
 

 
 35 رقمعالم إ

 
 2000 مجموعةفي األسواق المالية  الترخيص والتسجيلنظام بتعديل متعلق 

        
 

    المالية، االسواقالمتعلق ب 17/8/2011تاريخ  161القانون رقم بناًء على 
  ،21/5/2018 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/18 رقم المالية هيئة االسواقوبناًء على قرار مجلس 

 
 :حيطكم علمًا بما يلين

أضيفت مهمة "مسؤول وحدة التدقيق الداخلي" الى المهام المنظمة المتعلقة باألدوات المالية الواجبة التسجيل لدى هيئة  :أولا 
 . التي حددت لهابعد النجاح باالمتحانات وذلك األسواق المالية 

 وعليه:
من نظام الترخيص والتسجيل في األسواق المالية مجموعة  "ه"من الباب  2402المادة ( من 1الفقرة )عّدلت   -1

 بحيث أصبحت تنص على ما يلي: سّجلالمتعلقة بوظائف الشخص الم 2000
وذلك للقيام  يكن شخصًا مسجاًل لدى الهيئةما لم  شخص أي تكليف ة المرخصةالمؤسس على يحظر (1")

 بإحدى المهام المحددة التالية:
هو الشخص الذي يكون المسؤول األساسي عن إدارة  -)أ( المدير التنفيذي، أو المدير اإلداري أو المدير العام 

 أعمال المؤّسسة المرّخصة.
واحد أو أكثر من أعمال المؤّسسة هو شخص يكون المسؤول األساسي عن جزء   -)ب( المسؤول التنفيذي

 .أو أنشطتها اإلدارية المرّخصة
 في الجهاز اإلداري لدى المؤّسسة المرّخصة.عضوًا  هو شخص يكون -عضو مجلس اإلدارة)ج( 
هو الشخص الذي يكون المسؤول األساسي عن اإلدارة المالية والضوابط لدى المؤّسسة  -المسؤول المالي)د( 

 المتعلقة بالتدابير االحترازية.  االمتثال لألنظمة المرّخصة، وعن
 هو الشخص المسؤول عن شؤون االمتثال لدى المؤّسسة المرّخصة.  -)ه( رئيس دائرة االمتثال

هو الشخص المسؤول عن تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تعتمدها  -)و( مسؤول اإلبالغ عن تبييض األموال
 األموال.المؤّسسة المرّخصة لمكافحة تبييض 

هو الشخص المسؤول عن تصميم وتنفيذ السياسات واإلجراءات التي تعتمدها  -)ز( مسؤول إدارة المخاطر
 المؤّسسة المرّخصة إلدارة المخاطر.

هو الشخص المسؤول عن مراقبة مدى مالئمة وفعالية النظم والضوابط  -)ح( مسؤول وحدة التدقيق الداخلي
جراءات إدارة المخاطر كما ـــــياســـوعن تقييم وسائل الرقابة الداخلية وسالرقابية لدى المؤسسة المرخصة   ات وا 
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 وعن مراجعة البيانات المالية وسجالت المؤسسة المرخصة.

هو شخص مسؤول بالكامل أو جزئيًا عن إدارة جانب أو أكثر من أعمال المؤّسسة  -( مدير رئيسيط)
 .المرّخصة، أو اإلشراف عليها أو مراقبتها

هو أي شخص تتضمن وظائفه التعامل مع عمالء  المؤّسسة المرّخصة في  -( مسؤول عن حساب العميلي)
ما خّص األعمال المتعلقة باألدوات المالية، بما في ذلك مندوبي المبيعات، ومستشاري االستثمار، ومدراء 

 المحافظ، واختصاصّيي تمويل الشركات، وفقًا لما تحّدده الهيئة.
هو أي شخص يتداول في األدوات المالية من حساب العمالء أو من حساب المؤّسسة المرّخصة  -المتداول( ك)

 "الخاص.
 

وظائف ب المتعلق 2000نظام الترخيص والتسجيل في األسواق المالية مجموعة  من 5عّدل الملحق رقم  -2
بحيث ال سيما فيما يتعلق بمسؤول وحدة التدقيق الداخلي  األشخاص المسجلين وامتحانات التأهيل المحّددة

 كالتالي:الملحق أصبح 
 

 5الملحق رقم 
 وظائف األشخاص المسجلين وامتحانات التأهيل المحّددة

 
. على األشخاص 2402حّددت الهيئة الوظائف التالية بأنها تتطلب التسجيل بموجب المادة 

 المسجلين تأدية الوظائف التالية:
هو الشخص الذي يكون  -التنفيذي، أو المدير اإلداري أو المدير العام المدير -1

 المسؤول األساسي عن إدارة أعمال المؤّسسة المرّخصة.
هو شخص يكون المسؤول األساسي عن جزء واحد أو   -المسؤول التنفيذي -2

 أكثر من أعمال المؤّسسة المرّخصة أو أنشطتها اإلدارية.

في الجهاز اإلداري لدى  عضواً هو شخص يكون  -عضو مجلس اإلدارة -3
 المؤّسسة المرّخصة.

