بسسم كة ل

ﺣﻈﺮ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻤﻴﺰة ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  - 160ﺻﺎدر ﰲ 2011/8/17
ﰎ ﻧﺸﺮﻩ ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد  - 39اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  25آب 2011
أﻗﺮ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب،
وﻳﻨﺸﺮ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﱄ ﻧﺼﻪ:
ﻣﺎدة وﺣﻴﺪة :ﺻ ّﺪق ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮارد ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  13798ﺗﺎرﻳﺦ  2004/12/18ﻛﻤﺎ
ﻋﺪﻟﺘﻪ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ.
ﻳُﻌﻤﻞ ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮر ﻧﺸﺮﻩ ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ.
ﺑﻌﺒﺪا ﰲ  17آب 2011
اﻹﻣﻀﺎء :ﻣﻴﺸﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺻﺪر ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﻹﻣﻀﺎء :ﳏﻤﺪ ﳒﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﰐ

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺎدة  -1ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻮاردة أﻣﺎم ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ:
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳑﻴﺰة ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻨﺔ:
ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲡﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1أن ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،أو ﲟﺼﺪري ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت.
 -2أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺪ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﳉﻤﻬﻮري.
رأس اﻟﻨﺒﻊ ـ ﺟﺎدة ﺑﺸ ــﺎرة اﻟﺨﻮري

ﺗـﻠﻔﺎﻛـ ـ ـ ـﺲ00961-1-630001 :

ﺑﻨﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎ ـ ط 2:ـ ﻓﻮق ﺑﻨﻚ ﻋﻮدة

ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinfo@alliedlegals.com :

ﺟﻮال00961-3-946263 :

ص.ب 116/2098 :ﺑﻴــﺮوت ـ ﻟﺒﻨـ ــﺎن

 -3أن ﺗﻜﻮن دﻗﻴﻘﺔ وﳏﺪدة ،وﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺪد
ﲨﻠﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت أو أﺣﺪاث وﻗﻌﺖ أو ﺗﻮﺷﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮع ،وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ،ﰲ ﺣﺎل إﻓﺼﺎﺣﻬﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ،اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو أﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺎ .وﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺆﺛّﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻟﻌﺎدي اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

