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تأسيس ونشاط
شركة "اإليجار التمويلي"
في لبنان

إن المعلومات الواردة في هـذه النشـرة هي فقط إلعطاء
القارىء معلومـات أساسية عن تأسيس ونشاط شركة "اإليجار
التمويلي" في لبنان.
يعود لمصـرف لبنـان تعديل ما يــراه ضروريا أو مناســـبا
منهـا ضمـن إطـار الصالحيات المحفوظة له بموجب القوانين
واألنظمة النافذة·
ويمكن عند االقتضاء مراجعة مديرية الشـؤون الخارجية في
مصـرف لبنان للحصول على أية إيضاحات إضافية كما يمكن
الحصول على نسخ من هذه النشرة عبر االتصال بمديرية
الشؤون الخارجية على العنوان التالي:

مـصــــــــرف لـبـنـــــــــان
مديرية الشؤون الخارجية
ص·ب 11-4455:بيروت -لبنان
هاتف 361 1 252353 :
361 1 047777
فاكس 361 1 252353 :
بريد الكتروني:
bdlext@bdl.gov.lb
http://www.bdl.gov.lb
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 -1موضوع شركة "اإليجار التمويلي"
الموضوع األساسيي لشيركة "اإليجيار التميويلي" هيو القييا وفقيا للقيانون اللبنياني ،بعملييات تيأجير تجهييزات ومعيدات ويلييات عليى
أنواعها مشتراة من قبل المؤجر بهدف تأجيرها مع االحتفاظ بملكيتها ،شرط إعطاء المستأجر حق تملكها لقاء ثمين متفيق علييه تحيدد
شروطه عند إجراء العقد مع األخذ باإلعتبار ،ولو جزئيا ،األقساط المدفوعة كبدالت إيجار.

 -2تأسيس شركة "اإليجار التمويلي"
يحظر احتراف أعمال "اإليجار التمويلي" في لبنان إال:
 -1لشركات مغفلة لبنانية مختصة محصور موضوعها بمزاولة عمليات "اإليجار التمويلي" والعمليات المتممة لها.
 -3لفروع الشركات المغفلة األجنبية التي يكون موضوعها األساسي القيا بعمليات "اإليجار التمويلي".
 -2للمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان.
ال تعتبر مؤسسات أو شركات "إيجار تمويلي" المؤسسات أو الشركات التجارية التي تميارس عملييات "اإليجيار التميويلي" بصيورة
تابعة لموضوعها التجاري األساسي.
يتوجب على الشركات المشار إليها في البنيدين  )1و  )3أعياله الحصيول عليى تيرخيص مسيبق مين المجليس المركيزي 1لمصيرف
لبنان قبل المباشرة بالعمل.

 -3إجراءات التأسيس
أ -طلب الترخيص بالتأسيس والمستندات المرفقة
على الراغبين بالحصول على ترخيص لتأسيس شركة "إيجار تمويلي" لبنانية أو لتأسييس فيرع شيركة "إيجيار تميويلي" أجنبيية أن
يتقدموا من مصرف لبنان بطلب موقع وفقا لألصول كالتالي:

أ -2/بالنسبة لشركة "اإليجار التمويلي" اللبنانية

يق ّد طلب الحصيول عليى التيرخيص إليى مصيرف لبنيان موقعيا مين المؤسسيين مرفقيا بيه نسيخة أصيلية وثيال صيور عين كيل مين
المستندات التالية:
 -1مستند مثبت لهوية المؤسسين واألشخاص الذين سيساهمون باالكتتاب وبتحرير رأسمال الشيركة واألشيخاص المتوقيع تكلييفهم
بمها إدارية عليا إخراج قيد إفرادي/هوية/جواز سفر/نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري إذا كان أي من المؤسسين
أو المساهمين شخصا معنويا).
 -3بيانات موقعة من كل من األشيخاص المحيددين أعياله تتضيمن سييرتهم الذاتيية الشيهادات والخبيرات وغيرهيا مين المعلوميات
المادية والمعنوية) وتقييم دقيق لذممهم المالية.
 -2مستخرج ال يعود تاريخه ألكثر من ثالثة أشهر عن السجل العدلي العائد لكل من هؤالء األشخاص.
 -5بيان بنسبة المساهمة المحددة لكل من المكتتبين في رأسمال الشركة ،على أن يتضيمن فةية األسيهم وكيفيية توزيعهيا بيين لبنياني
وغير لبناني ،مقيم وغير مقيم.
 -4دراسة جدوى تتعلق بتأسيس الشركة تغطي فترة ثال سنوات مقبلة وتشتمل بصورة مفصلة على ما يلي:
أ -مصادر تمويلها وأوجه استثماراتها.
ب -بيان األرباح والخسائر المرتقبة.
ج -الميزانيات المرتقبة.
د -التدفق النقدي المرتقب.
 1يتألف المجلس المركزي لمصرف لبنان من :حاكم مصرف لبنان رئيسا) ،نواب الحاكم األربعة ،مدير عا وزارة المالية ،ومدير عا وزارة االقتصاد
والتجارة.
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 -6بيان يوضح ،إطار أي ارتباط ،مباشير أو غيير مباشير ،إذا وجيد ،بيين الشيركة المزميع تأسيسيها وبيين مؤسسية أو مجموعية أو
مجموعات اقتصادية معينة ،في لبنان والخارج.
 -0مشروع كل من:
أ -النظا األساسي للشركة.
ب -الهيكلية اإلدارية المزمع اعتمادها.
ج -أسس تنظيم الرقابة والضوابط الداخلية.

أ -1/بالنسبة لفرع شركة "اإليجار التمويلي" األجنبية

يق ّد طلب الحصول على ترخيص بتأسيس الفرع إلى مصرف لبنان موقعا وفقا لألصول ومرفقا به نسخة أصلية وثال صور عن
كل من المستندات التالية:
 -1النظا األساسي للشركة األجنبية ،مصدقا وفقا لألصول.
 -3المسيتندات والبيانيات المنصييوص عليهيا فيي البنييود  )1و  )3و  )2مين الفقييرة -2أ )1/أعياله والمتعلقية بممثييل الشيركة فييي
لبنان وباألشخاص المتوقع تكليفهم بمها إدارية عليا عند االقتضاء.
 -2شهادة تسجيل الشركة في بلد المنشأ أو الترخيص المعطى لها مين السيلطات المختصية لممارسية عملييات "اإليجيار التميويلي"
بصورة أساسية ،مصدقين وفقا لألصول.
 -5قرار ،مصدق وفقا لألصول ،صادر عن مجلس إدارة الشركة األجنبية يتضمن:
 الموافقة على فتح فرع لها في لبنان ،موضوعه األساسي القيا بعمليات "اإليجار التمويلي". تعيين ممثل الشركة في لبنان وتحديد صالحياته. -4المستندات والبيانات المنصوص عليها في البنود  )4و  )6و -0ب) و -0ج) من الفقرة -2أ )1/أعاله.
 -6التقارير السنوية المدققة عن أعمالها للسنوات الثال األخيرة مع الميزانية وحساب األرباح والخسائر العائدة لهذه السنوات.
ب -قرار المجلس المركزي
يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بقدر ما يرى أنه يخد المصلحة العامة .ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح
الترخيص أو رفضه.

ب -2/بالنسبة لشركة "اإليجار التمويلي" اللبنانية
في حال الموافقة على الترخيص ،يصدر القرار عن الحاكم بشكل إسمي ،أي بتعيين األشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يحق لهم
المشاركة في االكتتاب بأسهم الشركة وفي تحرير قيمتها ونسبة مشاركة كيل واحيد مينهم .وال يجيوز ألي مينهم التفيرغ عين حقيه فيي
االكتتاب والتحرير إلى شخص يخر ولو كان هذا األخير صاحب حق باالكتتياب والتحريير إال بموافقية المجليس المركيزي لمصيرف
لبنان.

