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كلمة رئيس الهيئة

رياض توفيق سالمه

رئيس هيئة األسواق المالية
 حاكم مصرف لبنان 

ــجيعًا  ــوب تش ــام المطل ــر االهتم ــذا األم ــي ه ــي أن تول ــادي مال ــاح اقتص ــة إص ــى أي خط ــار، عل ــذا اإلط ــي ه وف
ــى مجــراه الطبيعــي. وهــذا يتضمــن طبعــًا  ــن فــي ورشــة إعــادة االقتصــاد إل ــر اللبنانيي ــن وغي للمســتثمرين اللبنانيي
تطبيــق القوانيــن المرعيــة اإلجــراء وتفعيــل قــدرة المؤسســة علــى العمــل عبــر مــلء الشــغور الحاصــل علــى مســتوى 

الهيئــة فــي مــا خــص تعييــن لجنــة العقوبــات والمحكمــة الخاصــة باألســواق الماليــة. 

إن دور الهيئــة الطبيعــي هــو فــي تشــجيع األســواق الماليــة وتطويرهــا والعمــل علــى إرســاء ثقافــة التمويــل مــن 
األســواق الماليــة أســوة بالعــدد األكبــر مــن التجــارب الدوليــة التــي أثبتــت بدورهــا أهميــة االرتــكاز علــى األســواق 
الماليــة وتأثيرهــا فــي معالجــة أي خلــل بنيــوي فــي طبيعــة تمويــل المنظومــة االقتصاديــة ألي بلــد. لــذا، نتطلــع 
بإيجابيــة كبيــرة نحــو الورشــة اإلصاحيــة التــي تعتمــد علــى معالجــة مســببات العجــز فــي الماليــة العامــة، ونــرى أن 

لألســواق الماليــة اللبنانيــة الــدور الكبيــر فــي إعــادة الثقــة للمســتثمرين وبنــاء أســس التعافــي االقتصــادي.  

ــبة  ــى محاس ــة عل ــواق المالي ــة األس ــت هيئ ــد أقدم ــام 2021، فق ــي الع ــة ف ــورات الداخلي ــد التط ــى صعي ــا عل أم
ــال لقــرارات مجلــس الهيئــة المتعلقــة باإلعــام رقــم 71 الصــادر  مؤسســات الوســاطة الماليــة التــي رفضــت االمتث
فــي األول مــن نيســان عــام 2021، كمــا تابعــت الهيئــة الشــكاوى المقدمــة بحســب األصــول المتبعــة فــي نظــام 
ســلوكيات العمــل سلســلة 3000، وأصــدرت القــرارات التــي ســاهمت فــي معالجــة قضايــا متعلقــة بمرتكــزات عمــل 

ــة. األســواق المالي

إن الجهــد األكبــر الــذي يمــارس اليــوم علــى المســتوى الداخلــي للهيئــة هــو تأميــن اســتمرارية العمل لدى المؤسســة 
انطاقــًا مــن التحديــات التــي يعانيهــا اللبنانيــون كافــة، وفــي هــذا تحــدٍّ اخذتــه الهيئــة علــى عاتقهــا لتؤكــد علــى 

أهميــة المرحلــة القادمــة وقــدرة فريــق عملهــا علــى مواكبــة التطــورات لمــا فيــه مصلحــة لبنــان واقتصــاده.
ــز والــدؤوب فــي ســبيل  ــه الممي ــة علــى عمل ــة األســواق المالي ككل عــام، نوجــه الشــكر الخــاص لفريــق عمــل هيئ

ــان ســريعًا. ــة نأمــل أن يخــرج منهــا لبن ــو فــي ظــروف صعب ــات الرقابــي والتنظيمــي ول تحقيــق الثب

يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي عــن أعمــال هيئــة 
ــر  ــذا التقري ــي ه ــث يأت ــام 2021، حي ــة لع ــواق المالي األس
بعــد عشــرة أعــوام علــى تأســيس الهيئــة اســتنادًا إلــى 
قانــون األســواق الماليــة رقــم 161 تاريــخ 2011/8/17.

فــي الذكــرى العاشــرة للتأســيس، ال بــد لنــا أن نضــيء علــى 
ــه  ــت ب ــذي قام ــال ال ــدور الفع ــًة ال ــة، خاص ــازات الهيئ إنج
ــة بالتعــاون مــع  ــة متكامل فــي اإلعــداد لمنظومــة قانوني
ــق النظــم  ــى تطبي ــي، حرصــت مــن خالهــا عل ــك الدول البن
والمبــادئ المعتمــدة دوليــًا لمراقبــة األســواق الماليــة 

ــا. ــا وتطويره ــة وتنظيمه اللبناني
 

أمــا ونحــن اليــوم فــي مرحلــة جديــدة مــن تاريــخ لبنــان 
اللبنانيــة  الحكومــة  إعــان  بعــد  والمالــي،  االقتصــادي 
ــد  ــام 2020، نؤك ــيادية ع ــا الس ــداد ديونه ــن س ــف ع التخل
علــى دور الهيئــة الرائــد فــي العمــل علــى إرســاء مبــدأ 
تمويــل القطاعــات المنتجــة مــن األســواق الماليــة اللبنانيــة. 
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رؤيتنا 
و مهّمتنا
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مهّمتنا
ــة  ــر المحلي ــل المعايي ــرات وأفض ــع التغي ــب م ــا يتناس ــا بم ــان تطّوره ــة لضم ــواق المالي ــة األس ــم ومراقب • تنظي

ــة. والدولي

• تقليص مخاطر النظام ]Systemic Risk[ في األسواق المالية.

• حمايــة المســتثمر مــن خــال تأميــن البيئــة االســتثمارية العادلــة والشــفافة وتوفيــر الوصــول إلــى المعلومــات 
الازمــة لاســتثمار مــن خــال تنظيــم وتحديــد إطــار العمــل وتنظيــم النشــاطات المهنية التــي يقوم بها األشــخاص 

الذيــن يمارســون األعمــال الخاصــة بــاألدوات الماليــة والّســهر علــى تقّيدهــم بــآداب الســلوك المهنية.

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

• حماية المستثمر والسعي إلى زيادة استخدام األسواق المالية من قبل المستثمرين في لبنان والخارج.
• متابعة تطوير األسواق من خال التواصل الدائم مع كافة المعنيين وفي القطاعات اإلنتاجية كافة.

رؤيتنا

الماليــة  األســواق  فــي  الثقــة  إرســاء 
اللبنانيــة عبــر تعزيــز ســالمتها وصــون 
عمــاًل  المســتثمرين  لــدى  جاذبيتهــا 
بتطويرهــا خدمــًة لالقتصــاد الوطنــي.
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فهرس
 المحتويات
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كلمة رئيس هيئة األسواق المالية 

الفصل األول: هيئة األسواق المالية

•  قانون إنشاء هيئة األسواق المالية وأهدافها الرئيسية
•  مجلس اإلدارة

•  المهام األساسية لهيئة األسواق المالّية

الفصل الثاني: نشاطات هيئة األسواق المالية

•  أهم نشاطات الهيئة منذ التأسيس

•  أهم نشاطات العام ٢0٢1

•  أعمال الهيئة على المستوى التنظيمي والرقابي

•  أعمال الهيئة على المستوى اإلداري

•   مالية هيئة األسواق

الفصل الثالث: حركة األسواق المالية في لبنان

•   أداء بورصة بيروت

•   الصناديق واألدوات المالية 

الفصل الرابع: التطلعات للعام 2022

الفصل الخامس: هيئة األسواق المالية، ما هي؟

•   الهيكل التنظيمي للهيئة 

•   المؤّسسات واألعمال الخاصة الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة
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الفصل ا�ول:

هيئة ا�سواق المالية
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إن هيئــة األســواق الماليــة هــي ســلطة ماليــة تــم إنشــاؤها بموجــب القانــون رقــم 161 بتاريــخ 2011/8/17 
ــات  ــة وال تخضــع لقواعــد اإلدارة وتســيير األعمــال والرقاب ــة والمالي ــع باالســتقالية اإلداري ــة تتمت وهــي هيئ

التــي تخضــع لهــا مؤسســات القطــاع العــام.

ــة بالتنســيق  تطمــح هيئــة األســواق الماليــة إلــى تحقيــق هدفيــن أساســيين: تشــجيع وتطويــر األســواق المالّي
ــياق،  ــذا الس ــي ه ــة. وف ــي األدوات المالي ــف ف ــار الموّظ ــة االدخ ــة، وحماي ــات المعنّي ــف القطاع ــع مختل م
يحــّدد القانــون آلّيــة تنظيــم األســواق الماليــة وتطويرهــا مرتكــزًا فــي ذلــك علــى تقليــص مخاطــر النظــام فــي 
األســواق الماليــة مــن خــال إرســاء ثقافــة تتمحــور حــول تأميــن الشــفافية المطلقــة فــي القطــاع نظــرًا لدورهــا 
ــة وتطويرهــا  ــم األســواق المالي ــة تنظي ــون 161 آلّي ــة رأس المــال والمســتثمرين. كمــا يحــّدد القان فــي حماي
ــة لتفعيــل أســواق رأس المــال فــي  ومنهــا الترخيــص لبورصــات جديــدة تســاهم فــي خلــق الســيولة المطلوب

لبنــان. 

إّن الرؤيــة التــي يتمحــور حولهــا عمــل الهيئــة تنطلــق مــن أهميــة إرســاء الثقــة فــي األســواق الماليــة اللبنانيــة. 
ــس  ــا ينعك ــاد، مم ــي االقتص ــو ف ــدل النم ــور مع ــى تط ــر عل ــكل مباش ــس بش ــة ينعك ــواق المالي ــور األس فتط
ايجابــًا علــى حركــة الرســاميل ومعــدل البطالــة، نظــرًا للقــدرة علــى إيجــاد مصــادر تمويــل طويلــة األمــد للقطــاع 

الخــاص وتوجيــه االّدخــار العــام فــي االقتصــاد نحــو االســتثمارات المائمــة. 

ــص  ــي ن ــة الت ــّلين بأحكامــه مــن خــال األطــر القانوني ــة المخـ ــة لمحاســبة ومعاقب ــون آلي ــه، يحــدد القان وعلي
عليهــا، كلجنــة العقوبــات والمحكمــة الخاصــة باألســواق الماليــة التــي ســيتم تأسيســها بعــد إجــراء التعيينــات 

الازمــة مــن الحكومــة اللبنانيــة ضمــن اآلليــة المقترحــة فــي قانــون األســواق الماليــة رقــم 161.

ــًة  ــة خاص ــة كاف ــواق المالي ــة باألس ــور المتعلق ــي األم ــرأي ف ــداء ال ــة إب ــم 161 للهيئ ــون رق ــز القان ــا يجي كم
ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، مشــاريع القوانيــن والمراســيم المتعلقــة بعمــل األســواق الماليــة 
وتطورهــا، كمــا وأنظمــة ونشــاطات البورصــات المرخصــة فــي لبنــان، وذلــك فــي إطــار رســم سياســات جديــدة 

ــة وقــدرة اســتقطاب المســتثمرين.  ــة اللبناني ــى أداء األســواق المالي ــر عل ــا تأثي ــد يكــون له ق

قانون إنشاء هيئة األسواق المالية 
وأهدافها الرئيسية

المهام األساسية لهيئة األسواق  المالّية

حماية المستثمر وتنظيم النشاطات المهنية
• 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 المالية.

• تنظيم كيفية االّطاع على المعلومات من قبل األشخاص اّلذين يوّزعون 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.

تنظيم األسواق وتقليص مخاطر النظام
• تنظيــم وتطويــر األســواق الماليــة فــي لبنــان والســعي إلــى زيــادة اســتخدام هــذه األســواق مــن قبــل 

المســتثمرين والمصّدريــن فــي لبنــان والخــارج.

• تقليص مخاطر النظام ]Systemic Risk[ في األسواق المالية.

إصدار التراخيص 
• الترخيص لوسطاء السوق الذين يقّدمون خدمات للمستثمرين والمصدرين.

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

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

تنظيم ورقابة عمل البورصات
ــة أو  ــداع أو مقاص ــات إي ــون خدم ــن يقّدم ــخاص الذي ــا أو األش ــص له ــات المرخ ــل البورص ــة عم ــم ورقاب • تنظي

ــوية. تس

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

الرقابة والمحاسبة القانونية
• معاقبة المخالفات اإلدارية ألحكام القانون 161 ولألنظمة المتخذة تطبيقا له.

ــق  ــة تتعل ــة أو مضلل ــج معلومــات خاطئ ــزة أو تروي ــم اســتغال وإفشــاء معلومــات ممي • الماحقــة فــي جرائ
ــوك واألدوات. ــذه الصك ــدري ه ــة أو بمص ــوك أو أدوات مالي بصك
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ــان. وتنقســم  ــف مــن ســبعة أعضــاء برئاســة حاكــم مصــرف لبن ــة مجلــس مؤّل ــة األســواق المالي ــى إدارة هيئ يتوّل
عضويــة المجلــس إلــى ثاثــة أعضــاء متفّرغيــن خبــراء فــي شــؤون األســواق الماليــة والشــؤون المصرفّيــة والمالّيــة، 
ــة مباشــرة بعمــل الهيئــة، وهــم مديــر عــام وزارة  ــوزارات واإلدارات المعنّي ــر متفّرغيــن يمّثلــون ال ــة أعضــاء غي وثاث

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

ينوب عنه نائب الحاكم ا�ولرئيسحاكم مصرف لبنانرياض سالمه
 لمصرف لبنان (وسيم منصوري)

فؤاد شقير 
خبير في شؤون
ا�سواق المالية

عضو مجلس
 إدارة تنفيذي 

خبير في الشؤونوليد قادري    
 المصرفية

عضو  مجلس
 إدارة تنفيذي

خبير في الشؤون واجب قانصوه
 المالية

عضو  مجلس
 إدارة تنفيذي 

مدير عام
عضو غير  متفرغ وزارة المالية

مدير عام
 وزارة المالية

عضو غير  متفرغ محمد ابو حيدر
مدير عام

 وزارة االقتصاد

عضو غير  متفرغ َميا دباغ
رئيس لجنة الرقابة

 على المصارف

مجلس إدارة هيئة األسواق المالية

يتألــف مجلس الهيئة من 
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الفصل الثاني:

نشاطات 
هيئة ا�سواق المالية
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عرض المسودة ا�ولى ل�نظمة
 سلسلة ٢٠٠٠، ٣٠٠٠ و ٤٠٠٠

IFREFI االنتساب الى منظمة

مذكرة تفاهم مع 
هيئة ا�سواق المالية (فرنسا) 

مذكرة تفاهم مع 
الهيئة العامة للرقابة المالية 

(جمهورية مصر العربية) 

مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم
مركز قطر للمال (قطر)

أّيار ٢٠١٤

َحزيران ٢٠١٤

َحزيران ٢٠١٤

ِتْشرين الثاني ٢٠١٤

ل ٢٠١٤ كانون ا�وَّ

مذكرة تفاهم مع هيئة السوق المالّية (تونس)

EUROMONEY استضافة أول مؤتمر

عرض المسودة ا�ولى ل�نظمة التطبيقية
المتعلقة  بـ "عرض االدوات المالية على الجمهور"

             ٧٠٠٠ و "قواعد ا¬دراج" سلسلة ٦٠٠٠ و

مذكرة تفاهم مع السلطة التنظيمّية
للخدمات المالّية (ا¬مارات العربية المتحدة)

َحزيران ٢٠١٥

َحزيران ٢٠١٥

َحزيران ٢٠١٥

ل ٢٠١٥ كانون ا�وَّ

مذكرة تفاهم مع
هيئة ا�وراق المالية والسلع

مذكرة تفاهم مع
هيئة الرقابة ا�لمانية (ألمانيا)

استضافة الدورة
وتعيين IFREFI الـ ١٥ لمنظمة

لبنان كنائب رئيس للمنظمة

إطالق نظام العمل
في ا�سواق سلسلة ٣٠٠٠       

إطالق نظام سلوكيات
السوق سلسلة ٤٠٠٠

ُشباط  ٢٠١٦

أّيار ٢٠١٦

َحزيران  ٢٠١٦

IOSCO االنتساب الى منظمة
آب ٢٠١٦

ِتْشرين الثاني ٢٠١٦
يي

ِتْشرين الثاني ٢٠١٦
وق

التأسيس
آب ٢٠١١

تعيين أول مجلس إدارة

تعيين أول رئيس
لوحدة الرقابة
على ا�سواق 

َتّموز ٢٠١٢

ِتْشرين الثاني ٢٠١٢

تعيين أول أمين عام 

 UASA ا�نتساب الى عضوية

بناء الكادر الوظيفي

وضع بعض ا�نظمة
قيد العمل من مصرف لبنان

إصدار نظام متعلق بحشد
Crowdfunding التمويلg

تعيين خبراء دوليين لتطوير
أنظمة تطبيقية خاصة بالهيئة

ُشباط ٢٠١٣
��

ُشباط ٢٠١٣

٢٠١٣ َحزيران

آب  ٢٠١٣

َحزيران ٢٠١٣

كانون الثاني ٢٠١٣

منع التداول بالعمالت والنقود االكترونية

إنضمام الهيئة الى مجموعة
                 IFIE حماية المستثمر الدولية

IFREFI تعيين لبنان رئيس� لمنظمة الـ

مذكرة تفاهم مع هيئة ا�وراق المالية
والبورصات القبرصية (جمهورية قبرص)        

بدء تسجيل ا�شخاص لقيام بأعمال منظمة

صدور مرسوم خصخصة بورصة بيروت

نيسان ٢٠١٨

ُشباط ٢٠١٨

٢٠١٨ آذار

٢٠١٨  َحزيران

آب  ٢٠١٧

آب ٢٠١٨

أيلول ٢٠١٨

إطالق نظام هيئات
٨٠٠٠ ا´ستثمار الجماعي سلسلة

استضافة مؤتمر
        WEC ١٤" الدولي "البورصات العالمية الـ

مذكرة تفاهم مع لجنة الخدمات المالية
FSC (جمهورية الموريشيوس)    الموريشيوسـية

المشاركة في "مجموعة الدعم الدولية للبنان"                                        

مذكرة تفاهم مع
هيئة التحقيق الخاصة

(الجمهورية اللبنانية)

تعيين ثاني مجلس إدارة

آذار ٢٠٢١

َحزيران ٢٠٢٠

تسريع معامالت ترخيص 
ا¦دوات المالية (إعالم ٦٦)

