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SERIES 2000

Licensing and Registration
For Securities Business Activities

Part A – Introduction

2001 – Purpose

1– The purpose of this Regulation is to:

i. Establish the categories of license required to carry on 
securities business in Lebanon.

ii. Identify exclusions from the requirement to obtain a 
license.

iii. Establish the categories of registration required to 
carry out designated functions and activities on behalf 
of an approved institution.

iv. Set the requirements and conditions for obtaining 
a license as an approved institution.

v.  Set the requirements and conditions for obtaining 
registration as a registered person (individuals).      

vi.  Set the conditions for the maintenance of a license or 
a registration.

vii. Establish the procedures that apply to applications, 
approvals, changes, and termination of a license or 
registration.

2002 – Principles

1– To be approved for a license as an approved institution, 
an applicant must meet the following principles:

i. Be a fit and proper person to carry on the securities 
business that it seeks approval for.

ii. Demonstrate that it has sufficient expertise, experience 
and resources to carry on that securities business.

iii. Commit to conducting business with honesty and 
integrity, and due regard for its customers’ interests.

iv. Demonstrate that it has established adequate systems, 
policies and procedures covering corporate governance, 
finance, risk management, compliance, operations 
and controls to meet and comply with business and 
regulatory requirements.

v. Identify and ensure the appropriate management 
of any conflicts of interest between the approved 
institution and its clients.

2– To be approved as a registered person, an applicant 
must meet the following principles:

i. Be a fit and proper person to carry out the functions 
and activities that it seeks registration for.

ii. Demonstrate sufficient knowledge, skill and experience 
to carry out those functions and activities.

iii. Commit to carrying out his / her functions with honesty 
and integrity, and due regard for clients’ interests.

iv. Demonstrate the ability and intent to meet and comply 
with business and regulatory requirements.

مجموعة ٢٠٠٠
 الترخيص والتسجيل لمزاولة األعمال

المتعّلقة باألدوات المالية
الباب أ – المقدمة

200١ – الغرض
١– يهدف هذا النظام إلى:

ــة  ــال المتعّلق ــة األعم ــة لمزاول ــص المطلوب ــات التراخي ــد فئ تحدي ٲ. 
بــاألدوات الماليــة فــي لبنــان.

تحديد االستثناءات من موجبات الحصول على ترخيص. ب. 

ــف واألنشــطة  ــام بالوظائ ــة للقي ــات التســجيل المطلوب ــد فئ تحدي ج. 
ــة. ــة المرّخص ــدى المؤّسس ل

تحديــد المتطلبــات والشــروط للحصــول علــى ترخيــص لمؤّسســة  د. 
ــة.  مرّخص

ــة  ــص بصف ــى ترخي ــول عل ــروط للحص ــات والش ــد المتطلب تحدي هـ. 
شــخص مســّجل )أشــخاص طبيعّييــن(.

و.   تحديد الشروط الستمرارية الترخيص أو التسجيل. 

ز.   تحديــد اإلجــراءات التــي ُتطّبــق علــى الطلبــات، والموافقــات،  
التســجيل. أو  الترخيــص  وإلغــاء  والتغييــرات 

2002 – المبادىء
بهــدف الحصــول علــى ترخيــص لمزاولــة األعمــال بصفــة مؤّسســة   –١
مرّخصــة، يجــب علــى مقــّدم الطلــب أن يســتوفي الشــروط التاليــة:

أن يكــون جديــرًا وأهــاًل لمزاولــة األعمــال المتعّلقــة بــاألدوات  ٲ. 
الموافقــة. طلــب  موضــوع  الماليــة 

أن يبّيــن أنــه يتمتــع بقــدر كاٍف مــن الخبــرة والتجربــة والمؤهــالت  ب. 
لمزاولــة األعمــال المتعّلقــة بــاألدوات الماليــة.

أن يلتــزم بممارســة األعمــال بنزاهــة وصــدق، مــع الحــرص التــام  ج. 
ــالء. ــح العم ــى مصال عل

ــة  ــراءات المالئم ــات واإلج ــم، والسياس ــع النظ ــه وض ــن أن أن يبّي د. 
التــي تتضّمــن حوكمــة الشــركات، وإدارة الشــؤون الماليــة، وإدارة 
المخاطــر، واالمتثــال، والعمليــات والضوابــط لتلبيــة متطلبــات 

ــد. ــال للقواع ــل واالمتث العم

أن يحــّدد ويعالــج بصــورة مالئمــة أي تضــارب فــي المصالــح قــد  هـ. 
ــا. ــة وعمالئه ــة المرّخص ــن المؤسس ــأ بي ينش

بهــدف الحصــول علــى ترخيــص لمزاولــة األعمــال بصفــة شــخص   –٢
مســّجل، يجــب علــى مقــّدم الطلــب أن يســتوفي الشــروط التاليــة:
أن يكون جديرًا وأهاًل للقيام بالمهام واألنشطة التي يطلب تسجيلها  ٲ. 

ــرة  ــه يتمتــع بقــدر كاٍف مــن المعرفــة، والمهــارة والخب ــن أن أن يبّي ب. 
ــطة. ــام واألنش ــذه المه ــام به للقي

أن يلتــزم بممارســة األعمــال بنزاهــة وصــدق، مــع الحــرص التــام  ج. 
ــالء. ــح العم ــى مصال عل

أن يبّين قدرته واستعداده لتلبية متطّلبات العمل واالمتثال للقواعد.  د. 
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Part B – Securities Business Activities 
and Exclusions

2101 – Application of Part

1– This Part applies to any person that carries on securities 
business in Lebanon.

2102 – Requirement for approval

1– In order to carry on securities business in Lebanon, 
any person must be an approved institution licensed 
by the Authority, unless the person is excluded from 
the requirement to be licensed under this Regulation.

2– A person must not carry on, or hold itself out as 
carrying on, securities business prior to obtaining 
approval for a license from the Authority.

3– Subarticle (1) does not apply to an institution 
previously licensed to carry on securities business 
by the Banque du Liban, if the institution obtains a 
license from the Authority in accordance with the 
requirements set by the Authority, as required by 
article 57 of the Law.

2103 – Securities business activity3

1– A securities business activity means carrying on the 
business of any of the following activities:

1- Dealing – Dealing in or trading a 
security as principal or as 
agent

– Selling, buying, or taking 
an order to sell or buy, a 
security

Required Capital
LBP 600 Million
(USD 400,000)

– Market maker or liquidity 
provider

– Managing subscriptions 
for, distributing or 
underwriting securities.

Required Capital 
LBP 1.5 Billion
(USD 1,000,000)

2- Advising – Advising another person 
on benefits and risks 
of his investment or 
dealing in any type of 
security

– Advising on exercising 
any right related to a 
security

– Providing financial advice 
including advising on: 
investments, dealing 
in securities, corporate 
finance matters, mergers 
and acquisitions.

Required Capital
LBP 150 Million
(USD 100,000)

 
3  Sub-articles 2,3,4 & 5 of this Article were added by Announcement 29 

issued on February 20, 2018  

الباب ب – األنشطة واالستثناءات الخاصة باألعمال 
المتعلقة باألدوات المالية

2١0١ – نطاق تطبيق هذا الباب
البــاب علــى أي شــخص يــزاول أعمــاالً متعّلقــة  ينطبــق هــذا   –١

لبنــان. فــي  الماليــة  بــاألدوات 

2١02 – موجبات الموافقة
ــب  ــان، يج ــي لبن ــة ف ــاألدوات المالي ــة ب ــال المتعّلق ــة األعم لمزاول  –١
ــة  ــن هيئ ــص م ــى ترخي ــول عل ــة الحص ــًة المرّخص ــى المؤّسس عل
األســواق الماليــة، مــا لــم تكــن مســتثناة مــن شــرط الحيــازة علــى 

ــام. ــذا النظ ــب ه ــص بموج ترخي
يحظــر علــى المؤسســة أن تــزاول أعمــاالً متعلقــة بــاألدوات المالية،   –٢
ــى ترخيــص  ــا عل ــل حصوله ــال، قب ــة هــذه األعم أو توحــي بمزاول

مــن قبــل الهيئــة.
)١( علــى أي مؤسســة حصلــت مســبقًا علــى  البنــد  ينطبــق  ال   –3
ــة أعمــال متعّلقــة بــاألدوات الماليــة مــن مصــرف  ترخيــص لمزاول
ــن  ــص م ــى ترخي ــتحصلت عل ــد اس ــة ق ــت المؤسس ــان، إذا كان لبن
الهيئــة وفقــا للشــروط التــي تحّددهــا الهيئــة عمــاًل بالمــادة 57 مــن 

القانــون ١6١. 

2١03 – األنشطة الخاصة باألعمال المتعلقة باألدوات المالية3
تعنــي األنشــطة الخاصــة باألعمــال المتعلقــة بــاألدوات الماليــة   –١

مزاولــة أي مــن الخدمــات التاليــة:

أداة ١– التعامل في  التداول  أو  التعامل   –
أو  المؤّسسة  من حساب  مالية 

حساب العمالء.
ببيع أو  أمر  تلقي  أو  بيع، شراء،   –

بشراء أداة مالية

الرأسمال المطلوب:
6٠٠ مليون ليرة لبنانية

)4٠٠.٠٠٠ دوالر أمريكي(

– صانع السوق أو مؤمن السيولة.
األدوات  في  االكتتابات  إدارة   –
األدوات  توزيع  أو  المالية، 
االكتتاب  ضمان  أو  المالية 

باألدوات المالية.

الرأسمال المطلوب:
١.5 مليار ليرة لبنانية

)١.٠٠٠.٠٠٠ دوالر أمريكي(

تقديم   –٢
المشورة

– تقديم المشورة لشخص آخر بشأن 
مزايا ومخاطر استثماره أو تعامله 
األدوات  أنواع  من  نوع  أي  في 

المالية

– تقديم المشورة بشأن ممارسة أي 
حق تعامل مرتبط بأداة مالية

في  بما  المالية  المشورة  تقديم   –
بشأن: المشورة  تقديم   ذلك 
في  والتعامل  االستثمارات 
والمسائل  المالية،  األدوات 
الشركة،  بمالية  المتصلة 

وعمليات الدمج واالستحواذ.

الرأسمال المطلوب:
١5٠ مليون ليرة لبنانية

)١٠٠.٠٠٠ دوالر أمريكي(

 3 أضيفت الفقرات ٢ و3 و4 و5 من هذه المادة بموجب اإلعالم 

رقم ٢٩ تاريخ ٢٠ شباط ٢٠١7
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3- Arranging – Arranging transactions 
in relation to securities 
business

– Introducing persons to 
transactions in securities

– Acting to put together a 
transaction in a security

– This includes arranging 
corporate finance deals, 
mergers & acquisitions 
deals, securities 
offerings, public or 
private placements

– Arranging for a third 
party to provide custody 
services.

Note: Arranging does not 
include Dealing (executing 
trades).

Required Capital
LBP 300 Million
(USD 200,000)

4- Managing – Managing a security or 
a portfolio of securities 
for another person on a 
discretionary basis

– Including management 
of collective investment 
schemes (Additional 
requirements apply  
under the CIS 
Regulation). It includes 
uptaking the role  of an 
Approved distribution 
agent for a foreign 
collective investment 
scheme.

Required Capital
LBP 3 Billion
(USD 2,000,000)

5- Custody – Safeguards assets 
for another person 
including securities

– Includes client 
custody services, and 
administering rights, 
benefits and actions 
relating to a security. 
It includes acting 
as a custodian for a 
collective investment 
scheme. (Additional 
requirements 
apply under the CIS 
Regulation).

Required Capital
LBP 6 Billion
(USD 4,000,000)

– ترتيب العمليات المتصلة باألعمال 3– الترتيب
المتعلقة باألدوات المالية

األعمال  تعريف األشخاص على   –
المتعلقة باألدوات المالية

في  عمليات  ترتيب  على  العمل   –
األدوات المالية

اتفاقات  ترتيب  ذلك  يتضمن   –
بالشركة،  خاصة  مالية 
واستحواذ،  دمج  واتفاقات 
في  االكتتاب  طرح  وعمليات 
األدوات المالية، وعمليات طرح 

لالكتتاب العام أو الخاص
– يؤّمن طرفًا ثالثًا لتقديم خدمات 

الحفظ

يشمل  ال  الترتيب  مالحظة: 
التعامل )تنفيذ عمليات تداول(.

الرأسمال المطلوب:
3٠٠ مليون ليرة لبنانية

)٢٠٠.٠٠٠ دوالر أمريكي(

محفظة 4– اإلدارة أو  مالية  أداة  إدارة   –
شخص  لصالح  مالية  أدوات 

آخر بشكل استنسابّي
االستثمار  هيئات  إدارة  تتضمن   –
شروط  )تنطبق  الجماعي 
إضافية بموجب النظام الخاص 
الجماعي(.  االستثمار  بهيئات 
وكيل  بدور  القيام  يتضمن 
استثمار  لهيئة  معتمد  توزيع 

جماعي أجنبية.

الرأسمال المطلوب:
3 مليار ليرة لبنانية

)٢.٠٠٠.٠٠٠ دوالر أمريكي(

ذلك 5– الحفظ في  بما  األصول  حفظ   –
المالية لصالح شخص  األدوات 

آخر
الحفظ  خدمات  تقديم  يتضّمن   –
الحقوق،  وإدارة  للعمالء، 
المتصلة  واإلجراءات  والمنافع 

بأداة مالية. 
الحفظ  بدور  القيام  يتضمن    
)تطبق  جماعي.  استثمار  لهيئة 
بموجب  إضافية  شروط 
النظام الخاص بهيئة االستثمار 

الجماعي(

الرأسمال المطلوب:
6 مليار ليرة لبنانية

)4.٠٠٠.٠٠٠ دوالر أمريكي(
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٢– مــن أجــل ممارســة أعمالهــا، يحــق لشــركات الوســاطة الماليــة 
القيــام بالعمليــات المتممــة لموضوعهــا غيــر انــه ال يحــق لهــا:

القيــام بعمليــات الصرافــة اال حصــرًا بغيــة تنفيــذ عمليــات متممــة  ٲ. 
أو مرتبطــة بعمليــات تقــوم بهــا لصالــح عمالئهــا ضمــن اطــار 

تحقيــق موضوعهــا.
شــحن االوراق النقديــة والقطــع المعدنيــة والســبائك المعدنيــة  ب. 

والمســكوكات.
نشــاط  عــن  غريــب  نشــاط  او  صناعــة  او  تجــارة  اي  مزاولــة  ج. 

الماليــة. الوســاطة 
3– علــى المؤسســات المرخصــة العاملــة فــي لبنــان ان تخصــص، وفقــًا 

للنشــاط الــذي تقــوم بــه، مــن أصــل أموالهــا الخاصــة االساســية:

ــذه  ــن ه ــع )١( م ــي المقط ــن ف ــى المعي ــد االدن ــادل الح ــًا يع مبلغ ٲ. 
الرئيســي. للمركــز  المــادة 

مبلــغ لــكل فــرع يعــادل 3٠% مــن الرأســمال المطلــوب لــكل فئــة مــن  ب. 
الفئــات المنصــوص عنهــا فــي البنــد )١( أعــاله مــن هــذه المــادة.

ــا  ــرع له ــح ف ــب بفت ــة ترغ ــة لبناني ــاطة مالي ــركة وس ــى كل ش 4 – عل
فــي الخـــارج ان تخصــص لهــذا الفــرع مبلغــًا قــدره ثالثــة أمثــال 
ــة  ــك باالضاف ــان وذل ــي لبن ــرع ف ــح ف ــة لفت ــات المطلوب المخصص

ــارج. ــي الخ ــة ف ــلطات المعني ــه الس ــذي تفرض ــغ ال ــى المبل ال

5 – يحــرر كامــل رأس المــال او كامــل المخصصــات أو اي زيــادة الحقة 
نقــدًا ودفعــة واحدة.

2١04 – تعريف األعمال المتعلقة باألدوات المالية
يــزاول شــخص العمــل فــي األدوات الماليــة إذا مــارس أي نشــاط   –١
ــي  ــددة ف ــة المح ــاألدوات المالي ــة ب ــال المتعلق ــطة األعم ــن أنش م

ــا ــادة ٢١٠3، كم الم
زاول عماًل أو نشاطًا تجاريًا، ٲ. 

اعتبــر نفســه فــي حكــم مــن يــزاول أو يقــدر علــى المشــاركة فــي  ب. 
هــذا النشــاط

اســتقطب أشــخاصًا آخريــن لالنخــراط فــي معامــالت قائمــة علــى  ج. 
هــذا النشــاط، مــا لــم ينطبــق أّي اســتثناء ينــص عليــه هــذا البــاب.

2١05 – مزاولة األعمال المتعلقة باألدوات المالية في لبنان
يعــّد الشــخص مــزاوالً لعمــل متعّلــق بــاألدوات الماليــة فــي لبنــان   –١

ــة: ــال األدوات المالي ــل بأعم ــاط متص ــي نش ــرط ف إذا انخ
من مقر عمل دائم في لبنان ٲ. 

مع شخص في لبنان أو لحسابه. ب. 

2١06 – االستثناءات من شرط الترخيص
ــب  ــص بموج ــى ترخي ــول عل ــرط الحص ــن ش ــخص م ــى الش ُيعف  –١
ــاألدوات  ــة ب ــال المتعّلق ــادة ٢١٠٢ إذا انخــرط فــي نشــاط األعم الم

ــى ٢١١٠. ــن ٢١٠7 إل ــواد م ــا الم ــّص عليه ــي تن ــة الت المالي

2– In order to carry out their activities, financial 
intermediation institutions have the right to 
undertake other operations that are complementary 
to their main objective. They are however prohibited 
from undertaking:

i. Exchange operations, except when such operations are 
complementary or related to those performed, within 
the limits of their objects, on behalf of their clients.

ii. Cross-border transportation of cash, metal coins, 
bullion and specie.

iii. Any commercial or industrial activity or any activity 
not related to financial intermediation.

3– Financial Intermediary Companies  operating in 
Lebanon must allocate, in accordance with their 
activity and out of their Tier-1 capital: 

i. An amount equivalent to the minimum specified in 
the first paragraph of this article, and allocated to the 
headquarters

ii. An amount of 30% of the capital required for each of 
the categories specified in in the first paragraph of this 
article allocated to each branch.

4– Any Lebanese financial intermediation institution 
intending to open a branch abroad must allocate 
to this branch three times the amount required 
for the opening of branch in Lebanon, in addition 
to the amount imposed by the concerned foreign 
authorities.

5– The required Capital, or total allocation, or any 
subsequent increase should be released in Cash and 
in Full in a single payment.

2104 – Securities business defined

1– A person carries on securities business if that person 
engages in any securities business activity set out in 
article 2103, and

i. is carrying on business or commercial activity,

ii. holds itself out as willing and able to engage in that 
activity, or

iii. solicits other persons to engage in transactions based 
on that activity, unless an exclusion set out in this Part 
applies.

2105 – Carrying on securities business in Lebanon

1– A person carries on securities business in Lebanon if 
the person engages in a securities business activity:

i. from a permanent place of business in Lebanon, 

ii. with or for a person in Lebanon.

2106 – Exclusions from license requirement

1– A person is exempt from the requirement to obtain 
a license in article 2102 if the person engages in a 
securities business activity that is covered by articles 
2107 to 2110.
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2107 – Economic groups and joint ventures

1– A transaction between a company acting as principal 
and another company that

i. are members of the same corporate group; or

ii. are, or propose to become, participants in a joint 
venture and the transaction is for the purpose of that 
venture.

2– The activities of arranging, managing, advising and 
custody carried on by:

i. a person that is a member of a corporate group and the 
services in question are provided for another member 
of the group, or

ii. a person that is, or proposes to become, a participant 
in a joint venture and the services in question are 
provided to another participant in the joint venture 
and for the purpose of that venture.

2108 – Activities as part of another business

1– A securities business activity that is incidental to 
carrying on any profession or business other than 
securities business and that is a necessary part 
of other services provided in the course of that 
profession or business, provided that the person 
that carries on the activity does not hold itself out as 
carrying on securities business.

2109 – Activities in connection with the sale of a company

1– A transaction made, or a securities business activity 
carried on, by a person acting as principal for the 
purpose of acquiring or disposing of at least 50% of 
the voting shares in a company.

2110 – Dealing or arranging for own account

1– Dealing in a security or arranging a transaction by a 
person for their own account, unless the person:

i. holds itself out as engaging in the securities business 
activity of dealing; 

ii. or regularly solicits members of the public to deal in 
securities.

2– Dealing as principal or arranging for the purpose of 
acceptance of an instrument creating or acknowledging 
indebtedness relating to a loan, credit, guarantee or 
other similar financial arrangement that the person has 
granted or provided.

3– Dealing as principal or arranging for the purpose of 
issuance of a person’s own shares, debt instruments 
or other securities.

4– A transaction made by a person acting solely as a 
nominee, trustee or executor for another person.

2١07 – المجموعات االقتصادية والمشاريع المشتركة
هــي معاملــة بين شــركة تعمل من حســابها الخاص مع شــركة أخرى  –١ 

تنتميان إلى مجموعة الشركات ذاتها،  ٲ. 
أو تكــون، أو تقتــرح أن تصبــح، شــريكًة فــي مشــروع مشــترك،  ب. 

وتكــون المعاملــة لغــرض هــذا المشــروع.

 ٢– هي أنشــطة الترتيب، واإلدارة، وتقديم المشــورة والحفظ يقوم بها:

شــخص عضــو فــي المجموعــة االقتصاديــة الواحــدة، علــى أن  ٲ. 
ُتقــّدم الخدمــات المعنيــة إلــى عضــو آخــر فــي المجموعــة ذاتهــا،

أو شــخص يكــون، أو يقتــرح أن يصبــح، شــريكًا فــي مشــروع  ب. 
مشــترك، علــى أن ُتقــّدم الخدمــات المعنيــة إلــى شــريك آخــر فــي 

ــروع. ــك المش ــرض ذل ــترك ولغ ــروع المش المش

2١08 – مزاولة األنشطة كجزء من أعمال أخرى
هــو النشــاط فــي األعمــال المتعلقــة بــاألدوات الماليــة واّلــذي يطــرأ   –١
ــة،  ــاألدوات المالي ــة ب ــك المتعلق ــر تل ــال غي ــة أو أعم ــى أي مهن عل
ويشــكل جــزءًا ضروريــًا مــن خدمــات أخــرى مقّدمــة خــالل مزاولة 
تلــك المهنــة أو ذلــك العمــل، شــرط أالّ يعمــد الشــخص الــذي يقــوم 
بالنشــاط المذكــور إلــى اعتبــار نفســه فــي حكــم مــن يــزاول أعمــاالً 

متعلقــة بــاألدوات الماليــة.

2١09 – األنشطة في إطار عملية بيع شركة
هــي إجــراء معاملــة، أو القيــام بنشــاط فــي األعمــال المتعلقــة   –١
بــاألدوات الماليــة، مــن قبــل شــخص يقــوم مــن حســابه بشــراء أو 
 التصرف بنســبة 5٠ في المائة على األقل من أســهم الشــركة العادية.

