
 

 





 6 القرار رقم

 

 

 حظر االستغالل الشخصي للمعلومات المميزةالمتعلق بــ

 غير المعلنة عند التعامل في األسواق المالية

 

 

 ان رئيس هيئة االسواق المالية / حاكم مصرف لبنان،

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

المتعلاق بحظار االساتغالل الشخصاي للمعلوماات  17/8/2011تااريخ  160قاانون رقام الوبناًء على 

 ،المميزة في التعامل باألسواق المالية

 .11/11/2013المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ المالية هيئة االسواقوبناء على قرار مجلس 

 

 

 يقرر ما يأتي:





 التاليااااة المعاااااني الااااواردة  لغايااااة ت بيااااق احاااااان هااااذا القااااانون، يقصااااد بالعبااااارات :المادة األولى

 امان كل منها:

 : هي المعلومات التي تجتمع فيها الخصائص التالية:معلومات مميزة غير معلنة -ا

 هذه المنتجات.تعلق بمنتجات مالية ، او بمصدري ان ت -1

 ان ال تاون بعد في متناول الجمهور. -2

 الالمثاالمعلومات دقيقاة، علاى سابيل  وتعتبران تاون دقيقة ومحددة،  -3

ال الحصاار، عناادما تحاادد جملااة مع يااات او احااداش وقعاا  او تو اا  

على الوقوع، وياون من  أنها، في حال افصاحها للجمهاور، التاأرير 

بشال حساي علاى اساعار منتجاات مالياة معيناة او اياة منتجاات مالياة 

 اخاااارت مرتب ااااة بهااااا. وتعتباااار المعلومااااة ماااا ر رة بشااااال حسااااي 

ا ياون من المهم للمستثمر العاادي ال الحصر، عندم المثالعلى سبيل 

 . االطالع عليها

 يمااااااان ان تتماااااامن المعلومااااااات الممياااااازة علااااااى ساااااابيل البيااااااان

 ال الحصر ما يلي:

 .االرباح او الخسائر -

عملياااااات الااااادمو او االساااااتحواو، المناقصاااااات، او المشااااااريع  -

 .المشتركة

 .تغييرات على صعيد االصول -

 .اكتشافات، منتجات، او منهجيات مبتارة -
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لة، او  - تراخيص جديدة، براءات اختراع، عالمات تجارياة مساج 

 .موافقة / رفض لمنتو ما صادرة عن اي جهة او سل ة او هيئة

لين )مثل الحصول علاى عقاد  - ت ورات متعلقة بالزبائن او الممو 

 .او خسارته(

 .تغييرات على صعيد االدارة -

 تغيير في راي مفوض المراقبة )التدقيق الخارجي( -

رتب ة بسندات الدين ان االساهم )عادن تساديد الساندات، احداش م -

خ اااع اعاااادة الشاااراء، الساااندات المجااازاة، تغييااار فاااي انصااابة 

االرباح، تغييرات في حقوق حامل السندات، عمليات بيع عاماة 

او خاصة لسندات او اساهم اااافية، تغييارات فاي تقادير درجاة 

 .المالءة(

 .حاالت االفالس -

 .النزاعات القمائية الابرت -

 .قبل تنفيذها او الحصص عمليات كبيرة لتبادل االسهم -

 

 اي مااااان األدوات المالياااااة الماااااذكورة ادنااااااه علاااااى سااااابيل البياااااان  :منتجات مالية -ب

 متداولة فاي االساواق المالياة المنظماةل، اال الحصر او التي قد تنشأ الحقاً 

المنظماة  للتداول في االسواق المالية المنظماة  او غيار لقابلةاو ا في لبنان

(OTC) المصااادر يفاااوق عااادد المسااااهمين براسااامالعنااادما  فاااي لبناااان 

 :العشرين

 األسااااااااهم او الحصااااااااص او سااااااااندات الاااااااادين كافااااااااة المصاااااااادرة  -1

 من  ركات مساهمة او من هيئات استثمار جماعي مشترك.

ايااة  ااهادات او صاااوك او سااندات مرتب ااة عوائاادها بتاادفقات ماليااة  -2

 اليااااااااااااااة ناجمااااااااااااااة عاااااااااااااان اسااااااااااااااناد تجاريااااااااااااااة او اوراق م

 او ارباح اسهم او فوائد سندات.

 ايااااااة ادوات ماليااااااة مركبااااااة او مشااااااتقة او مرتب ااااااة بم  اااااارات  -3

 او ناجمة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها او  الها.

 اياااااااة ادوات مالياااااااة او  اااااااهادات او صااااااااوك تاااااااولي حامليهاااااااا  -4

حق االكتتاب او حيازة او التفرغ عان المنتجاات المالياة الماذكورة فاي 

 اعاله.