َحزيران ٢٠٢٠

حماية المستثمرين في
المحافظ المالية المودعة

ي

(٧١ خارج لبنان (إعالم
نيسان ٢٠٢١

كانون الثاني ٢٠١٩

ُشباط ٢٠١٩

أيلول ٢٠١٩

ل ٢٠١٩ كانون ا�وَّ

إطالق نظام الترخيص والتسجيل سلسلة ٢٠٠٠

مذكرة تفاهم مع البنك المركزي
لالتحاد الروسي (روسيا االتحادية)

مذكرة تفاهم مع 
الهيئة العامة لسوق المال (سلطنة ُعمان)

مذكرة تفاهم مع لجنة الرقابة
على هيئات الضمان (الجمهورية اللبنانية)

مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية
(ا§مارات العربية المتحدة)                              

إطالق نظام عرض ا�دوات المالية سلسلة ٦٠٠٠

إطالق خطة تطوير ا�سواق با§شتراك
مع البنك الدولي

كانون الثاني ٢٠١٧

آذار ٢٠١٧

أيلول ٢٠١٧

٢٠١٧ آب 

َحزيران ٢٠١٧

٢٠١٧ آذار

كانون الثاني ٢٠١٧

تنظيم  مؤتمر
"ا�سبوع العالمي للمستثمر" للمرة ا�ولى           

إطالق دفتر الشروط لترخيص منصة
تداول الكتروني  
ل ٢٠١٨ كانون ا�وَّ

٢٠١٨ ل  ِتشرين ا�وَّ
وع

UASA استضافة الدورة الـ ١٢ لمنظمة
وتعيين لبنان رئيس½ للمنظمة

أهم نشاطات الهيئة منذ التأسيس
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إطالق األنظمة التطبيقية 

أهــداف  تحقيــق  علــى  بالعمــل  الماليــة  األســواق 
والرقابيــة  التنظيميــة  األطــر  تعزيــز  أهمهــا  عديــدة 
ــول  ــة ح ــف والتوعي ــن التثقي ــًا ع ــواق، فض ــى األس عل
دور األســواق الماليــة فــي تطويــر االقتصــاد الوطنــي. 
مــن  بشــري  طاقــم  العتمــاد  خولهــا  هــذا،  فدورهــا 
ــم والوعــي والمعرفــة  ــاز بالعل أصحــاب االختصــاص يمت
فــي عمــل األســواق الماليــة. وتبعــًا لآلليــات والمعاييــر 
التعيينــات  اســتكملت  الهيئــة،  لــدى  دوليــًا  المتبعــة 
ــا  ــة مم ــنوات الاحق ــال الس ــة خ ــات اإلداري والتوظيف
ســاهم فــي تمكيــن وتطويــر وجودهــا وحضورهــا بيــن 

والدوليــة. المحليــة  الرقابيــة  المؤسســات 

ــن  ــلة م ــة سلس ــدت الهيئ ــث عق ــة، حي ــواق المالي األس
ــات  ــع المؤسس ــارية م ــات االستش ــدوات واالجتماع الن
ــي  ــة الت ــة التطبيقي ــاق األنظم ــرًا إلط ــة تحضي المرخص

ــة التأســيس. ــا بعــد مرحل ــا م ــدأت بالعمــل عليه ــد ب ق

هيئــة  تأســيس  علــى  ســنوات   10 مــرور  بمناســبة 
ــة  ــة نقــدم اليكــم أهــم نشــاطات الهيئ األســواق المالي
والرقابــي. التنظيمــي  الصعيــد  علــى  التأســيس  منــذ 
ــون رقــم 161عــام  ــر إقــرار قان ــة عب ــدأت مســيرة الهيئ ب
ــوم  ــدور مرس ــد ص ــي بع ــا الفعل ــت عمله 2011 وأطلق
الحكومــة اللبنانيــة القاضــي بتعييــن المجلــس األول 
إلدارة شــؤون هيئة األســواق الماليــة في 2012/7/10 

ــون 2011/161. ــتنادًا للقان اس

وبــادر المجلــس التأسيســي فــي أول قــرار لــه علــى 
ــي  ــا األساس ــة ونظامه ــة للهيئ ــة اإلداري ــد الهيكلي تحدي
ــة علــى  وقــام بتعييــن أميــن عــام ورئيــس وحــدة الرقاب
ــرى. ــة أخ ــوادر وظيفي ــن ك ــًا ع ــة فض ــواق المالي األس
منــذ تاريــخ إنشــائها فــي العــام 2011، تميــزت هيئــة 

باشــر مجلــس  الهيئــة،  رئيــس  توجيهــات  علــى  وبنــاًء 
الهيئــة بتحديــد األطــر التنظيميــة المطلوبــة واضعــًا عينــه 
علــى إرســاء ثقافــة فــي األســواق الماليــة تحاكــي 
باشــرت  وإذ  المتطــورة.  الدوليــة  والتنظيمــات  األطــر 
ــن  ــن م ــع أخصائيي ــاون م ــة بالتع ــواق المالي ــة األس هيئ
البنــك الدولــي العمــل علــى تطويــر رزمــة مــن األنظمــة 
التطبيقيــة التــي تهــدف إلــى تحســين ســير العمــل فــي 

االســتثمار  هيئــات  ونظــام  اإلدراج  قواعــد  ونظــام 
الجماعــي للبحــث والنقــاش وأدخلــت التعديــات الازمــة 

ــاءات.  ــج اللق ــًا لنتائ ــم تبع عليه
ــًا  ــة مؤقت ــد انطــاق عملهــا الفعلــي، اســتعانت الهيئ عن
بالقــرارات التــي كان يعمــل بهــا لــدى مصــرف لبنــان 
ــض  ــج البع ــا ودم ــاء بعضه ــم الغ ــي ت ــا والت ــير عمله لتس
اآلخــر الحقــًا حيــن أصــدرت الهيئــة رســميًا القســم األكبــر 
مــن مجموعــة األنظمــة التطبيقيــة النــي ترعــى نشــاطها 

ــن 2016 و2018. ــن العامي بي

ــة األســواق  ــول مــن العــام 2014، عقــدت هيئ فــي أيل
الماليــة اجتماعهــا االستشــاري األول بحضــور عــدد كبيــر 
ــي،  ــي اللبنان ــن فــي القطــاع المال ــراد العاملي مــن األف
الدولــي مــن ضمــن  البنــك  بحيــث عــرض خبــراء مــن 
التــي  األوليــة  األفــكار  الماليــة،  األســواق  مجموعــة 
شــكلت نــواة النظــام التطبيقــي المتعلــق بالترخيــص 
والتســجيل، والنظــام المتعلــق بســلوكيات العمــل فــي 
األســواق والنظــام المختــص بســلوكيات الســوق. خــال 
حزيــران وتشــرين الثانــي 2015، قامــت الهيئــة بعــرض 
ــور  ــى الجمه ــة عل ــرض األدوات المالي ــام ع ــن نظ كل م

االنضمــام إلــى عضويــة المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق 
IOSCO الماليــة، 

دوليــًا، عملــت الهيئــة بــدءًا مــن العــام 2014 علــى إرســاء عاقــات دوليــة خولتهــا إنشــاء آليــات تعــاون مــع هيئــات 
رقابيــة دوليــة كمــا نســج أطــر لتبــادل المعلومــات والخبــرات لمــا فيــه مــن مصلحــة لألســواق الماليــة اللبنانيــة.

انضمــت الهيئــة فــي العــام 2016 إلــى المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة IOSCO بصفتهــا عضــو مشــارك 
وذلــك بعــد مــرور حوالــي العــام فقــط علــى تقديــم طلــب االنتســاب، ممــا عــزز دور الهيئــة واألســواق اللبنانيــة وأّكــد 

علــى متانــة وأهميــة األنظمــة الصــادرة عنهــا.

المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة IOSCO هــي منظمة دولية أنشــئت في عام 1983 لتجمــع بين المنظمين 
العالمييــن لــألوراق الماليــة، وتســعى المنظمــة لتعزيــز التعــاون بيــن مختلــف الهيئــات الرقابــة وإلــى تطويــر معاييــر 
الرقابــة علــى أســواق األوراق الماليــة بهــدف تأميــن بيئــة مائمــة للتــداول العــادل ولتبــادل المعلومــات والخبــرات ما 
بيــن هــذه الهيئــات. وتعــد »أيوســكو« الجهــة المرجعيــة العالميــة فيمــا يختــص بوضــع المعاييــر الدوليــة فــي مجــال 
أســواق األوراق الماليــة. وتضــم المنظمــة فــي عضويتهــا هيئــات الرقابــة علــى األوراق الماليــة، باإلضافــة إلــى البنــك 

الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي وعــدة أســواق ماليــة ومؤسســات ماليــة ونقديــة مختلفــة.

بصفتهــا عضــو مشــارك فــي IOSCO، شــاركت هيئــة األســواق الماليــة ممثلــة بأعضائهــا المتفرغيــن فــي عــدد مــن 
اللجــان األساســية لــدى المنظمــة الدوليــة وكان لهــا دور فاعــل فــي المحادثــات المتعلقــة بتطويــر األســواق الناميــة 
ــث  ــة األســواق الناشــئة )Growth & Emerging Markets Committee(  حي ــة ســر لجن خصوصــًا فــي دورهــا كأمين

ســاهمت فــي صياغــة التوصيــات والقــرارات المنبثقــة عنهــا.

كمــا كان للهيئــة دور ريــادي فــي مناقشــة األمــور المتعلقــة بالتكنولوجيــا الماليــة Fintech فــي األســواق الناشــئة 
ــن  ــى تأمي ــت عل ــث عمل ــل المســتدام وتطــورات الســوق حي ــة التموي ــر هــذه األســواق وأهمي وتأثيرهــا فــي تطوي
ــدوق النقــد الدولــي مــع  ــة لصن ــة والناشــئة والمســاعدة الفني ــر ألعضــاء األســواق النامي ــر دعــم أكب ــادرات لتوفي مب

ــي. ــل مخاطــر االســتقرار المال ــي وإدارة األزمــات وتحلي ــة األمــن اإللكترون ــة، وأهمي منظمــي األوراق المالي
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IFREFI ،المنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية

  .2019-2018 لعامــي 
الرقابــة  لهيئــات  الفرنكوفونيــة  المنظمــة  دور  يتمثــل 
الماليــة فــي جمــع رؤســاء المنظمــات األعضــاء بشــكل 
دوري فــي بلــد مضيــف لمراجعــة آرائهــم إزاء تطويــر 
األســواق الماليــة، فضــا عــن عــرض لنتائــج البحــوث، 
ــي، والتحــدث  ــي الدول ــل الواقــع المال ومشــاركة تحالي
بعمــق عــن مشــاريع اإلصــاح فــي مجــال األســواق 

الماليــة. 

الفرنكوفونيــة  الخريطــة  علــى  لبنــان  ألهميــة  نظــرًا 
ــة الفعــال  ــة األســواق المالي ــدور هيئ ــة، وتبعــًا ل الدولي
منــذ انضمامهــا عــام 2014 إلــى عضويــة المنظمــة 
الفرنكوفونيــة لهيئــات الرقابــة الماليــة IFREFI ، تــم 
انتخــاب الهيئــة نائــب رئيــس المنظمــة فــي حزيــران 
2016 خــال اســتضافتها لفعاليــات المنتــدى الخامــس 
ــروت.  ــي بي ــم ف ــذي أقي ــة الـــ IFREFI ال ــر لمنظم عش
وفــي العــام 2018، فــي االجتمــاع الســنوي الـــسابع 
عشــر الــذي انعقــد فــي مدينــة بوخارســت، رومانيــا، 
الفرنكوفونيــة  للمنظمــة  كرئيــس  الهيئــة  انتخبــت 

.  2019-2018 للعــام  العربيــة  الماليــة  األوراق 
وخــال تــرؤس لبنــان لاتحــاد، كان لهيئة األســواق المالية 
االســتراتيجي  المخطــط  بوضــع  الرائــد  الــدور  اللبنانيــة 
الخماســي التحــاد األوراق الماليــة العربيــة والذي يهدف 
إلــى تعزيــز التعــاون والتواصــل واالنســجام بيــن الهيئــات 
األعضــاء فــي االتحــاد. ترتكــز الخطــة علــى التعــاون فــي 
مجــاالت تطويــر أســواق رأس المــال ومواجهــة المخاطــر 
تعزيــز  إلــى  باإلضافــة  واالســتدامة  الســيولة  ودعــم 
ــة ومواجهــة  ــا المالي التعــاون فــي مجــاالت التكنولوجي
ــاء القــدرات الذاتيــة وتعليــم  المخاطــر الســیبرانية كمــا بن

ــي. ــز الشــمول المال ــة المســتثمر وتعزي وتوعي

علــى صعيــد التعــاون العربــي، انضمــت الهيئــة فــي 
العــام 2015 إلــى اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربية
UASA  والــذي يضــم فــي عضويتــه هيئــات األوراق 
الماليــة والجهــات الرقابيــة علــى األســواق وذلــك مــن 
أجــل توحيــد الجهــود والتعــاون المشــترك للوصــول إلــى 
مســتويات فعالــة للرقابــة علــى التعامــات في أســواق 
راس المــال العربيــة والتنســيق والتعــاون لتحقيــق أفضل 
قــدر مــن االنســجام والتوافــق بالقوانيــن واألنظمــة 
بهــدف حمايــة المســتثمرين وتطويــر التشــريعات وفــق 

ــر الدوليــة. أفضــل المعايي
شــاركت الهيئــة منــذ انضمامهــا لاتحــاد فــي جميــع 
ــة  ــة األســواق المالي ــرأس رئيــس هيئ ــث ت ــه حي اجتماعات
هيئــات  اتحــاد  ســامه  ريــاض  لبنــان  مصــرف  حاكــم 

العالقة مع الهيئات الرقابية الدولية 

UASA ،اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

تأسيســها علــى  الماليــة منــذ  دأبــت هيئــة األســواق 
العمــل ضمــن المعاييــر الدوليــة ولذلــك فقــد عولــت 
علــى التجربــة الســعودية الرائــدة فــي مجــال الرقابــة 
حيــث قــام ممثليــن عنهــا بزيــارة هيئــة األســواق الماليــة 
التــي  العمــل  ورشــات  فــي  والمشــاركة  الســعودية 
تنضــوي تحــت برنامــــج التبــــادل الثنائــــي« بيــــن هيئــــة 
األســــواق الماليــــة الســــعودية واتحاد هيئــــات االوراق 

الماليــــة العربيــــة. 
علــــى معلومــــات داخليــــة Trading Insider  وعلــــى 
محــاوالت التاعــــب  بالســــوق، كمــــا آليــــات التحقيــــق 
فــــي مخالفــــات نظــــام األســواق الماليــــة وأســــاليب 

مراقبــــة عمليــــات غســــل األمــوال.

الرقابيــة  القــدرات  تطويــر  فــي  المســاهمة  بهــدف 
للهيئــات التنظيميــة وتعزيــز الكفــاءة، كثفــت هيئــة 
ــات األوراق  ــاد هيئ ــع اتح ــا م ــة تعاونه ــواق المالي األس
األبحــاث  مديريــة  أسســت  حيــث  العربيــة  الماليــة 
واإلعــام لــدى الهيئــة برنامــج تدريبــي تضمــن سلســلة 
مــن ورشــات العمــل بــدأت فــي أواخــر الـــ 2017 تركزت 
األســواق«  فــي  الماليــة  الجرائــم  حــول »مكافحــة 
وجمعــت خبــراء فــي إحــدى أهــم المواضيــع المتعلقــة 

بحمايــة األســواق ومكافحــة تبييــض األمــوال.

عــــدة مواضيــــع أبرزها يتعلق بآليــــات تنظيــــم صناديــــق 
االستثمار واإلشــــراف عليهــــا، وتقنيــــات التعــرف علــى 
 Trading التــــداول المبنــــي علــــى معلومــــات داخليــة
Insider  وعلــــى محــاوالت التاعــــب  بالســــوق، كمــــا 
ــواق  ــام األس ــات نظــ ــي مخالفــ ــق فــ ــات التحقيــ آليــ
الماليــــة وأســــاليب مراقبــــة عمليــــات غســــل األمــوال.

ــن  ــي« بيــ ــادل الثنائــ ــج التبــ ــوان »برنامــ ــت عنــ وتحــ
هيئــــة الســــوق الماليــــة الســــعودية واتحــاد هيئــــات 
االوراق الماليــــة العربيــــة، نظمــــت ورشــــة عمــــل 
تدريبيــة فــي الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، 
حــــول تفعيــــل دور الرقابــــة علــــى األســواق الماليــــة 
االســواق  هيئــــة  لــــدى  موظفــــان  فيهــــا  شــــارك 
الماليــــة اللبنانيــــة. وقــــد عالجــــت الورشــــة التدريبيــــة 

ــة  ــة ومحلي ــة دولي ــات رديف ــات ومؤسس ــع جه ــم م ــرة تفاه ــة 14 مذك ــت الهيئ ــا، وّقع ــر عمله ــار تطوي ــي إط وف
مــن أجــل إرســاء آليــات العمــل المشــترك فــي مجــال أنشــطة األوراق الماليــة وتعزيــز أواصــر التعــاون بيــن الجهــات 

ــة نســتذكر أهمهــا:  المعني

•  وقعــت هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة وهيئــة األســواق الماليــة فــي باريــس مذكــرة تعــاون وتنســيق فــي 5 
أيــار 2014 ممــا يســاهم فــي دعــم صدقيــة األســواق الماليــة عبــر توفيــر أجــواء مناســبة لحمايــة ســمعة األســواق 

اللبنانيــة. 

•  وقعــت هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة و الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة المصريــة مذكــرة تفاهــم فــي  
الوســطاء،  لتعزيــز وتنميــة كفــاءة  الهيئتيــن  بيــن  للتعــاون  إطــار قانونــي  توفيــر  إلــى  تهــدف   2014/11/25
والمتعامليــن، ومقدمــي االستشــارات فــي األســواق الخاضعــة لرقابتهمــا باإلضافــة إلــى تعزيــز حمايــة المســتثمر 

وضمــان نزاهــة األســواق الخاضعــة لرقابــة الهيئتيــن.

•  وقعــت هيئــة االســواق الماليــة اللبنانيــة وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال وثيقــة تفاهــم فــي15 كانــون األول 
ــي مــن شــأنها المســاهمة  ــادل المعلومــات الت ــة المســتثمر مــن خــال تب ــز التعــاون المشــترك لحماي 2014  لتعزي
فــي زيــادة كفــاءة التحقيقــات القائمــة أو التــي قــد تنشــأ عــن أي تعاطــي مشــبوه فــي األســواق الماليــة فــي 

كل مــن لبنــان وقطــر. 

