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هيئة االســواق  انتقلــت 
الماليــة الــى مقرها 

الجديــد في شــارع روما، 
منطقــة الورديــة، الحمــرا. 

٢٠١٧ األول  كانون  www.cma.gov.lb
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ويأتــي ذلــك فــي ســياق جهدنــا إلعــادة تفعيــل القطــاع الخــاص واعــادة احيــاء روح المبــادرة لــدى اللبنانييــن.  فخــاص لبنــان 
هــو فــي الحــد مــن نمــو القطــاع العــام وتوســيع دور القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد.

ومــن هــذا المنطلــق، تشــّكل عمليــة  تطويــر األســواق الماليــة فــي لبنــان فرصــة جديــدة للنهــوض بالقطــاع  رغــم التحديــات 
العديــدة التــي تعترضهــا. فنظــرا الرتفــاع المديونيــة فــي القطــاع الخــاص، وارتفــاع مديونيــة األســر اللبنانيــة، كان ال بــد مــن 
طــرح تفعيــل األســواق ومنصــات التــداول اإللكترونــي التــي تعمــل الهيئــة علــى إطاقهــا، لكــي تؤمــن هــذه المنصــة ســوقا 

قويــا للســندات التجاريــة ولألســهم. 

مســتقبل األســواق الماليــة اللبنانيــة واعــد، ونحــن  علــى مــلء الثقــة بــأّن األيــام القادمــة تحمــل  معهــا إيجابيــة  وتحســنا فــي 
األوضــاع الماليــة  وال ســيما مــع إطــاق  المنصــة االلكترونيــة. ســنعمل مــع كافــة الناشــطين  فــي القطــاع المالــي اللبنانــي 

لبنــاء أســواق رأســمال تتمتــع بأعلــى معاييــر الشــفافية الدوليــة وتكــون فــي خدمــة االقتصــاد اللبنانــي والمجتمــع.

وفــي هــذا اإلطــار، ال بــد لنــا بــأن نتوقــف علــى مــا قامــت بــه الهيئــة مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة الـــIFC مــن ناحيــة دراســة 
أنــواع جديــدة مــن الســندات البيئيــة  والترخيــص  لتســويق مــا يعــرف  بالســندات الخضــراء أو Green Bonds مــن قبــل شــركات 

الوســاطة الماليــة والمصــارف المتخصصــة  التــي بدورهــا  تســاهم فــي تمويــل  وتطويــر مشــاريع تحافــظ علــى البيئــة.

ــاد  ــر لاقتص ــه خي ــا في ــك لم ــام ٢٠١8 وذل ــي الع ــتثنائية ف ــة واالس ــود اإلضافي ــذل الجه ــة  بب ــواق المالي ــة األس ــتمر هيئ ستس
الوطنــي.  خاصــة فــي ظــل ارتفــاع الفوائــد، عالميــا وفــي لبنــان،  والــذي يجعــل االســتثمار مــن خــال الرســملة، أجــدى 

لمؤسســاتنا الخاصــة واضمــن الســتمراريتها.

مع أصدق تمنياتي،

رياض توفيق سالمه
رئيس هيئة األسواق المالية / حاكم مصرف لبنان

كلمــة رئيــس هيئة األســواق المالية
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ــن  ــة، م ــذه الهيئ ــت ه ــد اثبت ــة وق ــواق المالي ــة االس ــال هيئ ــة اعم ــى انطاق ــنوات عل ــت س ــرت س  م
خــال عملهــا الجــدي وجودهــا، واصبحــت مرجعــا لضبــط االيقــاع فــي االســواق الرأســمالية ولحمايــة 

ــة. ــة اللبناني ــواق المالي ــي االس ــتثمرين ف المس

ــي  ــريعات الت ــت التش ــا أطلق ــواق. كم ــر األس ــى تطوي ــدف إل ــل ته ــة عم ــة خط ــت الهيئ ــا، أطلق محلي
تعــزز دورهــا التنظيمــي والرقابــي.  وقــد تابعــت التواصــل مــع المنظمــات الرقابيــة اإلقليميــة والدوليــة. 
 IOSCO ســّهل هــذا التواصــل عضويــة الهيئــة فــي المنظمــة الدوليــة التحــاد هيئــات األســواق الماليــة

واتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة.

ــأن يحافــظ  علــى االســتقرار  فــي أســواقه الماليــة  وال ســيما  ــة أســواقه،  ب ــان، وبســبب مرون نجــح لبن
ــرف  ــة ودور المص ــل الثق ــك بفض ــام ٢٠١٧، وذل ــر الع ــي أواخ ــت ف ــي وقع ــية الت ــة السياس ــال األزم خ
المركــزي وتدّخلــه لوضــع األطــر الســليمة للمحافظــة علــى هــذه الثقــة والمحافظــة علــى االســتقرار 
المالــي، وأيضــا بفضــل المقاربــة المحافظــة التــي وضعتهــا هيئــة االســواق للحــد مــن مخاطــر 
الرافعــة الماليــة فــي االســواق اللبنانيــة ممــا جنــب هــذه االســواق التصفيــات العشــوائية الناتجــة عــن 
ارتفــاع الفائــدة فــي حينــه. ســاعد هــذا التطــور االيجابــي علــى تدعيــم الطلــب علــى االوراق اللبنانيــة 

ــية. ــة السياس ــاء األزم ــور انته ــا وف ــندات الحق ــهم وس ــن اس م

ــه ال  ــا ان ــات، علم ــى العم ــة عل ــو المضارب ــواق  ه ــي االس ــر ف ــاط األكب ــواق أن النش ــة االس ــت هيئ الحظ
مــردود مــن هــذه المضاربــات علــى االقتصــاد اللبنانــي وانهــا ال تســتعمل لحمايــة الصــادرات مــن 
تقلبــات العملــة اال نــادرا. فقامــت الهيئــة باعتمــاد هوامــش مرتفعــة حمايــة ألمــوال الثــروة الوطنيــة.

ــر األســواق الماليــة مــن خــال وضــع خطــة عمــل شــاملة بالتعــاون  تســتكمل الهيئــة عملهــا لتطوي
مــع » البنــك الدولــي« والهيئــات االقتصاديــة والعامليــن فــي األســواق الماليــة اللبنانيــة، وذلــك اســتنادا 

لتجــارب دوليــة ناجحــة انطلقــت مــن خصائــص شــبيهة بالوضــع اللبنانــي.

إن توســيع األســواق  الماليــة ســيفيد  الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم التــي تشــّكل حوالــي 
ــادة  ــروري لزي ــذا ض ــملتها. وه ــزز رس ــا وتع ــف مديونيته ــان، فتخف ــي لبن ــاص ف ــاع الخ ــن القط 9٠% م

اســتثماراتها  وتأميــن المزيــد مــن فــرص العمــل.
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 إرساء الثقة في األسواق المالية اللبنانية عبر تعزيز سامتها وصون جاذبيتها لدى 
المستثمرين عمًا بتطويرها خدمًة لإلقتصاد الوطني.

 

تنظيم ومراقبة األسواق المالية لضمان تطّورها بما يتناسب مع التغيرات وأفضل  .
المعايير المحلية والدولية.

 تقليص مخاطر النظام Systemic Risk في األسواق المالية. .

حماية المستثمر من خال تأمين البيئة اإلستثمارية العادلة والشفافة وتوفير  .
الوصول إلى المعلومات الازمة لاستثمار من خال تنظيم وتحديد إطار العمل 

وتنظيم النشاطات المهنية التي يقوم بها األشخاص الذين يمارسون األعمال 
الخاصة باألدوات المالية والّسهر على تقّيدهم بأداب السلوك المهنية.

 رفع مستوى الوعي االستثماري عند اللبنانيين وتعريفهم على مزايا األسواق  .
المالية.

 حماية المستثمر والسعي إلى زيادة استخدام األسواق المالية من قبل  .
المستثمرين في لبنان والخارج.

 متابعة تطوير األسواق من خال التواصل الدائم مع كافة المعنيين وفي كافة  .
القطاعات اإلنتاجية.
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بورصة بيروت إلى القطاع الخاص

بتاريخ ٢٠١٧/8/9 صدر عن مجلس الوزراء اللبناني مرسوم إنشاء شركة مغفلة لبنانية بإسم »بورصة بيروت ش.م.ل.« كما 
نّص قانون األسواق المالية رقم ١6١ الصادر في ١٧/٢٠١١/٠8.

بناًء على هذا القرار حّلت شركة بورصة بيروت ش.م.ل. مكان »بورصة بيروت« ، وتم تأسيس مجلس إدارة مؤقت يهدف 
الى وضع األطر والنظم لنقل أصول البورصة وتشغيلها في القطاع الخاص في مدة زمنية محددة ضمن المرسوم. 

أما على صعيد إدارة شركة »بورصة بيروت ش.م.ل.« يكون مجلس اإلدارة المؤقت مؤلفًا من :

ممثلين اثنين عن لجنة بورصة بيروت، المؤسسة العامة الجاري تحويلها الى شركة مغفلة .

ممثلين اثنين عن وزارة المالية يتم تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناًء القتراح وزير المالية، من بين خبراء  .
بالشؤون المالية

أعضاء مجلس هيئة األسواق المالية المتفرغين الثاثة .

صدور مرسوم إنشاء بورصة بيروت ش.م.ل. في  آب 2017
تطبيقــًا للقانــون ١6١، صــدر عــن مجلــس الــوزراء اللبناني مرســوم إنشــاء شــركة مغفلــة لبنانيــة بإســم “بورصة بيــروت ش.م.ل.” 
كمــا نــّص قانــون األســواق الماليــة الصــادر فــي ٢٠١١/٠8/١٧، ومــع صــدور المرســوم رقــم ١4٠4، تكــون هيئــة األســواق الماليــة قــد 
اقتربــت مــن تحقيــق أحــد أهــم األهــداف التــي عملــت عليهــا منــذ تأسيســها، أي تشــغيل بورصــة بيــروت مــن القطــاع الخــاص 
لمــا لذلــك مــن نتائــج إيجابيــة ســوف تنبثــق عــن هــذا التطــور. كمــا وّقعــت الهيئــة ممثلــًة برئيســها حاكــم مصــرف لبنــان مــع 
لجنــة مراقبــة هيئــات الضمــان ممثلــة بوزيــر اإلقتصــاد والتجــارة فــي ١٣ حزيــران ٢٠١٧، مذكــرة تفاهــم تقضــي بتعزيــز التعــاون 

فيمــا بينهمــا وتنظيــم األعمــال الرقابيــة التــي تختــص بــاألدوات الماليــة الــواردة فــي منتجــات التأميــن،.

ــع  ــجمة م ــة والمنس ــريعات المائم ــة والتش ــع األنظم ــار وض ــي إط ــة ف ــل الهيئ ــة لعم ــزة نوعي ــن قف ــن التطوري ــي هذي وف
المعاييــر الدوليــة لتأميــن اإلنتظــام فــي عمــل األســواق الماليــة ، باإلضافــة الــى الرقابــة الصارمــة ، التــي مــن شــأنها أن تشــجع 
ــن  ــة م ــة المرخص ــات المالي ــن المؤسس ــادرة ع ــة الص ــي األدوات المالي ــتثمار ف ــى اإلس ــن عل ــن والدوليي ــتثمرين المحليي المس
قبــل هيئــة األســواق الماليــة ، وبالتالــي تحقيــق نمــو أســرع فــي هــذا القطــاع ، كمــا تشــجيع الشــركات العاملــة فــي لبنــان 

علــى اإلكتتــاب العــام وإدراج أســهمها فــي البورصــة وخلــق فــرص عمــل للشــباب اللبنانــي.
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قانون إنشاء هيئة األسواق المالية وأهدافها الرئيسية
أقّر مجلس النواب بتاريخ ٢٠١١/8/١٧ القانون رقم ١6١ المتعّلق بإنشاء هيئة األسواق المالّية.

تطمــح “هيئــة األســواق” إلــى تحقيــق هدفيــن أساســيين: تشــجيع وتطويــر األســواق المالّيــة بالتنســيق 
مــع مختلــف القطاعــات المعنّيــة، وحمايــة االدخــار الموّظــف فــي األدوات الماليــة. وفــي هذا الســياق، 
يحــّدد القانــون آلّيــة تنظيــم األســواق الماليــة وتطويرهــا مرتكــزًا فــي ذلــك علــى إرســاء ثقافــة تتمحور 
حــول أهميــة الحوكمــة الفعالــة فــي المؤسســات الماليــة وحســن إســتعمال المعلومــات الخاصــة 
والمؤثــرة كمــا المعلومــات المنشــورة وتأميــن الشــفافية المطلقــة فــي القطــاع نظــرًا لدورهــا فــي 

حمايــة رأس المــال والمســتثمرين. 

إّن الرؤيــة التــي يتمحــور عمــل الهيئــة حولهــا تنطلــق مــن أهميــة إرســاء الثقــة فــي األســواق الماليــة 
اللبنانيــة عبــر تعزيــز ســامتها وصــون جاذبيتهــا لــدى المســتثمرين عمــًا بتطويرهــا خدمــًة لإلقتصــاد 
الوطنــي. فتطــور األســواق الماليــة ينعكــس بشــكل مباشــر علــى تطــور معــدل النمــو فــي اإلقتصــاد، 
ــادر  ــاد مص ــى إيج ــدرة عل ــرًا للق ــة، نظ ــدل البطال ــاميل ومع ــة الرس ــى حرك ــًا عل ــس ايجاب ــا ينعك مم
تمويــل طويلــة األمــد للقطــاع الخــاص وتوجيــه االّدخــار العــام فــي اإلقتصــاد نحــو االســتثمارات 

ــة.  المائم

كمــا يحــّدد القانــون رقــم ١6١ آلّيــة تنظيــم األســواق الماليــة وتطويرهــا مرتكــزًا فــي ذلــك علــى 
إرســاء ثقافــة تتمحــور حــول أهميــة الحوكمــة الفّعالــة فــي المؤسســات الماليــة وحســن إســتعمال 
المعلومــات الخاصــة والمؤثــرة إضافــة إلــى  المعلومــات المنشــورة وتأميــن الشــفافية المطلقــة فــي 
القطــاع نظــرًا لدورهــا فــي حمايــة رأس المــال والمســتثمرين. وعليــه، يحــدد القانــون آليــة لمحاســبة 
ومعاقبــة المخـــّلين بأحكامــه مــن خــال األطــر القانونيــة التــي نــص عليهــا، كلجنــة العقوبــات 
والمحكمــة الخاصــة باألســواق الماليــة التــي نعــول علــى تأسيســهما بعــد إجــراء التعيينــات الازمــة 

ــم ١6١. ــة رق ــواق المالي ــون األس ــي قان ــة ف ــة المقترح ــن اآللي ــة ضم ــة اللبناني ــن الحكوم م

يتوّلــى إدارة هيئــة األســواق الماليــة مجلــس مؤّلــف مــن ســبعة أعضــاء برئاســة حاكــم مصــرف لبنــان. 
وتنقســم عضويــة المجلــس الــى ثاثــة أعضــاء متفّرغيــن خبــراء فــي الشــؤون المصرفّيــة والشــؤون 
المالّيــة وثاثــة أعضــاء غيــر متفّرغيــن يمّثلــون الــوزارات واإلدارات المعنّيــة مباشــرة بعمــل الهيئــة، وهــم 

مديــر وزارة الماليــة العــام، مديــر عــام وزارة االقتصــاد ورئيــس لجنــة الرقابــة علــى المصــارف.

يتألف مجلس الهيئة من

ينوب عنه نائب حاكم رئيسحاكم مصرف لبنانرياض سامه
مصرف لبنان السيد رائد 

شرف الدين

نائب رئيس الهيئة في عضو متفرغخبير في شؤون األسواق الماليةفراس صفي الدين
العام ٢٠١٧

عضو متفرغخبير في الشؤون المصرفيةسامي صليبا

عضو متفرغخبير في الشؤون الماليةفادي فقيه

عضومدير عام وزارة الماليةاالن بيفاني

عضومدير عام وزارة اإلقتصادعليا عباس

عضورئيس لجنة الرقابة على المصارفسمير حمود
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حماية المستثمر وتنظيم النشاطات المهنية

حماية المستثمرين من الممارسات غير المشروعة أو غير المتوافقة مع األصول أو غير المنصفة، بما في ذلك حظر  .
االستغال الشخصي المباشر أو غير المباشر للمعلومات الممّيزة في التعامل باألسواق المالية.

تنظيم كيفية االّطاع على المعلومات من قبل األشخاص اّلذين يوّزعون األدوات المالية على الجمهور. .

تحديد إطار العمل وتنظيم النشاطات المهنية التي يقوم بها األشخاص اّلذين يمارسون األعمال الخاصة باألدوات  .
المالّية والسهر على تقّيدهم بآداب السلوك المهنية.

تنظيم األسواق وتقليص مخاطر النظام

تنظيم وتطوير األسواق المالية في لبنان والسعي إلى زيادة استخدام هذه األسواق من قبل المستثمرين والمصّدرين  .
في لبنان والخارج.

تقليص مخاطر النظام Systemic Risk في األسواق المالية. .

إصدار التراخيص 

إصدار التراخيص لوسطاء السوق الذين يقّدمون خدمات للمستثمرين والمصدرين. .

إصدار التراخيص لشركات التقييم المالي Financial Rating Agencies وتحديد إطار عملها وتنظيمه. .

الترخيص لهيئات االستثمار الجماعي بما فيه الصناديق المشتركة لاستثمار بعمليات التسنيد. .

تنظيم ورقابة عمل البورصات

تنظيم ورقابة عمل البورصات المرخص لها أو األشخاص الذين يقّدمون خدمات إيداع أو مقاصة أو تسوية .

وضع اإلطار التنظيمي العام إلدراج األدوات المالية والموافقة على التداول بها في البورصات .

الرقابة والمحاسبة القانونية

معاقبة المخالفات اإلدارية ألحكام هذا القانون ولألنظمة المتخذة تطبيقا له. .
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 2017 أهــم أنشــطة العام 
ــت  ــام ٢٠١١ انطلق ــي الع ــها ف ــذ تأسيس ــًا. من ــًا ودولّي ــوب محلي ــل المطل ــو التكام ــواق نح ــة األس ــو هيئ ــام تخط ــد ع ــام بع ع
نحــو تنظيــم عمــل األســواق الماليــة اللبنانيــة اســتناداَ إلــى خريطــة طريــق رســمت مــن خالهــا رؤيــة تنقلهــا إلــى مصــاف 
المنظمــات الدوليــة لألســواق العالميــة، وبعــد انضمامهــا إلــى المنظمــة الدوليــة IOSCO فــي العــام ٢٠١6، وقعــت فــي 
ــار الهيئــة لمنصــب  العــام ٢٠١٧ علــى عــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة معــززًة قدراتهــا التنظيميــة والرقابيــة، إضافــًة الــى إختي
نائــب رئيــس المنظمــة الفرنكوفونيــة لهيئــات الرقابــة الماليــة الـــ IFREFI لمــدة ســنتين واســتضافتها فــي العاصمــة بيــروت 

ــة. ــر للمنظم ــس عش ــنوي الخام ــر الس ــات المؤتم فعالي

ــال  ــواق خ ــة لألس ــات المحلي ــى الضغوط ــا تتخط ــل جعلته ــي العم ــة ف ــق مرون ــل خل ــواق المتواص ــة األس ــاط هيئ إّن نش
العــام ٢٠١٧ وذلــك بفضــل عوامــل عــدة أبرزهــا دور المصــرف المركــزي فــي إرســاء األطــر الســليمة التــي مكنتــه مــن اســتيعاب 
مفاعيــل األزمــات السياســية المتاحقــة. و اليــوم ُتســتكمل عمليــة تطويــر األســواق الماليــة فــي لبنــان رغــم التحديــات وهــذه 
األخيــرة لــن تحــول دون التحضيــر إلطــاق منصــات التــداول اإللكترونــي التــي كشــف عنهــا منــذ مــدة غيــر قصيــرة رئيــس هيئــة 
األســواق، حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض ســامة لمســاندة الشــركات علــى إدراج أســهمها للتــداول إضافــًة الــى التــداول فــي 
األوراق الماليــة وســندات الديــن والعمــات والذهــب ممــا يســاهم فــي خلــق فــرص أوســع لإلســتثمار لــدى اللبنانييــن. هــذه 
الخطــوة ستشــكل قفــزة نوعيــة فــي عمــل هيئــة األســواق ممــا لهــا مــن انعكاســات إيجابيــة علــى األســواق الماليــة اللبنانيــة 

واالقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام. 

ــس اإلدارة،  ــاء مجل ــة وأعض ــس الهيئ ــن رئي ــروت م ــة بي ــص بورص ــررة لتخصي ــوات المتك ــياق الدع ــي س ــار، وف ــذا اإلط ــي ه وف
توجــه نائــب رئيــس الهيئــة الســيد فــراس صفــي الديــن بمطالبــة فعاليــات مؤتمــر الطاقــة اللبنانيــة LNE المنعقــد برعايــة 
رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون، بالتشــديد علــى تفعيــل عمــل األســواق الماليــة كونهــا الحل األمثــل لمشــاكل لبنــان المالية 
واالقتصاديــة مفنــدًا النقــاط التــي يمكــن البنــاء عليهــا ايجابيــًا اذا طبقــت اآلليــات المناســبة والتشــريعات الصــادرة والحوافــز 

المطلوبــة لدعــم األســواق الماليــة ودمــج اإلغتــراب اللبنانــي فــي هــذا التطــور المنتظــر.

