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يرّسين أن أقّدم التقرير الثاين هليئة األسواق املالّية، واّلذي يعرض 
بإجياز أمّه النشاطات اّليت قامت هبا اهليئة يف العام 2013،  وتلك 
لقد تكثفت  القريب.  اّليت تصبو اهليئة إىل حتقيقها يف املستقبل 
بعد  وذلك   ،2012 بالعام  مقارنًة  املالّية  األسواق  هيئة  نشاطات  
أن ُوضعت اهليلكية التنظميّية للهيئة ومّت إصدار األنمظة اخلاصة 
والقرارات املتعّلقة بعملها، وجرى تعيني غالبية املوظفني، واستمكلت 

أمعال انتقال اهليئة إىل ماكتهبا الدامئة يف الوسط التجاري.
وتطوير  املستمثر  حبامية  أساسًا  ُتعىن  املالية  األسواق  هيئة  إّن 
يوّفر  األسواق مبا  الشفافية يف  لتأمني  وتنظميها  املالّية  األسواق 
يف  االستمثار  لتجشيع  صاحلة  وبيئة  لملستمثرين  جاذبًا  مناخًا 
توجيه  املال يف  رأس  أسواق  تطوير  أمهّية  تمكن  املالية.  األدوات 
املالّية  األسواق  تطوير  إّن  إذ  املناسب؛  االستمثار  حنو  االّدخار 
يسامه يف الدرجة األوىل بتأمني متويٍل  طويل األجل لدمع مبادرات 
القطاع اخلاص، ممكلًا بذلك دور القطاع املرصيف الذي يمتحور 
متويله عىل تسليفات قصرية األجل، فتسامه األسواق املالية عىل 
بأشّد  حنن  اليت  العمل  فرص  وخلق  االقتصادي  المنو  حتفزي 

احلاجة إلهيا.
ولقد بدأت اهليئة بوضع األسس التنظميية والرقابية اليت من شأهنا 
محاية املستمثر، وذلك مبساعدة فنّية من مؤسسات دولية وأخشاص 
هذا  عىل  اإلشارة  وجتدر  املضامر.  هذا  يف  واسعة  خربة  ذوي 
أّنه قد مّت اعمتاد بعض األنمظة الرقابية والتعلميات  الصعيد إىل 
انتقال  حبمك  وذلك  املركزي  البنك  يف  أصلًا  املوجودة  التنظميية 
بعض الصالحيات من مرصف لبنان إىل اهليئة. لقد بدأت اهليئة 
أيضًا بوضع أنمظة رقابية جديدة تمتاىش مع أفضل الترشيعات 
املعمتدة يف العامل، عىل أمل أن تنهتي اهليئة من وضع معظم هذه 

األنمظة  يف منتصف العام 2015.
ذاته محلاية  الفضىل ال يكيف حبّد  واألنمظة  التعلميات  إّن وضع 
املستمثر، ومن هنا احلاجة إىل رقابة فعالة تسىع إىل التأكد من 
باملعايري  املالية تلزتم  أّن مجيع املؤسسات اليت تتعاىط باألدوات 
الدورية  املراقبة  أمعال  من خالل  وذلك  اإلجراء،  املرعية  واألنمظة 
وإجراء التحقيقات امليدانية للتأّكد من عدم وجود أي خمالفات قد 
حتصل لتحقيق ماكسب رسيعة عىل حساب املستمثر. ويف هذا 
املجال،  تضّطلع اهليئة بدور هام يف معاقبة املخالفني، وذلك من 
ُأنشئت  اّلذي  خالل جلنة العقوبات اليت نّص علهيا القانون 161 

مبوجبه اهليئة، واّليت ننوي تشكيلها يف املدى القريب.
وبالزتامن مع ذلك، تضع هيئة األسواق املالّية عىل سّل أولوياهتا 
االقتصادية،  القطاعات  خمتلف  مع  والتنسيق  التعاون  مسؤولية 
اليت  اخلاصة  واملؤسسات  الرشاكت  تجشيع  عىل  بالعمل  وذلك 
وتدرج  عامة  رشاكت  إىل  تتحّول  يك  الالزمة،  الرشوط  تستويف 
أهسمها يف بورصة بريوت ليمتّكن امجلهور من االكتتاب هبا، مبا 
من  واالستفادة  نشاطها،  وزيادة  الرشاكت  هذه  منّو  يف  يسامه 

االدخار املتوّفر يف السوق اللبناين.

كلمة رئيس هيئة األسواق المالية

التثقيف  تعزيز  أّن  املالية  األسواق  هيئة  تدرك  اإلطار،  هذا  ويف 
والتوعية العامة حول األسواق املالّية أيًضا  أمٌر ال بّد منه  لزيادة 
وأحباث  نشاطات  عّدة  خالل  من  وذلك  ومحايته،  املستمثر  ثقافة 
املّل  غري  املواطن  ملساعدة  بإصدارها،  اهليئة  بدأت  ومنشورات 
اطالع  عىل  يكون  أن  عىل  وأدبّياهتا  املالّية  األسواق  بتعقيدات 
ومعرفة جيدة خبصائص وخماطر التوظيف يف األدوات املالّية، ملا 
له من مردود اجيايب عىل نشاط األسواق املالية واملستمثر نفسه. 

أمل  ولّكين  جدًا،  االنطالقة اكنت مجشعة  إّن  القول  ختامًا ميكن 
بأّن نشاط اهليئة وفعاليهتا  سزيدادان يف املرحلة املقبلة. وأنهتزها 
فرصة  ألؤّكد من جديد أّن اهليئة ستتعاون وتسمتع إىل آراء مجيع 
اّلذين يعملون يف األسواق املالّية واهليائت االقتصادية واملالية حىت 
تمتكن من  تأدية مهامها  بصورة أجدى، وبذلك يمتّكن االقتصاد 

الّلبناين من المنّو بشلك أفضل مبا فيه مصلحة امجليع.

مع أصدق متنيايت،
رياض توفيق سالمه 
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رياض توفيق سالمه

رئيس هيئة األسواق المالية / حاكم مصرف لبنان 



تعريف الهيئةالمهمة و الرؤية

أنشئت هيئة األسواق املالية مبوجب القانون رمق 161 تارخي 
من  بقرار  اإلدارة  أعضاء جملس  تعيني  ومّت   ،2011/8/17

جملس الوزراء يف 2012/7/10
اإلداري  باإلستقالل  تنظميية  هيئة  بصفهتا  اهليئة  تمتتع 
األسواق  وتطوير  تجشيع   : أساسّيان  هدفان  وهلا  واملايل، 
أي  من  األسواق  هذه  يف  املوظف  اإلدخار  ومحاية  املالية، 
بني  والتنسيق  بالتعاون  وذلك  حيصل  قد  غش  أو  تالعب 

خمتلف القطاعات املعنية.
لبنان وخلق  املالية يف  باألسواق  اإلرتقاء  اهليئة إىل  تسىع 
هذا  .ويف  املستمثرين  بثقة  حتظى  جاذبة  إستمثارية  بيئة 
والشفافية  الزناهة  بتطبيق أرىق معايري  تلزتم اهليئة  اإلطار 

املتعارف علهيا يف أفضل املامرسات الدولية.

مهام الهيئة
ُتعىن "هيئة األسواق" باحملافظة عىل سالمة اإلدخار املوظف 
و  لبنان.  يف  املالية  األسواق  وبتجشيع  املالية  األدوات  يف 
هلذه الغاية تقوم اهليئة "عىل سبيل املثال ال احلرص" باملهام 

التالية: 
• تنظمي وتطوير األسواق املالية يف لبنان والسيع إىل زيادة 

استخدام هذه األسواق من قبل املستمثرين.
• القيام حبملة توعية للجمهور حول فوائد وخماطر االستمثار 

يف األسواق املالية.
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•  تنظمي ومراقبة األسواق املالية لضامن تطورها مبا يتناسب 
   مع التغريات واملعايري احمللية والدولية 

•   تقليص خماطر النظام )Systemic Risk( يف األسواق 
    املالية 

•  متابعة تطوير األسواق من خالل التواصل الدامئ مع اكفة 
   املعنيني ويف اكفة القطاعات اإلنتاجية

•  رفع مستوى الويع اإلستمثاري عند اللبنانيني وتعريفهم 
   عىل مزايا األسواق املالية 

•  املثابرة عىل محاية املستمثر والسيع إىل زيادة استخدام   
   األسواق املالية من قبل املستمثرين يف لبنان واخلارج

•  تنظمي كيفية اإلطالع عىل املعلومات من قبل األخشاص 
   الذين يوزعون األدوات املالية عىل امجلهور  

•  تنظمي وحتديد إطار العمل وتنظمي النشاطات املهنية اليت 
   يقوم هبا األخشاص الذين ميارسون األمعال اخلاصة 

   باألدوات املالية والهسر عىل تقيدمه بأداب السلوك املهنية 

المهمة

• إعادة إحياء لبنان مكركز إقليمي للخدمات املالية من خالل  
  التطوير الدامئ لألسواق املالية اللبنانية.

• تعزيز القدرة االقتصادية وحتفزي المنّو عرب توجيه رأس  
  املال حنو استخدامات إنتاجية.

• إرساء الثقة يف األسواق املالية اللبنانية عرب تعزيز سالمهتا 
  وصون جاذبيهتا لدى املستمثرين.

 
• محاية املستمثر من خالل توفري البيئة اإلستمثارية السلمية 
  والشفافة وتوفري الوصول إىل املعلومات الالزمة لالستمثار.

الرؤية

»تطوير أسواق رأس المال في 
في  اإلدخار  وتشجيع  لبنان 

تنمية  المالية من خالل  األدوات 
وتطوير  اإلستثماري  الوعي 

لنظام  المالئمة  التشريعات 
اإلستثمارية  البيئة  يدعم  رقابي 

تحفيز  في  يساهم  مما  الجاذبة 
اإلقتصادي« النمو 

رسالتنا
يف  اإلدخار  وتجشيع  لبنان  يف  املال  رأس  أسواق  تطوير 
وتطوير  اإلستمثاري  الويع  تمنية  خالل  من  املالية  األدوات 
اإلستمثارية  البيئة  يدمع  رقايب  لنظام  املالمئة  الترشيعات 

اجلاذبة مما يسامه يف حتفزي المنو اإلقتصادي.

.

