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إضافــة الــى دورهــا فــي تنظيــم األســواق 
األســواق  هيئــة  تقــوم  ســوف  ومراقبتهــا، 
الماليــة ِبحــّث المؤسســات الماليــة المرخصــة 
اســتثمار  وهيئــات  صناديــق  إنشــاء  علــى 
جماعــي تحاكــي متطلبــات الســوق، وتكــون 
ــل  ــة الدخ ــة متنوع ــى أدوات مالي ــزة عل مرتك
والمخاطــر ومرتبطــة فــي تمويــل شــركات 
لهــا أثــر إيجابــي فــي الحركــة االقتصاديــة 
ــر منتجــات وخدمــات  ــة وقــدرات تصدي المحلي

ــان. ــن لبن ــًا م ــة انطالق تقني
هــذه  لتحقيــق  األفضــل  الســبيل  إن 
الديناميكيــة المســتجدة فــي األســواق يكمــن 
الماليــة  األســواق  تطويــر  مخطــط  ضمــن 
التــي باشــرت فيــه هيئــة األســواق الماليــة 
ــى  ــث تســتكمل العمــل عل ــذ تأسيســها، حي من
ــي  ــداول اإللكترون ــة الت ــروع منص ــالق مش إط
وذلــك لتأميــن اإلدراج والتــداول واالســتثمار 
الماليــة  األدوات  أنــواع  كافــة  فــي 
والعمــالت والمعــادن الثمينــة واســتقطاب 

الخارجيــة.   االســتثمارات 
ختامــًا، أجــدد الشــكر لفريــق العمــل لــدى هيئة 
ــى تفانيهــم وجهودهــم  ــة عل األســواق المالي
ــا  ــًا لهــذه المؤسســة وأعضائه ــة متمني الدؤوب
الحبيــب  ولوطننــا  الدائــم  والعطــاء  النجــاح 

االســتقرار واالزدهــار.

التقدير، مع 

رياض توفيق سالمه
رئيس هيئة األســواق المالية

حاكم مصرف لبنان

أعمــال  الســنوي عــن  التقريــر  اليكــم  أقــدم  أن  يســعدني 
ــن  ــذي تزام ــام ال ــام 2020، الع ــة للع ــواق المالي ــة األس هيئ
ــتجدة  ــا المس ــة كورون ــه لجائح ــم بأكمل ــة العال ــع مكافح م
ــي  ــادي والمال ــع االقتص ــى الوض ــا عل ــت بظالله ــي أرخ الت

العالمــي والمحلــي. 
ــم  ــد فــي معظ ــن بع ــًا للعمــل ع ــام 2020 كان عنوان إن الع
مــن  عــدد  تخللــه  بحيــث  لبنــان،  فــي  كمــا  العالــم  دول 
التــي  االحترازيــة  الصحيــة  والتدابيــر  العامــة  اإلقفــاالت 
معهــا  حاملــة  االقتصاديــة  الحيــاة  علــى  بدورهــا  أثــرت 
ضغوطــًا إضافيــة علــى مــا يعانيــه اللبنانيــون، فأتــت الكلفــة 
االقتصاديــة لجائحــة كورونــا علــى اللبنانييــن عاليــة وقــد ُقــّدر 
االنكمــاش االقتصــادي بحســب البنــك الدولــي بـــحوالي 

20.3% مــن الناتــج المحلــي.
ــان،  ــا لبن ــي يواجهه ــة الت ــات الجَم ــة التحدي ــعيًا لمعالج فس
أصــدر مصــرف لبنــان فــي آب 2020 التعميــم رقــم 154 وقــد 
طلــب بموجبــه مــن المصــارف زيــادة رأســمالها بـــنسبة %20 
ورفــع ســيولتها بقيمــة 3% مــن مجمــل ودائعهــا بالعمــالت 
ــة قــد باشــرت مــع  ــة األســواق المالي ــة. وكانــت هيئ األجنبي
بمتابعــة  األخــرى  الرقابيــة  المؤسســات  فــي  المعنييــن 
ــع  ــارف برف ــزام المص ــة الت ــن ناحي ــم م ــذا التعمي ــل ه مفاعي
ــر فــي إعــادة تفعيــل عمــل  رأســمالها نظــرًا لمــا لــه مــن تأثي

ــة. ــة اللبناني ــواق المالي ــي األس ــة ف ــز الثق ــارف وتعزي المص
علــى  للمحافظــة  المشــترك  االهتمــام  منطلــق  ومــن 
ســالمة واســتقرار القطــاع المالــي والمصرفــي فــي لبنــان، 
ــة  ــق الخاص ــة التحقي ــة وهيئ ــواق المالي ــة األس ــت هيئ وقع
تبييــض  مكافحــة  مجــال  فــي  للتعــاون  تفاهــم  مذكــرة 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والجرائــم ذات الصلــة. 
ــة المســتثمر، وبعــد تلقيهــا  أمــا بدورهــا، وفــي إطــار حماي
األدوات  محافــظ  تصفيــة  حــول  الشــكاوى  مــن  عــدد 
ــة  ــان، أصــدرت الهيئ ــة الموجــودة خــارج لبن ــة األجنبي المالي
فــي نيســان 2021 اإلعــالم رقــم 71 الــذي طلــب مــن 
 Fresh( المؤسســات المرخصــة الدفــع بالعملــة األجنبيــة
أو  محافظهــم،  تصفيــة  قــرروا  الذيــن  للعمــالء   )Funds
العمــالء  اختيــار  مــن  خارجيــة  مؤسســة  الــى  تحويلهــا 
المؤسســات  مــن  ذلــك  طلــب  تــم  حــال  فــي  أنفســهم 
المناســبة فــي حــق  التدابيــر  المرخصــة، علــى أن تؤخــذ 

الالزمــة. التحقيقــات  اجــراء  بعــد  المخالفيــن 
كورونــا،  جائحــة  ظــل  فــي  بعــد  عــن  العمــل  ولتفعيــل 
خاللــه  ســمحت  والــذي   66 اإلعــالم  الهيئــة  أصــدرت 
للمؤسســات المرخصــة إرســال مســتندات عــروض األدوات 
ــتيفائها  ــد اس ــا بع ــة عليه ــذ الموافق ــًا ألخ ــة إلكتروني المالي
حــاالت  وفــي  الهيئــة  قبــل  مــن  الموضوعــة  للشــروط 

معينــة.  اســتثنائية 

كلمة رئيس هيئة األسواق المالية

إن العــام 2020 كان عنوانــًا للعمــل عن بعد 
فــي معظــم دول العالــم كمــا فــي لبنــان، 
بحيــث تخللــه عــدد مــن اإلقفــاالت العامــة 
والتدابيــر الصحيــة االحترازيــة التــي أثــرت 
بدورهــا علــى الحيــاة االقتصاديــة حاملــة 
ــه  ــا يعاني ــى م ــة عل ــًا إضافي ــا ضغوط معه
االقتصاديــة  الكلفــة  فأتــت  اللبنانيــون، 
عاليــة  اللبنانييــن  علــى  كورونــا  لجائحــة 
ــّدر االنكمــاش االقتصــادي بحســب  وقــد ُق
البنــك الدولــي بـــحوالي 20.3% مــن الناتــج 

المحلــي.
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مهّمتنا 
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 خــالل 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 ــالل تنظي ــن خ ــتثمار م ــة لالس الالزم
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 خالل التواصــل الدائم مع كافة المعنيين وفــي القطاعات اإلنتاجية كافة.

رؤيتنا 

إرســاء الثقــة فــي األســواق الماليــة اللبنانية 
جاذبيتهــا  وصــون  ســالمتها  تعزيــز  عبــر 
ــًة  ــا خدم ــاًل بتطويره ــتثمرين عم ــدى المس ل

الوطنــي. لالقتصــاد 
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هيئة األسواق المالية

نشاطات العام 2020

حركة األسواق المالية في لبنان

هيئة األسواق المالية، ما هي؟

ملخص تحليلي عن هيئة األسواق المالية منذ نشأتها

تطلعات الهيئة للعام 2021

قانون إنشاء هيئة األسواق المالية وأهدافها الرئيسية
مجلس اإلدارة 

المهام األساسية لهيئة األسواق المالّية

أعمال الهيئة على المستوى التنظيمي والرقابي
أعمال الهيئة على المستوى اإلداري

مالية هيئة األسواق

أداء بورصة بريوت
الصناديق واألدوات المالية

الهيكلّية التنظيمّية للهيئة 
المؤّسسات واألعمال الخاصة الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة
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قانون إنشاء هيئة األسواق المالية 
وأهدافها الرئيسية

ــة ينعكــس بشــكل مباشــر علــى  فتطــور األســواق المالي
ــًا  تطــور معــدل النمــو فــي االقتصــاد، ممــا ينعكــس ايجاب
علــى حركــة الرســاميل ومعــدل البطالــة، نظــرًا للقــدرة على 
إيجــاد مصــادر تمويــل طويلة األمــد للقطاع الخــاص وتوجيه 
االّدخــار العــام فــي االقتصــاد نحــو االســتثمارات المالئمــة. 
وعليــه، يحــدد القانــون آليــة لمحاســبة ومعاقبــة المخـــّلين 
ــة التــي نــص عليهــا،  بأحكامــه مــن خــالل األطــر القانوني
كلجنــة العقوبــات والمحكمــة الخاصــة باألســواق المالية 
التــي ســيتم تأسيســها بعــد إجــراء التعيينــات الالزمــة مــن 
ــون  ــة المقترحــة فــي قان الحكومــة اللبنانيــة ضمــن اآللي

األســواق الماليــة رقــم 161.
ــرأي فــي  ــداء ال ــة إب ــون رقــم 161 للهيئ ــز القان كمــا يجي
خاصــًة  كافــة  الماليــة  باألســواق  المتعلقــة  األمــور 
ــال ال الحصــر، مشــاريع القوانيــن  ومنهــا علــى ســبيل المث
والمراســيم المتعلقــة بعمــل األســواق الماليــة وتطورهــا، 
المرخصــة فــي  البورصــات  كمــا وأنظمــة ونشــاطات 
لبنــان، وذلــك فــي إطــار رســم سياســات جديــدة قــد يكون 
ــدرة  ــة وق ــة اللبناني ــواق المالي ــى أداء األس ــر عل ــا تأثي له

اســتقطاب المســتثمرين. 

