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 تسنيد الموجوداتالمتعلق ب
 

 مصرف لبنان، حاكم/ رئيس هيئة األسواق الماليةإن      
الاااأن طنااااة بأليئاااة األساااواق  ،المالياااة األساااواقالمتعلاااق ب 17/8/2011تااااري  161علااال الواااانون ر ااام  بناااا   

 ،ستثمار بعمليات التسنيدالصناديق المشتركة لالالمالية الصالحيات كافة المتعلوة بتأسيس وعمل ور ابة 
 ،تسنيد الموجوداتالمتعلق ب 9/12/2005تاري   705علل الوانون ر م  وبنا   
 ،2013 انون األولك 20خأ فاي جلسته المنعودة بتاري  المت  هيئة األسواق المالية عالل  ارار مجلاس  وبنا   
 ،2015كانون الثاني  26المنعودة بتاري  المت خأ فاي جلسته هيئة األسواق المالية عالل  ارار مجلاس  وبنا   
 ،2016آأار  21المت خأ فاي جلسته المنعودة بتاري  هيئة األسواق المالية عالل  ارار مجلاس  وبنا   

 ر ما يأتي:يور  
 

علل إنشا  صندوق تسنيد علل موجودات مؤلفة  ههيئة األسواق المالية موافوتمجلس عل ق ي :المادة األولل
 ، منوولة طو غير منوولة، علل توفر الشروة التالية:من طموال مادية

التي سوف ين مستثمر علل اال ل في السندات بما يثبت االكتتاب المسبق لعشر  هتزويد -
 يصدرها "الصندوق". 

المكتتبين العتيدين وسيرتألم الأاتية وتوييم د يق لأممألم  بمستندات تثبت هويةه تزويد -
 المالية.

 ة المشروعة النشا  "الصندوق".تبيان الغاية االستثماري -
  ال تنةبق الشروة طعاله علل عمليات تسنيد األموال غير المادية وعلل الحووق الناتجة  

 عن عوود إيجار وعلل الديون وسندات الدين والوروض.
 

علل إنشا  صندوق تسنيد علل موجودات مؤلفة  ههيئة األسواق المالية موافوتمجلس عل ق ي: 1المادة الثانية
شروة إلتزام المنشئ بأحكام و ، منوولة طو غير منوولة، علل طو غير مادية من طموال مادية

 :2حال كان ينتمي الل احدى الفئات المعددة فيألما في كل من الورارين التاليين
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 ،لالمتثاالمتعلق با 14/8/2013تاري   4 رار هيئة األسواق المالية ر م  -
 .المتعلق بالتد يق الداخلي 14/8/2013تاري   5 رار هيئة األسواق المالية ر م  -

ولم  ،الل احدى الفئات الملحوظة في الورارين المأكرين اعاله طما إأا لم يكن المنشئ ينتمي
نشائه التأكد إفعلل مدير الصندوق المنون  ،وحدة تد يق داخلي/طو يكن لديه وحدة امتثال و

تووم ووانين واالنظمة المرعية االجرا  التي للمسؤوليته الخاصة من امتثال المنشئ  علل
        .3التأكد منهبن ان المأكورتاعادة الوحدت

 
 

  .4فور صدورهبه هأا الورار في الجريدة الرسمية ويعمل  ينشر: الثالثةالمادة 
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 سالمهرياض توفيق                                                                    
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