
 

 
 

 9 رقم عالمإ
 

   2014آذار 31 تاريخ 2رقم  اإلعالممتعلق بتعديل 
 

 
 المالية، االسواقالمتعلق ب 17/8/2011تاريخ  161بناًء على القانون رقم 

 ،26/1/2015 ذ في جلسته المنعقدة  بتاريخالمتخ المالية هيئة االسواقوبناًء على قرار مجلس 
 

 نحيطكم علمًا بما يلي:
 

( المتعلق بالنفقات 1جدول الملحق رقم )ألغي  بحيث 2014آذار 31 تاريخ 2رقم  عالماإلتعديل تم  :أوالً 
 والعموالت المستوفاة بالليرة اللبنانية واستبدل بالجدول المرفق ربطًا.

 
 لما جاء أعاله. وفقاً  ن تم تعديلهأبعد  2014آذار 31 تاريخ 2عالم  رقم اإلربطًا  :ثانياً  

 
  2015كانون الثاني  26 بيروت، في                       

 / حاكم مصرف لبنانرئيس هيئة األسواق المالية                                                             
 

 رياض توفيق سالمه                                                          



4

1(1ملحق رقم ) 

نفقات وعموالت مستوفاة بالليرة اللبنانية

مقدم الطلب بالمعاملة أو الطلنوع رقم الطلب
  (A)  مصارف

مقدم الطلب
 (B) مؤسسات
المالية 

مقدم الطلب
(C)  مؤسسات وساطة

المالية

 مقدم الطلب
(D) ةخاضع مؤسسة أخرى 

األسواق من هيئةلترخيص 

  000 000 2تأسيس1

000 200تعديل النظام األساسي/ العقد التأسيسي2

استتتتتتتتتندال  النظتتتتتتتتام األساستتتتتتتتي/ العقتتتتتتتتد 3
 التأسيسي

300 000

 000 200وتأشير )تجميع( النظام األساسي  مصادقة4
عملية تنفيذ زيادة رأسمال/ 5

توزيع أسهم   إعادة تكوين:
000 200 مجانية

2015كانون الثاني  26تاريخ  9عّدل هذا الملحق بموجب اإلعالم رقم  1
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 رقم الطلب

 
 بالمعاملة أو الطلنوع 

 
 
 
 

 
 مقدم الطلب

  (A)    مصارف 
 

  
 مقدم الطلب

 (B)    مؤسسات 
 المالية 

 
 مقدم الطلب

(C)  مؤسسات وساطة
 يةالمال

  
  مقدم الطلب

(D) ةخاضع مؤسسة أخرى 
 هيئةمن لترخيص 
 األسواق

6 
 
 

/ إعتتتتادة عمليتتتتة تنفيتتتتذ زيتتتتادة رأستتتتمال
اكتتانتتات  تتي زيتتادة رأس المتتال  :تكتتوين
 مكتتنًا  50لغاية 

  

400 000    

 

/ إعادة عملية تنفيذ زيادة رأسمال 7
عمولة إضا ية عن كل شريحة : تكوين 

رأس المال    ي زيادة نين مكتتب واحد
 مكتتنًا إضا ياً  50

  

200 000 

 

8  
 

تفتتتتر  عتتتتن استتتتهم و/أو حصتتتتص و/أو 
 حقتتتتوق اكتتتتتتاب و/أو مقتتتتدمات نقديتتتتة:

 20لصتتتالت متفتتتر  لتتتل واحتتتد  ولغايتتتة 
 متفر  لهم

  400 000 
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 رقم الطلب

 
 بالمعاملة أو الطلنوع 

 
 
 
 

 
 مقدم الطلب

  (A)    مصارف 
 

  
 مقدم الطلب

 (B)    تمؤسسا 
 المالية 

 
 مقدم الطلب

(C)  مؤسسات وساطة
 المالية

  
  مقدم الطلب

(D) ةخاضع مؤسسة أخرى 
 هيئةمن لترخيص 
 األسواق

تفر  عن اسهم و/أو حصص و/أو  9
 حقوق اكتتاب و/أو مقدمات نقدية:
عمولة إضا ية عن كل شريحة نين 

متفر  لهم  20متفر  لتل واحد و
 000 200   إضا يين

 

تفتتتتر  عتتتتن استتتتهم و/أو حصتتتتص و/أو  10
 حقتتتتوق اكتتتتتتاب و/أو مقتتتتدمات نقديتتتتة:
عمولتتتتة إضتتتتا ية عتتتتن كتتتتل متفتتتتر  لتتتتل 

 000 100   شخصًا معنوياً 
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 رقم الطلب
 

 بالمعاملة أو الطلنوع 
 
 
 
 

 
 مقدم الطلب

  (A)    مصارف 
 

  
 مقدم الطلب

 (B)    مؤسسات 
 المالية 

 
 مقدم الطلب

(C)  مؤسسات  
 وساطة المالية

  
  مقدم الطلب

(D) مؤسسة أخرى 
لترخيص  ةخاضع
 األسواق هيئةمن 

  000 400    تت أو نقل  رع واحد 11
أدوات ماليتتتتتتة نمتتتتتتا  يهتتتتتتا األدوات الماليتتتتتتة  12

 تتتتتترخيص ن نشتتتتتا  والصتتتتتكوال اةستتتتت مية:
تستتتتويق أدوات ماليتتتتة لننانيتتتتة )نمتتتتا  يهتتتتا 