•  وّقعــت هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة وهيئــة الســوق الماليــة التونســية مذكــرة تفاهــم فــي 6 حزيــران 2016 
تهــدف إلــى وضــع إطــار للتعــاون يشــمل إنشــاء قنــوات اتصــال وتنســيق وتبــادل للمعلومــات التنظيميــة والتقنيــة 
ــا  ــتثمر. كم ــة المس ــا وحماي ــة وتطويره ــواق األدوات المالي ــفافية أس ــز ش ــي تعزي ــاهم ف ــا يس ــن مّم ــن الهيئتي بي
ــة تنظيــم برامــج مشــتركة مــن  ــرات والمعلومــات ونّصــت علــى إمكاني ــادل الخب ــة لتب شــملت مذكــرة التفاهــم آلي

أجــل تدريــب وتنميــة كفــاءة العامليــن لديهمــا.

•  وّقعــت هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة وهيئــة الرقابــة الماليــة االتحاديــة فــي المانيــا )BAFIN( مذكــرة 
تفاهــم فــي 20 أيــار 2016 تهــدف إلــى وضــع إطــار للتعــاون يشــمل تقديــم المســاعدة وتســهيل تبــادل المعلومــات 
التنظيميــة والتقنيــة بيــن الهيئتيــن مّمــا يســاهم فــي تعزيــز شــفافية أســواق األدوات الماليــة وتطويرهــا وحمايــة 

المســتثمرين فيهــا. 

ــي 2016/6/13  ــم ف ــرة تفاه ــان مذك ــات الضم ــة هيئ ــة مراقب ــة ولجن ــة اللبناني ــواق المالي ــة األس ــت هيئ •  وقع
ــي  ــواردة ف ــة ال ــاألدوات المالي ــص ب ــي تخت ــة الت ــال الرقابي ــم األعم ــا وتنظي ــا بينهم ــاون فيم ــز التع ــق بتعزي تتعل

ــن.  ــات التأمي منتج
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ــة العامــة لســوق المــال فــي ســلطنة عمــان مذكــرة تفاهــم  ــة والهيئ ــة اللبناني ــة األســواق المالي •  وقعــت هيئ
فــي 2017/3/7  تهــدف إلــى تعزيــز تبــادل المعلومــات والتعــاون المشــترك خاصــة فــي مجــاالت تنفيــذ القوانيــن 
ــة  ــر مالي ــع معايي ــة ووض ــواق المالي ــى األس ــراف عل ــتثمار واإلش ــة وأدوات االس ــدار األوراق المالي ــة بإص المتعلق

ــة.  ــاألوراق المالي ــن بالتعامــل ب ــة والنزاهــة فــي الســلوك المهنــي لألشــخاص المرخصي للعدال

•  وقعــت هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة وســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مذكــرة تفاهــم فــي 2017/09/19 
بهــدف تعزيــز تبــادل المعلومــات والتعــاون حــول المســائل اإلشــرافية، وتقويــة العاقــات القائمــة بيــن كا 
الســوقين حيــث توفــر االتفاقيــة األســس لتســهيل دخــول بعــض المؤسســات الماليــة مــن لبنــان إلــى مركــز دبــي 

ــادل المعلومــات. ــك مــن خــال تب ــي العالمــي، وذل المال

ــة مذكــرة تفاهــم فــي  ــة والبورصــات القبرصي ــة األوراق المالي ــة وهيئ ــة اللبناني ــة األســواق المالي •   وقعــت هيئ
ــي كا  ــتثمرين ف ــًة للمس ــات حماي ــادل المعلوم ــي وتب ــاون التقن ــتركة للتع ــر مش ــع أط ــدف وض 28 /8/ 2018 به

ــن.  الدولتي

تعــاون مــع لجنــة األوراق الماليــة والبورصــات فــي الواليــات 
SEC المتحــدة 

وفــي إطــار ســعي الهيئــة الدائــم إلــى تطويــر مســتوى 
نظرائهــا  مــع  العلميــة  والتقنيــات  الخبــرات  تبــادل 
ــل  ــام 2017 بالتواص ــي الع ــة ف ــت الهيئ ــن، قام الدوليي
 Commodity Futures Trading Commission مــع الـــ
ــة  ــيس آلي ــة لتأس ــلع اآلجل ــداول الس ــة ت CFTC   أو هيئ
الماليــة  المشــتقات  ســوق  وتطويــر  إطــاق  تعــاون 
ــارات األســهم  ــة )المســتقبلية( كمــا خي والعقــود اآلجل
وغيرهــا مــن األدوات الماليــة المتطــورة فــي لبنــان.

األوراق  لجنــة  مــع  الرســمي  التعــاون  الهيئــة  بــدأت 
 U.S.“ المتحــدة  الواليــات  فــي  والبورصــات  الماليــة 
 ”Securities and Exchange Commission, SEC
ــر تنظيــم ورشــات عمــل مشــتركة  فــي العــام 2015 عب
الرقابيــة  التطــورات  آخــر  علــى  خالهــا  التركيــز  تــم 
خاصــًة مــع تطــور العمليــات فــي األســواق الماليــة 
ــى اتســاع  ــا، باإلضافــة إل وتطــور المخاطــر الناتجــة عنه
ــد حســن ســير  ــة فــي تأكي مســؤوليات األجهــزة الرقابي
ــة،  ــة اإللكتروني ــوية والمقاص ــات التس ــواق وعملي األس
ــة. ــال الدولي ــر االمتث ــق معايي ــي تطبي ــزام ف ــا االلت كم

نظــرًا ألن حمايــة المســتثمر مــن أهــم المواضيــع األساســية التــي تعمــل عليهــا الهيئــة، فقــد أنشــأت فــي الموقــع 
ــية  ــادئ األساس ــى المب ــًا إل ــتثمر Investor Education  فض ــف المس ــص بتثقي ــزءًا مخت ــا ج ــع له ــي التاب اإللكترون
لاســتثمار. ويعالــج موقــع الهيئــة المختــص بالتثقيــف والــذي يحــوز علــى نســبة عاليــة مــن زوار الصفحــة اإللكترونيــة 
للهيئــة، كافــة المواضيــع المتعلقــة ببديهيــات األســواق الماليــة واإلســتثمار وإدارة المخاطــر، كمــا يقــدم الموقــع 
ــر  ــة المخاط ــن ناحي ــا م ــات بينه ــرح الفروق ــة ويش ــواق العالمي ــي األس ــدة ف ــة المعتم ــن األدوات المالي ــًا ع تفصي

التطبيقيــة للتعامــل بهــا.
ــه  ــة برنامــج مكتمــل موجــه إلــى تامــذة المــدارس والجامعــات تســاعد مــن خال وفــي هــذا اإلطــار، طــورت الهيئ
تمكيــن المفاهيــم الماليــة لــدى الطــاب كمــا توســيع إطاعهــم علــى مخاطــر األســواق ودور الهيئــة فــي حمايــة 

المســتثمرين. 

حماية وتوعية المستثمر

المنتدى الدولي لتثقيف المستثمر،
 International Forum for Investor Education IFIE

فــي نيســان 2018، كانــت قــد عرضــت الهيئــة ممثلــة بمديريــة األبحــاث واإلعــام برامــج تثقيــف المســتثمرين أمــام 
المنتــدى الدولــي لتثقيــف المســتثمر International Forum for Investor Education IFIE الــذي انعقــد فــي 
ــت  ــاء، أعلن ــذا اللق ــي ه ــة IOSCO. وف ــة ومنظم ــة الياباني ــي األوراق المالي ــة متداول ــة جمعي ــان برعاي ــو، الياب طوكي
الهيئــة االنضمــام رســميًا إلــى فعاليــات مؤتمــر »األســبوع العالمــي للمســتثمر« التــي ترعــاه منظمــة IOSCO دوليــًا 

خــال أول أســبوع مــن تشــرين األول فــي كل عــام.
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فــي العــام 2018، نظمــت هيئــة األســواق الماليــة وللمــرة األولــى فــي لبنــان مؤتمــر »األســبوع العالمــي 
للمســتثمر«. ســاهم هــذا المؤتمــر بإرســاء ثقافــة توعيــة المســتثمر فــي لبنــان، وذلــك مــن خــال العمــل علــى إنشــاء 
ــي  ــة الت ــة أو المؤسســات المالي ــة والتدريبي ــات والمؤسســات التعليمي ــرًا لكافــة الجمعي منصــة جامعــة لتكــون منب
تعــد برامــج تخــدم هــذه الرؤيــة، وايضــًا مــن خــال اإلضــاءة علــى أنظمــة الهيئــة وعملهــا الرقابــي خدمــًة للمســتثمر 
وحمايــًة لــه. كمــا أطلقــت الهيئــة حمــات إعاميــة وتثقيفيــة متخصصــة لتوعيــة المســتثمر علــى مواقــع التواصــل 

ــارة الجامعــات والمعاهــد. االجتماعــي ومــن خــال زي

ــة  ــج سياس ــواق بنس ــة األس ــوم هيئ ــة، تق ــطة وآمن ــة ناش ــواق مالي ــة أس ــيخ ثقاف ــدف ترس ــرى، وبه ــة أخ ــن جه وم
تعريفيــة وتطويريــة لقطــاع األســواق الماليــة عبــر المؤسســات المرخصــة فــي القطــاع المالــي والجامعــات اللبنانيــة 
علــى اختافهــا. وفــي هــذا المجــال، قــام ممثلــون عــن مديريــة األبحــاث واإلعــام ومديريــة الشــؤون القانونيــة لــدى 
ــارة إلــى خمســة عشــر جامعــة ســنويًا فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة حيــث ارتكــز دور  هيئــة األســواق الماليــة بزي
الهيئــة علــى تثقيــف الطــاب وتوعيتهــم عبــر عــرض نشــاط الهيئــة التنظيمــي والرقابــي فضــًا عــن تعريفهــم علــى 

األنظمــة التطبيقيــة التــي ترعــى حقــوق المســتثمرين وواجباتهــم، وتنظيــم عمــل األســواق.

تطوير األسواق المالية اللبنانية
وحرصــًا منهــا والتزامــًا برؤيتهــا مــن ناحيــة تطويــر وتفعيــل األســواق الماليــة وحمايتهــا وتحديــد أطــر عملهــا، أطلقــت 
الهيئــة بالتعــاون مــع البنــك الدولــي »خريطــة الطريــق« لتطويــر األســواق الماليــة اللبنانية فــي آذار من العــام 2017، 
حــّددت خالهــا أهدافــًا قصيــرة ومتوســطة األمــد تعمــل علــى تحقيقهــا تدريجيــًا وبالتعــاون مــع كافــة المؤسســات 
الرســمية المعنّيــة والمؤسســات الماليــة الناشــطة فــي األســواق ممــا يســاهم فــي تعزيز قــدرة المؤسســات الصغيرة 

والمتوســطة الحجــم علــى االنخــراط فــي األســواق الماليــة اللبنانيــة. 
وفــي إطــار متابعــة »خريطــة طريــق تطويــر األســواق الماليــة فــي لبنــان«، قــام وفــد مــن البنك الدولــي بعــدة زيارات 
إلــى هيئــة األســواق الماليــة، حيــث التقــى بعــدد مــن المســؤولين لــدى الهيئــة ومصــرف لبنــان، ومؤسســة كفــاالت 
وشــركة ميدكليــر وممثلــي عــن القطــاع المالــي والقطــاع الخــاص فــي لبنــان وذلــك لمتابعــة تنفيــذ وتحديــث خطــة 
تطويــر األســواق الماليــة فــي لبنــان. حيــث تــداول الوفــد مــع المعنييــن فــي التحديــات السياســية واالقتصاديــة التــي 
يواجههــا لبنــان والفــرص المتاحــة لدعــم القطــاع الخــاص عبــر تطويــر األســواق وتأميــن فــرص تمويــل طويلــة األمــد 

فــي األســواق الماليــة. 

تخصيص بورصة بيروت

وفــي اإلطــار عينــه، وبعــد عــدة مناشــدات مــن قبــل هيئــة األســواق الماليــة حــول موضــوع تخصيــص وتطويــر بورصــة 
بيــروت، أصــدرت الحكومــة اللبنانيــة المرســوم رقــم 1404 تاريــخ 9 آب 2017 اســتنادًا للمــادة السادســة والخمســين 
مــن القانــون رقــم 161 التــي نصــت علــى أن تقــوم الحكومــة اللبنانيــة تحويــل »بورصــة بيــروت« خــال مهلــة ســنة 
مــن تاريــخ مباشــرة مجلـــس »هيئـــة األســـواق« مهامــه، إلــى شــركة مغفلــة لبنانيــة تؤســس فــي بيــروت وتحمــل 
تـــسمية »بورصـــة بيـــروت ش.م.ل.« وتنتقــل إليهــا حكمــًا وتلقائيــًا حقـــوق وموجبـــات وأنـــشطة »بورصـــة بيـــروت« 
المنحلــة كافــة بمــا فيــه جميــع العقــود واالتفاقيــات مــع الغيــر ومـــع األجـــراء والمـــستخدمين واالستشــاريين. كمــا 
نــص المرســوم أن يتــم التفــرغ الكلــي عــن أســهم بورصــة بيــروت ش.م.ل. خــال مــدة ســنة علــى تأسيســها وذلــك 

لصالــح الغيــر مــن القطــاع الخــاص.

ــاث  ــون الث ــة المتفرغ ــواق المالي ــة األس ــاء هيئ ــارك أعض ــخ 9 آب 2017، يش ــم 1404 تاري ــوم رق ــى المرس ــاًء عل وبن
فــي عضويــة المجلــس األول لبورصــة بيــروت، إضافــة إلــى عضويــة ممثليــن إثنيــن للجنــة بورصــة بيــروت )المؤسســة 
العامــة الجــاري تحويلهــا إلــى شــركة مغفلــة بموجــب النظــام األساســي الحالــي، يتــم تعيينهمــا بقــرار يصــدر عــن 
ــم  ــة يت ــن وزارة المالي ــن ع ــن اثني ــروت( وممثلي ــة بورصــة بي ــة لجن ــة وتوصي ــر المالي ــراح وزي ــاًء القت ــوزراء بن ــس ال مجل

ــراء بالشــؤون الماليــة. ــراح وزيــر الماليــة، مــن بيــن الخب ــاًء إلقت تعيينهمــا بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بن

ــر  ــة ضــرورة إطــاق دفت ــة األســواق المالي ــأت هيئ ــك، ارت ــروت أي تطــور. لذل ــة خصخصــة بورصــة بي ــم تشــهد عملي ل
شــروط متعلــق بمنصــة تــداول إلكترونــي تســاهم فــي خلــق الثقــة المطلوبــة، وتعزيــز ثقافــة التــداول علــى األســهم 

والصناديــق فــي الســوق الثانويــة.

وقــد أعلــن رئيــس هيئــة األســواق الماليــة حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض ســامه فــي كانــون األول مــن العــام 2018 عن 
مشــروع إطــاق منصــة تــداول الكترونيــة لتأميــن الســيولة التــي مــن شــأنها أن تخــدم قطاعــات كثيــرة عبــر التواصــل 
بيــن الشــركات اللبنانيــة والمســتثمرين األجانــب واللبنانييــن فــي الداخــل والخــارج ممــا يمكنهــا مــن اســتقطاب أموال 
تســاهم فــي نمــو مؤسســات القطــاع الخــاص فــي لبنــان وتحريــك العجلــة االقتصاديــة. وتهــدف الهيئــة عبــر مشــروع 
إطــاق المنصــة إلــى تفعيــل دور األســواق فــي تمويــل ورســملة الشــركات التجاريــة بــداًل مــن االعتمــاد حصــرًا علــى 

المصــارف ممــا يســاهم فــي خفــض كلفــة رأس المــال علــى الشــركات.
وأتــت هــذه الخطــوة لتفعيــل أســس االندمــاج فــي البيئــة العالميــة الجديــدة وتأســيس تعــاون وثيــق بيــن القطــاع 
ــان  ــن فــي لبن ــر للمتعاملي ــي مــن شــأنه أن يوّف ــداول اإللكترون ــة، إذ أن ســوق الت ــي وقطــاع المعرفــة الرقمي المال
واألســواق الماليــة ســيولة ســوف تســاهم فــي اســتقطاب رؤوس أمــوال مــن الخــارج. فقــد أطلقــت الهيئــة رســميًا 
فــي 5 كانــون األول 2018 عمليــة اســتدراج العــروض لدفتــر الشــروط المتعلــق بترخيــص منصــة التــداول اإللكترونــي.
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 Listing Rules نظام قواعد اإلدراج
سلسلة 7000،

لم يصدر رسميًا بعد

يهــدف هــذا النظــام إلــى تحديــد المتطلبــات الازمــة للمصــدر لطلــب إدراج أدوات ماليــة فــي لبنــان، وتحديــد 
المتطلبــات للحفــاظ علــى إدراج األدوات الماليــة، ومتطلبــات الحفــاظ علــى األســس الســليمة لحوكمــة الشــركات 

ــن.  ــل المصدريــن المدرجي مــن قب

Collective Investment Scheme  نظام هيئات االستثمار الجماعي
سلسلة 8000،

كانون الثاني 2019

يشــمل هــذا النظــام إنشــاء وتشــغيل هيئــات اســتثمار جماعــي بمــا فــي ذلــك هيئــات اســتثمار إســامية فــي لبنــان 
ــب  ــنيد بموج ــرض التس ــي لغ ــتثمار الجماع ــات االس ــتخدام هيئ ــمل اس ــه ال يش ــر أن ــم 706 غي ــون رق ــب القان بموج

القانــون 705، نظــرًا إلــى أنــه قانــون منفصــل يســتخدم شــكل الصنــدوق المشــترك ألغــراض أخــرى. 

ــات اســتثمار جماعــي واألنشــطة  ــة إقامــة، وترخيــص، وطــرح وإدارة هيئ ــم عملي ــى تنظي ويهــدف هــذا النظــام إل
المرافقــة لهــا فــي لبنــان، وإلــى تحديــد المتطلبــات التــي ترعــى عمــل مــدراء هيئــات االســتثمار الجماعــي، وودعــاء 

هيئــات االســتثمار الجماعــي ووكاء التوزيــع المعتمديــن.

نبذة عن األنظمة التطبيقية التي أطلقتها 
الهيئة خالل األعوام 20١6 - 202١

Business Conduct نظام سلوكيات العمل في األسواق
سلسلة 3000، 

تشرين الثاني 2016

تكمــن أهميــة نظــام ســلوكيات العمــل فــي تحديــد الســلوك المتبــع لــدى المؤسســات والــذي مــن شــأنه تعزيــز 
القــدرة علــى حمايــة المســتثمرين، وضمــان عمــل المؤسســات المرخــص لهــا بنزاهــة، ضمــن آليــات اإلدارة الســليمة 
والرقابــة الفعالــة. ويحــدد النظــام أيضــا قواعــد تعامــل المؤسســات مــع أمــوال وأصــول الزبائــن، كمــا يحــدد 

ــة. ــة األســوق المالي ــرات واألحــداث لهيئ ــات الازمــة لإلفصــاح عــن بعــض التغيي المتطلب

Market Conduct  نظام سلوكيات السوق
سلسلة 4000،

تشرين الثاني 2016

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

عادلــة وفعالــة للتــداول فــي األوراق الماليــة فــي لبنــان.

