
 

 

 

 

 10 قرار رقم

 
 الوساطة المالية أعماليتعلق ب

 
 موجه الى

 
المالية في لبنان  ة باألدواتصـاألعمال الخاات المالية والمصارف التي تمارس سـسمؤ الالية و ماطة السـات الو ـسسمؤ 

 األولى والثانية والخامسة ادةالملحساب عمالئها و/أو لحسابها الخاص وفقًا لمفهوم 
 .)المتعلق باألسواق المالية( 17/8/2011تاريخ  161القانون رقم من 

 

 
 حاكم مصرف لبنان، /رئيس هيئة األسواق المالية نإ

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

 ،2013كانون األول  20المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ المالية  هيئة االسواقعلى قرار مجلس  وبناءً 
 

 :يقرر ما يأتي
 

 تمهيد:

 
لمالية المالية( الذي أناط بهيئة األسواق ا االسواق)المتعلق ب 17/8/2011تاريخ  161على القانون رقم  بناءً 

 ،مؤسسات الوساطة الماليةبتأسيس وعمل ورقابة الصالحيات كافة المتعلقة 

التي يتناول موضوعها الرئيسي عمليات التسليف المؤسسات  علىالرقابية  لبنان مراعاة سلطة مصرف مع
 ،واالقراض بصورة مهنية على مختلف أنواعه

اإلجراءات والتدابير والشروط كافة المنصوص عليها في القرار االساسي الصادر عن تعتمد هيئة األسواق المالية، 
موجه للمصارف والمؤسسات المالية  27تعميم أساسي رقم ) 28/6/1996تاريخ  6213 مصرف لبنان رقم

 :ما هو وارد أدناهوفقًا ل ،مؤسسات الوساطة الماليةب( والمتعلق ومؤسسات الوساطة المالية

 
عمال الوساطة المالية في لبنان، ضمن الشروط والقواعد واالصول أتراف باح، حصراً ، يسمح :األولى المادة

 المنصوص عليها في هذا القرار، من قبل المؤسسات اآلتية:
ي ساسة لبنانية والتي يكون موضوعها األمؤسسات الوساطة المالية المنشأة بشكل شركات مغفل - 1   

 .القيام بأعمال الوساطة المالية
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عمال أساسية أية التي تمارس، في لبنان، بصورة جنبات الوساطة المالية األفروع مؤسس - 2   
 الوساطة المالية .

 .مصرف لبنانالمصارف والمؤسسات المالية المسجلة لدى  - 3   

 
دنـاه وذلـو وفقـًا للفئـات التـي بالعمليـات الماليـة المفصـلة أقيام يمكن لمؤسسات الوساطة المالية ال -1 :الثانيةالمادة 

  تنتمي اليها:
 الفئة االولى: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات واألعمال التالية:

دوات الماليــــــة أو القــــــيم المنقولــــــة تنفيــــــذ األوامــــــر لصــــــالح ال بــــــائن علــــــى مختلــــــف األ -أ   
  (Forwards)عمليــات ألجــل و  (Spot)المطروحــة للتــداول وال ســيما عمليــات فوريــة 

 (Options Contracts)وعقــود خيــار  (Futures Contracts)وعقــود مســتقبلية 
وعمليـات علـى سـائر األدوات المشـتقة أو المركبـة فـي كـل  (Swaps)وعقود مقايضـة 

 ما يتعلق:
 باألسهم بأنواعها كافة. -
ئر أشـــخاص بســـندات الـــدين وبالســـندات الحكوميـــة وبالســـندات المصـــدرة مـــن ســـا -

 القطاع العام.
 باألوراق المالية أو التجارية. -

 بشهادات اإليداع. -

 بالعمالت. -

 بالمعادن الثمينة. -
 بالسلع. -

فـــــة   -ب ( حيـــــص تقتصـــــر هـــــذه (Introducing Brokerageالوســـــاطة الماليـــــة المعر 
سـتتولى التعريف عن ال بائن لدى المراسلين أو لدى المؤسسـات التـي العمليات على 

 القيام بالعمليات المالية المطلوبة.
تسويق أو ترويج أدوات ومنتجات مالية مختلفة بما فيهـا تلـو المـذكورة فـي الفقـرة )أ(  -ج 