ــخ  ــم 161 تاري ــة رق ــواق المالي ــون األس ــى قان ــاء عل بن
وبنــاء  منــه،  و8   ،7،6 المــواد  الســيما   ،2011/8/17
علــى اقتــراح وزيــر الماليــة، وبعــد موافقــة مجلــس 

.2020/6/10 بتاريــخ  الــوزراء 
ــاه اعضــاء  ــواردة أســماؤهم ادن ــراء الثــالث ال ــن الخب عي
ــس  ــدة خم ــة” لم ــواق المالي ــة األس ــس “هيئ ــي مجل ف

ــي:  ــس كالتال ــح المجل ــنوات، ليصب س

تــم  ماليــة  ســلطة  هــي  الماليــة  األســواق  هيئــة  إن 
إنشــاؤها بموجــب القانــون رقــم 161 بتاريــخ 2011/8/17 
ــة وال  ــة والمالي ــع باالســتقاللية اإلداري ــة تتمت وهــي هيئ
تخضــع لقواعــد اإلدارة وتســيير األعمــال والرقابــات التــي 

تخضــع لهــا مؤسســات القطــاع العــام.
تطمــح هيئــة األســواق الماليــة إلــى تحقيــق هدفيــن 
ــة بالتنســيق  ــر األســواق المالّي أساســيين: تشــجيع وتطوي
االدخــار  وحمايــة  المعنّيــة،  القطاعــات  مختلــف  مــع 
الموّظــف فــي األدوات الماليــة. وفــي هــذا الســياق، 
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 خــالل إرســاء ثقافــة تتمحــور حــول 
ــن الشــفافية المطلقــة فــي القطــاع نظــرًا لدورهــا  تأمي
فــي حمايــة رأس المــال والمســتثمرين. كما يحــّدد القانون 
161 آلّيــة تنظيــم األســواق الماليــة وتطويرهــا ومنهــا 
ــق الســيولة  ــدة تســاهم فــي خل الترخيــص لبورصــات جدي

ــان.  ــل أســواق رأس المــال فــي لبن ــة لتفعي المطلوب
إّن الرؤيــة التــي يتمحــور حولهــا عمــل الهيئــة تنطلــق مــن 
أهميــة إرســاء الثقــة فــي األســواق الماليــة اللبنانيــة. 

ــف  ــس مؤّل ــة مجل ــواق المالي ــة األس ــى إدارة هيئ يتوّل
لبنــان.  مصــرف  حاكــم  برئاســة  أعضــاء  ســبعة  مــن 
وتنقســم عضويــة المجلــس الــى ثالثــة أعضــاء متفّرغيــن 
والشــؤون  الماليــة  األســواق  شــؤون  فــي  خبــراء 
متفّرغيــن  غيــر  أعضــاء  وثالثــة  والمالّيــة،  المصرفّيــة 
يمّثلــون الــوزارات واإلدارات المعنّيــة مباشــرة بعمــل 
الهيئــة، وهــم مديــر عــام وزارة الماليــة ، مديــر عــام 
وزارة االقتصــاد ورئيــس لجنــة الرقابــة علــى المصــارف. 

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

تنظيــم كيفيــة االّطــالع 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 لالســتثمار 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 ــتغالل وإفش ــم اس ــي جرائ ــة ف المالحق
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

ابتداًء من 10 حزيران 2020، تألف مجلس الهيئة 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

رئيس
ينوب عنه نائب الحاكم األول 

لمصرف لبنان )وسيم منصوري(

فؤاد شقري

وليد قادري

واجب قانصوه

مدير عام وزارة المالية 

محمد ابو حيدر

مّيا دباغ

مجلس إدارة هيئة األسواق المالية

المهام األساسية لهيئة األسواق المالّية
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تقي�يم أثر كوفيد 19 على المنطقة العرب�يةتداعيات فريوس كورونا االقتصادية على العالم

بحيــث  األول  الدفــاع  خــط  العالــم  بلــدان  مختلــف 
ــر  ــة الــى حــد كبي أقدمــت علــى تيســير السياســة النقدي
ــم  ــدة األساســية وتقدي مــن خــالل تخفيــض أســعار الفائ
ــات  ــق عملي ــن طري ــي ع ــام المال ــة للنظ ــيولة إضافي س

المفتوحــة.  الســوق 

وبحســب صنــدوق النقــد الدولــي أيضــًا ســيظل للبنــوك 
المركزيــة دور حاســم فــي حمايــة اســتقرار األســواق 
الماليــة العالميــة والحفــاظ علــى تدفــق االئتمــان الــى 
االقتصــاد. لكــن، يضيــف التقريــر، ان هــذه األزمــة ليســت 
مجــرد أزمــة ســيولة انمــا تتعلــق فــي األســاس بالمــالءة 
فــي وقــت أصبحــت فيــه قطاعات كبيــرة فــي االقتصاد 
ــك، فــان  ــام. ونتيجــة لذل ــة توقــف ت العالمــي فــي حال
للسياســة الماليــة العامــة دورًا حيويــًا تؤديــه، أهميــة 
هــذا الــدور تخفيــف أثــر صدمــة كوفيــد 19 وضمــان 
تعــاف مطــرد ومســتدام بمجــرد أن تصبــح الجائحــة تحــت 

الســيطرة.

الســوقي بلغــت قيمتهــا 420 مليــار دوالر. 
ــادل  ــركات تع ــذه الش ــروة ه ــجلتها ث ــي س ــائر الت الخس
نســبة 8% مــن إجمالــي ثــروة المنطقــة. أمــام هــذا 
الواقــع تطــرح أســئلة عديــدة حــول مــدى تأثيــر الجائحــة 
ــة  ــواق المالي ــي واألس ــل المصرف ــتقبل العم ــى مس عل
ــم  ــا يحت ــي، مم ــول الرقم ــات التح ــى عملي ــا عل وتأثيره
  Cyber Security »ــم األمــن »الســيبراني ــز مفاهي تعزي
القائمــة  التحــوالت  مــع  ســليمة  عمــل  بيئــة  لتأميــن 
وتشــجيع تكيــف العامليــن وانخراطهــم أكثــر وأكثــر مــع 

التطــورات وأنمــاط األعمــال المبتكــرة.

إن مــا شــهده العالــم خــالل انتشــار جائحــة كورونــا يبّشــر 
بأيــام صعبــة آتيــة رغــم البــدء بعمليــات التلقيــح فــي 
ــي مــن المتوقــع أن  ــة والت ــو بنســب متفاوت ــم ول العال

ــز مــن الزمــن ليــس بقليــل. تأخــذ حي

بحســب تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي الصادر في نيســان 
لإلســتقرار  تهديــد   :19 »كوفيــد  عنــوان  تحــت   2020
المالــي«، إن أزمــة جائحــة كورونــا خلقــت أزمــة إنســانية 
وصحيــة غيــر مســبوقة، فقــد أدت اإلجــراءات الضروريــة 
الحتــواء الفيــروس الــى إحــداث هبــوط اقتصــادي قــد 
ــي العالمــي  ــى االســتقرار المال ــات عل ــه تداعي يكــون ل

علــى المــدى الطويــل. 

ــة، توجــت األزمــة قفــزات  ــد األســواق المالي علــى صعي
فــي فــروق العائــد وظهــرت عالمــات الضغــط فــي 
ــر األجــل بمــا فــي ذلــك الســوق  أســواق التمويــل قصي
العالميــة للــدوالر األميركــي. ومــع توتــر األســواق ارتفــع 
التقلــب بدرجــة حــادة فوصــل فــي بعــض الحــاالت الــى 
مســتويات لــم نشــهدها منــذ األزمــة الماليــة العالميــة. 
ودعــم  المالــي  النظــام  اســتقرار  علــى  وللحفــاظ 
فــي  المركزيــة  البنــوك  لعبــت  العالمــي  االقتصــاد 

فقــد  كورونــا  لتداعيــات  االوليــة  التقديــرات  بحســب 
ــن  ــد م ــام 2020 مزي ــي ع ــة ف ــة العربي ــجلت المنطق س
الخســائر كمــا ان اتســاع رقعــة هــذا الوبــاء العالمــي 

ــر ــائر اكث ــذر بخس ين

لغــرب  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  اللجنــة  وبحســب 
ــأن تســجل معــدالت  آســيا )اإلســكوا( فمــن المتوقــع ب
النمــو العالمــي هبوطــًا حــادًا يقتــرب معــه مــن حافــة 
ــن  ــدة بي ــرة الممت ــى أن الفت ــارة ال ــدر اإلش ــود. تج الرك
ــدت الشــركات  ــون األول ومنتصــف آذار 2020، تكب كان
فــي المنطقــة العربيــة خســائر فادحــة فــي رأس المــال 
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على المستوى التنظيمي والرقابي

فنظــرًا لتعــذر اللقــاءات المباشــرة بســبب تفشــي جائحــة 
لتالمــذة  افتراضيــة  بنــدوات  الهيئــة  قامــت  كورونــا، 
ــاط  ــرض نش ــم ع ــث ت ــة »زوم« حي ــر منص ــات عب الجامع
الهيئــة التنظيمــي والرقابــي فضــاًل عــن تعريفهــم علــى 
ــتثمرين  ــوق المس ــى حق ــي ترع ــة الت ــة التطبيقي األنظم
وواجباتهــم، وتنظيــم عمــل األســواق. كمــا واظبــت 
علــى  وإرشــادات  توجيهــات  نشــر  علــى  الهيئــة 
ــي  ــل االجتماع ــات التواص ــي ومنص ــا اإللكترون موقعه
بهــدف تثقيــف المســتثمرين واطــالع الجمهــور علــى 
اإلعالمــات الصــادرة عــن الهيئــة والتــي تنظــم األســواق 

الماليــة وتحمــي المســتثمر بشــكل خــاص.

علــى الصعيــد الدولــي،  حافظــت الهيئــة علــى تواصلهــا 
الدوليــة  المنظمــة  ســيما  ال  الرقابيــة  الهيئــات  مــع 
لهيئــات األوراق الماليــة IOSCO والتــي تشــغل فيهــا 
اتحــاد  ومــع   2016 عــام  منــذ  مشــارك  عضــو  صفــة 
البنــك  UASA ومــع  العربيــة  الماليــة  هيئــات األوراق 
الدولــي لتطويــر األســواق الماليــة ودعــم المؤسســات 

والمتوســطة. الصغيــرة 

كمــا باشــر األعضــاء الجــدد فــور توليهــم اإلدارة  مراجعة 
الملفــات التــي كانــت قيــد المتابعــة فــي المرحلــة 

ــدة.  ــات الجدي ــى الملف ــل عل ــابقة  والعم الس

ــا  ــة كورون ــن جائح ــة ع ــة ناتج ــة مالي ــم أزم ــش العال يعي
تتزامــن مــع األزمــة اإلقتصاديــة التــي يعانــي منهــا لبنان 
تحديــدا. ففــي ظــل هــذه التحديــات المحليــة والعالميــة، 
ــة  ــي مراقب ــا ف ــة دوره ــواق المالي ــة األس ــت هيئ واصل

حركــة األســواق والحفــاظ علــى اســتقرارها.

عملــت هيئــة األســواق الماليــة جاهــدة فــي العــام 
2020 علــى متابعة نشـــاطاتها علـــى جميـــع األصعـــدة، 
أو  الرقابــــي  أو  التنظيمــــي  الصعيـــد  علـــى  كان  إن 

ــتثمر. ــة المســ حمايــ

لــم يشــهد هــذا العــام لقــاءات مباشــرة ومؤتمــرات 
علــى غــرار األعــوام الســابقة، فقــد اســتعضت عنهــا 
الهيئــة  بلقائــات  افتراضيــة علــى المنصــات االلكترونيــة 

بهــدف مواكبــة المتغيــرات والمســتجدات الماليــة. 

