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كلمة رئيس هيئة األسواق المالية
لإليجابيــات  نظــرًا  الماليــة  األســواق  عبــر  التمويــل 
المنعكســة علــى انخفــاض كلفــة رأس المــال ودوره 
ــان. ــي لبن ــة ف ــات المنتج ــدى القطاع ــو ل ــل النم بتموي

إّن توجــه رؤوس األمــوال نحــو األســواق المالية ســوف 
تخفيــف  عنوانهــا  جديــدة  مرحلــة  فــي  لبنــان  يدخــل 
المصرفــي،  القطــاع  فــي   deleveraging التركيــز 
لــدى  المطلوبــات  مــن  جــزء  إلغــاء  فــي  ويســاهم 
المصــارف وتحجيــم مســتوى ميزانيــة القطــاع وأصولــه 
وتحويــل الســوق مــن ســوق قائــم علــى التمويــل مــن 
المصــارف إلــى ســوق مبنــي علــى الرســملة مــن خــال 

األســواق الماليــة.

األســواق  هيئــة  أن  التأكيــد  يهمنــي  الختــام،  وفــي 
الماليــة تعمــل جاهــدة للحفــاظ علــى دورهــا الرائــد 
فــي حمايــة المســتثمر ووضــع األطــر لعمــل األســواق 
ــة وتطويرهــا لمــا فيــه مصلحــة القطــاع المالــي  المالي

اللبنانــي. واالقتصــاد 

مع أصدق تمنياتي،

رياض سالمه
رئيس هيئة األســواق المالية

حاكم مصرف لبنان

عامــًا بعــد عــاٍم، تتجلــى أهميــة هيئــة األســواق الماليــة 
المســتثمر  وحمايــة  األســواق  تنظيــم  فــي  ودورهــا 
الــذي تعــرض  وهــذا مــا يوضحــه تقريرهــا الســنوي 
فيــه أهــم إنجازاتهــا ونشــاطاتها للعــام 2019 ورؤيتهــا 

المســتقبلية لــدور الهيئــة وعملهــا.

ــع العــام 2019 بصمــة أساســية فــي مســيرة  فقــد طب
هيئــة األســواق الماليــة وســجل انجــازًا مهمــًا تمّثــل 
بإطــاق منصــة التــداول اإللكترونــي ومنــح ترخيــص 
بنــك عــودة وبورصــة  اإلنشــاء والتشــغيل لمجموعــة 
ــة  ــازات الهيئ ــّم إنج ــن أه ــة م ــذه المنص ــر ه ــا. تعتب أثين
فــي إطــار تطويــر األســواق الماليــة بالتزامــن مــع رزمــة 
الهيئــة  وأطلقتهــا  ســبق  التــي  التطبيقيــة  األنظمــة 

ــابقة.  ــوام الس ــي األع ــًا ف تباع

ويأتــي هــذا التطــور بعــد ســنوات مــن العمــل المتواصل 
هدفــت مــن خالــه الهيئة إلــى تدعيم مرتكــزات القطاع 
القطاعــات  لبنــان وإعــادة دور تمويــل  المالــي فــي 
المنتجــة عبــر األســواق الماليــة وذلــك مــع ضمــان فــرص 
ــة  ــاط المنص ــال ارتب ــن خ ــة م ــة ودولي ــتثمار إقليمي اس

بعــدد مــن البورصــات األخــرى فــي العالــم.
ــل  وفــي هــذا اإلطــار، ومــن ضمــن اســتراتيجيتها لتفعي
الجهــات اإلقليميــة والدوليــة،  التعــاون مــع  مســيرة 
ماليــة  تظاهــرة   2019 آذار  فــي  الهيئــة  اســتضافت 
الرابــع  الدولــي  المؤتمــر  بانعقــاد  تمثلــت  اقتصاديــة 
 50 مــن  أكثــر  بحضــور  العالميــة  للبورصــات  عشــر 
ــر  ــدد كبي ــم وع ــاء العال ــن أنح ــات م ــن البورص ــًا ع ممث
ــت  ــب، ناقش ــرب واألجان ــراء الع ــخصيات والخب ــن الش م
ــان المســتقبلية وتطلعاتــه فــي تطويــر  ــة لبن ــه رؤي خال

ونهضتهــا. األســواق 

ــم  ــان والعال ــي تواجــه لبن ــدة الت ــات الجدي ومــع التحدي
خصوصــًا األزمــة اقتصاديــة المســتجدة بعــد تداعيــات 
وبــاء كورونــا، تدخــل األســواق اإلقليميــة والعالميــة 
فيهــا  التغييــرات  بدايــة  كانــت  مراحــل جديــدة  فــي 
تســجيل عقــود النفــط اآلجلــة مســتويات ســلبية للمــرة 
ــبة  ــاع نس ــي وارتف ــداول العالم ــخ الت ــي تاري ــى ف األول

ــدة. ــتويات جدي ــى مس ــًا ال ــة عالمي البطال

ففــي ظــل الظــروف الجديــدة علــى الصعيديــن المحلي 
التنظيمــي  دورهــا  إلــى  الهيئــة  تتطلــع  والدولــي، 
ــى  ــا عل ــزت رؤيته ــا ارتك ــورات، إذ لطالم ــًة للتط مواكب
الماليــة  األســواق  مــن  التمويــل  بيــن  تــوازن  إرســاء 
الهيئــة  اســتكملت  اإلطــار  هــذا  وفــي  والمصــارف. 
المناســبة  واالقتراحــات  واألنظمــة  اآلليــات  وضــع 
ــات  ــتعانة بآلي ــي باالس ــاص اللبنان ــاع الخ ــجيع القط لتش
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رؤيتنا
و مهّمتنا
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رؤيتنا و مهّمتنا

رؤيتنا 

مهّمتنا 

إرســاء الثقــة فــي األســواق الماليــة اللبنانيــة عبــر تعزيــز ســامتها وصــون جاذبيتهــا لــدى المســتثمرين عمــًا 
بتطويرهــا خدمــًة لاقتصــاد الوطنــي.

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

تقليــص مخاطر النظام ]Systemic Risk[ في األســواق 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
األشــخاص الذيــن يمارســون األعمــال الخاصــة بــاألدوات الماليــة والّســهر علــى تقّيدهــم بــآداب الســلوك المهنية.

رفع مســتوى الوعي االســتثماري عند اللبنانيين وتعريفهم على مزايا األســواق المالية.

حماية المســتثمر والســعي إلى زيادة اســتخدام األســواق المالية من قبل المســتثمرين في لبنان والخارج.

متابعــة تطويــر األســواق من خال التواصــل الدائم مع كافة المعنيين وفــي القطاعات اإلنتاجية كافة.
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الفصل األول
هيئة األسواق المالية
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الفصــل األول: هيئــة األســواق المالية

قانون إنشاء هيئة األسواق المالية 
وأهدافها الرئيسية

األســواق المالية ينعكس بشــكل مباشــر على تطــور معدل 
ــى حركــة  ــًا عل ــا ينعكــس ايجاب النمــو فــي االقتصــاد، مم
الرســاميل ومعــدل البطالــة، نظرًا للقــدرة على إيجــاد مصادر 
تمويــل طويلــة األمــد للقطــاع الخــاص وتوجيــه االّدخــار 

العــام فــي االقتصــاد نحــو االســتثمارات المائمــة. 

ومعاقبــة  لمحاســبة  آليــة  القانــون  يحــدد  وعليــه، 
ــي  ــة الت ــر القانوني ــال األط ــن خ ــه م ــّلين بأحكام المخـ
الخاصــة  والمحكمــة  العقوبــات  عليهــا، كلجنــة  نــص 
باألســواق الماليــة التــي ســيتم تأسيســها بعــد إجــراء 
التعيينــات الازمــة مــن الحكومــة اللبنانيــة ضمــن اآلليــة 
المقترحــة فــي قانــون األســواق الماليــة رقــم 161.

الــرأي  إبــداء  للهيئــة   161 رقــم  القانــون  يجيــز  كمــا 
كافــة  الماليــة  باألســواق  المتعلقــة  األمــور  فــي 
ــاريع  ــر، مش ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــا عل ــًة ومنه خاص
األســواق  بعمــل  المتعلقــة  والمراســيم  القوانيــن 
الماليــة وتطورهــا، كمــا وأنظمــة ونشــاطات البورصــات 
المرخصــة فــي لبنــان، وذلــك فــي إطــار رســم سياســيات 
جديــدة قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى أداء األســواق الماليــة 

اللبنانيــة وقــدرة اســتقطاب المســتثمرين.

متفّرغيــن  غيــر  أعضــاء  وثاثــة  والمالّيــة،  المصرفّيــة 
يمّثلــون الــوزارات واإلدارات المعنّيــة مباشــرة بعمــل 
الهيئــة، وهــم مديــر وزارة الماليــة العــام، مديــر عــام 
وزارة االقتصــاد ورئيــس لجنــة الرقابــة علــى المصــارف.

تــم إنشــاء هيئــة األســواق الماليــة بموجــب القانــون 
بتاريــخ 2011/8/17 وهــي  هيئــة تتمتــع  رقــم 161 
لقواعــد  تخضــع  وال  والماليــة  اإلداريــة  باالســتقالية 
ــا  ــع له ــي تخض ــات الت ــال والرقاب ــيير األعم اإلدارة وتس

مؤسســات القطــاع العــام.

تطمــح هيئــة األســواق الماليــة إلــى تحقيــق هدفيــن 
ــة بالتنســيق  أساســيين: تشــجيع وتطويــر األســواق المالّي
االدخــار  وحمايــة  المعنّيــة،  القطاعــات  مختلــف  مــع 
ــياق،  ــذا الس ــي ه ــة. وف ــي األدوات المالي ــف ف الموّظ
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 
ــق  ــي خل ــاهم ف ــدة تس ــات جدي ــص لبورص ــا الترخي ومنه
الســيولة المطلوبــة لتفعيل أســواق رأس المــال في لبنان. 

إّن الرؤيــة التــي يتمحــور حولهــا عمــل الهيئــة تنطلــق مــن 
أهميــة إرســاء الثقة فــي األســواق المالية اللبنانيــة. فتطور 

ــف  ــس مؤّل ــة مجل ــواق المالي ــة األس ــى إدارة هيئ يتوّل
لبنــان.  مصــرف  حاكــم  برئاســة  أعضــاء  ســبعة  مــن 
وتنقســم عضويــة المجلــس الــى ثاثــة أعضــاء متفّرغيــن 
والشــؤون  الماليــة  األســواق  شــؤون  فــي  خبــراء 

حمايــة المســتثمرين مــن الممارســات غيــر المشــروعة أو غيــر المتوافقــة مــع األصــول أو غيــر المنصفــة، بمــا فــي 
ذلــك حظــر االســتغال الشــخصي المباشــر أو غيــر المباشــر للمعلومــات الممّيــزة فــي التعامــل باألســواق الماليــة.

تنظيــم كيفيــة االّطــاع على المعلومات من قبل األشــخاص اّلذين يوّزعــون األدوات المالية على الجمهور.

تحديــد إطــار العمــل وتنظيــم النشــاطات المهنيــة التــي يقــوم بهــا األشــخاص اّلذيــن يمارســون األعمــال الخاصــة 
بــاألدوات المالّيــة والســهر علــى تقّيدهــم بــآداب الســلوك المهنيــة.

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

تقليــص مخاطر النظام ]Systemic Risk[ في األســواق المالية.

الترخيص لوســطاء الســوق الذين يقّدمون خدمات للمســتثمرين والمصدرين.

الترخيــص لشــركات التقييــم المالي ]Financial Rating Agencies[ وتحديد إطــار عملها وتنظيمه.

الترخيص لهيئات االســتثمار الجماعي بما فيه الصناديق المشــتركة لاســتثمار بعمليات التســنيد.

تنظيم ورقابة عمل البورصات المرخص لها أو األشــخاص الذين يقّدمون خدمات إيداع أو مقاصة أو تســوية.

وضــع اإلطــار التنظيمــي العام إلدراج األدوات المالية والموافقة علــى التداول بها في البورصات.

معاقبــة المخالفــات اإلداريــة ألحكام القانون 161 ولألنظمــة المتخذة تطبيقا له.

ــق  ــة تتعل ــة أو مضلل ــات خاطئ ــج معلوم ــزة أو تروي ــات ممي ــاء معلوم ــتغال وإفش ــم اس ــي جرائ ــة ف الماحق
بصكــوك أو أدوات ماليــة أو بمصــدري هــذه الصكــوك واألدوات.

حماية المســتثمر وتنظيم النشاطات المهنية

تنظيم األســواق وتقليص مخاطر النظام

إصدار التراخيص

تنظيــم ورقابة عمل البورصات

الرقابة والمحاســبة القانونية

ت�ألف مجلس الهيئة في العام 2019 من
حاكم مصرف لبنانرياض سالمه

خبري في شؤون 
األسواق المالية

خبري في الشؤون 
المصرفية

خبري في الشؤون 
المالية

مدير عام وزارة المالية

مدير عام وزارة 
االقتصاد

رئيس لجنة الرقابة 
على المصارف

عضو مجلس إدارة 
تنفيذي

عضو  مجلس إدارة 
تنفيذي

عضو  مجلس إدارة 
تنفيذي

عضو غري  متفرغ

عضو  غري  متفرغ

عضو  غري  متفرغ

نائب رئيس الهيئة في العام 
2019

رئيس
ينوب عنه نائب الحاكم األول 

لمصرف لبنان 

فراس صفي الدين

سامي صليبا

فادي فقيه

االن بيفاني

عليا عباس

سمري حمود

مجلس إدارة هيئة األسواق المالية

المهام األساسية لهيئة األسواق المالّية
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رقابــة على 
األسواق

التواصــل مع 
الجمهور

ت�ثقيــف المســت�ثمر

التنســيق مع 
مؤسســات دولية

تنظيم األســواق

اســتضافة مؤتمر 
البورصــات العالمي

توقيــع مذكرات 
تفاهم

الفصــل الثانــي: نشــاطات العام 2019

العــام 2011  الماليــة منــذ تأسيســها فــي  حرصــت هيئــة األســواق 
بموجــب القانــون رقــم 161 علــى إصــدار أنظمــة تطبيقيــة تتمحــور 
ــجيل واإلدراج  ــص والتس ــا الترخي ــل كم ــوق والعم ــلوكّيات الس ــول س َح
وهيئــات االســتثماِر الجماعــي، مــع مراعــاة أفضــل المعاييــر والتوّجهــات 
الدوليــة فــي هــذا المجــال، بهــدف المحافظــة علــى مكانــة لبنــان علــى 

ــة. ــة المالي ــة العولم خارط

ــاون  ــى التع ــة إل ــا الرامي ــة جهوده ــتكملت الهيئ ــا، اس ــًا لرؤيته وتطبيق
ونســج العاقــات مــع األجهــزة الرقابيــة اإلقليميــة والدوليــة. فباإلضافة 
ــة  ــات األوراق المالي ــة لهيئ ــة الدولي ــى المنظم ــان إل ــام لبن ــى انضم ال
ــد  ــة مــع العدي ــام 2016، وّقعــت الهيئ ــذ ع IOSCO كعضــو مشــارك من
ــة  ــة وإماراتي ــة وقبرصي ــية وألماني ــية وروس ــا : )فرنس ــات منه ــن الجه م
وعمانيــة وتونســية ومصريــة وقطريــة( مذكــرات تفاهــم واتفاقيــات 
تعــاون عــّدة. وتهــدف هــذه المبــادرات إلــى تحديــد أطــر التنســيق 
الثقــة  يعــّزز  بمــا  المعلومــات  وتبــادل  الازمــة،  الفنيــة  والمســاعدة 
ــن  ــتثمرين اللبنانيي ــة للمس ــر جاذبي ــح أكث ــى تصب ــة حت ــواق اللبناني باألس

ــدم. ــي متق ــز مال ــان كمرك ــة لبن ــت مكان ــب وتثّب واألجان

بهيئــة  ممثــًا  لبنــان  اســتضافة   2019 للعــام  األبــرز  الحــدث  فــكان 
ــدورة الرابعــة عشــرة لمؤتمــر البورصــات العالمــي،  ــة لل األســواق المالي
ــراء  ــت خب ــة جمع ــة دولي ــّكل منّص ــًا وش ــًا ضخم ــًا مالي ــل حدث ــذي مث وال
ــواق  ــات األس ــة وهيئ ــات العالمي ــرى البورص ــن كب ــن ع ــن وممّثلي دوليي
الماليــة وغــرف المقاّصــة ومتخّصصيــن فــي مجــال التكنولوجيــا الرقميــة 
لمناقشــة أحــدث التقنيــات واالتجاهــات العالميــة فــي األســواق المالية.

ــي، منحــت  ــدة للشــباب اللبنان ــق فــرص عمــل جدي ــل النمــّو وخل ولتفعي
الهيئــة رخصــة إنشــاء منصــة التــداول اإللكترونــي لمجموعــة بنــك عــوده 
ــب  ــى بحس ــاط األعل ــة النق ــذه المجموع ــل ه ــد ني و Athex Group بع
ــث التزمــت هــذه  ــر الشــروط، حي ــر المحــددة مســبقًا ضمــن دفت المعايي
المجموعــة بتأســيس شــركة ال يقــل رأســمالها عــن 20 مليــون دوالر كمــا 
  market maker تأميــن ســيولة بقيمــة 100 مليــون دوالر كصانــع ســوق

ممــا يســاهم فــي إيجــاد عــرض وطلــب دائميــن علــى المنصــة.

