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كلمــة رئيــس هيئة 
األســواق المالية

ــواق  ــة األس ــدر هيئ ــي، تص ــى التوال ــة عل ــنة السادس للس
الماليــة تقريرهــا الســنوي اّلــذي يوجــز مــا تــّم إنجــازه 

ــا. ــً ودولًي ــً وعربي ــام 2018 محلي ــة ع طيل

بــارز  بتطــّور   2018 عــام  تمّيــز  المحّلــي،  الصعيــد  علــى 
ُيَعــّول عليــه القطــاع، نظــرًا لمــا يحمــل فــي طّياتــه مــن 
ــي  ــاهم ف ــة تس ــج ملموس ــور نتائ ــّد أن تتبل ــات ال ب توّقع

ــاد.  ــه الب ــت تواج ــا زال ــي م ــات اّلت ــل العقب تذلي

دفتــر   2018 األول  كانــون  فــي  الهيئــة  أطلقــت  فقــد 
التــداول  لمنصــة  بالترخيــص  المتعلــق  الشــروط 
اإللكترونــي اّلتــي ُيتوقــع أن يبــدأ العمــل بهــا فــي الربــع 
المنصــة  إنشــاء  رخصــة  منحــت   .2020 عــام  مــن  األول 
ــذه  ــل ه ــد ني ــوده وAthex Group  بع ــك ع ــة بن لمجموع
المجموعــة النقــاط األعلــى بحســب المعاييــر المحــددة 
مســبقً ضمــن دفتــر الشــروط. التزمــت هــذه المجموعــة 
ــون دوالر  ــن 20 ملي ــمالها ع ــل رأس ــركة ال يق ــيس ش بتأس
دوالر  مليــون   100 بمبلــغ  ســيولة  تأميــن  تعّهــدت  كمــا 
كصانــع ســوق أي  market maker ممــا يســاهم فــي 

إيجــاد عــرض وطلــب دائميــن علــى المنصــة.

وفــي ظــّل هــذا االســتحقاق، تكــون الهيئــة قــد أطلقــت 
مشــروعً يحاكــي متطلبــات الســوق اللبنانــي فــي ظــل 
التحديــات المتزايــدة، وذلــك عبــر تأميــن القــدرة علــى 
التــداول فــي  التمويــل بكلفــة منخفضــة مــن خــال 
أدوات جديــدة مــن نوعهــا فــي لبنــان وأخــرى غيــر متاحــة 
ــز  ــي تعزي ــاهم ف ــا سيس ــروت، مّم ــة بي ــي بورص ــً ف حالي
ريــادة األســواق الماليــة وتوســيع عــدد المتداوليــن وخلــق 
ســيولة إضافيــة. هــذه العوامــل مجتمعــة ســوف تمنــح 
المســتثمر اللبنانــي واألجنبــي القــدرة علــى التــداول فــي 

ســوق متطــور يرتكــز علــى أحــدث المعاييــر الدوليــة.

وفــي إطــار الســعي إلــى خلــق التــوازن فــي النظــام 
ــة  ــواق المالي ــي واألس ــاع المصرف ــن القط ــا بي ــي م المال
مــن حيــث القــدرة علــى تمويــل الشــركات الصغيــرة 
ســوف  االقتصــاد،  تعزيــز  وبالتالــي  والمتوســطة 

ــل  ــي لتموي ــدر إضاف ــن مص ــي تأمي ــة ف ــاهم المنص تس
ــي  ــا ف ــن دوره ــًا ع ــة، فض ــة اللبناني ــات اإلنتاجي القطاع
رســملة الشــركات، وذلــك إمــا عبــر االكتتــاب العــام فــي 
أســهمها أو مــن خــال تســنيد إيراداتهــا، إضافــًة الــى 
ــك  ــندات تمل ــى س ــا إل ــن ديونه ــزء م ــل ج ــة تحوي إمكاني
)Equities(، ممــا يســاهم فــي تخفيــض نســبة مديونيــة 

القطــاع الخــاص.

ــة  ــت الهيئ ــي، تابع ــي والرقاب ــن التنظيم ــى الصعيدي عل
عــام 2018 عملهــا مــن ناحيــة تشــديد الرقابــة واإلشــراف 
علــى األســواق الماليــة ووضــع األطــر واآلليــات لتطويرهــا، 
ــات.  ــن تحدي ــه م ــان ومحيط ــهده لبن ــا يش ــل م ــي ظ ف
Col�  ومــع إطــاق نظــام هيئــات االســتثمار الجماعــي

تأســيس  الــى  نتطلــع   ،lective Investment Schemes
بتمويــل قطاعــات  ُتعنــى  صناديــق اســتثمار جماعيــة 
ــاري،  ــاع العق ــا القط ــة ومنه ــة مهم ــة واقتصادي إنتاجي
صناديــق  فــي  ألســهم  وطلبــً  عرضــً  نشــهد  بحيــث 
ــا  ــوي، مم ــوق الثان ــى الس ــا عل ــداول به ــم الت ــة يت عقاري

ــاءه.  ــد إحي ــاع ويعي ــر للقط ــيولة أكب ــن س يؤم

أمــا علــى الصعيــد العربــي، فقــد تــرأس لبنــان ممثــًا 
ــات األوراق  ــاد هيئ ــام 2018 اتح ــة ع ــواق المالي ــة األس بهيئ
الماليــة العربيــة، حيــث تابع تطبيــق الخطة االســتراتيجية 
التنفيــذ عــام 2015 حيــن  التــي وضعــت قيــد  لاتحــاد 
اللجنــة المكلفــة وضــع المخطــط  رئيــس  لبنــان  كان 

العربيــة 2020-2016.  الماليــة  االســتراتيجي لألســواق 

اســتكملت   ،2018 عــام  لاتحــاد  ترؤســنا  فتــرة  وخــال 
هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة، بالتعــاون مــع نظيراتهــا 
ــة  ــق بمواجه ــدة تتعل ــاالت ع ــي مج ــل ف ــة، العم العربي
ــة  ــة المالي ــز البني ــة وتعزي ــم االلكتروني ــر والجرائ المخاط
التحتيــة وتطبيــق المبــادئ الدوليــة فــي أنظمــة األســواق 
الماليــة، فضــًا عــن وضــع قواعــد ومبــادئ عامــة تتعلــق 
باإلصــدارات األوليــة واإلدراج وكذلــك إصــدار قواعــد عامــة 
لإلفصــاح عــن التــداول بنــاء علــى معلومــات مميــزة غيــر 

.Insider Trading معلنــة

ــة  ــواق المالي ــاع األس ــة بقط ــة الدولي ــى الثق ــدًا عل وتأكي
فــي لبنــان ودور الهيئــة فــي تعزيــز األســواق الماليــة 
الهيئــة فــي اســتضافة  اللبنانيــة وانفتاحهــا، نجحــت 
للبورصــات  عشــر  الرابــع  الســنوي  الدولــي  المؤتمــر 
والــذي   »World Exchange Congress 2019« العالميــة 
كبــرى  عــن  ممّثليــن  جمعــت  دوليــة  منّصــة  شــّكل 
البورصــات العالميــة والهيئــات الرقابيــة وغــرف المقاّصــة 
الرقميــة  التكنولوجيــا  مجــال  فــي  ومتخّصصيــن 
العالميــة  واالتجاهــات  التقنيــات  أحــدث  لمناقشــة 
ــر  ــد اعتب ــن، فق ــً للمنّظمي ــة. ووفق ــواق المالي ــي األس ف
المؤتمــر المنعقــد فــي بيــروت األنجــح خاصــة مــن حيــث 
المشــاركة والحضــور الدولــي مــن أكثــر مــن 60 دولــة 

الســابقة.  بنســخه  مقارنــة 

الــى  بالشــكر  أتوجــه  أن  إاّل  يســعني  ال  الختــام،  وفــي 
الماليــة  األســواق  هيئــة  لــدى  المســتخدمين  جميــع 
ــل  ــي ظ ــل ف ــم الفاع ــم ودوره ــر جهوده ــى تضاف عل
التحديــات اليوميــة التــي يشــهدها االقتصــاد اللبنانــي 
واألســواق الناشــئة دوليــً، إذ لــي مــلء الثقــة بــأن التّقــدم 
ــن  ــئ، م ــل متكاف ــق عم ــر فري ــة عب ــه الهيئ ــذي أحرزت اّل
أجــل توفيــر األســس الســليمة والعادلــة لحمايــة حقــوق 
المســتثمرين، إّنمــا هــو خطــوة مهمــة علــى درب االرتقاء 
الهيئــات  مصــاف  إلــى  بهــا  والوصــول  الهيئــة  بــأداء 

الرقابيــة الدوليــة.

مع أصدق تمنياتي،

رياض سالمه
رئيس هيئة األسواق المالية

حاكم مصرف لبنان
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رؤيتنا ومهمتنا

رؤيتنا 
إرســاء الثقــة فــي األســواق الماليــة اللبنانيــة عبــر تعزيــز ســامتها وصــون جاذبيتها لــدى المســتثمرين عمــًا بتطويرها 

خدمــًة لاقتصــاد الوطني.

مهّمتنا
ــة 	  ــر المحلي ــل المعايي ــرات وأفض ــع التغي ــب م ــا يتناس ــا بم ــان تطّوره ــة لضم ــواق المالي ــة األس ــم ومراقب  تنظي

ــة. والدولي

 تقليص مخاطر النظام ]Systemic Risk[ في األسواق المالية.	 

 حمايــة المســتثمر مــن خــال تأميــن البيئــة االســتثمارية العادلــة والشــفافة وتوفيــر الوصــول إلــى المعلومــات 	 
ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــاطات المهني ــم النش ــل وتنظي ــار العم ــد إط ــم وتحدي ــال تنظي ــن خ ــتثمار م ــة لاس الازم
ــآداب الســلوك المهنيــة. ــاألدوات الماليــة والّســهر علــى تقّيدهــم ب األشــخاص الذيــن يمارســون األعمــال الخاصــة ب

 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 القطاعات اإلنتاجية كافة.	 
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الفصل األول
هيئة األسواق المالية

المالية  األسواق  هيئة  إنشاء  قانون 
وأهدافها الرئيسية

أقــّر مجلــس النــواب بتاريــخ 2011/8/17 القانــون رقــم 161 
المتعّلــق بإنشــاء هيئــة األســواق المالّيــة وهــي هيئــة 
تخضــع  وال  والماليــة  اإلداريــة  باالســتقالية  تتمتــع 
لقواعــد اإلدارة وتســيير األعمــال والرقابــات التــي تخضــع 

لهــا مؤسســات القطــاع العــام.

تطمــح هيئــة األســواق الماليــة إلــى تحقيــق هدفيــن 
أساســيين: تشــجيع وتطويــر األســواق المالّيــة بالتنســيق 
االدخــار  وحمايــة  المعنّيــة،  القطاعــات  مختلــف  مــع 
الســياق،  هــذا  وفــي  الماليــة.  األدوات  فــي  الموّظــف 
يحــّدد القانــون آلّيــة تنظيــم األســواق الماليــة وتطويرهــا 
ــي  ــام ف ــر النظ ــص مخاط ــى تقلي ــك عل ــي ذل ــزًا ف مرتك
األســواق الماليــة مــن خــال إرســاء ثقافــة تتمحــور حــول 
تأميــن الشــفافية المطلقــة فــي القطــاع نظــرًا لدورهــا 
يحــّدد  كمــا  والمســتثمرين.  المــال  رأس  حمايــة  فــي 
القانــون 161 آلّيــة تنظيــم األســواق الماليــة وتطويرهــا 
ومنهــا الترخيــص لبورصــات جديــدة تســاهم فــي خلــق 
الســيولة المطلوبــة لتفعيــل أســواق رأس المــال فــي 

ــان.  لبن

إّن الرؤيــة التــي يتمحــور حولهــا عمــل الهيئــة تنطلــق 
مــن أهميــة إرســاء الثقــة فــي األســواق الماليــة اللبنانيــة. 

فتطــور األســواق الماليــة ينعكــس بشــكل مباشــر علــى 
تطــور معــدل النمــو فــي االقتصــاد، ممــا ينعكــس ايجابً 
علــى حركــة الرســاميل ومعــدل البطالــة، نظــرًا للقــدرة 
للقطــاع  األمــد  طويلــة  تمويــل  مصــادر  إيجــاد  علــى 
الخــاص وتوجيــه االّدخــار العــام فــي االقتصــاد نحــو 

االســتثمارات المائمــة. 

ومعاقبــة  لمحاســبة  آليــة  القانــون  يحــدد  وعليــه، 
المخـــّلين بأحكامــه مــن خــال األطــر القانونيــة التــي 
نــص عليهــا، كلجنــة العقوبــات والمحكمــة الخاصــة 
باألســواق الماليــة التــي ســيتم تأسيســها بعــد إجــراء 
التعيينــات الازمــة مــن الحكومــة اللبنانيــة ضمــن اآلليــة 

المقترحــة فــي قانــون األســواق الماليــة رقــم 161.

كمــا يجيــز القانون رقــم 161 للهيئــة إبداء الــرأي في األمور 
المتعلقــة باألســواق الماليــة كافــة خاصــًة ومنهــا علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر، مشــاريع القوانيــن والمراســيم 
كمــا  وتطورهــا،  الماليــة  األســواق  بعمــل  المتعلقــة 
وأنظمــة ونشــاطات البورصــات المرخصــة فــي لبنــان، 
ــون  ــد يك ــدة ق ــيات جدي ــم سياس ــار رس ــي إط ــك ف وذل
لهــا تأثيــر علــى أداء األســواق الماليــة اللبنانيــة وقــدرة 

اســتقطاب المســتثمرين. 

يتألف مجلس الهيئة من
ينوب عنه نائب الحاكم رئيسحاكم مصرف لبنانرياض سامه

األول لمصرف لبنان )السيد 
رائد شرف الدين عام 2018( 

نائب رئيس الهيئة في عضو مجلس إدارة تنفيذي خبير في شؤون األسواق الماليةفراس صفي الدين
العام 2018

عضو مجلس إدارة تنفيذي خبير في الشؤون المصرفيةسامي صليبا

عضو مجلس إدارة تنفيذي خبير في الشؤون الماليةفادي فقيه

عضو غير متفرغمدير عام وزارة الماليةاالن بيفاني

عضو غير متفرغمدير عام وزارة االقتصادعليا عباس

عضو غير متفرغرئيس لجنة الرقابة على المصارفسمير حمود

مجلس إدارة هيئة األسواق المالية
يتوّلــى إدارة هيئــة األســواق الماليــة مجلــس مؤّلــف مــن 
ســبعة أعضــاء برئاســة حاكــم مصــرف لبنــان. وتنقســم 
ــراء  ــن خب ــاء متفّرغي ــة أعض ــى ثاث ــس ال ــة المجل عضوي
المصرفّيــة  والشــؤون  الماليــة  األســواق  شــؤون  فــي 

والمالّيــة، وثاثــة أعضــاء غيــر متفّرغيــن يمّثلــون الــوزارات 
ــر  ــم مدي ــة، وه ــل الهيئ ــرة بعم ــة مباش واإلدارات المعنّي
عــام وزارة الماليــة، مديــر عــام وزارة االقتصــاد ورئيــس 

ــارف. ــى المص ــة عل ــة الرقاب لجن

 تتمتع الهيئة باالستقاللية اإلدارية والمالية وال 
تخضع لقواعد اإلدارة وتسيير األعمال والرقابات 

التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام
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المهام األساسية 
لهيئة األسواق المالّية
حماية المستثمر وتنظيم النشاطات المهنية

حمايــة المســتثمرين من الممارســات غير المشــروعة 	 
أو غيــر المتوافقــة مــع األصــول أو غيــر المنصفــة، بمــا 
ــر أو  ــخصي المباش ــتغال الش ــر االس ــك حظ ــي ذل ف
غيــر المباشــر للمعلومــات الممّيــزة فــي التعامــل 

باألســواق الماليــة.
تنظيــم كيفيــة االّطــاع علــى المعلومــات مــن قبــل 	 

علــى  الماليــة  األدوات  يوّزعــون  اّلذيــن  األشــخاص 
الجمهــور.

ــة 	  ــاطات المهني ــم النش ــل وتنظي ــار العم ــد إط تحدي
يمارســون  اّلذيــن  األشــخاص  بهــا  يقــوم  التــي 
األعمــال الخاصــة بــاألدوات المالّيــة والســهر علــى 

المهنيــة. الســلوك  بــآداب  تقّيدهــم 

تنظيم األسواق وتقليص مخاطر النظام

لبنــان 	  فــي  الماليــة  األســواق  وتطويــر  تنظيــم 
والســعي إلــى زيــادة اســتخدام هــذه األســواق مــن 
والخــارج. لبنــان  فــي  والمصّدريــن  المســتثمرين  قبــل 

فــي 	   ]Systemic Risk[ النظــام  مخاطــر  تقليــص 
الماليــة. األســواق 

إصدار التراخيص 

يقّدمــون 	  الذيــن  الســوق  لوســطاء  الترخيــص 
والمصدريــن. للمســتثمرين  خدمــات 

 	 Financial[ المالــي  التقييــم  لشــركات  الترخيــص 
وتنظيمــه. عملهــا  إطــار  وتحديــد   ]Rating Agencies

بمــا فيــه 	  الجماعــي  االســتثمار  لهيئــات  الترخيــص 
التســنيد. بعمليــات  لاســتثمار  المشــتركة  الصناديــق 

تنظيم ورقابة عمل البورصات

لهــا 	  المرخــص  البورصــات  عمــل  ورقابــة  تنظيــم 
أو  إيــداع  خدمــات  يقّدمــون  الذيــن  األشــخاص  أو 

تســوية. أو  مقاصــة 
وضــع اإلطــار التنظيمــي العــام إلدراج األدوات الماليــة 	 

والموافقــة علــى التــداول بهــا فــي البورصــات.

الرقابة والمحاسبة القانونية

معاقبــة المخالفــات اإلداريــة ألحــكام القانــون 161 	 
ــه. ــا ل ــذة تطبيق ــة المتخ ولألنظم



الفصل 
الثاني

أهم أنشطة العام 2018
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الفصل الثاني
أهم أنشطة العام 2018

منــذ تأسيســها، اتخــذت هيئــة األســواق الماليــة مهمــة 
الحفــاظ علــى اســتقرار أســواق المــال فــي لبنــان فــي 
اإلقليميــة  والمتغيــرات  المتاحقــة  التحديــات  ظــل 
والدوليــة المتســارعة، وهــي اليــوم، مــن دون أن تألــو 
ــدورة  ــل ال ــة تفعي ــي مصلح ــا ف ــع أعماله ــد، تتاب أّي جه
ــن  ــر م ــي تعتب ــة الت ــواق المالي ــر األس ــة وتطوي االقتصادي

الركائــز األساســية إلنعــاش االقتصــاد الوطنــي.

جاهــدة هيئــة األســواق الماليــة تعمــل للوصــول الــى 
ــق  ــوق، وخل ــى الس ــي عل ــي ورقاب ــتوى تنظيم ــى مس أعل
علــى  قائمــة  للمســتثمرين  جاذبــة  اســتثمارية  بيئــة 
ــل  ــل أفض ــي ظ ــة ف ــفافية والنزاه ــة والش ــدأ العدال مب
الممارســات الدوليــة.  فالهيئــة التــي انضمــت كعضــو 
العــام  منــذ   IOSCO الدوليــة  المنظمــة  فــي  مشــارك 
2016، تســعى دائمــً لتعزيــز قدراتهــا التنظيميــة والرقابيــة 
لتطويــر  طريــق  خريطــة  وتحديــد  الخبــرات  ولتبــادل 
األســواق الماليــة فــي لبنــان وذلــك مــن خــال خطــة 

عمــل وضعتهــا مــع أخصائييــن مــن البنــك الدولــي. 