 أعاله.
( لمحـــــاف  Non-Discretionary Management)غيـــــر اإلستنســـــابية  اإلدارة  -د 

 ذكورة في الفقرة )أ( اعاله.موال النقدية بما فيها تلو الماألوراق واألدوات المالية واأل
مـــا فيهـــا المـــذكورة فـــي الفقـــرة )أ( أعـــاله دوات ماليـــة عائـــدة لهـــا بإدارة محـــاف  أوراق وأ -هــــ

 .، بصورة مباشرة أو غير مباشرةي من  بائنها الطرف المقابلشرط أن ال يشكل أ
هيئـــات إســـتثمار جمـــاعي شـــرط الحصـــول علـــى  ســـهمحصـــص أو أتســـويق وتـــرويج  -و  

  .هيئة األسواق الماليةموافقة مسبقة من 
 سواق المالية.المحصورة باأل ماليةالستشارات اإلدراسات و ال -  
 .المساعدة على إصدار الصكوو والحقوق المالية وعلى تسويقها -ح
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ــــــة واأل -ط  ــــــمإدارة محـــــــاف  االوراق واألدوات المــاليـ ــــــدية بطريقـــــــوال النقـ ــــــة استنسـ  ابيةـ

(Discretionary Management شــرط اخــذ موافقــة العميــل الخطيــة الصــريحة )
 على ذلو.

بمــا فيهــا المــذكورة شــراء وبيــع أدوات ماليــة عبــر ( Market Maker)نع الســوق اصــ  -ي
 في الفقرة )أ( اعاله وذلو مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. 

تأمين السيولة باالسعار الفضلى عبـر ركيـ ة الكترونيـة لـالدوات الماليـة غيـر المدرجـة  -و 
في االسواق المن مة عن طريق شـرائها وبيعهـا مـن العميـل مباشـرة ودون تثبيتهـا لـدى 

 وذلـــــــو مـــــــع مراعـــــــاة الشـــــــروط المحـــــــددة ( Liquidity Provider) المراســـــــلين

 في الملحق المرفق.  
بالعمليـــات التـــي تقـــوم بهـــا الفئـــة االولـــى باســـتثناء العمليـــات ي التـــي يمكنهـــا القيـــام وهـــ الفئـــة الثانيـــة:

 ( من هذه المادة.1المحددة في الفقرتين )ي( و)و( من البند )
بالعمليات التي تقوم بها الفئة االولى باستثناء العمليات  وهي التي يمكنها القيام  الفئة الثالثة:

 ( من هذه المادة.1المحددة في الفقرات ) ( و)ح( و)ط( و)ي( و)و( من البند )
مـن اجـل ممارسـة اعمالهـا، يحـق لمؤسسـات الوسـاطة الماليـة القيـام بالعمليـات المتممـة لموضـوعها  -2

 غير انه ال يحق لها:

صـرافة اال حصـرًا بغيـة تنفيـذ عمليـات متممـة أو مرتبطـة بعمليـات تقـوم بهـا القيام بعمليـات ال -أ 
 لصالح  بائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها.

 شحن االوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائو المعدنية والمسكوكات. -ب

 م اولة اي تجارة او صناعة او نشاط غريب عن نشاط الوساطة المالية. -ج
 يح ر على مؤسسات الوساطة المالية: -3

اي مبلــم مــن عمالئهــا اال بواســطة شــيكات او تحاويــل بمــا فيهــا لتكــوين او تغطيــة تلقــي  -أ 
 الهوامش كافة.