وفــي هــذا الســياق، نظمــت هيئــة األســواق اجتماعــًا مَوســعًا ضــّم 
اللبنانييــن  األعمــال  رجــال  مــن  ونخبــة  االقتصاديــة  الهيئــات  رؤســاء 
وممثلــي القطــاع الخــاص اللبنانــي. وقــد جــرى البحــث بأبــرز الخطــوات 
التــداول اإللكترونــي وحــث الشــركات  المســتقبلية إلطــاق منصــة 
ــر طــرح أســهمها أو عــرض  اللبنانيــة المغفلــة علــى االســتفادة منهــا عب
ســنداتها علــى الســوق وذلــك لتحقيــق تمويــل طويــل األمــد ورســملة 
والحضــور  االقتصاديــة  الهيئــات  لممثلــي  وكان  منخفضــة.  بكلفــة 
مداخــات عديــدة رّكــزت أبرزهــا علــى أهميــة دور الحكومــة والمشــرع 
اللبنانــي فــي دعــم عمليــة تطويــر األســواق الماليــة مــن خــال تقديــم 
ــان. حوافــز جديــة للقطــاع الخــاص وتفعيــل النمــو االقتصــادي فــي لبن

وضعــت  وتوعيتــه،  المســتثمر  لتثقيــف  الدائــم  ســعيها  إطــار  وفــي 
ــة  ــات مالي ــع مؤسس ــاون م ــة تع ــة آلي ــة اللبناني ــواق المالي ــة األس هيئ
وتربويــة مــن القطــاع الخــاص، حيــث قــام ممثلــون عــن مديريــة األبحــاث 
ــة  ــواق المالي ــة األس ــدى هيئ ــة ل ــؤون القانوني ــة الش ــام ومديري واإلع
بزيــارة عــدد مــن الجامعــات فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة خــال 
الثاثــة أشــهر األخيــرة مــن العــام 2019. وارتكــز دور الهيئــة علــى 

أهم نشاطات
2019 العام 

إطــاق منصة 
التداول 

االلكرتوني

فــي  فاعــل  وتعــاون  حضــور  للهيئــة  فــكان  دوليــًا، 
ــة  ــد هيئ ــارك وف ــد ش ــة. فق ــة العالمي ــات المالي المنتدي
ــان فــي أعمــال االجتمــاع  ــًا لبن ــة ممث األســواق المالي
األوراق  لهيئــات  الدوليــة  للمنظمــة   44 الـــ  الســنوي 
ــاع  ــي االجتم ــة ف ــاركت الهيئ ــا ش ــة IOSCO، كم المالي
 GEMC والناشــئة  الناميــة  األســواق  للجنــة  الســنوي 

المنبثقــة عــن منظمــة األيســكو. 

ــادل المعلومــات أيضــًا،  ــز التعــاون وتب وفــي إطــار تعزي
مذكــرة  اللبنانيــة  الماليــة  األســواق  هيئــة  وقعــت 
تفاهــم مــع لجنــة الخدمــات الماليــة الموريشيوســـية  
عشــر  الثامنــة  الــدورة  هامــش  علــى  وذلــك     FSC
الماليــة   الرقابــة  لهيئــات  الفرنكوفونيــة  للمنظمــة 
IFREFI التــي عقــدت فــي جمهوريــة الموريشــيوس 

اللبنانيــة. الماليــة  األســواق  هيئــة  برئاســة 

وبمــا أن األســواق الماليــة هــي الوجهــة األمثــل لدعــم 
تمويــل القطــاع الخــاص، اســتكملت الهيئــة تعاونهــا 
تطويــر  طريــق  خريطــة  إلصــدار  الدولــي  البنــك  مــع 
األســواق الماليــة ترتكــز على دعــم المؤسســات الصغيرة 

ــة القادمــة. ــر عــن رؤيتهــا للمرحل والمتوســطة مــا يعب

تثقيــف الطــاب وتوعيتهــم حيــث تــم عــرض نشــاط 
الهيئــة التنظيمــي والرقابــي فضــًا عــن تعريفهــم علــى 
ــي ترعــى حقــوق المســتثمرين  ــة الت األنظمــة التطبيقي

وواجباتهــم، وتنظيــم عمــل األســواق.
ــي  ــطين ف ــتثمرين والناش ــة المس ــى حماي ــديدًا عل وتش
القطــاع المالــي، وبنــاًء علــى نظــام الترخيص والتســجيل 
سلســلة 2000 ارتفــع عــدد األشــخاص المســجلين لــدى 
الخاصــة  األعمــال  لمزاولــة  الماليــة  األســواق  هيئــة 
ــل  ــة فــي الوظائــف المســجلة مــن قب ــاألدوات المالي ب
الهيئــة الــى 454 شــخص فــي نهايــة العــام 2019، 

ــة العــام 2018. ــًة بـــ 66 شــخص فــي نهاي مقارن

ــد التعــاون العربــي والعمــل المشــترك،  ــا علــى صعي أّم
العربيــة  الماليــة  األوراق  اتحــاد  رئاســة  لبنــان  ســّلم 
للملكــة األردنيــة خــال اجتماعــه الســنوي الثالــث عشــر 
ــم إلقــاء الضــوء علــى  الــذي عقــد فــي عمــان، حيــث ت
الرقابــة  مجــاالت  فــي  للهيئــات  الهامــة  اإلنجــازات 
قدراتهــا  وتعزيــز  والتنظيــم  التشــريعات  وتحديــث 
واإلفصــاح  الشــفافية  قواعــد  وتطويــر  الرقابيــة 
والحوكمــة والتعليــم والتوعيــة وذلــك لضمــان اســتقرار 

وتوازنهــا. العربيــة  الماليــة  األســواق 
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المؤتمر الدولي الـ 14 للبورصات العالمية
أثنــى رئيــس الهيئــة فــي كلمــة االفتتــاح علــى أهميــة 
اســتضافة هيئــة األســواق الماليــة فــي لبنــان هــذا 
العالميــة  الهيئــات  اســتقطاب  حيــث  مــن  الحــدث 
ومشــاركتها ومــن ناحيــة التوصيــات التــي صــدرت عنــه.  
كمــا أكــد انــه علــى الصعيــِد المحلـــــي، إن وجــود 
بورصــة فاعلــة وناشــطة أمــر مهــم  لتطويــِر أســواق 
شــركات  الســتقطاب  عَملهــا  وتعزيــِز  المــال  رأس 
ــب  ــرض والطل ــات الع ــا عملي ــز فيه ــث تتركَّ ــدة، حي جدي
ومتواصــل،  شــفاف  بشــكل  الماليــة  األدوات  علــى 
قوامــه أنظمــة وقواعــد واضحــة المعالــم ِبهــدف الحــد 

مــن مخاطــر التاعــب فــي األســعار.

كمــا أكــد أنــه فــي ظــّل مــا شــِهدته المنطقــة بشــكل 
عــام، ولبنــان بشــكل خــاص، مــن تحديــات اقتصاديــة 
ونقديــة تبقــى هيئــِة األســواق الماليــة دائمــًا مســتعدة 
المالــي وقطــاِع  للقطــاع  دعمــًا  اإلمكانيــات  لحشــد 
ــز  ــي يرتك ــس الت ــَم األس ــكان أه ــن يش ــة الّلذي المعرف
عليهــا االقتصــاد اللبنانــي، ممــا يفّعــل النمــو ويخلــق 

ــي. ــباب اللبنان ــدة للش ــل جدي ــرص عم ف
ــة األســواق الماليــة  وكانـــت كلمــة لنائـــب رئيــس هيئـ
إلــى  أشــار فيهــا  الديــن،  فــراس صفــي  لبنــان  فــي 
»أهميــة انعقــاد المؤتمــر فــي لبنــان حيــث يســعى 
ــزام  ــس الت ــة تعك ــق اقتصادي ــة طري ــق خارط ــى تطبي إل
األســرة الدوليــة تجاهــه مــن خــال مؤتمــر “ســيدر”، مــا 
ــا  ــة« .كم ــواق األوراق المالي ــانحة ألس ــة س ــر فرص ُيعتب
ــي  ــام مال ــو نظ ــال نح ــت لانتق ــان الوق ــه ح ــاف أن أض
ــا، ال ســيما بعــد ارتفــاع عمليــة تمويــل الديــن  أكثــر اتزاًن
مــن خــال المصــارف، وصعوبــة وصــول الشــركات إلــى 
المؤتمــر  هــذا  أن  اعتبــر  حيــث  المطلــوب  الرأســمال 
ــن  ــوق م ــل الس ــرات وتحوي ــادل الخب ــااًل لتب ــكل مج يش
ســوق قائــم علــى التمويــل مــن المصــارف الــى ســوق 

ــات. ــال البورص ــن خ ــملة م ــى الرس ــم عل قائ

بــدوره، اســتعرض رئيــس مجلــس إدارة ومديــر عــام بنــك 
لبنــان والمهجــر )BLOM BANK( ســعد أزهــري، مســار 
ــان، فــرأى أّن المؤتمــر  ــة فــي لبن نمــّو األســواق المالي
يشــّكل فرصــة مهمــة للبنــان الذي مــن المتوّقــع أن يبدأ 
إصاحــات كبيــرة دون تغييــب التنافســية والحوكمــة 
ــام  ــة النظ ــادة هيكل ــرورة إع ــى ض ــيدة.مؤكدًا عل الرش

ــان وتفعيــل دور القطــاع الخــاص. المالــي فــي لبن

تمثــل الحــدث األبــرز فــي العــام 2019 باســتضافة لبنــان 
ممثــًا بهيئــة األســواق الماليــة المؤتمــر الدولــي الـــ14 
  World Exchange Congress العالميــة  للبورصــات 
“رؤيــة  عنــوان  تحــت  26 شــباط 2019،  يــوم  وذلــك 
Trading venues Re-( التــداول  ألســواق  جديــدة 

 .“)imagined
 شــّكل المؤتمــر فرصــة لتعزيــز التعــاون ومــد جســور 
ــن فــي البورصــات  ــن العاملي العمــل المشــترك فيمــا بي
والمؤسســات التــي تعنــى باألســواق الماليــة مــن أجــل 

ــل أدائهــا. النهــوض بدورهــا وتفعي
افتتــح المؤتمــر بكلمــة الســيد راينــر ريــس المديــر العــام 
التحــاد البورصــات األوروبيــة، أكــد خالهــا علــى أهميــة 
ــواق  ــى دور األس ــوء عل ــاء الض ــي إلق ــر ف ــذا المؤتم ه
الماليــة والبورصــات وكيفيــة العمــل علــى تطويرهــا 
وتفعيلهــا. كمــا شــدد علــى أهمّيــة “تحديــث منّصــة 
التــداول ومواكبــة العصــر”، ال ســّيما مــع ظاهــرة توّجــه 
ــع مصــادر الدخــل واعتمــاد  ــة نحــو تنوي األســواق المالي
أحــدث التقنيــات، وبالتالــي اســتقطاب عمــاء جــدد، 
النمــو  علــى  وتأثيرهــا  الماليــة  األســواق  دور  كمــا 
ظــل  فــي  تواجههــا  التــي  والتحديــات  االقتصــادي، 
البيانــات  وخدمــة  والدفــع  التســوية  أنظمــة  تطــور 

.Fintech الجديــدة  التكنولوجيــة  واالبتــكارات 

المصرفّيــة  الخدمــات  مديــر  عــرض  ناحيتــه،  مــن 
للمؤّسســات فــي مجموعــة “بنــك عــوده” خليــل دبــس، 
موضــوع  األســواق الماليــة اللبنانيــة وفرصــة إعــادة 
االنطــاق، فأّكــد علــى ضــرورة إحيــاء بورصــات بيــروت 
ــا بالذكــرى المئويــة لنشــأتها. مشــيرًا  التــي ُيحتفــل قريًب
ــى نجاحــات فــي  ــؤدي إل ــى أن الخصخصــة ســوف ت ال
هــذا المجــال، علــى غــرار شــركة طيــران الشــرق األوســط 

ــان. ــو لبن وكازين

وتحــّدث رئيــس مجلــس اإلدارة والمديــر العــام لمصــرف 
Cedrus  فــادي عســلي، عــن فــرص االســتثمار فــي 
مــن  تعتبــر  التــي  االقتصاديــة،  والتحــوالت  لبنــان 
البورصــات.  وتطــور  الماليــة  األســواق  مســتلزمات 
تحقيــق األهــداف االقتصاديــة  إلــى  ُيصــار  أن  وأمــل 
ــاالت  ــح االخت ــة وتصحي ــة والضريبي ــات المالي واإلصاح
األفــق  تعزيــز  فــي  يســاهم  مــا  األزمــات  وتســوية 
ال  الخــاص،  والقطــاع  المغتربيــن  ودور  االقتصاديــة 
وخارطــة  الواعــدة  االقتصاديــة  الرؤيــة  مــع  ســيما 
الطريــق التــي تهــدف إلــى اســتحداث الوظائــف ورفــع 

المحلــي. الناتــج  إجمالــي 

إدارة  مجلــس  ورئيــس  التنفيــذي  الرئيــس  قــّدم  ثــم 
مصــرف FFA Private Bank  جــان رياشــي، مداخلــة 
ــان  ــر فيهــا أّن “لبن ــوان “خطــوات نحــو األمــام”، اعتب بعن
مدعــو إلــى تطبيــق الخطــط واإلصاحــات الضريبيــة 
والهيكليــة والبنيويــة، خصوصــًا فــي ظــل مــا يعانيــه 
وطالــب  قديمــة”.  تحتيــة  وبنــى  وعجــز  ديــون  مــن 
الســيولة،  لتحســين  الماليــة  األســواق  علــى  بالتركيــز 

وتعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

 10 مــن  أكثــر  المؤتمــر  فعاليــات  تضمنــت  كمــا 
تمحــورت  جانبيــة  ونــدوات  مســتديرة  طــاوالت 
وتخللهــا  الماليــة  باألســواق  تعنــى  مواضيــع  حــول 
ــاح  ــو والنج ــق النم ــة تحقي ــا: آلي ــدة بينه ــات عدي مداخ
االســتراتيجي المنّظــم، كيفيــة تنســيق الجهــود بيــن 
ــات،  ــة والحكوم ــواق المالي ــة واألس ــات المحلي البورص
دور االبتــكارات التكنولوجيــة الجديــدة Fintech فــي 
المصــارف وأســواق التــداول. كمــا طرحــت المحــاور 
ــية  ــبل الرئيس ــان، الس ــي لبن ــكار ف ــل االبت ــألة تموي مس
تغّيــر  الماليــة،  األســواق  وتفعيــل  الســيولة  لتعزيــز 
اســتراتيجيات التــداول فــي الشــرق األوســط، التقنيــات 

الماليــة.  األســواق  لتطويــر  الجديــدة 
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اســتكمااًل إلطــاق هيئــة األســواق الماليــة رســميًا 
اســتدراج  عمليــة   2018 األول  كانــون   5 فــي 
العــروض لدفتــر الشــروط المتعلــق بترخيــص منصــة 
الهيئــة  إدارة  مجلــس  قــرر  اإللكترونــي،  التــداول 
ــد  ــخ 2019/6/18، وبع ــد بتاري ــه المنعق ــي اجتماع ف
ــم العــروض المقدمــة مــن  ــج تقيي ــى نتائ االطــاع عل
ــن  ــور ممّثلي ــا بحض ــّم فّضه ــي ت ــاث واّلت ــات الث الجه
ــح رخصــة  ــر الشــفافية، من ــى معايي ــا لضمــان أعل عنه
مجموعــة  إلــى  إلكترونيــة  التــداول  منصــة  إنشــاء 
بنــك عــوده وبورصــة أثينــا Athex Group بعــد نيــل 
ــر  ــب المعايي ــى بحس ــاط األعل ــة النق ــذه المجموع ه

المحــددة مســبقًا ضمــن دفتــر الشــروط.

التــداول  منصــة  ترخيــص  عــن  اإلعــان  تــم  وقــد 
ــواق  ــز لألس ــر باركلي ــش مؤتم ــى هام ــة عل اإللكتروني
الناشــئة المنعقــد فــي لنــدن وذلــك بحضــور مجموعــة 
االقتصادييــن  والخبــراء  المصرفييــن  مــن  كبيــرة 
والمؤسســات االســتثمارية العالميــة ، ممــا أضــاف 
إلــى هــذه المنّصــة بعــدًا دوليــًا منــذ اللحظــة األولــى 

لإلعــان عــن انطاقتهــا.

تهــدف هــذه المنصــة إلــى تدعيــم مرتكــزات القطــاع 
ــة وإكمــال  ــه مــن مواكب ــان لتمكين ــي فــي لبن المال
عمــل القطــاع المصرفــي اللبنانــي ســّيما وأّن المنحى 
العالمــي اليــوم يتمّثــل بوجــود أســواق ماليــة ناشــطة 
تجــذب الســيولة الازمــة لنمــو مختلــف القطاعــات 

االقتصاديــة، وتفتــح أمــام الشــركات فرصــًا جديــدة 
للحصــول علــى التمويــل المطلــوب.

لألســواق  المنصــة  ســتؤمن  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
واالســتثمار  والتــداول  اإلدراج  إمكانيــة  اللبنانيــة 
ــادن  ــات والمع ــة والعم ــواع األدوات المالي ــي أن ف
ــا أّن هــذه المنصــة ســوف تأخــذ  ــة كافــة. كم الثمين
البورصــات  بالتعــاون مــع  أبعــادًا إقليميــة ودوليــة 
األخــرى فــي العالــم مــن جهــة، كمــا ســتعمل علــى 
اللبنانــي  االنتشــار  مــن  االســتثمارات  اســتقطاب 
ــراب مــن جهــة أخــرى بحيــث يتمكــن  فــي بــاد االغت
اللبنانيــون مــن التــداول واالســتثمار فــي لبنــان ودعــم 
ــوا. ــة أينمــا كان شــركاته مــن خــال هواتفهــم الذكي

وفــي ســعيها لمتابعــة تطــورات انطــاق المشــروع، 
 Steering( توجيهيــة  لجنــة  الهيئــة  أنشــأت 
علــى  الشــهر  فــي  مرتيــن  تجتمــع   )Committee
األقــل وينيثــق عنهــا فريــق عمــل يتولــى التواصــل 
ــك عــوده Athex المرخصــة النشــاء  مــع مجموعــة بن
منصــة التــداول اإللكترونــي والتنســيق معهــا إلعــداد 
باإلجــراءات  يتعلــق  فيمــا  محــدد  زمنــي  جــدول 
واألنظمــة المطلــوب وضعهــا إلطــاق المنصــة كمــا 
الجهــة المولجــة تنفيــذ كل المهــام الازمــة لتطبيــق 

واألنظمــة. اإلجــراءات  هــذه 

منح رخصة إنشاء منصة للتداول االلكرتوني

على المستوى التنظيمي والرقابي
حرصــًا منهــا والتزامــًا برؤيتهــا مــن ناحيــة تطويــر وتفعيــل 
األســواق الماليــة وحمايتهــا وتحديــد أطــر عملهــا، تابعــت 
ــي  ــك الدول ــع البن ــيق م ــة بالتنس ــواق المالي ــة األس هيئ
وضــع اللمســات األخيــرة علــى خارطــة طريــق تطويــر 
الشــركات  دعــم  بهــدف  اللبنانيــة  الماليــة  األســواق 
المتوســطة والصغيــرة الحجــم كمــا اســتكملت تعاونهــا 
إطــار  فــي  وذلــك  واألجنبيــة  العربيــة  نظيراتهــا  مــع 
مواكبــة آخــر التطــورات المهنيــة فــي األســواق الماليــة.