3



5

الفهرس

الفصل األول : هيئة األسواق المالية 

1. قانون إنشاء هيئة األسواق املالية و أهدافها الرئيسية
2. املهام األساسية هليئة األسواق املالّية

3. املؤّسسات واألمعال اخلاصة اخلاضعة إلرشاف ورقابة   
    اهليئة

4. اهليلكية التنظميية
1. رئيس وأعضاء جملس اإلدارة  

2. األمانة العامة  
3. وحدة الرقابة عىل األسواق املالية   

4. وحدة الشؤون القانونية  
5. جلنة العقوبات  
5. مالّية »هيئة األسواق«

الفصل الثاني:  أهم انشطة العام 2013

1. عىل املستوى اإلداري
2. عىل املستوى الترشييع والرقايب

3. انشطة أخرى

الفصل الثالث:   التطلعات لعام 2014

الملحق األول: فريق هيئة األسواق المالية



1. قانون إنشاء هيئة األسواق المالية    
       و أهدافها الرئيسية

 

 161 رمق  القانون   2011/8/17 بتارخي  النواب  جملس  أقّر 
املتعّلق بإنشاء هيئة األسواق املالّية "هيئة األسواق"، ومّت تعيني 
األسواق"يف  "هيئة  جملس  يف  املتفّرغني  اخلرباء  األعضاء 
تارخي 2012/7/10. تحمط "هيئة األسواق" إىل حتقيق هدفني 
مع  بالتنسيق  املالّية  األسواق  وتطوير  تجشيع  أساسيني: 
خمتلف القطاعات املعنّية، ومحاية االدخار املوّظف يف األدوات 
األسواق  تنظمي  آلّية  القانون  السياق، حيّدد  هذا  املالية. ويف 
املالية وتطويرها مرتكزًا يف ذلك عىل إرساء ثقافة تمتحور حول 
أمهية احلومكة الفعالة يف املؤسسات املالية وحسن إستعامل 
وتأمني  املنشورة  املعلومات  مكا  واملؤثرة  اخلاصة  املعلومات 
رأس  محاية  يف  لدورها  نظرًا  القطاع  يف  املطلقة  الشفافية 
املال واملستمثرين. وهيلع، حيدد القانون آلية حملاسبة ومعاقبة 
املخـّلني بأحاكم القانون من خالل األطر القانونية املمشولة به، 

لكجنة العقوبات واحملمكة اخلاصة باألسواق املالية.

عىل  بالنفع  تعود  ال  كبرية  أمهية  املالية  األسواق  لتطوير  إّن 
بل  اخلاص حفسب،  والقطاع  املالية  األدوات  املستمثرين يف 
عىل  للقدرة  نظرًا  وذلك  عام،  بشلك  الوطين  االقتصاد  عىل 
إجياد مصادر متويل طويلة األمد لتوجيه االّدخار إىل االستمثار 
املالمئ. لذلك، تضع هيئة األسواق املالية األنمظة والترشيعات 
املالمئة واملنجسمة مع املعايري الدولية لتأمني اإلنتظام يف معل 
من  اليت  الصارمة،  الرقابة  اىل  باإلضافة  املالية،  األسواق 
شأهنا أن تجشع املستمثرين احملليني والدوليني من اإلستمثار 
من  املنمظة  املالية  الرشاكت  عن  الصادرة  املالية  األدوات  يف 
قبل هيئة األسواق املالية، وبالتايل حتقيق منو أرسع يف هذا 
القطاع ، مما قد يسامه يف تجشيع الرشاكت العاملة يف لبنان 
عىل اإلكتتاب العام وإدراج أهسمها يف البورصة وخلق فرص 

معل للشباب اللبناين. 
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المالية  األسواق  لتطوير  »إن 
بالنفع  يعود  ال  كبيرة  أهمية 

في  المستثمرين  على 
والقطاع  المالية  األدوات 

الخاص وحسب،  بل على 
عام« بشكل  الوطني  االقتصاد 



2.   المهام األساسية لهيئة األسواق             
               المالّية

 
اإلدخار  سالمة  عىل  باحملافظة  املالية  األسواق  هيئة  تعىن 
املالية  األسواق  وتطوير  وبتجشيع  املالية  األدوات  املوظف يف 
لتحقيق  املعنية  القطاعات  بني خمتلف  وبالتنسيق   ، لبنان  يف 
اليت  واملهام  بالنشاطات  تقوم  أن  الغاية  هلذه  وهلا  أهدافها. 

أنيطت هبا، ومهنا عىل سبيل املثال ال احلرص:  

 الفصل األول | هيئة األسواق المالية

9 8

غري  أو  املرشوعة  غري  املامرسات  من  املستمثرين  محاية   •
حظر  ذلك  يف  مبا  املنصفة،  غري  أو  األصول  مع  املتوافقة 
لملعلومات  املبارش  غري  أو  املبارش  الخشيص  االستغالل 

املمزّية يف التعامل باألسواق املالية.
•  تنظمي كيفية االّطالع عىل املعلومات من قبل األخشاص اّلذين 

يوّزعون األدوات املالية عىل امجلهور.
•  حتديد إطار العمل وتنظمي النشاطات املهنية اليت يقوم هبا 
املالّية  اّلذين ميارسون األمعال اخلاصة باألدوات  األخشاص 

والهسر عىل تقّيدمه بآداب السلوك املهنية.

تنظمي وتطوير األسواق املالية يف لبنان والسيع إىل زيادة   •
يف  واملصّدرين  املستمثرين  قبل  من  األسواق  هذه  استخدام 

لبنان واخلارج.
• تقليص خماطر النظام )Systemic Risk( يف األسواق املالية.

إصدار الرتاخيص لوسطاء السوق الذين يقّدمون خدمات    •
لملستمثرين واملصدرين.

 Financial Rating( إصدار الرتاخيص لرشاكت التقيمي املايل •
Agencies( وحتديد إطار معلها وتنظميه.

الصناديق  فيه  مبا  امجلايع  االستمثار  هليائت  الرتخيص   •
املشرتكة لالستمثار بعمليات التسنيد.

أو األخشاص  املرخص هلا  البورصات  ورقابة معل  تنظمي   •
الذين يقّدمون خدمات إيداع أو مقاصة أو تسوية

• وضع اإلطار التنظيمي العام إلدراج األدوات املالية واملوافقة 
عىل التداول هبا يف البورصات

ولألنمظة  القانون  هذا  ألحاكم  اإلدارية  املخالفات  معاقبة   •
املتخذة تطبيقا له.

طلب املالحقة يف جرامئ استغالل وإفشاء معلومات ممزية   •
أو تروجي معلومات خاطئة أو مضللة تتعلق بصكوك أو أدوات 

مالية أو مبصدري هذه الصكوك واألدوات.

حماية المستثمر وتنظيم النشاطات المهنية

تنظيم األسواق وتقليص مخاطر النظام

إصدار التراخيص 

تنظيم ورقابة عمل البورصات

القانونية الرقابة والمحاسبة 

أولويات  تتغّير  »قد 
تطّور  مراحل  مع  الهيئة 
والحالة  المالية  األسواق 

تبقى  ولكن  االقتصادية، 
الشاملة  العامة  األهداف 

هي  األسواق  لهيئة 
التدابير  اتخاذ  نفسها: 

األسواق  لتطوير  الالزمة 
حماية  وضمان  المالية 

» لمستثمر ا
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3.  المؤّسسات واألعمال الخاصة 
                الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة 

 
حيّدد القانون 161 مجيع النشاطات اّليت ختضع لرقابة “هيئة األسواق” وسلطهتا، وتمشل مجيع العملّيات املتعلقة باألدوات 
املالية املطروحة مبارشة لالكتتاب العام أو اليت يمت رشاؤها أو بيعها  حلساب امجلهور، وكذلك األدوات املالية املدرجة أو 
املتداولة يف "البورصة" واألدوات املالية واحلقوق املالية املرخصة من هيئة االسواق املالية. وكذلك حيّدد القانون بشلك واحض 
النشاطات املتعّلقة باألدوات املالّية، واملؤّسسات اّليت ختضع لسلطة هيئة األسواق املالّية ورقابهتا مكا هو مبنّي يف اجلدول 

التايل:

• األخشاص املّرخص هلم
• الرشاكت املدرجة عىل البورصات اللبنانیة

• البورصات اللبنانیة أو املٔوسسات اليت یكون موضوعها إدارة وتسییر معل البورصات عىل أن   
   تّتخذ هذه املٔوسسات شلك رشاكت مغفلة لبنانّیة

 • الرشاكت املالّیة واملٔوسسات واهلیائت املّرخص هلا ومهنا:
            

                     • اهلیائت اليت تتعاىط اإلستمثار امجلايع بالقیم املنقولة وسائر األدوات املالیة
                     • اهلیائت اليت تتعاىط اإلستمثار بعملیات التسنید 

                     • هیائت اإلستمثار والتسنید اإلسالمیة
                     • مٔوسسات اإلستشارات واخلدمات املتعلقة باألدوات املالیة 

)Financial Rating Agencies( رشاكت التقییم املايل •                     

األطراف الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة

األدوات المالية واألعمال الخاّصة باألدوات المالية الخاضعة إلشراف
 ورقابة الهيئة هي:

• األهسم أو السندات أو احلصص املصدرة من رشكة أو هيئة عامة أو خاصة  
• سندات الدين أو األهسم أو السندات أو هشادات اإليداع أو إيصاالت اإليداع أو سندات اخلزينة

• احلقوق املالية )Rights( أو حقوق اخليار )Options( أو العقود املستقبلية )Futures( أو سائر األدوات املالية  
)Structured( أو املركبة )Derivatives( املشتقة   

Investment and Securities Brokerage services                   • اخلدمات االستشارية و أمعال الوساطة      
Portfolio Management and Book keeping                   • إدارة احملافظ ومسك الدفاتر     

Securities Custody                   • حفظ الصكوك املتعلقة باألدوات املالية   
Underwriter              ضامن االكتتاب باألدوات املالية •                  

Underwriting process             مضان االكتتاب باألدوات املالية •                  
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4.   الهيكلية التنظيمية
الرضوري  من  فإّنه  احلديثة،  األسواق"  "هيئة  لنشأة  نظرًا 
أن نستعرض بشلك موجز هيلكّيهتا التنظميية وصالحيات 
للجمهور  يوجز  تتكّون مهنا، مبا  اليت  الوحدات األساسية 
"هيئة  مبوظيف  االتصال  معلّية  ويهّسل  جهة،  لك  معل 

األسواق"عند احلاجة.
بعد التعديالت األخرية اّليت طرأت عىل هيلكّيهتا، باتت"هيئة 
األمانة  ويه:  رئيسّية  وحدات  أربع  من  تتأّلف  األسواق" 
العامة، وحدة الرقابة عىل األسواق، وحدة الشؤون القانونية، 
مصلحة  التالية:  املصاحل  إىل  إضافًة  العقوبات؛  وجلنة 
املعلوماتية،  مصلحة  واملالية،  البرشية  واملوارد  اإلدارة 

مصلحة األحباث واإلعالم، ومصلحة األمن واملراقبة.