 

  : الربح المحقق او الخسارة التي تم تفاديها.كسب محقق -ج

 

: المصااارف والم سسااات الماليااة وم سسااات الوساااطة  مقاادمي خاادمات االسااتثمار -د

 .األعمال المتعلقة باألدوات المالية ةارسمرخص لها بمماي م سسة اخرت ومالية ال

 

ي هيئااة اسااتثمار : كاال  ااخص معنااوي ماان القااانون العااان او الخااا  واالُمصاادر  - ـهاا

 جماعي، يصدر او يعرض إصدار ادوات مالية لالكتتاب بها او لبيعها من الجمهور.
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 اً م لعا يعتبار الشاخص :معلناةاأل خا  الم لعين حاما على معلوماات مميازة غيار  -و

 كان:حاماً على معلومات مميزة غير معلنة في حال 

 مراقبة لدت المصدر.  رئيس او عمو مجلس إدارة او مدقق حسابات او مفوض  -1

مس ول رفيع المستوت  لدت المصدر بإماانه االطالع بشاٍل مساتمر علاى معلوماات  -2

  .مميزة متعلقة بالمصدر

 

األ ااخا  الااذين لااديهم صااالت وريقااة باأل ااخا  الم لعااين حامااا علااى معلومااات  -ز

  :معلنةمميزة غير 

 .زوجال -1

 .الم لعين(عاتق األ خا  على واألصول ) الفروع -2

سابيل المثاال ال  ىمقربين ب ريقة م كدة ومعلنة كالمحامي او مادقق الحساابات، علاال -3

 .الحصر

 

 يحظر على كل  خص، طبيعي او معنوي، بصفته: :المادة الثانية

 رئاااااايس او عمااااااو مجلااااااس إدارة او ماااااادير او مسااااااتخدن او ماااااادقق حسااااااابات  -1

 او مفاااااوض مراقباااااة لااااادت مصااااادر منتجاااااات مالياااااة او مسااااااهم فاااااي راساااااماله 

 الااااااا  لحصاااااااص فياااااااه، ان يسااااااااتعمل او ان يساااااااتغل معلوماااااااات ممياااااااازة او م

غير معلنة عن طريق اكتساب او محاولة اكتساب او التنازل او محاولة التناازل عان 

منتجات مالياة مرتب اة بهاذه المعلوماات او اياة حقاوق متعلقاة بهاذه المنتجاات او مان 

ا رة او غير خالل الحصول على كسب محقق، لحسابه او لحساب الغير، بصورة مب

 مبا رة. 

ي بق الحظار المشاار إلياه فاي الفقارة اعااله علاى كال مان اطلاع ولاو بشاال عرااي  -2

 بحام مهنته او عمله او مهمته على معلومات مميزة غير معلنة.

 

يحظ ار علاى األ اخا  المشاار إلايهم فاي الماادة الثانياة اعااله الاذين يملااون معلوماات  :المادة الثالثاة

 ن:مميزة غير معلنة م

 تزويااااااااد اي  ااااااااخص رالاااااااا  بهااااااااا خااااااااارج إطااااااااار الممارسااااااااة االعتياديااااااااة  -1

 لعمل ه الء األ خا  او مهامهم او مهنهم.    

  تقديم المشورة او النصح لشخص رال  بمواوع اكتساب حقوق متعلقة  -2

 بمنتجات مالية او بالتنازل عنها.    

 

 الثالثاااة اعااااله، اي  اااخص، يشااامل الحظااار المشاااار إلياااه فاااي الماااادتين الثانياااة و :الماااادة الرابعاااة

طبيعي او معنوي، غير اال خا  المعددين اعاله، يحصل على معلوماات مميازة غيار 

 معلنة اوا كان يعلم او كان يفترض به ان يعلم ب ابع هذه المعلومات.
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 على: رارال ت بق احاان هذا الق :المادة الخامسة

 

خولااة قانوناااً بالقيااان بهااا ألهااداف العمليااات المجااراة ماان قباال الساال ات او الهيئااات الم -1

متعلقة بالسياسة النقدية للبالد او سياسة الق ع او ادارة الدين العان، علاى ان يبقاى اي 

 رارعاً ألحااان هاذا القااامس ول في هذه السل ات او الهيئات المناوه عنهاا اعااله خا

 في حال استعماله المعلومات المميزة غير المعلنة لمنفعة خاصة.

حصااراً بهاادف المحافظااة علااى اسااتقرار المنتجااات الماليااة عنااد  ةاالمجااريااات لعملا   -2

 اصدارها ولمدة زمنية ال تتعدت الشهرين.