ــة  ــة األســواق المالي ــذًا للخطــة التــي أعدتهــا هيئ وتنفي
ــدأت العمــل عليهــا  ــي ب ــف المســتثمر والت بهــدف تثقي
برنامجهــا  الهيئــة  واصلــت  الماضيــة،  الســنوات  فــي 
ــة إضافــة  الخــاص بالمحاضــرات لــدى الجامعــات اللبناني
إلــى حمــالت التوعيــة لحقــوق وواجبــات المســتثمر 

ــي. ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق عل

ــد، وفــي ســياق اســتمرار  ــن مجلــس إدارة جدي مــع تعيي
األســواق  هيئــة  تابعــت  المؤسســاتي،  العمــل  ســير 
ــة وتشــجيع  ــي والتنظيمــي لحماي ــة عملهــا الرقاب المالي
األنظمــة  الماليــة ووضــع  األســواق  فــي  االســتثمار 
ــا. ــا وتطويره ــة تنظيمه ــة بغي ــواق المالي ــة لألس العام

نبذة عن األنظـمة التطـبيقـية التي أطلـقتها الهيئة 
خالل األعوام 2016 - 2020

تخضــع  بحيــث  المــال،  رأس  أســواق  فــي  الناشــطة 
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 الالزمــة 
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 ٨000 ،
2٤ كانون الثاني 201٩

ــتثمار  ــات اس ــغيل هيئ ــاء وتش ــام إنش ــذا النظ ــمل ه يش
جماعــي بمــا فــي ذلــك هيئــات إســتثمار إســالمية 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  إســتثمار  هيئــات  وإدارة  وطــرح  وترخيــص، 
واألنشــطة المرافقــة لهــا فــي لبنــان، وإلــى تحديــد 
المتطلبــات التــي ترعــى عمــل مــدراء هيئــات اإلســتثمار 
الجماعــي، وودعــاء هيئــات اإلســتثمار الجماعــي ووكالء 

المعتمديــن. التوزيــع 

نظام سلوكيات العمل في األسواق 
Business Conduct

سلسلة 3000 ، 
تشرين الثاني 201٦

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 الالزمــة لإلفصــاح عــن بعــض التغييــرات 

ــة. ــة األســوق المالي واألحــداث لهيئ

نظام سلوكيات السوق  
Market Conduct

سلسلة ٤000 ،
تشرين الثاني 201٦

المطبقــة  الســلوك  إلــى معاييــر  النظــام  يشــير هــذا 
علــى التــداول مــن قبــل األشــخاص الذيــن يمارســون 
األعمــال الخاصــة بــاألدوات الماليــة. يعتبــر هــذا النظــام 
بالــغ األهميــة لســالمة 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 ٦000 ،
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
إلــى 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 العمــالء وضمــان ســالمة ومتانــة المؤسســات 
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تابعــت  التنظيمــي،  فقــد  الصعيــد  علــى 
تنظيــم  إعــادة  عمليــة   2020 العــام  فــي  الهيئــة 
الغــاء  عبــر  المجلــس  عــن  ســابقًا  الصــادرة  القــرارات 
بعضهــا وإعــادة إصدارهــا ضمــن االنظمــة التطبيقيــة 
ــح  ــث يصب ــذ 2015، بحي ــًا من ــة تباع ــا الهيئ ــي أصدرته الت
ــي  ــة مرجــع قانون ــق باألســواق المالي ــكل عمــل متعل ل

ــد الرقابــي،  فقــد قامــت  أمــا علــى الصعي
بســبعة  المالّيــة  األســواق  علــى  الرقابــة  وحــدة 
وثالثيــن تحقيقــًا وواحــد وعشــرين عمليــة تدقيــق علــى 
المؤسســات المرخصــة التــي تتــداول بــاألوراق المالّيــة، 
ــق وســبع  كمــا قامــت الوحــدة بخمــس متابعــات تحقي

عمليــات متابعــة تدقيــق.

كمــا قامــت وحــدة األســواق الماليــة بمراجعــة ودراســة 
ــورت  ــام 2020 تمح ــي الع ــًا ف ــتين ]63[ طلب ــة وس ثالث
المؤسســات  قبــل  مــن  المقّدمــة  الطلبــات  حــول 
المرخصــة )شــركات مالّيــة، شــركات وســاطة مالّيــة 
ــا  ــا م ــة، منه ــب مختلف ــت جوان ــي تناول ــارف( الت ومص
يتعلــق بصناديــق االســتثمار الجماعــي وإصــدار تراخيــص 

أو تعديلهــا.

يبّيــن الرســم البيانــي )أدنــاه( أّن المراجعــات الثالثــة 
الوحــدة، كانــت حــول  التــي عالجتهــا  وســتون ]63[ 

مــن ضمــن إحــدى األنظمــة التطبيقيــة الصــادرة عــن 
الماليــة. هيئــة األســواق 

ــة القــرار رقــم  وفــي هــذا المجــال، أصــدر مجلــس الهيئ
ــة  ــاطة المالي ــات الوس ــة مؤسس ــدد الئح ــذي يح 34 ال
المســجلة حســب األصــول الصــادرة ســنويا مــن قبــل 

ــات المتعّلقــة بصناديــق االســتثمار التــي شــّكلت  الطلب
تســع طلبــات ]9[, ســبع طلبــات ]7[ متابعــة ملفــات 
متعلقــة بطــرح أدوات ماليــة جديــدة،  يتبعهــا ]1[ طلــب 
ــهم  ــة أو أس ــهم تفضيلي ــويق أس ــدار أو تس ــق بإص متعل
إلــى  تعــود  طلبــات   ]7[ وســبع  الخــاص،  االكتتــاب 

ــن. ــهادات دي ش

مؤسســات  رخصــة  تعديــل  أو  الترخيــص  طلبــات  أمــا 
وســاطة ماليــة فــكان مجموعهــا فــي العــام 2020 
ــتكمال  ــن ]2[ اس ــا طلبي ــن ضمنه ــات ]4[، م ــة طلب أربع
للحصــول  الماليــة  والمؤسســات  المصــارف  ملفــات 
علــى ترخيــص مــن هيئــة األســواق الماليــة، امــا العــدد 
األكبــر مــن الطلبــات فــكان متعلــق بمراجعــات مختلفــة 

عددهــا خمســة وثالثــون ]35[مــن المجمــوع العــام.
تجــدر اإلشــارة أنــه ال طلبــات متعلقــة بإصــدار المنتجــات 

أو التعامــل مــع مراســلين جــدد .
كمــا صدر عن مجلــس الهيئة اإلعالمات التالية:

قرار

إعالم رقم

التاري�خ

التاري�خ

المضمون

المضمون

2020/11/10

2020/5/19

2020/6/30

2020/9/9

2020/10/14

2020/10/27

الئحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب 
األصول الصادرة سنويا من قبل الهيئة

تعديل نظام الترخيص والتسجيل في األسواق المالية 
سلسلة 2000 ونظام عرض األدوات المالّية على 

الجمهور6000

إعتماد آلية سريعة ألخذ موافقة على عروض أدوات 
مالية

تعديل نظام عرض األدوات المالية سلسلة 6000

ادراج اسم  شركة 4T ش.م.ل. على الئحة مؤسسات 
الوساطة المالية

شطب اسم شركة أكسيليس ترايدنغ ش.م.ل. عن 
الئحة مؤسسات الوساطة المالية

3٤

٦٥

٦٦

٦7

٦٨

٦٩
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وعلــى صعيــد مجلــس الهيئــة،  فتحصــر 
بــه صالحيــة  وضــع األنظمــة التطبيقيــة والتعليمــات 
القانــون  بمقتضــى  الصــادرة  العاّمــة  والتوجيهــات 
البورصــات  بإنشــاء  المتعلقــة  األنظمــة  ومنهــا   ،161
وإدارتهــا، واألنظمــة المتعّلقــة بإنشــاء وتســيير أعمــال 
المالّيــة  الوســاطة  تتعاطــى  التــي  المؤّسســات 
وضــع  إلــى    إضافــة  الجمهــور،  أمــوال  وتوظيــف 
علــى  يتوّجــب  التــي  باألدبيــات  المتعّلقــة  األنظمــة 
ــا  ــد به ــتخدميها التقّي ــة ومس ــات المالّي ــي الخدم مقّدم
والهيئــات  المؤّسســات  بإنشــاء  الترخيــص  وصالحّيــة 
ــوال  ــف األم ــة وتوظي ــاطة المالّي ــى الوس ــي تتعاط الت

أنواعهــا. اختــالف  علــى  التســنيد  وعملّيــات 

عقــد  أعــاله،  المذكــورة  مســؤولّياته  مــن  وانطالقــًا 
العــام  فــي  اجتماعــًا  عشــر  خمســة  الهيئــة  مجلــس 
المجلــس  أعضــاء  ضمــت  اجتماعــات   9 منهــا   ،2020
الجديــد المعينيــن فــي حزيــران 2020، واّتخــذ مجلــس 
وواحــد  أربعمائــة   2020 العــام  بدايــة  منــذ  الهيئــة 

وإداريــا. تنظيمّيــًا  قــرارًا   ]441[ واربعيــن 

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

ــى تطبيقهــا. فــي العــام 2020 والعمــل عل

ترخيــص لمزاولة األنشــطة المتعّلقة باألعمــال الخاصة باألدوات المالية

توقــف مٔوسســة مرّ خصة مٔوقتا عــن العمل/ٕالغاء ترخيص

ترخيص نشاط

ٕالغاء ترخيص ٔاحد األنشــطة

اســتكمال الملف لدى هيئة األســواق المالية/االلتزام بٔاحكام اإلعالم رقم 48

التفرغ/التنازل عن ٔاســهم

زيادة رٔاســمال مٔوسسة مرخصة
تغيير عنوان مكاتب مٔوسســة مرخصة

تغييــر مفوض المراقبة الخارجي
تســجيل ٔاشــخاص للقيام بمهام منظمة

توّقف ٔاشــخاص عن تٔادية مهام منظمة

شكاوى/دعاوى عمالء

ٕاعفــاء مــن موجــب االلتزام ببعــض بنود ٔانظمة الهيئة )3221 ،  3308 ...(

تكليــف المهام ٕالى جهات خارجية

اإلخالل بشــروط االســتثمار + تخطي نسبة االقتراض

تعديــل كتيــب التعريف والنظام الداخلي العائد لهيئة االستثمار/شــروط ؤاحكام

تقييــم األدوات الماليــة المملوكة من قبل هيئة االســتثمار الجماعي

تسويق/ٕاصدار ٔادوات مالية

صناديق تـصفية 

تبليــغ عــن عمليات لصالح شــخص مطلع حكمــا على معلومات مميزة

4

11

1

2

29

7

4
3

2
73

48

27

3

2

17

4

3

14
5

7

قرارات لطلبات خاضعة لنظام الترخيص والتســجيل في األســواق المالية - مجموعة 2000

قــرارات لطلبــات خاضعة لنظام قواعد العمل في األســواق المالية- مجموعة 3000

قرارات مرتبطة بٔانظمة هئيات االســتثمار الجماعي في األســواق المالية - مجموعة ٨000

