إعالم رقم 29
متعلق بتعديل نظام الترخيص والتسجيل في األسواق المالية مجموعة 2000

والغاء القرار رقم  10تاريخ  9كانون الثاني  2014المتعلق بأعمال الوساطة المالية
والقرار رقم  7تاريخ  3كانون األول  2013المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية واألحكام المختلفة
المتعلقة بمؤسسات الوساطة المالية

بناء على القانون رقم  161تاريخ  2011/8/17المتعلق باالسواق المالية،
ً
وبناء على قرار مجلس هيئة االسواق المالية رقم  18/1/10المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،2018/1/15
ً

وبناء على قرار مجلس هيئة االسواق المالية رقم  18/2/12المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،2018/2/5
ً
وبناء على اإلعالم رقم  22تاريخ  2017/6/20الصادر عن الهيئة والمتعلق بنطاق تطبيق األنظمة التطبيقية والق اررات
ً

التنظيمية الصادرة عن الهيئة،

نحيطكم علماً بما يلي:

أولا :ألغي القرار رقم  10تاريخ  9كانون الثاني  2014بعد أن:

أ -أضيفت الفقرة  2من المادة الثانية من القرار المذكور الى المادة  2103من نظام الترخيص والتسجيل المتعلقة
باألنشطة الخاصة األعمال المتعلقة باألدوات المالية والتالي نصها:
"( )2من أجل ممارسة اعمالها ،يحق لشركات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير
انه ال يحق لها:

أ  -القيام بعمليات الصرافة اال حص اًر بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها
لصالح عمالئها ضمن اطار تحقيق موضوعها.

ب -شحن االوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات.
ج -مزاولة اي تجارة او صناعة او نشاط غريب عن نشاط الوساطة المالية".
ب -أضيف البندين  2و  3من المادة الثالثة من القرار المذكور الى المادة  2204من نظام الترخيص والتسجيل
المتعلقة بأسهم شركات الوساطة المالية والتالي نصهما:

"( -)1يجب أن تكون اسهم شركات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهماً اسمية.

( -)2يخضع التفرع عن األسهم في رأسمال أية شركة وساطة مالية لترخيص مسبق من الهيئة وذلك

في الحاالت التالية:
 إذا ّأدى التفرغ إلى اكتساب أحد األشخاص ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،نسبة تفوق %10(عشرة بالماية) من مجموع اسهم شركة الوساطة المالية هذه.
 إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدداألسهم المتفرغ عنها.
ال يعتبر تفرغاً عن اسهم بمفهوم هذه المادة انتقال األسهم عن طريق اإلرث أو التفرغ بين
الزوجين أو بين األصول والفروع".

ج -أضيفت البنود  2و  3و  4من المادة الخامسة من القرار رقم  10الى المادة  2103من نظام الترخيص والتسجيل
المتعلقة باألنشطة الخاصة األعمال المتعلقة باألدوات المالية والتالية نصوصها:
"( )3على المؤسسات المرخصة العاملة في لبنان ان تخصص ،وفقاً للنشاط الذي تقوم به ،من أصل
أموالها الخاصة االساسية:

(أ) مبلغاً يعادل الحد االدنى المعين في المقطع ( )1من هذه المادة للمركز الرئيسي.

(ب) مبلغ لكل فرع يعادل  %30من الرأسمال المطلوب لكلل فئلة ملن الفئلات المنصلوص
عنها في البند ( )1أعاله من هذه المادة.
( )4على كل شركة وساطة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخلارج ان تخصص لهذا الفرع مبلغلاً
قللدره ثالثللة أمثللال المخصصللات المطلوبللة لفللتح فللرع فللي لبنللان وذلللك باالضللافة اللى المبلللغ الللذي

تفرضه السلطات المعنية في الخارج.
( )5يحرر كامل رأس المال او كامل المخصصات أو اي زيادة الحقة نقداً ودفعة واحدة".

د -أضلليفت المللادة  16مللن القلرار رقللم  10الللى المللادة  2206مللن نظللام التللرخيص والتسللجيل المتعلقللة بجللدارة وأهليللة
األشخاص لدى المؤسسات مقدمة الطلب أو المؤسسات المرخصة والتالي نصها:

المؤسسات المرّخصة أحكام المادة  127من قانون النقد والتسليف".
"(هل) تطبق على
ّ
عدل الجدول المرفق بالملحق رقم  5من نظام الترخيص والتسجيل والمتعلق باالمتحانات التي يتوجب على مقدم
ثاني اّ :
الطلب النجاح فيها قبل تقديم طلب التسجيل ال سيما فيما يتعلق بل " رئيس دائرة االمتثال" و"المسؤول عن مكافحة
تبييض األموال" وذلك بإلغاء امتحان الل  .CAMSكما ألغي البند  7من المادة  2409المتعلق بإعفاء حامل شهادة
 ICAمن شهادة الل .CAMS
عدل البند  1من المادة  2501من نظام الترخيص والتسجيل والمتعلقة بإنفاذ أحكام هذا النظام لجهة إعطاء مهلة
ثالث اّ :
أقصاها  2020/2/29لالستحصال على الشهادات المطلوبة.
رابع ا :في إطار توحيد كافة األنظمة والق اررات الصادرة عن الهيئة ضمن مجموعة متكاملة:

 -ألغي القرار رقم  10تاريخ  9كانون الثاني  2014المتعلق بأعمال الوساطة المالية.
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 ألغي القرار رقم  7تاريخ  3كانون األول  2013المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية واألحكام المختلفةالمتعلقة بمؤسسات الوساطة المالية .
 أرفق نظام الترخيص والتسجيل في األسواق المالية مجموعة  2000ومالحقه بعد أن أدخلت التعديالت وفقاً لماجاء في البنود أعاله.

خامس ا :يعمل بهذا اإلعالم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  20شباط 2018
رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

3