Offers of Securities  نظام عرض االدوات المالية على الجمهور
سلسلة 6000،

آب 2017

يهــدف هــذا النظــام إلــى تحديــد المتطلبــات الخاصــة بعــرض األدوات الماليــة المقّدمــة للجمهــور في لبنــان، وتحديد 
ــات  ــد المتطلب ــام، وتحدي ــرض الع ــى الع ــة عل ــات المفروض ــن المتطلب ــة م ــة المعفي ــروض األدوات المالي ــواع ع أن

لتقديــم عــرض معفــي لــألدوات الماليــة.

Licensing and Registration نظام الترخيص والتسجيل
سلسلة 2000،

كانون الثاني 2017

يهــدف هــذا النظــام الصــادر عــن مجلــس إدارة الهيئــة 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 العمــاء وضمــان ســامة ومتانــة المؤسســات الناشــطة فــي 

أســواق رأس المــال، بحيــث تخضــع المؤسســات المرخــص لهــا لرقابــة مســتمرة مــن قبــل الهيئــة.  
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إن الوظائف األربعة األكثر تسجياًل لدى الهيئة حتى العام 2021 هي التالية:

• منــدوب خدمــة العميــل )مســؤول عــن حســاب العميــل( بنســبة 28.84 % حيــث تــم تســجيل 73 شــخص فــي العــام 
. 2021

• مسؤول إدارة المخاطر بنسبة 27.51% حيث تم تسجيل 14 شخص في العام 2021 .
• المتداول بنسبة 9.50% حيث تم تسجيل 29 شخص في العام 2021 .

• المدير التنفيذي بنسبة 6.85% حيث تم تسجيل 25 شخص في العام 2021 .
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مسؤول إدارةالمتداول
 المخاطر 

مندوب خدمة
 العميل

( مسؤول عن حساب العميل )

أمــا علــى صعيــد التراخيــص التــي منحتهــا الهيئــة منــذ تأسيســها فكانــت لحوالــي 25 شــركة وســاطة ماليــة، 
فيمــا تــم دراســة واســتكمال ملفــات متعلقــة باســتمرار مزاولــة األعمــال الخاصــة بــاألدوات الماليــة مــن دون الحاجــة 

لترخيــص جديــد لنحــو 81 مؤسســة مرخصــة، وذلــك تبعــًا لإلعــام رقــم 48 الصــادر تاريــخ 28 كانــون األول 2018.

ــر مــن 2.539  قــرارًا  ــة األســواق أكث ــذ التأســيس فــي آب 2011 حتــى 2021/12/31 أصــدر مجلــس إدارة هيئ من
وإعالمــًا عالــج خالهــا أكثــر مــن 2.153 طلــب مــن المؤسســات المرخصــة وأكثــر مــن 82 شــكوى مــن أفــراد أو 
ــة تمحــورت  ــن فــي الشــؤون المالي ــر مــن 23 مؤتمــر واجتمــاع مــع المعنيي ــة أكث مؤسســات. كمــا نظمــت الهيئ

حــول عــدد واســع مــن النشــاطات والمواضيــع المختصــة فــي األســواق.

خــال الفتــرة نفســها أصــدرت الهيئــة 10 تقاريــر ســنوية أوجــزت فيهــا نشــاطها والتطــورات الحاصلــة ســنويًا فضــًا 
.)Newsletter( عــن360 تقريــر مالــي ذات اصــدار دوري و 16 نشــرة إخباريــة فصليــة

ــة  ــن رقاب ــي، م ــا اليوم ــادئ لعمله ــس والمب ــكلت األس ــة ش ــة تطبيقي ــة 5 أنظم ــدرت الهيئ ــام 2011 أص ــذ الع ومن
وتنظيــم وإدارة شــؤون األســواق، كمــا أصــدرت 112 قــرار وإعــالم صــادر عــن المجلــس موجــه إلــى المؤسســات 

ــور. ــة والجمه المرخص

الترخيص والتسجيل
ــجيل  ــميًا تس ــق رس ــذي أطل ــة 2000، ال ــجيل سلس ــص والتس ــام الترخي ــام 2017 نظ ــي الع ــة ف ــدرت الهيئ أص
العامليــن فــي قطــاع األوراق الماليــة اللبنانيــة لــدى الهيئــة تبعــًا لتصنيــف مهنــي يتعلــق بمهــام المرخصيــن لــدى 
مؤسســاتهم. يســاهم هــذا التســجيل فــي حمايــة المســتثمرين مــن خــال رفــع مســتوى الكفــاءة لــدى المؤسســات 
المرخصــة نظــرًا لتمكيــن األشــخاص المســجلين عبــر خضوعهــم لــدورات تدريبيــة وامتحانــات للحصــول علــى التســجيل 

الخــاص بمهامهــم المنظمــة لــدى هيئــة األســواق. 

ــص المتعلقــة بتأســيس شــركات  ــض قيمــة التراخي ــى تخفي ــة عل ــت الهيئ ــر عمــل األســواق، عمل وفــي ســبيل تطوي
ــب  ــال ترتي ــهيًا ألعم ــة تس ــواق المالي ــة باألس ــال المتصل ــب األعم ــخاص وترتي ــف األش ــا تعري ــة هدفه ــاطة مالي وس

ــة. ــة أو الخاص ــات العام ــرح االكتتاب ــات ط ــتحواذ، وعملي ــج واالس ــات الدم اتفاقي

وتطبيقــًا لنظــام التســجيل والترخيــص سلســلة 2000 الــذي نظــم عمليــة تســجيل العامليــن فــي المؤسســات المرخصــة 
للقيــام بالوظائــف المســجلة لــدى الهيئــة، فــان عــدد األشــخاص المســجلين حتــى نهايــة العــام 2021 قــد بلــغ 
836 شــخص مســجل أي بنســبة )58%( مــن مجمــل عــدد الطلبــات، أمــا طلبــات تعليــق التســجيل فقــد بلغــت 274 
شــخصًا أي بنســبة )19%( مــن مجمــل عــدد الطلبــات، فيمــا طلــب مجلــس الهيئــة مــن المؤسســات إعــادة تقديــم 324 

طلــب تســجيل حتــى العــام 2021 أي بنســبة )%23(.

باألرقام: مواكبة عامة لنشاط الهيئة  
مجلس هيئة األسواق المالية

منذ تأسيس الهيئة، تم تعيين مجلسين لإلدارة في كل من 10 تموز 2012 و 10 حزيران 2020. 
تألــف المجلــس األول لهيئــة األســواق الماليــة الــذي اســتمر فــي مهامــه نحــو 8 ســنوات مــن األعضــاء المتفرغيــن 

التاليــة أســمائهم: 

فراس صفي الدين، خبير في شؤون األسواق المالية  •
فادي فقيه، خبير في الشؤون المالية   •

سامي صليبا، خبير في الشؤون المصرفية  •
أمــا المجلــس الحالــي لهيئــة األســواق والــذي بــدء عملــه فــي العــام 2020 فتألــف مــن األعضــاء المتفرغيــن التاليــة 

أســمائهم: 

فؤاد شقير، خبير في شؤون األسواق المالية  •
واجب قانصوه، خبير في الشؤون المالية  •
وليد قادري، خبير في الشؤون المصرفية  •

81
استكمال ملف

تبعًا لإلعالم رقم 48

 25
ترخيص لشركات

وساطة مالية
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الرقابة على السوق اللبناني

ومنــذ انطــاق عمــل وحــدة الرقابــة علــى األســواق الماليــة، قــام موظفــي وحــدة الرقابــة علــى األســواق فــي إجــراء 
أكثــر مــن 114 مهمــة تدقيــق و165 تحقيــق نتــج عنهــا العديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بحــق أفــراد 
أو مؤسســات مرخصــة ســاهمت مــن خالهــا الوحــدة فــي تشــدد العمــل واالنتظــام لــدى العامليــن فــي األســواق 

اللبنانية. 
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نشاطات العام 202١

نشاطات الهيئة
للعام 202١

إلــى  تحويلهــا  أو  محافظهــم،  تصفيــة  قــرروا  الذيــن 
ــي  ــهم ف ــاء أنفس ــار العم ــن اختي ــة م ــة خارجي مؤسس
حــال تقدمــوا بطلــب ذلــك مــن المؤسســات المرخصــة. 
وقــد الحقــت الهيئــة مفاعيــل اإلعــام المذكــور أعــاه 
ــر  ــا النظ ــه كم ــي تطبيق ــن ف ــبة المخلي ــت بمحاس وقام
فــي الشــكاوى المقدمــة لهــا تبعــًا لنظــام العمــل فــي 

ــة 3000.  ــواق سلس األس

ــي  ــام 71 ف ــة اإلع ــواق المالي ــة األس ــدار هيئ ــع إص م
يملكــون  الذيــن  بالعمــاء  المتعلــق   2021 نيســان   1
محافــظ أدوات ماليــة خــارج لبنــان، اســتحدث القــرار 
ديناميكيــة جديــدة فــي األســواق الماليــة اللبنانيــة التي 
كانــت تشــوبها بعــض الضبابيــة فــي مــا خــص المحافــظ 
ــة  ــات لبناني ــر مؤسس ــان عب ــارج لبن ــة خ ــة المودع المالي
مرخصــة. وبذلــك تكــون الهيئــة مــن خــال اإلعــام رقــم 
ــى  ــة عل ــات المرخص ــن المؤسس ــرت كل م ــد أجب 71، ق
الدفــع بالعمــات األجنبيــة )Fresh Funds( للعمــاء 

االتفاقيــة إلــى وضــع أطــر تنظــم تبــادل المعلومــات 
ــة  ــراءات المتبع ــات واإلج ــا للسياس ــن، وفق ــن الطرفي بي
مــن قبــل كل منهمــا. ومــع توقيــع االتفاقيــة، يكــون 
ــة  ــة خطــوة إيجابي ــه الرقابي ــر هيئات ــان عب قــد خطــى لبن
ــة المتعامليــن فــي النظــام  نحــو المســاهمة فــي حماي
مــع  الدولــي  التعــاون  تعزيــز  اللبنانــي كمــا  المالــي 

الهيئــات الرقابيــة األجنبيــة.

وأيضــًا فــي اإلطــار التنظيمــي والرقابــي، وقعــت هيئــة 
 5 فــي  الخاصــة  التحقيــق  وهيئــة  الماليــة  األســواق 
آذار 2021 مذكــرة تفاهــم لمكافحــة الجرائــم الماليــة 
للتعــاون فــي مجــال مكافحــة تبييــض األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب والجرائــم ذات الصلــة، وذلــك مــن منطلــق 
االهتمــام المشــترك للمحافظــة علــى ســامة واســتقرار 
وتهــدف  لبنــان.  فــي  والمصرفــي  المالــي  القطــاع 

منح وإلغاء تراخيص

فينانشــل  ديليجانــت  شــركة  بترخيــص  الهيئــة  قامــت   ،202١ العــام  فــي 
سيرفيســيز ش.م.ل. Diligent Financial Services S.A.L. وأجــازت لهــا تقديــم 

خدمــات »الترتيــب« و«المشــورة«. 

كما الغت تراخيص وشطبت عن الئحة الشركات المرخصة كل من : 

Julius Baer )Lebanon( S.A.L - .ش.م.ل )جيوليوس بير )ليبانون   •

Royal Financials S.A.L – .رويال فينانشيلز ش.م.ل   •

 Saradar Family Office )S.F.O.( S.A.L – .ش.م.ل ).سرادار فاميلي أوفيس )أس. أف. أو   •

 Valpre Capital S.A.L – .فالبري كابيتال ش.م.ل   •
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إعالمات صادرة في الصحف اللبنانية 

أصدرت الهيئة ا�عالم رقم ٧٧ الخاص بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة "رويال 
فاينانشلز ش.م.ل." من الئحة الشركات المرخصة لمزاولة ا�عمال الخاصة با�دوات 

المالية، بعد تلقي الهيئة عدة شكاوى من عمالء الشركة تثبت عدم امتثالها لشروط 
ومتطلبات الترخيص الممنوح لها.

في تشرين ا�ول ٢٠٢١، أصدرت الهيئة إعالم للجمهور تنبه من مخاطر 
التعامل بالنقود االفتراضية وا�لكترونية والعموالت الرقمية من تداول
 واستعمال وإصدار كونه ال يخضع إلى أي حماية قانونية ورقابية في

لبنان. كما حذر ا�عالم الصادر للجمهور على المؤسسات المرخصة في
 لبنان تقديم خدمات متعلقة بالنقود االفتراضية. 

في تاريخ ٢٢ أيلول ٢٠٢١ أصدرت الهيئة بيان¸ صحفي¸ يعلل سبب
 الشطب  و إلغاء الترخيص. 

إعادة النظر بالرسوم والعموالت وآلية استيفائها

ــى  ــة عل ــت الهيئ ــة، دأب ــواق اللبناني ــي األس ــد ف ــرف المعتم ــعر الص ــا س ــي واجهه ــات الت ــورات والتحدي ــد التط وبع
وضــع دراســة متكاملــة إلعــادة النظــر بالعمــوالت والرســوم التــي تتقاضاهــا مقابــل خدماتهــا المتعلقــة بتســيير عمــل 
المؤسســات )منــح التراخيــص، دراســة الملفــات، تفــرغ عــن أســهم ...(. وكانــت قــد أضافــت الهيئــة رســمًا ســنويًا رمزيــًا 
للحفــاظ علــى ترخيــص مؤسســة بقيمــة 3،000،000 ل.ل. لــكل نشــاط مرّخــص لكــي تأتــي هــذه الخطــوة فــي ســبيل 

تعزيــز مداخيــل الهيئــة فــي ظــل األوضــاع االســتثنائية التــي تواجههــا المؤسســات اللبنانيــة كافــة. 

علــى المســتوى التنظيمــي والرقابــي, تســعى دائمــًا الهيئــة إلــى المضــي فــي عمليــة تنقيــح األنظمــة 
ــر قــرارات صــادرة عــن المجلــس لتتناســب مــع متطلبــات العمــل، وذلــك ليصبــح لــكل  التطبيقيــة التــي أصدرتهــا عب

ــة. ــواق المالي ــة األس ــن هيئ ــادرة ع ــة الص ــن األنظم ــن ضم ــًا م ــًا قانوني ــة مرجع ــواق المالي ــق باألس ــل متعل عم

ــة مجموعــة 2000 بإعــام رقــم  ــص والتســجيل فــي األســواق المالي ــل نظــام الترخي ــم تعدي وفــي هــذا المجــال ت
72، يتعلــق بمتطلبــات وآليــة الترخيــص للمؤسســات واألحــكام الخاصــة عبــر وضــع النظــم واالجــراءات التــي تضمــن 
التــزام المؤسســة الماليــة بفصــل أصولهــا عــن أصــول عمائهــا وذلــك وفقــًا لمندرجــات المــادة 3505 مــن نظــام 

قواعــد العمــل فــي األســواق الماليــة سلســلة 3000.

ــم  ــة التقيي ــق بشــروط التأســيس والعمــل اليومــي، ونظــرًا لصعوب وتســهيًا لعمــل المؤسســات خاصــة فيمــا يتعل
المالــي لعقــود تأميــن األعمــال فــي األســواق مــا بعــد العــام 2019، اجــازت الهيئــة عبــر اإلعــام رقــم 72 أيضــًا، 
بــأن تتحمــل المؤسســة الماليــة المســؤولية الكاملــة عــن األضــرار التــي قــد تنتــج فــي ظــل عــدم االكتتــاب بالمنتــج 
التأمينــي لتغطيــة المخاطــر التــي قــد تنتــج عــن أي مــن األعمــال المتعلقــة بــاألوراق الماليــة. كمــا نــص اإلعــام 
رقــم 72 بإعفــاء المؤسســات المرخصــة التــي يفــوق رأســمالها الخمســة مليــارات ليــرة لبنانيــة مــن االشــتراك فــي 

المنتــج التأمينــي المذكــور.

كذلــك تــم تعديــل نظــام الســلوكيات فــي األســواق الماليــة سلســلة 4000 ونظــام قواعــد العمــل فــي األســواق 
ــه  ــرق تبليغ ــل وط ــع العمي ــة م ــات المؤسس ــان اتفاقي ــق بضم ــا يتعل ــم 73 فيم ــام رق ــلة 3000 بإع ــة سلس المالي
بالعمليــات المنفــذة مــن قبلــه. وللتماشــي مــع الوضــع االقتصــادي الراهــن، تــم تعديــل مبالــغ العمــوالت 
المســتوفاة بالليــرة اللبنانيــة باإلعــام رقــم 78 كمــا تعديــل نظــام عــرض األدوات الماليــة سلســلة 6000 باإلعــام 
رقــم 80 بحيــث نظــم طــرق إبــاغ الهيئــة خطيــًا بــأي عــرض معفــى قبــل عرضــه واالكتتــاب بــه مــن الجمهــور، كمــا 

ــة لمراجعــة العــروض.  ــات الهيئ ــد صاحي ــم تحدي ت
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أّمــا علــى الصعيــد الرقابــي، فقــد قامــت وحــدة الرقابــة علــى األســواق المالّيــة انثــي وأربعــون تحقيقــًا وخمســة 
وعشــرون عمليــة تدقيــق علــى المؤسســات المرخصــة التــي تتــداول بــاألوراق المالّيــة، كمــا قامــت الوحــدة بســتة 

متابعــات تحقيــق وســتة عمليــات متابعــة تدقيــق.

ــول  ــورت ح ــام 2021 تمح ــي الع ــًا ف ــون ]40[ طلب ــة أربع ــة ودراس ــة بمراجع ــواق المالي ــدة األس ــت وح ــا قام كم
ــي  ــة ومصــارف( الت ــة، شــركات وســاطة مالّي ــل المؤسســات المرخصــة )شــركات مالّي ــات المقّدمــة مــن قب الطلب

ــا. ــص أو تعديله ــدار تراخي ــي وإص ــتثمار الجماع ــق االس ــق بصنادي ــا يتعل ــا م ــة، منه ــب مختلف ــت جوان تناول

يبّيــن الرســم البيانــي )أدنــاه( أّن المراجعــات األربعــون ]40[ التــي عالجتهــا الوحــدة، كانــت حــول الطلبــات المتعّلقــة 
بصناديــق االســتثمار التــي شــّكلت اثنــا عشــر طلبــًا ]12[، أربعــة ]4[ طلبــات متابعــة ملفــات متعلقــة بطــرح أدوات 
ماليــة، ثــاث ]3[ طلبــات متعلقــة بــأدوات ماليــة قابــة للتحويــل يتبعهــا ]2[ طلبيــن متعلقيــن باألســهم التفضيليــة 
ــق  ــد متعل ــب  ]1[ واح ــى طل ــة إل ــن، إضاف ــهادات دي ــى ش ــدن إل ــن ]2[ يع ــاص، و طلبي ــاب الخ ــهم االكتت أو أس

بتســجيل شــخص لــدى هيئــة األســواق الماليــة.