وبعــد انضمــام لبنــان إلــى منظمــة الـــ IOSCO بــات مــن الطبيعــي العمــل علــى توقيــع مذكــرة تفاهــم متعــددة األطــراف 
تضمــن قــدرة لبنــان علــى تفعيــل دوره الرقابــي فــي األســواق الماليــة كمــا تفعيــل آليــات التعــاون مــع األطــراف المنضويــة  
ــة  ــل حماي ــة بتفعي ــان المتخصص ــئة واللج ــواق الناش ــة باألس ــان المتعلق ــي IOSCO، كاللج ــة ف ــان المختلف ــن اللج ــن ضم م
المســتثمر و تثقيفــه، فضــًا عــن أهميــة توقيــع المذكــرة المتعــددة األطــراف ألهــداف تتعلــق بتبــادل المعلومــات القَيمــة 
لمكافحــة األعمــال غيــر القانونيــة فــي األســواق، وعمليــات الغــش و تبييــض األمــوال التــي غالبــًا مــا تكــون التحقيقــات بهــا 

.IOSCO ــة  فــي عضويــة مرتبطــة فــي مقارنــة المعلومــات بيــن عــدة أطــر رقابيــة أو بيــن عــدد مــن الــدول المنضوَي

وهــذا الموضــوع علــى أهميتــه  كان أيضــًا مــدار بحــث بيــن أعضــاء و هيئــات اتحــاد األوراق الماليــة العربيــة فــي اجتماعهــم 
مــا قبــل األخيــر فــي تونــس عــام ٢٠١٧ بحيــث كانــت النقاشــات تــدور حــول تكاتــف الموقــف العربــي مــن موضــوع مذكــرة 
التفاهــم المطــورة والمتعــددة األطــراف EMMoU والتعديــات التشــريعية التــي قــد تفرضهــا توقيــع هــذه المذكــرة علــى 
التشــريعات الماليــة لــدى البعــض مــن دول االتحــاد. وفــي هــذا الســياق أتــى موقــف لبنــان وهيئــة األســواق الماليــة بدعــم 
ــع  ــة للواق ــن أهمي ــر م ــذا األم ــل ه ــا يحم ــاء لم ــة األعض ــع كاف ــة توقي ــام عملي ــاش إلتم ــتكمال النق ــي واس ــف العرب الموق
ــان  ــرب لبن ــس، أع ــي تون ــة ف ــة العربي ــات األوراق المالي ــاد وهيئ ــاع اتح ــال اجتم ــة. وخ ــواق العربي ــي األس ــي ف ــي والرقاب المال
عــن رغبتــه باســتضافة أعمــال االتحــاد فــي العــام ٢٠١8، وتــم بنــاًء لطلــب الهيئــة تحديــد بيــروت مــكان عقــد اجتمــاع أعضــاء 

االتحــاد فــي العــام ٢٠١8.

وأيضــًا علــى الصعيــد الدولــي، شــارك وفــد مــن هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة فــي اجتماعــات البنــك الدولــي فــي العاصمــة 
األميركيــة واشــنطن، وتخلــل زيــارة الوفــد لقــاءات عديــدة مــع عــدد مــن الفاعليــن فــي األســواق الماليــة العالمية ومســؤولين 

مــن المنظمــات الرقابيــة األميركيــة )SEC, FINRA( التــي تختــص باألســواق الماليــة.

شــارك أعضــاء الوفــد الممثــل للهيئــة مــع رئيــس الهيئــة، حاكــم مصــرف لبنــان، بلقــاء مــع البنــك الدولــي الــذي أعــرب خالــه 
عــن أهميــة التطــور الحاصــل علــى مســتوى فعاليــة عمــل الهيئــة وتأثيرهــا اإليجابــي فــي األســواق. هــذا التطــور شــجع البنــك 
الدولــي علــى اســتكمال دعمــه للهيئــة وخطــة عملهــا علــى تطويــر األســواق الماليــة. علــى صعيــد آخــر، تــم تخصيــص برنامج  
مــن قبــل مؤسســة التمويــل الدوليــة الـــIFC لتطويــر المنظومــة التشــريعية وإطــاق الســندات المختصــة بدعــم المبــادرات 

الصديقــة للبيئــة )Green Bonds(، فــي خطــوة نوعيــة لهيئــة األســواق الماليــة فــي المنطقــة.

وفــي حصيلــة اإلجتماعــات، ســمع الوفــد اللبنانــي مــن نظرائــه األميركييــن تعبيــرًا عــن ثقــة المؤسســات الرقابيــة األميركيــة 
والخزينــة األميركيــة )U.S. Treasury Department( بالــدور الفاعــل لمصــرف لبنــان و برئيســه الحاكــم ريــاض ســامة، رئيــس 
ــن  ــًا م ــًا تكريمي ــي درع ــى التوال ــي عل ــام الثان ــة  للع ــس الهيئ ــّلم رئي ــنطن، تس ــي واش ــرات ف ــش المؤتم ــى هام ــة، وعل الهيئ

مجلــة جلوبــال فاينانــس Global Finance لتصــدره قائمــة أفضــل حاكــم مصــرف مركــزي فــي العالــم.
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اســتضاف مركــز دبــي المالــي العالمــي فــي أيــار مــن العــام ٢٠١٧ حــدث »يــوم المصــارف اللبنانيــة فــي دبــي« برعايــة وحضــور 
رئيــس الهيئــة حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض ســامه ومحافــظ مركــز دبــي المالــي العالمــي عيســى كاظــم. وقــد اســتقطب 
الحــدث ممثليــن عــن القطــاع المصرفــي والمالــي فــي لبنــان ضمــن جهــود لتعزيــز العاقــات مــع هــذا القطــاع الــذي يتمتــع 
بمكانــة راســخة فــي لبنــان. وتحــدث محافــظ مركــز دبــي المالــي العالمــي عيســى كاظــم، ورئيــس هيئــة األســواق الماليــة 
ريــاض ســامة، اللــذان ألقيــا الضــوء علــى الــدور االســتراتيجي الهــام الــذي يلعبــه القطــاع المصرفــي والمالــي فــي كل مــن 
لبنــان ودبــي، وأكــدا علــى ضــرورة تعزيــز أطــر التعــاون بمــا يســاعد علــى تطويــر هــذا القطــاع فــي المنطقــة وخارجهــا. كمــا 
ــة  ــات المالي ــات الخدم ــن مؤسس ــددا م ــا ع ــتضيف فعلي ــذي يس ــي ال ــي العالم ــي المال ــز دب ــة مرك ــى أهمي ــرق ال ــم التط ت

اللبنانيــة، حيــث يوفــر لهــا منصــة قويــة للنمــو خــارج المنطقــة وصــوال إلــى األســواق الدوليــة.

وفــي حديثــه تطــرق رئيــس الهيئــة الــى أهميــة التحكــم بالمخاطــر، قائــًا أن الهيئــات الرقابيــة والتنظيميــة اللبنانيــة وضعــت 
معاييــر مرتبطــة بالرســملة المطلوبــة إن كان لعمليــات لهــا عاقــة بقطــاع البنــاء او القطــاع العقــاري )طلــب وجــود نســبة 
ــى  ــي تعط ــروض الت ــبة للق ــملة بالنس ــك 5٠% رس ــون هنال ــب ان يك ــث يج ــهم )حي ــل االس ــروع( او بتموي ــملة اي مش 6٠% لرس
علــى االســهم( وايضــا للمضاربــة علــى العمــات حيــث تــم فــرض ٢٠% كدفعــة اولــى down payment  لعمليــات المضاربــة 
علــى العمــات والتــي هــي مرتفعــة نســبيا لمــا هــو معــروف بالعالــم، بذلــك تمكــن المســتثمر اللبنانــي والســوق ان يتخطــوا  

ازمــات مهمــة مثــل التــي حصلــت للجنيــه اإلســترليني والفرنــك السويســري واليــن اليابانــي فــي العــام ٢٠١٧. 

وأضــاف رئيــس الهيئــة فــي كلمتــه »صحيــح أن اليــوم تقــع أزمــات فــي مؤسســات ماليــة او فــي مصــرف محــدد، ولكــن األهم 
ان ال نصــل الــى مرحلــة تجعلنــا نجابــه ازمــة للنظــام المالــي ككل، واعتقــد ان هــذه التجربــة قــد اعطــت نتائجهــا بحســب 
دراســات كثيــرة مــع بعثــات صنــدوق النقــد اذ تعتبــر الرقابــة علــى المصــارف فــي لبنــان رقابــة ممتــازة. ايضــا بالنســبة لهيئــة 
التحقيــق الخاصــة نحــن حريصــون علــى ســمعة لبنــان، فاليــوم هــذه الهيئــة معتــرف بهــا مــن قبــل كل المؤسســات الدوليــة. 
ولبنــان اصبــح مــن الــدول التــي لديهــا كل القوانيــن المطلوبــة لمكافحــة تبييــض االمــوال وتمويــل االرهــاب. وبالنســبة أيضــا 

 .»OECD لمكافحــة التهــرب الضريبــي، فقــد أقــر لبنــان القوانيــن واصبــح معترفــا بــه مــن قبــل الـــ

ولفــت إلــى ان »هــذه البنيــة الموجــودة ســاعدت أيضــا هيئــة األســواق الماليــة فــي لبنــان، لتطويــر الســوق، ففــي لبنــان اقــر 
قانــون لخلــق هيئــة االســواق التــي مهمتهــا بالفعــل هــي تنظيــم األســواق الماليــة باألســاس،  وايضــا مراقبــة التعاطــي فيهــا 
والتوجــه الــى تطويــر هــذه االســواق تدريجيــا لكــي تكــون فــي خدمــة االقتصــاد اللبنانــي والقطــاع الخاص فــي لبنــان. وتكون 
بدايــة التطــور فــي تخصيــص بورصــة بيــروت وإطــاق منصــة الكترونيــة للتــداول التــي يتــم مــن خالهــا ربــط لبنــان بالمنطقــة 
وعالميــا، ألن االنتشــار اللبنانــي هــو عنصــر مهــم لاقتصــاد اللبنانــي مــن خــال التحويــات حيــث ان تلــك التحويــات التــي تأتــي 

الــى لبنــان تشــكل تقريبــا ١5% مــن الناتــج المحلــي وهــي صــادرة اساســا عــن لبنانييــن يعملــون فــي كل انحــاء العالــم«.

مؤتمر يوروموني السنوي، »االستقرار والنمو واإلصالح: الديناميكيات الجديدة لالقتصاد اللبناني؟«

ــروت  ــى بي ــادت Euromoney إل ــي؟« ع ــاد اللبنان ــدة لاقتص ــات الجدي ــاح: الديناميكي ــو واإلص ــتقرار والنم ــوان »االس ــت عن تح
فــي ١5 أيــار ٢٠١٧ لعقــد مؤتمرهــا الســنوي. ضــم هــذا الحــدث أكثــر مــن ٣٠٠ مــن كبــار المســؤولين الحكومييــن والمســتثمرين 
والمموليــن وقــادة األعمــال والعديــد مــن المؤسســات الرائــدة فــي لبنــان الستكشــاف فــرص جديــدة وبحــث دور لبنــان فــي 

المشــهد المالــي العالمــي الجديــد. 

تطويــر األســواق ليــس بعمليــة ســهلة أو ســريعة، فالهيئــة تعمــل علــى عــدة مشــاريع مــن ضمنهــا خصخصــة بورصــة بيــروت 
ــركات  ــة الش ــر منظوم ــي تطوي ــاهم ف ــا يس ــواق مم ــى األس ــيولة عل ــادة الس ــدف زي ــي به ــداول الكترون ــة ت ــيس منص وتأس

الصغيــرة والمتوســطة الحجــم والشــركات الناشــئة التــي تــدرج أســهمها علــى البورصــة.

وفــي هــذا التطــور ايجابيــات عديــدة ، منهــا المســاهمة فــي خفــض مديونيــة القطــاع الخــاص والمصــارف تدريجّيــًا وتحريــر 
كتلــة مــن رأس المــال تســاهم فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة بكلفــة أقــل مــن الســابق.

رئيــس الهيئــة تطــرق لهــذا الموضــوع فــي المقابلــة التــي أجراهــا بمناســبة افتتــاح مؤتمــر يورومونــي ببيــروت الــذي يعقــد 
ــي  ــن ف ــن المعنيي ــدد م ــر ع ــع أكب ــه، بجم ــا عادت ــر كم ــذا المؤتم ــز ه ــة. و تمّي ــواق المالي ــة األس ــن هيئ ــاهمة م ــنويًا بمس س

ــر.  ــر مباش ــر و غي ــكل مباش ــة بش ــواق المالي األس

تنظيم ورعاية المؤتمرات
منــذ انطاقتهــا، عملــت الهيئــة مــع العديــد مــن المنظمــات الدوليــة علــى تفعيــل النقــاش حــول األســواق الماليــة فــي لبنــان 
مــن منطلــق محلــي و دولــي، و إســتكملت سياســة دعــم انعقــاد مؤتمــرات اقليميــة ومحليــة تهــدف الــى تأميــن مســاحة 
كبيــرة ألخصائييــن مــن األســواق الماليــة لمشــاركة أفكارهــم مــع الناشــطين فــي الســوق اللبنانــي حــول كيفيــة تفعيــل 
ــر  ــى المعايي ــى أعل ــة عل ــة، والمبنّي ــواق المالي ــة األس ــل هيئ ــن قب ــددة م ــات المح ــق السياس ــن منطل ــان م ــي لبن ــاع ف القط

الدوليــة.

ــة  ــة العربي ــات أوراق المالي ــاد هيئ ــال إتح ــتضافة أعم ــه باس ــن رغبت ــان ع ــرب لبن أع
ــام ٢٠١8 ــي الع ف

مؤتمر البورصات العربية في لبنان 

ــوده  ــي جه ــة ف ــات العربي ــاد البورص ــم اتح ــر دع ــان عب ــي لبن ــة ف ــات العربي ــر البورص ــتضافة مؤتم ــى اس ــة عل ــت الهيئ عمل
ــه  ــن خال ــش م ــوان » AFE Annual Conference 2017«  ناق ــت عن ــد تح ــذي انعق ــر ال ــان. و المؤتم ــي لبن ــر ف ــد المؤتم لعق
رئيــس الهيئــة أهميــة العمــل العربــي المشــترك لتطويــر األســواق الماليــة عبــر تطويــر البنيــة القانونيــة والتكنولوجيــة لتلــك 
األســواق، كمــا عّبــر فــي كلمتــه عــن آخــر التطــورات التــي قامــت بهــا الهيئــة فــي الســنوات الخمــس الماضيــة والتــي أرســت 
ــائها  ــذ إنش ــت من ــة أبرم ــح أن الهيئ ــتثمر. وأوض ــة المس ــل وحماي ــم العم ــي تنظي ــاهمت ف ــورة س ــم متط ــا مفاهي خاله
مذكــرات تفاهــم واتفاقيــات تعــاون وتنســيق عــدة مــع عــدد مــن الهيئــات الماليــة فــي دول العالــم. إضافــة إلــى انضمــام 

ــارك. ــو مش ــال كعض ــوق الم ــات س ــة لهيئ ــة الدولي ــنة ٢٠١6 للمنظم ــة س ــة اللبناني ــواق المالي ــة األس هيئ

وشــدد علــى أن تفعيــل أســواق رأس المــال فــي لبنــان يصــب فــي مصلحــة القطــاع الخــاص، وســوف يؤمــن فــرص عمــل أكثــر 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ويســاعد علــى خفــض مديونيــة القطــاع الخــاص مــن خــال اصــدار أســهم، كمــا سيســاعد 
علــى توزيــع أفضــل لمديونيتــه مــن خــال إصــدار ســندات تــؤدي الــى جدولــة أفضــل الســتحقاقات دينــه. ومــن هنــا أهميــة 
الــدور الــذي تؤديــه كل مــن المؤسســات الماليــة ومؤسســات الوســاطة ومصــارف األعمــال فــي هــذا المجــال تحــت اشــراف 

هيئــة األســواق الماليــة الــى جانــب مهمتهــا تأميــن بيئــة مؤاتيــه لألســواق. 

وقــد أكــد رئيــس هيئــة األســواق الماليــة األســتاذ ريــاض ســامة أن لبنــان يلتــزم المعاييــر الدوليــة كــي يبقــى منخرطــًا فــي 
العولمــة الماليــة، وأنــه أقــر قوانيــن تفــرض أن تكــون األســهم إســمية فــي لبنــان وال يســمح بأســهم لحاملــه. كمــا يتعــاون 
لبنــان مــن خــال هيئــة األســواق لمكافحــة التــداول بنــاء علــى معلومــات مميــزة، محليــًا، إقليميــًا ودوليــًا، ان كان لمؤسســاته 
ــجيع  ــدورات لتش ــة ب ــوم الهيئ ــا تق ــة كم ــا معين ــول قضاي ــة ح ــات اضافي ــم معلوم ــى تقدي ــدرة عل ــاط أو ق ــة أي ارتب المالي
ــدد  ــة. وش ــة اللبناني ــواق المنظم ــي األس ــهمها ف ــتدرج أس ــي س ــركات الت ــص الش ــات باألخ ــي البيان ــفافية ف ــة والش الحوكم
أخيــرًا علــى أن أســواق رأس المــال فــي لبنــان واعــدة بســبب الســيولة المتوفــرة وحريــة التحويــل، بالرغــم مــن أن األنظمــة ال 

تســمح بتمويــل يتعــدى 5٠ فــي المئــة مــن قيمــة الســهم.

مــن جهتــه شــدد أميــن عــام اتحــاد البورصــات العربيــة الســيد فــادي خلــف فــي كلمتــه علــى نجــاح اتحــاد البورصــات العربيــة 
فــي اســتقطاب شــركات التســوية العالميــة ومصــارف دوليــة للمشــاركة فــي المؤتمــر، وأكــد أن راعــي المؤتمــر رئيــس 
ــال  ــي مج ــة ف ــركات المتخصص ــن الش ــد م ــب العدي ــه يجل ــر كون ــذا المؤتم ــًا به ــدى اهتمام ــري، أب ــعد الحري ــة س الحكوم
تطويــر األســواق الماليــة العربيــة وخصوصــًا بورصــة بيــروت، وكذلــك األمــر بالنســبة الــى اهتمــام أبــداه كل مــن وزيــر الماليــة 

علــي حســن خليــل ورئيــس الهيئــة ســامه.

أمــا الهــدف مــن المؤتمــر فهــو الجمــع بيــن الخبــرات العالميــة والعربيــة علــى أرض لبنــان، الفتــًا الــى أن النقــاش يتنــاول علــى 
مــدى يوميــن كيفيــة تطبيــق المعاييــر والفــرص واألفــكار واآلليــات العالميــة فــي المنطقــة العربيــة.
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بحلــول نهايــة العــام ٢٠١٧ ، وســوف يشــهد عــام ٢٠١8 معــدالت فائــدة ثابتــة ، مــع اإلقــرار بــأن أســعار الفائــدة مرتبــط  بالبيئــة 
السياســية. و طمــأن رئيــس الهيئــة أن هنــاك مــا يكفــي مــن األمــوال فــي المصــارف لتمويــل االقتصــاد والقطــاع العــام.

 IFRS9 أمــا بالنســبة لبيئــة االمتثــال ، شــدد رئيــس الهيئــة إن لبنــان ســيبدأ فــي تطبيــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
ابتــداًء مــن العــام ٢٠١9 ، ويســعى إلــى بيئــة ثابتــة مــن حيــث االمتثــال. وهــذا أمــر جيــد خاصــًة فيمــا يتعلــق بالتعــاون مــع أطراف 

خارجييــن ، مثــل المصــارف المراســلة، التــي بدورهــا تقــوم بتوســيع نشــاطها وأعمالهــا فــي لبنان. 

وفــي هــذا الصــدد ، أضــاف ســامه أن أحــدث منشــورات منظمــة التعاون االقتصــادي والتنميــة OECD تشــير الى أن اســم لبنان 
لــم يــرد فــي قائمــة الــدول غيــر المتعاونــة فــي قضايــا التهــرب الضريبــي، فلبنــان ممثــًا بمؤسســاته الرقابيــة والتشــريعية 

يعمــل بجــد لمكافحــة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

تعاون مع اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

وبهــدف تفعيــل تطبيــق سياســات الهيئــة التــي عملــت علــى تطويرهــا فــي الســنوات الماضيــة عبــر إطــاق أنظمــة تطبيقيــة 
ــر  ــان، كثفــت هيئــة األســواق الماليــة تعاونهــا مــع اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة عب ترعــى األســواق الماليــة فــي لبن
ــواق«  ــي األس ــة ف ــم المالي ــة الجرائ ــول »مكافح ــر الـــ ٢٠١٧ ح ــي أواخ ــدأت ف ــل ب ــات العم ــن ورش ــلة م ــد سلس ــط لعق التخطي

والتــي جمعــت خبــراء فــي أحــد أهــم المواضيــع المتعلقــة بحمايــة األســواق ومكافحــة تبييــض األمــوال.

ــات األوراق  ــاد هيئ ــام اتح ــن ع ــن أمي ــكل م ــة ل ــح بكلم ــروت، إفتت ــدق الـــ Monroe، بي ــي فن ــد ف ــذي انعق ــي ال ــج التدريب البرنام
الماليــة العربيــة األســتاذ جليــل طريــف، ومديــر األبحــاث واإلعــام لــدى هيئــة األســواق الماليــة األســتاذ طــارق ذبيــان والدكتــور 

المحاضــر خالــد ســري صيــام، رئيــس بورصــة القاهــرة ونائــب رئيــس هيئــة الرقابــة الماليــة المصريــة ســابقًا.

ــيل  ــة غس ــد لمكافح ــل بج ــريعية يعم ــة والتش ــاته الرقابي ــًا بمؤسس ــان ممث لبن
ــاب.  ــل اإلره ــوال وتموي األم

شــارك فــي برنامــج التدريــب والــذي اســتضافته الهيئــة أكثــر مــن ثاثيــن متدربــا مــن مختلــف الهيئــات الرقابيــة  منهــا  هيئــة 
ــي  ــن ف ــار الموظفي ــور كب ــان وحض ــرف لبن ــر ومص ــة، ميدكلي ــواق المالي ــورية لألس ــة الس ــت، الهيئ ــي الكوي ــال ف ــواق الم أس

بورصــة بيــروت وعــدد مــن المؤسســات الماليــة فــي لبنــان والســودان.

