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 2000مجموعة 
 باألدوات المالية خاصةاألعمال الب متعلقةاألنشطة اللمزاولة  الترخيص والتسجيل

 المقدمة -الباب أ
 الغرض -2001
 يهدف هذا النظام إلى: (1)

 في لبنان. باألدوات المالية خاصةعمال الالتراخيص المطلوبة لمزاولة األتحديد فئات  -أ
 .ترخيصتحديد االستثناءات من موجبات الحصول على  -ب
 .المؤّسسة المرّخصةتحديد فئات التسجيل المطلوبة للقيام بالوظائف واألنشطة لدى  -ج
 . مؤّسسة مرّخصةل ترخيصتحديد المتطلبات والشروط للحصول على  -د
 )أشخاص طبيعّيين(. شخص مسّجلبصفة  ترخيصمتطلبات والشروط للحصول على تحديد ال -ه
  أو التسجيل. ترخيصتحديد الشروط الستمرارية ال -و
لغاء  -ز  أو التسجيل. الترخيصتحديد اإلجراءات التي ُتطّبق على الطلبات، والموافقات، والتغييرات وا 

 المبادىء -2002
 بصفة مؤّسسة مرّخصة، يجب على مقّدم الطلب أن يستوفي الشروط التالية: بهدف الحصول على ترخيص لمزاولة األعمال (1)

 موضوع طلب الموافقة. باألدوات المالية خاصةعمال الأن يكون جديرًا وأهاًل لمزاولة األ -أ
 .باألدوات المالية خاصةعمال الأن يبّين أنه يتمتع بقدر كاٍف من الخبرة والتجربة والمؤهالت لمزاولة األ -ب
 بممارسة األعمال بنزاهة وصدق، مع الحرص التام على مصالح العمالء. أن يلتزم -ج
دارة  -د دارة الشؤون المالية، وا  أن يبّين أنه وضع النظم، والسياسات واإلجرءات المالئمة التي تتضّمن حوكمة الشركات، وا 

 المخاطر، واالمتثال، والعمليات والضوابط لتلبية متطلبات العمل واالمتثال للقواعد.
 وعمالئها. المؤسسة المرّخصةيحّدد ويعالج بصورة مالئمة أي تضارب في المصالح قد ينشأ بين أن  -ه

 ، يجب على مقّدم الطلب أن يستوفي الشروط التالية:شخص مسّجلبهدف الحصول على ترخيص لمزاولة األعمال بصفة  (2)
 أن يكون جديرًا وأهاًل للقيام بالمهام واألنشطة التي يطلب تسجيلها. -أ

 بّين أنه يتمتع بقدر كاٍف من المعرفة، والمهارة والخبرة للقيام بهذه المهام واألنشطة.أن ي  -ب
 أن يلتزم بممارسة األعمال بنزاهة وصدق، مع الحرص التام على مصالح العمالء.  -ج
 أن يبّين قدرته واستعداده لتلبية متطّلبات العمل واالمتثال للقواعد.  -د

 باألدوات الماليةالخاصة  باألعمال المتعلقة األنشطة واالستثناءات -الباب ب
 نطاق تطبيق هذا الباب -2101
 في لبنان. باألدوات المالية خاصةأعمااًل ينطبق هذا الباب على أي شخص يزاول  (1)

 موجبات الموافقة -2102
الحصول على ترخيص من هيئة األسواق  مؤّسسًة المرّخصةفي لبنان، يجب على ال باألدوات المالية خاصةعمال اللمزاولة األ (1)

 .النظام المالية، ما لم تكن مستثناة من شرط الحيازة على ترخيص بموجب هذا
من  ترخيص، أو توحي بمزاولة هذه األعمال، قبل حصولها على أعمااًل متعلقة باألدوات الماليةيحظر على المؤسسة أن تزاول  (2)
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 قبل الهيئة.
من مصرف لبنان، اذا أعمال متعّلقة باألدوات المالية ( على أي مؤسسة حصلت مسبقًا على ترخيص لمزاولة 1) فقرةنطبق التال  (3)

  .161القانون من  57كانت المؤسسة قد استحصلت  على ترخيص  من  الهيئة وفقا للشروط التي تحّددها الهيئة عماًل بالمادة 
 3وات الماليةباألد خاصةال باألعمال متعلقةاألنشطة ال -2103
 مزاولة أي من الخدمات التالية: باألدوات المالية خاصةباألعمال ال متعلقةاألنشطة ال تعني (1)

من  أداة ماليةالتعامل أو التداول في   التعامل
 حساب المؤّسسة أو حساب العمالء

  بيع، شراء، أو تلقي أمر ببيع أو
 أداة ماليةبشراء 

 لبنانية ليرة مليون 600 المطلوب الرأسمال
 أمريكي( دوالر (400.000 

 صانع السوق أو مؤمن السيولة 
  ،إدارة االكتتابات في األدوات المالية

أو ضمان  األدوات الماليةأو توزيع 
 األدوات الماليةاالكتتاب ب

 لبنانية ليرة مليار  1.5المطلوب الرأسمال
 أمريكي( دوالر  1.000.000)

بشأن  آخر تقديم المشورة لشخص  تقديم المشورة
مزايا ومخاطر استثماره أو تعامله في 

 األدوات الماليةأي نوع من أنواع 
  تقديم المشورة بشأن ممارسة أي حق

 أداة ماليةتعامل مرتبط ب
 بما في ذلك  تقديم المشورة المالية

تقديم المشورة بشأن: االستثمارات 
، األدوات الماليةوالتعامل في 

الشركة، والمسائل المتصلة بمالية 
 وعمليات الدمج واالستحواذ

 ليرة مليون  150المطلوب  الرأسمال
   لبنانية

 أمريكي( دوالر (100.000 

باألعمال ترتيب العمليات المتصلة   الترتيب
 باألدوات المالية خاصةال

 عمال تعريف األشخاص على األ
 باألدوات المالية خاصةال

  العمل على ترتيب  عمليات في
 الماليةدوات األ

  يتضمن ذلك ترتيب اتفاقات مالية

 لبنانية ليرة مليون  300المطلوب الرأسمال
 أمريكي( دوالر (200.000 
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خاصة بالشركة، واتفاقات دمج 
واستحواذ، وعمليات طرح االكتتاب في 

، وعمليات طرح األدوات المالية
 لالكتتاب العام أو الخاص

 يؤّمن طرفًا ثالثًا لتقديم خدمات الحفظ 
مالحظة: الترتيب ال يشمل التعامل )تنفيذ 

 .عمليات تداول(
 أدوات ماليةأو محفظة  أداة ماليةإدارة   اإلدارة

 استنسابيّ لصالح شخص آخر بشكل 
  هيئات االستثمار تتضمن إدارة

)تنطبق شروط إضافية  الجماعي
بموجب النظام الخاص بهيئات 

 االستثمار الجماعي(
 توزيع معتمدوكيل يتضمن القيام بدور 

 .لهيئة استثمار جماعي أجنبية

   لبنانية ليرة مليار 3 المطلوب الرأسمال
 أمريكي( والرد  (2.000.000

األدوات حفظ األصول بما في ذلك   الحفظ
 لصالح شخص آخر المالية 

  ،يتضّمن تقديم خدمات الحفظ للعمالء
دارة الحقوق، والمنافع واإلجراءات  وا 

 المتصلة بأداة مالية
لهيئة استثمار يتضمن القيام بدور الحفظ 

. )تطبق شروط إضافية بموجب جماعي
 النظام الخاص بهيئة االستثمار الجماعي(

  لبنانية ليرة مليار6 المطلوب  الرأسمال
 أمريكي( والرد  (4.000.000

 
 القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه ال يحق لها: لشركات الوساطة الماليةعمالها، يحق من أجل ممارسة أ (2)

ضامن اطاار  ة بعمليات تقوم بهاا لصاالح عمالئهااالقيام بعمليات الصرافة اال حصرًا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبط -أ
 تحقيق موضوعها.

 شحن االوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات. -ب
 .الوساطة الماليةمزاولة اي تجارة او صناعة او نشاط غريب عن نشاط  -ج

 موالها الخاصة االساسية:المؤسسات المرخصة العاملة في لبنان ان تخصص، وفقًا للنشاط الذي تقوم به، من أصل أ على (3)
 من هذه المادة للمركز الرئيسي. (1) ادل الحد االدنى المعين في الفقرةمبلغًا يع -أ

( أعااله مان هاذه 1من الرأسمال المطلوب لكل فئة من الفئات المنصاوص عنهاا فاي الفقارة ) %30يعادل  عمبلغ لكل فر  -ب
 .المادة
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مثال المخصصات أص لهذا الفرع مبلغًا قدره ثالثة على كل شركة وساطة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخاارج ان تخص (4)
 المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك باالضافة الى 

 يحرر كامل رأس المال او كامل المخصصات أو اي زيادة الحقة نقدًا ودفعة واحدة. (5)
 لماليةباألدوات ا خاصةال ألعمالا حديدت -2104
المحددة في المادة  باألدوات المالية خاصةاألعمال ال أنشطةإذا مارس أي نشاط من  األدوات الماليةيزاول شخص العمل في  (1)

 ، كما 2103
 زاول عماًل أو نشاطًا تجاريًا، -أ

 اعتبر نفسه في حكم من يزاول أو يقدر على المشاركة في هذا النشاط -ب
استقطب أشخاصًا آخرين لالنخراط في معامالت قائمة على هذا النشاط، ما لم ينطبق أّي استثناء ينص عليه هذا  -ج

 الباب.
 تعلقة باألدوات المالية في لبنانولة األعمال الممزا -2105
 :األدوات الماليةخاصة بأعمال  تعلقنشاط مفي لبنان إذا انخرط في  باألدوات المالية خاصلعمل يعّد الشخص مزاواًل  (1)

 من مقر عمل دائم في لبنان -أ
 مع شخص في لبنان أو لحسابه. -ب

 االستثناءات من شرط الترخيص -2106
باألدوات  الخاصةاألعمال ب متعلقنشاط إذا انخرط في  2102بموجب المادة  ترخيصُيعفى الشخص من شرط الحصول على  (1)

 .2110إلى  2107التي تنّص عليها المواد من  المالية
 قتصادية والمشاريع المشتركةالمجموعات اال -2107
 مع شركة أخرىالخاص معاملة بين شركة تعمل من حسابها هي  (1)

 ، ذاتها مجموعة الشركاتتنتميان إلى  -أ
 تكون، أو تقترح أن تصبح، شريكًة في مشروع مشترك، وتكون المعاملة لغرض هذا المشروع. أو -ب

 هي أنشطة الترتيب، واإلدارة، وتقديم المشورة والحفظ يقوم  بها: (2)
 آخر في المجموعة ذاتها، الواحدة، على أن تُقّدم الخدمات المعنية إلى عضو مجموعة االقتصاديةشخص عضو في ال -أ

شخص يكون، أو يقترح أن يصبح، شريكًا في مشروع مشترك، على أن تُقّدم الخدمات المعنية إلى شريك آخر في   أو -ب
 المشروع المشترك ولغرض ذلك المشروع.

 اولة األنشطة كجزء من أعمال أخرىمز  -2108
، باألدوات المالية الخاصة واّلذي يطرأ على أي مهنة أو أعمال غير تلك باألدوات المالية خاصةاألعمال الب المتعلقالنشاط هو  (1)

ويشكل جزءًا ضروريًا من خدمات أخرى مقّدمة خالل مزاولة تلك المهنة أو ذلك العمل، شرط أاّل يعمد الشخص الذي يقوم 
 .باألدوات المالية خاصةأعمااًل بالنشاط المذكور إلى اعتبار نفسه في حكم من يزاول 

 عملية بيع شركةب المتعلقةاألنشطة  -2109
، من قبل شخص يقوم من حسابه بشراء أو باألدوات المالية خاصةعمال الاألمتعلق بهي إجراء معاملة، أو القيام بنشاط  (1)

 على األقل من أسهم الشركة العادية. % 50التصرف بنسبة 
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 التعامل أو الترتيب لحساب الخاص -2110
 أو ترتيب معاملة لحسابه الخاص، إاّل إذا: أداة ماليةقيام شخص بالتعامل في  (1)

 األدوات المالية، اعتبر هذا الشخص نفسه يزاول نشاطًا في مجال التعامل في  -أ
 كان يستقطب على نحو منتظم أشخاصًا آخرين للتعامل في األدوات المالية.أو  -ب

سابه الخاص، أو الترتيب لقبول أداة تنشأ بموجبها مديونية أو تشكل إقرارًا قيام الشخص بالتعامل في األدوات المالية من ح (2)
 بمديونية متصلة بقرض، أو اعتماد، أو ضمانة أو غيرها من الترتيبات المالية المماثلة التي يكون الشخص قد منحها أو وّفرها.