ــي  ــا ف ــكان مجموعه ــة ف ــاطة مالي ــات وس ــة مؤسس ــحب رخص ــل / س ــص أو تعدي ــة بالترخي ــات المتعلق ــا طلب أم
العــام 2021 ســت ]6[ طلبــات، مــن ضمنهــا طلــب ]1[ اســتكمال ملــف مؤسســة للحصــول علــى ترخيــص مــن هيئــة 
األســواق الماليــة. امــا الطلبــات المتعلقــة بمراجعــات مختلفــة )اقتراحــات تعديــل علــى األنظمــة، طلبــات إعفــاءات 

مــن تطبيــق بعــض مــواد األنظمــة وغيرهــا...( بلــغ عددهــا عشــرة ]10[ طلبــات مــن المجمــوع العــام.

تجــدر اإلشــارة أن وحــدة الرقابــة لــم تعالــج أي طلبــات متعلقــة بإصــدار المنتجــات المركبــة أو الترخيــص لمنتجــات 
تأمينيــة مرتبطــة باســتثمارات فــي العــام 2021.

النسبة المئوية لمراجعة الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات المرخصة

طلب متعلق
بتسجيل أفراد

%٣
شهادات
أسهم /دين ٥%

أسهم تفضيلية
%٥

أدوات مالية قابلة للتحويل
٪٧

متابعة ملفات
متعلقة بطرح أدوات مالية

٪١٠

ترخيص مؤسسات /
طلبات استكمال ملفات

المصارف والمؤسسات المالية (ا�عالم٤٨)
٪١٥

مختلف
٪٢٥

صناديق /
تعديل على الصناديق

٪٣٠

أمــا علــى الصعيــد التنظيمــي، فقــد تابعــت الهيئــة فــي العــام 2021 عمليــة إعــادة تنظيــم القــرارات الصــادرة 
مــن المجلــس وصياغتهــا لتتناســب مــع األنظمــة التطبيقيــة التــي أصدرتهــا تباعــًا منــذ العــام 2015، بحيــث يصبــح 
لــكل عمــل متعلــق باألســواق الماليــة مرجــع قانونــي مــن ضمــن إحــدى األنظمــة التطبيقيــة الصــادرة عــن هيئــة 

األســواق الماليــة.
وفــي هــذا المجــال، أصــدر مجلــس الهيئــة القــرار رقــم 35 الــذي يحــدد الئحــة مؤسســات الوســاطة الماليــة 

المســجلة حســب األصــول الصــادرة ســنويا مــن قبــل الهيئــة.

كمــا صدر عن مجلــس الهيئة اإلعالمات التالية:

المضمونقرار رقم

الئحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة
حسب ا�صول الصادرة سنويا من قبل الهيئة ٣٥٢ ٠ ٢١ /٦ /٢ ١

التاريخ

المضمونإعالم رقم

تعديل نظام عرض ا�دوات المالية سلسلة ٦٠٠٠ ٧٠٢ ٠ ٢١ /٢ /١ ٥

متعلق بالعمالء الذين يملكون
محافظ أدوات مالية خارج لبنان ٧١٢ ٠ ٢١ /٤ /١

تعديل نظام الترخيص والتسجيل
في ا�سواق المالية مجموعة ٢٠٠٠

٧٢٢ ٠ ٢١ /٥ /١ ١

تعديل نظام السلوكيات في ا�سواق المالية ٤٠٠٠
ونظام قواعد العمل في ا�سواق المالية سلسلة ٣٠٠٠ ٧٣٢ ٠ ٢١ /٥ /١ ٩

التقارير وكشوفا ت  الحسابات
واشعارات تنفيذ العمليات المرسلة للعمالء

٧٤٢ ٠ ٢١ /٩ /٨

شطب شركة "فالبري كابيتال ش.م.ل."
عن الئحة مؤسسات الوساطة المالية ٧٥٢ ٠ ٢١ /١ ٠ /١ ٩

شطب شركة "سارادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو) ش.م.ل." 
عن الئحة مؤسسات الوساطة المالية

٧٦٢ ٠ ٢١ /١ ٠ /١ ٩

شطب شركة "رويال فينانشيلز ش.م.ل."
عن الئحة مؤسسات الوساطة المالية

٧٧٢ ٠ ٢١ /١ ٠ /١ ٩

(ملغى) - استيفاء رسوم وعموالت
معّدل با·عالم رقم ٨٢

٧٨٢ ٠ ٢١ /١ ٢ /٢ ٠

شطب شركة "جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل."
عن الئحة مؤسسات الوساطة المالية

٧٩٢ ٠ ٢١ /١ ٢ /٣

تعديل نظام عرض ا�دوات المالية سلسلة ٦٠٠٠ ٨٠٢ ٠ ٢١ /١ ٢ /٢ ٣

التاريخ
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مجلس هيئة األسواق المالية

قرارات مجلس الهيئة

٢قرارات موجهة إلى المؤسسات المرخصة ٦ ٥

قرارات موجهة إلى المؤسسات غير المرخصة

المجموع

١ ٩ ٧

٤٦٢

وعلــى صعيــد مجلــس الهيئــة المنــوط بــه حصــرًا صاحيــة وضــع األنظمــة التطبيقيــة والتعليمــات والتوجيهــات 
العاّمــة الصــادرة بمقتضــى القانــون 161، ومنهــا األنظمــة المتعلقــة بإنشــاء البورصــات وإدارتهــا، واألنظمــة 
المتعّلقــة بإنشــاء وتســيير أعمــال المؤّسســات التــي تتعاطــى الوســاطة المالّيــة وتوظيــف أمــوال الجمهــور، 
اضافــة إلــى  وضــع األنظمــة المتعّلقــة باألدبيــات التــي يتوّجــب علــى مقّدمــي الخدمــات المالّيــة ومســتخدميها 
التقّيــد بهــا وصاحّيــة الترخيــص بإنشــاء المؤّسســات والهيئــات التــي تتعاطــى الوســاطة المالّيــة وتوظيــف 
ــس  ــد مجل ــاه، عق ــورة أع ــؤولّياته المذك ــن مس ــًا م ــا، فانطاق ــاف أنواعه ــى اخت ــنيد عل ــات التس ــوال وعملّي األم
الهيئــة احــدى عشــر اجتماعــًا فــي العــام 2021 واّتخــذ المجلــس منــذ بدايــة العــام 2021 أربعمائــة واثنــي وســتون 

ــا. ــًا وإداري ــرارًا تنظيمّي ]462[ ق

#

١٢٠ ٢١ /٠ ٢ /٢ ٣

٢٢٠ ٢١ /٠ ٣ /٢ ٣

٣

٤٢٠ ٢١ /٥ /٥

٥٢٠ ٢١ /٦ /١

٦٢٠ ٢١ /٧ /٦

٧٢٠ ٢١ /٨ /١ ٠

٨٢٠ ٢١ /٩ /١ ٤

٩٢٠ ٢١ /١ ٠ /١ ٢

١٠٢٠ ٢١ /١ ١ /١ ٦

١١٢٠ ٢١ /١ ٢ /١ ٤

تاريخ انعقاد مجلس الهيئة

٢٠ ٢١ /٠ ٤ /١ ٣

ــه  ــة العامــة بموجب ــخ 2021/6/1، ُكلفــت األمان ــة  قــرارًا بتاري ــة األســواق المالي كمــا أصــدر مجلــس إدارة هيئ
البــت بالطلبــات المقّدمــة مــن قبــل المؤسســات المرّخصــة والمتعّلقــة بتســجيل وإلغــاء تســجيل األشــخاص لــدى 
ــي  ــة إاّل ف ــواق المالي ــة األس ــس هيئ ــى مجل ــودة إل ــة، دون الع ــام منّظم ــة مه ــة لممارس ــواق المالي ــة األس هيئ

ــس اإلدارة. ــب رأي مجل ــي قــد تطل الحــاالت االســتثنائية الت

وعملــت األمانــة العامــة لهيئــة األســواق الماليــة علــى متابعــة تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة فــي 
العــام 2021 والعمــل علــى تطبيقهــا حيــث بلــغ تجــاوب المؤسســات مــا يقــارب الـــ 96.2%، إذ أن اكثــر مــن %88.4 
ــزام المؤسســات المرخصــة بالقــرارات الصــادرة  مــن القــرارات قــد نفــّذت، أو فــي طــور المتابعــة ممــا يعكــس الت

عــن الهيئــة. 

وفــي مــا يلــي ملخــص حــول متابعــة تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة األســواق الماليــة للعــام 
2021 بحســب التصنيــف التالــي: 

المتابعة

٣منفذة ٧ ٤

العدد

٢قرارات موجهة إلى المؤسسات المرخصة ٦ ٥

قرارات موجهة إلى المؤسسات غير المرخصة

المجموع

١ ٩ ٧

٤٦٢

النسبة ٪

قيد المتابعة

غير منفّذة  (عدم تجاوب المؤسسة) 

تم حفظها بطلب من المجلس  

معّدل بقرار الحق

لم تتخطى المهل المحددة

تم تأجيل البحث بها من قبل المجلس

المجموع

٪ ٨ ١ . ٠

٣ ٤٪ ٧ . ٤

١ ٨٪ ٣ . ٩

١ ٧٪ ٣ . ٧

١ ٣٪ ٢ . ٨

٥٪ ١ . ١

١٪ ٠ . ٢

٤٦٢٪ ١ ٠ ٠
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ترتيب القرارات بحسب فئات المؤسسات المرخصة

مصارف

مؤسسات مالية ال تزاول
 االنشطة المتعلقة باالعمال
 الخاصة باالدوات المالية

مؤسسات و سلطة مالية

مؤسسات مالية

مصارف

٪ ٠.٣٨ 

٪ ٥٨.٨٧

مؤسسات و سلطة مالية
٪ ٢٠

مؤسسات مالية
٪ ٢٠.٧٥ مؤسسات مالية ال تزاول

 االنشطة المتعلقة باالعمال
 الخاصة باالدوات المالية

ترتيب القرارات بحســب فئات المؤسســات المرخصة

مصارف

مؤسسات مالية

مؤسسات وساطة مالية

مؤسسات مالية ال تزاول انشطة
 المتعلقة باعمال الخاصة بادوات المالية

عدد القرارات الموجهة
 إلى المؤسسات المرخصة

٪#الجهة

١ ٥٦

٥ ٥

٥ ٣

١

٪ ٥ ٨ . ٨٧

٪ ٢٠ . ٧٥

٪ ٠ . ٣٨

٪ ٢٠

٪ ١ ٠ ٠ ٢ ٦ ٥

متابعة قرارات مجلس إدارة هيئة األسواق المالية إلى غير 
المؤسسات المرخصة للعام 202١

مركز حفظ ومقاصة األدوات 
الماليةللبنان والشرق األوسط-

میدكلیر ش.م.ل

الجهة

سعادة حاكم مصرف لبنان

مديرية األبحاث واإلعام

مديرية المالية

مديرية الموارد البشرية 

لجنة الرقابة على المصارف

هيئة التحقيق الخاصة

مديرية الشؤون القانونية

مديرية المعلوماتية

األمانة العامة

مديرية األمن والمراقبة 

مجموع

معالي وزير
االقتصاد و التجارة

وحدة الرقابة على
األسواق المالية 

أعضاء مجلس هيئة
األسواق المالية المتفرغون

2

1

1

1

2

4

13

21

28

92

منفذة
قيد

 المتابعة
معدلة

بقرار الحق
لم تتخّط المهل 

المحددة
 تم حفظها 
بطلب من 

المجلس

 تم تأجيل
البحث بها من
قبل المجلس

2

2

1

1

1

1

1

1-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
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القرارات بحسب طبيعة الطلب وخضوعها ألنظمة هيئة 
األسواق المالية/ والقانون ١6١

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

ترخيص لمزاولة االنشطة المتعلقة با�عمال الخاصة با�دوات المالية 

٢

٢

إلغاء ترخيص شركة

استكمال الملف لدى هينة ا�سواق المالية/االلتزام بأحكام ا�عالم رقم ٤٨

التفرغ/التنازل عن أسهم 

نقل ترخيص ا�عمال المتعلقة با�دوات المالية

تغيير عنوان مكاتب مؤسسة مرخصة 

تغيير مفوض المراقبة الخارجي 

بوليصة التأمين الخاصة بالتعويضات المهنية

٦

٩

٣

٢

٢

٣

ترخيص �حد ا�نشطة المتعلقة با�عمال الخاصة با�دوات المالية 

تعديل النظام التأسيسي

تسجيل أشخاص للقيام بمهام منظمة 

٢

٣ ٩

٥

٤توقف أشخاص عن تأدية مهام منظمة ٢

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

شكاوى/دعاوى عمالء

١

٤٢

٢تكليف المهام إلى جهات خارجية 

إعفاء من موجب االلتزام ببنود أنظمة الهينة 

٧تبليغ عن عمليات لصالح شخص مطلع حكما على معلومات مميزة

قرارات لطلبات خاضعة لنظام الســلوكيات في األســواق المالية – مجموعة 4000

شكاوى/دعاوى عمالء

١

٤٢

٢تكليف المهام إلى جهات خارجية 

إعفاء من موجب االلتزام ببنود أنظمة الهينة 

٧تبليغ عن عمليات لصالح شخص مطلع حكما على معلومات مميزة

قــرارات لطلبــات خاضعــة لنظام عرض األدوات المالية في األســواق المالية - مجموعة 6000
و قرارات مرتبطة بأنظمة هيئات االســتثمار الجماعي في األســواق المالية - مجموعة 8000

تسويق/إصدار أدوات مالية

٧

٩

نقل إدارة صندوق استثمار 

ا�خالل بشروط االستثمار / تخطي نسبة االقتراض

تعديل خصائص هيئة/صندوق استثمار

١

٢

٣

تصفية صناديق/ التوقف عن تسويق أدوات مالية 

متابعة قرارات مجلس هيئة ا�سواق المالية

٢٠

٤٤

تعديل أنظمة هيئة ا�سواق المالية

تقرير وحدة الرقابة على ا�سواق المالية حول أوضاع المؤسسات المرخصة

تدقيق من قبل وحدة الرقابة على ا�سواق المالية

الكشوفات المالية لعام ٢٠١٩

الكشوفات المالية لعام ٢٠٢٠

٥

٤ ٦

١ ٥

٢ ٣

٤ ١

مذكرات/آليات/ إعالمات

قــرارات يحكمها القانون 161

تسويق/إصدار أدوات مالية

٧

٩

نقل إدارة صندوق استثمار 

ا�خالل بشروط االستثمار / تخطي نسبة االقتراض

تعديل خصائص هيئة/صندوق استثمار

١

٢

٣

تصفية صناديق/ التوقف عن تسويق أدوات مالية 

متابعة قرارات مجلس هيئة ا�سواق المالية

٢٠

٤٤

تعديل أنظمة هيئة ا�سواق المالية

تقرير وحدة الرقابة على ا�سواق المالية حول أوضاع المؤسسات المرخصة

تدقيق من قبل وحدة الرقابة على ا�سواق المالية

الكشوفات المالية لعام ٢٠١٩

الكشوفات المالية لعام ٢٠٢٠

٥

٤ ٦

١ ٥

٢ ٣

٤ ١

مذكرات/آليات/ إعالمات
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قرارات متفّرقة

منصة التداول ا�لكتروني     

٧

٢

إحالة ا�دوات المالية الواردة في عقود الضمان على الموافقة المسبقة
 من هيئة ا�سواق المالية

طلب تمديد مهل

قرارات أخرى 

٤

١ ٠

٦

طلب استيضاح 

أعضاء مجلس هيئة ا�سواق المالية المتفّرغون 

٣ ٢

٤

وحدة الرقابة على ا�سواق المالية 

مديرية الشؤون القانونية 

مديرية المعلوماتية 

مديرية المالية 

مديرية ا�بحاث وا�عالم 

٤

٣

٢

١

١

ا�مانة العامة 

١مديرية ا�من والمراقبة

قرارات داخلية )مقّســمة بحسب الوحدة/المديرية(

منصة التداول ا�لكتروني     

٧

٢

إحالة ا�دوات المالية الواردة في عقود الضمان على الموافقة المسبقة
 من هيئة ا�سواق المالية

طلب تمديد مهل

قرارات أخرى 

٤

١ ٠

٦

طلب استيضاح 

أعضاء مجلس هيئة ا�سواق المالية المتفّرغون 

٣ ٢

٤

وحدة الرقابة على ا�سواق المالية 

مديرية الشؤون القانونية 

مديرية المعلوماتية 

مديرية المالية 

مديرية ا�بحاث وا�عالم 

٤

٣

٢

١

١

ا�مانة العامة 

١مديرية ا�من والمراقبة
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القرارات المتعلقة بطلبات التسجيل والتوقف عن تأدية 
مهام منظمة

إن القــرارات المتعلقــة بطلبــات التســجيل مدرجــة فيمــا يلــي بحســب المؤسســات المرخصــة وعــدد مقدمــي 
الطلبــات وطبيعــة القــرارات:

إعادة تقديم الطلب  المؤسسات المرخصة

المصارف

الرقم

١

موافقة

٢

فرنسبنك ش.م.ل.

بنك مصر لبنان ش.م.ل.٣

١ ٨ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.١٤

٢

٢

البنك العربي ش.م.ع٥

١

٩

٨

٣

٩ بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.١٩

بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل.٢٨

البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.١٠

البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.١١

٣

٧

بنك البحر المتوسط ش.م.ل.٢٢

المصرف التجارى السورى اللبناني ش.م.ل.٣٤

بنك االعتماد الوطني ش.م.ل.٣٦

بنك بيبلوس ش.م.ل.٣٩

بنك التمويل ش.م.ل.٤٣

سرادار بنك ش.م.ل.٤٨

بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.٥٢

بنك فدرال لبنان ش.م.ل.١٦

األشخاص المسجلون لدى الهيئة في العام 202١
إن عــدد األشــخاص المســجلين فــي العــام 2021 قــد بلــغ 117 شــخص مســجل أي بنســبة )53%( مــن مجمــل عــدد 
الطلبــات الـــ 219 التــي تــم تقديمهــا إلــى الهيئــة، أمــا طلبــات تعليــق التســجيل فقــد بلغــت 15 شــخصًا أي بنســبة 
ــب تســجيل  ــم 71 طل ــة مــن المؤسســات إعــادة تقدي ــس الهيئ ــب مجل ــات، فيمــا طل )7%( مــن مجمــل عــدد الطلب

فــي العــام 2021 أي بنســبة )%32(.