2١١0 – التعامل أو الترتيب لحسابه الخاص
قيــام شــخص بالتعامــل فــي أداة ماليــة أو ترتيــب معاملــة لحســابه   –١

الخــاص، إالّ إذا:
ــزاول نشــاطًا فــي مجــال التعامــل  ــر هــذا الشــخص نفســه ي اعتب ٲ. 

فــي األدوات الماليــة، 
ــل  ــن للتعام ــخاصًا آخري ــم أش ــو منتظ ــى نح ــتقطب عل أو كان يس ب. 

فــي األدوات الماليــة.
قيــام الشــخص بالتعامــل فــي األدوات الماليــة من حســابه الخاص،   –٢
أو الترتيــب لقبــول أداة تنشــأ بموجبهــا مديونيــة أو تشــكل إقــرارًا 
ــن  ــا م ــة أو غيره ــاد، أو ضمان ــرض، أو اعتم ــة بق ــة متصل بمديوني
 الترتيبات المالية المماثلة التي يكون الشخص قد منحها أو وّفرها.

حســابه  مــن  الماليــة  األدوات  فــي  بالتعامــل  الشــخص  قيــام   –3
ــن أو  ــهم، أو أدوات دي ــدار األس ــرض إص ــب لغ ــاص، أو الترتي الخ

أدوات ماليــة أخــرى خاصــة بــه.
معاملــة يقــوم بهــا شــخص يتصــرف بموجبهــا بصفــة وكيــل   –4
آخــر. شــخص  لحســاب  منّفــذ  أو  اســتثمار  أميــن  أو  فحســب، 
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2111 – Securities advertisements

1– A person must not make or communicate any 
securities advertisement to a person in Lebanon 
unless the first person is an approved institution.

2– A securities advertisement is made or communicated 
to a person in Lebanon if it is directed to persons in 
Lebanon.

3– Only an approved institution may use the terms 
“Financial Intermediation Institution”, “Financial 
Intermediary”, “Securities Dealer”, “Broker” or any 
similar term in its name, promotions or advertisements.

4– A person must not communicate or promote its 
services to the public in a manner that might mislead 
the public about whether it is an approved institution 
or whether it is licensed by the Authority to carry out 
specific securities business activities.

2112 – Exempt advertisements

1– A securities advertisement is exempt from the 
prohibition in subarticle 2111 (1) if it:

i. is made on behalf of, and approved by, an approved 
institution,

ii. is made only to an approved institution,

iii. is made to a person as a result of an unsolicited request 
for information,

iv. is not directed at or intended to be acted on by any 
person in Lebanon,

v. is made by or on behalf of the Government of Lebanon, or

vi. is made by a journalist acting in that capacity.

2١١١ – اإلعالنات المتعّلقة باألدوات المالية
يحّظــر علــى أي شــخص القيــام بإعــالن عــن أي أدوات ماليــة   –١
ــن  ــم يك ــا ل ــان، م ــي لبن ــخص ف ــى أي ش ــالن إل ــذا اإلع ــغ ه أو تبلي

األول مؤّسســة مرّخصــة. الشــخص 
ُيصــار إلــى اإلعــالن عــن أي أداة ماليــة أو تبليــغ هــذا اإلعــالن إلــى   –٢
 شــخص فــي لبنــان إذا كان اإلعــالن موجهًا إلى أشــخاص في لبنان.

مصطلحــات  تســتخدم  أن  المرّخصــة  للمؤّسســة  فقــط  يجــوز   –3
»مؤسســة الوســاطة الماليــة«، و»الوســيط المالــي«، و»وســيط 
ــي  ــابه ف ــر مش ــح آخ ــيط« أو أي مصطل ــة« و»الوس األدوات المالي

عنوانهــا، أو حمالتهــا الترويجيــة أو إعالناتهــا.
يحّظــر علــى أي شــخص أن يعلــن عــن خدماتــه أو يــرّوج لهــا   –4
ــه  ــل هــذا األخيــر مــن حيــث كون ــى الجمهــور بطريقــة قــد تضّل إل
مؤّسســة مرّخصــة أو جهــة مرخــص لهــا مــن الهيئــة لممارســة 

أنشــطة محــددة فــي األعمــال المتعلقــة بــاألدوات الماليــة. 

2١١2 – اإلعالنات المعفّية من الحظر
ــي  ــوارد ف ــر ال ــن الحظ ــة م ــن األدوات المالي ــالن ع ــتثنى اإلع ُيس  –١

)١( فــي حــال: البنــد ٢١١١ 
ــه  ــت علي ــة، أو صادق ــة مرّخص ــن مؤّسس ــًة ع ــه نياب ــام ب ــّم القي ت ٲ. 

مرّخصــة، مؤّسســة 
تّم القيام به فقط لصالح مؤّسسة مرّخصة، ب 

تــّم القيــام بــه لصالح شــخص طلــب معلومــات من دون اســتقطاب،  ج. 

لــم يكــن موجهــًا أو معــّدًا ليعمــل بــه أي شــخص فــي لبنــان،  د. 

يتّم القيام به من جانب الحكومة اللبنانية أو نيابًة عنها،  هـ. 
يتّم القيام به من جانب صحافي يعمل بهذه الصفة. و. 
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 الباب ج – الترخيص للمؤسسات:
 المتطلبات واآللّية

220١ – نطاق تطبيق هذا الباب
ــى  ــول عل ــًا للحص ــدم طلب ــة تق ــى مؤسس ــاب عل ــذا الب ــق ه ينطب  –١
ــة  ــال المتعلق ــة األعم ــا لمزاول ــى الترخيــص له ــة عل ــة الهيئ موافق

ــة. ــاألدوات المالي ب
ــب  ــي تطل ــب المؤّسســة اّلت ــّدم الطل ــاب، يقصــد بمق فــي هــذا الب  –٢

الترخيــص.

2202 – طلبات الترخيص
يخضــع مقــّدم طلــب الترخيــص إلــى األنظمــة المرعيــة بــدءًا مــن   –١

ــب. ــم الطل تاريــخ تقدي
ــص  ــات التراخي ــص كل فئ ــب الترخي ــدم طل ــّدد مق ــب أن يح يج  –٢

ــأنها. ــة بش ــى موافق ــول عل ــعى للحص ــي يس الت
التــي  االســتمارة  بموجــب  الترخيــص  ُيقــّدم طلــب  أن  يجــب   –3
تحددهــا الهيئــة، وأن تتضّمــن المعلومــات والمســتندات المطلوبــة 

ــم ١. ــق رق ــي الملح ف

يجــب علــى مقــدم طلــب الترخيــص أن يســّدد الرســوم التــي   –4
الهيئــة. تحددهــا 

2203 – إنشاء شركة وساطة مالية

ــة أن  ــاطة مالي ــركة وس ــاء ش ــوي إنش ــخص ين ــى أي ش ــب عل يج  –١
ــى تقديــم  ــة، إضافــًة إل ــى موافقــة الهيئ ــًا للحصــول عل يقــّدم طلب
المتعلقــة  األعمــال  لمزاولــة  ترخيــص  علــى  للحصــول  طلــب 

بــاألدوات الماليــة.
ــة  ــاطة مالي ــركة وس ــاء ش ــة إلنش ــب الموافق ــّدم طل ــب أن ُيق يج  –٢
بموجــب االســتمارة التــي تحّددهــا الهيئــة، وأن تتضمــن المعلومات 

ــة، فــي الملحــق رقــم ٢. والمســتندات المطلوب

2204 – أسهم شركات الوساطة المالية
يجــب أن تكــون اســهم شــركات الوســاطة الماليــة اللبنانيــة كافــة   –١

اســهمًا اســمية.
ــاطة  ــركة وس ــة ش ــمال أي ــي رأس ــهم ف ــن األس ــرع ع ــع التف ٢–  يخض
ــة: ــاالت التالي ــي الح ــك ف ــة وذل ــن الهيئ ــبق م ــص مس ــة لترخي مالي
إذا أّدى التفــرغ إلــى اكتســاب أحــد األشــخاص، بصــورة مباشــرة أو  ٲ. 
غيــر مباشــرة، نســبة تفــوق ١٠% )عشــرة بالماية(مــن مجمــوع اســهم 

شــركة الوســاطة الماليــة هــذه.

إذا كان المتفــرغ أو المتفــرغ لــه أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة  ب 
الحالييــن أو المنتخبيــن ومهمــا كان عــدد األســهم المتفــرغ عنهــا. 

ال يعتبــر تفرغــًا عــن اســهم بمفهــوم هــذه المــادة انتقال األســهم عن 
 طريــق اإلرث أو التفــرغ بيــن الزوجيــن أو بيــن األصــول والفــروع.

Part C – Licensing of Institutions: 
Requirement and Process 

2201 – Application of part

1– This Part applies to an institution that is applying 
for approval by the Authority of a license to carry on 
securities business.

2– In this Part, an applicant means the institution that is 
applying for a license.

2202 – Applications for license

1– An applicant for license will be subject to the Regulations 
from the date of submission of its application.

2– An application for license must specify each type of 
license that the applicant is seeking approval for.

3– An application for license must be made on the 
application form prescribed by the Authority, and 
include the information and documents required, in 
Annex 1.

4– An applicant for license must pay the fees prescribed 
by the Authority.

2203 –  Establishment of financial intermediation 
company

1– A person who proposes to establish a financial 
intermediation company must apply for approval by 
the Authority, in addition to applying for a license to 
carry on securities business.

2– An application for approval of the establishment of a 
financial intermediation company must be made on 
the application form prescribed by the Authority and 
include the information and documents required in 
Annex 2.

2204 – Shares of  financial intermediation institutions

1– The shares of the Lebanese financial intermediation 
institutions 

2– A prior authorization by the CMA is required to assign 
the shares in  the capital of a financial intermediation 
institution in the following cases:

i. If the assignment leads, directly or indirectly, to the 
acquisition by any person of more than 10% (ten 
percent) of the institution’s total shares.

ii. If the assigner or the assignee is one of the incumbent 
or elected members of the Board of Directors, 
notwithstanding the number of the shares assigned. 

Under this article, the transfer of shares by inheritance or 
by assignment between spouses or between ascendants 
and descendants is not considered as an assignment.



مجموعة 2000 – نظام الترخيص والتسجيل في األسواق المالية Series 2000 – Licensing and Registration Regulation10

2205 – متطلبات الترخيص
يجب على مقّدم الطلب أن يبّين للهيئة:  –١

أنــه جديــر وأهــل لمزاولــة كّل فئــات األعمــال المتعلقــة بــاألدوات  ٲ. 
ــأنها، ــة بش ــى موافق ــول عل ــعى للحص ــي يس ــة والت المالي

ــرة، والمهــارة والمــوارد، بمــا فــي  ــه يتمتــع بقــدر كاٍف مــن الخب أن ب 
ذلــك المــوارد البشــرية والماليــة والتكنولوجيــة، لمزاولــة هــذه 
 األعمــال المتعلقــة بــاألدوات الماليــة وفقــًا لألنظمــة المرعيــة.

واإلجــراءات  والسياســات  النظــم  مــن  يكفــي  مــا  وضــع  أنــه  ج. 
التــي تتضّمــن حوكمــة الشــركات، والتمويــل، وإدارة المخاطــر، 
ــه  ــه الوفــاء بالتزامات واالمتثــال، والعمليــات والضوابــط بمــا يخّول
فــي مجــال األعمــال المتعلقــة بــاألدوات الماليــة التــي يقتــرح 

مزاولتهــا.

والمســتخدمين  التنفيذيــة  العليــا  اإلدارة  وأعضــاء  المــدراء  أن  د. 
والــوكالء لديــه ّممــن ســوف يشــاركون فــي األعمــال المتعلقــة 
بــاألدوات الماليــة، يتمتعــون بالمؤهــالت والمهــارات والخبــرات 

والنزاهــة الضروريــة لمزاولــة مــا يقترحــه مــن أعمــال.

ــب أن  ــدم الطل ــى مق ــب عل ــص، يج ــب ترخي ــدم بطل ــدف التق به  –٢
ــة: ــان بصف ــي لبن ــرًا ف ــه مق ــذ ل يّتخ

مصــرف، أو مؤسســة ماليــة، أو مؤسســة وســاطة ماليــة مســّجلة  ٲ. 
ــان، ــرف لبن ــدى مص ــة أو ل ــدى الهيئ ــول ل ــب األص حس

ــزاول  ــى شــركة أّم ت ــي أجنبــي ينتمــي إل فــرع لكيــاٍن قانونــي مال ب 
الهيئــة  مــن  لهــا  الماليــة، ومرّخصــًا  بــاألدوات  متعّلقــة  أعمــاالً 

المختصــة فــي بلــد المنشــأ.

يجــب أن يكــون مقــّدم الطلــب يــزاول حصــرًا أعمــاالً متعّلقــة   –3
ــاألدوات الماليــة، أو إذا كانــت شــركة مرّخــص لهــا مــن مصــرف  ب

ــص. ــذا الترخي ــملها ه ــي يش ــال الت ــزاول األعم ــان، ت لبن

يجب أن يكون المكتب الرئيسي لمقدم الطلب في لبنان.  –4
ــن  ــى م ــمال األعل ــل الرأس ــب بالكام ــّدم الطل ــع مق ــب أن يدف يج  –5

المبالــغ التــي تنطبــق علــى طلبــه:

تقديم المشورة ٲ. 
التعامل ب 
اإلدارة ج. 

الترتيب د. 
الحفظ هـ. 

2205 – Requirements for license
1– An applicant must demonstrate to the Authority that:

i. It is a fit and proper person to carry on each type of 
securities business that it seeks approval for,

ii. It has sufficient expertise, experience and resources, 
including human, financial and technological resources, 
to carry on that securities business in accordance with 
the Regulations,

iii. It has established sufficient systems, policies and 
procedures covering corporate governance, finance, 
risk management, compliance, operations and controls 
to enable it to meet and comply with its business and 
regulatory obligations for the kind of securities business 
that it proposes to carry on.

iv. Its directors, senior management, employees and agents 
who will be involved in the applicant’s securities business 
have the necessary qualifications, skills, experience and 
integrity to enable it to carry on the kind of securities 
business that it proposes to carry on.

2– To apply for a license an applicant must be established 
in Lebanon as:

i. a bank, a financial institution or a financial intermediation 
company duly registered with the Authority or the 
Banque du Liban,

ii. a branch of a foreign financial entity whose parent 
company is engaged in securities business and is 
licensed by a competent authority in a recognized 
jurisdiction.

3– An applicant must be engaged solely in securities 
business, or in the case of a company licensed by the 
Banque du Liban, solely in business covered by that 
license.

4– An applicant’s head office must be in Lebanon.

5– An applicant must have fully paid up capital of the 
highest of the following amounts that applies to its 
application:

i. Advising

ii. Dealing

iii. Managing

iv. Arranging

v. Custody
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6– If the applicant is an associate of another person, 
the Authority must be satisfied with the integrity, 
regulatory status, business record and financial 
soundness of any such person.

The applicant should also contribute to the insurance 
product of the Financial Institution Professional 
Indemnity (FIPI) that includes the coverage of herebelow 
risks; the insurance coverage amounts to two (2) billion 
Lebanese Pounds as a minimum (1.33 Million USD) or the 
equivalent of the required capital. The highest amount is 
then adopted.

1- Incomplete transaction

2- Crime

3- Neglect (omission) and error

The standardized definition and drafting of the above are 
detailed in Annex VII.

In addition to above mentioned insurance policies, it 
would be recommended for any institution conducting 
securities business to have an insurance against the 
administrative liability of managers and staff that covers 
the legal fees and the damages incurred by managers 
and officials as a consequence of lawsuits filed against 
them for unlawful acts. 

2206 – Fit and proper person in applicant institutions

1– In assessing whether an applicant or an approved 
institution is a fit and proper person under the 
Regulations, the Authority will consider:

i. The fitness and propriety of its current or proposed 
registered persons, including its directors and members 
of it senior executive administration

ii. The suitability and experience of its controllers and 
any persons with close links to it,

iii. Whether its business and affairs will be conducted and 
managed in a sound and prudent manner,

iv. Its ability to meet the requirements for approval of 
each license that it is applying for, and its ability to 
meet its business and regulatory obligations on a 
continuing basis, and

v. The provisions of Article 127 of the Money and Credit 
Law shall apply to licensed institutions4

vi. Any other matter that the Authority considers relevant.

4  The Subarticle has been added by Announcement No 29 issued  
on February 20, 2018  

فــي حــال كان مقــدم الطلــب شــريكًا لشــخص آخــر، تتأكّــد الهيئــة   –6
مــن نزاهــة هــذا الشــخص، وســجّل أعمالــه وســالمة وضعــه المالــي 

والقانونــي.

كمــا يجــب علــى مقــّدم الّطلــب أن يكون مشــتركا فــي المنتــج التأميني 
للتعويــض المهنــي عــن المؤسســة الماليــة )FIPI( الــذي يشــمل تغطيــة 
المخاطــر الــواردة فــي مــا يلــي؛ تبلــغ قيمــة التغطيــة التأمينيــة مليــارّي 
ــا  ــي( أو م ــون دوالر أميرك ــى )١.333 ملي ــّد أدن ــة كح ــرة لبناني )٢( لي

يعــادل الرأســمال المطلــوب . ُتعَتَمــد القيمــة األعلــى بينهمــا.

عملية غير مكتملة  -١
جريمة  -٢

السهو )اإلغفال( والخطأ  -3

إّن التعريــف والصياغــة الموحــدة لمــا ُذِكــر أعــاله مفّصــالن فــي 
الملحــق رقــم 7.

ــن  ــن المستحس ــاله، م ــورة أع ــن المذك ــص التأمي ــى بوال ــة إل باإلضاف
ألي مؤسســة تمــارس أنشــطة متعّلقــة بــاألدوات الماليــة أن يكــون 
لديهــا )تأميــن علــى المســؤولية اإلداريــة للمــدراء والموظفين(واّلــذي 
يغطــي المــدراء والمســؤولين مــن التكاليــف القانونيــة ونفقــات العطــل 
والضــرر التــي يتكّبدونهــا نتيجــة الدعــاوى المرفوعــة ضــد شــخصهم 

ألفعــال غيــر مشــروعة.

2206 – جدارة وأهلية األشخاص لدى المؤّسسات مقّدمة الطلب 
ــدى تقييــم مــدى مالءمــة مقــدم طلــب الترخيــص أو المؤّسســة  ل  –١
ــي: ــا يل ــي م ــة ف ــر الهيئ ــة، تنظ ــة المرعي ــب األنظم ــة بموج المرّخص

أو  الحالييــن  لديهــا  المســجلين  األشــخاص  ومالءمــة  جــدارة  ٲ. 
ــك المــدراء واألعضــاء فــي اإلدارة العليــا  المقترحيــن، بمــا فــي ذل

التنفيذيــة، 
مالءمــة وخبــرة األشــخاص المؤّثريــن لديهــا وأي أشــخاص آخريــن  ب. 

يرتبطــون بروابــط وثيقــة مــع المؤسســة،
تسيير وإدارة أعمالها وشؤونها بطريقة سليمة واحترازية، ج. 

قدرتهــا علــى اســتيفاء متطلبــات الموافقــة علــى أّي فئــة مــن فئــات  د. 
الترخيــص، والوفــاء بالتزاماتهــا فــي مجــال األعمــال المتعّلقــة 

ــة، ــاألدوات المالي ب

تطبــق علــى  المؤّسســات المرّخصــة أحــكام المــادة ١٢7 مــن قانــون  هـ. 
النقــد والتســليف4 

أي شأن آخر تعتبره الهيئة ذات صلة. و. 

4 أضيف هذا البند بموجب اإلعالم رقم ٢٩ تاريخ ٢٠ شباط ٢٠١٨
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2207 – Process and powers of the Authority

1– In assessing an application for a license, 
the Authority may:

i. carry out any review, enquiry or investigation that it 
considers appropriate,

ii. inspect any office or premises of the applicant,

iii. require the applicant, or any representative of the 
applicant, to appear before the Authority to answer 
questions and explain any matter the Authority 
considers relevant to the application,

iv. require the applicant to provide any additional 
information or documents that the Authority considers 
relevant, and

v. require the applicant to verify, certify or substantiate 
any information provided to the Authority.

2– The Authority may refuse to consider an application if:

i. it is incomplete,

ii. it does not meet the requirements prescribed by the 
Authority, or

iii. the applicant has failed to provide information 
requested by the Authority within the time specified 
for this purpose.

3– After completing its consideration of an application, 
the Authority will make one of the following decisions:

i. approve the application in whole or in part,

ii. approve the application subject to any conditions and 
limitations that the Authority considers appropriate, or

iii. refuse the application with reasons for its decision.

4– If the Authority decides to approve an application for 
license in whole or in part, it will notify the applicant 
in writing, including any conditions and limitations on 
the approval set by the Authority.

5– If the Authority decides to refuse an application, it will 
notify the applicant in writing, including the reasons 
for its decision.

2207 – إجراءات وصالحيات الهيئة 
لدى تقييم طلب الترخيص، يجوز للهيئة أن تقوم بما يلي:  –١

إجراء أية مراجعة، أو استفسار أو تحقيق تعتبره مالئمًا، ٲ. 

ب.  معاينة المكاتب العائدة لمقّدم الطلب،
دعــوة مقــّدم الطلــب، أو أي ممثــل عنــه، للمثــول أمــام الهيئــة  ج. 
لإلجابــة علــى بعــض األســئلة وتفســير أي مســألة تعتبرهــا الهيئــة 

ذات صلــة بالطلــب،

دعــوة مقــّدم الطلــب إلــى توفيــر أي معلومــات أو مســتندات  د. 
صلــة، ذات  الهيئــة  تعتبرهــا  إضافيــة 

ــى  ــة إل ــات مقّدم ــد أي معلوم ــات وتأكي ــب بإثب ــّدم الطل ــزام مق إل هـ. 
ــة. الهيئ

يجــوز للهيئــة أن ترفــض النظــر فــي طلــب الترخيــص فــي الحاالت   –٢
التالية:

إذا لم يكن مكتماًل، ٲ. 
إذا لم يكن مستوفيًا الشروط التي تحّددها الهيئة، ب. 

إذا تخّلــف مقــدم الطلــب عــن توفيــر المعلومــات التــي تطلبهــا  ج. 
الهيئــة وضمــن المهلــة المحــددة لذلــك.

ــد  ــة أح ــذ الهيئ ــص، تّتخ ــب الترخي ــة طل ــن دراس ــاء م ــد االنته بع  –3
القــرارات التاليــة:

الموافقة على كامل الطلب أو على جزء منه، ٲ. 
الموافقــة علــى الطلــب مــع التقّيــد بــأي شــروط وضوابــط تعتبرهــا  ب. 

الهيئــة مالئمــة،
رفض الطلب مرفقًا باألسباب المعّللة لهذا الرفض. ج. 

فــي حــال قــّررت الهيئــة الموافقــة علــى كامــل طلــب الترخيــص أو   –4
علــى جــزء منــه، تبّلــغ مقــدم الطلــب خطيــًا باألمــر، بمــا فــي ذلــك 

الشــروط والضوابــط التــي تفرضهــا الهيئــة علــى هــذه الموافقــة.

ــّدم  ــغ مق ــص، تبّل ــب الترخي ــض طل ــة رف ــّررت الهيئ ــال ق ــي ح ف  –5
ــة لهــذا الرفــض. الطلــب خطيــاً باألمــر، بمــا فــي ذلــك األســباب المعّلل
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2208 – Changes in license

1– An approved institution must apply to the Authority 
for approval of any proposed change to its license, 
including any change in categories of license, in 
accordance with the provisions of this Part.

