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 3000قواعد العمل في األسواق المالية سلسلة نظام  متعلق بتعديل                                  

لغاء قرار رقم   ( المشتقات الماليةاالدوات و نظام العمليات على بمتعلق ) 2014شباط  10تاريخ  12وا 
متعلق بالفصل بين الحسابات المرتبطة باألعمال الخاصة ) 2017كانون الثاني  12تاريخ  23رقم وقرار 

 Custody Services)وبخدمات اإليداع  Account Segregationباألدوات المالية 
 )متعلق بنموذج إعرف عميلك( 2015آذار  9تاريخ  17وقرار رقم 

 )متعلق بمفوضي المراقبة( 2015آب  31تاريخ  18وقرار رقم 
 )بتلّقي الشكاوىمتعلق ( 2016شباط  22تاريخ  20رار رقم وق

        
 

 
 المالية، االسواقالمتعلق ب 17/8/2011تاريخ  161القانون رقم بناًء على 
 ،6/3/2017 جلسته المنعقدة بتاريخذ في ـالمتخ 6/4/17 رقم  المالية سواقهيئة األقرار مجلس وبناًء على 
 ،3/7/2017 ذ في جلسته المنعقدة بتاريخـالمتخ 16/9/17 رقم  المالية سواقهيئة األقرار مجلس وبناًء على 

 ،21/8/2017المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  30/11/17وبناًء على قرار مجلس هيئة األسواق المالية رقم 
 ،18/12/2017المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  15/17/17األسواق المالية رقم وبناًء على قرار مجلس هيئة 

 ،5/3/2018  ته المنعقدة بتاريخـــالمتخذ في جلس 15/3/18  رقم  المالية سواقهيئة األوبناًء على قرار مجلس 
األنظمة التطبيقية والقرارات بنطاق تطبيق  المتعلقالصادر عن الهيئة و  20/6/2017تاريخ  22وبناًء على اإلعالم رقم 

 ،التنظيمية الصادرة عن الهيئة
 
 
 :حيطكم علمًا بما يلين

 بحيث:  3000عّدل نظام قواعد العمل في األسواق المالية سلسلة   :أوالً 
 

  :هاالتالي نصّ و  المتعلقة بالتفويض بشأن حسابات العميل 3308الى المادة رقم  (3)الفقرة  أضيفت -1
الخاصة  تداولال حسابات إلدارة أي عميلعلى المؤسسة المرخصة االستحصال على تفويض من  يحظر"

وذلك عبر إعطاء تعليمات الى غيرها من المؤسسات المرخصة في لبنان أو الخارج للتداول باألدوات به 
دير حسابات المرخصة التي ت رة. تستثنى من هذا الحظر المؤسسةالمفتوح لدى األخي المالية لحساب العميل

 في لبنان وذلك بموجب اتفاقية إدارة استنسابية لتلك الحسابات. المفتوحة لديها والخاصة بعمالئها التداول
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إلدارة  واحد عميل من أكثر منعلى تفويض  االستحصالكما يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي 

ال  في لبنان أو الخارج. مرخصة /مؤسساتمؤسسةالمفتوحة لدى  حسابات التداول الخاصة بهذا األخير
يطبق هذا الحظر على الشخص الطبيعي المفّوض من قبل أفراد عائلته من أصول وفروع وزوج أو زوجة 

 "وأشقاء وشقيقات إلدارة حسابات التداول الخاصة بهم.
 

الى المادة ( 3ضيفت الفقرة )تعلقة بتبليغ التقارير للعمالء وأالم 3317( من المادة 2ألغي نص الفقرة )  -2
 :المتعلقة بكشوفات حساب العميل والتالي نصها 3521

مـن يجب على المؤسسـة المرخصـة تبليـغ العميـل نسـخة عـن كشـف حسـابه يبـّين محفظتـه والعمليـات المنفـذة "
مرسـل شــهريًا علـى العنــوان البريـدي المحــدد مـن قبلــه والمحـّدث بشــكل مسـتمر مــن  وذلــك بواسـطة إشــعار قبلـه

 .  جهة مسؤولة لدى المؤسسة المرخصة قبل دائرة االمتثال/أية
أسـبوعين مـن تـاريخ تبليغـه مع اإلبقاء على حـق العميـل بـاالعتراض علـى أيـة عمليـة أو مسـتند ضـمن مهلـة  

 .اإلشعار
 بواسطة دائرة االمتثال لديها بِـ: على المؤسسة المرخصة أن تقوم

 إرسال اإلشعار الى العميل وفقًا لما جاء أعاله. التأكد من  - 
 ."على األقل االستحصال على توقيع العميل على محفظته مرة واحدة في السنة -
 

( من 1بالمسؤول عن مكافحة تبييض األموال ونص الفقرة )المتعلقة  3208من المادة ( 1نص الفقرة ) عّدل -3
الصـادر  318بعـد أن اسـتبدل القـانون رقـم بمكافحة تبيـيض األمـوال وتمويـل اإلرهـاب المتعلقة  3306المادة 
 .24/11/2015تاريخ  44رقم المذكور فيهما بالقانون  2001عام 

 
متعلق بالفصل بين الحسابات المرتبطة باألعمال ) 2017كانون الثاني  12تاريخ  23القرار رقم  ألغي  -4

 ، بعد أن:Custody Services)وبخدمات اإليداع  Account Segregationالخاصة باألدوات المالية 
 

 بالفصل بين حسابات العميل وحسابات المؤسسة المرخصةالمتعلقة  3513( من المادة 2ألغي نص الفقرة ) -أ
 واستبدل بالنص التالي:

 المرّخصة المؤّسسة على يجب ،أجنبي وديع مع أو وديع مع حساب في مسجلة العميل أصول كانت إذا" 
  :التأكد من التزام الوديع بالشروط التالية

فقة ة المرخصة لديه إاّل بعد أخذ مواسسعدم دمج األصول المودعة في الحسابات العائدة لعمالء المؤ   -
 ، بذلك العميل الخطية والصريحة

عدم فتح حسابات أصول مشتركة بين المؤسسة المرخصة وبين عمالئها، إذ أن على الوديع فصل  -
حساب األصول الخاصة بالمؤسسة المرخصة عن حساب األصول العائدة لعمالء هذه األخيرة بحيث 
يكون عنوان حساب األصول العائدة للعمالء واضحًا لجهة أن ملكية هذه األصول تعود لعميل واحد أو 
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بتسجيل حســــاب األصول العائدة كثر من عمالء المؤسسة المرخصة على أن تقوم المؤسسة بدورها أ
 "لهؤالء العمـــالء خــــارج الميزانية الخاصة بها.

