
 

 

 

  22 قرار رقم

 بمنع التالعب باألسعار العائدة لألدوات الماليةمتعلق 
(Price Manipulation) 

 
ّن رئيس هيئة االسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان، إ  

 ، الحادية عشرة منه ال سيما المادة المتعلق باألسواق المالية 17/8/2011 تاريخ 161بناًء على القانون رقم 
     ،22/2/2016 لمتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخا 6/2/16 وبناًء على قرار مجلس هيئة االسواق المالية رقم
     ،8/8/2016 لمتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخا 13/11/16 وبناًء على قرار مجلس هيئة االسواق المالية رقم

             

 يقرر ما يأتي:
 

 :تعريف بعض األعمال أو الممارسات التي تنطوي على تالعب أو تضليل القسم األول:

باألسعار متعلق أو تضلي  الممارسات التي تنطوي على تالعب  عما  أواأل تطبق أحكام هذا القرار على جميع :المادة االولى
 .على سبي  المثا  ال الحصروذلك  سيما تلك المذكورة فيهال في لبنان  العائدة لألدوات المالية

 ُتْعَتَبر أعمااًل أو ممارسات منطوية على تالعب أو تضلي ، ما لم يتّم إثبات العكس، األعما  التالية: :المادة الثانية
i.  ،تنفيذ عملّية تداو  وهمّي على أداة مالّية متداولة  
ii.  متداولة ال ينتج عنها تغيير في صاحب حق االنتفاع أو الحّق االقتصادّي تنفيذ عملّية تداو  على أداة مالّية

 لهذه األداة.

المعددة أدناه  الممارسات التي تنطوي على تالعب أو تضلي ، األعما  والممارسات تدخ  ضمن األعما  أو :المادة الثالثة
سعر أداة لطلب أو أو لعرض لتداو  أو  مضل  لنشاطنطباع كاذب أو تكوين اi) عند ارتكابها بهدف )وذلك 

 Trade) أو تداو   (Ask Price)أو طلب (Bid Price)  لعرضسعر مصطنع خلق  ii) ، أو )مالية متداولة
Price)    ،وهي التالية:أداة مالّية متداولة 

i.   إدخا  أمر أو أوامر لشراء أداة مالّية متداولة مع العلم المسبق بأنه تّم أو سيتّم إدخا  أمر أو أوامر مشابهة
 من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك األداة المالّية المتداولة، ومقاربة
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ii.  تّم إدخا  أمر أو أوامر إدخا  أمر أو أوامر لبيع أداة مالّية متداولة مع العلم المسبق بأنه تّم أو سوف ي
 ، ء تلك األداة المالّية المتداولةمشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشرا

iii.   القيام بشراء أو تقديم عروض لشراء أداة مالّية متداولة بأسعار متزايدة بشك  متتابع، أو بنمط  أسعار
 متتابع التزايد،

iv.   بشك  متتابع، أو بنمط أسعار متتابع  متناقصةالقيام ببيع أو تقديم عروض لبيع أداة مالّية متداولة بأسعار
 التناقص،

v.  :إدخا  أمر أو أوامر لشراء أو لبيع أداة مالّية متداولة بهدف 
 وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب، ( أ
 العرض أو الطلب،تحقيق سعر إغالق مرتفع أو منخفض للبيع أو  ( ب
 إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى محدد مسبقًا، ( ج
vi. نية لتنفيذها.وجود  إدخا  أمر أو سلسلة من األوامر على أداة مالّية متداولة دون 

 
 العب أو تضليلل أو الممارسات التي تنطوي على تحظر األعما القسم الثاني:
ر على أي شخص القيام أو المشاركة في أعما  أو ممارسات تنطوي على تالعب أو تضلي ، إذا كان يعلم ُيَحظ   :المادة الرابعة

 ُيْفَتَرض به أن يعلم أّن ذلك:كان أو 
i.  تداو  أو  مضل  لنشاطانطباع كاذب أو يؤدي أو يمكن أن يؤدي، يساهم أو يمكن أن يساهم في تكوين

 ،سعر أداة مالية متداولةلطلب أو أو لعرض ل
ii. لتداو  أداة مالية متداولة، لطلب أو يؤدي الى خلق أو يرّجح أن يخلق سعرًا مصطنعًا لعرض أو 
iii. .يشك  ارتكابًا لغش بحق أي شخص معني بعملّية على أداة مالّية متداولة 

 
أعاله، ك  شخص تواطأ أو عم   مادة الرابعةفي األعما  والممارسات المنصوص عنها في ال اً يعتبر مشارك: المادة الخامسة