2– An applicant must not carry on, or hold itself out 
as carrying on, securities business covered by its 
application for a change in license prior to obtaining 
approval for the change from the Authority.

3– The Authority may waive or vary any requirement to 
file information with an application for a change in 
license, as it considers appropriate.

4– The Authority has the powers set out in article 2206 
in considering a proposed change in license.

5– After completing its consideration of an application, 
the Authority will make one of the following decisions:

i. approve the application in whole or in part,

ii. approve the application subject to such conditions and 
limitations that the Authority considers appropriate,

iii. refuse the application with reasons for its decision.

6– If the Authority decides to approve an application 
for a change in license, it will notify the applicant in 
writing, including any conditions and limitations on 
the approval set by the Authority.

7– If the Authority decides to refuse an application, it will 
notify the applicant in writing, including the reasons 
for its decision.

2209 – Ceasing securities business activities

1– An approved institution that proposes to cease to 
carry on one or more types of securities business that 
it is licensed to carry on must notify the Authority in 
writing of the date on which it intends to cease to 
carry on that securities business and the reasons for 
the decision:

i. at least 60 days in advance of that date, or

ii. if such advance notice is not possible because cessation 
of business is caused by an unknown external event, 
immediately on making a decision to cease to carry on 
securities business.

2– An approved institution that decides to cease providing 
securities business services to clients must ensure 
that any outstanding business is properly completed 
or is transferred to another approved institution and 
that it provides at least 30 days advance notice to its 
clients of the cessation of business.

3– If a client objects to a transfer of the client’s business 
under subarticle (2), the client may terminate its 
business relationship with the new institution.

4– If an approved institution proposes to cease any 
securities business or has ceased it, the Authority 
may direct the approved institution to take any action 
or measures that the Authority considers necessary 
for the protection of the approved institution’s 
clients, the securities markets or the public interest.

2208 – التعديالت في الترخيص 
يجــب علــى المؤّسســة المرّخصــة أن تقــدم طلبــًا إلــى الهيئــة   –١
علــى  تقترحهــا  تعديــالت  أي  علــى  موافقتهــا  علــى  للحصــول 
ــًا  ــص، وفق ــات الترخي ــي فئ ــر ف ــك أي تغيي ــي ذل ــا ف ــا، بم رخصته

ألحــكام هــذا البــاب.
ــي  ــه ف ــر نفس ــزاول، أو أن يعتب ــب أن ي ــدم الطل ــى مق ــر عل يحظ  –٢
حكــم المــزاول، ألعمــال متعلقــة بــاألدوات الماليــة، قبــل الحصــول 

ــه. ــوب مــن قبل ــل المطل ــى التعدي ــة عل ــة الهيئ ــى موافق عل

يجــوز للهيئــة أن تعفــي أو أن تعــّدل أي شــرط مــن شــروط تقديــم   –3
المعلومــات لمراجعــة أي طلــب إجــراء تعديــل فــي الترخيــص، 

ــراه مالئمــًا. ــًا لمــا ت وفق
تتمتــع الهيئــة بالصالحيــات الــواردة فــي المــادة ٢٢٠6 لــدى مراجعة   –4

أي طلــب تعديــل علــى الترخيــص.
بعــد االنتهــاء مــن مراجعــة الطلــب، تّتخــذ الهيئــة أحــد القــرارات   –5

ــة: التالي
الموافقة على الطلب بالكامل أو جزئيًا، ٲ. 

الموافقــة علــى الطلــب مــع التقّيــد بــأي شــروط وضوابــط تعتبرهــا  ب.  
الهيئــة مالئمــة،

رفض الطلب مرفقًا بتعليل لهذا الرفض. ج. 
فــي حــال قــّررت الهيئــة الموافقــة علــى طلــب إجــراء تعديــل فــي   –6
ــًا باألمــر،  ــغ مقــدم الطلــب خطي ــًا، تبّل الترخيــص بالكامــل أو جزئي
ــى  ــة عل ــا الهيئ ــي تفرضه ــط الت ــروط والضواب ــك الش ــي ذل ــا ف بم

ــة. هــذه الموافق
فــي حــال قــّررت الهيئــة رفــض الطلــب، تبّلــغ مقــّدم الطلــب خطيــًا   –7

باألمــر، بمــا فــي ذلــك األســباب المعّللــة لهــذا الرفــض.

2209 – التوّقف عن مزاولة أنشطة األعمال المتعلقة باألدوات المالية 
يجــب علــى المؤّسســة المرّخصــة التــي تقتــرح التوقــف عــن   –١
مزاولــة نــوع واحــد أو أكثــر مــن األعمــال المتعلقــة بــاألدوات 
الماليــة يكــون مرخصــًا لهــا لمزاولتهــا، أن تبلــغ الهيئــة خطيــًا 
ــال  ــذه األعم ــة ه ــن مزاول ــف ع ــه التوق ــوي في ــذي تن ــخ ال بالتاري

لقرارهــا: المعللــة  واألســباب 

قبل 6٠ يومًا على األقل من التاريخ المحدد، ٲ. 
ــّذر إعطــاء هــذا اإلشــعار المســبق ألن التوقــف عــن  فــي حــال تع ب.  
مزاولــة األعمــال أتــى نتيجــة حــدث خارجــي غيــر معــروف، يجــب 
ــال  ــة األعم ــرار بالتوقــف عــن مزاول ــور اتخــاذ الق ــة ف ــالغ الهيئ إب

ــاألدوات الماليــة. المتعلقــة ب
يجــب علــى المؤّسســة المرّخصــة التــي تقــّرر التوقــف عــن توفيــر   –٢
ــا،  ــة لعمالئه ــاألدوات المالي ــة ب ــال الخاص ــة باألعم ــات متعّلق خدم
إنجــاز أي أعمــال عالقــة بصــورة مالئمــة، أو تكليــف مؤّسســة 
مرّخصــة أخــرى بهــذه األعمــال، وتوجيــه إشــعار إلــى عمالئهــا قبــل 

ــة هــذه األعمــال. ــا عــن مزاول ــى األقــل بشــأن توقفه 3٠ يومــًا عل

أخــرى  تكليــف مؤّسســة  اعتــرض أي عميــل علــى  فــي حــال   –3
ــع  ــل م ــة العم ــاء عالق ــه إنه ــوز ل ــد )٢(، يج ــب البن ــه بموج بأعمال

المؤسســة. هــذه 
ــة أي  ــن مزاول ــف ع ــة التوق ــة المرّخص ــت المؤّسس ــال طلب ــي ح ف  –4
أعمــال متعلقــة بــاألدوات الماليــة، أو توقفــت عــن مزاولتهــا، يجــوز 
للهيئــة أن تطلــب منهــا اتخــاذ أي تدابيــر أو إجــراءات تعتبرهــا 
ضروريــة لحمايــة عمالئهــا، أو أســواق األدوات الماليــة أو المصلحة 

العامــة.
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2210 – Request to cancel a license

1– An approved institution may request the Authority to 
cancel its license in whole or in part by filing a written 
request to the Authority at least three months in 
advance of the proposed date of the cancellation.

2– A request to cancel a license must include full 
particulars of the reasons for the cancellation 
and arrangements to protect the interests of the 
institution’s clients.

3– The Authority may require an approved institution 
making a request to cancel its license to:

i. provide any additional information or documents that 
the Authority considers necessary, or

ii. verify, certify or substantiate any information provided 
to the Authority.

4– After considering the request, the Authority may 
decide to:

i. accept it and cancel the license, or

ii. delay or postpone the date of the cancellation pending 
further action, if it considers that maintaining the 
license is necessary to protect the interests of the 
approved institution’s clients, the securities markets 
or the public interest.

5– In making a decision under subarticle (4), the Authority 
may direct an approved institution to take any action 
or measures that the Authority considers necessary 
for the protection of the approved institution’s 
clients, the securities markets or the public interest.

2211 – Cancellation of license by the Authority

1– The Authority may terminate an approved institution’s 
license on providing notice in writing to the institution:

i. if it does not carry on any securities business for a 
period of 12 consecutive months, or

ii. at least 6 months after the date that it ceased to carry 
on securities business after notifying the Authority in 
accordance with article 2208.

2– Subject to the law on statutes of limitation, a former 
approved institution, the members of its governing 
body and its senior management continue to be 
subject to the jurisdiction of the Authority for ten 
years after cancellation of the institution’s license in 
respect of any act or omission that occurred before 
the cancellation. If at any time during the ten year 
period the Authority commences an investigation 
or disciplinary proceedings, the former approved 
institution, the members of its governing body and its 
senior management will continue to be subject to the 
jurisdiction of the Authority until the matter is closed.

3– For the purposes of subarticle (1), if an approved 
institution ceases to exist as a joint stock company, 
the members of its governing body and its senior 
management continue to be subject to the jurisdiction 
of the Authority for ten years after cancellation of the 
license.

22١0 – طلب إلغاء الترخيص 
يجــوز للمؤّسســة المرّخصــة أن تطلــب مــن الهيئــة إلغــاء ترخصيهــا   –١
ــب خطــي بهــذا الشــأن  ــًا، مــن خــالل تقديــم طل بالكامــل أو جزئي
إلــى الهيئــة قبــل ثالثــة أشــهر علــى األقــل مــن التاريــخ المقتــرح 

لإللغــاء.
يجــب أن يتضمــن طلــب إلغــاء الرخصــة كامــل التفاصيــل المتصلــة   –٢
ــالء  ــح عم ــة مصال ــذة لحماي ــات المتخ ــاء، والترتيب ــباب اإللغ بأس

المؤسســة.

ــة أن تطلــب مــن المؤّسســة المرّخصــة اّلتــي تقدمــت  يجــوز للهيئ  –3
ــا: ــاء ترخيصه ــب إلغ بطل

الهيئــة  تعتبرهــا  إضافيــة  مســتندات  أو  معلومــات  تقــّدم  أن  ٲ. 
ضروريــة،

أن تلتزم بإثبات وتأكيد أي معلومات ُتقّدمها للهيئة. ب. 

بعد مراجعة الطلب، يجوز للهيئة أن تقرر:  –4

قبوله وإلغاء الترخيص، ٲ. 
أو إرجــاء أو تأجيــل تاريــخ اإللغــاء بانتظــار اتخــاذ تدابيــر أخــرى،  ب. 
ــص  ــى الترخي ــاء عل ــروري اإلبق ــن الض ــه م ــرت أن ــال اعتب ــي ح ف
لحمايــة مصالــح عمــالء المؤسســة المرخصــة، أو أســواق األدوات 

ــة. ــة أو المصلحــة العام المالي

المؤسســة  مــن  تطلــب  أن  للهيئــة  يجــوز   ،)4( البنــد  بموجــب   –5
ضروريــة  تعتبرهــا  إجــراءات  أو  تدابيــر  أي  اتخــاذ  المرخصــة 
لحمايــة عمالئهــا، أو أســواق األدوات الماليــة أو المصلحــة العامــة.

22١١ – إلغاء الترخيص من قبل الهيئة 
يجــوز للهيئــة إلغــاء ترخيــص مؤّسســة مرّخصــة عبــر إبــالغ هــذه   –١

ــًا بهــذا الشــأن:  األخيــرة خطي
فــي حــال لــم تــزاول المؤسســة المرخصــة أي أعمــال متعّلقــة  ٲ. 

متتاليــًا، شــهرًا   ١٢ لمــدة  الماليــة  بــاألدوات 
أو بعــد مــرور  ســتة أشــهر علــى األقــل مــن تاريــخ توقف المؤّسســة  ب.  
ــاألدوات الماليــة بعــد  ــة األعمــال المتعلقــة ب المرّخصــة عــن مزاول

تبليــغ الهيئــة وفقــًا للمــادة ٢٢٠٨.
مــع مراعــاة أحــكام مــرور الزمــن، تبقــى المؤّسســة المرّخصــة   –٢
التنفيذيــة  العليــا  وإدارتهــا  إدارتهــا  مجلــس  وأعضــاء  ســابقًا، 
خاضعيــن لقوانيــن وأنظمــة الهيئــة لمــدة عشــر ســنوات بعــد إلغــاء 
ترخيصهــا فــي مــا يخــّص أي فعــل أو إغفــال حصــل قبــل اإللغــاء. 
ــق  ــرة العشــر ســنوات بتحقي ــة خــالل فت فــي حــال باشــرت الهيئ
أو بإجــراءات تأديبيــة، تبقــى المؤسســة المرخصــة ســابقا وأعضــاء 
مجلــس إدارتهــا وإدارتهــا العليــا التنفيذيــة خاضعيــن لســلطة 

ــف. ــالق المل ــم إغ ــى يت ــة حت الهيئ

فــي حــال لــم تعــد المؤّسســة المرّخصــة قائمــة كشــركة مســاهمة،   –3
يبقــى أعضــاء مجلــس اإلدارة وإدارتهــا العليــا التنفيذيــة، خاضعين 
ــص  ــاء ترخي ــخ إلغ ــن تاري ــنوات م ــر س ــدة عش ــة لم ــلطة الهيئ لس

المؤّسســة المرّخصــة، وذلــك بهــدف تطبيــق البنــد )١(.
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الباب د – استمرارية الترخيص

230١ – شروط استمرارية الترخيص
بهــدف الحفــاظ علــى الترخيــص، يجــب أن تســتمر المؤّسســة   –١
ــّدم  ــن مق ــة م ــروط المطلوب ــع الش ــتيفاء جمي ــي اس ــة ف المرّخص
لمزاولــة  مالئمــة  تبقــى  أن  ذلــك  فــي  بمــا  الترخيــص،  طلــب 
نالــت  قــد  تكــون  التــي  الماليــة  بــاألدوات  المتعلقــة  األعمــال 

ترخيصــًا للقيــام بهــا.
يجــب علــى المؤّسســة المرّخصــة أن تمتثــل لألنظمــة والشــروط   –٢

ــة. ــا الهيئ ــي تحدده ــرى اّلت ــات األخ ــط والمتطلب والضواب

2302 – تغيير في األشخاص المؤثرين
يجــب للمؤّسســة المرّخصــة أن تبّلــغ الهيئــة بحســب لألصــول، عــن   –١
ــن  ــا و/أو ع ــرا لديه ــخصا مؤث ــح ش ــّرر أن يصب ــذي يق ــخص ال الش

الشــخص الــذي لــم يعــد مؤثــرا لديهــا وذلــك:

قبل 3٠ يومًا على األقل من التاريخ الفعلي المقترح للتغيير، ٲ. 

أو فــي حــال لــم يكــن التبليــغ المســبق ممكنــًا، فــور علــم المؤسســة  ب.  
المرخصــة بقــرار الشــخص المذكــور أعــاله.

ــح  ــخص أن يصب ــمح ألي ش ــة أن تس ــة المرّخص ــوز للمؤّسس ال يج  –٢
شــخصًا مؤثــرًا أو أن يتصــرف بهــذه الصفــة مــا لــم توافــق الهيئــة 

خطيــًا علــى ذلــك.
يجــب علــى كل شــخص يقــّرر أن يصبــح شــخصًا مؤثــرًا لــدى   –3
ــل 3٠ يومــًا  ــة بقــراره هــذا قب ــغ الهيئ أي مؤّسســة مرّخصــة أن يبّل
ــة أي  ــّدم للهيئ ــي المقتــرح، وأن يق ــى األقــل مــن التاريــخ الفعل عل
ــي،  ــي والمال ــه القانون ــه، ووضع ــه، ونزاهت ــول هويت ــات ح معلوم

ــه.  ــجّل أعمال وس

ــرًا  ــخصًا مؤث ــح ش ــخص أن يصب ــرار الش ــن أّن ق ــة م ــد الهيئ تتأك  –4
لــن يعيــق اإلشــراف الفعــال للمؤسســة المرخصــة، أو عملياتهــا 

وامتثالهــا للقانــون واألنظمــة وذلــك قبــل إعطــاء الموافقــة.

لــدى النظــر فــي أي طلــب ُيقــّدم إليهــا، تتمتــع الهيئــة بجميــع   –5
.٢٢٠6 المــادة  فــي  الــواردة  الصالحيــات 

ال تنطبــق هــذه المــادة علــى أّي مصــرف أو مؤسســة ماليــة مرّخص   –6
لهــا مــن مصــرف لبنــان.

2303 – تغييرات في الروابط الوثيقة
ــًا لألصــول  ــة وفق ــغ الهيئ ــى المؤّسســة المرّخصــة أن تبّل يجــب عل  –١
ــة، أو التوقــف  ــط وثيق ــوي شــخص إقامــة رواب فــي حــال كان ين

ــة: ــة المرخص ــع المؤسس ــا م ــن إقامته ع

قبل 3٠ يومًا على األقل من التاريخ الفعلي المقترح للتغيير، ٲ. 

ب. أو فــي حــال لــم يكــن التبليــغ المســبق ممكنــًا، فــور علــم المؤسســة 
المرخصــة بقــرار الشــخص المذكــور أعــاله .

Part D – Maintaining a License

2301 – Conditions of license

1– In order to maintain its license an approved institution 
must continue to meet all requirements of an 
applicant for a license, including to be a fit and proper 
person to carry out the securities business that it is 
licensed to engage in.

2– An approved institution must comply with the 
Regulations and with any conditions, limitations and 
other requirements that the Authority specifies.

2302 – Changes in controllers

1– An approved institution must notify the Authority 
in the prescribed form if a person is intending to 
become, or cease to be, a controller of the approved 
institution:

i. at least 30 days in advance of the proposed effective 
date of the change, 

ii. if advance notice is not possible, immediately on the 
approved institution becoming aware of such intention.

2– An approved institution must not permit any person 
to become or act as a controller unless the Authority 
has approved the controller in writing.

3– A person that intends to become a controller of an 
approved institution must notify the Authority of such 
intention at least 30 days in advance of the proposed 
effective date, and must provide the Authority with 
any information the Authority requests about its 
identity, integrity, regulatory status, and business 
record.

4– Before approving a controller the Authority must be 
satisfied that the person’s control of the approved 
institution will not impair the effective supervision 
of the approved institution, or its operations and 
compliance with the law and Regulations.

5– In considering any notice submitted under this article, 
the Authority has all of the powers set out in article 
2206.

6– This article does not apply to a bank or a financial 
institution licensed by the Banque du Liban.

2303 – Changes in close links

1– An approved institution must notify the Authority 
in the prescribed form if a person is intending to 
establish, or cease to have, close links with the 
approved institution:

i. at least 30 days in advance of the proposed effective 
date of the change, 

ii. or if advance notice is not possible, immediately on the 
approved institution becoming aware of such intention.



مجموعة 2000 – نظام الترخيص والتسجيل في األسواق المالية Series 2000 – Licensing and Registration Regulation16

2– The notice in subarticle (1) must include any 
information the Authority requests about the identity 
of the person that the approved institution intends to 
establish close links with, and its integrity, regulatory 
status, business record and financial soundness.

3– An approved institution must not establish close 
links with another person unless the Authority has 
approved the close links in writing.

4– Before approving any close links, the Authority 
must be satisfied that such links will not impair the 
effective supervision of the approved institution, 
or its operations and compliance with the law and 
Regulations.

5– In considering any notice submitted under this 
article, the Authority has all of the powers set out in 
article 2206.

6– This article does not apply to a bank or a financial 
institution licensed by the Banque du Liban.

2304 – Notification requirements

1– An approved institution must comply with the 
notification requirements to the Authority set out in 
Annex 3.

2– On receiving a notice required by subarticle (1), the 
Authority may:

i. require the approved institution to provide any 
additional information or documents that it considers 
necessary to properly assess the matter, 

ii. or, impose any conditions, limitations, restrictions or 
additional requirements on an approved institution, 
including conditions or limitations on its license, that 
it reasonably considers appropriate.

2305 – Fees

1– An approved institution must pay the fees prescribed 
by the Authority for maintaining a license.

يجــب أن يتضمــن التبليــغ الــوارد فــي البنــد )١( أي معلومــات   –٢
المؤسســة  تنــوي  الــذي  الشــخص  هويــة  عــن  الهيئــة  تطلبهــا 
المرخصــة إقامــة روابــط وثيقــة معــه، وعــن نزاهتــه، ووضعــه 

أعمالــه. وســجّل  والمالــي،  القانونــي 

ــع  ــة م ــط وثيق ــم رواب ــة أن تقي ــة المرّخص ــى المؤّسس ــر عل يحظ  –3
ــا. ــًا عليه ــة خطي ــق الهيئ ــم تواف ــا ل ــر م ــخص آخ ش

تتأكــد الهيئــة مــن أن هــذه الروابــط الوثيقــة لــن تعيــق اإلشــراف   –4
للقانــون  وامتثالهــا  عملياتهــا  أو  المرخصــة،  للمؤسســة  الفعــال 

واألنظمــة قبــل الموافقــة عليهــا.

لــدى النظــر فــي أي طلــب ُيقــّدم إليهــا، تتمتــع الهيئــة بجميــع   –5
.٢٢٠6 المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  الصالحيــات 

ال تنطبــق هــذه المــادة علــى أي مصــرف أو مؤسســة ماليــة مرّخص   –6
لهــا مــن مصــرف لبنــان.

2304 – موجبات التبليغ
يجــب علــى المؤّسســة المرّخصــة أن تمتثــل لموجبــات تبليــغ   –١

الهيئــة المنصــوص عليهــا فــي الملحــق رقــم 3.

لدى تسّلم تبليغ منصوص عليه في البند )١(، يجوز للهيئة:  –٢

أن تطلــب مــن المؤسســة المرخصــة أن تقــّدم أي معلومــات أو  ٲ. 
مســتندات إضافيــة تعتبرهــا ضروريــة لتقييــم الطلــب علــى النحــو 

ــم، المالئ
ــى المؤسســة المرخصــة أي شــروط، أو ضوابــط،  أو أن تفــرض عل ب.  
علــى  وضوابــط  شــروط  ذلــك  فــي  بمــا  إضافيــة  ومتطلبــات 

رخصتهــا أو تعتبرهــا الهيئــة مالئمــة.

2305 – الرسوم
يجــب علــى المؤّسســة المرّخصــة أن تدفــع الرســوم التــي تحّددهــا   –١

الهيئــة للحفــاظ علــى الترخيــص.
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الباب ه – الموافقة على األشخاص المسّجلين– 
المتطلبات واآللية

240١– نطاق التطبيق
ينطبــق هــذا البــاب علــى أّي شــخص يقــدم طلبــًا للحصــول علــى   –١

ــه شــخصًا مســّجاًل. ــى كون ــة عل ــة الهيئ موافق
ــدم  ــذي يق ــخص ال ــب الش ــدم الطل ــد بمق ــاب، يقص ــذا الب ــي ه ف  –٢

طلبــًا للحصــول علــى الموافقــة.

