قرار رقم 16
المتعلق باألدوات والمنتجات المالية
إن رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم  161تاريخ  17/8/2011المتعلق باألسواق المالية ،الذي أناط بهيئة األسواق المالية
ً
الصالحيات كافة المتعلقة باألدوات والمنتجات المالية وباالعما الااصة بها،
وبناء على القانون رقم  308تاريخ  3/4/2001المتعلق باصدار اسهم المصارف والتداو بها واصدار سندات
ً
الدين وتملك العقارات من قب المصارف،

وبناء على قرار مجلس هيئة االسواق المالية المتاذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  20كانون األو ،2013
ً
وبناء على قرار مجلس هيئة االسواق المالية المتاذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  27تشرين األو .2014
ً

يقرر ما يأتي:
الم ـادة األولـى :تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسـات الوسـاطة المالية والمؤسـسات المالية وهيئات االستثمار

والمصارف التي تمارس األعما الااصة باألدوات المالية في لبنان ،كما وعلى هيئات الضمان التي
يرد ضمن عقود الضمان التي تعرضها على الجمهور أدوات مالية.

المـ ـ ـادة الثـ ـانيـ ـ ـ ـة :أوالً :علــى المؤسس ــات المــذكورة فــي المــادة األولــى أعــال  ،التقــدم بطلــخ تــراي
المالية قب إصدار أو ترويج:

مــن هيئــة االس ـواق

 -1أيــة أدوات ومنتجــات ماليــة اســهم معروضــة للجمهــور أو ب ـرامج أو أوراق أو صــكوك أو
عقود أو مشتقات أو شهادات أو أدوات مالية مركبة  )...بما فيهـا التـي تـرتبط عوائـدها أو
تسديد رأسمالها بـ:
 -أسهم أو حص

أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى

أسعار أي من هذ االسهم أو الحص

أو الشهادات.

 دي ــون أو س ــندات تجاري ــة أو ش ــهادات أو س ــندات حكومي ــة أو س ــندات دي ــن بم ــا فيه ــاالتدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذ السندات أو الشهادات.
 أسعار صرف العمالت والمعادن الثمينة. معدالت الفوائد. -أسعار السلع.

 -مؤشرات أو مشتقات مالية.

 -تـحقـ ـق شـ ـ ـ ـ ـ ـروط أو أحـ ـ ـ ـداث م ـ ـ ـن أي ن ـ ـ ـوع ك ـ ـانـ ـت "أح ـ ـ ـداث إئ ـ ـتمانيـ ـة"

"Credit

" ،Eventsأرباح شركات ،مؤشرات إقتصادية ،مستويات أسعار .)...
للمصدر من أي نوع كانت.
 حقوق عائدة ُ -2أيـ ـ ـ ـ ـ ــة أدوات أو منتجـ ـ ـ ـ ـ ــات ناتجـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ـ ــن عمليـ ـ ـ ـ ـ ــات تسـ ـ ـ ـ ـ ــنيد مهمـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ــان نوعهـ ـ ـ ـ ـ ــا
أو شكلها.

ثانياً :تبت هيئة األسواق بطلبات التراي

اال مهلة أقصاها أسبوعين مـن تـاريخ تقـديمها ،مـا لـم يـتم

ابالغ الجهة المستدعية االف ذلك.

يعتبــر عــدم بــت هيئــة األسـواق الماليــة بطلبــات التــراي

عنــد انقضــاء المهلــة المحــددة ،دون القيــام

بأي تواص مع الجهة المستدعية بمثابة الموافقة الضمنية على التراي

المطلوخ.

ثالث ـاً :ال تمــس األحكــام ال ـواردة اعــال بالصــالحيات المناط ـة بمصــرف لبنــان بموجــخ القــانون رقــم 308
تاريخ  2/4/2001لجهة اصدار اسهم المصارف وسندات الدين من قب المصارف.

الم ـادة الثــالث ــة :على المؤسسات المعنية اعتماد الشفافية التامة في عالقتها مع العمالء بالنسـبة للعمليـات المشـار إليهـا
في المادة االولى أعال وذلك عن طريق:
 -1التعريف بشك واضح وصريح عن:

 األدوات والمنتجــات الماليــة المــذكورة فــي المــادة األولــى أعــال وك ـ مــا ت ـرتبط بــه عوائــدهامؤشرات ،مشتقات ،أسهم ،سندات ،ديون ،الخ.)...
 العوائد وكيفية احتسابها. -جميع المااطر التي يمكن أن يتعرض لها العمي .

 جميــع المعلومــات األاــرى التــي مــن شــأنها أن تــؤمن أكبــر قــدر مــن الوضــوح والدقــة فــيالتعام و التي قد تطلبها هيئة األسواق المالية.
 -2إعداد كتيخ تعريـف أو اتفاقيـة مـع العميـ يتضـمن أي منهمـا ،علـى األقـ  ،المعلومـات المشـار
إليها في البند  )1أعال وعلى أن ال يوزع الكتيخ أو االتفاقية على المعنيين أو يوضـع تحـت
تصـ ـرفهم  ،إال بع ــد إع ــالم هيئ ــة األسـ ـواق المالي ــة والحص ــو عل ــى موافقتهـ ـا علـ ـى الت ــراي

بإطالق أو ترويج األدوات والمنتجات المالية وفقاً ألحكام البند ثانياً من المادة الثانية أعال .
الم ـادة الرابعـ ـة :على المؤسسات المعنية بهذا القرار ،تزويد هيئة األسـواق الماليـة شـهرياً بتقريـر علـى ثالثـة نسـخ) عـن
وضــعية وحجــم العمليــات علــى األدوات والمنتجــات الماليــة المشــار إليهــا أعــال وفقـاً ل نمــوذ رقــم )1
المرفق بهذا القرار.
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ابتداء من تاريخ.2/1/2015
المـادة الاامسة :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعم به
ً
بيروت ،في  27تشرين الثاني 2014
رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه
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(أنموذج رقم )1

بيان شهري عن تطور وضعية أداة مالية /
برنامج وحجم االكتتاب
كما في:

اسم المؤسسة:
الرقم لدى مصرف لبنان /هيئة األسواق المالية:
العملة

اسم األداة  /الشهادة
 /البرنامج

األداة المالية أو المؤشر
أو البرنامج أو الديون
المرتبط (ة) بها

اإلكتتاب
حجم االكتتاب
في التسويق
األولي

مالحظة  :يرسل هذا األنموذج على قرص مدمج ).)CD

رصيد حجم االكتتاب
في نهاية الشهر

حجم المبالغ المستردّة
عدد
المكتتبين
الحالي

بناء لطلب
العميل

بناء لطلب
المؤسسة

حجم المبالغ المكفولة من
المؤسسة

