
 

 

 
 قرار رقم 8

 
،ان رئيس هيئة االسواق المالية / حاكم مصرف لبنان  

المتعلق باالسواق المالية، 17/8/2011تاريخ  161بناء على القانون رقم   
20/12/2013على قرارمجلس هيئة االسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتارخ  وبناء    

     

 يقرر ما ياتي:

المادة االولى: تطبق احكام هذا القرار على جميع المؤسسات والهيئات التي تمارس االعمال الخاصة 

ومؤسسات مالية ومؤسسات و لحسابها الخاص من مصارف أفي لبنان لحساب عمالئها و/وات المالية باألد

دوات المالية وصناديق مشتركة لالستثمار وساطة المالية وهيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر األ

 بعمليات التسنيد. 

المادة الثانية: على المؤسسات المذكورة أعاله، تزويد وحدة الرقابة على االسواق المالية بالمستندات 

خرى قد تطلبها في أو مستندات أي معلومات أوب للمالحق المرفقة ربطا   ة وفقا  والمعلومات كافة المطلوب

نظمة المرعية االجراء. وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين واألقيامها بمهامها الرقابية  اقسي  

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

 17/8/2011تاريخ  161واالنظمة المرعية االجراء ال سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 

سواق المالية(. )المتعلق باأل  

المادة الرابعة: تعطى المؤسسات والهيئات الخاضعة لهذا القرار مهلة اقصاها ثالثة اشهر من تاريخ نشره 

سواق المالية بالمستندات والمعلومات كافة المطلوبة في الجريدة الرسمية لتزويد وحدة الرقابة على اال

. األخيربموجب هذا   

 المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية. 
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كافة )ال يتعاطى مع العميل (: ادارة االصول والخدمات 

المصرفية الخاصة، كتسديدات ومطابقات، دعم وادارة وتنفيذ 
 المتاجرة، وديع ومحاسبة وادارة الصناديق
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10-ھ  كل شخص يؤدي مهام التدقيق والرقابة الداخلية على المهام    
 المذكورة في  الفئة "ه" 
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نوع المؤسسة : رقم تسجيلها لدى مصرف لبنان إسم المؤسسة

مؤسسة 

وساطة مالية
مؤسسة مالية مصرف

سبب اإلعفاء 

)d( إذا وجد -

إمأل وفقاً ل 

)c(

سبب اإلعفاء 

)d( إذا وجد -

إمأل وفقاً ل 

)c(

سبب اإلعفاء 

)d( إذا وجد -

إمأل وفقاً ل 

)c(

سبب اإلعفاء 

)d( إذا وجد -

إمأل وفقاً ل 

)c(

سبب اإلعفاء 

)d( إذا وجد -

إمأل وفقاً ل 

)c(

سبب اإلعفاء 

)d( إذا وجد -

إمأل وفقاً ل 

)c(

سبب اإلعفاء 

)d( إذا وجد -

إمأل وفقاً ل 

)c(

سبب اإلعفاء 

)d( إذا وجد -

إمأل وفقاً ل 

)c(

سبب اإلعفاء 

)d( إذا وجد -

إمأل وفقاً ل 

)c(

سبب اإلعفاء 

)d( إذا وجد -

إمأل وفقاً ل 

)c(

1

2

3

4

5

6

dd 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

etc..

ال يتضمن موظفي الشركات التابعة، ال يتضمن األشخاص المعفيين من جميع االمتحانات (a):

يرجى اإلشارة إلى رمز فئة  المهام المنظمة للشخص بحسب الملحق رقم 1 (b): تصريح المؤسسة:

في حال كان الشخص يؤدي عّدة مهام ، يجب التصريح عن  جميع فئات المهام المنظمة التي يزاولها الشخص 