ــة  ــة والرقابي ــلطات التنظيمي ــي الس ــة ف ــي اإلدارات المختص ــن ف ــارات العاملي ــر مه ــم وتطوي ــج كان دع ــذا البرنام ــدف ه ه
والمؤسســات الماليــة المســؤولة عــن كشــف الجرائــم الماليــة وماحقــة مرتكبيهــا. وقــد عــرض المدربــون علــى الحضــور 
أحــدث التطــورات واألســاليب العالميــة فــي جرائــم األســواق الماليــة والطــرق المعتمــدة لضمــان ردع المخالفيــن وتعويــض 

ــن. المتضرري

ــوق،  ــى الس ــة عل ــم الرقاب ــدة لدع ــة الجدي ــم المالي ــاف الجرائ ــات اكتش ــي تقني ــرة ف ــورات األخي ــج التط ــش البرنام ــد ناق وق
ــم. ــذه الجرائ ــة ه ــي مكافح ــة ف ــات الرقابي ــر دور الهيئ ــة وتطوي ــة الجنائي ــات الماحق ــداد ملف ــات إع ــى تقني ــة إل باإلضاف

يشــكل البرنامــج جــزءًا مــن الخطــة االســتراتيجية لعــام ٢٠١6 - ٢٠٢٠ التــي أقرهــا مجلــس االتحــاد بالتعــاون مــع هيئــة األســواق 
الماليــة اللبنانيــة العــام الماضــي. وفــي إطــار بنــاء القــدرات، تهــدف الخطــة إلــى عقــد سلســلة مــن البرامــج التدريبيــة وورش 
العمــل للمســاهمة فــي تطويــر القــدرات الرقابيــة للهيئــات التنظيميــة وتعزيــز الكفــاءة. ومــن ناحيتهــا، وعــدت هيئة األســواق 

الماليــة بــأن تســتضيف عــددًا مــن الــدورات التدريبيــة ســنويا كجــزٍء مــن تعاونهــا المشــترك مــع االتحــاد.

تمّيــز الحضــور أيضــًا بمشــاركة أخصائييــن فــي قطاعــات عديــدة ، منهــا تكنولوجيــا المعلومــات و اقتصــاد المعرفــة، الــذي 
يعــّول لبنــان علــى دورهــا فــي األســواق الماليــة فــي المراحــل القادمــة، خاصــًة أّن لبنــان أصبــح ثانيــًا فــي العالــم العربــي مــن 
ناحيــة تمويــل شــركات قطــاع المعرفــة واإلبتــكارات الجديــدة التــي غالبــًا مــا تأتــي بهــا تلــك الشــركات. وفــي هــذا تطــور كبيــر 

علمــًا أّن لبنــان لــم يكــن علــى الخارطــة العالميــة للقطــاع الــذي لــم يشــهد أي دعــم يذكــر ســابقًا.

ــره  ــة نظ ــن وجه ــامة ع ــاض س ــة ري ــس الهيئ ــر رئي ــرات Euromoney ، عب ــس مؤتم ــه رئي ــا مع ــرة اجراه ــة مباش ــي مقابل وف
حــول آفــاق النمــو اللبنانــي موضحــًا أن التقلبــات فــي األســواق العالميــة تتزايــد بســبب عــدم التزامــن بيــن إجــراءات المصــارف 
ــدى  ــى م ــان عل ــزي للبن ــك المرك ــات البن ــأن توقع ــور ب ــاغ الحض ــل إب ــة، قب ــادات المتقدم ــن االقتص ــد م ــي العدي ــة ف المركزي
ــادة  ــة زي ــد مواجه ــتقرار عن ــان االس ــا لضم ــعي إليه ــري الس ــي يج ــادرات الت ــًرا للمب ــة، نظ ــة إيجابي ــهًرا القادم ــر ش ــي عش االثن
الفائــدة األمريكيــة المتوقعــة مــن االحتياطــي الفيدرالــي، مشــددًا أن تصنيــف الـــ CDS اللبنانــي ينخفــض تدريجيــًا فــي 
الحــاالت الطبيعيــة ممــا يعكــس ارتياحــًا فــي أســواق الســندات اللبنانيــة، مركــزًا علــى أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه 

ــي. ــمول المال ــين الش ــي تحس ــة ف ــا المالي التكنولوجي

ــدوة  ــان فــي ن ــة الســيد طــارق ذبي ــر األبحــاث واإلعــام لــدى الهيئ وفــي إطــار النــدوات المنعقــدة فــي المؤتمــر، شــارك مدي
 ،EBRD نقاشــية ضمــت مجموعــة مــن الخبــراء المالييــن علــى رأســهم ممثــل عــن المصــرف األوروبــي لإلنمــاء وإعــادة االعمــار
ــي.   ــاد اللبنان ــه لاقتص ــا تعني ــة وم ــية واالقتصادي ــاذج السياس ــر النم ــة تطوي ــي كيفي ــث ف ــى البح ــا ال ــاش خاله ــرق النق تط
ــذي  ــات ال ــي اإلصاح ــروع ف ــة« والش ــاريع التنمي ــل مش ــوذج »تموي ــذ نم ــة بتنفي ــوم الحكوم ــان أن تق ــيد ذبي ــرح الس ــد اقت وق

ــر البنيــة التحتيــة لبلدهــم مــن خــال أســواق رأس مــال شــفافة. يســمح للمواطنيــن بالمشــاركة الفعليــة فــي تطوي

Global Summit Endeavor/LIFE  ،مؤتمر القمة العالمية لألعمال

للســنة الرابعــة علــى التوالــي، اســتضافت منظمــة انديفــور لبنــان ومنظمــة اليــف مؤتمــر القمــة العالميــة األعمــال فــي بيروت 
فــي كانــون األول مــن العــام ٢٠١٧. جمعــت القمــة أكثــر مــن 4٠٠ شــخصًا مــن رجــال األعمــال ورواد ألعمــال المحلييــن وأعضــاء 
الجاليــة اللبنانيــة الناشــطين فــي القطــاع المالــي وقطــاع إقتصــاد المعرفــة للتواصــل واالســتماع إلــى المســؤولين المؤثريــن 

فــي مســتقبل االقتصــاد اللبنانــي. 

بدايــًة قــدم رئيــس الــوزراء اللبنانــي األســتاذ ســعد الحريــري ، لمحــة عامــة عــن القضايــا االقتصاديــة والتجاريــة التــي يواجههــا  
لبنــان ، عارضــًا خطــط حكومتــه لإلصــاح والنمــو ، مســلطًا الضــوء علــى الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه اإلغتــراب اللبنانــي فــي 
دعــم هــذه اإلصاحــات و اعــادة بنــاء االقتصــاد اللبنانــي. وقــال الرئيــس الحريــري إن »لبنــان ســوق كبيــرة لاســتثمار فــي الوقــت 
 Capital Investment الحالــي ، ونحــن نعمــل علــى تطويــر مشــروع اســتثماري يرتكــز علــى تطويــر البنــى التحتيــة فــي لبنــان
Program – CIP« بالتعــاون مــع البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي. وأظهــر التأثيــر الكبيــر لبرنامــج CIP في جــذب صناعات 

مختلفــة والتأكيــد علــى التركيــز علــى المجــاالت التــي تــؤدي إلــى النمــو االقتصــادي فــي لبنــان.

بــدوره ، القــى رئيــس هيئــة األســواق الماليــة األســتاذ ريــاض ســامة، حاكــم مصــرف لبنــان ، كلمــة حــول النظــرة االقتصاديــة 
للبنــان، ومــا يقــوم بــه كل مــن مصــرف لبنــان والهيئــة لتطويــر قطــاع ريــادة األعمــال وقطــاع المعرفــة، قائــًا: »نحــن بصــدد 
ــا ، حيــث تســتعد هيئــة ســوق المــال إلطــاق منصــة تــداول  ــا فــي تطويــر تعاوننــا مــع رواد األعمــال فــي بلدن المضــي قدًم
إلكترونيــة ، والتــي نأمــل أن نقدمهــا خــال النصــف الثانــي مــن عــام ٢٠١8. ســتمّكن هــذه المنصــة التــداول الشــفاف والفعــال، 
وســتضمن إمكانيــة االســتثمار لجميــع الراغبيــن مــن كافــة أنحــاء العالــم، مــع إمكانيــة تــداول األوراق الماليــة اللبنانيــة، ســواء 
كانــت الســندات أو شــهادات اإليــداع أو األســهم. وأضــاف أنــه مــن واجبنــا تحفيــز النظــام البيئــي الريــادي فــي لبنــان مــن أجــل 
عكــس هجــرة األدمغــة ، وخلــق فــرص عمــل والمســاهمة فــي النمــو االقتصــادي. كمــا سيســتمر البنــك المركــزي فــي دعــم 
االقتصــاد مــن خــال دعــم أســعار الفائــدة والدعــم المقــدم لقطاعــات مثــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، 

وقطــاع الســكن.

وأوضــح أن الغــرض مــن إصــدار التعميــم ٣٣١ فــي مصــرف لبنــان هــو ضــخ مئــات الماييــن مــن الــدوالرات فــي األســواق لبــدء 
األعمــال واالبتــكارات التــي مــن شــأنها تعزيــز االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة ، مشــيرا إلــى أن الرؤيــة واضحــة وترتكــز علــى 
تقديــم الدعــم علــى المــدى الطويــل ، حتــى لــو لــم يكــن لبنــان محظوظــا بمــا فيــه الكفايــة فــي تســريع هــذا النمــو كمــا 

كان متوقعــًا، وذلــك بســبب اآلثــار الســلبية لعــدم االســتقرار السياســي وأزمــة الاجئيــن علــى اإلقتصــاد بشــكل عــام.

رغــم ذلــك، ووفًقــا للمؤسســات الدوليــة مثــل Global Entrepreneurship Monitor  فقــد حصــل لبنــان علــى المركــز األول 
مــن حيــث القــدرات االبتكاريــة لــدى الشــباب. وقــد طمــأن رئيــس الهيئــة الحضــور بالقــول  أن األســواق اللبنانيــة قــد اســتقرت 
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 تجــدر اإلشــارة الــى أن الــرأس المــال المطلــوب يعــد رأس مــال تشــغيلي، وإذ أمنــت إحــدى الشــركات المبلــغ األعلــى، فيمكــن 
ــب  ــي دون المتوج ــمالها التأسيس ــة رأس ــي قيم ــة والت ــات المرخص ــة العملي ــوم بكاف ــذا أن تق ــال ه ــرأس الم ــوء ال ــى ض عل

عليهــا. 

مــن جهــة ثانيــة يحظــر نظــام الترخيــص والتســجيل علــى المؤسســة المرخصــة تكليــف أي شــخص مــا لــم يكــن شــخصًا 
مســجًا لــدى الهيئــة للقيــام بإحــدى المهــام المحــددة فيــه، كالمديــر والمســؤول التنفيــذي، وعضــو مجلــس اإلدارة 
والمســؤول المالــي ورئيــس دائــرة االمتثــال ومســؤول اإلبــاغ عــن تبييــض األمــوال و المســؤول عــن حســاب العميــل و مســؤول 
إدارة المخاطــر والمديــر الرئيســي، والمتــداول وهــو أي شــخص يتــداول فــي األدوات الماليــة بصفــة وكيــل للعمــاء أو بصفــة 
مــوّكل لمؤّسســة مرّخصــة كمــا ذكــر النظــام. فتفــرض الهيئــة علــى المؤسســة المرخصــة بــأن يكــون مقــدم الطلــب أهــل 
ــة  ــذ المؤسس ــة، وأن تتخ ــدى الهيئ ــجيل ل ــب التس ــملها طل ــي يش ــف الت ــة الوظائ ــة لتأدي ــاءة الازم ــع بالكف ــب ويتمت ومناس
المرخصــة الخطــوات الازمــة للتحقــق مــن صحــة المعلومــات الــواردة فــي الطلــب. ويحــدد النظــام ايضــًا االمتحانــات التــي 

يجــب علــى مقــدم الطلــب ان يجتازهــا بنجــاح كمــا حّددتهــا هيئــة األســواق الماليــة.

نبذة عن األنظمة التطبيقية التي اطلقتها الهيئة بين عامي 2016 و 2017

نظام التسجيل والترخيص

سلسلة ٢٠٠٠،

كانون الثاني ٢٠١٧

يهــدف هــذا النظــام الصــادر عــن مجلــس إدارة الهيئــة الــى تنظيــم عمــل المؤسســات العاملــة فــي األوراق الماليــة وترخيصه 
مــن قبــل هيئــة األســواق الماليــة كمــا نــص عليــه القانــون ٢٠١١/١6١. وعلــى غــرار العمــل المصرفــي، تكمــن أهميــة »التســجيل 
ــع  ــث تخض ــال، بحي ــواق رأس الم ــي أس ــطة ف ــات الناش ــة المؤسس ــامة ومتان ــان س ــاء وضم ــة العم ــي حماي ــص« ف والترخي

المؤسســات المرخــص لهــا لرقابــة مســتمرة مــن قبــل الهيئــة.  

نظام سلوكيات العمل في األسواق 

سلسلة ٣٠٠٠، 

تشرين الثاني ٢٠١6

ــى  ــدرة عل ــز الق ــأنه تعزي ــن ش ــذي م ــات وال ــدى المؤسس ــع ل ــلوك المتب ــد الس ــي تحدي ــل« ف ــلوكيات العم ــة »س ــن أهمي تكم
ــة.  ــة الفعال ــليمة والرقاب ــات اإلدارة الس ــن آلي ــة، ضم ــا بنزاه ــص له ــات المرخ ــل المؤسس ــان عم ــتثمرين، وضم ــة المس حماي
ويحــدد التنظيــم أيضــا قواعــد تعامــل المؤسســات مــع أمــوال وأصــول الزبائــن، كمــا يحــدد المتطلبــات الازمــة لإلفصــاح 

ــة. ــوق المالي ــة األس ــداث لهيئ ــرات واألح ــض التغيي ــن بع ع

نظام سلوكيات السوق

سلسلة 4٠٠٠،

تشرين الثاني ٢٠١6

يشــير هــذا النظــام إلــى معاييــر الســلوك المطبقــة علــى التــداول مــن قبــل األشــخاص الذيــن يمارســون األعمــال الخاصــة 
بــاألدوات الماليــة. يعتبــر هــذا النظــام بالــغ األهميــة لســامة عمــل الســوق، خاصــة مــن ناحيــة تأميــن أســواق عادلــة وفعالــة 

للتــداول فــي األوراق الماليــة فــي لبنــان.

على المستوى التنظيمي والرقابي

ــور كل  ــان )ICC( ، بحض ــات الضم ــة هيئ ــة مراقب ــع لجن ــم م ــرة تفاه ــة مذك ــع الهيئ ــة، توقي ــورات التنظيمي ــرز التط ــن أب ان م
مــن رئيــس هيئــة األســواق و وزيــر االقتصــاد وأعضــاء الهيئتيــن وذلــك فــي ســبيل تحديــد آليــات العمــل علــى رقابــة منتجــات 
ــل  ــن أفض ــر تأمي ــه عب ــاع وتفعيل ــذا القط ــن ه ــدف تحصي ــك به ــداول، وذل ــة للت ــة قابل ــى أدوات مالي ــزة عل ــن المرتك التأمي
الحمايــة للمســتثمرين و المدخريــن فــي منتجــات التأميــن المتضمنــة لـــ Unit Linked Products أو منتجــات مرتبطــة بــأدوات 

ماليــة متداولــة فــي األســواق الماليــة المحليــة او الدوليــة.

أتــت هــذه االتفاقيــة لتوضــح عمــل الهيئــة واللجنــة بعــد اقــرار قانــون رقــم ١6١ تاريــخ ١١ آب ٢٠١١ الــذي أجــاز لهيئــة األســواق المالية 
رقابــة كافــة األدوات الماليــة القابلــة للتــداول فــي الســوق اللبنانــي، و بذلــك تكــون هــذه االتفاقيــة قــد ســهلت طريــق العمــل 

و أزالــت أي ضبابيــة فــي التشــريعات التــي ترعــى قطاعــي التأميــن و األســواق الماليــة.

و أيضــًا فــي اطــار العمــل علــى تطويــر البنيــة التكنولوجيــة لقطــاع األســواق الماليــة، عملــت هيئــة األســواق باإلشــتراك مــع 
ــة  ــات المقاص ــة ادارة عملي ــي كيفي ــور ف ــو تط ــرف بالـــ CCP أي Central Counterparty، و ه ــا يع ــر م ــى تطوي ــر عل ميدكلي
اإللكترونيــة عنــد الدخــول فــي عمليــات علــى أســواق ماليــة متطــورة كالتــي تنــوي الهيئــة اطاقهــا وبذلــك تكــون الهيئــة 
ــًا  ــة لبناني ــات الخاص ــواق والبورص ــغلين لألس ــل المش ــهل عم ــي تس ــى الت ــة األول ــات العملي ــا اللمس ــد وضعت ــر ق و ميدكلي
ــر  ــا GMEX، لتطوي ــي مجاله ــدة ف ــة والرائ ــركة العالمي ــع الش ــر م ــت ميدكلي ــار، تعاون ــذا اإلط ــي ه ــة. و ف ــل اآلتي ــي المراح ف

ــي. ــوق اللبنان ــة للس ــك مصلح ــي ذل ــا ف ــدة لم ــة الجدي المنظوم

ــاء  ــق بانش ــم ١4٠4 متعل ــوم رق ــخ ٢٠١٧/8/9 مرس ــي بتاري ــوزراء اللبنان ــس ال ــن مجل ــدر ع ــروت، فص ــة بي ــد بورص ــى صعي ــا عل أم
شــركة مغفلــة لبنانيــة بإســم »بورصــة بيــروت ش.م.ل.« كمــا نــّص قانــون األســواق الماليــة رقــم ١6١ والصــادر فــي ١٧/٢٠١١/٠8. 
بنــاًء علــى هــذا القــرار َحّلــت شــركة بورصــة بيــروت ش.م.ل. مــكان »بورصــة بيــروت« وتــم تأســيس مجلــس إدارة مؤقــت يهــدف 
الــى وضــع األطــر والنظــم لنقــل أصــول البورصــة وتشــغيلها مــن القطــاع الخــاص فــي مــدة زمنيــة محــددة ضمن المرســوم. 

األنظمة التطبيقية التي أطلقتها الهيئة في العام 2017

أمــا فــي مــا خــص األنظمــة التي أطلقتهــا الهيئة رســميًا فــي العــام ٢٠١٧، أطلقت الهيئــة نظام الترخيــص والتســجيل و نظام 
عــرض االدوات الماليــة علــى الجمهــور، فــي كانــون الثانــي وآب ٢٠١٧ علــى التوالــي. ويهــدف نظــام عــرض االدوات الماليــة علــى 
الجمهــور إلــى تحديــد المتطلبــات الخاصــة بعــرض األدوات الماليــة المقّدمــة للجمهــور فــي لبنــان، وتحديــد أنــواع عــروض 
األدوات الماليــة المعفيــة أو المعروضــة علــى العــرض العــام.  إّن أهميــة هــذا النظــام تكمــن فــي تحديــد تفاصيــل العــرض 
ــف  ــات التعري ــرح وكتيب ــتندات الط ــة مس ــة لكاف ــة دقيق ــد مراجع ــة بع ــات المرخص ــل المؤسس ــن قب ــد م ــلوبه المعتم واس

المقدمــة الــى الهيئــة، كمــا تحديــد موجبــات اإلمتثــال وذلــك حمايــًة للمســتثمر. 

امــا نظــام الترخيــص والتســجيل فســاهم فــي تعزيــز قــدرة األخصائييــن المالييــن علــى تأســيس مؤسســات وســاطة 
ماليــة ، وذلــك بعدمــا خفضــت الهيئــة الــرأس المــال المطلــوب  للتأســيس. فعلــى ســبيل المثــال، تــم تخفيــض الــرأس المــال 
المطلــوب لتأســيس مؤسســات الوســاطة الماليــة التــي تعنــى فقــط فــي تقديــم المشــورة Advising للجمهــور فــي كافــة 
المواضيــع المتعلقــة بالعمــل فــي األســواق الماليــة مــن خمــس مليــارات ليــرة لبنانيــة كحــد أدنــى الــى مــا يــوازي فقــط ١5٠ 
مليــون ليــرة لبنانيــة. وايضــًا، عملــت الهيئــة علــى تســهيل تأســيس شــركات وســاطة ماليــة هدفهــا  تعريــف األشــخاص 
وترتيــب Arranging األعمــال المتصلــة باألســواق الماليــة كالعمــل علــى ترتيــب اتفاقيــات الدمــج واالســتحواذ، وعمليــات طــرح 
ــي  ــداول ف ــل أو الت ــة التعام ــا رخص ــة. أم ــرة لبناني ــون لي ــه ٣٠٠ ملي ــي قيمت ــال تأسيس ــي رأس م ــاص، ف ــام أو الخ ــاب الع لاكتت
ــت  ــيولة Dealing، فانخفض ــن الس ــوق ومؤم ــع الس ــة صان ــاء ورخص ــاب العم ــة أو حس ــاب المؤسس ــن حس ــة م أدوات مالي
بدورهــا الــى رأس مــال تأسيســي قيمتــه 6٠٠ مليــون ليــرة لبنانيــة، بعدمــا كان الحــد األدنــى لتأســيس شــركة وســاطة ماليــة 

يتطلــب رأس مــال بقيمــة الـــ 5 مليــار ليــرة لبنانيــة.  

أمــا علــى صعيــد الترخيــص إلدارة المحافــظ وهيئــات اإلســتثمار الجماعــي Managing والترخيــص المخصــص لتقديــم 
خدمــات حفــظ األصــول وإدارة الحقــوق والمنافــع Custody، فأتــت قيمــة رأس المــال المطلــوب للتأســيس بـــ ٣ مليــار ليــرة 

.Custody و6 مليــار ليــرة لبنانيــة للترخيــص المتعلــق بـــأعمال الـــ Managing لبنانيــة للترخيــص المتعلــق بـــأعمال الـــ
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ــم  ــادة تنظي ــة اع ــي عملي ــي ف ــى المض ــام ٢٠١٧ ال ــي الع ــة ف ــعت الهيئ ــد س ــد التنظيمــي، فق أمــا علــى الصعي
القــرارات الصــادرة مــن المجلــس واعــادة صياغتهــا لتتناســب مــع األنظمــة التطبيقيــة التــي أصدرتهــا تباعــًا منــذ العــام ٢٠١5، 
وذلــك ليصبــح لــكل عمــل متعلــق باألســواق الماليــة مرجــع قانونــي مــن ضمــن إحــدى األنظمــة التطبيقيــة الصــادرة عــن 

هيئــة األســواق الماليــة.