ب -1/بالنسبة لفرع شركة "اإليجار التمويلي" األجنبية
في حال الموافقة على الترخيص ،يصدر القرار عن الحاكم بشكل إسمي ،وال يجوز لشركة "اإليجيار التميويلي" األجنبيية الميرخص
لها التفرغ عن حقها في الترخيص إلى أي شركة "إيجار تمويلي" أجنبية أخرى إال بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان.
ج -تحرير قيمة رأس المال
يقتضي االكتتاب بكامل أسهم رأسمال شركة "اإليجار التمويلي" اللبنانية وتحرير كامل قيمتها كما وتحريير كاميل قيمية مخصصيات
فرع شركة "اإليجار التمويلي" األجنبية لدى مصرف لبنان ،نقدا ودفعة واحدة  ،خالل الميدة المحيددة فيي قيرار الترخيـيص ،وتيودع
األموال في حساب مج ّمد باسم "الشركة أو الفيرع) قييد التأسييس" دون أن ينيت هيذا الحسياب أيية فائيدة أو يترتيب علييه أيية نفقية أو
عمولة.
يمكن لمصرف لبنان أن يقبل كليا أو جزئيا التحرير بشكل تحويل بالعملية األجنبيية يُيدفع فيي حسياب مصيرف لبنيان ليدى مراسيل ليه
يقو بتعيينه ،ويُنفذ مصرف لبنان التحرير بإجراء عملية قطع يحدد بنتيجتها المقابل بالليرة اللبنانية للمبلغ الذي دفيع فيي حسيابه ليدى
مراسله.
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د -التسجيل في السجل التجاري

د -2/بالنسبة لشركة "اإليجار التمويلي" اللبنانية
يُسجل المشرف على السجل التجاري المختص الشركة لديه بعد تزويده بالمستندات التالية المتعلقة بتأسيسها:
 قرار مصرف لبنان بالترخيص بتأسيس شركة "إيجار تمويلي". نسخة عن النظا األساسي المؤشر عليه من قبل مصرف لبنان ،مصادقا عليه من قبل الكاتب العدل المختص. إيصاالت التحرير المثبتة دفع كامل قيمة أسهم رأسمال الشركة لدى مصرف لبنان. محضر اجتماع الجمعية التأسيسية للمساهمين التي تحققت من صحة تأسيس الشركة وانتخبت أعضاء أول مجلس إدارة. محضر اجتماع مجلس اإلدارة الذي انتخب أول رئيس له وعيّن ،عند االقتضاء ،المدير العا المساعد.وتصدر أمانة السجل التجاري شهادة تسجيل الشركة.

د -1/بالنسبة لفرع شركة "اإليجار التمويلي" األجنبية
تودع وزارة االقتصاد والتجارة  -مصلحة التجارة /دائرة الشركات -نسخة عن المستندات المعددة في الفقيرة -2أ )3/باسيتثناء تلي
المعددة في البندين  )4و  )6منهيا .وتصيدر وزارة االقتصياد والتجيارة ،بنتيجية اإلييداع ،إفيادة "عليم وخبير" بتسيجيل كيل مين فيرع
الشركة ووكالة الشخص أو األشخاص المكلفين بإدارتها لديها.
تييودع أمانيية السييجل التجيياري المختصيية نسييخة ميين المسييتندات المقدميية إلييى وزارة اإلقتصيياد والتجييارة -مصييلحة التجييارة /دائييرة
الشركات -ومن قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان بالموافقة على إنشاء الفرع وإيصال التحرير المثبت تحرير كامل قيمة رأس
المال المخصص الستثمارات الفرع في لبنان والعلم والخبر الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة.
تصدر أمانة السجل التجاري شهادة تسجيل فرع شركة أجنبية تجارية.
هـ -التسجيل على الئحة شركات "اإليجار التمويلي"

هـ -2/بالنسبة لشركة "اإليجار التمويلي" اللبنانية
يييتم تسييجيل شييركة "اإليجييار التمييويلي" اللبنانييية علييى الئحيية شييركات "اإليجييار التمييويلي" التييي يصييدرها مصييرف لبنييان ،بموجييب
استدعاء يقدمه ،إلى مصرف لبنان ،رئيس مجلس اإلدارة ،ويُرفق به نسيخة مصيادقا عليهيا مين قبيل أميين السيجل التجياري عين كيل
من:
 النظييا األساسييي لشييركة "اإليجييار التمييويلي" المؤشيير عليييه ميين قبييل مصييرف لبنييان ،مصييادقا عليييه ميين قبييل الكاتييب العييدلالمختص.
 محضر اجتماع الجمعية التأسيسية للمساهمين مصادقا عليه من قبل الكاتب العدل. محضر اجتماع مجلس اإلدارة الذي انتخب أول رئيس و ّعين ،عند االقتضاء ،المدير العا المساعد. طلب تسجيل الشركة لدى أمانة السجل التجاري. شهادة تسجيل شركة "اإليجار التمويلي" في السجل التجاري. -اإلذاعة التجارية.

هـ -1/بالنسبة لفرع شركة "اإليجار التمويلي" األجنبية
يتم تسجيل فرع شركة "اإليجار التمويلي" األجنبية على الئحة شركات "اإليجار التمويلي" التيي يصيدرها مصيرف لبنيان ،بموجيب
استدعاء يقدمه ،إلى مصرف لبنان ،الشخص المول إدارة الفرع ويرفق به:
 نسخة عن كل من اإلفادة الصادرة بنتيجة تسجيل الفرع لدى أمانة السجل التجاري في بيروت ومن المستندات التي تم تسجيلهالدى السجل المذكور ممهورة بالخاتم والتوقيع المثبتين لهذا التسجيل.
 نسييخة عيين "العلييم والخبيير" الصييادر بنتيجيية تسييجيل الفييرع لييدى  -مصييلحة التجييارة /دائييرة الشييركات -فييي وزارة االقتصييادوالتجارة ومن المستندات التي تم تسجيلها لديها ممهورة بالخاتم والتوقيع المثبتين لهذا التسجيل.
على شركة "اإليجار التميويلي" اللبنانيية أو فيرع شيركة "اإليجيار التميويلي" األجنبيية أن تبيرز قيرار إدراجهيا عليى الئحية شيركات
"اإليجار التمويلي" التي يصدرها مصرف لبنان في مكان ظاهر للجمهور في مركزها الرئيسي وفي سائر فروعها.
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كما عليها أن تذكر رقم التسجيل المخصص لها في هذه الالئحة عليى جمييع أوراقهيا المطبوعية والمخطوطية إليى جانيب المعلوميات
المتوجب ذكرها على هذه األوراق السجل التجاري الذي سجلت لديه ،رقم التسيجيل فيي هيذا السيجل ،اإلشيارة بجانيب تسيميتها إليى
طبيعتها القانونية -شركة مغفلة لبنانية ،أو فرع لشركة أجنبية -مقدار رأس المال.)...
و -مهلة التأسيس
على شركة "اإليجار التمويلي" المرخص بتأسيسها من قبل المجليس المركيزي لمصيرف لبنيان أن تسيتكمل معيامالت تأسيسيها بميا
فيها تحرير رأس المال والتسجيل لدى المراجع المختصة) وأن تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة أقصاها ستة أشهر من تياريخ تبلغهيا
قرار الترخيص ،تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص.
ز -اإلفراج عن المبالغ المجمدة في حساب "شركة اإليجار التمويلي قيد التأسيــس"
بعد إتما إجراءات التأسيس ،والتسجيل في السجل التجاري ،وبعد إدراج اسم الشيركة عليى الئحية شيركات "اإليجيار التميويلي" ييتم
اإلفراج عن رأسمال الشركة المدفوع والمجمد في حساب لدى مصرف لبنان بنياء عليى اسيتدعاء يوجهيه رئييس مجليس اإلدارة إليى
مصرف لبنان بهذا الشأن.
يُمكن تحويل رأس المال إ ّما إلى حساب جار دائن يُفتح باسم الشركة اللبنانية أو فرع الشركة األجنبية لدى مصيرف لبنيان ،فيي حيال
موافقته على فتح حسابات إيداع لشركات "اإليجار التمويلي" لديه ،أو إلى أي حساب يخر يُفتح باسمها لدى مصرف يخر.

 -4رأسمال شركة "اإليجار التمويلي"
أ -الرأسمال األدنى
يجب أن ال يقل رأسمال شركة "اإليجار التمويلي" أو مخصصات فرع الشركة األجنبية عن مليياري لييرة لبنانيية وييدفع بكامليه نقيدا
في مصرف لبنان .كما يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديل قيمة الرأسمال أو المخصصات في أي وقت ،ويعود له إعطاء
مؤسسات "اإليجار التمويلي" العاملة مهال لتسوية أوضاعها.
ب -الموجودات المقابلة لرأس المال
يحدد مصرف لبنان مبادئ تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأس المال أو المخصصات وله أن يفرض على كيل
شركة "إيجار تمويلي" أن تثبت في أي وقت بأن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغيير ،بمبليغ يسياوي عليى
األقل قيمة الرأسمال أو المخصصات.
ج -إعادة تكوين رأس المال أو تخفيضه
على شركة "اإليجار التمويلي" التي تكون قد أصيبت بخسيائر أن تعميد ،خيالل مهلية حيدها األقصيى سيتة أشيهر ،إميا إلعيادة تكيوين
رأسمالها أو مخصصات فرعها ،أو لتجميد احتياطي نقدي يودع في مصرف لبنان بناء لطلب هذا األخيير ،وإميا لتخفيي الرأسيمال
أو مخصصات الفرع شرط أن ال يقل عن الحد األدنى المفروض من مصرف لبنان.

