القرار رقم 7
مستندات الترخيص والبيانات السنوية واالحكام المختلفة المتعلقة بمؤسسات الوساطة المالية
ان رئيس هيئة االسواق المالية  /حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على القانون رقم  161تاريخ  2011/8/17المتعلق باالسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة االسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ .2013/11/11
يقرر ما يأتي:
تمهيد:
بناء علىى القىانون رقىم  161تىاريخ ( 2011/8/17المتعلىق باالسىواق الماليىة الىذأ انىاط بهيئىة اقسىواق
المالية الصالحيات كافة المتعلقة بتأسيس وعمل ورقابة مؤسسات الوساطة المالية،
تعتمد هيئة اقسواق المالية ،اإلجراءات والتىدابير والرىروط كافىة المنصىوي عليهىا فىي القىرار االساسىي
الصىىا ر عىىر مصىىرف لبنىىان رقىىم  7551تىىاريخ ( 2000/3/30المتعلىىق بمسىىتندات التىىرخيص والبيانىىات
السنوية واحكام مختلفة لرركات الوساطة المالية وفقا ً لما هو وار ا ناه(.
القسم االول  :مستندات الترخيص
الما ة االولى  :يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس شركة وساطة مالية لبنانية ،الى هيئة اقسواق
المالية موقعا مر المؤسسير ومرفقا به نسخة اصلية وثالث صور عر كل مر المستندات
التالية :
 - 1مستند مثبت لهوية المؤسسير واالشخاي الذير سيسىاهمون باالكتتىاو وبتحريىر راسىمال
الرركة واالشىخاي المتوقىت تكلىيفهم بمهىام ا اريىة عليىا (اخىراف قيىد افرا أ/هويىة/جوا
سفر/نسىىىخة عىىىر ملىىى التسىىىجيل فىىىي السىىىجل التجىىىارأ اكا كىىىان اأ مىىىر المؤسسىىىير او
المساهمير شخصا معنويا .
 - 2بيانات موقعة مر كل مر االشخاي المحد ير اعاله تتضمر سيرتهم الذاتية (الرها ات
والخبرات وغيرها مر المعلومات الما ية والمعنوية وتقييم قيق لذممهم المالية .
 - 3عند توفره قانونا ،مستخرف ال يعو تاريخه الكثر مر ثالثة اشهر عر السجل العدلي
العائد لكل مر هؤالء االشخاي .
 - 4بيان بنسبة المساهمة المحد ة لكل مر المكتتبير في راسمال الرركة ،على ان يتضمر فئة
االسهم وكيفية تو يعها بير لبناني وغير لبناني ،مقيم وغير مقيم.

 - 5راسة جدوى تتعلق بتأسيس الرركة تغطي فترة ثالث سنوات مقبلة وترتمل بصورة
مفصلة على ما يلي :
ا  -مصا ر تمويلها واوجه استثماراتها .
و  -بيان االرباح والخسائر المرتقبة .
ف  -الميزانيات المرتقبة .
 التدفق النقدأ المرتقب . - 6بيان يوضح ،اطار اأ ارتباط ،مباشر او غير مباشر ،اكا وجد ،بير الرركة المزمت
تأسيسها وبير مؤسسة او مجموعة او مجموعات اقتصا ية معينة ،في لبنان والخارف .
 - 7مرروع كل مر :
ا  -النظام االساسي للرركة .
و  -الهيكلية اال ارية المزمت اعتما ها .
ف  -اسس تنظيم الرقابة والضوابط الداخلية .
الما ة الثانية :يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس فرع لرركة وساطة مالية اجنبية ،الى هيئة
اقسواق المالية موقعا وفقا لالصول ومرفقا به نسخة اصلية وثالث صور عر كل مر
المستندات التالية:
 - 1النظام االساسي للرركة االجنبية ،مصدقا وفقا لالصول .
 - 2المستندات والبيانات المنصوي عليها في البنو ( 1و( 2و( 3مر الما ة االولى مر
هذا القرار والمتعلقة بممثل الرركة في لبنان وباالشخاي المتوقت تكليفهم بمهام ا ارية
عليا عند االقتضاء .
 - 3شها ة تسجيل الرركة في بلد المنرأ او الترخيص المعطى لها مر السلطات المختصة
لممارسة عمليات الوساطة المالية بصورة اساسية ،مصدقير وفقا لالصول.
 -4قرار ،مصدقا وفقا لالصول ،صا را عر مجلس ا ارة الرركة االجنبية يتضمر:
ا  -الموافقة على فتح فرع لها في لبنان ،موضوعه االساسي القيام بعمليات الوساطة
المالية .
و  -تعيير ممثل الرركة في لبنان وتحديد صالحياته .
 - 5المستندات والبيانات المنصوي عليها في البندير ( 5و( 6والفقرتير (و و(ف مر
البند ( 7مر الما ة االولى مر هذا القرار.
 - 6التقارير السنوية المدققة عر اعمالها للسنوات الثالث االخيرة مت الميزانية وحساو
االرباح والخسائر المتعلقة بكل مر هذه السنوات.
القسم الثاني  :البيانات السنوية
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الما ة الثالثة  :يطلب مر شركات الوساطة المالية اللبنانية ان تو ع هيئة اقسواق المالية ،باقرو مهلة
بعد انعقا جمعياتها العمومية السنوية وقبل  30ايلول مر كل سنة على اقصى حد ،ثالث
نسخ ،احداها اصلية موقعة حسب االصول ،عر المستندات التالية :
 - 1تقرير مجلس اال ارة السنوأ المقدم لجمعية المساهمير العمومية العا ية السنوية.
 - 2تقرير مفوضي المراقبة السنوأ المقدم للجمعية كاتها والمنظم وفقا للما ة  175مر قانون
التجارة .
