
 

 

 

 

 68رقم إعالم 

  اق المالية و سى المؤسسات المرخصة لدى هيئة األإل موجه
 بمهام منظمة الذين يقومون بتسجيل األشخاص متعلق 

 
 

 المالية، سواقاألالمتعلق ب 17/8/2011تاريخ  161بناًء على القانون رقم 
 ، 24/5/2022تاريخ  23/5/22على قرار مجلس هيئة األسواق المالية رقم وبناًء 

 ، 16/8/2022تاريخ  26/7/22وقرار مجلس هيئة األسواق المالية رقم 
 

 نحيطكم علمًا بما يلي:
 

بأحكام الباب التام بوجوب االلتزام  طرفهاصة ر هيئة األسواق المالية )فيما يلي "الهيئة"( المؤسسات المرخ  ذك  ت   أواًل:
لناحية إلزامية تسجيل وذلك ، 2000 مجموعة - اليةمن نظام الترخيص والتسجيل في األسواق الم -ه–

المحددة بموجب الملحق  تلكمتطلبات التسجيل ال سيما بالتقي د و  بمهام منظمة لديها ذين يقومون شخاص الاأل
المرفق بنظام الترخيص والتسجيل المذكور، وذلك تحت طائلة توقيف الشخص المكل ف بالمهام المنظمة  5رقم 

 يفائه شروط التسجيل المطلوبة. عن ممارسة هذه المهام لحين است
 

 تاريخ قبلمنظمة  بمهام مون و يق اً المرخصة التي سبق وعينت أشخاص المؤسسات علىوفي هذا السياق،  ثانيًا:
بإيقاف  اً قرار  الهيئةالهيئة وذلك تحت طائلة اتخاذ  لدى تسجيلهم إلى فوراً  تبادر أن ،الحاضرصدور اإلعالم 

 األسواق هيئة لمجلس يعودكما و  .التسجيل متطلبات استيفائهم لحين المهام هذههؤالء األشخاص عن ممارسة 
من نظام الترخيص  2501استنادًا للمادة ة وذلك خالفالمؤسسات الم المناسبة بوجهالتدابير  اتخاذالمالية 

 .2000 مجموعة -والتسجيل في األسواق المالية 
 



 
 
 
 
 

ليصبح على  2000مجموعة  -في األسواق المالية المرفق بنظام الترخيص والتسجيل  5يعدل الملحق رقم  :ثالثاً 
 الشكل التالي:

 
 5الملحق رقم 

 جلين وامتحانات التأهيل المحّددةوظائف األشخاص المس
دت الهيئة الوظائف التالية  تأدية الوظائف التالية: المسجليناألشخاص  على 2402بأنها تتطلب التسجيل بموجب المادة  حد 

هو الشخص الذي يكون المسؤول األساسي عن إدارة أعمال  - ، أو المدير اإلداري أو المدير العامالمدير التنفيذي -1
سة المرخ صة  .المؤس 

سة المرخ صةهو شخص يكون المسؤول األساسي عن جزء واحد أو أكثر من أعمال  -المسؤول التنفيذي -2 أو  المؤس 
 أنشطتها اإلدارية.

سة المرخ صةلدى  الجهاز اإلداري في  عضواً هو شخص يكون  - التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة -3  .المؤس 
سة المرخ صةهو الشخص الذي يكون المسؤول األساسي عن اإلدارة المالية والضوابط لدى  -المسؤول المالي -4 ، المؤس 

 المتعلقة بالتدابير االحترازية.  لألنظمةاالمتثال وعن 
سة المرخ صةهو الشخص المسؤول عن شؤون االمتثال لدى  -االمتثال مسؤول -5  .المؤس 
سة هو الشخص المسؤول عن تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تعتمدها  - عن تبييض األموالاإلبالغ مسؤول  -6 المؤس 

 لمكافحة تبييض األموال. المرخ صة
سة هو الشخص المسؤول عن تصميم وتنفيذ السياسات واإلجراءات التي تعتمدها  - مخاطرمسؤول إدارة ال -7 المؤس 

 إلدارة المخاطر. المرخ صة
مة وفعالية النظم والضوابط الرقابية لدى ءهو الشخص المسؤول عن مراقبة مدى مال -مسؤول وحدة التدقيق الداخلي -8

وعن تقييم وسائل الرقابة الداخلية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر كما وعن مراجعة البيانات  المؤسسة المرخصة
 .المؤسسة المرخصةالمالية وسجالت 

سة المرخ صةهو شخص مسؤول بالكامل أو جزئيًا عن إدارة جانب أو أكثر من أعمال  - مدير رئيسي -9 ، أو المؤس 
 اإلشراف عليها أو مراقبتها.

