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٤٤٥

  ١٧/٨/٢٠١١ تاريخ ١٦٠رقم قانون 

  حظر االستغالل الشخصي للمعلومات المميزة 

  األسواق الماليةبالتعامل في 
  

  

  لغاية تطبيق أحكام هذا القانون، يقـصد بالعبـارات التاليـة المعـاني الـواردة            :المادة األولى
  :أمام كل منها

  :خصائص التاليةهي المعلومات التي تجتمع فيها ال :معلومات مميزة غير معلنة
ــة -١ ــات مالي ــق بمنتج ــةان تتعل ــصدري ، معين    أو بم

 .هذه المنتجات
 .في متناول الجمهوربعد ن ال تكون ا -٢
ان تكون دقيقة ومحددة، وتعبتر المعلومات دقيقة، علـى          -٣

سبيل الميثال ال الحصر، عندما تحدد جملة معطيـات او          
احداث وقعت او توشك على الوقوع، ويكون من شأنها،         

   حـسي  افصاحها للجمهـور، التـأثير بـشكل         في حال 
على اسعار منتجات مالية معينة او اية منتجـات ماليـة           

  ي سوتعتبر المعلومة مؤثّرة بشكل ح    . اخرى مرتبطة بها  
على سبيل الميثال ال الحصر، عندما يكون مـن المهـم           

 .للمستثمر العادي االطالع عليها
  ميثـال  يمكن ان تتضمن المعلومات المميزة على سبيل ال       

  :ال الحصر ما يلي
  االرباح او الخسائر •

 عمليات الدمج او االستحواذ، المناقصات، او المشاريع        •
 المشتركة

  تغييرات على صعيد االصول •

  اكتشافات، منتجات، او منهجيات مبتكرة •

  تراخيص جديدة، براءات اختراع، عالمـات تجاريـة     •
رفض لمنتج ما صادرة عـن اي        / مسجلة، او موافقة  

 هة او وسلطة او هيئةج



 ٤٤٦

•     مثل الحـصول   (لين   تطورات متعلقة بالزبائن او الممو
 )على عقد او خسارته

  تغييرات على صعيد االدارة •

 )التدقيق الخارجي( تغيير في رأي مفوض المراقبة  •
عدم تـسديد   ( االسهم   م احداث مرتبطة بسندات الدين ا     •

ر السندات، خطط اعادة الشراء، السندات المجزأة، تغيي      
في انصبة االرباح، تغييـرات فـي حقـوق حامـل           
السندات، عمليات بيع عامة او خاصة لسندات او اسهم         

 )اضافية، تغييرات في تقدير درجة المالءة
  حاالت االفالس •

  النزاعات القضائية الكبرى •

   عمليات كبيرة لتبادل االسهم قبل تنفيذها •
 

  دناه علـى سـبيل البيـان       أي من األدوات المالية المذكورة أ       :منتجات مالية
  والمطروحة للتـداول العـام     او التي قد تنشأ الحقاً      ال الحصر   

  :في سوق مالي في لبنان
  سندات الـدين كافـة المـصدرة      وااألسهم أو الحصص     -١

من شركات مساهمة او من هيئـات اسـتثمار جمـاعي           
  .مشترك

أية شهادات أو صكوك أو سـندات مرتبطـة عوائـدها            -٢
  ة عن اسناد تجارية أو أوراق ماليـة        بتدفقات مالية ناجم  

 .أو أرباح أسهم أو فوائد سندات
  أية أدوات مالية مركبة أو مشتقة أو مرتبطة بمؤشـرات           -٣

 .ة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلهاجمأو نا
  أية أدوات مالية أو شهادات أو صكوك تـولي حامليهـا            -٤

لماليـة  حق االكتتاب أو حيازة أو التفرغ عن المنتجات ا        
 .أعاله) ١(المذكورة في البند 

  
 .الربح المحقق أو الخسارة التي تم تفاديها: كسب محقق
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٤٤٧

  :يحظر على كل شخص، طبيعي او معنوي، بصفته      :المادة الثانية
  رئيس او عضو مجلس إدارة او مدير او مستخدم او مـدقق حـسابات               -