ومــن جهــة ثانيــة،  عقــدت الهيئــة فــي 4 تمــوز 2019 لقــاًء 
مَوســعًا ضــّم رؤســاء الهيئــات االقتصاديــة ونخبــة مــن رجال 
األعمــال اللبنانييــن وممثلــي عــن القطــاع الخــاص اللبنانــي 
ــة إلطــاق منصــة  ــي ســتتبعها الهيئ ــات الت للبحــث باآللي

التــداول اإللكترونــي وشــروط تشــغيلها، تحديــدًا فيمــا 
خــص تمويــل القطاعــات اإلنتاجيــة. اللقــاء الــذي ترأســه 
حاكــم مصــرف لبنــان رئيــس هيئــة األســواق الماليــة كان 
لــه تأثيــر كبيــر علــى المشــاركين مــن ناحيــة اضطاعهــم 
ــي  ــق اليونان ــرة الفري ــة وخب ــل المنص ــل عم ــى تفاصي عل
ــيط  ــي تنش ــم ف ــركة Athex Group ودوره ــل لش الممث
عمــل عــدد مــن البورصــات حــول العالــم. وفــي هــذا 
اللبنانيــة  اليونانيــة  المجموعــة  عــرض ممثلــو  الســياق 
الحاصلــة علــى الترخيــص لعــدد مــن األفــكار التــي ســوف 
تقــوم بهــا فــي األســواق اللبنانيــة خاصــًة مــن جهــة دعــم 
مهــارات فــرق عمــل الشــركات اللبنانيــة المســؤولة عــن 
عمليــات اإلدراج والتســنيد ووضــع أطــر تعــاون اســتراتيجي 
لتحقيــق أفضــل النتائــج لشــركات القطــاع الخــاص اللبناني.
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فقــد  التنظيمــي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
تابعــت الهيئــة فــي العــام 2019 عمليــة إعــادة تنظيــم 
القــرارات الصــادرة عــن المجلــس وصياغتهــا لتتناســب 
منــذ  تباعــًا  أصدرتهــا  التــي  التطبيقيــة  األنظمــة  مــع 
العــام 2015، بحيــث يصبــح لــكل عمــل متعلق باألســواق 
الماليــة مرجــع قانونــي مــن ضمــن إحــدى األنظمــة 

التطبيقيــة الصــادرة عــن هيئــة األســواق الماليــة.

وفــي هــذا المجــال، أصــدر مجلــس الهيئــة القــرارات رقم 
ــي تحــدد الئحــة مؤسســات الوســاطة  ــى 33 الت 29 ال
الماليــة المســجلة حســب األصــول الصــادرة ســنويا مــن 

قبــل الهيئــة.

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

الوســاطة الماليــة. 

مجلــس  عــن  صــدر  األنظمــة،  توحيــد  بقــرار  وعمــًا 
إعامــا  عشــرة  ســتة   2019 العــام  فــي  الهيئــة 
ــابقة، إدراج  ــرارات س ــاء ق ــا إلغ ــم بموجبه ــور ت للجمه
الوســاطة  مؤسســات  الئحــة  عــن  أســماء  وشــطب 
ــي  ــل ف ــد العم ــام قواع ــى نظ ــات عل ــة وتعدي المالي
ــي  ــجيل ف ــص والتس ــام الترخي ــة ونظ ــواق المالي األس

الماليــة. األســواق 

فبموجــب اإلعــام رقــم 51  تــم إلغــاء القراريــن 14و 15 
واســتبدالهما بأحــكام السلســلة 8000 المتعلقــة بنظــام 
ــام 61  ــل اإلع ــا أدخ ــي، كم ــتثمار الجماع ــات اإلس هيئ
التــي  المرخصــة  المؤسســات  بإعفــاء  تعديــًا قضــى 
يفــوق رأســمالها الخمســة مليــارات ليــرة لبنانيــة مــن 

ــي. ــج التأمين موجــب االشــتراك فــي المنت

قرار

مؤسسات الوساطة المالية المدرجة

المضمونالتاري�خ

مؤسسات الوساطة المالية  التي 
تم شطبها 

2019/1/24

2019/3/12

أيش. أس. بي. سي. فينانشل سرفيزي�ز )لبنان( 
ش.م.ل.

2019/6/13

سرادار فاميلي أوفيس )أس. أف. أو.( ش.م.ل.

2019/6/21

فالربي كابيتال ش.م.ل.

شناندووا كنسلتنغ ش.م.ل.

2019/7/16

إكسيليس ترايدنغ ش.م.ل.

الئحة مؤسسات الوساطة

بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.

المالية المسجلة حسب األصول
الصادرة سنويا من قبل الهيئة

29

30

31

32

33
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التاري�خالتفاصيلالمضمون إعالم رقم
ادراج اسم أيش. أس. بي. سي. 

فينانشل سرفيزي�ز )لبنان( ش.م.ل. 
على الئحة مؤسسات الوساطة 

المالية

ادراج اسم سرادار فاميلي أوفيس 
)أس. أف. أو.( ش.م.ل. على الئحة 

مؤسسات الوساطة المالية

متعلق بإلغاء القرار رقم 14 المتعلق 
بهيئات اإلست�ثمار الجماعي تارخ 

10 شباط 2014، والقرار رقم 15 
المتعلق بهيئات اإلست�ثمار الجماعي 

اإلسالمي تاري�خ 13 شباط 2014

شطب اسم بريميوم كابيتال غروب 
ش.م.ل. عن الئحة مؤسسات 

الوساطة المالية

متعلق بإلغاء القرار رقم 1 تاري�خ 11 
حزي�ران 2013، القرار رقم 2 تاري�خ 11 
حزي�ران 2013، القرار رقم 8 تاري�خ 27 

كانون األول 2013، القرار رقم 9 تاري�خ 
27 كانون األول 2013

متعلق بتعديل نظام قواعد العمل 
في األسواق المالية سلسلة 3000 

ونظام الرتخيص والتسجيل في 
األسواق المالية سلسلة 2000

إدراج إسم »أيش.أس.بي.سي. 
فاينانشيل سريفيسيز )لبنان( 

ش.م.ل.« على الئحة مؤسسات 
الوساطة المالية

إدراج إسم »سرادار فاميلي 
أوفيس )أس.أف.أو( ش.م.ل.« على 

الئحة مؤسسات الوساطة المالية

إلغاء القراري�ن 14 و 15 
واستبدالهما بأحكام السلسلة 

8000 المتعلقة بنظام هيئات 
اإلست�ثمار الجماعي

شطب شركة »بريميوم كابيتال 
غروب ش.م.ل.« عن الئحة 

مؤسسات الوساطة المالية

إلغاء كل من القرار رقم 1 و 2 و 8 
و 9

تعديل الفقرة رقم 1 من المادة      
3210 و الفقرة رقم 4 من المادة 
3308 والفقرة رقم 5 من المادة 

3311 والفقرتني رقم 4 و 5 من 
المادة 3322 والفقرة )ف( من 

المادة 3603 وإضافة المادة رقم 
3601 على نظام قواعد العمل في 
األسواق المالية وتعديل الفقرة 2 
من المادة 2409 من نظام الرتخيص 

والتسجيل في األسواق المالية

2019/2/4

2019/2/4

2019/3/5

2019/3/5

2019/3/12

2019/4/10

49

٥0

٥1

٥2

٥3

٥4

متعلق بتعديل نظام قواعد العمل 
في األسواق المالية سلسلة 3000

متعلق بتعديل نظام الرتخيص 
والتسجيل في األسواق المالية 

سلسلة 2000

متعلق بتعديل نظام قواعد العمل 
في األسواق المالية سلسلة 3000

متعلق بتعديل المهل المذكورة 
في أنظمة قرارات وإعالمات هيئة 

األسواق المالية

متعلق بالمصارف والمصارف 
المتخصصة

تعديل الفقرة رقم 1 من المادة 
3٥0٦ من نظام قواعد العمل في 

األسواق المالية.

تعديل الفقرة رقم 7 من المادة 
2205 من نظام الرتخيص والتسجيل 

في األسواق المالية

تعديل المادة 3319 والبند رقم 3 
من المادة 3521 من نظام قواعد 

العمل في األسواق المالية

تمديد لغاية تاري�خ 2020/6/30 
المهل المذكورة في األنظمة 

واالعالمات والقرارات الصادرة عن 
هيئة األسواق المالية

تذكري المصارف بوجوب االلتزام 
بأحكام نظام السلوكيات في 

األسواق المالية ال سيما لجهة 
حظر التداول بأداة مالية بناء 

على معلومات مميزة غري معلنة 
لحني نشر البيانات المالية العائدة 

للمصرف المعني عن الفصل الثالث 
من العام 2019

2019/8/22

2019/8/23

2019/9/24

2019/11/15

2019/12/4

60

61

62

63

64

متعلق بتعديل نظام قواعد العمل 
في األسواق المالية سلسلة 3000

متعلق بتعديل نظام الرتخيص 
والتسجيل في األسواق المالية 

مجموعة 2000

ادراج اسم فالربي كابيتال ش.م.ل. 
على الئحة مؤسسات الوساطة 

المالية 

ادراج اسم شناندووا كنسلتنغ 
ش.م.ل. على الئحة مؤسسات 

الوساطة المالية

ادراج اسم إكسيليس ترايدنغ ش.م.ل. 
على الئحة مؤسسات الوساطة 

المالية

تعديل المادة 3318 من نظام 
قواعد العمل في األسواق المالية

تعديل الفقرة رقم 2 من المادة 
2409 من نظام الرتخيص والتسجيل 

في األسواق المالية

 إدراج إسم »فالربي كابيتال 
ش.م.ل.« على الئحة مؤسسات 

الوساطة المالية

إدراج إسم »شناندووا كنسلتينغ 
ش.م.ل.« على الئحة مؤسسات 

الوساطة المالية

إدراج إسم »إكسيليس ترادينغ 
ش.م.ل.« على الئحة مؤسسات 

الوساطة المالية

2019/5/13

2019/5/21

2019/6/13

2019/6/21

2019/7/16

٥٥

٥6

٥7

٥8

٥9

اإلعالمات الصادرة عن هيئة األسواق 
المالية في العام 2019
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نبذة عن األنظـمة التطـبيقـية التي أطلـقتها الهيئة 
خال األعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019

مــن  مســتمرة  لرقابــة  لهــا  المرخــص  المؤسســات 
قبــل الهيئــة.  

نظام قواعد اإلدراج 
 Listing Rules
سلسلة 7000 ،

لم يصدر رسميًا بعد
يهــدف هــذا النظــام إلــى تحديــد المتطلبــات الازمــة 
للمصــدر لطلــب إدراج أدوات ماليــة فــي لبنــان، وتحديــد 
الماليــة،  األدوات  إدراج  علــى  للحفــاظ  المتطلبــات 
ــة  ــليمة لحوكم ــس الس ــى األس ــاظ عل ــات الحف ومتطلب

الشــركات مــن قبــل المصدريــن المدرجيــن. 

نظام هيئات االستثمار الجماعي  
Collective Investment Scheme

سلسلة 8000 ،
24 كانون الثاني 2019

ــتثمار  ــات اس ــغيل هيئ ــاء وتش ــام إنش ــذا النظ ــمل ه يش
جماعــي بمــا فــي ذلــك هيئــات اســتثمار إســامية فــي 
لبنــان بموجــب القانــون رقــم 706 غيــر أنــه ال يشــمل 
ــنيد  ــرض التس ــي لغ ــتثمار الجماع ــات االس ــتخدام هيئ اس
ــون منفصــل  ــه قان ــى أن ــون 705، نظــرًا إل بموجــب القان

ــرى.  ــراض أخ ــترك ألغ ــدوق المش ــكل الصن ــتخدم ش يس
إقامــة،  عمليــة  تنظيــم  إلــى  النظــام  هــذا  ويهــدف 
جماعــي  اســتثمار  هيئــات  وإدارة  وطــرح  وترخيــص، 
واألنشــطة المرافقــة لهــا فــي لبنــان، وإلــى تحديــد 
المتطلبــات التــي ترعــى عمــل مــدراء هيئــات االســتثمار 
الجماعــي، وودعــاء هيئــات االســتثمار الجماعــي ووكاء 

المعتمديــن. التوزيــع 

نظام سلوكيات العمل في األسواق 
Business Conduct

سلسلة 3000 ، 
تشرين الثاني 2016

تكمــن أهميــة نظــام ســلوكيات العمــل فــي تحديــد 
ــأنه  ــن ش ــذي م ــات وال ــدى المؤسس ــع ل ــلوك المتب الس
تعزيــز القــدرة علــى حمايــة المســتثمرين، وضمــان عمــل 
المؤسســات المرخــص لهــا بنزاهــة، ضمــن آليــات اإلدارة 
الســليمة والرقابــة الفعالــة. ويحــدد النظــام أيضــا قواعــد 
ــا  ــن، كم ــول الزبائ ــوال وأص ــع أم ــات م ــل المؤسس تعام
يحــدد المتطلبــات الازمــة لإلفصــاح عــن بعــض التغييــرات 

ــة. ــة األســوق المالي واألحــداث لهيئ

نظام سلوكيات السوق  
Market Conduct

سلسلة 4000 ،
تشرين الثاني 2016

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

ــان. ــي لبن ــة ف المالي

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 
المتطلبــات المفروضــة علــى العــرض العــام، وتحديــد 

ــة. ــألدوات المالي ــي ل ــرض معف ــم ع ــات لتقدي المتطلب

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. وعلــى غــرار العمــل 
المصرفــي، تكمــن أهميــة » الترخيــص والتســجيل » فــي 
حمايــة العمــاء وضمــان ســامة ومتانــة المؤسســات 
تخضــع  بحيــث  المــال،  رأس  أســواق  فــي  الناشــطة 
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مســؤول إدارة المخاطــر بنســبة 43% حيــث تــم تســجيل 189 شــخصًا فــي العــام 2019 إضافــة إلــى 41 
ــام 2018. ــي الع ــخصًا ف ش

ــي  ــخصًا ف ــجيل 141 ش ــم تس ــث ت ــبة 28% حي ــل( بنس ــاب العمي ــن حس ــؤول ع ــل )مس ــة العمي ــدوب خدم من
ــام 2018. ــي الع ــخاص ف ــى 8 أش ــة إل ــام 2019 إضاف الع

أشــخاص فــي  المتــداول بنســبة تقــارب الـــ 7% حيــث تــم تســجيل 34 شــخصًا فــي العــام 2019 إضافــة إلــى 3 
العــام 2018.

المديــر التنفيــذي بنســبة تقــارب الـــ 7% حيــث تــم تســجيل 32 شــخصًا فــي العــام 2019 إضافــة إلــى 4 
ــام 2018. ــي العــ ــخاص ف أش

الوظائف األربعة األكرث تسجياًل لدى الهيئة حتى العام 2019 

قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق 
باألشخاص المسجلني

%المجموع20182019

74.82%66454520أشخاص مسجلون
1.29%9 9موافقة تسجيل مشروطة

2.73%1919أخذ العلم
3.17%81422عدم موافقة 

16.55%115115إعادة تقديم الطلب
1.44%3710إلغاء تسجيل 

100%8660969٥المجموع

ولمواكبــة التطــورات التنظيميــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة، 
وفيمــا خــص االمتحانات المتعلقة باألشــخاص المســجلين،  
ــة اإلعــام رقــم 56  ــة األســواق المالي أصــدر مجلــس هيئ
الــذي أعفــى كًا مــن األشــخاص الذيــن راكمــوا 15 عامــًا 
مــن الخبــرة فــي القطــاع المالــي والمصرفــي حتــى تاريخ 
ــي  ــى ف ــد أدن ــرة كح ــوام خب ــا 5 أع 2017/12/14، منه
ــة.  ــاألدوات المالي ــة ب ــال الخاص ــق باألعم ــاع المتعل القط
ــجيل  ــروط التس ــهيل ش ــياق تس ــي س ــرار ف ــذا الق ــى ه ات
لــدى الهيئــة، وافســاحًا للمجــال أمــام أكبــر عــدد مــن 
ــل  ــة للعم ــي ذي الصل ــل العلم ــرة والتحصي ــاب الخب أصح

فــي األســواق الماليــة اللبنانيــة. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه وتطبيقــًا لنظــام الترخيــص  
ــجيل  ــة تس ــم عملي ــذي نظ ــلة 2000 ال ــجيل سلس والتس
العامليــن فــي المؤسســات المرخصــة للقيــام بالوظائف 
األشــخاص  عــدد  ارتفــع  الهيئــة،  لــدى  المســجلة 
المســجلون الــى 454 شــخص مســجل، إضافــة الــى 
إلغــاء تســجيل 7 أشــخاص، فيمــا لــم يوافــق مجلــس 

الهيئــة علــى 14 طلــب تســجيل فــي العــام 2019.
ويعــود ســبب االرتفــاع الملحــوظ فــي عــدد األشــخاص 
المســجلين لــدى الهيئــة إلــى وضعهــا مهلــة زمنيــة 

ــام 2019.  ــي الع ــجيل ف ــى للتس ــد أقص كح

قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق باألشخاص المسجلني 

األشخاص المسجلون لدی هيئة 
األسواق المالية

% من المجموع20182019عدد الطلبات بحسب نوع المؤسسة المرخصة

مؤسسات مالية

86.5%48527مصارف

3882%13.5

86609%100
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وعلــى صعيــد مجلــس الهيئــة الــذي انــاط 
ــجيع  ــة وتش ــي حماي ــي ف ــون 161 دور اساس ــه القان ب
فــي  جــاء  كمــا  الماليــة  األســواق  فــي  االســتثمار 
المــادة الحاديــة عشــرة منــه، والــذي نــص علــى أن 
للمجلــس وحــده صاحيــة وضــع األنظمــة التطبيقيــة 
ــى  ــادرة بمقتض ــة الص ــات العاّم ــات والتوجيه والتعليم
القانــون، ومنهــا األنظمــة المتعلقــة بإنشــاء البورصــات 
وإدارتهــا، واألنظمــة المتعّلقــة بإنشــاء وتســيير أعمــال 
المالّيــة  الوســاطة  تتعاطــى  التــي  المؤّسســات 
وتوظيــف أمــوال الجمهــور، ُيعنــى المجلــس بوضــع 
علــى  يتوّجــب  التــي  باألدبيــات  المتعّلقــة  األنظمــة 
ــا  ــد به ــتخدميها التقّي ــة ومس ــات المالّي ــي الخدم مقّدم

والهيئــات  المؤّسســات  بإنشــاء  الترخيــص  وصاحّيــة 
ــف األمــوال  ــة وتوظي ــي تتعاطــى الوســاطة المالّي الت

وعملّيــات التســنيد علــى اختــاف أنواعهــا.
عقــد  أعــاه،  المذكــورة  مســؤولّياته  مــن  وانطاقــًا 
العــام 2019  الهيئــة عشــرين اجتماعــًا فــي  مجلــس 
قــرارًا   ]547[ وأربعيــن  وســبعة  خمســمائة  واّتخــذ 

وإداريــا. تنظيمّيــًا 
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21 كانــون الثاني 2019

2019 شــــــبـــاط   4

2019 شــــــبـــاط   26

2019 آذار   12

2019 آذار   27

33

23

25

22

31

1

2

3

4

٥

2019 نـيســـــــان   10

2019 أيـــــــــــار   2

2019 14  أيـــــــــــار  

33

26

22

6

7

8

2019 أيـــــــــــار   28

2019 تمـــــــــوز      16

2019 حـزيـــــران   18

2019 آب   6

2019 تمـــــــــوز   2

2019 آب   27

2019 أيلــــــــول   11

19

28

30

29

30

30

19

9

12

10

13

11

14

1٥

2019 األول  تشــرين   8

12 تشــرين الثانــي 2019

2019 أيلــــــــول   24

26 تشــرين الثانــي 2019

17 كانــون األول 2019

45

32

23

21

26

17

18

16

19

20

ــي، فقــد قامــت  ــد الرقاب ــى الصعي ــا عل أّم
ــرين  ــد وعش ــة بواح ــواق المالّي ــى األس ــة عل ــدة الرقاب وح
تحقيقــًا وثمانــي عشــرة عمليــة تدقيــق علــى المؤسســات 
ــة، كمــا قامــت  ــاألدوات المالّي ــداول ب ــي تت المرخصــة الت
الوحــدة بمتابعــة تحقيقين وعشــرين عملية متابعــة تدقيق.