2402 – وظائف الشخص المسّجل
يحظــر علــى المؤسســة المرخصــة تكليــف أي شــخص مــا لــم   –١
ــام  ــام بإحــدى المه ــك للقي ــة وذل ــدى الهيئ يكــن شــخصًا مســجاًل ل

المحــددة التاليــة:
– هــو  العــام  المديــر  أو  اإلداري  المديــر  أو  التنفيــذي،  المديــر  ٲ.  
الشــخص الــذي يكــون المســؤول األساســي عــن إدارة أعمــال 

المرّخصــة. المؤّسســة 
المســؤول التنفيــذي– هــو شــخص يكــون المســؤول األساســي عــن  ب.  
جــزء واحــد أو أكثــر مــن أعمــال المؤّسســة المرّخصــة أو أنشــطتها 

اإلدارية.
ج.  عضــو مجلــس اإلدارة – هــو شــخص يكــون عضــوًا فــي الجهــاز 

اإلداري لــدى المؤّسســة المرّخصــة.
المســؤول المالــي– هــو الشــخص الــذي يكــون المســؤول األساســي  د. 
ــدى المؤّسســة المرّخصــة، وعــن  ــط ل ــة والضواب عــن اإلدارة المالي

ــة. ــر االحترازي ــة بالتدابي ــة المتعلق ــال لألنظم االمتث

ــؤون  ــن ش ــؤول ع ــخص المس ــو الش ــال– ه ــرة االمتث ــس دائ رئي ه. 
المرّخصــة. المؤّسســة  بأعمــال  المتصلــة  االمتثــال 

مســؤول اإلبــالغ عــن تبييــض األمــوال– هــو الشــخص المســؤول  و. 
عــن تنفيــذ السياســات واإلجــراءات التــي تعتمدهــا المؤّسســة 

ــوال. ــض األم ــة تبيي ــة لمكافح المرّخص

ــم  ــن تصمي ــؤول ع ــخص المس ــو الش ــر– ه ــؤول إدارة المخاط مس ز. 
المؤّسســة  تعتمدهــا  التــي  واإلجــراءات  السياســات  وتنفيــذ 

المخاطــر. إلدارة  المرّخصــة 

مســؤول وحــدة التدقيــق الداخلــي– هــو الشــخص المســؤول  ح. 
ــة  ــط الرقابي ــم والضواب ــة النظ ــة وفعالي ــدى مالئم ــة م ــن مراقب ع
لــدى المؤسســة المرخصــة وعــن تقييــم وســائل الرقابــة الداخليــة 
وسياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر كمــا وعــن مراجعــة البيانات 

ــة5 ــة المرخص ــجالت المؤسس ــة وس المالي

ط. مديــر رئيســي – هــو شــخص مســؤول بالكامــل أو جزئيــًا عــن إدارة 
جانــب أو أكثــر مــن أعمــال المؤّسســة المرّخصــة، أو اإلشــراف 

ــا أو مراقبتهــا. عليه

مســؤول عــن حســاب العميــل– هــو أي شــخص تتضمــن وظائفــه  ي. 
التعامــل مــع عمــالء المؤّسســة المرّخصــة فــي مــا خــّص األعمــال 
ــات،  ــي المبيع ــك مندوب ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاألدوات المالي ــة ب المتعلق
ومستشــاري االســتثمار، ومــدراء المحافــظ، واختصاصّيــي تمويــل 

ــًا لمــا تحــّدده الهيئــة. الشــركات، وفق

ك.  المتــداول– هــو أي شــخص يتــداول فــي األدوات الماليــة بصفــة 
ــة. ــة مرّخص ــوكّل لمؤّسس ــة م ــالء أو بصف ــل للعم وكي

Part E – Approval of Registered Persons – 
Requirements and Process

2401 – Application

1– This Part applies to a person that is applying for 
approval by the Authority as a registered person.

2– In this Part, an applicant means the person that is 
applying for approval.

2402 – Registrable functions

1– The approved institution is prohibited to appoint any 
person not registered with the Authority to fulfill any 
of the following functions:

i. CEO, Managing Director or General Manager – the 
person who has ultimate responsibility for the 
management of an approved institution’s business.

ii. Senior Executive Officer – a person who has ultimate 
responsibility for one or more parts of an approved 
institution’s business.

iii. Director – a person who is a director on the governing 
body of an approved institution.

iv. Finance Officer – the person who has ultimate 
responsibility for an approved institution’s financial 
administration and controls and for compliance with 
prudential and capital requirements.

v. Head of Compliance – the person who is responsible 
for compliance matters related to an approved 
institution’s business.

vi. Anti-Money Laundering Reporting Officer – the 
person who is responsible for the implementation 
of an approved institution’s anti-money laundering 
policies and procedures.

vii. Risk Management Officer – the person who is 
responsible for the design and implementation of an 
approved institution’s risk management policies and 
procedures.

viii. Internal Audit Officer - The person responsible for 
monitoring the adequacy and effectiveness of the 
systems and controls of the approved institution, 
evaluating the internal controls, risk management 
policies and procedures, and reviewing the financial 
statements and the records of the approved 
institution5

ix.Senior Manager – any person who is responsible in 
whole or in part for the management, supervision 
or control of one or more parts of an approved 
institution’s business or administration.

x. Client Representative – any person whose functions 
include dealing with clients of an approved 
institution’s securities business, including sales 
representatives, investment advisors, portfolio 
managers and corporate finance professionals, as 
prescribed by the Authority.

xi. Trader – any person who deals in securities as agent 
for clients or for an approved institution as principal.

5  This function was added to the registrable functions that requires 
registration under Announcement No 35 dated 29/5/2018 

5  أضيفت هذه المهمة ضمن المهام المنظمة التي تستوجب التسجيل  وذلك بموجب         
اإلعالم رقم 35 تاريخ ٢٩\5\٢٠١٨
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2403 – تأدية وظائف الشخص المسجل
وحــده الشــخص المســجل يمكــن أن يشــغل وظيفــة مســجلة   –١
لــدى المؤّسســة المرّخصــة، مــا لــم تعــِط الهيئــة موافقتهــا الخطيــة 

ــة. ــذه المهم ــة ه ــّجل لتأدي ــر مس ــخص غي ــى ش ــبقة إل والمس

)3( أدنــاه، يجــوز للشــخص  البنــد  ٢– باســتثناء مــا ينــص عليــه 
المســّجل أن يشــغل أكثــر مــن وظيفــة مســّجلة واحــدة لــدى 
ــة أّن هــذا الشــخص  ــرت الهيئ مؤّسســة مرّخصــة فــي حــال اعتب
ــارب  ــة، وأن ال تض ــة كاف ــام المختلف ــغل المه ــب لش ــل ومناس أه

ــا.  ــه له ــن تأديت ــج ع ــد ينت ــح ق ــي المصال ف

يجــوز للمؤّسســة المرّخصــة أن تكّلــف شــخصًا مســجاًل واحــدًا   –3
بتأديــة عــّدة مهــام منظمــة، علــى أّنــه يجــب تعييــن شــخص 
ــام  ــان إلدارة كّل مــن المه ــي لبن ــًا ف ــف يكــون مقيم مســجل مختل

التاليــة:

ٲ. مدير تنفيذي أو مدير إداري
ب. مسؤول مالي

ج. مســؤول عــن دائــرة االمتثال)وقــد يشــمل وظائــف المســؤول عــن 
الدائــرة القانونيــة والمســؤول عــن مكافحــة تبييــض األمــوال(.

يحّظــر علــى رئيــس دائــرة االمتثــال والمســؤول عــن الدائــرة   –4
القانونيــة ومســؤول اإلبــالغ عــن تبييــض األمــوال أن يقــوم بــأي 

ــالء. ــة العم ــة بخدم ــة متعّلق مهم
ــد )3( ــي البن ــواردة ف ــك ال ــن تل ــة م ــة وظيف ــغور أي ــال ش ــي ح 5– ف
ــورًا  ــة ف ــغ الهيئ ــة أن تبل ــة المرخص ــى المؤسس ــب عل ــاله، يج أع
بذلــك وأن تعّيــن شــخصًا مالئمــًا للقيــام بالمهمــة الشــاغرة بصــورة 
مؤقتــة إلــى حيــن تعييــن شــخص مســجل آخــر لتأديــة هــذه 

ــة. ــورة دائم ــة بص المهم

2404 – طلبات التسجيل
يقــدم طلــب التســجيل مــن قبــل المؤسســة المرخصــة التــي يعمــل   –١

لديهــا مقــدم الطلــب وعلــى مســؤوليتها.

يجــب أن يحــّدد طلــب التســجيل كاًل مــن الوظائــف المســجلة   –٢
ــأنها. ــة بش ــى الموافق ــول عل ــى الحص ــب إل ــّدم الطل ــعى مق ــي يس الت

م طلــب التســجيل علــى االســتمارة التــي تحّددهــا  يجــب أن ُيقــدَّ  –3
المطلوبــة  والمســتندات  المعلومــات  يتضمــن  أن  علــى  الهيئــة، 

ــم 4. ــق رق ــي الملح ــددة ف المح

2405 – متطلبات التسجيل
الطلــب  أن مقــدم  مــن  المرخصــة  المؤسســة  تتأكــد  أن  يجــب   –١
أهــل ومناســب ويتمتــع بالكفــاءة الالزمــة لتأديــة الوظائــف التــي 
يشــملها الطلــب، وأن تتخــذ الخطــوات الالزمــة للتحقــق مــن صحــة 

ــب. ــي الطل ــواردة ف ــات ال المعلوم

يجــب أن يكــون مقــدم الطلــب قــد نجــح فــي االمتحانــات التــي   –٢
حّددتهــا الهيئــة فــي الملحــق رقــم 5 لــكل مهمــة مــن المهــام 
ــة. ــن الهيئ ــاء م ــى إعف ــل عل ــد حص ــون ق ــب، أو أن يك ــوع الطل موض

لغــي أو ُعّلــق  فــي حــال كان مقــّدم الطلــب مســجاًل ســابقًا، وقــد اأ  –3
تســجيله أو فــي حــال توقــف الشــخص المســّجل عــن العمــل لفتــرة 
ثــالث ســنوات أو أكثــر، يجــب علــى مقــدم الطلــب أن يخضــع 

2403 – Performance of registrable functions

1– Only a registered person may perform a registrable 
function for an approved institution, unless the 
Authority provides prior written consent to a specific 
individual performing this specific function.

2– Except as required by subarticle (3), a registered 
person may perform more than one registrable 
function for an approved institution if the Authority 
considers that person to be fit and proper to perform 
different functions and that no conflicts of interest 
will arise in performing these functions.

3– An approved institution may have one registered 
person performing more than one registrable 
function, except that a separate, designated 
registered person must be in place to lead each of the 
following functions:

i. CEO or Managing Director

ii. Finance Officer

iii.  Compliance Officer (which may include the legal 
officer and anti-money laundering officer functions).

4– A Head of Compliance, Legal Officer and Anti-Money 
Laundering Reporting Officer must not perform any 
client service functions.

5– If a vacancy occurs in any function listed in subarticle 
(3), the approved institution must notify the Authority 
immediately and of the appointment of an appropriate 
person to temporarily assume responsibility for the 
function until a registered person is appointed to 
assume the function on a permanent basis.

2404 – Applications for registration

1– The application is submitted by the approved 
institution for which the applicant works and at its 
own responsibility.

2– An application for registration must specify each type 
of registrable function that the applicant is seeking 
approval for.

3– An application for registration must be made on the 
application form prescribed by the Authority, and include 
the information and documents required in Annex 4.

2405 – Requirements for registration

1– The applicant’s approved institution must be satisfied 
that the applicant is a fit and proper person who is 
competent to perform the functions covered by the 
application, and must take reasonable steps to verify 
the information in the application.

2– An applicant must have passed the qualification 
examinations prescribed by the Authority in Annex 5 
for the applicable function, or obtained an exemption 
from the Authority.

3– If an applicant was formerly registered and his 
registration has been cancelled or suspended for 
a period of three years or more, the applicant must 
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again pass any qualification examinations prescribed 
by the Authority.

4– An applicant who has passed an examination listed in circular 
103 issued by Banque du Liban on 9/3/2006 (securities 
and/or financial derivatives), or any equivalent qualification 
examination prescribed by the Authority, will be considered 
to have satisfied the requirement in subarticle (2).

2406 – Fit and proper person – individuals

1– In assessing whether an applicant or a registered 
person is a fit and proper person under this Regulation, 
the Authority will consider:

i. the applicant’s skills, experience, competencies and 
integrity, including whether the person:

_ has adequate qualifications, skills and professional 
experience to carry out the assigned responsibilities,

_ is capable of fulfilling the responsibilities with 
diligence and in accordance with clients’ interests and 
the Regulations, and

_ has ever been convicted of an offence involving 
fraud or dishonesty, or has ever violated any laws, 
regulations or requirements governing financial 
business or aimed at protecting clients or investors,

ii. the applicant’s ability to meet the requirements for 
registration for each function applied for, and

iii. any other matter that the Authority considers relevant

2407 – Process and powers of the Authority

1– In assessing an application for registration, the 
Authority may:

i. carry out any review, enquiry or investigation that it 
considers appropriate,

ii. require the applicant, or any representative of the 
approved institution, to appear before the Authority 
to answer questions and explain any matter the 
Authority considers relevant to the application,

iii. require the applicant or the approved institution to 
provide any additional information or documents 
that the Authority considers appropriate, and

iv. require the applicant or the approved institution 
to verify, certify or substantiate any information 
provided to the Authority.

2– The Authority may refuse to consider an application if:

i. it is incomplete,

ii. it does not meet the requirements prescribed by the 
Authority, or

iii. the applicant has failed to provide information 
requested by the Authority within a specified time.

3– After completing its consideration of an application, 
the Authority will make one of the following decisions:

i. approve the application in whole or in part,

ii. approve the application subject to such conditions and 
limitations that the Authority considers appropriate,

iii. defer the application pending receipt of additional 
information, 

ــة. ــا الهيئ ــات تحّدده مجــددًا ألي امتحان

ُيعتبــر مســتوفيًا للمتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي البنــد )٢(   –4
ــوارد فــي التعميــم  ــذي نجــح فــي االمتحــان ال أعــاله الشــخص اّل
ــان )األدوات  ــرف لبن ــن مص ــادر ع ــخ ٢٠٠6/3/٩ الص ــم ١٠3 تاري رق
ــات  ــن امتحان ــه م ــا يوازي ــة(، أو م ــتقات المالي ــة و/او المش المالي

ــة.  ــل الهيئ ــن قب ــة م ــل المفروض التأهي
2406 – األفراد المؤّهلون والمناسبون

لــدى تقييــم مــا إذا كان مقــّدم الطلــب أو الشــخص المســّجل   –١
شــخصاً أهــالً ومناســباً بموجــب هــذا النظــام، تنظــر الهيئــة فــي:

ــك مــا  ــه، وكذل ــه ونزاهت ــه، وكفاءت ــب، وخبرت ــّدم الطل مهــارات مق ٲ. 
الشــخص: كان  إذا 

ــي  ــة المناســبة الت ــرة المهني ــارات والخب ــع بالمؤهــالت، والمه يتمت  –
تخّولــه القيــام بالمســؤوليات المســندة إليــه،

–  قــادرًا أن يــؤدي مهامــه بعنايــة وبمــا يراعــي مصالــح العمــالء 
النظــام وأحــكام هــذا 

ديــن فــي الماضــي بــأي جــرم غــّش أو احتيــال،  لــم يســبق لــه أن اأ  –
أو خــرق أي قوانيــن أو أنظمــة أو متطلبــات ترعــى األعمــال الماليــة 

أو تهــدف إلــى حمايــة العمــالء أو المســتثمرين، 

ــن  ــكّل م ــجيل ل ــات التس ــتيفاء متطلب ــب اس ــّدم الطل ــة مق إمكاني ب. 
ــأنها. ــًا بش ــدم طلب ــي ُيق ــام الت المه

أي شأن آخر تعتبره الهيئة ذات صلة. ج. 

2407 – إجراءات الهيئة وصالحياتها
لدى تقييم طلب التسجيل، يجوز للهيئة:  –١

أن تجري أية مراجعة، أو تقصٍّ أو تحقيق تراه مالئمًا،  ٲ. 

أن تدعــو مقــدم الطلــب، أو أي مــن ممّثلــي المؤّسســة المرّخصــة،  ب. 
للمثــول أمــام الهيئــة لإلجابــة علــى بعــض األســئلة وشــرح أي 

ــب،  ــة بالطل ــة ذات صل ــا الهيئ ــألة تعتبره مس

ــر أي  ــة توفي ــة المرخص ــب أو المؤسس ــّدم الطل ــن مق ــب م أن تطل ج. 
معلومــات أو مســتندات إضافيــة تراهــا الهيئــة مناســبة، 

أن تلــزم مقــّدم الطلــب أو المؤسســة المرخصــة بتأكيــد، تصديــق أو  د. 
إثبــات أي معلومــات قّدمهــا للهيئــة.

يجوز للهيئة أن ترفض النظر في الطلب في الحاالت التالية:  –٢
إذا كان غير مكتمل، ٲ. 

إذا لم يكن مستوفيًا الشروط التي تحّددها الهيئة، ب. 

إذا تخّلــف مقــدم الطلــب عــن تقديــم المعلومــات التــي تطلبهــا  ج. 
الهيئــة، وضمــن المهلــة الزمنيــة التــي تحّددهــا.

3–  بعــد االنتهــاء مــن مراجعــة الطلــب، تّتخــذ الهيئــة أحــد القــرارات 
التاليــة:

الموافقة على الطلب بالكامل أو جزئيًا، ٲ. 
الموافقــة علــى الطلــب مــع مراعــاة أي شــروط وقيــود تراهــا  ب. 

مناســبة، الهيئــة 
تأجيل البّت بالطلب بانتظار الحصول على معلومات إضافية، ج. 
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رفض الطلب معّلاًل بأسباب الرفض. د. 
ــغ  ــجيل، تبّل ــب التس ــى طل ــة عل ــة الموافق ــّررت الهيئ ــال ق ــي ح ف  –4
مقــدم الطلــب والمؤسســة المرخصــة بهــذا القــرار خطيــًا، متضّمنــًا 

ــة. ــى هــذه الموافق ــة عل ــا الهيئ أي شــروط قــد تفرضه
 

5– فــي حــال قــّررت الهيئــة رفــض الطلــب، تبّلــغ مقــّدم الطلــب 
والمؤسســة المرخصــة خطيــًا باألمــر، بمــا فــي ذلــك األســباب 

الموجبــة.

2408 – إلغاء التسجيل
فــي حــال إلغــاء تســجيل الشــخص المســّجل، تحــرص المؤسســة   –١
ــة  ــورا عــن تأدي ــى أن يتوقــف ف ــا عل ــل لديه ــي يعم المرخصــة الت

ــة. ــجيل المعني ــة التس ــف الواجب الوظائ

فــي حــال توّقــف الشــخص المســجل عــن تأديــة الوظيفــة الواجبــة   –٢
التســجيل، أو لــم يعــد موظفــًا أو مرتبطــًا بمؤّسســة مرّخصــة، 
علــى هــذه األخيــرة أن تبلــغ الهيئــة بذلــك وفقــًا لألصــول المحــّددة 
مــن قبلهــا ضمــن مهلــة ســبعة أيــام. تعّلــق الهيئــة التســجيل، لــدى 

اســتالم اإلشــعار، حتــى تقــّرر:

إلغاء التسجيل، ٲ. 
ــة  ــة مرّخص ــى مؤّسس ــجل إل ــخص المس ــل الش ــى نق ــة عل الموافق ب. 

ــرى. أخ
ــب  ــبب كان، يج ــجل ألي س ــخص مس ــل ش ــرى فص ــال ج ــي ح ف  –3
علــى المؤسســة المرخصــة التــي يعمــل لديهــا أن تبلــغ الهيئــة 

ــه. ــن تاريخ ــام م ــبعة أي ــة س ــن مهل ــراء ضم ــذا اإلج ــباب ه بأس

ــر  ــدة عش ــة لم ــاءلة الهيئ ــًا لمس ــجل خاضع ــخص المس ــى الش يبق  –4
ســنوات بعــد إلغــاء التســجيل فــي مــا يخــّص أي فعــل أو إغفــال 
ــت  ــي أي وق ــة، ف ــرت الهيئ ــال أج ــي ح ــاء. وف ــل اإللغ ــل قب حص
خــالل هــذه الفتــرة، تحقيقــًا أو اّتخــذت إجــراءات تنفيذيــة، يبقــى 
ــر. ــّت باألم ــن الب ــى حي ــة إل ــاً لســلطة الهيئ الشــخص المســجل خاضع

iv. refuse the application with reasons for its decision.

4– If the Authority decides to approve an application 
for registration, it will notify the applicant and 
the approved institution in writing, including any 
conditions and limitations on the approval set by the 
Authority.

5– If the Authority decides to refuse an application, it will 
notify the applicant and the approved institution in 
writing, including the reasons for its decision.

2408 – Cancellation of registration

1– If a registered person’s registration is cancelled, his 
approved institution must ensure that the person 
immediately ceases to perform the given registrable 
function.

2–  If a registered person ceases to carry on a registrable 
function or ceases to be employed or associated 
with an approved institution, the institution must 
notify the Authority within seven days in the manner 
prescribed by the Authority. Upon receipt of the 
notice, the registration will be suspended until the 
Authority decides to:

i. cancel the registration, or

ii. consent to the transfer of the registered person to 
another approved institution.

3– If a registered person is terminated for cause, his 
approved institution must also notify the Authority 
of the reasons for termination within seven days of 
the date of termination.

4– A registered person continues to be subject to the 
jurisdiction of the Authority for ten years after 
cancellation of his registration in respect of any act 
or omission that occurred before the cancellation. If 
at any time during this ten year period the Authority 
commences an investigation or enforcement 
proceedings, the registered person will continue to be 
subject to the jurisdiction of the Authority until the 
matter is closed.
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2409 – اإلعفاءات
يعفــى األشــخاص الــوارد ذكرهــم فــي مــا يلــي مــن االمتحانــات 

المفروضــة مــن قبــل الهيئــة فــي الملحــق 5:
األشــخاص الحائــزون علــى شــهادة فــي األدوات الماليــة و/أو   –١
شــهادة فــي المشــتقات الماليــة مــن مصــرف لبنــان وفقــًا لتعميــم 

مصــرف لبنــان األساســي رقــم ١٠3 تاريــخ ٩ آذار ٢٠٠6 .
ــى فــي    ــرة كحــد أدن ــًا مــن الخب ــوا ١5 عام ــن راكم األشــخاص الذي  –٢
القطــاع المتعلــق باألعمــال الخاصــة بــاألدوات الماليــة6 حتــى 
تاريــخ صــدور هــذا النظــام. )ال تدخــل اإلجــازات التــي تجــاوزت 

ــرة(. ــنوات الخب ــاب س ــي احتس ــاًل ف ــًا متواص 6٠ يوم
والذيــن   ٢٠٠٩/٠٩/١٨ تاريــخ  قبــل  المعينــون  الفــروع  مــدراء   –3
ــي  ــى األقــل فــي القطــاع المال ــرة ســبع ســنوات عل يتمتعــون بخب
)األدوات الماليــة( جــرى اكتســابها خــالل التســع ســنوات الســابقة 
لتاريــخ ٢٠٠٩/٠٩/١٨. )ال تدخــل اإلجــازات التــي تجــاوزت 6٠ يومــًا 

ــرة(. ــنوات الخب ــاب س ــي احتس ــاًل ف متواص

ــس  ــس مجل ــى رئي ــات عل ــوع لالمتحان ــات الخض ــق متطّلب ال تطّب  –4
ــر التنفيذييــن.  ــر العــام وأعضــاء مجلــس اإلدارة غي اإلدارة- المدي
لكــن يجــب أن يمتثلــوا إلــى المتطلبــات األخــرى كمــا هــو منصوص 

عليهــا فــي الملحــق 5.