ض إصدار األسهم، أو أدوات دين أو أدوات مالية قيام الشخص بالتعامل في األدوات المالية من حسابه الخاص، أو الترتيب لغر  (3)
 أخرى خاصة به.

 معاملة يقوم بها شخص يتصرف بموجبها بصفة وكيل فحسب، أو أمين استثمار أو منّفذ لحساب شخص آخر. (4)
 نات المتعّلقة باألدوات الماليةاإلعل  -2111
أو تبليغ هذا اإلعالن إلى أي شخص في لبنان، ما لم يكن الشخص  بإعالن عن أي أدوات ماليةيحّظر على أي شخص القيام  (1)

 .مؤّسسة مرّخصةاألول 
أو تبليغ هذا اإلعالن إلى شخص في لبنان إذا كان اإلعالن موجهًا إلى أشخاص في  اإلعالن عن أي أداة ماليةُيصار إلى  (2)

 لبنان.
المالية"، و"الوسيط المالي"، و"وسيط األدوات المالية" أن تستخدم مصطلحات "مؤسسة الوساطة  للمؤّسسة المرّخصةيجوز فقط  (3)

 و"الوسيط" أو أي مصطلح آخر مشابه في عنوانها، أو حمالتها الترويجية أو إعالناتها.
مؤّسسة يحّظر على أي شخص أن يعلن عن خدماته أو يرّوج لها إلى الجمهور بطريقة قد تضّلل هذا األخير من حيث كونه  (4)

 . باألدوات المالية خاصةعمال المن الهيئة لممارسة أنشطة محددة في األ لهاجهة مرخص أو  مرّخصة
 المعفّية من الحظراإلعلنات   -2112
 في حال:  2111 ( من المادة1فقرة )من الحظر الوارد في ال اإلعالن عن األدوات الماليةُيستثنى  (1)

 مرّخصة، ، أو صادقت عليه مؤّسسةمؤّسسة مرّخصةتّم القيام به نيابًة عن  -أ
 مؤّسسة مرّخصة،تّم القيام به فقط لصالح  -ب
 تّم القيام به لصالح شخص طلب معلومات -ج
 من دون استقطاب، 
 لم يكن موجهًا أو معّدًا ليعمل به أي شخص في لبنان، -د
 يتّم القيام به من جانب الحكومة اللبنانية أو نيابًة عنها،  -ه
 .ه من جانب صحافي يعمل بهذه الصفةيتّم القيام ب -و

 الترخيص للمؤسسات: المتطلبات وااللّية -الباب ج
 نطاق تطبيق هذا الباب -2201
باألدوات  خاصةعمال الاأللها لمزاولة  الترخيصينطبق هذا الباب على مؤسسة تقدم طلبًا للحصول على موافقة الهيئة على  (1)

 .المالية
 .الترخيصتي تطلب ، يقصد بمقّدم الطلب المؤّسسة الفي هذا الباب (2)
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 طلبات الترخيص -2202
 بدءًا من تاريخ تقديم الطلب. األنظمة المرعيةيخضع مقّدم طلب الترخيص إلى  (1)
 كل فئات التراخيص التي يسعى للحصول على موافقة بشأنها. الترخيصيجب أن يحّدد مقدم طلب  (2)
بموجب االستمارة التي تحددها الهيئة، وأن تتضّمن المعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق  الترخيصيجب أن ُيقّدم طلب  (3)

 .1رقم 
 أن يسّدد الرسوم التي تحددها الهيئة. الترخيصيجب على مقدم طلب  (4)

 إنشاء شركة وساطة مالية -2203
موافقة الهيئة، إضافًة إلى تقديم طلب يجب على أي شخص ينوي إنشاء شركة وساطة مالية أن يقّدم طلبًا للحصول على  (1)

 .باألدوات المالية خاصةعمال اللمزاولة األ ترخيصللحصول على 
يجب أن ُيقّدم طلب الموافقة إلنشاء شركة وساطة مالية بموجب االستمارة التي تحّددها الهيئة، وأن تتضمن المعلومات  (2)

 .2والمستندات المطلوبة، في الملحق رقم 
 شركات الوساطة الماليةأسهم   -2204
 الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهمًا اسمية. شركاتن اسهم يجب أن تكو  (1)
 هيئة وذلك في الحاالت التالية:المسبق من  لترخيصوساطة مالية  شركةيخضع التفرع عن األسهم في رأسمال أية  (2)

)عشرة بالماية( من  %10األشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق  أحدإلى اكتساب  أّدى التفرغ إذا -
 الوساطة المالية هذه. شركة اسهممجموع 

 المنتخبين ومهما كان عدد األسهم المتفرغ عنها. أوالمتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين  كان إذا -
 ال يعتبر تفرغًا عن اسهم بمفهوم هذه المادة انتقال األسهم عن طريق اإلرث أو التفرغ بين الزوجين أو بين األصول والفروع .

 متطلبات الترخيص -2205
 يجب  على مقّدم الطلب أن يبّين للهيئة: (1)

 والتي يسعى للحصول على موافقة بشأنها، باألدوات المالية خاصةاألعمال الأنه جدير وأهل لمزاولة كّل فئات  -أ
أنه يتمتع بقدر كاٍف من الخبرة، والمهارة والموارد، بما في ذلك الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية، لمزاولة هذه  -ب

 .لألنظمة المرعيةوفقًا  ة باألدوات الماليةخاصاألعمال ال
دارة -ج المخاطر،  أنه وضع ما يكفي من النظم والسياسات واإلجراءات التي تتضّمن حوكمة الشركات، والتمويل، وا 

التي يقترح  باألدوات المالية خاصةاألعمال الواالمتثال، والعمليات والضوابط بما يخّوله الوفاء بالتزاماته في مجال 
 مزاولتها. 

 الخاصةاألعمال أن المدراء وأعضاء اإلدارة العليا التنفيذية والمستخدمين والوكالء لديه ّممن سوف يشاركون في  -د
   .أعمال، يتمتعون بالمؤهالت والمهارات والخبرات والنزاهة الضرورية لمزاولة ما يقترحه من باألدوات المالية

file:///C:/Users/anis.wakim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/l'historique%20des%20articles/tm27(بند2-مادة3).doc
file:///C:/Users/anis.wakim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/l'historique%20des%20articles/tm27(بند3-مادة3).doc
file:///C:/Users/anis.wakim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/l'historique%20des%20articles/tm27(بند3-مادة3).doc
file:///C:/Users/anis.wakim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/l'historique%20des%20articles/tm27(بند3-مادة3).doc
file:///C:/Users/anis.wakim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/l'historique%20des%20articles/tm27(بند3-مادة3).doc
file:///C:/Users/anis.wakim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/l'historique%20des%20articles/tm27(بند3-مادة3).doc
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 بهدف التقدم بطلب ترخيص، يجب على مقدم الطلب أن يّتخذ له مقرًا في لبنان بصفة: (2)
 مصرف، أو مؤسسة مالية، أو  مؤسسة وساطة مالية مسّجلة حسب األصول لدى الهيئة أو لدى مصرف لبنان، -أ

، ومرّخصًا لها من الهيئة المختصة باألدوات المالية خاصةأعمااًل فرع لكياٍن قانوني مالي أجنبي  ينتمي إلى شركة أّم تزاول  -ب
 في بلد المنشأ.

يجب أن يكون مقّدم الطلب يزاول حصرًا أعمااًل متعّلقة باألدوات المالية، أو إذا كانت شركة مرّخص لها من مصرف لبنان،  (3)
 األعمال التي يشملها هذا الترخيص.تزاول 

 يجب أن يكون المكتب الرئيسي لمقدم الطلب في لبنان. (4)
 يجب أن يدفع مقّدم الطلب بالكامل الرأسمال األعلى من المبالغ التي تنطبق على طلبه:   (5)

 دوالر أمريكي(. (100.000 مليون ليرة لبنانية 150 - تقديم المشورة -أ
 دوالر أمريكي(. (200.000 مليون ليرة لبنانية   300 -الترتيب  -ب
 دوالر أمريكي(. (400.000 مليون ليرة لبنانية600  -التعامل   -ج

أو ضمان االكتتاب      األدوات المالية)صانع السوق أو مؤمن السيولة، إدارة االكتتابات في األدوات المالية، أو توزيع                
 .)دوالر أمريكي( 1.000.000) ر ليرة لبنانيةمليا 1.5 - األدوات الماليةب

   دوالر أمريكي(.  (2.000.000 مليار ليرة لبنانية 3 -اإلدارة  -د
   دوالر أمريكي(.  (4.000.000مليار ليرة لبنانية6  -الحفظ  -ه

لشخص آخر، تتأّكد الهيئة من نزاهة هذا الشخص، وسجّل أعماله وسالمة وضعه المالي  شريكاً في حال كان مقدم الطلب  (6)
 والقانوني.

 يشمل الذي (FIPI) المالية المؤسسة عن المهني للتعويض التأميني المنتج في مشتركا يكون أن الّطلب مقّدم على يجب كما (7)
( أميركي دوالر مليون 1.333) أدنى كحدّ  لبنانية ليرة( 2) ملياريّ  التأمينية التغطية قيمة تبلغ يلي؛ ما في الواردة المخاطر تغطية

 .بينهما األعلى القيمة ُتعَتَمد.  المطلوب الرأسمال يعادل ما أو
 مكتملة غير عملية -1
 جريمة -2
 والخطأ( اإلغفال) السهو -3

 . 7 رقم الملحق في مفّصالن أعاله ُذِكر لما الموحدة والصياغة التعريف إنّ 
 لديها يكون أن المالية باألدوات متعّلقة أنشطة تمارس مؤسسة ةألي المستحسن من أعاله، المذكورة التأمين بوليصة إلى باإلضافة

 التي والضرر العطل ونفقات القانونية التكاليف من والمسؤولين المدراء يغطي واّلذي والموظفين للمدراء اإلدارية المسؤولية على تأمين
 .مشروعة غير ألفعال شخصهم ضد المرفوعة الدعاوى نتيجة يتكّبدونها

 جدارة وأهلية األشخاص لدى المؤّسسات مقّدمة الطلب  -2206
 ، تنظر الهيئة في  ما يلي:مؤّسسة المرّخصة بموجب األنظمة المرعيةمقدم طلب الترخيص أو ال جدارة وأهليةلدى تقييم مدى  (1)

لديها الحاليين أو المقترحين، بما في ذلك المدراء واألعضاء في اإلدارة العليا  األشخاص المسجلين أهليةجدارة و  -أ
 التنفيذية،

 لديها وأي أشخاص آخرين يرتبطون بروابط وثيقة مع المؤسسة، األشخاص المؤّثرينمالءمة وخبرة  -ب
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دارة أعمالها وشؤونها بطريقة سليمة واحترازية، -ج  تسيير وا 
خاصة األعمال الوافقة على أّي فئة من فئات الترخيص، والوفاء بالتزاماتها في مجال قدرتها على استيفاء متطلبات الم -د

 باألدوات المالية،
 .4سليفمن قانون النقد والت 127أحكام المادة المرّخصة  اتالمؤّسس تطبق على  -ه
 أي شأن آخر تعتبره الهيئة ذات صلة. -و

 إجراءات وصلحيات الهيئة  -2207
 ، يجوز للهيئة أن تقوم بما يلي:الترخيصلدى تقييم طلب  (1)

 إجراء أية مراجعة، أو استفسار أو تحقيق تعتبره مالئمًا، -أ
 معاينة المكاتب العائدة لمقّدم الطلب، -ب
للمثول أمام الهيئة لإلجابة على بعض األسئلة وتفسير أي مسألة تعتبرها الهيئة دعوة مقّدم الطلب، أو أي ممثل عنه،  -ج

 ذات صلة بالطلب،
 دعوة مقّدم الطلب إلى توفير أي معلومات أو مستندات إضافية تعتبرها الهيئة ذات صلة، -د

 إلزام مقّدم الطلب بإثبات وتأكيد أي معلومات مقّدمة إلى الهيئة. -ه
 ر في طلب الترخيص في الحاالت التالية:يجوز للهيئة أن ترفض النظ (2)

 إذا لم يكن مكتماًل، -أ
 إذا لم يكن مستوفيًا الشروط التي تحّددها الهيئة، -ب
 إذا تخّلف مقدم الطلب عن توفير المعلومات التي تطلبها الهيئة وضمن المهلة المحددة لذلك. -ج

 ية:بعد االنتهاء من دراسة طلب الترخيص، تّتخذ الهيئة أحد القرارات التال (3)
 الموافقة على كامل الطلب أو على جزء منه، -أ

 الموافقة على الطلب مع التقّيد بأي شروط وضوابط تعتبرها الهيئة مالئمة،  -ب
 رفض الطلب مرفقًا  باألسباب المعّللة لهذا الرفض.  -ج

أو على جزء منه، تبّلغ مقدم الطلب خطيًا باألمر، بما في ذلك  ترخيصفي حال قّررت الهيئة الموافقة على كامل طلب ال (4)
 الشروط والضوابط التي تفرضها الهيئة على هذه الموافقة.