ــة  ــواق المالي ــى األس ــة عل ــدة  الرقاب ــت وح ــا قام كم
ــين ]156[  ــت والخمس ــة والس ــة المئ ــة ودراس بمراجع
الطلبــات  حــول  تمحــورت   2019 العــام  فــي  طلبــًا 
ــركات  ــة )ش ــات المرخص ــل المؤسس ــن قب ــة م المقّدم
التــي  ومصــارف(  مالّيــة  وســاطة  شــركات  مالّيــة، 
تناولــت جوانــب مختلفــة، منهــا مــا يتعلــق بالتعامــل 
مــع مراســلين جــدد، واالكتتــاب الخــاص فــي منتجــات 

مركبــة، كمــا إصــدار تراخيــص جديــدة أو تعديلهــا.

المئــة  المراجعــات  أّن  )أدنــاه(  البيانــي  الرســم  يبّيــن 
الوحــدة،  التــي عالجتهــا  والســت والخمســين ]156[ 
ــتثمار  ــق االس ــة بصنادي ــات المتعّلق ــول الطلب ــت ح كان

 ]7[ ســبعة    ،]12[ طلبــًا  عشــر  اثنــي  شــّكلت  التــي 
ــة  ــرح أدوات مالي ــة بط ــات متعلق ــة ملف ــات متابع طلب
ــات متعلقــة بإصــدار أو  ــدة،  يتبعهــا أربعــة ]4[ طلب جدي
ــاب الخــاص،  ــة أو أســهم االكتت تســويق أســهم تفضيلي
المركبــة  المنتجــات  بإصــدار  متعلقــان   ]2[ وطلبــان 

وثاثــة ]3[ طلبــات تعــود إلــى شــهادات ديــن.

رخصــة مؤسســات  تعديــل  أو  الترخيــص  أمــا طلبــات 
وســاطة ماليــة فــكان مجموعهــا فــي العــام 2019
طلبــآ   ]38[ وثاثيــن  ثمانيــة  و  طلبــات،   ]3[ ثاثــة 
متعلقــآ باســتكمال ملفــات المصــارف والمؤسســات 
الماليــة للحصــول علــى ترخيــص مــن هيئــة األســواق 
متعلقــًا  طلبــًا   ]42[ واربعيــن  اثنيــن  كمــا  الماليــة، 
أمــا  المرخصــة.  بتســجيل أشــخاص فــي المؤسســات 
ــر مــن الطلبــات فــكان متعلــق بمراجعــات  العــدد األكب
ــوع  ــن المجم ــون ]42[ م ــان واربع ــا اثن ــة عدده مختلف
ــات للتعامــل مــع  ــة ]3[ طلب ــى ثاث العــام باإلضافــة ال

مراســلين جــدد.

القانونيــة  الشــؤون  مســتوى  علــى 
علــى  بالعمــل  القانونيــة  الشــؤون  مديريــة  قامــت 
تــم  التــي  اإلعامــات  مــن  عــدد  ومراجعــة  تحضيــر 
بموجبهــا تعديــل األنظمــة التطبيقيــة والقــرارات إلدراج 
مؤسســات  الئحــة  عــن  أخــرى  وشــطب  مؤسســات 

الماليــة. الوســاطة 

ــى اســتكمال ملفــات كافــة  ــة عل ــت المديري فقــد عمل
المؤسســات المرخصــة مــن مصــارف ومؤسســات ماليــة 
رقــم 48( وشــركات وســاطة  الهيئــة  بإعــام  )عمــًا 
ــن  ــه م ــم 31( بتوجي ــام رق ــكام اإلع ــًا بأح ــة )عم مالي
مجلــس هيئــة األســواق الماليــة، كمــا دراســة الطلبــات 
المحالــة إليهــا ال ســيما طلبــات تأســيس مؤسســات 
وســاطة ماليــة، إصــدار وترويــج أدوات ماليــة، إنشــاء 

وترويــج هيئــات إســتثمار جماعيــة، تســويق األدوات 
عــن  التفــرغ  ضمــان،  عقــود  فــي  الــواردة  الماليــة 
األســهم، الحصــول علــى صفــة شــخص مســجل وإلغــاء 

ــة. ــدى الهيئ ــخاص ل ــجيل أش تس

باإلضافــة الــى ذلــك، فقــد تابعــت مديريــة الشــؤون 
مــن  والتأكــد  العمــاء  شــكاوى  درس  القانونيــة 
اســتيفائها لكافــة الشــروط الشــكلية المنصــوص عنهــا 
الماليــة  األســواق  فــي  العمــل  قواعــد  نظــام  فــي 
سلســلة 3000 قبــل إحالتهــا إلــى الجهــات المعنيــة 
ســاهمت  آخــر،  صعيــد  وعلــى  المقتضــى.  إلجــراء 
ــروط  ــن ش ــة م ــزاء القانوني ــة األج ــي دراس ــة ف المديري
المســتندات  ودراســة  االلكترونيــة  المنصــة  تأســيس 

بهــا.  المتعلقــة 
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مديرية الشؤون القانونية

الملّفات اّلتي تّم حفظها بطلب من المجلس

وحدة الرقابة على األسواق المالية
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القرارات غري المنّفذة )عدم تجاوب المؤسسة(

أعضاء مجلس هيئة األسواق

القرارات المعّلقة رهنًا بأوضاع البلد

مديرية الموارد البشرية

مديرية األبحاث واإلعالم
قرارات العام 2019

هيئة التحقيق الخاصة

ميدكلري ش.م.ل

قرارات العام 2019
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وعملــت األمانــة العامــة لهيئــة األســواق الماليــة علــى 
ــة  ــس الهيئ ــن مجل ــادرة ع ــرارات الص ــذ الق ــة تنفي متابع

فــي العــام 2019 حيــث نجحــت فــي التأكــد مــن تنفيــذ 
82% منهــا وذلــك حســب التصنيــف التالــي: 
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أعمال الهيئة على المستوى اإلداري
ــاء  ــم إنش ــة، ت ــدى الهيئ ــة ل ــد األنظم ــرار توحي ــًا بق عم
لجنــة تضــم كل مــن األمانــة العامــة ومديريــة الشــؤون 
القانونيــة ومديريــة األبحــاث واإلعــام وذلــك مــن أجــل 
القيــام بحملــة تدقيــق لألنظمــة التطبيقيــة الصــادرة 
اللجنــة  الماليــة، بحيــث قامــت  عــن هيئــة األســواق 
ــواردة فــي األنظمــة  ــة ال ــارات التقني ــح العب ــى تنقي عل
بهــدف توحيدهــا كمــا وضــع آليــة تســاهم فــي متابعــة 
ــدى  ــر المعتمــدة ل اصــدار األنظمــة مــن ضمــن المعايي

ــة. اللجن

ــال  ــير األعم ــن س ــار حس ــي إط ــر، وف ــد آخ ــى صعي وعل
مديريــة  تعمــل  معلوماتهــا،  وحمايــة  الهيئــة  لــدى 

الموظفيــن  شــؤون  مســتوى  علــى 
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 
المشــاركة فــي دورات تدريبيــة إقليميــة ودوليــة، إضافــة 
إلــى عــدد مــن الــدورات المحليــة بالتعــاون مــع أبــرز 
المحاضريــن والمؤسســات التدريبيــة فــي لبنــان. وقــد 
قامــت مديريــة المــوارد البشــرية بتوظيــف األشــخاص 

المعلوماتــي  األمــان  تطويــر  علــى  المعلوماتيــة 
وتطويــر  تحســين  عبــر  وذلــك  ودائــم  دوري  بشــكل 
حجــم  مــع  يتناســب  بمــا  المتبعــة  العمــل  آليــات 
ــة، حيــث قامــت بإنشــاء  المخاطــر التــي تواجههــا الهيئ
 Security( مركــز للعمليــات األمنيــة علــى الشــبكات
المخاطــر  الكتشــاف  وذلــك   )Operations Center
 Zero( المعروفــة  وغيــر   )Known Risks( المعروفــة 
ــة  ــة المعلوماتي ــى أنظم ــم عل ــي تت Day Attacks( الت
بكافــة أنواعهــا والعمــل علــى ضبطهــا بســرعة وبشــكل 
ــا.  ــج عنه ــد تنت ــر ق ــن أي مخاط ــد م ــك للح ــي وذل وقائ
ــب موظفــي  ــة بشــكل دوري بتدري كمــا تقــوم المديري

الهيئــة مــن أجــل تحســين مســتواهم التقنــي.

الوصــف  فــي  المحــددة  الشــروط  اســتوفوا  الذيــن 
المطلوبــة. لامتحانــات  الوظيفــي 

ــز حضــور ودور المــرأة،  ــة  بهــدف تعزي ــًا مــن الهيئ إيمان
بقــي عــدد المســتخدمات لــدى الهيئــة يفــوق عــدد 
محافظــًا   2019 العــام  فــي  الذكــور  المســتخدمين 
علــى النســبة ذاتهــا للســنة الثالثــة علــى التوالــي كمــا 

ــي: ــدول التال ــا الج ــر لن يظه

أمــا مــن ناحيــة خبــرة الجهــاز البشــري فــإّن النســبة 
األكبــر هــي ألصحــاب الخبــرة الطويلــة فــي طبيعــة 
عمــل األســواق، إذ تبلــغ نســبة الموظفيــن ذوي الخبــرة 

مــا فــوق إحــدى عشــرة ســنة حوالــي الـــ 70% مــن 
للموظفيــن. العــام  المجمــوع 

التحصيل العلمي لموظفي الهيئة 

سنوات الخربة لدى موظفي الهيئة
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علــى مســتوى تطويــر قــدرات الــكادر 
الوظيفــي لــدى الهيئــة 

ــة اإلســتثمار فــي العنصــر البشــري،  ــًا منهــا بأهمي ايمان
ثابــرت الهيئــة علــى تدريــب الموظفيــن لديهــا خصوصــًا 
فــي المجاليــن الرقابــي والتنظيمــي اذ شــارك موظفــو 
فــي  ومؤتمــرات  تدريبيــة  دورات  عــدة  فــي  الهيئــة 
خبــرة  واكتســاب  مهاراتهــم  لتطويــر  والخــارج  لبنــان 
ــتجدات  ــر المس ــة وآخ ــع المالي ــي المواضي ــة ف ومعرف

ــي.  ــاع المال ــي القط ف

هيئــة  شــاركت   ،SEC الـــ  مــع  التعــاون  إطــار  ففــي 
اإلدارة  مجلــس  بعضــو  ممثلــة  الماليــة  األســواق 
واألبحــاث  اإلعــام  ومديــر  صليبــا  ســامي  األســتاذ 
ــي  ــد الدول ــج المعه ــي برنام ــان ف ــارق ذبي ــتاذ ط األس
األوراق  ســوق  لنمــو  والعشــرين  التاســع  الســنوي 
 29th Annual International Institute for الماليــة
 Securities Market Growth and Development
وذلــك يــوم 1 نيســان 2019 فــي واشــنطن، الواليــات 
ــل الهــدف مــن البرنامــج فــي  ــة. تمث المتحــدة األمريكي
مناقشــة التحديــات والمخاطــر التــي تواجههــا الهيئــات 
الرقابيــة فــي تنظيــم األســواق الماليــة. وركــز البرنامــج 
ــة  ــدأ العدال ــيخ مب ــتثمر وترس ــة المس ــبل حماي ــى س عل
مناقشــة  الــى  إضافــة  االســواق  فــي  والشــفافية 
ــط  ــع تتمحــور حــول حوكمــة الشــركات، وضواب مواضي
تبييــض األمــوال  التــداول، ومكافحــة  الرقابــة علــى 
فــي األســواق الماليــة. علــى هامــش اإلجتماعــات، 
ــي  ــر اإلقليم ــاعدة المدي ــع مس ــة م ــد الهيئ ــى وف التق
الســيدة جولــي بيــرت واألســتاذ اويــن دونلــي مستشــار 
فــي مديريــة حمايــة وتثقيــف المســتثمر التابعــة لهيئــة 
تــم  حيــث  األمريكيــة  والبورصــات  الماليــة  األوراق 

النقــاش حــول ســبل التعــاون. 

وشــاركت الســيدة ياســمينة مرعــي مــن وحــدة الرقابــة 
علــى األســواق الماليــة فــي برنامــج تدريبــي مــن تنظيم 
  IOSCO الماليــة  األوراق  لهيئــات  الدوليــة  المنظمــة 
 Protecting the Retail Investor: A“ عنــوان  تحــت 
ــد  ــذي انعق Securities Regulator Perspective وال
مدريــد.  فــي   2019 نيســان  و26    24 الفتــرة  خــال 
تضمــن البرنامــج عــدة حلقــات حواريــة ناقشــت مواضيــع 
المســتثمر  وتثقيــف  حمايــة  طــرق  شــملت  مختلفــة 
كمــا النظــم الخاصــة بــاألوراق الماليــة وأهميــة اعــرف 

.KYC عميلــك

بــو  باتريــك  والســيد  مردينــي  ليــال  الســيدة  حضــرت 
ســعدا مــن وحــدة الرقابــة علــى األســواق الماليــة فــي 
ــه  ــذي تنظم ــرون ال ــث والعش ــنوي الثال ــاع الس االجتم
 SEC هيئــة األســواق الماليــة والبورصــات األميركيــة
تحــت عنــوان المعهــد الدولــي إلنفــاذ األوراق الماليــة 
 23rd Annual   International الســوق  ومراقبــة 

 Institute for Enforcement and Market Oversight
فــي واشــنطن فــي 28 أكتوبــر حتــى 1 نوفمبــر 2019.
تمحــورت الجلســات حــول أهميــة الكشــف عــن عمليــات 
الغــش والتحقيــق فيهــا وماحقــة مرتكبيهــا باإلضافــة 
وااللكترونــي  المالــي  االحتيــال  مكافحــة  الــى 

والتاعــب بالســوق.

كمــا انضــم مديــر المعلوماتيــة الســيد عــاء ســكرية 
والــذي  للمعلوماتيــة  ســانز  منظمــة  برنامــج  الــى 
ــدد  ــرة 5-10 آب 2019. ش ــال الفت ــدن خ ــي لن ــد ف عق
البرنامــج علــى شــرح مفصــل للتدقيــق الجنائــي ألنظمــة 
التدقيــق وتحديــد  المعلوماتيــة وكيفيــة اجــراء هــذا 

األدلــة الجنائيــة مــن خــال تطبيقــات عمليــة. 

الهيئــة،  لــدى  العامــة  األمانــة  صعيــد  علــى  أمــا 
برنامــج  فــي  الحلــو  رومــي  الســيدة  فشــاركت 
»المشــتقات الماليــة« والــذي نظمــه اتحــاد هيئــات 
 13 الــى   11 دبــي  فــي  العربيــة  الماليــة  األوراق 
إلــى مواكبــة  البرنامــج  2019. هــدف هــذا  حزيــران 
آخــر التطــورات والممارســات الخاصــة فــي المشــتقات 
يتــم  التــي  األساســية  الســلع  ومشــتقات  الماليــة 
التــداول فيهــا ومبــادئ اســتراتيجيات االســتثمار، عارضــًا 
رفــع  كمــا  والتحــوط،  االســتثمار  اســتراتيجيات  آخــر 
كفــاءة العامليــن بأســواق المــال وتبــادل الخبــرات وتعزيــز 
المعرفــة األساســية باألنظمــة والممارســات العمليــة. 