 - 3تقرير مجلس اال ارة الخاي المقدم للجمعية العمومية وفقا للما ة  158مر قانون التجارة
على ان يتضمر ،مر جملة ما يتضمنه :
 عرضا لكيفية تنفيذ االتفاقات المعقو ة سابقا مت اعضاء مجلس اال ارة . عرضا وافيا لالتفاقات المطلوو الترخيص بعقدها. -4تقرير مفوضي المراقبة الخاي المنصوي عليه بالما ة  158مر قانون التجارة.
 -5محضر الجمعية العمومية العا ية السنوية وورقة حضورها على ان يكونا مصدقير مر
امانة السجل التجارأ في حال تم انتخاو اعضاء مجلس اال ارة في الجمعية المذكورة .
 -6عند االقتضاء ،محضر جلسة مجلس اال ارة اكا كان يتضمر انتخاو رئيس المجلس
او تثبيت او تعيير المدير العام المساعد للرئيس ،مصدقا مر امانة السجل التجارأ .
 - 7الئحة ،موقعة مر قبل رئيس مجلس اال ارة ،باسماء رئيس واعضاء مجلس اال ارة للسنة
الجارية ،واسماء كبار المساهمير واسماء المدير العام المساعد للرئيس والمدراء والمدراء
المساعدير ،متضمنة المعلومات التالية:
 اسم وشهرة وجنسية كل منهم . الرركات على انواعها كافة التي يرترك ايا كان منهم فيها او يراسها مت بيان نوع هذهالرركات ونوع العالقة التي تربطه بها (رئيس مجلس اال ارة  -عضو مجلس اال ارة -
مدير  -مساهم كبير  -شريك  -شريك مفوض  -الخ. ...
 - 8عند توفره قانونا ،مستخرف عر السجل العدلي ،ال يعو تاريخه الكثر مر ثالثة اشهر ،لكل
مر اعضاء مجلس ا ارتها ومدرائها ومفوضي المراقبة على اعمالها.
الما ة الرابعة  :يطلب مر شركات الوساطة المالية االجنبية ايداع هيئة اقسواق المالية  ،قبل  30ايلول
مر كل سنة على اقصى حد ،المستندات التالية :
 - 1نسختير عر النررة السنوية الصا رة عر مركز الرركة الرئيسي والمتضمنة تقرير مجلس
اال ارة والميزانية ومقررات الجمعية العمومية وغيرها مر المعلومات.
 - 2نسختير عر قرارها بتعيير مفوض المراقبة لفرعها في لبنان .
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 - 3عند توفره قانونا ،نسخة واحدة عر مستخرف عر السجل العدلي العائد لكل مر ممثليها
ومدرائها ومفوضي المراقبة على اعمالها ،ال يعو تاريخها الكثر مر ثالثة اشهر .
المىىا ة الخامسىىة  :علىىى مؤسسىىات الوسىىاطة الماليىىة ارسىىال نسىىخة عىىر بياناتهىىا الماليىىة (الموجىىىو ات -
المطلوبات  -خارف الميزانية  ،منظمة وفقا لالنموكف  2010وللملحق  2020المىرفقير
بالقرار االساسي رقم  7723تاريخ  2000/12/2الصا ر عر مصرف لبنان ،تسلم الى
هيئة اقسواق المالية على اسطوانة ممغنطة وكلك:
 شهريا ،ضمر مهلة عررة ايام مر التاريخ الموقوفة به هذه البيانات. سنويا ،ضمر مهلة ستة اشهر مر تاريخ انتهاء الدورة المالية.القسم الثالث  :احكام مختلفة
الما ة السا سة :مت مـراعاة احكىام القىانون رقىم  234تىاريخ  2000/6/10واحىـكام المىا ة  5مىر القىرار
رقم  6213تاريخ  96 /6/28الصا ر عىر مصىرف لبنىان  ،تطبىق علىى فىروع مؤسسىات
الوسىىاطة الماليىىة احكىىام نظىىام فىىتح واقفىىال فىىروع للمصىىارف العاملىىة فىىي لبنىىان وتحديىىد
المخصصىىات المفروضىىة علىىى المراك ىز والفىىروع المرفىىق بىىالقرار االساسىىي رقىىم 7147
تاريخ  1998/11/5الصا ر عر مصرف لبنان.
الما ة السابعة  :على شركة الوساطة المالية المرخص بتأسيسها مر قبل هيئة اقسواق المالية ان تستكمل
معامالت تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمر مهلة اقصاها ستة اشهر مر تاريخ تبلغها
قرار الترخيص ،تحت طائلة الغاء هذا الترخيص .
الما ة الثامنة  :على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد بأحكام القانون رقم  318تاريخ 2001/4/20
(مكافحة تبييض االموال وبالنصوي التنظيمية الصا رة بهذا الخصوي.
الما ة التاسعة  :على شركة الوساطة المالية ان تبر قرار ا راجها على الئحة شركات الوساطة المالية
في مكان ظاهر للجمهور في مركزها الرئيسي وفي سائر فروعها .
الما ة العاشرة  :يتعرض كل مر يخال احكام هذا القرار للعقوبات اال ارية المنصوي عنها في القوانير
واالنظمة المرعية االجراء ال سيما تلك المنصوي عنها في القانون رقم  161تاريخ
 2011/8/17المتعلّق باقسواق المالية.
الما ة الحا ية عررة  :يعمل بهذا القرار اعتباراً مر .2014/1/2
الما ة الثانية عررة  :ينرر هذا القرار في الجريدة الرسمية. .
بيروت ،في  3كانون االول 2013
رئيس هيئة اقسواق المالية/حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
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