إن الوظائف األربعة األكثر تسجياًل لدى الهيئة في العام 202١ هي التالية:

 
•    منــدوب خدمــة العميــل )مســؤول عــن حســاب العميــل( بنســبة 33.3 % حيــث تــم تســجيل 73 شــخص فــي العــام 

2021 مقارنــة بـــ 39 شــخص فــي العام 2020.

•    المتــداول بنســبة 13.2% حيــث تــم تســجيل 29 شــخص فــي العــام 2021 مقارنــة بـــ 20 شــخص في العــام 2020.

•    المدير التنفيذي بنســبة 11.4% حيث تم تســجيل 25 شــخص في العام 2021 مقارنة بـ 9 أشــخاص في العام 2020.

ـ 5 أشــخاص في العام 2020. •    مســؤول إدارة المخاطر بنســبة 6.4% حيث تم تســجيل 14 شــخص في العام 2021 مقارنة ب

٪ ٠

٪ ٥

٪ ١٠

 ٪ ١٥

٪ ٢٠

٪ ٢٥

٪ ٣٠

٪ ٣٥
٪٣٣

مندوب
خدمة العميل

المتداول المدير التنفيذي مسؤول
إدارة المخاطر

الوظائف ا�كثر تسجيًال في العام ٢٠٢١

٪٢٧

٪ ١٣
٪ ١٤

٪ ١١

٪ ٦ ٪ ٦.٤
٪ ٣

2021 2020



51 50

إعادة تقديم الطلب  المؤسسات المرخصة

المصارف

موافقةالرقم

٢ ١

١

البنك العربي (سويسرا) لبنان ش.م.ل١١٨

فرنسبنك ل�عمال ش.م.ل.١٢١

بنك بييلوس ل�عمال ش.م.ل١٢٣

بيت التمويل العربي ش.م.ل ١٢٥
(مصرف إسالمي)

إف. إف. إي ش.م.ل. (مصرف متخصص)١٢٩

١ ٣

بنك بيروت لالستثمار ش.م.ل١٣٠

بنك سي. أس. سي ش.م.ل.١٣٣

بنك انتركونتيننتال لبنان لالستثمار ش.م.ل.١٣٥

بنك قطر الوطني١٣٦
(شركة مساهمة عامة قطرية)

٤

٧ ٣

١ ٠

سيدروس إنفست بنك ش.م.ل١٣٧

لي بنك ش.م.ل١٣٩
(ليفنت انفستمنت بنك)

بنك االستثمار ش.م.ع١٤١
(شركة مساهمة عامة)

٧

٤

٤

٨

١ ١

 لوسيد انفستمنت بنك ش.م.ل١٤٢

٢

إعادة تقديم الطلب  المؤسسات المرخصة

المصارف

موافقةالرقم

١

االعتماد اللبناني ش.م.ل.٥٣

بنك عوده ش.م.ل٥٦

فنيسيا بنك ش.م.ل٥٨

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.٦٢

البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.٦٣

١ ٢

الشركة الجديدة٦٨
لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل.

بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل.٧٣

بنك بيروت ش.م.ل.٧٥

البنك العربي االفريقي الدولي٩٠

١

١

٤ ٢

بنك االمارات ولبنان ش.م.ل٩٢

بنك بيمو ش.م.ل٩٣

بنك لبنان والخليج ش.م.ل.٩٤

سيدروس بنك ش.م.ل٩٨

٩

٥

بنك الموارد ش.م.ل.١٠١

فرست ناشونال بنك ش.م.ل.١٠٨

بنك مياب ش.م.ل١١٠

بنك لبنان والمهجر ل�عمال ش.م.ل.١١١

٣

٣

٢

٢

بنك البحر المتوسط لالستثمار ش.م.ل.١١٣

بنك االعتماد اللبناني لالستثمار ش.م.ل.١١٤

٣

١ ١
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إعادة تقديم الطلب  المؤسسات المرخصة

مؤسسات الوساطة المالية

موافقةالرقم

١

جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.١

الشركة العرببة الدولية٥
لالنماء واالستثمار ش.م.ل.

شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.٨

شركة لبيبانيز ديلرز ش.م.ل.١٣

رويال فاينانشيلز ش.م.ل.١٥

ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.١٦

شركة الدقة لالستثمار١٧
والوساطة المالية ش.م.ل.

تراست كابيتال ش.م.ل.٢٠

بلوم الدارة ا�صول ش.م.ل.٢٢

برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.٢٣

أر.أم. الدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.٢٤

كابيتال إي ش.م.ل.٢٥

٥

٢

١

١

أمانة كابيتال ش.م.ل.٢٦

أيش. أس. بي. سي.٢٧
فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

شناندووا كنسلتينغ ش.م.ل٣٠

٤T١ ش.م.ل.٣٢ ١

إعادة تقديم الطلب  المؤسسات المرخصة

المؤسسات المالية

موافقةالرقم

١ ٧

١

١

المؤسسة المالية العربية ش.م.ل.١

شركة لبنان المالية ش.م.ل.٨

بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.٩

فيدوس ش.م.ل.١٠

شركة ليبانون انفسئت ش.م.ل.١٢

ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.١٤

FNB Capital ش.م.ل١٩

شركة االعتماد المالي ش.م.ل.٢٦

كراديت تراست ش.م.ل٣٢

٤

٢

االعتماد المالي إنفست ش.م.ل.٤٠

كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل٤٢

"انفستا " فايننشال٤٣
بالنينغ سرفيسز ش.م.ل.

٢

٢

٥

ك.أ. أندوسويس سويسرا٤٤
(لبنان) ش.م.ل.

مور كابيتال ش.م.ل.٥٨

اكسيليس فايننس ش.م.ل.٦٢

أوبتيموم إنفست ش.م.ل.٧٠

١

١ ١

سي سي انفستمنت ش.م.ل٧٢
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أعمال الهيئة على المستوى اإلداري

فــي العــام 2021، طــورت هيئــة األســواق الماليــة الهيكليــة اإلداريــة الخاصــة بهــا حيــث تــم اســتحداث مديريتيــن 
همــا مديريــة الشــؤون الماليــة بعــد فصلهــا عــن مديريــة المــوارد البشــرية، ومديريــة المشــتريات والخدمــات العامــة. 

وتبعــًا للهيكليــة اإلداريــة الجديــدة )راجــع الفصــل الخامــس( تــم الحــاق المديريتيــن الجديدتيــن باألمانــة العامــة.

الهيكلية اإلدارية الجديدة 

على مستوى شؤون الموظفين 

بعنــوان »HRInsider«. يهــدف HRInsider إلــى إبقــاء 
العامليــن فــي الهيئــة علــى اطــاع بأحــدث الموضوعات 
التــي تركــز علــى الصحــة العقليــة والبدنيــة للموظفيــن، 
كمــا تلقــي الضــوء علــى أبــرز األحــداث واإلعانــات 

ــم.  ــن ان تهمه ــي يمك الت
ــر  ــه التعبي ــة للموظــف تخول تخصــص هــذه النشــرة زاوي

ــتجدة. ــات المس ــة الموضوع ــه ومناقش ــن آرائ ع

ــوارد  ــعت إدارة الم ــي س ــداف الت ــر األه ــد أكب كان أح
ــر  البشــرية إلــى تحقيقهــا طــوال عــام 2021 هــو تطوي
ــكل  ــى الهي ــة إل ــة باإلضاف ــن الحالي ــات الموظفي سياس
ــار،  ــذا اإلط ــي ه ــرية. ف ــوارد البش ــي إلدارة الم التنظيم
األساســية  سياســاتها  بتحديــث  المديريــة  قامــت 
المتعلقــة بسياســة »الحضــور« و »سياســة التعليــم« 
و »سياســة التوظيــف الداخليــة« وغيرهــا.  وبهــدف 
ــن أصــدرت إدارة المــوارد  ــن الموظفي ــز التواصــل بي تعزي
البشــرية نشــرة إخباريــة داخليــة لهيئــة األســواق الماليــة 

كورونــا، قامــت إدارة المــوارد البشــرية بتحديــث سياســة 
ألحــدث  وفقــا  بكوفيــد  يتعلــق  فيمــا  دوريــًا  الهيئــة 
الصحــة  ومنظمــة  العامــة  الصحــة  وزارة  إرشــادات 

العالميــة.
لموظفــي  الجنــدري  التوزيــع  صعيــد  علــى  وظيفيــًا، 
الهيئــة فــإن عــدد المســتخدمين الذكــور قــد فــاق عــدد 
المســتخدمات فــي العــام 2021 بنســبة 53% ذكــور 
مقارنــة بـــ 47% انــاث، كمــا يظهــر فــي الجــدول ادنــاه.

ــز  عمــدت إدارة المــوارد البشــرية علــى االهتمــام بتحفي
الموظفيــن وتحســين أدائهــم خصوصــا خــال الفتــرة 
ــة  ــة وصحي ــات اقتصادي ــهدت صعوب ــي ش ــة الت الماضي
فــي البلــد حيــث قامــت بعــدة نشــاطات منهــا االحتفــال 
بعيــد االســتقال اللبنانــي الـــ 78 وحملــة للتوعيــة عــن 

ــر 2021.  ــدي خــال أكتوب ســرطان الث
ومــن أجــل ضمــان بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة فــي الهيئــة 
لفيــروس  المســتمرة  المتحــورات  زمــن  فــي  خاصــة 

التوزيع الجندري لموظفي الهيئة

اناث

ذكور

ذكور

٪ ٤٧

٪ ٥٣

اناث

القــرارات المتعلقــة بطلبات التوقف عن تأدية مهام منظمة وإلغاء التســجيل

القرارات

٢ ١ ٢

العدد

أسباب شخصية 

االنتقال للعمل خارج لبنان أو الهجرة أو السفر إلى الخارج أو استكمال الدراسة خارج لبنان

االنتقال إلى وظيفة أخرى     

إلغاء ترخيص المؤسسة

بلوغ السن القانوني

٦ ٩

٦ ٧

٢ ٣

٢٠

١ ٢

التوقف عن تأدية مهام منظمة  

٧النقل إلى قسم آخر ضمن المصرف نفسه (تعديل في الوصف الوظيفي)   

إنهاء عقد العمل أو مدة المجلس    

ا®وضاع الراهنة       

التقاعد المبكر  

٥

٣

٣

إقالة من المنصب أو فسخ عقد    

أسباب صحية 

إلغاء تسجيل بسبب الوفاة

٢

١

٢
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ــتثمر،  ــة المس ــتثمار وحماي ــة لاس ــة آمن ــق بيئ ــة وخل ــواق المالي ــة األس ــيخ ثقاف ــي ترس ــة ف ــة الهيئ ــذًا لسياس تنفي
ــة مــن القطــاع الخــاص، حيــث قــام  ــة وتربوي ــة خطتهــا المرتكــزة علــى التعــاون مــع مؤسســات مالي تابعــت الهيئ
ممثلــون عــن مديريــة األبحــاث واإلعــام بإجــراء محاضــرات لطــاب الجامعــات عبــر تقنيــة زوم شــرحوا خالهــا 

ــة.  ــواق المالي ــة األس ــة دور هيئ أهمي

 National Virtual وفــي هــذا المجــال، شــاركت الهيئــة فــي تنظيــم المســابقة الجامعيــة للبورصــات االفتراضيــة
Stock Exchanges Competition(VSE( بالتعــاون بيــن بنــك لبنــان والمهجــر لألعمــال  Blominvest للعــام الثالــث 
علــى التوالــي، قــدم خالهــا المتســابقون مــن جامعــات لبنانيــة مختلفــة عرضــًا مفصــًا عــن اســتراتيجيات التــداول 
المعتمــدة فــي المســابقة. إن أهميــة هــذه المســابقة تكمــن فــي تنشــئة جيــل جديــد مــن المســتثمرين المثقفيــن 
ــة  ــة اللبناني ــواق المالي ــر األس ــم وتطوي ــياق تنظي ــي س ــي ف ــا القانون ــر عمله ــة وأط ــدور الهيئ ــم ب ــى عل ــا وعل مالًي

وحمايــة المســتثمر.
 

تشــمل التقاريــر المعــدة مــن مديريــة األبحــاث واإلعــام النشــرات اليوميــة والدوريــة والفصليــة والتــي توجــز 
ــات الخاصــة بالحركــة  ــان وإعــداد البيان ــة فــي لبن ــة باإلضافــة إلــى متابعــة حركــة األســواق المالي نشــاطات الهيئ
علــى بورصــة بيــروت ونشــر الـــمؤشر الخــاص بهــا CMA Market Value Weighted Index كمــا البيانــات اإلحصائيــة 
ــة  ــات المالي ــدى المؤسس ــة ل ــر المركب ــة وغي ــة المركب ــي واألدوات المالي ــتثمار الجماع ــق االس ــة بصنادي المتعلق
وشــركات الوســاطة الماليــة والمصــارف، إضافــة إلــى نشــرة إخباريــة يوميــة حــول أبــرز مقــاالت الصحــف المحليــة 

ــة. والدولي

التواصل مع الجمهور

ا�صدار

يومي

الموضوعالئحة بالتقارير المنشورة

تقرير الموجز ا�قتصادي اللبناني
Lebanon Dashboard

التقرير اليومي عند إقفال السوق
EDM Report

ا�قفال أسعار عن تقرير
اللبنانية اليوروبوند لسندات

تقرير عن أهم المؤشرات االقتصادية
الكلية التي تساهم في تكوين نظرة عامة

عن الوضع اللبناني المالي واالقتصادي

 تقرير يومي مفصل عن أسعار
ا�وراق المالية اللبنانية

المتداولة في بورصة بيروت
تقرير ا�سواق المالية اليومي

Financial Markets Report

نشرة ا�خبار اليومية
Daily News Report

فصلي

يومي

شهري
تقارير شهرية عن حركة بورصة بيروت

يتخللها تحاليل وبيانات تنشر في النشرة الدورية
لمصرف لبنان وعلى صفحة الهيئة ا�لكترونية 

الموجز التنفيذي حول
حركة ا�سواق الشهرية

Capital Markets Reports
& BSE Briefs

رصد يومي �هم الموضوعات االقتصاديةيومي
والمالية الواردة في ا�خبار المحلية والدولية 

شهري
البيانات الشهرية والفصلية ل¢سواق

BDL Monthly & Quarterly
Bulletin Reports

البيانات الشهرية والفصلية ل¢سواق المالية

أمــــا مــــن ناحيــــة خبــــرة الجهــــاز البشــــري لــدى الهيئــة فــي العــام 2021، فــــإن النســــبة األكبــر هــــي ألصحــاب 
الخبــــرة الطويلــــة فــــي طبيعــــة عمـــل األســواق، إذ تبلـــغ نســـبة الموظفيـــن ذوي الخبـــرة التي تفــــوق إحــــدى 

عشــــرة ســــنة حوالــــي الــ 61% مــــن المجمــــوع العــــام للموظفيــــن.
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٪ ٥٠

٪ ٦٠

شهادة درجة البكالريوس

التحصيل العلمي لموظفي الهيئة 

شهادة دكتوراشهادة ماجستير او ما يعادلها 
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٪ ٤٨ ٪ ٥٠

٪ ٠ ٪ ١٠ ٪ ٢٠ ٪ ٣٠ ٪ ٤٠

٥ سنوات من الخبرة

التحصيل العلمي لموظفي الهيئة 
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٪ ١٥
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٪ من ٦ الى ١٠ سنوات٢٦
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ــم  ــق الخاصــة فــي 5 آذار 2021 مذكــرة تفاهــم لمكافحــة الجرائ ــة التحقي ــة وهيئ ــة األســواق المالي وقعــت هيئ
ــة. ــم ذات الصل ــل اإلرهــاب والجرائ ــض األمــوال وتموي ــة للتعــاون فــي مجــال مكافحــة تبيي المالي

وتهــدف االتفاقيــة إلــى وضــع أطــر تنظــم تبــادل المعلومــات بيــن الطرفيــن، وفقــا للسياســات واإلجــراءات المتبعــة 
مــن قبــل كل منهمــا.