Securities exam الماليــة  األدوات  امتحانــات  مــن  يعفــى   –5
التاليــة: الشــهادات  علــى  الحائزيــن  األشــخاص 

USA: NASD/FINRA Series 7 ٲ. 
 Canada: Canadian Securities Institute ب.  

 Canadian Securities Course 1 & 2
Kingdom of Saudi Arabia: CME 1 part II  .ج

CFA: Level 1, with at least 3 years of work experience د. 
 UK: The Exams required in the UK are covered by ESA’s ه. 

Securities course

 Holders of equivalent qualifications from other و. 
 nations such as France, Germany, Australia, GCC 

 (to be determined on a case by case basis)

Derivatives Exam يعفــى مــن امتحانــات المشــتقات الماليــة  –6
األشــخاص الحائزيــن علــى الشــهادات التاليــة:

USA: NASD/FINRA Series 3 or 7 ٲ. 
 Canada: Canadian Securities Institute  ب.  

 Canadian Securities Course 1 and 2
Kingdom of Saudi Arabia: CME 1 part II ج. 

 CFA Level 2, with at least 3 years of work experience د. 
or Chartered CFA

 UK: The Exams required in the UK are covered by ESA’s ه. 
Derivatives course

 Holders of equivalent qualifications from other  و. 
 nations such as France, Germany, Australia, GCC to be

determined on a case by case basis

2409 – Exemptions

The following persons are exempted from taking the 
exams prescribed by the Authority in Annex 5:

1– Individuals holding a degree in securities and/or a degree 
in financial derivatives from Banque du Liban, according 
to basic circular number 103 of March 9, 2006.

2– Persons with a minimum 15 years experience related 
to Operations on Financial Instruments6 prior to the 
issuance of the present Regulations. (In calculating 
the length of this experience, vacations exceeding 60 
continuous days should be excluded).

3– Branch Managers appointed before 18/09/2009 with 
at least 7 years of experience in the financial sector 
(securities business). Such experience should have 
been gained within 9 years prior to 18/09/2009. (In 
calculating the length of this experience, vacations 
exceeding 60 continuous days should be excluded). 

4– The Chairman and non-executive board members 
should be excluded from the certification 
requirements; however they should comply with the 
other requirements as stipulated in Annex 5.

5– Persons who have passed the following courses or 
certifications are exempted from the Securities exam:

i. USA: NASD/FINRA Series 7

ii. Canada: Canadian Securities Institute  
Canadian Securities Course 1 & 2 

iii. Kingdom of Saudi Arabia: CME 1 part II 

iv. CFA: Level 1, with at least 3 years of work experience.

v. UK: The Exams required in the UK are covered by ESA’s 
Securities course. 

vi. Holders of equivalent qualifications from other 
nations such as France, Germany, Australia, GCC  
(to be determined on a case by case basis)

6– Persons who have passed the certifications are 
exempted from the derivatives exam:

i. USA: NASD/FINRA Series 3 or 7

ii. Canada: Canadian Securities Institute 
Canadian Securities Course 1 and 2

iii. Kingdom of Saudi Arabia: CME 1 part II

iv. CFA Level 2, with at least 3 years of work experience or 
Chartered CFA

v. UK: The Exams required in the UK are covered by ESA’s 
Derivatives course

vi. Holders of equivalent qualifications from other 
nations such as France, Germany, Australia, GCC (to 
be determined on a case by case basis).

6  this article has been amended by announcement 39 dated 29/05/2018٢٠١٨\5\6   عّدلت هذه الفقرة بموجب اإلعالم رقم 35 تاريخ ٢٩
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الباب و – إنفاذ أحكام هذا النظام

250١ – إنفاذ أحكام هذا النظام من قبل الهيئة

يدخــل هــذا النظــام حّيــز التنفيــذ فــور نشــره فــي الجريــدة   –١
ــى أن يتــم االســتحصال  ــى أن يتــم االســتحصال عل الرســمية، عل

علــى الشــهادات المطلوبــة خــالل مهلــة أقصاهــا ٢٠٢٠/٢/٢٩ .7 

علــى المصــارف والمؤسسســات الماليــة ومؤسســات الوســاطة   –٢
ــا  ــؤدون لديه ــن ي ــخاص الذي ــماء األش ــة بأس ــد الهيئ ــة تزوي المالي
بعــد  يخضعــوا  لــم  لكنهــم  المســجلين  األشــخاص  وظائــف 
ــة  ــك خــالل مهل ــة بموجــب هــذا النظــام وذل ــات المطلوب لالمتحان

.٢٠١7/١٢/3١ أقصاهــا 
تمنــح المصــارف والمؤسســات الماليــة التــي تنــوي االســتمرار   –3
ــي  ــي ف ــًة تنته ــة مهل ــاألدوات المالي ــة ب ــال الخاص ــة األعم بمزاول
3١\١٢\٢٠١٨ الســتكمال ملــف كل منهــا لــدى هيئــة األســواق الماليــة 

ــد. ــص جدي ــذ ترخي ــة ألخ دون الحاج

ويجــب علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة كافــة، اســتكماالً لملفاتها، 
ـِ: ــد الهيئة ب تزوي

ــة  ــطة الخاص ــات األنش ــدد فئ ــول يح ــًا لألص ــع وفق ــتند موّق       -مس
المصــرف\ ينــوي  التــي  الماليــة  بــاألدوات  المتعلقــة  باألعمــال 

ــا.  ــة مزاولته ــة المالي المؤسس
غيــر  أو  المعتمديــن  الخارجييــن  المراقبــة  مفوضــي  تقريــر   -     
المعتمديــن لــدى المصــرف \ المؤسســة الماليــة يثبــث امتثــال كل 

ــة.٨ ــام كاف ــات هــذا النظ منهــا لموجب

ــة  ــات االداري ــرار للعقوب ــف احــكام هــذا الق يتعــرض كل مــن يخال  –4
االجــراء  المرعيــة  واالنظمــة  القوانيــن  فــي  عنهــا  المنصــوص 
ال ســيما تلــك المنصــوص عنهــا فــي القانــون رقــم ١6١ تاريــخ 
)المتعّلــق باألســواق الماليــة(. وال يحــول ذلــك دون   ٢٠١١/٨/١7
ــة التــي يمكــن ان تتعــرض  ــة او االداري ــات الجزائي تطبيــق العقوب

لهــا المؤسســات المخالفــة.

7 عّدلت هذه الفقرة بموجب اإلعالم رقم ٢٩ تاريخ ٢٠ شباط ٢٠١٨

٨ عّدلت هذه الفقرة بموجب اإلعالم رقم 4١ تاريخ ٢٠ حزيران ٢٠١٨

Part F – Enforcement of this Regulation’s 
provisions

2501 – Enforcement by the Authority of this Regulation’s 
provisions

1–  This Regulation enters into force upon its publication 
in the Official Gazette, at the condition of obtaining all 
required publications within a deadline not exceeding  
29/2/2020.7

2– Banks, financial institutions and financial intermediary 
institutions should provide the Authority with the 
names of the individuals undertaking the registrable 
functions for them but who did not take the exams 
prescribed by this Regulation, no later than 31/12/2017.

3– Banks and Financial Institutions, who intend to 
continue to carry out securities business, are given 
a deadline ending on 31/12/2018 to  complete the 
relevant file at the Capital Markets Authority, without 
the need for getting a new license.

In order to complete the above mentioned files, all Banks 
and Financial Institutions, must provide the Authority 
with the following:

- A duly signed document identifying the categories 
of activities related to securities business the Bank / 
Financial Institution intends to carry on. 

- A report from the external auditors, accredited or not 
accredited, of the Bank / Financial Institution which 
clearly states that each of the latter is fully compliant 
with all the requirements of this regulation.8

4– Any institution violating the provisions of this 
regulation shall be subject to the administrative 
sanctions set out in the observed laws and regulations, 
particularly those set forth in Law 161 of August 17, 
2011 (related to Capital Markets) these sanctions 
shall not impede the enforcement of other penal or 
administrative sanctions applicable to the violating  
institutions.

7  The Subarticle has been added by Announcement No 29  

issued on February 20, 2018  
8 This article has been amended by announcement 41 dated 20/06/2018
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الملحقات
األعمال  لمزاولة  ترخيص  المؤّسسة على  – طلب حصول   ١ الملحق 

المتعلقة باألدوات المالية

التعليمات
يجــب علــى مقــّدم طلــب الحصــول علــى موافقــة الهيئــة لمنحــه   –١
ترخيصــًا لمؤّسســة مرّخصــة بموجــب البــاب )ب( مــن النظــام 
االســتمارة  هــذه  يمــأل  أن  والتســجيل،  بالترخيــص  الخــاص 
ــة  ــى األمان ــة إل ــتندات المطلوب ــات والمس ــع المعلوم ــّدم جمي ويق

ــي: ــوان التال ــى العن ــة. عل ــدى الهيئ ــة ل العام
شــارع روما ، الوردية الحمرا  

 eosg@cma.gov.lb

ــات  ــع المعلوم ــه جمي ــق بطلب ــب أن يرف ــدم الطل ــى مق ــب عل يج  –٢
ــب  ــتمارة الطل ــة باس ــة المرفق ــي الالئح ــواردة ف ــتندات ال والمس

ــاه. ــّددة أدن المح

ُتقــّدم جميــع االســتمارات، والمعلومــات والتقاريــر الالزمــة بثــالث   –3
نســخ ورقيــة ونســخة إلكترونيــة علــى الســواء )علــى قــرص 
مدمــج CD أو عبــر البريــد اإللكترونــي المذكــور أعــاله(. أّمــا 
ــخة  ــا بنس ــب تقديمه ــًا، فيج ــتوجب توقيع ــي تس ــتندات الت المس

إلكترونيــة ونســخة ورقيــة أصليــة عنهــا.

يمكــن للهيئــة أن تطلــب مقابلــة مــدراء تنفيذييــن لــدى المؤسســة   –4
مقدمــة الطلــب، كمــا يمكــن لهــا أن تطلــب تقديــم المزيــد مــن 

المعلومــات أو المســتندات.

ــن  ــا لحي ــدء بمراجعته ــم الب ــة وال يت ــر المكتمل ــات غي ــاد الطلب ُتع  –5
اكتمالهــا.

ــة تضليــل  ــة أو محاول ــن معلومــات مضّلل ــب يتضّم ُيرفــض أي طل  –6
ــر  ــة أو غي ــة، أو خاطئ ــات ناقص ــم معلوم ــالل تقدي ــن خ ــة م للهيئ

ــة. دقيق

تصبــح المؤسســة مقّدمــة الطلــب خاضعــة لألنظمــة المرعيــة   –7
اإلجــراء فــور تقديمهــا طلــب الحصــول علــى موافقــة الهيئــة.

ANNEXES

ANNEX 1 – APPLICATION FOR A SECURITIES BUSINESS 
LICENSE AS AN APPROVED INSTITUTION

Instructions

1– An applicant for approval by the Authority as an 
approved institution under Part B of the Licensing 
and Registration Regulation must file this completed 
form and all supporting information and documents 
with the Authority at: 

 Rome Street, Hamra - Wardieh area 

 eosg@cma.gov.lb

2– An applicant must file all the information and 
documents listed in the exhibits to this application 
form, as prescribed below.

3– All forms, information and reports that are required 
to be filed must be submitted in both hard copy and 
soft copy (on a CD or to the above mentioned email). 
Documents that require a signature must be filed in 
hard copy original form as well as by soft copy.

4– The Authority may require an interview with senior 
executives of the applicant, and may require the 
applicant to file additional information or documents.

5– Incomplete applications will be returned and cannot 
be processed until completed.

6– An applicant that files misleading information, or 
that attempts to mislead the Authority by filing 
incomplete, false or inaccurate information, will be 
denied approval.

7– In making application for approval as an approved 
institution, an applicant becomes subject to the 
Regulations as of the time of application.



مجموعة 2000 – نظام الترخيص والتسجيل في األسواق المالية Series 2000 – Licensing and Registration Regulation24

APPLICATION FOR A SECURITIES BUSINESS LICENSE AS 
AN APPROVED INSTITUTION

Name of Applicant:

Date:

APPLICANT’S DECLARATION

1– We apply to be licensed as an approved institution to 
carry on securities business by the Authority.

2– We have read and understand the Regulations.

3– We undertake that, if this application is approved, we 
and our employees and agents will comply with the 
provisions of the Regulations and all decisions and 
directions of the Authority.

4– We hereby confirm that:

i. The information set out and included in this application 
is complete and accurate.

ii. We meet and are in compliance with all of the 
requirements for approval of the categories of license 
that we are applying for.

iii. There are no additional facts or matters that are material 
to the Authority’s consideration of our application that 
we have not disclosed to the Authority.

EXECUTED ON BEHALF OF THE APPLICANT:

[Name of applicant]

.................................................................................................

.................................................................................................

Date:

.................................................................................................

Name of signatory:

.................................................................................................

Title: [Chief Executive Officer or equivalent]

Mail address, telephone and email:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

طلــب حصــول مؤّسســة علــى ترخيــص لمزاولــة األعمــال المتعلقــة 
بــاألدوات الماليــة

إسم المؤسسة مقّدمة الطلب:
التاريخ:

تصريح مقدم الطلب
نتقــدم مــن الهيئــة بطلــب الحصــول علــى ترخيــص بصفة مؤّسســة   –١

مرّخصــة لمزاولــة األعمــال المتعلقــة بــاألدوات الماليــة.
تّم االطالع والموافقة على األنظمة المرعية اإلجراء.  –٢

فــي حــال تّمــت الموافقــة علــى طلبنــا، نتعهــد، إدارة ومســتخدمين   –3
ووكالء، االلتــزام باألنظمــة، والقــرارات والتوجيهــات الصــادرة عــن 

الهيئــة.

كما ونؤكد إلى حّد علمنا ومعرفتنا:  –4
أّن المعلومات الواردة والمتضمنة في طلبنا كاملة ودقيقة،  ٲ. 

أننــا نســتوفي ونمتثــل لجميــع شــروط الموافقــة التــي تطّبــق علــى  ب. 
فئــات الترخيــص موضــوع الطلــب، 

عــدم وجــود أّي وقائــع أو مســائل إضافّيــة هامــة لــم نفصــح عنهــا  ج. 
فــي طلبنــا، مــن شــأنها أن تؤّثــر علــى القــرار التــي ســتأخذه الهيئــة 

لــدى البــّت فــي هــذا الطلــب.

ُحّرر نيابًة عن مقّدم الطلب
]اسم مقدم الطلب[

.................................................................................................

.................................................................................................

التاريخ:

.................................................................................................

اسم الشخص المخّول بالتوقيع – )الصفة(:

.................................................................................................

]المدير التنفيذي أو من يوازيه[

العنوان البريدي، والهاتف، والبريد اإللكتروني:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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APPLICATION FORM

Note: All contact information must include full mailing 
address, email address and telephone numbers.

1– Name of applicant

2– Location and address of head office and mailing 
address

3– Name, title and contact information for the main 
contact person(s) for this application.

4– Name, address and contact information for legal 
counsel or other advisors who are advising the 
applicant on this application (if any).

5– Addresses of all websites

6– Company registration number

7– Legal status

 Joint Stock Company

 Subsidiary of Joint Stock Company (name)

 ............................................................................................

 Subsidiary of Lebanese bank (name)

 ............................................................................................

 Subsidiary of Lebanese Financial Institution (name)

 ............................................................................................

 Subsidiary of foreign bank or financial company (name)

 ............................................................................................

 Other (Specify)

 ............................................................................................

 ............................................................................................

8– Ownership:

i. Details of issued share capital.

ii. Transferability of ownership interests, including details 
of public trading of any securities of the applicant.

iii. Controllers – Name, address and full particulars for each 
controller of the applicant, including the percentage 
ownership position for each controller.

9– Governance: corporate governance structure, including 
details of board of directors.

i. Each director and each senior officer must file an 
application for registration as a registered person in 
the form prescribed by the Authority (see Annex 4).

استمارة الطلب
البريدي  العنوان  االتصال  معلومات  جميع  تتضمن  أن  يجب  مالحظة: 

الكامل، وعنوان البريد أإللكتروني وأرقام الهاتف.

إسم مقّدم الطلب  –١
مكان وعنوان المقر الرئيسي والعنوان البريدي لمقّدم الطلب  –٢

إسم وصفة المسؤول الرئيسي ووسائل التواصل الخاصة به  –3

اآلخريــن  المستشــارين  أو  القانونــي  المستشــار  إســم وعنــوان   –4
ــب )إن وجــدوا(، ووســائل  ــن يقدمــون المشــورة لمقــدم الطل الذي

التواصــل الخاصــة بهــم.
عناوين جميع المواقع إلكترونية  –5

رقم تسجيل الشركة  –6
الوضع القانوني  –7
شركة مساهمة  

فرع لشركة مساهمة )اإلسم(   

............................................................................................

فرع لمصرف لبناني )اإلسم(   

............................................................................................

فرع لمؤسسة مالية لبنانية )اإلسم(   

............................................................................................

فرع لمصرف أجنبي أو لشركة مالية أجنبية )اإلسم(  

............................................................................................   

غيره )حّدد(  

............................................................................................

............................................................................................

الملكية  –٨
تفاصيل عن رأس المال المصدر ٲ. 

قابليــة انتقــال حقــوق الملكيــة، بمــا فــي ذلــك تفاصيــل عــن  ب. 
ــب. ــدم الطل ــوزة مق ــون بح ــة تك ــي أي أدوات مالي ــام ف ــداول الع الت
األشــخاص المؤثــرون- إســم وعنــوان وكامــل التفاصيــل عــن كل  ج. 
شــخص مؤثــر لــدى المؤسســة مقدمــة الطلــب، بمــا فــي ذلــك 

النســبة المئويــة لملكيــة كل شــخص مؤثــر. 
الحوكمــة: هيكليــة حوكمــة المؤسســة، بمــا فــي ذلــك تفاصيــل عــن   -٩

مجلــس اإلدارة.
يجــب علــى كل مديــر وكل مســؤول رئيســي أن يمــأل طلــب  ٲ. 
التســجيل بصفــة شــخص مســّجل بحســب األصــول التــي تفرضهــا 

الهيئــة )راجــع الملحــق 4(.
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10– Categories of License

Types of securities business applicants seeks a license for 
(check all that apply)

1- Dealing – Deals in or trades a security as principal
– Deals in or trades a security as agent
– Selling, buying, or taking an order to sell or 

buy, a security
– Market maker or liquidity provider
– Managing subscriptions for or distributing 

securities
– Underwriting securities
– Assignment of securities

2- Advising – Advising individuals about the benefits and 
risks of their investments

– Advising another institution about benefits 
and risks of its investments

–Providing financial advice to companies 
– Other – specify

3- Arranging – Arranges transactions relating to securities 
business

– Introduces persons to transactions in 
securities business

– Arranging corporate finance 
transactions(includes mergers & 
acquisitions, securities offerings, public or 
private placements)

– Arranges for a third party to provide 
custody services.

Note: Arranging does not include Dealing
(executing trades).

4- Managing – Managing a security or a portfolio of 
securities for another person on a 
discretionary basis

– CIS Manager of a collective investment 
scheme (Additional requirements apply 
under the CIS Regulation.)

– Approved distribution agent for a foreign 
collective investment scheme.

5- Custody – Holding and safeguarding assets for another 
person, including securities

– Client custody services, including 
administering rights, benefits and actions 
relating to a security

– CIS Custodian for a collective investment 
scheme. (Additional requirements apply 
under the CIS Regulation.)

11– Details of current business activities (if any)

12– Details of license by Banque du Liban (if applicable)

13– Proposed location and address of offices of all approved 
institution operations (including branch offices)

14– Name and address of all subsidiaries or affiliated 
entities of the applicant

فئات الترخيص   -١٠
أنواع األعمال المتعلقة باألدوات المالية موضوع طلب الترخيص 

)ضع عالمة إلى جانب كل ما ينطبق(

– التعامل أو التداول في أداة مالية من حساب المؤّسسة الخاص١– التعامل
– التعامل أو التداول في أداة مالية من حساب العمالء

– بيع، شراء، أو تلقي أمر ببيع أو بشراء أداة مالية

– صانع السوق أو مؤمن السيولة.
– إدارة االكتتابات في األدوات المالية، أو توزيع األدوات 

المالية أو ضمان االكتتاب باألدوات المالية
– التفّرغ عن األدوات المالية

٢– تقديم 
المشورة

– تقديم المشورة لألفراد بشأن مزايا ومخاطر استثماراتهم
ومخاطر  مزايا  بشأن  أخرى  لمؤسسة  المشورة  تقديم   –

استثمارها
– تقديم المشورة المالية للشركات

– آخر، للتحديد

– ترتيب العمليات المتعلقة باألدوات المالية3– الترتيب

– تعريف األشخاص على األعمال المتعلقة باألدوات المالية

– ترتيب عملّيات مالية خاصة بالشركة، )بما فيها عملّيات 
أو  العام  االكتتاب  طرح  وعمليات  واستحواذ،  دمج 

الخاص في األدوات المالية(.

– ترتيب خدمات إيداع من قبل طرف ثالث 

مالحظة: الترتيب ال يشمل التعامل )تنفيذ عمليات تداول(.

– إدارة أداة مالية أو محفظة أدوات مالية لصالح شخص 4– اإلدارة
آخر بشكل استنسابّي

– إدارة هيئات االستثمار الجماعي )تنطبق شروط إضافية 
بموجب النظام الخاص بهيئات االستثمار الجماعي(

– القيام بدور وكيل توزيع معتمد لهيئة استثمار جماعي 
أجنبية.

لصالح 5– اإليداع المالية  األدوات  ذلك  في  بما  األصول  حفظ   –
شخص آخر

– تقديم خدمات إيداع للعمالء، وإدارة الحقوق، والمنافع 
واإلجراءات المتصلة بأداة مالية

)تطبق  جماعي  استثمار  لهيئة  اإليداع  بدور  القيام   –
بهيئة  الخاص  النظام  بموجب  إضافية  شروط 

االستثمار الجماعي(.

 
تفاصيل عن أنشطة األعمال الحالية )إن ُوجدت(  –١١

لبنــان مصــرف  قبــل  مــن  الممنــوح  الترخيــص  عــن   ١٢– تفاصيــل 
)حيث ينطبق(

١3– عنــوان مكاتــب المؤسســة المرخصــة )بمــا فــي ذلــك مكاتــب 
الفــروع(

للمؤسســة  التابعــة  الهيئــات  أو  الفــروع  ١4– إســم وعنــوان جميــع 
الطلــب مقدمــة 
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15– Name, address and contact information for external 
auditors

16– Name, address and contact information for the 
applicant’s principal bank

17– Membership in any securities exchange, professional 
body or self-regulatory organization (SRO), including 
details of membership category and status.

18– Details of registration, licensing or other form of 
authorization by any securities regulatory authority 
or other statutory authority outside Lebanon 

19– Has the applicant ever been refused membership in 
any securities exchange, SRO or professional body for 
which it has applied? (If yes provide details).

