
 
 27رقم إعالم 

 

 بتعديلمتعلق 
 2000ق المالية مجموعة اسو يل في األجسالترخيص والتنظام 

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

 ،23/3/2021المتخـذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  6/2/21وبناًء على قرار مجلس هيئة األسواق المالية رقم 
 

 علمًا بما يلي: نحيطكم
 

 لتصبح كاآلتي: متطلبات وآلية الترخيص للمؤسسات، من  2205المادة  ( من1الفقرة ) تعدل :أولا 
 :على مقّدم الطلب أن يبّين للهيئةيجب ( 1" )

 ،التي يسعى للحصول على موافقة بشأنها باألدوات المالية خاصةاألعمال اللمزاولة كّل فئات  مناسبو  أهلأنه  -أ
أنه يتمتع بقدر كاٍف من الخبرة، والمهارة والموارد، بما في ذلك الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية، لمزاولة  -ب

 ،لألنظمة المرعيةوفقًا  ة باألدوات الماليةخاصاألعمال الهذه 
 وفقاً وذلك  عمالئها أصول عن أصولها بفصلالتزام المؤسسة المالية  تضمن التي واالجراءات النظم وضع أنه -ج

 ،3000من نظام قواعد العمل في األسواق المالية مجموعة  3505لمندرجات المادة 
أنه وضع ما يكفي من النظم والسياسات واإلجراءات التي تتضّمن حوكمة الشركات، التمويل، إدارة المخاطر،  -د

التي  باألدوات المالية خاصةلاألعمال ااالمتثال، والعمليات والضوابط بما يخّوله الوفاء بالتزاماته في مجال 
 ،يقترح مزاولتها

األعمال والمستخدمين والوكالء لديه ّممن سوف يشاركون في  اإلدارة العليا التنفيذيةأن المدراء وأعضاء و  -ه
، يتمتعون بالمؤهالت والمهارات والخبرات والنزاهة الضرورية لمزاولة ما يقترحه من باألدوات المالية الخاصة
 ".باألدوات المالية خاصة أعمال

 
 
 



 
 

 صبح كاآلتي: لت من متطلبات وآلية الترخيص للمؤسسات، 2205( من المادة 7فقرة )عدل الت :ثانياا 
 :المالية للمؤسسة المهني للتعويض التأميني المنتج( 7")

 تغطية يشمل الذي  (FIPI)المؤسسة المالية عن المهني للتعويض التأميني المنتجيختار االكتتاب بيكون لمقدم الطلب أن  -أ 
 ما أو( أميركي دوالر مليون  1.333) أدنى كحدّ  لبنانية ليرة( 2) ملياريّ  التأمينية التغطية قيمة تبلغ يلي؛ ما في الواردة المخاطر

 ،بينهما األعلى القيمة ُتعَتَمدعلى أن  المطلوب الرأسمال يعادل

 ،مكتملة غير عملية -1
 جريمة، -2
 والخطأ.( اإلغفال) السهو -3

وفي حال عدم االكتتاب بالمنتج التأميني المبّين أعاله، تتحّمل المؤسسة المالية المسؤولية الكاملة عن األضرار التي قد  -ب 
 تنتج في ظل عدم وجود بوليصة تأمين لتغطية المخاطر الواردة في البند أ أعاله.

ات ليرة لبنانية من االشتراك في المنتج التأميني المذكور تعفى حكمًا المؤسسات المرخصة التي يفوق رأسمالها الخمسة مليار هذا و 
 أعاله.

 .6 رقم الملحق في مفّصالن أعاله ُذِكر لما الموحدة والصياغة التعريف إنّ 

 يكون  أن المالية باألدوات خاصة أعماالً  تمارس مؤسسة ألية المستحسن من أعاله، المذكورة التأمين بوليصة إلى باإلضافة - ج
 يتكّبدها التي والضرر العطل ونفقات القانونية التكاليف يغطي والذي والموظفين للمدراء اإلدارية المسؤولية على تأمين لديها

 ".مشروعة غير ألفعال شخصهم ضد المرفوعة الدعاوى  نتيجة والمسؤولون  المدراء
 
 
 
 

الترخيص والتسجيل في األسواق المالية  بنظام )موجب تبليغ الهيئة( المرفق 3من الملحق رقم  2الفقرة تعدل  ثالثاا:
 صبح كاآلتي: ، لت2000مجموعة 

 
 أيام بما يلي: 7إبالغ الهيئة خالل  المؤّسسة المرّخصةيجب على  -تغييرات في العمل -2"
 وأعمالها الرئيسية، الشركة التابعة تأسيس شركة تابعة أو تمّلكها، أو التصّرف بها، أو حّلها، بما في ذلك اسم 
  العناوين التالية: أصاًل تحتأي تغيير في المعلومات المقّدمة 
  باألدوات المالية خاصةاألعمال المكاتب فروعها في لبنان حيث تزاول، 



 ،ينطبق حيث عقود التأمين. 
 بما في ذلك ما إذا كانت المؤسسة تعمل كمكتب فرعي، باألدوات المالية خاصةعمال الالدول الخارجية حيث تزاول األ ،

 وأو شركة تابعة أو غير ذلك، 
 

  موجوداتهمأو  أموال العمالءالعقود أو اإلجراءات المعتمدة إلتمام وتسوية العمليات أو حفظ." 
 

 يعمل بهذا اإلعالم فور نشره في الجريدة الرسمية. رابعاا:
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 رئيس هيئة األسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان   

         

 رياض توفيق سالمه     
 


