
 
 

 37رقم إعالم 

  متعلق بتعديل
 3000 سلسلةنظام قواعد العمل في األسواق المالية و  4000 السلوكيات في األسواق المالية سلسلةنظام 

 
 

 المالية، سواقاألالمتعلق ب 17/8/2011تاريخ  161بناًء على القانون رقم 
 ،13/4/2021المتخـذ في جلسته المنعقدة بتاريخ مكرر  17/3/21وبناًء على قرار مجلس هيئة األسواق المالية رقم 

 ،5/5/2021المتخـذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  10/4/21س هيئة األسواق المالية رقم وبناًء على قرار مجل
 
 

 نحيطكم علمًا بما يلي:
 

 ، لتصبح كاآلتي: 4000سلسلة  نظام السلوكيات في األسواق الماليةمن  4202من المادة  8تعدل الفقرة  :أولً 
 

يجب على المؤّسسة المرّخصة أن ُتَضّمن االتفاقية الواجب إبرامها مع العميل عند فتح الحساب، أي قبل  (8" 
قة باألدوات المالية مع هذا األخير أو لصالحه، بندًا متعّلقًا باإلفصاح الواضح عن جدول إجراء أية عملية متعلّ 

 قه وأن َتسَتحصل حينها على توقيعه على نسخة مؤرخة من هذا الجدول.الرسوم والعموالت التي تقع على عات

 
 أما في حال قررت المؤسسة المرخصة تحديث جدول الرسوم والعموالت، عليها أن تقوم بما يلي:

تبليغ العميل الجدول المحّدث خالل أسرع وقت ممكن، إّما بواسطة إشعار مرسل على العنوان   -
المرسل لهذه الغاية على عنوان البريد  كترونيلاإلو بواسطة البريد البريدي المحدد من قبله أ

  .لكتروني المصرح عنه من قبل العميلاإل



اإلشعار و/أو من تاريخ إرسال البريد اإللكتروني، لتقديم تبليغه منح العميل مهلة أسبوعين من تاريخ  -
اعتراض على الجدول المحّدث، حيث أن الرسوم والعموالت التي ستقع على عاتقه بحسب الجدول 
المحّدث ال تسري بحقه إال بعد مرور مهلة األسبوعين المذكورة أعاله دون تقديم اعتراض من قبله. 

يعتبر بمثابة الموافقة الضمنية منه  -العتراض من قبل العميل دون ا -إذ أن مرور هذه المهلة 
على الجدول المحّدث حيث يمكن عندئٍذ للمؤسسة المرخصة استيفاء الرسوم والعموالت حسب الجدول 

 أو المرسل الكترونيًا الى العميل دون تلّقيها اعتراض من قبله. /المحّدث المبّلغ و
 

أو بواسطة على دائرة االمتثال أن تتأكد من قيام المؤسسة المرخصة بإرسال اإلشعار بواسطة العنوان البريدي 
المحدد من قبل العميل والمحّدث بشكل مستمر من قبل دائرة االمتثال/أية جهة مسؤولة البريد اإللكتروني عنوان 

 لدى المؤسسة المرخصة.

 
 

 ، لتصبح كاآلتي:0003سلسلة نظام قواعد العمل في األسواق المالية من  3521من المادة  3تعدل الفقرة  :ثانياً 
 

ذة من ات المنفّ صة تبليغ العميل نسخة عن كشف حسابه يبّين محفظته والعمليّ على المؤسسة المرخّ  يجب( 3")
اللكتروني عنوان البريد اأو على إشعار مرسل شهريًا على العنوان البريدي المحدد من قبله  وذلك بواسطةقبله 

 . العميلقبل المصرح عنه من 

أو بواسطة على دائرة االمتثال أن تتأكد من قيام المؤسسة المرخصة بإرسال اإلشعار بواسطة العنوان البريدي 
البريد اإللكتروني المحدد من قبل العميل والمحّدث بشكل مستمر من قبل دائرة االمتثال/أية جهة مسؤولة عنوان 

   .المؤسسة المرخصة لدى

 
 مع اإلبقاء على حق العميل باالعتراض على أية عملية أو مستند ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه اإلشعار

 .و/أو من تاريخ إرسال البريد االلكتروني
 

 على المؤسسة المرخصة أن تقوم بواسطة دائرة االمتثال لديها ِبـ:
 العميل وفقًا لما جاء أعاله، والتأكد من إرسال اإلشعار الى  -
 االستحصال على توقيع العميل على محفظته مرة واحدة في السنة على األقل. -
 



يعود للمؤسسة المرخصة تقدير الحاالت التي يمكن فيها للوكيل، حيث ينطبق، التوقيع واالستالم عن العميل وذلك 
 "وفقًا لمضمون نص الوكالة.

 
 

 فور نشره في الجريدة الرسمية. يعمل بهذا اإلعالم ثالثًا:
                   

 
               

 2021 أيار 19بيروت، في     
                                                                        

   
 رئيس هيئة األسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان   

          

 

 

 