قــرارات لطلبــات خاضعــة لنظام عرض األدوات المالية في األســواق المالية - مجموعة ٦000

قرارات لطلبات خاضعة لنظام الســلوكّيات في األســواق المالية - مجموعة ٤000

متابعــة قرارات مجلس هيئة األســواق المالية

مذكرات/ٓاليات/ٕاعالمات

تعديل ٔانظمة هيئة األســواق المالية

طلب معلومات

تقرير وحدة الرقابة على األســواق المالية حول ٔاوضاع المٔوسســات المرّ خصة

تدقيــق من قبل وحدة الرقابة على األســواق المالية

الكشــوفات المالية لعام 2019
منصــة التداول اإللكتروني

قرارات ٔاخرى

21

13

8

2

64

12

10
3

42

قــرارات يحكمها القانون 1٦1

٤٤1مجموع القرارات
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المتابعة

الجهة

#

#

%

%

333

83

63

15

19

14

11

9

9

6

4

6

2

3

٤٤1

٤٤1

 % 75.51

 % 54.97

 % 14.29

 % 9.93

 % 4.31

 % 9.27

 % 2.49

% 5،96

 % 2.04

 % 3،97

 % 0.91

% 3،97

 % 0.45

% 1،99

 % 100

 % 100

منّفذة

األمانة العامة

قيد المتابعة

مديرية الشؤون القانونية

لم ت�تخط المهل المحددة

وحدة الرقابة على األسواق المالية

معدل بقرار الحق

أعضاء مجلس هيئة االسواق المالية المتفرغون 

تم حفظها بطلب من المجلس

لجنة الرقابة على المصارف 

تم ت�أجيل البحث بها من قبل المجلس

مديرية األمن والمراقبة والخدمات العامة 

غري منّفذة )عدم تجاوب المؤسسة(

لجنة مراقبة هيئات الضمان 

المجموع

المجموع

متابعة قرارات مجلس إدارة هيئة األسواق المالية للعام 2020
ــة،  ــواق المالي ــة األس ــرارات هيئ ــة ق ــص متابع ــا يخ فيم
الـــ 99.5% بحيــث أن  إن تجــاوب المؤسســات يقــارب 
أكثــر مــن 76% مــن القــرارات قــد نفــّذت، أو فــي طــور 

المتابعــة ممــا يعكــس التــزام المؤسســات المرخصــة 
ــة.  ــن الهيئ ــادرة ع ــرارات الص بالق

تاري�خ انعقاد مجلس الهيئة #
7 كانون الثاني 2020

21 كانون الثاني 2020

13 شباط 2020

3 آذار 2020

1

2

3

٤

17 آذار 2020

19 أيار 2020

16 حزيران  2020

٥

٦

7

7 تموز 2020

15 أيلول 2020

28 تموز 2020

6 تشرين األول 2020

26 آب 2020

27 تشرين األول 2020

1 كانون األول 2020

٨

11

٩

12

10

13

1٤

22 كانون األول 2020

1٥

1٥

المجموع

الجهات المقدمة للطلبات خالل العام  2020

3% 1،99 مديرية الموارد البشرية والمالية 

3

2

% 1،99

% 1،32

هيئة التحقيق الخاصة 

سعادة حاكم مصرف لبنان 

2% 1،32 مديرية األبحاث واالعالم 

2% 1،32 وحدة االمت�ثال في مصرف لبنان 

1

1

% 0،66

% 0،66

مديرية الشؤون القانونية-مصرف لبنان 

وحدة الرقابة على األسواق المالية ومديرية الشؤون 
القانونية 

1% 0،66

3٤،٨7 ٪نسبة القرارات الموّجهة إلى غري المؤسسات المرّخصة 

اعضاء مجلس هيئة االسواق المالية المتفرغون ووحدة 
الرقابة على األسواق المالية ومديرية الشؤون القانونية 



26

%#الجهة
148

70

56

12

3

1

2٩0

 % 51.03

 % 24.14

 % 19.31

 % 4.14

 % 1.03

% 0.35

 % 100

مصارف

مؤسسات مالية

مؤسسات وساطة مالية

مؤسسات مالية ال تزاول األنشطة المتعّلقة باألعمال 
الخاصة باألدوات

مؤسسات أخرى

مؤسسات قيد الت�أسيس

عدد القرارات الموجهة إلى المؤسسات المرخصة

األشخاص المسجلون لدى هيئة األسواق ترتیب القرارات بحسب فئات المٔوسسات المرخّصة 
المالية 

الرســم  بحســب  للهيئــة  مراســلة  األكثــر  الجهــة  إن 
البيانــي هــي المصــارف، بحيــث بلغــت نســبة الطلبــات 

المقدمــة 51 % تليهــا المؤسســات الماليــة بنســبة %24.

27

 2000 سلســلة  والترخيــص  التســجيل  لنظــام  تطبيقــًا 
الــذي نظــم عمليــة تســجيل العامليــن فــي المؤسســات 
ــة،  ــدى الهيئ ــجلة ل ــف المس ــام بالوظائ ــة للقي المرخص
فــإن عــدد األشــخاص المســجلين حتــى نهايــة العــام 
بنســبة  أي  مســجل  شــخص   677 بلــغ  قــد   2020

ــات، أمــا طلبــات تعليــق  )71%( مــن مجمــل عــدد الطلب
التســجيل فقــد بلغــت 81 شــخصًا أي بنســبة )8%( مــن 
مجمــل عــدد الطلبــات ، فيمــا طلــب مجلــس الهيئــة 
ــى العــام 2020  ــب تســجيل حت ــم 185 طل ــادة تقدي إع

بنســبة )%19(. أي 

مســؤول إدارة المخاطــر بنســبة 35% حيــث تــم تســجيل 5 أشــخاص فــي العــام 2020 مقارنــة بـــ 189 شــخص 
فــي العــام 2019.

منــدوب خدمــة العميــل )مســؤول عــن حســاب العميــل( بنســبة 27.61% حيــث تــم تســجيل 39 شــخص فــي 
العــام 2020 مقارنــة بـــ 141 شــخص فــي العــام 2019.

ــة بـــ 34 شــخص فــي العــام  ــم تســجيل 20 شــخص فــي العــام 2020 مقارن المتــداول بنســبة 8.37% حيــث ت
.2019

المديــر التنفيــذي بنســبة 6.68% حيــث تــم تســجيل 10 أشــخاص فــي العــام 2020 مقارنــة بـــ 32 شــخص فــي 
العــام 2019.

إن الوظائف األربعة األكثر تسجياًل لدى الهيئة حتى العام 2020 هي التالية:

مصارف ٥١٪
مؤسسات مالية ٢٤٪
 مؤسسات وساطة مالية ١٩٪

 مؤسسات أخرى ١٪

 مؤسسات قيد الت�أسيس ١٪

ترتيب القرارات بحسب فئات
 مؤسسات مالية ال تزاول األنشطة   المؤسسات المرخّصة 

 المتعّلقة باألعمال الخاصة باألدوات ٤٪
  



2956بنك لبنان والمهجر لألعمال ش.م.ل.

1بنك البحر المتوسط لالستثمار ش.م.ل.

111

113

11بنك االعتماد اللبناني لالستثمار ش.م.ل.

بنك لبنان والخليج ش.م.ل.

بنك بيبلوس لألعمال ش.م.ل

192

بنك االمارات ولبنان ش.م.ل

البنك العربي )سويسرا( لبنان ش.م.ل

0

1431

سيدروس بنك ش.م.ل

14بيت التمويل العربي ش.م.ل )مصرف ٕاسالمي(

بنك بيمو ش.م.ل

فرنسبنك لألعمال ش.م.ل.

1623

بنك الموارد ش.م.ل.

بنك بلوم للتنمية ش.م.ل 

بنك قطر الوطني )شركة مساهمة عامة قطرية(

615

فرست ناشونال بنك ش.م.ل.

»ٕاف. ٕاف. ٕاي« ش.م.ل. )مصرف متخصص(

سيدروس ٕانفست بنك ش.م.ل

بنك سي. ٔاس. سي ش.م.ل.

بنك االستثمار ش.م.ع )شركة مساهمة عامة(

14

7

7

1

15

10

11٤

٩٤

123

٩2

11٨

٩٨

12٥

٩3

121

101

127

13٦

10٨

12٩

137

133

1٤1

بنك مياب ش.م.ل

بنك بيروت لالستثمار ش.م.ل

لي بنك ش.م.ل )ليفنت ٕانفستمنت بنك(

بنك انتركونتيننتال لبنان لالستثمار ش.م.ل.

54

4

4

1

1

110

130

13٩

13٥

91البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. ٦3

1011الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل.

171بنك الكويت الوطني )لبنان( ش.م.ل.

٦٨

73

141بنك بيروت ش.م.ل. 7٥

2البنك العربي االفريقي الدولي ٩0 إعادة تقديم موافقةالمؤسسات المرخصة
الطلب

تعليق تسجيل الرقم
فرنسبنك ش.م.ل.

45بنك مصر لبنان ش.م.ل.

البنك العربي ش.م.ع

البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.

البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.

بنك فدرال لبنان ش.م.ل.

13

152

2 131

1

3

٥

10

11

8279

53

بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.

بنك اإلعتماد الوطني ش.م.ل.

1

52

4

1٤

1٦

3٤

1٩

3٦

بنك البحر المتوسط ش.م.ل.

بنك بيبلوس ش.م.ل.

2262

20

بنك عوده لألعمال ش.م.ل

31بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.

بنك عوده للخدمات الخاصة ش.م.ل.

بنك التمويل ش.م.ل.

324

بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل.

21215سرادار بنك ش.م.ل.

22

3٩

33

٥2

27

٤3

2٨

٤٨

103االعتماد اللبناني ش.م.ل.

87171بنك عوده ش.م.ل

8فينيسيا بنك ش.م.ل.

113مصرف شمال ٔافريقيا التجاري ش.م.ل.

٥3

٥٦

٥٨

٦2

المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل.

المصارف

2829

3لوسيد انفستمنت بنك ش.م.ل 1٤2

قرارات المجلس المتعلقة باألشخاص المسجلين بحسب المؤسسة 



شناندووا كنسلتينغ ش.م.ل

1سرادار فاميلي ٔاوفيس )ٔاس . ٔاف. ٔاو( ش.م.ل

677

 4T ش.م.ل 

7فالبري كابيتال ش.م.ل

11

5

18581

1

30

2٨

المجموع 

32

2٩

677

185

81

ٔار.ٔام. إلدارة الثروات الخاصة ش.م.ل

ٔامانة كابيتال ش.م.ل

2

5

2

2

8

6

4

12

1

2٤

2٦

كابيتال ٕاي ش.م.ل 

برودغايت ٔادفايسرز ش.م.ل

ٔايش. ٔاس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز )لبنان(
ش.م.ل

1

2٥

23

27

30

6كريدي سويس )لبنان( فينانس ش.م.ل

5

26

1

 »انفستا« فايننشال بالنينغ سرفيسز ش.م.ل. 