 
 المتعلقة بتسجيل أصول العميل واستبدل بالنص التالي: 3514( من المادة 2ألغي نص الفقرة ) - ب

 تحفظ أو حوزتها، في تكون التي العميل ألصول ملكية سند تحمل أن المرّخصة المؤّسسة على "يجب
 ائتماني بتصنيف يتمتع أن ممكن أجنبي وديع أو وديع العمالء مع ألصول مخّصص حساب في األصول

 ".ال أم

 واستبدل بالنص التالي: باستخدام وديع أجنبيالمتعلقة  3515( من المادة 1ألغي نص الفقرة ) -ج
 بعد أو وديع أجنبي ثانوي إال أجنبي وديع لدى العميل أصول  تودع أن المرّخصة المؤّسسة على "يحظر

 .أو الوديع األجنبي الثانوي حيث سيتم إيداع أصول العميل"األجنبي إعالم العميل خطيًا باسم الوديع 
 

المتعلقة بالتقييم والمسؤولية لجهة اختيار الوديع  3517من المادة  (4و) (3) تينالفقر كل من ألغي نص  -د
 :التاليالنص بمن هذه المادة ( 2) الفقرةنص واستبدل 

جراء واجب الحرص قبل المخاطر تقييم المرّخصة المؤّسسة على ( يجب2")  قرار أو توصية أي إصدار وا 
 الترتيبات أنّ  من للتأكد الوديع األجنبي الثانويالوديع أو الوديع األجنبي أو  لدى العميل أصول بايداع

 كونه ومن الوديع أو الوديع األجنبي أو الوديع األجنبي الثانوي لدى متوافرة األصول وحفظ لحماية المناسبة
 .المناسبة التنظيمية الرقابة لمعايير خاضعاً 
الوديع األجنبي أو الوديع األجنبي الوديع أو  لدى المخاطر تقييم إعادة المرّخصة المؤّسسة على يجب كما

 ".لديه جوهري تغيير أي حدوث عند العميل أصول أودعته الذي الثانوي

 
 المتعلقة باتفاقيات العميل واستبدل بالنص التالي: 3518من المادة )ك( و ( ح) الفقرتينألغي نص  -هـ

 المرّخصة وكيفية إبالغها للعميل." المؤّسسة لدى المودعة أصوله حول للعميل ستوفر التي المعلومات)ح( "
مع مراعاة موجب أخذ موافقة العميل  آخرين، عمالء أصول  مع العميل أصول  جمع سيتم كان إذا ما")ك( 

 ".الجمع هذا تأثير توضيح يجب الحال هذه الخطية والصريحة بذلك، وفي
 
 :نصها  التاليو المتعلقة باتفاقية اإليداع  3519المادة  الى )و( أضيفت الفقرة  - و

"يقوم الوديع بتبليغ المؤسسة المرخصة بنيته تعيين وديع ثانوي )على أن يتضمن التبليغ اسم الوديع الثانوي 
 وعنوانه ومعلومات االتصال وعن النظام القانوني الواجب التطبيق(."

 
سبوعيًا" بعبارة بدلت عبارة "أتالمتعلقة بالمناسقات بحيث اس 3520( من المادة 1عّدل نص الفقرة ) -ز

 "شهريًا" واصبح نص الفقرة على الشكل التالي:



 

4 
 

 والبيانات العميل أصول سجل بين ما وتسوية مناسقة شهريًا عملية تجري أن المرّخصة المؤّسسة على يجب "
 أي عن صادرة بيانات مع أجنبي وديع عن( اإلقتضاء عند) و آخر وديع عن ميدكلير، عن الصادرة
 ".العمالء ألصول استحقاق قيود  بحفظ يقوم آخر شخص

 
 ، بحيث:المتعلق بأعمال الوساطة المالية 2014كانون الثاني  9تاريخ  10القرار رقم بعض مواد  تألغي  -5

بعد أن أضيف نص البند )ب( منها الى نص  10الثانية من القرار رقم المادة ( من 3ألغيت الفقرة ) - أ
 والتالي نّصها:في األسواق المالية  قواعد العملمن نظام  3506( من المادة 5الفقرة )

يمكن للمؤسسة المرخصة القيام بناًء على طلب عمالئها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج "
أو من الداخل لصالح أشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج شرط أن ال تفوق قيمة أي تحويل مبلغ 

 "/ د.أ.1500/
 

في من نظام قواعد العمل  3102بعد أن أضيفت الى المادة  10ألغيت المادة السابعة من القرار رقم  - ب
 والتالي نّصها:األسواق المالية 

واستخدام الوسـائل التـي مـن شـأنها ان تـؤمن تسـيير عمـل  صالحية اعطاء التوصيات والتعليماتلهيئة ل( 1")
 .للمؤسسات المرخصةسليم 

 "هيئة.الالتقيد بالتوصيات والتعليمات التي تصدرها  المؤسسات المرخصةويتوجب على 
 

 :بعد أن 10المادة التاسعة من القرار رقم ألغيت  -ج
مــن نظــام قواعــد  3002الــى المــادة مــن المــادة التاســعة مــن القــرار المــذكور أعــاله  ( 3أضــيفت الفقــرة ) -

 والتالي نّصها:المرخصة المتعلقة بموجبات المؤسسة في األسواق المالية العمل 
 ."وضاعهاأ عمالها وحساباتها تعكس حقيقةأن نشر بيانات ووضعيات دورية عط( "

