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 بز�ادة الرأسمال األدنى المطلوب من قبل المؤسسات المال�ة لمزاولة األنشطة المتعّلقة �األدوات المال�ة متعلق 

 2000نظام الترخ�ص والتسجیل في األسواق المال�ة مجموعة و�تعدیل 

 
 

 المال�ة، سواقاألالمتعلق � 17/8/2011تار�خ  161بناًء على القانون رقم 
بز�ادة الرأسمال  القاضي 22/2/2022تار�خ  17/2/22و�ناًء على قرار مجلس هیئة األسواق المال�ة رقم 

% 20المطلوب من المؤسسات المرخصة لمزاولة األنشطة المتعّلقة �األعمال الخاصة �األدوات المال�ة بنس�ة 
 –اق المال�ة و سوالتسجیل في األجب نظام الترخ�ص (عشرون �الما�ة) عن الرأسمال المعمول �ه حال�ًا �مو 

 وتعدیالته،  2017�انون الثاني  19المنشور بتار�خ  2000مجموعة 
 
 

 نح�طكم علمًا �ما یلي:
 

، 2000نظام الترخ�ص والتسجیل في األسواق المال�ة مجموعة من  2103) من المادة 1تعدل الفقرة ( :أّوالً 
 لتص�ح �اآلتي: 

 
 التال�ة: األنشطةمزاولة أي من  �األدوات المال�ة خاصة�األعمال ال متعلقةتعني األنشطة ال )1(

التعامل أو التداول  • التعامل
في أداة مال�ة من 
حساب المؤّسسة أو 

 .حساب العمالء

 720المطلوب  الرأسمال
 .لبنان�ة لیرة ملیون 

ب�ع، شراء، أو تلقي  •
أمر بب�ع أو �شراء 

 .أداة مال�ة



بدور و�یل  الق�ام •
توز�ع معتمد لهیئة 
استثمار جماعي 

 .أجنب�ة

صانع السوق أو  •
 .مؤمن السیولة

 1.8 المطلوب الرأسمال
 .لبنان�ة لیرة مل�ار

 إدارة االكتتا�ات في •
أو  المال�ةاألدوات 

توز�ع األدوات 
المال�ة أو ضمان 
االكتتاب �األدوات 

 .المال�ة

هذا الترخ�ص ال �شمل 
طرفًا ثالثًا لتقد�م  تأمین

للعمیل اذ  الحفظ خدمات
ذلك �ستوجب الحصول 
على ترخ�ص للق�ام 

 �خدمات الترتیب.

كما ال �شمل هذا 
الترخ�ص الق�ام �خدمات 

الحفظ التي تستوجب 
الحصول على ترخ�ص 

 �الحفظ.
 

 تقد�م المشورة  • تقد�م المشورة
لشخص المالئمة 

�شأن مزا�ا  آخر
ومخاطر استثماره 

تعامله في أي أو 
نوع من أنواع 

 .األدوات المال�ة

المطلوب  الرأسمال

 .لیرة ملیون   180



تقد�م المشورة  •
�شأن ممارسة أي 
حق تعامل مرت�ط 

 .�أداة مال�ة

عمل�ات الق�ام � •
طرح االكتتاب في 
األدوات المال�ة، 
وعمل�ات طرح 
لالكتتاب العام أو 

 .الخاص

تقد�م المشورة  •
ذلك �ما في  المال�ة

تقد�م المشورة 
�شأن: 

االستثمارات 
والتعامل في 
األدوات المال�ة، 
والمسائل المتصلة 
�مال�ة الشر�ة، 
وعمل�ات الدمج 

 .واالستحواذ
ذلك ال �شمل أخذ  

األوامر من العمالء 

الذي �ستوجب 
الحصول على ترخ�ص 

 للق�ام �خدمات التعامل.
 

ترتیب العمل�ات  • الترتیب
المتصلة �األعمال 

�األدوات  خاصةال
 .المال�ة

 لمطلوبا الرأسمال

 .لیرة ملیون   360



تعر�ف األشخاص  •
 العمل�اتعلى 

 .�األدوات المال�ة
العمل على ترتیب   •

 اة عمل�ات في األد
 .المال�ة

یتضمن ذلك  •
ترتیب اتفاقات 
مال�ة خاصة 
�الشر�ة، اتفاقات 
دمج واستحواذ، 
عمل�ات طرح 
االكتتاب في 

المال�ة، األدوات 
وعمل�ات طرح 
لالكتتاب العام أو 

 .الخاص
یؤّمن طرفًا ثالثًا  •

لتقد�م خدمات 
مع مراعاة  الحفظ

احكام السلسلة  
الس�ما  3000

 3515البندین 
 .منها 3517و

مالحظة: الترتیب ال 
�شمل التعامل (تنفیذ 

  .عمل�ات تداول)
 



إدارة أداة مال�ة أو  • اإلدارة
محفظة أدوات 
مال�ة لصالح 
شخص آخر 

 .استنسابيّ �شكل 

 المطلوب الرأسمال

 لبنان�ة لیرة مل�ار 3,6

. 

تتضمن إدارة  •
هیئات االستثمار 
الجماعي (تنطبق 
شروط إضاف�ة 
�موجب النظام 
الخاص بهیئات 

االستثمار 
 .الجماعي)

 

 
 األصول �ماحفظ  • الحفظ

في ذلك األدوات 
لصالح   المال�ة 

  .شخص آخر

 المطلوب الرأسمال

 لبنان�ة لیرة مل�ار 7,2
. 

یتضّمن تقد�م  •
خدمات الحفظ 
للعمالء، و�دارة 
الحقوق، والمنافع 

واإلجراءات 
المتصلة �أداة 

 .مال�ة



  
        
% (عشرون �الما�ة) عن الحد 20على المؤسسات المال�ة المرخصة لدى الهیئة ز�ادة رأسمالها بنس�ة   ثان�ًا:

 . 31/12/2022األدنى المعمول �ه وذلك في مهلة أقصاها 
وفي هذا الس�اق، على المؤسسات المرخصة أن تتقدم من الهیئة لالستحصال على موافقتها على  

 لألصول المت�عة لهذه الغا�ة. ز�ادة رأسمالها وفقًا 
           

 �عمل بهذا اإلعالم فور نشره في الجر�دة الرسم�ة. :ثالثاً 
 
 

 2022 تموز 28یروت، في ب               
                                                         

 ناناألسواق المال�ة/ حاكم مصرف لبرئ�س هیئة   
 

 ر�اض توفیق سالمه
 

 

یتضمن الق�ام بدور 

الحفظ لهیئة استثمار 

جماعي. (تطبق شروط 

إضاف�ة �موجب النظام 

 اتالخاص بهیئ
 .االستثمار الجماعي)

 