يرجى وضع حرف "P" في حال الحيازة على الشهادة المطلوبة، أو حرف "E" في حال اإلعفاء، أو حرف "N/A" في حال كان اإلمتحان غير مطلوب للمهام، أو حرف "IN" في حال عدم حيازة الشهادة المطلوبة. (c): ة مهام منظمة، أدرك: ا الموقع أدناه بصفتي الشخص المسؤول المفوض من قبل المؤسسة بملء استمارة تكليف بمزاول ان

يرجى ذكر سبب اإلعفاء للشخص ) من إمتحان ما( وفقاً لجدول اإلعفاءات المذكور في تعميم مصرف لبنان رقم 103 (d):

قيام، عن قصد او اهمال، باعطاء معلومات خاطئة او مضللة أمر يمكن أن تترتب عليه مسؤوليات قانونية.  أن ال -1

أن االمتناع عن اعطاء أية معلومات مطلوبة، معلومة من قبلي، يؤدي الى فرض عقوبات ادارية او تدابير قانونية. -2

واردة في هذه االستمارة هي صحيحة وكاملة.  تأكد من أن المعلومات ال أنه يقتضي ال -3

تي تم االفصاح عنها مسبقا الى أية هيئة رقابية أخرى. تداول العام، او ال انه ال يعتد تجاه هيئة األسواق المالية بالمعلومات الرائجة او التي هي في ال -4

يد: وأف

ان الشخص هو مناسب ومالئم لتأدية المهام المذكورة أعاله. -1

وأؤكد:

أن المعلومات المدونة في هذه االستمارة هي صحيحة وكاملة، ومطابقة لملفاتنا. -1

بأني مفوض بملء وتوقيع هذه االستمارة بالنيابة عن المؤسسة المذكورة أعاله. -2

ان نسخة عن هذه االستمارة قد حفظت لدى المؤسسة. -3

اسم و توقيع المسؤول عن ملء االستمارة  اسم و ختم المؤسسة

تاريخ ال ة مهام منظمة تكليف بمزاول December 14, 2016حول ال

Lebanese Financial   تاريخ بدء

العمل في 

المهام 

تاريخ بدء 

العمل في 

المؤسسة

تاريخ 

اإللتحاق 

في 

) b( فئة المهام المنظمة

    أرقام األشخاص 

الذين يؤّدون إحدى 

)a("المهام المنّظمة"

اإلمتحانات

Retail Banking International Combating CAMS Financial International Risk in financial Investments & Global Securities

ملحق رقم 2 - الئحة أرقام األشخاص الذين يؤدون إحدى المهام المنظمة

صندوق مشترك 

لالستثمار بعمليات التسنيد

هيئة استثمار جماعي 

بالقيم المنقولة وسائر 

األدوات المالية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع المؤسسة : إسم المؤسسة

هيئة استثمار جماعي 

بالقيم المنقولة وسائر 

األدوات المالية

مؤسسة وساطة مالية مؤسسة مالية مصرف

1

2

3

4

etc..

Total

تصريح المؤسسة:

ال يتضمن موظفي الشركات التابعة (a): ة مهام منظمة، أدرك: ا الموقع أدناه بصفتي الشخص المسؤول المفوض من قبل المؤسسة بملء استمارة تكليف بمزاول ان

يرجى اإلشارة إلى رمز فئة  المهام المنظمة للشخص بحسب الملحق رقم 1 (b):

في حال كان الشخص يؤدي عّدة مهام،  يجب التصريح عن  جميع فئات المهام المنظمة التي يزاولها الشخص  قيام، عن قصد او اهمال، باعطاء معلومات خاطئة او مضللة أمر يمكن أن تترتب عليه مسؤوليات قانونية.  أن ال -1

يرجى اإلشارة إلى سبب اإلعفاء التام للشخص وفقا لتعميم مصرف لبنان رقم 103 : أي عدد سنوات الخبرة أو المركز الوظيفي أو الشهادات  (c): أن االمتناع عن اعطاء أية معلومات مطلوبة، معلومة من قبلي، يؤدي الى فرض عقوبات ادارية او تدابير قانونية. -2