٤2

٤3

8ك.أ. أندوسويس سويسرا )لبنان( ش.م.ل. 

ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.

أوبتيموم إنفست ش.م.ل. 

3

كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.

مور كابيتال ش.م.ل. 

3

3

3

7

2

FNB Capital ش.م.ل.

 سي سي انفستمنت ش.م.ل 

شركة ليبانون انفست ش.م.ل.

اكسيليس فايننس ش.م.ل. 

1

شركة االعتماد المالي ش.م.ل.

جوليوس بير )ليبانون( ش.م.ل

ماستر كابيتال غروب ش.م.ل

4

4

5

21

كراديت تراست ش.م.ل

الشركة العربية الدولية لإلنماء واالستثمار  ش.م.ل  

شركة الدقة لإلشتثمار والوساطة المالية ش.م.ل

شركة لبيبانيز ديلرز ش.م.ل

بلوم إلدارة األصول ش.م.ل

4

3

3

5

3

4

4

5

٤٤

1٤

70

11

٥٨

1٩

72

12

٦2

2٦

1

1٦

32

٥

17

13

22

االعتماد المالي ٕانفست ش.م.ل.

شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل

تراست كابيتال ش.م.ل

رويال فاينانشيلز ش.م.ل

41

6

٤0

٨

20

1٥

16

بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.

فيدوس ش.م.ل.

6

134

2

83المٔوسسة المالية العربية ش.م.ل.

1

6

4

6شركة لبنان المالية ش.م.ل.

٩

10

1

٨

3031

قرارات  المجلس فيما يتعلق بطلبات التسجيل لدى الهيئة حتى العام 2020

المٔوسسات المالية

مٔوسسات الوساطة المالية



3233

أعمال الهيئة على المستوى اإلداري
وفــي إطــار حســن ســير األعمــال لــدى الهيئــة وحمايــة 
المعلوماتيــة  مديريــة  تعمــل  ومعلوماتهــا،  أنظمتهــا 
علــى تطويــر األمــان المعلوماتــي بشــكل دوري ودائــم 
وذلــك عبــر تحســين وتطويــر آليــات العمــل المتبعــة بمــا 
يتناســب مــع حجــم المخاطــر التــي تواجههــا الهيئــة.  
وفــي هذا الســياق، ولتفــادي أي مخاطر على شــبكات 
ــى  ــة عل ــات األمني ــات مركــز العملي ــة، ب ــة الداخلي الهيئ
ومركــز   )Security Operations Center( الشــبكات 
 )Network Operations Center( الشــبكات  مراقبــة 
المخاطــر  الكتشــاف  الســاعة  مــدار  علــى  يعمــالن 
 Zero( المعروفــة  وغيــر   )Known Risks( المعروفــة 
ــة  ــة المعلوماتي ــى أنظم ــم عل ــي تت Day Attacks( الت
بســرعة  ضبطهــا  علــى  والعمــل  أنواعهــا  بكافــة 
ــج عنهــا. كمــا  ــك للحــد مــن المخاطــر التــي قــد تنت وذل
ــات  ــتجابة لمتطلب ــة باالس ــة  المعلوماتي ــت المديري قام
ــك  ــا وذل ــدة التــي فرضتهــا جائحــة كورون العمــل الجدي
بإتاحــة خدمــة العمــل مــن المنــزل لجميــع العامليــن 
مــع الحفــاظ علــى نفــس المســتوى مــن الخدمــات 
موظفــي  بتدريــب  المديريــة  قامــت  كمــا  واألمــان. 
الهيئــة مــن أجــل تحســين مســتواهم التقنــي وتدريبهــم 

علــى اســتخدام الخدمــات الجديــدة.

أمــــا مــن ناحيــة خبــــرة الجهــاز البشــري فــإن النســبة 
األكبر هــــي ألصحاب الخبــــرة الطويلــــة فــــي طبيعــة 
ذوي  الموظفيـــن  نســـبة  تبلـــغ  إذ  األســواق،  عمـــل 

علــى مســتوى شــؤون الموظفيــن حــل 
ــى  ــرة عل ــة كبي ــات اقتصادي ــه صعوب ــام 2020 ومع الع
صعيــد العالــم عمومــًا وعلــى صعيــد لبنــان خصوصــًا، 
باإلضافــة الــى فيــروس كورونــا المســتجد الــذي حــد 
مــن عمــل كافــة المؤسســات اللبنانيــة. فاإلجــراءات 
التــي اتخــذت مــن منــع ســفر ومنــع التجمعــات وإغــالق 
المؤسســات أدت إلــى تأجيــل أو إلغــاء معظــم الــدورات 
مديريــة  دور  علــى  أثــر  ممــا  والمؤتمــرات،  التدريبيــة 
المــوارد البشــرية لــدى هيئــة األســواق الماليــة التــي 
كانــت تعمــل منــذ تأســيس الهيئة، وبالتنســيق مع رؤســاء 
الوحــدات اإلداريــة علــى تدريــب وتطويــر الموظفيــن مــن 
ــة  ــة ودولي ــة إقليمي خــالل المشــاركة فــي دورات تدريبي
وذلــك  المحليــة  الــدورات  مــن  عــدد  إلــى  باإلضافــة 
بالتعــاون مــع أبــرز المحاضريــن والمؤسســات التدريبيــة 

ــان.               فــي لبن

ــة األبحــاث واإلعــالم قــد أطلقــت  ــت مديري بعدمــا كان
مشــروع انشــاء قاعــدة بيانــات الكترونيــة لألشــخاص 
وفــي   ،2020 العــام  فــي  الهيئــة  لــدى  المســجلين 
المؤسســات  بيانــات  وتنظيــم  العمــل  تطويــر  إطــار 
تكليفهــا  بعــد  العامــة  األمانــة  باشــرت  المرخصــة، 
الهيئــة  مجلــس  قبــل  مــن  التســجيل  ملــف  متابعــة 
رســميًا، العمــل وبالتعــاون مــع مديريــة المعلوماتيــة 
للمؤسســات  ُمَوّحــدة  بيانــات  قاعــدة  تطويــر  علــى 
للوحــدات  تســمح  المســجلين  واألشــخاص  المرخصــة 
ــي  ــة ف ــات كاف ــى المعلوم ــول عل ــات بالحص والمديري
هــذا المجــال كمــا تســمح لألمانــة العامــة بمتابعــة 
المهنــي  ومســارهم  المســجلين  األشــخاص  أوضــاع 
وانتقالهــم بيــن المؤسســات المرخصــة داخــل لبنــان 

للمســتثمر. وحمايــة  للســوق  تنظيمــا  وخارجــه، 

ومــن ناحيــة أخــرى، تــّم تكليــف األمانــة العامــة بتطبيق 
ومكافحــة   باإلمتثــال  المتعلقــة   37 رقــم  المذكــرة 
ــق  ــة لتطبي ــل اإلرهــاب. وقــد وضعــت بدورهــا آلي تموي
هــذه المذكــرة بالتعــاون مــع وحــدة االمتثــال لــدى 
فــي  صلبــًا  مدمــاكًا  يشــّكل  ممــا  لبنــان،  مصــرف 
مكافحــة تمويــل اإلرهــاب عبــر هيئــة األســواق الماليــة.

الخبـــرة التي تفــــوق إحــــدى عشــرة ســــنة حوالــي الــ 
73%مــــن المجمــــوع العــــام للموظفيــــن.

القاهــرة، قامــت  فــي ظــل هــذه األوضــاع الصحيــة 
ــة  ــة األســواق المالي ــة المــوارد البشــرية فــي هيئ مديري
ــن مــن خــالل  ــن الموظفي ــة بي بدورهــا فــي نشــر التوعي
ــاء،  ــار الوب ــن انتش ــد م ــة للح ــة الالزم ــادات الوقائي االرش
كمــا وتابعــت أوضــاع الموظفيــن الصحية بدقــة. ولضمان 
بيئــة صحيــة ســليمة قامــت المديريــة بإجــراء الفحوصــات 
الالزمــة لجميــع الموظفيــن للحــد مــن تفشــي الوبــاء 
والتزمــت بتوجيهــات وزارة الصحــة العامــة فــي التعامــل 
مــع المصابيــن. التزامــًا بالقــرار الرســمي باإلقفــال العــام، 
وحرصــًا منهــا علــى اســتمرارية العمــل فــي الوقــت عينــه، 
ــل  ــة العم ــاع سياس ــرية اتب ــوارد البش ــة الم ــت مديري ارتق

عــن بعــد لموظفــي الهيئــة. 

أمــا علــى صعيــد التوزيع الجنــدري لموظفــي الهيئة، فإن 
عــدد المســتخدمين الذكــور قــد فــاق عــدد المســتخدمات 
فــي العــام 2020 بنســبة 52% ذكــور لـــ 48% انــاث، كمــا 

يظهــر فــي الجــدول ادناه.
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التواصل مع الجمهور
األبحــاث  مديريــة  عــن  الصــادرة  التقاريــر  لتطويــر 
واإلعــالم ، أجــرت المديريــة فــي العــام 2020 اســتفتاء 
والمــدراء  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  شــمل  داخلــي 
والموظفيــن حــول التقاريــر اليوميــة والدوريــة التــي 
تقــوم بتحضيرهــا المديريــة والتــي يتــم نشــر بعضهــا 
علــى الموقــع الخــاص بالهيئــة. هــدف هــذا االســتفتاء 
الــى تحديــد المواضيــع األكثــر أهميــة بالنســبة للقــارئ 
ــز التواصــل مــع  ــه لتعزي والطريقــة األســلم لعرضهــا علي
ــي.  ــي اللبنان ــاع المال ــي القط ــي ف ــور والعامل الجمه

تشــمل التقاريــر المعــدة مــن مديريــة األبحــاث واإلعــالم 
ــات  ــداد البيان ــان وإع ــة فــي لبن حركــة األســواق المالي
الخاصــة بالحركــة علــى بورصــة بيــروت ونشــر الـــمؤشر 
Market Value Weighted Index كمــا  الخــاص بهــا 
االســتثمار  بصناديــق  المتعلقــة  اإلحصائيــة  البيانــات 
الجماعــي واألدوات الماليــة المركبــة وغيــر المركبــة 
لــدى المؤسســات الماليــة وشــركات الوســاطة الماليــة 
ــة حــول  ــة يومي ــى نشــرة إخباري والمصــارف، إضافــة إل

ــة. ــة والدولي ــرز مقــاالت الصحــف المحلي أب

بتحضيــر  واإلعــالم  األبحــاث  مديريــة  قامــت  كمــا 
التــي كانــت قــد عبــرت  للشــركات  اســتفتاء موجــه 
ــداول  ــى منصــة الت عــن رغبتهــا فــي ادراج أســهمها عل
االلكترونــي بحيــث تركــزت األســئلة علــى اســتعداد 
ــي  ــل ف ــتقبل العم ــا لمس ــركات ورؤيته ــة الش وجهوزي
إطــار التطــورات التــي عصفــت بالبــالد عــام 2020، مــع 
زاويــة مختصــة تدعــو مــن خاللهــا تقديــم اقتراحــات 
ــة تحاكــي مطالبهــا المســتجدة إن وجــدت. تجــدر  للهيئ
ــوزع بعــد نظــرًا  ــم ي ــى أن هــذا االســتفتاء ل اإلشــارة إل
لألوضــاع العامــة التــي طغــت علــى االقتصــاد اللبنانــي 

ــان. ــي لبن ــي ف ــاع اإلنتاج ــى القط ــا عل وتأثيره

ثقافــة  إرســاء  فــي  الهيئــة  الســتراتيجية  تنفيــذًا 
أســواق ماليــة ناشــطة وآمنــة ونســج سياســة تعريفيــة 
القطــاع  فــي  الماليــة  األســواق  لقطــاع  وتطويريــة 
ــت  ــا، تابع ــى اختالفه ــة عل ــات اللبناني ــي والجامع المال
الهيئــة تعاونهــا مــع مؤسســات ماليــة وتربويــة مــن 
مديريــة  عــن  ممثلــون  قــام  حيــث  الخــاص،  القطــاع 
األبحــاث واإلعــالم ومديريــة الشــؤون القانونيــة بإجــراء 
تقنيــة  عبــر  الجامعــات  لطــالب  افتراضيــة  محاضــرات 

زوم. 