القيام بناًء لطلب عمالئها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة او واردة من الخارج او من  -ب
 / د.أ.1500الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان او في الخارج تفوق مبلم /

المؤسسات التي تقوم بعمليات الوساطة المالية فتح اي حساب للتعامل باالدوات يح ر على  -4
يقل عن ما  25/1/2012المالية، المدرجة أو غير المدرجة في االسواق المن مة، بعد تاريخ 

 / د.أ.10000يوا ي /
ضــعها تطبيقــا لهــذا القــرار تفــي االن مــة والتعليمــات التــي يمكــن ان  الماليــة األســواقهيئــة حــدد ت  -5

المؤسسـات ماهية ومعنى العبارات الواردة في هـذه المـادة وحـدود وشـروط تطبيـق هـذه المـادة علـى 
األعمــال الخاصــة بــاألدوات الماليــة والمصــارف التــي تمــارس  والمؤسســات الماليــةالوســاطة الماليــة 

األولى والثانية والخامسـة مـن  المادةفي لبنان لحساب عمالئها و/أو لحسابها الخاص وفقًا لمفهوم 
 .)المتعلق باألسواق المالية( 17/8/2011تاريخ  161القانون رقم 
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 المالية سواقألاهيئة يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية الحصول على ترخيص مسبق من  -1 : الثالثةالمادة 
 قبل المباشرة بالعمل .

 ن اسهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهمًا اسمية.يجب أن تكو  -2
هيئـــة مســـبق مـــن  لتـــرخيصيخضـــع التفـــرع عـــن األســـهم فـــي رأســـمال أيـــة مؤسســـة وســـاطة ماليـــة  -3

 :وذلو في الحاالت التالية األسواق المالية

األشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق  أحدأّدى التفرغ إلى اكتساب  إذا -
 مؤسسة الوساطة المالية هذه. اسهم% )عشرة بالماية( من مجموع 10

هما كان المنتخبين وم أوالمتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين  كان إذا -
 .عدد األسهم المتفرغ عنها

ال يعتبــر تفرغــًا عــن اســهم بمفهــوم هــذه المــادة انتقــال األســهم عــن طريــق اإلرص أو التفــرغ بــين 
 ال وجين أو بين األصول والفروع .

 
سجيل . تقبل طلبات التالمالية األسواقهيئة على مؤسسات الوساطة المالية ان تطلب تسجيلها لدى  :الرابعةالمادة 

 .المستوفية الشروط القانونية
ة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة وفقا لألحكام المنصـوص عليهـا ـالئح المالية األسواقهيئة نشر ت  

 .1سليفمن قانون النقد والت 136بالنسبة للمصارف في المادة 
ية مؤسسة لم تسجل في الئحة مؤسسات الوساطة المالية ان تمارس مهنة الوساطة المالية ألال يمكن   

وال ان تدخل عبارات "مؤسسة وسـاطة ماليـة"، "صـاحب مؤسسـة وسـاطة ماليـة"، "وسـيط مـالي" او ايـة 
او فـي اعالناتهـا عبارة اخرى مماثلة في اية لغة كانت، سـواء فـي عنوانهـا التجـاري او فـي موضـوعها 

 .ؤدي الى تضليل الجمهور حول صفتهاكما انه ال يمكنها ان تستعمل هذه العبارات بأي شكل قد ي
  على مؤسسات الوساطة المالية ان تذكر رقم التسجيل المخصص لها في الالئحة المنصوص عليها  

 .سجل التجارةفي في هذه المادة وذلو بذات الشروط وعلى نفس المستندات المتعلقة بالتسجيل 
 

يحدد الرأسمال االدنى لمؤسسات الوسـاطة الماليـة اللبنانيـة والرأسـمال الواجـب تخصيصـه مـن  :اوالً  :الخامسةالمادة 
قبــل فــروع مؤسســات الوســاطة الماليــة االجنبيــة المــرخص لهــا بالعمــل فــي لبنــان علــى الشــكل 

 التالي:

 الفئة االولى: سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية على االقل.  -
 الفئة الثانية: خمسة مليارات ليرة لبنانية على االقل. -
 الفئة الثالثة: مليارا ليرة لبنانية على االقل. -
يهـا، على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان ان تخصـص، وفقـًا للفئـة التـي تنتمـي ال:ثانياً 

 من اصل اموالها الخاصة االساسية:
 مبلغًا يعادل الحد االدنى المعين في المقطع "أواًل" من هذه المادة للمرك  الرئيسي. - أ

                                                      
 ُيعتمد لهذه الغاية نفس الترقيم المعتمد في اللوائح الصادرة سابقًا عن مصرف لبنان. 1
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 مبلم ثالثماية وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. - ب
علــى كــل مؤسســة وســاطة ماليــة لبنانيــة ترغــب بفــتح فــرع لهــا فــي الخـــارج ان تخصــص لهــذا : ثالثــاً 

مبلغــًا قــدره ثالثــة امثــال المخصصــات المطلوبــة لفــتح فــرع فــي لبنــان وذلــو باالضــافة الــى الفــرع 
 المبلم الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.