وفــي إطــار تطويــر عملهــا، وّقعــت الهيئــة مذكــرات 
تفاهــم مــع جهــات ومؤسســات رديفــة فــي دول أخــرى 
مــن أجــل إرســاء آليــات العمــل المشــترك فــي مجــال 
بيــن  التعــاون  أواصــر  وتعزيــز  الماليــة  األوراق  أنشــطة 
ــق  ــى تحقي ــة ال ــعت الهيئ ــد س ــة. وق ــات المعني الجمعي
والحــد  المســتثمرين  الســبل لحمايــة حقــوق  أفضــل 
ــال،  ــوق رأس الم ــي س ــة ف ــر القانوني ــات غي ــن الممارس م
كمــا أصــدرت الهيئــة مجموعــة أنظمــة تطبيقيــة مبنيــة 
علــى أفضــل المعاييــر الدوليــة عــززت مــن قدرتهــا علــى 

ــا. ــن فيه ــواق والعاملي ــة األس ــم ورقاب تنظي

األســواق  هيئــة  بيــن  المســتمر  التعــاون  ضمــن  فمــن 
والبورصــات  الماليــة  األوراق  ولجنــة  اللبنانيــة  الماليــة 
U.S. Securities and Exchange Commis� ةاألميركيــ 

ــي  ــورًا ف ــات تط ــر الهيئ ــن أكث ــر م ــي تعتب sion SEC، والت
األميركيــة  المــال  أســواق  حجــم  إلــى  نظــرًا  العالــم 
وتعقيدهــا، نظمــت الهيئــة ورشــة عمــل متخصصــة 
 SEC لتعزيــز األداء الرقابــي لديهــا وذلــك بالتعــاون مــع الـــ
ــة رئيــس هيئــة األســواق الماليــة حاكــم مصــرف  وبرعاي

لبنــان ريــاض ســامه وحضــور أخصائييــن دولييــن فــي 
مجــال الرقابــة علــى األســواق الماليــة.

وفــي إطــار ســعيها إلــى تطويــر مســتوى تبــادل الخبــرات 
والتقنيــات العلميــة مــع مؤسســات رقابيــة دوليــة أخــرى، 
قامــت هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة مؤخــراَ بالتواصل 
 Commodity Futures ــة ــلع اآلجل ــداول الس ــة ت ــع هيئ م
تعــاون  آليــة  لتأســيس   Trading Commission CFTC
إلطــاق وتطويــر ســوق المشــتقات الماليــة والعقــود 
ــن  ــا م ــهم وغيره ــارات األس ــتقبلية( وخي ــة )المس اآلجل
ــا  ــداول به ــرًا للت ــك تحضي ــورة وذل ــة المتط األدوات المالي

ــان. ــي لبن ــي ف ــداول االلكترون ــة الت ــى منص عل

ــدف  ــتثمر، وبه ــف المس ــة وتثقي ــد حماي ــى صعي ــا عل أم
ــواق  ــن أس ــروط تأمي ــز ش ــة وتعزي ــواق المالي ــر األس تطوي
ماليــة شــفافة حمايــة للمســتثمر ولعامــل االســتثمار 
الدولــي  إلــى مجموعــة األســبوع  لبنــان  انضــم  معــً، 
للمســتثمر لــدى منظمــة الـــ  IOSCO عــام 2018، حيــث كان 
اللقــاء الدولــي األول حــول »األســبوع العالمي للمســتثمر« 
فــي بيــروت خــال شــهر تشــرين األول والــذي نظمتــه 
والحوكمــة  التمويــل  معهــد  مــع  باالشــتراك  الهيئــة 
فــي المعهــد العالــي لألعمــال ESA ، بحضــور مســؤولين 

ــال. ــال واألعم ــال الم ــي مج ــتوى ف ــي المس رفيع

تفعيــل  علــى  المرتكــزة  الهيئــة  سياســة  إطــار  وفــي 
ــي فــي مــا خــص توعيــة  التعــاون علــى المســتوى العرب
الشــركات والمؤسســات والمســتثمرين، تــرأس رئيــس 
هيئــة األســواق الماليــة حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض 
ســامه اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة للعــام 
الرؤيــة  تطبيــق  فــي  الهيئــة  دور  متممــً   ،2019-2018

.2020-2016 العربيــة  الماليــة  لألســواق  االســتراتيجية 

دوليــً، وخــال مشــاركة الهيئــة فــي الــدورة الســنوية 
لهيئــات  الفرنكوفونيــة  للمنظمــة  عشــرة  الســابعة 
الرقابــة الماليــة IFREFI  التــي انعقــدت فــي العاصمــة 
مجلــس  عضــو  انتخــاب  تــم  بوخارســت،  الرومانيــة 
اإلدارة التنفيــذي فــي هيئــة االســواق الماليــة األســتاذ 

و2019.  2018 لعامــي  للمنظمــة  رئيســً  صليبــا  ســامي 

الـــ 43 للمنظمــة الدوليــة  أمــا خــال المؤتمــر الدولــي 
IOSCO فــي بودابســت، المجــر  لهيئــات اســواق المــال 
المــال  أســواق  فــي  التكنولوجيــا  دور  بحــث  الــذي 
لتبــادل  شــاملة  أنظمــة  ووضــع  الرقميــة  والعمــات 
المعلومــات بيــن الــدول األعضــاء، فقــد كان لمجلــس 
الهيئــة مواكبــة حثيثــة لمقــررات المؤتمــر مــن حيــث 
لحمايــة  الموضوعــة  والسياســات  اآلليــات  تطويــر 

لبنــان. فــي  والبيانــات  األنظمــة 

علــى  العمــل  متابعــة  إطــار  وفــي  ثانيــة،  جهــة  مــن 
ــي  ــة ف ــواق المالي ــر األس ــق تطوي ــة طري ــق »خريط تطبي
األســواق  هيئــة  الدولــي  البنــك  مــن  وفــد  زار  لبنــان«، 
الماليــة والتقــى علــى مــدى أســبوع الهيئــات االقتصاديــة 
اللبنانيــة وعــددًا مــن المســؤولين فــي القطــاع الخــاص 

المعنييــن  مــع  الوفــد  تــداول  األســواق، حيث  وهيئــة 
فــي التحديــات السياســية واالقتصاديــة التــي يواجههــا 
لبنــان والفــرص المتاحــة لدعــم القطــاع الخــاص عبــر 
تطويــر األســواق وتأميــن فــرص تمويــل طويلــة األمــد 

فــي األســواق الماليــة.

وتنفيــذًا لرؤيــة الهيئــة اآليلــة إلــى توســيع مجــال عملهــا 
وعاقاتهــا الدوليــة، شــارك وفــد مــن الهيئــة فــي مؤتمــر 
البورصــات العالميــة الــذي أقيــم فــي ســلطنة عمــان 
اســتضافة  عــن  اإلعــان  تــم  حيــث   ،2018 شــباط  فــي 
بيــروت لهــذا المؤتمــر العالمــي بنســخته الرابعــة عشــرة 

ــام 2019. ــي الع ف
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التــداول  منصــة  عــروض  اســتدراج  إطــالق 
نــي و لكتر ال ا

مــن  والخمســين  السادســة  للمــادة  اســتنادًا 
اللبنانيــة  الحكومــة  علــى   ،161 رقــم  القانــون 
ــن  ــنة م ــة س ــال مهل ــروت« خ ــة بي ــل »بورص تحوي
تاريــخ مباشــرة مجلـــس »هيئـــة األســـواق« مهامــه، 
إلــى شــركة مغفلــة لبنانيــة تؤســس فــي بيــروت 
وتحمل تـــسمية »بورصـــة بيـــروت ش.م.ل.« وتنتقل 
إليها حكمً وتلقائيً حقـــوق وموجبـــات وأنـشطة 
»بورصـــة بيـــروت« المنحلــة كافــة بمــا فيــه جميــع 
العقــود واالتفاقيــات مــع الغيــر ومـــع األجـــراء 
التفــرغ  ويتــم  واالستشــاريين.  والمـــستخدمين 
الكلــي عــن أســهم بورصــة بيــروت ش.م.ل. خــال 
ــر  ــح الغي ــك لصال ــها وذل ــى تأسيس ــنة عل ــدة س م

ــاص.  ــاع الخ ــن القط م

فــي  عنهــا  المنصــوص  المهلــة  انقضــاء  وبعــد 
ــوم  ــدور المرس ــد ص ــة، وبع ــواق المالي ــون األس قان
علــى  ينــص  والــذي   2017/8/9 بتاريــخ   1404 رقــم 
»بورصــة  بإســم  لبنانيــة  مغفلــة  شــركة  إنشــاء 
بيــروت ش.م.ل.«، لــم تشــهد عمليــة خصخصــة 
بورصــة بيــروت أي تطــور. لذلــك، ونظــرًا للمديونيــة 
المرتفعــة لــدى القطــاع الخــاص، والتــي تجــاوزت 
الناتــج المحلــي اللبنانــي بقــدر ضئيــل، ارتــأت هيئــة 
شــروط  دفتــر  إطــاق  ضــرورة  الماليــة  األســواق 
إلكترونــي  تــداول  منصــة  بتأســيس  متعلــق 
وتعزيــز  المطلوبــة،  الثقــة  خلــق  فــي  تســاهم 
ــي  ــق ف ــهم والصنادي ــى األس ــداول عل ــة الت ثقاف

الثانويــة. الســوق 

وقــد أعلــن رئيــس هيئــة األســواق الماليــة حاكــم 
مصــرف لبنــان ريــاض ســامه عــن مشــروع إطــاق 
منصــة تــداول الكترونيــة لتأميــن الســيولة التــي 
عبــر  كثيــرة  قطاعــات  تخــدم  أن  شــأنها  مــن 
التواصــل بيــن الشــركات اللبنانيــة والمســتثمرين 
األجانــب واللبنانييــن فــي الداخــل والخــارج ممــا 
يمكنهــا مــن اســتقطاب أمــوال تســاهم فــي 
لبنــان  فــي  الخــاص  القطــاع  مؤسســات  نمــو 
وتحريــك العجلــة االقتصاديــة. وتهــدف الهيئــة 
إلــى تفعيــل دور  عبــر مشــروع إطــاق المنصــة 
األســواق فــي تمويــل ورســملة الشــركات التجاريــة 
بــداًل مــن االعتمــاد حصــرًا علــى المصــارف ممــا 
يســاهم فــي خفــض كلفــة رأس المــال علــى 

الشــركات.

وتأتــي هــذه الخطــوة لتفعيــل أســس االندمــاج 
ــاون  ــيس تع ــدة وتأس ــة الجدي ــة العالمي ــي البيئ ف
المعرفــة  وقطــاع  المالــي  القطــاع  بيــن  وثيــق 
مــن  اإللكترونــي  التــداول  ســوق  أن  إذ  الرقميــة، 
شــأنه أن يوّفــر للمتعامليــن فــي لبنــان واألســواق 
ــتقطاب  ــي اس ــاهم ف ــوف تس ــيولة س ــة س المالي

رؤوس أمــوال مــن الخــارج.

قــد  كانــت  الماليــة   األســواق  هيئــة  أّن  يذكــر 
أطلقــت رســميً فــي 5 كانــون األول 2018 عمليــة 
المتعلــق  الشــروط  لدفتــر  العــروض  اســتدراج 

اإللكترونــي. التــداول  منصــة  بترخيــص 

على المستوى التنظيمي والرقابي

شــارك أعضــاء هيئــة األســواق الماليــة فــي عــدد مــن 
ــة  ــة مختلف ــات دولي ــا منظم ــي عقدته ــات الت االجتماع
بأفضــل  تتعلــق  مفاهيــم  إرســاء  منهــا  الهــدف  كان 
القواعــد واألســس المطلوبــة لتنظيــم عمليــة إطــاق 

منصــة التــداول اإللكترونــي.

ــع  ــة م ــاء الهيئ ــا أعض ــي عقده ــاءات الت ــى اللق ــاًء عل وبن
عــدد مــن المســؤولين فــي شــركات مشــغلة لبورصــات 
مختصــة فــي إدراج الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
الحجــم، ومنهــا ســوق االســتثمارات البديلــة AIM التابعــة 
وضعــت   ،London Stock Exchange لنــدن لبورصــة 
ــة  ــر منص ــة تطوي ــى عملي ــرة عل ــات األخي ــة اللمس الهيئ
التــداول اإللكترونــي واآلليــات المتبعــة لتســيير عملهــا 
خاصــًة فيمــا يتعلــق بتطويــر برامــج تســاهم فــي دعــم 
الشــركات اللبنانيــة التــي ترغــب فــي إدراج أســهمها على 

ــة. المنص

الصغيــرة  للشــركات  ودعمــً  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
رعايــة  فــي  الهيئــة  ســاهمت  الحجــم  والمتوســطة 
تقدمــه  الــذي  لبنــان  فــي    »ELITE« برنامــج  اطــاق 
المعهــد  مــع  بالتعــاون  اللبنانيــة  اليافــي  مجموعــة 
الشــركات  لمســاعدة  وذلــك    ESA لألعمــال  العالــي 
الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة  خصوصــً  اللبنانيــة 
منهــا علــى تطويــر وتحســين بنيتهــا اإلداريــة مــن ناحيــة 
ــين  ــي تحس ــاندتها ف ــيدة ومس ــة الرش ــل الحوكم تفعي
قدراتهــا علــى جــذب االســتثمارات والتمويــل، وتحضيرهــا 
ألي عمليــة إدراج مرتقبــة. وبهــذا يكــون لبنــان البلــد األول 
ــج  ــذا البرنام ــميً ه ــى رس ــذي تبن ــط اّل ــرق األوس ــي الش ف

عبــر دعــم هيئــة األســواق الماليــة لــه.

األنظمة التطبيقية التي أطلقتها الهيئة عام 2018
أطلقــت الهيئــة رســميً فــي العــام 2018 النظــام الخــاص 
بهيئــات االســتثمار الجماعــي سلســلة 8000. ويهــدف هــذا 
النظــام إلــى تنظيــم عمليــة إنشــاء، وترخيــص، وطــرح 
وإدارة هيئــات اســتثمار جماعــي واألنشــطة المرتبطــة 
ــى  ــي ترع ــات الت ــد المتطلب ــى تحدي ــان، وإل ــي لبن ــا ف به
وهيئــات  الجماعــي،  االســتثمار  هيئــات  مــدراء  عمــل 

االســتثمار الجماعــي والمؤسســات المرخصــة.

نبــذة عــن األنظمــة التطبيقيــة التــي أطلقتهــا الهيئــة 
خــال األعــوام 2016 و2017 و2018 

نظام سلوكيات العمل في األسواق
Business Conduct

سلسلة 3000، 
تشرين الثاني 2016

تكمــن أهميــة نظــام ســلوكيات العمــل فــي تحديــد 
الســلوك المتبــع لــدى المؤسســات والــذي مــن شــأنه 
وضمــان  المســتثمرين،  حمايــة  علــى  القــدرة  تعزيــز 
ــات  ــن آلي ــة، ضم ــا بنزاه ــص له ــات المرخ ــل المؤسس عم
اإلدارة الســليمة والرقابــة الفعالــة. ويحــدد النظــام أيضــا 
قواعــد تعامــل المؤسســات مــع أمــوال وأصــول الزبائــن، 
كمــا يحــدد المتطلبــات الازمــة لإلفصــاح عــن بعــض 

التغييــرات واألحــداث لهيئــة األســوق الماليــة.

نظام سلوكيات السوق
Market Conduct

سلسلة 4000،
تشرين الثاني 2016

إلــى معاييــر الســلوك المطبقــة  النظــام  يشــير هــذا 
علــى التــداول مــن قبــل األشــخاص الذيــن يمارســون 
ــر هــذا النظــام  ــاألدوات الماليــة. يعتب األعمــال الخاصــة ب
بالــغ األهميــة لســامة عمــل الســوق، خاصــة مــن ناحيــة 
األوراق  فــي  للتــداول  وفعالــة  عادلــة  أســواق  تأميــن 

ــان. ــي لبن ــة ف المالي

نظام الترخيص والتسجيل
Licensing and Registration 

سلسلة 2000،
كانون الثاني 2017

ــة  ــس إدارة الهيئ ــن مجل ــادر ع ــام الص ــذا النظ ــدف ه يه
الــى تنظيــم عمــل المؤسســات العاملــة فــي األوراق 
الماليــة وترخيصــه مــن قبــل هيئــة األســواق الماليــة كمــا 
نــص عليــه القانــون 2011/161. وعلى غــرار العمــل المصرفي، 
حمايــة  فــي   « والتســجيل  الترخيــص   « أهميــة  تكمــن 
العمــاء وضمــان ســامة ومتانــة المؤسســات الناشــطة 
فــي أســواق رأس المــال، بحيــث تخضــع المؤسســات 

ــة.   ــل الهيئ ــن قب ــتمرة م ــة مس ــا لرقاب ــص له المرخ
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نظام عرض االدوات المالية على الجمهور
Offers of Securities

سلسلة 6000،
آب 2017

ــة  ــات الخاص ــد المتطلب ــى تحدي ــام إل ــذا النظ ــدف ه يه
بعــرض األدوات الماليــة المقّدمــة للجمهــور فــي لبنــان،
وتحديــد أنــواع عــروض األدوات الماليــة المعفيــة مــن 
ــد ــام، وتحدي ــرض الع ــى الع ــة عل ــات المفروض المتطلب

المتطلبات لتقديم عرض معفي ل أدوات المالية.

نظام قواعد اإلدراج 
 Listing Rules

سلسلة 7000،
لم يصدر رسميً بعد

يهــدف هــذا النظــام إلــى تحديــد المتطلبــات الازمــة 
ــد  ــان، وتحدي ــي لبن ــة ف ــب إدراج أدوات مالي ــدر لطل للمص
الماليــة،  األدوات  إدراج  علــى  للحفــاظ  المتطلبــات 
ــة  ــليمة لحوكم ــس الس ــى األس ــاظ عل ــات الحف ومتطلب

الشــركات مــن قبــل المصدريــن المدرجيــن. 

كمــا صــدر عــن مجلــس الهيئــة إعامــات خاصــة بــإدراج مؤسســات وشــطب أخــرى عــن الئحــة مؤسســات الوســاطة 
المالية. 