 -5تكوين االحتياطي
على شركات "اإليجيار التميويلي" اللبنانيية ،وفيروع الشيركات األجنبيية ،تكيوين ميال احتيياطي باقتطياع  %17مين األربياح السينوية
الصافية.

 -6أسهم شركة "اإليجار التمويلي" اللبنانية وأصول التفرغ عنها
أ -نوع األسهم
يجب أن تكون أسهم شركة "اإليجار التمويلي" اللبنانية كافية أسيهما اسيمية .وعليى شيركات األميوال اللبنانيية التيي تتملي أسيهما فيي
رأسمال شركة "اإليجار التمويلي" تفوق نسبة  %17من مجموع أسهم الشركة ،تضمين نظامها األساسيي ميا يفييد أن جمييع أسيهمها
اسمية.
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ب -أصول التفرغ عن األسهم
يخضع التفرع عن األسهم في رأسمال أية شركة "إيجار تمويلي" لترخيص مسبق من المجلس المركيزي لمصيرف لبنيان وذلي فيي
الحاالت التالية:
 إذا أ ّدى التفرغ إلى اكتساب أحد األشخاص ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،نسيبة تفيوق  %17عشيرة بالمايية) مين مجميوعأسهم شركة "اإليجار التمويلي" هذه.
 إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد األسهم المتفرغ عنها.وال يعتبر تفرغا عن اسهم بمفهو هذه الفقرة انتقال األسهم عن طريق اإلر أو التفرغ بين الزوجين أو بين األصول والفروع.

 -7الشركات المالكة
أ -تعريف
تييدعى "الشييركة المالكيية" الشييركة التييي تمل ي أكثيير ميين  % 4ميين أسييهم شييركات "اإليجييار التمييويلي" اللبنانييية العامليية فييي لبنييان أو
الخارج.
ب -واجبات "الشركات المالكة"
يطلب من الشركات المالكة المسجلة في لبنان التقيد بما يأتي:
 -1إعداد بيانات مالية سنوية إفرادية مدققة وفق نماذج صادرة عن مصرف لبنان ومنظمة وفقا لمعيايير المحاسيبة الدوليية التيي ال
تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول في لبنان.
 -3إعداد بيانات مالية سنوية مجم عة عن المجموعة االقتصادية المشكلة منهيا ومين المصيارف والمؤسسيات الماليية اللبنانيية ومين
المؤسسييات ذات الطييابع المييالي أو غييير المييالي المرتبطيية بهييا والمسييجلة فييي لبنييان أو الخييارج وذل ي وفقييا ألسيياليب التجميييع
الصادرة عن مصرف لبنان.
 -2إعتميياد ،فييي إعييداد بياناتهييا المالييية المجمعيية ،نمييوذجي الميزانييية وحسيياب األربيياح والخسييائر المعييدين للنشيير الصييادرين عيين
مصرف لبنان.
 -5تنظيم محاسبتها الداخلية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية التي ال تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول في لبنان.
 -4إنشاء جهاز خاص بالرقابة الداخلية يعمل وفقا للتنظيمات السارية على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.
 -6تزويييد كييل ميين مديرييية الشييؤون القانونييية لييدى مصييرف لبنييان ولجنيية الرقابيية علييى المصييارف ،سيينويا بواسييطة المصييارف
والمؤسسات المالية المعنية وضمن المهلة المحددة إلرسال البيانات المالية السنوية العائدة لهذه األخيرة ،بالمستندات التالية:
أ  -بياناتها المالية السنوية اإلفرادية والمجمعة والمدققة الميزانية وحساب االرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية) .
ب -النشييرة السيينوية  )Bulletinالتييي تصييدرها وتتضييمن جميييع المعلومييات المالييية وغييير المالييية عنهييا وعيين مؤسسييات
مجموعتها.
ج -تقارير مفوضي المراقبة السنوية وتقارير المتابعة نصف السـنوية.
د  -محاضيير الجمعييية العمومييية ومجلييس اإلدارة المتعلقيية بالمصييادقة علييى الحسييابات السيينوية وبانتخيياب أعضيياء ورئيييس
مجلس اإلدارة.
 -0االسترشاد ،في اإلفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية المتعلقية بمؤسسيات المجموعية ،بالمعييار المحاسيبي اليدولي رقيم
 15الخاص بالتقرير عن المعلومات المالية لقطاعات األعمال.
 -8تعيين ذات مفوضي المراقبة المعينين لمؤسسات الوساطة المالية التابعة لها للتدقيق في أعمالها وبياناتها المالية.
 -3نشر بياناتها المالية االفرادية والمجمعة سنويا وفقا لما هو متبع بالنسبة للمصارف وللمؤسسات المالية العاملة في لبنان وتزويد
مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن الصحف التي تم النشر فيها.
 -17تزويد لجنة الرقابة على المصارف ،مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تميوز وشيهر كيانون الثياني وبواسيطة المصيارف
والمؤسسات المالية المعنية ،بما يلي:
أ  -بيان مفصل يتضمن أسماء المساهمين فيها مع تبيان جنسياتهم ونسب مسياهماتهم وفةية األسيهم التيي يملكونهيا فيي حيال
وجودها ومعلومات عن الشركات التي تساهم في "الشركات المالكة" ،باإلضافة إلى كيل تعيديل يطيرأ عليى هيذا البييان
خالل السنة.
ب -بيان مفصل يتضمن المعلومات المحددة أعاله عن مساهمات "الشركات المالكة" المعنيية فيي الشيركات كافية فيي لبنيان
أو الخارج.
 -11أن تكون أسهم "الشركات المالكة" كافة ،المسجلة في لبنان ،أسهما إسمية.
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ج -واجبات مفوض المراقبة لدى "الشركات المالكة" المسجلة في لبنان
على مفوض المراقبة لدى "الشركات المالكة" المسجلة في لبنان إعداد التقارير السنوية وتقرير المتابعة نصيف السيـنوي المتوجبيـة
وفقا لقواعد المراقبة الدولية التي ال تتعارض مع القواعد السـارية في لبنان.
د -واجبات شركات "اإليجار التمويلي" العاملة في لبنان
على شركات "اإليجار التمويلي" العاملة في لبنان:
أ -متابعيية تقيييد "الشييركات المالكيية" المسييجلة فييي لبنييان ،المعنييية بتعليمييات مصييرف لبنييان ،ومفوضييي المراقبيية المعينييين لييديها
بالموجبييات المييذكورة فييي الفقييرة ب-واجبييات "الشييركات المالكيية") والفقييرة ج -واجبييات مفييوض المراقبيية لييدى "الشييركات
المالكة" المسجلة في لبنان) أعاله.
ب -تزويد كل من مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالمستندات المحددة في البند  )6من
من الفقرة ب -واجبات "الشركات المالكة") العائدة "للشركات المالكة" المسجلة في الخارج.
ج -تزويد لجنة الرقابة على المصارف ،مرتين في السينة بالبييانين المحيددين فيي البنيد  )17مين الفقيرة ب -واجبيات "الشيركات
المالكة") العائدين "للشركات المالكة" المسجلة في الخارج.

 -8قيود خاصة بمؤسسي شركة "اإليجار التمويلي" والعاملين لديها
ال يمكن ألي شخص أن ينشئ أو أن يدير أو أن يكون مستخدما لدى شركة "إيجار تمويلي" إذا كان محكوميا علييه بيأي مين الجيرائم
او الجنح او المخالفات المنصوص عليها في المادة  130من قانون النقد والتسليف ال سيما:
 -1إذا كان محكوما عليه ،في لبنان أو في الخارج ،منذ أقل من عشر سنوات الرتكابه أي جريمة عادية أو سرقة أو سيوء ائتميان،
أو احتيال ،أو جنحة تطبق عليها عقوبات االحتيال ،أو اختالس أميوال أو قييم أو إصيدار شييكات دون مؤونية عين سيوء نيية أو
النيل من مكانة الدولة المالية.
 -3إذا كان أعلن إفالسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على األقل.
 -2إذا حكم عليه لمخالفته أحكا قانون  2أيلول سنة  1346المتعلق بسرية المصارف.
وال يحق ألي شيخص يشيغل منصيب رئييس مجليس إدارة أو ميدير عيا أو ميدير عيا مسياعد أو ميدير أو ميدير مسياعد أن يميارس
أعماال تجارية خاصة وال أن يكون عضوا في شركات أشخاص يترتب عليه إزاءها مسؤوليات غير محدودة.