 .يحرر كامل رأس المال او كامل المخصصات أو اي  يادة الحقة نقدًا ودفعة واحدة :رابعاً 
 

ل رأسمال مبادىء تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقاب هيئة األسواق الماليةحدد ت :السادسةالمادة 
 .مؤسسات الوساطة المالية

فرض على كل مؤسسة وساطة مالية ان تثبت في اي وقت بأن موجوداتها تفوق بالفعل تان  هاول
 .م يساوي على االقل قيمة رأسمالهاالمطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبل

ساطة المالية التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعمد، خالل مهلة حدها األقصى على مؤسسات الو 
ستة أشهر، إما العادة تكوين رأس مالها او لتجميد احتياطي نقدي مخصص العادة تكوين رأسمالها 

ما لتخفيض رأسمالها شرط ان ال يقل عن الحد االدنى المفروض وال  5محدد وفقا الحكام المادة وا 
 .اعاله
 .ة المالية كافة العاملة في لبناناحكام هذه المادة على مؤسسات الوساطتطبق 

 
ــــــــة :الســــــــابعةالمــــــــادة  ــــــــة األســــــــواق المالي  صــــــــالحية اعطــــــــاء التوصــــــــيات والتعليمــــــــات واســــــــتخدام الوســــــــائل  لهيئ

 .مل سليم لمؤسسات الوساطة الماليةالتي من شأنها ان تؤمن تسيير ع
 األسواقهيئة صدرها تويتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بالتوصيات والتعليمات التي 

  .المالية
 

فتح فروع في الخارج لمؤسسات وساطة مالية  المالية األسواقهيئة يخضع لترخيص مسبق من  :الثامنةالمادة 
الوساطة المالية، لبنانية كانت او لبنانية وكذلو فتح فروع جديدة في داخل البالد لجميع مؤسسات 

 .جنبية، ونقل فرع من مكان الى آخرأ
 

، وفقـًا للمـادتين األولـى والثانيـة مـن هـذا القـرار، تتعـاطى اعمـال التـيمؤسسات جميع اليتوجب على  :التاسعة دةالما
 الوساطة المالية في لبنان:

بكشــوفات لحســاباتهم فــي مــا خــص عمليــات الوســاطة الماليــة، ت ويــد  بائنهــا، شخصــيا ودوريــا،  - 1
 .وفقًا لالصولات العائدة لهذه الحسابات موقعة لديها وبالبيان

فــة، 1خالفـًا لمـا ورد فـي البنـد ) -2 ( مــن هـذه المـادة وفـي مـا خــص عمليـات الوسـاطة الماليـة المعر 
بالعمليــات الماليــة المطلوبــة ت ويــد  تقــومالطلــب صــراحة مــن مراســليها أو مــن المؤسســات التــي 

 ( اعاله .1بالمستندات المنوه عنها في البند )  بائنها المعنيين مباشرًة )وليس عن طريقها(
 .نشر بيانات ووضعيات دورية عن اعمالها وحساباتها تعكس حقيقة اوضاعها -3

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(مادة%2010).doc
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ير تفيد بان التو يفات تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع  بائنها عبارة تحذ -4
والحصول  المالية، السيما تلو التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عالية

 على تصريح منهم بأنهم اطلعوا على هذا التحذير.
 Frontعــن الـــمكتب االمــامي "فات حســابات ال بــائن بجهــا  مســتقل حصــر مهــام ت ويــد كشــو  - 5

Office.والوسطاء المعرفين " 
تثبيت عمليات ال بائن كافة مع المراسلين، بما فيها تلو المتعلقة باألدوات والمشتقات المالية  -6