مؤسسات الوساطة المالية  التي تم شطبها   مؤسسات الوساطة المالية المدرجة  
بيريتوس كابيتال ش.م.ل  أر.أم. إلدارة الثروات الخاصة ش.م.ل  

أكسيس كابيتال ش.م.ل   كابيتال أي ش.م.ل   
فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.   أمانة كابيتال ش.م.ل  

نظام هيئات االستثمار الجماعي
Collective Investment Scheme

سلسلة 8000،
يشــمل هــذا النظــام إنشــاء وتشــغيل هيئــات االســتثمار 
الجماعــي بمــا فــي ذلــك هيئــات اســتثمار إســامية فــي 
أنــه ال يشــمل  القانــون رقــم 706 غيــر  لبنــان بموجــب 
اســتخدام هيئــات االســتثمار الجماعــي لغــرض التســنيد 
بموجــب القانــون 705، نظــرًا إلــى أنــه قانــون منفصــل 
ــرى.  ــراض أخ ــترك ألغ ــدوق المش ــكل الصن ــتخدم ش يس
إقامــة،  عمليــة  تنظيــم  إلــى  النظــام  هــذا  ويهــدف 
الجماعــي  االســتثمار  هيئــات  وإدارة  وطــرح  وترخيــص، 
تحديــد  وإلــى  لبنــان،  فــي  لهــا  المرافقــة  واألنشــطة 
ــتثمار  ــات االس ــدراء هيئ ــل م ــى عم ــي ترع ــات الت المتطلب
ــي ووكاء  ــتثمار الجماع ــات االس ــاء هيئ ــي، وودع الجماع

المعتمديــن. التوزيــع 

الهيئة  تابعت  فقد  التنظيمي،  المستوى  على 
في العام 2018 عملية إعادة تنظيم القرارات الصادرة من 
التطبيقية  األنظمة  مع  لتتناسب  وصياغتها  المجلس 
لكل  يصبح  بحيث   ،2015 العام  منذ  تباعً  أصدرتها  التي 
عمل متعلق باألسواق المالية مرجع قانوني من ضمن 
هيئة  عن  الصادرة  الستة  التطبيقية  األنظمة  إحدى 

األسواق المالية.

وعمــًا بقــرار توحيــد األنظمــة، صــدر عــن مجلــس الهيئــة 
ــّم  ــور ت ــا للجمه ــرون إعام ــان وعش ــام 2018 إثن ــي الع ف
بموجبهــا إلغــاء عــدد مــن القــرارات الســابقة، إضافــًة 
الماليــة،  الــى تعديــل كل مــن أنظمــة عــرض األدوات 
وقواعــد العمــل والترخيــص والتســجيل، إضافــة إلــى 
ــواق  ــل األس ــة وعم ــات المرخص ــل المؤسس ــم عم تنظي

الماليــة اللبنانيــة وحمايــة المســتثمر. 
فبنــاًء علــى اإلعــام رقــم 30 منعــت الهيئــة المؤسســات 
ــويقها  ــة وتس ــود اإللكتروني ــدار النق ــن إص ــة م المرخص
والتــداول بهــا، كمــا حــذرت الجمهــور مــن شــراء تلــك 
النقــود وحيازتهــا واســتعمالها نظــرًا للمخاطــر التــي 
قــد تنتــج عــن ذلــك. أمــا بالنســبة الــى المهــام المنظمــة 
ــام  ــاف اإلع ــة، فأض ــدى الهيئ ــجيلها ل ــب تس ــي وج والت
رقــم 35 مهمــة »مســؤول وحــدة التدقيــق الداخلــي« 
امتحــان  للتســجيل:  التاليــة  االمتحانــات  لــه  وحــددت 
ــة،  ــتقات المالي ــي المش ــان ف ــة، امتح ــي األدوات المالي ف

ــل. ــلوكيات العم ــد وس ــي قواع ــان ف امتح
وحــدة  »مســؤول  فــإن  الهيئــة،  تعريــف  علــى  وبنــاء 
التدقيــق الداخلــي« هــو الشــخص المســؤول عــن مراقبة 
مــدى مائمــة وفعاليــة النظــم والضوابــط الرقابيــة لــدى 
الرقابــة  وســائل  تقييــم  وعــن  المرخصــة  المؤسســة 
المخاطــر كمــا  إدارة  الداخليــة وســياســـــة وإجــراءات 
وعــن مراجعــة البيانــات الماليــة وســجات المؤسســة 

المرخصــة.
وفــي هــذا اإلطــار وتطبيقــً لنظــام التســجيل والترخيص 
سلســلة 2000 الــذي نظــم عمليــة تســجيل العامليــن فــي 
المؤسســات المرخصــة للقيــام بالوظائــف المســجلة 
لــدى الهيئــة، ارتفــع عــدد األشــخاص المســجلين رســميً 
ــخص  ــى 64 ش ــة ال ــدى الهيئ ــجلة ل ــف المس ــي الوظائ ف
ــة  ــى موافق ــازوا عل ــخاص ح ــى 9 أش ــة ال ــجل، إضاف مس
ــاء  ــات والغ ــض 8 طلب ــم رف ــا ت ــروطة، كم ــجيل مش تس

تســجيل لخمســة أشــخاص فــي العــام 2018.

وفــي هــذا المجــال، أصــدر مجلــس الهيئــة القــرار رقــم 
26 الــذي يحــدد أســماء مؤسســات الوســاطة الماليــة 
شــطب  الــذي   28 والقــرار  األصــول  حســب  المســجلة 
الوســاطة  مؤسســات  الئحــة  عــن  الشــركات  إحــدى 

الماليــة.

المضمونقرار
الئحة تحدد اسماء مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب األصول26
شطب اسم فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل. عن الئحة مؤسسات الوساطة المالية28

األشخاص المسجلين لدى الهيئة في العام 2018 

أشخاص مسجلين 

موافقة تسجيل مشروطة

عدم الموافقة

إلغاء التسجيل

٦٤

٥
8

٩
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قواعــد  نظــام  بتعديــل  متعلــق 
العمــل فــي األســواق الماليــة سلســلة 
 10 تاريــخ   12 رقــم  قــرار  وإلغــاء   3000
شــباط 2014 )متعلــق بنظــام العمليــات 
الماليــة(  والمشــتقات  االدوات  علــى 
وقــرار رقــم 23 تاريــخ 12 كانــون الثانــي 
2017 )متعلــق بالفصــل بيــن الحســابات 
المرتبطــة باألعمــال الخاصــة بــاألدوات 
 Account Segregation الماليــة 
Custody Ser� اإليــداع  )وبخدمــات 
ــخ 9 آذار 2015  ــم 17 تاري ــرار رق vices( وق
عميلــك(  إعــرف  بنمــوذج  )متعلــق 
 )  2015 آب   31 تاريــخ   18 رقــم  وقــرار 
متعلــق بمفوضــي المراقبــة )وقــرار 
رقــم 20 تاريــخ 22 شــباط 2016 )متعلــق 

الشــكاوى( بتلّقــي 

إضافــة فقــرة 3 إلــى المــادة 3308 متعلقــة بتحظيــر 	 
التفويــض بشــأن حســابات العميــل

إلغــاء نــص الفقــرة 2 مــن المــادة 3317 المتعلقــة 	 
إلــى   3 الفقــرة  وإضافــة  للعمــاء  التقاريــر  بتبليــغ 
ــل ــاب العمي ــوفات حس ــة بكش ــادة 3521 المتعلق الم

المتعلقــة 	   3208 المــادة  مــن   1 الفقــرة  تعديــل 
بالمســؤول عــن مكافحــة تبييــض األمــوال والفقــرة 
تبييــض  بمكافحــة  المتعلقــة   3306 المــادة  مــن   1

اإلرهــاب وتمويــل  األمــوال 
إلغــاء قــرارات هيئــة األســواق الماليــة رقــم 12 و17 و18 	 

ــد  ــام قواع ــي نظ ــات ف ــراء التعدي ــد اج و20 و23 بع
العمــل فــي األســواق الماليــة سلســلة 3000

إلغــاء بعــض مــواد قــرار هيئــة األســواق الماليــة رقــم 	 
10 بعــد اجــراء التعديــات فــي نظــام قواعــد العمــل 

فــي األســواق الماليــة سلســلة 3000

272018/1/23

متعلــق بتعديــل نظــام عــرض األدوات 
القــرار  وإلغــاء   6000 سلســلة  الماليــة 
ــق  ــباط 2014 المتعل ــخ 10 ش ــم 13 تاري رق

بتســنيد الموجــودات

شــروط 	  بتحديــد  المتعلقــة   6401 المــادة  إضافــة 
علــى  الماليــة  األســواق  هيئــة  مجلــس  موافقــة 
إنشــاء صنــدوق تســنيد علــى موجــودات مؤلفــة مــن 

أمــوال ماديــة
إضافــة المــادة 6402 المتعلقــة بامتثــال الصنــدوق 	 

للقوانيــن واألنظمــة المرعيــة االجــراء 
هــذا 	  أحــكام  بإنفــاذ  المتعلــق  »و«  البــاب  إضافــة 

النظــام
تعديــل الفقــرة 1.3 مــن البــاب »ب« مــن الملحــق رقــم 	 

2 المتعلقــة بتوقيــع كتيــب التعريــف
تعديــل الفقــرة 3.5 مــن البــاب »و« مــن الملحــق رقــم 	 

ــكل  ــع ل ــات والمناف ــي التعويض ــة بإجمال 2 المتعلق
فئــة مــن األشــخاص الرئيســيين

ــع 	  ــق بالتوقي ــا يتعّل ــي م ــم 3 ف ــق رق ــل الملح تعدي
علــى التصريــح الصــادر عــن المســؤولين لــدى المصــدر

إلغاء قرار هيئة األسواق المالية رقم 13	 

إعالم 
التفاصيلالمضمونالتاريخرقم
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الترخيــص  نظــام  بتعديــل  متعلــق 
الماليــة  األســواق  فــي  والتســجيل 
مجموعــة 2000، وإلغــاء القــرار رقــم 10 
تاريــخ 9 كانــون الثانــي 2014 المتعلــق 
والقــرار  الماليــة،  الوســاطة  بأعمــال 
 2013 األول  كانــون   3 تاريــخ   7 رقــم 
الترخيــص  بمســتندات  المتعلــق 
واألحــكام  الســنوية  والبيانــات 
بمؤسســات  المتعلقــة  المختلفــة 

الماليــة الوســاطة 

إضافــة الفقــرة 2 إلــى المــادة 2103 لتحديــد العمليــات 	 
التــي يحظــر علــى شــركات الوســاطة الماليــة القيام 

بها
إضافــة بنــود الــى المــادة 2204 لتحديــد نــوع أســهم 	 

شــركات الوســاطة الماليــة وشــروط التفــّرغ عنهــا
إضافــة بنــود الــى المــادة 2103 لتحديــد رأس المــال 	 

ــه  ــذي تمارس ــاط ال ــه للنش ــب تخصيص ــى الواج األدن
المؤسســات المرخصــة

إضافــة بنــد الــى المــادة 2206 بحيــث تطبــق أحــكام 	 
علــى  والتســليف  النقــد  قانــون  مــن   127 المــادة 

المرخصــة المؤسســات 
تعديــل الجــدول المرفــق بالملحــق رقــم 5 المتعلــق 	 

باالمتحانــات المطلوبــة
تعديــل البنــد 1 مــن المــادة 2501 لجهــة إعطــاء مهلــة 	 

معينــة لاســتحصال علــى الشــهادات المطلوبــة
إلغاء القراَرين رقم 7 و10 الصادَرين عن الهيئة	 

302018/2/12
متعلــق بالمخاطــر المتعلقــة بالنقــود 

اإللكترونية

النقــود  إصــدار  المرخصــة  المؤسســات  حظــر 
ــداول  ــة والت ــات االلكتروني ــويق العم ــة وتس االلكتروني
بهــا وتحذيــر الجمهــور مــن شــراء  النقــود االلكترونيــة 
وحيازتهــا واســتعمالها نظــرًا للمخاطــر التــي قــد تنتــج 

ــك ــن ذل ع

312018/2/12
 28 رقــم  اإلعــام  بتعديــل  متعلــق 
المتعلــق   2017 األول  كانــون   14 تاريــخ 

الماليــة الوســاطة  بمؤسســات 

إعطــاء مؤسســات الوســاطة الماليــة مهلــة لتقديــم 
مســتندات محــددة الســتكمال ملفهــا لــدى الهيئــة

322018/3/29
متعلــق بتعديــل نظــام عــرض األدوات 

الماليــة سلســلة 6000

تعديــل المــادة 6202 المتعلقــة بمتطلبــات العــروض 
ــة  ــر القابل ــداع غي ــهادات االي ــى أن ش ــير إل ــة لتش العام
للتــداول ال تتطلــب الحصــول علــى موافقــة هيئــة 

األســواق الماليــة

332018/3/29
متعلق بتعديل نظام قواعد العمل 

في األسواق المالية سلسلة 3000

إضافة المادة 3303 المتعلقة بوسائل التواصل مع 
العميل لتلقي األوامر والتعليمات المتعلقة بعمليات 

التداول

342018/5/29
قواعــد  نظــام  بتعديــل  متعلــق 
العمــل فــي األســواق الماليــة سلســلة 

3000

أجيــز  بحيــث   3308 المــادة  مــن   )3( الفقــرة  تعديــل 
للمؤسســات المرخصــة تنفيــذ أوامــر عمائهــا بعــد 

تفويــض علــى  االســتحصال 

352018/5/29
الترخيــص  نظــام  بتعديــل  متعلــق 
الماليــة  األســواق  فــي  والتســجيل 

2000 مجموعــة 

ــي«  ــق الداخل ــدة التدقي ــؤول وح ــة »مس ــة مهم إضاف
إلــى المهــام المنظمــة المتعلقــة بــاألدوات الماليــة 

ــة ــواق المالي ــة األس ــدى هيئ ــجيل ل ــة التس الواجب
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إعالم 
التفاصيلالمضمونالتاريخرقم

362018/5/31
والمصــارف  المصــارف  الــى  موجــه 
الماليــة  والمؤسســات  المتخصصــة 

الماليــة الوســاطة  ومؤسســات 

الماليــة  األســواق  هيئــة  مجلــس  قــرارات  تبليــغ 
االلكترونــي البريــد  بواســطة 

37  2018/7/26
متعلــق بموجــب تســليم الكشــوفات 

لية لما ا

ــات القانونيــة التقيــد بنــص المــادة  الطلــب مــن الكيان
44 مــن القانــون 161 تاريــخ 2011/8/17 وإعطائهــا مهلــة 
محــددة لتزويــد هيئــة األســواق الماليــة بالكشــوفات 

ــنة 2017 ــة لس ــة المدقق المالي

الئحة مؤسسات الوساطة المالية382018/6/20
الخاصــة  الثــروات  إلدارة  أم.  »أر.  شــركة  اســم  إدراج 
 »RM Private Wealth Management SAL ش.م.ل. 

الماليــة الوســاطة  مؤسســات  الئحــة  علــى 

392018/6/20
ــلوكيات  ــام الس ــل نظ ــق بتعدي متعل

ــلة 4000 ــة سلس ــواق المالي ــي األس ف
إضافة المادة 4412 المتعلقة بتحديد فترة التسوية

402018/6/14
متعلــق بتعديــل نظــام قواعــد العمل 
 3000 سلســلة  الماليــة  األســواق  فــي 

واإلعــام رقــم 34 تاريــخ 29 أيــار 2018
استبدال رقم المادة 3308 بالرقم 3309

412018/6/20
الترخيــص  نظــام  بتعديــل  متعلــق 
الماليــة  األســواق  فــي  والتســجيل 

2000 مجموعــة 

تعديــل الفقــرة )3( مــن المــادة 2501 إلعطــاء المصــارف 
مســتندات  لتقديــم  مهلــة  الماليــة  والمؤسســات 

ــة ــدى الهيئ ــا ل ــتكمال ملفه ــددة الس مح

422018/6/22
والمصــارف  المصــارف  الــى  موجــه 
الماليــة  والمؤسســات  المتخصصــة 

الماليــة الوســاطة  ومؤسســات 

تحديــد الســعر الوســطي الواجــب اعتمــاده الحتســاب 
لصناديــق  العائــدة   )NAV( األصــول   قيمــة  صافــي 

االســتثمار الجماعــي ذات الرأســمال المتغيــر

432018/8/7
الترخيــص  نظــام  بتعديــل  متعلــق 
الماليــة  األســواق  فــي  والتســجيل 

2000 مجموعــة 

تعديــل الفقــرة )2( مــن المــادة 2409 إلعفاء األشــخاص 
الذيــن راكمــوا مــا بيــن 10 و15 عامــً مــن الخبــرة فــي 
القطــاع المتعلــق باألعمــال الخاصــة بــاألدوات الماليــة 
مــن االمتحانــات المفروضــة عليهــم شــرط حضورهم 

جميــع المحاضــرات العائــدة لهــذه االمتحانــات

442018/10/9
ــى  ــال اي ش.م.ل. عل ــم كابيت إدراج اس

الئحــة مؤسســات الوســاطة الماليــة
إدراج اســم كابيتــال اي ش.م.ل. على الئحة مؤسســات 

الوســاطة المالية

452018/10/9
ش.م.ل.  كابيتــال  امانــة  اســم  إدراج 
الوســاطة  مؤسســات  الئحــة  علــى 

الماليــة

الئحــة  علــى  ش.م.ل.  كابيتــال  امانــة  اســم  إدراج 
الماليــة الوســاطة  مؤسســات 

462018/11/9
كابيتــال  بريتــوس  اســم  شــطب 
مؤسســات  الئحــة  عــن  ش.م.ل. 

الماليــة الوســاطة 

ــة  ــن الئح ــال ش.م.ل. ع ــوس كابيت ــم بريت ــطب اس ش
مؤسســات الوســاطة الماليــة

472018/11/29
كابيتــال  أكســيس  اســم  شــطب 
مؤسســات  الئحــة  عــن  ش.م.ل. 

الماليــة الوســاطة 

شــطب اســم أكســيس كابيتــال ش.م.ل. عــن الئحــة 
ــة ــاطة المالي ــات الوس مؤسس

482018/12/28

متعلــق بتعديــل اإلعــام رقــم 41 تاريخ 
الترخيــص  ونظــام   2018 حزيــران   20
الماليــة  األســواق  فــي  والتســجيل 

2000 مجموعــة 

لتمديــد   2501 المــادة  مــن   )3( الفقــرة  تعديــل 
ــة  ــات المالي ــارف والمؤسس ــة للمص ــة الممنوح المهل

الهيئــة لــدى  ملفهــا  الســتكمال 

وحدة  قامت  فقد  الرقابي،  الصعيد  على  أّما 
المالّية بخمسة عشر )15( تحقيقً  الرقابة على األسواق 
المؤسسات  على  تدقيق  عملية   )13( عشرة  وثاث 
قامت  كما  المالّية،  باألوراق  تتداول  التي  المرخصة 
وإحدى  تحقيقات  متابعة  عمليات   )4( بأربع  الوحدة 
عشرة )11( عملية متابعة تدقيق. وقد رّكزت وحدة الرقابة 
في تحقيقاتها على عّدة جوانب منها ما يخّص التاعب 
المعلنة،  غير  الممّيزة  المعلومات  واستغال  باألسعار، 
وغيرها  العماء،  وشكاوى  التقارير،  إعداد  في  والنقص 
من الملفات المتنّوعة ذات الصلة. ورفعت النتائج كافة 
واتخاذ  عليها  لاطاع  الهيئة  إدارة  ومجلس  رئيس  إلى 

القرارات المناسبة. 
كمــا قامــت وحــدة األســواق الماليــة بمراجعــة ودراســة 
مئــة واثنيــن وثمانيــن ]182[ طلبــً فــي العــام 2018 تمحورت 
المؤسســات  قبــل  مــن  المقّدمــة  الطلبــات  حــول 
المرخصــة )شــركات مالّيــة، شــركات وســاطة مالّيــة 
ومصــارف( التــي تناولــت جوانــب مختلفــة، منهــا مــا 
يتعلــق بالتعامــل مع مراســلين جــدد، واالكتتــاب الخاص 
ــدة أو  ــص جدي ــدار تراخي ــا إص ــة، كم ــات مركب ــي منتج ف

تعديلهــا.