المعتمدة  التنظيمية  الهيكلية  »إن 
وتحدد  الهيئة  عمل  طبيعة  تعكس 

الوحدات األساسية واإلدارة،  بين  العالقة 
عمل  فعالية  تعزيز  في  يساهم  مما 

الهيئة«

مدققي الحسابات 
الخارجين

أمين سر مجلس 
الهيئة

حاكم مصرف لبنان
مصلحة االمن  رئيسا

والمراقبة

خبير في الشؤون 
المالية 
عضوا

خبير في شؤون
 األسواق المالية 

عضوا

خبير في الشؤون 
المصرفية

 عضوا

مدير عام وزارة
 االقتصاد والتجارة

 عضوا

مدير وزارة المالية 
العام
عضوا

رئيس لجنة الرقابة
 على المصارف

 عضوا

لجنة العقوباتاألمانة العامةوحدة الرقابةوحدة الشؤون القانونية

 مصلحة الشؤون مراقبة وسطاء السوقوسطاء السوق
اإلدارية الموارد 

البشرية المحاسبة

التحقيق في 
المخالفات

المحكمة الخاصة
 باألسواق المالية 

تلقي وتحويل
  . التراخيص  و الموافقات 
  . شكاوى المستثمرين 

/ الشركات

فرض العقو بات
 مصلحة 

المعلوماتية

 مصلحة األبحاث 
واإلعالم

مراقبة مركز حفظ 
ومقاصة األدوات المالية

مراقبة شركات 
االستثمارات وشركات 

التقييم المالي 

مراقبة البورصات

مراقبة األدوات المالية
 وصناديق اإلستثمار والشركات 
والهيئات المدرجة واإلندماج 

واإلستحواذ

األدوات المالية 
وصناديق اإلستثمار 

والشركات والهيئات 
المدرجة واإلندماج 

واإلستحواذ

شركات اإلستشارات 
وشركات التقييم 

المالي

البورصات
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41 .رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
 

سبعة  من  مؤّلف  جملس  املالية  األسواق  هيئة  إدارة  يتوىّل 
أعضاء برائسة حامك مرصف لبنان. تنقسم عضوية املجلس 
اىل ثالثة أعضاء متفّرغني خرباء يف الشؤون املرصفّية واملالّية 
وثالثة أعضاء غري متفّرغني ميّثلون الوزارات واإلدارات املعنّية 
مبارشة بعمل اهليئة، ومه مدير وزارة املالية العام، مدير عام 

وزارة االقتصاد ورئيس جلنة الرقابة عىل املصارف. 

تعّزز  أن  شأهنا  من  شاملة  بصالحيات  املجلس  ويضّطلع 
وله  املالية.  األسواق  االستمثار يف  املستمثر وتجشيع  محاية 
وإدارهتا،  البورصات  بإنشاء  العامة  األنمظة  وضع  صالحية 
اليت  املؤّسسات  أمعال  وتسيري  بإنشاء  املتعلقة  واألنمظة 
ُيعىن  أموال امجلهور، مكا  وتوظيف  املالية  الوساطة  تتعاىط 
عىل  يتوّجب  اليت  باألدبيات  املتعلقة  األنمظة  بوضع  املجلس 
مقّديم اخلدمات  وكذلك عىل  البورصات وعىل مستخدمهيا، 
املالية ومستخدمهيم التقّيد هبا. ومن صالحيات املجلس أيًضا، 
وضع األنمظة املتعلقة بالشفافية واحلومكة واّليت تمشل، عىل 
سبيل املثال ال احلرص، املوجبات جلهة نرش أو إطالع امجلهور 
عىل مجيع املعلومات اليت من شأهنا أن تؤثر مبارشة أو غري 

مبارشة عىل أسعار األدوات املالّية. 

بإنشاء  الرتخيص  لملجلس صالحية  تبىق  عينه،  اإلطار  ويف 
وتوظيف  املالية  الوساطة  تتعاىط  اليت  واهليائت  املؤسسات 
واملصادقة  أنواعها،  اختالف  عىل  التسنيد  ومعليات  األموال 
إدارات  عن  قرارات صادرة  عىل  إلغاء مصادقة سابقة(  )أو 
واألدوات  الصكوك  بتجسيل  والقاضية  املعنية  البورصات 
إدارات  تضعها  اليت  األنمظة  عىل  املوافقة  وله  لدهيا.  املالية 
البورصات بشأن العمليات اليت جترى من خالهلا. ويف إطار 
واملراسمي  القوانني  مشاريع  رأيه يف  املجلس  يبدي  املشورة، 
الصاحلة  اجلهة  كونه  املالية  األسواق  وتطوير  بعمل  املتعلقة 

واملخّولة قانونًا بعمل األسواق املالية وتطّورها. 
 

42.  األمانة العامة
للهيئة،  اإلداري  اجلهاز  لكوهنا  نظرًا  العامة،  األمانة  تضطلع 
بدور حمورّي، الرتباط معلها بعمل الوحدات واملصاحل األخرى 
ومبجلس إدارة هيئة األسواق املالية. ويه، باإلضافة اىل تسيري 
األشغال اإلدارية لدى هيئة األسواق املالية، تعمل عىل متابعة 
تنفيذ قرارات جملس اإلدارة، واالقرتاح هيلع فتح التحقيقات 
وإجراء االستقصاءات بشأن املخالفات ألحاكم القانون 161 أو 
ألحاكم األنمظة أو التعلميات أو التوجهيات العامة أو الفردية 

الصادرة عن املجلس مبقتىض هذا القانون. 
الشاكوى إىل  إحالة  أيضًا  العامة  األمانة  وتمشل صالحيات 
جملس اإلدارة وإعالمه بقرارات جلنة العقوبات وإبالغ قرارات 
اللجنة إىل املعنيني هبا. وتناط باألمانة العامة مسؤولية إحالة 
مجيع التقارير الصادرة عن اهليئة إىل املجلس، باإلضافة اىل 
أو  وضع  واقرتاح  العامة  والتعلميات  التنظميية  قراراته  نرش 

تعديل األحاكم واألنمظة املتعلقة باألسواق املالية. 
قبل جملس  من  أعمتد  الذي  العامة  باألمانة  اخلاص  فالنظام 
العامة  األمانة  لعالقة  واحضة  أطر  اىل حتديد  يريم  اإلدارة 
مع  العمل  تنظمي  واىل  األخرى،  والوحدات  اإلدارة  مبجلس 
يكون  أن  عىل  العامة،  األمانة  علهيا  ترشف  اليت  املصاحل 
اهلدف األسايس تعزيز اإلنضباط والكفاءة حبيث يصب معل 

لك وحدة يف خدمة األهداف الرئيسية للهيئة.
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43.    وحدة الرقابة على
                                  األسواق المالية

 
تراقب وحدة الّرقابة عىل األسواق املالية مدى التقّيد باألنمظة 
باألنمظة  املؤسسات  تقّيد  سالمة  من  وتتحقق  التطبيقية، 
التداول  توّفر رشوط  ومن  املوضوعة،  والتوجهيات  والقرارات 
مفّويض  من  تطلب  أن  وهلا  القانون.  يف  علهيا  املنصوص 
مراقبة الرشاكت واهليائت املعنية أو من خرباء مستقلني، القيام 
االستقصاءات  وجتري  لعملياهتا؛  إضايف  حتليل  أو  بتدقيق 
ومجتع األدلة الكتشاف املخالفات املرضة بسالمة التعامل يف 

األسواق املالية.

بصكوكها  املتداول  واهليائت  الرشاكت  قيام  من  تتحقق  مكا 
وأدواهتا املالية يف البورصات بإجراءات النرش املنتمظة وفقا 
لألصول املنصوص علهيا يف القوانني واألنمظة املرعية االجراء، 
تلك اليت  أو  وتدقق يف توقيت املعلومات املنشورة وحصهّتا، 
ميكن أن تؤثر بشلك ملحوظ عىل سعر هذه الصكوك واألدوات 
املالية املتداولة. وهلا أيضا أن تلزم الرشاكت واهليائت بتقدمي 
تراها رضورية  اليت  التعديالت  وبإجراء  اإلضافية  املعلومات 
املعلومات  يف  حصة  عدم  أو  نقص  وجود  هلا  يتبني  عندما 

املنشورة أو املعّدة الطالع املعنيني علهيا.  

إن العمل الرقايب عىل املؤسسات اليت تتعاىط اإلدارة املالية 
يؤمن حسن  أنه  ، حبيث  اهليئة  لعمل  الفقري  العامود  يشلك 
سري العمل يف هذه املؤسسات ويفرض الشفافية اليت محتي 
هذا  يف  الدولية  املعايري  أفضل  إعمتاد  عرب  وذلك  املستمثر، 

املجال.  

44.  وحدة الشؤون القانونية
بثالثة  "هيئة األسواق"  لدى  القانونية  الشؤون  تضطلع وحدة 
دمع خمتلف الوحدات واألقسام يف  أدوار رئيسية ويه )1( 
اهليئة من خالل تزويدها بشلك مسمتر ويف الوقت املناسب 
بالتوجهيات القانونية الالزمة لتحقيق أهداف "هيئة األسواق". 
حتقيقًا  األسواق"  "هيئة  عن  تصدر  اليت  األنمظة  إعداد   )2(
ملهمهتا املمتثلة بتنظمي األسواق املالية يف لبنان، و )3( دراسة 
الناشطني  طلبات الرتخيص املقدمة من املؤسسات والوسطاء 
تروجي  أو  إصدار  عىل  املوافقة  وطلبات  املايل،  السوق  يف 

األدوات املالية ورفع التوصيات بشأهنا اىل جملس اإلدارة.

القانونية  اآلراء  بتقدمي  القانونية  الشؤون  وحدة  ُتعىن  مكا 
املتعلقة  لملشاريع  السلمي  القانوين  اإلطار  توفري  أجل  من 
متويل  مصادر  حول  القانونية  اكلدراسة  األخرى،  بالوحدات 
واملذكرة القانونية اليت تتناول خمتلف األطر  "هيئة األسواق" 

القانونية املتعلقة مبجال معل "هيئة األسواق".