المدرجة وغير المدرجة في األسواق المالية المن مة، بشكل يتطابق مع نوع األوامر الموضوعة 
 ( وعمليات تأمين السيولةMarket Makerمن قبل ال بائن باستثناء عمليات صانع السوق )

 (.Liquidity Providerباالسعار الفضلى )
 :2يتوجب على المؤسسات المرخصة -7

عمالء أو عمالء محتملين تتعلق بكافة مع مكالمة هاتفية  ةعدم إجراء أو قبول أي - أ
عمال الخاصة باألدوات المالية )بما فيها أوامر تنفيذ العمليات، والمشورة المقدمة من األ

فة المداوالت والمناقشات والمفاوضات المجراة عبر الهاتف قبل الشركة للعمالء، كما وكا
  . والمتصلة بتلو العمليات( ما لم يتم تسجيل تلو المكالمة الهاتفية

اإلفصاح لعمالئها أو لعمالئها المحتملين عن قيامها بتسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة  -ب
  .باألعمال الخاصة باألدوات المالية

بالتسجيل الخاص بالمكالمات الهاتفية المتعلقة باألعمال الخاصة باألدوات   االحتفا   -ج
ذا كانت المكالمة الهاتفية ذات  المالية لمدة عشر سنوات بعد تاريخ إجراء المكالمة، وا 

بتحقيق رسمي، فيجب االحتفا  بالتسجيل إلى حين التوصل  وأصلة بنـ اع مع عميل 
 نتهاء من التحقيق.إلى البت بالنـ اع أو اال

، االحتفا  بنسخة عن كامل Bloomberg Terminalالـ في حال تمت العملية عبر   -د 
لمدة عشر سنوات بعد إجراء الحوار وذلو  Bloomberg Chatالحوار الذي تم عبر الـ 

    على أن تتضمن تلو النسخة سردًا لجميع تفاصيل العملية وآللية اتمامها.
المعلومات المطلوبة في البندين "ج" و"د" العمل على تضمين خطط الطوارئ الخاصة بها  -ه

المذكورين أعاله وذلو ضمانًا السترجاع تلو المعلومات في حال وقوع الكوارص الطبيعية 
 والتقنية.

 األخذ بعين االعتبار أن  مفهوم  العميل وفقًا لهذا البند  يشمل:  -و
 االفراد 
 شركاتالمؤسسات أو ال 
 ( الطرف الن يرCounterparty and/or Correspondent) 
 .أي طرف آخر 

       

                                                      
 21/3/2016تاريخ  19عّدل هذا البند بموجب اإلعالم رقم  2
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 المقترحالتو يف  واألخذ بعين االعتبار مالءمة (Investor Profile) دراسة ملف كل عميل -8
(Suitability) العميل والذي يجب تحديثه بشكل دوري و/أو لدى حصول أي تغيير  فلمل

واالمتناع عن عرض أي منتج على العميل ال يتالءم مع ملفه  جذري متعلق بوضع العميل،
 وذلو استنادًا الى عدة معايير، منها 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. -

على أن يتم إجراء تقييم سليم )يحّد من أو يجّنب أي تضارب محتمل في المصالح(  الحرص -9
ودورّي )مرة واحدة في السنة على األقل(، على جميع األدوات المالية ذات الطرح الخاص 

 Privately Placed Securities – private))عروض األسهم الخاصة والمنتجات المركبة( 
equity offerings & structured products)  المسجلة في محاف  العمالء، وكذلو في
(. كما Relevant Proprietary Book)حسابات المحاف  ذات الصلة الخاصة بالمؤسسة 

أن تحرص على أن تنعكس/تسّجل قيمة هذه األدوات المالية  3المرخصة اتيجب على المؤسس
وفقا لذلو التقييم في جميع بيانات العمالء وحسابات المحاف  ذات الصلة الخاصة بالمؤسسة. 
يجب تحديد وتبيان جميع األدوات المالية ذات الطرح الخاص بشكل واضح في بيانات العميل، 

لمعتمدة للتقييم والجهة التي قامت به وتاريخ على أن يضاف نّص صريح يبّين المنهجية ا
 ."4إجرائه

 

 
يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية تدوين عملياتها وتفنيدها بشكل واضح ودقيق على ان  :العاشرة المادة