يبّيــن الرســم البيانــي )أدنــاه( أّن القســم األكبــر مــن 
التــي   ]182[ والثمانيــن  واالثنتيــن  المئــة  المراجعــات 
المتعّلقــة  الطلبــات  حــول  كانــت  الوحــدة،  عالجتهــا 
ــرين )21(  ــدًا وعش ــّكلت واح ــي ش ــتثمار الت ــق االس بصنادي
طلبــً، يتبعهــا تســعة عشــر )19( طلبــً متعلقــً بإصــدار أو 
تســويق أســهم تفضيليــة أو أســهم االكتتــاب الخــاص، 
المنتجــات  بإصــدار  متعلقــً  طلبــً   )18( عشــر  وثمانيــة 
بمتابعــة  متعلقــً  طلبــً   )14( عشــر  وأربعــة  المركبــة 
ملفــات لطــرح أدوات ماليــة جديــدة وســبعة )7( طلبــات 

تعــود إلــى شــهادات ديــن.

مؤسســات  رخصــة  تعديــل  أو  الترخيــص  طلبــات  أمــا 
وســاطة ماليــة فــكان مجموعهــا فــي العــام 2018 ثاثــة 
طلبــات )3( وأربعــة وثاثيــن )34( طلبــً متعلقــً بتســجيل 
ــدد  ــّكل الع ــة. وش ــات المرخص ــي المؤسس ــخاص ف أش
ــة  ــر مــن الطلبــات مراجعــات مختلفــة عددهــا ثاث األكب
وســتون )63( مــن المجمــوع العــام باإلضافــة الــى ثاثــة 

ــدد. ــلين ج ــع مراس ــل م ــات للتعام )3( طلب

النسبة المئوية لمراجعة الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات المرخصة
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طلب تسجيل أفراد/ ترخيص مؤسسات
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متابعة ملفات متعلقة بطرح أدوات مالية جديدة

شهادات دين

طلب التعامل مع مراسلين جدد
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يتمّتع  الذي  الهيئة  مجلس  صعيد  وعلى 
المستثمر  حماية  تعّزز  أن  شأنها  من  شاملة  بصاحّيات 
وتشّجع االستثمار في األسواق المالّية حيث له صاحّية 
وإدارتها،  البورصات  بإنشاء  العاّمة  األنظمة  وضع 
المؤّسسات  أعمال  وتسيير  بإنشاء  المتعّلقة  واألنظمة 
التي تتعاطى الوساطة المالّية وتوظيف أموال الجمهور، 
ــات  ــة باألدبي ــة المتعّلق ــع األنظم ــس بوض ــى المجل ُيعن
المالّيــة  الخدمــات  مقّدمــي  علــى  يتوّجــب  التــي 
ومســتخدميها التقّيــد بهــا وصاحّيــة الترخيــص بإنشــاء 
المؤّسســات والهيئــات التــي تتعاطــى الوســاطة المالّيــة 
اختــاف  علــى  التســنيد  وعملّيــات  األمــوال  وتوظيــف 

أنواعهــا.

عقــد  أعــاه،  المذكــورة  مســؤولّياته  مــن  وانطاقــً 
العــام  فــي  اجتماعــً  عشــرة  أربعــة  الهيئــة  مجلــس 
ــً  ــرارًا تنظيمّي ــر ]313[ ق ــة عش ــة وثاث ــاث مئ ــذ ث 2018 واّتخ

وإداريــا.

تاريخ انعقاد مجلس الهيئةعدد القرارات
15 كانون الثاني 2018 19

 5 شباط 232018
 5 آذار 2018 18
 19 آذار 312018

 16 نيسان 252018
 21 أيار 232018
 11 حزيران 242018
 9 تموز 182018

 30 تموز 222018
 27 آب 132018

 1 تشرين األول 242018
 5 تشرين الثاني 312018

 26 تشرين الثاني 232018
 24 كانون األول 192018

313المجموع

وفــي إطــار التنظيــم اإلداري لــدى هيئــة األســواق المالية، 
ــام 2018،  ــة الع ــام بداي ــن الع ــع األمي ــغور موق ــد ش وبع
صــدر عــن مجلــس الهيئــة قــرار يقضــي بتعييــن اآلنســة 
ناديــن عبــد النــور أمينــً عامــً لهيئــة األســواق الماليــة 

ــن 1 آب 2018.  ــداء م ابت

متابعة قرارات مجلس إدارة هيئة األسواق المالية للعام 2018
%عدد

89,46%280القرارات المنّفذة
3.19%10الملّفات اّلتي تّم حفظها بطلب من المجلس

2,88%9القرارات المعّلقة
1,92%6القرارات قيد المتابعة

1,28%4 القرارات التي لم تتخطَّ المهل المحددة
0,96%3المواضيع التي تّم تأجيل البحث بها من قبل المجلس

0,32%1المواضيع اّلتي ُسِحَبت من جلسة مجلس هيئة األسواق المالية
0%0القرارات غير المنّفذة )عدم تجاوب المؤسسة(

100%313مجموع القرارات لعام 2018

ترتيب القرارات بحسب الجهات المعنّية
% عدد الجهة

60.70%190المؤسسات
14.38%45األمانة العامة

13.10%41مديرّية الشؤون القانونّية
5.11%16أعضاء مجلس اإلدارة المتفّرغين

2.88%9وحدة الرقابة على األسواق المالّية
1.28%4لجنة الرقابة على المصارف

0.96%3مديرّية الموارد البشرية
0.64%2مديرّية المعلوماتية

0.32%1مديرّية األبحاث و االعام
0.32%1ميدكلير

0.32%1هيئة التحقيق الخاصة

عملــت األمانــة العامــة لهيئــة األســواق الماليــة علــى 
ــة  ــس الهيئ ــن مجل ــادرة ع ــرارات الص ــذ الق ــة تنفي متابع
ــا  ــق 82% منه ــي تطبي ــت ف ــث نجح ــام 2018 حي ــي الع ف

وذلــك حســب التصنيــف التالــي:
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أمــا مــن ناحيــة خبــرة الجهــاز البشــري فــإّن النســبة األكبر 
عمــل  طبيعــة  فــي  الطويلــة  الخبــرة  ألصحــاب  هــي 
األســواق، إذ تبلــغ نســبة الموظفيــن ذوي الخبــرة مــا 
فــوق إحــدى عشــرة ســنة حوالــي الـــ 72٪ مــن المجمــوع 

العــام للموظفيــن. 

التحصيل العلمي لموظفي الهيئة

سنوات الخبرة لدى موظفي الهيئة

أعمال الهيئة على المستوى اإلداري
وفــي إطــار تطويــر العمــل اإلداري لــدى الهيئــة وتفعيــل 
ــوارد  ــة الم ــت مديري ــرية، عمل ــوارد البش ــم الم ــر تنظي أط
البشــرية خــال العــام 2018 على اســتكمال وضع األســس 
ــام  ــق المه ــاهم بتحقي ــي تس ــورة الت ــة المتط التنظيمي
ــا  ــاءة، وبم ــتويات الكف ــى مس ــة وبأعل ــف بفاعلي والوظائ
ــي  ــوح ف ــفافية والوض ــن الش ــي م ــدر الكاف ــق الق يحق
 »Oracle« بيئــة العمــل، وذلــك عبــر إطــاق العمــل بتطبيــق
الــذي يؤمــن لــإلدارة القــدرة علــى التنظيــم الداخلــي 

ــن.   ــم الموظفي وتقيي
وفــي هذا اإلطــار عملت مديريــة المعلوماتيــة وبالتعاون 
مــع مديريــة المــوارد البشــرية علــى اســتكمال مشــروع 
إدارة المــوارد البشــرية والماليــة لــدى الهيئــة )محاســبة، 
ــدء  ــاده وب ــم اعتم ــث ت ــخ( حي ــتريات، إل ــم إداء، مش تقيي

العمــل بــه ابتــداًء مــن منتصــف العــام 2018. 
ــم  ــة، ت ــدى الهيئ ــات ل ــل إدارة البيان ــد تفعي ــى صعي وعل
لمشــروع  التلزيــم  شــروط  دفتــر  وضــع  مــن  االنتهــاء 
ــد  ــهيل وتوحي ــدف تس ــك به XBRL Data Reporting وذل
)Facilitate & Standardize( عمليــات تبــادل المعلومــات 
)Data Exchange( مــع الجهــات المختلفــة وخصوصــا 
ــة، ممــا  ــة هيئــة األســواق المالي تلــك التــي تخضــع لرقاب
 Compliance &( يعــزز حســن االمتثــال وإدارة المخاطــر

.)Risk Management

أمــا مــن جهــة حســن ســير األعمــال لــدى الهيئــة وحماية 
أنظمتهــا ومعلوماتهــا، تعمــل مديريــة المعلوماتيــة 
ــر األمــان المعلوماتــي بشــكل دوري ودائــم  علــى تطوي
وذلــك عبــر تحســين وتطويــر آليــات العمــل المتبعــة 
تواجههــا  التــي  المخاطــر  حجــم  مــع  يتناســب  بمــا 
ــة  ــات األمني ــز للعملي ــاء مرك ــت بإنش ــث قام ــة، حي الهيئ
ــك  ــبكات )Security Operations Center( وذل ــى الش عل
الكتشــاف المخاطــر المعروفــة )Known Risks( وغيــر 
المعروفــة )Zero Day Attacks( التــي تتــم علــى أنظمــة 
المعلوماتيــة بكافــة أنواعهــا والعمــل علــى ضبطهــا 
ــر  ــن أي مخاط ــد م ــك للح ــي وذل ــكل وقائ ــرعة وبش بس
قــد تنتــج عنهــا. كمــا تقــوم المديريــة بشــكل دوري 
بتدريــب موظفــي الهيئــة مــن أجل تحســين مســتواهم 

ــي. التقن

Business Continu� ــل ــتمرارية العم ــال اس ــي مج ــا ف  أم
ــل  ــة عم ــذ خط ــد التنفي ــة قي ــت المديري ــد وضع ity فق
المعلوماتيــة فــي حــاالت  الخدمــات  لتفــادي توقــف 
الطــوارئ )Disaster Recovery( وذلــك عبــر اعتمــاد مركــز 

ــف. ردي

شهادة ماجستير أو ما يعادلها

شهادة درجة البكالريوس

شهادة ثانوية

شهادة دكتوراه

على مستوى شؤون الموظفين
ــاء  ــع رؤس ــيق م ــرية بالتنس ــوارد البش ــة الم ــت مديري قام
وتطويــر  بتدريــب  يتعلــق  فيمــا  اإلداريــة  الوحــدات 
خــال  مــن  وذلــك  كفاءاتهــم  لتعزيــز  الموظفيــن 
ودوليــة،  إقليميــة  تدريبيــة  دورات  فــي  المشــاركة 
ــع  ــاون م ــة بالتع ــدورات المحلي ــن ال ــدد م ــى ع ــة إل إضاف
لبنــان.  فــي  التدريبيــة  والمؤسســات  المحاضريــن  أبــرز 
التوالــي  علــى  الخامــس  للعــام  الهيئــة  وتعاونــت 
مــع مؤسســة »تقييــم« و«المعهــد العالــي لألعمــال« 
ESA وقــد قامــت مديريــة المــوارد البشــرية بتوظيــف 
فــي  المحــددة  الشــروط  اســتوفوا  الذيــن  األشــخاص 

المطلوبــة. لامتحانــات  الوظيفــي  الوصــف 
إيمانــً مــن الهيئــة بتعزيــز حضــور ودور المــرأة، بقــي عــدد 
المســتخدمات لــدى الهيئــة يفــوق عــدد المســتخدمين 
ــا  ــبة ذاته ــى النس ــً عل ــام 2018 محافظ ــي الع ــور ف الذك
ــدول  ــا الج ــر لن ــا يظه ــي كم ــى التوال ــة عل ــنة الثاني للس

التالــي:

التوزيع الجندري لموظفي الهيئة
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على مستوى تطوير قدرات الكادر الوظيفي 
لدى الهيئة 

ــن  ــب الموظفي ــال تدري ــي مج ــا ف ــة عمله ــت الهيئ تابع
لديهــا خصوصــً فــي المجاليــن الرقابــي والتنظيمــي 
تدريبيــة  دورات  عــدة  فــي  الهيئــة  موظفــو  شــارك  اذ 
مهاراتهــم  لتطويــر  والخــارج  لبنــان  فــي  ومؤتمــرات 
واكتســاب خبــرة ومعرفــة فــي المواضيــع الماليــة وآخــر 

المســتجدات فــي القطــاع المالــي. 

ــي  ــة ف ــواق المالي ــة األس ــدت هيئ ــار، عق ــذا اإلط ــي ه وف
لبنــان ورشــة عمــل مغلقــة اســتضافت فيهــا لجنــة 
 U.S.“ األوراق الماليــة والبورصــات فــي الواليــات المتحــدة
اقتصــر   ”Securities and Exchange Commission SEC
الحضــور فيهــا علــى موظفــي الهيئــة، وذلــك يومــي 
التدريبيــة  النــدوات  ركــزت  حيــث   ،2018 شــباط  و27   26
ــي  ــرات ف ــل التغيي ــي ظ ــة ف ــورات الرقابي ــر التط ــى آخ عل

األســواق الماليــة وتوســع المخاطــر الناتجــة عنهــا. 
للهيئــة  كان   ،SEC الـــ  مــع  التعــاون  إطــار  فــي  وأيضــً 
الســنوي  الدولــي  المعهــد  برنامــج  فــي  مشــاركة 
الماليــة األوراق  ســوق  لنمــو  والعشــرين   الثامــن 
 The 28 Annual International Institute for Securities 
Market Growth and Development وذلــك يــوم 12 آذار 
2018 فــي واشــنطن، الواليــات المتحــدة األمريكيــة. تمثــل 
الهــدف مــن البرنامــج الــذي حضــره كل مــن الســادة 
علــي فــردون ومحمــد عاكــوم عــن وحــدة الرقابــة علــى 
األســواق الماليــة فــي مناقشــة التحديــات والمخاطــر 
التــي تواجههــا الهيئــات الرقابيــة فــي تنظيــم األســواق 
الماليــة. وركــز البرنامــج علــى ســبل حمايــة المســتثمر 
االســواق  فــي  والشــفافية  العدالــة  مبــدأ  وترســيخ 
إضافــة الــى مناقشــة مواضيــع تتمحــور حــول حوكمــة 
ــة  ــداول، ومكافح ــى الت ــة عل ــط الرقاب ــركات، وضواب الش

ــة. ــواق المالي ــي األس ــوال ف ــض األم تبيي

كمــا حضــر رئيــس وحــدة الرقابــة علــى األســواق الماليــة 
برنامجــً تدريبيــً مــن تنظيــم  الســيد خليــل غايينــي 
ــة  ــى األوراق المالي ــراف عل ــي لإلش ــو الدول ــد تورونت معه
علــى  الضــوء  إلقــاء  فــي  ســاهم  والــذي  كنــدا  فــي 
التشــريعات الحديثــة المتعلقــة بالرقابــة علــى األســواق 

الماليــة فــي ظــل التطــور التكنولوجــي العالمــي. 
وشــاركت الســيدة منــال مشــاقة مــن وحــدة الرقابــة 
علــى األســواق الماليــة فــي برنامــج تدريبــي حــول تطويــر 
وتنظيــم األســواق الماليــة مــن تنظيــم معهــد القانــون 

International Law Institute فــي واشــنطن،  الدولــي 
ــرين األول  ــي تش ــك ف ــة وذل ــدة األميركي ــات المتح الوالي
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أمــا علــى صعيــد األمانــة العامــة لــدى الهيئــة، فشــاركت 
األميــن العــام الســيدة ناديــن عبــد النــور خــال شــهر 
أيلــول 2018 فــي ورشــة عمــل تدريبيــة مــن تنظيــم اتحــاد 
األوراق الماليــة العربيــة UASA تحــت عنــوان »المخاطــر 
ــة،  ــي الدوح ــدت ف ــي انعق ــة« والت ــات المالي ــي الخدم ف
قطــر. وقــدم البرنامــج التدريبــي عرضــً شــامًا للمخاطــر 
الرئيســية التــي تواجــه الخدمــات الماليــة عالميــً، مركــزًا 
علــى أهــم المبــادئ المتعلقــة بــإدارة تلــك المخاطــر 
ــركات  ــة الش ــي حوكم ــدة ف ــر المعتم ــل المعايي وأفض
باإلضافــة الــى أحــدث التقنيــات التــي تســتخدم فــي 

ــا. ــا وتخفيضه ــر وإدارته ــد المخاط ــم وتحدي تقيي

ــة العامــة لــدى الهيئــة عــدة  كمــا كان لموظفــي األمان
مشــاركات فــي برامــج تدريبيــة مختلفــة، إذ شــاركت 
الســيدة رلــى الدنــا في 4 تشــرين الثانــي 2018 فــي البرنامج 
بأســواق  المنازعــات  وحــل  التحكيــم  حــول  التدريبــي 
رأس المــال فــي مقــر هيئــة األوراق الماليــة األردنيــة فــي 
عمــان، كمــا شــاركت اآلنســة رومــي الحلــو بالبرنامــج 
ــال  ــواق الم ــي أس ــش ف ــة والتفتي ــول الرقاب ــي ح التدريب

ــون األول 2018. ــي 10 كان ــك ف ــان وذل ــقط، عم ــي مس ف
ــا  ــن صوم ــيدة نادي ــة الس ــت الهيئ ــوز 2018، انتدب ــي تم وف
نــور حــردان مــن مديريــة األبحــاث واإلعــام  واألنســة 
والــذي  الماليــة«  »المشــتقات  برنامــج  فــي  للمشــاركة 
فــي  العربيــة  الماليــة  األوراق  هيئــات  اتحــاد  نظمــه 
ســلطنة عمــان. هــدف هــذا البرنامــج إلــى مواكبــة آخــر 
التطــورات والممارســات الخاصــة فــي المشــتقات المالية 
ومشــتقات الســلع األساســية التــي يتــم التــداول فيهــا، 
عارضــً آخــر اســتراتيجيات االســتثمار والتحــوط، كمــا رفــع 
كفــاءة العامليــن بأســواق المــال وتبــادل الخبــرات وتعزيز 
المعرفــة األساســية باألنظمــة والممارســات العمليــة.