وعلــى هــذا الصعيــد، أصــدر مجلــس الهيئــة قــرار رقــم ٢5 الــذي ينشــر الئحــة وأرقــام مؤسســات الوســاطة الماليــة المســجلة 
ــة )5(  ــة خمس ــس الهيئ ــن مجل ــدر ع ــة، ص ــد األنظم ــرار توحي ــًا بق ــة. وعم ــل الهيئ ــن قب ــنويا م ــادرة س ــول الص ــب األص حس
إعامــات للجمهــور توضــح التعديــات الــواردة علــى األنظمــة التطبيقيــة بعــد إدخــال األجــزاء الــواردة فــي القــرارات الســابقة 
مــا قبــل العــام ٢٠١٧ أو اقــرار تعديــات مرتبطــًة بمســعى مجلــس إدارة الهيئــة مواكبــة حاجــات الســوق والتطــورات وذلــك 

عبــر مراجعــات دوريــة لكافــة األنظمــة والقــرارات الصــادرة عــن الهيئــة وهــي:

مضمونإعام

إلغاء نص المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 14متعلق بتعديل القرار رقم 14  تاريخ 10 شباط 212014
التطبيقيــة 22 األنظمــة  تطبيــق  بنطــاق  متعلــق 

الهيئــة عــن  الصــادرة  التنظيميــة  والقــرارات 
توحيــد األنظمــة مــع القــرارات التنظيميــة الصــادرة عــن 

الهيئــة ضمــن مجموعــة واحــدة متكاملــة
ــواق 23 ــي األس ــلوكيات ف ــام الس ــل نظ ــق بتعدي متعل

 الماليــة سلســلة 4000 وإلغــاء القــرار رقــم 22 تاريــخ 
9 آب 2016 والقرار رقم 6 تاريخ 20 تشرين الثاني 2013

نظــام  مــن   4٢٠٢ المــادة  مــن  الثامــن  البنــد  نــص  إلغــاء 
الســلوكيات فــي األســواق الماليــة سلســلة 4٠٠٠ المتعلقــة 
بحظــر األعمــال أو الممارســات التــي تنطــوي علــى تاعــب أو 

ــل.  تضلي
إلغــاء القــرار رقــم ٢٢ المتعلــق بمنــع التاعــب باألســعار 
العائــدة لــألدوات الماليــة كمــا ألغــي القــرار رقــم 6 المتعلق 
بحظــر االســتغال الشــخصي للمعلومــات المميــزة غيــر 

ــة. ــواق المالي ــي األس ــل ف ــد التعام ــة عن المعلن
ــي 25 ــجيل ف ــص والتس ــام الترخي ــل نظ ــق بتعدي متعل

األســواق الماليــة مجموعــة 2000 وبإلغــاء القــرار رقــم 
24 تاريــخ 29 أيلــول 2016

ــات  ــة بمتطلب ــادة 2204 المتعلق ــن الم ــرة )6( م ــت الفق ّعدل
ــص. الترخي

ّعدلــت مــواد البــاب “ه” المتعلــق بالموافقة على األشــخاص 
ــجلين- المتطلبات واآللية. المس

يتوجــب  التــي  باالمتحانــات  المتعلــق  الجــدول  ّعــدل 
علــى مقــدم الطلــب النجــاح فيهــا قبــل تقديــم طلــب 
التســجيل والمرفــق بالملحــق رقــم 5 مــن نظــام الترخيــص 

والتســجيل.
)المتعلــق   2016 أيلــول   29 تاريــخ   24 رقــم  القــرار  ألغــي 
المهــام  بعــض  لمزاولــة  توفرهــا  الواجــب  بالمؤهــات 

الماليــة(. بــاألدوات  المتعلقــة  المنظمــة 
متعلق بإلغاء القرار 16 تاريخ 27 تشرين الثاني 2014 26

المتعلق باألدوات والمنتجات المالية
ألغي القرار رقم 16 المتعلق باألدوات والمنتجات المالية.

متعلق بتعديل نظام عرض األدوات المالية سلسلة 28
6000

المســجلة  الماليــة  الوســاطة  مؤسســات  الــى  موجــه 
األصــول حســب 

Offers of Securities  نظام عرض االدوات المالية على الجمهور

سلسلة 6٠٠٠،

آب ٢٠١٧

يهــدف هــذا النظــام إلــى تحديــد المتطلبــات الخاصــة بعــرض األدوات الماليــة المقّدمــة للجمهــور فــي لبنــان، وتحديــد أنــواع 
ــرض  ــم ع ــات لتقدي ــد المتطلب ــام، وتحدي ــرض الع ــى الع ــة عل ــات المفروض ــن المتطلب ــة م ــة المعفي ــروض األدوات المالي ع

معفــي لــألدوات الماليــة.

 Listing Rules نظام قواعد اإلدراج

سلسلة ٧٠٠٠،

متوقع نشره في الجريدة الرسمية في العام ٢٠١8

ــات  ــد المتطلب ــان، وتحدي ــي لبن ــة ف ــب إدراج أدوات مالي ــدر لطل ــة للمص ــات الازم ــد المتطلب ــى تحدي ــام إل ــذا النظ ــدف ه يه
للحفــاظ علــى إدراج األدوات الماليــة، ومتطلبــات الحفــاظ علــى األســس الســليمة لحوكمــة الشــركات مــن قبــل المصدريــن 

ــن.  المدرجي

Collective Investment Scheme  نظام هيئات اإلستثمار الجماعي

سلسلة 8٠٠٠،

متوقع نشره في الجريدة الرسمية في العام ٢٠١8

يشــمل هــذا النظــام إنشــاء وتشــغيل هيئــات اســتثمار جماعــي بمــا فــي ذلــك هيئــات اســتثمار إســامية فــي لبنــان بموجــب 
القانــون رقــم ٧٠6 غيــر أنــه ال يشــمل اســتخدام هيئــات االســتثمار الجماعــي لغــرض التســنيد بموجــب القانــون ٧٠5، نظــرًا إلــى 
أنــه قانــون منفصــل يســتخدم شــكل الصنــدوق المشــترك بــكل بســاطة ألغــراض أخــرى. ويهــدف هــذا النظــام إلــى تنظيــم 
عمليــة إقامــة، وترخيــص، وطــرح وإدارة هيئــات اســتثمار جماعــي واألنشــطة المرافقــة لها فــي لبنان، وإلــى تحديــد المتطلبات 

التــي ترعــى عمــل مــدراء هيئــات االســتثمار الجماعــي، وودعــاء هيئــات االســتثمار الجماعــي ووكاء التوزيــع المعتمديــن.
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وعلــى صعيــد مجلــس الهيئــة الــذي يضطلــع بصاحّيــات شــاملة مــن شــأنها أن تعــّزز حمايــة المســتثمر وتشــّجع 
االســتثمار فــي األســواق المالّيــة حيــث لــه صاحّيــة وضــع األنظمــة العاّمــة بإنشــاء البورصــات وإدارتهــا، واألنظمــة المتعّلقــة 

بإنشــاء وتســيير أعمــال المؤّسســات التــي تتعاطــى الوســاطة المالّيــة وتوظيــف أمــوال الجمهــور.

كمــا ُيعنــى المجلــس بوضــع األنظمــة المتعّلقــة باألدبيــات التــي يتوّجــب علــى مقّدمــي الخدمــات المالّيــة ومســتخدميهم 
التقّيــد بهــا وصاحّيــة الترخيــص بإنشــاء المؤّسســات والهيئــات التــي تتعاطــى الوســاطة المالّيــة وتوظيــف األمــوال وعملّيــات 

التســنيد علــى اختــاف أنواعهــا.

وانطاقــًا مــن مســؤولّيته المذكــورة أعــاه، عقــد مجلــس الهيئــة ســبعة عشــر اجتماعــًا واّتخــذ ثــاث مائــة وثاثــة عشــر  ]٣١٣[ 
قــرارًا تنظيمّيــًا وإداريــا فــي العــام ٢٠١٧، منهــا ]١9١[ قــرارًا متعلقــًا بعمــل الهيئــة الداخلــي.

عدد القراراتتاريخ انعقاد مجلس الهيئة#

12017 914 كانــون الثانــي 
22017 307 كانــون الثانــي 
32017 شباط   1313
42017 614 آذار 
52017 319 نيســان 
62017 2426 نيســان 
72017 آيار   1115
82017 حزيران   1226
92017 تموز   320
102017 726 آب 
112017 2133 آب 

122017 أيلول   1115
132017 215 تشــرين األول 
142017 2313 تشــرين األول 
152017 720 تشــرين الثانــي 
162017 2818 تشــرين الثانــي 
172017 1819 كانــون األول 

ــر  ــًا وعش ــر تحقيق ــة عش ــة بخمس ــواق المالّي ــى األس ــة عل ــدة الرقاب ــت وح ــد قام ــي، فق ــا علــى الصعيــد الرقاب أّم
ــة حيــث رّكــزت علــى عــّدة جوانــب فــي تحقيقهــا،  ــاألوراق المالّي ــة التــي تتــداول ب ــات تدقيــق علــى المؤسســات المالّي عملي
منهــا مــا يخــّص التاعــب باألســعار، والتــداول غيــر الشــرعي عبــر اســتغال المعلومــات، ونقــص متعّمــد فــي تقاريــر اإلفصــاح 
كمــا التعــاون مــع هيئــات قضائّيــة أجنبّيــة للتوّصــل إلــى نتائــج ايجابّيــة فــي تحقيــق داخلــي، وغيرهــا مــن الملفــات المتنّوعــة 

ذات الصلــة. ورفعــت النتائــج كافــة إلــى مجلــس إدارة الهيئــة التخــاذ القــرارات المناســبة. 

ــام ٢٠١٧  ــي الع ــًا ف ــن ]١8٣[ طلب ــة وثماني ــة و ثاث ــة مائ ــة ودراس ــة بمراجع ــواق المالي ــى األس ــة عل ــدة الرقاب ــت وح ــا قام كم
تمحــورت حــول الطلبــات المقّدمــة مــن قبــل المؤسســات والشــركات المالّيــة وشــركات الوســاطة المالّيــة والمصــارف التــي 
تناولــت جوانــب مختلفــة، منهــا طلبــات تتعلــق بالتعامــل مــع مراســلين أجانــب جــدد، طلبــات االكتتــاب فــي أســهم زيــادة 
رأس المــال، كمــا إصــدار تراخيــص جديــدة أو تعديلهــا والتأكــد مــن تطبيــق معاييــر التســويق ألوراق مالّيــة جديــدة وســندات 

وصناديــق اســتثمار مشــتركة ومنتجــات مركبــة.

يبّيــن الرســم البيانــي )أدنــاه( أّن القســم األكبــر مــن المراجعــات المئــة وثاثــة وثمانيــن ]١8٣[ التــي عالجتهــا الوحــدة، كانــت 
حــول الطلبــات المتعّلقــة بتســويق صناديــق االســتثمار المشــتركة )أو تعديــل علــى الصناديــق( والتــي شــّكلت أربعــة وثاثيــن 
طلبــًا ]٣4[، يتبعهــا ثاثــة وعشــرون ]٢٣[ طلبــًا متعلقــًا بإصــدار أو تســويق أســهم تفضيليــة، وإحــدى وعشــرون ]٢١[ طلبــًا 
للتعامــل مــع مراســلين جــدد، إضافــًة الــى تســعة عشــرة ]١9[ طلبــًا متعلقــًا بســندات وشــهادات ايــداع إضافــًة الــى تســويق 

منتجــات التأميــن المرتبطــة بــأدوات ماليــة.

أمــا طلبــات ترخيــص أو تعديــل رخصــة مؤسســات وســاطة ماليــة أتــى مجموعهــا فــي العــام ٢٠١٧ ثمانيــة ]8[ طلبــات وواحــد 
ــواع  ــول أن ــات ح ــن الطلب ــر م ــدد األكب ــى الع ــة. وأت ــواق المالي ــي األس ــل ف ــراد للعم ــجيل أف ــًا بتس ــًا متعلق ــرين ]٢١[ طلب وعش

مختلفــة عددهــا ســتة وأربعــون ]46[ طلبــًا مــن المجمــوع العــام.

ــاطة  ــركات الوس ــة وش ــركات المالي ــات والش ــل المؤسس ــن قب ــة م ــات المقدم ــة الطلب ــة لمراجع ــبة المئوي النس
ــارف ــة والمص المالي
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أسهم تفضيلية

طلب لتسويق منتجات التأمين المرتبطة بأدوات مالية
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طلب تسجيل أفراد

آخر
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ــة  ــة بدراس ــؤون القانوني ــة الش ــت مديري ــا قام ــة به ــام المناط ــا بالمه ــار قيامه ــي إط ــة، وف ــر التنظيمي ــن األط ــًا ضم وأيض
طلبــات التأســيس لعــدد مــن مؤسســات الوســاطة الماليــة فــي لبنــان وطلبــات الترخيــص لمزاولــة أنشــطة خاصــة باألعمــال 
ــاألدوات الماليــة باإلضافــة الــى الطلبــات األخــرى المقدمــة مــن الوســطاء المالييــن ومنهــا علــى ســبيل المثــال  المتعلقــة ب

ــة.  ــتثمار جماعي ــات اس ــج هيئ ــاء و/أو تروي ــة وبإنش ــن األدوات المالي ــة م ــواع مختلف ــج أن ــدار و/أو تروي ــة بإص ــك المتعلق تل

ــان  ــي لبن ــن ف ــندات الدي ــن س ــد م ــوع جدي ــويق ن ــدار وتس ــة إص ــى دراس ــة عل ــت المديري ــة عمل ــر التنظيمي ــن األط ــًا ضم وأيض
وهــي ســندات الديــن الخضــراء أو Green Bonds، وقــد بــدأت الهيئــة العمــل فــي هــذا الشــأن فــي أواخــر العــام ٢٠١٧ ضمــن 

آليــة تعــاون مــع مؤسســة الـــ IFC، الشــركة المتخصصــة فــي أمــور القطــاع الخــاص لــدى البنــك الدولــي.

ــن  ــدرت ع ــي ص ــة الت ــة التطبيقي ــى األنظم ــات عل ــن التعدي ــدد م ــداد ع ــى إع ــام ٢٠١٧ عل ــال الع ــة خ ــت المديري ــا وعمل كم
ــا: ــة منه الهيئ

- اإلعام رقم ٢١ المتعلق بتعديل القرار رقم ١4 تاريخ ١٠ شباط ٢٠١4 )متعلق بهيئات االستثمار الجماعي(،

- اإلعام رقم ٢٢ المتعلق بنطاق تطبيق األنظمة التطبيقية و القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، 

- اإلعــام رقــم ٢٣ المتعلــق بتعديــل نظــام الســلوكيات فــي األســواق الماليــة سلســلة 4٠٠٠ وإلغــاء القــرار رقــم ٢٢ تاريــخ 9 
آب ٢٠١6 والقــرار رقــم 6 تاريــخ ٢٠ تشــرين الثانــي ٢٠١٣ )متعلــق بحظــر االســتغال الشــخصي للمعلومــات المميــزة غيــر المعلنــة 

عنــد التعامــل فــي األســواق الماليــة(، 

- اإلعــام رقــم ٢5 المتعلــق بتعديــل نظــام الترخيــص والتســجيل فــي األســواق الماليــة مجموعــة ٢٠٠٠ وبإلغــاء القــرار رقــم 
٢4 تاريــخ ٢9 أيلــول ٢٠١6)المتعلــق بالمؤهــات الواجــب توفرهــا لمزاولــة بعــض المهــام المنظمــة المتعلقــة بــاألدوات الماليــة(، 

- اإلعام رقم ٢6 المتعلق بإلغاء القرار ١6 تاريخ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١4 المتعلق باألدوات والمنتجات المالية، 

- اإلعام رقم ٢8 المتعلق  بتعديل نظام عرض األدوات المالية سلسلة 6٠٠٠. 

هــذا باإلضافــة الــى اســتكمال المشــاركة فــي عمليــة ترجمــة نظاميــن تطبيقييــن الــى اللغــة العربيــة واللذيــن  ســوف ينشــرا 
ــات اإلســتثمار الجماعــي   فــي الجريــدة الرســمية فــي العــام ٢٠١8 وهمــا:  نظــام قواعــد اإلدراج Listing Rules  و نظــام هيئ

Collective Investments Scheme.

ســاهمت مديريــة الشــؤون القانونيــة ايضــًا بوضــع فهــرس للمصطلحــات الماليــة بالتعــاون مــع اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة 
العربيــة بهــدف توحيــد المفاهيــم فيمــا بيــن البلــدان االعضــاء. اخيــرًا قامــت مديريــة الشــؤون بدراســة عــدد مــن اتفاقيــات 
التعــاون الدوليــة التــي قامــت الهيئــة بتوفــا مــع نظيراتهــا الســيما تلــك المبرمــة مــع الجمهوريــة الروســية ممثلــًة بالمصــرف 
المركــزي الروســي. كمــا وعملــت المديريــة علــى صياغــة اتفاقيــة التعــاون الموقعــة مــا بيــن هيئــة االســواق الماليــة ولجنــة 

مراقبــة هيئــات الضمــان.  
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نوعية الطلبات التي نظر بها مجلس الهيئة في العام 2017

أّمــا نوعيــة الطلبــات التــي نظــر بهــا مجلــس الهيئــة فــي العــام 2017، فأتــت علــى الشــكل اآلتــي، حيــث شــّكلت طلبــات تكوين 
وزيــادة رأس مــال مؤّسســات الوســاطة المالّيــة المرّخصــة وتمديــد مهــل الترخيــص والحصــول علــى صفــة شــخص مســجل 
حوالــي %27 مــن مجمــل الطلبــات المقّدمــة إلــى مجلــس الهيئــة ]مختلــف[، كمــا شــّكلت عملّيــة الترخيــص لتســويق أدوات 
مالّيــة واردة فــي عقــود ضمــان وتســويق أدوات مالّيــة وهيئــات إســتثمار جماعــي حوالــي %42 مــن مجمــل الطلبــات المقّدمــة 

إلــى مجلــس الهيئــة.

فعالــج المجلــس مــا يقــارب المئــة واثنيــن وعشــرين ]122[ طلبــًا خارجيــًا، منهــا ســتة وخمســون ]56[ طلبــًا مــن مصــارف لبنانّيــة، 
واحــد و ثاثــون ]31[ طلبــًا مــن مؤّسســات مالّيــة، واحــد وعشــرون ]21[ طلبــًا مــن مؤّسســات وســاطة مالّيــة و ســتة طلبــات ]6[ 
مــن أفــراد، إضافــًة الــى أربعــة طلبــات ]4[ مــن مؤّسســة رقابّيــة رديفــة، وثاثــة ]3[ طلبــات مــن شــركات محــدودة المســؤولية، 

اضافــًة الــى طلــب وحيــد ]1[ مــن جمعيــة المصــارف. 

الجهة المسؤولة عن تقديم الطلبات إلى مجلس الهيئة 
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على مستوى تطوير قدرات الكادر الرقابي والقانوني لدى الهيئة

عملــت مديريــة المــوارد البشــرية بالتنســيق مــع رؤســاء الوحــدات اإلداريــة علــى تدريــب وتطويــر الموظفيــن لتعزيــز كفاءاتهم 
وذلــك مــن خــال المشــاركة فــي دورات تدريبيــة إقليميــة ودوليــة؛ علــى ســبيل المثــال، البرنامــج التدريبــي الــذي نظمتــه الهيئة 
ــة العربيــة حــول مكافحــة الجرائــم الماليــة فــي األســواق فــي ١8 تشــرين األول ٢٠١٧ وورش العمــل  مــع اتحــاد األوراق المالي

المنعقــدة مــع هيئــات رقابيــة دوليــة والتــي شــارك فيهــا موظفــو الهيئــة لمتابعــة آخــر التطــورات الرقابيــة.