 في حال قّررت الهيئة رفض طلب الترخيص، تبّلغ مقّدم الطلب خطيًا باألمر، بما في ذلك األسباب المعّللة لهذا الرفض.  (5)
 في الترخيص  التعديلت  -2208
، بما في رخصتهاأن تقدم طلبًا إلى الهيئة للحصول على موافقتها على أي تعديالت تقترحها على  لى المؤّسسة المرّخصةع يجب (1)

 ، وفقًا ألحكام هذا الباب.الترخيصذلك أي تغيير في فئات 
قبل الحصول على  ة،عمال متعلقة باألدوات المالييحظر على مقدم الطلب أن يزاول، أو أن يعتبر نفسه في حكم المزاول، أل (2)

 موافقة الهيئة على التعديل المطلوب من قبله.
، وفقًا لما الترخيصيجوز للهيئة أن تعفي أو أن تعّدل أي شرط من شروط تقديم المعلومات لمراجعة أي طلب إجراء تعديل في  (3)

 تراه مالئمًا.
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 .الترخيصل على لدى مراجعة أي طلب تعدي 7220تتمتع الهيئة بالصالحيات الواردة في المادة  (4)
 بعد االنتهاء من مراجعة الطلب، تّتخذ الهيئة أحد القرارات التالية: (5)

 الموافقة على الطلب بالكامل أو جزئيًا، -أ
 الموافقة على الطلب مع التقّيد بأي شروط وضوابط تعتبرها الهيئة مالئمة، -ب
 رفض الطلب مرفقًا بتعليل لهذا الرفض. -ج

بالكامل أو  جزئيًا، تبّلغ مقدم الطلب خطيًا باألمر، بما في  الترخيصفي حال قّررت الهيئة الموافقة على طلب إجراء تعديل في  (6)
 ذلك الشروط والضوابط التي تفرضها الهيئة على هذه الموافقة.

 المعّللة لهذا الرفض. في حال قّررت الهيئة رفض الطلب، تبّلغ مقّدم الطلب خطيًا باألمر، بما في ذلك األسباب (7)
 باألدوات المالية خاصةاألعمال الب المتعلقةنشطة األ التوّقف عن مزاولة  -2209
يكون  باألدوات المالية خاصةعمال الالتي تقترح التوقف عن مزاولة نوع واحد أو أكثر من األ لى المؤّسسة المرّخصةيجب ع (1)

 مرخصًا لها لمزاولتها، أن تبلغ الهيئة خطيًا بالتاريخ الذي تنوي فيه التوقف عن مزاولة هذه األعمال واألسباب المعللة لقرارها:
 يومًا على األقل من التاريخ المحدد، 60قبل  -أ

غير معروف، في حال تعّذر إعطاء هذا اإلشعار المسبق ألن التوقف عن مزاولة األعمال أتى نتيجة حدث خارجي  -ب
 .باألدوات المالية خاصةعمال اليجب إبالغ الهيئة فور اتخاذ القرار بالتوقف عن مزاولة األ

لعمالئها، إنجاز  عمال الخاصة باألدوات الماليةالتي تقّرر التوقف عن توفير خدمات متعّلقة باأل المؤّسسة المرّخصةيجب على  (2)
يومًا  30مرّخصة أخرى بهذه األعمال، وتوجيه إشعار إلى عمالئها قبل  أي أعمال عالقة بصورة مالئمة، أو تكليف مؤّسسة

 على األقل بشأن توقفها عن مزاولة هذه األعمال.
(، يجوز له إنهاء عالقة العمل مع هذه 2) فقرةمؤّسسة أخرى بأعماله بموجب ال في حال اعترض أي عميل على تكليف (3)

 المؤسسة.
ف عن مزاولة أي أعمال متعلقة باألدوات المالية، أو توقفت عن مزاولتها، يجوز للهيئة التوق المؤّسسة المرّخصةفي حال طلبت  (4)

 أن تطلب منها اتخاذ أي تدابير أو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية عمالئها، أو أسواق األدوات المالية أو المصلحة العامة.
 طلب إلغاء الترخيص -2210
بالكامل أو جزئيًا، من خالل تقديم طلب خطي بهذا الشأن إلى  هاصيترخأن تطلب من الهيئة إلغاء  للمؤّسسة المرّخصةيجوز  (1)

 الهيئة قبل ثالثة أشهر على األقل من التاريخ المقترح لإللغاء.
 ة.يجب أن يتضمن طلب اإللغاء كامل التفاصيل المتصلة بأسباب اإللغاء، والترتيبات المتخذة لحماية مصالح عمالء المؤسس (2)
 :ترخيصهاتي تقدمت بطلب إلغاء ال المؤّسسة المرّخصةيجوز للهيئة أن تطلب من  (3)

 أن تقّدم معلومات أو مستندات إضافية تعتبرها الهيئة ضرورية، -أ
 أن تلتزم بإثبات وتأكيد أي معلومات تُقّدمها للهيئة. -ب

 بعد مراجعة الطلب، يجوز للهيئة أن تقرر: (4)
لغاء  -أ  ،الترخيصقبوله وا 

أو إرجاء أو تأجيل تاريخ اإللغاء بانتظار اتخاذ تدابير أخرى، في حال اعتبرت أنه من الضروري اإلبقاء على   -ب
 ، أو أسواق األدوات المالية أو المصلحة العامة.المؤسسة المرخصة لحماية مصالح عمالء الترخيص
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اتخاذ أي تدابير أو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية  المؤسسة المرخصة(، يجوز للهيئة أن تطلب من 4) فقرةبموجب ال (5)
 عمالئها، أو أسواق األدوات المالية أو المصلحة العامة.

 إلغاء الترخيص قيام الهيئة ب -2211
 عبر إبالغ هذه األخيرة خطيًا بهذا الشأن:  مؤّسسة مرّخصة ترخيصيجوز للهيئة إلغاء  (1)

 شهرًا متتاليًا، 12لمدة  أعمال متعّلقة باألدوات الماليةفي حال لم  تزاول المؤسسة المرخصة أي  -أ
 باألدوات المالية خاصةعمال العن مزاولة األ المؤّسسة المرّخصة ستة أشهر على األقل من تاريخ توقفمرور   بعد أو -ب

 .2208بعد تبليغ الهيئة وفقًا للمادة 
دارتها العليا سابقًا، وأعضاء مجلس إدارتها و  مؤّسسة المرّخصةمع مراعاة أحكام مرور الزمن، تبقى ال (2) خاضعين لقوانين  التنفيذيةا 

في حال باشرت الهيئة  في ما يخّص أي فعل أو إغفال حصل قبل اإللغاء. ترخيصهالمدة عشر سنوات بعد إلغاء  وأنظمة الهيئة
دارتها العلياا وأعضاء مجلس إدارتها و خالل فترة العشر سنوات بتحقيق أو بإجراءات تأديبية، تبقى المؤسسة المرخصة سابق  ا 

 .خاضعين لسلطة الهيئة حتى يتم إغالق الملف التنفيذية
دارتها العليا التنفيذيةو  مجلس اإلدارةفي حال لم تعد المؤّسسة المرّخصة قائمة كشركة مساهمة، يبقى أعضاء  (3)  ، خاضعين ا 

 (.1) فقرةالمرّخصة، وذلك بهدف تطبيق ال لمدة عشر سنوات من تاريخ إلغاء ترخيص  المؤّسسة الهيئةلسلطة 
 استمرارية الترخيص -الباب د
 مرارية الترخيصشروط  است -2301
في استيفاء جميع الشروط المطلوبة من مقّدم طلب  المؤّسسة المرّخصةبهدف الحفاظ على الترخيص، يجب أن تستمر  (1)

 التي تكون قد نالت ترخيصًا للقيام بها. باألدوات المالية خاصةعمال البما في ذلك أن تبقى مالئمة لمزاولة األ، ترخيصال
 يجب على المؤّسسة المرّخصة أن تمتثل لألنظمة والشروط والضوابط والمتطلبات األخرى التي تحددها الهيئة. (2)

 تغيير في األشخاص المؤثرين -2302
ألصول،  عن الشخص الذي يقّرر أن يصبح شخصا مؤثرا لديها و/أو عن اأن تبّلغ الهيئة بحسب  المرّخصةللمؤّسسة يجب  (1)

 الشخص الذي لم يعد مؤثرا لديها وذلك:
 يومًا على األقل من التاريخ الفعلي المقترح للتغيير، 30قبل  -أ

 الشخص المذكور أعاله. بقرار  المؤسسة المرخصةفي حال لم يكن التبليغ المسبق ممكنًا، فور علم  أو -ب
ة خطيًا يئصرف بهذه الصفة ما لم توافق الهأن تسمح ألي شخص أن يصبح شخصًا مؤثرًا أو أن يت للمؤّسسة المرّخصةال يجوز  (2)

 على ذلك.
يومًا على األقل  30يجب على كل شخص يقّرر أن يصبح شخصًا مؤثرًا لدى أي مؤّسسة مرّخصة أن يبّلغ الهيئة بقراره هذا قبل  (3)

 من التاريخ الفعلي المقترح، وأن يقّدم للهيئة أي معلومات حول هويته، ونزاهته، و وضعه القانوني والمالي، و سجّل أعماله.
، أو عملياتها وامتثالها للمؤسسة المرخصةتتأكد الهيئة من أّن قرار الشخص أن يصبح شخصًا مؤثرًا لن يعيق اإلشراف الفعال  (4)

 عطاء الموافقة.للقانون واألنظمة وذلك قبل إ
 .2207لدى النظر في أي طلب ُيقّدم إليها، تتمتع الهيئة بجميع الصالحيات الواردة في المادة  (5)
 ال تنطبق هذه المادة على أّي مصرف أو مؤسسة مالية مرّخص لها من مصرف لبنان.  (6)
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 تغييرات في الروابط الوثيقة -2303
، أو التوقف عن روابط وثيقةأن تبّلغ الهيئة وفقًا لألصول في حال كان ينوي شخص إقامة  المؤّسسة المرّخصةيجب على  (1)

 :المؤسسة المرخصةإقامتها مع 
 يومًا على األقل من التاريخ الفعلي المقترح للتغيير، 30قبل  -أ

 .  بقرار الشخص المذكور أعاله  المؤسسة المرخصةأو في حال لم يكن التبليغ المسبق ممكنًا، فور علم   -ب
إقامة  المؤسسة المرخصة( أي معلومات تطلبها الهيئة عن هوية الشخص الذي تنوي 1) فقرةأن يتضمن التبليغ الوارد في اليجب  (2)

 معه، وعن نزاهته، ووضعه القانوني والمالي، وسجّل أعماله. روابط وثيقة
 مع شخص آخر ما لم توافق الهيئة خطيًا عليها. وثيقةروابط أن تقيم  على المؤّسسة المرّخصةيحظر  (3)
تتأكد الهيئة من أن هذه الروابط الوثيقة لن تعيق اإلشراف الفعال للمؤسسة المرخصة، أو عملياتها وامتثالها للقانون واألنظمة   (4)

 قبل الموافقة عليها.
 .2207وص عليها في المادة لدى النظر في أي طلب ُيقّدم إليها، تتمتع الهيئة بجميع الصالحيات المنص (5)
 ال تنطبق هذه المادة على أي مصرف أو مؤسسة مالية مرّخص لها من مصرف لبنان.  (6)

 موجبات التبليغ -2304
 .3يجب على المؤّسسة المرّخصة أن تمتثل لموجبات تبليغ الهيئة المنصوص عليها في الملحق رقم  (1)
 للهيئة:(، يجوز 1)فقرة تسّلم تبليغ منصوص عليه في اللدى  (2)

أن تقّدم أي معلومات أو مستندات إضافية تعتبرها ضرورية لتقييم الطلب على النحو  المؤسسة المرخصةأن تطلب من  -أ
 المالئم،

 أي شروط، وضوابط، وقيود ومتطلبات إضافية تعتبرها الهيئة مالئمة. المؤسسة المرخصة أو أن تفرض على -ب
 الرسوم -2305
 .ترخيصتدفع الرسوم التي تحّددها الهيئة للحفاظ على ال أن لى المؤّسسة المرّخصةيجب ع (1)

 المتطلبات واآللية -الموافقة على األشخاص المسّجلين -الباب ه
 نطاق التطبيق  -2401
 .شخصًا مسّجالً ينطبق هذا الباب على أّي شخص يقدم طلبًا للحصول على موافقة الهيئة على كونه  (1)
 الشخص الذي يقدم طلبًا للحصول على الموافقة.في هذا الباب، يقصد بمقدم الطلب  (2)