مذكرات التفاهم

فرنسا

جمهورية مصر العربية

قطر

تونس

ا�مارات العربية المتحدة

ا�مارات العربية المتحدة

ألمانيا

روسيا االتحادية

سلطنة ُعمان

الجمهورية اللبنانية

ا�مارات العربية المتحدة

جمهورية قبرص
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٥
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٧
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٩
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البلدالتاريخ

الئحة باالتفاقيات الموقعة منذ إطالق عمل هيئة ا�سواق المالية

الهيئة #

١٢

١٣

١٤

جمهورية الموريشيوس

الجمهورية اللبنانية

هيئة ا�سواق المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية

هيئة تنظيم مركز قطر للمال

هيئة السوق المالّية

السلطة التنظيمّية للخدمات المالّية

هيئة ا�وراق المالية والسلع

هيئة الرقابة ا�لمانية

البنك المركزي لالتحاد الروسي

الهيئة العامة لسوق المال

لجنة الرقابة على هيئات الضمان

سلطة دبي للخدمات المالية

هيئة ا�وراق المالية والبورصات القبرصية
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جنة الخدمات المالية الموريشيوسـية
FSC

هيئة التحقيق الخاصة

ومــن جهــة ثانيــة،   وباالســتناد إلــى أهميــة المراســات التــي تتلقاهــا هيئــة األســواق الماليــة عبــر خدمــة البريــد 
االلكترونــي والتــي تتضمــن التقاريــر المطلوبــة مــن المؤسســات الخاضعــة إلشــراف الهيئــة فضــًا عــن الشــكاوى 
واالستفســارات، فقــد بلــغ عــدد الرســائل االلكترونيــة الصــادرة والــواردة عــام 2021 حوالــي الـــ 273,947 مقارنــة 

بـــ 238,481 فــي العــام 2020 توزعــت شــهريًا علــى الشــكل التالــي:  

www. أمــا بالنســبة للموقــع اإللكترونــي للهيئــة، فقــد بلــغ إجمالــي زائــري صفحــة الهيئــة االلكترونيــة
ــم مطالعــة  ــث ت ــة ألول مــرة،  حي cma.gov.lb  29,037 فــي العــام 2021، منهــم 89.6% تصفحــوا موقــع الهيئ
113,664 صفحــة. فقــد ســجلت الصفحــة الخاصــة بالقوانيــن واألنظمــة والتعاميــم أكبــر نســبة زيــارات حيــث بلــغ 

ــارة. ــدد 23,671 زي ــغ الع ــث بل ــتثمر حي ــف المس ــة بتثقي ــة الخاص ــا الصفح ــدد 24,117 يليه الع
تجــدر اإلشــارة أن األشــخاص الذيــن يــزورون الموقــع االلكترونــي أغلبهــم مــن لبنــان بنســبة 36.34% يليهــا الواليــات 

المتحــدة بنســبة 24.35% كمــا يظهــر فــي التوزيــع الجغرافــي التالــي. 
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نيسان 

التوزيع الجغرافي لزائري صفحة الهيئة 

مختلف

الواليات المتحدة ا�ميريكية

لبنان
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٢ .٢٠١٢ .٠٩٦٤ .٧٩٤٤ .٠٨٠٢ .٨٨٩٣ .٢٠١٢ .٣٣٧٢ .٩٠٤٣ .٥٧١٢ .٠٧٤١ .٩٧٣٣ .٦١١٣٥ .٧٣١٢١.٢٩٤

٢ . ١٣٧٢ .٠٣٥٤ .٤٠٤٤ .٩٦١٢ .٨٠٥٣ . ١ ٠٨٢ .٢٦٨٢ .٨٢٠٣ .٤٦٧٢ .٠ ١٣١ .٩١٦٣ .٥٠٦٣٤ .٤٤٠٢١.١٨٤

١ ١٧٢٩٨٨٧٦٢٨١٢٠١٣٥١٢٠٥٠٧١٨٥٩٠١٢٠٥٥٢٢ .٩٥٩١ .١٠٢

٩٩٥٣--٤٥-----٢٣--٣١

٢١١٧١٧٣١٣٢٣١٣٢٣١٣٢٣١٣٢٣١٣٣٤٩٢

٢٤.٨٨١٢.٣٥٢-١.٨٩٤٨٩٢٨٩٠٢٦٢٠٨٥١٨٨٣٣٨-٣٣٠

٢٦٣٥٣٥٦٢٣٥٣٥٥٢٣٥٩٦٣٥٣٥٣٥٥١٩٣٠١

٦٤٦١١٣٢١١٩٨٤٩٣٦٨٨٥١٠٤٦٠٥٧١٠٥١.٠٣٢-

النفقات
٢٥٠١٠٩---------٢٥٠--الرأسمالية

--٨---------٨-

٢٩٦٦٣٧٣١٢٨٣٧٧٢٠٧٨٣١٢٣١٢٩٨٣٧٧١ .٣٠٦٦٧١

١ .٥٨٢١ .٦١٩٢ .٣٣٥٢ .٠ ١٥١ .٦٤٦٢ .٨٠٤١ .٦٥١١ .٦٤٧٢ .٩٤٩١ .٦٤٥١ .٦٤٥٢ .٨٠٩٢٤ .٣٤٧١٦.٦١٣

ِتْشرين أيلول آب تموزُحَزيرانأيار نيسان  آذارُشباط 
ل  ا�وَّ

ِتْشرين
الثاني

كانون
ل ا�وَّ

الئحة نفقات وموازنة الموجودات الثابتة المادية للعام ٢٠٢٢ مالية »هيئة األسواق«
بلغــت النفقــات الفعليــة للهيئــة لعــام 2021 حوالــي 21,294  مليــار ليــرة لبنانيــة حيــث شــكلت النفقــات الجاريــة 
ــي  ــن اّلت ــاء الموظفي ــر مــن هــذه النفقــات لدفــع أعب حوالــي 21,184 مــن المجمــوع العــام. خصــص الجــزء األكب

ــن األجــور وملحقاتهــا )%78(.  تتضّم
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الفصل الثالث :

حركة ا�سواق
 المالية في لبنان
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$      ٥٠.٠٠ $      ١٧,٥٠٠,٠٠٠

$      ٣.٣١

$      ٣.٧٥

$      ٣.٥٠

$      ١٩.٣٣

بيمو  أسهم
 تفضيلية ٢٠١٣

بنك لبنان
GDR  و المهجر 

٪       ٠ $      ١٧.٥٠٠.٠٠٠

بنك لبنان و المهجر
 أسهم عادية

ريمكو

شركة الترابة
 اللبنانية

شركة االسمنت
 ا�بيض (إسمي)
قيمة ا�سهم

 المدرجة

$      ١٦٢,٥٧١,٢٢٢

$     ٤٤٥,٠٥٠,٠٠٠

$      ٣٤,٨٣٤,٨٠٠

$      ٢٨٢,٩٨٢,٥٨٠

$      ٣٦,٩٠٠,٠٠٠

$  ٦,٤٩٣,٣٤٤,٣٣٧

$      ٥.٥٠

$      ٢٤٤,٥٩٥,٧٩٣

$      ٨٠٦,٢٥٠,٠٠٠

$      ٣٨,٢٢٠,٠٠٠

$      ٣٣٧,٢٤٥,٠٥٣

$      ٤٩,٥٠٠,٠٠٠

$     ١٠,١٧١,٨٨٩,٢٩٢

٪    .٥

٪    ٨١

٪      ١٠

٪  ٣٣

٪   ٣٤

٪ ٥٦.٥

(C )  ٣٤   ٪٨٢,٥٠٠,٠٠٠      $١.١٠      $٦١,٦٨٠,٠٠٠       $بيمو

(C )  بيبلوس

  GDR   بيبلوس

بيبلوس  أسهم
 تفضيلية ٢٠٠٨

بيبلوس  أسهم
 تفضيلية ٢٠٠٩

$       ٢٩٩,٧٢٢,٩٧١

$      ٨١,١٦٢,٨٣٦

$      ٨٦,٠٠٠,٠٠٠

$       ٨٠,٠٠٠,٠٠٠

$      ٠.٨٢

$      ٣٥.٠٠

$      ٣٤.٩٩

$      ٣٧.٩٩

$      ٥٥  ٪٤٦٣,٧٢٢,٣٣٣

$      ٤٥,٨١٧,٧٣٠

$     ٦٩,٩٨٠,٠٠٠

$      ٧٥,٩٨٠,٠٠٠

-٪٤٤

-٪١٩

-٪٥

*  تم احتســاب ســعر اإلقفال في آخر يوم تداول أي بتاريخ  2021/12/29

ــروت 10، موجــودة فــي الجــدول رقــم )1( أعــاله،  ــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي بورصــة بي يبل
إلــى جانــب عــدة أدوات ماليــة يتــم التــداول بهــا. ارتفعــت القيمــة الســوقية لألســهم الدرجــة علــى 
ــل  ــي مقاب ــار دوالر أميرك ــح 10.17 ملي ــنة 2021 لتصب ــر س ــي آخ ــبة 56.5% ف ــروت بنس ــة بي بورص

ــار دوالر أميركــي فــي آخــر يــوم تــداول مــن العــام 2020. 6.49 ملي

جدول رقم )1(

(A) ٧٦   ٪٣,٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠      $٣٢.٦٥      $١,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠      $سوليدير

البنك اللبناني للتجارة
٠      ٪٧٠,٥٠٠,٠٠٠      $٩٤.٠٠      $٧٠,٥٠٠,٠٠٠      $ أسهم تفضيلية (ت)

بنك عوده
٨٩   ٪٩١٩,٤٢٣,١٦٩      $٢.٣٠      $٠٢٩ ,٦٩٤ ,٤٨٧      $ أسهم عادية

GDR   ١٣١      $بنك عوده, ٦٠٣, ٧٣   ٪٢٢٧,٣١٥,٥٤٦      $١.٩٠      $٧٣٧

  بنك عوده
(H) أسهم تفضيلية 

  بنك عوده
(I) أسهم تفضيلية 

  بنك عوده
(J) أسهم تفضيلية 

$       ٥٢,٤٢٥,٠٠٠

$      ١١٢,٢٥٠,٠٠٠

$      ١١٥,٦١٠,٠٠٠

$      ٧٤.٠٠

$      ٤٣.٩٠

$      ٤٢.٠٤

$      ٥٥,٥٠٠,٠٠٠

$      ١٠٩,٧٥٠,٠٠٠

$      ١١٥,٦١٠,٠٠٠

٪      ٦

٪       ٠

(C)  ٢٣   ٪٤٥٤,٩٣٩,٨٢٣      $١٧.٨٠      $٣٧٠,١٧٦,٢٢٣      $بنك بيروت

 بيروت أسهم
(H) تفضيلية 

 بيروت أسهم
(I) تفضيلية 

 بيروت أسهم
(J) تفضيلية 

 بيروت أسهم
(K) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠      $ تفضيلية

$      ٧٥,٠٠٠,٠٠٠

$      ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠

$      ٢٥.٠٠      $١٣٥,٠٠٠,٠٠٠

$      ٢٥.٠٠

$      ٢٥.٠٠

$      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠      $٢٥.٠٠

$      ٧٥,٠٠٠,٠٠٠

$      ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠

$      ٠       ٪١٣٥,٠٠٠,٠٠٠

٪      ٠

٪      ٠

٪      ٠

$      ١,١٨٨,٨٥٠,٠٠٠ (B) ٨٢  ٪٢,١٦٥,٨٠٠,٠٠٠      $٣٣.٣٢      $سوليدير

البنك اللبناني
(C) ٠      ٪٦٦,٠٦١,٠٠٠      $٠.٩٣      $٦٦,٠٦١,٠٠٠      $ للتجارة

البنك اللبناني للتجارة
٨٤٥ ,١٥,٦٧٨       $٥٩.٥٠      $٩٤٠ ,٢٤,٧٦٩      $ أسهم تفضيلية (ه)

القيمة السوقيةالشركات المدرجة
في العام ٢٠٢٠

القيمة السوقية
التغيير السنوي في العام ٢٠٢١ ٢٠@ سعر ا�قفال  ٢١

-٪٣٧

-٪٢

بورصة بيروت
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يقــدم الجــدول رقــم )3( ملخــص حــول الحركــة علــى بورصــة بيــروت، حيــث يشــير إلــى انخفــاض كميــة األســهم 
ــهمًا  ــل49,901,171 س ــهمًا مقاب ــداول 29,620,288 س ــجل ت ــبة 40.64% لتس ــام 2021 بنس ــي الع ــة ف المتداول

فــي أخــر ســنة 2020. 
أمــا قيمــة األســهم المتداولــة فقــد ارتفعــت بنســبة 46.01% عنــد إقفــال التــداول فــي أخــر كانــون األول 2021 
حيــث بلغــت قيمــة األســهم 354.12 مليــون دوالر أميركــي مقابــل 242.54 مليــون دوالر أميركــي فــي الفتــرة 
ــل  ــة مقاب ــت 7,854 عملي ــنة 2021 فكان ــي س ــوق ف ــى الس ــات عل ــدد العملي ــا ع ــام 2020. ام ــن الع ــها م نفس

9,591 فــي نهايــة عــام 2020، أي بانخفــاض يقــارب الـــ%18.1.

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١ملخص تقرير السوق 
١٠,٩٣٩١٠,٧٥٩٨,٧٩٠٦,٠ عدد العمليات على السوق ٠٠٩,٥٩١٧,٨٥٤

١١٩,٧٤٥,٢٢٨٨٥,٩١٩,٠٩٣٨٩,٨٧٩,٧٠١١٩٩,٥٩٠,٩٩٤٩,٩٠١,١٧١٢٩,٦٢٠,٢٨٨كمية ا�سهم المتداولة

٣,٩٨٢,٧٠٣٣,١١٦,٦٠٩٢,٦٨١,٥٣٥٣,٩٨٩,٥٢٠١,٠٢٧,٧٢٩١,٦١٧,٠٢٧متوسط القيمة لكل يوم تداول ($)

٨.٠٠٨.٦٣٧.٠٤٤.٥٢٤.٨٦١١.٩٦القيمة/الكمية

٢٤٢٢٣٨٢٣٦٢٢٦٢٣٦٢١٩عدد أيام التداول

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١سيولة السوق
(Turnover Ratio) نسبة الدوران في التداول

= قيمة التداول السنوية / معدل القيمة
 السوقية السنوية

٪٦.٣٥٪٨.٥٧٪ ٥.٩٨٪ ١٠.٦٩٪ ٣.٨٢٪ ٣.٨٠

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١حجم السوق  
٣٠٢٩٢٨٢٧٢٦٢٦إجمالي عدد ا�وراق المالية المدرجة

١٠١٠١٠١٠١٠١٠ إجمالي عدد الشركات المدرجة
 متوسط القيمة السوقية في السنة

١١,٢٤٨١١,٦٧٢١٠,٥٨٨٨,٤٣٦٦,٣٥٣٩,٣٢٨ الحالية (مليون دوالر أميركي)

٪نسبة ا�سهم الحرة ١٠٠.٠٧٪ ٩٩.٣٧        ٪ ٩٩.٢٨٪ ٩٦.٧٦٪ ٩٨.١٥٪ ٩٣.٣٧ *

٩٦٣,٨١٤,١٩١٧٤١,٧٥٣,٠١٤٦٣٢,٨٤٢,٣٧٢٩٠١,٦٣١,٥٤٣٥٤,١٢٨,٩٦٩قيمة ا�سهم المتداولة ($) ٢٤٢,٥٤٣,٩٦٦

٤٩٤,٨١٥٣٦١,٠٠٥٣٨٠,٨٤٦٨٨٣,١٤٦٢١١,٤٤٦١٣٥,٢٥٢حجم متوسط لكل يوم تداول

جدول رقم )3(*تم إحتســاب النســبة على ســعر اإلقفال، أي آخر يوم تداول في العام 2021

تطور المعدل الشــهري لمؤشــر األســهم المدرجة في بورصة بيروت
من سنة 2021-2015

تطور المعدل الشــهري لمؤشــر المصارف في بورصة بيروت 
من سنة 2021-2015
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٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥

٥٠٠.٠٠

٩٠٠.٠٠

١٠٠٠.٠٠

جدول رقم )2(

يقــدم الجــدول رقــم )2( صــورة واضحــة عــن المعــدل الشــهري لمؤشــر القيمــة الســوقية لألســهم المدرجــة 
فــي بورصــة بيــروت جنبــًا إلــى جنــب مــع المعــدل الشــهري لمؤشــر القيمــة الســوقية للمصــارف المدرجــة فــي 
ــوقية  ــة الس ــر القيم ــدل مؤش ــر مع ــى 2021. أظه ــن 2015 إل ــدة م ــة الممت ــرة الزمني ــال الفت ــروت خ ــة بي بورص
لألســهم المدرجــة فــي بورصــة بيــروت خــال كانــون األول 2021 تقدمــًا بنســبة 210 % إذ أقفــل علــى معــدل 

ــون األول 2020.  ــل 160.82 نقطــة فــي كان 498.63 نقطــة مقاب
أمــا معــدل مؤشــر القيمــة الســوقية للمصــارف المدرجــة فــي بورصــة بيــروت فســجل تراجعــًا خــال كانــون األول 
2021 بنســبة 2.92 %، إذ أقفــل علــى معــدل 244.18 نقطــة مقابــل 251.52 نقطــة فــي كانــون األول 2020.  
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يشــير الجــدول رقــم )4( إلــى أن عــدد صناديــق االســتثمار الجماعــي المحليــة المتداولــة هــي 12 صنــدوق، بلــغ 
مجمــوع االكتتــاب برأســمالها حوالــي 122 مليــون دوالر أميركــي. امــا األصــول المــدارة فقــد انخفضــت قيمتهــا 
بنســبة 45.3% لتصبــح 111.38 مليــون دوالر أميركــي فــي ســنة 2021 مقابــل 203.64 مليــون دوالر أميركــي 

فــي ســنة 2020.

ــة ترتكــز علــى اســتثمارات فــي  ــات االســتثمار الجماعــي المحلي 80.74% مــن قيمــة األصــول المــدارة فــي هيئ
ــان يليهــا %13.34فــي الشــرق االوســط. لبن

ترتكــز حوالــي 80.75% مــن قيمــة األصــول المــدارة فــي هيئــات االســتثمار الجماعــي المحليــة فــي أوراق ماليــة 
ذات الدخــل الثابــت وحوالــي 10.73% فــي هيئــات االســتثمار الجماعــي المرتكــزة علــى ســوق المــال. 

ــة بحوالــي 48.44% لتصــل إلــى حوالــي  ــاب االجمالي ــة مــع العــام الماضــي، تراجعــت قيمــة االكتت فــي مقارن
ــة بـــ 237.59 مليــون دوالر أميركــي فــي العــام 2020. 122.49 مليــون دوالر أميركــي مقارن

توزيع هيئات االســتثمار الجماعي المحلية  

نسبة التغير

مصارف

٢٠٢ ١

مؤسسات مالية

المجموع اجمالي

٦

شركات وساطة مالية
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٦
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هيئات االستثمار الجماعي المحلية

هيئات االستثمار الجماعي المحلية

١٢إجمالي عدد هيئات  االستثمار الجماعي المحلية

١إجمالي عدد المكتتبين ,٨٠٥
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١٢رأسمال مفتوح

العملة

USD
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EUR

٧

٤

١
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٣تخصيص مختلط
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٢سوق المال

مختلف

١أسهم

٢

قطاع االستثمار

١ا�صول المدارة ١ ١ ,٣٨٠ ,٤٣٦ $

٥الشرق االوسط

٢دولي

لبنان

١اميركا

٤

جدول رقم )4(
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النطاق الجغرافي  (بحسب ا�صول المدارة) في العام ٢٠٢١

الشرق ا�وسط  

لبنان  

مختلف
الواليات المتحدة

نوع  االستثمار  (بحسب ا�صول المدارة) في العام ٢٠٢١

تخصيص مختلط

مختلط

اسهم
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ذات الدخل الثابت

سوق المال
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٪ ٨١ 
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هيئات االســتثمار الجماعي المحلية / ســنة 2021

أوراق مالية ذات
٪ الدخل الثابت ٣ ٣ . ٣ ٣

تخصيص مختلط
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أوراق مالية ذات
٪ الدخل الثابت ٣ ٣ . ٣ ٣

تخصيص مختلط
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هيئات االســتثمار الجماعي المحلية / ســنة 2020
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هيئات االستثمار الجماعي المحلية
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نســبة التغير السنوية بين 2021-2020

عدد المكتتبينالعدد

المجموع ا�جمالي

قيمة االكتتاب
(مليون دوالر)

-٪٣١.٤٩٪-٣٣.٤٦٪-٣٣.٣٣

يشــير الجــدول رقــم )5( أن عــدد اجمالــي صناديــق االســتثمار األجنبيــة بلــغ 166 صندوقــًا أي بانخفــاض حوالــي 
33.33% مــن العــام 2020، ولكــن بانخفــاض يقــارب 31.49% فــي قيمــة االكتتــاب لتصــل إلــى حوالــي 547.07 

مليــون دوالر أميركــي مقارنــة بـــ 798.49 مليــون دوالر أميركــي فــي العــام 2020.
تركــز حوالــي 91.24% مــن هيئــات االســتثمار الجماعــي فــي األوراق الماليــة ذات الدخــل الثابــت وحوالــي %3.92 
فــي االســهم الخاصــة. كمــا يبيــن الجــدول أن المكتتبيــن فــي صناديــق االســتثمار األجنبيــة قــد فضلــوا االســتثمار 

فــي نطــاق الشــرق األوســط )43.46%( يليــه االســتثمار فــي لبنــان )%42.46(. 