 لذلك ، إن وضع األطر القانونية والتأكد من أن مجيع األنمظة 
اللبنانية  القوانني  مع  تتعارض  ال  اهليئة  املعمتدة يف  الرقابية 

املرعية اإلجراء يشلك جزءًا أساسيًا من معل اهليئة.

45.  لجنة العقوبات
املستقبل  يف  العقوبات  جلنة  تشكيل  إىل  ُيصار  أن  املتوّقع 
الالزمة  اإلجرائية  التدابري  اخّتاذ  للهيئة  يتسىّن  القريب حىت 
حبّق لّك من خيالف األنمظة والقوانني اّليت حتمك معل األسواق 
املالّية. تتوىّل جلنة العقوبات التحقيق يف مجيع املخالفات اليت 
حتال إلهيا من املجلس وتّتخذ القرارات املناسبة بشأهنا. مفن 
والنقدية  اإلدارية  العقوبات  املذكورة فرض  اللجنة  صالحيات 
يتعاطون  اّلذين  واألخشاص  واهليائت  اجلهات  مجيع  عىل 

باألدوات واخلدمات املالية. 
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5.   مالّية »هيئة األسواق«
 

العام  بلغت يف  فقد  اهليئة،  مالية  وعىل صعيد 
2013  نفقات اهليئة 4,8 مليار لرية لبنانية وتشلّك 
املجموع  من   %80 من  أكرث  اجلارية  النفقات 
واجلزء األكرب من هذه النفقات يذهب إىل أعباء 

املوظفني اّليت تتضّمن األجور وملحقاهتا.
أّما النفقات الرأمسالّية فهي تأيت يف الدرجة الثانية من حيث 
احلجم بعد الرواتب، وذلك بسبب احلاجة إىل تأمني املفروشات 
التجهزيات.  من  وغريها  املكتبّية  واملعدات  املعلوماتية  وأجهزة 
ومن املتوّقع أن تنخفض هذه النفقات عام 2014 ويف السنوات 
الالحقة بعد أن اكمتل جتهزي املاكتب وبعد أن مّت تعيني معظم 
املرتبة  يف  العقارات  أشغال  وأعباء  اإلجيار  ويأيت  املوظفني. 
من   2013 العام  نفقات  مّولت  وقد   .2013 العام  يف  الثالثة 
مسامهة املالية العامة اّليت بلغت مخسة عرش مليار لرية لبنانية 
وفقًا  أولية  تشغيلية  أساسية  نفقات  بدل  وذلك  واحدة  وملرة 
بتدقيق   Deloitte & Touche قامت رشكة  للهيئة.  املايل  للنظام 
احلسابات الهنائية للعام 2013 وفقًا لملعايري الدولية للتدقيق 
واليت تتطّلب التقّيد بقواعد السلوك املهين. وقد استنتجت أّن 
للهيئة  املالية تظهر بشلك عادل الوضع املايل  البيانات  مجيع 

يف العام 2013. 

العام 2014 حبسب  اهليئة يف  نفقات  تزداد  أن  املتوّقع  ومن 
املوازنة اليت أقّرها جملس اإلدارة مببلغ 2 مليار لرية لبنانية 
وتعكس الزيادة بشلك أسايس ارتفاعًا يف األجور الناجت عن 
ملء الشواغر وكذلك ارتفاعًا كبريًا يف اإلجيار بعد االنتقال إىل 
املقر الدامئ، عىل أن تنخفض بشلك ملحوظ النفقات الرأمسالية 

بعد أن مّت جتهزي معظم املاكتب وتعيني معظم املوظفني.
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مزيانية عام 2013
)ماليني اللريات(

موازنة عام 2014
)ماليني اللريات(
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أعباء مواد اسهتالكية

مؤمترات وهيائت دولية

اتصاالت

أعباء خدمات وجتهزيات ادارية
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1.  على المستوى اإلداري 
 

عىل  التأسيسّية  مرحلهتا  يف  األسواق"  "هيئة  أمعال  ترّكزت 
حمورين أساسّيني: األمعال اإلدارّية واللوجستية، ومن مضهنا 
املعلوماتية، واملبارشة يف وضع الترشيعات واألنمظة الالزمة 

إلطالق العمل الّرقايب يف اهليئة.
لقد انتقلت "هيئة األسواق" إىل مقرها الدامئ والواقع يف شارع 
العام  من  األخري  الفصل  يف  التجاري  الوسط  يف  املصارف 
التحتية  البنية  وتأمني  املاكتب  هذه  مّت جتهزي  أن  بعد   ،2013
لملعلوماتية الرضورية إلطالق مسرية العمل. واكنت اهليئة قد 
قامت بتحديد الشواغر املطلوب ملؤها، وخضع املتقدمون الذين 
الوظييف لالمتحانات  استوفوا الرشوط احملددة يف الوصف 
العايل  واملعهد  "تقيمي"  مؤسسة  مع  بالتعاون  وذلك  املطلوبة 
من  عاٍل  مستوى  مضان  عىل  حرصًا   ،ESA األمعال  الدارة 
الشفافية ومراعاة املؤهالت املطلوبة. ومبوازاة هذه االمتحانات، 
فهيا  متثلت  جلنة  قبل  من  الناحجني  املرّشني  مقابلة  مّتت 
وبناء هيلع،  العامة.  واألمانة  اإلدارة  املعنية وجملس  الوحدات 
جرى اختيار العاملني واملوظفني املطلوبني. مكا مت احلاق بعض 
بعض  مللء  املالية  األسواق  هبيئة  لبنان  مرصف  من  املوظفني 

املراكز اّلـيت تتناسب مع مؤهالهتم وخربهتم السابقة.

عىل  حمدود  بشلك  ولو  بالعمل  األسواق"  "هيئة  بدأت  وقد 
تدريب وتطوير املوظفني لتعزيز كفاءهتم، وإطالعهم عىل أفضل 
وتطوير األسواق  املتعلقة مبراقبة  الدولية  واملعايري  املامرسات 
داخلية  تدريبية  دورات  يف  املشاركة  خالل  من  وذلك  املالية، 
وخارجية؛ حيث شارك رئيس وحدة الرقابة عىل األسواق املالية 
يف ورشة معل مضت أكرث من 60 مشاراًك بدعوة من معهد 
 Securities and Exchange Commission – SEC التدريب لدى الـ
يف واشنطن، الواليات املتحدة. وتركزت الدورات التدريبية عىل 
تقنيات لتعزيز محاية املستمثر ومحاية أسواق املال، وذلك عرب 
جرامئ  ومالحقة  الفساد  اكشيف  محاية  مهنا  عديدة  أساليب 
استغالل وإفشاء املعلومات والتداول الداخيل، وتعزيز الرقابة 
والقوانني،  األنمظة  تطبيق  عىل  تأثريها  ومدى  األسواق  عىل 
ومدراء  املشرتك  االستمثار  بصناديق  يتعلق  ما  يف  سمّيا  ال 
أثبتت  مكا  أمعاهلام  عىل  الدقيق  االطالع  وأمهية  الصناديق 

جتارب األزمة املالية العاملية. 

شهادات في الدورات التدريبية

السوق  هيئة  من  أعضاء  أداره  اّلذي  التدرييب  الربناجم  "قّدم 
املالية السعودية، لّك حبسب جماله واختصاصه، فرصة مثينة 
لنا للتواصل مع إحدى أبرز هيائت األسواق املالية يف املنطقة 
منربًا  الربناجم  شلّك  إذ   السعودية(.  املالية  السوق  )هيئة 
لـ  مسح  ما  اإلقلميية،  اهليائت  من  عدد  بني  اخلربات  لتبادل 
"هيئة األسواق" يف لبنان واّليت ختيط خطواهتا األوىل يف هذا 
املجال، من حتديد ما جيب أن تصبو إليه عىل مستوى اهليلكية 
والتنظمي، بالرمغ من التفاوت الكبري يف املوارد )سواء املالية 
والبرشية( ونشاط السوق بني لبنان واململكة العربية السعودية، 
عملًا أّن النظام اللبناين املتعّلق باألسواق املالّية والذي جتري 
الدوليني،  املستشارين  من  عدد  مع  بالتعاون  حاليًا،  صياغته 

سوف يعمتد عىل النظام السعودي مكعيار أسايس."

"من الناحية العملّية، قّدم الربناجم معلومات قمّية ولو أولية يف 
جماالت عّدة هتّم وحدة الرقابة املالية، مهنا التحقيق والكشف 
عن التالعب يف السوق، وغريها من االنهتااكت. وسّلط الضوء 
عىل رضورة أن حتصل هيئة األسواق املالية يف لبنان، بشلك 
نظام  عىل  بريوت،  بورصة  خالل  من  مبارش  غري  أو  مبارش 
مراقبة حديث للكشف عن األنشطة املشبوهة، فضلًا عن توفري 

أداة رصد ملتّطلبات اإلفصاح املسمتّر."

الموقع  2013 أطلق  العام  »في 
وعنوانه للهيئة  اإللكتروني 

 www.cma.gov.lb 
 لإلضاءة على دورها ورسالتها 

مع  للتواصل  وتعزيزًا  ورؤيتها 
الشركاء« مختلف 

 

السوق  هيئة  اىل  بزيارة معل  الرقابة  وحدة  رئيس  قام  مكا 
املالية السعودية، التىق خالهلا عددًا من العاملني واإلداريني 
من خمتلف املديريات، حيث مت االتفاق عىل إنشاء آلية تعاون 
املختصة،  واألنمظة  الرقابية  القدرات  تطوير  عىل  ترتكز 
املالية  األسواق  هيئة  النطالقة  األوىل  املراحل  يف  خاصة 

للبنانية. ا

السوق  هيئة  بني  الثنايئ"  التبادل  "برناجم  عنوان  وحتت 
العربية،  املالية  األوراق  هيائت  وإحتاد  السعودية  املالية 
العربية  اململكة   - الرياض  يف  تدريبية  معل  ورشة  ُنمظت 
املالية  األسواق  عىل  الرقابة  دور  تفعيل  حول  السعودية، 
اللبنانية.  املالية  األسواق  هيئة  لدى  موظفان  فهيا  شارك 
أمهية  ذات  مواضيع  عدة  التدريبية  الورشة  عاجلت  وقد 
االستمثار واإلرشاف علهيا،  تنظمي صناديق  آليات  أبرزها: 
داخلية  معلومات  عىل  املبين  التداول  عىل  التعّرف  وتقنيات 
مكا  بالسوق،  التالعب  حماوالت  وعىل   )Insider Trading(
نظام  التحقيق يف خمالفات  آليات  عىل  أيضًا  البحث  ترّكز 

األموال.  مراقبة معليات غسل  وأساليب  املالية  األسواق 

املقر الدامئ وشؤون املوظفني

وتثقيف  حماية  على  »العمل 
الوعي  مستوى  ورفع  المستثمر 

المالية  األسواق  في  المالي 
لدعم  األبحاث  وإجراء   ، اللبنانية 

الهيئة  إدارة  مجلس  سياسات 
وقراراته«

أما عىل مستوى التنظمي الداخيل، فقد معلت اهليئة عىل وضع 
السياسات واإلجراءات الداخلية التالية:

• النظام اخلاص لألمانة العامة اّلذي ينظم العمل داخل األمانة 
العامة واملصاحل اليت ترشف  

  علهيا ويه مصلحة اإلدارة واملوارد البرشية واملالية، مصلحة 
األحباث واإلعالم  

  ومصلحة املعلوماتية.
• النظام اخلاص بآلية العمل بني جملس إدارة "هيئة األسواق" 

والوحدات املنشأة لدهيا.
• نظام األمن واملراقبة لدى هيئة األسواق املالية.

