل#######ق
بتعديل كل ﻣن :
 الق###رار األساس###ي رق###م  ٧٧٧٦ت###اريخ ) ٢٠٠١/٢/٢١عملي###ات التس###ليف والتوظي###ف والمس###اھمةوالمشاركة( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٨١
 النظ###ام التطبيق###ي إلص###دار اس###ھم المص###ارف اللبناني###ة والت###داول بھ###ا المرف###ق ب###القرار األساس###يرقم  ٧٨١٤تاريخ  ٢٠٠١/٥/١١المرفق بالتعميم االساسي رقم .٨٢
 القرار األساسي رقم  ٧١٣٦تاريخ ) ١٩٩٨/١٠/٢٢شروط تأسيس وﻣمارسة عمل المؤسساتالمالية( المرفق بالتعميم االساسي للمؤسسات المالية رقم .٢
 النظ####ام التطبيق####ي لق####انون تنظ####يم ﻣھن####ة الص####رافة المرف####ق ب####القرار األساس####ي رق####م ٧٩٣٣تاريخ  ٢٠٠١/٩/٢٧ﻣوضوع التعميم االساسي لمؤسسات الصرافة رقم .٣
 القرار االساسي رقم  ٧٥٤٠تاريخ ) ٢٠٠٠/٣/٤شروط تأسيس وﻣمارسة عمل شركات "اإليجارالتمويلي" ( المرفق بالتعميم االساسي لشركات االيجار التمويلي رقم .١
بيروت  ،في  ٢٩شباط ٢٠١٦
حاكم ﻣصرف لبنان

رياض توفيق سالﻣه

قرار وسيط رقم ١٢١٩٤
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ٢٠٠١/٢/٢١
والقرار األساسي رقم  ٧٨١٤تاريخ ٢٠٠١/٥/١١
والقرار األساسي رقم  ٧١٣٦تاريخ ١٩٩٨/١٠/٢٢
والقرار األساسي رقم  ٧٩٣٣تاريخ ٢٠٠١/٩/٢٧
والقرار االساسي رقم  ٧٥٤٠تاريخ ٢٠٠٠/٣/٤
إن حاكم ﻣصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد  ٧٠و ١٧٤و ١٨٢منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ٣٠٨تاريخ  ٢٠٠١/٤/٣المتعلق بإصدار اسھم المص#ارف والت#داول بھ#ا وإص#دار
سندات الدين وتملك العقارات ﻣن قبل المصارف سيما المادة  ١٣ﻣنه،
وبنا ًء على القانون رقم  ٣٤٧تاريخ  ٢٠٠١/٨/٦المتعلق بتنظيم مھنة الصرافة في لبنان سيما
المادة  ١٣منه،
وبناء على القانون رقم  ١٦٠تاريخ  ١٩٩٩/١٢/٢٧المتعلق بتنظيم عمليات االيجار التمويلي سيما المادة
 ١٣ﻣنه،
وبنا ًء على قانون ﻣكافحة تبييض االﻣوال وتمويل االرھاب رقم  ٤٤تاريخ  ٢٠١٥/١١/٢٤سيما
المادة الرابعة ﻣنه،
وبن###ا ًء عل###ى الق###رار األساس###ي رق###م  ٧٧٧٦ت###اريخ  ٢٠٠١/٢/٢١وتعديالت###ه المتعل###ق بعملي###ات التس###ليف
والتوظيف والمساھمة والمشاركة،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٨١٤تاريخ  ٢٠٠١/٥/١١وتعديالته المتعلق بالنظام التطبيق#ي إلص#دار
اسھم المصارف اللبنانية والتداول بھا،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧١٣٦تاريخ  ١٩٩٨/١٠/٢٢وتعديالته المتعلق بشروط تأسيس
وممارسة عمل المؤسسات المالية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٩٣٣تاريخ  ٢٠٠١/٩/٢٧وتعديالته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون
تنظيم مھنة الصرافة،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ٧٥٤٠تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٤وتعديالته المتعلق بشروط تأسيس وﻣمارسة
عمل شركات "اإليجار التمويلي"،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٦/٢/٢٤
يـقـَـرّر ﻣـا يـأتـي:
المادة األولى :يضاف الى المادة االولى ﻣن القرار األساس#ي رق#م  ٧٧٧٦ت#اريخ  ٢٠٠١/٢/٢١البن#د )(٧
التالي نصه:
 -٧يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان،
مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية ،مسجلة داخل ميزانياتھا أو خارجھا،
مع الشركات أو الصناديق المشتركة لالستثمار التي تكون اسھمھا أو حصصھا،
كليا ً أو جزئياً ،لحامله أو مملوكة ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،من قبل شركات
أو صناديق مشتركة لالستثمار اسھمھا أو حصصھا ،كليا ً أو جزئياً ،لحامله«.