 ت هر يوما فيوما، وبصورة خاصة، وفي كل آن، وبشكل مفصل وثابت، المعلومات التالية :
 التي تقوم بها لحساب  بائنها :فيما يتعلق بالعمليات  -أ  

 .الخاص المعطى له وشهرته وعنوانه اسم كل  بون والرقم - 1
 .لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسلالتاريخ الدقيق  - 2
 .لمباعة ونوعها واسعارها وارقامهاعدد الصكوو المشتراة او ا - 3

                                                      
التي، وفقًا للمادتين األولى والثانية من هذا القرار، تتعاطى مؤسسات جميع الالمقصود بـ"المؤسسات المرخصة" في هذا البند والبند السابع أعاله هي  3

 .الوساطة المالية في لبنان اعمال

 .2016تاريخ    ح يران  20بموجب اإلعالم رقم  هذا البند أضيف 4
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ن انقطعت يجب أن يشار الى كل  بون برقم خاص ال يمكن إعطاؤه في أي حال  ل بون آخر وا 
 .ذا الرقم ومؤسسة الوساطة الماليةالعالقة بين صاحب ه

 :بالعمليات التي تقوم بها لحسابهافيما يتعلق  -ب 
لمباعة ونوعها التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل وعدد الصكوو المشتراة أو ا

 .وأسعارها وأرقامها
 

 :الوساطة المالية التقيد بما يلي على مؤسسات( يتوجب 1:  عشر الحاديةالمادة 
 .تإعالم  بائنها مسبقا بمخاطر العمليا -أ   

عالم  بائنها، عند قيامها بعمليات لحسابهم، بكل ما يمكن ان يشكل تعارضا في المصالح إ -ب 
 .بينهم يكون متعلقا بهذه العملياتبينها و 

لحسابات العائدة ل بائنها والعمليات التي تقوم الت ام المحاف ة على سرية المعلومات بشأن ا -ج 
 .ات لصالحها او لصالح اي شخص آخربها لحسابهم وعدم استعمال تلو المعلوم

االمتناع عند قيامها بعمليات الوساطة المالية ، من استغالل اي معلومات غير معلنة رسميا  -د  
 .ها من  بائنها او من اي مصدر آخراو غير منشورة تحصل علي

 .املين في مؤسسات الوساطة الماليةتطبق احكام هذه المادة ايضا على جميع الع (2
 

 ( يتوجب على كل مؤسسة وساطة مالية مسو الحسابات التالية لصالح  بائنها:1: عشر الثانيةالمادة 
حساب او اكثر للقيم المنقولة تقيد فيه كل القيم المذكورة العائدة لكل  بون من  بائنها  -أ  

 استثناء تلو التي يعود لمؤسسة الوساطة المالية المعنية حق عليها مرتبط بهامش علىب
 .عمليات تسليف

 .يد فيه المبالم العائدة لكل  بونحساب مصرفي او اكثر تق -ب 
العائدة  ان القيم واالموال المودعة والمسجلة في الحسابات المذكورة أعاله ال تدخل ضمن االصول (2

 .المالية لمؤسسة الوساطة
ان السجالت العائدة لكل  بون والحسابات المصرفية الممسوكة وفقا الحكام هذه المادة يجب ان  (3

 .تفاصيل االموال العائدة لكل  بونت هر بوضوح خصائص القيم المنقولة و 
 

بالرقابة على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع وحدة الرقابة على األسواق المالية تقوم  :عشر الثالثةالمادة 
هيئة حددها تمؤسسات الوساطة المالية االجنبية العاملة في لبنان وفقا للقواعد واالصول التي 

 .المالية األسواق
 

يتوجــب علــى مؤسســات الوســاطة الماليــة اللبنانيــة وفــروع مؤسســات الوســاطة الماليــة االجنبيــة : عشــرالرابعــة المــادة 
 .بذلو المالية األسواقهيئة العاملة في لبنان التي ترغب في التوقف عن متابعة اعمالها ابالغ 