املعلوماتية وإطالق املوقع اإللكرتوين

ورسالهتا،  ورؤيهتا  للهيئة  االسرتاتيجية  اخلطة  من  وانطالقًا 
قامت مصلحة املعلوماتّية بإدارة اكفة األنشطة املتعلقة بالبنية 
أنمظة  تطوير  سبل  وحتديد  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية 
املعلومات واألجهزة املستخدمة مبا يتناسب مع حاجات اهليئة 
اهليئة  انتقال  وبعد  الالحقة.  واملراحل  التأسيسّية  املرحلة  يف 
اخلدمات  أفضل  لتأمني  اجلهد  تكّثف  الدامئة،  ماكتهبا  إىل 
عىل املستوى املعلومايت، فقد قامت مصلحة املعلوماتية بتوفري 
وإدارة  لملستخدمني،  الفيّن  والدمع  األنمظة،  هندسة  خدمات 
املبادئ  ارست  مكا  وأمهنا.  املعلومات  تكنولوجيا  برناجم 
ناحجة  تكنولوجيا  شبكة  أجل  من  للعمل  املناسبة  واملعايري 

لملعلومات واالتصاالت.

املالّية  األسواق  هيئة  إطالق  هو  اإلطار  هذا  يف  اإلجنازات 
هذا   .www.cma.gov.lb وعنوانه  اإللكرتوين  ملوقعها 
املوقع هو باكورة اجلهود املتضافرة اّليت بذلهتا هيئة األسواق 
ورؤيهتا،  ورسالهتا  دورها  عىل  اإلضاءة  سبيل  يف  املالّية 
لذلك،  معهم.  والتفاعل  الرشاكء  التواصل مع خمتلف  وتعزيز 
اّلـيت  املالية  األسواق  هيئة  رسالة  من  املوقع  تصممي  انبثق 
تمشل توفري أدّق املعلومات لزّوار املوقع، وتعزيز العالقات مع 
املالية.  الرشاكء وتبادل املعرفة واخلربات يف جمال األسواق 
إطالع  إىل  بانتظام  حتديثه  سيجري  اّلذي  املوقع  هيدف  مكا 
امجلهور عىل حقوقهم وكيفية املطالبة هبا، وزيادة الويع العام 
وتعزيز الشفافية. ويف إطار محاية املستمثر من املامرسات غري 
املرشوعة، مّت ختصيص بوابة خاصة بأدوات االستمثار، وقد 
بأي شكوى  التقدم  القدرة عىل  متناول امجلهور  وضعت يف 
املالية. ويتضّمن املوقع  ناجتة عن أي خلل يف معل األسواق 
مجيع القرارات الصادرة عن اهليئة، والحئة جبميع املؤسسات 
املالية اليت تعىن هبا اهليئة، وكذلك مجيع املنشورات واألحباث 

اليت ستصدر يف الوقت القريب. 

إنشاء مصلحة األحبِاث و اإلعالم 

أّما يف ما خيّص مصلحة األحباث واإلعالم املنشأة حديثًا، فقد 
بدأت معلها بوضع برناجم معل مكّثف للفرتة القادمة مع حتديد 
األولويات والنشاطات اليت سيمّت تنفيذها يف املراحل األوىل، 
لدمع  الصلة  ذات  اإلحصاءات  ومجع  األحباث  إجراء  ومهنا 
اسرتاتيجية  ووضع  وقراراته،  اهليئة  إدارة  جملس  سياسات 
وتفعيل  ومتكني  التنظميية،  األطر  مضن  والتعاون  االتصاالت 
العالقات احمللية واإلقلميية والدولية مبا خيدم األسواق املالية 

اللبنانية. 
العمل عىل محاية وتثقيف املستمثر ورفع مستوى  إطار  ويف 
مصلحة  بدأت  اللبنانية،  املالية  األسواق  يف  املايل  الويع 
لعمل  تعرض  تعريفّية  مطوّيات  بتحضري  واملعلومات  األحباث 
اهليئة وتسّلط الضوء عىل أبرز ما حيتاجه املستمثر يف جمال 
األسواق املالّية؛ مكا تعمل املصلحة عىل توفري هذه املعلومات 
عىل املوقع اإللكرتوين لتهّسل عىل املستمثرين إماكنية إجياد 

املعلومات الالزمة.
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2. على المستوى التشريعي والرقابي
 

:)FIRST Initiative( مرشوع التعاون مع البنك الدويل
األهداف والتوقعات

اّليت  والترشيعات  األسس  بوضع  األسواق"  "هيئة  بدأت  لقد 
تنّظم معل األسواق املالية واليت تكتسب أمهية بالغة يف املراحل 
التأسيسّية، وذلك يف سبيل تأمني انطالقة حصيحة للعمل الرقايب 
واّلذي يصّب يف محاية املستمثر من أي معلية تالعب أو غش قد 
حيصل من قبل املؤسسات واألخشاص املعنيني باألدوات املالية. 
وكذلك فإّن وجود الترشيعات الفضىل يؤّدي إىل جذب املستمثرين 
وتجشيعهم لالستمثار يف األدوات املالية، لتسامه بالتايل يف تطوير 
األسواق املالية. ويف هذا اإلطار، مّت االتفاق مع البنك الدويل لتقدمي 
 ،"FIRST Initiative" مساعدة فنية، من خالل مرشوع مساعد فين
األسواق"  "هيئة  لـ  الّدمع  تقدمي  إىل  األوىل  الدرجة  يف  هيدف 
لصياغة األنمظة والترشيعات الرضورية حلسن سري العمل وخدمة 
أهداف "هيئة األسواق". ويتوقع أن حيقق التعاون مع البنك الدويل 

من خالل املرشوع املذكور األهداف التالية:

أنشطة  عىل  والرقابة  التنظمي  انتقال  معلية  تهسيل   •
عىل  الرقابة  وجلنة  لبنان  مرصف  من  املالية  األسواق 

املصارف إىل  هيئة األسواق املالية.

• تعزيز القدرات الفنية ملموظيف اهليئة.

• تطبيق أعىل املعايري التنظميية واإلرشافية

اهليائت  مع  الفعّال  والرقايب  التنظيمي  التنسيق   •
IOSCO التنظميية احمللية والدولية، مبا فهيا ال

تريم  املعامل  واحضة  املالية  لألسواق  تطوير  براجم   •
إىل تعزيز وظائف الوساطة املالية اليت تليب احتياجات 

القطاع اخلاص مبا يساعد يف خلق فرص معل.

املدى  عىل  املرشوع  هذا  حيقٌّق  أن  يتوقع  مكا 
الطويل:

• زيادة استخدام األسواق املالية كأداة استمثار لتحقيق 
ادخار طويل األمد لملؤسسات واألفراد.

• تنويع قنوات المتويل ملشاريع القطاع اخلاص، مبا يف 
ذلك الرشاكت املتوّسطة والصغرية.

• إجياد مصادر متويل لالستمثارات الطويلة األجل.

• حتويل األسواق املالية احمللية إىل أداة فعالة جلذب 
لبنان واحملافظة  ريادة األمعال يف  املواهب يف جمال 
اقتصاد  جمال  يف  جديدة  معل  فرص  وخلق  علهيا، 

املعرفة.

“وجود التشريعات الفضلى يؤّدي إلى جذب 
المستثمرين وتشجيع اإلستثمار في األدوات المالية ، 
كما تحويل األسواق المالية المحلية إلى أداة فعالة 

لجذب المواهب في مجال ريادة األعمال في لبنان«
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من  عدد  نقل  اإلدارة، عىل  وذلك حتت إرشاف جملس  املالية،  األسواق  الرقابة عىل  ووحدة  القانونية  الشؤون  وحدة  وقد معلت 
النصوص القانونية املتعلقة باألسواق املالية من مرصف لبنان إىل اهليئة وبالتايل حرص صالحية تطبيقها والعمل هبا باهليئة، وذلك 
حبمك انتقال بعض الصالحيات املتعلقة بعمل بعض املؤسسات املالية وباألخّص مؤسسات الوساطة املالية إىل اهليئة، وعىل إصدار 

قرارات ترشيعية وتنظميّية جديدة مكا هو واحض يف اجلدول أدناه.

ومن اجليّل أّنه مّت الرتكزي يف إصدار القرارات اجلديدة عىل موضوع حومكة الرشاكت املتعّلق بسياسات االمتثال واإلفصاح لتجّنب 
استغالل املعلومات الداخلّية Inside Trading، وذلك من أجل إرسال مؤرشات قوية مع بدء معل اهليئة محلاية املستمثر. ويف الوقت 

نفسه، نقلت اهليئة بعض القرارات من مرصف لبنان دون أي تعديل يذكر.

نبذة خمترصة عن القراراملوضوعتارخي االصداررمق القرار
صادر عن

نبذة خمترصة عن القراراملوضوعتارخي االصداررمق القراراهليئة / منقول
صادر عن

اهليئة / منقول

املطلوبة من بعض الرشاكت  سياسة اإلفصاح 
واهليائت العاملة يف لبنان وذلك من أجل مضان 

االلزتام بأفضل ممارسات اإلدارة الرشيدة.

من  املسامهني  متّكن  اليت  املعلومات  اكفة 
بعض  يف  وجه  أمكل  عىل  حقوقهم  ممارسة 

الرشاكت واهليائت العاملة يف لبنان.

رشاكت  وتأسيس  معل  وأصول  إطار  حتديد 
"حشد المتويل" يف لبنان.

دائرة االمتثال اليت يتوجب عىل بعض  الرشاكت 
املغفلة إنشاهئا واألنمظة اليت ترعاها.