ــة  ــة األســواق المالي وفــي هــذا الســياق، تعاونــت هيئ
وبنــك لبنــان والمهجــر لألعمــال- Blominvest- فــي 
تنظيــم مســابقة البورصــة االفتراضيــة الجامعيــة عــن 
ــر  ــدد كبي ــابقة ع ــي المس ــارك ف ــث ش ــام 2020 حي الع
مــن الطــالب الجامعييــن تســابقوا علــى لقــب »أفضــل 
متــداول« مــن بيــن 15 جامعــة لبنانيــة، وكان قــد قــدم 
المشــاركين عرضــه وأفــكاره الســتراتيجيات  مــن  كل 
التــداول فــي البورصــات العالميــة بحســب المعاييــر 
ــذاك  ــائدة آن ــروف الس ــرًا للظ ــدة. ونظ ــة المعتم العلمي
مــن  كل  تضمنــت  بعــد  عــن  تحكيــم  لجنــة  تشــكلت 
الســادة وليــد قــادري – عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي 
فــي هيئــة األســواق الماليــة، طــارق ذبيــان - مديــر 
الماليــة،  األســواق  هيئــة  فــي  واالعــالم  األبحــاث 
لألعمــال،  والمهجــر  لبنــان  بنــك   – خليــل  أبــو  مــروان 
و  لألعمــال  والمهجــر  لبنــان  بنــك   - بردويــل  بشــارة 

شــادي عطــاهلل - بنــك لبنــان والمهجــر لألعمــال.

قدمــت  الجمهــور،  مــع  التواصــل  اطــار  فــي  وأيضــا 
األمانــة العامــة محاضــرة ضمــن برنامــج تدريــب الطــالب 
الجامعييــن فــي مصــرف لبنــان حيــث تــم تســليط الضــوء 
علــى األســواق الماليــة ودور الهيئــة لجهــة مراقبــة 

ــا. ــواق وتنظيمه ــذه األس ه
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سنوات الخربة  لدى موظفي الهيئة 

التحصيل العلمي لموظفي الهيئة 
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فقــد  للهيئــة،  اإللكترونــي  للموقــع  بالنســبة  أمــا 
االلكترونيــة  الهيئــة  صفحــة  زائــري  إجمالــي  بلــغ 
www.cma.gov.lb 24,087 فــي العــام 2020، منهــم 
تــم  مــرة،  حيــث  الهيئــة ألول  42% تصفحــوا موقــع 
الصفحــة  ســجلت  فقــد  صفحــة.   111,836 مطالعــة 
الخاصــة بالقوانيــن واألنظمــة والتعاميــم أكبــر نســبة 
تصفــح حيــث بلــغ العــدد 24,711 يليهــا الصفحــة الخاصــة 

أهميــة  إلــى  وباالســتناد  ثانيــة،  جهــة  ومــن 
األســواق  هيئــة  تتلقاهــا  التــي  المراســالت 
والتــي  االلكترونــي  البريــد  خدمــة  عبــر  الماليــة 
المؤسســات  مــن  المطلوبــة  التقاريــر  تتضمــن 
الشــكاوى  عــن  فضــاًل  الهيئــة  إلشــراف  الخاضعــة 

بتثقيــف المســتثمر حيــث بلــغ العــدد 17,755 زيــارة.
تجــدر اإلشــارة أن األشــخاص الذيــن يــزورون الموقــع 
لبنــان بنســبة 57.2% يليهــا  االلكترونــي أغلبهــم مــن 
الواليــات المتحــدة بنســبة 15.3% ثــم المملكــة المتحــدة 
واإلمــارات العربيــة المتحــدة بنســبة 3.9%كمــا يظهــر 

فــي التوزيــع الجغرافــي التالــي.

الرســائل  عــدد  بلــغ  فقــد  واالستفســارات، 
توزعــت   238,48 والــواردة  الصــادرة  االلكترونيــة 

التالــي:  الشــكل  علــى  شــهريًا 

عدد المراسالت الشهر
كانون الثاني

 شباط

نيسان

تشرين األول

تموز

آب

المجموع

آذار

حزيران

كانون األول

أيار

 تشرين الثاني

 أيلول

23,٤٨٦

20,٦1٥

1٥,٦01

1٨,٤32

20,030

2٥,77٥

23٨,٤٨1

1٩,٦3٤

21,٩7٤

1٦,٤2٦

1٨,٥21

1٨,3٩٤

1٩,٥٩3

لمتصفحي الهيئة
التوزيع الجغرافي

الرسائل االلكرتونية الصادرة والواردة 

www.cma.gov.lb
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مالية »هيئة األسواق« مذكرات التفاهم
ــي  ــام 2020 حوال ــة لع ــة للهيئ ــات الفعلي ــت النفق بلغ
النفقــات  لبنانيــة حيــث شــكلت  ليــرة  17,034 مليــار 
الجاريــة حوالــي 93 % مــن المجمــوع العــام. خصــص 

أعبــاء  لدفــع  النفقــات  هــذه  مــن  األكبــر  الجــزء 
وملحقاتهــا. األجــور  تتضّمــن  اّلتــي  الموظفيــن 

البلدالتاري�خ #

الئحة باالتفاقيات الموقعة منذ إطالق عمل هيئة األسواق المالية حتى العام 2020

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

2 0 1 4 /5 /5

2014/11/25

2014/12/15

2 0 1 5 /6 /1

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 /1

2016 /5 /20

2016 /2 /29

2017 /1 /24

2 0 1 7 /  3 /7

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 /6 /13

2017 /9 /19

2018 /8 /28

جمهورية الموريشيوس لجنة الخدمات المالية 13
  FSC  الموريشيوسـية

2 0 1 9 /9 /5

الئحة نفقات وموازنة الموجودات الثابتة المادية للعام 2021
)مالي�ي اللريات(

مجموعمجموع كانون
الثاني

تشري�نأيلولآبتموزحزي�رانايارنيساناذارشباط
الثاني

كانون
األول

موازنة 
عام 2021

النفقات  
الفعلية

لعام 2020

المجموع االجمالي 

اعباء مواد
إستهالكية 

اعباء موظفني 

إتصاالت

مؤتمرات و هيئات
 دولية 

اإلحتياطي العام
 النظامي

اعباء أشغال عقارات 

اعباء خدمات
تجهيزات إدارية   و 

عقود استشارية

النفقات الرأسمالية 

21.3٥٩17.03٤ 7٩٤

771

562

86

45

0

4

53

20

0

0

1.21٦

1.1٨1

1.046

86

21

0

4

4

20

0

0

1،٥٨٩

1.٤7٩

1.225

111

36

23

6

48

30

٦٤

2

1،٦٥٨

1،٦10

1.523

28

21

0

5

7

26

0

0

1،٤٨٩

1.٤٤٦

1.254

28

27

0

6

107

25

0

0

٤.2٩٤

٤.12٨

2.037

294

80

0

7

1.678

31

٤1

1

1،٩22

1.720

1.358

48

92

31

7

129

55

1٤7

٤

1.٨٦٥

1،٨11

1.312

240

41

0

7

181

31

0

0

2.021

1.٩21

1.598

89

72

0

7

124

31

٤1

1

1.3٩٤

1.333

742

260

52

50

7

191

31

20

1

٩٦0

٩32

696

48

31

0

7

119

31

.

0

2.1٥٦

2.032

1.525

281

91

0

12

91

31

٦1

2

610539

14.87912.903

8072

20.3٦31٥.٩20

10472

اإلحتياطي العام
 النظامي

233٥٤٤٤٨٤312٤٥2٥٤٥٨٤02٨٦1٦11

11

1.599982

2.7331.082

359270

3731.11٤

تشري�ن
األول

النفقات الجارية 
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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 ٢(

64 اإلجمالي

بورصة بريوت

يبلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي بورصــة بيــروت 10، 
موجــودة فــي الجــدول رقــم )1( أعــاله، إلــى جانــب 
عــدة أدوات ماليــة يتــم التــداول بهــا. انخفضــت القيمــة 
الســوقية لبورصــة بيــروت بنســبة 14.86% فــي آخر ســنة 

2020 لتصبــح 6.5 مليــار دوالر أميركــي مقابــل 7.6 مليــار 
دوالر أميركــي فــي آخــر يــوم تــداول مــن العــام 2019.
ــح  ــروت 2014، ليصب ــك بي ــة بن ــهم أولوي ــطب أس ــم ش ت

ــداول 26. ــد الت ــهم قي ــدد األس ع

تطور المعدل الشهري لمؤشر األسهم المدرجة في بورصة بريوت من سنة 2020-201٦

تطور المعدل الشهري لمؤشر المصارف في بورصة بريوت من سنة 2020-201٦
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)الجدول رقم ٣(

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 خــالل الفتــرة الزمنيــة الممتــدة 
مــن 2016 إلــى 2020. أظهــر معــدل مؤشــر القيمــة 
الســوقية لألســهم المدرجــة فــي بورصــة بيــروت خــالل 
كانــون األول 2020 تقدمــًا بنســبة 209.88% إذ أقفــل 

علــى معــدل 160.82 نقطــة مقابــل 51.90 نقطــة فــي 
األول 2019. كانــون 

أمــا معــدل مؤشــر القيمــة الســوقية للمصــارف المدرجــة 
فــي بورصــة بيــروت فســجل تراجعــًا خــالل كانــون األول 
ــى معــدل 251.52  2020 بنســبة 45.79%، إذ أقفــل عل
نقطــة مقابــل 463.99 نقطــة فــي كانــون األول 2019، 
ــة  ــوقية االجمالي ــة الس ــى القيم ــلبًا عل ــس س ــا انعك مم
بالعــام  مقارنــة   2020 العــام  فــي  بيــروت  لبورصــة 