من نظام قواعد  3521الى المادة من المادة التاسعة من القرار المذكور أعاله ( 5أضيفت الفقرة ) -
بعد شطب عبارة "الوسطاء المعرفين" المتعلقة بكشوفات حساب العميل وذلك في األسواق المالية العمل 

 والتالي نصها:
 في إال شهر، كل نهاية في موثق حساب بكشف عميل كل تزويد المرّخصة المؤّسسة على يجب (1") -

 ثالثة كل بالكشف العميل تزويد يجب الحالة هذه ففي الحساب في نشاط أي أجري قد يكن لم حال
   .االقل على أشهر

 .كشوفات حسابات العمالء بجهاز مستقل عن الـمكتب االمامي على أن تحصر مهام تزويد
 :بالنص التالي في األسواق المالية من نظام قواعد العمل 3406( من المادة 1الفقرة )استبدلت   -

 ( يجب على المؤسسة المرخصة:1)"
مكالمة هاتفية مع عمالء أو عمالء محتملين تتعلق بكافة األعمال الخاصة  ةعدم إجراء أو قبول أي -أ

باألدوات المالية )بما فيها أوامر تنفيذ العمليات، والمشورة المقدمة من قبل الشركة للعمالء، كما وكافة 
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ل تلك المداوالت والمناقشات والمفاوضات المجراة عبر الهاتف والمتصلة بتلك العمليات( ما لم يتم تسجي
  . المكالمة الهاتفية

اإلفصاح لعمالئها أو لعمالئها المحتملين عن قيامها بتسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة  -ب
  .باألعمال الخاصة باألدوات المالية

بالتسجيل الخاص بالمكالمات الهاتفية المتعلقة باألعمال الخاصة باألدوات المالية لمدة   االحتفاظ  -ج
ذا كانت المكالمة الهاتفية ذات صلة بنـزاع مع عميل  عشر سنوات بعد  وأتاريخ إجراء المكالمة، وا 

بتحقيق رسمي، فيجب االحتفاظ بالتسجيل إلى حين التوصل إلى البت بالنـزاع أو االنتهاء من 
 التحقيق.

، االحتفاظ بنسخة عن كامل الحوار الذي Bloomberg Terminalفي حال تمت العملية عبر الـ  - د
وذلك لمدة عشر سنوات بعد إجراء الحوار على أن تتضمن تلك  Bloomberg Chatتم عبر الـ 

 النسخة سردًا لجميع تفاصيل العملية وآللية اتمامها.
 يشمل: مفهوم  العميل وفقًا لهذا البند األخذ بعين االعتبار أن  -ه

 االفراد 
 المؤسسات أو الشركات 
  الطرف النظير 
 أي طرف آخر 

 
 المتعلقة بخطة استمرار العمل بحيث أصبحت تنص على أنه: 3215( من المادة 1الفقرة )عدلت  -

 بالتزاماتهـــا والوفـــاء أعمالهـــا اســـتمرارّية تـــؤمن مناســـبة خطـــة تضـــع أن المرخصـــة المؤسســـة علـــى يجـــب" 
 بشــكل عملياتهــا توّقفــت حــال فــي وذلــك واألنظمــة للقــوانين وفقــا عملّياتهــا وتشــّعب وحجــم طبيعــة، وتعكــس

( مـن 1علـى أن تضـّمن تلـك الخطـة المعلومـات المطلوبـة فـي البنـدين "ج" و "د" مـن الفقـرة ) متوقـع غيـر
وذلــك ضــمانًا الســترجاع تلــك المعلومــات فــي حــال وقــوع الكــوارث الطبيعيــة  دنــاهالمــذكورة أ 3406المــادة 
 "والتقنية.

 والتالي نّصها:واق المالية في األسمن نظام قواعد العمل  3310( الى نص المادة 4أضيفت الفقرة ) -
)يحّد من هة مستقلة من قبل جعلى أن يتم إجراء تقييم سليم  على المؤسسة المرخصة أن تحرص( 4)"

أو يجّنب أي تضارب محتمل في المصالح( ودورّي )مرة واحدة في السنة على األقل(، على جميع األدوات 
المسجلة في محافظ العمالء، المالية ذات الطرح الخاص )عروض األسهم الخاصة والمنتجات المركبة( 

المرخصة أن  اتؤسسكما يجب على الم. محافظ ذات الصلة الخاصة بالمؤسسةوكذلك في حسابات ال
تحرص على أن تنعكس/تسّجل قيمة هذه األدوات المالية وفقا لذلك التقييم في جميع بيانات العمالء 
وحسابات المحافظ ذات الصلة الخاصة بالمؤسسة. يجب تحديد وتبيان جميع األدوات المالية ذات الطرح 

ن المنهجية المعتمدة للتقييم الخاص بشكل واضح في بيانات العميل، على أن يضاف نّص صريح يبيّ 
 والجهة التي قامت به وتاريخ إجرائه.
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لحين  -تقييم سليم وعادل، عليها عندئٍذ التوقف علىتتمكن المؤسسة المرخصة من الحصول لم  في حال
 عن: -المذكور الحصول على التقييم

 المعتمدة سوقيةالقيمة الفي كشوفات حسابات عمالئها واستبدال أعاله  األسهم المشار إليهاتسعير   -
 .بعبارة "غير متوفر"سابقًا للتسعير 

 "سهم من العمالء.تلك األاستيفاء رسوم اإليداع المتعلقة ب -
 

في األسواق من نظام قواعد العمل  بعد أن أضيفت الى الباب "د" 10قم ألغيت المادة العاشرة من القرار ر  -د
 دوين وتنفيذ عمليات المؤسسات المرخصة والتالي نّصها:متعلقة بأصول ت 3322مادة جديدة رقم المالية 

تدوين عملياتها وتنفيذها بشكل واضح ودقيق على أن تظهر يوما  مرخصةمؤسسات الاليتوجب على  (1)"
 فيوما، وبصورة خاصة، وفي كل آن، وبشكل مفصل وثابت، المعلومات اآلتية:

 :عمالئهافيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحساب  - 1
 اسم كل زبون والرقم الخاص المعطى له وشهرته وعنوانه. -أ

 التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل. -ب
 عدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها وأسعارها وأرقامها. -ج

آخر وان انقطعت العالقة بين  عميلبرقم خاص ال يمكن اعطاؤه في أي حال ل عميليجب أن يشار الى كل 
 أكثر من رقم واحد. عميل . وال يمكن ان يعطى أيمرخصةمؤسسة الالصاحب هذا الرقم و 

 
 فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحسابها: - 2

التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل وعدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها وأسعارها 
 ".وأرقامها

 
( من 3بعد أن أضيفت الفقرة )ب( منها الى نص الفقرة ) 10ألغيت المادة السابعة عشر من القرار رقم  -ه

 والتالي نّصها:في األسواق المالية من نظام قواعد العمل  3101المادة 
بيانات أو  وثائق أو سجالت أو معلومات بأية تأخير دون الهيئة تزّود أن المرّخصة المؤّسسة على يجب "

واألنظمة وذلك بالشروط ووفق النماذج وضمن  القوانين تطبيق بغرض الهيئة محاسبية واحصائية تطلبها
 "المهل المحددة من الهيئة.

 
في ( الى نظام قواعد العمل حبعد أن أضيف الباب ) 10ألغيت المادة الثامنة عشر من القرار رقم  -و

 تحت هذا الباب والتالي نّصها: 3701النظام وأضيفت المادة  المتعلق بإنفاذ أحكام هذااألسواق المالية 
يعود لهيئة األسواق المالّية أن تفرض  الرسمية، الجريدة في نشره فور التنفيذ حّيز النظام هذا يدخل (1")

عقوبات إدارّية على كّل من يخالف أحكام هذا النظام، بما يتناسب مع العقوبات المفروضة وفقًا لكّل من 
 ".17/8/2011تاريخ  161أو القانون  160ون القان
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 (المشتقات الماليةاالدوات و نظام العمليات على بمتعلق ) 2014شباط  10تاريخ  12القرار رقم  ألغي -6

أضيف الباب )ز( الى  بحيثأدناه  3602( من المادة 1ال سيما بعد تعديل البند "ه" من الفقرة )
متضمنًا المتعلق بنظام العمليات على األدوات والمشتقات المالية في األسواق المالية  نظام قواعد العمل

 :التالية نصوصها 3603الى  3601المواد من 
 

 . القيام بعمليات مع مراسل   3601"
األدوات بعمليات علـى " او لحساب عمالئهأ االقيام لحسابهالمؤسسة المرخصة يحظر على ( 1

، مراسل( مع Off-Exchange Retail Forex) المشتقات المالية" أو عمليات قطع من نوعو 
 بإستثناء: 

و المقـــيم فيهـــا أمــارس نشـــاطه فــــي الواليــات المتحـــدة األميركيـــة ي المراســل الـــذي -أ
 National Futures Association"عضــاء هيئــة الـــ أكــون مــن يشـــرط أن 
(NFA)" (" ومــــرخص مــــن قبــــل لجنــــةCFTC )Commodity Futures 

Trading Commission." 

ن أ االميركيـة أو المقـيم خارجهـا شـرط مـارس نشـاطه خـارج الواليـات المتحـدةي الذي المراسل -ب          
كون حـائز علـى تـرخيص للتـداول بالمشـتقات الماليـة مـن الهيئـات الرقابيـة المختصـة فـي دول ي

سـتاندارد »وما فوق حسب تصـنيف مؤسسـة " Investment Grade"مصّنفة تصنيفًا سياديًا  
 و ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف الدولية األخرى.أ« د بـورزنـأ

 .. موجبات المؤسسة المرخصة في تعاملها مع مراسل3602
 على المؤسسة المرخصة:( 1)

، المدرجة وغير المدرجة في دوات والمشتقات الماليةاأل علىالعمالء تثبيت جميع عمليات  -أ
العمالء الموضوعة من قبل ر وامسواق المالية، مع المراسلين بشكل يتطابق مع نوع األاأل

 .التداول مع عمالئها كطرف أصيلباستثناء عمليات 

 .عقود الخيار المدينةلالطلب من العميل تسديد كامل القيمة الشرائية -ب

األدوات "على لديه عند تكوين مركز  الطلب من العميل تكوين هامش نقدي أولي -ج
 كز أقله مرة يوميًا. امر هذه ال مشتقات مالية"، على أن يتم إعادة تسعيروال

اب إلى ـــــــــسحـــال يدــــــدني رصــولي عند تدي األـــش النقـــــالطلب من العميل إعادة تكوين الهام -د
ولي وفي حال إمتناع % من الهامش األ75يجب أن يكون حدود الهامش الثانوي الذي 
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لتغطية ما  كزاالمر على المؤسسة المرخصة أن تصفي بشكل فوري ما يكفي من  العميل،
عن الهامش المطلوب وعلى المؤسسة أن تحدد للعميل مسبقًا رصيد الحساب يعادل قيمة تدني 

 .(LIFO e.g. FIFO or)التي سيتم اقفالها في هذه الحالةاألسس المتبعة في اختيار المراكز 

شرط التزام المفتوحة  المراكز صافيتسديد الهوامش النقدية إلى المراسلين على أساس  -ه
على  وتسجيلها في دفاترها المطلوبة من العمالء المؤسسة المرخصة بتكوين الهوامش النقدية

لكل مركز مدين  ومركز دائن على حدة وال يجوز مقاصة  المفتوحة المراكزأساس إجمالي 
 المراكز المدينـة بتلك الدائنـة.