هو الشخص الذي يكون المسؤول األساسي عن اإلدارة -المسؤول المالي -4
المالية والضوابط لدى المؤّسسة المرّخصة، وعن االمتثال  لألنظمة المتعلقة 

 بالتدابير االحترازية. 

عن شؤون االمتثال لدى المؤّسسة هو الشخص المسؤول  -رئيس دائرة االمتثال -5
 المرّخصة.

هو الشخص المسؤول عن تنفيذ  -مسؤول اإلبالغ عن تبييض األموال -6
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السياسات واإلجراءات التي تعتمدها المؤّسسة المرّخصة لمكافحة تبييض 
 األموال.

هو الشخص المسؤول عن تصميم وتنفيذ السياسات  -مسؤول إدارة المخاطر -7
 مدها المؤّسسة المرّخصة إلدارة المخاطر.واإلجراءات التي تعت

هو الشخص المسؤول عن مراقبة مدى مالئمة  -مسؤول وحدة التدقيق الداخلي -8
وفعالية النظم والضوابط الرقابية لدى المؤسسة المرخصة وعن تقييم وسائل 
جراءات إدارة المخاطر كما وعن مراجعة البيانات  الرقابة الداخلية وسياسات وا 

 جالت المؤسسة المرخصة.المالية وس
هو شخص مسؤول بالكامل أو جزئيًا عن إدارة جانب أو أكثر  -مدير رئيسي -9

 من أعمال المؤّسسة المرّخصة، أو اإلشراف عليها أو مراقبتها.

هو أي شخص  -مندوب خدمة العميل )مسؤول عن حساب العميل( -10
خّص األعمال تتضمن وظائفه التعامل مع عمالء  المؤّسسة المرّخصة في ما 

المتعلقة باألدوات المالية، بما في ذلك مندوبي المبيعات، ومستشاري 
االستثمار، ومدراء المحافظ، واختصاصّيي تمويل الشركات، وفقًا لما تحّدده 

 الهيئة.
هو أي شخص يتداول في األدوات المالية من حساب العمالء أو  -المتداول -11

 من حساب المؤّسسة المرّخصة  الخاص.

 دف التأهل للتسجيل، يجب أن يكون مقدم الطلب قد نجح في االمتحانات الواردة أدناه.به
 

 امتحانات التأهيل الوظيفة 

، أو المدير التنفيذي 1
 المدير اإلداري 

 امتحان في األدوات المالية
 امتحان في  قواعد وسلوكيات العمل

 المسؤول التنفيذي: 2
بما في ذلك رؤساء 

الدوائر اإلدارات أو 
 الرئيسية

 امتحان في األدوات المالية
 امتحان في المشتقات المالية

 العملوسلوكيات امتحان في قواعد 

عضو مجلس اإلدارة  3
 التنفيذي

 امتحان في األدوات المالية
 وسلوكيات العمل  امتحان في قواعد
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 المسؤول المالي 4
 

 امتحان في األدوات المالية
 وسلوكيات العملامتحان في  قواعد 

 رئيس دائرة االمتثال 5
 

 امتحان في األدوات المالية
 امتحان في المشتقات المالية

 وسلوكيات العمل امتحان في  قواعد
عن  المسؤول 6

مكافحة تبييض 
 األموال

 امتحان في األدوات المالية
 وسلوكيات العمل امتحان في قواعد 

 
 األدوات الماليةامتحان في  رئيس دائرة المخاطر 7

 امتحان في المشتقات المالية
 وسلوكيات العمل امتحان في قواعد

مسؤول وحدة التدقيق  8
 الداخلي

 امتحان في األدوات المالية
 امتحان في المشتقات المالية

 امتحان في قواعد  وسلوكيات العمل
 مدير رئيسي: 9

بما في ذلك رؤساء 
خطوط األعمال أو 

 مجاالت المنتجات

 امتحان في األدوات المالية
 امتحان في المشتقات المالية

 امتحان في قواعد وسلوكيات  العمل
 

مندوب خدمة  10
 :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
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 2000نظام الترخيص والتسجيل في األسواق المالية مجموعة  من "ه"من الباب  2409المادة ( من 2الفقرة )عّدلت  :ثانياا 
القطاع المتعلق باألعمال في كحد أدنى عامًا من الخبرة  15األشخاص الذين راكموا  أعفيالمتعلقة باإلعفاءات بأن 

من االمتحانات المفروضة عليهم، بحيث أصبح نص الفقرة  صدور هذا النظامحتى تاريخ الخاصة باألدوات المالية 
 كالتالي:

القطاع المتعلق باألعمال الخاصة باألدوات  في أدنى من الخبرة كحد عاماً  15الذين راكموا  األشخاص( 1)......"
سنوات  يومًا متواصاًل في احتساب 60التي تجاوزت  ال تدخل اإلجازات. )صدور هذا النظامحتى تاريخ المالية 
 "الخبرة(.

 
 يعمل بهذا اإلعالم فور نشره في الجريدة الرسمية.: ثالثاا 

 2018 أيار 29في بيروت،                                                                       
 رئيس هيئة األسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان                                                                        

                                                     

 رياض توفيق سالمه                                                                                     

 امتحان في األدوات المالية المتداول 11
 امتحان في المشتقات المالية

  امتحان في قواعد وسلوكيات  العمل

 
 
 
 
 
 