برنامج الشهادة الدولية لتنظيم األسواق المالية
ــان  ــر األبحــاث واإلعــام الســيد طــارق ذبي حضــر كل مــن عضــو مجلــس اإلدارة التنفيــذي الســيد فــراس صفــي الديــن ومدي
البرنامــج المشــترك لكليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد والمنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة IOSCO حــول تفعيــل 
تنظيــم ســوق األوراق الماليــة الــذي يهــدف إلــى تعزيــز فهــم المســؤولين فــي الهيئــات الرقابيــة للتحديــات الجديــدة فــي 

ــال.  ــوق رأس الم ــة س ــم ومراقب ــم تنظي عال
البرنامــج المــوزع علــى مرحلتيــن، تغطــي المرحلــة األولــى فيــه أساســيات وتحديــات تنظيــم األوراق الماليــة واالمتثــال فيهــا 
عبــر عــرض مفصــل يقدمــه أخصائيــون فــي األوراق الماليــة. أمــا المرحلــة الثانيــة فتهــدف إلــى استشــراف المراحــل والتحديات 
المســتقبلية والنظــر إلــى األمــام فيمــا يتعلــق بالتحديــات التنظيميــة الحاليــة والمســتقبلية والقضايــا الناشــئة والتــي قدمهــا 
ــة  ــة المالي ــات العام ــي السياس ــرز واضع ــة وأب ــة الدولي ــات األوراق المالي ــارد ومنظم ــي هارف ــن ف ــن بارزي ــاركين أكاديميي لمش

والرقابيــة فــي الــدول الناميــة. 
يعــد برنامــج الشــهادة الدوليــة لتنظيــم األســواق الماليــة أحــد أفضــل البرامــج العالميــة فــي مواكبــة آخــر التطــورات العلميــة 
فــي عالــم تنظيــم األســواق الماليــة، تشــترك فــي ادارتــه واإلشــراف العــام عليــه كل مــن IOSCO وكليــة الحقــوق بجامعــة 
هارفــارد PIFS-HLS وذلــك لضمــان جــودة واســتمرارية البرنامــج تلبيــًة لتوقعــات الحضــور والمشــاركين، حيــث يتضمــن مــن 
جملــة مــا يتضمنــه، اســتخدام دراســة حــاالت حقيقيــة وتماريــن افتراضيــة وتماريــن جماعيــة إضافــًة الــى قــراءات معمقــة 

 .IOSCO لعــدد مــن المرافعــات القانونيــة لقضايــا ماليــة فــي عــدد مــن الــدول المنضويــة تحــت منظمــة الـــ

ورشة عمل المعهد الدولي إلنفاذ األوراق المالية ورقابة األسوق
وكمــا جــرت العــادة، شــارك وفــد مــن الهيئــة بورشــة العمــل الســنوية التــي تنظمهــا هيئــة األوراق الماليــة والبورصــات 
األمريكيــة SEC تحــت عنــوان International Institute for Securities Enforcement and Market Oversight، بحضــور 
ــى  ــة عل ــدة الرقاب ــن وح ــوظ ع ــا محف ــيدة ريت ــم والس ــز الع ــيد عزي ــا الس ــدًا، حضره ــن 6٠ بل ــر م ــن أكث ــا م ــن ١4٠ مندوب ــر م أكث
ــاون  ــاء والتع ــهيل االلتق ــى تس ــي ال ــكل أساس ــذه بش ــل ه ــة العم ــدف ورش ــي ٢٠١٧. ته ــرين الثان ــي ١٣ تش ــة ف ــواق المالي األس
وتبــادل األفــكار والخبــرات بيــن الهيئــات الرقابيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم بغيــة تحديــد أفضــل الممارســات ورفــع المعاييــر 

الدوليــة لبنــاء أســواق ماليــة مزدهــرة ومتطــورة.
وقــد عالجــت ورشــة العمــل ايضــًا، اآلليــات المعتمــدة لبنــاء برنامــج رقابــي للتطبيــق وادارة التنســيق والتعــاون بيــن الهيئــات 
الرقابيــة الماليــة والمدعيــن العاميــن والســلطات القضائيــة المختصــة، فضــًا عــن آليــات التحقيــق المعتمــدة لكشــف 
ــعار  ــب باألس ــواق والتاع ــب باألس ــة كالتاع ــركات المدرج ــا الش ــوم به ــي تق ــة الت ــات الممنوع ــة والممارس ــم المالي الجرائ

ــرعي.  ــر الش ــداول غي ــة للت ــات الخاص ــتعمال المعلوم واس

برنامج المعهد الدولي السنوي السابع والعشرين لنمو سوق األوراق المالية
Securities and Exchange Commission – SEC فــي إطــار التعــاون مــع هيئــة األوراق الماليــة والبورصــات األمريكيــة

حضــر كل مــن مديــرة الشــؤون القانونيــة األســتاذة كاليــن عــون معــراوي وموظفــي وحــدة الرقابــة علــى األســواق الماليــة 
الســيدة ياســمين فاخــوري والســيدة تمــارا بــو فخرالديــن والســيد كمــال الخطيــب برنامــج المعهــد الدولــي الســنوي الســابع 
 27th Annual International Institute for Securities Market Growth والعشــرين لنمــو ســوق األوراق الماليــة -  
وذلــك فــي ٢٧ آذار ٢٠١٧. تركــز البرنامــج فــي دورتــه الســابعة والعشــرين علــى التغييــرات الدوليــة فــي التكنولوجيــا المعتمــدة 
ــة  ــة المبني ــف )High Frequency Trading( ودور الرقاب ــرعة والكثي ــق الس ــداول الفائ ــا الت ــواق ومنه ــى األس ــداول عل ــي الت ف
 Cybersecurity ــت ــبكة اإلنترن ــى ش ــن عل ــة باألم ــا المتعلق ــن القضاي ــًا ع ــًا فض ــر التكنولوجي ــد مخاط ــات تحدي ــى آلي عل

ــات، كمــا اإلبتــكارات الماليــة الجديــدة  والمخاطــر المســتجدة التــي تواكبهــا. وخصوصيــة البيان
ومــن أهميــة المواضيــع المطروحــة ايضــًا، موضــوع اآلليــات المعتمــدة فــي التأســيس لمنظومــة كاشــفي الفســاد الــذي 
ــي  ــوال ف ــض األم ــة تبيي ــا مكافح ــة منه ــع مختلف ــي مواضي ــور ف ــق الحض ــا تعم ــة، كم ــة الفعال ــب الرقاب ــي صل ــن ف تكم
ــن  ــدد المحاضري ــواق. وش ــى األس ــة عل ــات المالي ــي التعام ــداع ف ــر والخ ــاطات التزوي ــن نش ــد م ــى الح ــل عل ــواق والعم األس

%5٢ %48

ذكر

أنثى

أعمال الهيئة على المستوى اإلداري

ــواق  ــة األس ــزت هيئ ــام ٢٠١١، تمي ــي الع ــائها ف ــخ انش ــذ تاري من
أهمهــا  عديــدة  أهــداف  تحقيــق  علــى  بالعمــل  الماليــة 
تعزيــز األطــر التنظيميــة والرقابيــة علــى األســواق، فضــًا عــن 
ــر  ــي تطوي ــة ف ــواق المالي ــول دور األس ــة ح ــف والتوعي التثقي
االقتصــاد الوطنــي. فدورهــا هــذا، خولهــا اعتمــاد طاقــم 
بشــري يمتــاز بالعلــم والوعــي والمعرفــة فــي عمــل األســواق 

الماليــة المحليــة والعالميــة.
فنشــطت الهيئــة علــى المســتوى اإلداري بشــكل فاعــل فــي 
تطبيــق وتطويــر األنظمــة المعمــول بهــا لديهــا، كمــا عملــت 
علــى زيــادة عديدهــا مــن أصحــاب االختصــاص ضمــن اآلليــات 

والمعاييــر المتبعــة فــي أفضــل الشــركات. 

اإلنتقال الى المقر الرئيسي الجديد 
ــا  ــل مقره ــرة لنق ــرات األخي ــة التحضي ــتكملت الهيئ ــا اس كم
الرئيســي الــى مركزهــا الجديــد الواقــع علــى شــارع رومــا، 

ــرا.  ــي الحم ــة ف ــة الوردي منطق

على مستوى شؤون الموظفين 

وبنــاًء علــى توجيهــات مجلــس إدارة الهيئــة، قامــت مديريــة 
ــن  ــة« م ــري »للهيئ ــاز البش ــتكمال الجه ــرية باس ــوارد البش الم
خــال توظيــف األشــخاص الذين اســتوفوا الشــروط المحددة 
فــي الوصــف الوظيفــي لامتحانــات المطلوبــة، بالتعــاون 
 ESA »مــع مؤسســة »تقييــم« و«المعهــد العالــي لألعمــال

ــي.  ــى التوال ــس عل ــام الخام للع
وبعدمــا كان التــوازن والمســاواة فــي عــدد النســاء والرجــال 
العامليــن لــدى الهيئــة فــي العــام ٢٠١6 واضحــًا، تميــز العــام 
٢٠١٧ بتفــوق عــدد المســتخدمات لــدى الهيئــة علــى عــدد 

ــي. ــدول التال ــا الج ــر لن ــا يظه ــور كم ــتخدمين الذك المس

التوزيع الجندري لموظفي الهيئة

شهادة درجة شهادة ثانوية
البكالريوس

شهادة 
ماجستير أو ما 

يعادلها

أكثر من ٢٠ سنة خبرة %١٢

%١9

%5٣

%١4

%٢

من ١6 إلى ٢٠ سنة

من ١١ إلى ١5 سنة

من 6 إلى ١٠ سنة

5 سنوات من الخبرة

شهادة دكتوراه
%٠

%٠

%١٠

%١٠

%٢

%5٣

%٣٣

%١٢

%٢٠

%٢٠

%٣٠

%٣٠

%4٠

%4٠

%5٠

%5٠

%6٠

%6٠

البشــري  الجهــاز  لــدى  العلميــة  الكفــاءة  ناحيــة  أمــا مــن 
أصحــاب  مــن  هــم  العليــا  الشــهادات  حاملــي  ان  حيــث 
الخبــرة الطويلــة فــي طبيعــة عمــل األســواق، فتتــراوح نســبة 
ــي الـــ %84  ــر بحوال ــنوات أو اكث ــر س ــرة عش ــن ذو خب الموظفي

مــن المجمــوع العــام للموظفيــن. 

التحصيل العلمي لموظفي الهيئة

سنوات الخبرة لدى موظفي الهيئة
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التواصل مع الجمهور
كان لمديريــة األبحــاث واإلعــام دور فاعــل فــي التحضيــر لعــدد مــن المؤتمــرات وورش العمــل التــي عقدتهــا الهيئــة برعايــة 
ــة.  ــواق المالي ــي األس ــطين ف ــل الناش ــن قب ــعة م ــاركة واس ــرات بمش ــزت المؤتم ــث تمي ــامه، بحي ــاض س ــتاذ ري ــها األس رئيس
وبدورهــا، أرســت المديريــة تعميــم نشــرة إخباريــة الكترونيــة مفصلــة علــى الجمهــور، متضمنــًة أبــرز مــا دار مــن نقاشــات فــي 

المؤتمــرات التــي قامــت أو ســاهمت بهــا الهيئــة.
باإلضافــة الــى نشــر ومواكبــة جميــع نشــاطات الهيئــة فــي اإلعــام، تابعــت مديريــة األبحــاث واإلعام علــى الصعيــد الداخلي 
تحضيــر التقاريــر اإلعاميــة اليوميــة التــي تلخــص أهــم مــا نشــر فــي الصحــف االقتصاديــة المحليــة والعالميــة لمشــاركتها 
مــع مجلــس اإلدارة وكافــة العامليــن لــدى الهيئــة. كمــا اســتمرت بتحضيــر البيانــات الماليــة اليوميــة والدوريــة والمتعلقــة 
ــة  ــدى كاف ــة ل ــي واألدوات المركب ــتثمار الجماع ــق اإلس ــة بصنادي ــة المتعلق ــات اإلحصائي ــا البيان ــروت كم ــة بي ــة بورص بحرك

المؤسســات الماليــة وشــركات الوســاطة الماليــة والمصــارف لنشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة.

محاضرات عن األسواق المالية 
ــس  ــدى مجل ــن ل ــن الحقوقيي ــة للمتدربي ــواق المالي ــن األس ــرة ع ــان محاض ــارق ذبي ــيد ط ــام الس ــاث واإلع ــر األبح وكان لمدي
ــواق  ــون األس ــل قان ــة تفاصي ــة ومناقش ــال اللبناني ــواق رأس الم ــي أس ــورات ف ــر التط ــى آخ ــم عل ــي الطاعه ــواب اللبنان الن
الماليــة رقــم ٢٠١١/١6١ والتــداول الداخلــي القانــون رقــم ٢٠١١/١6٠. و قــد تلــى المحاضــرة جلســة أســئلة وأجوبــة ومناقشــة حــول 

ــة. ــة الحالي ــؤون االقتصادي الش
لمؤتمــر االفتتاحيــة  الجلســة  فــي  الماليــة  األســواق  هيئــة  ممثــًا  ذبيــان  الســيد  ايضــًا  شــارك   كمــا 

ــن  ــي حس ــة عل ــر المالي ــة وزي ــت رعاي ــد تح ــذي عق  Lebanon 2025: Investment and Financial Markets Education ال
ــع  ــن الوض ــة ع ــة عام ــًا لمح ــر مقدم ــح المؤتم ــذي افتت ــي ال ــور االن بيفان ــة، الدكت ــوزارة المالي ــام ل ــر الع ــًا بالمدي ــل ممث خلي
االقتصــادي الكلــي فــي لبنــان، وموجــز عــن مناقشــات ميزانيــة ٢٠١٧، إلــى جانــب التوقعــات االقتصاديــة وتبعــات اقــرار قانــون 

سلســلة الرتــب والرواتــب فــي البرلمــان.
وفــي مداخلتــه ضمــن الحلقــة النقاشــية فــي افتتــاح المؤتمــر أبــرز الســيد طــارق ذبيــان ، مديــر األبحــاث واإلعــام فــي هيئــة 
األســواق الماليــة، األنشــطة الرئيســية التــي تقــوم بهــا الهيئــة فــي مــا يتعلــق بتثقيــف وحمايــة المســتثمرين، مــع التأكيــد 
ــج  ــة لدم ــدارس االبتدائي ــي الم ــة ف ــم التعليمي ــة النظ ــن معالج ــدءًا م ــتثمرين ب ــف المس ــج لتثقي ــل البرام ــة تفعي ــى أهمي عل
مــواد التعليــم المالــي فــي المنهــاج الدراســي الوطنــي، وكذلــك بنــاء القــدرات علــى مســتوى المؤسســات الماليــة والهيئــات 
التنظيميــة لضمــان حصــول المســتثمرين علــى تثقيــف مالــي جيــد وحمايتهــم مــن أجــل المســاعدة علــى تنميــة أســواق 

ماليــة أكثــر تطــورًا. 
ــة علــى األســواق الماليــة  ســاهمت هيئــة األســواق الماليــة أيضــًا فــي ورشــة العمــل التــي شــاركت بتنظيمهــا وحــدة الرقاب
ــي  ــون األول ٢٠١٧ والت ــي 4 كان ــي IIA ف ــي اللبنان ــق الداخل ــراء التدقي ــد خب ــع معه ــاون م ــي بالتع ــل غايين ــيد خلي ــة الس برئاس
ــة علــى اســئلة العامليــن  قدمــت شــرحًا مفصــًا عــن األنظمــة التطبيقيــة للهيئــة واســتمع خالهــا موظفــو وحــدة الرقاب

ــال.   ــة باألعم ــور المتعلق ــم لألم ــواق ونظرته ــي األس ف

اطالق موقع الهيئة الجديد على شبكة اإلنترنت
وانطاقــًا مــن رؤيتهــا وخبرتهــا فــي التواصــل مــع الجمهــور، اطلقــت مديريــة األبحــاث واإلعــام موقــع الهيئــة الجديــد علــى 
شــبكة اإلنترنــت فــي العــام ٢٠١٧. ويتميــز التصميــم الجديــد بعــدة خصائــص منهــا إبــراز المفاهيــم األساســية التــي عملــت 
الهيئــة علــى ارســائها منــذ تأسيســها وعلــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة، ومنهــا الشــفافية وحمايــة المســتثمر عبــر 
التثقيــف المالــي Investor Education واألنظمــة التطبيقيــة التــي عملــت علــى إطاقهــا. كمــا أتاحــت الهيئــة، مــن خــال 
التصميــم الجديــد، الفرصــة للجمهــور واألخصائييــن فــي األســواق الماليــة بالوصــول الــى معلومــات تعتبــر أساســية لعمــل 
االســواق، كالتقاريــر الدوريــة التــي تلخــص حركــة األســواق، والتقاريــر المتعلقــة بالصناديــق اإلســتثمارية المرخصــة مــن قبــل 
الهيئــة، فضــًا عــن كافــة القوانيــن واألنظمــة التطبيقيــة المتعلقــة باألســواق الماليــة في لبنــان. وفي هــذا اإلطار، اســتحدثت 
الهيئــة صفحــات متخصصــة للمســتثمر تقــدم مــن خالهــا نبــذة ســريعة عــن األنظمــة التطبيقيــة المرعيــة اإلجــراء، باإلضافة 
الــى صفحــات متخصصــة بتثقيــف المســتثمر واطاعــه علــى  أبســط مفاهيــم األســواق الماليــة فــي العالــم وكيفيــة 

مقاربتهــا مــن منطلــق التحــوط للمخاطــر التــي قــد تنبثــق عنهــا.
ــرف  ــم مص ــة، حاك ــس الهيئ ــَدد رئي ــت، ش ــبكة األنترن ــى ش ــمية عل ــا الرس ــد لصفحته ــم الجدي ــاق التصمي ــى إط ــًا عل تعليق
لبنــان األســتاذ ريــاض ســامه علــى أهميــة هــذه الخطــوة التــي تعــزز التواصــل بيــن الهيئــة والقطــاع المالــي والجمهــور بحيــث 
ــن  ــة للمواط ــتثمارية جاذب ــة اس ــق بيئ ــي خل ــاعد ف ــا يس ــتثمر، مم ــة المس ــى بحماي ــة األول ــي الدرج ــى ف ــات تعن ــدم خدم تق

اللبنانــي أينمــا كان فــي العالــم.

فــي البرنامــج التدريبــي علــى أهميــة التواصــل بيــن الهيئــات الرقابيــة ضمــن األطــر الدوليــة الموضوعــة لحمايــة المســتثمر فــي 
األســواق الماليــة العالميــة لمــا لذلــك مــن تأثيــر إيجابــي علــى ثقــة المســتثمرين.

مكافحة الجرائم المالية في األسواق المالية
عقــدت هيئــة األســواق الماليــة بالتعــاون مــع اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة برنامجــا تدريبيــا حــول »مكافحــة الجرائــم 
الماليــة فــي األســواق الماليــة« فــي فنــدق الـــ Monroe ، بيــروت وذلــك فــي ١٧ و ١8 تشــرين الثانــي ٢٠١٧. يهــدف برنامــج التدريــب 
ــر مهــارات العامليــن فــي اإلدارات المختصــة فــي الســلطات التنظيميــة والرقابيــة والمؤسســات الماليــة  الــى دعــم وتطوي
المســؤولة عــن كشــف الجرائــم الماليــة وماحقــة مرتكبيهــا، وقــد حضــره عن الهيئــة الســيدة ليــال مرديني والســيد محمد 
عكــوم عــن وحــدة الرقابــة علــى األســواق والســيدة جوانــا قــازان والســيدة ميرنــا نصــر عــن مديريــة الشــؤون القانونيــة. وقــد 
عــرض المدربــون علــى المشــاركين أحــدث التطــورات واألســاليب العالميــة فــي جرائــم األســواق الماليــة والطــرق المعتمــدة 
لضمــان ردع المخالفيــن وتعويــض المتضرريــن. وقــد ناقــش البرنامــج العديــد مــن المواضيــع منهــا التطــورات األخيــرة فــي 
تقنيــات اكتشــاف الجرائــم الماليــة الجديــدة لدعــم الرقابــة علــى الســوق، باإلضافــة إلــى تقنيــات إعــداد ملفــات الماحقــة 

الجنائيــة وتطويــر دور الهيئــات الرقابيــة فــي مكافحــة هــذه الجرائــم.

المديريات المعنية المكانالجهة المنظمةالموضوعالتاريخ

محاضرة عن قوانين األسواق 31 كانون الثاني 2017
المالية في لبنان

جمعية المؤسسات 
AFIL المالية

وحدة الرقابة على بيروت، لبنان
األسواق المالية

برنامــج المعهــد الدولــي 27 أذار 2017
الســنوي الســابع والعشــرين 

لنمــو ســوق األوراق المالية

هيئة األوراق المالية 
والبورصات األميركية  

SEC

واشنطن، 
الواليات 

المتحدة 
األميركية

مديرية الشؤون القانونية
وحدة الرقابة على 

األسواق المالية

برنامــج الشــهادة الدوليــة 19 حزيران 2017
لتنظيــم األســواق الماليــة

كلية الحقوق في 
جامعة هارفرد 

IOSCO ومنظمة الـ

مديرية األبحاث واإلعاممدريد، إسبانيا
نائب الرئيس

التبــادل التلقائــي 7 تموز 2017 
للمعلومــات لغايــات 

ضريبيــة

PWC وحدة الرقابة على بيروت، لبنانشركة
األسواق المالية

ورشــة عمــل  لمكافحة 18 تشرين االول 2017
الجرائــم الماليــة في 

ــواق المالية األس

هيئة األسواق المالية 
وإتحاد هيئات األوراق 

المالية العربية

وحدة الرقابة على بيروت، لبنان
األسواق المالية

مديرية األبحاث واإلعام
مديرية الشؤون القانونية

الملتقــى الثالــث لمكافحــة 29 تشرين الثاني 2017
الجريمــة االلكترونيــة

وحدة الرقابة على بيروت، لبناناإلقتصاد و األعمال
األسواق المالية

قوانيــن هيئة األســواق 4 كانون األول 2017
الماليــة

هيئة األسواق المالية 
ومعهد خبراء 

التدقيق الداخلي 
اللبناني

وحدة الرقابة على بيروت، لبنان
األسواق المالية
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مالية »هيئة األسواق« 

ــة  ــات الجاري ــل النفق ــة، تمث ــرة لبناني ــار لي ــة ١١.٧5ملي ــات الهيئ ــام ٢٠١٧ نفق ــي الع ــت ف ــد بلغ ــة، فق ــة الهيئ ــد مالي ــى صعي وعل
ــا.  ــور وملحقاته ــى األج ــود ال ــة يع ــات الجاري ــن النفق ــر م ــزء األكب ــات. الج ــي للنفق ــوع اإلجمال ــن المجم ــي ال 9٠% م حوال

إّن حســابات نهايــة العــام ٢٠١٧ مدققــة مــن قبــل شــركة Deloitte & Touche وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. ومــن 
المتوّقــع أن تــزداد نفقــات الهيئــة فــي العــام ٢٠١8 بحســب الموازنــة التــي أقّرهــا مجلــس اإلدارة بمبلــغ ٠.8 مليــار ليــرة لبنانيــة 

وهــذه الزيــادة ناتجــة بشــكل رئيســي عــن تعييــن بعــض الموظفيــن الجــدد للمراكــز الشــاغرة.