 وظائف الشخص المسّجل -2402
المحددة وذلك للقيام بإحدى المهام  ما لم يكن شخصًا مسجاًل لدى الهيئة شخص أي تكليف ة المرخصة المؤسس على يحظر (1)

 التالية:
هو الشخص الذي يكون المسؤول األساسي عن إدارة أعمال  -، أو المدير اإلداري أو المدير العامالمدير التنفيذي -أ

 .المؤّسسة المرّخصة
 أو المؤّسسة المرّخصةهو شخص يكون المسؤول األساسي عن جزء واحد أو أكثر من أعمال  -المسؤول التنفيذي -ب

 .أنشطتها اإلدارية
 .المؤّسسة المرّخصةلدى  الجهاز اإلداريفي عضوًا  هو شخص يكون -عضو مجلس اإلدارة -ج
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، المؤّسسة المرّخصةهو الشخص الذي يكون المسؤول األساسي عن اإلدارة المالية والضوابط لدى  -المسؤول المالي -د
 لألنظمة المتعلقة بالتدابير االحترازية.  االمتثال  وعن

 .المؤّسسة المرّخصةهو الشخص المسؤول عن شؤون االمتثال لدى   -رئيس دائرة االمتثال -ه
المؤّسسة هو الشخص المسؤول عن تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تعتمدها  -تبييض األموالمكافحة مسؤول عن  -و

 لمكافحة تبييض األموال. المرّخصة
المؤّسسة وتنفيذ السياسات واإلجراءات التي تعتمدها  هو الشخص المسؤول عن تصميم -مسؤول إدارة المخاطر -ز

 إلدارة المخاطر. المرّخصة
هو الشخص المسؤول عن مراقبة مدى مالئمة وفعالية النظم والضوابط الرقابية لدى  -مسؤول وحدة التدقيق الداخلي -ح

جراءات إدارة المخاطرالمؤسسة المرخصة  كما وعن مراجعة البيانات  وعن تقييم وسائل الرقابة الداخلية وسياسات وا 
 5.المؤسسة المرخصةالمالية وسجالت 

، أو المؤّسسة المرّخصةهو شخص مسؤول بالكامل أو جزئيًا عن إدارة جانب أو أكثر من أعمال  -مدير رئيسي -ط
 اإلشراف عليها أو مراقبتها.

المؤّسسة  عمالء  هو أي شخص تتضمن وظائفه التعامل مع -(مسؤول عن حساب العميلمندوب خدمة العميل ) -ي
، بما في ذلك مندوبي المبيعات، ومستشاري االستثمار، باألدوات المالية خاصةعمال الفي ما خّص األ المرّخصة

 ومدراء المحافظ، واختصاصّيي تمويل الشركات، وفقًا لما تحّدده الهيئة.
 الخاص. المؤّسسة المرّخصةهو أي شخص يتداول في األدوات المالية من حساب العمالء أو من حساب  -المتداول -ك

 تأدية وظائف الشخص المسجل -2403
، ما لم تعِط الهيئة موافقتها الخطية والمسبقة إلى المؤّسسة المرّخصةيمكن أن يشغل وظيفة مسجلة لدى  الشخص المسجلوحده  (1)

 .مهمةل لتأدية هذه الشخص غير مسجّ 
 مؤّسسة مرّخصةمسّجلة واحدة لدى  وظيفةأن يشغل أكثر من  للشخص المسّجل( أدناه، يجوز 3) فقرةنص عليه التباستثناء ما  (2)

مصالح قد ينتج عن في الالمختلفة كافة، وأن ال تضارب  مهامفي حال اعتبرت الهيئة أّن هذا الشخص أهل ومناسب لشغل ال
 تأديته لها. 

مختلف  شخص مسجلواحدًا بتأدية عّدة مهام منظمة، على أّنه يجب تعيين  شخصًا مسجالً يجوز للمؤّسسة المرّخصة أن تكّلف  (3)
 :التالية مهاممقيمًا في لبنان إلدارة كّل من اليكون 
 أو مدير إداري مدير تنفيذي -أ

 مسؤول مالي -ب
 القانونية والمسؤول عن مكافحة تبييض األموال(. مسؤول عن دائرة االمتثال )وقد يشمل وظائف المسؤول عن الدائرة -ج

تبييض األموال أن يقوم بأي مهمة متعّلقة مكافحة يحّظر على رئيس دائرة االمتثال والمسؤول عن الدائرة القانونية ومسؤول عن  (4)
 بخدمة العمالء.

أن تبلغ الهيئة فورًا بذلك وأن  المرخصةالمؤسسة ( أعاله، يجب على 3) فقرةمن تلك الواردة في ال وظيفة ةفي حال شغور أي (5)
 آخر لتأدية هذه المهمة بصورة دائمة. شخص مسجلتعّين شخصًا مالئمًا للقيام بالمهمة الشاغرة بصورة مؤقتة إلى حين تعيين 
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 طلبات التسجيل -2404
 التي يعمل لديها مقدم الطلب وعلى مسؤوليتها. المؤسسة المرخصةيقدم طلب التسجيل من قبل  (1)
 التي يسعى مقّدم الطلب إلى الحصول على الموافقة بشأنها.الوظائف المسجلة يجب أن يحّدد طلب التسجيل كاًل من  (2)
أن يتضمن المعلومات والمستندات المطلوبة المحددة في  ستمارة التي تحّددها الهيئة، علىيجب أن ُيقدَّم طلب التسجيل على اال (3)

 .4الملحق رقم 
 متطلبات التسجيل -2405
التي يشملها  وظائفمن أن مقدم الطلب أهل ومناسب ويتمتع بالكفاءة الالزمة لتأدية ال المؤسسة المرخصةيجب أن تتأكد  (1)

 الطلب، وأن تتخذ الخطوات الالزمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.
لكل مهمة من المهام موضوع   5رقم  يجب أن يكون مقدم الطلب قد نجح في االمتحانات التي حّددتها الهيئة في الملحق (2)

 الطلب، أو أن يكون قد حصل على إعفاء من الهيئة.
ثالث  أو في حال توقف الشخص المسّجل عن العمل لفترة في حال كان مقّدم الطلب مسجاًل سابقًا، وقد ُألغي أو ُعّلق تسجيله (3)

 ّددها الهيئة.أو أكثر، يجب على مقدم الطلب أن يخضع مجددًا ألي امتحانات تح سنوات
 103( أعاله الشخص اّلذي نجح في االمتحان الوارد في التعميم رقم 2) فقرةللمتطلبات المنصوص عليها في الُيعتبر مستوفيًا  (4)

، أو ما يوازيه من امتحانات التأهيل )األدوات المالية و/او المشتقات المالية( الصادر عن مصرف لبنان 2006آذار  9تاريخ 
 الهيئة.   المفروضة من قبل

 األفراد المؤّهلون والمناسبون -2406
 في:  الهيئةشخصًا أهاًل ومناسبًا بموجب هذا النظام، تنظر شخص المسّجل لدى تقييم ما إذا كان مقّدم الطلب أو ال (1)

 مهارات مقّدم الطلب، وخبرته، وكفاءته ونزاهته، وكذلك ما إذا كان الشخص: -أ
 والخبرة المهنية المناسبة التي تخّوله القيام بالمسؤوليات المسندة إليه،يتمتع بالمؤهالت، والمهارات  -1
 النظامقادرًا أن يؤدي مهامه بعناية وبما يراعي مصالح العمالء وأحكام هذا   -2
 األعمال ترعى متطلبات أو أنظمة أو قوانين أي خرق أو احتيال، أو غّش  جرم بأي الماضي في ُأدين أن له يسبق لم -3

  المستثمرين، أو العمالء حماية إلى تهدف أو المالية
 .إمكانية مقّدم الطلب استيفاء متطلبات التسجيل لكّل من المهام التي ُيقدم طلبًا بشأنها -ب
 أي شأن آخر تعتبره الهيئة ذات صلة. -ج

 الهيئة وصلحياتهاإجراءات  -2407
 لدى تقييم طلب التسجيل، يجوز للهيئة: (1)

 أن تجري أية مراجعة، أو تقصٍّ أو تحقيق تراه مالئمًا،  -أ
، للمثول أمام الهيئة لإلجابة على بعض األسئلة وشرح أي مؤّسسة المرّخصةأن تدعو مقدم الطلب، أو أي من ممثّلي ال -ب

 مسألة تعتبرها الهيئة ذات صلة بالطلب، 
 أو مستندات إضافية تراها الهيئة مناسبة، توفير أي معلومات  المؤسسة المرخصةأن تطلب من مقّدم الطلب أو  -ج
 ، تصديق أو إثبات أي معلومات قّدمها للهيئة.تأكيدب المؤسسة المرخصةأن تلزم مقّدم الطلب أو  -د

 يجوز للهيئة أن ترفض النظر في الطلب في الحاالت التالية: (2)
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 .29/5/2018تاريخ  35عّدلت هذه الفقرة بموجب اإلعالم رقم   6

 

 إذا كان غير مكتمل، -أ
 إذا لم يكن مستوفيًا الشروط التي تحّددها الهيئة، -ب
 تخّلف مقدم الطلب عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، وضمن المهلة الزمنية التي تحّددها.إذا  -ج

 بعد االنتهاء من مراجعة الطلب، تّتخذ الهيئة أحد القرارات التالية: (3)
 الموافقة على الطلب بالكامل أو جزئيًا، -أ

 مناسبة،الموافقة على الطلب مع مراعاة أي شروط وقيود تراها الهيئة   -ب
 تأجيل البّت بالطلب بانتظار الحصول على معلومات إضافية،  -ج
 رفض الطلب معّلاًل بأسباب الرفض.  -د

بهذا القرار خطيًا، متضّمنًا أي شروط  والمؤسسة المرخصةفي حال قّررت الهيئة الموافقة على طلب التسجيل، تبّلغ مقدم الطلب  (4)
 قد تفرضها الهيئة على هذه الموافقة.

 خطيًا باألمر، بما في ذلك األسباب الموجبة. والمؤسسة المرخصةرت الهيئة رفض الطلب، تبّلغ مقّدم الطلب في حال قرّ  (5)
 إلغاء التسجيل -2408
التي يعمل لديها على أن يتوقف فورا عن تأدية الوظائف  المؤسسة المرخصة، تحرص شخص المسّجلفي حال إلغاء تسجيل ال (1)

 الواجبة التسجيل المعنية.
، على هذه بمؤّسسة مرّخصةفي حال توّقف الشخص المسجل عن تأدية الوظيفة  الواجبة التسجيل، أو لم يعد موظفًا أو مرتبطًا  (2)

األخيرة أن تبلغ الهيئة بذلك وفقًا لألصول المحّددة من قبلها ضمن مهلة أقصاها سبعة أيام. تعّلق الهيئة التسجيل، لدى استالم 
 اإلشعار، حتى تقّرر:

 إلغاء التسجيل، -أ
 أخرى. مؤّسسة مرّخصةإلى  الشخص المسجلالموافقة على نقل  -ب

التي يعمل لديها أن تبلغ الهيئة بأسباب هذا  في حال جرى فصل شخص مسجل ألي سبب كان، يجب على المؤسسة المرخصة (3)
 اإلجراء ضمن مهلة أقصاها سبعة أيام من تاريخه.

