إعالم رقم 4
متعلق بتعديل القرار رقم  10تاريخ  9كانون الثاني ( 2014المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية)
بناء على القانون رقم  161تاريخ  2011/8/17المتعلق باالسواق المالية،
ً
وبناء على قرار مجلس هيئة االسواق المالية رقم  14/2/9المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،2014/3/31
ً
نحيطكم علماً بما يلي:
أوالً :تم استبدال عنوان القرار رقم  10تاريخ  9كانون الثاني  2014بالعنوان التالي" :يتعلق بأعمال الوساطة
المالية".

ثاني ًا :تم إلغاء نص المادة التاسعة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي:

"يتوجب على جميع المؤس ـ ـس ـ ـات التي ،وفقاً للمادتين األولى والثانية من هذا القرار ،تتعاطى أعمال
الوساطة المالية في لبنان:
 -1فــي مــا خــص عمليــات الوســاطة الماليــة ،ت،ويــد ،بائن ــا ،شخصــيا ودوريــا ،بكشــوفات لحســابات م
لدي ا وبالبيانات العائدة ل ذه الحسابات موقعة وفقاً لالصول.
 -2خالف ـاً لمــا ورد فــي البنــد ( )1مــن هــذه المــادة وفــي مــا خــص عمليــات الوســاطة الماليــة المعرفــة،
الطلــب ص ـراحة مــن م ارســلي ا أو مــن المؤسســات التــي تقــوم بالعمليــات الماليــة المطلوبــة ت،ويــد
،بائن ا المعنيين مباشرةً (وليس عن طريق ا) بالمستندات المنوه عن ا في البند ( )1اعاله .
 -3نشر بيانات ووضعيات دورية عن أعمال ا وحسابات ا تعكس حقيقة اوضاع ا.
 -4تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المج ارة مع ،بائن ا عبارة تحذير تفيد بأن التوظيفات
المالية ،السيما تلك التي ل ا طابع المضاربة ،من شأن ا أن تعرض م لمخاطر عالية والحصول
على تصريح من م بأن م اطلعوا على هذا التحذير.

 -5حصــر م ــام ت،ويــد كشــوفات حســابات ال،بــائن بج ــا ،مســتقل عــن ال ــمكتب االمــامي " Front
 "Officeوالوسطاء المعرفين.
 -6تثبيت عمليات ال،بائن كافة مع المراسلين ،بما في ا تلك المتعلقة باألدوات والمشتقات المالية
المدرجة وغير المدرجة في األسواق المالية المنظمة ،بشكل يتطابق مع نوع األوامر الموضوعة
من قبل ال،بائن باستثناء عمليات صانع السوق ( )Market Makerوعمليات تأمين السيولة
باالسعار الفضلى (.)Liquidity Provider
 -7تسجيل المكالمات ال اتفية المجراة مع ال،بائن في حال تلقي أوامر وطلبات تنفيذ عمليات
لصالح م عبر ال اتف.
 -8دراسة ملف كل عميل ) (Investor Profileواألخذ بعين االعتبار مالءمة التوظيف
المقترح ) (Suitabilityلملف العميل والذي يجب تحديثه بشكل دوري و/أو لدى حصول أي
تغيير جذري متعلق بوضع العميل ،واالمتناع عن عرض أي منتج على العميل ال يتالءم مع
ملفه وذلك استناداً الى عدة معايير ،من ا على سبيل المثال ال الحصر:
 -سن العميل

 خطة العميل التقاعدية استثمارات العميل السابقة ثقافة العميل االستثمارية قابلية العميل للمخاطر -مالءة العميل المادية

 أهداف العميل االستثمارية".ثالثاً :ربطاً القرار رقم  10تاريخ  9كانون الثاني ( 2014المتعلق بأعمال الوساطة المالية) بعد أن تم تعديله
وفقاً لما جاء أعاله.
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