20– Has the applicant’s membership in any securities 
exchange, SRO or professional body ever been 
suspended or terminated? (If yes provide details).

21– Has the applicant’s registration, licensing or other 
form of authorization by any securities regulatory 
authority or other statutory authority ever been 
suspended or terminated? (If yes provide details).

22– Is the applicant currently the subject of any 
investigation, regulatory proceeding or litigation? (If 
yes provide details).

EXHIBIT 1

INFORMATION AND DOCUMENTS REQUIRED TO BE FILED 
WITH THE APPLICATION

An applicant for a license for any type of securities 
business must file all of the following information and 
documents with the Authority.

1– Board of Directors Resolution

 A resolution of its board of directors (or equivalent 
governing body) in the form prescribed by the 
Authority approving the application and its contents, 
and certifying the accuracy and completeness of the 
accompanying information and documents.

2– Securities Business Profile

 A proposed securities business profile including all 
types of license to carry on securities business that 
the application covers. The profile must set out the 
types of financial instruments and the types of 
services that the applicant proposes to provide under 
each category of license.

3– Business Plan

 A detailed business plan for the securities business 
covered by the application, including the following:

i. Introduction and background

ii. Business strategy

iii. Nature and scale of the proposed securities business, 
including sources of business and nature of customers 
and types of financial instruments and services that it 
intends to provide to clients

ووســائل  وعناوينهــم  الخارجييــن،  المراقبــة  مفّوضــي  ١5– أســماء 
التواصــل معهــم

١6– إســم المصــرف الرئيســي للمؤسســة مقدمــة الطلــب، وعنوانــه 
ــه ــل مع ــائل التواص ووس

الماليــة،  لــألدوات  ســوق  أي  فــي  العضويــة  حــول  ١7– معلومــات 
ــا  ــك فئته ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة ذاتي ــة رقاب ــة أو مؤسس ــة مهني أو هيئ

ووضعهــا.
١٨– تفاصيــل عــن التســجيل، أو الترخيــص أو أي شــكل آخــر مــن 
أشــكال التفويــض الصــادر عــن أي ســلطة رقابيــة أو أي هيئــة 

قانونيــة أخــرى خــارج لبنــان.
ــي  ــب ف ــة الطل ــة مقدم ــة المؤسس ــت عضوي ــبق أن ُرفض ــل س ١٩– ه
ــة  ــة، أو هيئ ــة ذاتي ــة رقاب ــة، أو مؤسس ــألدوات المالي ــوق ل أي س

ــل(. ــاء التفاصي ــم، إعط ــة نع ــت اإلجاب ــال كان ــي ح ــة؟ )ف مهني
نهيــت عضويــة المؤسســة مقدمــة الطلــب  ٢٠– هــل ســبق أن ُعّلقــت أو اأ
فــي أي ســوق لــألدوات الماليــة، أو مؤسســة رقابــة ذاتيــة، أو هيئــة 

مهنيــة؟ )فــي حــال كانــت اإلجابــة نعــم، إعطــاء التفاصيــل(.
٢١– هــل ســبق أن تــّم تعليــق أو إنهــاء تســجيل المؤسســة مقدمــة 
الطلــب، أو ترخيصهــا أو أي شــكل مــن أشــكال التفويــض الصــادر 
عــن ســلطة رقابيــة أو أي هيئــة قانونيــة أخــرى؟ )فــي حــال كانــت 

ــة نعــم، إعطــاء التفاصيــل(. اإلجاب
٢٢– هــل تخضــع المؤسســة مقدمــة الطلــب فــي الوقــت الحاضــر ألي 
تحقيــق، أو إجــراءات قانونيــة أو دعــوى قانونيــة؟ )فــي حــال 

ــل(. ــم، إعطــاء التفاصي ــة نع ــت اإلجاب كان

المستند ١

المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها مع الطلب

من  فئة  أي  لمزاولة  ترخيص  على  للحصول  الطلب  مقّدم  على  يجب 
األعمال المتعّلقة باألدوات المالية أن يقّدم إلى الهيئة جميع المعلومات 

والمستندات التالية:

١– قرار مجلس اإلدارة 
ــب  ــة الطل ــة مقدم ــس إدارة المؤسس ــن مجل ــادر ع ــرار ص ــو ق وه  
بحســب األصــول اّلتــي تفرضهــا الهيئــة، بحيــث يعكــس الموافقــة 
علــى الطلــب ومحتوياتــه، ويؤكـّـد علــى دّقــة واكتمــال المعلومــات 

ــه. ــة ب ــتندات المرفق والمس

٢– جدول باألعمال المتعلقة باألدوات المالية
جــدول باألعمــال المتعّلقــة بــاألدوات الماليــة المنــوي القيــام بهــا،   
تضــم جميــع فئــات التراخيــص الالزمــة لمزاولــة األعمــال المتعلقــة 
ــذا  ــّدد ه ــب أن يح ــب. يج ــملها الطل ــي يش ــاألدوات الماليــة الت ب
ــّدم  ــرح مق ــي يقت ــة والخدمــات الت ــات األدوات المالي الجــدول فئ

ــص. ــات الترخي ــن فئ ــة م ــب كل فئ ــا حس ــب تزويده الطل

خطة العمل  –3
خطــة عمــل تفصيلّيــة لألنشــطة المتعلقــة بــاألدوات الماليــة التــي   

ــك: ــي ذل ــا ف ــب، بم ــملها الطل يش
المقدمة والخلفية ٲ. 
استراتيجية العمل ب. 

ــة،  ــة المقترح ــاألدوات المالي ــة ب ــال المتعلق ــاق األعم ــة ونط طبيع ج. 
بمــا فــي ذلــك مصــادر النشــاط وطبيعــة العمــالء وأنــواع األدوات 

ــا. ــوي تقديمه ــي ين ــة الت ــات المالي والخدم
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iv. Capital structure and financing arrangements

v. Key risks and risk management approach

vi. IT strategy and operations overview, including 
any arrangements for the outsourcing of any IT, 
operational or administrative functions. Specify the 
name, address and contact details of any agents 
or third parties that will provide services to the 
applicant, with details of the services to be provided.

vii.  Arrangements made for custody of clients’ securities and 
handling of client money, detailing names and addresses 
of the custodian and any other third party providers to 
be used by the applicant for custodian activities.

viii.  Arrangements made for clearing and settlement of 
transactions

ix. Securities business – a detailed description of the 
securities business activities that the applicant 
proposes to undertake under each category of license 
that it is applying for

x. Financial projections for a 3 year period covering the 
institution as a whole and each type of securities 
business that it proposes to undertake

xi. Securities exchanges and markets that the applicant 
intends to trade in

xii.  Securities exchanges, clearing houses, depositaries 
and self-regulatory organizations (SROs) that the 
applicant is, or intends to become, a member of.

4–  Controllers

 A list of all controllers of the applicant, and provide 
details of the identity, ownership (if applicable), 
integrity, regulatory status, business record and 
financial position of each proposed controller.

5– Close Links

 A list of all persons that have, or are proposed to 
have, close links with the applicant, with details 
of the identity, ownership (if applicable), integrity, 
regulatory status, business record and financial 
position of each such person.

6– Financial Statements

 Financial statements prepared and certified by the 
applicant’s auditors in accordance with Lebanese 
accounting standards. The statements must set 
out the applicant’s current and projected financial 
position (including its capital, assets, liabilities, 
revenues and expenses) as at:

i. the end of its last fiscal year, or for a new entity, the 
date of the financial statements,

ii. the proposed date of the commencement of business, 
and

iii. 12 months after the date of commencement of 
business. 

Evidence to support the current and projected financial 
position and the validity of the assumptions that the 
financial statements are based on must be provided.

مكّونات رأس المال ومصادر التمويل د. 
المخاطر الرئيسية وكيفّية إدارة المخاطر هـ. 

لمحــة عامــة عــن اســتراتيجية المعلوماتيــة والعمليــات، بمــا فــي  و. 
ذلــك أي ترتيبــات لتلزيــم جهــات خارجيــة فــي هــذا المجــال، 
والوظائــف التشــغيلية أو اإلداريــة. تحديــد إســم وعنــوان ووســائل 
ــّدم  ــوف يق ــث س ــرف ثال ــل أو ط ــع أي وكي ــة م ــل الخاص التواص

ــا. ــل عنه ــر تفاصي ــب، وتوفي ــّدم الطل ــات لمق خدم

وإدارة  للعمــالء  الماليــة  األدوات  إليــداع  المتخــذة  الترتيبــات  ز. 
ــث  ــرف ثال ــع وأي ط ــن الودي ــماء وعناوي ــل أس ــم، وتفاصي أمواله
يوّفــر خدمــات متعّلقــة بأنشــطة الحفــظ إلــى مقــدم الطلــب.

الترتيبات المتخذة لمقاصة وتسوية العمليات. ح. 

ــّي لألنشــطة  ــة - عــرض تفصيل ــاألدوات المالي األعمــال المتعّلقــة ب ط. 
المتعّلقــة بــاألدوات الماليــة التــي ينــوي مقــدم الطلــب القيــام بهــا 

فــي كل فئــة مــن فئــات الترخيــص موضــوع الطلــب.

التوقعــات الماليــة لفتــرة ثــالث ســنوات تشــمل المؤسســة بصــورة  ى. 
عامــة، مــع التفصيــل لــكل نــوع مــن أنــواع األدوات الماليــة التــي 

تنــوي القيــام بهــا.
ــب  ــدم الطل ــوي مق ــي ين ــة الت ــواق األدوات المالي ــات وأس البورص ك. 

ــا ــداول فيه الت
البورصــات وأســواق األدوات المالية، وغرف المقاصة، ومؤسســات  ل. 
اإليــداع والمؤسســات اّلتــي تتمّتــع بســلطة تنظيميــة والتــي يكــون 

مقــدم الطلــب عضــوًا فيهــا، أو ينــوي االنضمــام إليهــا.

األشخاص المؤثرون  –4
الطلــب،  مقــدم  لــدى  المؤّثريــن  باألشــخاص  الئحــة  توفيــر   
ــه )إذا  ــرح، وملكيت ــر مقت ــخص مؤث ــة كّل ش ــن هوي ــل ع وتفاصي
انطبــق الحــال(، ونزاهتــه، ووضعــه القانوني، وســّجله فــي األعمال 

المالــي. ووضعــه 

الروابط الوثيقة  –5
ــن يقيمــون، أو يقترحــون  ــع األشــخاص الذي ــر جــدول بجمي توفي  
إقامــة روابــط وثيقــة مــع مقــدم الطلــب، مــع تفاصيــل عــن هويــة 
كل شــخص منهــم، وملكيتــه )حيــث ينطبــق(، ونزاهتــه، ووضعــه 

ــي. ــه المال ــال ووضع ــي األعم ــّجله ف ــي، وس القانون

البيانات المالية  –6
هــي البيانــات التــي يّعدهــا ويصــادق عليهــا مفّوضــو المراقبــة   
الخارجيــون وفقــًا لمعاييــر المحاســبة المعتمــدة فــي لبنــان. يجــب 
لمقــدم  والمتوقــع  الحالــي  المالــي  الوضــع  البيانــات  تحــّدد  أن 
الطلــب )بمــا فــي ذلــك رأســماله وموجوداتــه ومطلوباتــه وإيراداتــه 

ــك: ــه( وذل ونفقات

فــي نهايــة ســنته الماليــة أو بالنســبة إلــى مؤسســة جديــدة، فــي  ٲ. 
تاريــخ الكشــوفات الماليــة،

التاريخ المقترح لمباشرة األعمال، ب. 

١٢ شهرًا بعد تاريخ المباشرة باألعمال. ج. 

يجــب تقديــم المســتندات اّلتــي تثبــت ســالمة للوضــع المالــي الحالــي 
والمتوقــع وصحــة االفتراضــات التــي تســتند إليهــا البيانــات الماليــة.
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7– Registered Persons

 A list of each person who is to be a registered person 
and an application form for registration for each such 
person in accordance with this Regulation.

8– Systems and Controls

 Systems and controls documentation as follows: 

i. Financial controls policies and procedures

ii. Risk management policies and systems

iii. Anti-money laundering and anti-terrorism financing 
program and procedures

iv. Compliance manual

v. Compliance monitoring program

vi. Code of conduct for directors, officers and employees

9– Operations Manual

 Operations procedures manual setting out the 
procedures and systems to be employed for all 
material business and administrative operations, 
including:

i. Opening and administration of client accounts

ii. Processing and recording of orders, and the execution, 
settlement and confirmation of trades

iii. Reporting to clients

iv. Providing suitable advice and services to clients

v. Handling and custody of client money and client 
assets

vi. Compliance with all record-keeping requirements

10– Terms of Business

 The proposed terms of business in client agreements 
(in accordance with the Business Conduct Regulation), 
including the proposed forms to be signed by clients.

11– Fees

 A list of proposed fees, commissions, charges and 
other expenses payable by clients.

12– Material Contracts

 A copy of agreements, arrangements and understandings 
with third parties to provide any material services or 
operations, including:

i. Execution, clearing and settlement of trades

ii. Custody of client money or client assets;

iii. Arrangements to offer products or services provided 
by, sponsored by, or associated with a third party

iv. Arrangements to introduce clients

v. Information technology services, including database 
services, computer systems, processing and IT audit 
services

vi. Record-keeping

األشخاص المسجلون  –7
توفيــر جــدول بجميــع األشــخاص المفتــرض تســجليهم، واســتمارة   

ــام ــذا النظ ــًا له ــخص وفق ــكّل ش ــجيل ل ــب التس طل

٨– النظم والضوابط الرقابية
تتضّمن المستندات المتصلة بالنظم والضوابط الرقابية ما يلي:  

السياسات واإلجراءات الخاصة بالرقابة المالية ٲ. 
السياسات والنظم المتصلة بإدارة المخاطر ب. 

ج. البرامــج واإلجــراءات المتصلــة بمكافحــة تبييــض األمــوال وتمويــل 
اإلرهاب.

دليل االمتثال د. 
برنامج متابعة االمتثال هـ. 

قواعد السلوك للمدراء والمسؤولين والمستخدمين و.  

دليل العمليات  –٩
هــو دليــل يحــّدد اإلجــراءات والنظــم الواجــب تطبيقهــا فــي جميــع   

ــك: ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات اإلداري ــية والعملي ــطة األساس األنش

فتح وإدارة حسابات العمالء ٲ. 
معالجة وتسجيل األوامر، وتنفيذ وتسوية وتأكيد العمليات ب. 

ج. تزويد العمالء بالتقارير

تقديم المشورة والخدمات المالئمة للعمالء د. 
حفظ وإدارة أموال العميل وموجوداته هـ. 

االمتثال لجميع متطلبات حفظ السجالت و. 

شروط وأحكام التعاقد )التعامل(  –١٠
ــًا  ــات مــع العمــالء )وفق األحــكام المقترحــة للتعامــل فــي االتفاقي  
ــتمارات  ــك االس ــي ذل ــا ف ــل(، بم ــلوكيات العم ــاص بس ــام الخ للنظ

المقترحــة التــي يجــب أن يوقعهــا العمــالء.

١١– الرسوم
توفيــر جــدول بالرســوم والعمــوالت والتكاليــف وغيرهــا مــن   

العمــالء. علــى  المتوجبــة  النفقــات 

١٢– العقود األساسية
هــي نســخة عــن االتفاقيــات والعقــود مــع أطــراف أخــرى لتقديــم   

خدمــات أساســية أو تنفيــذ عمليــات، بمــا فــي ذلــك:

تنفيذ ومقاصة وتسوية العمليات؛ ٲ. 
حفظ أموال العميل أو موجوداته؛ ب. 

توفيــر منتجــات أو خدمــات يقدمهــا مباشــرة أو عــن طريــق طــرف  ج. 
ثالــث.

آلية تعريف العمالء د. 
ــدة  ــات قاع ــك خدم ــي ذل ــا ف ــات، بم ــا المعلوم ــات تكنولوجي خدم هـ. 
ــر والمعالجــة والتدقيــق فــي مجــال  البيانــات، وأنظمــة الكومبيوت

ــات ــا والمعلوم التكنولوجي
حفظ السجالت و. 
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vii. Compliance services

viii. Risk management services

ix.  Audit services 

13– Insurance

 Details of professional indemnity insurance policies 
in accordance with the requirements prescribed by 
the Authority in the Business Conduct Regulation.

14– Incorporation Documents

 Copy of the articles of association or by-laws, for a 
company.

15– Corporate Structure

 Ownership structure chart showing the corporate 
group that the applicant is part of (if any), including 
each controller and each person that the applicant has 
close links with.

16– Organization Chart

 Organization chart that includes the applicant’s 
governing body, all departments and units of the 
business, the CEO and senior management, the Head 
of Compliance and MLRO. The chart must set out the 
reporting lines of each department and senior manager 
in the business.

17– Business Continuity

 Copy of the applicant’s business continuity plan.

خدمات االمتثال ز. 
خدمات إدارة المخاطر ح. 

خدمات التدقيق ط. 

١3– التأمين
تفاصيــل عــن تغطيــة بوالــص التأميــن المتعلقــة بالتعويضــات   
المهنيــة وفقــًا لمتطلبــات الهيئــة الــواردة فــي النظــام الخــاص 

العمــل. بســلوكيات 

١4– مستندات التأسيس
نسخة عن النظام األساسي أو النظام الداخلي للشركة.  

١5– هيكلية الشركة
هيكليــة الملكيــة التــي تبّيــن المجموعــة االقتصاديــة التــي ينتمــي   
إليهــا مقــدم الطلــب )إن وجــدت(، بمــا فــي ذلــك كل شــخص مؤثــر 

وكل شــخص لــه روابــط وثيقــة مــع مقــدم الطلــب. 

١6– الهيكلية التنظيمية
تضــم مجلــس اإلدارة لــدى مقــدم الطلــب، والمديــر التنفيــذي   
واإلدارة العليــا التنفيذيــة، ورئيــس دائــرة االمتثــال ومســؤول 
اإلبــالغ عــن تبييــض األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب وجميــع 
ــة  ــة المرجعي ــذه الهيكلي ــّدد ه ــب أن تح ــدات. يج اإلدارات والوح

ــي. ــر رئيس ــرة ومدي ــكل دائ ــة ل اإلداري

١7– استمرارية العمل
نسخة عن خطة استمرارية العمل في المؤسسة مقدمة الطلب  
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ANNEX 2 – INFORMATION AND DOCUMENTS REQUIRED 
TO BE FILED WITH APPLICATIONS FOR APPROVAL TO 
ESTABLISH A FINANCIAL INTERMEDIATION COMPANY

Instructions

In addition to the information and documents that 
must be filed with an application for license in Annex 1 
above, an application for approval to establish a financial 
intermediation company must file all of the following 
information and documents with the Authority.

1– Founders and Officers

 A document certifying the identity of the founders, 
the persons participating in subscriptions for the 
company’s capital, and the persons to hold senior 
management positions in the company. (This may 
include an extract from the Civil Register / identity 
card / passport, or in the case of a legal entity, a 
registration certificate from the Commercial Register).

2– Personal Statements
 A statement signed by each person listed in #1, 

including their curriculum vitae (degrees, experience, 
and other information on their financial status and 
background) and a precise evaluation of their net 
worth. If legally available, include an official police 
record issued within the last three months.

3– Subscriptions

 A statement listing the percentage participation of all 
subscribers in the capital of the company, including 
the categories of shares, and their distribution among 
Lebanese and non-Lebanese persons, and resident 
and non-resident persons.

4– Feasibility Study

 An economic feasibility study on the establishment 
of the company, covering a three-year period and 
showing in detail:

i. The company’s financing sources, initial capital 
investments and other start-up resource requirements

ii. Projected annual profit and loss account, including 
revenues.

iii. Projected annual expense budgets.

iv. Projected cash flow.

5– Business Relationships

 A statement listing any existing or proposed relationship 
between the company and any financial institution, 
broker-dealer or other financial entity, whether in 
Lebanon or abroad.

6– Constitution

 Final or draft copies of the company’s articles of 
incorporation constitution and by-laws

ــب  ــا مــع طل الملحــق 2 – المعلومــات والمســتندات الواجــب تقديمه
ــى تأســيس شــركة وســاطة ماليــة الموافقــة عل

التعليمات
للحصول على موافقة لتأسيس شركة وساطة مالية، يجب، باإلضافة 
وفقًا  الترخيص  بطلب  إرفاقها  الواجب  والمستندات  المعلومات  إلى 

للملحق رقم ١ أعاله، تقديم المعلومات والمستندات التالية للهيئة.

المؤسسون واإلداريون  –١
واألشــخاص  المؤسســين  األعضــاء  هويــة  يؤكــد  مســتند   
ــخاص  ــركة، واألش ــمال الش ــي رأس ــاب ف ــي االكتت ــاركين ف المش
الذيــن يشــغلون مناصــب فــي مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا 
التنفيذيــة فــي الشــركة. )وقــد يشــمل هــذا إخــراج قيــد فــردي/

الســجل  فــي  تســجيل  شــهادة  أو  ســفر،  هوية/جــواز  بطاقــة 
معنويــًا(. كان شــخصًا  فــي حــال  التجــاري 

البيانات الشخصية  –٢
بيــان موقــع مــن كل شــخص مذكــور فــي الفقــرة ١ أعــاله، بمــا فــي   
ــن  ــرى ع ــات أخ ــه، ومعلوم ــهادته، خبرت ــة )ش ــيرته الذاتي ــك س ذل
وضعــه المالــي( وتقييــم دقيــق لمالءتــه وقدرتــه الماليــة. باإلضافــة 
إلــى نســخة موثقــة عــن الســجل العدلــي ال يعــود تاريــخ إصدارهــا 

ألكثــر مــن ثالثــة أشــهر، فــي حــال توفــر ذلــك قانونــًا.

االكتتابات  –3
بيــان تظهــر فيــه النســبة المئويــة لمشــاركة جميــع المكتتبيــن فــي   
ــن  ــا بي ــهم، وتوزيعه ــات األس ــك فئ ــي ذل ــا ف ــركة، بم ــمال الش رأس
ــن. ــر المقيمي ــن وغي ــن، والمقيمي ــر اللبنانيي ــن وغي األشــخاص اللبنانيي

دراسة الجدوى  –4
ــة لتأســيس شــركة، تغطــي فتــرة ثــالث  دراســة جــدوى اقتصادي  

بالتفصيــل: وتبّيــن  ســنوات 

مصــادر تمويــل الشــركة، واالســتثمارات األوليــة فــي رأس المــال  ٲ. 
وغيرهــا مــن المتطلبــات الالزمــة إلطــالق المشــروع.

ذلــك  فــي  بمــا  المتوقعــة،  الســنوية  والخســائر  األربــاح  بيــان  ب. 
اإليــرادات

موازنة التكاليف السنوية المتوقعة. ج. 
التدفق النقدي المتوقع د. 

عالقات العمل  –5
ــركة  ــن الش ــأ بي ــن أن تنش ــة أو يمك ــة قائم ــن أي عالق ــان يتضم بي  
وأي مؤسســة ماليــة، أو وســيط مالــي أو أي هيئــة ماليــة، فــي 

لبنــان أو فــي الخــارج.