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-٢المادة الثانية :يضاف الى المادة  ٤ﻣن النظام التطبيقي إلصدار اس#ھم المص#ارف اللبناني#ة والت#داول بھ#ا
المرفق بالقرار األساسي رقم  ٧٨١٤تاريخ  ٢٠٠١/٥/١١البند التالي نصه:
» -بالنسبة للشركات وللصناديق المشتركة لالستثمار المتفرغ لھا ،نسخة ﻣصدقة وفقا
لألصول عن النظام االساسي أو عقد الشراكة على ان يتضمن كل ﻣنھما نصا ً يفيد بأن
جميع اسھم ھذه الشركات أو حصص ھذه الصناديق اسمية وﻣملوكة  ،بشكل ﻣباشر
أو غير ﻣباشر ،بالكاﻣل وعلى الدوام ﻣن قبل أشخاص طبيعيين أو شركات تكون
اسھمھا اسمية«.
المادة الثالثة :يلغى نص المادة التاسعة من القرار األساسي رقم  ٧١٣٦تاريخ ١٩٩٨/١٠/٢٢
ويستبدل بالنص التالي:
» -١يخض######ع االكتت######اب والت######داول باس######ھم المؤسس######ات المالي######ة لت######رخيص ﻣس######بق
ﻣن المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحاالت التالية:
أ -إذا أ ّدى ذل##ك ال##ى اكتس###اب المكتت##ب او المتف###رغ ل##ه ،بص###ورة ﻣباش##رة أو غي###ر
ﻣباشرة ،نسبة تفوق ) %١٠عشرة بالماية( ﻣن ﻣجموع اسھم المؤسسة المالية.
ب -اذا ك##ان المكتت##ب أو المتف##رغ ل##ه يمل##ك عن##د اج##راء التف##رغ  %١٠او اكث##ر ﻣ##ن
ﻣجموع اسھم المؤسسة المالية .
ج -إذا كان المكتتب أو المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء ﻣجلس اإلدارة الحاليين أو
المنتخبين وﻣھما كان عدد األسھم المتفرغ عنھا.
تحتس######ب ﻣس######اھمة ال######زوج واالوالد القاص######رين واي######ة ﻣجموع######ة اقتص######ادية
ﻣن ضمن نسبة الـ %١٠المذكورة اعاله في الفقرتين )أ( و )ب( .
 -٢تطبق احكام الم#ادتين  ٥و  ٥ﻣك#رر ﻣ#ن النظ#ام التطبيق#ي الص#دار اس#ھم المص#ارف
والت###داول بھ###ا المرف###ق ب###القرار االساس###ي رق###م  ٧٨١٤ت###اريخ  ٢٠٠١/٥/١١عل###ى
الشركات وصناديق االستثمار التي تساھم في راسمال اي ﻣؤسسة ﻣالي#ة لبناني#ة عل#ى
ان تعتمد في ﻣعرض تطبيقھما نسبة  %١٠بدالً ﻣن نسبة الـ.%٥
 -٣عل##ى المؤسس##ات المالي##ة اع##الم ﻣص##رف لبن##ان ع##ن ك##ل تف##رغ ع##ن اس##ھم ي##ؤدي ال##ى
اكتساب المتفرغ له نسبة توازي  % ١٠او اقل ﻣن راسمالھا .
تتحقق المؤسسات المالية المعنية على كاﻣل ﻣسؤوليتھا ﻣن توفر جميع الشروط
القانونية والنظاﻣية )حق االولوية للمساھمين ،ﻣوافقة ﻣجلس االدارة (...للتفرغات
عن االسھم المشار اليھا في البند ) (٣ھذا وﻣن صحة المعلوﻣات التي تبلغھا الى
ﻣصرف لبنان وﻣن أن النظام االساسي أو عقد الشراكة لكل ﻣن الشركات
والصناديق المشتركة لالستثمار المتفرغ لھا ،يتضمن نصا ً يفيد بأن جميع اسھم ھذه
الشركات أو حصص ھذه الصناديق اسمية وﻣملوكة ،بشكل ﻣباشر أو غير ﻣباشر،
بالكاﻣل وعلى الدوام ﻣن قبل أشخاص طبيعيين أو شركات تكون اسھمھا اسمية.
 -٤يعود للجنة الرقابة على المصارف:
أ -التحق##ق ﻣ##ن تطبي##ق احك##ام ھ##ذه الم##ادة وﻣراقب##ة ص##حة احتس##اب نس##ب الحص##ص
والمساھمات واالكتتابات بصورة غير ﻣباشرة .
ب -التحقق ﻣيدانيا ﻣن صحة المستندات المتعلقة بالتفرغ#ات ع#ن االس#ھم وﻣ#ن ص#حة
المعلوﻣات المقدﻣة واعالم حاكم ﻣصرف لبنان فور وقوعھا على اية ﻣخالفة.