الئحة نفقات وموازنة الموجودات الثابتة المادية للعام 2017
)مايين الليرات(

كانون 

الثاني 

تشرين أيلول آبتموز حزيرانأيارنيسان آذارشباط

أول 

تشرين 

ثاني

كانون 

أول 

مجموع 

١٫١٠١٩٥٢١٫١٩٠٧٢٢٧٢٤١٫١٧٦٧٦٢١٫٠٩٥١٫١٥٣٧٦٧٧٩١١٫١٩٧١١٫٧٤١المجموع اإلجمالي 

١٫٠١٩٨٧٥١٫١٠٥٦٣٠٦٣٢١٫٠٧٢٦٦٩٩٩٢١٫٠٤٦٦٧١٦٩٣١٫٠٨٧١٠٫٥٩٩النفقات الجارية 

٨٦٥٥٤٠١٫٠٣٥٥٤٠٥٣٠٩٧٣٥٩٨٦٨٩٩٧٥٦٠٠٦١٠١٫٠١٥٨٫٩٧٠أعباء موّظفين

٧٦٢٦١٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٦١٢٧٢٧٢٧٢٧٨٤١أعباء أشغال عقارات

٢٩١٣١٣١٢١٣١٢١٣١١١٢١١١٦١٢١٦٧أعباء مواد إستهالكية 

٠٣٠٠٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠١٦٨مؤتمرات وهيئات دولّية 

٦٨٧٨٩٧٨٨٨٩٨٩٩٥إتصاالت 

٢٨٨٨٢٨٨٣٨٨٨٩٩٩٩١٧٠أعباء خدمات وتجهيزات إدارّية 

١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥٢٣١٥١٨٨عقود استشارّية

٣١٢٦٣٣١٩١٩٣٢٢٠٣٠٣١٢٠٢١٣٣٣١٨اإلحتياطي العام النظامي

٥٠٤٩٥٠٧١٧١٧٠٧١٧١٧٣٧٤٧٥٧٥٨٠٠النفقات الرأسمالّية 

٢١٢٢٢٢٢٢٢١٢٢٢٤اإلحتياطي العام النظامي

الئحة نفقات وموازنة الموجودات الثابتة المادية للعام 2018
)مايين الليرات(

كانون 

الثاني 

تشرين أيلول آبتموز حزيرانأيارنيسان آذارشباط

أول 

تشرين 

ثاني

كانون 

أول 

مجموع 

١٫١٩٩١٫٠١٢١٫٣٥٥٨٢٧٧٧٥١٫٢٤٤٨٤٢١٫٠٦٥١٫٣٤٣٨٤٢٧٩٣١٫٢٦٤١٢٫٥٦١المجموع اإلجمالي 

١٫٠٩٩٩١٩١٫٢٥١٧٣٩٦٩٢١٫١٤٦٧٥٥٩٧٠١٫٢٤٥٧٥٥٧١٤١٫١٧٠١١٫٤٥٥النفقات الجارية 

٨٨٥٥٧٥١٫١٦٥٦٢٠٥٨٥١٫٠٧٣٦٦٣٦٥٣١٫١٧٣٦٥٨٦٤٣١٫٠٩١٩٫٧٨٤أعباء موّظفين

١٢٤٢٦٧٣٣٢٨٢٨٢٨٢٨٢٦٢٢٨٢٨٢٨٢٨٩١٠أعباء أشغال عقارات

٢٠٢٠١٩٢٠١٩١٨١٩١٨١٩١٨١٨١٩٢٢٧أعباء مواد إستهالكية 

١٠٣٨١٠١٠٤٠١٠١٠١٥١٠١٥١٠١٥١٩٠مؤتمرات وهيئات دولّية 

٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٩٠إتصاالت 

٢٥١٠٥٢٥١٠٥٢٥١٠٥٢٥٥٥١٥٥أعباء خدمات وتجهيزات إدارّية 

٢٨٤١٢٢٨٣٤٣٤٣٣٣٤٩٩عقود استشارّية

٣٣٢٨٣٨٢٢٢١٣٤٢٣٢٩٣٧٢٣٢١٣٥٣٤٤اإلحتياطي العام النظامي

٦٥٦٤٦٥٦٤٦٠٦٢٦٢٦٤٥٩٦٢٥٦٥٧٧٤٠النفقات الرأسمالّية 

٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢اإلحتياطي العام النظامي

وبمــا أن حمايــة المســتثمر مــن أهــم المواضيــع األساســية التــي تعمــل عليهــا الهيئــة، فقــد خصــص الموقــع الــذي تديــره 
وتطــوره مديريــة األبحــاث واإلعــام جــزءًا مختصــًا بتثقيــف المســتثمر علــى المبــادئ األساســية لاســتثمار ممــا يســاهم فــي 
فهــم المخاطــر المتعلقــة بمختلــف األوراق واألدوات الماليــة المرخصــة فــي األســواق الماليــة المحليــة والعالميــة. فيتضمــن 
البرنامــج كتيبــات ومراجــع وفيديوهــات مختصــة بالمواضيــع المطروحــة، منهــا علــى ســبيل المثــال نصائــح حــول كيفيــة 
تجنــب الوقــوع ضحيــة احتيــال مالــي، باإلضافــة الــى توجيهــات حــول التأكــد مــن أن كافــة المؤسســات واألفــراد الســاعين 
ــرق  ــل الط ــول أفض ــات ح ــض التوجيه ــا بع ــة، كم ــه الهيئ ــص وموافق ــى ترخي ــون عل ــن حاصل ــتثمارات للزبائ ــويق اس ــى تس ال

لتعييــن مستشــار مالــي مــن أصحــاب االختصــاص.

مديرية المعلوماتية وحماية المعلومات
والتقنــي  الفنــي  بالدعــم  بدايــة  محــاور  عــدة  إلــى  المعلوماتيــة  مديريــة  عمــل  فينقســم  التقنيــة،  الناحيــة  مــن  أمــا 
ــع  ــن جم ــًا ع ــة، فض ــدى الهيئ ــات ل ــة المعلوم ــى حماي ــبكات إل ــزة والش ــاريع وإدارة األجه ــى إدارة المش ــتخدمين إل للمس
ــاء  ــات لبن ــط والسياس ــث الخط ــع وتحدي ــة وض ــة المعلوماتي ــل مديري ــك تواص ــة. لذل ــر المختلف ــدار التقاري ــات و إص المعلوم
ــفة  ــبكات واألرش ــج والش ــزة والبرام ــوادم واألجه ــات والخ ــات والبيان ــد المعلوم ــة قواع ــة وصيان ــغيل ومتابع ــر وتش وتطوي
ــات  ــف للمعلوم ــز ردي ــود مرك ــرورة وج ــن ض ــة ع ــع دراس ــة بوض ــت المديري ــا وقام ــا. كم ــة به ــة المتعلق ــاليب الحماي وأس

ــام ٢٠١8.  ــف ع ــي منتص ــه ف ــل علي ــدء العم ــوي ب المن
وفــي ســبيل دعــم عمــل الهيئــة اليومــي وترشــيده، قامــت المديريــة بوضــع دراســة شــاملة عــن أنظمــة إدارة المــوارد 
Enterprise Resource Planning، واهميــة اعتمــاد هــذا النظــام ينعكــس علــى تحســين اإلنتاجيــة وتســهيل أعمــال المــوارد 
ــن  ــي م ــف الثان ــي النص ــروع ف ــل بالمش ــدء العم ــم ب ــى أن يت ــي، عل ــق الداخل ــع والتدقي ــبة والدف ــة المحاس ــرية وأنظم البش
العــام ٢٠١8. كمــا قامــت المديريــة بالتنســيق مــع الجهــات الخارجيــة المعنيــة عــدة مشــاريع أهمهــا مشــروع اإلنتقــال إلــى 
المقــر الجديــد للهيئــة الــذي تــم بنجــاح وقــد قامــت المديريــة بتجهيــز البنــى التحتيــة للمعلوماتيــة مــن تصميــم وتجهيــز 

ــا.  ــدات وغيره وتمدي
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تشرين الثاني

تشرين الثاني

أيلول

أيلول

تموز

تموز

أيار

أيار

آذار

آذار

8٣.٠٠

6٣٠.٠٠

96.٠٠

69٧.5٠

١٠9.٠٠

٧65.٠٠

١٢٢.٠٠

8٣٢.5٠

١٣5.٠٠

9٠٠.٠٠

كانون الثاني

كانون الثاني

٢٠١4

٢٠١5

٢٠١6

٢٠١٧

٢٠١4

٢٠١5

٢٠١6

٢٠١٧

جدول رقم )2( 
مؤشر القيمة السوقية لألسهم المدرجة في بورصة بيروت 2014 - 2017

مؤشر القيمة السوقية للمصارف المدرجة في بورصة بيروت 2014 - 2017

يقــدم الجــدول رقــم )2( صــورة واضحــة عــن معــدل حركــة مؤشــر القيمــة الســوقية لألســهم المدرجــة فــي بورصــة بيــروت 
جنبــًا إلــى جنــب مــع مؤشــر القيمــة الســوقية للمصــارف المدرجــة فــي بورصــة بيــروت خــال الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن 
2014 إلــى 2017. اظهــر معــدل مؤشــر القيمــة الســوقية لألســهم المدرجــة فــي بورصــة بيــروت خــال كانــون األول 2017 تراجعــًا 
بنســبة 17.22 إذ أقفــل علــى المعــدل 92.03 نقطــة مقابــل 111.18 نقطــة فــي كانــون األول 2016. أمــا معــدل مؤشــر القيمــة 
الســوقية للمصــارف المدرجــة فــي بورصــة بيــروت فقــد أظهــر تقدمــًا خــال كانــون األول 2017 بنســبة %11.67 إذ أقفــل علــى 

المعــدل 846.19 نقطــة مقابــل 757.79 نقطــة فــي كانــون األول 2016.

أمــا إقفــال معــدل مؤشــر القيمــة الســوقية لألســهم المدرجــة فــي بورصــة بيــروت لســنة 2017، فقــد أظهــر تراجعــًا بنســبة 
ــل 96.73 نقطــة فــي العــام 2016. أمــا معــدل مؤشــر  %3.26 إذ كان الفــارق فــي المعــدل 93.58 نقطــة فــي العــام 2017 مقاب
القيمــة الســوقية للمصــارف المدرجــة فــي بورصــة بيــروت قــد أظهــر تقدمــًا ســنة 2017 بنســبة %17.54، إذ ســجل 810.52 نقطــة 

فــي العــام 2017 مقابــل 689.56 نقطــة فــي العــام 2016.

حركة األسواق المالية في لبنان
بورصة بيروت

جدول رقم )1(

غير ماليمالي

اســم الشــركات المدرجة

ســوليديرالبنــك اللبنانــي للتجــارة
ــركة ريمكوبنــك عوده ش
شــركة الترابــة اللبنانيــة هولســيمبنــك بيروت

ــك بيبلوس شــركة االســمنت االبيضبن
ــك بيمو   بن

بنــك لبنــان و المهجــر
لي جما إل 64ا

قــد يكــون العــام 2017 هــو األبــرز علــى صعيــد بورصــة بيــروت بعــد صــدور المرســوم 1404 الــذي رســم مســتقبل البورصــة عبــر 
تحويلهــا الــى شــركة لبنانيــة مغفلــة تحضيــرًا لبيــع أصولهــا للقطــاع الخــاص وتشــغيلها منــه. لبورصــة بيــروت تاريــخ مجيــد 
كونهــا إحــدى أوائــل البورصــات العربيــة التــي انشــئت فــي زمــن اإلنتــداب الفرنســي ســنة 1920، وهــي لغايــة يومنــا هــذا تعــد 
ــهد  ــل أن تش ــتينات قب ــينات والس ــي الخمس ــًة ف ــرًة ذهبي ــوق فت ــهدت الس ــان. ش ــي لبن ــة ف ــألوراق المالي ــدة ل ــوق الوحي الس
ــع  ــبب الوض ــام 1983 بس ــي الع ــا ف ــي إغاقه ــبب ف ــا س ــرائيلي، مم ــاح اإلس ــة واالجتي ــة اللبناني ــرب األهلي ــبب الح ــودا بس رك

االقتصــادي واألمنــي المتدهــور، لتعــود وتنطلــق بعــد ورشــة إعــادة إعمــار وســط بيــروت فــي كانــون الثانــي 1996. 

يبلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي بورصــة بيــروت 10، موجــودة فــي الجــدول رقــم )1( أعــاه، إلــى جانــب عــدة أدوات مركبــة 
وصنــادق اســتثمارية. انخفضــت قيمــة بورصــة بيــروت الســوقية بســبة ٣.٧١% فــي آخــر ســنة ٢٠١٧ وأصبحــت ١١.٣95 مليــار دوالر 

أميركــي مقابــل ١١.8٣٣ مليــار دوالر فــي آخــر ٢٠١6.

ــر  ــان والمهج ــك لبن ــة “F”، بن ــهم تفضيلي ــودة أس ــك ع ــم: بن ــة ه ــهم تفضيلي ــة أس ــداول ثاث ــن الت ــطب م ــنة ٢٠١٧، ش ــي س ف
أســهم تفضيليــة ٢٠١١، وأســهم شــركة اإلســمنت األبيــض لحاملــه bearer Shares. فضــًا عــن إدراج لســهمين: بنــك عــودة،  

.”J“ و بنــك عــودة  أســهم تفضيليــة ”I“ أســهم تفضيليــة
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)3 ( رقم  جدول 

2014201520162017ملّخص تقرير سوق ▼

١٠.8٠59.٧45١٠.9٣910.759عدد العملّيات على السوق

96.٧9٠.٣٠٣٧4.٧٧4.١٢9١١9.٧45.٢٢885.919.093كمّية األسهم المتداولة

66١.4١٢.9٢56٢9.9٧٣.١٠496٣.8١4.١9١741.753.014قيمة األسهم المتداولة )$(

٢.699.645٢.59٢.48٢٣.98٢.٧٠٣٣.١١6.6٠9متوّسط القيمة لكل يوم عمل )$(

    

٣95.٠6٢٣٠٧.٧١٢494.8١5٣6١.٠٠5حجم متوّسط لكل يوم عمل

6.8٣8.4٣8.٠٠8.63القيمة/الكمّية

٢45٢4٣٢4٢٢٣8عدد أيام التداول

2014201520162017سيولة السوق ▼

نسبة الدوران في التداول )Turnover Ratio(= قيمة 
التداول السنوية / معدل القيمة السوقية السنوية

%5.9٧%5.54%8.5٧%6.٣5

99.37%١٠٠.٠٧%9٢.٧4%9٢.86%نسبة األسهم الحّرة

2014201520162017حجم  السوق ▼

٣٠٣٠٣٠٢9إجمالي عدد األوراق المالّية المدرجة

١٠١٠١٠10إجمالي عدد الشركات المدرجة

متوّسط القيمة السوقّية في السنة الحالّية 
)مليون دوالر أميركي(

١١.٠٧6١١.٣65١١.٢4811.946

3( ملخــص حــول الحركــة علــى بورصــة بيــروت، حيــث يشــير الــى انخفــاض كميــة األســهم  يقــدم الجــدول رقــم )
2016؛  ــنة  ــر س ــي أخ ــهمًا ف 119.745.228 س ــل  ــهمًا مقاب 85.919.093 س ــح  %28 لتصب ــبة  2017 بنس ــام  ــي الع ــة ف المتداول
مليــون   742 لتصبــح   2017 األول  كانــون  أخــر  فــي   23.04% بنســبة  إنخفضــت  فقــد  المتداولــة  األســهم  قيمــة  أمــا 
علــى  العمليــات  عــدد  امــا   .2016 عــام  التــداول  إقفــال  تاريــخ  أميركــي  دوالر  مليــون   964 مقابــل  أميركــي  دوالر 
.1.65% الـــ  ــارب  ــاض يق 2016، أي بإنخف ــة  ــي نهاي ــة ف 10.939 عملي ــل  ــة مقاب 10.759 عملي ــكان  2017 ف ــنة  ــي س ــوق ف الس
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صناديــق اســتثمار جماعــي محليــة
 2017 2016 و  نســبة التغييــر بيــن 

د لعد قيمــة اإلشــتراك )مليون دوالر(عــدد المشــتركينا
15.00%-0.35%-6.58%

2016
ع لنو دا لعد ــتراك النســبةعــدد المشــتركينالنســبةا قيمة اإلش

)مليــون دوالر(
النســبة

15.54 %2113.88%420.00أوراق ماليــة ذات الدخــل الثابــت  1.84%
139.81 %90016.54%420.00تخصيــص مختلــط  16.51%

ــهم والسندات - - ----األس
196.56 %370.68%315.00ســوق المال  23.21%
494.80 %429378.90%945.00أوراق ماليــة  58.44%

5٫441 %20100المجمــوع اإلجمالــي  100% $846.71  100%

2017
ع لنو دا لعد ــتراك النســبةعــدد المشــتركينالنســبةا قيمة اإلش

)مليــون دوالر(
النســبة

50.85 %5.09  276%26.09  6أوراق ماليــة ذات الدخــل الثابــت    6.43%
4.48 %0.26  14%4.35  1تخصيــص مختلــط    0.57%

ــهم والسندات 7.48 %0.37  20%8.70  2األس    0.95%
135.83 %0.59  32%13.04  3ســوق المال    17.17%
592.33 %93.69  5080%47.83  11أوراق ماليــة    74.89%

5٫422 ٪100  23المجمــوع اإلجمالــي    100٪ $790.98    100٪

صناديق اإلستثمار الجماعي المحلية
4 رقم  جدول 

17.17%

أوراق مالية ذات الدخل الثابت

تخصيص مختلط

سوق المال

عالمي ودولي

الواليات المتحدة األمريكية

الشرق األوسط

78%

18%

4%

قطاع االستثمار نوع االستثمار 

ملخص عن صناديق اإلستثمار الجماعية المحلية
 23إجمالــي عــدد صناديق اإلســتثمار

 5،422إجمالــي عــدد المكتتبيــن
 790،977،105.18$ )$( مجمــوع االشــتراكات

ــمال مفتوح  23رأس
العملة

USD١6
LBP5
JOD١
EUR١

نوع االستثمار
١١أوراق مالية

6أوراق مالية ذات الدخل الثابت
٣سوق المال

٢األسهم والسندات
١تخصيص مختلط

قطاع االستثمار
١8الشرق االوسط
4عالمي ودولي

١الواليات المتحدة األمريكية
نوع المؤسسة

١٢مؤسسة مالية
١١مصرف

ــوع  ــغ مجم ــي يبل ــدوق، والت 23 صن ــة، أي  ــة المحلي ــتثمار الجماعي ــق اإلس ــدد صنادي ــى ع 4( إل ــم ) ــدول رق ــير الج يش
ــتثمارات  ــى إس ــق عل ــن الصنادي %78 م ــي  ــت حوال ــي. وأت ــون دوالر أميرك 800$ ملي ــي  ــا حوال ــتركين به ــات المش اكتتاب
الماليــة  األوراق  فــي  اإلشــتراكات،  قيمــة  أي  إســتثماراتها،  معظــم  تركــزت  حيــث  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 

)١٧ ٧5( وأســواق المــال )% %(

االسهم والسندات

أوراق مالية

6.43%

0.57%
74.89%

0.95%
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قطاع االستثمار
٢69عالمي ودولي

١٠٧أوروبا
54آسيا

٣6الواليات المتحدة
١٢الشرق االوسط

9روسيا
6أمريكا الاتينية

٣األسواق الناشئة
٢المملكة العربية السعودية

٢أمريكا الشمالية
١لبنان

١أفريقيا
١مصرف

١دول منظمة التعاون االقتصادي
نوع المؤسسة

4٠٠مصرف
١٠4مؤسسة مالية

موجز عن صناديق اإلستثمار الجماعية األجنبية
5٠4إجمالي عدد صناديق اإلستثمار

٣،٧5٧ إجمالي عدد المكتتبين
 $899،956،٢٢9 مجموع االشتراكات )$(

5٠٢رأسمال مفتوح
٢رأسمال مغلق

يبيــن الجــدول رقــم )5( أن عــدد إجمالــي صناديــق اإلســتثمار األجنبيــة بلــغ 504 صندوقــًا أي بارتفــاع حوالــي %7 مــن العــام 2016، 
وبتراجــع يقــارب الـــ 0.29 % فــي قيمــة االشــتراكات لتصــل الــى حوالــي 899 مليــون دوالر أميركــي مقارنــة ب 902 مليــون دوالر 

أميركــي فــي العــام 2016.
تركــز حوالــي الـــ %58 منهــا فــي الصناديــق المتخصصــة فــي األســهم الماليــة وحوالــي الـــ %23 علــى أوراق ماليــة ذات الدخــل 
الثابــت. كمــا يبيــن الجــدول أن المكتتبيــن فــي صناديــق االســتثمار األجنبيــة قــد فضلــوا االســتثمار فــي النطــاق الجغرافــي 

الدولــي تليهــا االســتثمار فــي النطــاق الجغرافــي لاتحــاد األوروبــي. 

التغييــر الســنوي فــي عــدد صناديــق االســتثمار الجماعــي األجنبيــة

هيئــات اســتثمار جماعــي أجنبيــة
201620172017  - 2016 نســبة التغيــر بيــن 

ف ر %34840014.94مصا
ــات مالية %15-123104مؤسس

٪4715047.01المجمــوع اإلجمالــي

صناديــق اإلســتثمار الجماعــي األجنبيــة

)5 ( رقم  جدول 

موجــز عــن صناديــق اإلســتثمار الجماعيــة األجنبيــة
العملة

USD333
EUR133
CHF15
GBP١5
JPY4
SAR٢
CAD١
LBP١

نوع االستثمار
٢9٣أسهم

١١٣أوراق مالية ذات الدخل الثابت
٣4تخصيص مختلط

٢٧أوراق مالية
١6األوراق البديلة

6صناديق التحوط
4متنوع

٣األوراق المالية المتخصصة
٢مؤشر

٢معادن
١سوق السلع

١دين
١صندوق صناديق التحوط

١سوق المال

األوراق الماليــة المتخصصة
1%

البديلة األوراق 
3%

متنوع
1%

التحوط صناديق 
1%

مؤشر
1%

مختلط  تخصيص 
7%

أوراق مالية 
5%

أسهم
58%

أوراق مالية 
الثابت ذات الدخل 
23%

نوع االستثمار 
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موجــز عــن نــوع اإلســتثمار لــدى صناديــق اإلســتثمار الجماعــي األجنبيــة

2016
لنوع لعددا عدد النســبةا

ــتركين المش
قيمة اإلشــتراك النســبة

)مليــون دوالر(
النســبة

سهم %42.254.68 %117529.85%62.77 295أ
%95.7110.60 %48512.32%8618.30أوراق ماليــة ذات الدخــل الثابــت

%65.657.27 %3158%316.60تخصيــص مختلــط
%17.391.93 %531.35%275.74األوراق البديلــة

%612.9767.92 %140835.76%183.83أوراق ماليــة
ع %5.240.58 %581.47%71.49متنو

%0.110.01 %20.05%20.43ســوق المال
ــة ــة المتخصص %0.300.03 %20.05%20.43األوراق المالي

-0.04 %10.03%10.21ســوق السلع
ــق التحوط %62.886.97 %43811.13%10.21صنادي

ين --  ---د
-- ----صنــدوق صناديــق التحوط

شر -- ----مؤ
ن -- ----معد

٪902.54100$ ٪3.937100 ٪470100المجمــوع اإلجمالــي

2017
لنوع لعددا عدد النســبةا

ــتركين المش
قيمة اإلشــتراك النســبة

)مليــون دوالر(
النســبة

سهم %45.565.06 %99926.59%29358.13أ
%100.0511.12 %49413.15%11322.42أوراق ماليــة ذات الدخــل الثابــت

%69.157.68 %3158.38%346.75تخصيــص مختلــط
%584.0664.90 %136636.36%275.36أوراق ماليــة

%13.771.53 %280.75%163.17األوراق البديلــة
ــق التحوط %82.559.17 %48913.02%61.19صنادي

ع %3.220.36 %401.06%40.79متنو
ــة ــة المتخصص %0.630.07 %120.32%30.60األوراق المالي

شر %0.280.03 %70.19%20.40مؤ
ن %0.460.05 %20.05%20.40معد

%0.040.00 %10.03%10.20ســوق السلع
ين %0.070.01 %20.05%10.20د

%0.020.00 %10.03%10.20صنــدوق صناديــق التحوط
%0.090.01 %10.03%10.20ســوق المال

899.96$ ٪3،757100 ٪504100المجمــوع اإلجمالــي  100٪



4243

وقــد هــدف توقيــع هــذه االتفاقيــة إلــى تعزيــز تبــادل المعلومــات والتعــاون المشــترك خاصــة فــي مجــاالت تنفيــذ القوانيــن 
المتعلقــة بإصــدار األوراق الماليــة وأدوات االســتثمار واإلشــراف علــى األســواق الماليــة ووضــع معاييــر ماليــة للعدالــة والنزاهــة 
فــي الســلوك المهنــي لألشــخاص المرخصيــن بالتعامــل بــاألوراق الماليــة. تــم توقيــع مذكــرة التفاهــم علــى هامــش 
االجتمــاع الســنوي الحــادي عشــر لمجلــس اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة الــذي عقــد بمدينــة تونــس يــوم ١6 آذار ٢٠١٧.