فشــارك  المعلومــات،  تكنولوجيــا  صعيــد  علــى  أمــا 
ــة،  ــدى الهيئ ــة ل ــر المعلوماتي ــكرية، مدي ــاء س ــيد ع الس
فــي ورشــة عمــل تدريبيــة لمحترفــي األمــن الســيبراني. 
ســّلطت الورشــة التدريبيــة الضــوء علــى أهميــة أمــن 
والجرائــم  المخاطــر  مواجهــة  فــي  المعلومــات 
بهــا  والتدقيــق  التحقيــق  علــى  والقــدرة  االلكترونيــة 
ــبكات  ــي ش ــات ف ــول أي خروق ــال حص ــي ح ــة ف بفعالي
الماليــة، خصوصــً فــي  المتعلقــة باألســواق  االتصــال 
ظــل تطــور أهميــة األمــن الســيبراني ودوره فــي حمايــة 

المالــي. القطــاع  فــي  والمســتثمرين  المؤسســات 

المديريات المعنيةالمكانالجهة المنظمةالموضوع
برنامج المعهد الدولي السنوي 

الثامن والعشرين لنمو سوق 
األوراق المالية

الواليات المتحدةلجنة األوراق المالية والبورصات
وحدة الرقابة على 

األسواق المالية

برنامج األوراق المالية
معهد تورونتو الدولي 

لإلشراف على األوراق المالية
كندا

وحدة الرقابة على 
األسواق المالية

األمانة العامةبريطانيامؤسسة يوروموني للدراساتبرنامج تأهيل سكرتيريا الشركات

عماناتحاد األوراق المالية العربيةدورة عن المشتقات المالية
مديرية األبحاث 

واإلعام

الواليات المتحدةمعهد القانون الدولي تطوير وتنظيم األسواق المالية
وحدة الرقابة على 

األسواق المالية
األمانة العامةقطرهيئة تنظيم مركز قطر للمالالمخاطر في الخدمات المالية 

مهام ومشاريع تطوير األسواق 
المالية 

فرنساهيئة األوراق المالية الفرنسية
مديرية الشؤون 

القانونية
السياسات والتخطيط 

االستراتيجي لألمن المعلوماتي
مديرية المعلوماتيةالواليات المتحدةمنظمة سانز للمعلوماتية

التواصل مع الجمهور
الــدؤوب  عملهــا  واإلعــام  األبحــاث  مديريــة  تابعــت 
فــي التواصــل مــع الجمهــور وذلــك مــن خــال تنظيــم 
نشــاطات  ومواكبــة  التدريبيــة  والــدورات  المؤتمــرات 
الهيئــة فــي اإلعــام وإصــدار بيانــات صحفيــة وتزويــد 
وســائل اإلعــام باســتمرار بآخــر أخبــار الهيئة ونشــاطاتها. 
بإعــداد نشــرات  المديريــة  ومــن ناحيــة أخــرى، تقــوم 
دوريــة وفصليــة تنشــرها على موقــع الهيئــة اإللكتروني 
لتتيــح للجميــع متابعــة أعمالهــا. كمــا تحــرص المديريــة 
علــى إعــداد تقاريــر يوميــة عــن أخبــار الصحــف يتــم 
وأعضــاء  موظفــي  جميــع  مــع  داخليــً  مشــاركتها 
الهيئــة. وعلــى صعيــد العمــل المتعلــق بمتابعــة حركــة 
ــر  ــة تحضي ــت المديري ــان، تابع ــي لبن ــة ف ــواق المالي األس
وإعــداد البيانــات اليوميــة والدوريــة والمتعلقــة بالحركــة 
علــى بورصــة بيــروت كمــا البيانــات اإلحصائيــة المتعلقــة 
ــدى  ــة ل ــي واألدوات المركب ــتثمار الجماع ــق االس بصنادي
الماليــة  الوســاطة  وشــركات  الماليــة  المؤسســات 
والمصــارف كافــة لنشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي 

للهيئــة.

صفحــات  علــى  المســتثمرين  تثقيــف  حملــة  إطــاق 
للهيئــة االجتماعــي  التواصــل 

صفحــات  علــى  واإلعــام  األبحــاث  مديريــة  أطلقــت 
مواقــع التواصــل االجتماعــي التابعــة للهيئــة )فيســبوك 
ــة  ــز ثقاف ــوص تعزي ــة بخص ــة تثقيفي ــتغرام( حمل وانس

وحمايتهــم.  المســتثمرين 
تمثلــت هــذه الحملــة فــي نشــر رســائل ومقاطــع فيديــو 
علــى مواقــع التواصل االجتماعي بشــكل مســتمر وعلى 
مــدى شــهر بالتزامــن مــع »األســبوع العالمــي للمســتثمر« 
المبــادئ األساســية  الضــوء مــن خالهــا علــى  القــت 
التــي يجــب اتباعهــا قبــل الخــوض فــي أي نــوع مــن 
االســتثمار بــاألوراق الماليــة، وقدمــت الحملــة للمتابعيــن 
ــي  ــين الوع ــى تحس ــاعد عل ــي تس ــورة الت ــح والمش النص
واســتيعاب المفاهيــم الماليــة الرئيســية التــي تصــب 

ــتثمر. ــة المس ــي حماي ف
ــة الــى تســليط الضــوء  هدفــت هــذه الحملــة اإللكتروني
علــى أهميــة تثقيــف المســتثمرين وحمايتهــم، كمــا 
إدراك  ســبيل  فــي  الذكــي  االســتثمار  مبــادئ  تعزيــز 
باالســتثمارات،  المرتبطــة  المخاطــر  المســتثمر لكافــة 
ــش  ــب والغ ــر التاع ــة بمخاط ــرات مختص ــًة فق متضمن
التــي يمكــن أن تواجــه المســتثمر أو أي مواطــن عبــر 

اإلنترنــت.
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تنظيم ورعاية المؤتمراتأما العناوين التي ارتكزت عليها الحملة عام 2018 فأتت كالتالي: 

تســعى هيئــة األســواق الماليــة بشــكل مســتمر إلــى 
تحفيــز  عبــر  المالــي  الوعــي  نشــر  فــي  المســاهمة 
العامليــن فــي األوراق الماليــة علــى المعرفــة ومواكبــة 
فــي  المتاحقــة  التغيــرات  ظــل  فــي  خاصــة  التطــور 
عالــم المــال. وقــد وضعــت الهيئــة برنامجــا فــي العــام 
2018 ســعت إلــى تحقيقــه مــن خــال تنظيــم ورعايــة 

مؤتمــرات عربيــة ودوليــة. 

الثانــي  أبــرز مــا نظمتــه الهيئة،المؤتمــر الســنوي  مــن 
عشــر التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة ومؤتمــر 
األســبوع العالمــي للمســتثمر، ورعــت اســتضافة مؤتمــر 

Euromoney كمــا جــرت العــادة ســنويً فــي بيــروت.  

المؤتمــر الســنوي الثانــي عشــر التحاد هيئــات األوراق 
الماليــة العربية

28 آذار 2018
فندق فور سيزونز، بيروت 

اســتضاف لبنــان ممثــًا بهيئــة األســواق الماليــة المؤتمــر 
األوراق  هيئــات  اتحــاد  ألعضــاء  عشــر  الثانــي  الســنوي 
الماليــة العربيــة فــي فنــدق فــور ســيزونز بيــروت برعايــة 
وحضــور رئيــس هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة حاكــم 
مصــرف لبنــان ريــاض ســامه.  وقــد عقــد أعضــاء االتحــاد 
ممثــا  لبنــان  اختيــار  وباإلجمــاع  خالــه  تــم  اجتماعــً 
بشــخص رئيــس الهيئــة لرئاســة اتحــاد هيئــات األوراق 

الماليــة العربيــة للعــام 2019-2018.  

وفــي افتتــاح المؤتمــر الســنوي الثانــي عشــر فــي بيــروت 
كان لرئيــس الهيئــة ريــاض ســامه كلمــة شــدد خالهــا 
علــى دور القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي تحقيــق 
النمــو االقتصــادي فــي لبنــان من خــال تطويــر البورصات 
ــدى  ــي ل ــه عالم ــن توج ــً ع ــة معرب ــات االقتصادي والهيئ
ســلطات تنظيــم األســواق للنظــر إلــى االمــور بشــمولية 
ــة  ــة عضوي ــى أهمي ــددًا عل ــات مش ــادي األزم ــك لتف وذل
ــة  ــات األوراق المالي ــة لهيئ ــة الدولي ــي المنظم ــة ف الهيئ
)IOSCO(، حيــث أنــه يعمــل اليــوم علــى توقيــع مذكــرة 
تفاهــم مطــورة متعــددة األطــراف )eMMOU( بهــدف 
تبــادل المعلومــات كمــا العمــل علــى تحديــث البنيــة 
القانونيــة عبــر التشــريعات الموجــودة أمــام مجلــس 
النــواب اللبنانــي بهــدف تطويــر أكبــر للمشــاريع الماليــة.
الماليــة  إلــى أن تطــور االســواق  الهيئــة  رئيــس  وأشــار 
ــي  ــتقرار األمن ــا االس ــات أهمه ــدة معطي ــى ع ــي عل مبن
داعمــة  وتشــريعات  الحيــوي  واالقتصــاد  والسياســي 

لقــاء تشــاوري حــول إطــاق دفتــر شــروط منصــة التــداول 
اإللكتروني 

ــات  ــع المؤسس ــة ووض ــل الهيئ ــة عم ــار مواكب ــي إط وف
فيمــا  خاصــًة  التطــورات،  آخــر  صــورة  فــي  المرخصــة 
التــداول اإللكترونــي،  يتعلــق بمشــروع إطــاق منصــة 
ــاوري  ــاء تش ــم لق ــة بتنظي ــواق المالي ــة األس ــت هيئ قام
المنصــة  شــروط  دفتــر  لشــرح   2018 األول  تشــرين  فــي 
االلكترونيــة قبيــل عرضــه للعمــوم فــي كانــون األول من 
ــون  ــة ممثل ــة الحواري ــي الحلق ــارك ف ــه، وش ــام نفس الع
عــن أبــرز المصــارف والمؤسســات الماليــة ومؤسســات 
الوســاطة المعنيــة. تــرأس االجتمــاع نائــب رئيــس الهيئــة 
األبحــاث  ومديــر  القانونيــة  الشــؤون  مديــرة  بحضــور 
واإلعــام حيــث تناقــش الحضــور حــول الصيغــة األفضل 

ــا.  ــات عليه ــدوا الماحظ ــة وأب ــذه المنص ــاق ه إلط

محاضرات عن األسواق المالية
حواريــة  لقــاءات  الهيئــة  إدارة  مجلــس  ألعضــاء  كان 
اقتصاديــة تشــدد علــى الــدور الــذي تلعبه هيئة األســواق 
النمــو  فــرص  بتعزيــز  مســاهمتها  وكيفيــة  الماليــة 
االقتصــادي كمــا تقديــم شــرح مفصــل عــن منصــة 
ــد  ــا. وق ــم إطاقه ــوف يت ــي س ــي الت ــداول اإللكترون الت
شــارك أعضــاء ومســؤولو هيئــة األســواق الماليــة بشــكل 
ــارز فــي عــدد مــن المحاضــرات والنــدوات المتخصصــة  ب
ــول  ــي ح ــي اللبنان ــاع المال ــي القط ــن ف ــة العاملي لتوعي
التــي  التطويــري  والمشــروع  الماليــة  األســواق  أهميــة 

تعمــل عليــه منــذ اليــوم األول علــى تأسيســها.

ما هي اإلجراءات التي يجب على المستثمر أن يقوم بها 
قبيل أخذ القرار االستثماري؟

2 تشرين األول - 5 تشرين األول 2018

أهم المواضيع التي يجب التنبه لها عند تقييم الفرص 
االستثمارية

5 تشرين األول - 9 تشرين األول 2018

ما هي مسؤوليات الشخص المسجل في المؤسسة 
المرخصة تجاه المستثمر؟

11 تشرين األول - 15 تشرين األول 2018

ما هي مسؤوليات الشركات المرخصة تجاه 
المستثمر؟ اعرف حقوقك.

15 تشرين األول - 17 تشرين األول 2018

19  تشرين األول - 23 تشرين األول 2018ما هي المخاطر األساسية التي يواجهها المستثمر؟
23 تشرين األول - 24 تشرين األول 2018كيف تضع خطة لاستثمار السليم؟

كيفية تحديد ومعرفة محاوالت الغش في عالم 
االستثمارات واألوراق المالية

24 تشرين األول - 25 تشرين األول 2018

25 تشرين األولأهمية التحوط في االستثمار

فمــن جملــة المحاضــرات، كان لرئيــس وحــدة الرقابــة 
علــى األســواق الماليــة الســيد خليــل غايينــي محاضــرة 
فــي مؤتمــر مــن تنظيــم جمعيــة المدققيــن الداخلييــن 
 The Institute of Internal Auditors in لبنــان  فــي 
لألنظمــة  مفصــل  عــرض  تــم  حيــث   Lebanon IIA
ــى  ــديد عل ــرى التش ــة وج ــن الهيئ ــادرة ع ــة الص التطبيقي
ــي  ــن ف ــن العاملي ــن الداخليي ــي للمدققي ــدور األساس ال
القطــاع المالــي خاصــًة فــي تطبيــق أفضــل المعاييــر 
الدوليــة المطلوبــة مــن قبــل هيئــة األســواق الماليــة. 

برنامج تدريبي حول عاقات المستثمر 
ــة  ــع جمعي ــاون م ــة بالتع ــواق المالي ــة األس ــدت هيئ عق
 )MEIRA( األوســط  الشــرق  فــي  المســتثمرين  عاقــات 
ــتثمرين  ــات المس ــول عاق ــد ح ــوم واح ــل لي ــة عم ورش
الثانيــة  الســنوية  االجتماعــات  هامــش  علــى  وذلــك 
 UASA العربيــة  الماليــة  األوراق  هيئــات  إلتحــاد  عشــرة 

.2018 آذار   27 فــي 

عــن  ممثليــن  مــن  نخبــة  البرنامــج  هــذا  فــي  شــارك 
بهــدف  العربيــة  كمــا  اللبنانيــة  الماليــة  المؤسســات 
تطويــر وتفعيــل وظائــف عاقــات المســتثمرين فــي 
ــد  ــس ماكدونال ــيد أليك ــّدد الس ــث ش ــاتهم حي مؤسس
فيتالــي ، الرئيــس الســابق لجمعيــة عاقــات المســتثمرين 
فــي الشــرق األوســط )MEIRA( علــى أهميــة تطويــر برامــج 
ــواق  ــاء أس ــي بن ــا ف ــتثمرين ودوره ــات المس ــة بعاق خاص
ماليــة أكثــر شــفافية لمواجهــة التحديــات التــي تمــّر بهــا 

ــة. المنطق

ــور  ــة تط ــع رؤي ــل م ــة تتكاف ــة ضريبي ــال ومنظوم لألعم
األســواق الماليــة. 

ــتوى  ــى المس ــدوات عل ــة ن ــة إقام ــى أهمي ــّد عل ــا أك كم
العربــي تقــود إلــى برامــج تزيــد مــن توعيــة الشــركات 
والمؤسســات والمســتثمرين إلعطــاء نتائــج ملموســة 
فــي قطــاع األســواق الماليــة العربيــة، وتمنــى إيجــاد آليــة 
وصيغــة مشــتركة تؤمــن إدراج الشــركات فــي أكثــر مــن 
بورصــة عربيــة أو ضمــن آليــات مشــتركة تســتفيد منهــا 
جميــع الشــركات العربيــة وتؤمــن ســيولة أكبــر للجميــع.

عنــوان”  تحــت  نقاشــية  نــدوة  االفتتــاح،  جلســة  تلــت 
تطويــر أســواق رأس المــال فــي ظــل التحديــات التــي 
تواجههــا المنطقــة العربيــة”، تحــدث فيهــا كل مــن 
الســيد فــراس صفــي الديــن، نائــب رئيــس هيئــة األســواق 
الماليــة، والســيد صالــح الصايــل، رئيــس هيئــة الســوق 
ــح  ــد صال ــيد محم ــس، والس ــة تون ــي جمهوري ــة ف المالي
الحورانــي، رئيــس مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق المالية 
مــازن  والدكتــور  الهاشــمية،  األردنيــة  المملكــة  فــي 
ســويد، رئيــس لجنــة القطاعــات اإلنتاجيــة فــي المجلــس 
االقتصــادي واالجتماعــي باإلضافــة الــى عــدد مــن كبــار 

االقتصادييــن فــي لبنــان.

 األسبوع العالمي للمستثمر
17 تشرين األول 2018

المعهد العالي لألعمال، بيروت 

نظمــت هيئــة األســواق الماليــة وللمــرة األولــى فــي لبنــان 
مؤتمــر »األســبوع العالمــي للمســتثمر« وذلــك باالشــتراك 
مــع معهــد التمويــل والحوكمــة فــي المعهــد العالــي 
لألعمــال ESA وبحضــور مســؤولين فــي مجــال المــال 

واألعمــال.

بدايــًة قــّدم مديــر األبحــاث واإلعــام الســيد طــارق ذبيــان 
فــي  ودوره  المؤتمــر  هــذا  انعقــاد  أهميــة  عــن  نبــذة 
ــن  ــك م ــان، وذل ــي لبن ــتثمر ف ــة المس ــة توعي ــاء ثقاف إرس
خــال العمــل علــى إنشــاء منصــة جامعــة لتكــون منبــرًا 
ــة  ــة والتدريبي ــات التعليمي ــات والمؤسس ــة الجمعي لكاف
ــذه  ــدم ه ــج تخ ــد برام ــي تع ــة الت ــات المالي أو المؤسس
ــة  ــة الهيئ ــى أنظم ــاءة عل ــال اإلض ــن خ ــً م ــة، وايض الرؤي

ــه. ــًة ل ــتثمر وحماي ــًة للمس ــي خدم ــا الرقاب وعمله

ــة  ــواق المالي ــة االس ــس هيئ ــن رئي ــر كل م ــح المؤتم افتت
حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض ســامه وأميــن عــام إتحــاد 
حيــث  طريــف  جليــل  العربيــة  الماليــة  االوراق  هيئــات 
شــدد رئيــس الهيئــة فــي كلمتــه علــى أهميــة الثقــة 
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ــة  ــواق وأهمي ــة األس ــتثمر وهيئ ــن المس ــل بي ــي التعام ف
االدخــار فــي تشــجيع االســتثمارات فــي لبنــان لتوجيههــا 
فــي  االســتثمار  طريــق  عــن  منتجــة  قطاعــات  نحــو 
أســهم الشــركات والتــي يتكــون معظمهــا فــي لبنــان 

ــة. ــركات عائلي ــن ش م

أكبــر  مواكبــة  الــى  يحتــاج  لبنــان  أن  إلــى  أشــار  كمــا 
للمســتثمر اللبنانــي وذلــك لحثــه علــى شــراء أســهم 
ــات  ــزًا لعملي ــتثمارات وتعزي ــعً لاس ــركات توس ــي الش ف
التصديــر. بالتالــي فــإن مهمــة هيئــة األســواق الماليــة 
المســتثمر  بيــن  الثقــة  خلــق  هــي  اإلطــار  هــذا  فــي 
والشــركات التــي يســتثمر فيهــا كمــا تعزيــز الثقــة فــي 

تــداول األســهم فــي الســوق الثانويــة.

