
 

 

  20 قرار رقم

 بتلقي الشكاوىمتعلق 

 

ّ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 

  ،2016/2/22 لمتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخا16/2/9  وبناًء على قرار مجلس هيئة االسواق المالية رقم

 

 يقرر ما يأتي:

للقوانون رقوم يتلقى مجلس هيئة االسوواق الماليوة الشوكاوى فوي كوي موا يودخي رومن دائورة اختصاصوه وفقوًا : المادة االولى
 المالية.المتعلق باألسواق  17/8/2011تاريخ  161

يجووأ لن يكووون مقوودم الشووكوى قوود توجووه لواًل الووى الج ووة التووي هووو علووى قبووي التقوودم بالشووكوى لمووام ال يئووة  :المووادة النانيووة
نوه قوام بالتواصوي موج الج وة المعنيوة ولوم يتوصوي الوى حوي ، وعليه لن يقدم لل يئة ما ينبت لخالف مع ا

بعوود موورور نالنووة ي إجابووة موون قبووي الج ووة المعنيووة يووردأ للو لووم  علووى الوورنم موون المسوواعي الجديووة لووذل 
 .ب الش ر على اتصاله 

تقدم الشكاوى الى ال يئة وفقًا للنمووذ  المرفوق ب وذا القورار والمنشوور علوى موقوج ال يئوة االلكترونوي. يجوأ : المادة النالنة
ترفووق نسووخ لن ترتكووا الشووكوى، تحووت رائلووة رفروو ا، علووى مخال ووة محووددة يووتم تأكيوودها بمسووتندات خريووة 

 عن ا بالرلأ المقدم الى ال يئة. 

توودرس ال يئوة الشووكاوى وتقوووم بالتحقيقوات الالامووة وتأخووذ عنود االقتروواء القوورارات التوي تراهووا مناسووبة وفقووًا  :الموادة الرابعووة
تبلغ مقدم الرلوأ خريوًا بانت واء م مت وا فيموا يتعلوق بدراسوة  االنظمة المرعية االجراء، على لنللقوانين و 

 لو  واتحقيقات نتوائ  علوىلي رورف خخور  لوالرلوأ  مقودم اروال الشكوى المقدمة منه. يعود لل يئة حوق 
علموًا لن دور ال يئووة فيمووا . ب وذا الشووأن فوي حوواي رلت ذلو  مناسووباً  اتخووذت ا تكوونالتوي قوود  القوورارات علوى

كوى يقتصووووور علوووووى التحقوووووق مووووون وجوووووود المخال وووووات للقووووووانين واالنظموووووة المتعلقوووووة يتعلوووووق بوووووالنظر بالشووووو
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ال يئووة ليسووت الج ووة المخولووة بووالتعويش لمقوودم الشووكوى إذ لن ، ومعالجووة تلوو  المخال ووات باختصاصوو ا
   تكبدأ من جراء المخال ة.قد عن لي ررر 

 161رقووم تحووت ظ ال يئووة بحق ووا باتخوواذ كافووة التوودابير القانونيووة وا داريووة المنصووو  عن ووا فووي القووانون : المووادة الخامسووة
الشوكوى  مقودماتخواذ دون   واالشكوى لمام تقديمال يحوي و  المتعلق باألسواق المالية 17/8/2011تاريخ 

 .  حقوقه على ح اظاً التي يراها مناسبة القانونية  االجراءات

 المادة السادسوووة: يعمي ب ذا القرار فور نشرأ في الجريدة الرسمية.

 2016شبار  22 بيروت، في                                                                            
اناالسواق المالية/ حاكم مصرف لبنرئيس هيئة   

 رياش توفيق سالمه                                                            
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 الشكوىتقديم نموذج 

 
 

إذا كان شخصًا طبيعياً  مقدم الشكوى  
 ا سم:  
 تاريخ الميالد: 
 رقم ال وية: 
 الجنسية:  
 عنوان المراسلة: 
 البريد االلكتروني: 
 هاتف نابت: 
 هاتف الخليوي: 
 الم نة: 

 اً معنوي اً ن شخصإذا كا مقدم الشكوى

 ا سم: 
 رقم السجي التجاري: 
 العنوان المسجي: 
 بلد التسجيي:  
 ال اتف: 
 ال اكس: 
 إسم الشخ  المكلف باالتصاي ومدى صالحياته: 

 أو شخص ثالث في حال توكيل محام  
 اسمه ومدى صالحياته: 

 
 عنوان المراسلة: 

 هاتف المكتأ: 
 فاكس المكتأ: 
 هاتف الخليوي:  

االلكتروني:البريد    
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 الكيان القانوني المقدمة الشكوى ضده 

 ا سم:
 :  العميو مور

 العنوان المسجي:
 بلد التسجيي: 

 ال اتف:
 ال اكس:
 :  الموكي باالتصاي ومدى صالحياتهورقم إسم 

 

 موضوع الشكوى 
 ته لالقانوني او النظامي الذي تمت مخاتواريخ حصول ا وتحديد المخال ة والن  و وقائج للسرد  المقدمة مج مورو  الشكوى

 : بنظر مقدم الشكوى

 

 

 

 

 

 
رفاقها بالشكوىي يجب إالمستندات الت  

 الكيان القانوني المعني بالشكوى.  الى قّدمه لن الشكوى لمقدم سبق الذي ا كتروني البريد لو ال اكس لو الكتاأ .1
 نير الجواأ هذا اعتبار سبأ ذكر مج توفرأ، حاي في ،بالشكوى المعني الكيان القانوني جواأ عن نسخة .2

 . ذلفي حاي عدم الجواأ ذكر  مرريًا.
 يبّين رسمي مستند عن نسخة/ س ر جواا/ ال وية براقة/ إفرادي قيد إخرا )  الشكوى مقدم ل وية منبت مستند عن سخةن .3

 . (اً معنوي اً شخص الشكوى مقدم كان إذا للممني المعراة الصالحيات
 .الوكالة المنظمة لدى الكاتأ العدي للمحامي لو للشخ  النالث عن نسخة .4

 :مقدم الشكوى لو من يمنله توقيج                                                                                        