اﻷرﺑﺎح أو اﳋﺴﺎﺋﺮ

• ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻣﺞ أو اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ،اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت ،أو اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺸﱰﻛﺔ
• ﺗﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷﺻﻮل
• اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ،ﻣﻨﺘﺠﺎت ،أو ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻣﺴﺠﻠﺔ ،أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ /رﻓﺾ ﳌﻨﺘﺞ ﻣﺎ
• ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺑﺮاءات اﺧﱰاع ،ﻋﻼﻣﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ّ
ﺻﺎدرة ﻋﻦ أي ﺟﻬﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ
• ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أو اﳌﻤ ّﻮﻟﲔ )ﻣﺜﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ أو ﺧﺴﺎرﺗﻪ(
• ﺗﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹدارة
• ﺗﻐﻴﲑ ﰲ رأي ﻣﻔﻮض اﳌﺮاﻗﺒﺔ )اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲ(
• أﺣﺪاث ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ أم اﻷﺳﻬﻢ )ﻋﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺴﻨﺪات ،ﺧﻄﻂ إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء،
اﻟﺴﻨﺪات اﺰأة ،ﺗﻐﻴﲑ ﰲ أﻧﺼﺒﺔ اﻷرﺑﺎح ،ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﺣﻘﻮق ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪات ،ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺑﻴﻊ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺴﻨﺪات أو أﺳﻬﻢ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ درﺟﺔ اﳌﻼءة(
• ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس
• اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﱪى
• ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﺳﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ:
أي ﻣﻦ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أدﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎن ﻻ اﳊﺼﺮ أو اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻻﺣﻘﺎ واﳌﻄﺮوﺣﺔ
ﻟﻠﺘﺪاول اﻟﻌﺎم ﰲ ﺳﻮق ﻣﺎﱄ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن:
 -1اﻷﺳﻬﻢ أو اﳊﺼﺺ أو ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﳘﺔ أو ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﲨﺎﻋﻲ ﻣﺸﱰك.
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 -2أﻳﺔ ﺷﻬﺎدات أو ﺻﻜﻮك أو ﺳﻨﺪات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﺑﺘﺪﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ أﺳﻨﺎد ﲡﺎرﻳﺔ
أو أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أو أرﺑﺎح أﺳﻬﻢ أو ﻓﻮاﺋﺪ ﺳﻨﺪات.
 -3أﻳﺔ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ أو ﻣﺸﺘﻘﺔ أو ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺆﺷﺮات أو ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻨﻴﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن
ﻧﻮﻋﻬﺎ أو ﺷﻜﻠﻬﺎ.
 -4أﻳﺔ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺷﻬﺎدات أو ﺻﻜﻮك ﺗﻮﱄ ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﺣﻖ اﻻﻛﺘﺘﺎب أو ﺣﻴﺎزة أو اﻟﺘﻔﺮغ ﻋﻦ
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ) (1أﻋﻼﻩ.
ﻛﺴﺐ ﳏﻘﻖ:
اﻟﺮﺑﺢ اﶈﻘﻖ أو اﳋﺴﺎرة اﻟﱵ ﰎ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ.
اﳌﺎدة  -2ﳛﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ،ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ،ﺑﺼﻔﺘﻪ:
 −رﺋﻴﺲ أو ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ إدارة أو ﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت أو ﻣﻔﻮض ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﺪى
ﻣﺼﺪر ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺴﺎﻫﻢ ﰲ رأﲰﺎﻟﻪ أو ﻣﺎﻟﻚ ﳊﺼﺺ ﻓﻴﻪ ،أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أو أن ﻳﺴﺘﻐﻞ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳑﻴﺰة ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻛﺘﺴﺎب أو ﳏﺎوﻟﺔ إﻛﺘﺴﺎب أو اﻟﺘﻨﺎزل أو ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﳏﻘﻖ ،ﳊﺴﺎﺑﻪ أو ﳊﺴﺎب اﻟﻐﲑ ،ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
 −ﻳﻄﺒﻖ اﳊﻈﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ إﻃﻠﻊ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺮﺿﻲ ﲝﻜﻢ ﻣﻬﻨﺘﻪ أو
ﻋﻤﻠﻪ أو ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳑﻴﺰة ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻨﺔ.
اﳌﺎدة  -3ﳛﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻋﻼﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳑﻴﺰة ﻏﲑ
ﻣﻌﻠﻨﺔ:
 -1ﺗﺰوﻳﺪ أي ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺎ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أو
ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ أو ﻣﻬﻨﻬﻢ.
 -2ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة أو اﻟﻨﺼﺢ ﻟﺸﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﲟﻮﺿﻮع اﻛﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو
ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ.
اﳌﺎدة  -4ﻳﺸﻤﻞ اﳊﻈﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻋﻼﻩ ،أي ﺷﺨﺺ ،ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي،
ﻏﲑ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﺪدﻳﻦ أﻋﻼﻩ ،ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳑﻴﺰة ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻨﺔ إذا ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ أو ﻛﺎن ﻳﻔﱰض
ﺑﻪ أن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
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اﳌﺎدة  -5ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ:
•

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﺮاة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺎ ﻷﻫﺪاف ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد أو ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻄﻊ أو إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﻘﻰ أي
ﻣﺴﺆول ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻨﻮﻩ ﻋﻨﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﰲ ﺣﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻤﻴﺰة ﻏﲑ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﳌﻨﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

•

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﺮاة ﺣﺼﺮا ﺪف اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﺻﺪارﻫﺎ وﳌﺪة
زﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ.

اﳌﺎدة  -6ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺿﻌﻔﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺴﺐ اﶈﻘﻖ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﺿﻌﺎف اﻟﻜﺴﺐ اﶈﻘﻖ.
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﳊﺮﻣﺎن اﳌﺆﻗﺖ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻬﻨﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻦ
ﳑﺎرﺳﺘﻬﻤﺎ ﻣﻌﻠّﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة أو إذن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ.
اﳌﺎدة  -7ﺧﻼﻓﺎ ﻷي ﻧﺺ آﺧﺮ ،ﺗﻘﻮم ،ﻣﺒﺎﺷﺮة ،اﳍﻴﺌﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ واﻷﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﲟﻼﺣﻘﺔ ﳐﺎﻟﻔﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
اﳌﺎدة  -8إن ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﳛﻮل دون ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟﺮاء.
اﳌﺎدة  -9ﻳﻌﻤﻞ ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮر ﻧﺸﺮﻩ ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ.
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