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  4000تعديل نظام السلوكيات في األسواق المالية سلسلة بمتعلق 

 

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

 ،21/5/2018 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/18 رقم  المالية هيئة االسواقوبناًء على قرار مجلس 
 ،11/6/2018 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/7/18 رقم  المالية هيئة االسواقوبناًء على قرار مجلس 

 

 
 :حيطكم علمًا بما يلين

 

بسلوكيات السوق للمؤسسات المرخصة من  المتعلقالمتعلقة بتحديد فترة التسوية الى الباب "ه"  4412المادة  أضيفت أوالً 
 :، والتالي نّصها4000األسواق المالية سلسلة السلوكيات في نظام 

 :على تسوية عمليات التداول ( على المؤسسة المرخصة1)"
عملة بالالمصدرة من قبل أية جهة في لبنان كافة سندات الدين األخرى و  (الجمهورية اللبنانية )يوروبوندزسندات  -أ

  .(T+2)خالل مهلة يومي عمل من تاريخ التداول وذلك  ،جنبيةاأل
بالليرة اللبنانية، وسندات الدين األخرى كافة المصدرة من قبل أية جهة في لبنان سندات الجمهورية اللبنانية  -ب

 .(T+2)خالل مهلة حّدها األقصى وذلك 
أعاله، تمدد فترة التسوية لخمسة  (1من الفقرة ) (أفي حال لم تتم تسوية عملية التداول خالل المدة المحددة في البند ) (2) 

  (T+7).أيام عمل 
اتخاذ اإلجراءات المنصوص  على المؤسسة المرخصة، ( أعاله2) الفقرة وفقًا لما ورد في( أما في حال لم تتم التسوية 3) 

سندات بوذلك فيما يتعلق  ICMA) (International Capital Market  Associationالـ  عنها في أنظمة
ة جهة في لبنان المصدرة من قبل أيكافة األخرى  الجمهورية اللبنانية بالعملة األجنبية )يوروبوندز( وسندات الدين

 بأية عملة أجنبية.
 -(T+7)أي  -دة مدّ المالتسوية فترة مرخصة أو من قبل الطرف المقابل ل( عند حصول أي تجاوز من قبل المؤسسة ال4)

المصدرة من قبل كافة سندات الدين األخرى الجمهورية بالعملة األجنبية )يوروبوندز( و سندات على لتسوية العمليات 
لتسوية العمليات على سندات الجمهورية اللبنانية وسندات  (T+2)وللفترة القصوى  عملة أجنبيةبالأية جهة في لبنان 

 على المؤسسة المرخصة إعالم وحدة الرقابة ، الدين األخرى كافة المصدرة من قبل أية جهة في لبنان بالليرة اللبنانية
أو  الخطوات التي تمّ  يبّينبتقرير  مرفقاً بتفاصيل العملية في يوم العمل الذي يلي تاريخ التسوية على األسواق المالية 

  .سيتّم اتخاذها للتوصل الى تسوية العملية
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 .يعمل بهذا اإلعالم فور نشره في الجريدة الرسمية :اً ثاني
 

 2018 حزيران 20 بيروت، في                                    
 رئيس هيئة األسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان                                                                        

 
 

 سالمهرياض توفيق                                                                