ــت.  الفائ
 

201٦

201٦

201٦

2017

2017

2017

201٨

201٨

201٨

201٩

201٩

201٩

2020

2020

2020

ملخص تقري�ر السوق

حجم السوق

سيولة السوق

10,939

30

%8.57

10،759

29

%6.35

8,790

28

%5.98

5,7329,544

2726

%2.61%3.76

عدد العمليات على السوق

إجمالي عدد األدوات 
المالية 

نسبة الدوران في التداول= 
 Turnover Ratio

قيمة التداول السنوية / معدل 
القيمة السوقية السنوية

119,745,228

10

%100.07

85،919،093

10

%99.37

89,879,701

10

%99.28

34,986,73547,129,830

1010

%96.76%98.15

كمية األسهم المتداولة

إجمالي عدد الشركات 
المدرجة

 نسبة األسهم الحرة

963,814,191

11,2٤٨

741,753,014

11,٦72

632,842,372

10,٥٨٨

218,303,290٢49,7٢7,٣5٣

٨,37٥٦,172

قيمة األسهم المتداولة )$(

متوسط القيمة السوقية 
في السنة الحالية )مليون 

دوالر أمريكي(

3,982,7033,116,6092,681,5351,128,6691,058,167 متوسط القيمة لكل يوم  
تداول )$(

494,815361,005380,846109,335493,818  حجم متوسط لكل يوم  
تداول

242238236221236 عدد أيام التداول

88.637.046.244.93  القيمة/الكمية

يقــدم الجــدول رقــم )3( ملخــص حــول الحركــة علــى 
بورصــة بيــروت، حيــث يشــير إلــى ارتفــاع كميــة األســهم 
المتداولــة فــي العــام 2020 بنســبة 66.50% لتســجل 
 34,986,735 مقابــل  ســهمًا   47,129,830 تــداول 

ســهمًا فــي أخــر ســنة 2019 .

أمــا قيمــة األســهم المتداولــة فقــد ارتفعــت بنســبة 
14.39% عنــد إقفــال التــداول فــي أخــر كانــون األول 
2020 حيــث بلغــت قيمــة األســهم 250 مليــون دوالر 
أميركــي مقابــل 218 مليــون دوالر أميركــي فــي الفتــرة 
نفســها مــن العــام 2019. امــا عــدد العمليــات علــى 
الســوق فــي ســنة 2020 فكانــت 9,544 عمليــة مقابــل 
ــارب الـــ  ــاع يق ــام 2019، أي بارتف ــة ع ــي نهاي 5,732 ف

.%66.50
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األدوات المالية المركبة وغري المركبة

ســجل عــدد المكتتبيــن فــي األدوات الماليــة المركبــة  
1،406  مكتتــب نهايــة العــام 2020 مقارنــة بـــ 5,156  
ــى  ــل إل ــع وص ــام 2019, أي بتراج ــي الع ــب  ف مكتت

.%72.73
ــهر  ــي ش ــة ف ــاب االجمالي ــة االكتت ــبة لقيم ــا بالنس أم
كانــون االول 2020 فــي األدوات الماليــة المركبــة 
فقــد ســجلت 310,294,583 دوالر أميركــي مقارنــة بـــ  
881,225,111 دوالر أميركــي فــي العــام 2019  ، أي 

بتراجــع وصــل الــى %64.79.

ســجل  المركبــة،  غيــر  الماليــة  األدوات  خــص  فيمــا 
ــة العــام 2020  ــب نهاي ــن 6،926 مكتت ــدد المكتتبي ع
أي  العــام  2019،  فــي  مكتتــب  بـــ7،519  مقارنــة 
االكتتــاب  قيمــة  أمــا   .%7.89 الــى  وصــل  بتراجــع 
فــي  االول2020  كانــون  شــهر  فــي  االجماليــة 
أيضــًا  فقــد شــهدت  المركبــة  غيــر  الماليــة  األدوات 
ــي 2019 و2020  ــن العام ــبة 10.94% بي ــًا بنس تراجع
العــام  فــي  أميركــي  دوالر  مــن2,933,059,342 
فــي  أميركــي  دوالر   2,612,166,812 إلــى   2019

.2020 العــام 

كانون األول 2020 كانون األول 2019كانون األول 2020 كانون األول 2019

نسبة
التغي�ري

نسبة
التغي�ري

 2,612,166,812  6,926 2,933,059,342 7,519

أدوات مالية 
مركبة

أدوات مالية غري 
مركبة

مجموع

%- 10.94 %- 7.89

 310,294,583  1,406 881,225,111  5,156%- 64.79 %- 72.73

 2,٩22,٤٦1,3٩٥  ٨,332 3,٨1٤,2٨٤,٤٥3  12,٦7٥٪- 23.3٨ ٪-  3٤.2٦

قيمة االكت�تاب عدد المكت�تبني
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يشــير الجــدول رقــم )4( إلــى أن عــدد صناديــق االســتثمار 
الجماعــي المحليــة المتداولــة هــي 15 صنــدوق، بلــغ 
مجمــوع االكتتــاب برأســمالها حوالــي 238 مليــون دوالر 
أميركــي. امــا األصــول المــدارة فقــد انخفضــت قيمتهــا 
ــي  ــون دوالر أميرك ــح 203.64 ملي ــبة 37.66% لتصب بنس
فــي ســنة 2020 مقابــل 326.64 مليــون دوالر أميركــي 

فــي ســنة 2019.

هيئــات  فــي  المــدارة  األصــول  قيمــة  مــن   %72.76
ــتثمارات  ــى اس ــز عل ــة ترتك ــي المحلي ــتثمار الجماع االس

فــي لبنــان يليهــا %18.65 فــي الشــرق االوســط.

ترتكــز حوالــي 74.95% مــن قيمــة األصــول المــدارة فــي 
هيئــات االســتثمار الجماعــي المحليــة فــي أوراق ماليــة 
هيئــات  فــي  الثابــت وحوالــي %15.27  الدخــل  ذات 

االســتثمار الجماعــي المرتكــزة علــى ســوق المــال. 
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توزيع هيئات االست�ثمار الجماعي المحلية
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قيمــة  تراجعــت  الماضــي،  العــام  مــع  مقارنــة  فــي 
الــى  لتصــل   %11.88 بحوالــي  االجماليــة  االكتتــاب 

مقارنــة أميركــي  دوالر  مليــون   237.59 حوالــي 
 بـ 269.63 مليون دوالر أميركي في العام 2019.

األصول المدارة
)مليون دوالر(

قيمة اإلكت�تاب 
)مليون دوالر(
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نسبة التغير السنوية بين 2020-201٩

٪-37.٦٦ ٪-1.01٪-11.٨٨ - المجموع اإلجمالي

األصول المدارة 
)مليون دوالر(

قيمة االكت�تاب عدد المكت�تبني
)مليون دوالر(

العدد النوع

 (بحسب األصول المدارة)

 (بحسب األصول المدارة)
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هيئات االست�ثمار الجماعي األجنبية

هيئات االست�ثمار الجماعي األجنبية
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قطاع االست�ثمار

نوع المؤسسة

أفريقيا

لبنان

شركات وساطة مالية

المملكة المتحدة

األسواق الناشئة

أوروبا

امريكا الالتينية
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2
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90مصارف

13

33

102دولي

7

2020
90% -73.21 336 مصارف

نسبة التغري 201٩

توزيع هيئات االست�ثمار الجماعي األجنبية

157

2

%157.38

%- 80.00

61

10

مؤسسات مالية

شركات وساطة مالية

2٤٩٪-3٨.٨2 ٤07 المجموع اإلجمالي

)الجدول رقم 5(

صناديــق  اجمالــي  عــدد  أن   )5( رقــم  الجــدول  يبيــن 
االســتثمار األجنبيــة بلــغ 249 صندوقــًا أي بانخفــاض 
بارتفــاع  ولكــن   ،2019 العــام  مــن   %38.82 حوالــي 
إلــى  لتصــل  اإلكتتــاب  قيمــة  فــي   %26.09 يقــارب 
بـــ  مقارنــة  أميركــي  دوالر  مليــون   798.49 حوالــي 
.2019 العــام  فــي  أميركــي  دوالر  مليــون   633.29

تركــز حوالــي 91.30% مــن هيئــات االســتثمار الجماعــي 
وحوالــي  الثابــت  الدخــل  ذات  الماليــة  األوراق  فــي 
3.69% فــي االســهم الخاصــة. كمــا يبيــن الجــدول أن 
المكتتبيــن فــي صناديــق االســتثمار األجنبيــة قــد فضلــوا 
االســتثمار فــي نطــاق لبنــان )54.61%( يليهــا االســتثمار 

ــط )%30.19(. ــرق األوس ــاق الش ــي نط ف
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ــي  ــام 2020 والت ــت الع ــي رافق ــات الت ــد كل التحدي بع
ــت  ــى اســتحقاقات هــذا العــام، عّدل فرضــت نتائجهــا عل
المحليــة  المســتجدات  مــع  لتتناســب  خطتهــا  الهيئــة 
واالقتصاديــة والصحيــة العالميــة. فبعــد إطــالق مشــروع 
ــل القطاعــات  ــي بهــدف تموي ــداول اإللكترون منصــة الت
المنتجــة عبــر األســواق الماليــة، تعتــزم الهيئة وضــع األطر 
ــة  ــي المرحل ــا ف ــير به ــة والس ــغيل المنص ــهلة لتش المس
التطــورات  علــى  وبنــاًء  ثانيــة،  جهــة  ومــن  المقبلــة. 
ومتطلبــات  اللبنانــي  للســوق  واالقتصاديــة  الماليــة 
الشــركات العاملــة فيــه، ســوف تقــوم الهيئــة باســتطالع 
علمــي لتقييــم مدى اســتعداد الشــركات اللبنانيــة إلدراج 
أســهم أو ســندات صــادرة عنهــا علــى منصــة التــداول 
ــة، كمــا ســوف تكثــف لقاءاتهــا مــع ممثلــي  اإللكتروني
ــا  ــي بم ــاد اللبنان ــة االقتص ــك عجل ــاص لتحري ــاع الخ القط

ــة.  ــات المرحل ــع تحدي ــب م يتناس

أمــا فــي إطــار حمايــة المســتثمر، فســتواصل الهيئــة 
عمــل  وتوجيــه  لتســيير  واألنظمــة  اإلعالمــات  إصــدار 
األســواق والعامليــن بهــا فــي المرحلــة المقبلة وســتتابع 
كافــة الشــكاوى التــي تتلقاهــا لتعمــل علــى معالجتهــا 
ــن  ــة. وبعــد تعيي ــون األســواق المالي بمــا يتيحــه لهــا قان
أعضــاء جــدد لمجلــس هيئــة األســواق الماليــة فــي العــام 
2021، تنظــر الهيئــة بإيجابيــة لناحيــة تعييــن أعضــاء لجنــة 
العقوبــات والمحكمــة الخاصــة باألســواق الماليــة كمــا 
ــتكمل  ــخ 2011/8/17، ليس ــم 161 تاري ــون رق ــص القان ن
ــات  ــون 161 وآلي ــل القان ــب مفاعي ــور المرتق ــذا التط به

ــة كمــا حددهــا.  ــة والتنظيمي ــه الرقابي عمل

» في العام 2021 ، تنظر الهيئة بإيجابية لناحية تعيين
أعضاء لجنة العقوبات والمحكمة الخاصة باألسواق

المالية كما نص القانون رقم 161 تاريخ 17 / 8/ 2011 ،
ليستكمل بهذا التطور المرتقب مفاعيل القانون 161

وآليات عمله الرقابية والتنظيمية كما حددها.«
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الهيكلّية التنظيمّية للعام 2020
تألفــت هيئــة األســواق الماليــة فــي العــام 2020 مــن 
ــدة  ــة، وح ــة العام ــي: األمان ــّية ه ــدات رئيس ــالث وح ث
الرقابــة علــى األســواق، ولجنــة العقوبــات؛ إضافــًة إلى 
ــة  ــؤون القانونية،مديري ــة الش ــة: مديري ــات التالي المديري

والمحاســبة ,  البشــرية  والمــوارد  اإلداريــة  الشــؤون 
واإلعــالم،  األبحــاث  مديريــة  المعلوماتيــة،  مديريــة 

ومديريــة األمــن والمراقبــة والخدمــات العامــة.