سة  هو أي شخص تتضمن وظائفه التعامل مع عمالء - العميل )مسؤول عن حساب العميل( مندوب خدمة -10 المؤس 
، بما في ذلك مندوبي المبيعات، ومستشاري االستثمار، ومدراء باألدوات المالية خاصةعمال الاألفي ما خص   المرخ صة

ده الهيئة.  المحافظ، واختصاصي ي تمويل الشركات، وفقًا لما تحد 



سة المرخ صةهو أي شخص يتداول في األدوات المالية من حساب العمالء أو من حساب  - المتداول -11   المؤس 
 الخاص.

 ل للتسجيل، يجب أن يكون مقدم الطلب قد نجح في االمتحانات الواردة أدناه.بهدف التأه  
 امتحانات التأهيل الوظيفة 

، أو المدير المدير التنفيذي  -1
 العامأو المدير اإلداري 

 امتحان في األدوات المالية -
 امتحان في قواعد وسلوكيات العمل -

 المسؤول التنفيذي:  -2
بما في ذلك رؤساء اإلدارات أو 

 الدوائر الرئيسية

 امتحان في األدوات المالية -
 امتحان في المشتقات المالية -
 العملوسلوكيات امتحان في قواعد  -

 األدوات الماليةامتحان في  - عضو مجلس اإلدارة التنفيذي  -3
 وسلوكيات العمل  امتحان في قواعد -

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

 امتحان في األدوات المالية - االمتثال مسؤول  -5
 امتحان في المشتقات المالية -
 وسلوكيات العمل امتحان في قواعد -

عن تبييض  اإلبالغ مسؤول  -6
 األموال

 امتحان في األدوات المالية -
 وسلوكيات العمل امتحان في قواعد  -

 امتحان في األدوات المالية - المخاطر مسؤول إدارة  -7
 امتحان في المشتقات المالية -
 وسلوكيات العمل امتحان في قواعد -

 امتحان في األدوات المالية - مسؤول وحدة التدقيق الداخلي  -8
 امتحان في المشتقات المالية -
 قواعد وسلوكيات العمل امتحان في -

 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 -



 
 

 
 
 
 
 
 

10-  

)مسؤول  مندوب خدمة العميل
 :عن حساب العميل(

  ممثل الحساب -
 المبيعاتممثل أو وسيط  -
 مدير استثمار -
 مدير أموال االستثمار -
 استنسابي -مدير المحفظة -
غير  -مدير المحفظة-

  استنسابي
 مستشار االستثمار -
 مدير األصول -
االستثمارات  مسؤول/رمدي -

 المالية في مصرف أو شركة
 محل ل أو مدير البحوث -
محل ل أو مدير المنتجات  -

 المتعلقة باألدوات المالية

 
 
 
 
 
 
 

 امتحان في األدوات المالية -
 امتحان في المشتقات المالية -
 امتحان في قواعد وسلوكيات العمل -
 
 
 
 
 

 امتحان في األدوات المالية - المتداول  -11
 امتحان في المشتقات المالية -
 امتحان في قواعد وسلوكيات العمل -

 

 ستحصاللال المهام هذه مزاولةالبدء ب تاريخ من سنتين أقصاها مهلةمنظمة بمهام  تم تكليفه الذي الشخص يمنح
 لمؤهالت والشروط المطلوبة. ل على التسجيل وذلك بعد استيفائهعلى موافقة الهيئة 

 
 بحسب التعريف التالي:  "رافتحت اإلشهذا الشخص " شخص  يعتبر المهلة، هذه خالل

ل ويكون في طور حصوله : اإلشراف تحت شخص ي مهامًا منظ مة تحت إشراف شخص مسج  هو كل شخص يؤد 
ل.كعلى موافقة الهيئة   شخص مسج 

 
المشرف ذكر اسم الشخص  مع تحت اإِلشراف" شخصأي " كليفتعند  المرخصة إعالم الهيئة اتالمؤسس على

 .المسجل لدى الهيئة
 

"الشخص بإيقاف للهيئة اتخاذ القرار  يعودانقضاء مهلة السنتين المذكورة أعاله دون المبادرة إلى التسجيل، وفي حال 
 .التسجيل متطلبات استيفائه لحينمهامه عن ممارسة تحت االشراف" 



 
 يعمل بهذا اإلعالم فور نشره في الجريدة الرسمية. رابعًا:

 
 

 2022آب  29بيروت، في       
                                                             

 رئيس هيئة األسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان 
 

 

 رياض توفيق سالمه 
 

 

 