 000 500 000 500 000 500 األدوات المالية والصكوال اةس مية(

 

 ترخيص نتستويق وترويج أدوات مالية )نما  يها  13
األدوات المالية والصكوال اةس مية( منشأة  ي 

 000 500 000 500 000 500 الخارج

 

أخذ علم نتستويق وترويج أدوات مالية )نما  يها  14
األدوات المالية والصكوال اةس مية( مرخصًا 

 000 500 000 500 000 500 نتسويقها وترويجها نصورة دائمة
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 رقم الطلب

 
 بالمعاملة أو الطلنوع 

 
 
 
 

 
 مقدم الطلب

  (A)    مصارف 
 

  
 مقدم الطلب

 (B)    مؤسسات 
 المالية 

 
 مقدم الطلب

(C)  مؤسسات وساطة
 المالية

  
  مقدم الطلب

(D) مؤسسة أخرى 
لترخيص  ةخاضع
 األسواق هيئةمن 

    تتتتترخيص  هيئتتتتات استتتتتعمار جمتتتتاعي: .1 15
نشتتتتتا  وتستتتتتويق هيئتتتتتات استتتتتتعمار ن 

 000 800 000 800 000 800 000 800 لننانية جماعي 
 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 ترخيص نتسويق هيئات استعمار جماعي أجننية .2 16
   موا قة على تعديل نظام هيئات استعمار جماعي  .3 17

 000 400 000 400 000 400 000 400 لننانية      
   ترخيص ن نشا  مؤسسات لننانية ةدارة هيئات   .4 18

 000 000 1  000 000 1 000 000 1 000 000 1 استعمار جماعي       
 ترخيص ن دارة صناديق  هيئات استعمار جماعي: .5 19

تعمار أو نالمستتتتتتاهمة نتتتتتت دارة مشتتتتتتتركة ل ستتتتتت      
 استعمار مشترال شركات

1 000 000 
 
 
 

1 000 000      
 
 

1 000 000       1 000 000 

 أخذ علم نتستويق هيئات استعمار جماعي  .6 20
  000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 مرخصًا نتسويقها وترويجها نصورة دائمة      
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 رقم الطلب
 

 بالمعاملة أو الطلنوع 
 
 
 
 

 
 مقدم الطلب

  (A)    مصارف 
 

  
 مقدم الطلب

 (B)    مؤسسات 
 المالية 

 
 بمقدم الطل

(C)  مؤسسات وساطة
 المالية

  
  مقدم الطلب

(D) مؤسسة أخرى 
من لترخيص  ةخاضع
 األسواق هيئة

 تسنيد:  ترخيص ن نشا  هيئات  عمليات 21
 000 600 000 600 000 600 000 600 نانيةلنتسنيد 

       000 000 1       000 000 1       000 000 1     000 000 1 تسويق حصص هيئات تسنيد أجننية 22
 000 400 000 400 000 400 000 400 تعديل نظام هيئات تسنيد لننانية 23
 000 200 000 200 000 200 000 200 إ ادات وطلنات أخرى متفرقة 24

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 )2(ملحق رقم 
 

 إجراءات استیفاء عمولة
 

المرفق ) 1ق رقم (على الجھة المستدعیة التي تنوي التقدم إلى الھیئة بإحدى المعامالت أو الطلبات الخاضعة لعمولة، أن تسدد مسبقاً واستناداً إلى الملح .1

 ربطاً البدل المالي المناسب.

من ) المرفق بھذا اإلعالم والخاصة بكل معاملة أو طلب، عن طریق تحویل المبلغ المتوجب 1(ت المحددة في الملحق رقم والملعیتم تسدید الرسوم وا .2

مصرفي عائد إلى الجھة المستدعیة إلى حساب مصرفي عائد إلى ھیئة األسواق المالیة، مخصص لھذا الغرض لدى مصرف لبنان، والحامل رقم حساب 

IBAN :التالي 

 LB36 0999 0000 0001 0016 5001 1125    )إلكترونیاً) ویذكر متصالً بدون فراغات عند استعمالھ 

بحیث  SWIFT (MT202)الـ وفقاً لأللیة المعتمدة لدى النظام المذكور، وتنظم رسالة  ،BDL-RTGSیتم تنفیذ عملیة التحویل من خالل نظام الدفع  .3

 منھا المعلومات الالزمة وعلى الشكل التالي: 72والحقل  20یظھر الحقل 

 
20:InstitutionNumber-Code of Request 
72:/REC/TRNSF/T72/Name of requesting Institution – number of requesting Institution 
– Code of request (Institution category A, B,C,D plus operation type 1,2,3….) – Amount – 
Date of Payment 

 
 على سبیل المثال:

سویق وترویج أداة مالیة منشأة في الخارج، یكون الرمز المطلوب اعتماده لتلمتوجبة على طلب ترخیص مقدم من مؤسسة وساطة مالیة دید العمولة اسلت

 C13ھو 



 
 
 

20:020-C13 
72:/REC/TRNSF/T72/ ABCDE – 020 – C13- 500000- 31.3.2014 

 
طلبات أن ترفق أشعاراً مصرفیاً یثبت إتمام التحویل المتوجب، (نسخة لمعامالت أو العلى الجھة المستدعیة، لدى التقدم من ھیئة األسواق المالیة بإحدى ا .4

 ) أعاله.3مطلوبة المفصلة في البند (ویتضمن المعلومات ال )MT 298عن رسالة 