كمــا تمثلــت األمانــة العامــة  فــي برنامــج تدريبــي 
متخصصــًا بشــرح المعاييــر الدوليــة ووضــع المبــادئ 
إلعــداد التقاريــر الماليــة لألصــول الماليــة، تحــت عنــوان 
الرقابيــة«  للهيئــات  الدوليــة  المحاســبة  »معاييــر 
والــذي عقــده ممثلــون عــن البنــك الدولــي بيــروت 
فــي 10 حزيــران 2019 فــي المعهــد العالــي لألعمــال، 
حيــث تمحــور البرنامــج حــول أهميــة تطبيــق المعيــار 

.IFRS9 الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم

االجتماع السنوي الثالث 
والعشرون للمعهد الدولي

إلنفاذ األوراق المالية ومراقبة
السوق

مجلس االدارة/ 
مديرية األبحاث 
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دورة تدريـبـــية تحت عنوان: » المخــاطـــر في الخدمــــات المــاليـــة «

التواصل مع الجمهور

برامج تدري�بية

تعزي�ز ثقافة المست�ثمر

تعاون بني هيئة األسواق المالية وبنك لبنان والمهجر لألعمال 
)بلوم انفست(

المعتــاد  قامــت مديريــة األبحــاث واإلعــام بدورهــا 
آخــر  مواكبــة   عبــر  الجمهــور  مــع  التواصــل  فــي 
ــي  ــا اإللكترون ــى موقعه ــرها عل ــة ونش ــازات الهيئ انج
علــى  الحــرص  التواصــل االجتماعــي كمــا  ومنصــات 
تغطيتهــا فــي وســائل اإلعــام المرئيــة والمكتوبــة. 
كمــا ثابــرت المديريــة فــي إعــداد النشــرات اليوميــة 
والدوريــة والفصليــة والتــي توجــز نشــاطات الهيئــة 
ــة فــي  ــى متابعــة حركــة األســواق المالي باإلضافــة ال
لبنــان وإعــداد البيانــات الخاصــة بالحركــة علــى بورصــة 
ــق  ــة بصنادي ــة المتعلق ــات اإلحصائي ــا البيان ــروت كم بي
لــدى  المركبــة  واألدوات  الجماعــي  االســتثمار 

الماليــة  األســواق  علــى  الرقابــة  وحــدة  شــاركت 
فــي برنامــج تدريبــي مــن تنظيــم جمعيــة المدققيــن 
فنــدق  فــي  انعقــد  والــذي  لبنــان  فــي  الداخلييــن 
تحــت   2019 نيســان  16 و17  الفتــرة  خــال  جفينــور 
عنــوان: " األســواق الماليــة: الرقابــة الداخليــة، القــرارات 

 – عمليــة"  ودراســات  للهيئــة  التنظيميــة 
 Financial Markets: Internal Controls, CMA

.Regulations & Case Studies

ــاون  ــان بالتع ــي لبن ــة ف ــواق المالي ــة األس ــت هيئ نظم
مــع اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة دورة تدريبيــة 
تحــت عنــوان: » المخاطــر فــي الخدمــات الماليــة « فــي 
بمشــاركة  وذلــك   2019 تمــوز   11-10 فــي  بيــروت 
ــن والعــرب.  ــراء المــال واالقتصــاد اللبنانيي ــة مــن خب نخب

ومــن ضمــن مهــام تثقيــف المســتثمرين وتوعيتهــم 
قــد  كانــت  واإلعــام،  األبحــاث  بمديريــة  المناطــة 
نظمــت الهيئــة مؤتمــر »األســبوع العالمــي للمســتثمر« 
العــام  األولــى فــي  للمــرة   World Investor Week
2018 أطلقــت خالــه حملــة إعاميــة متكاملــة تصــدرت 
ــي.  ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــة عل ــات الهيئ صفح
علــى  اإلضــاءة  علــى  الهيئــة  حملــة  ارتكــزت  وقــد 
الماليــة  األوراق  فــي  المســتثمرين  حمايــة  مفاهيــم 
لهــم  والمؤمنــة  بهــا  يتمتعــون  التــي  والحقــوق 
الصــادرة  التطبيقيــة  واألنظمــة   161 القانــون  بحــق 
العالمــي  »األســبوع  لمؤتمــر  وتحضيــرًا  الهيئــة.  عــن 
للمســتثمر« الــذي كان مــن المقــرر أن يعقــد كمــا جــرت 
العــادة ســنويًا لــوال التطــورات التــي واجههــا لبنان في 
تشــرين األول مــن العــام 2019، انهــت المديريــة انتــاج 

ــتثمر  ــف المس ــم لتثقي ــعيها الدائ ــار س ــي إط ــًا ف  وايض
وتوعيتــه، وضعــت هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة 
ــوم   ــان والمهجــر لألعمــال )بل ــك لبن ــة تعــاون مــع بن آلي
االفتراضيــة  البورصــة  ›مســابقة  لتنظيــم  انفســت( 
ونجاحــه  أهميتــه  أثبــت  مشــروع  وهــو  الجامعيــة‹ 
خــال الســنوات العشــر الماضيــة. وكان قــد ُأعلــن عــن 
لبنــان  وبنــك  الماليــة  األســواق  بيــن هيئــة  التعــاون 
العشــاء  خــال  انفســت(  )بلــوم  لألعمــال  والمهجــر 
الســنوي لتكريــم الرابحيــن فــي الجائــزة، بحضــور كل 
ــن  ــي الدي ــراس صف ــيد ف ــة الس ــس الهيئ ــب رئي ــن نائ م

معرفتهــم النظريــة فــي األســواق، وتطويــر مهاراتهــم 
فــي مجــال تــداول األســهم، وتقييــم المخاطــر فــي 
تــداول األدوات الماليــة. وينــدرج هــذا التعــاون فــي 

الماليــة  الوســاطة  وشــركات  الماليــة  المؤسســات 
والمصــارف. 

المديريــة  قامــت  التــي  للنشــرات  إحصــاء  وفــي 
بإعدادهــا شــهريًا، تبيــن أن عــدد النشــرات اإلحصائيــة 
نشــرة   300 الـــ  قــارب   2014 العــام  منــذ  المنشــورة 
ــواق  ــة األس ــًا لحرك ــات وتحلي ــت معلوم ــهرية تضمن ش
اللبنانيــة، وذلــك إضافــة الــى تقاريــر يوميــة منهــا نشــرة 
ــة  ــف المحلي ــاالت الصح ــرز مق ــول أب ــة ح ــة يومي إخباري
والدوليــة والتــي يتــم ارســالها ومشــاركتها داخليــًا مــع 

جميــع موظفــي وأعضــاء الهيئــة.

لألنظمــة  عــرض مفصــل  الــى  البرنامــج  هــذا  تطــرق 
ــى  ــوء عل ــاء الض ــة والق ــن الهيئ ــادرة ع ــة الص التطبيقي
التعديــات علــى القــرارات التنظيميــة للهيئــة وشــرح 
 8000 سلســلة  الجماعــي  االســتثمار  هيئــات  نظــام 
تقديــم  كمــا   2020 الثانــي  كانــون  فــي  الصــادر 
ومكافحــة  الماليــة  األوراق  تخــص  عمليــة  دراســات 
الحديثــة  التشــريعات  عــن  ولمحــة  األمــوال  تبييــض 

الماليــة. األســواق  علــى  بالرقابــة  المتعلقــة 

ســلطت هــذه الدورة الضــوء على المخاطر الرئيســية التي 
تواجــه الخدمــات الماليــة، كمــا قدمــت تفصيــل عــن أهــم 
المبــادئ المتعلقــة بــإدارة المخاطــر وحوكمــة الشــركات 
ومخاطــر الرقابــة باإلضافــة الــى عــرض التقنيــات المحددة 

التــي تســتخدم فــي معرفــة وإدارة المخاطــر وتخفيضهــا.

ــابة  ــة الش ــات العمري ــف الفئ ــى تثقي ــدف إل ــب يه كتي
حياتهــم  فــي  الماليــة  األســواق  دور  أهميــة  حــول 
اســتثمار  فــرص  تأميــن  ناحيــة  مــن  خاصــة  اليوميــة، 
جديــدة ولكــن بشــرط مقاربــة عالــم المــال واإلســتثمار 
المرتبطــة  المخاطــر  ومعرفــة  دراســة  وبعــد  بدقــة 
أيــا  منهــا  للتحــوط  األفضــل  والســبل  باالســتثمارات 
ــة  ــدى هيئ ــراء مســجلين ل ــا، واالســتعانة بخب كان نوعه
الماليــة. وللتأكــد مــن مشــاركة مضمــون  األســواق 
التقريــر مــع أوســع شــريحة ممكنــة مــن الطــاب فــي 
ــة  ــوم الهيئ ــوف تق ــة، س ــات اللبناني ــدارس والجامع الم
ــة  ــى بعــض المــدارس اللبناني ــب عل ــع الكتي بنشــر وتوزي
فــي المرحلــة األولــى وذلــك إلجــراء التقييــم المناســب 
ــورة.  ــواد المذك ــعة للم ــر موس ــة نش ــدء بحمل ــل الب قب

ومديــر األبحــاث واإلعــام الســيد طــارق ذبيــان عــن 
هيئــة األســواق الماليــة، والســيد ســعد أزهــري، رئيــس 
مجلــس اإلدارة والمديــر العــام لبنــك لبنــان والمهجــر 
ــان  ــك لبن ــام لبن ــر الع ــيران، المدي ــادي عس ــور ف والدكت

لألعمــال. والمهجــر 

تمثــل هذه الشــراكة فــي مســابقة البورصــة االفتراضية 
بــارزة  أكاديميــة  مؤسســات  مــع  للتعــاون  ســبيًا 
ــي لمعلوماتهــم  ــق العمل ــن الطــاب مــن التطبي لتمكي
المكتســبة فــي الجامعــة، ممــا يتيــح لهــم فرصــة اختبــار 

إطــار النشــاطات التــي تقــوم بهــا الهيئــة لنشــر التوعيــة 
ــي. ــتثمر اللبنان ــدى المس ل

برنـامـــج تدريـبـــي من تنظيم جمعية المدققيـــن الداخليـيـــن في لبنـــــــان

المشاركة في ندوات جامعية

هيئــة  لــدى  القانونيــة  الشــؤون  مديــرة  شــاركت 
األســواق الماليــة الســيدة كاليــن عــون معــراوي فــي 
النــدوة الدوليــة الثالثــة للقانــون التجــاري تحــت عنــوان: 
»قانــون األســواق الماليــة« التــي نظمتهــا جامعــة 
الــروح القــدس الكســليك فــي 12 نيســان 2019 . كمــا 

انفــاذًا لدورهــا الرائــد فــي تثقيــف المســتثمر، قــام 
ومديريــة  واإلعــام  األبحــاث  مديريــة  عــن  ممثلــون 
الماليــة  األســواق  هيئــة  لــدى  القانونيــة  الشــؤون 
مختلــف  فــي  جامعــة  عشــر  خمســة  الــى  بزيــارة 
المناطــق اللبنانيــة خــال الثاثــة أشــهر األخيــرة مــن 

النــدوة  شــاركت الســيدة معــراوي كمحاضــرة فــي 
ــار  ــي 2 أي ــف ف ــس يوس ــة القدي ــا جامع ــي نظمته الت
2019 حيــث ناقشــت األطــر القانونيــة لهيئــة األســواق 

ــا. ــي له ــي والرقاب ــدور التنظيم ــة وال المالي

ــف  ــى تثقي ــا عل ــة خاله ــز دور الهيئ ــام 2019. ارتك الع
الهيئــة  نشــاط  عــرض  تــم  الطــاب وتوعيتهــم حيــث 
علــى  تعريفهــم  عــن  فضــًا  والرقابــي  التنظيمــي 
ــي ترعــى حقــوق المســتثمرين  ــة الت األنظمــة التطبيقي

األســواق. عمــل  وتنظيــم  وواجباتهــم، 

محاضرة عن قانون األســواق المالية

هيئــة األســواق المالية تــزور 1٥ جامعة في لبنان
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مؤتمرات وندوات حول األسواق المالية

ندوة »لمبادرة رامي مخزومي لحوكمة الشركات« في الجامعة 
األمريكية في بريوت

تعزي�ز التمكني االقتصادي والمالي للمرأة

حوكمــة الشــركات اللبنانيــة وت�أثريهــا علــى اإلدراج فــي 
البورصــات اللبنانيــة

مؤتمر يوروموني 2019 
NAVIGATING THE FINANCIAL FUTURE

هيئــة  ولمســؤولي  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  كان 
األســواق الماليــة دور فــي تطويــر القطــاع المالــي 
مســاهمتهم  خــال  مــن  وذلــك  فيــه  والعامليــن 

فــي محاولــة لرفــع مســتوى الوعــي حــول اســتراتيجية 
حوكمــة  ثقافــة  بنــاء  فــي  الماليــة  أســواق  هيئــة 
المــدراء  مســتوى  علــى  القــدرات  وبنــاء  الشــركات 
اللبنانيــة،  الشــركات  إدارة  فــي مجالــس  المســتقلين 
شــارك نائــب رئيــس هيئــة أســواق المــال الســيد فــراس 
بعنــوان: »ســوق  نقــاش  حلقــة  فــي  الديــن  صفــي 
ــركات  ــة الش ــار حوكم ــان وآث ــي لبن ــة ف األوراق المالي
والمتوســطة«  الصغيــرة  الشــركات  إدراج  علــى 

بالســيد  ممثـلـــة  الماليــة  األســواق  هيئــة  شــاركت 
ــذي  ــا فــي برنامــج الحــوار االقتصــادي ال ســامي صليب
اســتضافته الهيئــة الوطنيــة لشــؤون  المــرأة اللبنانيــة  و 
ــم  ــز  األم ــع مرك ــراكة م ــل بالش ــاد  والعم ــة االقتص لجن
ــوزارات  ــة عــدد مــن ال المتحــدة  لاعــام UNIC ، وبرعاي
بهــدف تعزيــز التمكيــن االقتصــادي والمالــي للمــرأة 
ــى  ــات ال ــل الطاق ــا لتحوي ــعار »مع ــت ش ــباب  تح و الش
قــوى انمائيــة مســتدامة«. شــدد الســيد صليبــا العضــو 
التنفيــذي لمجلــس إدارة الهيئــة علــى دور األســواق 

ــاء  ــة لجهــود بن ــة األســواق المالي فــي إطــار دعــم هيئ
الشــركات  إدارات  مجالــس  فــي  الحوكمــة  ثقافــة 
فــراس  الســيد  الهيئــة  رئيــس  نائــب  اللبنانيــة، شــارك 
تحــت  الديــن فــي حلقــة حواريــة متخصصــة  صفــي 
ــى  ــا عل ــة وتأثيره ــركات اللبناني ــة الش ــوان: »حوكم عن
اإلدراج فــي البورصــات اللبنانيــة« الــى جانــب كل مــن 
ــا الحســيني عــن مؤسســة التمويــل الدوليــة  الســيد يحي
رجــال  تجمــع  رئيــس  زمكحــل  فــؤاد  والدكتــور   IFC
رئيــس  ومســاعد   ،  RDCL World اللبنانييــن  األعمــال 
الصرافــي  هبــا  الســيدة   )EGX( المصريــة  البورصــة 
والدكتــورة جوزيــان فهــد ســريح عــن الجامعــة اللبنانيــة 

األميركيــة.

ــة، انعقــد مؤتمــر  ــة األســواق المالي ــة هيئ بدعــم ورعاي
ن  حزيــرا  25 فــي   Euromoney  2019 نــي  يورومو
2019  تحــت عنــوان: »استكشــاف المســتقبل المالــي 
وذلـــــك   ، » Naviga ting the Financial Future
الســتطاع فــرص لبنــان فــي االســتفادة مــن التغييــرات 
اســتضاف  الصناعــة.  هــذه  تجتــاح  التــي  األساســية 
ــون  ــاع قــرار، ومبتكــرون، ومحترفــون، وتقني المؤتمــر صن
للنظــر فــي كيفيــة االنتقــال نحــو عالــم الخدمــات الماليــة 
الجديــد وكيفيــة التحــول الرقمــي فــي القطــاع المالــي.

ــز  بمداخــات ومحاضــرات ودراســات هدفــت الــى تعزي
مفهــوم األســواق الماليــة وفــرص اســتخدامها فــي 

أفضــل. اقتصــادي  نمــو  ســبيل 

لحوكمــة  مخزومــي  رامــي  »مبــادرة  تنظيــم  مــن 
ــة أســواق المــال  ــب رئيــس هيئ الشــركات«. وشــدد نائ
الســيد فــراس صفــي الديــن علــى الــدور التنظيمــي 
ــد  ــث أك ــدد، حي ــذا الص ــي ه ــة ف ــوق المالي ــة الس لهيئ
أن حوكمــة الشــركات هــي جــزء ال يتجــزأ مــن عمــل 
هيئــة األســواق التنظيمــي ومحــور اساســي فــي أطــر 
تعاطــي الهيئــة مــع المؤسســات المرخصــة مــن قبلهــا.

والمالــي  االقتصــادي  التمكيــن  تعزيــز  فــي  الماليــة 
الماليــة  االســواق  أهميــة  علــى  أكــد  للمــرأة. كمــا 
كمركــز رئيــس للتنميــة المســتدامة مــن خــال توظيــف 
المدخــرات فــي المشــاريع االســتثمارية التــي تؤســس 
ــة   ــى التحتي ــر  البن ــدة وتســاهم بتطوي لفــرص عمــل جدي
والخدمــات الرئيســية مثــل  الصحــة  والتعليــم وغيرهــا 
للمــرأة  ــة  القتصادي وا الماليــة  الثقافــة  تعزيــز  بهــدف 

ــة.  اللبناني

 أثنــى الحاضــرون علــى أهميــة دور هيئــة األســواق 
ــة فــي إرســاء ثقافــة الشــفافية وحســن العمــل  المالي
والحوكمــة الرشــيدة كمــا دورهــا فــي تأميــن أســواق 
متطــورة قــادرة علــى تأميــن تمويــل بكلفــة منخفضــة 
وفــي  للتــداول.  الشــركات  أســهم  إدراج  خــال  مــن 
هــذا الســياق، شــدد نائــب رئيــس الهيئــة الســيد فــراس 
صفــي الديــن علــى الــدور الــذي تقــوم بــه الهيئــة مــن 
خــال تخصيــص أجــزاء مــن أنظمتهــا التطبيقيــة لتفعيــل 
الحوكمــة الرشــيدة لــدى الشــركات أو األدوات الماليــة 
ــة  ــات الهيئ ــي تعــرض للعــرض العــام، مذكــرًا بتوصي الت
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم والشــركات 
أكثريــة  بتعييــن  تقــوم  بــأن  كافــة   )SAL( المغفلــة 

ــتقلين. ــدراء المس ــن الم ــا م ــس إداراته ــاء مجال أعض

العالمــي  االقتصــاد  حــول  مباشــرة  مداخلــة  وخــال 
ــة األســواق  ــي،  ناقــش رئيــس هيئ واالقليمــي والمحل
ريــاض ســامه طــرق  لبنــان  الماليــة, حاكــم مصــرف 
ــا  تطويــر القطــاع المصرفــي اللبنانــي ودور التكنولوجي
للبــاد. كمــا عقــدت عــدة  المالــي  المســتقبل  فــي 
جلســات مهّمــة ضمــت متحدثيــن دولييــن وعــرب حيــث 
شــارك الســيد فــراس صفــي الديــن ، نائــب رئيــس هيئــة 
الســوق الماليــة فــي جلســة خاصــة حــول دور أســواق 
رأس المــال وتمويــل الشــركات الناشــئة والشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة.
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التنسيق مع الهيئات والمؤسسات 
المحلية والدولية