توقفها  ال ام المؤسسات المعنية العمل على التقيد بالت اماتها كافة قبل المالية األسواق لهيئةيعود 
 .نهائيا عن ممارسة عملها في لبنان
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 125يح ر على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان تلقي الودائع بمفهوم المادة  : عشرالخامسة المادة 
من قانون النقد  178و 121سليف واعطاء تسليفات الي كان بمعنى المادتين من قانون النقد والت

ثبات شروطها . غير انه يمكنها اعطاء تسهيالت مرتبطة بالعمليات التي تنفذها شرط اوالتسليف
 .بعقد خطي صريح ومفصل

يمكن لمؤسسات الوساطة المالية قبول االموال من قبل الشركاء او المساهمين وكذلو االستحصال 
وما يليها من قانون التجارة وللمرسوم  122دة عليها عن طريق اصدار سندات دين وفقا للما

 .سهمأق بالسندات القابلة التحويل الى المتعل 16/6/1977تاريخ  54االشتراعي رقم 
 

 سليف.من قانون النقد والت 127تطبق على مؤسسات الوساطة المالية أحكام المادة  :عشرالسادسة المادة 
 

هيئــة تخــذها تعلـى مؤسســات الوســاطة الماليــة ان تتقيـد بالتــدابير التن يميــة العامـة التــي  : أ ( عشــرالســابعة المـادة 
 لل بائن المتعاملين معها. فرضها حمايةً ت، وباالجراءات التي المالية األسواق

بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة  اان تقدم له ،بصورة خاصة ،وعليها ب(         
  .طلبها منهات، المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية واالحصائية التي امنه

 
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات االدارية المنصوص عنها في القوانين  :عشرالثامنة المادة 

 17/8/2011تاريخ  161واالن مة المرعية االجراء ال سيما تلو المنصوص عنها في القانون رقم 
ان  وال يحول ذلو دون تطبيق العقوبات الج ائية او االدارية التي يمكن .(المتعّلق باألسواق المالية)

 .تتعرض لها المؤسسات المخالفة
 

 4تشطب مؤسسة الوساطة المالية من الالئحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  :التاسعة عشر المادة
 من هذا القرار في أي من الحاالت التالية :

ة لى الئحة مؤسسات الوساطاذا لم تمارس فعليا نشاطها خالل ستة اشهر من تسجيلها ع -أ  
 .المالية

 .أعمالها لفترة ستة أشهر متتالية اذا إنقطعت عن ممارسة -ب 
 .اذا وضعت قيد التصفية -ج 
 .أو ترفعه إلى الحد األدنى المقررإذا لم تعد تكوين رأسمالها  -د 
 .إذا أعلن إفالسها -هـ

 
لى حل  :عشرونالمادة  المؤسسة المعنية يؤدي الشطب حكما إلى تح ير ممارسة مهنة الوساطة المالية وا 

 وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية اإلجراء .
يمكن لمؤسسة الوساطة المالية التي هي في حالة التصفية ومن اجل غايات التصفية أن تستمر في 

 " .بعد اسمها أنها " قيد التصفية " شرط ان يذكر بوضوحال تسميتها " كمؤسسة وساطة ماليةإستعم
 

file:///C:/Users/anis.wakim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/KANOUN/NAKED/-NAKED3.DOC%23نقد125
file:///C:/Users/anis.wakim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/KANOUN/NAKED/-NAKED3.DOC%23نقد121
file:///C:/Users/anis.wakim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/KANOUN/NAKED/-NAKED5.DOC%23نقد178
file:///C:/Users/anis.wakim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/KANOUN/NAKED/-NAKED3.DOC%23نقد127


 

10 

 

يح ــر علـى اي شــخص القيـام باعمــال الوسـاطة الماليــة المعرفـة اال بعــد االستحصـال علــى  :وعشـرون واحــدالمـادة 
 .الماليةهيئة األسواق ترخيص من 

 
 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره . :وعشرون ثناناالمادة 

 
 2014كانون الثاني  9 في ،بيروت                  
 / حاكم مصرف لبنانرئيس هيئة األسواق المالية                    

 

 
 هتوفيق سالمرياض                                                                             
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  ملحق

 