وغير المدرجة المدرجة  المشتقات الماليةو  األدوات ولية والثانوية لمراكزتحديد الهوامش األ -و
وذلك  التي تتم عبر ركيزة الكترونيةوغير المنظمة بما فيها تلك في األسواق المالية المنظمة 

 على الشكل التالي:

من  غيرها وأالمعادن  وأالمواد األولية في حال العمليات على العمالت أو على  -1        
 السلع:

 .% من القيمة التعاقدية للعمليات20الهامش االولي،  -          
 .وليمن الهامش األ %75، الهامش الثانوي -
 
المواد باستثناء العمليات على العمالت أو على في حال العقود المستقبلية:  -2

من السلع التي يطبق عليها الهامشين المحددين بالبند  غيرها وأالمعادن  وأاألولية 
بين الهامش ن تساوي الهوامش، على األقل، المبلغ األكبر ما أيجب ( أعاله، 1)

المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه العقود، 
 سواء. وذلك لكل من المراكز المدينة أو  الدائنة على حد  

المواد باستثناء العمليات على العمالت أو على : ال حقوق الخيار الدائنةفي ح  -3
من السلع التي يطبق عليها الهامشين المحددين بالبند  غيرها وأالمعادن  وأاألولية 

الهوامش، على األقل، المبلغ األكبر ما بين الهامش  ن تساويأيجب  ( أعاله،1)
المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه الحقوق 

 ي.وذلك حتى تاريخ تصفية أو إستحقاق مركز حق الخيار الدائن المعن

ن تكون قابلة للتسييل أيمكن تقديم ضمانة مكّونة من األصول المرتبطة شرط 
 . (Sell Call Option) ، وذلك في حال كانت هذه العقود من نوعالفوري
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في حال وجود االصول  حقوق الخيارال تنطبق الهوامش النقدية على مراكز  - 4
 المؤسسة المرخصة. المرتبطة في محفظة العميل لدى

األخرى المدرجة المشتقات المالية" االدوات و ولية والثانوية لمراكز "تحديد الهوامش األ -ز
قل المبلغ بحيث تساوي على األوغير المنظمة المالية المنظمة   غير المدرجة في األسواقو 

    المطلوب من المراسل.

 المحظور على المؤسسة المرخصة عند تعاملها مع المراسل .3603 

 على المؤسسة المرخصة:( يحظر 1)
 استعمال الحسابات الدائنة ألي عميل لصالحها أو لصالح عميل آخر. -أ

 "منح تسهيالت لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.-ب
 

 :متعلق بتلقي الشكاوى( بعد أن) 2016شباط  22تاريخ  20القرار رقم  ألغي -7
 
المتعلقة  في األسواق المالية من نظام قواعد العمل 3320( الى المادة 5( الى )1)من أضيفت الفقرات  -

 بشكاوى العميل والتالية نصوصها:
 
يتلقى مجلس هيئة االسواق المالية الشكاوى في كل ما يـدخل ضـمن دائـرة اختصاصـه وفقـًا للقـانون رقـم ( 1")

 المتعلق باألسواق المالية. 17/8/2011تاريخ  161

 
قبل التقدم بالشكوى أمام الهيئة يجب أن يكون مقدم الشكوى قد توجه أواًل الى الجهة التي هو على  (2)

خالف معها، وعليه أن يقدم للهيئة ما يثبت أنه قام بالتواصل مع الجهة المعنية ولم يتوصل الى حل على 
على  يوماً  60بعد مرور الرغم من المساعي الجدية لذلك أو لم يرده أي إجابة من قبل الجهة المعنية 

 .اتصاله بها
 
تقدم الشكاوى الى الهيئة وفقًا للنموذج المرفق بهذا القرار والمنشور على موقع الهيئة االلكتروني. يجب  (3)

أن ترتكز الشكوى، تحت طائلة رفضها، على مخالفة محددة يتم تأكيدها بمستندات خطية ترفق نسخ عنها 
 بالطلب المقدم الى الهيئة.

 
درس الهيئة الشكاوى وتقوم بالتحقيقات الالزمة وتأخذ عند االقتضاء القرارات التي تراها مناسبة وفقًا (ت4)

واالنظمة المرعية االجراء، على أن تبلغ مقدم الطلب خطيًا بانتهاء مهمتها فيما يتعلق بدراسة  للقوانين
 على أو هاتحقيقات نتائج علىخر أي طرف آ أوالطلب  مقدم الشكوى المقدمة منه. يعود للهيئة حق اطالع

بهذا الشأن في حال رأت ذلك مناسبًا. علمًا أن دور الهيئة فيما يتعلق بالنظر  اتخذتها تكونالتي قد  القرارات
ومعالجة تلك  بالشكوى يقتصر على التحقق من وجود المخالفات للقوانين واالنظمة المتعلقة باختصاصها
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تكبده من جراء قد جهة المخولة بالتعويض لمقدم الشكوى عن أي ضرر الهيئة ليست الإذ أن ، المخالفات
 المخالفة. 

 

تاريخ  161حتفظ الهيئة بحقها باتخاذ كافة التدابير القانونية واإلدارية المنصوص عنها في القانون رقم ت(5)
 االجراءاتالشكوى  مقدماتخاذ دون  هاالشكوى أمام تقديمال يحول المتعلق باألسواق المالية و  17/8/2011

  ".حقوقه على التي يراها مناسبة حفاظاً القانونية 

الى المالحق المرفقة بنظام قواعد المتعلق بنموذج تقديم الشكوى المرفق ربطًا  9أضيف الملحق رقم  -
 .في األسواق المالية العمل

 بعد أن:المتعلق بفوضي المراقبة  2015آب  31تاريخ  18القرار رقم  ألغي -9
والتالية في األسواق المالية من نظام قواعد العمل  3210( الى المادة 5( الى )2أضيفت الفقرات من ) -

 نصوصها:
حكـــام هـــذا القـــرار علـــى مفوضـــي مراقبـــة المؤسســـات والهيئـــات التـــي تمـــارس االعمـــال الخاصـــة أتطبـــق ( 2")

فهـوم المـادة االولـى والثانيـة مـن باألدوات الماليـة فـي لبنـان لحسـاب عمالئهـا و/أو لحسـابها الخـاص وفقـًا لم
 )المتعلق باألسواق المالية(. 17/8/2011تاريخ  161القانون رقم 

لمؤسســات والهيئــات التــي تمــارس االعمــال الخاصــة بــاألدوات الماليــة فــي لبنــان لحســاب عمالئهــا علــى ا(3)
مدققـــة مـــن قـــبلهم، لـــديها بتضـــمين الكشـــوفات الماليـــة المراقبـــة المفوضـــي أن تكلـــف و/أو لحســـابها الخـــاص 

)المتعلــق باألســواق  2011/08/17تــاريخ  161مــن القــانون  الرابعــة واألربعــونوالمنصــوص عنهــا بالمــادة 
كحـد  المرفق بهذا القـرارالملحق في واردة الالمتعلقة باألعمال الخاصة باألدوات المالية المعلومات  ،المالية(
 أدنى.