دائرة التدقيق الداخيل اليت يتوجب عىل بعض 
الرشاكت املغفلة إنشاهئا واألنمظة اليت ترعاها.

املمزية  لملعلومات  االستغالل الخشيص  حظر 
املالية  االسواق  يف  التعامل  عند  املعلنة  غري 

ورشوط وآلية تبليغ اهليئة عند حصوهلا.

املتعلقة  اكفة  والرشوط  والتدابري  اإلجراءات 
بتأسيس مؤسسات الوساطة املالية.

املستندات واملعلومات اكفة املطلوب، من مجيع 
األمعال  متارس  اليت  واهليائت  املؤسسات 
حلساب  لبنان  يف  املالية  باألدوات  اخلاصة 
وحدة  تزويد  اخلاص،  و/أو حلساهبا  معالهئا 
يتعلق  فميا  هبا  املالية  األسواق  عىل  الرقابة 

باملهام املنمظة لدهيا.

1

2

3

4

5

6

7

8

2013/6/11

2013/6/11

2013/6/11

2013/8/14

2013/8/14

2013/11/20

2013/12/3

2013/12/27

سياسة اإلفصاح

اإلفصاح املرتتب جتاه 
املسامهني أو أحصاب 

احلصص

حشد المتويل

االمتثال 

اللجان والوحدات والدوائر 
اليت جيب توفرها لدى بعض 

الرشاكت املغفلة

املعلومات املمزية غري املعلنة 

مستندات الرتخيص والبيانات 
السنوية واالحاكم املختلفة 

املتعلقة مبؤسسات الوساطة 
املالية

املهام املنمظة

صادر عن
اهليئة

صادر 
عن اهليئة

صادر 
عن اهليئة

صادر 
عن اهليئة

صادر 
عن اهليئة

صادر 
عن اهليئة

صادر 
عن اهليئة

منقول عن 
مرصف

 لبنان

منقول عن 
مرصف

 لبنان

منقول عن 
مرصف

 لبنان

منقول عن 
مرصف

 لبنان

منقول عن 
مرصف

 لبنان

ممنقول عن 
مرصف

 لبنان

منقول عن 
مرصف

 لبنان

منقول عن 
مرصف

 لبنان

منقول عن 
مرصف

 لبنان

املستندات واملعلومات اكفة املطلوب، من مجيع 
األمعال  متارس  اليت  واهليائت  املؤسسات 
حلساب  لبنان  يف  املالية  باألدوات  اخلاصة 
معالهئا و/أو حلساهبا اخلاص، تزويد وحدة 
استمكاال  هبا  املالية  األسواق  عىل  الرقابة 

لمللفات املتعلقة هبا.

اليت  والرشوط   والتدابري  االجراءات  اكفة 
تعمتدها هيئة األسواق املالية واملتعلقة بأمعال 

الوساطة املالية.

املجسلة  املالية  الوساطة  مؤسسات  الحئة 
قبل  من  سنويا  الصادرة  األصول  حسب 

اهليئة.

املشتقات  عىل  العمليات  ترىع  اليت  األحاكم 
املالية.

األسواق  هيئة  جملس  يعّلق  اليت  الرشوط 
املالية عىل توفرها موافقته عىل إنشاء صندوق 
تسنيد عىل موجودات مؤلفة من أموال مادية.

هيائت  ومعل  وترخيص  إنشاء  رشوط 
االستمثار امجلايع يف لبنان.

هيائت  ومعل  بتأسيس  املتعلقة  األحاكم 
االستمثار امجلايع االساليم يف لبنان.

خمتلف األحاكم اليت تتعلق بإصدار وتروجي 
واملنتجات  باألدوات  املتعلقة  اكفة  والرشوط 

املالية يف لبنان.
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2013/12/27

2014/1/9

2014/1/9

2014/2/10

2014/2/10

2014/2/10

2014/2/13

2014/2/13

املعلومات املطلوبة

مؤسسات الوساطة املالية

الحئة مؤسسات الوساطة املالية

نظام العمليات عىل
 املشتقات املالية

تسنيد املوجودات

هيائت االستمثار امجلايع

هيائت االستمثار امجلايع 
االساليم

األدوات واملنتجات املالية

القرارات الصادرة عن هيئة األسواق املالية
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3.  أنشطة أخرى
 

املالية  النشاطات األخرى اليت قامت هبا هيئة األسواق  لقد مشلت 
دراسة طلبات الرتخيص لبعض املؤسسات املالية، ال سمّيا مؤسسات 
الوساطة املالية ومؤسسات خمّصصة بتقدمي خدمة "حشد المتويل" 
عرب ركزية إلكرتونية، واملوافقة عىل زيادة رأس املال، وإجراء بعض 
معليات التدقيق يف معل بعض اهليائت املالية وكذلك إجراء حتقيقات 

يف معليات مشبوهة، ورفع تقارير مفّصلة بشأهنا إىل املجلس. 

بالكشف املفّصل عىل األنمظة واملعايري  مكا قامت "هيئة األسواق" 
املعمتدة لدى عدد من املؤسسات املالية ومؤسسات الوساطة الفاعلة 
واملؤثرة، والتأكد من حصة تطبيقها لقرارات هيئة األسواق املالية من 
ناحية االلزتام مبعايري االمتثال مكا حّددهتا قرارات "هيئة األسواق"، 
اهليئة يف  يزداد معل  أن  املتوّقع  ومن  الالزمة.  اإلجراءات  واخّتاذ 
الترشيعات  بعد اكمتال وضع مجيع  املقبلة  املرحلة  هذا املجال يف 

واألنمظة الالزمة. 

أما عىل صعيد العالقة بني املؤسسات الرمسية اليت ُتعىن باألسواق 
املالية، ونزولًا القرتاحات اللجنة املنبثقة عن جملس اإلدارة لدراسة 
سبل تطوير معل اهليئة بالتعاون مع البنك الدويل )FIRST(، بارشت 
وحدة الشؤون القانونية بتحضري مذّكرات تفامه مع لك من مرصف 
لبنان وجلنة الرقابة عىل املصارف لتحديد وتنظمي مهام وصالحيات 
لك من األطراف مبا يتناسب ومصلحة األسواق املالية اللبنانية ورؤية 

اهليئة اإلسرتاتيجية. 

وقد معلت وحدة الشؤون القانونية عىل تقدمي املشورة واالقرتاحات 
بتنظمي  املتعلقة  القرارات  حول  املالية  األسواق  هيئة  إدارة  ملجلس 
معل األسواق والرقابة عىل املؤسسات واألفراد املرّخص هلم، مكا 
نقلت من  اليت  التعاممي  املالحظات حول  إبداء  الوحدة يف  شاركت 
مرصف لبنان واليت باتت تندرج مضن صالحيات "هيئة األسواق".

املالية  األسواق  هيئة  يف  الرقابة  وحدة  بارشت  عينه،  اإلطار  ويف 
معلها مع املؤسسات املالية تبعًا لقرارات جملس اإلدارة، خاصة يف 
بتارخي 2013/12/27، حيث  الصادرين  و9   8 بالقرارين  يتعلق  ما 
من  املطلوبة  املستندات  اكفة  وحتليل  وترتيب  بتجميع  الوحدة  بدأت 
لرقابة  املؤسسات اخلاضعة  املالية وغريها من  الوساطة  مؤسسات 

اهليئة.

السوق  هيئة  مع  بالتعاون  الرقابة  وحدة  قامت  مكا 
إلكرتونية   رقابية  أنمظة  عدة  بتقيمي  السعودية  املالية يف 
التداول عىل  تطوير مستوى رصد نشاط  لملسامهة يف 
ومحاية  العمليات  شفافية  عىل  والتأكيد  بريوت  بورصة 

أموال املستمثرين.

مبا  العالقة  تنظمي  موضوع  مبناقشة  الوحدة  وسامهت 
هيئة  من  لك  وصالحيات  مهام  وتنظمي  بتحديد  خيتص 
األسواق املالية وجلنة الرقابة عىل املصارف مبا يتناسب 
مع مصلحة األسواق املالية اللبنانية. مكا  شاركت الوحدة 
"هيئة  إدارة  ملجلس  املقّدم  االقرتاح  مناقشة  يف  أيضًا 
والعمالت والصادر عن  الرسوم  حول جداول  األسواق" 
وتأثري  أمهية  من  املوضوع  هلذا  ملا  املتفرغني،  أعضائه 
القدرة  وعىل  جهة  من  األسواق  حركة  عىل  كبريين 
التنافسية لألسواق اللبنانية كأسواق عرض أولية من جهة 
أخرى، فضلًا عن كوهنا إحدى املوارد المتويلية األساسية 
للهيئة وفقًا ملا نّص هيلع القانون 161 تارخي 2011/8/17. 
قانونية حول  القانونية دراسة  الشؤون  أعّدت وحدة  وقد 
للتأكد من عدم وجود أّي عائق قانوين أو  هذا االقرتاح 

خمالفة لسائر القوانني اليت تعىن هبذا املوضوع.

»كما قامت وحدة الرقابة بتقييم عدة أنظمة رقابية 
إلكترونية  للمساهمة في تطوير مستوى رصد نشاط 

التداول على بورصة بيروت والتأكيد على شفافية 
العمليات وحماية أموال المستثمرين«

»باشرت وحدة الشؤون القانونية 
بتحضير مذّكرات تفاهم مع كل 

من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على 
المصارف لتحديد وتنظيم مهام 

وصالحيات كل من األطراف بما 
يتناسب ومصلحة األسواق المالية 

اللبنانية ورؤية الهيئة اإلستراتيجية« 



انطالقها  معل  ورشة  استمكال  إطار  ويف  األسواق"،  "هيئة  إن 
وتطوير قدراهتا الرقابية، سوف تستأنف يف العام 2014 إصدار 
لبنان، مكا سوف  البيئة اإلستمثارية يف  قرارات تنظميية لتطوير 
تواصل مهام نقل التعاممي والقرارات ذات الصلة والصادرة عن 
األسواق  هيئة  اىل  املصارف  عىل  الرقابة  وجلنة  لبنان  مرصف 
عىل اإلنطالقة  املالية. وإذ حيرص جملس إدارة "هيئة األسواق" 
املواكبة  إىل  أيضًا  األسواق"، يسىع  "هيئة  لـ  والفعالة  الرسيعة 
الدامئة ألفضل املعايري الدولية واإلقلميية يف ما خص اإلستمثار 

يف األدوات املالية ومعل األسواق املالية بشلٍك عام. 