شــهد  لبنــان  أن  كلمتــه  فــي  الهيئــة  رئيــس  وأضــاف 
لمعظــم  خصخصــة  الفرنســي  االنتــداب  زمــن  منــذ 
أمــا  فعالــة.  وبورصــة  للدولــة  الخدماتيــة  النشــاطات 
اليــوم، فقــد اختلــف التعاطــي مــع البورصــة مــن خــال 
التقنيــات الحديثــة لذلــك تســعى هيئــة األســواق الماليــة 
ــا  ــة مم ــر الثقاف ــة وتغيي ــواق والذهني ــث األس ــى تحدي إل
ــر  ــن وغي ــن المقيمي ــاء اللبنانيي ــة واعط ــق ثق ــمح بخل يس
ــندات  ــهم والس ــي األس ــتثمار ف ــة االس ــن فرص المقيمي

ــان. ــي لبن ــة ف ــركات خاص ــن ش ــادرة ع ــة الص اللبناني

ــة  ــة تام ــى جهوزي ــة عل ــواق المالي ــة األس ــاف أن هيئ وأض
لحمايــة رأس المــال والمســتثمرين مســتعينة بالتعاميم 
أقرتهــا  التــي  التطبيقيــة  واألنظمــة  أصدرتهــا  التــي 
لوضــع األطــر لممارســة أفضــل تنظيــم للقطــاع المالــي 

ــي. اللبنان

وفــي هــذا المجــال، أعلــن رئيــس الهيئــة عــن إطــاق 
لتوعيــة  متخصصــة  وتثقيفيــة  إعاميــة  حمــات 
ــً  ــا الحق ــى إدخاله ــة عل ــل الهيئ ــوف تعم ــتثمر س المس
فــي المناهــج المدرســية والجامعيــة نظــرًا ألهميتهــا 
المســتثمر  وقــدرات  االقتصــاد  تطويــر  صعيــد  علــى 

اللبنانــي.
 

مؤتمر يوروموني 2018 
Euromoney Lebanon Conference 2018

27 حزيران 2018
فندق فينيسيا، بيروت

بدعــم ورعايــة هيئــة األســواق الماليــة انعقــد مؤتمــر 
ــروت  ــي بي ــيا ف ــدق فينيس ــي فن ــان« ف ــي - لبن »يورومون
وســط حضــور جمــع مــن أصحــاب األعمــال الحــرة ورجــال 

التنسيق مع الهيئات والمؤسسات المحلية 
والدولية

هيئــة األســواق الماليــة تســتضيف وفــدًا مــن البنــك 
الدولــي 

15 تشرين الثاني 2018 

األســواق  تطويــر  طريــق  »خريطــة  متابعــة  إطــار  فــي 
ــة  ــي هيئ ــك الدول ــن البن ــد م ــان«، زار وف ــي لبن ــة ف المالي
األســواق الماليــة بطلــب منهــا، حيــث التقــى علــى مــدى 
أســبوع عــدد مــن المســؤولين لــدى الهيئــة ومصــرف 
ــي  ــر وممثل ــركة ميدكلي ــاالت وش ــة كف ــان، ومؤسس لبن
عــن القطــاع المالــي والقطــاع الخــاص فــي لبنــان وذلــك 
لمتابعــة تنفيــذ وتحديــث خطــة تطويــر األســواق الماليــة 

ــان.  فــي لبن

وتــداول الوفــد مــع المعنييــن فــي التحديــات السياســية 
ــة  ــرص المتاح ــان والف ــا لبن ــي يواجهه ــة الت واالقتصادي
ــن  ــواق وتأمي ــر األس ــر تطوي ــاص عب ــاع الخ ــم القط لدع
الماليــة.  األســواق  فــي  األمــد  طويلــة  تمويــل  فــرص 
وكانــت قــد أطلقــت الهيئــة بالتعــاون مــع البنــك الدولي 
»خريطــة الطريــق« لتطويــر األســواق الماليــة اللبنانيــة 
فــي آذار مــن العــام 2017، حــّددت خالهــا الهيئــة أهدافــً 
تحقيقهــا  علــى  تعمــل  األمــد  ومتوســطة  قصيــرة 
تدريجيــً وبالتعــاون مــع كافــة المؤسســات الرســمية 
ــة والمؤسســات الماليــة الناشــطة فــي األســواق  المعنّي
ــرة  ــات الصغي ــدرة المؤسس ــز ق ــي تعزي ــاهم ف ــا يس مم
األســواق  فــي  االنخــراط  علــى  الحجــم  والمتوســطة 

الماليــة اللبنانيــة. 

ــً  ــان رئيس ــي لبن ــة ف ــواق المالي ــة األس ــاب هيئ انتخ
ــة الماليــة  للمنظمــة الفرنكوفونيــة لهيئــات الرقاب

  )IFREFI(
حزيران 2018 

بوخارست، رومانيا 

شــاركت هيئــة األســواق الماليــة ممثلــة بالســيد ســامي 
كاليــن  والســيدة  التنفيــذي،  المجلــس  عضــو  صليبــا، 
فــي  القانونيــة،  الشــؤون  مديــرة  المعــراوي،  عــون 
فعاليــات المؤتمــر الســنوي الـــسابع عشــر )17( للمنظمــة 
الفرنكوفونيــة لهيئــات الرقابــة الماليــة )IFREFI( الــذي 
انعقــد فــي بوخاريســت، رومانيــا فــي حضــور عــدد مــن 
ــي  ــة ف ــة المنضوي ــات المالي ــن الهيئ ــن ع ــاء وممثلي رؤس

هــذه المنظمــة.

األعمــال، مــن أجــل استكشــاف الفــرص الموجــودة فــي 
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات فــي لبنــان ومنطقــة 

ــط. ــرق األوس الش

ــاد  ــى دور اقتص ــز عل ــذي ترك ــر ال ــتضاف المؤتم ــد اس وق
المعرفــة فــي تفعيــل الــدورة االقتصاديــة أكثــر مــن 
الشــرق  منطقــة  أنحــاء  مختلــف  مــن  مشــاركً   350
األوســط والعالــم، بمــا فــي ذلــك ممثليــن عــن شــركات 
الناشــئة والمصــارف ومســرعي األعمــال  التكنولوجيــا 
والمؤسســات  التنظيميــة  والهيئــات  والمســتثمرين 

الماليــة وغيرهــا.

افتتــح رئيــس هيئــة األســواق الماليــة حاكــم مصــرف 
لبنــان ريــاض ســامه المؤتمــر الــذي اســتضاف شــخصيات 
ــه مقابلــة رئيســية مــع  ــً، وكان ل رفيعــة المســتوى دولي
ممثــل يورومونــي الســيد ريشــارد بانكــس تخللهــا إضاءة 
اللبنانــي  االقتصــاد  صعيــد  علــى  تطــورات  آخــر  علــى 

ــة.   ــئة العالمي ــواق الناش واألس

Fin�  وتعليًقــا علــى تقــدم قطــاع تكنولوجيــا الماليــة
tech Sector وتأثيــره علــى الخدمــات الماليــة فــي لبنــان، 
علــق رئيــس الهيئــة بــأن قطــاع FINTECH يهــدف أساًســا 
بســعر  الماليــة  التعامــات  فــي  المســتهلك  لخدمــة 
الخدمــة  هــذه  أن  مضيفــً  أفضــل،  وخدمــات  أفضــل 
ــود  ــض القي ــع لبع ــا تخض ــان، ولكنه ــي لبن ــودة ف موج
ســببها االمتثــال ويجــري البحــث عــن حلــول لتطويــر 
هــذا القطــاع وإحــراز بعــض التقــدم فيــه. كمــا أعلــن 
رئيــس الهيئــة أن مصــرف لبنــان يطــور عملــة رقميــة 
علــى مســؤوليته وتحــت رقابتــه، معلــًا أن هــذه العملــة 
ــة  ــر ربحي ــتهلكين وأكث ــبة للمس ــص بالنس ــتكون أرخ س
للمصــارف خاصــًة أن إصدارهــا ســيزيد مــن أدوات نظــام 
الدفــع محليــً علمــً أن التــداول بهــا ســينحصر فــي لبنــان 

ــط. فق

عــام  مديــر  مــن  لــكل  كلمــات  المؤتمــر  تخلــل  كمــا 
ــي  ــر اإلقليم ــري والمدي ــعد أزه ــر س ــان والمهج ــك لبن بن
ــر  ــان، والمدي ــدى يون ــان« ه ــوفت لبن ــركة »مايكروس لش
التنفيــذي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 

فــي »كونســايز وواي لــوم كــوك« لينــا هيديــه.
 

خــال هــذه اإلجتماعــات، تــم انتخــاب هيئــة األســواق 
و2019   2018 للعــام  للمنظمــة  رئيســً  اللبنانيــة  الماليــة 
ــع  ــة توقي ــى أهمي ــّد عل ــذي أك ــا ال ــيد صليب ــة بالس ممثل
مذكــرات تفاهــم للتعــاون الفنــي والتقنــي بيــن جميــع 

األعضــاء.

الدوليــة  للمنظمــة  واألربعــون  الـــثالث  المؤتمــر 
المــال اســواق  لهيئــات 

7 أيار 2018
بودابست، المجر

واألربعيــن  الـــثالث  المؤتمــر  فــي  الهيئــة  شــاركت 
 )IOSCO( المــال  اســواق  لهيئــات  الدوليــة  للمنظمــة 
ــة  ــة حماي ــي آلي ــث ف ــذي بح ــر وال ــت، المج ــي بودابس ف
المناســبة  غيــر  الماليــة  المنتجــات  مــن  المســتثمرين 
والســبل التنظيميــة التــي يجــب أن تعتمدهــا الهيئــات 

منهــا.  للحمايــة  الرقابيــة 

هيئــة  عــن  فيــه  شــارك  الــذي  المؤتمــر  تطــرق  كمــا 
ــراس  ــيد ف ــس الس ــب الرئي ــن نائ ــة كل م ــواق المالي األس
التنفيــذي  الهيئــة  مجلــس  وعضــو  الديــن  صفــي 
التــي  المختلفــة  األطــر  الــى  صليبــا،  ســامي  الســيد 
للوصــول  والتنظيميــة  الرقابيــة  الهيئــات  تســتخدمها 
إلــى المســتثمرين، وبشــكل أكثــر تحديــًدا طــرق وقنــوات 
وفعاليتهــا  كفــاءة  وتقييــم  المســتخدمة  االتصــال 
خاصــًة فــي إطــار الحمــات الوطنيــة والدوليــة، فضــًا 
والعمــات  المــال  أســواق  فــي  التكنولوجيــا  دور  عــن 
وأهميــة وضــع أنظمــة شــاملة لتبــادل المعلومــات بيــن 

األعضــاء. الــدول 

المؤتمر الدولي العاشر لتوعية وتعليم المستثمر
9 نيسان 2018،

طوكيو، اليابان

ــة  ــر لتوعي ــي العاش ــر الدول ــي المؤتم ــة ف ــاركت الهيئ ش
جمعيــة  اســتضافته  الــذي  المســتثمر،  وتعليــم 
 Japanese Dealers Association اليابانييــن  المتداوليــن 
المســتثمر  العالمــي لتعليــم  المنتــدى  بالتعــاون مــع 
IOS�( ــال ــواق الم ــات أس ــة لهيئ ــة الدولي )IFIE( والمنظم

CO( تحــت عنــوان »بنــاء مرونــة أســواق األوراق الماليــة فــي 
ــا  ــة ودوره ــات الهيئ ــذًا لتطلع ــك تنفي ــرة« وذل ــة متغي بيئ
فــي توعيــة المســتثمرين وتعزيــز الثقــة فــي التــداول 
المســتثمر  بيــن  الثقــة  وخلــق  الماليــة  األســواق  علــى 

والشــركات التــي يســتثمر فيهــا.
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طوكيــو  فــي  المنعقــد  المؤتمــر  هامــش  وعلــى 
الرئيــس  نائــب  مــن  كل  الهيئــة  عــن  حضــره  والــذي 
ــام  ــاث واإلع ــر األبح ــن ومدي ــي الدي ــراس صف ــيد ف الس
الســيد طــارق ذبيــان، اجتمــع وفــد الهيئــة مــع كل مــن 
ــرة  ــدروز والمدي ــول أن ــيد ب ــة الـــIOSCO  الس ــس منظم رئي
المســتثمر  لتعليــم  العالمــي  للمنتــدى  التنفيذيــة 
كاتريــن إدمنســون حيــث تــم االتفــاق علــى تبنــي الهيئــة 
لمشــروع تثقيــف المســتثمر وتوعيتــه عبــر إطــاق مؤتمــر 

»األســبوع العالمــي للمســتثمر« فــي لبنــان. 

اجتماعــات هيئــة األســواق الماليــة وغرفــة التجــارة 
األميركيــة اللبنانيــة فــي ســيلكون فالــي 

4 حزيران 2018
كاليفورنيا، الواليات المتحدة األميركية

زار وفــد مــن هيئــة األســواق الماليــة وغرفــة التجــارة 
ــة اللبنانيــة ســيليكون فالــي فــي مدينــة ســان  األميركي
فرانسيســكو بهــدف التعــرف علــى آخــر االبتــكارات فــي 
ــز  ــارة لتعزي ــاءت الزي ــات. وج ــا المعلوم ــال تكنولوجي مج
بنــاء الجســور بيــن القطــاع الخــاص اللبنانــي والشــركات 

ــة.  العالمي
شــركة فــي  ليوميــن  امتــدت  عمــل  ورشــة   وبعــد 
 Frog Design العالميــة المتخصصــة بالتصميم اإلبداعي 
مــع  اجتماعاتــه  الوفــد  تابــع   ،Design thinking او 
ــا  ــركات تكنولوجي ــة وش ــركات األميركي ــن الش ــة م نخب
المعلومــات التــي يترأســها ويديرهــا لبنانيــون لبحــث آخــر 
ــة  ــاد المعرف ــم اقتص ــي عال ــكارات ف ــه االبت ــت الي ــا آل م
ــة  ــارة األميركي ــة التج ــس غرف ــرب رئي ــا. وأع والتكنولوجي
اللبنانيــة الســيد ســليم الزعنــي عــن أملــه فــي أن يتمكــن 
ــا  ــرات، وبم ــاءات وخب ــن كف ــا م ــك أساس ــا يمل ــد، بم الوف
توفــر لــه مــن أفــق جديــد، مــن وضــع مقاربــات جديــدة 
يمكــن أن تدفــع نحــو تحســين بيئــة عمــل الشــركات 

ــات. ــف القطاع ــي مختل ف

أمــا عضــو الوفــد نائــب رئيــس هيئــة االســواق الماليــة في 
لبنــان الســيد فــراس صفــي الديــن، لفــت إلــى اأهميــة أن 
يــدرك اللبنانيــون حجــم المقومــات التــي يمتلكونهــا 
ــا  ــً كم ــل تمام ــي الداخ ــاح ف ــم بالنج ــمح له ــي تس والت
ينجحــون ويبرعــون فــي الخــارج. وهذا يســتوجب تحديث 
ــاخ  التشــريعات والقوانيــن وتحســين البيئــة المؤاتيــة لمن
ــّباق  ــان كان األول والس ــرف لبن ــف أن مص ــال. وكش األعم
ــا  ــى أنه ــيرا إل ــة، مش ــة الرقمي ــدار العمل ــراح إص ــي اقت ف
خطــوة أولــى لجعــل اقتصــاد لبنــان اقتصــادا رقميــً، 
ــن  ــي تمّك ــن الت ــى القواني ــور عل ــب أن يتمح ــز يج والتركي

ــة. ــول رقمي ــن أن تتح ــة م ــركات اللبناني الش

مؤتمر البورصات العالمية
27 شباط 2018

مسقط، عمان

شــارك وفــد عــن هيئــة األســواق الماليــة فــي مؤتمــر 
البورصــات العالميــة الــذي أقيــم فــي ســلطنة عمــان 
فــي شــباط 2018 والــذي ضــّم أكثــر مــن 250 مــن الخبــراء 
والمختصيــن وصنــاع القــرار االقتصــادي والمالــي مــن 
ــات  ــى التوجه ــوء عل ــر الض ــلط المؤتم ــد س ــة، وق 50 دول
تنويــع  واســتراتيجيات  المــال  أســواق  فــي  الحديثــة 
مصــادر دخــل الشــركات فــي ظــل التطــورات التقنيــة 
المتســارعة، وسياســات جــذب االســتثمار لقطــاع رأس 
المــال مــن خــال تنويــع أنشــطتها لتشــمل أنشــطة 
بالبنيــة  االهتمــام  إلــى  إضافــة  والتحليــل  البيانــات 
ــي  ــاون اإلقليم ــال والتع ــواق الم ــة ألس ــية التقني األساس

وكيفيــة تعزيــز االســتفادة منــه. 

وفــي الجلســة الختاميــة للمؤتمــر، أعلنــت هيئة األســواق 
ــر  ــذا المؤتم ــروت له ــتضافة بي ــن اس ــة ع ــة اللبناني المالي

بنســخته الرابعــة عشــرة فــي شــباط 2019.

توقيع مذكرات تفاهم

مذكرة تفاهم بين هيئة األسواق المالية اللبنانية ونظيرتها القبرصية
28 آب 2018

وقعــت هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة مذكــرة تفاهــم مــع نظيرتهــا هيئــة األوراق الماليــة والبورصــات القبرصيــة 
ــي كا  ــتثمرين ف ــًة للمس ــات حماي ــادل المعلوم ــي وتب ــاون التقن ــتركة للتع ــر مش ــع أط ــدف وض ــي 28 آب 2018 به ف
الدولتيــن. وتهــدف المذكــرة المّوقعــة مــع هيئــة األوراق الماليــة والبورصــات القبرصيــة الــى رســم إطــار للتعــاون بيــن 
الســلطات المعنيــة لتعزيــز مبــادئ االمتثــال والتــزام القوانيــن واحتــرام القواعــد العمليــة، ممــا يســاهم فــي تعزيــز 
الشــفافية فــي األســواق وزيــادة الرقابــة علــى العمليــات المتبادلــة عبــر الحــدود والحــد مــن الممارســات االحتياليــة 

والاشــرعية فــي كل مــن جمهوريــة قبــرص والجمهوريــة اللبنانيــة.

الئحة باالتفاقيات الموقعة منذ إطاق عمل هيئة األسواق المالية 
الهيئةالبلدالتاريخالرقم

هيئة األسواق الماليةفرنسا12014/05/05
الهيئة العامة للرقابة الماليةجمهورية مصر العربية22014/11/25
هيئة تنظيم مركز قطر للمالقطر32014/12/15
هيئة السوق المالّيةتونس42015/01/06
السلطة التنظيمّية للخدمات المالّيةاإلمارات العربية المتحدة52015/01/12
هيئة األوراق المالية والسلعاإلمارات العربية المتحدة62016/02/29
هيئة الرقابة األلمانيةألمانيا72016/05/20
البنك المركزي لاتحاد الروسيروسيا االتحادية82017/01/24
الهيئة العامة لسوق المالسلطنة ُعمان92017/07/03
لجنة الرقابة على هيئات الضمانالجمهورية اللبنانية102017/06/13
سلطة دبي للخدمات الماليةاإلمارات العربية المتحدة112017/09/19

هيئة األوراق المالية والبورصات القبرصيةجمهورية قبرص122018/08/28
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رئيس هيئة األسواق المالية مكّرمً

تكريم رئيس هيئة األسواق المالية رياض سالمه من »جي بي مورغان«
2 حزيران 2018 

ــة  ــواق المالي ــة األس ــس هيئ ــرف رئي ــى ش ــي عل ــاء تكريم ــل عش ــان« حف ــي مورغ ــي ب ــي »ج ــرف األميرك ــام المص أق
حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض ســامه، وذلــك بمناســبة مــرور 25 عامــً علــى تســلمه مهامــه كحاكــم مصــرف لبنــان 
بحضــور الســفيرة األميركيــة فــي لبنــان اليزابيــت ريتشــارد ورئيــس مصــرف »جــي بــي مورغــان« فــي أوروبــا مــارك غارفن 

وكبــار المصرفييــن اللبنانييــن واألجانــب.