التأسيس  –6
مسودة النظام األساسي/ الداخلي للشركة أو نسخته النهائية.  
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ANNEX 3 – NOTIFICATION REQUIREMENTS TO THE 
AUTHORITY

An approved institution must provide notice to the 
Authority of the following changes under article 2304. 
All notices must be provided in the form prescribed by 
the Authority.

1– Changes in Name or Office

 An approved institution must notify the Authority at 
least 30 days before any change in:

i. its name, its registered name or any business name 
that it uses in carrying on securities business or

ii. the address of its head office or, if different, the address 
of the place for service of notices or documents.

2– Changes in Business

 An approved institution must notify the Authority 
within 7 days of:

i. the formation, acquisition, disposal or dissolution of 
a subsidiary, including the subsidiary’s name and its 
principal business,

ii. any changes in the information originally submitted 
under the following headings:

– branch offices in Lebanon from where it carries on 
securities business,

– insurance arrangements,

– the countries outside Lebanon where it carries on 
securities business, including whether the business 
operates as a branch office, a subsidiary or otherwise, 
and

– the contracts or arrangements to clear and settle 
transactions or for custody of client money or client 
assets.

3. Proposed Changes in Business

 An approved institution must give the Authority prior 
notice (or if the event has occurred, notice as soon as 
it becomes aware) of:

i. a proposed reorganization, business expansion or 
other change that could have a material impact on 
its securities business, risk profile or resources, 
including, but not limited to:

– Setting up a new business within its corporate group

– Establishing a new branch

– Selling or offering a new type of financial or securities 
product or service

– The acquisition of any material business or the 
disposal of any material part of its business

– The sale or transfer of any material assets or parts of 
its business,

– Ceasing to undertake a securities business activity, or 
significantly reducing the scope of any activity,

الملحق 3 – موجب تبليغ الهيئة

يجــب علــى المؤسســة المرخصــة إبــالغ الهيئــة بشــأن المتغّيــرات 
التــي  بالمــادة ٢3٠4 أعــاله، وذلــك عمــاًل باألصــول  التاليــة، عمــاًل 

تحددهــا الهيئــة.

تغييرات في االسم أو المكتب  –١
ــًا  ــل 3٠ يوم ــة قب ــغ الهيئ ــة أن تبل ــة المرّخص ــى المؤّسس ــب عل يج  

علــى األقــل مــن إجــراء أي تغييــر فــي:
ــي  ــتخدمه ف ــاري تس ــم تج ــجل أو أي اس ــمها المس ــمها، أو اس اس ٲ. 

أو الماليــة  بــاألدوات  المتعلقــة  األعمــال  مزاولــة 
عنــوان مقّرهــا الرئيســي، أو إذا اختلــف، عنــوان محــل تســليم  ب. 

المســتندات. أو  اإلشــعارات 

تغييرات في العمل  –٢
يجــب علــى المؤّسســة المرّخصــة إبــالغ الهيئــة خــالل 7 أيــام بمــا   

ــي: يل
ــا  ــا، بم ــا، أو حّله ــا، أو التصــّرف به ــة أو تمّلكه تأســيس شــركة تابع ٲ. 

فــي ذلــك اســمها وأعمالهــا الرئيســية.

أي تغيير في المعلومات المقّدمة أصاًل تحت العناوين التالية: ب. 

تــزاول األعمــال المتعلقــة  لبنــان حيــث  مكاتــب فروعهــا فــي   –
الماليــة،  بــاألدوات 

عقود التأمين،  –
بــاألدوات  المتعلقــة  تــزاول األعمــال  الــدول الخارجيــة حيــث   –
ــب  ــل كمكت ــة تعم ــت المؤسس ــا إذا كان ــك م ــي ذل ــا ف ــة، بم المالي

فرعــي، أو شــركة تابعــة أو غيــر ذلــك، 

العقــود أو اإلجــراءات المعتمــدة إلتمــام وتســوية العمليــات أو   –
موجوداتهــم. أو  العمــالء  أمــوال  حفــظ 

التغييرات المقترحة في العمل  –3
يجــب علــى المؤّسســة المرّخصــة أن تبلــغ الهيئــة مســبقًا )أو فــي   

ــه( بـــ: ــا بحدوث ــور علمه ــرات، ف ــدوث تغيي ــال ح ح

اقتــراح إعــادة تنظيــم المؤسســة، أو توســيع نطــاق أعمالهــا، أو أيــة  ٲ. 
تغييــرات أخــرى قــد تؤثــر بشــكل جوهــري علــى أعمالهــا المتعلقــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــوارد، بم ــر أو الم ــى المخاط ــة، أو عل ــاألدوات المالي ب

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
القيام بأعمال جديدة ضمن مجموعة شركاتها  –

إنشاء فرع جديد  –
بيع أو تسويق منتجات أو خدمات مالية جديدة  –

تمّلك أو التنازل عن أي من العناصر األساسية المكّونة ألعمالها  –

بيع أو نقل ملكية أي من أصولها أو العناصر المكّونة ألعمالها،  –

ــص  ــة أو تقلي ــال األدوات المالي ــي أعم ــاط ف ــن أي نش ــف ع التوق  –
نطاقــه بشــكل ملحــوظ.
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ii. Entering into, or significantly changing, a material 
outsourcing arrangement covering any of its business 
or administrative functions,

iii. A significant failure in its systems or controls, including 
those reported by its auditor or internal audit function,

iv. Any change that could result in a material change in 
its capital adequacy or capital position, including:

– Any action that would result in a material change in its 
financial resources or financial resources requirements

– The payment of a special dividend or the repayment 
of share capital or a loan or credit

– Any significant losses, whether recognized or 
unrecognized

– Any action proposed by a controller or a member of its 
corporate group.

4– Material Changes and Events

 An approved institution must notify the Authority 
immediately of:

i. Any material change in, or event related to, its 
business, operations or financial soundness,

ii. the presentation of a petition for the winding up or 
bankruptcy of the approved institution, a controller 
of the institution or any person that the institution 
has close links with,

iii. notice of any meeting to consider a resolution to 
wind up the approved institution, a controller of the 
institution or any person that the institution has 
close links with,

iv. any insolvency event,

v. the imposition of disciplinary sanctions on the 
approved institution or a controller of the institution 
by any regulatory authority,

vi. the conviction of the approved institution of any 
criminal offence or any offence under legislation 
relating to banking or other financial services, 
taxation or involving fraud or any act involving a lack 
of integrity or dishonesty,

vii. the granting or refusal of any application for, or 
revocation of, approval to carry on securities, banking 
or insurance business in any other country,

viii. the withdrawal or refusal of an application for, or 
revocation of, membership of a securities exchange 
or clearing agency,

ix. the appointment of inspectors by an official or 
regulatory authority to investigate the affairs of the 
approved institution,

x. a change in its external auditors,

xi. a significant act of misconduct by the approved 
institution or any of its registered persons,

xii.  any lawsuit initiated against the approved institution 
by one of its clients,

وظائفهــا  أو  المؤّسســة  أعمــال  مــن  أساســي  جــزء  أي  تلزيــم  ب. 
عليــه، ملحوظــة  تغييــرات  إدخــال  أو  اإلداريــة، 

خلـل مهـّم فـي نظمهـا وأنظمتهـا الرقابّية، بمـا في ذلك الخلـل اّلذي  ج. 
يبّلـغ عنـه مفـّوض المراقبـة الخارجـي أو المدقـق الداخلـي لديها،

أي تغييــر جوهــري قــد يؤّثــر علــى رأس المــال أو كفايتــه، بمــا فــي  د. 
ذلــك: 

أي إجــراء مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى تغييــر جوهــري فــي مواردهــا   –
الماليــة أو متطلباتهــا

توزيــع األربــاح الخاصــة أو إعــادة دفــع الرأســمال المســاهم بــه أو   –
إيفــاء ديــن

أي خسائر ملحوظة، محّققة أو غير محّققة  –

أي إجــراء يقترحــه الشــخص المؤثــر أو عضــو مــن األعضــاء فــي   –
مجموعــة شــركاتها

التغييرات والوقائع الجوهرية  –4
الهيئــة فــورًا فــي  تبلــغ  المرّخصــة أن  المؤّسســة  يجــب علــى   

التاليــة: الحــاالت 
ــا  ــا أو مالءته ــا، أو عملياته حصــول أي تغييــر جوهــري فــي أعماله ٲ. 

الماليــة، أو حــدوث أّي واقعــة متصلــة بمــا ســبق،
تقديــم طلــب تصفيــة أو إفــالس المؤسســة المرخصة، أو الشــخص  ب. 
المؤثــر فــي المؤسســة أو أي شــخص تقيــم معــه المؤسســة روابــط 

وثيقة،

ــى عقــد اجتمــاع للبحــث فــي قــرار تصفيــة المؤسســة  الدعــوة إل ج. 
المرّخصــة، أو الشــخص المؤثــر فــي المؤسســة أو أي شــخص تقيــم 

معــه المؤسســة روابــط وثيقــة،

أي حالة تعّسر د. 
ــى المؤسســة المرّخصــة أو الشــخص  ــة عل ــات تأديبي فــرض عقوب هـ. 

ــة، ــلطة رقابي ــل أي س ــن قب ــي المؤسســة م ــر ف المؤث

إدانــة المؤسســة المرّخصــة بــأي جناية أو جــرم خاضع للتشــريعات  و. 
ــرى، أو  ــة أخ ــات مالي ــة أو أي خدم ــات المصرفي ــة بالخدم المتعّلق
الضرائــب، أو أي عمليــة احتيــال أو فعــل يتصــل بعــدم النزاهــة أو 

إســاءة األمانــة،

قبــول أو رفــض أي طلــب للحصــول علــى موافقــة لمزاولــة األعمال  ز. 
المتعلقــة بــاألدوات الماليــة، أو األعمــال المصرفيــة أو التأميــن فــي 

أي بلــد آخــر، أو إبطــال هــذه الموافقــة،
ســحب أو رفــض أي طلــب لالنضمــام إلــى أســواق األدوات الماليــة  ح. 

أو شــركة المقاصــة،

تعييــن مفتشــين مــن جانــب هيئــة رســمية أو ســلطة رقابيــة  ط. 
المرّخصــة،  المؤسســة  شــؤون  فــي  للتحقيــق 

تغيير في مفّوضي المراقبة الخارجيين لديها، ى. 
انتهــاك ســلوكيات الســوق واألعمــال مــن قبــل المؤسســة المرّخصة  ك. 

أو أي مــن األشــخاص المســجلين لديهــا، 
إقامــة أي دعــوى قانونيــة ضــد المؤسســة المرّخصــة مــن قبــل أحــد  ل. 

عمالئهــا،
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xiii. any matter that would be material to the requirement 
for the approved institution, any of its controllers, 
or any of its registered persons, to remain a fit and 
proper person under the Regulations,

xiv. any other matter that would reasonably be considered 
to be material to the Authority’s supervision of the 
approved institution or any of its registered persons,

xv. the resignation or dismissal of any of the following 
persons (in cases of dismissal, full details of reasons 
for dismissal must be provided):

– the CEO, Managing Director or General Manager

– Chief Financial Officer

– A director

– A senior officer or executive

– Head of compliance

– Head of risk management

– Money laundering reporting officer.

The obligation to notify the Authority arises immediately 
when the approved institution knows, or has reasonable 
grounds for believing, that any of the above changes has 
occurred or will occur.

5– Changes in Registered Persons

 An approved institution must notify the Authority 
within 7 days of any material change in the information 
provided to the Authority on the application for 
registration of a registered person, including his 
name, integrity or background. A registered person 
must give immediate notice to the compliance officer 
of his approved institution of any such changes.

أي عامــل قــد يؤّثــر بشــكل جوهــرّي على بقــاء المؤسســة المرّخصة  م. 
أو أي مــن األشــخاص المؤثريــن، أو األشــخاص المســجلين لديهــا 
جديريــن ومالئميــن بموجــب النظــام المفــروض مــن قبــل الهيئــة، 

ــى  ــول عل ــو معق ــى نح ــرّي وعل ــكل جوه ــر بش ــد يؤّث ــل ق أي عام ن. 
ــى المؤسســة المرّخصــة أو أي مــن األشــخاص  ــة عل إشــراف الهيئ

ــا، ــجلين لديه المس
س. اســتقالة أو إقالــة أي مــن األشــخاص التالــي ذكرهــم )و فــي حاالت 

اإلقالــة، يجــب إعطــاء كامــل التفاصيــل عن أســبابها(:

المدير التنفيذي، أو المدير اإلداري أو المدير العام  –
المدير المالي  –

المدير  –
أحد المستخدمين الرئيسيين أو المسؤولين التنفيذيين  –

مسؤول االمتثال  –
مسؤول إدارة المخاطر  –

مسؤول اإلبالغ عن تبييض األموال  –
ــًا  ــأن أي ــم المؤسســة المرّخصــة ب ــة فــور عل ينشــأ موجــب تبليــغ الهيئ
مــن التغييــرات أعــاله قــد حصــل أو ســوف يحصــل، أو عندمــا تتوفــر 

أســباب معقولــة ترّجــح حصولــه.

تغييرات في األشخاص المسجلين  –5
ــام  ــالل 7 أي ــة خ ــغ الهيئ ــة أن تبل ــة المرّخص ــى المؤّسس ــب عل يج  
ــى  ــة إل ــات المقّدم ــي المعلوم ــري ف ــر جوه ــول أي تغيي ــن حص م
الهيئــة لطلــب تســجيل شــخص مســّجل، بمــا فــي ذلــك اســمه، أو 
نزاهتــه، أو ســيرته. كمــا يجــب علــى الشــخص المســّجل أن يبلــغ 
ــي ينتمــي  ــال فــي المؤسســة المرّخصــة الت ــورًا مســؤول االمتث ف

ــرات. ــذه التغيي ــأن ه ــا بش إليه
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ANNEX 4 – APPLICATION FOR APPROVAL AS A REGISTERED 
PERSON

Instructions

1– An applicant for approval by the Authority as a 
registered person under Part E of the this Regulation 
must file this completed form and all supporting 
information and documents with the Authority at:

Rome Street, Hamra- Wardieh area 
eosg@cma.gov.lb

2– An applicant must file all the information and 
documents listed in the exhibit to this application 
form, as prescribed below.

3– All forms, information and documents may be 
submitted in soft copy by email, except for documents 
that require a signature, which must be filed in both 
soft copy and hard copy original form.

4– The Authority may require an interview with the 
applicant, and may require the applicant to file 
additional information or documents.

5– Incomplete applications will be returned and cannot 
be processed until completed.

6– An applicant who files misleading information, or 
who attempts to mislead the Authority by filing 
incomplete, false or inaccurate information, will be 
denied approval.

7– In making application for approval as a registered 
person, an applicant becomes subject to the 
Regulations as of the time of application.

8– The application must be duly approved and endorsed 
by the applicant’s approved institution. The approved 
institution must have satisfied itself that the 
applicant is a fit and proper person to perform the 
registrable functions that it seeks approval for.

الملحق 4 – طلب الموافقة على الحصول على صفة شخص مسّجل

التعليمات
ــى موافقــة  ــًا للحصــول عل ــذي يقــدم طلب ــى الشــخص ال يجــب عل  –١
الهيئــة علــى منحــه صفــة شــخص مســجل بموجــب البــاب )ه(مــن 
هــذا النظــام أن يمــأل هــذه االســتمارة ويقدمهــا إلــى األمانــة العامــة 
لــدى الهيئــة، مرفقــًة بجميــع المعلومــات والمســتندات علــى العنــوان:

شارع روما ، الوردية الحمرا 
eosg@cma.gov.lb 

ــات  ــع المعلوم ــه جمي ــق بطلب ــب أن يرف ــدم الطل ــى مق ــب عل يج  –٢
ــا  ــًا لم ــب، وفق ــي الملحــق باســتمارة الطل ــواردة ف والمســتندات ال

ــاه. ــدد أدن ــو مح ه
م جميــع االســتمارات والمعلومــات والمســتندات بثــالث نســخ  ُتقــدَّ  –3
ورقيــة ونســخة إلكترونيــة عبــر البريــد االلكترونــي المذكــور 
أعــاله، باســتثناء المســتندات التــي تتطّلــب توقيعــًا، والتــي يجــب 

ــا. ــة عنه ــة أصلي ــة و نســخة ورقي ــم نســخة إلكتروني تقدي
ــا  ــب، كم ــدم الطل ــع مق ــة م ــراء مقابل ــب إج ــة أن تطل ــن للهيئ يمك  –4
ــة ــتندات إضافي ــات أو مس ــم معلوم ــه تقدي ــب من ــا أن تطل ــن له يمك

ــن  ــتها ااّل حي ــدء بدراس ــّم الب ــة وال يت ــر المكتمل ــات غي ــاد الطلب ُتع  –5
ــا. اكتماله

ُيرفــض أّي طلــب يتضّمــن معلومــات مضّللــة، أو محاولــة تضليــل   –6
ــر  ــة أو غي ــة أو خاطئ ــات ناقص ــم معلوم ــالل تقدي ــن خ ــة م الهيئ

ــة. دقيق

ــور  ــراء ف ــة اإلج ــة المرعي ــًا لألنظم ــب خاضع ــدم الطل ــح مق يصب  –7
تقديــم طلــب الحصــول علــى موافقــة الهيئــة.

يجــب أن توافــق وتصــادق المؤّسســة المرّخصــة التــي يعمــل لديهــا   –٨
مقــدم الطلــب علــى طلبــه وفقــًا لألصــول. كمــا يجــب أن تتأكــد مــن 
أّن مقــدم الطلــب جديــر ومناســب لتأديــة المهــام المنظمــة التــي 

يســعى للحصــول علــى الموافقــة بشــأنها.
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APPLICATION FOR APPROVAL AS A REGISTERED PERSON

[Name of applicant]

.................................................................................................

.................................................................................................

Date:

.................................................................................................

1– Full name

2– Mother’s name and surname

3– Office address 

4– Email address

5– Office telephone number

6– Date of birth

7– Place of birth and registry no

8– Nationality

9– Country of residence

10– Position held with applicant

11– Administrative reference

12– Main responsibilities of position

13– Registrable functions for which applicant seeks  
approval of the Authority as a registered person

14– Proposed start date as a registered person

15– Qualifications

– Academic Qualifications

Qualifications
Name of 

University/
Institute

Year Awarded

– Certifications, courses or professional programs

Qualifications Name of Institution Year Awarded

طلب الموافقة على الحصول على صفة شخص مسّجل
]اسم مقدم الطلب[

.................................................................................................

.................................................................................................

التاريخ:

.................................................................................................

االسم الثالثي  –١
اسم األم وشهرتها  –٢

عنوان المكتب  –3
4– عنوان البريد اإللكتروني

5– رقم هاتف المكتب
تاريخ الوالدة  –6

مكان الوالدة ورقم السجّل  –7
الجنسية  –٨

بلد اإلقامة  –٩
المنصب الذي يشغله لدى مقّدم الطلب  –١٠

المرجعية اإلدارية  –١١
١٢– المسؤوليات الرئيسية لهذا المنصب

ــول  ــى الحص ــب إل ــدم الطل ــعى مق ــي يس ــجلة الت ــف المس ١3–الوظائ
ــّجل ــخص مس ــة ش ــأنها بصف ــة بش ــة الهيئ ــى موافق عل

١4– التاريخ المقترح لبدء عمله بصفة شخص مسّجل
١5– المؤهالت

– المؤهالت األكاديمية

سنة حيازتهااسم الجامعة/المعهدالمؤهالت

– الشهادات، أو الدورات أو البرامج المهنية 

سنة حيازتهااسم الجهةالمؤهالت
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– Full particulars of the applicant’s qualifications as a 
fit and proper person to perform each registrable 
function applied for

–  Details of current or past registrations with the 
Banque du Liban or any other financial services 
authority or body.

Qualifications Name of Institution Year Awarded

16–List any other current employment or position, 
including the name of any company or body that you 
are currently a director, officer or employee of

17– Have you ever applied for, and been denied, a 
registration, license or other authorization to carry 
on business, or had any such registration, license or 
authorization suspended, terminated or revoked?

18– Have you, or has any organization that you are or 
have been employed by or associated with:

i. ever been refused or restricted from the right to carry 
on any trade, business or profession for which a specific 
license, registration or other approval is required?

ii. ever been disqualified from being a director or officer of 
a company?

iii. ever been censured, penalized, or disciplined by any 
authority, regulator or professional body?

iv. ever been the subject of a court order or official 
investigation?

v. ever failed to satisfy your/its debts?

vi. ever been the subject of bankruptcy or insolvency 
proceedings?

vii. ever been convicted of an offence, or found liable for 
any act, involving embezzlement, fraud, theft or other 
dishonesty?

viii.ever been found in violation of any financial services law 
or regulation, or of any professional standards or code of 
conduct?

19– File an up-to-date CV that includes your complete 
employment history with this application, and the other 
information and documents required by Exhibit 1.

 

– تفاصيــل كاملــة عــن مؤهــالت مقــدم الطلــب بصفتــه شــخص جديــر 
ومناســب لتأديــة كل مــن المهــام المنظمــة موضــوع الطلــب. 

تفاصيــل عــن التســجيالت الحاليــة أو الماضيــة لــدى مصــرف   –
الماليــة  للخدمــات  آخــر  أو جهــاز  أو أي هيئــة  لبنــان 

سنة حيازتهااسم المؤسسةالمؤهالت

ــك اســم أي  ــي آخــر، بمــا فــي ذل ١6– اذكــر أي وظيفــة أو منصــب حال
ــاً فيــه ــه، أو تكــون مســؤوالً أو موظف ــى إدارت شــركة أو جهــاز تتول

١7– هــل ســبق أن قّدمــت طلــب تســجيل، أو ترخيــص أو أي تفويــض 
آخــر لمزاولــة عمــل، و تــّم ُرفــض طلبــك هــذا، أو هــل تــّم تعليــق أو 

إنهــاء أو ســحب هــذا التســجيل، أو الترخيــص أو التفويــض؟

١٨– هل كنت أنت أو أي مؤّسسة تعمل لديها أو مرتبط بها عرضًة لـ:

رفــض أو منــع حصــول علــى حــق مزاولــة أي أعمــال متعّلقــة  أ . 
بــاألدوات المالّيــة تتطّلــب ترخيصــًا أو تســجياًل محــددًا أو أي 

أخــرى؟ موافقــة 
عدم أهلية إدارة شركة ما أو توّلي وظيفة مسؤول فيها؟ ب . 

عقوبة أو تأديب من جانب أي سلطة رقابية أو جهاز مهني؟ ج . 

أي تحقيق رسمي أو أمر صادر عن المحكمة؟ د . 

عجز عن تسديد ديونك/ديونها؟ ه . 
إجراءات إفالس أو تعّسر؟ و . 

إدانــة بجــرم أو مســؤولية عــن أي اختــالس، أو احتيــال، أو ســرقة  ز . 
أو خــداع؟

مســؤولية عــن أي انتهــاك للقوانيــن الماليــة، أو ألي معاييــر مهنيــة  ح . 
أو قواعــد ســلوك؟

١٩–إرفــاق هــذا الطلــب بســيرة ذاتيــة محّدثــة تتضمــن معلومــات 
عــن جميــع وظائفــك الســابقة، والمعلومــات والمســتندات األخــرى 

ــم ١.  ــي المســتند رق ــة ف المطلوب
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DECLARATION OF APPLICANT

1– I certify that the information contained in this 
application is complete and accurate, to the best of 
my knowledge and belief.