المــذكورة أعــاله، تزويــد وحــدة الرقابــة علــى االســواق الماليــة والهيئــات علــى مفوضــي مراقبــة المؤسســات (4)
بالتقارير والمستندات والمعلومات التـي قـد تطلبهـا فـي سـياق قيامهـا بمهامهـا الرقابيـة علـى االعمـال الخاصـة 

 باألدوات المالية وفقًا لما هو منصوص عليه في القوانين واالنظمة المرعية االجراء.

المشـار إليهـا أعـاله بالقيـام المـذكورة أعـاله اسـتكمال تقـاريرهم والهيئـات سسـات مفوضـي مراقبـة المؤ على (5)
لعمليـــات تلـــك المؤسســـات والهيئـــات المتعلقـــة باألعمـــال الخاصـــة بـــاألدوات تـــدقيق أو تحليـــل إضـــافي بـــأي  

 مــن أجــل التأكــد مــنالماليــة والــذي قــد تطلبــه وحــدة الرقابــة علــى األســواق الماليــة مــنهم بشــكل مباشــر وذلــك 
 "باألنظمة والقرارات المرعية االجراء. والهيئات سالمة تقيد هذه المؤسسات

الى المالحق المرفقة بنظام قواعد  بتقارير مفوضي المراقبةالمتعلق المرفق ربطًا  8أضيف الملحق رقم    -
 .في األسواق المالية العمل
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ا والمتممة لعمليات صانع الواجب التقيد بهالمتطلبات المتعلق بالمرفق ربطًا   10أضيف الملحق رقم  -10
في األسواق  المالحق المرفقة بنظام قواعد العملالى  عمليات تأمين السيولة باألسعار الفضلىالسوق و 
 .المالية

 

 
 في إطار توحيد كافة األنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة ضمن مجموعة متكاملة::  ثانياً 

 حسابات المرتبطة باألعمال الخاصةمتعلق بالفصل بين ال) 2017كانون الثاني  12تاريخ  23القرار رقم  ألغي -
 .Custody Services)وبخدمات اإليداع  Account Segregationباألدوات المالية 

 (.المشتقات الماليةاالدوات و نظام العمليات على متعلق ب) 2014شباط  10تاريخ  12القرار رقم  ألغي -
 )متعلق بنموذج إعرف عميلك(. 2015آذار  9تاريخ  17رقم ألغي القرار  -
 )متعلق بمفوضي المراقبة( 2015آب  31تاريخ  18قرار رقم ألغي ال -
 .)متعلق بتلّقي الشكاوى( 2016شباط  22تاريخ  20قرار رقم ألغي ال -
في البند وفقًا لما جاء ه بعد أن تم تعديلومالحقه  3000أرفق نظام قواعد العمل في األسواق المالية سلسلة   -

 أعاله."أواًل" 
 

 : يعمل بهذا اإلعالم فور نشره في الجريدة الرسمية.ثالثاً 

 2018 آذار 12بيروت، في                                     
 رئيس هيئة األسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان                                                                        

                                                                  

 رياض توفيق سالمه                                                                                     
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 8ملحق رقم  
 

 التقرير السنوي عن الكشوفات المالية  -1
إدراج نسخ عن الميزانية وخارج الميزانية على أساس مقارن بين السنة المالية موضوع التقرير والسنة المالية  - أ

 السابقة.
عرض بيان حساب األرباح والخسائر على اساس مقارن بين السنة المالية موضوع التقرير والسنة المالية  - ب

 السابقة.
إلجراءات المراقبة التي قاموا بها لكل بند من بنود الميزانية وخارج الميزانية وحسابات األرباح  شرح وافٍ   - ج

 والخسائر.
 مور التالية:لألووافي  عرض بشكل واضح  - د

i. واعادة تبويب هذه  قيمة التسليفات الممنوحة لتمويل هوامش على العمليات في حال وجودها
  .والتبليغ لتمثل الصورة الصحيحة لألرقامالوضعيات المعدة للنشر التسليفات في 

ii. المحققة العائدة لكل منها في حال  الديون المشكوك بتحصيلها والمؤونات المكونة والفوائد غير
 .وجودها

iii.  الحسابات الدائنة والمدينة مع وحدات المجموعة االخرى في حال وجودها على أساس اإلجمالي
 .وليس الصافي

iv. العمليات خارج الميزانية. 
 االشارة صراحة بأنهم تحققوا من: -ه

i. منفصلة عن حسابات المؤسسة  ما اذا كانت حسابات العمالء  .(Off-balance sheet)  
ii.  ما اذا كانت حسابات العمالء مودعة لدى المراسلين في حساب موّحد(one omnibus account) 

 .لمؤسسةعن بعضها وعن حسابات ا Segregated Accounts)أو في حسابات منفصلة )
iii.  مراجعة أعمال المكتب الوسطي ومدى تقيده بالتعاميم المرعية االجراء للتأكد من أية تجاوزات

% من األموال الخاصة األساسية )بحسب ملحق قرار هيئة األسواق 2عن نسبة  اليومية للخسائر
 .)10المالية رقم 

iv.  مراجعة أعمال المكتب الوسطي ومدى تقيده بالتعاميم المرعية االجراء للتأكد من أية تجاوزات
% من األموال الخاصة األساسية )بحسب ملحق قرار هيئة األسواق المالية 20نسبة عن للخسائر 