االجتماع الثالث عشر التحاد هيئات األوراق المالية العرب�ية
 27 آذار 2019 

عمان, األردن

24 أيلول 2019 
تركيا إسطنبول، 

11 كانون األول 2019
باريس، فرنسا

13 أيار 2019
ســيدني،  أستراليا

19 أيلول 2019
ســانت بطرسبرغ، روسيا

المؤتمر السنوي الرابع واألربعون للمنظمة الدولية لهيئات 
IOSCO األوراق المالية

االجتماعات السنوية للجنة النمو واألسواق الناشئة لعام 2019

إجتماع »مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان«

مشاركة هيئة األسواق المالية في الملتقى الثامن لمنظمي 
COMCEC أسواق رأس المال االجتمــاع  فــي  الماليــة  األســواق  هيئــة  شــاركت 

ــة  ــات األوراق المالي ــث عشــر التحــاد هيئ الســنوي الثال
العربيــة الــذي انعقــد فــي 27 آذار 2019 فــي األردن 
حيــث ناقــش المجلــس خــال االجتمــاع التقريــر الســنوي 
 2019 لعــام  عملــه  وخطــة   2018 لعــام  لاتحــاد 
إضافــة إلــى مجموعــة مــن القضايــا التــي تهــم هيئــات 
ــز  ــق بتعزي ــا يتعل ــة فيم ــة، وخاص ــة العربي األوراق المالي
ــذ الخطــة  أوجــه التعــاون والتنســيق فيمــا بينهــا وتنفي
االســتراتيجية لاتحــاد. خــال حفــل االفتتــاح، كّرمــت 
هيئــة األوراق الماليــة األردنيــة لبنــان بصفتــه رئيــس 
االتحــاد للــدورة الثانيــة عشــر وذلــك علــى الجهــود التــي 

ــة بنائــب رئيســها  ــة ممثل ــة األســواق المالي شــاركت هيئ
الســيد فــراس صفــي الدين فــي المؤتمــر الســنوي الرابع 
واألربعيــن للمنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة 
)IOSCO( الــذي انعقــد فــي ســيدني،  أســتراليا  فــي 13-
17 أيــار 2019 لمناقشــة ومعالجــة القضايــا التــي تواجــه 

الجهــات الرقابيــة علــى أســواق األوراق الماليــة. 
تخلــل هــذا المؤتمــر اجتماعــات لعــدة لجــان وذلــك 
مثــل  أساســية  مواضيــع  وتطويــر  مناقشــة  بهــدف 

شــاركت هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة ممثلــة بنائــب 
الرئيــس الســيد فــراس صفــي الديــن وعضــو مجلــس 
اإلدارة التنفيــذي الســيد ســامي صليبــا فــي المؤتمــر 
 )GEMC( الســنوي للجنــة األســواق الناميــة والناشــئة

ــن ســر مجلــس إدارة  ــو عســلي أمي  شــارك الســيد رجــا اب
هيئــة األســواق الماليــة والمديــر التنفيــذي لــدى مصــرف 
لبنــان ضمــن الوفــد اللبنانــي الرســمي فــي إجتمــاع 
»مجموعــة الدعــم الدوليــة مــن اجــل لبنــان« الــذي عقــد 
فــي باريــس فــي 11 كانــون األول 2019. وتــرأس الوفــد 
اللبنانــي أميــن عــام وزارة الخارجيــة والمغتربيــن الســفير 
هانــي شــميطلي بمشــاركة وعضويــة كل مــن مديــر عام 
االقتصاديــة  والمستشــارة  بيفانــي  اآلن  الماليــة  وزارة 

لرئيــس حكومــة تصريــف األعمــال هــزار كــركا.

شــاركت هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة ممثلــة بعضــو 
مجلــس إدارتهــا الســيد فــادي فقيــه فــي الملتقــى 
الثامــن لمنظمــي أســواق رأس المــال الــذي عقدتــه 
اللجنــة الدائمــة للتعــاون االقتصــادي والتجــاري لمنظمــة 

.»COMCEC« التعــاون اإلســامي

ناقــش الملتقــى عــدد مــن القضايــا المرتبطــة بتنميــة 
الســوق والتمويــل اإلســامي ومحــو األميــة الماليــة 
الجهــات  ودور  األعضــاء  الــدول  فــي  القــدرات  وبنــاء 
اســتعرضت  كمــا  المجــاالت.  هــذه  فــي  التنظيميــة 
التنظيمــي  الصعيــد  علــى  التطــورات  آخــر  اللجنــة 
والرقابــي والمالــي للبلــدان األعضــاء فــي الملتقــى 
ووضــع توصيــات تعنــى بالسياســات االقتصاديــة العامــة 
خاصــة لدعــم وتمويــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
ــم  وصناديــق االســتثمار الجماعــي. فــي هــذا المجــال، ت
إعــداد تقريــر يتضمــن التطلعــات المســتقبلية وخطــة عمل 

ــئة  ــواق الناش ــي األس ــة Fintech ف ــا المالي بالتكنولوجي
وتأثيرهــا فــي تطويــر هــذه األســواق. كمــا تطرقــت 
الســوق  وتطــورات  المســتدام  التمويــل  ألهميــة 
 GEMC والتحديثــات التنظيميــة المقدمــة مــن قبل أعضــاء
وخاصــة المتعلقة باألصول المشــفرة وبالعمــات الرقمية.

وأشــارت اللجنــة إلــى مبــادرات لتوفيــر دعــم أكبــر ألعضاء 
األســواق الناميــة والناشــئة حيــث تــم تقديــم دراســة 

ــس  ــرض رئي ــث ع ــاد حي ــه لاتح ــرة ترأس ــال فت ــا خ بذله
الوفــد اللبنانــي ، ممثــل رئيــس هيئــة األســواق الماليــة 
فــي لبنــان االســتاذ فــادي الفقيــه أهــم التطــورات 
التــي شــهدتها أســواق رأس المــال العربيــة و الدوليــة 
وخاصــة  االتحــاد  أنجزهــا  التــي  األعمــال  وأهــم 
اإلنجــازات فــي مجــاالت الرقابــة و تحديــث التشــريعات 
والتنظيــم و االنفــاذ  ووضــع األطــر واآلليــات المناســبة 
لتعزيــز قدراتهــا الرقابيــة و تطويــر قواعــد الشــفافية 
وذلــك  والتوعيــة  التعليــم  و  الحوكمــة  و  واإلفصــاح 

لضمــان اســتقرار األســواق الماليــة وتوازنهــا.

التمويــل المســتدام، تجزئــة الســوق، وإدارة األصــول 
القــدرات. وبنــاء 

علــى هامــش المؤتمــر، أجــرى الســيد صفــي الديــن 
عــدة اجتماعــات مــع جهــات رقابيــة ودوليــة أبرزهــا 
ــر األســواق  ــي لمناقشــة خطــة تطوي ــك الدول مــع البن
ــة  ــات المالي ــة الخدم ــع لجن ــاء م ــد لق ــا عق ــة كم المالي
الموريشيوســـية  لمناقشــة ســبل التعــاون بيــن الدولتين. 

لعــام 2019 فــي مدينــة ســانت بطرســبرغ، روســيا وذلــك 
فــي 19و20 أيلــول 2019.

المتعلقــة  المواضيــع  مــن  عــدًدا  اللجنــة  ناقشــت 

ــة  ناقــش الوفــد اللبنانــي مــع أعضــاء المجموعــة الدولي
ــة فــي  ــات المالي ــج وعــن الهيئ ــن عــن دول الخلي وممثلي
االمــم المتحــدة خارطــة طريــق مــن شــأنها تفعيــل آليــة 
ــي  ــي. وف ــع الدول ــن المجتم ــم م ــررات بدع ــذ المق تنفي
ــاندة  ــتعدادها لمس ــة اس ــدت المجموع ــار، أك ــذا االط ه
لبنــان فــي تحديــد التدابيــر التــي يتوجــب اتخاذهــا وطــرق 

ــة. الدعــم المتاحــة للغاي

العــام 2020. وقــد شــارك فــي فعاليــات هــذا الملتقــى 
ــب  ــى جان ــة ال ــة الدولي ــات الرقابي ــن الهيئ ــر م ــدد كبي ع

المنظمــات األعضــاء فــي اللجنــة.

علــى هامــش الملتقــى، شــارك الســيد فــادي فقيــه فــي 
ورشــة عمــل متخصصــة تحــت عنــوان: »هيئــات اإلســتثمار 
الجماعــي والصكــوك، مــن منظــار األســواق الماليــة 
والهيئــات الرقابيــة« والتــي عقــدت فــي 24 و25 أيلــول 
2019، حيــث عــرض المشــاركون خالهــا ألســواق األوراق 
ــي  ــا ف ــاء ودوره ــدول األعض ــدى ال ــة ل ــة العقاري المالي
تعزيــز أســواق رأس المــال. وشــددت النقاشــات علــى 
كيفيــة االســتفادة مــن المســتثمر وتطويــر االقتصــاد 
بشــكل عــام، مع التركيز علــى دور FinTech في مواجهة 
العقبــات التــي يمكــن أن تصــادف عمليــة تطويرالســوق 

.COMCEC العقــاري فــي الــدول األعضــاء فــي

ــع  ــي م ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــاعدة الفني ــول المس ح
ــي  ــن اإللكترون ــة األم ــة، وأهمي ــي األوراق المالي منظم
وإدارة األزمــات وتحليــل مخاطــر االســتقرار المالــي.  كمــا 
عقــد علــى هامــش االجتماعــات الســنوية للجنــة ورشــة 
عمــل حــول »بنــاء مرونــة ماليــة لبيئــة متغيــرة - تمكيــن 
القيــادة«، حيــث تــم تقديــم عــدد مــن الحــاالت العمليــة 

بهــذا الشــأن.
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ممثلــة  اللبنانيــة  الماليــة  األســواق  هيئــة  وقعــت 
بالســيد ســامي صليبــا، عضــو المجلــس التنفيــذي لهيئــة 
األســواق الماليــة، مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة الخدمــات 
تعزيــز  إلــى  تهــدف    FSC الموريشيوســـية   الماليــة 
علــى هامــش  وذلــك  المعلومــات  وتبــادل  التعــاون 
الــدورة الثامنــة عشــر للمنظمــة الفرنكوفونيــة لهيئــات 
الرقابــة الماليــة  IFREFI التــي عقــدت فــي جمهوريــة 
الموريشــيوس برئاســة هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة 

ــول 2019.  ــى 6 أيل ــن 4 ال م
وقــد تركــزت محــاور الــدورة الثامنــة عشــر للمنظمــة 
الفرنكوفونيــة لهيئــات الرقابــة الماليــة علــى النمــو 

بحضــور  وذلــك  المســتدامة  والتنميــة  االقتصــادي 
المشــاركون  أكــد  حيــث  ورقابــي،  ودولــي  رســمي 
البيئيــة  المشــاريع  تمويــل  أهميــة  علــى  خالهــا 
تقييــم  كمــا  الرشــيدة  والحوكمــة  واإلجتماعيــة 
ــرام  ــزوم احت ــتثمارات ول ــة لاس ــؤولية االجتماعي المس

المنظمــة. أعضــاء  كافــة  لــدى  الدوليــة  المعاييــر 
 وفــي ختــام الــدورة، أعلــن الســيد صليبــا بصفتــه رئيــس 
الماليــة   الرقابــة  لهيئــات  الفرنكوفونيــة  المنظمــة 
IFREFI ، أن الــدورة الســنوية القادمــة 2020 ســتنعقد 
ــة  ــة البلجيكي ــات المالي ــواق والخدم ــة األس ــة هيئ برعاي

ــل. ــي بروكس )FSMA(، ف

كرمــت »مبــادرة غربــال« هيئــة األســواق الماليــة مــن 
بيــن 17 إدارة عامــة مــن أصــل 140، التزمــت بأحــكام 
ــى المعلومــات كمــا  ــون الحــق فــي الوصــول إل قان
ضمــن  المطلوبــة  بالمعلومــات  المبــادرة  تزويــد 

ــون. ــي القان ــددة ف ــة المح المهل

المكتبــة  فــي  احتفــال  فــي  المبــادرة  أتــت هــذه 
 2019 أيلــول   27 فــي  الصنائــع  فــي  الوطنيــة 
بحضــور عــدد مــن النــواب والمــدراء العاميــن ورؤســاء 
المصالــح وممثليــن عــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
تطويــر  مديــرة  عّرفــت  وقــد  والعالميــة.  المحليــة 
المشــاريع فــي “غربــال” الحاضريــن علــى المبــادرة 
تعزيــز  بهــدف   2018 العــام  فــي  انطلقــت  التــي 
ــام  ــن الع ــي القطاعي ــاد ف ــة الفس ــفافية ومحارب الش
تقريرهــا  “غربــال”  جمعيــة  عرضــت  حيــث  والخــاص. 

اإلدارات  فــي  المالــي  واإلنفــاق  الشــفافية  حــول 
العامــة اللبنانيــة – للعــام 2017 – وذلــك بالتعــاون 
ــة. ــة اإلداري ــة لشــؤون التنمي ــر الدول ــب وزي مــع مكت

ــع  ــاق الموق ــدم وإط ــر المق ــتعراض التقري ــد اس وبع
يتيــح  والــذي  بالمبــادرة  الخــاص  اإللكترونــي 
ــة كافــة  ــة العاّم ــود الموازن ــة بن للمســتخدمين مراقب
اإلدارات  مــن  عــدد  تكريــم  تــم  تفاعلّيــة،  بطريقــة 
ــول  ــق الوص ــون ح ــق قان ــع تطبي ــي تتاب ــمية الت الرس
إلــى المعلومــات. تســلم الــدرع التكريمــي عــن هيئــة 
األســواق الماليــة مديــر األبحــاث واإلعــام الســيد 
ــي رؤســاء  ــب عــدد مــن ممثل ــى جان ــان ال طــارق ذبي
ومــدراء اإلدارات والهيئــات العامــة وذلــك لشــكرهم 
وتشــجيعهم، وحــّث إدارات أخــرى على تطبيــق القانون.

»مبادرة غربال« للشفافية ت�كرم هيئة األسواق المالية

مذكرات التفاهم
مذكرة تفاهم بني هيئة الخدمات المالية في جمهورية 

الموريشيوس وهيئة األسواق المالية اللبنانية

التاري�خ

الئحة باالتفاقيات الموقعة منذ إطالق عمل هيئة األسواق المالية

البلد الهيئة#
فرنسا 1

جمهورية مصر العرب�ية 2

قطر 3

تونس 4

الهيئة العامة للرقابة المالية

هيئة األسواق المالية

هيئة تنظيم مركز قطر للمال

هيئة السوق المالّية

2014/05/05

2014/11/25

2014/12/15

2015/06/01

اإلمارات العرب�ية المتحدة 5

ألمانيا 7

اإلمارات العرب�ية المتحدة 6

روسيا االتحادية 8

سلطنة ُعمان 9

السلطة التنظيمّية للخدمات 
المالّية

هيئة الرقابة األلمانية

هيئة األوراق المالية والسلع

البنك المركزي لالتحاد الروسي

الهيئة العامة لسوق المال

2015/12/01

2016/05/20

2016/02/29

2017/01/24

2017/03/07

الجمهورية اللبنانية 10

اإلمارات العرب�ية المتحدة 11

جمهورية قربص 12

لجنة الرقابة على هيئات الضمان

سلطة دبي للخدمات المالية

هيئــة األوراق الماليــة والبورصات 
القربصية

2017/06/13

2017/09/19

2018/08/28

جمهورية الموريشيوس هيئــة الخدمات المالية 13
  FSC  الموريشيوسـية

2019/09/5
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مالية »هيئة األسواق«
حوالــي   2019 العــام  فــي  الهيئــة  نفقــات  بلغــت 
النفقــات  وتشــّكل  لبنانيــة  ليــرة  مليــار   14،233
الجاريــة حوالــي 93 %  مــن المجمــوع العــام، حيــث 
يخصــص الجــزء األكبــر مــن هــذه النفقــات لدفــع أعبــاء 

وملحقاتهــا. األجــور  تتضّمــن  اّلتــي  الموظفيــن 

بتدقيــق   Deloitte & Touche شــركة  قامــت  وقــد 
المعاييــر  وفــق   2019 للعــام  النهائيــة  الحســابات 
بقواعــد  التقّيــد  تتطّلــب  والتــي  للتدقيــق  الدوليــة 
الســلوك المهنــي. وقــد اســتخلصت أّن جميــع البيانــات 
ــة. ــي للهيئ ــع المال ــادل الوض ــكل ع ــر بش ــة تظه المالي

الئحة نفقات و موازنة الموجودات الثابتة المادية للعام 2019 
)مالي�ني اللريات(

الئحة نفقات و موازنة الموجودات الثابتة المادية للعام 2020 
)مالي�ني اللريات(

مجموع

مجموع

كانون
الثاني

كانون
الثاني

شباط

شباط

اذار

اذار

نيسان

نيسان

ايار

ايار

حزي�ران

حزي�ران

تموز

تموز

آب

آب

أيلول

أيلول

تشري�ن
األول

تشري�ن
األول

تشري�ن
الثاني

تشري�ن
الثاني

كانون
األول

كانون
األول

موازنة 
عام 2019

موازنة 
عام 2020

المجموع االجمالي 

المجموع االجمالي 

اعباء مواد 
إستهالكية 

اعباء مواد 
إستهالكية 

اعباء موظفني 

اعباء موظفني 

إتصاالت

إتصاالت النفقات الجارية 

النفقات الجارية 

مؤتمرات و هيئات 
دولية 

مؤتمرات و هيئات 
دولية 

اإلحتياطي العام النظامي

اإلحتياطي العام النظامي

اإلحتياطي العام النظامي

اإلحتياطي العام النظامي

اعباء أشغال عقارات 

اعباء أشغال عقارات 

اعباء خدمات
تجهيزات إدارية   و 

اعباء خدمات
تجهيزات إدارية   و 

عقود استشارية

عقود استشارية

النفقات الرأسمالية 

النفقات الرأسمالية 

14،233

13,990

1,283

1,094

1,191

1,046

926

801

63

61

27

18

13

13

8

8

75

66

79

79

55

16

36

31

2

0.48

 861

865

795

834

615

641

31

29

27

18

43

43

8

8

42

66

29

29

41

6

24

25

1

0.18

1,711

1,714

1,606

1,639

1,231

1,256

248

241

26

17

13

13

7

7

42

66

39

39

55

25

48

49

2

956

905

883

873

645

656

36

34

27

18

13

13

8

8

75

65

79

79

45

6

26

26

1

0.18

862

873

793

832

616

641

30

29

26

17

43

43

7

7

42

66

29

29

44

16

24

25

1

0.480.48

1,531

1,551

1,433

1,490

1,062

1,106

253

251

25

16

13

13

9

9

42

66

29

29

53

16

43

45

2

0.33 0.75

934

899

857

862

626

651

31

29

26

17

13

13

7

7

75

66

79

79

50

11

26

26

2

0.15

848

847

780

818

626

651

36

34

25

17

13

13

9

9

42

65

29

29

43

5

23

25

1

0.48

1,766

1,767

1,660

1,700

1,295

1,321

248

246

26

18

13

13

7

7

42

66

29

29

55

16

50

51

2

0.18

989

956

917

922

686

711

31

29

25

16

13

13

8

8

75

66

79

79

43

6

28

28

1

0.18

891

896

823

864

671

696

36

34

25

17

13

13

7

7

42

68

29

29

42

6

25

26

1

0.484.35

1,601

1,623

1,501

1,560

1,135

1,179

248

246

26

17

13

13

8

8

42

68

29

29

53

16

45

47

2

311

206

10,134

10,310

93

93 13,239

13,438

216

216

398

404

17

1,291

1,262

636

793

558

558

579

145
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اسم الشركات 
المدرجة

غري ماليمالي
البنك اللبناني للتجارة

بنك عوده
بنك بريوت

بنك بيبلوس

شركة رسامني يونس
سوليدير

شركة الرتابة اللبنانية هولسيم

شركة االسمنت االبيض

 بنك بيمو

بنك لبنان و المهجر

)الجدول رقم 1(

)الجدول رقم 2(

)الجدول رقم 3(

64 اإلجمالي

أداء بورصة بريوت

يبلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي بورصــة بيــروت 10، 
موجــودة فــي الجــدول رقــم )1( أعــاه، إلــى جانــب 
عــدة أدوات ماليــة يتــم التــداول بهــا. انخفضــت القيمــة 

يقــدم الجــدول رقــم )2( صــورة واضحــة عــن المعــدل 
ــة  ــهم المدرج ــوقية لألس ــة الس ــر القيم ــهري لمؤش الش
المعــدل  إلــى جنــب مــع  بيــروت جنبــًا  بورصــة  فــي 
الشــهري لمؤشــر القيمــة الســوقية للمصــارف المدرجــة 
فــي بورصــة بيــروت خــال الفتــرة الزمنيــة الممتــدة 
مــن 2015 إلــى 2019. أظهــر معــدل مؤشــر القيمــة 
الســوقية لألســهم المدرجــة فــي بورصــة بيــروت خــال 
كانــون األول 2019 تراجعــًا بنســبة 24.16% إذ أقفــل 

الســوقية لبورصــة بيــروت بنســبة 20.71% فــي آخــر ســنة 
2019 لتصبــح 7.6 مليــار دوالر أميركــي مقابــل 9.6 مليــار 
دوالر أميركــي فــي آخــر يــوم تــداول مــن العــام 2018.