 

 والتبليغموجبات اإلفصاح  :ةلسادسالمادة ا

 

 :(Insiders list) الم لعين حاما على معلومات مميزة غير معلنة  األ خا بفيما يتعلق : اوالً 

  

الم لعين  ، من بين عمالئهم،بأسماء األ خا  الئحةمار اعداد على مقدمي خدمات االستث -1

وفقاً  هيئة األسواق المالية بنسخة عنها وتزويد  على معلومات مميزة غير معلنةحاما 

 .( المرفق رب اً 1للملحق رقم )

 :كحد ادنىالمعلومات التالية  الالئحةتتممن يجب ان   -2

 .ميزةعلى معلومات م األ خا  الم لعين حاماً هوية  -

 .المعني اسم المصدر -

 .على القائمةائهم التي تبرر تسجيل اسم االسباب -

 .لقائمةل آخر تعديلتاريخ  -

باال وتزوياد هيئاة األساواق المالياة باساتمرار  الالئحاة ياويمتعلى مقدمي خادمات االساتثمار   -3

مان عمال خاالل فتارة ال تتعادت خمساة اياان  تغيير ي را عليها مع  رح ألسباب هاذا التغييار

 . تاريخ حصول هذا التغيير

 

العمليات التاي يقاون بهاا األ اخا  الم لعاين حاماا علاى معلوماات مميازة غيار ب فيما يتعلق نياً:ار

  معلنة:

 

( المرفق 2للملحق رقم )وفقاً  ،لى مقدمي خدمات االستثمار اإلفصاح لهيئة األسواق الماليةع  -1

الم لعاين حاماا علاى معلوماات مميازة  األ اخا جميع العمليات التي يقون بهاا  ، عنرب اً 

او محاولاة  اكتساابالاى  ي  دتاالتاي ، بهاماأل خا  الذين لديهم صالت وريقة و غير معلنة

عان منتجاات مالياة ب ريقاة مبا ارة او غيار مبا ارة اكتساب او التناازل او محاولاة التناازل 

 .المميزة الغير معلنة المعلوماتبمرتب ة 

التي تلي إجاراء العملياة عمل ايان  الثالرة خالل اليه في هذه المادة المشار التبليغان يتم يجب  -2

 :كحد ادنىيتممن المعلومات التالية  ويجب انكحد اقصى 

 .لحسابه ةالذي تم  العملي ورقم حساب الشخص هوية -
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  .الم لع حاما على معلومات مميزة غير معلنة الشخص اسم -

 اسم المصدر المعني.  -

 .ليالما المنتومواصفات  -

 عدد المنتجات المالية. -

  هل المنتو المالي مدرج ان ال.  -

 .) راءاو  )بيعطبيعة العملية  -

 سعر التنفيذ. -

 .تاريخ وماان العملية -

 .لعمليةاالجمالية لقيمة ال -

 .اسباب التبليغ -

األ خا  الم لعين حاماا علاى  عفيفي هذه المادة ال تلمنصو  عنها ات التبليغ اإن موجب -3

 17/8/2011تاااريخ  160قااانون رقاام الااللتاازان بقواعااد  معلنااة ماانر معلومااات ممياازة غياا

 المالية. باألسواقالمتعلق بحظر االستغالل الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل 

 :العمليات المشتبه انها تشال استغالال لمعلوماٍت مميزة غير معلنةب فيما يتعلق :رالثاً 

وفقاااً اي تااأخير، إلااى هيئااة األسااواق الماليااة،  اإلفصاااح دونخاادمات االسااتثمار  علااى مقاادمي -1

انهاا تشاال  يشاتبهون مالياة منتجااتعان كال عملياة تتنااول ، ( المرفاق رب ااً 3للملحق رقم )

 لمعلوماٍت مميزة غير معلنة. الالاستغ

 :كحد ادنى التالية المعلومات التصريح يتممن يجب ان -2

 .لحسابه ةالذي تم  العملي قم حساب الشخصور هوية -

 المصدر المعني.  اسم -

 مواصفات المنتجات المالية. -

 عدد المنتجات المالية. -

  هل المنتو المالي مدرج ان ال.  -

 .))بيع او  راءطبيعة العملية  -

 سعر التنفيذ. -

 .تاريخ وماان العملية -

 .القيمة االجمالية للعملية -

 .المشبوهة للعمليات دقيق وصفاً  -

ممياازة غياار  لمعلوماااتٍ  اسااتغالالات تشااال األسااباب التااي تحماال علااى االعتقاااد بااأن العملياا -

 .معلنة

 .اية معلومة اخرت وات صلٍة بالعمليات المصرح عنها -
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علاى مقادن ،  لهيئاة االساواق المالياة التصاريحتقاديم  لادتفي حال عدن توفر هاذه المعلوماات   -3

 عملياة محاددةاألسباب التي تحمل علاى الشا  باأن عن  يبلغ على األقل انخدمات االستثمار 

 ان يااتم تزويااد هيئااة األسااواق الماليااة علااى لمعلومااات ممياازة غياار معلنااة اسااتغالالتشااال 