فالعمل مع البنك الدويل سيتكثف من خالل First Initiative يف 
الملسات األخرية عىل  اهليئة عىل وضع  العام 2014، وستعمل 

معظم الترشيعات التنظميية اّليت ستغيط ما ييل:

اخلاصة  األنمظة  ووضع  واألخشاص،  لملؤسسات  الرتخيص   •
باكفة األنشطة املرتبطة باألدوات املالية وبسلوكيات السوق.

• نظام الكفاية املالية لملؤسسات املرّخص هلا.
االفصاحات، احلومكة، معليات  اإلدراج،  املالية،  األوراق  طرح   •

االندماج واالستحواذ.

• صناديق االستمثار.

• الرقابة عىل السوق.
• خطة تطوير األسواق املالية

إىل ذلك، تسىع اهليئة إىل وضع الملسات األخرية عىل مذكرات 
التفامه مع املرصف املركزي وجلنة الرقابة عىل املصارف، واّليت 
مبوجهبا ستتحّدد مسؤوليات لّك من هذه اهليائت؛ إذ إّن العمل 
عىل حتديد هذه املسؤوليات بشلك واحض يساعد يف تعزيز فعالية 
أدوارها، حبيث خيدم معل لك مؤّسسة وأهدافها، وهبذا يتحّقق 
االقتصاد  وحتفزي  املايل  القطاع  تفعيل  وهو  أال  الهنايئ  اهلدف 

وجعل لبنان مركزًا إقلمييًا وماليًا ممتزّيًا.
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»تنشط مصلحة األبحاث واإلعالم 
لدى هيئة األسواق المالية على حث 

المؤسسات المالية، والمؤسسات 
األكاديمية وغيرها من الجهات 

المعنّية في أعمال االستثمار، على 
تطوير مبادرات تساهم في تثقيف 

وحماية المستثمر بالتعاون مع هيئة 
األسواق المالية لما لها من أهمية على 

الصعيدين االقتصادي واالجتماعي« 

أما عىل صعيد تطوير األسواق، فسوف يستمكل جملس 
واألعضاء  بالرئيس  ممثلًا   ،2014 العام  يف  اإلدارة 
املتفّرغني، البحث املعّمق مع اكفة األفرقاء املعنيني لتحديد 
كيفية تنشيط األسواق املالية يف لبنان، وذلك متابعًة لزيارات 
معل عديدة قام هبا أعضاء جملس اإلدارة املتفرّغون يف 

العام 2013 اىل بعض املؤسسات املالية.
األسواق  هيئة  نشأة  ومع  الدويل  الصعيد  وعىل  لذلك، 
مبادرات  إطالق  عىل  اهليئة  إدارة  جملس  معل  املالية، 
مذكرات  إبرام  عىل  مهنا  األوىل  املرحلة  يف  تمتحور 
مالية وهيائت  دوليني من هيائت أسواق  نظراء  تفامه مع 
تعزيز  اىل  هتدف  آليات  لتطوير  وذلك  صلة،  ذات  رقابية 
التعاون والتبادل العيمل والتقين ووضعها قيد التنفيذ يف 
املستقبل القريب. وسعًيا لذلك، معلت "هيئة األسواق" يف 
العام 2013 عىل توسيع مروحة العالقات الدولية وكّثفت 
مفاوضاهتا لتوقيع مذكرات تفامه عّدة وذلك مع  العديد 
العمل  يستمكل  أن  األخرى،عىل  الدول  نظرياهتا يف  من 
علهيا لوضعها موضع التنفيذ يف العام 2014. ومن أبرز 

تلك املذكرات: 

• هيئة السوق املالية السعودية –
Capital Market Authority of Saudi Arabia 

• هيئة األوراق املالية والسلع يف اإلمارات العربية املتحدة 
The Securities and Commodities Authority, UAE –

 Autorité des Marchés " هيئة األسواق املالية الفرنسية •
”Financiers

 The National  “ األوكرانية  املالية  األسواق  هيئة   •
 Securities and Stock Market Commission of

”Ukraine

"ملاذا" هيئة األسواق املالية ؟

حقوق وواجبات املستمثر

مبادىء االستمثار يف األدوات املالية

دليل االستمثار يف سوق األهسم

جتّنب االحتيال والغش

موجز عن أمهية هيئة األسواق املالية ودورها يف محاية وتثقيف 
املستمثر وتطوير األسواق املالية واالقتصاد بشلك عام.

هيدف هذا الكتيب إىل اإلضاءة عىل حقوق املستمثر وواجباته من 
مهنا  اإلجيابية  اإلستمثار،  انعاكسات  وفهم  املخاطر  تقيمي  ناحية 
والسلبية ، قبل الدخول يف اتفاق تعاقدي لالستمثار يف أي من 

األدوات املالية.

فهم أساسيات املنتجات املالية وأدوات االستمثار

فهم أساسيات االستمثار يف سوق األهسم واملخاطر املتعلقة هبا

موجز عن أكرث طرق االحتيال املعمتدة وسبل التعّرف الهيا باكرًا

»في العام 2014، سوف 
يستكمل مجلس اإلدارة 

البحث المعّمق مع كافة 
األفرقاء المعنيين لتحديد 

كيفية تنشيط األسواق المالية 
في لبنان«

جاٍر  فالعمل  املعلومات،  بتكنولوجيا  خيتّص  ما  يف  أما 
بالتعاون  السوق  مراقبة  نظام  وإدارة  اختيار  معلية  عىل 
اجلهود  تتكثف  وكذلك،  املعنية.  الوحدات  مع  والتنسيق 
املستقاة  املعلومات  املركزي مجلع  املعلومات  نظام  لتطوير 
واملتابعة،  الرقابة  ألمعال  تهسيلًا  واحدة،  بيانات  بقاعدة 
واملعلومات  الوثائق  مجيع  حلفظ  األرشفة  نظام  وتطوير 

بصورة آمنة وهسلة.

ويف جمال توعية املستمثر، تعمل اهليئة عىل إعداد سلسلة 
املستمثر  بزتويد  ُتعىن  اّليت  واملطوّيات  املنشورات  من 
اللبناين بأبسط قواعد معل األسواق املالّية. قد تمشل هذه 

النشاطات للعام 2014 إصدار املنشورات التالية:

هيئة  لدى  واإلعالم  األحباث  مصلحة  تنشط  سوف  مكا 
واملؤسسات  املالية،  املؤسسات  حث  عىل  املالية  األسواق 
األاكدميية وغريها من اجلهات املعنّية يف أمعال االستمثار، 
املستمثر  ومحاية  تثقيف  يف  تسامه  مبادرات  تطوير  عىل 
عىل  أمهية  من  هلا  ملا  املالية  األسواق  هيئة  مع  بالتعاون 

الصعيدين االقتصادي واالجمتايع.  
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األسواق  هيئة  إدارة  متفرغا يف جملس  تعيينه عضوا  قبيل 
االقتصاد  لوزير  مستشارا  الدين  السيد صيف  املالية، معل 

اللبناين والحقا لوزير املالية اللبنانية ألكرث من أربع سنوات.

ورئيس  إدارة  جملس  رئيس  الدين  صيف  السيد  شغل  مكا 
إقلميية، مسؤوال  عائلية  استمثار  االستمثار يف رشكة  جلنة 
كذلك اكن عضوًا يف جمالس  والعمليات.  االستمثارات  عن 
العديد من الرشاكت االستمثارية يف لبنان، واململكة العربية 
واململكة  املتحدة  العربية  واإلمارات  وسنغافورة،  السعودية، 

املتحدة.

مكا معل السيد صيف الدين أستاذا حمارضا يف لكية سلميان 
العليان إلدارة األمعال يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، وحاز 
من جامعة شياكغو، لكية  األمعال  إدارة  ماجستري يف  عىل 

 The University of Chicago( "بوث إلدارة األمعال
)Booth School of Business

األسواق  هيئة  إدارة  متفرغا يف جملس  تعيينه عضوا  قبيل 
املالية، شغل السيد صليبا عدة مسؤوليات أبرزها رئيس دائرة 
احملاسبة والرقابة املالية يف بنك بريوت والبالد العربية بني 
املعلوماتية  املالية ودائرة  الرقابة  عايم 2005 و2012، مدير 
واملدير االداري يف بنك بريوت بني عايم 1998 و 2005، مكا 
 The LINORD Project معل السيد صليبا مديرا ماليا ملرشوع
بني عايم 1995 و 1998 ومديرا استشاريا يف بنك البحر 
املتوسط بني عايم 1993 و 1995 ، ورئيسا لدائرة الدراسات 
النقد  صندوق  يف  االستمثارات  قسم  املرصفية  والعالقات 
 Registered و  أبو ظيب بني عايم 1985 و1993،   – العريب 
 Merrill Lynch يف مؤسسة مرييل لينش العاملية Representative

International نيويورك – ديب بني عايم 1983 و 1985.

حاز السيد صليبا عىل هشادة ماجستري يف إدارة األمعال 
الدولية من جامعة Western New England College يف الواليات 
دولية من جامعة  إدارة  األمريكية، وعىل باكلوريوس  املتحدة 

University of Lowell يف الواليات املتحدة األمريكية.

األسواق  هيئة  إدارة  متفرغا يف جملس  تعيينه عضوا  قبيل 
املالية، معل السيد فقيه لسنوات عدة يف بنك بريوت والبالد 
املسؤول  أبرزها  مسؤوليات  عدة  يف  تدرج  حيث  العربية 
السوق  خماطر  ومدير   2012 عام  املخاطر  إلدارة  الرئييس 
عىل  مرشف  ومدير   ، و2011   2005 عايم  بني  والتشغيل 
الشويفات  فريع  إدارة  توىل  مكا  املعلوماتية،  أمان  وحدة 
و1998   1992 عايم  بني  وعاليه  و2005   1998 عايم  بني 
لملرصف املذكور، وتسل السيد فقيه إدارة املشاريع التالية 
تطبيق  عن  املسؤول  املدير  وأمهها  املرصف  مضن معله يف 
توصيات بازل 2 ومن مث بازل 3، و عن مرشوع تقيمي كفاية 
ورئيسًا لفريق حتديد معايري اإلنتاجية    )ICAAP( املال  رأس 

.)Key Performance Indicators(

باإلضافة إىل معله يف املرصف فقد معل السيد فقيه استاذًا 
حمارضًا لدى اجلامعة اللبنانية األمريكّية يف بريوت بني عايم 
2002 و2012 وخبريًا حمارضًا لدى احتاد املصارف العربية 
يف إدارة املخاطر املرصفية ومقرارات بازل حيث عقد العديد 

من الدورات التدريبية وورش العمل يف لبنان الدول العربية.
حاز السيد فقيه عىل هشادة ماجستري يف إدارة األمعال من 
 FRM/( اجلامعة اللبنانية-األمريكية فيي بريوت، وعىل هشادة
Certified Financial Risk Manager( العاملية /مدير خماطر مالية 

الصادرة عن مؤسسة GARP يف الواليات املتحدة األمريكية.