ــل 68.43 نقطــة فــي  ــى معــدل 51.90 نقطــة مقاب عل
.2018 األول  كانــون 

أمــا معــدل مؤشــر القيمــة الســوقية للمصــارف المدرجــة 
فــي بورصــة بيــروت فســجل تراجعــًا خــال كانــون األول 
ــى معــدل 463.99  2019 بنســبة 27.92%، إذ أقفــل عل
نقطــة مقابــل 643.72 نقطــة فــي كانــون األول 2018. 
شــطب مــن التــداول ســهم »BLC Preferred »C ليصبــح 

عــدد األســهم قيــد التــداول 27.

201٥

201٥

201٥

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

ملخص تقري�ر السوق

تطور المعدل الشهري لمؤشر األسهم المدرجة في بورصة بريوت من سنة 2019-201٥

تطور المعدل الشهري لمؤشر المصارف في بورصة بريوت من سنة 2019-201٥

حجم السوق

سيولة السوق

9,745

30

%5.54

10,939

30

%8.57

10،759

29

%6.35

8,790

28

%5.98

5,732

27

%2.61

عدد العمليات على السوق

إجمالي عدد األوراق 
المالية المدرجة

نسبة الدوران في التداول= 
 Turnover Ratio

قيمة التداول السنوية / معدل 
القيمة السوقية السنوية

74,774,129

10

%92.74

119,745,228

10

%100.07

85،919،093

10

%99.37

89,879,701

10

%99.28

34,986,735

10

%96.76

كمية األسهم المتداولة

إجمالي عدد الشركات 
المدرجة

 نسبة األسهم الحرة

629,973,104

11,36٥

963,814,191

11,248

741,753,014

11,672

632,842,372

10,٥88

218,303,290

8,37٥

قيمة األسهم المتداولة )$(

متوسط القيمة السوقية 
في السنة الحالية )مليون 

دوالر أمريكي(

2,592,4823,982,7033,116,6092,681,5351,128,669 متوسط قيمة التداول 
اليومي )$(

307,712494,815361,005380,846109,335 متوسط كمية التداول 
اليومي

243242238236221 عدد أيام التداول

8.4388.637.046.24  القيمة/الكمية

يقــدم الجــدول رقــم )3( ملخــص حــول الحركــة علــى 
بورصــة بيــروت، حيــث يشــير الــى انخفــاض كمية األســهم 
المتداولــة فــي العــام 2019 بنســبة 61.07% لتســجل 
34,986,735 ســهمًا مقابــل 89,879,701 ســهمًا فــي 
ــد  ــة فق ــهم المتداول ــة األس ــا قيم ــنة 2018. أم ــر س آخ
انخفضــت بنســبة 65.50% فــي آخــر كانــون األول 2019 

حيــث بلغــت قيمتهــا 218 مليــون دوالر أميركــي مقابــل 
ــام  ــداول ع ــخ إقفــال الت ــون دوالر أميركــي تاري 633 ملي
2018. امــا عــدد العمليــات علــى الســوق فــي ســنة 
ــة  ــل 8,790 فــي نهاي ــة مقاب 2019 فــكان 5,732 عملي

عــام 2018، أي بانخفــاض يقــارب ال %34.79. 
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ــتثمار  ــق االس ــدد صنادي ــى ع ــم )4( إل ــدول رق ــير الج يش
يبلــغ  والتــي  صنــدوق،   15 أي  المحليــة،  الجماعيــة 
مجمــوع اكتتابــات المشــتركين بهــا حوالــي 270 مليــون 
ــة  ــات المحلي ــة الهيئ ــن قيم ــي.  94.76% م دوالر أميرك
ــي  ــا %4.36 ف ــان يليه ــي لبن ــتثمارات ف ــى اس ــز عل ترتك

النطــاق الدولــي.

فــي  االكتتــاب  قيمــة  مــن   %97.04 حوالــي  ترتكــز 
هيئــات االســتثمار الجماعــي المحليــة فــي أوراق ماليــة 
األســهم  فــي   %1.98 وحوالــي  الثابــت  الدخــل  ذات 
االجماليــة  االكتتــاب  قيمــة  تراجعــت   .)Equities(
بحوالــي 49.29 % لتصــل الــى حوالــي 269.63 مليــون 
دوالر أمريكــي مقارنــة بـــ 531.66 مليــون دوالر أمريكي 

فــي العــام 2018.

هيئات االست�ثمار الجماعي المحليةاألدوات المالية المركبة وغري المركبة

ســجل عــدد المكتتبيــن فــي األدوات الماليــة المركبــة    
5,156 مكتتــب نهايــة العــام 2019 مقارنــة بـــ 7,716 
مكتتــب فــي العــام 2018، أي بتراجــع وصــل الــى 

.%33.18

أمــا بالنســبة لقيمــة االكتتــاب االجماليــة فــي شــهر 
كانــون الثانــي 2019 فــي األدوات الماليــة المركبــة 
أمريكــي مقارنــة  فقــد ســجلت 881,225,111 دوالر 
بـــ  1,482,612,52دوالر أمريكــي فــي العام 2018، أي 

بتراجــع وصــل الــى %68.24.

ــدد  ــجل ع ــة، س ــر المركب ــة غي ــص األدوات المالي ــا خ فيم
المكتتبيــن 7،519 مكتتــب نهايــة العــام 2019 مقارنــة 
بـــ 9،870 مكتتــب فــي العــام 2018، أي بتراجــع وصــل 
الــى 23.9%. أمــا قيمــة االكتتــاب االجماليــة فــي شــهر 
كانــون الثانــي 2019 فــي األدوات الماليــة غيــر المركبة 
ــي  ــن العام ــبة 3.9% بي ــًا بنس ــًا تراجع ــهدت أيض ــد ش فق
2018 و2019 مــن 3,051,920,690 فــي العــام 2018 

الــى 2,933,059,342 فــي العــام 2019.

كانون األول 2019 كانون األول 2018كانون األول 2019 كانون األول 2018

نسبة
التغرّي

نسبة
التغرّي

2,933.1 7,5193,051.9 9,870

أدوات مالية 
مركبة

أدوات مالية غري 
مركبة

مجموع

% -3.90 %-23.82

881.2 5,1561,482.6 7,716 %-40.50 %-33.18

3,814.3 12,67٥4,٥34.٥ 17,٥86%-1٥.88 %-27.93

قيمة االكت�تاب
)مليون دوالر(

عدد المكت�تبني

هيئات االست�ثمار الجماعي المحلية 

العملة

إجمالي عدد هيئات االست�ثمار الجماعي المحلية

USD

إجمالي عدد المكت�تبني

LBP

مجموع االكت�تاب )$(

رأسمال مفتوح

2,868

5

1٥

9

269,628,44٥.٥1$

1٥

EUR

األوراق البديلة

أسهم

1

5

1

5أوراق مالية ذات الدخل الثابت

1تخصيص مختلط

3سوق المال

قطاع االست�ثمار

نوع المؤسسة

الشرق االوسط

مؤسسات مالية/شركات وساطة مالية

لبنان

مصارف

4

6

7

9

3دولي

1أمريكا الشمالية

)الجدول رقم 4(

نوع االست�ثمار
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توزيع هيئات االست�ثمار الجماعي المحلية

نسبة التغري السنوية بني 2019-2018

6 11

إنخفاض قيمة االكتتاب 
بـ 262$ مليون دوالر

%-49.29

إنخفاض العدد بـ  
1،683 مكتتب

%-36.98

إنخفاض العدد بـ 5 
هيئات 

%-2٥.00

مصارف

نسبة التغري

2019 2018

قيمة االكت�تاب عدد المكت�تبني عدد الهيئات

9 9 مؤسسات مالية/شركات وساطة مالية

1٥ 20 المجموع اإلجمالي

النوع

النوع

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

قيمة اإلكت�تاب 
)مليون دوالر(

قيمة اإلكت�تاب 
)مليون دوالر(

عدد
المكت�تبني

عدد
المكت�تبني

العدد

العدد

هيئات االست�ثمار الجماعي المحلية/سنة 2018

هيئات االست�ثمار الجماعي المحلية/سنة 2019

%10.66

%1.98

%0.57

%0.07

%15.00

%6.67

56.70   $ 

5.33   $ 

26

2

3

1

سوق المال

أسهم

%86.90

%97.04

%95.78

%94.74

%50.00

%33.33

461.99   $ 

261.65  $

4،359

2،717

10

5

أوراق مالية 
ذات الدخل 

الثابت

أوراق مالية 
ذات الدخل 

الثابت

%1.77

%1.82

%-0.34

% -1.70

%0.04

%0.42

%3.27

%4.11

%5.00

%6.67

%25.00

%33.33

 9.39   $ 

4.91   $ 

-1.80   $ 

  -4.60   $ 

2

12

149

118

1

1

5

5

أسهم

تخصيص مختلط

األوراق البديلة

األوراق البديلة

%1.01

%0.86

%100

%100

%0.33

%0.66

%100

%100

%5.00

%20.00

%100

%100

5.38   $ 

2.33  $ 

٥31.66   $ 

269.63    $ 

15

19

 4,٥٥1

2،868

1

3

20

1٥

تخصيص مختلط

سوق المال

المجموع 
اإلجمالي

المجموع 
اإلجمالي
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الفصــل الثالــث: حركــة األســواق المالية فــي لبنان

هيئات االست�ثمار الجماعي األجنبية

هيئات االست�ثمار الجماعي األجنبية

قطاع االست�ثمار

العملة

نوع االست�ثمار

نوع المؤسسة

إجمالي عدد صناديق االست�ثمار

دولي

USD

األسواق الناشئة

األوراق البديلة

مصارف

إجمالي عدد المكت�تبني

أوروبا

EUR

روسيا

سندات

مؤسسات مالية/شركات وساطة مالية

GBP

دول منظمة التعاون االقتصادي

متنوع

صناديق التحوط

صناديق االست�ثمار

CHF

أمريكا الالتينية

سوق السلع

JPY

لبنان

أسهم

تخصيص مختلط

أسهم الخاصة

SAR

أفريقيا

أوراق مالية ذات الدخل الثابت

سوق المال

تخصص

مجموع االشرتاكات )$(

آسيا

رأسمال مفتوح

أمريكا الشمالية

رأسمال محدد

الشرق االوسط

صندوق تحوط

المملكة المتحدة

2,443

66

115

2

7

71

9

2

1

8

38

15

7

1

3

5

210

27

18

1

1

82

6

3

407

215

264

6

6

336

633,288,622.60$

40

381

45

19

10

7

8

2019
336%-33.20 503 مصارف

نسبة التغري 2018

توزيع هيئات االست�ثمار الجماعي األجنبية

71%-45 128 مؤسسات مالية/شركات وساطة مالية

407%-3٥.٥0 631 المجموع اإلجمالي

)الجدول رقم ٥(

صناديــق  اجمالــي  عــدد  أن   )5( رقــم  الجــدول  يبيــن 
بانخفــاض  بلــغ 407 صندوقــًا أي  االســتثمار األجنبيــة 
يقــارب  وبتراجــع   ،2018 العــام  مــن   %35.50 حولــي 
الــى حوالــي  لتصــل  اإلكتتــاب  22.53% فــي قيمــة 
 788.44 ب  مقارنــة  أمريكــي  دوالر  مليــون   610.77

.2018 العــام  فــي  أمريكــي  دوالر  مليــون 

تركــز حوالــي 79.36% مــن هيئــات االســتثمار الجماعــي 
وحوالــي  الثابــت  الدخــل  ذات  الماليــة  األوراق  فــي 
7.46% فــي األســهم الخاصــة. كمــا يبيــن الجــدول أن 
المكتتبيــن فــي صناديــق االســتثمار األجنبيــة قــد فضلــوا 
ــي  ــتثمار ف ــا االس ــان )37.31%( يليه ــي لبن ــتثمار ف االس

نطــاق الشــرق األوســط )%31.45(.
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الفصــل الثالــث: حركــة األســواق المالية فــي لبنان

النسبةالنوع النسبة قيمة اإلكت�تاب النسبة
)مليون دوالر(

عدد
المكت�تبني العدد

هيئات االست�ثمار الجماعي االجنبية/سنة 2019

%7.73

%2.88

%7.72

%0.71

%4.42

%1.97

 47.22 $

17.59 $

184

17

18

8

أسهم الخاصة

صناديق التحوط

%78.60 %51.03 %19.90502.58 $ 1,277 82 أوراق مالية ذات 
الدخل الثابت

%3.63

%0.09

%0.04

%0.00

%3.11

%0.10

%0.03

%4.07

%0.34

%0.04

%0.04

%27.70

%0.29

%0.34

%6.63

%0.74

%0.25

%0.25

%51.60

%1.47

%1.72

 22.15 $

 0.55 $

0.22 $
0.00 $

18.98 $

0.59 $

 0.20 $ 

97

8

1

1

660

7

8

27

3

1

1

210

6

7

تخصيص مختلط

تخصص

متنوع

سوق السلع

أسهم

سوق المال

سندات

%3.54

%0.26

%100

%7.43

%0.25

%100

%9.34

%1.47

%100

21.62 $

1.59 $

610.77   $ 

177

6

2,383

38

6

407

صناديق االست�ثمار

األوراق البديلة

المجموع اإلجمالي

%-32.٥1%-22.٥3 %-3٥.٥0 نسبة التغري

النسبةالنوع النسبة قيمة اإلكت�تاب النسبة
)مليون دوالر(

عدد
المكت�تبني العدد

هيئات االست�ثمار الجماعي االجنبية/سنة 2018

%8.54

%2.58

%8.18

%4.36

%6.50

%10.78

67.31   $ 

   20.33   $ 

289

154

41

68

تخصيص مختلط

صناديق االست�ثمار

%69.90 %42.40 %17.43551.09   $ 1,497 110 أوراق مالية ذات 
الدخل الثابت

%7.23

%0.06

%0.01

%4.48

%0.41

%0.01

%27.95

%0.08

%0.03

%3.43

%1.08

%0.28

%53.25

%0.48

%0.16

%2.69

%0.32

%1.58

    57.01   $ 

   0.44   $ 

    0.10   $ 

35.33   $  

   3.25   $ 

   0.08   $  

987

3

1

121

38

10

336

3

1

17

2

10

أسهم

سوق السلع

سوق المال

أسهم الخاصة

متنوع

سندات

%6.19

%0.59

%100

%11.44

%0.76

%100

%3.01

%3.80

%100

   48.83   $ 

   4.68   $  

788.44   $ 

404

27

3,٥31

19

24

631

صناديق التحوط

األوراق البديلة

المجموع اإلجمالي

إنخفاض قيمة االكت�تاب 
بـ 177.67$ مليون دوالر

إنخفاض العدد بـ  
1،148 مكت�تب

إنخفاض العدد بـ  224 
هيئة 

قيمة االكت�تاب عدد المكت�تبني عدد الهيئات

نسبة التغري السنوية بني 2019-2018
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الفصل الرابع
تطلعات الهيئة للعام 2020
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الفصــل الرابــع: تطلعــات الهيئــة للعــام 2020

ــر  ــة وتطوي ــى متابع ــة عل ــواق المالي ــة األس ــل هيئ تعم
نشــاطاتها علــى جميــع األصعــدة، إن كان علــى الصعيــد 

ــتثمر. ــة المس ــي أو حماي ــي أو الرقاب التنظيم

وبعــد اإلعــان عــن ترخيــص منصــة التــداول اإللكترونــي 
ومنــح رخصــة إنشــائها بحســب المعاييــر المحــددة مســبقًا 
ــل  ــة العم ــتكمل الهيئ ــوف تس ــروط، س ــر الش ــن دفت ضم
ــرع  ــة بأس ــاق المنص ــى إط ــة عل ــة الرابح ــع المجموع م
وقــت ممكــن ممــا يشــكل نقطــة تحــول فــي عمــل 

ــة. ــة اللبناني ــواق المالي األس

ــدى  ــتثمر إح ــة المس ــا أن حماي ــرى، وبم ــة أخ ــن جه وم
أبــرز األهــداف لهيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة، وكــون 
الهيئــة عضــوا في المنظمـــة الدوليـــة لهيئـــات األســواق 
ــى اســتضافة  ــة عل ــة IOSCO، ســوف تعمــل الهيئ الماليـ
األســبوع العالمــي للمســتثمر فــي العــام 2020 تأكيــدًا 

ــة وتثقيــف المســتثمر. ــر لحماي ــد كمنب علــى دوره الرائ

ــة  ــات التوعي ــة حم ــتواصل الهيئ ــار، س ــذا اإلط ــي ه وف
ــة المســتثمر  ــي تصــب فــي ســبيل حماي ــة الت اإللكتروني
وذلــك عبــر كافــة مواقــع التواصــل االجتماعــي المرتبطة 
ــر عــدد ممكــن  بهــا، وذلــك مــن أجــل الوصــول الــى أكب

مــن األشــخاص والمؤسســات.