شــدد مديــر عــام »جــي بــي مورغــان« المشــرق العربــي جوســان معلــوف فــي كلمتــه علــى الــدور الرئيســي والفَعــال 
ــه ســامه مــن خــال قــرارات واجــراءات عــدة أدت إلــى حمايــة عاقــات المصــارف اللبنانيــة بالمصــارف  الــذي قــام ب
المراســلة العالميــة وخاصــة المصــرف األميركــي »جــي بــي مورغــان«، كمــا جنبــت لبنــان والقطــاع المصرفــي 
ــازات  ــى إنج ــا عل ــن خاله ــور م ــد الحض ــات أك ــدة كلم ــل ع ــن الحف ــة. تضم ــات االميركي ــلبية للعقوب ــل الس المفاعي
ــي  ــاع المصرف ــي والقط ــاد اللبنان ــي االقتص ــة ف ــق الثق ــي خل ــاهمته ف ــة ومس ــس الهيئ ــان رئي ــرف لبن ــم مص حاك

ــة. ــر الدولي ــي والمعايي ــون الدول ــام بالقان ــزام الت ــال االلت ــن خ ــك م وذل

ليبان بوست تطلق طابعا بريديا تكريما لحاكم مصرف لبنان 
28 حزيران 2018

أقامــت »ليبــان بوســت” احتفــاال أطلقــت خالــه طابعــً بريديــً تكريمــً لحاكــم مصــرف لبنــان ريــاض ســامه برعايــة 
الرئيــس ســعد الحريــري وحضــور عــدد مــن الســفراء وحشــد مــن الفعاليــات االقتصاديــة والمصرفيــة. تخلــل الحفــل 
كلمــات أشــادت بالجهــود التــي يبذلهــا حاكــم مصــرف لبنــان رئيــس الهيئــة ريــاض ســامه ومســاهمته فــي صمــود 

الليــرة اللبنانيــة واســتقرارها، وتحفيــز االقتصــاد وتشــجيع المســتثمرين فــي لبنــان. 

رئيس هيئة االسواق المالية... أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم للمرة الثالثة
12 أيلول 2018

حــاز حاكــم مصــرف لبنــان رئيــس هيئــة األســواق الماليــة ريــاض ســامه علــى تصنيــف أفضــل حاكــم مصرفــي فــي 
العالــم وذلــك بعــد أن حــاز علــى درجــة A مــن بيــن 85 حاكــم مصــرف مركــزي فــي تقريــر عــام 2018 لمجلــة “غلوبــال 

فاينانــس” Global Finance، وذلــك للمــرة الثالثــة بعدمــا كان قــد حــاز علــى هــذا التصنيــف ســنة 2011 و2017.

مالية »هيئة األسواق«

ــن  ــي 91% م ــة حوال ــات الجاري ــّكل النفق ــة وتش ــرة لبناني ــار لي ــي 12,5 ملي ــام 2018 حوال ــي الع ــة ف ــات الهيئ ــت نفق بلغ
المجمــوع العــام، حيــث يخصــص الجــزء األكبــر مــن هــذه النفقــات لدفــع أعبــاء الموظفيــن اّلتــي تتضّمــن األجــور 

ــا. وملحقاته
وقــد قامــت شــركة Deloitte & Touche بتدقيــق الحســابات النهائيــة للعــام 2018 وفــق المعاييــر الدوليــة للتدقيــق 
والتــي تتطّلــب التقّيــد بقواعــد الســلوك المهنــي. وقــد اســتخلصت أّن جميــع البيانــات الماليــة تظهــر بشــكل عــادل 

الوضــع المالــي للهيئــة.

الئحة نفقات موازنة الموجودات الثابتة المادية للعام ٢٠١٨ )ماليين الليرات(

موازنة 
عام 
٢٠١٨

كانون 

أيلول آبتموز حزيرانأيارنيسان آذارشباطالثاني 

تشرين 

أول 

تشرين 

ثاني

كانون 

مجموع أول 

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 

١٠٣٥١٠١٠٤٠١٠١٠١٥١٠١٥١٠١٥١٩٠مؤتمرات وهيئات دولّية 

٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٩٠إتصاالت 

٢٥١٠٥٢٥١٠٥٢٥١٠٥٢٥٥٥١٥٥أعباء خدمات وتجهيزات إدارّية 

٢٨٤١٢٢٨٣٤٣٤٣٣٣٤٩٩عقود استشارّية

٣٣٢٨٣٨٢٢٢١٣٤٢٣٢٩٣٧٢٣٢١٣٥٣٤٤اإلحتياطي العام النظامي

٦٥٦٤٦٥٦٤٦٠٦٢٦٢٦٤٥٩٦٢٥٦٥٧٧٤٠النفقات الرأسمالية 

٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٤اإلحتياطي العام النظامي
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الفصل الثالث
حركة األسواق المالية في لبنان

هيئات االستثمار الجماعي المحلية

جدول رقم )1(

غير ماليمالي

اســم الشــركات المدرجة

ســوليديرالبنــك اللبنانــي للتجــارة
شــركة رســامني يونسبنــك عوده
شــركة الترابــة اللبنانيــة هولســيمبنــك بيروت

ــك بيبلوس شــركة االســمنت االبيضبن
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جدول رقم )2(
تطور المعدل الشهري لمؤشر األسهم المدرجة في بورصة بيروت من سنة 2018-2015

تطور المعدل الشهري لمؤشر المصارف المدرجة في بورصة بيروت من سنة 2018-2015

لألســهم  الســوقية  القيمــة  مؤشــر  معــدل  أظهــر 
المدرجــة فــي بورصــة بيــروت خــال كانــون األول 2018 
 68.43 معــدل  علــى  أقفــل  إذ   %25.65 بنســبة  تراجعــً 

.2017 األول  كانــون  فــي  نقطــة   92.03 مقابــل  نقطــة 

بيــروت  بورصــة  فــي  المدرجــة  الشــركات  عــدد  يبلــغ 
10، موجــودة فــي الجــدول رقــم )1( أعــاه، إلــى جانــب 
عــدة أدوات ماليــة يتــم التــداول بهــا. انخفضــت القيمــة 
ــنة  ــر س ــي آخ ــبة 15.59% ف ــروت بنس ــة بي ــوقية لبورص الس
2018 لتصبــح 9.6 مليــار دوالر أميركــي مقابــل 11.4 مليــار 

دوالر أميركــي فــي آخــر يــوم تــداول مــن العــام 2017.

خــال ســنة 2018، شــطب مــن التــداول ســهمين؛ بنــك 
البنــك  إلــى  باإلضافــة   »G« تفضيليــة  أســهم  عــودة 
ــم إدراج  ــد ت ــة »ب«. وق ــهم تفضيلي ــارة أس ــي للتج اللبنان
ســهم واحــد؛ البنــك اللبنانــي للتجــارة أســهم تفضيليــة 

»هـ«.

أمــا معدل مؤشــر القيمــة الســوقية للمصــارف المدرجة 
فــي بورصــة بيــروت فســجل تراجعــً خــال كانــون األول 
2018 بنســبة 23.93%، إذ أقفــل علــى معــدل 643.72 نقطــة 

مقابــل 846.19 نقطــة فــي كانــون األول 2017.
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جدول رقم )3(
2015201620172018ملّخص تقرير السوق ▼

9.74510.93910.7598,790عدد العملّيات على السوق

74.774.129119.745.22885.919.09389,879,701كمّية األسهم المتداولة

629.973.104963.814.191741.753.014632,842,372قيمة األسهم المتداولة )$(

2.592.4823.982.7033.116.6092,681,535متوّسط القيمة لكل يوم عمل )$(

307.712494.815361.005380,846حجم متوّسط لكل يوم عمل

8.438.008,637,04القيمة/الكمّية

243242238236عدد أيام التداول

2015201620172018سيولة السوق ▼

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

5.54%8.57%6.35 %5,98%

%99,28%99.37%100.07%92.74نسبة األسهم الحّرة

2015201620172018حجم  السوق ▼

30302928إجمالي عدد األوراق المالّية المدرجة

10101010إجمالي عدد الشركات المدرجة

متوّسط القيمة السوقّية في السنة الحالّية 
)مليون دوالر أميركي(

11.36511.24811,67210,588

ــى  ــة عل ــول الحرك ــص ح ــم )3( ملخ ــدول رق ــدم الج يق
بورصــة بيــروت، حيــث يشــير الــى ارتفــاع كميــة األســهم 
لتســجل   %4.61 بنســبة   2018 العــام  فــي  المتداولــة 
فــي  ســهمً   85,919,093 مقابــل  ســهمً   89,879,701
أخــر ســنة 2017؛ أمــا قيمــة األســهم المتداولــة فقــد 
 2018 األول  كانــون  أخــر  فــي   %14.68 بنســبة  انخفضــت 
حيــث بلغــت قيمتهــا 633 مليــون دوالر أميركــي مقابــل 
742 مليــون دوالر أميركــي تاريــخ إقفــال التــداول عــام 
2017. امــا عــدد العمليــات علــى الســوق فــي ســنة 2018 
فــكان 8,790 عمليــة مقابــل 10,759 فــي نهايــة عــام 2017، 

 .%18.30 ال  يقــارب  بانخفــاض  أي 

األدوات المالية
فيمــا خــًص األدوات الماليــة فقــد ســجل العــام 2018 
عشــرون موافقــة لتســويق أدوات ماليــة مركبــة جديــدة 
المركبــة  الماليــة  لــألدوات  اإلجمالــي  العــدد  ليصبــح 
وقــد   ،44 نشــأتها  منــذ  الهيئــة  قبــل  مــن  المرخصــة 
بلــغ عــدد المكتتبيــن 7,716 مكتتــب مــع قيمــة إكتتــاب 
إجماليــة بلغــت فــي نهايــة العــام 1.482.612.528 دوالر 

أميركــي.
أمــا بالنســبة لــألدوات الماليــة غيــر المركبــة فقــد بلغــت 
قيمــة اإلكتتــاب اإلجماليــة 3.051.920.690 دوالر أميركــي 

ــً. ــع 9,870 مكتتب م

األدوات المالية المركبة وغير المركبة
قيمة اإلكتتاب االجماليةعدد المكتتبين

$1,482,612,528 7,716ادوات مالية مركبة
$3,051,920,690 9,870ادوات مالية غير مركبة

$4,534,533,218 17,586المجموع
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ــات  ــي هيئ ــاب ف ــة اإلكتت ــن قيم ــي 78.31% م ــز حوال  ترتك
الماليــة  األوراق  فــي  المحليــة  الجماعــي  االســتثمار 
 .)Money Markets( المــال  ســوق  فــي   %10.66 وحوالــي 
 %32.78 بحوالــي  االجماليــة  االكتتــاب  قيمــة  تراجعــت 
لتصــل الــى حوالــي 531.66 مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة 

بـــ 790.98 مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام 2017.

هيئات االستثمار الجماعي المحلية
جدول رقم )4(

هيئات اإلستثمار الجماعي المحلية 2018
20إجمالــي عــدد عــدد  هيئــات االســتثمار الجماعــي المحليــة

4,551إجمالــي عــدد المكتتبيــن
531,656,526.85$مجمــوع اإلكتتــاب )$(

ــمال مفتوح 20 رأس
العملة

USD13
LBP6
EUR1

نوع االستثمار*
8أوراق مالية

6أوراق مالية ذات الدخل الثابت
3سوق المال

2األسهم والسندات
1تخصيص مختلط

قطاع االستثمار
13 الشرق االوسط

3دولي
3لبنان

1 الواليات المتحدة األمريكية
نوع المؤسسة

11 مصارف
9 مؤسسات مالية/شركات وساطة مالية

نوع االستثمارقطاع االستثمار

 الشرق
 االوسط

لبنان
 

دولي

 الواليات
 المتحدة

االمريكية

أوراق مالية

سوق المال

أوراق مالية 
ذات الدخل 

الثابت

أسهم 
وسندات 

تخصيص 
مختلط

توزيع هيئات االستثمار الجماعي المحلية

20172018
1111مصارف

129مؤسسات مالية/شركات وساطة مالية  
2320المجموع اإلجمالي

نسبة التغير السنوية بين 2018-2017

قيمة اإلكتتابعدد المكتتبين
انخفاض قيمة اإلكتتاب بـ 259,32$ مليون دوالرانخفاض العدد بـ 871 مكتتب

%16.06-%32.78-

موجز عن نوع اإلستثمار لدى هيئات اإلستثمار الجماعي المحلية

2018
ع لنو دا لعد ــة اإلكتتاب النســبةعــدد المكتتبيــنا قيم

)مليــون دوالر(
النســبة

78.31%416.32 92.64%84,216أوراق ماليــة
10.66%56.70 0.57%326ســوق المال

8.69%46.19 6.13%6279أوراق ماليــة ذات الدخــل الثابــت
ــهم والسندات 1.33%7.08 0.33%215األس

1.01%5.38 0.33%115تخصيــص مختلــط
531.66$ 100%4,551 20المجمــوع اإلجمالــي  %100

2017
ع لنو دا لعد ــة اإلكتتاب النســبةعــدد المكتتبيــنا قيم

)مليــون دوالر(
النســبة

74.89%592.33 93.69%115,080أوراق ماليــة
17.17%135.83 0.59%332ســوق المال

6.43%50.85 5.09%6276أوراق ماليــة ذات الدخــل الثابــت
ــهم والسندات 0.95%7.48 0.37%220األس

0.57%4.48 0.26%114تخصيــص مختلــط
790.98$ 100%5,422 23المجمــوع اإلجمالــي  %100

يشــير الجــدول رقــم )4( إلــى عــدد هيئــات االســتثمار 
الجماعــي المحليــة، أي 20 هيئــة، والتــي يبلــغ مجمــوع 
اكتتابــات المشــتركين فيهــا حوالــي 531 مليــون دوالر 
ترتكــز  المحليــة  الهيئــات  90.31% مــن قيمــة  أميركــي.  
ــا  ــط، يليه ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــتثمارات ف ــى اس عل

5.58% فــي لبنــان.

 Morningstar Inc يستند تصنيف نوع االستثمار إلى منهجيات شفافة قائمة على قواعد وضعتها شركة*
.Morningstar www.morningstar.com هي شركة خدمات مالية عالمية تقدم مجموعة من خدمات البحوث االستثمارية وإدارة االستثمار.
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هيئات االستثمار الجماعي األجنبية

)5 ( رقم  جدول 
هيئات اإلستثمار الجماعي األجنبية

631إجمالي عدد هيئات االستثمار الجماعي األجنبية
3,531إجمالي عدد المكتتبين

788,443,370.28$مجموع اإلكتتاب )$(
603رأسمال مفتوح
17رأسمال محدد

11صندوق التحوط
العملة

USD432
EUR160
GBP18
CHF14
JPY5
LBP1
SAR1

نوع االستثمار *
333أسهم

106أوراق مالية ذات الدخل الثابت
68صناديق االستثمار
41تخصيص مختلط

24األوراق البديلة
19صناديق التحوط
17األسهم الخاصة

9سندات
8أوراق مالية

2متنوع
2معادن

1سوق السلع
1سوق المال 

قطاع االستثمار
328دولي
120أوروبا
68آسيا

63أمريكا الشمالية
13الشرق االوسط

10المملكة المتحدة
9األسواق الناشئة

8روسيا
7أمريكا الاتينية

3دول منظمة التعاون اإلقتصادي
1لبنان

1أفريقيا

نوع المؤسسة
503مصرف

128 مؤسسات مالية/شركات وساطة مالية  

هيئــات  اجمالــي  عــدد  أن   )5( رقــم  الجــدول  يبيــن 
ــاع  ــة أي بارتف ــغ 631 هيئ ــة بل ــي االجنبي ــتثمار الجماع االس
حولــي 25.20% مــن العــام 2017، وبتراجــع يقــارب %12.39 
حوالــي  الــى  لتصــل  االجماليــة  اإلكتتــاب  قيمــة  فــي 
ــون  ــة بـــ 899.96 ملي ــي مقارن ــون دوالر أمريك 788.44 ملي

.2017 العــام  فــي  أمريكــي  دوالر 

ترتكــز حوالــي 58.58% مــن قيمــة اإلكتتــاب فــي هيئــات 
الماليــة  األوراق  فــي  االجنبيــة  الجماعــي  االســتثمار 
وحوالــي 11.36% فــي أوراق ماليــة ذات الدخــل الثابــت. كمــا 
يبيــن الجــدول أن النســبة األكبــر مــن قيمــة اإلكتتــاب 
فــي هيئــات االســتثمار الجماعــي األجنبيــة ارتكــزت فــي 
ــاق  ــي النط ــا ف ــط )59.23%( يليه ــرق األوس ــة الش منطق

 .)%27.58( الدولــي  الجغرافــي 

 Morningstar Inc يستند تصنيف نوع االستثمار إلى منهجيات شفافة قائمة على قواعد وضعتها شركة*
.Morningstar www.morningstar.com هي شركة خدمات مالية عالمية تقدم مجموعة من خدمات البحوث االستثمارية وإدارة االستثمار.

