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 المكتب اإلعالمي

 
 للنشر

 

 

 "2018 للمستثمر العالمي األسبوع" حول االول المؤتمر انعقاد

 

 ترخيص يستوجب المالية األسواق في العاملين واألشخاص المؤسسات عمل: للمستثمر العالمي األسبوع في سالمه 

 للمستثمر؛ حماية الهيئة قبل من مسبق

 اقتصادي نمو تحقيق في تساهم الكترونية بمنصة العمل بدء قريبا   سيشهد لبنان

  

 تشرين األول 17تاريخ: 

فييييت افتتييييا  ادولييييال ادييييألودت ااول حييييول تاألريييي ون اد ييييادألت دوألرييييت ألرت أليييين ت  ييييي   ي يييية األرييييوا  

أليييع أل ايييأل ادتألوييييل وادحلوألييية فيييت ادأل ايييأل   ااشيييترا  2018تشيييرين األول  17ادألاديييية وادأل  ليييأل فيييت 

أشيييار ر يييي   ي ييية ااريييوا  ل حيييال  ألصيييرا د  يييان رييييا  رييي ألة ادييي  ، ESAاد يييادت دالأليييال 

أ أليييية اد لييية فيييت ادت األيييل  يييين ادألريييت ألر و ي ييية األريييوا  وأ أليييية ااأل يييار فيييت تشييي يع ااريييت ألارا  

 فت د  ان.

 حييييو اتالييييا  أل ت يييية ليييين ترييييي   فشييييألأل ر ييييي  اداي يييية لويييي  أن تأ ألييييية ااأل ييييار  ييييت تو ااييييا

ااريييت ألار فيييت أريييا  ادشيييرلا . ديييألي ا فيييت د  يييان شيييرلا  أل  ألايييا شيييرلا  لا ويييية ت أليييل  ييي ألار  

 وحلوألة  يأل .
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يحتييال د  ييان اديييو  اديي  ألوال يية أل يير دوألرييت ألر ادو  ييا ت وءديي  دح ييل لويي  شييرال أرييا  فييت ادشييرلا  

ة  ي ييية األريييوا  ادألاديييية فيييت  يييءا ا تيييار تورييي اال د ريييت ألارا  وت عييييعال د ألوييييا  ادتصيييألير.  ن ألاألييي

 ييت  ويي  اد ليية  ييين ادألرييت ألر وادشييرلا  ادتييت يريييت ألر فياييا لألييا ت عيييع اد ليية وفييت تييألاول األريييا  

 فت ادرو  اد ا ويةت.

أضيييياا: تشيييياأل د  ييييان أل ييييء ادلييييأل  وفييييت عأليييين اا تييييألا  ادفر رييييت  ص صيييية دأل  يييي  اد شيييياتا  

ا ادت يياتت ألييع اد ورصيية أليين  يي ل ادتل يييا  ادحألي يية . اديييو  ا توييو ورصيية ف ادييةاد ألألاتييية دوألوديية 

ادألادييية تريي    ديي  تحييألي  األرييوا  وادء  ييية وت يييير اد لافيية ألألييا يرييأل    ويي   ليية  و ي يية األرييوا 

ادألليألييييين واييييير ادألليألييييين فرصيييية اارييييت ألار فييييت األرييييا  وادريييي ألا  ادو  ا ييييية  والتييييال ادو  ييييا يين

 ادصاألر  لن شرلا   اصة فت د  انت.

ادأل صييية ا دلترو يييية ادتيييت ريييتتي  ادتواصيييل  يييين د  يييان   تييي  : تادييييو   لتييير  ألييين لألويييية وتيييا ع

يألل اييييا ارييييتلتا  أألييييوال ادو  ييييا يين واييييير ادو  ييييا يين، ورييييوا تشيييي ل أليييين شييييرلة  ألأليييياواد ييييارل 

 اصيية  اضييي ة دراا ييية  ي ييية األريييوا  ادألاديييية.  يييءص اد ألويييية ريييت عع اااتصييياأل ادو  يييا ت وتريييا   فيييت 

 أللررا  ألؤتألر ريألرت. وفت ت فيءفت د  ان  تأري  ادشرلا 

فيييت أللار تايييا دارييي ون اد يييادألت دوألريييت ألر، أليييأل   ي ييية األريييوا  ادألاديييية لوييي   اوعيتايييا ادتاألييية 

ألرييت ي ة  ادت يياألي  ادتييت أصييألرتاا واأل  أليية ادتت يلييية ادتييت أارتاييا  ادت يياون ألييع اد  يي  ادييألودت ادييء  

 .وادألرت ألرينرالأل فت وضع األتر دألألاررة أفضل ت  ي  دحألاية رأ  ادألال 

  لات: 4ادحألاية، شألأل ر ي  اداي ة ادحال  ريا  ر ألل لو  ت عيعاال داءص 

أن تلييييون ادألؤررييييا  ادتييييت ت ألييييل فييييت اتييييان ادتييييألاول  األرييييا  أو اد ألييييوا  أو ادرييييوع أو  -

 ادر ألا  ألر صة ألن ا ل  ي ة األروا  ادألادية وفلاال دولوا ين.