 -9فتح أو نقل الفروع
يخضع لموافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان فتح أو نقل أي فرع لشركة "اإليجار التمويلي" ،في لبنان والخارج.
يعلق المجلس المركزي منح موافقته على توفر الشروط التالية:
أ -وجود جدوى من جراء فتح أو نقل الفرع.
ب -مقدرة الشركة على تحمل األعباء الناتجة عن فتح أو نقل الفرع.
ج -تطابق وضع الشركة مع أحكا القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء ومع تعليمات وتوصيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على
المصارف.
د -سالمة الوضعين اإلداري والمالي للشركة المعنية.
كمييا يحظّير علييى شييركة "اإليجييار التمييويلي" ذكيير عبييارة "فييرع قيييد التأسيييس" أو أي عبييارة مشييابهة علييى أوراقهييا وفييي إعالناتهييا
وبياناتها أو أي مستند عائد لها قبل صدور موافقة صريحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان بفتح الفرع المعني.
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إن كل ترخيص لشركة "اإليجار التمويلي" بفتح فرع جديد لها فيي لبنيان أو فيي الخيارج يبقيى صيالحا لميدة سينة مين تياريخ صيدور
قرار المجلس المركزي ،ويتوجب عليها بالتالي فيتح الفيرع ومزاولية األعميال فييه ميع العميو قبيل انقضياء هيذه المهلية وإال سيقطت
الموافقة حكما.
ويعود للمجلس المركزي ،بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصيارف ،إلغياء الموافقية الممنوحية لفيتح أي فيرع لشيركة "اإليجيار
التمويلي" يتبين أنه يُحمل الشركة أعباء تؤثر على وضعها العا بشكل جدي.

 -11قيود عمليات "اإليجار التمويلي"
أ -تفرغ المؤجر عن األموال المؤجرة
إذا تفرغ المؤجر ،خالل مدة اإلجارة ،عن أموال مشمولة بعملية "اإليجار التمويلي" تنتقيل حكميا إليى المتفيرغ ليه موجبيات المتفيرغ
الذي يبقى ضامنا لها ما لم يوافق المستأجر خطيا على إعفاء المؤجر من هذا الموجب.
ب -تفرغ المستأجر عن موجباته
ال يجوز للمستأجر التفرغ عن موجباته إال بعد الحصول على موافقة الميؤجر الخطيية ،ويبقيى المسيتأجر األساسيي بعيد ذلي ملزميا،
بالتكافل والتضامن مع المتفرغ له ،بجمييع الموجبيات األساسيية الناشيةة عين عقيد "اإليجيار التميويلي" ،ميا ليم يينص هيذا العقيد عليى
خالف ذل .
ج -حراسة األموال المؤجرة
تنتقل حراسة األموال المؤجرة إلى المستأجر فور استالمه لها بموجب محضر ،وتترتب عليه ،بالتالي ،أية مسؤولية ناشيةة عين هيذه
الحراسة.
د -هالك األموال المؤجرة
تقع مخاطر هالك المال المؤجر على المستأجر حتى لو حصل ذل نتيجة فعل خارج عن إرادته.
هـ -المسؤولية عن األموال المؤجرة
يتحمل المستأجر المسؤولية الناجمة عن المال المؤجر تجاه الغير ،ال سيما المسؤولية الناشةة عن فعل الجوامد.
ويعود للمستأجر مداعاة الغير ،باعتباره مفوضا حكما من المال المؤجر بذل  ،للتعوي عين أي ضيرر أصيابه ،ميرتبط باسيتعماله
العادي للمال المؤجر ،على أن يعلم المؤجر بهذه المداعاة ،ويحق لهذا األخير التدخل فيي النيزاع إذا رغيب ،ميا ليم يينص العقيد عليى
خالف ذل .
و -ضمان عيوب األموال المؤجرة
ال يتحميل المييؤجر أي موجيب ضييمان أليية عيييوب ظياهرة أو خفييية فيي المييال الميؤجر ،أو ألييية موجبيات تقييع عليى بييائع هيذا المييال.
بالمقابييل ،يتمتييع المسييتأجر بحييق مييداعاة البييائع مباشييرة ،بالنسييبة لجميييع الموجبييات التييي يتحملهييا بييائع المييال تجيياه المييؤجر .وعلييى
المستأجر أن يعلم المؤجر خطيا بمطالبته البائع فور قيامه بذل  ،ويحق للمؤجر التيدخل ،إذا اختيار ذلي  ،ليدعم مطاليب المسيتأجر أو
لجعل الحكم نافذا بالنسبة إليه.
ز -إفالس المستأجر
في حال إشهار إفالس المستأجر ،ال يكون لهذا اإلفالس أي تأثير على ملكية المؤجر لألموال.
ح -إعادة تأجير األموال المؤجرة وتصفيتها
علييى المييؤجر ،إذا كييان ميين المؤسسييات المالييية المسييجلة لييدى مصييرف لبنييان ،إعييادة تييأجير األمييوال المشييمولة بعمليييات "اإليجييار
التمويلي" ،أو تصفيتها خالل مدة أقصياها سيتة أشيهر مين تياريخ حليول أجيل العقيد ،إذا ليم يسيتعمل المسيتأجر حقيه بشيرائها ،أو مين
تاريخ إنهاء العقد ألي سبب كان قبل حلول اجله.
ويتعين على المؤسسات المالية مراجعة مصرف لبنان إذا لم تستطع التقيد بهذه المهلة لظروف خارجة عن إرادتها.
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ط -العالقة بين المؤجر-البائع و البائع-المستأجر
تبقى الموجبيات التيي ارتيبط بهيا المسيتأجر تجياه الميؤجر فيي عقيد "اإليجيار التميويلي" ،سيارية المفعيول ،مهميا حصيل مين طيوارئ
بالنسبة لعقد شراء األموال المؤجرة ،باعتبار أن المستأجر يحل محيل الميؤجر فيي الموجبيات والحقيوق الناشيةة عين عقيد البييع تجياه
البائع .ولكن يجوز للمؤجر والمستأجر االتفاق خطيا في عقد "اإليجار التمويلي" على خالف ذل .
ي -دعاوى "اإليجار التمويلي"
تطبق المحكمة المختصة في دعاوى "اإليجيار التميويلي" األصيول المسيتعجلة ،وتصيدر قرارهيا فيي اليدعاوى المرفوعية إليهيا دون
إبطاء ،ولها أن تصدر هذا القرار مع ّجال نافذا على أصله بكفالة أو من دون كفالة.
ك -إعفاءات
تطبق على األموال المؤجرة بموجب عقد "إيجار تمويلي" ،وطوال مدة هيذا العقيد المتفيق عليهيا ،أيية إعفياءات ضيريبية أو جمركيية
يكون المستأجر مستفيدا منها وال تستحق هذه الضرائب والرسو الجمركية إال في حيال اسيتعادة الميؤجر الفعليية لألميوال الميؤجرة،
وذل ألي سبب كان .كما يستفيد المستأجر من اإلعفاءات المنصيوص عنهيا فيي الميادة خمسية مكيرر مين قيانون ضيريبة اليدخل فيي
حال توافر شروطها.
ل -محاسبة عمليات "اإليجار التمويلي"
على الصعيد المحاسبي ،يعتبر عقد "اإليجار التمويلي " كعقد تمل بالنسبة للمستأجر وكعقد تمويل بالنسبة للمؤجر ،وذل إذا تضمن
العقد أحد الشروط اآلتية:
 -1حتمية انتقال ملكية المال المؤجر إلى المستأجر عند انتهاء مدة العقد.
 -3حق اختيار للمستأجر بشراء المال المؤجر عند انتهاء مدة العقيد ،بمبليغ ال يتجياوز عشيرة بالمةية مين قيمتيه المعتميدة الحتسياب
األقساط عند إجراء العقد.
 -2موازاة المدة التعاقدية لثالثة أرباع الحياة االقتصادية المتبقية للمال المؤجر على األقل وفقا لتقديرها بتاريخ إجراء العقد.
 -5بلوغ القيمة الحالية ) (Present Valueلبدالت اإليجار المتوجبية خيالل العقيد محتسيبة بتياريخ العقيد ،لميا ييوازي  %37تسيعين
بالمةة) على األقل من القيمة السوقية للمال المؤجر ،بهذا التاريخ األخير.
على المؤسسة التي تلجيأ إليى "اإليجيار التميويلي" لالستحصيال عليى تجهييزات أو معيدات مخصصية ألعمالهيا ،أن تظهير العملييات
المذكورة في بنود خاصة مستقلة ضمن ميزانياتها.