قطاع االستثمار

نوع االستثمار

الشرق االوسط

دولي

أوروبا

لبنان

أمريكا الشمالية

آسيا

المملكة المتحدة

األسواق الناشئة

روسيا

أفريقيا

أمريكا الاتينية

دول منظمة التعاون االقتصادي

أوراق مالية

أوراق مالية ذات الدخل الثابت

تخصيص مختلط

أسهم

صناديق التحوط

األسهم الخاصة

صناديق االستثمار

األوراق البديلة

معادن

متنوع

سوق المال

سندات

سوق السلع
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موجز عن نوع اإلستثمار لدى هيئات اإلستثمار الجماعي األجنبية

2018
لنوع لعددا قيمــة اإلكتتــاب النســبةعــدد المكتتبيــنا

)مليــون دوالر(
النســبة

58.58%461.86 31.72%81,120أوراق ماليــة
11.36%89.54 10.82%106382أوراق ماليــة ذات الدخــل الثابــت

8.54%67.31 8.18%41289تخصيــص مختلــط
سهم 7.20%56.74 27.84%333983أ

ــق التحوط 6.19%48.83 11.44%19404صنادي
ــهم الخاصة 4.48%35.33 3.43%17121أس

2.58%20.33 4.36%68154صناديــق االســتثمار
0.59%4.68 0.76%2427األوراق البديلــة

ع 0.41%3.25 1.08%238متنو
ن د 0.06%0.44 0.06%22معا

0.01%0.10 0.03%11ســوق المال
ت ا 0.01%0.05 0.25%99سند

0.00%0.030.00%11ســوق السلع
3,531 631المجمــوع اإلجمالــي          %100 $788.44%100

2017
لنوع لعددا قيمــة اإلكتتــاب النســبةعــدد المكتتبيــنا

)مليــون دوالر(
النســبة

64.90%584.06 36.36%271,366أوراق ماليــة
11.12%100.05 13.15%113494أوراق ماليــة ذات الدخــل الثابــت

ــق التحوط 9.17%82.55 13.02%6489صنادي
7.68%69.15 8.38%34315تخصيــص مختلــط

سهم 5.06%45.56 26.59%293999أ
1.53%13.77 0.75%1628األوراق البديلــة

ع 0.36%3.22 1.06%440متنو
ــة ــة المتخصص 0.07%0.63 0.32%312األوراق المالي

ن د 0.05%0.46 0.05%22معا
شر 0.03%0.28 0.19%27مؤ

0.01%0.09 0.03%11ســوق المال
ين 0.01%0.07 0.05%12د

0.00%0.04 0.03%11ســوق السلع
0.00%0.02 0.03%11صنــدوق صناديــق التحوط

899.96$ 100%3,757 504المجمــوع اإلجمالــي  %100

توزيع هيئات االستثمار الجماعي األجنبية

201720182018  - 2017 نســبة التغيــر بيــن 
ف ر 25.75%400503مصا

23%104128مؤسســات مالية/شــركات وســاطة ماليــة  
25.20%504631المجمــوع اإلجمالــي

نسبة التغيير السنوية بين 2018-2017

قيمة اإلكتتاب عدد المكتتبينالعدد
انخفاض قيمة اإلكتتاب بـ 111,52$ مليون دوالر انخفاض العدد بـ 226 مكتتبارتفاع العدد بـ 127 هيئة

25.20%%6.02-%12.39-



التطلعات للعام 201٩

الفصل 
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الفصل الرابع
تطلعات الهيئة للعام 201٩

الماليــة تحــت اإلدارة الحكيمــة  تتابــع هيئــة األســواق 
لرئيســها حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض ســامه نشــاطها 
ــي األداء  ــارزًا ف ــورًا ب ــام تط ــد ع ــً بع ــجل عام ــذي يس وال
ويبرهــن عــن احترافيــة فــي العمــل وجهــد متواصــل 
لتنظيــم األســواق الماليــة اللبنانيــة وحماية المســتثمرين 

ــا.  فيه
وفــي ســياق مواكبــة إطــاق منصــة التــداول االلكترونية، 
ــروض  ــض الع ــام 2019 بف ــي الع ــة ف ــوم الهيئ ــوف تق س
واختيــار الجهــة الفائــزة بنــاًء علــى المعاييــر المحــددة 
مســبقا ضمــن دفتــر الشــروط الــذي يمنــح رخصــة إنشــاء 
إن  ســنوات.  عشــر  لفتــرة  للتــداول  إلكترونيــة  منصــة 
المنصــة اإللكترونيــة ســتتيح لألســواق اللبنانيــة إمكانيــة 
األدوات  أنــواع  كل  فــي  واالســتثمار  والتــداول  اإلدراج 
الماليــة والعمــات والمعــادن الثمينــة. كمــا أنهــا ســتأخذ 
أبعــادا إقليميــة ودوليــة، بالتعــاون مــع البورصــات األخــرى 
االنتشــار  العالــم، واســتقطاب االســتثمارات مــن  فــي 

ــراب. ــاد االغت ــي ب ــي ف اللبنان
ــيق  ــة التنس ــتكمل الهيئ ــوف تس ــرى، س ــة أخ ــن جه وم
»خطــة  إلطــاق  الدولــي  البنــك  مــن  أخصائييــن  مــع 
ــع  ــب م ــا لتتناس ــد تحديثه ــة« بع ــواق المالي ــر األس تطوي
التــي تعتمــد فــي مقاربتهــا علــى  الهيئــة  متطلبــات 
اشــراك القطــاع الخــاص ودعــم الشــركات المتوســطة 
والصغيــرة الحجــم لتكــون حجــر أســاس فــي مخطــط 

تحفيــز وتطويــر األســواق الماليــة اللبنانيــة.
كمــا ســوف تســتكمل الهيئــة العمــل علــى تســجيل 
كافــة العامليــن فــي القطــاع المالــي لديهــا وذلــك 
عنهــا  الصــادر  والتســجيل  الترخيــص  لنظــام  تطبيقــً 
باإلضافــة الــى اســتكمال ملفــات كافــة المؤسســات 
بــاألوراق  الخاصــة  باألعمــال  تتــداول  والتــي  المرخصــة 
وشــركات  ماليــة  ومؤسســات  مصــارف  مــن  الماليــة 

ماليــة. وســاطة 
أمــا علــى صعيــد العاقــات العربيــة والدوليــة، واســتنادًا 
لرؤيتهــا االســتراتيجية ســتتابع الهيئــة عملهــا التنســيقي 
وتعاونهــا المســتمر مــع المنظمــات المختصة باألســواق 
الماليــة وذلــك فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا التنظيميــة 
والرقابيــة وحمايــة المســتثمر اللبنانــي. وفــي هــذا اإلطار، 
ــع  ــا م ــر تعاونه ــيع أط ــى توس ــة عل ــل الهيئ ــوف تعم س
المنظمــة الدوليــة لهيئــات األســواق الماليــة IOSCO كمــا 

توســيع مروحــة اتصاالتهــا مــع نظيراتهــا فــي عــدد مــن 
الــدول وذلــك عبــر إبــرام اتفاقيــات تعــاون مشــتركة، مما 
يســاهم فــي تطويــر القــدرات التقنيــة لــدى فريــق عمــل 
ــة  ــواق المالي ــة األس ــى رقاب ــً عل ــس ايجاب ــة وينعك الهيئ

والناشــطين فيهــا.
األســواق  هيئــة  تواصــل  ســوف  ذلــك،  مــوازاة  وفــي 
الماليــة تنفيــذ هدفهــا فــي توعيــة وحمايــة المســتثمر 
وذلــك لخلــق الثقــة بيــن الناشــطين فــي األســواق المالية 
ــة،  ــوق المحلي ــي الس ــهم ف ــداول األس ــة ت ــز ثقاف وتعزي
تطويــر  علــى  الهيئــة  تعمــل  ســوف  ذلــك  ولتحقيــق 
للمســتثمر«  العالمــي  »األســبوع  مؤتمــر  دور  وتفعيــل 
كافــة  علــى  لإلضــاءة  التوالــي  علــى  الثانــي  للعــام 
المســتثمر وتشــجيع  التــي تعنــى بحمايــة  المشــاريع 

االدخــار فــي األســواق الماليــة فــي لبنــان. 
أمــا الحــدث األبــرز فــي العــام 2019، فهــو اســتضافة لبنــان 
ممثــًا بهيئــة األســواق الماليــة الــدورة الرابعــة عشــرة 
ماليــً  حدثــً  ســيمثل  إذ  العالمــي،  البورصــات  لمؤتمــر 
ضخمــً وسيشــّكل منّصــة دوليــة تجمــع خبــراء دولييــن 
وهيئــات  العالميــة  البورصــات  كبــرى  عــن  وممّثليــن 
األســواق الماليــة وغــرف المقاّصــة ومتخّصصيــن فــي 
مجــال التكنولوجيــا الرقميــة لمناقشــة أحــدث التقنيــات 
ــاهمً  ــة، مس ــواق المالي ــي األس ــة ف ــات العالمي واالتجاه
بــدوره فــي ارتقــاء األســواق الماليــة اللبنانيــة والهيئــة 

ــه. ــح الي ــذي تطم ــي ال ــتوى الدول ــى المس ال
وفــي ظــل التحديــات الجمــة التــي يواجههــا االقتصــاد 
طاقاتهــا  اســتخدام  الهيئــة  تواصــل  ســوف  اللبنانــي 
لاســتثمار  مؤاتيــة  بيئــة  لتأميــن  كافــة  ومواردهــا 
بــاألوراق الماليــة اللبنانيــة وزيــادة ثقــة المســتثمر اللبنانــي 
ــً  ــس ايجابي ــا ينعك ــي مم ــاع المال ــي القط ــي ف واألجنب

علــى االقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام. 
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الهيكلّية التنظيمّية
تتأّلــف هيئــة األســواق الماليــة مــن ثــاث وحــدات رئيســّية 
هــي: األمانــة العامــة، وحــدة الرقابــة علــى األســواق، 
التاليــة:  المديريــات  إلــى  إضافــًة  العقوبــات؛  ولجنــة 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  
يتوّلــى إدارة هيئــة األســواق الماليــة مجلــس مؤّلــف مــن 
ســبعة أعضــاء برئاســة حاكــم مصــرف لبنــان. تنقســم 
ــراء  ــن خب ــاء متفّرغي ــة أعض ــى ثاث ــس ال ــة المجل عضوي
المصرفّيــة  والشــؤون  الماليــة  األســواق  شــؤون  فــي 
ــة وثاثــة أعضــاء غيــر متفّرغيــن يمّثلــون الــوزارات  والمالّي
ــر  ــم مدي ــة، وه ــل الهيئ ــرة بعم ــة مباش واإلدارات المعنّي
ــس  ــاد ورئي ــام وزارة االقتص ــر ع ــام، مدي ــة الع وزارة المالي

ــارف. ــى المص ــة عل ــة الرقاب لجن
المجلــس بصاحيــات شــاملة مــن شــأنها  ويضّطلــع 
فــي  االســتثمار  وتشــجيع  المســتثمر  حمايــة  تعــّزز  أن 
األســواق الماليــة. ولــه صاحيــة وضــع األنظمــة العامــة 
بإنشــاء البورصــات وإدارتهــا، واألنظمــة المتعلقــة بإنشــاء 
ــاطة  ــى الوس ــي تتعاط ــات الت ــال المؤّسس ــيير أعم وتس
ُيعنــى  كمــا  الجمهــور،  أمــوال  وتوظيــف  الماليــة 
المجلــس بوضــع األنظمــة المتعلقــة باألدبيــات التــي 
يتوّجــب علــى البورصــات وعلــى مســتخدميها، وكذلــك 
ومســتخدميهم  الماليــة  الخدمــات  مقّدمــي  علــى 
وضــع  أيًضــا،  المجلــس  صاحيــات  ومــن  بهــا.  التقّيــد 
واّلتــي  والحوكمــة  بالشــفافية  المتعلقــة  األنظمــة 
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 

المالّيــة.  األدوات 

وفــي اإلطــار عينــه، تبقــى للمجلــس صاحيــة الترخيــص 
بإنشــاء المؤسســات والهيئــات التــي تتعاطــى الوســاطة 
علــى  التســنيد  وعمليــات  األمــوال  وتوظيــف  الماليــة 
مصادقــة  إلغــاء  ]أو  والمصادقــة  أنواعهــا،  اختــاف 
البورصــات  إدارات  عــن  صــادرة  قــرارات  علــى  ســابقة[ 
واألدوات  الصكــوك  بتســجيل  والقاضيــة  المعنيــة 
التــي  األنظمــة  علــى  الموافقــة  ولــه  لديهــا.  الماليــة 
ــرى  ــي تج ــات الت ــأن العملي ــات بش ــا إدارات البورص تضعه
مــن خالهــا. وفــي إطــار المشــورة، يبــدي المجلــس رأيــه 
فــي مشــاريع القوانيــن والمراســيم المتعلقــة بعمــل 
الصالحــة  الجهــة  كونــه  الماليــة  األســواق  وتطويــر 
والمخّولــة قانونــً بعمــل األســواق الماليــة وتطّورهــا. 

األمانة العامة
يرتبــط دور األمانــة العامــة بتســيير التواصــل والعمــل بيــن 
وحــدات ومديريــات هيئــة األســواق الماليــة وبمتابعــة 
تعمــل  ايضــً  وهــي  اإلدارة.  مجلــس  قــرارات  تنفيــذ 
وإجــراء  التحقيقــات  فتــح  للمجلــس  االقتــراح  علــى 
االســتقصائيات بشــأن المخالفــات ألحكام القانــون 161 أو 
ألحــكام األنظمــة أو التعليمــات أو التوجيهــات العامــة أو 

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 الشؤون 
اإلدارّية والموارد 

البشرّية 
والمحاسبة

مديرية األبحاث 
واإلعام

مديرية 
المعلوماتّية

مديرية الشؤون 
القانونّية

مديرية األمن 
والمراقبة 

والخدمات العامة

لجنة العقوبات
)لم تنشأ بعد(

المحكمة الخاّصة 
باألسواق المالّية
)لم تنشأ بعد(

الفرديــة الصــادرة عــن المجلــس بمقتضــى هــذا القانــون. 
إحالــة  أيضــً  العامــة  األمانــة  صاحيــات  وتشــمل 
ــة  ــرارات لجن ــه بق ــس اإلدارة وإعام ــى مجل ــكاوى إل الش
العقوبــات وإبــاغ قــرارات اللجنــة إلــى المعنييــن بهــا. 
وتنــاط باألمانــة العامــة مســؤولية إحالــة جميــع التقاريــر 
الصــادرة عــن الهيئــة إلــى المجلــس، باإلضافــة الــى نشــر 
ــع  ــراح وض ــة واقت ــات العام ــة والتعليم ــه التنظيمي قرارات
باألســواق  المتعلقــة  واألنظمــة  األحــكام  تعديــل  أو 

الماليــة. 

وحدة الرقابة على األسواق المالية
مــدى  الماليــة  األســواق  علــى  الّرقابــة  وحــدة  تراقــب 
ســامة  مــن  وتتحقــق  التطبيقيــة،  باألنظمــة  التقّيــد 
والتوجيهــات  والقــرارات  باألنظمــة  المؤسســات  تقّيــد 
المنصــوص  التــداول  شــروط  توّفــر  ومــن  الموضوعــة، 
القانــون. ولهــا أن تطلــب مــن مفّوضــي  عليهــا فــي 
خبــراء  مــن  أو  المعنيــة  والهيئــات  الشــركات  مراقبــة 
إضافــي  تحليــل  أو  بتدقيــق  القيــام  مســتقلين، 
األدلــة  وتجمــع  االســتقصائيات  وتجــري  لعملياتهــا؛ 
ــي  ــل ف ــامة التعام ــرة بس ــات المض ــاف المخالف الكتش

الماليــة. األســواق 
كمــا تتحقــق مــن قيــام الشــركات والهيئــات المتــداول 
ــراءات  ــات بإج ــي البورص ــة ف ــا المالي ــا وأدواته بصكوكه
عليهــا  المنصــوص  لألصــول  وفقــا  المنتظمــة  النشــر 
وتدقــق  اإلجــراء،  المرعيــة  واألنظمــة  القوانيــن  فــي 
ــك  ــا، أو تل ــورة وصحّته ــات المنش ــت المعلوم ــي توقي ف
التــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى ســعر هــذه 
أيضــا  ولهــا  المتداولــة.  الماليــة  واألدوات  الصكــوك 
المعلومــات  بتقديــم  والهيئــات  الشــركات  تلــزم  أن 
اإلضافيــة وبإجــراء التعديــات التــي تراهــا ضروريــة عندمــا 
يتبيــن لهــا وجــود نقــص أو عــدم صحــة فــي المعلومات 

المنشــورة أو المعــّدة الطــاع المعنييــن عليهــا.
  

لجنة العقوبات
ــات  ــة العقوب ــكيل لجن ــى تش ــار إل ــع أن ُيص ــن المتوّق م
فــي المســتقبل القريــب حتــى يتســّنى للهيئــة اّتخــاذ 
التدابيــر اإلجرائيــة الازمــة بحــّق كّل مــن يخالــف األنظمة 
ــى  ــة. تتوّل والقوانيــن اّلتــي تحكــم عمــل األســواق المالّي
لجنــة العقوبــات التحقيــق فــي جميــع المخالفــات التــي 
ــبة  ــرارات المناس ــذ الق ــس وتّتخ ــن المجل ــا م ــال إليه تح
فــرض  المذكــورة  اللجنــة  صاحيــات  فمــن  بشــأنها. 
الجهــات  جميــع  علــى  والنقديــة  اإلداريــة  العقوبــات 
بــاألدوات  يتعاطــون  اّلذيــن  واألشــخاص  والهيئــات 

والخدمــات الماليــة.
 

مديريــة الشــؤون القانونيــة، مديريــة الشــؤون اإلداريــة 
والمــوارد البشــرية والمحاســبة، مديريــة المعلوماتيــة، 
ــة  ــن والمراقب ــة األم ــام، ومديري ــاث واإلع ــة األبح مديري

والخدمــات العامــة.
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ــراف  ــة إلش ــة الخاضع ــال الخاّص ــات واألعم المؤّسس
ــة ــة الهيئ ورقاب

يحــّدد القانــون 161 جميــع النشــاطات التي تخضــع لرقابة 
جميــع  وتشــمل  وســلطتها،  الماليــة  األســواق  هيئــة 
المطروحــة  المالّيــة  بــاألدوات  المتعّلقــة  العملّيــات 
مباشــرة لاكتتــاب العــام أو التــي يتــم شــراؤها أو بيعهــا 
لحســاب الجمهــور، وكذلــك األدوات المالّيــة المدرجــة 
ــوق  ــة والحق ــة واألدوات المالّي ــي البورص ــة ف أو المتداول
ــك  ــة. كذل ــواق المالّي ــة األس ــن هيئ ــة م ــة المرّخص المالّي
يحــّدد القانــون بشــكل واضــح النشــاطات المتعّلقــة 
ــلطة  ــع لس ــي تخض ــات الت ــة، والمؤّسس ــاألدوات المالّي ب
ــي  ــن ف ــو مبّي ــا ه ــا كم ــة ورقابته ــواق المالّي ــة األس هيئ

ــي: ــدول التال الج

األطراف الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة
األشخاص المرّخص لهم	 
الشركات المدرجة على البورصات اللبنانية	 
يكــون 	  التــي  المؤّسســات  أو  اللبنانيــة  البورصــات 

موضوعهــا إدارة وتســيير عمــل البورصــات علــى أن 
تّتخــذ هــذه المؤّسســات شــكل شــركات مغفلــة 

لبنانّيــة
الشــركات المالّيــة والمؤّسســات والهيئــات المرّخص 	 

ــا ومنها: له
الجماعــي  االســتثمار  تتعاطــى  التــي  الهيئــات   -

المالّيــة األدوات  وســائر  المنقولــة  بالقيــم 
بعملّيــات  االســتثمار  تتعاطــى  التــي  الهيئــات   -

لتســنيد ا
- هيئات االستثمار والتسنيد اإلسامية

المتعّلقــة  والخدمــات  االستشــارات  مؤّسســات   -
بــاألدوات المالّيــة

 Financial Rating( المالــي  التقييــم  شــركات   -
)Agencies

األدوات المالّيــة واألعمــال الخاّصــة بــاألدوات المالّيــة 
الخاضعــة إلشــراف ورقابــة الهيئــة هــي:

األســهم أو الســندات أو الحصــص المصــدرة مــن 	 
شــركة أو هيئــة عاّمــة أو خاّصــة

ســندات الديــن أو األســهم أو الســندات أو شــهادات 	 
اإليــداع أو إيصــاالت اإليــداع أو ســندات الخزينــة

 	Op�(  أو حقــوق الخيــار )Rights )الحقــوق المالّيــة 
أو ســائر   )Futures( المســتقبلية  العقــود  أو   )tions
األدوات المالّيــة المشــتّقة )Derivatives( أو المرّكبــة 

 )Structured(
Invest�  - الخدمــات اإلستشــارية وأعمــال الوســاطة

ment and Securities Brokerage services
Portfolio Man�  - إدارة المحافــظ ومســك الدفاتــر

agement and Book keeping
Se� ــاألدوات المالّيــة  - حفــظ الصكــوك المتعّلقــة ب

curities Custody
Underwriter ضامن اإلكتتاب باألدوات المالّية -

 Underwriting ــة ــاألدوات المالّي ــاب ب ــان اإلكتت - ضم
Process