 .)10رقم 
v.  مراجعة القيمة التعاقدية(Notional Value)  الخاصة االساسية ألموال باللمراكز المفتوحة ومقارنتها

 )10الحرة )بحسب ملحق قرار هيئة األسواق المالية رقم 
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التأكيد أن الوضعيات المعدة للنشر والتبليغ تمثل الصورة الصحيحة لألرقام الواردة في الوضعيات النهائية  - و
اءات التي قاموا ن بشكل واضح االستنتاجات التي تّوصلوا اليها بعد االجر المقدمة الى هيئة األسواق المالية وتبيّ 

 بها.
( التي اعتمدوها في اعمال التدقيق عن كل من حسابات materialityذكر مبالغ الحدود الدنيا االجمالية ) - ز

 الميزانية وخارج الميزانية وحسابات االيرادات واالعباء.
الحدود الدنيا لدرجات ذكر طبيعة وحجم كل القيود التصحيحية واعادة التبويب التي أجروها والتي تتعدى مبالغها  - ح

 األهمية المادية.
على مفوضي المراقبة االشارة صراحة الى مدى تقّيد المؤسسة بالقواعد واالسس المحاسبية المعتمدة في قيد  - ط

عمليات الميزانية وخارج الميزانية وااليرادات واألعباء، واظهار أي تغيير في القواعد المتبعة بالنسبة للدورة 
 ي حال وجوده، وتأثير ذلك على األرقام المقارنة والمعايير المعتمدة.المالية السابقة ف

 .االشارة صراحة بأنهم تحققوا من صحة االرقام الواردة في البيانات المحاسبية - ي
ابداء الرأي حول البيانات المالية ونتائج أعمال المؤسسة وفقا لقواعد المحاسبة المعتمدة واالشارة بوضوح الى  - ك

ة المتعارف عليها وذلك في الفقرة التي تتضمن تحديد ييق قد تمت وفقا لقواعد المراقبة المحاسبأن عمليات التدق
 نطاق التدقيق.

وا رأيهم المتحفظ شرحا وافيا لألسباب الموجبة لذلك وانعكاساتها نفي حال التحفظ، على مفوضي المراقبة أن يضم - ل
 على الوضع المالي ونتائج أعمال الصرف.

نظام الضبط الداخلي المعمول به )المتعلق  تعتري الضعف التي نقاطب  المالحظات إبداء قبةالمرا على مفوضي - م
حصرا باألنشطة المتعلقة باألدوات واألوراق المالية( في المؤسسة ومدى أهمية وآثار هذه النقاط على أعمال 

 المؤسسة الحالية والمستقبلية.
ة لتعزيز نظام الضبط الداخلي )المتعلق حصرا باألنشطة االقتراحات والتوصيات المقدمة من مفوضي المراقب - ن

 المتعلقة باألدوات واألوراق المالية( ولتخطي المشاكل الحالية والمحتملة.
 .ابراز وجهة نظر ادارة المؤسسة بهذه النقاط وردودها عليها - س

 
 

من قانون النقد  187 والفقرة الثالثة من المادة 152تقرير مفوضي المراقبة الخاص المنصوص عليه بالمادة  -2
 والتسليف.

االشارة الى أنهم تحققوا من كافة العالقات واالتفاقات بين المؤسسة واعضاء مجلس ادارته وبين المؤسسة  - أ
من قانون  158ومؤسسات أخرى ذات عالقة بأعضاء مجلس االدارة وفقا لألصول المنصوص عليها في المادة 

 التجارة.
  .المقدمة اليه لجهة قانونيتها اذا اقتضى االمرابداء الرأي في البيانات  - ب



 

14 
 

من قانون النقد والتسليف مدرجة ضمن هذا  187والمادة  152التحقق من أن كافة التسليفات الخاضعة للمادة  - ج
 .التقرير

أن يذكروا بالتفاصيل طبيعة ونوع العالقات والعمليات القائمة بين المؤسسة وكافة الوحدات المجموعة العائدة له  - د
 .أو التي يعود اليها

 
 متطلبات اخرى  -3

 طالع هيئة االسواق المالية فورا على:إ - أ
i. صعوبات أو ضغوطات تعترضهم خالل قيامهم بواجباتهم ةيأ. 
ii. مخالفات يقتضي االبالغ عنها فورا بموجب القوانين واالنظمة والتعاميم وتلك التي  ةيأ

 عنها. ابالغ الهيئةالمراقبة أن واجبهم المهني يفرض عليهم  يعتقد مفوضو
نطاق التدقيق يشمل نشاطات أن من قانون التجارة، تلفت الهيئة انتباه مفوضي المراقبة الى  174عمال بالمادة  - ب

  .المؤسسة للسنة المالية بكاملها وليس فقط بتاريخ تدقيق الحسابات السنوية
عداد التقارير عن االجراءات  التحقق من نظم تكنولوجيا المعلومات لممارسة األعمال الوساطة المالية - ج التي وا 

يمكن أن تؤدي إلى زيادة مخاطر الغش أو الخطأ، وخصوصا عندما يكون هناك احتمال لتجاوز فردي لنظام 
المراقبة أو المعامالت االحتيالية والتي ال يتم كشفها نظرا لتطور وتعقيد أو عدم وجود أنظمة تكنولوجيا 

 .المعلومات
ن يحتفظوا بكافة األوراق والمستندات واألوراق الثبوتية العائدة ألعمال التدقيق في على مفوضي المراقبة أ - د

 .الى هيئة األسواق المالية عند طلبهايقدموها  المصارف، المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة وأن
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 9الملحق رقم 

 تقديم الشكوى نموذج 

 

إذا كان شخصاً طبيعياً  مقدم الشكوى  

 اإلسم:  
 تاريخ الميالد: 
 رقم الهوية: 
 الجنسية:  
 عنوان المراسلة: 
 البريد االلكتروني: 

 هاتف ثابت: 
 هاتف الخليوي: 
 المهنة: 

 اً معنوي اً ن شخصإذا كا مقدم الشكوى

 اإلسم: 
 رقم السجل التجاري: 
 العنوان المسجل: 
 بلد التسجيل:  
 الهاتف: 
 الفاكس: 
 إسم الشخص المكلف باالتصال ومدى صالحياته: 