 -11تسجيل عمليات "اإليجار التمويلي"
أ -تدوين العمليات في سجلين خاصين
ّ
تدون وتنشر جميع عمليات "اإليجار التمويلي" في سجلين هجائيين خا ّ
صين يتم تنظيمهما بقرار من وزير العدل.
أ -2/السجل الهجائي الخاص بالمستأجرين التجار
ينشأ في كل محكمة من محاكم الدرجة األولى سجل هجائي خاص تيابع للسيجل التجياري ،تيدون فييه ،بنياء لطليب الميؤجر ،عملييات
"اإليجار التمويلي" بأسماء المستأجرين التجار المسجلين في السجل التجاري حيث يكيون مركيزهم الرئيسيي مسيجال ،وتيدون أيضيا
إشارة بالعمليات التي قا بها هؤالء المستأجرون في السجل التجاري العائد لكل مستأجر.
أ -1/السجل الهجائي الخاص بالمستأجرين غير التجار
ينشا في محكمة الدرجة األوليى فيي بييروت سيجل هجيائي خياص تيابع لسيجل المؤسسيات المدنيية وتيدون فييه ،بنياء لطليب الميؤجر،
عمليات "اإليجار التمويلي" بأسماء المستأجرين غير التجار أينما كان محل إقامتهم أو محل عملهم.
ب -المعلومات التي ينبغي تدوينها ونشرها
يدون وينشر في السجلّين الخا ّ
صين السيابقين مضيمون عقيد "اإليجيار التميويلي" الموقيع بيين الميؤجر والمسيتأجر ،وال سييما األميور
التالية:
 هوية الفرقاء. ماهية وقيمة األموال المشمولة بعمليات "اإليجار التمويلي".8
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تاريخ ومدة العقد.
عدد وقيمة األقساط.
الثمن المتفق عليه في العقد لممارسة حق الخيار المعطى للمستأجر لشراء األموال المشمولة به.

كما تدون وتنشر في السجلّين الخا ّ
صين السابقين جميع التعديالت التي تطرأ على األمور المحددة أعاله.
ج -االعتداد بقيود سجلي عمليات "اإليجار التمويلي" تجاه الغير
يعتد بعمليات "اإليجار التمويلي" تجاه الغير ابتداء من تياريخ تسيجيلها فيي السيجل الهجيائي الخياص ويثبيت التسيجيل ملكيية الميؤجر
لألموال موضوع هذه العمليات تجاه الغير.
د -ترقين قيود سجلي عمليات "اإليجار التمويلي"
يرقن القيد في السجل الهجائي الخاص إما باتفاق الفريقين وإما بموجب قرار قضائي نافذ.
هـ -استخراج الصور عن قيود سجلي عمليات "اإليجار التمويلي"
يعطي رئيس القلم ،على نفقية المسيتدعي ودون إلزاميه بإثبيات أيية صيفة ،صيورة مصيدقة عين القييود المدرجية فيي السيجل الهجيائي
الخاص وذل لقاء رسم محدد.
و -تسهيالت خاصة
تعفى معامالت التسجيل والتعديل والترقين في السجلين الخاصين المذكورين في الفقرة /11أ) أعاله ،ومعامالت االستحصيال عليى
صور أو إفادات عن قيودهما من إبراز أية براءة ذمة سواء من وزارة المالية أو من الصندوق اليوطني للضيمان االجتمياعي أو مين
سواهما.

 -12عمليات "اإليجار التمويلي" المدعومة من قبل الدولة
يمكن لمؤسسات القطاع الخاص ،السياحية أو الزراعية أوالصناعية أو الحرفية وتل التي تصنع محليا أجهزة تكنولوجيا المعلومات
والبرام والتقنييات المتخصصية وتقيو بالخيدمات المرتبطية بهيذه األجهيزة والبيرام والتقنييات ،أن تسيتفيد مين دعيم الدولية للفوائيد
المدينة على عمليات "اإليجار التمويلي" التي تعقدها مع شركات "اإليجار التمويلي".
تحدد قيمة دعم الفائدة المدينة على القرض بنسبة من الرصييد المسيتعمل منيه حسيب دفياتر الجهية المانحية أو مين الرصييد الميرتبط
بجدول التسديدات ،أيهما أقل ،وتُحتسب وتُسدد بذات عملة القرض بتاريخ  2/21و 6/27و 3/27و 13/21من كل سينة وذلي عليى
الشكل التالي:
أوال :نسبة  % 5.4على القروض التي يتم تقديم طلب استفادتها من دعم الدولة للفوائد المدينة بعد تاريخ .3713/1/1
ثانيييا :فييي مييا خييص القييروض التييي تييم تقييديم طلييب إسييتفادتها ميين دعييم الدوليية للفوائييد المدينيية المرفييق بييه عقييد القييرض قبييل تيياريخ
:3713/1/1
أ -نسيبة  % 0عليى الجيزء ميـن القيـرض لغايية مبليغ خمسيية ملييارات لييرة لبنانيية أو ميا يوازييه باليدوالر األميركييي أو
باليورو.
ب -نسبة  % 4على الجزء من القرض الذي يفـوق مبلغ خمسـة مليارات ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالدوالر األميركيي أو
باليورو ولغايـة حـد أقصى قدره خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازييه باليدوالر األميركيي أو بياليورو بالنسيبة
لكل مقترض أو مجموعة إقتصادية واحدة.
يطبق مصرف لبنان معدل دعم وسطي على مجموع القروض ،موضوع المقطع "ثانيا" هذا ،الممنوحة إلى مؤسسية واحيدة أو إليى
مجموعة إقتصادية واحدة ،في حال تجاوزت قيمة هذه القروض مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانيية أو ميا يوازييه باليدوالر األميركيي
أو باليورو.
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يتوقف الدعم على القرض:
 في حال تم تصنيفه "مشكوكا بتحصيله" أو "رديةا" أو في حال توقف المشروع .اذا تميت اعيادة تصينيف القيرض بحييثلم يعد "مشكوكا بتحصيله" أو "رديةا" أو اذا استأنف العمل بالمشروع يمكن الموافقة على افادة القيرض الميذكور مجيددا
من الدعم.
 فييي حييال صييدور قييرار نهييائي عيين "هيةيية التحقيييق الخاصيية" بوضييع حسييابات العميييل تحييت المراقبيية ) (Traceableأوبتجميد هذه الحسابات .اذا تم تحرير هذه الحسابات يمكن الموافقة على افادة القرض المذكور مجددا من الدعم.
تخضع االستفادة من الدعم المذكور للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
إضيافة اليى ذلي  ،تتحميل كيل شيركة "إيجيار تميويلي" تمينح قروضيا وفقيا لميا ورد أعياله مسيؤولية صيحة تنفييذ ومراقبية اسيتعمال
القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات التي منحت من أجلها ،وذل تحت طائلة الزامها بدفع تعوي  ،بمثابة فائدة جزائية ،مقداره
 % 14من قيمة كل قرض ويتم وقف الدعم واسترداد المبالغ التي استفادت منها عن هذا القرض.
وتكلف لجنة الرقابة على المصارف مراقبة صحة التنفيذ على ان تبلغ حاكم مصرف لبنان فورا بأي مخالفة لذل .

 -13العمليات المالية المنفذة بالوسائل اإللكترونية
أ -شروط الممارسة
يتعين على شركات "اإليجار التمويلي" التي ترغب بممارسة "العمليات الماليية بالوسيائل اإللكترونيية" إعيال مصيرف لبنيان مسيبقا
برغبتها بممارسة النشاط المرخص لها به ،كليا أو جزئيا ،بأي من الوسائل اإللكترونية و ذل قبل  27يوما من مباشيرتها للنشياط أو
للتروي المسبق له أو من أي تعديل الحق للنشاط المصرح به سابقا.