عأليييية أن يلييييون ادألييييو فين ادييييءين ريييييت اتون ألييييع اد أليييي ل حييييا عين لويييي  ادألييييؤ    اد   -

وادتريي يل فييت ادألاييا  ادأل  أليية دييألع اداي يية   ييأل  ضييولا  د ألتحا ييا  ادألتوو يية دو ألييل فييت 

  ءا ادأليألان.

أن ت أليييل ادألؤررييية لوييي  تصييي يا اد ألييي ل  حرييي  ايييألراتا  ااريييت ألارية وأليييا يت ارييي  أليييع  -

أو أل ووأليييا  ادت يييرا  KYCادايييألا ألييين ااريييت ألار، ل ييير تواييييع ألريييت أل أراريييت ي يييرا  ادييي  

 لو  اد أليل. 

 Insiderألاييييية ادألرييييت ألر أليييين ادت األييييل ارييييت األاال لويييي  أل ووألييييا  ألأليييييع  اييييير أل و يييية  ح -

Trading.واير ادألتوفر  دو ألاور ادتت ت ت ر  ريألة فت اد اد  وفت د  ان أيضاال ) 

 

 يييل ادألضيييار ة  ييياد أل   فشيييألأل ر يييي  اداي ييية لوييي  أن: تد  يييان يشييياأل لألوييييا   فيألييياأأليييا 

ألاول  ييييادرا  ا اييييا  ييييألون فا ييييأل  د اتصيييياأل ألشييييا اة ألرييييألو   اييييا تحيييي  ل ييييوان حرييييية ادتيييي
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ادو  يييا ت. اا أن لوييي  ادألؤرريييا  ادتيييت تت يييات  فيييت أل يييال ادييي  أل   أن تتألييييع  األ  اييييا  

فييت ادت يياتت، لألييا ياأل يييا ان يلييون   ييا  أيضيييا  فصييا  لاألييل لييين ادأل يياتر ادألو ييوأل  فيييت 

دييييية ادألتروحيييية لافيييية اد ألويييييا  ادألادييييية  اصييييةال فييييت ادصيييي األي  اارييييت ألارية واألألوا  ادألا

 األا  ادألرت ألرينت.

 

دوألريييت ألر  وت ليفيييية تولييييةال  تاألييياال ألوييين ر يييي  اداي ييية لييين  تييي   اداي ييية دحألييي   ال أليييية 

  أليييل لوييي   أل ادايييا احلييياال فيييت ادأل يييا ي ادألألرريييية واد األ يييية   يييراال أل أليتايييا لوييي  صييي يأل 

 ادو  ا ت.و ءص رت و  ريودة أل ر فت ادرو   وادألرت ألر تتوير اااتصاأل ادو  ا ت 

 

أليين  اتييل ل يير  أألييين لييا   ي ييا  ااورا  ادألادييية اد ر ييية  ويييل تريييا ليين ا ألييية ا  ليياأل 

 ييييءا ادولييييال فييييت  يييييرو  ألف ييييألاال  يييي    لييييات. أواال ادألاأليييية اارارييييية أل  اييييا ون أو تشييييريع 

  شيييال  ي ييية راا يييية  يييت حألايييية ادألريييت ألر، ألييين  ييي ل وضيييع ادتشيييري ا  ادألتوو ييية ادتيييت 

وتولييييية ييييية، وادتشييييأليأل لويييي  ألور  ي ييييا  ادراا يييية فييييت اررييييال ادشييييفافية تييييؤألن  ييييءص ادحألا

 .ادألرت ألر

  

ألريييييي وة  ييييييوص األألييييييين اد ييييييا  دوأل  أليييييية ادألودييييييية داي ييييييا  ااورا  ادألادييييييية  وفييييييت لوأليييييية

ت يييول أ يييألروع   أليييل  ي ييية ااريييوا  ادألاديييية فيييت د  يييان ل ييير تواصيييواا أليييع  ي يييا  IOSCO ت

وألييييءلرا  ادتفييييا   ادألوا يييية  IOSCOادراا يييية اد ادألييييية أليييين  يييي ل لضييييويتل فييييت أل  أليييية 

، ألضيييييفاال أن  ا ضييييألا  د  ييييان اديييي  أل ألوليييية ااريييي ون ادييييألودت دوألرييييت ألر وورييييا ل أ ييييرع

ي يييعع ألييين شيييروت تيييأألين اريييوا   يرييي ل  تيييو  ألتلألألييية فيييت تتيييوير ااريييوا  ادألاديييية ألأليييا

 د األل اارت ألار وادألرت ألر أل اال. وحألاية ألضألو ةألادية اا وة دوتتور 

 

 ESAأل ايييأل ادتألوييييل وادحلوألييية فيييت ادأل ايييأل اد يييادت دالأليييال أفتيييت  ادوليييال  لوألييية دأل رييي  

ادريييأل  يياأل  األريي أل  ييوص  اد  ايية ادلا أليية  ييين  ي يية األرييوا  ادألادييية وادأل اييأل، ولوأليية دألييألير 

  حا  وا ل   دألع  ي ة األروا  ادألادية ادريأل تار  ء يان.األ