 في حال توكيل محاٍم أو شخص ثالث
 اسمه ومدى صالحياته: 

 
 عنوان المراسلة: 

 هاتف المكتب: 
 فاكس المكتب: 
 هاتف الخليوي:  

 البريد االلكتروني: 
 الكيان القانوني المقدمة الشكوى ضده 

 اإلسم:
 :موضوع العمل

 العنوان المسجل:
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 بلد التسجيل: 
 الهاتف:
 الفاكس:

 :  الموكل باالتصال ومدى صالحياتهورقم إسم 
 

 موضوع الشكوى 
موضوع الشكوى المقدمة مع سرد للوقائع وتواريخ حصولها وتحديد المخالفة والنص القانوني او النظامي الذي تمت 

 مخالفته بنظر مقدم الشكوى: 

 

 

 

 

 

 
 المستندات التي يجب إرفاقها بالشكوى

 الكيان القانوني المعني بالشكوى.  الى قّدمه أن الشكوى لمقدم سبق الذي اإلكتروني البريد أو الفاكس أو الكتاب .1
 غير الجواب هذا اعتبار سبب ذكر مع توفره، حال في المعني بالشكوى، الكيان القانوني جواب عن نسخة .2

 في حال عدم الجواب ذكر ذلك. مرضياً.
 مستند عن نسخة/ سفر جواز/ الهوية بطاقة/ إفرادي قيد إخراج)  الشكوى مقدم لهوية مثبت مستند عن نسخة .3

 . (معنوياً  شخصاً  الشكوى مقدم كان إذا للممثل المعطاة الصالحيات يبّين رسمي
 الوكالة المنظمة لدى الكاتب العدل للمحامي أو للشخص الثالث. عن نسخة .4

 :توقيع مقدم الشكوى أو من يمثله                                                                                     
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 10رقم  ملحق

 

 (Market Makerالمتطلبات الواجب التقيد بها والمتممة لعمليات صانع السوق )
 (Liquidity Provider)ولعمليات تأمين السيولة باألسعار الفضلى 

 
 المتطلبات الكمية: –1
% من األموال الخاصة األساسية، على أن 2يجب أن ال تتعدى الخسائر اليومية الناتجة عن أعمال المضاربة نسبة    -أ

 % من األموال الخاصة األساسية.20ال تزيد مجموع الخسائر المتراكمة في أي وقت عن 
من األموال الخاصة األساسـية، يتوجـب علـى المؤسسـة إمـا تصـفية هـذا % 20في حال تجاوزت هذه الخسائر نسبة    -ب

ما إيداع احتياطي خاص بالعملـة اللبنانيـة  التجاوز خالل يوم العمل التالي في حال تعذر عليها ذلك في اليوم نفسه وا 
 بقيمة هذا التجاوز. 

للمراكـز المفتوحـة عـن األمـوال الخاصـة األساسـية الحـّرة أي   (Notional Value)يجـب أن ال تزيـد القيمـة التعاقديـة  -ج
 األموال الخاصة األساسية بعد تنزيل:

مـن قـانون  152من قانون النقد والتسليف والتجاوز على أحكام المـادة  153النقص في المؤونات وعناصر المادة  -
 النقد والتسليف في ما خص المؤسسات المالية.

 ما خص مؤسسات الوساطة المالية.النقص في المؤونات في  -
احتســـاب عـــدد المراكـــز المفتوحـــة المســـموحة بشـــكل ال تتجـــاوز القيمـــة التعاقديـــة لهـــذه المراكـــز فـــي أي وقـــت األمـــوال   -د

 الخاصة األساسية الحّرة.
ـــاقدية للمراكــز المفتــxإحتســاب القيمــة التعاقديــة علــى أســاس مجمــوع المراكــز المفتوحــة )  -هـ ( ســعر x) ـوحة( القيمــة التعــ

 ( لهذه المراكز حسب المعادلة التالية: Entry Priceالدخول )
 n (Qi x Ni x Pi) 

i=1 
Qi عدد المراكز المفتوحة لكل نوع من العقد : 
Ni  القيمة التعاقدية لكل مركز مفتوح : 
Pi  سعر الدخول لكل عقد : 
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 المتطلبات النوعية: -2
 
 .21/7/2008تاريخ  9956الحكام القرار االساسي رقم إنشاء لجنة مخاطر وفقًا   -أ  
 إنشاء وحدة تعنى بإدارة المخاطر بما ينسجم مع كافة األنظمة والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص تقوم بما يلي:  -ب

وضع سياسة عامة إلدارة المخاطر وتحديد األدوات والمشـتقات الماليـة والعمليـات المقبولـة التـي يمكـن أن تقـوم بهـا  -
 المؤسسة المالية أو مؤسسة الوساطة المالية. 

للمراكز واألدوات المالية المقبولة كافة )سقوف يوميـة واسـبوعية وشـهرية  (Risk Limits)تحديد سقوف المخاطر   -
 ...(. وسنوية

وضــع منهجيــة موثقــة إلدارة المراكــز المفتوحــة والتقليــل مــن مخاطرهــا علــى أن يــتم مراجعتهــا دوريــًا مــن قبــل لجنــة   -
 المخاطر.

 إعتماد أنظمة لقياس المخاطر ولتسعير األدوات والمشتقات المالية.  -ج
 Middle(، إنشــــاء مكتب وســــطي )Back Office( والمكتب المساند )Front Officeإضافة إلى المكتب األمامي ) -د

Office.يعنى بالمراقبة اليومية لكافة المراكز والتأكد من مدى التقيد بالسقوف والهوامش المحددة  ) 
الصـادر عـن مصـرف لبنـان لجهـة تقيـيم مـدى فعاليـة  15/12/2000تـاريخ  7737التقيد بأحكام القرار األساسي رقـم  -هـ

جراءات الرقابة الداخلية في التحكم بالمخاطر.أنظمة الضبط الداخلي   وا 
 