لمدة عشر سنوات بعد إلغاء التسجيل في ما يخّص أي فعل أو إغفال حصل قبل  يبقى الشخص المسجل خاضعًا لمساءلة الهيئة (4)
اإللغاء. وفي حال أجرت الهيئة، في أي وقت خالل هذه الفترة، تحقيقًا أو اّتخذت إجراءات تنفيذية، يبقى الشخص المسجل 

 خاضعًا لسلطة الهيئة إلى حين البّت باألمر.
 اإلعفاءات – 2409
 :5 الملحق في الهيئة قبل من المفروضة االمتحانات من الوارد ذكرهم في ما يلياألشخاص  يعفى
 مصرف المالية من مصرف لبنان وفقًا لتعميم المالية و/أو شهادة في المشتقات األشخاص الحائزون على شهادة في األدوات (1)

 . 2006 آذار 9 تاريخ 103األساسي رقم  لبنان
حتى تاريخ  6باألعمال الخاصة باألدوات الماليةالقطاع المتعلق  في أدنى الخبرة كحد من عاماً  15الذين راكموا  األشخاص (2)

 .صدور هذا النظام
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 .2018آب  7تاريخ  43م أضيف هذا اإلعفاء الى هذه الفقرة بموجب اإلعالم رق  7
 .2018شباط  20تاريخ  29عّدلت هذه الفقرة بموجب اإلعالم رقم  8

 

 باألعمال الخاصة باألدوات الماليةعامًا من الخبرة في القطاع المتعلق  15و  10كما يعفى األشخاص الذين راكموا ما بين  
ال ).7حتى تاريخ صدور هذا النظام من االمتحانات المفروضة عليهم شرط حضورهم جميع المحاضرات العائدة لهذه االمتحانات

 سنوات الخبرة(. يومًا متواصاًل في احتساب 60التي تجاوزت  تدخل اإلجازات
األدوات ) المالي القطاع في األقل على تسنوا سبع والذين يتمتعون بخبرة  2009أيلول  18تاريخ  قبلالمعينون  الفروع مدراء (3)

يومًا متواصاًل  60تي تجاوزت ال ال تدخل اإلجازات. )18/09/2009 سنوات السابقة لتاريخ خالل التسع ( جرى اكتسابهاالمالية
 .سنوات الخبرة( في احتساب

 التنفيذيين. لكن غير اإلدارة مجلس وأعضاءالمدير العام  -مجلس اإلدارة ال تطّبق متطّلبات الخضوع لالمتحانات على رئيس (4)
 .5 الملحق في عليها منصوص هو كما األخرى المتطلبات يمتثلوا إلى أن يجب

 الحائزين على الشهادات التالية: األشخاص  Securities Examيعفى من امتحانات األدوات المالية  (5)
a)   USA: NASD/FINRA Series 7 

b)  Canada: Canadian Securities Institute – Canadian Securities Course 1 & 2.  

c)   Kingdom of Saudi Arabia: CME 1 part II.  

d)   CFA: Level 1, with at least 3 years of work experience. 

e)  UK: The Exams required in the UK are covered by ESA’s Securities course.  

f)   Holders of equivalent qualifications from other nations such as France, Germany, Australia, 

GCC.(to be determined on a case by case basis). 

 :الحائزين على الشهادات التالية  األشخاص Derivatives Examيعفى من امتحانات المشتقات المالية  (6)
a)   USA: NASD/FINRA Series 3 or 7 

b)   Canada: Canadian Securities Institute – Canadian Securities Course 1 and 2. 

c)   Kingdom of Saudi Arabia: CME 1 part II. 

D) CFA Level 2, with at least 3 years of work experience or Chartered CFA. 

e)    UK: The Exams required in the UK are covered by ESA’s Derivatives course. 

f) Holders of equivalent qualifications from other nations such as France, Germany, Australia, GCC. (to 

be determined on a case by case basis). 

 إنفاذ أحكام هذا النظام -الباب و
 إنفاذ أحكام هذا النظام من قبل الهيئة -2501
خالل مهلة  على أن يتم االستحصال على الشهادات المطلوبة  الجريدة الرسمية،يدخل هذا النظام حّيز التنفيذ فور نشره في  (1)

 . 29/2/20208أقصاها 
على المصارف والمؤسسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية تزويد الهيئة بأسماء األشخاص الذين يؤدون لديها وظائف  (2)

 .31/12/2017لكنهم لم يخضعوا بعد لالمتحانات المطلوبة بموجب هذا النظام وذلك خالل مهلة أقصاها األشخاص المسجلين 
مهلًة تنتهي في  األعمال الخاصة باألدوات الماليةالتي تنوي االستمرار بمزاولة  تمنح المصارف والمؤسسات المالية (3)

 الستكمال ملف كل منها لدى هيئة األسواق المالية دون الحاجة ألخذ ترخيص جديد. 31/12/2018
 ااًل لملفاتها، تزويد الهيئة باِ:مويجب على المصارف والمؤسسات المالية كافة، استك
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 .2018حزيران  20تاريخ  41عّدلت هذه الفقرة بموجب اإلعالم رقم   9

التي ينوي  لماليةباألدوات ا خاصةباألعمال المستند موّقع وفقًا لألصول يحدد فئات األنشطة الخاصة  -
 المصرف/المؤسسة المالية مزاولتها. 

تقرير مفوضي المراقبة الخارجيين المعتمدين أو غير المعتمدين لدى المصرف/المؤسسة المالية يثبث امتثال كل منها  -
 9لموجبات هذا النظام كافة.

القوانين واالنظمة المرعية االجراء ال سيما تلك يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات االدارية المنصوص عنها في  (4)
)المتعّلق باألسواق المالية(. وال يحول ذلك دون تطبيق العقوبات  17/8/2011تاريخ  161المنصوص عنها في القانون رقم 

 .الجزائية او االدارية التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسات المخالفة
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 1الملحق 
 باألدوات المالية خاصةى ترخيص لمزاولة األعمال الطلب حصول المؤّسسة عل

 :التعليمات
بموجب الباب )ب( من النظام الخاص  لمؤّسسة مرّخصة يجب على مقّدم طلب  الحصول على موافقة الهيئة لمنحه ترخيصًا  -1

بالترخيص والتسجيل، أن يمأل هذه االستمارة ويقّدم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة إلى األمانة العامة لدى الهيئة على 
 العنوان التالي:

 
 شارع روما، الوردية، الحمرا[

                [eosg@cma.gov.lb 
 بطلبه جميع المعلومات والمستندات الواردة في الالئحة المرفقة باستمارة الطلب المحّددة أدناه.يجب على مقدم الطلب أن يرفق  -2
أو  CDتُقّدم جميع االستمارات، والمعلومات والتقارير الالزمة بثالث نسخ ورقية ونسخة إلكترونية على السواء )على قرص مدمج  -3

ات التي تستوجب توقيعًا، فيجب تقديمها بنسخة إلكترونية ونسخة ورقية عبر البريد اإللكتروني المذكور أعاله(. أّما المستند
 أصلية عنها.

يمكن للهيئة أن تطلب مقابلة مدراء تنفيذيين لدى المؤسسة مقدمة الطلب، كما  يمكن لها أن تطلب تقديم المزيد من المعلومات  -4
 أو المستندات.

 لحين اكتمالها. ُتعاد الطلبات غير المكتملة وال يتم البدء بمراجعتها -5
 ُيرفض أي طلب يتضّمن معلومات مضّللة أو محاولة تضليل للهيئة من خالل تقديم معلومات ناقصة، أو خاطئة أو غير دقيقة. -6
 فور تقديمها طلب الحصول على موافقة الهيئة. لألنظمة المرعية اإلجراءتصبح المؤسسة مقّدمة الطلب خاضعة  -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20 
 

 باألدوات المالية خاصةعلى ترخيص لمزاولة األعمال الطلب حصول مؤّسسة 
 إسم المؤسسة مقّدمة الطلب:

 التاريخ:
 تصريح مقدم الطلب

 .باألدوات المالية لخاصةعمال المزاولة األ مؤّسسة مرّخصةنتقدم من الهيئة بطلب الحصول على ترخيص بصفة  -1
 تّم االطالع والموافقة على األنظمة المرعية اإلجراء. -2
حال تّمت الموافقة على طلبنا، نتعهد، إدارة ومستخدمين ووكالء، االلتزام باألنظمة، والقرارات والتوجيهات الصادرة عن في  -3

 الهيئة.
 كما ونؤكد إلى حّد علمنا ومعرفتنا: -4

 أّن المعلومات الواردة والمتضمنة في طلبنا كاملة ودقيقة،  -أ
 ق على فئات الترخيص موضوع الطلب، أننا نستوفي ونمتثل لجميع شروط الموافقة التي تطبّ  -ب
عدم وجود أّي وقائع أو مسائل اضافّية هامة  لم نفصح عنها في طلبنا، من شأنها أن تؤّثر على القرار التي ستأخذه  -ج

 الهيئة لدى البّت في هذا الطلب.
 

 ُحّرر نيابًة عن مقّدم الطلب
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ]اسم مقدم الطلب[
 التاريخ:

 
 ااااااااااااااااااابالتوقيع:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسم الشخص المخّول 

 الصفة:
 ]المدير التنفيذي أو من يوازيه[

 
 العنوان البريدي، والهاتف، والبريد اإللكتروني:

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 استمارة الطلب
 مالحظة: يجب أن تتضمن جميع معلومات االتصال العنوان البريدي الكامل، وعنوان البريد االلكتروني وأرقام الهاتف.

 إسم مقّدم الطلب -1
 مكان وعنوان المقر الرئيسي والعنوان البريدي لمقّدم الطلب -2
 بهإسم وصفة المسؤول الرئيسي ووسائل التواصل الخاصة  -3
إسم وعنوان المستشار القانوني أو المستشارين اآلخرين الذين يقدمون المشورة لمقدم الطلب )إن وجدوا(، ووسائل التواصل  -4

 الخاصة بهم.
 عناوين جميع المواقع االكترونية -5
 رقم تسجيل الشركة -6
 الوضع القانوني -7

 شركة مساهمة 
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافرع لشركة مساهمة )اإلسم( ااااااااااااااااااااااااااااا 
  )ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافرع لمصرف لبناني )اإلسم 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافرع لمؤسسة مالية لبنانية )اإلسم( ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافرع لمصرف أجنبي أو لشركة مالية أجنبية )اإلسم( ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااغيره )حّدد( ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 الملكية: -8
 تفاصيل عن رأس المال المصدر -أ

 قابلية انتقال حقوق الملكية، بما في ذلك تفاصيل عن التداول العام في أي أدوات مالية تكون بحوزة مقدم الطلب -ب
لدى المؤسسة مقدمة الطلب، بما في ذلك النسبة  شخص مؤثرإسم وعنوان وكامل التفاصيل عن كل  -األشخاص المؤثرون -ج

 . شخص مؤثرالمئوية لملكية كل 
 الحوكمة: هيكلية حوكمة المؤسسة، بما في ذلك تفاصيل عن مجلس اإلدارة. -9

  بحسب األصول التي تفرضها   شخص مسّجليجب على كل مدير وكل مسؤول رئيسي أن يمأل طلب التسجيل بصفة
 (.4الهيئة )راجع الملحق 

 ئات الترخيصف -10
 )ضع عالمة إلى جانب كل ما ينطبق( ترخيصموضوع طلب ال باألدوات المالية خاصةاألعمال الأنواع 

 
 الخاص    من حساب المؤّسسة أداة ماليةالتعامل أو التداول في   التعامل

  من حساب العمالء أداة ماليةالتعامل أو التداول في 
  أداة ماليةبيع، شراء، أو تلقي أمر ببيع أو بشراء 
 صانع السوق أو مؤمن السيولة 
  أو ضمان االكتتاب  األدوات الماليةإدارة االكتتابات في األدوات المالية، أو توزيع
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 األدوات الماليةب
 األدوات المالية التفّرغ عن 

 بشأن مزايا ومخاطر استثماراتهم دالألفر تقديم المشورة   تقديم المشورة
  بشأن مزايا ومخاطر استثمارهاتقديم المشورة لمؤسسة أخرى 
 تقديم المشورة المالية للشركات 
 آخر، للتحديد 

 المتعلقة باألدوات الماليةترتيب العمليات   الترتيب
 باألدوات المالية خاصةعمال التعريف األشخاص على األ 
  ترتيب عملّيات مالية خاصة بالشركة، )بما فيها عملّيات دمج واستحواذ، وعمليات

 (.األدوات الماليةطرح االكتتاب  العام أو الخاص في 

ترتيب خدمات إيداع  من قبل طرف ثالث مالحظة: الترتيب ال يشمل التعامل )تنفيذ 
 .عمليات تداول(

 استنسابيّ لصالح شخص آخر بشكل  ليةأدوات ماأو محفظة  أداة ماليةإدارة   اإلدارة
  تنطبق شروط إضافية بموجب النظام الخاص  هيئات االستثمار الجماعيإدارة(

 بهيئات االستثمار الجماعي(
  لهيئة استثمار جماعي أجنبية وكيل توزيع معتمدالقيام بدور. 

 

 لصالح شخص آخر األدوات المالية حفظ األصول بما في ذلك   اإليداع
  دارة الحقوق، والمنافع واإلجراءات المتصلة بأداة   خدمات إيداعتقديم للعمالء، وا 

 مالية
 تطبق شروط إضافية بموجب النظام  لهيئة استثمار جماعي  القيام بدور اإليداع(

 الخاص بهيئة االستثمار الجماعي(.
 