أ -2/فيما خص عمليات التحاويل داخل لبنان
على شركات "االيجار التمويلي" التي تقو بعمليات التحاويل النقدية داخل لبنان بالوسائل االلكترونية ،ان:
 - 1تكون منشأة بشكل شركة مغفلة لبنانية وان تكون اسهمها اسمية.
 - 3يكون رأسمالها خمسة مليارات ليرة لبنانية ،على االقل.
 - 2تض ّمن نظامها االساسي احكاما توجب:
أ -االستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة على كل:
 تعديل في نظامها االساسي. اكتتاب وتداول بأسهمها يؤدي الى اكتساب احد االشخاص ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،نسبة تفوق  %17منمجموع اسهم المؤسسة.
ب -المحافظة على السرية المهنية وتحمل كامل المسؤولية ،تجاه الغير ،الناتجة عن العمليات التي تقو بها المؤسسة أو
فـروعهــا أو مـواقــع/نـقاط خدمــة التحـاويــل  )Points of Electronic Transfersالعاملة داخل الفروع أو عبر
الوكالء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها.
 - 5تباشر أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص.
 - 4يكون لديها نظا ضبط داخلي  )Internal Control Systemفاعل يهدف الى تدارك المخاطر التي تواجهها او يمكن ان
تواجهها المؤسسة.
 - 6يكون لديها نظا محاسبة مرتبط بنظا التحاويل االلكترونية المعتمد بحيث يمكن استخراج ،بشكل يلي ،جداول لعمليات تحويل
االموال الصادرة والواردة.
 - 0تعيّن مسؤول تدقيق داخلي  )Internal Audit Officerللقيا بأعمال التدقيق الداخلي على عملياتها.
 - 8تتقيد بالقوانين واالنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تل المتعلقة بمكافحة تبيي االموال وتمويل االرهاب.
 - 3يكون لديها نظا حماية الكتروني فعال للعمليات التي تجريها.
 -17تعيّن مفوض مراقبة على اعمالها من بين الشركات المعروفة.
 -11تعلم كل من مديرية الشؤون القانونية ومديرية االسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:
أ  -عن فتح اي فرع لها.
ب -عن عدد وعناوين مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكالء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد
معها وعن اي تعديل في هذه المعلومات فور حصوله.
-13تفرض على مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة خارج الفروع ان تكون مؤسسات مسجلة لدى السجل التجاري.
17

 -12تخصص مبلغ عشرة ماليين ليرة لبنانية من رأسمالها لكل من مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر
الوكالء الثانويين أو عبر اي مؤسسة غير مصرفية متعاقد معها.
 -15تلت ز بمضمون أي اعتراض من مصرف لبنان بشأن اي من مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكالء
الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها.
بشكل دوري ،من مؤهالت العاملين لديها او لدى مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكالء
 -14تتأكد،
ٍ
الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها ومن الصفات االخالقية التي يتمتعون بها.
 -16تقو بمراقبة دائمة وفعالة للتحقق من عد قيا الوكالء الثانويين أو اي مؤسسة متعاقد معها باي نشاط مخالف للقوانين المرعية
ولالنظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
 -10تعقد تأمين يغطي العمليات التي تجريها والمخاطر كافة الممكن ان تواجهها على ان يعاد النظر بهذا العقد سنويا على ضوء
مستجدات توجب ذل تعديل في انتشار المؤسسة وحجم عملياتها وعدد فروعها ومواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع
أو عبر الوكالء الثانويين أو اي مؤسسة متعاقد معها.)...
 -18تطلب من مفوضي المراقبة لديها تضمين التقارير التي تصدرها معلومات عن االوضاع التقنية والتنظيمية لفروعها
ولمواقع/نقاط خدمة التحاويل ،عند وجودها ،وذل في كل ما يتعلق بعمليات التحاويل النقدية االلكترونية.
االموال وتمويل
 -13تطلب من مفوضي المراقبة لديها اعداد التقرير السنوي المتعلق بالتحقق من اجراءات مكافحة تبيي
االرهاب المطبقة في المؤسسة ومدى فاعليتها.
 -37تنفذ جميع عمليات التحاويل النقدية داخل لبنان بالوسائل االلكترونية عبر شبكة محلية.
يتم سحب الترخيص الممنوح لم مارسة عمليات التحاويل النقدية بالوسائل االلكترونية في حال التوقف عن ممارسة هذه العمليات
لمدة ستة اشهر متتالية.

أ -1/فيما خص عمليات التحاويل الخارجية
-1
-3
-2
-4

أن تكون منشأة بشكل شركة مغفلة لبنانية وأن تكون أسهمها اسمية
أن يكون رأسمالها سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية ،على االقل ،ما لم تكن من المؤسسيات التيي تقيو بعملييات تحاوييل
داخل لبنان
أن تكون مرتبطة بشبكة دولية للتحاويل يقبل بها مصرف لبنان
أن تتقيد بالفقرات  )2حتى  )13ضمنا من البند أ )1/أعاله.

ب -المبادئ العامة الواجب التقيد بها
على شركات "اإليجار التمويلي" التي تتعاطى "العملييات الماليية بالوسيائل اإللكترونيية" أن تتقييد بصيورة مطلقية بمبيادئ االسيتقامة
والنزاهيية والشييفافية وان تتبييع اإلجييراءات التييي تييؤمن أعلييى درجييات األمييان وأن تتخييذ كييل االحتياطييات المتوجبيية لتحديييد وحصيير
المسؤوليات المختلفة.
عالوة على المبادىء العامة الواردة أعاله ،يتوجب على شركات االيجار التمويلي التقيد بما يلي:
 .1أن ال تقل سن العميل عن الثمانية عشرة عاما وأن يكون متمتعا باألهلية الكاملة للتعاقد.
 .3مع مراعاة القوانين النافذة ،عد اعطاء معلومات عن حساب العميل اال لقاء موافقة خطية صريحة مسبقة.
 .2عد قبول التوقيع االلكتروني اال عند توفر الشروط التالية مجتمعة:
أ -اتفاق صريح بين المؤسسة المعنية والعميل:
 يبّين المخاطر المحتملة عند اللجوء الى التوقيع االلكتروني، تحدد فيه االجراءات المناسبة الواجب اتباعها مراعاة ألعلى درجات االمان،وذل على كامل مسؤولية األطراف المعنية.
ب -استعمال الموقع لرمز تعريف شخصي .
ج -تأكيد من المؤسسة المنفذة ،يرسل بالبريد االلكتروني خالل مهلة اقصاها  35ساعة من تنفيذ العملية ويتبع بالبريد
العادي ضمن مهلة اسبوع اال اذا طلب المعني من المؤسسة االحتفاظ بالبريد لديها.
د -قيا المؤسسة المنفذة بابالغ العميل بوضعية شهرية مفصلة ترسل على عنوان مختار مسبقا منه.
ه -عد تجاوز سقف اجمالي للتسليف لصالح شخص واحد حقيقي أو معنوي بجميع الوسائل االلكترونية لدى مؤسسة واحدة نسبة
 %37من أموالها الخاصة.
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ج -تسهيل أعمال الرقابة على العمليات المالية المنفذة بالوسائل اإللكترونية
على شركات "االيجار التمويلي " التي تقو "بعمليات مالية ومصرفية بالوسائل االلكترونية:
 .1ان تتعاون على تسهيل اعمال الرقابة بما فيها الرقابة التقنية على اعمالها التي يقو بها مصرف لبنان او لجنة الرقابة على
المصارف.
 .3ان تزود كل من مديرية االسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بكل تعديل يطرأ على انظمة
عملها وعلى القواعد التقنية التي تتبعها في تنفيذ عملياتها االلكترونية.
 .2ان تطلب من مفوضي المراقبة لديها اعداد تقارير سنوية عن عملياتها االلكترونية وعن اوضاعها التقنية والتنظيمية
المتعلقة بهذه العم ليات وان تزود كل من مديرية االسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة
عنها خالل مدة اقصاها يخر شهر نيسان من كل سنة.
 .5ان تشير على موقعها االلكتروني ،في حال وجوده ،الى:
أ -رقم تسجيلها لدى مصرف لبنان ،
ب -تاريخ اي ترخيص والرقم عند توفره) معطى من مصرف لبنان لممارسة العمليات المالية والمصرفية بالوسائل
االلكترونية.

 -14التحوط من عمليات تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
يتوجب على شركة "اإليجار التمويلي ":
 أن تتحقييق ميين هوييية الزبييائن وعنيياوينهم باالسييتناد إلييى وثييائق رسييمية علييى أن تحييتف بصييور عنهييا وعيين المسييتندات المتعلقييةبالعمليات لمدة ال تقل عن خمس سنوات.
 اإلبالغ فورا إلى "هيةة التحقيق الخاصة" عن تفاصيل العمليات التي تشتبه بأنها تخفي تبيي أموال أو تمويل اإلرهاب.كما يقتضي على المراقبين العاملين لدى "لجنة الرقابة على المصارف" إبالغ "هيةة التحقيق الخاصة" بواسطة رئييس اللجنية عين
العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم والتي يشتبهون بأنها تخفي تبيي أموال أو تمويل إرهاب.

 -15التصريح إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية
يتعين على شركات "اإليجار التمويلي" أن تقد إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المنشأة لدى مصيرف لبنيان ،فيي مطليع
كل شهر ،بيانا عن االعتمادات الممنوحة لزبائنها والتي تبلغ قيمتها أو تفوق  /007770777/ل.ل .سيبعة مالييين لييرة لبنانيية) أو ميا
يوازيها بالعمالت األجنبية ،وبمقدار استعمال كل منها في نهاية الشهر السابق.
استثناء لما ورد أعاله ،يقتضي التصريح عن "القروض الصغيرة" ،والقروض المصنفة مشكوك بتحصيلها أو رديةة ،مهما بلغت قيمتها.