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة األسواق المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان

وقــع رئيــس هيئــة األســواق الماليــة حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض ســامه ووزيــر االقتصــاد والتجــارة رائــد خــوري فــي 13 حزيــران 
ــا  ــا بينهم ــي م ــاون ف ــز التع ــق بتعزي ــان تتعل ــات الضم ــة هيئ ــة مراقب ــة ولجن ــواق المالي ــة األس ــن هيئ ــم بي ــرة تفاه 2017، مذك
وتنظيــم األعمــال الرقابيــة التــي تختــص بــاألدوات الماليــة الــواردة فــي منتجــات التأميــن، بحضــور رئيســة لجنــة مراقبــة هيئات 
الضمــان باإلنابــة ، وأعضــاء مجلــس إدارة هيئــة األســواق الماليــة. كمــا حضــر الحفــل عــدد مــن المــدراء العاميــن والتنفيذييــن 

ورئيــس جمعيــة شــركات التأميــن فــي لبنــان ونقيــب وســطاء التأميــن فــي لبنــان.

وتحــدث وزيــر اإلقتصــاد األســتاذ رائــد خــوري بالمناســبة، فقــال “إن المذكــرة خطــوة فــي االتجــاه الصحيــح، وتأتــي أهميتهــا 
كونهــا األولــى مــن نوعهــا فــي لبنــان بيــن جهتيــن رقابيتيــن مســتقلتين”، متمنيــًا أن “يشــهد لبنــان مزيــدًا مــن التعــاون مــا بيــن 

الجهــات الرقابيــة.

وأشــار خــوري إلــى أن “جهــدًا كبيــرًا تــمَّ بذلــه مــن قبــل الطرفيــن المعنييــن للوصــول إلــى الصيغــة التــي تــم توقيعهــا، حيــث 
ــى األدوات  ــة عل ــا أن الرقاب ــن كم ــطاء التأمي ــركات ووس ــى ش ــي عل ــل الرقاب ــي العم ــة ف ــدة للغاي ــة معق ــل الفني أن التفاصي
الماليــة فــي غايــة األهميــة مــن أجــل حمايــة اســتثمارات حملــة الوثائــق”، الفتــًا إلــى أن لجنــة مراقبــة هيئــات الضمــان تعمــل 
ــبيهة  ــي ش ــج المحل ــي النات ــاهمته ف ــح مس ــث تصب ــن بحي ــاع التأمي ــو قط ــى نم ــتؤدي إل ــي س ــاريع الت ــن المش ــدد م ــى ع عل

بالــدول المتطــورة.

ــى  ــة عل ــات الرقابي ــدرة الهيئ ــز ق ــي تعزي ــرة ف ــذه المذك ــة ه ــن أهمي ــدث ع ــامه، فتح ــاض س ــتاذ ري ــة األس ــس الهيئ ــا رئي أم
حمايــة المســتثمر فــي عمليــة اإلدخــار فــي األدوات الماليــة المتنوعــة والحــد مــن مخاطــر النظــام بمــا يتطابــق مــع أحــكام 
ــع  ــى م ــة يتماش ــزة الرقابي ــف األجه ــن مختل ــة بي ــاملة والتكاملي ــة الش ــدأ الرقاب ــاد مب ــال “إن اعتم ــون 161. وق ــة القان وروحي
المنحــى العالمــي فــي هــذا اإلطــار بعــد األزمــة الماليــة العالميــة فــي 2008 - 2009 األمــر الــذي يعــزز الثقــة لــدى المســتثمرين 

ــتثماراتهم”. ــة الس ــة الكافي ــن الحماي ــة ويؤم ــألدوات المالي ــن ل والمصدري

 IOSCO وأشــار الــى أن “هــذه المذكــرة تتطابــق مــع إحــدى متطلبــات العضويــة الكاملــة لهيئــة األســواق الماليــة فــي منظمــة
والتــي تشــدد علــى شــمولية العمــل الرقابــي لكافــة أوجــه النشــاط فــي األســواق الماليــة وتفعيــل قدرتهــا علــى المســاهمة 

اإليجابيــة فــي النمــو االقتصــادي بشــكل عــام”.

الئحــة باالتفاقيــات الموقعــة منــذ اطــالق عمــل هيئــة األســواق الماليــة

يخ ر لتا لبلدا الهيئــةا
هيئة األسواق الماليةفرنسا12014/05/05

الهيئة العامة للرقابة الماليةجمهورية مصر العربية22014/11/25
هيئة تنظيم مركز قطر للمالقطر32014/12/15
هيئة السوق المالّيةتونس6/١/4٢٠١5
السلطة التنظيمّية للخدمات المالّيةاإلمارات العربية المتحدة٠١/١٢/5٢٠١5
هيئة األوراق المالية والسلعاإلمارات العربية المتحدة62016/02/29
هيئة الرقابة األلمانيةألمانيا72016/05/20
البنك المركزي لاتحاد الروسيروسيا االتحادية82017/01/24
الهيئة العامة لسوق المالسلطنة ُعمان9٢٠١٧/٧/٣
لجنة مراقبة هيئات الضمانالجمهورية اللبنانية١٣/10٢٠١٧/٠6
سلطة دبي للخدمات الماليةاإلمارات العربية المتحدة١9/11٢٠١٧/٠9

توقيــع مذكــرات تفاهم

تعمــل هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة منــذ تأسيســها علــى عقــد اتفاقيــات دوليــة ذات طابــع اســتراتيجي مــع ســائر نظرائها 
الدولييــن وذلــك مــن منطلــق التعــاون والتنســيق بيــن الهيئــات الرقابيــة فــي األســواق الماليــة لتحصيــن األســواق المحليــة عبــر 

وضــع أطــر التعــاون بيــن المؤسســات والســبل المتاحــة لتطويرها.

وقبــل الشــروع فــي توقيــع لبنــان ممثــًا بهيئــة األســواق الماليــة لإلتفاقيــة المتعــددة األطــراف MMOU ســوف تســتمر 
الهيئــة فــي توقيــع عــدٍد مــن اإلتفاقيــات الثنائيــة الكافيــة لتحصيــن قدراتهــا الرقابيــة واإلســتجابة مــع الطلبــات التــي قــد 

تطــرح امامهــا مــن جهــات رقابيــة مختلفــة.

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة األسواق المالية اللبنانية و المصرف المركزي لالتحاد الروسي

تــم توقيــع مذكــرة التفاهــم بيــن هيئــة األســواق الماليــة والمصــرف المركــزي لاتحــاد الروســي )بنــك روســيا( فــي 24 كانــون 
الثانــي 2017 فــي موســكو.

ُيطلــق توقيــع مذكــرة التفاهــم هــذه مســتوى جديــد مــن التعــاون بيــن ســلطات ســوق رأس المــال فــي كا البلديــن بحيــث 
تنــص المذكــرة علــى أحــكام للتعــاون وتبــادل المعلومــات بيــن بنــك روســيا وهيئــة األســواق الماليــة. فمــن ضمــن المجــاالت 
الرئيســية للتعــاون المتوخــاة فــي المذكــرة ، العمــل علــى المســاعدة فــي الكشــف ومكافحــة االســتخدام غيــر القانونــي 
ــي  ــاع المال ــي القط ــا ف ــول به ــريعات المعم ــال للتش ــة االمتث ــراف ومراقب ــوق واإلش ــب بالس ــة والتاع ــات الداخلي للمعلوم
ــا أخــرى ضمــن اختصــاص بنــك روســيا وهيئــة  ، وضمــان الشــفافية فــي أنشــطة المشــاركين فــي األســواق الماليــة و قضاي

األســواق الماليــة اللبنانيــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، توفــر المذكــرة إطــاًرا لتبــادل المعلومــات فيمــا يتعلــق باإلشــراف الموحــد للمجموعــات الماليــة التــي 
تجريهــا ســلطات ســوق رأس المــال فــي كا البلديــن والتبــادل المنتظــم للمعلومــات حــول تطورات السياســات فــي األنظمة 

الرقابيــة لاتحــاد الروســي ولبنــان فــي تنظيــم أســواق رأس المــال، وكذلــك علــى المخاطــر الناشــئة فــي هــذه األســواق.

مذكرة تفاهم بين سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة األسواق المالية في لبنان

ــادل  ــز تب ــى تعزي ــدف إل ــة ته ــة اللبناني ــواق المالي ــة األس ــع هيئ ــم م ــرة تفاه ــة مذك ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــت س وقع
المعلومــات والتعــاون حــول المســائل اإلشــرافية، وتقويــة العاقــات القائمــة بيــن كا الســوقين.

ــس  ــتون، الرئي ــان جونس ــيد إي ــن الس ــن كل م ــة بي ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــب س ــي مكات ــة ف ــع االتفاقي ــم توقي ــد ت وق
التنفيــذي لــدى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة والســيد ســامي صليبــا، عضــو مجلــس إدارة هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة. 

ــي،  ــي العالم ــي المال ــز دب ــى مرك ــان إل ــن لبن ــة م ــات المالي ــض المؤسس ــول بع ــهيل دخ ــس لتس ــة األس ــذه االتفاقي ــر ه توف
ــاء أطــر قويــة للتعــاون مــع نظــراء  وذلــك مــن خــال تبــادل المعلومــات حيــث أكــد الســيد جونســتون فــي المناســبة إن بن
ــع  ــع جمي ــم م ــرات تفاه ــلطة مذك ــدى الس ــد ل ــتراتيجي وتوج ــدف اس ــو ه ــن ه ــة اإلقليميي ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب س
ــان.  ــرف لبن ــع مص ــة م ــم الموقع ــرة التفاه ــى مذك ــة إل ــر واألردن باإلضاف ــن مص ــًلا ع ــي، فض ــاون الخليج ــس التع دول مجل
وتؤكــد مذكــرة التفاهــم هــذه علــى نجــاح العاقــات مــع الســلطات اللبنانيــة واالعتــراف بالرقابــة المشــتركة علــى شــركات 

ــن. ــاص للهيئتي ــق االختص ــي مناط ــة ف ــر المصرفي ــة غي ــات المالي ــن المؤسس ــا م ــتثمارية وغيره ــارف االس ــاطة والمص الوس

ــي  ــلطة دب ــت س ــث كان ــة، حي ــواق اللبناني ــي واألس ــي العالم ــي المال ــز دب ــن مرك ــات بي ــو العاق ــة نم ــس االتفاقي ــذا، وتعك ه
ــاون.  ــات والتع ــادل المعلوم ــزًا لتب ــك تعزي ــام 2013، وذل ــان ع ــرف لبن ــع مص ــم م ــرة تفاه ــت مذك ــد أبرم ــة ق ــات المالي للخدم

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة والهيئــة العامــة لســوق المــال العمانيــة

اســتكمااًل لمســيرة التعــاون فــي شــتى المجــاالت وســعيًا لتحقيــق التكامــل فــي األســواق الماليــة بمــا يتفــق مــع متطلبــات 
الســوق، وقعــت هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة ممثلــة بنائــب رئيســها أنــذاك الســيد ســامي صليبــا علــى مذكــرة تفاهــم 

مــع الهيئــة العامــة لســوق المــال فــي ســلطنة عمــان.
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بــدوره، يســعى االتحــاد إلــى االرتقــاء بالمســتوى التشــريعى والتنظيمــى ألســواق األوراق الماليــة العربيــة بمــا يحقــق العدالــة 
ــات  ــى المعام ــة عل ــة للرقاب ــتويات فعال ــى مس ــول إل ــود للوص ــد الجه ــى توحي ــل عل ــك العم ــفافية، وكذل ــاءة والش والكف
فــى أســواق األوراق الماليــة العربيــة، فضــا عــن التعــاون والتنســيق المشــترك بيــن أعضــاء االتحــاد لتحقيــق أقصــى قــدر مــن 
ــى  ــات الت ــل الصعوب ــى تذلي ــاد إل ــدف االتح ــا يه ــة. كم ــة ذات العاق ــن واألنظم ــق بالقواني ــا يتعل ــق فيم ــجام والتواف االنس
تعتــرض االســتثمار فــى أســواق األوراق الماليــة العربيــة، وتوســيع قاعدتــه وتنويــع أدواتــه وتعميــق ثقافــة االســتثمار وكذلــك 
ــك،  ــة. لذل ــات الدولي ــر والممارس ــل المعايي ــق أفض ــى تطبي ــة إل ــة، إضاف ــفافية والحوكم ــاح والش ــم اإلفص ــق مفاهي تعمي
تهــدف هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة الــى تطويــر عاقتهــا باإلتحــاد وأعضائــه خدمــًة ألســواقها الماليــة وألهميــة التنســيق 

المثمــر لجميــع األطــراف المعنيــة. 

هيئة األسواق و شركة يوروكلير
رحبــت هيئــة األســواق الماليــة بالزيــارة التــي قــام بهــا وفــد مــن يوروكليــر EUROCLEAR، والتــي تــم خالهــا مناقشــة األوضــاع 
فــي أســواق المــال اللبنانيــة وتطوراتهــا ضمــن النظــم المتبعــة وإمكانيــة ادخــال برامــج جديــدة فــي بورصــة بيــروت علــى 
المدييــن القريــب والمتوســط. وقــد أعــرب أعضــاء الوفــد عــن دعمهــم الكامــل للســلطات الماليــة فــي لبنــان فــي أي موضوع 
يتصــل بخبــرات الشــركة كمــا عبــر أعضــاء الوفــد عــن أهميــة التطــورات اإليجابيــة التــي يشــهدها القطــاع المالــي اللبنانــي من 

ناحيــة تطويــر البنيــة التحتيــة ألنظمــة الدفــع والتســوية. 
وتعــد يوروكليــر احــدى أكبــر الشــركات المنظمــة دوليــًا فــي مجــال تســوية ومقاصــة العمليــات الماليــة فالقيمــة اإلجماليــة 

لمعامــات األوراق الماليــة التــي تــم تســويتها مــن قبــل مجموعــة EUROCLEAR هــي أكثــر مــن 733 تريليــون يــورو ســنوًيا.

هيئة األسواق المالية ترعى مع ميدكلير تطوير نظام جديد للتسوية 
ــة  ــاء مقاص ــورة إلنش ــا المتط ــس GMEX للتكنولوجي ــة جي.ام.اي.اك ــع مؤسس ــراكة م ــة ش ــى اتفاقي ــر عل ــت ميدكلي وقع
إلكترونيــة علــى المشــتقات الماليــة ضمــن اطــار مــا يعــرف بالـــ CCP، CENTRAL COUNTERPARTY فــي لبنــان التــي من شــأنها 
تطويــر عمــل األوراق الماليــة فــي لبنــان بالتــازم و االمتثــال مــع هيكليــة الســوق ومبــادئ IOSCO. هــذه التكنولوجيــا ســتؤمن 
لشــركة ميدكليــر إدارة المخاطــر فــي الوقــت الحقيقــي و برنامــج مقاصــة وتســويات وفقــًا لمبــادئ CPMI-IOSCO لألســواق.
حضــر التوقيــع المديــر التنفيــذي لشــركة ميدكليــر الدكتــور فــؤاد خــوري ورئيــس مجلــس إدارة GMEX  هيرانــد ميســرا  
ــأن الـــ CCP ستشــكل حجــر الزاويــة فــي مشــهد األســواق اللبنانيــة فــي المســتقبل. مــن جهتــه أعلــن  حيــث صــرح خــوري ب
ــة  ــة ثانوي ــواق محلي ــاء أس ــي أنش ــًا ف ــيلعب دورًا مركزي ــاق س ــذا اإلتف ــذي أن ه ــا التنفي ــس إدارة GMEX ومديره ــس مجل رئي
للمســتثمرين اللبنانييــن. ويمثــل التوقيــع التــي اولتــه هيئــة األســواق اهميــة خاصــة عامــة فارقــة فــي الخطــة االســتراتيجية 
لألســواق الماليــة فــي لبنــان. وتجــدر اإلشــارة أن الـــ CCP    ســيتضمن القدرة على تســوية مشــتقات متنوعــة والتبــادل بالعمات 

ــارات المتاحــة. واألســهم والخي

مصــرف لبنــان ينشــر دليــل نظــام الدفــع والتســوية PAYMENT SYSTEMS WHITE BOOK  بالتعــاون مــع هيئــة 
ــة ــواق المالي األس

قــام صنــدوق النقــد العربــي وصنــدوق النقــد الدولــي ومجموعــة البنــك الدولــي بإطــاق مبــادرة التســوية العربيــة لــألوراق 
الماليــة )API( ، والتــي تهــدف إلــى تقديــم وصــف وتقييــم لخصائــص أنظمــة الدفــع والتســوية التــي ترعــى عمــل اســواق 
األوراق الماليــة فــي الــدول العربيــة وذلــك بهــدف تحديــد نقــاط القــوة والضعــف والعمــل علــى تطويرهــا لزيــادة مســتوى 

ــواق. ــًة لألس ــفافيتها خدم ــا وش ــامتها وكفاءته س
 

إن اإلصــدار الــذي يطلــق عليــه اســم “الكتــاب األبيــض” والــذي صــدر تحــت عنــوان  “أنظمــة المدفوعــات وتصفيــة األوراق 
الماليــة والتســوية فــي لبنــان”  هــو جــزء مــن التقاريــر العامــة والتــي يصدرهــا البنــك الدولــي، وقــد تــم إعــداده بدعــم كبيــر 
مــن المصــرف المركــزي اللبنانــي وهيئــة األســواق الماليــة ويتمحــور حــول القضايــا المتعلقــة بأســواق رأس المــال، والتــي كان 

لهيئــة األســواق دور داعــم إلصــداره.

التنسيق مع الهيئات التنظيمية المحلية والدولية

االجتماعات السنوية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
اجتمــع وفــد الهيئــة ممثــًا برئيســها األســتاذ ريــاض ســامه وعضــوّي مجلــس الهيئــة الســادة فــراس صفــي الديــن والســيد 
ســامي صليبــا مــع البنــك الدولــي خــال وجــود الوفــد فــي واشــنطن فــي شــهر تشــرين األول 2017، حيــث تطــرق النقــاش الــى 
أهميــة تفعيــل التواصــل بيــن المؤسســتين بعــد نجــاح التجربــة المتعلقــة بالتعــاون علــى ايجــاد منظومــة تشــريعية متطــورة 
ترعــى عمــل األســواق الماليــة فــي لبنــان، وتــم الموافقــة بيــن الطرفيــن علــى توقيــع اتفــاق يتعلــق ببعــض المهــام التــي 

ســوف تتعــاون عليهــا المؤسســتان فــي العــام 2018. 

IOSCO المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية
شــارك عضــو مجلــس هيئــة األســواق الماليــة الســيد فــراس صفــي الديــن واميــن عــام هيئــة األســواق الماليــة فــي مدينــة 
كولومبــو، ســريانكا فــي االجتماعــات الســنوية للجنــة “االســواق الناشــئة والنمــو GEM” والتــي تعــد مــن أهــم اللجــان التابعــة 
لمنظمــة الـــ IOSCO. تطرقــت االجتماعــات الســنوية التــي حضرهــا أكثــر مــن %80 مــن أعضــاء المنظمــة، والتــي ضمــت أكثــر 
مــن مئــة وخمســة دول أعضــاء مــن ضمنهــا 11 دولــة مــن مجموعــة دول الـــ G20، إلــى جمــع األفرقــاء فــي األســواق الناشــئة 
والنمــو لتســهيل مســاهمتها عبــر IOSCO والتركيــز علــى إنجــاح األولويــات االســتراتيجية لعمــل هــذه اللجنــة. وتركــز األولويات 
االســتراتيجية للجنــة GEM ، مــن بيــن أمــور أخــرى ، علــى تقييــم المخاطــر ونقــاط الضعــف ، وأعمــال السياســات والتطويــر التــي 

تؤثــر علــى األســواق الناشــئة، وبنــاء القــدرات التنظيميــة للــدول األعضــاء.