   رأسـماله  او مفوض مراقبة لدى مصدر منتجات مالية أو مـساهم فـي     
ـ ن  ااو مالك لحصص فيه،        ل معلومـات مميـزة     ن يـستغ  ستعمل او ا  ي

او التنازل او محاولة    اكتساب  او محاولة   غير معلنة عن طريق اكتساب      
التنازل عن منتجات مالية مرتبطة بهذه المعلومات او اية حقوق متعلقـة            

و من خالل الحصول على كسب محقـق، لحـسابه او           بهذه المنتجات ا  
  . بصورة مباشرة أو غير مباشرةلحساب الغير، 

أعاله على كل من اطلع ولو بـشكل         ر المشار إليه في الفقرة    يطبق الحظ   -
 .عرضي بحكم مهنته أو عمله أو مهمته على معلومات مميزة غير معلنة

  
م في المادة الثانيـة أعـاله الـذين يملكـون           يحظّر على األشخاص المشار إليه      :المادة الثالثة

  :معلومات مميزة غير معلنة من
  تزويــد أي شــخص ثالــث بهــا خــارج إطــار الممارســة االعتياديــة  -١

  .لعمل هؤالء األشخاص أو مهامهم أو مهنهم
تقديم المشورة أو النصح لشخص ثالث بموضوع اكتساب حقـوق متعلقـة             -٢

 . مالية او بالتنازل عنهاتبمنتجا
  

  يشمل الحظر المشار إليه في المادتين الثانيـة والثالثـة أعـاله، أي شـخص،                 :ة الرابعةالماد
يحصل على معلومات مميزة غير االشخاص المعددين اعاله،     طبيعي أو معنوي،    

  . بطابع هذه المعلوماترض به ان يعلمتاذا كان يعلم او كان يفغير معلنة 
  

  : علىال تطبق أحكام هذا القانون  :المادة الخامسة
المخولة قانونـاً بالقيـام بهـا        الهيئات    السلطات او   العمليات المجراة من قبل    -

 متعلقة بالسياسة النقدية للبالد او سياسة القطع او ادارة الدين العـام،             فاهدأل
على ان يبقى اي مسؤول في هذه السلطات او الهيئات المنوه عنهـا اعـاله                

ماله المعلومات المميزة غير المعلنة     خاصعاً ألحكام هذا القانون في حال استع      
  .لمنفعة خاصة

 العمليات المجراة حصراً بهدف المحافظة على استقرار المنتجات المالية عند           -
  .اصدارها ولمدة زمنية ال تتعدى الشهرين



 ٤٤٨

ثـالث سـنوات    إلـى  سنةيعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس من            :المادة السادسة
ضعفي قيمة الكسب المحقق وال تزيد عن عشرة اضـعاف          ن  وبغرامة ال تقل ع   
   .الكسب المحقق

   بالحرمان المؤقت او النهائي من ممارسة المهنـة         تقضيكما يمكن للمحكمة أن     
أو العمل ولو لم تكن ممارستهما معلقة على نيل شهادة أو إذن مـن الـسلطات                

  .المختصة
  

 بتنظيم ومراقبـة     والسطات المعنية   الهيئات رة،، مباش خالفاً ألي نص آخر، تقوم      :المادة السابعة
  واإلشراف على األسواق المالية المنظمة بمالحقة مخالفي أحكام هـذا القـانون            

  .أمام المحاكم المختصة كافة
 

ان فرض العقوبات الملحوظة في هذا القانون ال يحول دون فـرض العقوبـات                :المادة الثامنة
  . المرعية االجراء االنظمةفياالدارية المنصوص عليها 

  
  .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية  :المادة التاسعة

  
  

  ٢٠١١ آب ١٧بعبدا في 
  ميشال سليمان: االمضاء

  صدر عن رئيس الجمهورية
  وزراءلرئيس مجلس ا

  محمد نجيب ميقاتي: االمضاء  
  وزراءلرئيس مجلس ا

  محمد نجيب ميقاتي: االمضاء

  