 تفاصيل عن أنشطة األعمال الحالية )إن ُوجدت( -11
 قبل مصرف لبنان )حيث ينطبق(تفاصيل عن الترخيص الممنوح من  -12
 عنوان مكاتب المؤسسة المرخصة )بما في ذلك مكاتب الفروع( -13
 إسم وعنوان جميع الفروع أو الهيئات التابعة للمؤسسة مقدمة الطلب -14
 أسماء مفّوضي المراقبة الخارجيين، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم -15
 ووسائل التواصل معهإسم المصرف الرئيسي للمؤسسة مقدمة الطلب، وعنوانه   -16
 معلومات حول العضوية في أي سوق لألدوات المالية، أو هيئة مهنية أو مؤسسة رقابة ذاتية، بما في ذلك فئتها ووضعها. -17
تفاصيل عن التسجيل، أو الترخيص أو أي شكل آخر من أشكال التفويض الصادر عن أي سلطة رقابية أو أي هيئة قانونية  -18
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 أخرى خارج لبنان.
أن ُرفضت عضوية المؤسسة مقدمة الطلب في أي سوق لألدوات المالية، أو مؤسسة رقابة ذاتية، أو هيئة مهنية؟ هل سبق  -19

 )في حال كانت اإلجابة نعم، إعطاء التفاصيل(.
هل سبق أن ُعّلقت أو ُأنهيت عضوية المؤسسة مقدمة الطلب في أي سوق لألدوات المالية، أو مؤسسة رقابة ذاتية،  أو هيئة  -20

 ية؟ )في حال كانت اإلجابة نعم،  إعطاء التفاصيل(.مهن
هل سبق أن تّم تعليق أو إنهاء تسجيل المؤسسة مقدمة الطلب، أو ترخيصها أو أي شكل من أشكال التفويض الصادر عن  -21

 سلطة رقابية أو أي هيئة قانونية أخرى؟ )في حال كانت اإلجابة نعم، إعطاء التفاصيل(.
طلب في الوقت الحاضر ألي تحقيق، أو إجراءات قانونية أو دعوى قانونية؟ )في حال كانت هل تخضع المؤسسة مقدمة ال -22

 اإلجابة نعم، إعطاء التفاصيل(.
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 المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها مع الطلب -1المستند 
أن يقّدم إلى الهيئة جميع المعلومات  باألدوات المالية خاصةالاألعمال لمزاولة أي فئة من  ترخيصيجب على مقّدم الطلب للحصول على 

 والمستندات التالية:
تي تفرضها الهيئة، بحيث ؤسسة مقدمة الطلب بحسب األصول الوهو قرار صادر عن مجلس إدارة الم -قرار مجلس اإلدارة -1

 والمستندات المرفقة به.يعكس الموافقة على الطلب ومحتوياته، ويؤّكد على دّقة واكتمال المعلومات 
المنوي القيام بها، تضم جميع فئات  باألدوات المالية خاصةاألعمال الجدول ب -جدول باألعمال المتعلقة باألدوات المالية -2

التي يشملها الطلب. يجب أن يحّدد هذا الجدول فئات األدوات  باألدوات المالية خاصةعمال الالالزمة لمزاولة األ التراخيص
 .الترخيصوالخدمات التي يقترح مقّدم الطلب تزويدها حسب كل فئة من فئات المالية 

 خطة عمل تفصيلّية لألنشطة المتعلقة باألدوات المالية التي يشملها الطلب، بما في ذلك: -خطة العمل -3
 المقدمة والخلفية  (1)
 استراتيجية العمل (2)
ذلك مصادر النشاط وطبيعة العمالء وأنواع  المقترحة، بما في باألدوات المالية خاصةعمال الطبيعة ونطاق األ (3)

 األدوات والخدمات المالية التي ينوي تقديمها.
 مكّونات رأس المال ومصادر التمويل (4)
 المخاطر الرئيسية وكيفّية إدارة المخاطر (5)
المجال، لمحة عامة عن استراتيجية المعلوماتية والعمليات، بما في ذلك أي ترتيبات لتلزيم جهات خارجية في هذا  (6)

والوظائف التشغيلية أو اإلدارية. تحديد إسم وعنوان ووسائل التواصل الخاصة مع أي وكيل أو طرف ثالث سوف يقّدم 
 خدمات لمقّدم الطلب، وتوفير تفاصيل عنها.

دارة أموالهم، وتفاصيل أسماء وعناوين الوديع وأي طرف ث  إليداع الترتيبات المتخذة (7) الث األدوات المالية للعمالء وا 
 يوّفر خدمات متعّلقة بأنشطة الحفظ  إلى مقدم الطلب.

 الترتيبات المتخذة لمقاصة وتسوية العمليات. (8)
التي ينوي  باألدوات المالية خاصةالباألعمال  المتعلقةلألنشطة عرض تفصيلّي  -باألدوات المالية خاصةاألعمال ال (9)

 لطلب.مقدم الطلب القيام بها في كل فئة من فئات الترخيص موضوع ا
 أنواع األدوات الماليةالتوقعات المالية لفترة ثالث سنوات تشمل المؤسسة بصورة عامة، مع التفصيل لكل نوع من  (10)

 التي تنوي القيام بها.
 البورصات وأسواق األدوات المالية التي ينوي مقدم الطلب التداول فيها (11)
تي تتمّتع بسلطة تنظيمية والتي اإليداع والمؤسسات الة، ومؤسسات البورصات وأسواق األدوات المالية، وغرف المقاص (12)

 يكون مقدم الطلب عضوًا فيها، أو ينوي االنضمام إليها.
توفير الئحة باألشخاص المؤّثرين لدى مقدم الطلب، وتفاصيل عن هوية كّل شخص مؤثر مقترح،  -األشخاص المؤثرون -4

 سّجله في األعمال ووضعه المالي.وملكيته )إذا انطبق الحال(، ونزاهته، ووضعه القانوني، و 
مع مقدم الطلب، مع  روابط وثيقةتوفير جدول بجميع األشخاص الذين يقيمون، أو يقترحون إقامة  -الروابط الوثيقة -5

تفاصيل عن هوية كل شخص منهم، وملكيته )حيث ينطبق(، ونزاهته، ووضعه القانوني، وسّجله في األعمال ووضعه 
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 المالي.
هي البيانات التي يّعدها ويصادق عليها مفّوضو المراقبة الخارجيون وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة في  -البيانات المالية -6

لبنان. يجب أن تحّدد البيانات الوضع المالي الحالي والمتوقع لمقدم الطلب )بما في ذلك رأسماله وموجوداته ومطلوباته 
يراداته ونفقاته( وذلك:  وا 

 اية سنته المالية أو بالنسبة إلى مؤسسة جديدة، في تاريخ الكشوفات المالية،في نه -أ
 التاريخ المقترح لمباشرة األعمال، -ب
 .شهرًا بعد تاريخ المباشرة باألعمال 12 -ج

تي تثبت سالمة للوضع المالي الحالي والمتوقع وصحة االفتراضات التي تستند إليها البيانات يجب تقديم المستندات ال
 المالية.

توفير جدول بجميع األشخاص المفترض تسجليهم، واستمارة طلب التسجيل لكّل شخص وفقًا لهذا  -األشخاص المسجلون  -7
 النظام

 تتضّمن المستندات المتصلة بالنظم والضوابط الرقابية ما يلي: -النظم والضوابط الرقابية -8
 السياسات واإلجراءات الخاصة بالرقابة المالية -أ

 والنظم المتصلة بإدارة المخاطرالسياسات  -ب
 البرامج واإلجراءات المتصلة بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب -ج
 دليل االمتثال -د
 برنامج متابعة االمتثال -ه
 قواعد السلوك للمدراء والمسؤولين والمستخدمين -و

ىاسية والعمليات اإلدراية، بما في دليل يحّدد اإلجراءات والنظم الواجب تطبيقها في جميع األنشطة األسهو  -دليل العمليات -9
 ذلك:

دارة حسابات العمالء -أ  فتح وا 
 معالجة وتسجيل األوامر، وتنفيذ وتسوية وتأكيد العمليات -ب
 تزويد العمالء بالتقارير  -ج
 تقديم المشورة والخدمات المالئمة للعمالء -د
دارة أموال العميل وموجوداته -ه  حفظ وا 
 االمتثال لجميع متطلبات حفظ السجالت -و

األحكام المقترحة للتعامل في االتفاقيات مع العمالء )وفقًا للنظام الخاص بسلوكيات  -شروط وأحكام التعاقد )التعامل( -10
 .العمل(، بما في ذلك االستمارات المقترحة التي يجب أن يوقعها العمالء

 .لعمالءتوفير جدول بالرسوم والعموالت والتكاليف وغيرها من النفقات المتوجبة على ا -الرسوم -11
هي نسخة عن االتفاقيات والعقود مع أطراف أخرى لتقديم خدمات أساسية أو تنفيذ عمليات، بما في  -العقود األساسية -12

 ذلك:
 تنفيذ ومقاصة وتسوية العمليات؛ -أ
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 حفظ أموال العميل أو موجوداته؛ -ب
 توفير منتجات أو خدمات يقدمها مباشرة أو عن طريق طرف ثالث -ج
 آلية تعريف العمالء -د
ات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك خدمات قاعدة البيانات، وأنظمة الكومبيوتر والمعالجة والتدقيق في مجال خدم -ه

 التكنولوجيا والمعلومات
 حفظ السجالت -و
 خدمات االمتثال -ز
 خدمات إدارة المخاطر -ح
 خدمات التدقيق -ط

وفقًا لمتطلبات الهيئة الواردة في النظام تفاصيل عن تغطية بوالص التأمين المتعلقة بالتعويضات المهنية  -التأمين -13
 .الخاص بسلوكيات العمل

 .نسخة عن النظام األساسي  أو النظام الداخلي للشركة -مستندات التأسيس -14
هيكلية الملكية التي تبّين المجموعة االقتصادية التي ينتمي إليها مقدم الطلب )إن وجدت(، بما في  -هيكلية الشركة -15

 .شخص له روابط وثيقة مع  مقدم الطلبذلك كل شخص مؤثر وكل 
تضم مجلس اإلدارة لدى مقدم الطلب، والمدير التنفيذي واإلدارة العليا التنفيذية، ورئيس دائرة  -الهيكلية التنظيمية -16

تبييض األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وجميع اإلدارات والوحدات. يجب أن تحّدد هذه مكافحة االمتثال ومسؤول عن 
 .المرجعية اإلدارية لكل دائرة ومدير رئيسي الهيكلية

 .نسخة عن خطة استمرارية العمل في المؤسسة مقدمة الطلب -استمرارية العمل -17
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 2الملحق 
 مع طلب الموافقة على تأسيس شركة وساطة مالية المعلومات والمستندات الواجب تقديمها

وفقًا  الترخيصللحصول على موافقة لتأسيس شركة وساطة مالية، يجب، باإلضافة إلى المعلومات والمستندات الواجب إرفاقها بطلب 
 أعاله، تقديم المعلومات والمستندات التالية للهيئة. 1للملحق رقم 

الكتتاب في رأسمال الشركة، مستند يؤكد هوية األعضاء المؤسسين واألشخاص المشاركين في ا -المؤسسون واإلداريون -1
واألشخاص الذين يشغلون مناصب في مجلس األدارة واإلدارة العليا التنفيذية في الشركة. )وقد يشمل هذا إخراج قيد فردي/بطاقة 

 هوية/جواز سفر، أو شهادة تسجيل في السجل التجاري في حال كان شخصًا معنويًا(.
أعاله، بما في ذلك سيرته الذاتية )شهادته، خبرته،  1مذكور في الفقرة بيان موقع من كل شخص  -البيانات الشخصية -2

ومعلومات أخرى عن وضعه المالي( وتقييم دقيق لمالءته وقدرته المالية. باالضافة الى نسخة موثقة عن السجل العدلي ال يعود 
 تاريخ اصدارها ألكثر من ثالثة أشهر، في حال توفر ذلك قانونًا.

تظهر فيه النسبة المئوية لمشاركة جميع المكتتبين في رأسمال الشركة، بما في ذلك فئات األسهم، وتوزيعها بين  بيان -االكتتابات -3
 األشخاص اللبنانيين وغير اللبنانيين، والمقيمين وغير المقيمين.

 دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس شركة، تغطي فترة ثالث سنوات وتبّين بالتفصيل: -دراسة الجدوى -4
 مويل الشركة، واالستثمارات األولية في رأس المال وغيرها من المتطلبات الالزمة إلطالق المشروع.مصادر ت (أ)
 بيان األرباح والخسائر السنوية المتوقعة، بما في ذلك اإليرادات (ب)
 موازنة التكاليف السنوية المتوقعة (ج)
 التدفق النقدي المتوقع (د)

ن تنشأ بين الشركة وأي مؤسسة مالية، أو وسيط مالي أو أي هيئة بيان يتضمن أي عالقة قائمة أو يمكن أ -علقات العمل -5
 مالية، في لبنان أو في الخارج.