 (Market Makerالمتطلبات الواجب التقيد بها والمتممة لعمليات صانع السوق )
 (Liquidity Provider)ولعمليات تأمين السيولة باألسعار الفضلى 
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ــــة    -أ % مــــن األمــــوال الخاصــــة 2الناتجــــة عــــن أعمــــال المضــــاربة نســــبة يجــــب أن ال تتعــــدى الخســــائر اليومي
% مــــن األمــــوال الخاصــــة 20األساســــية، علــــى أن ال ت يــــد مجمــــوع الخســــائر المتراكمــــة فــــي أي وقــــت عــــن 

 األساسية.
% مــن األمــوال الخاصــة األساســية، يتوجــب علــى المؤسســة إمــا 20فــي حــال تجــاو ت هــذه الخســائر نســبة    -ب

مـا إيـداع احتيـاطي  تصفية هذا التجاو  خالل يوم العمل التـالي فـي حـال تعـذر عليهـا ذلـو فـي اليـوم نفسـه وا 
 خاص بالعملة اللبنانية بقيمة هذا التجاو . 

للمراكـ  المفتوحـة عـن األمـوال الخاصـة األساسـية   (Notional Value)عاقديـةيجـب أن ال ت يـد القيمـة الت  -ج
 الحّرة أي األموال الخاصة األساسية بعد تن يل:

 152مـن قـانون النقـد والتسـليف والتجـاو  علـى أحكـام المـادة  153النقص في المؤونات وعناصر المـادة  -
 من قانون النقد والتسليف في ما خص المؤسسات المالية.

 النقص في المؤونات في ما خص مؤسسات الوساطة المالية. -
بشـــكل ال تتجـــاو  القيمـــة التعاقديـــة لهـــذه المراكـــ  فـــي أي وقـــت احتســـاب عـــدد المراكـــ  المفتوحـــة المســـموحة   -د

 األموال الخاصة األساسية الحّرة.
( x) عــــاقدية للمراكـ  المفتــوحةالقيمـة الت (xإحتساب القيمة التعاقديـة علـى أسـاس مجمـوع المراكـ  المفتوحـة )  -هـ

 ( لهذه المراك  حسب المعادلة التالية: Entry Priceسعر الدخول )
 
n
 (Qi x Ni x Pi) 

i=1 

Qi عدد المراك  المفتوحة لكل نوع من العقد : 

Ni  القيمة التعاقدية لكل مرك  مفتوح : 
Pi  سعر الدخول لكل عقد : 
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 .21/7/2008تاريخ  9956إنشاء لجنة مخاطر وفقًا الحكام القرار االساسي رقم   -أ  
إنشاء وحدة تعنى بإدارة المخاطر بما ينسجم مـع كافـة األن مـة والتعـاميم الصـادرة بهـذا الخصـوص تقـوم بمـا   -ب

 يلي:
ولـة التـي يمكـن أن وضع سياسة عامة إلدارة المخـاطر وتحديـد األدوات والمشـتقات الماليـة والعمليـات المقب -

 تقوم بها المؤسسة المالية أو مؤسسة الوساطة المالية. 
للمراكــــ  واألدوات الماليـــة المقبولــــة كافــــة )ســــقوف يوميــــة  (Risk Limits)تحديـــد ســــقوف المخــــاطر   -

 واسبوعية وشهرية وسنوية ...(.
يتم مراجعتهـا دوريـًا مـن قبـل وضع منهجية موثقة إلدارة المراك  المفتوحة والتقليل من مخاطرها على أن   -

 لجنة المخاطر.
 إعتماد أن مة لقياس المخاطر ولتسعير األدوات والمشتقات المالية.  -ج
(، إنشــــاء مكتـب وســـــطي Back Office( والمكتب المساند )Front Officeإضافة إلى المكتب األمامي ) -د

(Middle Officeيعنــى بالمراقبــة اليوميــة لكافــة المرا  ) كــ  والتأكــد مــن مــدى التقيــد بالســقوف والهــوامش
 المحددة.

لجهة تقييم مدى  الصادر عن مصرف لبنان 15/12/2000تاريخ  7737التقيد بأحكام القرار األساسي رقم  -هـ
جراءات الرقابة الداخلية في التحكم بالمخاطر.  فعالية أن مة الضبط الداخلي وا 

 