2– I understand that the Authority may take disciplinary 
action against a person who has made a false or 
misleading statement when applying for registration.

3– I commit to notify the Authority in writing immediately 
should any information in this application change 
before this application is approved.

4– I consent to the Authority using any personal 
information I have provided in this application, and 
any personal information I may provide in the future, 
for purposes of carrying out its responsibilities.

5– I consent to the Authority making any query, review 
or investigation about my background for purposes 
of assessing this application.

Signed by:

.................................................................................................

Full name of the applicant

.................................................................................................

.................................................................................................

Date:

.................................................................................................

Title:

.................................................................................................

[Position with the approved institution]:

.................................................................................................

DECLARATION OF THE APPLICANT’S APPROVED INSTITUTION

I certify that:

1– I am authorized to approve this application for 
registration on behalf of [name of approved 
institution]

2– the [name of approved institution] has approved and 
endorses this application for registration,

3– this application for registration has been reviewed 
and, after making reasonable enquiries, that the 
information contained in this application is complete 
and accurate, to the best of my knowledge and belief.

4–  I believe that the applicant is a fit and proper person 
to be registered to perform the registrable functions 
applied for in this application.

تصريح مقدم الطلب

أفيــد أن المعلومــات الــواردة فــي هــذا الطلــب كاملــة ودقيقــة إلــى   –١
حــد علمــي واعتقــادي.

إنــي علــى علــم أن الهيئــة قــد تتخــذ تدابيــر تأديبيــة بحــق شــخص   –٢
قــّدم معلومــات خاطئــة أو مضّللــة لــدى تقديــم طلــب التســجيل.

ألتــزم بإبــالغ الهيئــة خطيــًا وفــورًا فــي حــال تغّيــرت أي معلومــات   –3
فــي هــذا الطلــب قبــل أن تتــّم الموافقــة عليــه.

أوافــق أن تســتخدم الهيئــة أي معلومــات شــخصية قّدمتهــا أو   –4
قــد أقّدمهــا فــي المســتقبل متعلقــة بهــذا الطلــب، لغــرض قيامهــا 

ــا. بمهامه

ــتفهام  ــق أو اس ــة أو تحقي ــأي مراجع ــة ب ــام الهيئ ــى قي ــق عل أواف  –5
ــب. ــذا الطل ــأن ه ــرار بش ــاذ الق ــرض اتخ ــأني لغ بش

توقيع: 

.................................................................................................

]االسم الثالثي لمقدم الطلب[

.................................................................................................

.................................................................................................

التاريخ: 

.................................................................................................

الوظيفة:
.................................................................................................

]المنصب في المؤسسة المرخصة[
.................................................................................................

تصريح المؤسسة المرخصة التي يعمل لديها مقدم الطلب

أفيد بما يلي:
ــف بالموافقــة علــى طلــب التســجيل هــذا بالنيابــة عــن  إننــي مكّل  –١

ــة] ــة المرخص ــم المؤسس [إس

ــب  ــى طل ــت عل ــت وصادق ــة] وافق ــة المرخص ــم المؤسس إّن [إس  –٢
ــذا، ــجيل ه التس

تّمــت مراجعــة طلــب التســجيل هــذا، وبعــد إجــراء التقصــي   –3
الــالزم، إّن المعلومــات الــواردة فيــه كاملــة ودقيقــة، إلــى حــّد 

واعتقــادي. علمــي 

إّن مقــّدم الطلــب شــخص جديــر ومناســب ليكون شــخصًا مســجاًل   –4
لتأديــة المهــام المنظمــة موضــوع هــذا الطلــب.



مجموعة 2000 – نظام الترخيص والتسجيل في األسواق المالية Series 2000 – Licensing and Registration Regulation39

Executed on behalf of the approved institution by:

.................................................................................................

[Full name of the officer]

.................................................................................................

.................................................................................................

Date:

.................................................................................................

By:

.................................................................................................

Position: [Office of the institution]

.................................................................................................

Contact information for signatory to this declaration:

.................................................................................................

EXHIBIT 1

INFORMATION AND DOCUMENTS 

1– Applicant’s CV, including complete employment 
history.

2– Copy of current or past registration documents with 
Banque du Liban or another competent authority.

3–  Copy of certification by accredited industry bodies.

4– Copy of certificates evidencing completion of 
examinations required by Annex 5 to this Regulation.

ُحّرر نيابًة عن المؤسسة المرخصة من قبل:

.................................................................................................

]االسم الثالثي المسؤول[
.................................................................................................

.................................................................................................

التاريخ: 

.................................................................................................

من قبل:
.................................................................................................

الوظيفة: ]مكتب المؤسسة[

.................................................................................................

وسائل االتصال بالشخص الموقع على هذا التصريح:
.................................................................................................

المستند ١

المعلومات والمستندات الواجب إرفاقها بهذا الطلب

الســيرة الذاتيــة لمقــدم الطلــب، بمــا فــي ذلــك التفاصيــل الكاملــة   –١
ــه الســابقة. عــن وظائف

ــدى مصــرف  ــة أو الســابقة ل ــق التســجيل الحالي نســخة عــن وثائ  –٢
ــرى. ــة أخ ــلطة رقابي ــان أو أي س لبن

نسخة عن المصادقة الصادرة عن هيئات مهنية معتمدة.  –3
نســخة عــن الشــهادات التــي تثبــت النجــاح فــي االمتحانــات   –4

المطلوبــة بموجــب الملحــق رقــم 5 مــن هــذا النظــام.
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ANNEX 5 – REGISTRABLE FUNCTIONS AND PRESCRIBED 
QUALIFICATION EXAMINATIONS

The Authority has designated the following functions 
as requiring registration under article 2402. Registered 
persons must perform all such functions.

1– CEO, Managing Director or General Manager

 the person who has ultimate responsibility for the 
management of an approved institution’s business.

2– Senior Executive Officer

 a person who has ultimate responsibility for one or 
more parts of an approved institution’s business or 
administration.

3– Director

 a person who is a director on the governing body of an 
approved institution.

4– Finance Officer

 the person who has ultimate responsibility for an 
approved institution’s financial administration and 
controls and for compliance with the Prudential 
Regulation.

5– Head of Compliance

 the person who is responsible for compliance matters 
related to an approved institution’s business.

6– Anti-Money Laundering Reporting Officer

 the person who is responsible for the implementation 
of an approved institution’s anti-money laundering 
policies and procedures.

7– Risk Management Officer

 the person who is responsible for the design and 
implementation of an approved institution’s risk 
management policies and procedures.

8– Internal Audit Officer 

     the person responsible for monitoring the adequacy 
and effectiveness of the systems and controls of the 
approved institution, evaluating the internal controls, 
risk management policies and procedures, and 
reviewing the financial statements and the records of 
the approved institution.

9– Senior Manager

 any person who is responsible in whole or in part for 
the management, supervision or control of one or 
more parts of an approved institution’s business or 
administration

10– Client Representative (in charge of the client’s 
account)

 any person whose functions include dealing with 
clients of an approved institution regarding securities 
business, including sales representatives, investment 
advisors, portfolio managers and corporate finance 
professionals, as prescribed by the Authority.

11– Trader

 any person who deals in securities from the client’s 
account or from the approved institution’s account.

التأهيل  وامتحانات  المسجلين  األشخاص  وظائف   –  5 الملحق 
المحّددة

حــّددت الهيئــة الوظائــف التاليــة بأنهــا تتطلــب التســجيل بموجــب 
المــادة ٢4٠٢. علــى األشــخاص المســجلين تأديــة الوظائــف التاليــة:

المدير التنفيذي، أو المدير اإلداري أو المدير العام  –١
  هــو الشــخص الــذي يكــون المســؤول األساســي عــن إدارة أعمــال 

المؤّسســة المرّخصــة.
المسؤول التنفيذي  –٢

  هــو شــخص يكــون المســؤول األساســي عــن جــزء واحــد أو أكثــر 
ــة ــطتها اإلداري ــة أو أنش ــة المرّخص ــال المؤّسس ــن أعم م

عضو مجلس اإلدارة  –3
ــة  ــدى المؤّسس ــاز اإلداري ل ــي الجه ــوًا ف ــون عض ــخص يك ــو ش   ه

المرّخصــة.
المسؤول المالي  –4

هــو الشــخص الــذي يكــون المســؤول األساســي عــن اإلدارة الماليــة   
ــة  ــال لألنظم ــن االمتث ــة، وع ــة المرّخص ــدى المؤّسس ــط ل والضواب

ــة.  ــر االحترازي ــة بالتدابي المتعلق

رئيس دائرة االمتثال  –5
ــة  ــدى المؤّسس ــال ل ــؤون االمتث ــن ش ــؤول ع ــخص المس ــو الش ه  

المرّخصــة.
مسؤول اإلبالغ عن تبييض األموال  –6

هــو الشــخص المســؤول عــن تنفيــذ السياســات واإلجــراءات التــي   
تعتمدهــا المؤّسســة المرّخصــة لمكافحــة تبييــض األمــوال.

مسؤول إدارة المخاطر  –7
السياســات  وتنفيــذ  تصميــم  عــن  المســؤول  الشــخص  هــو   
ــر. ــة  إلدارة المخاط ــة المرّخص ــا  المؤّسس ــي تعتمده ــراءات الت واإلج

مسؤول وحدة التدقيق الداخلي  –٨
       هــو الشــخص المســؤول عــن مراقبــة مــدى مالئمــة وفعاليــة النظــم 
والضوابــط الرقابيــة لــدى المؤسســة المرخصــة وعن تقييم وســائل 
الرقابــة الداخليــة وسياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر كمــا وعــن 

مراجعــة البيانــات المالية وســجالت المؤسســة المرخصة.

مدير رئيسي  –٩
هــو شــخص مســؤول بالكامــل أو جزئيــًا عــن إدارة جانــب أو أكثــر   
ــا. ــا أو مراقبته ــراف عليه ــة، أو اإلش ــة المرّخص ــال المؤّسس ــن أعم م

مندوب خدمة العميل )مسؤول عن حساب العميل(  –١٠
هــو أي شــخص تتضمــن وظائفــه التعامــل مــع عمــالء المؤّسســة   
المرّخصــة فــي مــا خــّص األعمــال المتعلقــة بــاألدوات الماليــة، بمــا 
ــدراء  ــتثمار، وم ــاري االس ــات، ومستش ــي المبيع ــك مندوب ــي ذل ف
المحافــظ، واختصاصّيــي تمويــل الشــركات، وفقــًا لمــا تحــّدده 

ــة. الهيئ

المتداول  –١١
هــو أي شــخص يتــداول فــي األدوات الماليــة مــن حســاب العمــالء   

ــاص. ــة الخ ــة المرّخص ــاب المؤّسس ــن حس أو م
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In order to qualify for registration, an applicant must 
have passed the qualification examinations listed below. 

Function
Qualification 
Examinations

1 CEO, Managing Director
Securities exam
Business conduct exam

2
Senior Executive Officer: 
including heads of main 
departments or divisions

Securities exam
Business conduct exam
Derivatives exam

3 Director
Securities exam
Business conduct exam

4 Finance Officer
Securities exam
Business conduct exam

5 Compliance Officer
Business conduct exam
Securities exam
Derivatives exam

6
Anti-Money Laundering 
(AML) Officer

Business conduct exam
Securities exam

7
Head of Risk 
Management 
department

Securities exam
Derivatives exam
Business conduct exam

8 Internal Audit Officer
Securities exam
Derivatives exam
Business conduct exam

9

Senior Manager:
including heads of 
business lines or product 
areas

Securities exam
Derivatives exam
Business conduct exam

10

Client representative:
-   Account  representative
-  Sales representative or 

broker
- Investment manager
-  Investment funds 

manager
-  Portfolio manager – 

discretionary
-  Portfolio manager – 

non-discretionary
- Investment advisor
- Asset manager
-  Investment banking 

or corporate finance 
manager/officer

-  Research analyst or 
manager

Securities exam
Derivatives exam
Business conduct exam

11 Trader
Securities exam
Derivatives exam
Business conduct 

بهــدف التأهــل للتســجيل، يجــب أن يكــون مقــدم الطلــب قــد نجــح فــي 
االمتحانــات الــواردة أدنــاه.

امتحانات التأهيلالوظيفة

المدير التنفيذي، أو المدير ١
اإلداري 

امتحان في األدوات المالية
امتحان في قواعد وسلوكيات العمل

٢
المسؤول التنفيذي: بما 

في ذلك رؤساء اإلدارات 
أو الدوائر الرئيسية

امتحان في األدوات المالية
امتحان في المشتقات المالية

امتحان في قواعد وسلوكيات العمل

عضو مجلس اإلدارة 3
التنفيذي

امتحان في األدوات المالية
امتحان في قواعد وسلوكيات العمل 

امتحان في األدوات الماليةالمسؤول المالي4
امتحان في قواعد وسلوكيات العمل

رئيس دائرة االمتثال5
امتحان في قواعد وسلوكيات العمل

امتحان في األدوات المالية
امتحان في المشتقات المالية

المسؤول عن مكافحة 6
تبييض األموال

امتحان في قواعد وسلوكيات العمل 
امتحان في األدوات المالية

رئيس دائرة المخاطر7
امتحان في األدوات المالية

امتحان في المشتقات المالية
امتحان في قواعد وسلوكيات العمل

مسؤول وحدة التدقيق ٨
الداخلي

امتحان في األدوات المالية
امتحان في المشتقات المالية

امتحان في قواعد وسلوكيات العمل

٩

مدير رئيسي:
بما في ذلك رؤساء 
خطوط األعمال أو 
مجاالت المنتجات

امتحان في األدوات المالية
امتحان في المشتقات المالية

امتحان في قواعد وسلوكيات العمل

١٠

مندوب خدمة العميل
- ممثل الحساب

- ممثل أو وسيط 
المبيعات

- مدير استثمار
- مدير أموال االستثمار

- مدير المحفظة- 
 استنسابي

- مدير المحفظة-
 غير استنسابي

-مستشار االستثمار
- مدير األصول
-مدير/مسؤول 

االستثمارات المالية في 
مصرف أو شركة

-محّلل أو مدير البحوث

امتحان في األدوات المالية
امتحان في المشتقات المالية

امتحان في قواعد وسلوكيات العمل

المتداول١١
امتحان في األدوات المالية

امتحان في المشتقات المالية
امتحان في قواعد وسلوكيات العمل
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ANNEX 6 – COMPARISON OF LICENCE CATEGORIES WITH 
ACTIVITIES UNDER CMA DECISION 10 (FORMER BDL 
CIRCULAR NO 27)

New License

Category

CMA Decision 10

Dealing – 
Agency

i. Execution of clients’ orders on the 
various negotiable financial instruments or 
securities, in particular spot transactions, 
forwards, futures contracts, options 
contracts and swaps, and transactions 
on derivatives or structured financial 
instruments concerning...

not applicable ii. Introducing Brokerage where these 
operations are restricted to introduce 
clients to correspondents or to institutions 
that shall undertake the requested financial 
operations.

Dealing –

Agency Advising

iii. Marketing or promotion of various 
financial instruments and products, 
including those mentioned in sub-
paragraph (a) above

Managing 

Portfolios

iv. Non-discretionary management of 
securities, financial instruments and cash 
portfolios, including those mentioned in 
Paragraph 1 above.

Dealing –

Principal

v. Management of their own financial 
instruments and securities portfolios, 
including those mentioned in sub-paragraph 
(a) above, provided none of their clients is a 
counterpart, whether directly or indirectly.

Managing –
Collective
Investment 
Schemes

vi.Marketing or promotion of shares or 
stakes in collective investment schemes, 
with BDL prior approval.

Advising vii. Financial studies and consultancies limited 
to financial markets.

Advising –
Corporate 
Finance

viii. Assistance in the issuing and marketing 
of securities and financial rights.

Managing 
Portfolios

ix. Discretionary management of securities, 
financial instruments, and cash portfolios, with 
the client’s explicit written approval.

Dealing - 
Principal

x. Market maker’s transactions through the 
purchase and sale of financial instruments, 
including those mentioned in sub- paragraph 
(a) above, without prejudice to the conditions 
specified in the attached annex.

Dealing - 
Principal

xi. Liquidity providers’ transactions, in order to 
provide liquidity at the best price through an 
electronic platform for financial instruments not 
listed on regulated markets. These instruments 
shall be directly purchased and sold from 
the client without being confirmed with the 
correspondents, and without prejudice to the 
conditions specified in the attached annex.

الملحق 6 – مقارنة بين فئات الترخيص واألنشطة بموجب القرار ١0 
الصادر عن هيئة السواق المالية )التعميم رقم 27 سابقًا لمصرف لبنان(

 القرار رقم ١٠ الصادر عن هيئة األسواقفئة الترخيص الجديدة
المالية

أ . تنفيذ األوامر لصالح العمالء على مختلف التعامل– الوكيل 
األدوات المالية أو القيم المنقولة المطروحة 
للتداول وال سّيما عمليات فورية أو عمليات 
ألجل وعقود مستقبلية وعقود خيار وعقود 
األدوات  سائر  على  وعمليات  مقايضة 

المشتقة أو المركبة في كّل ما يتعّلق...

ب. الوساطة المالّية المعّرفة حيث تقتصر ال ينطبق
هذه العمليات على التعريف عن العمالء لدى 
المراسلين أو لدى المؤسسات التي ستتولى 

القيام بالعمليات المالية المطلوبة.

 التعامل – لحسابه
الخاص

تقديم المشورة

ج. تسويق أو ترويج أدوات ومنتجات 
مالّية مختلفة بما فيها تلك المذكورة في 

البند )أ( أعاله.

لمحافظ إدارة المحافظ االستنسابية  غير  اإلدارة  د. 
األوراق واألدوات المالية واألموال النقدية 

وتلك المذكورة في الفقرة )١( أعاله.

 التعامل – لحسابه
الخاص

هـ. إدارة محافظ أوراق وأدوات مالية 
عائدة لها بما فيها تلك المذكورة في 

البند )أ( أعاله شرط أال يشكّل أّي من 
مباشرة  المقابل، بصورة  الطرف  عمالئها 

أو غير مباشرة.

 إدارة– هيئات
االستثمار الجماعي

و. تسويق أو ترويج حصص أو أسهم 
هيئات استثمار جماعي شرط الحصول 

على موافقة مسبقة من مصرف لبنان.

ز. الدراسات واالستشارات المالية تقديم المشورة
المحصورة باألسواق المالية.

 تقديم المشورة– مالية
الشركات

ح. المساعدة على إصدار وتسويق األدوات 
والحقوق المالية.

ط. إدارة محافظ األوراق واألدوات المالية ادارة المحافظ 
واألموال النقدية بطريقة استنسابية شرط 
الصريحة  الخطية  العميل  موافقة  أخذ 

على ذلك.
 التعامل – لحسابه

الخاص
ي. معامالت صانع السوق عبر شراء وبيع 
في  المذكورة  تلك  فيها  بما  مالية  أدوات 
الفقرة )أ( أعاله وذلك مع مراعاة الشروط 

المحّددة في الملحق المرفق.

 التعامل – لحساب
ك. معامالت تأمين السيولة باألسعار الفضلى العمالء

غير  المالية  لألدوات  الكترونية  ركيزة  عبر 
طريق  عن  المنظمة  األسواق  في  المدرجة 
ودون  مباشرة  العميل  من  وبيعها  شرائها 
مراعاة  مع  وذلك  المراسلين  لدى  تثبيتها 

الشروط المحّددة في الملحق المرفق.
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ANNEX 7 – THE FIPI DRAFTING INCLUDES THE FOLLOWING 
SECTIONS:

Section 1: Incomplete transactions

It covers the losses incurred by third parties following 
the failure of the insured to complete a transaction as a 
result of:

1–The absence of ownership of the “property”* because 
of theft or loss

2– The conduct of the insured on the basis of a “property” 
change as a result of forgery, theft or fraud

3– Deceit of the insured with an individual’s identity for 
purposes of buying or selling the “property” 

*  “The property” means the funds, certified or non 
certified financial instruments, negotiable instruments, 
deposit certificates, title deeds, acceptance, debt 
confirmation, electronic data processing, security 
agreements, orders of withdrawal and certificates of 
origin, credit letter, insurance policies and title deed 
summary.

Section 2: The crime

It covers the losses incurred by the insured as a result of 
any of the seven sections/risks covered by the insurance:

1– Dishonesty of the insurer’s staff

2– Loss of property

3– Forgery or modification

4– Financial instruments

5– Counterfeited currency

6– Official costs of investigation

7– Cybercrime 

Section 3: Errors and omissions

It covers the insured for suits filed by third parties 
against him as a result of any of the seven items/risks 
covered by the insurance: 

1– Omission

2– Violation of copyright 

3– Transfer

4– Civil liability

5– Unintentional mismanagement and unintended 
violation of the fiduciary duty and distorsion

6– Deception 

7– Defamation, slander and calumny

الملحق ٧ – وتتضمن صياغة الـ FIPI أقسام التغطية التالية:

القسم األّول: العمليات غير المكتملة

يغطــي خســائر األطــراف الثالثــة الناجمــة عــن فشــل المؤمــن عليــه فــي 
إكمــال أي معاملــة نتيجــة لـ :

١– فقدان "الملكية" * نتيجة سرقة أو ضياع

٢– تصــرف المؤمــن عليــه علــى أســاس "ملكيــة" تغّيــرت نتيجــة 
تزويــر، ســرقة أو احتيــال

3– خــداع المؤمــن عليــه بهويــة أي شــخص لغــرض شــراء أو بيــع 
"الملكيــة"

"الملكيــة" * بمعنــى: المــال واألدوات الماليــة المصدقــة وغيــر المصدقة، 
الصكــوك القابلــة للتــداول، شــهادات اإليــداع، مســتندات الملكيــة، 
القبــول، إثبــات الديــن، معالجــة البيانــات اإللكترونيــة، اتفاقــات األمــن، 
وأوامــر االنســحاب وشــهادات المنشــأ، كتــاب االئتمــان، بوالــص التأميــن 

وخالصــة ســند الملكيــة.

القسم الثاني: الجريمة
يغطــي الخســائر التــي ُمِنــَي بهــا المؤمــن عليــه نتيجــة ألحــد األقســام / 

المخاطــر الســبعة المؤمــن عليهــا :
١– سوء أمانة الموظفين لدى المؤمن

٢– فقدان الملكية
3– التزوير أو التعديل

4–األدوات المالية
5–العمالت المزورة

6– تكاليف التحقيق الرسمية
7–الجريمة اإللكترونية

القسم الثالث: السهو والخطأ
ــة  ــراف ثالث ــل أط ــن قب ــّده م ــاوى ض ــن الدع ــه م ــن علي ــي المؤم يغط

ــا: ــن عليه ــبعة المؤم ــر الس ــود / المخاط ــد البن ــة ألح نتيج

١– اإلهمال
٢–انتهاك حقوق الطبع والنشر

3– التحويل
4– المسؤولية المدنية

5– ســوء أمانــة غيــر مقصــود وانتهــاك غيــر مقصــود للواجــب االئتماني 
والتحريف

6–الخداع
7– التشهير وتشويه السمعة واالفتراء المضر