االجتماع الحادي عشر التحاد هيئات االوراق المالية العربية
شــارك الســيد ســامي صليبــا، نائــب رئيــس هيئــة األســواق الماليــة عــام 2017 فــي االجتمــاع الحــادي عشــر التحــاد هيئــات االوراق 
الماليــة العربيــة الــذي عقــد فــي تونــس تاريــخ 8 آذار 2017. وقــد ناقــش المجتمعــون التقريــر الســنوي لاتحــاد لعــام 2016 وخطة 
عملــه لعــام 2017 إضافــة إلــى مجموعــة مــن القضايــا التــي تهــم هيئــات األوراق الماليــة العربيــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز 
أوجــه التعــاون والتنســيق فيمــا بينهــا والخطــة االســتراتيجية لاتحــاد لألعــوام الخمــس القادمــة. كمــا تــم خــال االجتمــاع 

اعتمــاد البيانــات الماليــة لاتحــاد وتعييــن مدقــق لحســابات االتحــاد لألعــوام الثــاث القادمــة.

وتــم خــال االجتمــاع االطــاع علــى دراســة تنظيــم عــروض الشــراء بقصــد االســتحواذ والتــي أعدهــا فريــق العمــل المكلــف 
بذلــك مــن أعضــاء االتحــاد حيــث أثنــى المجلــس علــى الجهــود المبذولــة فــي إعــداد الدراســة وقــرر اعتمــاد الركائــز األساســية 
التــي خلــص إليهــا التقريــر فيمــا يتعلــق بتنظيــم عــروض الشــراء بقصــد االســتحواذ فــي الــدول األعضــاء باتحــاد هيئــات األوراق 
الماليــة العربيــة. وتتمثــل أبــرز المبــادئ العامــة التــي تهــدف القواعــد المنظمــة لعــروض الشــراء بغــرض االســتحواذ تحقيقهــا 
فــي إرســاء مبــدأ الشــفافية والنزاهــة وحصــول مالكــي األوراق الماليــة محــل عرض الشــراء علــى المعلومــات الازمــة والوقت 
الكافــي لتقييــم عــروض الشــراء واتخــاذ القــرار االســتثماري المبنــي علــى درايــة وإدراك مــع مراعــاة المســاواة وتكافــؤ الفــرص 
بيــن مالكــي األوراق الماليــة محــل عــرض الشــراء وكذلــك فيمــا بيــن األشــخاص المعنييــن بالعــرض. كمــا تهــدف هــذه الركائــز 
إلــى حظــر التاعــب فــي ســعر الورقــة الماليــة للشــركة المســتهدفة بالعــرض وتافــي ذبذبــات األســعار وتعــارض المصالــح 
واســتغال المعلومــات الداخليــة باإلضافــة إلــى مراعــاة مصالــح الشــركة المســتهدفة بالعــرض وحمايــة حقــوق األقليــة مــن 

المساهمين.

كمــا تــم خــال االجتمــاع اســتعراض دراســة حوكمــة الشــركات المدرجــة بأســواق المــال العربيــة التــي أعدهــا فريــق العمــل 
ــة،  ــذه المهم ــف به ــل المكل ــق العم ــس فري ــه رئي ــرض قدم ــى ع ــس إل ــتمع المجل ــك واس ــاد بذل ــاء االتح ــن أعض ــف م المكل
ــي  ــة ف ــركات المدرج ــة الش ــادي لحوكم ــل االسترش ــاد الدلي ــرر اعتم ــل وق ــق العم ــود فري ــى جه ــس عل ــى المجل ــث أثن حي
ــأن  ــر ب ــا يذك ــاد. ومم ــي لاتح ــع اإللكترون ــى الموق ــه عل ــة وإتاحت ــة اإلنجليزي ــى اللغ ــه إل ــة وترجمت ــة العربي ــواق المالي األس
الدليــل االسترشــادي لحوكمــة الشــركات المدرجــة باألســواق الماليــة العربيــة قــد تضمــن قواعــد استرشــادية تتعلــق 
بالجمعيــة العامــة للشــركة وضمــان حقــوق المســاهمين، ومجالــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس والمؤسســات 
االســتثمارية وأســواق األســهم وغيرهــا مــن المؤسســات الماليــة الوســيطة. كمــا تضمــن الدليــل قواعــد استرشــادية تتعلــق 
ــة الداخليــة، ومدقــق أو  بالمســتثمرين المؤسســين والبورصــات وشــركات الخدمــات الماليــة، واإلفصــاح والشــفافية، والرقاب

ــح. ــارض المصال ــب تع ــي، وتجن ــابات الخارج ــع الحس مراج
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أنشطة وإنجازات مختلفة 

ــة  ــز بكثاف ــا تمي ــة، كم ــواق المالي ــة األس ــع هيئ ــيق م ــدت بالتنس ــي انعق ــرات الت ــن المؤتم ــدد م ــة ع ــام 2017 برعاي ــز الع تمي
ــن  ــي تمتي ــاهمت ف ــي س ــة الت ــة والدولي ــدوات المحلي ــرات والن ــن المؤتم ــدد م ــي ع ــة ف ــي الهيئ ــاء وموظف ــاركة أعض مش
العاقــة بنظرائهــا فــي الــدول األجنبيــة، وتعزيــز قــدرات الموظفيــن لديهــا مــن خــال تبــادل الخبــرات والتجــارب علــى كافــة 

ــدة. األصع

البلدالمشاركين عن الهيئةالموضوعالتاريخ
جنوب أفريقيافراس صفي الدينمؤتمر الطاقة اإلغترابية 31LDE كانون الثاني 2017

لبنانكالين عونلبنان والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية9 آذار 2017
المجرفراس صفي الدين28WORLD EXCHANGE CONGRESS 2017 آذار 2017

لبنانأعضاء الهيئةاإلجتماع السنوي إلتحاد البورصات العربية26 نيسان 2017
جامايكااالمانة العامةاجتماع الـ IOSCO الثاني واألربعون10 أيار 2017

اإلمارات سامي صليبايوم المصارف اللبنانية12 أيار 2017
العربية 

المتحدة
لبنانأعضاء الهيئةالمؤتمر السنوي لمؤسسة 15EUROMONEY ايار 2017

جمهورية فادي فقيهمنتدى تعزيز اإلستقرار المالي7 حزيران 2017
مصر العربية

سريانكافراس صفي الدينمؤتمر IOSCO للنمو و األسواق الناشئة20 أيلول 2017
االجتماعات السنوية للبنك الدولي / صندوق 10 تشرين االول 2017

النقد الدولي
الواليات سامي صليبا

المتحدة فراس صفي الدين
فرنساكالين عونندوة دولية لهيئات األسواق المالية14 تشرين الثاني 2017
لبنانفراس صفي الدينمؤتمر الطاقة اللبنانية 27LNE تشرين األول 2017

المملكة عاء سكرية3BLACK EUROPE 2017 كانون األول 2017
المتحدة

البرنامج المشترك بين IOSCO وكلية الحقوق 4 كانون األول 2017
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 ،EMMoU علــى عــدة أصعــدة مــن أهمهــا النقــاش الدائــر حــول توقيــع الـــ  IOSCO تابعــت الهيئــة تعاونهــا مــع منظمــة الـــ
ــاد األوراق  ــات اتح ــاء هيئ ــة، أعض ــة العربي ــاق المجموع ــد اتف ــًة بع ــراف، خاص ــددة األط ــورة والمتع ــم المط ــرة التفاه أو مذك
الماليــة العربيــة UASA، علــى موقــف مّوحــد مــن المذكــرة ومواضيــع مختلفــة اخــرى قيــد التفــاوض مــع المنظمــة الدوليــة. 

ــد  ــذي يمه ــم 1404 وال ــوم رق ــدور المرس ــد ص ــروت بع ــة بي ــص بورص ــل لتخصي ــا العم ــن موقعه ــة م ــتكمل الهيئ ــوف تس س
لذلــك بعدمــا أشــار الــى تأســيس مجلــٍس انتقالــي يرعــى تنظيــم انتقــال أصــول البورصــة للقطــاع الخــاص تحضيرًا لتشــغيلها 
منــه. وفــي هــذا االطــار، أعلــن رئيــس الهيئــة عــن اســتعداد هيئــة األســواق بالترخيــص وحتــى إدارة منصــة تــداول اإللكترونــي 

علــى حــدا وذلــك إطاقــا لهــذا المخطــط الــذي أعلنــت عنــه الهيئــة وجهــزت لــه منــذ مــدة ليســت بقصيــرة.
علــى الصعيــد التشــريعي والتنظيمــي ســوف تســتكمل الهيئــة نشــاطها فــي توحيــد القــرارات الصــادرة عنهــا ضمــن 
األنظمــة التطبيقيــة التــي أطلقــت القســم األكبــر منهــا فــي الجريــدة الرســمية وأصبحــت بمتنــاول العامليــن فــي األســواق 
الماليــة. ســوف تســتمر الهيئــة فــي إيــاء األهميــة القصــوى لحمايــة المســتثمر وذلــك عبــر تطبيــق األنظمــة الصــادرة ضمــن 

ــًا. ــر المعتمــدة دولي أهــم المعايي

كمــا تعمــل الهيئــة مــع عــدد مــن األطــراف المعنيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى تطويــر قطــاع أســواق رأس المــال 
ــادة  ــة وإع ــي للتنمي ــرف األوروب ــرى كالمص ــة أخ ــات دولي ــع مؤسس ــا م ــي و ربم ــك الدول ــن البن ــن م ــع أخصائيي ــاون م وبالتع
اإلعمــار EBRD الــذي أعــرب عــن اهتمامــه الكبيــر فــي تفعيــل األســواق الماليــة اللبنانيــة وذلــك عبــر االســتثمار المباشــر فــي 
البنــى التحتيــة لهــذا القطــاع أو التدخــل فــي األســواق تأمينــًا للســيولة وتحفيــزًا للمســتثمرين فــي األوراق الماليــة والســندات 

اللبنانيــة.

أمــا علــى الصعيــد العربــي، فتأمــل الهيئــة بتفعيــل التعــاون مــع أعضــاء اتحــاد الـــ UASA  عبــر اســتضافة فعاليــات اإلجتمــاع 
ــي  ــي اللبنان ــادي العرب ــل االقتص ــل التواص ــورة تفعي ــر كباك ــي المؤتم ــث يأت ــام 2018، بحي ــن الع ــزء األول م ــي الج ــنوي ف الس
إنطاقــًا مــن بيــروت. هــذه نظــرة ســريعة لتطلعــات الهيئــة فــي المرحلــة المقبلــة مــع األمــل الدائــم بــأن يكــون عــام 2018 

ملــيء باإليجابيــات علــى الصعيديــن المالــي واالقتصــادي اللبنانــي.
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  
ــة  ــم عضوي ــان. تنقس ــرف لبن ــم مص ــة حاك ــاء برئاس ــبعة أعض ــن س ــف م ــس مؤّل ــة مجل ــواق المالي ــة األس ــى إدارة هيئ يتوّل
المجلــس الــى ثاثــة أعضــاء متفّرغيــن خبــراء فــي الشــؤون المصرفّيــة والمالّيــة وثاثــة أعضــاء غيــر متفّرغيــن يمّثلــون الــوزارات 
واإلدارات المعنّيــة مباشــرة بعمــل الهيئــة، وهــم مديــر وزارة الماليــة العــام ، مديــر عــام وزارة االقتصــاد ورئيــس لجنــة الرقابــة 

علــى المصــارف. 

ويضّطلــع المجلــس بصاحيــات شــاملة مــن شــأنها أن تعــّزز حمايــة المســتثمر وتشــجيع االســتثمار فــي األســواق الماليــة. 
ولــه صاحيــة وضــع األنظمــة العامــة بإنشــاء البورصــات وإدارتهــا، واألنظمــة المتعلقــة بإنشــاء وتســيير أعمــال المؤّسســات 
التــي تتعاطــى الوســاطة الماليــة وتوظيــف أمــوال الجمهــور، كمــا ُيعنــى المجلــس بوضــع األنظمــة المتعلقــة باألدبيــات التي 
يتوّجــب علــى البورصــات وعلــى مســتخدميها، وكذلــك علــى مقّدمــي الخدمــات الماليــة ومســتخدميهم التقّيــد بهــا. ومــن 
صاحيــات المجلــس أيًضــا، وضــع األنظمــة المتعلقــة بالشــفافية والحوكمــة واّلتــي تشــمل، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
الموجبــات لجهــة نشــر أو إطــاع الجمهــور علــى جميــع المعلومــات التــي مــن شــأنها أن تؤثــر مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى 

أســعار األدوات المالّيــة. 

ــة  ــاطة المالي ــى الوس ــي تتعاط ــات الت ــات والهيئ ــاء المؤسس ــص بإنش ــة الترخي ــس صاحي ــى للمجل ــه، تبق ــار عين ــي اإلط وف
وتوظيــف األمــوال وعمليــات التســنيد علــى اختــاف أنواعهــا، والمصادقــة ]أو إلغــاء مصادقــة ســابقة[ علــى قــرارات صــادرة 
ــه الموافقــة علــى األنظمــة التــي  عــن إدارات البورصــات المعنيــة والقاضيــة بتســجيل الصكــوك واألدوات الماليــة لديهــا. ول
تضعهــا إدارات البورصــات بشــأن العمليــات التــي تجــرى مــن خالهــا. وفــي إطــار المشــورة، يبــدي المجلــس رأيــه فــي مشــاريع 
القوانيــن والمراســيم المتعلقــة بعمــل وتطويــر األســواق الماليــة كونــه الجهــة الصالحــة والمخّولــة قانونــًا بعمــل األســواق 

الماليــة وتطّورهــا. 

األمانة العامة
يرتبــط دور األمانــة العامــة بتســيير التواصــل والعمــل بيــن وحــدات ومديريــات هيئــة األســواق الماليــة وبمتابعــة تنفيــذ قــرارات 
ــات  ــأن المخالف ــتقصائيات بش ــراء االس ــات وإج ــح التحقيق ــس فت ــراح للمجل ــى االقت ــل عل ــًا تعم ــي ايض ــس اإلدارة. وه مجل
ألحــكام القانــون 161 أو ألحــكام األنظمــة أو التعليمــات أو التوجيهــات العامــة أو الفرديــة الصــادرة عــن المجلــس بمقتضــى 

هــذا القانــون. 

وتشــمل صاحيــات األمانــة العامــة أيضــًا إحالــة الشــكاوى إلــى مجلــس اإلدارة وإعامه بقــرارات لجنــة العقوبات وإبــاغ قرارات 
ــس،  ــى المجل ــة إل ــن الهيئ ــادرة ع ــر الص ــع التقاري ــة جمي ــؤولية إحال ــة مس ــة العام ــاط باألمان ــا. وتن ــن به ــى المعنيي ــة إل اللجن
باإلضافــة الــى نشــر قراراتــه التنظيميــة والتعليمــات العامــة واقتــراح وضــع أو تعديــل األحــكام واألنظمــة المتعلقــة باألســواق 

الماليــة. 

وحدة الرقابة على األسواق المالية
ــد المؤسســات  ــد باألنظمــة التطبيقيــة، وتتحقــق مــن ســامة تقّي تراقــب وحــدة الّرقابــة علــى األســواق الماليــة مــدى التقّي
باألنظمــة والقــرارات والتوجيهــات الموضوعــة، ومــن توّفــر شــروط التــداول المنصــوص عليهــا فــي القانــون. ولهــا أن تطلــب 
مــن مفّوضــي مراقبــة الشــركات والهيئــات المعنيــة أو مــن خبــراء مســتقلين، القيــام بتدقيــق أو تحليــل إضافــي لعملياتهــا؛ 

وتجــري االســتقصائيات وتجمــع األدلــة الكتشــاف المخالفــات المضــرة بســامة التعامــل فــي األســواق الماليــة.

كمــا تتحقــق مــن قيــام الشــركات والهيئــات المتــداول بصكوكهــا وأدواتهــا الماليــة فــي البورصــات بإجــراءات النشــر 
ــات  ــت المعلوم ــي توقي ــق ف ــراء، وتدق ــة االج ــة المرعي ــن واألنظم ــي القواني ــا ف ــوص عليه ــول المنص ــا لألص ــة وفق المنتظم
المنشــورة وصحّتهــا، أو تلــك التــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى ســعر هــذه الصكــوك واألدوات الماليــة المتداولــة. 
ولهــا أيضــا أن تلــزم الشــركات والهيئــات بتقديــم المعلومــات اإلضافيــة وبإجــراء التعديــات التــي تراهــا ضروريــة عندمــا يتبيــن 

لها وجود نقص أو عدم صحة في المعلومات المنشورة أو المعّدة الطاع المعنيين عليها.  

ــه  ــث أن ــة ، بحي ــل الهيئ ــري لعم ــود الفق ــكل العام ــة يش ــى اإلدارة المالي ــي تتعاط ــات الت ــى المؤسس ــي عل ــل الرقاب إن العم
يؤمــن حســن ســير العمــل فــي هــذه المؤسســات ويفــرض الشــفافية التــي تحمــي المســتثمر ، وذلــك عبــر إعتمــاد أفضــل 

ــر الدوليــة فــي هــذا المجــال.   المعايي

لجنة العقوبات
مــن المتوّقــع أن ُيصــار إلــى تشــكيل لجنــة العقوبــات فــي المســتقبل القريــب حتــى يتســّنى للهيئــة اّتخــاذ التدابيــر اإلجرائيــة 
الازمــة بحــّق كّل مــن يخالــف األنظمــة والقوانيــن اّلتــي تحكــم عمــل األســواق المالّيــة. تتوّلــى لجنــة العقوبــات التحقيــق في 
جميــع المخالفــات التــي تحــال إليهــا مــن المجلــس وتّتخــذ القــرارات المناســبة بشــأنها. فمــن صاحيــات اللجنــة المذكــورة 
ــات  ــاألدوات والخدم ــون ب ــن يتعاط ــخاص اّلذي ــات واألش ــات والهيئ ــع الجه ــى جمي ــة عل ــة والنقدي ــات اإلداري ــرض العقوب ف

الماليــة.
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الهيكلّيــة التنظيمّيــةه

بعــد التعديــات األخيــرة اّلتــي طــرأت علــى هيكلّيتهــا، باتت”هيئــة األســواق” تتأّلــف مــن ثــاث وحــدات 
رئيســّية هــم: األمانــة العامــة، وحــدة الرقابــة علــى األســواق، ولجنــة العقوبــات؛ إضافــًة إلــى المديريــات 
التاليــة: مديريــة الشــؤون القانونيــة، مديريــة اإلدارة والمــوارد البشــرية، مديريــة المعلوماتيــة، مديريــة 

األبحــاث واإلعــام، مديريــة التدقيــق الداخلــي، ومديريــة األمــن والمراقبــة.

حاكم مصرف لبنان
الرئيس

خبير في الشؤون المصرفية
عضو مجلس إدارة تنفيذي

امانة السر

مدققي الحسابات الخارجية

األمانة العامة
وحدة الرقابة

على األسواق المالية
خبير في األسواق المالية

عضو مجلس إدارة تنفيذي

خبير في الشؤون المالية
عضو مجلس إدارة تنفيذي

مدير عام وزارة اإلقتصاد والتجارة
عضو مجلس إدارة

مدير عام وزارة المالّية
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة الرقابة على المصارف
عضو مجلس إدارة

مديرية التدقيق 
الداخلي

مديرية الشؤون 
اإلدارّية والموارد 

البشرّية 
والمحاسبة

مديرية األبحاث 
واإلعام

مديرية 
المعلوماتّية

مديرية الشؤون 
القانونّية

مديرية األمن 
والمراقبة

لجنة العقوبات
)لم تنشأ بعد(

المحكمة الخاّصة 
باألسواق المالّية
)لم تنشأ بعد(
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المؤّسسات واألعمال الخاّصة الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة
ــاألدوات  ــات المتعّلقــة ب ــة “هيئــة األســواق” وســلطتها، وتشــمل جميــع العملّي ــون ١6١ جميــع النشــاطات التــي تخضــع لرقاب يحــّدد القان

ــة المدرجــة أو  ــة المطروحــة مباشــرة لإلكتتــاب العــام أو التــي يتــم شــراؤها أو بيعهــا  لحســاب الجمهــور، وكذلــك األدوات المالّي المالّي

ــكل  ــون بش ــّدد القان ــك يح ــة. كذل ــواق المالّي ــة األس ــن هيئ ــة م ــة المرّخص ــوق المالّي ــة والحق ــة« واألدوات المالّي ــي »البورص ــة ف المتداول

واضــح النشــاطات المتعّلقــة بــاألدوات المالّيــة، والمؤّسســات التــي تخضــع لســلطة هيئــة األســواق المالّيــة ورقابتهــا كمــا هــو مبّيــن فــي 

الجــدول التالــي:

األطراف الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة

األشخاص المرّخص لهم  .

الشركات المدرجة على البورصات اللبنانية .

البورصات اللبنانية أو المؤّسسات التي يكون موضوعها إدارة وتسيير عمل البورصات على أن تّتخذ هذه  .
المؤّسسات شكل شركات مغفلة لبنانّية

الشركات المالّية والمؤّسسات والهيئات المرّخص لها ومنها: .

الهيئات التي تتعاطى االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات المالّيةـ 

الهيئات التي تتعاطى االستثمار بعملّيات التسنيدـ 

هيئات االستثمار والتسنيد اإلساميةـ 

مؤّسسات االستشارات والخدمات المتعّلقة باألدوات المالّيةـ 

شركات التقييم المالي )Financial Rating Agencies(ـ 

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

األسهم أو السندات أو الحصص المصدرة من شركة أو هيئة عاّمة أو خاّصة   .

سندات الدين أو األسهم أو السندات أو شهادات اإليداع أو إيصاالت اإليداع أو سندات الخزينة .

الحقوق المالّية )Rights( أو حقوق الخيار )Options( أو العقود المستقبلية )Futures( أو سائر األدوات المالّية  .
)Structured( أو المرّكبة )Derivatives( المشتّقة

Investment and Securities Brokerage servicesـ  الخدمات اإلستشارية وأعمال الوساطة 

Portfolio Management and Book keepingـ  إدارة المحافظ ومسك الدفاتر      

حفظ الصكوك المتعّلقة باألدوات المالّية  Securities Custodyـ 

Underwriterـ  ضامن اإلكتتاب باألدوات المالّية    

Underwriting processـ  ضمان اإلكتتاب باألدوات المالّية   