 مسودة النظام األساسي/ الداخلي للشركة أو نسخته النهائية.  -التأسيس -6
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 3الملحق 
 الهيئة تبليغ اتموجب

 أعاله، وذلك عماًل باألصول التي تحددها الهيئة. 2304إبالغ الهيئة بشأن المتغّيرات التالية، عماًل بالمادة  المؤسسة المرخصةيجب على 
 

 يومًا على األقل من إجراء أي تغيير في: 30أن تبلغ الهيئة قبل  مؤّسسة المرّخصةيجب على ال -تغييرات في االسم أو المكتب -1
 باألدوات الماليةخاصة عمال الي تستخدمه في مزاولة األاسمها، أو اسمها المسجل أو أي اسم تجار  (أ)
 عنوان مقّرها الرئيسي، أو إذا اختلف، عنوان محل تسليم اإلشعارات أو المستندات. (ب)

 أيام بما يلي: 7إبالغ الهيئة خالل  المؤّسسة المرّخصةيجب على  -تغييرات في العمل -2
 حّلها، بما في ذلك اسمها وأعمالها الرئيسية،تأسيس شركة تابعة أو تمّلكها، أو التصّرف بها، أو  (1)
 أي تغيير في المعلومات المقّدمة أصاًل  تحت العناوين التالية: (2)

 باألدوات المالية،  خاصةعمال المكاتب فروعها في لبنان حيث تزاول األ 
 ،عقود التأمين 
 بما في ذلك ما إذا كانت المؤسسة تعمل كمكتب باألدوات المالية خاصةعمال الالدول الخارجية حيث تزاول األ ،

 فرعي، أو شركة تابعة أو غير ذلك، 
  موجوداتهمأو  أموال العمالءالعقود أو اإلجراءات المعتمدة إلتمام وتسوية العمليات أو حفظ. 

أن تبلغ الهيئة مسبقًا )أو في حال حدوث تغييرات، فور علمها  المؤّسسة المرّخصةيجب على  -التغييرات المقترحة في العمل -3
 بحدوثه( با:

 خاصةأعمالها الاقتراح  اعادة تنظيم المؤسسة، أو توسيع نطاق أعمالها، أو أية تغييرات أخرى قد تؤثر بشكل جوهري على  (1)
 لحصر:، أو على المخاطر أو الموارد، بما في ذلك على سبيل المثال ال اباألدوات المالية

 القيام بأعمال جديدة ضمن مجموعة شركاتها 
 إنشاء فرع جديد 
 بيع أو تسويق منتجات أو خدمات مالية جديدة 
 تمّلك أو التنازل عن أي من العناصر األساسية المكّونة ألعمالها 
 ،بيع أو نقل ملكية أي من أصولها أو العناصر المكّونة ألعمالها 
  بشكل ملحوظأو تقليص نطاقه  ت المالية نشاط في أعمال األدوا التوقف عن أي. 

 ،تلزيم أي جزء أساسي من أعمال المؤّسسة أو وظائفها اإلدارية، أو إدخال تغييرات ملحوظة عليه (2)
خلل مهّم في نظمها وأنظمتها الرقابّية، بما في ذلك الخلل اّلذي يبّلغ عنه مفّوض المراقبة الخارجي أو المدقق الداخلي  (3)

 ،لديها
 أي تغيير جوهري قد يؤّثر على رأس المال أو  كفايته، بما في ذلك:  (4)

 أي إجراء من الممكن أن يؤدي إلى تغيير جوهري في مواردها المالية أو متطلباتها 
 توزيع األرباح الخاصة أو إعادة دفع الرأسمال المساهم به أو إيفاء دين 
 أي خسائر ملحوظة، محّققة أو غير  محّققة 
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  يقترحه الشخص المؤثر أو عضو من األعضاء في مجموعة شركاتهاأي إجراء. 
 أن تبلغ الهيئة فورًا في الحاالت التالية: المؤّسسة المرّخصةيجب على  -التغييرات والوقائع الجوهرية -4

 حصول أي تغيير جوهري في أعمالها، أو عملياتها أو مالءتها المالية، أو حدوث أّي واقعة متصلة بما سبق، (1)
في المؤسسة أو أي شخص تقيم معه المؤسسة روابط  الشخص المؤثرأو  المؤسسة المرخصة،طلب تصفية أو إفالس تقديم  (2)

 وثيقة،
في المؤسسة أو أي شخص تقيم  الشخص المؤثر، أو المؤسسة المرّخصةالدعوة إلى عقد اجتماع للبحث في قرار تصفية  (3)

 معه المؤسسة روابط وثيقة،
 أي حالة تعّسر (4)
 في المؤسسة من قبل أي سلطة رقابية، شخص المؤثرأو ال المؤسسة المرّخصةفرض عقوبات تأديبية على  (5)
بأي جناية أو جرم خاضع للتشريعات المتعّلقة بالخدمات المصرفية أو أي خدمات مالية أخرى، أو  المؤسسة المرّخصةإدانة  (6)

 إساءة األمانة،الضرائب، أو أي عملية احتيال أو فعل يتصل بعدم النزاهة أو 
، أو األعمال المصرفية أو التأمين باألدوات المالية خاصةاألعمال القبول أو رفض أي طلب للحصول على موافقة لمزاولة  (7)

 في أي بلد آخر، أو إبطال هذه الموافقة،
 سحب أو رفض أي طلب لالنضمام إلى أسواق األدوات المالية أو شركة المقاصة، (8)
 ،المؤسسة المرّخصةة رسمية أو سلطة رقابية للتحقيق في شؤون تعيين مفتشين من جانب هيئ (9)
 تغيير في مفّوضي المراقبة الخارجيين لديها، (10)
 لديها،  األشخاص المسجلينأو أي من  المؤسسة المرّخصةانتهاك سلوكيات السوق واألعمال من قبل  (11)
 ،من قبل أحد عمالئها المؤسسة المرّخصةإقامة أي دعوى قانونية ضد  (12)
األشخاص ، أو األشخاص المؤثرينأو أي من  المؤسسة المرّخصة أي عامل قد يؤّثر بشكل جوهرّي على بقاء  (13)

 لديها جديرين ومالئمين بموجب النظام المفروض من قبل الهيئة،  المسجلين
شخاص األأو أي من  المؤسسة المرّخصةأي عامل قد يؤّثر بشكل جوهرّي وعلى نحو معقول على إشراف الهيئة على  (14)

 ،لديها المسجلين
 استقالة أو إقالة أي من األشخاص التالي ذكرهم )و في حاالت اإلقالة، يجب إعطاء كامل التفاصيل عن أسبابها(: (15)

 أو المدير اإلداري أو المدير العامالمدير التنفيذي ، 
 المدير المالي 
 المدير 
 أحد المستخدمين الرئيسيين أو المسؤولين التنفيذيين 
 المسؤول االمتث 
 مسؤول إدارة المخاطر 
  تبييض األموالمكافحة مسؤول عن 

بأن أيًا من التغييرات أعاله قد حصل أو سوف يحصل، أو عندما تتوفر  المؤسسة المرّخصةينشأ موجب تبليغ الهيئة فور علم 
 أسباب معقولة ترّجح حصوله.
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أيام من حصول أي تغيير جوهري  7الهيئة خالل يجب على المؤّسسة المرّخصة أن تبلغ  -تغييرات في األشخاص المسجلين -5
في المعلومات المقّدمة إلى الهيئة لطلب تسجيل شخص مسّجل، بما في ذلك اسمه، أو نزاهته، أو سيرته. كما يجب على 

 .الشخص المسّجل أن يبلغ فورًا مسؤول االمتثال في المؤسسة المرّخصة التي ينتمي إليها بشأن هذه التغييرات
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 4الملحق 
 طلب الموافقة على الحصول على صفة شخص مسّجل

 :التعليمات
بموجب الباب )ه( من  شخص مسجليجب على الشخص الذي يقدم طلبًا للحصول على موافقة الهيئة على منحه صفة  -1

هذا النظام أن يمأل هذه االستمارة ويقدمها إلى األمانة العامة لدى الهيئة، مرفقًة بجميع المعلومات والمستندات على 
 العنوان:

 شارع روما، الوردية، الحمرا[
                [eosg@cma.gov.lb 

والمستندات الواردة في الملحق باستمارة الطلب، وفقًا لما هو محدد يجب على مقدم الطلب أن يرفق بطلبه جميع المعلومات  -2
 أدناه.

تُقدَّم جميع االستمارات والمعلومات والمستندات بثالث نسخ ورقية ونسخة إلكترونية عبر البريد االلكتروني المذكور أعاله،  -3
 و نسخة ورقية أصلية عنها.باستثناء المستندات التي تتطّلب توقيعًا، والتي يجب تقديم نسخة إلكترونية 

 يمكن للهيئة أن تطلب إجراء مقابلة مع مقدم الطلب، كما يمكن لها أن تطلب منه تقديم معلومات أو مستندات إضافية. -4
 ُتعاد الطلبات غير المكتملة وال يتّم البدء بدراستها ااّل حين اكتمالها. -5
هيئة من خالل تقديم معلومات ناقصة أو خاطئة أو غير ُيرفض أّي طلب يتضّمن معلومات مضّللة، أو محاولة تضليل ال -6

 دقيقة.
 يصبح مقدم الطلب خاضعًا لألنظمة المرعية اإلجراء فور تقديم طلب الحصول على موافقة الهيئة. -7
يجب أن توافق وتصادق المؤّسسة المرّخصة التي يعمل لديها مقدم الطلب على طلبه وفقًا لألصول. كما يجب أن تتأكد من  -8

 قدم الطلب جدير ومناسب لتأدية المهام المنظمة التي يسعى للحصول على الموافقة بشأنها.أّن م
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 طلب الموافقة على الحصول على صفة شخص مسّجل
 إسم مقدم الطلب:

 التاريخ:
 االسم الثالثي -1
 اسم األم وشهرتها -2
 عنوان المكتب -3
 عنوان البريد اإللكتروني -4
 رقم هاتف المكتب -5
 الوالدةتاريخ  -6
 مكان الوالدة ورقم السجلّ  -7
 الجنسية -8
 بلد اإلقامة -9

 المنصب الذي يشغله لدى مقّدم الطلب -10
 المرجعية اإلدارية -11
 المسؤوليات الرئيسية لهذا المنصب -12
 شخص مسجلالوظائف المسجلة التي يسعى مقدم الطلب إلى الحصول على موافقة الهيئة بشأنها بصفة  -13
 شخص مسّجلالتاريخ المقترح لبدء عمله بصفة  -14
 المؤهالت -15

 المؤهلت األكاديمية 
 سنة حيازتها اسم الجامعة/المعهد المؤهالت

   
   
    

  الشهادات، أو الدورات أو البرامج المهنية 
 سنة حيازتها اسم الجهة المؤهالت
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  المهام المنظمة موضوع الطلب.تفاصيل كاملة عن مؤهالت مقدم الطلب بصفته شخص جدير ومناسب لتأدية كل من 
 .تفاصيل عن التسجيالت الحالية أو الماضية لدى مصرف لبنان أو أي هيئة أو جهاز آخر للخدمات المالية 

 
 سنة حيازتها اسم المؤسسة المؤهالت

   
   
   

 
 مسؤواًل أو موظفًا فيه.اذكر أي وظيفة أو منصب حالي آخر، بما في ذلك اسم أي شركة أو جهاز تتولى إدارته، أو تكون  -16
هل سبق أن قّدمت طلب تسجيل، أو ترخيص أو أي تفويض آخر لمزاولة عمل، و تّم ُرفض طلبك هذا، أو هل تّم تعليق  -17

 أو إنهاء أو سحب هذا التسجيل، أو الترخيص أو التفويض؟
 هل كنت أنت أو أي مؤّسسة تعمل لديها أو مرتبط بها عرضًة لا:   -18

حق مزاولة أي أعمال متعّلقة باألدوات المالّية تتطّلب ترخيصًا أو تسجياًل محددًا أو أي  رفض أو منع حصول على -أ
 موافقة أخرى؟

 عدم أهلية إدارة شركة ما أو توّلي وظيفة مسؤول فيها؟ -ب
 عقوبة أو تأديب من جانب أي سلطة رقابية أو جهاز مهني؟ -ج
 أي  تحقيق رسمي أو أمر صادر عن المحكمة؟ -د
 نك/ديونها؟عجز عن تسديد ديو  -ه
 إجراءات إفالس أو تعّسر؟ -و
 إدانة بجرم أو مسؤولية عن أي اختالس، أو احتيال، أو سرقة أو خداع؟ -ز
 مسؤولية عن أي انتهاك للقوانين المالية، أو ألي معايير مهنية أو قواعد سلوك؟ -ح

والمستندات األخرى  إرفاق هذا الطلب بسيرة ذاتية محّدثة تتضمن معلومات عن جميع وظائفك السابقة، والمعلومات -19
 .1المطلوبة في المستند رقم 
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 تصريح مقدم الطلب
 أفيد أن المعلومات الواردة في هذا الطلب كاملة ودقيقة إلى حد علمي واعتقادي. -1

 
 إني على علم أن الهيئة قد تتخذ تدابير تأديبية بحق شخص قّدم معلومات خاطئة أو مضّللة لدى تقديم طلب التسجيل. -2