اخيــرًا وفــي إطــار التعــاون الدولــي لمصلحــة تفعيــل 
ــة  ــتكمل الهيئــ األســواق الماليــة اللبنانيــة، ســــوف تســ
عملهــا مــع الهيئــات الدوليــة ال ســيما البنــك الدولــي 
الماليــــة،  األســــواق  تطويــــر  بخطــــة  يتعلــق  بمــا 
ــركات  ــم الشــ ــاص ودعــ ــاع الخــ ــراك القطــ ــك إلش وذل
ــوة  ــذه الخط ــي ه ــم. تأت ــرة الحجـ ــطة والصغيـ المتوســ
فــي إطــار التحــوالت التــي تفــرض نفســها فــي القطــاع 
ــة والبورصــات  ــث ســيكون لألســواق المالي ــي، بحي المال
الــدور األبــرز فــي عمليــات تمويــل القطــاع الخــاص فــي 

المراحــل المقبلــة.
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الفصل الخامس
هيئة األسواق المالية، 

ما هي؟
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الهيكلّية التنظيمّية في العام 2019  
تتأّلــف هيئــة األســواق الماليــة مــن ثــاث وحــدات 
رئيســّية هــي: األمانــة العامــة، وحــدة الرقابــة علــى 
ــات  ــى المديري ــًة إل ــات؛ إضاف ــة العقوب ــواق، ولجن األس
اإلدارة  مديريــة  القانونيــة،  الشــؤون  مديريــة  التاليــة: 

مديريــة  المعلوماتيــة،  مديريــة  البشــرية،  والمــوارد 
والمراقبــة  األمــن  ومديريــة  واإلعــام،  األبحــاث 

العامــة. والخدمــات 

الفصــل الخامــس: هيئــة األســواق الماليــة، ما هي؟

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

األمانة العامة

وحدة الرقابة على األسواق المالية

ــف  ــس مؤّل ــة مجل ــواق المالي ــة األس ــى إدارة هيئ يتوّل
لبنــان.  مصــرف  حاكــم  برئاســة  أعضــاء  ســبعة  مــن 
تنقســم عضويــة المجلــس الــى ثاثــة أعضــاء متفّرغيــن 
والشــؤون  الماليــة  األســواق  شــؤون  فــي  خبــراء 
متفّرغيــن  غيــر  أعضــاء  وثاثــة  والمالّيــة  المصرفّيــة 
يمّثلــون الــوزارات واإلدارات المعنّيــة مباشــرة بعمــل 
ــام  ــر ع ــام، مدي ــة الع ــر وزارة المالي ــم مدي ــة، وه الهيئ
وزارة االقتصــاد ورئيــس لجنــة الرقابــة علــى المصــارف.

شــأنها  مــن  شــاملة  بصاحيــات  المجلــس  ويضّطلــع 
أن تعــّزز حمايــة المســتثمر وتشــجيع االســتثمار فــي 
األنظمــة  وضــع  صاحيــة  ولــه  الماليــة.  األســواق 
واألنظمــة  وإدارتهــا،  البورصــات  بإنشــاء  العامــة 
المؤّسســات  أعمــال  وتســيير  بإنشــاء  المتعلقــة 
التــي تتعاطــى الوســاطة الماليــة وتوظيــف أمــوال 
األنظمــة  بوضــع  المجلــس  ُيعنــى  كمــا  الجمهــور، 
المتعلقــة باألدبيــات التــي يتوّجــب علــى البورصــات 
وعلــى مســتخدميها، وكذلــك علــى مقّدمــي الخدمــات 
الماليــة ومســتخدميهم التقّيــد بهــا. ومــن صاحيــات 

ــل  ــل والعم ــيير التواص ــة بتس ــة العام ــط دور األمان يرتب
الماليــة  األســواق  هيئــة  ومديريــات  وحــدات  بيــن 
ــس اإلدارة. وهــي ايضــًا  ــرارات مجل ــذ ق وبمتابعــة تنفي
التحقيقــات  فتــح  للمجلــس  االقتــراح  علــى  تعمــل 
ألحــكام  المخالفــات  بشــأن  االســتقصائيات  وإجــراء 
القانــون 161 أو ألحــكام األنظمــة أو التعليمــات أو 

ــدى  ــة م ــواق المالي ــى األس ــة عل ــدة الّرقاب ــب وح تراق
ســامة  مــن  وتتحقــق  التطبيقيــة،  باألنظمــة  التقّيــد 
ــات  ــرارات والتوجيه ــة والق ــات باألنظم ــد المؤسس تقّي
الموضوعــة، ومــن توّفــر شــروط التــداول المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون. ولهــا أن تطلــب مــن مفّوضــي 
مراقبــة الشــركات والهيئــات المعنيــة أو مــن خبــراء 
ــل إضافــي لعملياتهــا؛  ــق أو تحلي ــام بتدقي مســتقلين، القي
الكتشــاف  األدلــة  وتجمــع  االســتقصائيات  وتجــري 
المخالفــات المضرة بســامة التعامــل في األســواق المالية.

ــفافية  ــة بالش ــة المتعلق ــع األنظم ــا، وض ــس أيًض المجل
ال  المثــال  ســبيل  علــى  تشــمل،  واّلتــي  والحوكمــة 
الجمهــور  إطــاع  أو  نشــر  لجهــة  الموجبــات  الحصــر، 
علــى جميــع المعلومــات التــي مــن شــأنها أن تؤثــر 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى أســعار األدوات المالّيــة. 

وفــي اإلطــار عينــه، تبقــى للمجلــس صاحيــة الترخيــص 
تتعاطــى  التــي  والهيئــات  المؤسســات  بإنشــاء 
وعمليــات  األمــوال  وتوظيــف  الماليــة  الوســاطة 
التســنيد علــى اختــاف أنواعهــا، والمصادقــة ]أو إلغــاء 
مصادقــة ســابقة[ علــى قــرارات صــادرة عــن إدارات 
الصكــوك  بتســجيل  والقاضيــة  المعنيــة  البورصــات 
واألدوات الماليــة لديهــا. ولــه الموافقــة على األنظمة 
التــي تضعهــا إدارات البورصــات بشــأن العمليــات التــي 
يبــدي  المشــورة،  إطــار  وفــي  خالهــا.  مــن  تجــرى 
والمراســيم  القوانيــن  مشــاريع  فــي  رأيــه  المجلــس 
كونــه  الماليــة  األســواق  وتطويــر  بعمــل  المتعلقــة 
الجهــة الصالحــة والمخّولــة قانونــًا بعمــل األســواق 

وتطّورهــا.  الماليــة 

التوجيهــات العامــة أو الفرديــة الصــادرة عــن المجلــس 
بمقتضــى هــذا القانــون. 

إحالــة  أيضــًا  العامــة  األمانــة  صاحيــات  وتشــمل 
بقــرارات  وإعامــه  اإلدارة  مجلــس  إلــى  الشــكاوى 
لجنــة العقوبــات وإبــاغ قــرارات اللجنــة إلــى المعنييــن 
إحالــة  مســؤولية  العامــة  باألمانــة  وتنــاط  بهــا. 

كمــا تتحقــق مــن قيــام الشــركات والهيئــات المتــداول 
بصكوكهــا وأدواتهــا الماليــة فــي البورصــات بإجــراءات 
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
ــر بشــكل ملحــوظ علــى ســعر هــذه  التــي يمكــن أن تؤث
الصكــوك واألدوات الماليــة المتداولــة. ولهــا أيضــا أن 
تلــزم الشــركات والهيئــات بتقديــم المعلومــات اإلضافيــة 
وبإجــراء التعديــات التــي تراهــا ضروريــة عندمــا يتبيــن لهــا 
وجــود نقــص أو عــدم صحــة فــي المعلومــات المنشــورة 

أو المعــّدة الطــاع المعنييــن عليهــا.
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لجنة العقوبات )لم تنشأ بعد(

المحكمة الخاصة باألسواق المالية )لم تنشأ بعد(

ــات  ــة العقوب ــكيل لجن ــى تش ــار إل ــع أن ُيص ــن المتوّق م
ــاذ  ــة اّتخ ــّنى للهيئ ــى يتس ــب حت ــتقبل القري ــي المس ف
يخالــف  مــن  كّل  بحــّق  الازمــة  اإلجرائيــة  التدابيــر 
األســواق  عمــل  تحكــم  اّلتــي  والقوانيــن  األنظمــة 
المالّيــة. تتوّلــى لجنــة العقوبــات التحقيــق فــي جميــع 

فــي  الماليــة  باألســواق  الخاصــة  المحكمــة  تنظــر 
بــاألدوات  الخاصــة  األعمــال  عــن  الناتجــة  النزاعــات 
القــرارات  ضــد  الموجهــة  الطعــون  وفــي  الماليــة 
فــي  كمــا   الهيئــة  مجلــس  عــن  الصــادرة  الفرديــة 
طلبــات التنحـــي أو الـــرد المتعلقـــة بـــرئيس وكـــل مـــن 
فهــي  العقوبــات.  ولجنــة  الهيئــة  مجلـــس   أعـــضاء 

المخالفــات التــي تحــال إليهــا مــن المجلــس وتّتخــذ 
القــرارات المناســبة بشــأنها. فمــن صاحيــات اللجنــة 
ــى  ــة عل ــة والنقدي ــات اإلداري ــرض العقوب ــورة ف المذك
جميــع الجهــات والهيئــات واألشــخاص اّلذيــن يتعاطــون 

بــاألدوات والخدمــات الماليــة.

عــن  الصــادرة  للقــرارات  اســتئنافي  مرجــع  تشــكل 
لجنــة العقوبــات وتعمــل كمحكمــة درجــة أولــى فــي 
ــج  ــزة أو تروي ــم اســتغال وإفشــاء معلومــات ممي جرائ
أو  بصكــوك  تتعلــق  مضللــة  أو  خاطئــة  معلومــات 
أدوات ماليـــة أو بمـــصدري هـــذه الـصكوك واألدوات.

المؤّسسات واألعمال الخاّصة الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة

التــي  النشــاطات  جميــع   161 القانــون  يحــّدد 
وســلطتها،  الماليــة  األســواق  هيئــة  لرقابــة  تخضــع 
بــاألدوات  المتعّلقــة  العملّيــات  جميــع  وتشــمل 
أو  العــام  لاكتتــاب  مباشــرة  المطروحــة  المالّيــة 
الجمهــور،  لحســاب  بيعهــا  أو  شــراؤها  يتــم  التــي 
المتداولــة  أو  المدرجــة  المالّيــة  األدوات  وكذلــك 

فــي البورصــة واألدوات المالّيــة والحقــوق المالّيــة 
كذلــك  المالّيــة.  األســواق  هيئــة  مــن  المرّخصــة 
يحــّدد القانــون بشــكل واضــح النشــاطات المتعّلقــة 
تخضــع  التــي  والمؤّسســات  المالّيــة،  بــاألدوات 
ــو  ــا ه ــا كم ــة ورقابته ــواق المالّي ــة األس ــلطة هيئ لس

التالــي: الجــدول  فــي  مبّيــن 

األشخاص المرّخص لهم

الشــركات المدرجة علــى البورصات اللبنانية

البورصــات اللبنانيــة أو المؤّسســات التــي يكــون موضوعهــا إدارة وتســيير عمــل البورصــات علــى أن تّتخــذ هــذه 
المؤّسســات شــكل شــركات مغفلــة لبنانّيــة

الشــركات المالّية والمؤّسســات والهيئات المرّخص لها ومنها:

- الهيئــات التــي تتعاطى االســتثمار الجماعي بالقيم المنقولة وســائر األدوات المالّية
- الهيئات التي تتعاطى االســتثمار بعملّيات التســنيد

- هيئات االســتثمار والتسنيد اإلسامية
- مؤّسســات االستشــارات والخدمات المتعّلقة باألدوات المالّية

)Financial Rating Agencies( شــركات التقييم المالي -

األســهم أو الســندات أو الحصص المصدرة من شــركة أو هيئة عاّمة أو خاّصة

ســندات الدين أو األســهم أو الســندات أو شــهادات اإليداع أو إيصاالت اإليداع أو سندات الخزينة

ــار  )Options( أو العقــود المســتقبلية )Futures( أو ســائر األدوات  ــة )Rights( أو حقــوق الخي الحقــوق المالّي
 )Structured( ــة ــة المشــتّقة )Derivatives( أو المرّكب المالّي

األطراف الخاضعة إلشــراف ورقابة الهيئة

األدوات المالّيــة واألعمــال الخاّصة باألدوات المالّية الخاضعة إلشــراف ورقابة الهيئة هي:

الفصــل الخامــس: هيئــة األســواق الماليــة، ما هي؟

Investment and Securities Brokerage services الخدمات اإلستشــارية وأعمال الوســاطة -
Portfolio Management and Book keeping  إدارة المحافظ ومســك الدفاتر -

Securities Custody   حفــظ الصكــوك المتعّلقــة باألدوات المالّية -
Underwriter   ضامــن اإلكتتــاب باألدوات المالّية -

Underwriting Process   ضمــان اإلكتتــاب باألدوات المالّية -

جميــع التقاريــر الصــادرة عــن الهيئــة إلــى المجلــس، 
باإلضافــة الــى نشــر قراراتــه التنظيميــة والتعليمــات 

ــراح وضــع أو تعديــل األحــكام واألنظمــة  العامــة واقت
الماليــة. باألســواق  المتعلقــة 
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ملخص تحليلي عن 
هيئة األسواق المالية 

منذ نشأتها
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سلســلة 7000 المتعلقــة بقواعد اإلدراج.

األســواق  هيئــة  عــن  الصــادرة  التطبيقيــة  األنظمــة 
الماليــة سلســلة 2000، 3000، 4000, 6000 و 8000 
المتعلقــة بالتســجيل و الترخيــص ، ســلوكيات العمــل، 
ســلوكيات الســوق, عــروض األدوات الماليــة و هيئــات 

االســتثمار الجماعــي تباعــا.

ادارة  مجلــس  عــن  الصــادرة  االعامــات  و  القــرارات 
الجريــدة  المنشــورة فــي  الماليــة و  هيئــة األســواق 

الرســمية.

اســتضاف لبنــان ممثــًا بهيئة األســواق المالية »المؤتمر الدولي الـــ14 للبورصات العالمية« 

عقــدت الهيئــة اجتماعــا مَوســعًا لمناقشــة اهميــة اســتخدام منصــة التــداول االلكترونــي مــن القطــاع الخاص 
ضــّم رؤســاء الهيئــات االقتصاديــة ونخبــة مــن رجــال األعمــال اللبنانييــن وممثلــي عن القطــاع الخــاص اللبناني

نظمــت الهيئة »األســبوع العالمي للمســتثمر« فــي بيروت للمرة األولى

نظمــت الهيئــة »المؤتمر الســنوي الثاني عشــر إلتحاد هيئات األوراق الماليــة العربية« في بيروت

نظمــت الهيئــة »المؤتمر الخامس عشــر للمنظمــة الفرنكوفونية لهيئــات الرقابة المالية«

ملخــص تحليلــي عــن هيئــة األســواق المالية منذ نشــأتها
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ــة  ــة ألســواق المالي ــار عــام 2014، وقعــت هيئ فــي أي
الماليــة  األســواق  هيئــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  أول 
الفرنســية. وفــي أيلــول 2019 وقعــت الهيئــة مذكــرة 
ــية. ــة الموريشيوسـ ــة الخدمــات المالي تفاهــم مــع هيئ

عضو فــي 3 منظمات دولية 

تفاهــم  مذكــرة  أمضــاء  الــى  الهيئــة  تهــدف 
.IOSCO مــع   MMoU األطــراف  متعــددة 

ــن الـــ127  ــع كل م ــاون م ــن التع ــرة تؤّم ــذه المذك ه
عضــو المنتســبين الــى IOSCO حــول العالــم.

مذكرات تفاهم

عالقات الهيئة الدولية

UASA
الرئيس الســابق إلتحاد هيئات 

األوراق الماليــة العربية 

IOSCO
عضو مشارك 
حزيران 2016

IFREFI
رئيــس المنظمة الفرنكوفونية 

لهيئــات األوراق المالية  

وحدة الرقابة على األسواق المالية

ملخــص تحليلــي عــن هيئــة األســواق المالية منذ نشــأتها
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األشخاص المسجلون

المســجلون  األشــخاص  عــدد  مجمــوع   4٥4
العــام 2019 فــي  الهيئــة  لــدى 

66 مجمــوع عــدد األشــخاص المســجلون لــدى 
الهيئــة فــي العــام 2018

ــة  ٥20 عــدد األشــخاص المســجلون لــدى الهيئ
حتــى العــام 2019

ملخــص تحليلــي عــن هيئــة األســواق المالية منذ نشــأتها

القرارات المتعلقة بطلبات التسجيل في العام 2019
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عدد المكت�تبني في الهيئات

طلبات ترخيص هيئات االست�ثمار الجماعي

قيمة اإلكت�تاب في هيئات االست�ثمار الجماعي

هيئات االست�ثمار الجماعي 

٥,311 عــدد المكتتبين اإلجمالي
المحلية 2,868

األجنبية 2,443

ملخــص تحليلــي عــن هيئــة األســواق المالية منذ نشــأتها

األدوات المالية المركبة

األدوات المالية غري المركبة

4٥ أدوات ماليــة مركبة
مرخصة من قبل هيئة األســواق المالية منذ نشــأتها

881,22٥,000 $
قيمــة اإلكتتاب اإلجمالية

2,933,0٥9,342 $
قيمــة اإلكتتاب االجمالية

٥,1٥6
المكتتبين عدد 

7,٥19
المكتتبين عدد 