واردة في هذه االستمارة هي صحيحة وكاملة.  تأكد من أن المعلومات ال أنه يقتضي ال -3

تي تم االفصاح عنها مسبقا الى أية هيئة رقابية أخرى. تداول العام، او ال انه ال يعتد تجاه هيئة األسواق المالية بالمعلومات الرائجة او التي هي في ال -4

يد: وأف

ان الشخص هو مناسب ومالئم لتأدية المهام المذكورة أعاله. -1

وأؤكد:

أن المعلومات المدونة في هذه االستمارة هي صحيحة وكاملة، ومطابقة لملفاتنا. -1

اسم و توقيع المسؤول عن ملء االستمارة 
اسم و ختم

المؤسسة
بأني مفوض بملء وتوقيع هذه االستمارة بالنيابة عن المؤسسة المذكورة أعاله.

-2

تاريخ ال ة مهام منظمة تكليف بمزاول حول ال ان نسخة عن هذه االستمارة قد حفظت لدى المؤسسة. -3

ملحق رقم 3 - الئحة أرقام األشخاص المعفيين من جميع االمتحانات

صندوق مشترك لالستثمار 

بعمليات التسنيد

سبب اإلعفاء 

)c( تام ال

تاريخ بدء العمل 

في المهام 

تاريخ بدء 

العمل في 

تاريخ اإللتحاق في 

قطاعين  ال
) b(  فئة المهام المنظمة

أرقام األشخاص المعفيين 

)a( من جميع االمتحانات



 

 

 ايضاح حول المالحق )1،2و 3( المرفقة ربطا  

سواق هي تكوين مركزية معلومات لدى هيئة األ ومن المالحق المرفقة به ربطا   ان الغاية من هذا القرار

حدى إين الذين يمارسون فيشخاص المعشراف واألشخاص تحت اإلشخاص المكلفين واألالمالية متعلقة باأل

دوات المالية وذلك بهدف تسهيل مهام وحدة الرقابة على عمال الخاصة باألظمة المتعلقة باألالمهام المن

الية في دوات المعمال الخاصة باألسواق المالية لجهة التزام جميع المؤسسات والهيئات التي تمارس األاأل

ولى والثانية والخامسة من القانون رقم لمفهوم المادة أل و لحسابها الخاص وفقا  ألبنان لحساب عمالئها و/

سواق المالية(. )المتعلق باأل 17/8/2011تاريخ  161  

هي تلك المنصوص  المنظمة واالمتحانات والمهل المشار اليها في المالحق المرفقة ربطا  ان كل من المهام 

دبية الواجب المتعلق بالمؤهالت العلمية والتقنية واأل 9/3/2006تاريخ  9286بالقرار االساسي رقم عنها 

الصادر عن ( 103توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي )تعميم اساسي رقم 

 مصرف لبنان. 

مستكملة  المالية بالمالحق المرفقة ربطا  ليها اعاله تزويد هيئة االسواق إو الهيئات المشار أعلى المؤسسات 

 بالمعلومات التالية: 

شخاص الذين يمارسون مهاما منظمة لدى المؤسسة يهدف الى التعريف . رقم محدد مخصص لكل من األ1

 عنهم دون الحاجة الى الكشف عن اسمائهم.

ن يرتبط أكما يجب يجب ان يبدا الرقم المذكور بالرقم المخصص للمؤسسة على الئحة مصرف لبنان 

ي سبب كان.خر ألآبالشخص بشكل دائم بحيث ال يجوز تخصيصه لشخص   

منظمة لدى المؤسسة وفقا لجدول الملحق رقم ا  التي يقوم بها االشخاص الذين يمارسون مهام. فئة المهام 2

شارة الى كل منها.يجب اإل ،المرفق. وفي حال قيام الشخص بعدة مهام منظمة 1  

و أشخاص الذين يمارسون مهام منظمة لدى المؤسسة بالقطاعين المصرفي حاق كل من األ. تاريخ الت3

 المالي، وتاريخ بدء عملهم في المؤسسة كما وتاريخ بدء استالمهم للمهام المنظمة الحالية.