 
 ألتزم بإبالغ الهيئة خطيًا وفورًا في حال تغّيرت أي معلومات في هذا الطلب قبل أن تتّم الموافقة عليه. -3

 
 أوافق أن تستخدم الهيئة أي معلومات شخصية قّدمتها أو قد أقّدمها في المستقبل متعلقة بهذا الطلب، لغرض قيامها بمهامها. -4

 
 أو استفهام بشأني لغرض اتخاذ القرار بشأن هذا الطلب.أوافق على قيام الهيئة بأي مراجعة أو تحقيق  -5

 
 توقيع:

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ]االسم الثالثي لمقدم الطلب[

 التاريخ:
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 الوظيفة:

 سة المرخصة[]المنصب في المؤس
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 رخصة التي يعمل لديها مقدم الطلبتصريح المؤسسة الم
 أفيد بما يلي:

 [إسم المؤسسة المرخصةإنني مكّلف بالموافقة على طلب التسجيل هذا بالنيابة عن ] -1
 

 إّن ]إسم المؤسسة المرخصة[ وافقت وصادقت على طلب التسجيل هذا. -2
 

 وبعد إجراء التقصي الالزم،  إّن المعلومات الواردة فيه كاملة ودقيقة، إلى حّد علمي واعتقادي.تّمت مراجعة طلب التسجيل هذا،  -3
 

 إّن مقّدم الطلب شخص جدير ومناسب ليكون شخصًا مسجاًل لتأدية المهام المنظمة موضوع هذا الطلب. -4
 

 ُحّرر نيابًة عن المؤسسة المرخصة من قبل:
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ]االسم الثالثي المسؤول[
 التاريخ:

 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامن قبل: ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ؤسسة[الوظيفة: ]مكتب الم
 

 وسائل االتصال بالشخص الموقع على هذا التصريح:
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 1المستند 
 تندات الواجب إرفاقها بهذا الطلبالمعلومات والمس

 السيرة الذاتية لمقدم الطلب، بما في ذلك التفاصيل الكاملة عن وظائفه السابقة. -1
 

 نسخة عن وثائق التسجيل الحالية أو السابقة لدى مصرف لبنان أو أي سلطة رقابية أخرى. -2
 

 الصادرة عن هيئات مهنية معتمدة.نسخة عن المصادقة  -3
 

 .النظاممن هذا  5نسخة عن الشهادات التي تثبت النجاح في االمتحانات المطلوبة بموجب الملحق رقم  -4
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 5الملحق رقم 
 جلين وامتحانات التأهيل المحّددةوظائف األشخاص المس

 تأدية الوظائف التالية: األشخاص المسجلين . على2402التسجيل بموجب المادة بأنها تتطلب  حّددت الهيئة الوظائف التالية
 

هو الشخص الذي يكون المسؤول األساسي عن إدارة أعمال المؤّسسة  -المدير التنفيذي، أو المدير اإلداري أو المدير العام -1
 المرّخصة.

أو  المؤّسسة المرّخصةهو شخص يكون المسؤول األساسي عن جزء واحد أو أكثر من أعمال   -المسؤول التنفيذي -2
 أنشطتها اإلدارية.

 .المؤّسسة المرّخصةلدى  الجهاز اإلداريفي  عضواً هو شخص يكون  -عضو مجلس اإلدارة -3
، وعن المؤّسسة المرّخصةمالية والضوابط لدى هو الشخص الذي يكون المسؤول األساسي عن اإلدارة ال -المسؤول المالي -4

 لألنظمة المتعلقة بالتدابير االحترازية.  االمتثال 
 .المؤّسسة المرّخصةهو الشخص المسؤول عن شؤون االمتثال لدى   -رئيس دائرة االمتثال -5
المؤّسسة مدها هو الشخص المسؤول عن تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تعت -تبييض األموالمكافحة مسؤول عن  -6

 لمكافحة تبييض األموال. المرّخصة
 المؤّسسة المرّخصةهو الشخص المسؤول عن تصميم وتنفيذ السياسات واإلجراءات التي تعتمدها  -مسؤول إدارة المخاطر -7

 إلدارة المخاطر.
الرقابية لدى هو الشخص المسؤول عن مراقبة مدى مالئمة وفعالية النظم والضوابط  -مسؤول وحدة التدقيق الداخلي -8

جراءات إدارة المخاطر كما وعن مراجعة البيانات المالية المؤسسة المرخصة  وعن تقييم وسائل الرقابة الداخلية وسياسات وا 
 وسجالت المؤسسة المرخصة.

، أو اإلشراف المؤّسسة المرّخصةهو شخص مسؤول بالكامل أو جزئيًا عن إدارة جانب أو أكثر من أعمال  -مدير رئيسي -9
 ها أو مراقبتها.علي

المؤّسسة  هو أي شخص تتضمن وظائفه التعامل مع عمالء  -مندوب خدمة العميل )مسؤول عن حساب العميل( -10
، بما في ذلك مندوبي المبيعات، ومستشاري االستثمار، ومدراء باألدوات المالية خاصةعمال الفي ما خّص األ المرّخصة

 لما تحّدده الهيئة.المحافظ، واختصاصّيي تمويل الشركات، وفقًا 
 الخاص.  المؤّسسة المرّخصةهو أي شخص يتداول في األدوات المالية من حساب العمالء أو من حساب  -المتداول -11

 
 بهدف التأهل للتسجيل، يجب أن يكون مقدم الطلب قد نجح في االمتحانات الواردة أدناه.
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 امتحانات التأهيل الوظيفة 
 امتحان في األدوات المالية ، أو المدير اإلداري المدير التنفيذي  -1

 امتحان في  قواعد وسلوكيات العمل
 المسؤول التنفيذي:  -2

 بما في ذلك رؤساء اإلدارات أو الدوائر الرئيسية
 امتحان في األدوات المالية

 امتحان في المشتقات المالية
 العملوسلوكيات امتحان في قواعد 

 امتحان في األدوات المالية عضو مجلس اإلدارة التنفيذي  -3
 وسلوكيات العمل  امتحان في قواعد

 المسؤول المالي  -4
 

 امتحان في األدوات المالية
 امتحان في  قواعد وسلوكيات العمل

 رئيس دائرة االمتثال  -5
 

 امتحان في األدوات المالية
 امتحان في المشتقات المالية

 وسلوكيات العمل امتحان في  قواعد
 مكافحة تبييض األموالالمسؤول عن   -6

 
 امتحان في األدوات المالية

 وسلوكيات العمل امتحان في قواعد 

 امتحان في األدوات المالية رئيس دائرة المخاطر  -7
 امتحان في المشتقات المالية

 وسلوكيات العمل امتحان في قواعد
 امتحان في األدوات المالية مسؤول وحدة التدقيق الداخلي  -8

 المشتقات الماليةامتحان في 
 امتحان في قواعد  وسلوكيات العمل

 مدير رئيسي:  -9
 بما في ذلك رؤساء خطوط األعمال أو مجاالت المنتجات

 امتحان في األدوات المالية
 امتحان في المشتقات المالية

 امتحان في قواعد وسلوكيات  العمل
 :مندوب خدمة العميل  -10

 ممثل الحساب•
 ممثل أو وسيط المبيعات•
 مدير استثمار•
 مدير أموال االستثمار•
 استنسابي  -مدير المحفظة•
  غير استنسابي -مدير المحفظة•
 مستشار االستثمار•
 مدير األصول•
 مدير/مسؤول االستثمارات المالية في مصرف أو شركة•
 محّلل أو مدير البحوث•

 امتحان في األدوات المالية
 امتحان في المشتقات المالية

 قواعد  وسلوكيات العملامتحان في 
 
 
 
 
 

 امتحان في األدوات المالية المتداول  -11
 امتحان في المشتقات المالية

  امتحان في قواعد وسلوكيات  العمل
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 6الملحق 
 سواق الماليةالصادر عن هيئة األ 10رقم القرار  المنصوص عليها في مقارنة بين فئات الترخيص واألنشطة

 لمصرف لبنان(سابقًا  27عميم رقم )الت
 الصادر عن هيئة األسواق المالية 10القرار رقم  فئة الترخيص الجديدة

تنفيذ األوامر لصالح العمالء على مختلف األدوات المالية أو القيم المنقولة المطروحة  -أ الوكيل -التعامل 
وعقود مقايضة للتداول وال سّيما عمليات فورية أو عمليات ألجل وعقود مستقبلية وعقود خيار 

 أو المركبة في كّل ما يتعّلق... وعمليات على سائر األدوات المشتقة
الوساطة المالّية المعّرفة حيث تقتصر هذه العمليات على التعريف عن العمالء لدى  -ب ال ينطبق

 يام بالعمليات المالية المطلوبة.المراسلين أو لدى المؤسسات التي ستتولى الق
تقديم  الخاص لحسابه – التعامل
 المشورة

 تسويق أو ترويج أدوات ومنتجات مالّية مختلفة بما فيها تلك المذكورة في البند )أ( أعاله. -ج
 

تلك المذكورة في و  اإلدارة غير االستنسابية لمحافظ األوراق واألدوات المالية واألموال النقدية -د إدارة المحافظ
 ( أعاله. 1الفقرة )

إدارة محافظ أوراق وأدوات مالية عائدة لها بما فيها تلك المذكورة في البند )أ( أعاله شرط  -ها الخاصلحسابه  – التعامل
 أال يشّكل أّي من عمالئها الطرف المقابل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 هيئات االستثمار الجماعي  -إدارة
 

الحصول على موافقة تسويق أو ترويج حصص أو أسهم هيئات استثمار جماعي شرط  -و
 مسبقة من مصرف لبنان

 الدراسات واالستشارات المالية المحصورة باألسواق المالية -ز  -تقديم المشورة
 المساعدة على إصدار وتسويق األدوات والحقوق المالية -ح مالية الشركات -تقديم المشورة 
موال النقدية بطريقة استنسابية شرط أخذ موافقة إدارة محافظ األوراق واألدوات المالية واأل -ط ادارة المحافظ 

 العميل الخطية الصريحة على ذلك.
بما فيها تلك المذكورة في الفقرة )أ(  معامالت صانع السوق عبر شراء وبيع أدوات مالية -ي لحسابه الخاص  -التعامل 

 أعاله وذلك مع مراعاة الشروط المحّددة في الملحق المرفق.

معامالت تأمين السيولة باألسعار الفضلى عبر ركيزة الكترونية لألدوات المالية غير  -ك لحساب العملء  -التعامل 
المدرجة في األسواق المنظمة عن طريق شرائها وبيعها من العميل مباشرة ودون تثبيتها لدى 

  وذلك مع مراعاة الشروط المحّددة في الملحق المرفق. المراسلين
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 7الملحق 
 FIPIالمنتج التأميني للتعويض المهني 

 أقسام التغطية التالية:   FIPIتتضمن صياغة الا
 

 القسم األّول: العمليات غير المكتملة
 

 يغطي خسائر األطراف الثالثة الناجمة عن فشل المؤمن عليه في إكمال أي معاملة نتيجة لا :
 

 فقدان "الملكية" * نتيجة سرقة أو ضياع -أ
 عليه على أساس "ملكية" تغّيرت نتيجة تزوير، سرقة أو احتيالتصرف المؤمن  -ب
 خداع المؤمن عليه بهوية أي شخص لغرض شراء أو بيع "الملكية" -ج

 
ول، "الملكية" * بمعنى: المال واألدوات المالية المصدقة وغير المصدقة، الصكوك القابلة للتداول، شهادات اإليداع، مستندات الملكية، القب

معالجة البيانات اإللكترونية، اتفاقات األمن، وأوامر االنسحاب وشهادات المنشأ، كتاب االئتمان، بوالص التأمين وخالصة  إثبات الدين،
 سند الملكية.

 
 القسم الثاني: الجريمة

 
 يغطي الخسائر التي ُمِنَي بها المؤمن عليه نتيجة ألحد األقسام / المخاطر السبعة المؤمن عليها :

 
 الموظفين لدى المؤمن سوء أمانة -أ

 فقدان الملكية -ب
 التزوير أو التعديل -ج
 األدوات المالية -د
 العمالت المزورة -ه
 تكاليف التحقيق الرسمية -و
 الجريمة اإللكترونية -ز

 
 القسم الثالث: السهو والخطأ

 
 عليها:يغطي المؤمن عليه من الدعاوى ضّده من قبل أطراف ثالثة نتيجة ألحد البنود / المخاطر السبعة المؤمن 

 
 اإلهمال -أ

 انتهاك حقوق الطبع والنشر -ب
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 التحويل -ج
 المسؤولية المدنية -د
 سوء أمانة غير مقصود وانتهاك غير مقصود للواجب االئتماني والتحريف -ه
 الخداع -و
 وتشويه السمعة واالفتراء المضر -ز