يرسل البيان المذكور وفقا لنموذج معتمد من قبيل مصيرف لبنيان لهيذه الغايية ،إميا عليى أسيطوانة ممغنطية أو بيأي وسييلة إلكترونيية
تتمتع بوسائل األمان.

 -16صالحية مصرف لبنان بإصدار التوصيات والتعليمات
لمصييرف لبنييان صييالحية إ عطيياء التوصيييات والتعليمييات واسييتخدا الوسييائل التييي ميين شييأنها ان تييؤمن تسيييير عمييل سييليم لشييركات
"اإليجار التمويلي" وعلى هذه األخيرة التقيد بها.
على شركات " اإليجار التمويلي" ان تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان ،وباإلجراءات التيي يفرضيها حمايية
للزبائن المتعاملين معها ال سيما التعليمات المتعلقة بشفافية وأصول وشروط اإلعالن عن عملييات "اإليجيار التميويلي" والمعلوميات
الواجب توافرها في عقود عمليات "اإليجار التمويلي" .وعليها بصورة خاصة ،أن تقد له ،بالشروط ووفيق النمياذج وضيمن المهيل
المحددة منه المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية واإلحصائية التي يطلبها منها.
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 -17الجمعية العمومية لشركة "اإليجار التمويلي" الناظرة بالحسابات السنوية
يجب أن تنعقد الجمعيات العمومية السنوية للشركة المدعوة للنظر في حسيابات السينة الماليية المنصيرمة قبيل انقضياء األشيهر السيتة
األولى من كل سنة.

 -18البيانات والتقارير الدورية الواجب تقديمها إلى مصرف لبنان
أ -البيانات المالية
على شركات "اإليجار التمويلي" إرسال نسخة عن بياناتها المالية الموجودات – المطلوبات -خارج الميزانية) منظمية وفقيا لنمياذج
يضعها مصرف لبنان ،تسلم إلى مديرية اإلحصاءات واألبحا االقتصادية على اسطوانة ممغنطة وذل :
 شهريا ،ضمن مهلة عشرة أيا من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات. سنويا ،ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة المالية.ب -التقارير السنوية
ب -2/بالنسبة لشركة "اإليجار التمويلي" اللبنانية
على شركات "اإليجار التميويلي" اللبنانيية إييداع مديريية الشيؤون القانونيية ليدى مصيرف لبنيان ،بيأقرب مهلية بعيد انعقياد جمعياتهيا
العمومية السنوية وقبل  27أيلول من كل سنة على أقصى حيد ،ثيال نسيخ ،إحيداها أصيلية موقعية ومصيدقة حسيب األصيول ،عين
المستندات التالية:
 -1تقرير مجلس اإلدارة السنوي المقد لجمعية المساهمين العمومية العادية السنوية.
 -3تقرير مفوضي المراقبة السنوي المقد للجمعية ذاتها المنظم وفقا للمادة  104من قانون التجارة عين حالية الشيركة وموازنتهيا
والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس اإلدارة وعن االقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة األرباح.
 -2تقرير مجلس اإلدارة الخياص المقيد للجمعيية العموميية وفقيا للميادة  148مين قيانون التجيارة عليى أن يتضيمن ،مين جملية ميا
يتضمنه:
 عرضا لكيفية تنفيذ االتفاقات المعقودة سابقا مع أعضاء مجلس اإلدارة. عرضا وافيا لالتفاقات المطلوب الترخيص بعقدها. -5تقرير مفوضي المراقبة الخاص المنصوص عليه بالمادة  148من قانون التجارة.
 -4محضر الجمعية العمومية العادية السنوية وورقة حضيورها عليى أن يكونيا مصيدقين مين أمانية السيجل التجياري فيي حيال تيم
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية المذكورة.
 -6عند االقتضاء ،محضر جلسة مجلس اإلدارة إذا كان يتضمن انتخاب رئيس المجليس أو تثبييت أو تعييين الميدير العيا المسياعد
للرئيس ،مصدقا من أمانة السجل التجاري.
 -0الئحة موقعة من قبل رئييس مجليس اإلدارة بأسيماء رئييس وأعضياء مجليس اإلدارة للسينة الجاريية ،وأسيماء كبيار المسياهمين
وأسماء المدير العا المساعد للرئيس والمدراء والمدراء المساعدين ،متضمنة المعلومات التالية:
 اسم وشهرة وجنسية كل منهم. الشركات على أنواعها كافة التي يشترك أي منهم فيها أو يرأسها مع بيان نيوع هيذه الشيركات ونيوع العالقية التيي تربطيهبها رئيس مجلس اإلدارة -عضو مجلس اإلدارة -مدير -مساهم كبير -شري  -شري مفوض -الخ ···).
 -8مستخرج عن السجل العيدلي ،ال يعيود تاريخيه ألكثير مين ثالثية أشيهر ،لكيل مين أعضياء مجليس إدارتهيا وميدرائها ومفوضيي
المراقبة على أعمالها.

ب -1/بالنسبة لفرع شركة "اإليجار التمويلي" األجنبية
على شركات "اإليجار التمويلي" األجنبية إيداع مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان قبل  27أيلول من كل سنة على أقصيى
حد ،المستندات التالية:
 -1نسيختين عيين النشييرة السيينوية الصيادرة عيين مركييز الشييركة الرئيسييي والمتضيمنة تقرييير مجلييس اإلدارة والميزانييية ومقييررات
الجمعية العمومية وغيرها من المعلومات.
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 -3نسختين عن قرارها بتعيين مفوض المراقبة لفرعها في لبنان.
 -2نسخة واحيدة عين مسيتخرج عين السيجل العيدلي العائيد لكيل مين ممثليهيا وميدرائها ومفوضيي المراقبية عليى أعمالهيا ،ال يعيود
تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر.
ج -البيانات اإلحصائية
على شركات "اإليجار التمويلي" تزويد مديرية اإلحصاءات واألبحا االقتصادية فيي مصيرف لبنيان بالبيانيات اإلحصيائية التاليية،
والمنظمة وفقا للنماذج الموضوعة من قبل مصرف لبنان وضمن المهل المحددة:
ج -2/بيانات فصلية
 معلومات عن المركز الرئيسي لشركة "اإليجار التمويلي" وعدد الفروع وعناوينها والمساهمين وجنسياتهم ... وضعية موجزة لتسليفات المركز والفروع. توزيع التسليفات حسب القطاعات االقتصادية. استثمارات الشركة بالقيم المنقولة الصادرة عن غير المقيمين. الميزانية المجمعة للمركز والفروع وسائر المؤسسات من نفس فةتها المرتبطة بها تابعة أو شقيقة) داخل لبنان وخارجه وذلوفقا ألصول وقواعد التجميع ووفقا لألنموذج .3717
 بيان تفصيلي لمحفظة األسهم والحصص المملوكة منها في المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة الماليية وشيركات "اإليجيارالتمويلي" األخرى وذل على أساس الميزانية المجمعة المشار إليها أعاله أو على أساس الميزانية اإلفرادية المركز والفروع
في لبنان و/أو الخارج) ،حيث ينطبق ،وفقا لألنموذج المخصص لذل .
  -تصنيف عمليات الدفع و القب التي تمت من وإلى اإلقتصاد اللبناني والتي تعيادل أو تفيوق قيمتهيا ميا ييوازي  17،777د.أ.عشرة يالف دوالر أميركي) وفقا لغرضها اإلقتصادي سياحة ،شراء بضائع ،اسيتثمار ،نقيل ،اليخ  )...ووفقيا لمفهيو اإلقامية
المحدد إلحصاءات ميزان المدفوعات.
ج -1/بيانات نصف سنوية
 الهيكلية اإلدارية لشركة "اإليجار التمويلي". هيكلية جهاز الموظفين في شركة "اإليجار التمويلي".ج -3/بيانات سنوية
 األرباح والخسائر لكل من المركز والفروع. استحقاقات عمليات "اإليجار التمويلي" خالل العشرين سنة المقبلة. -توزيع عمليات "اإليجار التمويلي" حسب القطاعات االقتصادية.

 -19الرقابة على أعمال شركة "اإليجار التمويلي"
أ -رقابة مفوضي المراقبة
على شركات "اإليجار التمويلي" تعيين مفوضي مراقبة على أعمالها وفقا لألحكا المطبقة على المصارف.
ب -رقابة لجنة الرقابة على المصارف
تخضع عمليات شركات "اإليجار التمويلي" اللبنانيية وفيروع شيركات "اإليجيار التميويلي" األجنبيية العاملية فيي لبنيان ،لرقابية لجنية
الرقابة على المصارف وفقا للقواعد واألصول المتبعة بالنسبة إلى المصارف.

