
 

 

 
 

 

 

 16قرار رقم 
 

 المنتجات الماليةباألدوات و تعلق الم
 

 / حاكم مصرف لبنان،إن رئيس هيئة األسواق المالية
الذي أناط بهيئة األسواق المالية  ،المالية األسواقالمتعلق ب 2011/8/17تاريخ  161بناًء على القانون رقم 

 ، عمال الخاصة بهاوباال باألدوات والمنتجات الماليةالصالحيات كافة المتعلقة 
المتعلق باصدار اسهم المصارف والتداول بها واصدار سندات  2001/4/3تاريخ  308وبناًء على القانون رقم 

 الدين وتملك العقارات من قبل المصارف،
 ،2013كانون األول  20المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ المالية  هيئة االسواقوبناًء على قرار مجلس 

 . 2014تشرين األول  27قرار مجلس هيئة االسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  وبناًء على
 
 

 يقرر ما يأتي:
 

        هيئات االستثمارمؤسسـات الوسـاطة المالية والمؤسـسات المالية و تطبق أحكام هذا القرار على  :ىاألولـادة ــالم
، كما وعلى هيئات الضمان التي     المالية في لبنان اتباألدو اصة الخ التي تمارس األعمالمصارف وال

 يرد ضمن عقود الضمان التي تعرضها على الجمهور أدوات مالية.
 
ـــالم ـــانيـــادة الثــ مــن هيئــة االســواق التقــدم بطلــخ تــرخي   ،األولــى أعــال  المــادةالمــذكورة فــي مؤسســـات العلــى  :أوالً  :ةــــ

 إصدار أو ترويج: قبل المالية
 

أوراق أو صـــكوك أو بـــرامج أو اســـهم معروضـــة للجمهـــور أو أيـــة أدوات ومنتجـــات ماليـــة   -1
التـي تـرتبط عوائـدها أو  مركبة ...( بما فيهـا و مشتقات أو شهادات أو أدوات ماليةعقود أ

 :تسديد رأسمالها بـ  
توى سأسهم أو حص  أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بم -

 أو الحص  أو الشهادات. ي من هذ  االسهمأسعار أ

أو ســــندات ديــــن بمــــا فيهــــا  جاريــــة أو شــــهادات أو ســــندات حكوميــــةديــــون أو ســــندات ت -
 التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذ  السندات أو الشهادات.

 أسعار صرف العمالت والمعادن الثمينة. -

 معدالت الفوائد. -
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 أسعار السلع. -

 مؤشرات أو مشتقات مالية. -

ــــ "أح تـانـــــــوع كـــــــن أي نـــــــداث مــــــــروط أو أحــــــــــــق شـحقــــت -  Credit" ة"ـتمانيـــــــداث إئـــ

Events".)... أرباح شركات، مؤشرات إقتصادية، مستويات أسعار ، 

 حقوق عائدة للُمصدر من أي نوع كانت. -

 أيــــــــــــة أدوات أو منتجــــــــــــات ناتجـــــــــــــة عــــــــــــن عمليــــــــــــات تســـــــــــــنيد مهمــــــــــــا كــــــــــــان نوعهـــــــــــــا  -2
 أو شكلها.

 
 

سواق بطلبات الترخي  خالل مهلة أقصاها أسبوعين مـن تـاريخ تقـديمها، مـا لـم يـتم تبت هيئة األ :ثانياً            
 ابالغ الجهة المستدعية خالف ذلك.

يعتبــر عــدم بــت هيئــة األســواق الماليــة بطلبــات التــرخي  عنــد انقضــاء المهلــة المحــددة، دون القيــام 
 ي  المطلوخ.بأي تواصل مع الجهة المستدعية بمثابة الموافقة الضمنية على الترخ

 
 

ــاً ثا  308مصــرف لبنــان بموجــخ القــانون رقــم ة باعــال  بالصــالحيات المناطــ الــواردة حكــامال تمــس األ: لث
 .المصارف من قبل سندات الدينو اسهم المصارف  اصدار لجهة 2001/4/2تاريخ 
 

ليهـا إعمالء بالنسـبة للعمليـات المشـار لالشفافية التامة في عالقتها مع ا اعتماد لمعنيةالمؤسسات ا على: الثــالثـــةادة ــالم
 عال  وذلك عن طريق:أالمادة االولى  في

 عن: بشكل واضح وصريح التعريف -1
المــادة األولــى أعــال  وكــل مــا تــرتبط بــه عوائــدها  فــي المــذكورةالماليــة  والمنتجــات دواتاأل -

 الخ...(. ديون، مؤشرات، مشتقات، أسهم، سندات، 
 .بهاوكيفية احتسا العوائد  -
 .ن يتعرض لها العميلأالمخاطر التي يمكن  جميع  -
قــدر مــن الوضــوح والدقــة فـــي كبــر أن تـــؤمن أ شــأنهاخــرى التــي مــن المعلومــات األ جميــع -

 و التي قد تطلبها هيئة األسواق المالية. التعامل
ار ، المعلومـات المشـقـلاألعلـى ، ي منهمـاأاتفاقيـة مـع العميـل يتضـمن  أو تعريـف كتيخ عدادإ -2

 تحـت على المعنيين أو يوضـع االتفاقية وأن ال يوزع الكتيخ أوعلى عال  أ( 1البند   في ليهاإ
التـــرخي   ىعلـــ اموافقتهـــ الحصـــول علـــىو  هيئـــة األســـواق الماليـــةعـــالم إال بعـــد إتصـــرفهم ، 

  .أعال لثانيةا المادة البند ثانيًا من ألحكام اً وفق المالية والمنتجاتو ترويج األدوات أ طالقإب
 
 عـن(  علـى ثالثـة نسـخ بتقريـرهيئة األسـواق الماليـة شـهريًا ، تزويد المؤسسات المعنية بهذا القرار على :ةـــالرابعادة ــالم

( 1 ليهــا أعــال  وفقــًا ل نمــوذ  رقــم إالمشــار  الماليــة والمنتجــاتوضــعية وحجــم العمليــات علــى األدوات 
 المرفق بهذا القرار.
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 .2015/1/2ابتداًء من تاريخبه يعمل و ذا القرار في الجريدة الرسمية ينشر ه :الخامسةادة ـالم

 
 2014تشرين الثاني   27 في ،بيروت                                                                  

 / حاكم مصرف لبنانرئيس هيئة األسواق المالية                                                   

 

 
 

 هرياض توفيق سالم                                                                    



 

 

  (1)أنموذج رقم 
 / ةداة ماليأعن تطور وضعية  شهري بيان

 االكتتاب وحجم برنامج 
 

 :في كما
 المؤسسة:اسم              
 هيئة األسواق المالية: /مصرف لبنان لدى الرقم             

 
األداة / الشهادة  اسم العملة

 / البرنامج
 المالية أو المؤشر  األداة

البرنامج أو الديون  أو
 بهاالمرتبط )ة( 

 المبالغ المكفولة من  حجم المبالغ المسترّدة حجم اإلكتتاب
 ةالمؤسس

االكتتاب  حجم   
في التسويق 

 األولي

حجم االكتتاب  رصيد
 في نهاية الشهر

 عدد
المكتتبين 

 يالحال

لطلب  بناء
 العميل

 لطلب  بناء
 المؤسسة

 

         
         
         
         

 
 

 (. (CD قرص مدمج : يرسل هذا األنموذج على مالحظة             