 .عم بمث  ذاك البالتنسيق مع شخص آخر للقيام 
 

ُيَحظ ر على أي شخص القيام بشك  مباشر أو غير مباشر بإدخا  أمر أو تنفيذ عملّية على أداة مالّية متداولة  :السادســـةالمادة 
 بهدف:

i.  سعر أداة مالية متداولةلطلب أو أو لعرض لتداو  أو  مضل  لنشاطانطباع كاذب أو  تكوين، 
ii.  .خلق سعر مصطنع لطلب أو لعرض أو لتداو  أداة مالّية متداولة أو أية أداة مالية أخرى مرتبطة بها 

 
 أحكام مختلفة القسم الثالث:

 within)السوق في السائدة األسعار ضمناألوقات في جميع و التداو  بكافة األدوات المالية أن ينحصر يجب   : السابعةالمادة 
the context of the market) .  ينسـحب هـذا األمـر علـى العمليـات المنفـذة بـين المؤسسـات المرخصـة مـن

 .من ِقبلها المدارةأو هيئات االستثمار الجماعي  الجهات ذات الصلةجهة وشركائها أو 
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مؤسسـة مرخصـة لمزاولـة  ةذلـك أيـ ، سـواء أكـان شـخص طبيعـي أو كيـان قـانوني بمـا فـيأي شـخصعلـى  يحظـر: الثامنـةالمادة 
إاّل   (short selling)األعما  الخاصة باألدوات الماليـة، بيـع أي مـن األدوات الماليـة اللبنانيـة علـى المكشـوف

 .البيع بتاريخ من العمي  مملوكة المنوي بيعها إذا كانت األداة 

بسـعر  تنفيـذ العمليـة ، (as principal) كطرف أصي مع عمالئها  التداو عند  ،على المؤسسة المرخصةيجب  :التاسعةالمادة 
 .(as agent)إذا مــا نفــذت المؤسســة أمــر العميــ  كوكيــ  لــه العميــ  الــذي قــد يحصــ  عليــه مــن ذلــكأفضــ  

 ستثمار مدار من المؤسسة المرخصة.ينطبق هذا الشرط في حا  كان العمي  صندوق مشترك لال

االسـتثمار الجمـاعي  وشـركائه أو أي كيـان مفـوض مـن قـبلهم للقيـام بالمهـام العائـدة لهـم يحظـر علـى مـدير هيئـة  العاشـرة:المادة 
عنـد القيـام بعمليـات تـداو  باسـم  وشركاء هذا األخير التداو  لحسـابهم /حسـاباتهم الخاصـة وذلـك كطـرف مقابـ 

 .المدارة من قبلهمولمصلحة هيئات االستثمار الجماعي 

التـي ستتقاضـاها  عـن كافـة الرسـوم والعمـوالتتـام لمؤّسسة المرّخصـة أن تفصـح للعميـ  بشـك   يجب على ا :ةالحادية عشر المادة 
وذلك قب  أن تقدم له أية خدمة، كمـا يجـب عليهـا أن تستحصـ  علـى توقيعـه علـى نسـخة مؤرخـة مـن المؤسسة 

 .ى هذا الجدو جدو  الرسوم العائده لها وعلى أي تحديث قد يطرأ عل

 آليـة تنفيـذها أيــة عمليـة متعلقـة بحسـابه ســواءللعميـ  عـن  تفصـح خطيــاً يجـب علــى المؤسسـة المرخصـة أن  :ةالثانيـة عشـر المـادة 
 من حسابها الخاص أو بصفتها وكي  له.كان ذلك 

علـى المؤسسـة المرخصـة ، وبسـعر أفضـ  مـن ذاك المحـدد فـي توجيهاتـه كوكيـ  للعميـ  ةعمليالعند تنفيذها  :ةعشر  الثالثةالمادة 
 السعر الفعلي الذي نّفذت به تلك العملية.في حساب العمي   تعكسأن 

                    يتعرض ك  من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات اإلداريـة المنصـوص عنهـا فـي القـوانين واألنظمـة المرعيـة  :ةالرابعة عشر المادة 
المتعّلــــق باألســــواق  17/8/2011تــــاريخ  161اإلجـــراء ال ســــيما تلــــك المنصــــوص عنهــــا فــــي القــــانون رقــــم 

 ة.المالي

 يعم  بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.: عشرة ةـــخامسالالمادة 

                                                                      
 2016آب  9 في بيروت،                                                                             

اناالسواق المالية/ حاكم مصرف لبنرئيس هيئة   

 

 رياض توفيق سالمه                                                            