 -٥ال يعتب#####ر تفرغ#####ا بمفھ#####وم ھ#####ذه الم#####ادة انتق#####ال االس#####ھم ع#####ن طري#####ق االرث
أو الوصية .
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-٣المادة الرابعة :يضاف الى المادة السادسة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مھنة الصرافة المرفق
بالقرار األساسي رقم  ٧٩٣٣تاريخ  ٢٠٠١/٩/٢٧البند التالي نصه:
» -بالنسبة لشركات االﻣوال المتفرغ لھا ،نسخة ﻣصدقة وفقا ً لألصول عن النظام االساسي
على ان يتضمن نصا ً يفيد بأن جميع اسھم ھذه الشركات اسمية وﻣملوكة  ،بشكل ﻣباشر
أو غير ﻣباشر ،بالكاﻣل وعلى الدوام ﻣن قبل أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات
لبنانية تكون اسھمھا اسمية«.
المادة الخامسة :يلغى نص الفقرة )أ( من البند ) (٢من المقطع "رابعا ً" من المادة السابعة من النظام
التطبيقي لقانون تنظيم مھنة الصرافة المرفق بالقرار األساسي رقم ٧٩٣٣
تاريخ  ٢٠٠١/٩/٢٧ويستبدل بالنص التالي:
ً
»أ  -نسخة ﻣصدقة وفقا ً لألصول عن النظام االساسي على ان يتضمن نصا يفيد بأن جميع
اسھمھا اسمية وﻣملوكة ،بشكل ﻣباشر أو غير ﻣباشر ،بالكاﻣل وعلى الدوام ﻣن قبل
أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات لبنانية تكون اسھمھا اسمية«.
المادة السادسة :يضاف الى نص المادة الثالثة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مھنة الصرافة
المرفق بالقرار األساسي رقم  ٧٩٣٣تاريخ  ٢٠٠١/٩/٢٧البند ) (٣التالي نصه:
» -٣يحظر على مؤسسات الصرافة القيام بأي عمليات من أي نوع كان
)عمليات صيرفة أو غير صيرفة( ،مسجلة داخل ميزانياتھا أو خارجھا،
مع الشركات أو الصناديق المشتركة لالستثمار التي تكون اسھمھا
أو حصصھا ،كليا ً أو جزئياً ،لحامله أو مملوكة ،بصورة مباشرة
أو غير مباشرة ،من قبل شركات أو صناديق مشتركة لالستثمار اسھمھا أو
حصصھا ،كليا ً أو جزئياً ،لحامله«.
المادة السابعة :يلغى نص البند ) (٢ﻣن المادة السابعة ﻣن القرار األساسي رقم ٧٥٤٠
تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٤ويستبدل بالنص التالي:
» -٢على شركات األﻣوال التي تتملك اسھما في رأسمال شركة "اإليجار التمويلي"
تضمين نظاﻣھا األساسي ﻣا يفيد أن جميع أسھمھا اسمية وﻣملوكة ،بشكل ﻣباشر
أو غير ﻣباشر ،بالكاﻣل وعلى الدوام ﻣن قبل أشخاص طبيعيين أو شركات تكون
اسھمھا اسمية«.
المادة الثاﻣنة :يلغى نص المادة العاشرة ﻣن القرار األساسي رقم  ٧٥٤٠تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٤ويستبدل
بالنص التالي:
» أوالً :على شركات "االيجار التمويلي" ان تتقيد بأحكام قانون ﻣكافحة تبييض االﻣوال
وتمويل االرھاب رقم  ٤٤تاريخ  ٢٠١٥/١١/٢٤وبالنصوص التنظيمية الصادرة
عن ﻣصرف لبنان بھذا الخصوص.
ثانياً :يحظر على شركات "االيجار التمويلي" القيام بأي عمليات من أي نوع كان،
مالية أو غير مالية ،مسجلة داخل ميزانياتھا أو خارجھا ،مع الشركات أو
الصناديق المشتركة لالستثمار التي تكون اسھمھا أو حصصھا ،كليا ً أو جزئياً،
لحامله
أو مملوكة ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،من قبل شركات أو صناديق مشتركة
لالستثمار اسھمھا أو حصصھا ،كليا ً أو جزئياً ،لحامله«.
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-٤المادة التاسعة :تم#####نح المص#####ارف والمؤسس#####ات المالي#####ة الت#####ي تك#####ون ف#####ي وض#####ع ﻣخ#####الف ألحك#####ام
كل ﻣ#ن الم#ادة االول#ى والم#ادة الثاني#ة والم#ادة الثالث#ة ﻣ#ن ھ#ذا الق#رار ﻣھل#ة ح#دھا االقص#ى
سنتين ﻣن تاريخ صدوره لتسوية أوضاعھا.
المادة العاشرة :يُعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الحادية عشرة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٩شباط ٢٠١٦
حاكم ﻣصرف لبنان
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