فراس صفي الدين
عضو مجلس إدارة هيئة األسواق المالية

فادي الفقيه
عضو مجلس إدارة هيئة األسواق المالية

سامي صليبا 
عضو مجلس إدارة هيئة األسواق المالية
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املالية، شغل  العام هليئة األسواق  تبّوئه منصب األمني  ُقَبيل 
السيد الشايم منصب مدير مساعد يف قسم الرشق األوسط 
توىّل  وقد   .)IMF( الدويل  النقد  صندوق  يف  آسيا  ووسط 
مؤخرًا مهام منّسق املركز اإلقليمي لملساعدة الفنّية للرشق 
فميا  الدويل.  النقد  لصندوق  التابع   )METAC( األوسط 
معل قبل ذلك رئيس شعبة يف قسم الرشق األوسط ووسط 
فهيا  مبا  املنطقة  يف  عدة  بلدان  إىل  بعثات  قاد  حيث  آسيا 
أيضا يف  الشايم  السيد  وموريتانيا. معل  والمين،  األردن، 
إدارة االسرتاتيجيات والسياسات يف صندوق النقد الدويل، 
الرشق  يف  بلدان  عدة  إىل  البعثات  من  العديد  يف  وشارك 
األوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا. وبطلب من احلكومة اللبنانية، 
حصل السيد الشايم عىل إذن غياب ومغادرة من صندوق 
أهشر  بضعة  لمييض   ،2005 عام  أواخر  يف  الدويل  النقد 
االقتصادي  الربناجم  عىل  العمل  عىل  لإلرشاف  لبنان  يف 
واهليلكي للبنان، وإعداد الوثيقة الرئيسية اليت مت رفعها إىل 
مجموعة املاحنني يف مؤمتر باريس 3 يف أوائل عام 2007. 
قبل أن ينضم إىل صندوق النقد الدويل يف عام 1993، اكن 
السيد الشايم مدير لكية إدارة األمعال يف اجلامعة األمريكية 
يف بريوت )AUB( حيث دّرس العلوم االقتصادية واملالية ملدة 
ست سنوات، مكا شغل منصب مستشار لدى مرصف لبنان 

املركزي وعضو جملس إدارة مؤسسة مضان الودائع.

السيدة  القانونية، معلت  الشؤون  لوحدة  مديرا  تعييهنا  قبيل 
العام  هناية  لغاية   2003 العام  منذ  لبنان  مرصف  يف  عون 
التوريق  معليات  حول  املشورة  تقدمي  خالل  من   ،2012
املالية،  لملنتجات  القانونية  واهليلكة  اإلساليم  والمتويل 
املرصفية  االتفاقات  خمتلف  حول  ومشورة  مسوّدات  تقدمي 
واملالية، صياغة اآلراء القانونية حول خمتلف القضايا ومهنا 
بشلك رئييس المتويل اإلساليم، ودور ومهام مرصف لبنان 
املركزي، دراسة ومعاجلة تطبيقات إلصدار/تسويق املنتجات 
املالية وصناديق االستمثار و املسامهة يف صياغة وحتديث 

اخلدمات املرصفية التنظميية واللواحئ املالية.
مكا معلت السيدة عون مكستشارة دولية يف القانون / القانون 
الدويل - القانون التجاري يف جيد لويريت نويل و سميونز- 
باريس بني عايم 1999 و2000 من خالل  تقدمي  سميونز : 
املشورة القانونية لكربى الرشاكت العاملية واحمللية يف جمال 
القانون الدويل والتجاري وقانون الرشاكت والبنوك وصياغة 
اآلراء القانونية وخمتلف العقود التجارية واملرصفية وصياغة 

مذّكرات إدارة إجراءات التقايض والتحكمي.
مكا معلت السيدة عون كأستاذة حمارضة يف جامعة القديس 

يوسف منذ العام 2009 لغاية 2013.
حصلت السيدة عون عىل ماجستري تنفيذي يف اإلدارة املالية، 
املالية  اإلدارة  تنفيذي يف  و ماجستري  لإلدارة  روتردام  لكية 
اإلسالمية )ESA- RSM( و ماجستري يف التجارة الدولية من 
جامعة باريس الثانية ASSAS و ماجستري يف القانون الدويل 
من جامعة باريس الثانية ASSAS وإجازة جامعية يف احلقوق 

)ما يعادل باكلوريوس حقوق( من جامعة القديس يوسف.

املالية،  األسواق  عىل  الرقابة  لوحدة  رئيسا  تعيينه  قبيل 
شغل السيد غالييين منصب الرئيس التنفيذي يف املرصف 
عايم  بني  قطر  يف   )Qinvest( انفست"  "كيو  االستمثاري 
يف  اخلاصة  املرصفية  اخلدمات  ورئيس   ،2012 و   2010
بنك عودة )السعودية( بني عايم 2008 و2010 ورئيس قسم 
اخلدمات املرصفّية اخلاصة يف بنك البحر املتوّسط )لبنان( 

بني 2006 و2008.

للسّيد غالييين أن معل طيلة 25 سنة متواصلة  واكن سبق 
واّلذي هشد  كندا،  يف   )CIBC( للتجارة  الكندي  البنك  لدى 

العديد من معليات االندماج واالستحواذ.

البنك  يف  رئييس  إدارّي  بدور  اضّطلع  الفرتة،  هذه  خالل 
الكندي للتجارة حيّث توىّل منصب مدير فرع – نائب الرئيس 
كندا،  مقمي يف  رئيس  نائب  لينش معل  مرييل  ولدى  األول، 
ومدير املبيعات اإلقليمي للرشق األوسط وأفريقيا. شغل أيضا 
 Midland Walwyn Capital لدى  خمتلفة  إدارية  مناصب 
واليت مت رشاؤها يف هناية املطاف من قبل مرييل لينش كندا.

حصل السيد غالييين عىل ماجستري يف العلوم – االقتصاد 
الزرايع وإجازة يف ادارة االمعال من اجلامعة االمريكية يف 
األوراق  جمال  يف  متخصصة  عدة  هشادات  وعىل  بريوت، 

املالية.

سعادة الشامي
أمين عام هيئة األسواق المالية

خليل غالييني 
 رئيس وحدة الرقابة على األسواق المالية

كالين عون 
 رئيس وحدة الشؤون القانونية
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ومالية  البرشية  واملوارد  االدارة  ملصلحة  مديرا  تعيينه  قبيل 
اهليئة، معل السيد قانصو يف مرصف لبنان بني عايم 2001 
املوارد  بادارة  متعلقة  عدة  مشاريع  تسل  وقد   ،  2012 و 

البرشية، 
قانصو  السيد  معل  فقد  املرصف،  يف  معله  اىل  باالضافة 
أستاذا حمارضا يف عدة جامعات أبرزها اجلامعة اللبنانية 
بني عايم 2005 و 2012 و معهد ادارة املؤسسات يف فرنسا 
بني عايم 2002 و 2012، وخبريا حمارضا يف جمايل االدارة 
وادارة املوارد البرشية لدى العديد من املؤسسات حيث عقد 
العديد من الدورات التدريبية وورش العمل يف الدول العربية، 
العملية  املؤمترات  من  العديد  يف  مشاركته  اىل  باالضافة 

الدولية املتخصصة.
حاز السيد قانصو عىل هشادة الدكتوراه يف العلوم االدارية 
من معهد ادارة املؤسسات )IAE( يف فرنسا وهشادة دبلوم 
الروح  جامعة  من  االمعال  ادارة  يف  معمقة  عليا  دراسات 
القدس الكسليك، وهشادة الباكلوريوس يف ادارة االمعال من 

جامعة القديس يوسف.

قبيل تعيينه مديرا لألحباث واإلعالم يف هيئة األسواق املالية، 
معل السيد ذبيان يف مرصف لبنان يف لك من مديرييَت أنمظة 
املالية والعقارية، ومكدير اإلعالم والعالقات  الدفع واألصول 
العامة يف اجلامعة العربية املفتوحة. معل السيد ذبيان عىل 
مرشوع تطوير أنمظة الدفع الوطين يف لبنان منذ العام 2010 
، توىل خالهلا مهام عديدة مهنا تدريب فرق معل أنمظة الدفع 
الدفع  نظام  عىل  املشاركة  املالية  املؤسسات  املصارف  لدى 
BDL-RTGS  واإلرشاف عىل اإلندماج الفعال لملصارف يف 
التشغيلية  واملعايري  لألنمظة  اإلعداد  ، مكا  اجلديدة  األنمظة 
ورقابهتا.  الدفع  أنمظة  ، وحمارضًا يف  النظام  املعمتدة يف 
يف العام 2009، خالل متابعة دراسته يف بريطانيا،  إنضم 
السيد ذبيان لملرصف اإلستمثاري  Barclays Capital حيث 
معل مضن صفوف فريق الدراسات واألحباث عىل األسواق 
املالية  األزمة  فرتة  وذلك يف   )Emerging Markets( الناشئة 
العاملية. السيد ذبيان حائز عىل إجازة يف إدارة األمعال من 
اجلامعة األمريكية يف بريوت )AUB( وعىل دراسات عليا من 
 London School( جامعة لندن لإلقتصاد والعلوم السياسية
عىل  حائز  مكا   ،  )of Economics and Political Science
منحة جدارة من مؤسسة الشيخ دمحم بن راشد املكتوم يف 

العام 2008.

واجب قانصوطارق ذبيان
 مدير مصلحة األبحاث واإلعالم 

من  األول  يف  املالية  األسواق  هبيئة  سكرية  السيد  ُأحلق 
الرقابة عىل  حزيران 2013، واكن قد معل سابقًا يف جلنة 
املصارف يف لك من دائريت املعلوماتية والرقابة املعلوماتية، 
ومكهندس استشاري لدى رشكة "مبكو". السيد سكرية حائز 
عىل باكلوريوس يف اهلندسة وماجستري يف اإلدارة اهلندسية 

   .)AUB( من اجلامعة األمريكية يف بريوت
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مصلحة المعلوماتية مدير مصلحة اإلدارة والموارد البشرية والمالية 



 www.cma.gov.lb