 توفرها. فورالمعلومات المتممة ب

 :( Blackout period) فترة الحظر عن التداول :لسابعةاالمادة 

األ اخا  الاذين لاديهم و على األ خا  الم لعين حاما على معلومات مميزة غيار معلناة

 كتساااب او محاولااة اكتسااابال تاا ديأي عمليااة باا القيااان عااناالمتناااع ، بهاامصااالت وريقااة 

 ماو التناااازل او محاولاااة التناااازل عااان منتجاااات مالياااة مرتب اااة بهاااذه المعلوماااات، لحساااابه

تساابق التااي عماال ايااان  العشاارةخااالل او لحساااب الغياار، بصااورة مبا اارة او غياار مبا اارة 

 .بمتناول الجمهورومات المميزة المعل هذهواع  تاريخ تليالتي عمل ايان العشرة و

 

 ةبأيا لقياانامعلناة  علاى األ اخا  الم لعاين حاماا علاى معلوماات مميازة غياريحظار  :ثامناةالمادة ال

الكتساب او محاولة اكتساب او التنازل او محاولة التناازل عان منتجاات مالياة  ت ديعملية 

فياه صافة  ونياتساب( (Fiduciary مان خاالل تنظايم عقاد ائتمااني مرتب ة بهذه المعلومات

 .المنشئ

 

المتعلااق  17/8/2011تاااريخ  160ان فاارض العقوبااات الملحويااة فااي القااانون رقاام :التاسااعةالمااادة 

بحظر االستغالل الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل باألساواق المالياة ال يحاول دون 

يئة األسواق المالية التي يمان له تعرض كل من يخالف احاان هذا القرار للعقوبات اإلدارية

 لقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء.وفقا ل فراها
 
 

 يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.  :عا رةالالمادة 

                                           

                                              

 2013تشرين الثاني  20بيروت، في                                                                         

 

 سواق المالية / حاكم مصرف لبنانألرئيس هيئة ا

 

                                               

 

 

   رياض توفيق سالمه                                                                              
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 (1ملحق رقم )
 

 (Insiders list) قائمة بأسماء االشخاص المطلعين حكما على معلومات مميزة غير معلنة 
 

 :إسم مقدم خدمات االستثمار

 

 االسباب التي تبرر تسجيل اسمائهم على القائمة المعني اسم المصدر الشخص هوية

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  : للقائمة م آخر تيويتاريخ 
         /           / 

 

يجب تحديث القائمة باستمرار وتزويد هيئة األسواق المالية بكل تغيير يطرأ عليها مع شرح ألسباب هذا  : مالحظة
 .من تاريخ حصول هذا التغييرعمل خالل فترة ال تتعدت الخمسة ايان  التغيير
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 (2ملحق رقم )

 

بها األشخاص المطلعين حكما على معلومات مميزة غير معلنة تبليغ عن العمليات التي يقوم  
 األشخاص الذين لديهم صالت وثيقة بهم.و 

 
 اسم مقدم خدمات االستثمار:

 

  بصلة معه المرتبط الشخص إسم أو ،معلنة غير مميزة معلومات على حكما المطلع الشخص اسم .1
 :ينطبق حيث وثيقة،

 
 

 
 :المعني المصدر اسم .2

 
 

  :لحسابه العملية تمت الذي الشخص حساب ورقم ويةه .3
 

 مواصفات المنتجات المالية: .4

 
 

  هل المنتج المالي مدرج أم ال: .5

 

 

6. 
 

 :)طبيعة العملية )بيع أو شراء
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 عدد المنتجات المالية: .7

 سعر التنفيذ: .8

 

 

 تاريخ ومكان العملية: .9

 
 

 القيمة االجمالية للعملية: . 10

 

 

 اسباب التبليغ: .11
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 (3)  رقم ملحق

 

 معلنة غير مميزة لمعلومات   استغالال تشكل أنها المشتبه العمليات عن تبليغ
 

 إسم مقدم خدمات االستثمار:

 

 : لحسابه العملية تمت الذي الشخص حساب ورقم هوية .1
 

 
 :المعني المصدر اسم .2

  
 

 هة:وصفًا دقيق للعمليات المشبو  .3

 

 مواصفات المنتجات المالية: .4

  هل المنتج المالي مدرج أم ال: .5

 

 طبيعة العملية )بيع أو شراء(: .6

 

 عدد المنتجات المالية: .7
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 سعر التنفيذ: .8

 

 

 :تاريخ ومكان العملية .9

 
 

 :القيمة االجمالية للعملية . 10

 

 

 :يات تشكل استغالال لمعلومات  مميزة غير معلنةاألسباب التي تحمل على االعتقاد بأن العمل .11

 

 :أية معلومة أخرى ذات صلة  بالعمليات المصرح عنها .12

 

 

 

 