نوع االستثمار بحسب قيمة ا�كتتاب
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األدوات المالية المركبة وغير المركبة

أدوات مالية
 مركبة

مجموع

كانون ا�ول ٢٠٢٠كانون ا�ول ٢٠٢١

قيمة االكتتاب (دوالر أمريكي)عدد المكتتبين

٧ ,٠٩ ٣

١ ,٢ ٢ ٨

  ٢ ,٦ ١ ٢ ,١ ٦٦,٨ ١ ٢

  ٣ ١ ٠ ,٢٩ ٤,٥٨ ٣

نسبة التغيير

كانون ا�ول ٢٠٢٠كانون ا�ول ٢٠٢١

نسبة التغيير

أدوات مالية
غير مركبة

  ٨,٣٢١

٦ ,٩ ٢٦

  ١ ,٤٠٦

   ٨,٣٣٢

٢ ,٥٩ ٠,٤٧١ ,٩ ٨٥

  ٢ ٢ ٤ ,٥ ٣٩ ,٤٩٧

   ٣,٦٨٪-٢,٩٢٢,٤٦١,٣٩٥   ٢,٨١٥,٠١١,٤٨٢ -٪٠ , ١٣

- ٪١ ٢ ,٦٦

٪٢ ,٤١

-٪٢٧,٦٤

-٪٠,٨٣

ــة بـــ 1,406  ــة العــام 2021 مقارن ــة المركبــة1,228  مكتتــب نهاي ســجل عــدد المكتتبيــن فــي األدوات المالي
مكتتــب فــي العــام 2020، أي بتراجــع وصــل الــى %12.66.

أمــا بالنســبة لقيمــة االكتتــاب االجماليــة فــي شــهر كانــون االول 2120 فــي األدوات الماليــة المركبــة فقــد 
ســجلت 224.5  مليــون دوالر أميركــي مقارنــة بـــ  310.3 مليــون دوالر أميركــي فــي العــام 2020، أي بتراجــع 

وصــل الــى %27.64.
فيمــا خــص األدوات الماليــة غيــر المركبــة، ســجل عــدد المكتتبيــن 7,093 مكتتــب نهايــة العــام 2021 مقارنــة 
ــي  ــة ف ــاب االجمالي ــة االكتت ــا قيم ــى 2.41%. أم ــل ال ــاع وص ــام 2020، أي بارتف ــي الع ــب ف بـــ 6,926 مكتت
األدوات الماليــة غيــر المركبــة فــي شــهر كانــون االول 2021  فقــد شــهدت تراجعــًا بنســبة 0.83% بيــن العامــي 
2020 و2021 مــن 2,612 مليــون دوالر أميركــي فــي العــام 2020 الــى 2,590 مليــون دوالر أميركــي فــي 

العــام 2120.

نوع االستثمار بحسب قيمة ا�كتتاب
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الفصل الرابع: 

تطلعات الهيئة
 للعام ٢٠٢٢
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فــي خضــم األزمــة ومــع بــطء العمــل إلخــراج لبنــان مــن تحديــات الوضــع الراهــن، تتطلــع هيئــة األســواق إلــى 
ــة إقرارهــا  ــة اللبناني ــزم الدول ــي تعت ــات الت ــق االتفاقي ــان انطاقــًا مــن تطبي ــة فــي لبن ــة اإلصاحي ــدء العملي ب
ــة التعافــي المنتظــر.  ــًا ممــا يحمــل معــه شــرارة بداي ــى عــودة الثقــة تدريجي ــي وإل ــدوق النقــد الدول مــع صن
وبذلــك تعــود األســواق الماليــة اللبنانيــة منــارة للمســتثمرين العــرب واألجانــب فتســاهم بدورهــا فــي تســريع 

التعافــي وتحقيــق نمــو واعــد ومســتدام.

ــة، ال  ــة اللبناني ــة واإلداري ــات الرقابي ــل المؤسس ــل عم ــدء تفعي ــة لب ــات المطلوب ــة اإلصاح ــاق عجل ــع إط وم
ــة  ــواق المالي ــة باألس ــة الخاص ــات والمحكم ــة العقوب ــاء لجن ــن أعض ــة تعيي ــة لناحي ــر بإيجابي ــة تنظ ــت الهيئ زال
ــون 161  ــل القان ــخ 2011/8/17، ليســتكمل بهــذا التطــور المرتقــب مفاعي ــون رقــم 161 تاري ــص القان كمــا ن

ــا. ــا حدده ــة كم ــة والتنظيمي ــه الرقابي ــات عمل وآلي
إن إعــادة إحيــاء لبنــان كمركــز للخدمــات الماليــة اإلقليميــة يعتمــد بشــكل كبيــر علــى تطويــر عمــل األســواق 
الماليــة اللبنانيــة وجديــة اإلصاحــات البنيويــة التــي تخوضهــا الحكومــات اللبنانيــة، ممــا يعــزز ســامة األســواق 

ويصــون جاذبيتهــا حيــال المســتثمر. 

تطلعات الهيئة للعام 2022
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الفصل الخامس : 

هيئة ا�سواق المالية
 ما هي؟
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  

المؤّسســات  أعمــال  وتســيير  بإنشــاء  المتعلقــة 
ــوال  ــف أم ــة وتوظي ــاطة المالي ــى الوس ــي تتعاط الت
األنظمــة  بوضــع  المجلــس  ُيعنــى  كمــا  الجمهــور، 
المتعلقــة باألدبيــات التــي يتوّجــب علــى البورصــات 
وعلــى مســتخدميها، وكذلــك علــى مقّدمــي الخدمــات 

بهــا.  التقّيــد  ومســتخدميهم  الماليــة 
األنظمــة  وضــع  أيًضــا،  المجلــس  صاحيــات  ومــن 
تشــمل،  واّلتــي  والحوكمــة  بالشــفافية  المتعلقــة 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الموجبــات لجهــة نشــر أو 
ــي مــن  ــع المعلومــات الت ــى جمي إطــاع الجمهــور عل
ــعار  ــى أس ــرة عل ــر مباش ــرة أو غي ــر مباش ــأنها أن تؤث ش

المالّيــة.  األدوات 

ــف  ــس مؤّل ــة مجل ــة األســواق المالي ــى إدارة هيئ يتوّل
لبنــان.  مصــرف  حاكــم  برئاســة  أعضــاء  ســبعة  مــن 
تنقســم عضويــة المجلــس إلــى ثاثــة أعضــاء متفّرغيــن 
والشــؤون  الماليــة  األســواق  شــؤون  فــي  خبــراء 
متفّرغيــن  غيــر  أعضــاء  وثاثــة  والمالّيــة  المصرفّيــة 
ــل  ــرة بعم ــة مباش ــوزارات واإلدارات المعنّي ــون ال يمّثل
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 

ــي  ــة الت ــى األنظم ــة عل ــه الموافق ــا. ول ــة لديه المالي
تضعهــا إدارات البورصــات بشــأن العمليــات التــي تجــرى 
مــن خالهــا. وفــي إطــار المشــورة، يبــدي المجلــس رأيه 
فــي مشــاريع القوانيــن والمراســيم المتعلقــة بعمــل 
الصالحــة  الجهــة  كونــه  الماليــة  األســواق  وتطويــر 
ــة وتطّورهــا.  ــًا بعمــل األســواق المالي ــة قانون والمخّول

وفــي اإلطــار عينــه، تبقــى للمجلــس صاحيــة الترخيــص 
بإنشــاء المؤسســات والهيئــات التي تتعاطى الوســاطة 
الماليــة وتوظيــف األمــوال وعمليــات التســنيد علــى 
مصادقــة  إلغــاء  ]أو  والمصادقــة  أنواعهــا،  اختــاف 
ســابقة[ علــى قــرارات صــادرة عــن إدارات البورصــات 
واألدوات  الصكــوك  بتســجيل  والقاضيــة  المعنيــة 

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

المجلــس بمقتضــى هــذا القانــون. 
وتشــمل صاحيــات األمانــة العامــة أيضــًا إحالــة الشــكاوى إلــى مجلــس اإلدارة وإعامــه بقــرارات لجنــة العقوبــات 
ــر الصــادرة عــن  ــع التقاري ــة جمي ــة العامــة مســؤولية إحال ــاط باألمان ــن بهــا. وتن ــة إلــى المعنيي وإبــاغ قــرارات اللجن
الهيئــة إلــى المجلــس، باإلضافــة إلــى نشــر قراراتــه التنظيميــة والتعليمــات العامــة واقتــراح وضــع أو تعديــل األحــكام 

واألنظمــة المتعلقــة باألســواق الماليــة. 

األمانة العامة

تتأّلــف هيئــة األســواق الماليــة مــن األمانــة العامــة، وحــدة الرقابــة علــى األســواق، ولجنــة العقوبــات, إضافــًة إلــى 
مديريــة الشــؤون القانونيــة، مديريــة المــوارد البشــرية، مديريــة المحاســبة ، مديريــة المعلوماتيــة، مديريــة األبحــاث 

واإلعــام، مديريــة المشــتريات والخدمــات العامــة، ومديريــة األمــن والمراقبــة.

 الهيكلّية التنظيمّية
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المؤّسسات واألعمال الخاّصة الخاضعة 
إلشراف ورقابة الهيئة

ــع  ــمل جمي ــلطتها، وتش ــة وس ــواق المالي ــة األس ــة هيئ ــع لرقاب ــي تخض ــاطات الت ــع النش ــون 161 جمي ــّدد القان يح
العملّيــات المتعّلقــة بــاألدوات المالّيــة المطروحــة مباشــرة لاكتتــاب العــام أو التــي يتــم شــراؤها أو بيعهــا 
ــة والحقــوق  ــة فــي البورصــة واألدوات المالّي ــة المدرجــة أو المتداول ــك األدوات المالّي لحســاب الجمهــور، وكذل
المالّيــة المرّخصــة مــن هيئــة األســواق المالّيــة. كذلــك يحــّدد القانــون بشــكل واضــح النشــاطات المتعّلقــة بــاألدوات 
المالّيــة، والمؤّسســات التــي تخضــع لســلطة هيئــة األســواق المالّيــة ورقابتهــا كمــا هــو مبّيــن فــي الجــدول التالــي:

األطراف الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة:

•    األشخاص المرّخص لهم
•    الشركات المدرجة على البورصات اللبنانية

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

•    الشركات المالّية والمؤّسسات والهيئات المرّخص لها ومنها:
الهيئات التي تتعاطى االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات المالّية  -

الهيئات التي تتعاطى االستثمار بعملّيات التسنيد  -
هيئات االستثمار والتسنيد اإلسامية  -

مؤّسسات االستشارات والخدمات المتعّلقة باألدوات المالّية  -
)Financial Rating Agencies( شركات التقييم المالي  -

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

•    األسهم أو السندات أو الحصص المصدرة من شركة أو هيئة عاّمة أو خاّصة
•    سندات الدين أو األسهم أو السندات أو شهادات اإليداع أو إيصاالت اإليداع أو سندات الخزينة

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

Investment and Securities Brokerage services الخدمات اإلستشارية وأعمال الوساطة  -
Portfolio Management and Book keeping إدارة المحافظ ومسك الدفاتر  -

Securities Custody حفظ الصكوك المتعّلقة باألدوات المالّية  -
Underwriter ضامن اإلكتتاب باألدوات المالّية  -

Underwriting Process ضمان اإلكتتاب باألدوات المالّية  -

وحدة الرقابة على األســواق المالية

ــد  ــامة تقّي ــن س ــق م ــة، وتتحق ــة التطبيقي ــد باألنظم ــدى التقّي ــة م ــواق المالي ــى األس ــة عل ــدة الّرقاب ــب وح تراق
ــداول المنصــوص عليهــا فــي  ــر شــروط الت المؤسســات باألنظمــة والقــرارات والتوجيهــات الموضوعــة، ومــن توّف
ــام  ــتقلين، القي ــراء مس ــن خب ــة أو م ــات المعني ــركات والهيئ ــة الش ــي مراقب ــن مفّوض ــب م ــا أن تطل ــون. وله القان
بتدقيــق أو تحليــل إضافــي لعملياتهــا؛ وتجــري االســتقصائيات وتجمــع األدلــة الكتشــاف المخالفــات المضــرة 

ــة. ــواق المالي ــي األس ــل ف ــامة التعام بس
ــراءات  ــات بإج ــي البورص ــة ف ــا المالي ــا وأدواته ــداول بصكوكه ــات المت ــركات والهيئ ــام الش ــن قي ــق م ــا تتحق كم
النشــر المنتظمــة وفقــا لألصــول المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن واألنظمــة المرعيــة اإلجــراء، وتدقــق فــي 
توقيــت المعلومــات المنشــورة وصحّتهــا، أو تلــك التــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى ســعر هــذه الصكــوك 
ــراء  ــة وبإج ــات اإلضافي ــم المعلوم ــات بتقدي ــركات والهيئ ــزم الش ــا أن تل ــا أيض ــة. وله ــة المتداول واألدوات المالي
ــورة أو  ــات المنش ــي المعلوم ــة ف ــدم صح ــص أو ع ــود نق ــا وج ــن له ــا يتبي ــة عندم ــا ضروري ــي تراه ــات الت التعدي

ــا. ــن عليه ــاع المعنيي ــّدة الط المع

لجنة العقوبات )لم تنشــأ بعد(
مــن المتوّقــع أن ُيصــار إلــى تشــكيل لجنــة العقوبــات فــي المســتقبل القريــب حتــى يتســّنى للهيئــة اّتخــاذ التدابيــر 
ــى لجنــة  ــة. تتوّل اإلجرائيــة الازمــة بحــّق كّل مــن يخالــف األنظمــة والقوانيــن اّلتــي تحكــم عمــل األســواق المالّي
ــع المخالفــات التــي تحــال إليهــا مــن المجلــس وتّتخــذ القــرارات المناســبة بشــأنها.  ــات التحقيــق فــي جمي العقوب
فمــن صاحيــات اللجنــة المذكــورة فــرض العقوبــات اإلداريــة والنقديــة علــى جميــع الجهــات والهيئــات واألشــخاص 

اّلذيــن يتعاطــون بــاألدوات والخدمــات الماليــة.

المحكمة الخاصة باألســواق المالية )لم تنشــأ بعد(  
تنظــــر المحكمــــة الخاصــــة باألســــواق الماليــــة فــــي النزاعــــات الناتجــــة عــــن األعمــــال الخاصــــة بــــاألدوات 
الماليــــة وفــــي الطعــــون الموجهــة ضــد القــرارات الفرديــة الصــادرة عــــن مجلــس الهيئــة كمــا فــي طلبـات 
التنحــــي أو الــــرد المتعلقــــة بــــرئيس وكــــل مــــن أعـــضاء مجلـــــس الهيئــة ولجنــــة العقوبــات. فهــــي تشــكل 
مرجــــع اســــتئنافي للقــــرارات الصــــادرة عــــن لجنـــة العقوبـــات وتعمـــل كمحكمـــة درجـــة أولـــى فـــي جرائــــم 
اســــتغال وإفشــــاء معلومــــات مميــــزة أو ترويــــج معلومــــات خاطئــــة أو مضللــــة تتعلــــق بصكــوك أو أدوات 

ماليــــة أو بمــــصدري هــــذه الـــصكوك واألدوات.
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قرارات و اعالمات

سلســلة 7000 المتعلقــة بقواعد اإلدراج.

األســواق  هيئــة  عــن  الصــادرة  التطبيقيــة  األنظمــة 
6000 و 8000  الماليــة سلســلة 2000، 3000، 4000, 
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.

110

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«

شــاركت الهيئة في تحكيم مســابقة البورصة االفتراضية
2020
2021

2,534

23

10

15

462

تنظيميًا  هيئة األسواق المالية
لمحة عامة
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وحدة الرقابة على األسواق المالية

عدد مهمــات التدقيق والتحقيقات 279

1.246

ــة  ــواق المالي ــة ألس ــت هيئ ــام 2014، وقع ــار ع ــي أي ف
الماليــة  األســواق  هيئــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  أول 
ــة مذكــرة  الفرنســية. وفــي أيلــول 2019 وقعــت الهيئ
ــية. ــة الموريشيوسـ ــات المالي ــة الخدم ــع هيئ ــم م تفاه

الماليــة  األســواق  هيئــة  وّقعــت   ،2021 آذار  فــي 
تصبــو  الخاصــة  التحقيــق  مــع هيئــة  تفاهــم  مذكــرة 
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  

 هيئة األسواق المالية
لمحة عامة

14
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القرارات المتعلقة بطلبات التسجيل في العام 2021

القرارات المتعلقة بطلبات التسجيل في العام 2020

219
117

71

16

15

الوظائف األكثر تسجياًل حتى العام 2021

األشخاص المسجلين

ــة  ــدى الهيئ ــدد األشــخاص المســجلين ل 836 ع
ــى العــام 2021 حت

عدد األشــخاص المسجلين 117
الغاء تسجيل 15

2021

9

10

7
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األدوات المالية المركبة

األدوات المالية غير المركبة

224,539,496 $
قيمــة اإلكتتاب اإلجمالية

1.228
المكتتبين عدد 

2021

2,590,471,985 $
قيمــة اإلكتتاب االجمالية

7,093
المكتتبين عدد 

2021

 310،294.000 $ 
قيمــة اإلكتتاب اإلجمالية

1،406
المكتتبين عدد 

2020

2020
2،612،170،000 $ 

قيمــة اإلكتتاب االجمالية
6،926
المكتتبين عدد 

عدد المكتتبين في الهيئات

قيمة اإلكتتاب في هيئات االستثمار الجماعي

هيئات االستثمار الجماعي 

 3.938 عــدد المكتتبين اإلجمالي
المحلية  1.805 

األجنبية 2.133

178

178
12

166
669.567.486 $

122.494.271
547.073.214
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