 -21غرامات وعقوبات
أ -غرامات
يعود لحاكم مصرف لبنان أن يفرض غرامات تيأخير يبليغ حي ّدها األقصيى ،عشيرة أمثيال الحيد األدنيى الشيهري لألجير عين كيل ييو
تييأخير ،علييى كييل شييركة "إيجييار تمييويلي" عامليية فييي لبنييان ال تتقيّييد بموجييب تقييديم المعلومييات والمسييتندات والبيانييات المحاسييبية
واإلحصائية التي يطلبها منها مصرف لبنان ضمن المهل المحددة منه ،أو تعرقل أعمال رقابة لجنة الرقابة على المصارف.
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ال يحول ذل دون تطبيق العقوبات الجزائية أو اإلدارية التي يمكن أن تتعرض لها الشركة المخالفة.
ويستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عد تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.
ب -عقوبات إدارية
يحق للهيةة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان أن تنزل أيا من العقوبات اإلدارية المبيّنية أدنياه بشيركة "اإليجيار التميويلي"
التي تخالف أحكا نظامها األساسي أو أحكا قانون التجارة أو أحكا القانون الذي ينظّم عملييات "اإليجيار التميويلي" أو التشيريعات
المرعية اإلجراء أو التدابير أو التوصيات أو التعليمات التي يفرضها مصرف لبنان أو التي تقد بيانات أو معلومات ناقصة أو غيير
مطابقة للحقيقة:
أ -التنبيه.
ب -المنع من القيا ببع العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد يخر في ممارسة المهنة
ج -تعيين مراقب على نفقة الشركة المعنية.
د -شطبها عن الئحة شركات "اإليجار التمويلي".
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و ال يحول ذل دون تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية اإلجراء التي تتعرض لها شركات "االيجيار
التمويلي" المخالفة.
ال تقبل قرارات الهيةة المصرفية العليا أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية ،اإلدارية أو القضائية.

 -21توقف شركة "اإليجار التمويلي" عن العمل
على شركات "اإليجار التمويلي" اللبنانية وفروع شركات "اإليجار التمويلي" األجنبية العاملة في لبنان التي ترغب في التوقف عين
متابعة أعمالها إبالغ مصرف لبنان بذل ·.
يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنيان إليزا الشيركات المعنيية العميل عليى التقييد بالتزاماتهيا كافية قبيل توقفهيا نهائييا عين ممارسية
عملها في لبنان.

 -22الشطب من الئحة شركات "اإليجار التمويلي"
تشطب شركة "اإليجار التمويلي" من الئحة شركات "اإليجار التمويلي" التي يصدرها مصرف لبنان في أيّ من الحاالت التالية:
أ -إذا لم تمارس فعليا نشاطها خالل ستة أشهر من تسجيلها على الالئحة المذكورة.
ب -إذا انقطعت عن ممارسة أعمالها لفترة ستة أشهر متتالية.
ج -إذا أصيبت بخسائر ولم تعمد خالل مهلة ستة أشهر إلى تصحيح وضعها الميالي وفقيا ألحيد الخييارات الثالثية المتاحية بموجيب
الفقرة /5ج) أعاله.
د -إذا لم ترفع رأسمالها إلى الحد األدنى الذي يعيّنه المجلس المركزي لمصرف لبنان ضمن المهلة المحددة لذل .
هـ -إذا وضعت قيد التصفية.
و -إذا أعلن إفالسها.
يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين هـ) و و) ،وتقرره الهيةة المصرفية العلييا المنشيأة ليدى مصيرف لبنيان فيي الحياالت
األخرى.
 2تتألف الهيةة المصرفية العليا من :حاكم مصرف لبنان رئيساُ) ،أحد نواب الحاكم األربعة يختاره المجلس المركزي ،مدير عا وزارة المالية ،قياض ميارس
القضاء عشر سنوات على األقل يعين بمرسو بعد موافقة مجلس القضياء األعليى ،العضيو المعيين بنياء عليى اقتيراح جمعيية المصيارف فيي لجنية الرقابية عليى
المصارف ،ورئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
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يؤدي الشطب حكما إلى حظر ممارسة مهنة "اإليجار التمويلي" وإلى حل الشركة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية اإلجراء.
ويمكن لشركة "اإليجيار التميويلي" التيي هيي فيي حالية التصيفية ،ومين اجيل غاييات هيذه التصيفية ،أن تسيتمر فيي اسيتعمال تسيميتها
كـشركة "إيجار تمويلي" شرط أن يُذكر بوضوح بعد اسمها أنها "قيد التصفية".
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ملحققر رقققم  :1الئحققة بقالقوانين والمراسققيم والقققرارات والتعققاميم األساسققية الموجهققة إلققى شققركات "اإليجققار
التمويلي"
قوانين/مراسيم
رقم القانون/المرسوم االشتراعي
مرسو اشتراعي رقم 275
مرسو رقم 12412
قانون رقم 167
قانون رقم 218

التاريخ

رقم القرار

التاريخ

الموضوع
قانون التجارة
قانون النقد والتسليف
تنظيم عمليات "اإليجار التمويلي"
مكافحة تبيي األموال

1353/13/35
1362/8/1
1333/13/30
3771/5/37

قرارات وزارية
 1/31صادر عن وزير العدل

الموضوع
تنظيييم السييجل الهجييائي الخيياص التييابع للسييجل التجيياري المنشييأ
بمقتضى المادة  6من القانون رقم  167تاريخ 1333/13/30

3771/2/37

التعاميم األساسية الصادرة عن مصرف لبنان والموجهة لشركات "اإليجار التمويلي"
رقم التعميم
تعمييييم أساسيييي رقيييم  1موجيييه لشيييركات

"اإليجار التمويلي"
تعمييييم أساسيييي رقيييم  3موجيييه لشيييركات
"اإليجار التمويلي" وللمؤسسات المالية
تعميييم أساسييي رقييم  50موجييه للمصييارف
وللمؤسسات المالية
تعميييم أساسييي رقييم  63موجييه للمصييارف
وللمؤسسيييات الماليييية وللمؤسسيييات التيييي
تتعيييياطى العمليييييات المالييييية والمصييييرفية
بالوسائل اإللكترونية
تعميييم أساسييي رقييم  04موجييه للمصييارف
وللمؤسسييات المالييية ولشييركات "اإليجييار
التمويلي"
تعميييم أساسييي رقييم  87موجييه للمصييارف
وللمؤسسييات المالييية ولشييركات "اإليجييار
التمويلي"
تعميييم أساسييي رقييم  84موجييه للمصييارف
وللمؤسسات المالية ولمؤسسيات الوسياطة
المالية ولشركات "اإليجار التمويلي"
تعميييم أساسييي رقييم  37موجييه للمصييارف
وللمؤسسات المالية ولمؤسسيات الوسياطة
المالية ولشركات "اإليجار التمويلي"

رقم القرار

التاريخ

الموضوع

0457

3777/2/5

شروط تأسيس وممارسة عمل شركات "اإليجار التمويلي"

0380

3771/11/16

6383

1338/6/5

الشيركات التيي تسياهم فيي مصيارف أو مؤسسيات ماليية أو
مؤسسات وساطة مالية أو شركات "إيجار تمويلي" لبنانية

0458

3777/2/27

العمليات المالية والمصرفية بالوسائل اإللكترونية

0074

3777/17/36

نظا المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

0052

3771/1/3

دعييم الفوائييد المدينيية علييى التسييليفات الممنوحيية للقطاعييات
الصناعية أو السياحية او الزراعية

0848

3771/6/27

البيانات اإلحصائية

8750

3773/3/5

نظا إبالغ بيانات المعامالت الدولية

10

معلومات عن عمليات "اإليجار التمويلي"

التعاميم األساسية الصادرة عن مصرف لبنان والموجهة لشركات "اإليجار التمويلي"
رقم التعميم
تعميييم أساسييي رقييم  31موجييه للمصييارف
وللمؤسسات المالية ولمؤسسيات الوسياطة
المالية ولشركات "اإليجار التمويلي"
تعميم أساسيي رقيم 135موجيه للمصيارف
وللمؤسسييات المالييية ولشييركات "اإليجييار
التمويلي"

رقم القرار
8743
17523

التاريخ
3773/3/12
3717/4/10
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الموضوع
معلومات عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن
غير مقيمين
شفافية وأصول وشروط التسليف