59

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

وحدة الرقابة على األسواق المالية

األمانة العامة

ــف  ــس مؤّل ــة مجل ــواق المالي ــة األس ــى إدارة هيئ يتوّل
لبنــان.  مصــرف  حاكــم  برئاســة  أعضــاء  ســبعة  مــن 
تنقســم عضويــة المجلــس إلــى ثالثــة أعضــاء متفّرغيــن 
والشــؤون  الماليــة  األســواق  شــؤون  فــي  خبــراء 
متفّرغيــن  غيــر  أعضــاء  وثالثــة  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  بصالحيــات  المجلــس  ويضّطلــع 
أن تعــّزز حمايــة المســتثمر وتشــجيع االســتثمار فــي 
األنظمــة  وضــع  صالحيــة  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 صالحيــات 

ــدى  ــة م ــواق المالي ــى األس ــة عل ــدة الّرقاب ــب وح تراق
ســالمة  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 
مســتقلين، القيــام بتدقيــق أو تحليــل إضافــي لعملياتهــا؛ 
الكتشــاف  األدلــة  وتجمــع  االســتقصائيات  وتجــري 

ــل  ــل والعم ــيير التواص ــة بتس ــة العام ــط دور األمان يرتب
الماليــة  األســواق  هيئــة  ومديريــات  وحــدات  بيــن 
ــس اإلدارة. وهــي أيضــًا  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 
التوجيهــات العامــة أو الفرديــة الصــادرة عــن المجلــس 

بمقتضــى هــذا القانــون. 

ــفافية  ــة بالش ــة المتعلق ــع األنظم ــا، وض ــس أيًض المجل
ال  المثــال  ســبيل  علــى  تشــمل،  واّلتــي  والحوكمــة 
الجمهــور  إطــالع  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 صالحيــة الترخيــص 
تتعاطــى  التــي  والهيئــات  المؤسســات  بإنشــاء 
وعمليــات  األمــوال  وتوظيــف  الماليــة  الوســاطة 
التســنيد علــى اختــالف 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  خاللهــا.  مــن  تجــرى 
والمراســيم  القوانيــن  مشــاريع  فــي  رأيــه  المجلــس 
كونــه  الماليــة  األســواق  وتطويــر  بعمــل  المتعلقــة 
الجهــة الصالحــة والمخّولــة قانونــًا بعمــل األســواق 

وتطّورهــا. الماليــة 

ــواق  ــي األس ــل ف ــالمة التعام ــرة بس ــات المض المخالف
الماليــة.

كمــا تتحقــق مــن قيــام الشــركات والهيئــات المتــداول 
بصكوكهــا وأدواتهــا الماليــة فــي البورصــات بإجــراءات 
عليهــا  المنصــوص  لألصــول  وفقــا  المنتظمــة  النشــر 
فــي القوانيــن واألنظمــة المرعيــة اإلجــراء، وتدقــق 
فــي توقيــت المعلومــات المنشــورة وصحّتهــا، أو تلــك 

إحالــة  أيضــًا  العامــة  األمانــة  صالحيــات  وتشــمل 
بقــرارات  وإعالمــه  اإلدارة  مجلــس  إلــى  الشــكاوى 
لجنــة العقوبــات وإبــالغ قــرارات اللجنــة إلــى المعنييــن 
إحالــة  مســؤولية  العامــة  باألمانــة  وتنــاط  بهــا. 
جميــع التقاريــر الصــادرة عــن الهيئــة إلــى المجلــس، 
باإلضافــة إلــى نشــر قراراتــه التنظيميــة والتعليمــات 
ــراح وضــع أو تعديــل األحــكام واألنظمــة  العامــة واقت

الماليــة.  باألســواق  المتعلقــة 



60

التــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى ســعر هــذه 
أيضــا  ولهــا  المتداولــة.  الماليــة  الصكــوك واألدوات 
المعلومــات  بتقديــم  والهيئــات  الشــركات  تلــزم  أن 

اإلضافيــة وبإجــراء التعديــالت التــي تراهــا ضروريــة عندمــا 
يتبيــن لهــا وجــود نقــص أو عــدم صحــة فــي المعلومــات 

ــن عليهــا. المنشــورة أو المعــّدة الطــالع المعنيي

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  الالزمــة  اإلجرائيــة  التدابيــر 
األســواق  عمــل  تحكــم  اّلتــي  والقوانيــن  األنظمــة 
المالّيــة. تتوّلــى لجنــة العقوبــات التحقيــق فــي جميــع 
المخالفــات التــي تحــال إليهــا مــن المجلــس وتّتخــذ 
القــرارات المناســبة بشــأنها. فمــن صالحيــات اللجنــة 
ــى  ــة عل ــة والنقدي ــات اإلداري ــرض العقوب ــورة ف المذك
جميــع الجهــات والهيئــات واألشــخاص اّلذيــن يتعاطــون 

بــاألدوات والخدمــات الماليــة. 
المحكمــة الخاصــة باألســواق الماليــة  )لــم تنشــأ بعــد(
تنظــــر المحكمــــة الخاصــــة باألســــواق الماليــــة فــــي 

تنظــــر المحكمــــة الخاصــــة باألســــواق الماليــــة فــــي 
النزاعــــات الناتجــــة عــــن األعمــــال الخاصــــة بــاألدوات 
الماليــــة وفــــي الطعــــون الموجهــــة ضــــد القــــرارات 
الفرديــــة الصــــادرة عــــن مجلــــس الهيئــــة كمــــا فــــي 
ــل  ــرئيس وكــ ــة بــ ــرد المتعلقــ ــي أو الــ ــات التنحــ طلبـ
ــات.  ــة العقوبــ ــة ولجنــ ــس الهيئــ ــضاء مجلـــ ــن أعـــ مــ

النزاعــــات الناتجــــة عــــن األعمــــال الخاصــــة بــاألدوات 
الماليــــة وفــــي الطعــــون الموجهــــة ضــــد القــــرارات 
الفرديــــة الصــــادرة عــــن مجلــــس الهيئــــة كمــــا فــــي 
ــل  ــرئيس وكــ ــة بــ ــرد المتعلقــ ــي أو الــ ــات التنحــ طلبـ
ــات.  ــة العقوبــ ــة ولجنــ ــس الهيئــ ــضاء مجلـــ ــن أعـــ مــ
فهــــي تشــــكل مرجــع اســــتئنافي للقــرارات الصــادرة 
عــــن لجنـــة العقوبـــات وتعمـــل كمحكمـة درجـة أولـى 
فـــي جرائــــم اســــتغالل وإفشــــاء معلومــــات مميــــزة 
أو ترويــــج معلومــــات خاطئــــة أو مضللــــة تتعلــــق 
هــــذه  بمــــصدري  أو  ماليــــة  أدوات  أو  بصكــــوك 

الـــصكوك واألدوات.

فهــــي تشــــكل مرجــع اســــتئنافي للقــرارات الصــادرة 
عــــن لجنـــة العقوبـــات وتعمـــل كمحكمـة درجـة أولـى 
فـــي جرائــــم اســــتغالل وإفشــــاء معلومــــات مميــــزة 
أو ترويــــج معلومــــات خاطئــــة أو مضللــــة تتعلــــق 
هــــذه  بمــــصدري  أو  ماليــــة  أدوات  أو  بصكــــوك 

الـــصكوك واألدوات. 
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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  لالكتتــاب  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 اإلسالمية
- 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:

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   ضمــان اإلكتتــاب باألدوات المالّية -

Underwriting Process   ضمــان اإلكتتــاب باألدوات المالّية -
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شــاركت الهيئة في تحكيم مســابقة البورصة االفتراضية

اســتضاف لبنــان ممثــاًل 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«
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قرارات و اعالمات

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  االعالمــات  و  القــرارات 
الجريــدة  المنشــورة فــي  الماليــة و  هيئــة األســواق 

الرســمية.

98

2020

2,072
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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

الماليــة  األســواق  هيئــة  وّقعــت   ،2021 آذار  فــي 
الخاصــة تصبــو  التحقيــق  مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة 
لمكافحــة تبييــض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والجرائــم 

ذات صلــة.

عضو فــي 3 منظمات دولية 

تفاهــم  مذكــرة  أمضــاء  ألــى  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
الرئيس الســابق للمنظمة 

الفرنكوفونيــة لهيئات األوراق المالية  
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وحدة الرقابة على األسواق المالية

عدد مهمــات التدقيق والتحقيقات 212
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الوظائف األكرث تسجياًل حتى العام 2020

األشخاص المسجلني

ــة  ــدى الهيئ ــدد األشــخاص المســجلين ل ٦77 ع
ــى العــام 2020 حت

2020
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القرارات المتعلقة بطلبات التسجيل في العام 201٩

القرارات المتعلقة بطلبات التسجيل في العام 2020
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عدد المكت�تبني في الهيئات

طلبات ترخيص هيئات االست�ثمار الجماعي
)ال تغيير في العام 20 20 (

قيمة اإلكت�تاب في هيئات االست�ثمار الجماعي

هيئات االست�ثمار الجماعي 

 ٦0٤٥ عــدد المكتتبين اإلجمالي
المحلية 2٨3٩

األجنبية 320٦
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األدوات المالية المركبة

األدوات المالية غري المركبة

٤٤ أدوات ماليــة مركبة
مرخصة من قبل هيئة األســواق المالية منذ تشــأتها

٨٨1,22٥,000 $
قيمــة اإلكتتاب اإلجمالية

٥,1٥٦
المكتتبين عدد 

 310،2٩٤.000 $ 
قيمــة اإلكتتاب اإلجمالية

1،٤0٦
المكتتبين عدد 

2,٩33,0٥٩,3٤2 $
قيمــة اإلكتتاب االجمالية

7,٥1٩
المكتتبين عدد 

201٩

201٩

2020

2020
2،٦12،170،000 $ 

قيمــة اإلكتتاب االجمالية
٦،٩2٦
المكتتبين عدد 