. االمتحانات كافة المطلوبة من كل شخص يمارس مهاما منظمة لدى المؤسسة مع االفادة عما اذا كان 4

و أ، المشار اليه اعاله 103ساسي رقم للمادة الخامسة من التعميم األ ي منها، وفقا  أمعفى جزئيا من  الشخص

 قد نجح في اي منها.

(. 3)ملحق رقم عفاءمتحانات مع االشارة الى سبب اإلمن اإل شخاص المعفيين كليا  رقام األأ. 5  

دوات المالية في لبنان لحساب الخاصة باألعمال على المؤسسات او الهيئات كافة التي تمارس األ . 6

تاريخ  161لمفهوم المادة الولى والثانية والخامسة من القانون رقم  و لحسابها الخاص وفقا  أعمالئها و/

عاله، تزويد أالمذكور  103ساسي رقم سواق المالية( والمعنية بتطبيق التعميم األ)المتعلق باأل 17/8/2011



 

 

 ةصول ونسخلأل قية موقعة وفقا  ، نسخة ورسختين عن المالحق المرفقة ربطا  سواق المالية بنهيئة األ

  . (CD)محفوظة على قرص مدمج (Microsoft Excel Format)الكترونية 

حال كانت الشركة المعنية هي شركة تابعة، تقوم هذه الشركة باستكمال المالحق المذكورة بنفسها وليس  في

ة الرقابة على األسواق المالية بها وفقا  لألصول.عن طريق المؤسسة األم وتزود وحد  

  



 

 

 

14ور//58 رقم:  

2014 نيسان 1 بيروت في  

 

 إلى جميع المؤسسات والهيئات التي تمارس األعمال الخاصة باألدوات المالية في لبنان

 
 ٢013كانون األول  ٢٧الصادر عن ھيئة األسواق المالية بتاريخ  ٨الموضوع: تعديل القرار رقم 

 
 إن رئيس هيئة األسواق المالية / حاكم مصرف لبنان، 

 المتعلّق باألسواق المالية، 2011آب  17تاريخ  161وبناء  على القانون رقم 

والذي أقر  2013كانون االول  20وبناء  على قرار مجلس هيئة األسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 
ب معلومات عن المؤهالت العلمية والتقنية واألدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المتعلّق بطل 8بموجبه القرار رقم 

الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ  103المهام في القطاعين المصرفي والمالي، والمستند على التعميم األساسي رقم 
 ،2006آذار  9

والذي تم بموجبه  2014آذار  11الصادر عن مصرف لبنان تاريخ  11725واستنادا  إلى القرار الوسيط رقم 
 ، 103تصحيح بعض األخطاء المادية والمطبعية التي وردت في الجداول المرفقة بالتعميم األساسي رقم 

، 8والذي استندت عليه الهيئة في قرارها رقم  103وتماشيا  مع التعديالت التي أقرت على التعميم األساسي رقم 
 ام المنظمة واإلمتحانات المطلوبة،المتعلق بالمه 1السيما في الملحق رقم 

 

 يقرر ما يأتي:

المرفق بقرار هيئة األسواق المالية رقم  1تضاف إلى "جدول المهام المنظمة" الوارد في الملحق رقم  :المادة األولى
 :2013كانون األول  27تاريخ  8

 " شهادةRisk in Financial Services (.8 - ( و )هـ10 - 1 - 3 -" لكل من الفئتين )أ 

 " شهادةRetail Banking (.1 - 3 -( و )ب 1 - 5 - 2 - 3 -" لكل من الفئتين )أ 

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. :المادة الثانية

 يعمل بهذا القرار فور صدوره. :المادة الثالثة

 وتفضلوا بقبول االحترام،
 رئيس هيئة األسواق المالية / حاكم مصرف لبنان

 
 

 سالمة رياض توفيق


