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كلمة
 رئيس هيئة 

يســّرني أن أقــّدم لكــم التقريــر الســنوي الرابــع لهيئــة األســواق المالّيــة والــذي يســتعرض أهــّم األسواق المالّية

ــة  ــات الهيئ ــً لنفق ــن عرض ــا يتضّم ــام 2015، كم ــال الع ــة خ ــا الهيئ ــت به ــي قام ــاطات الت النش

ــام 2016.  ــا للع ــن ميزانّيته ــً ع ــام 2015 وملّخص للع

لقــد اســتكملت الهيئــة عملهــا الــذي بــدأ عــام 2014 والــذي يختــّص فــي تحضيــر القواعــد 

ــدة  ــة جدي ــة أنظم ــداد ثاث ــن إع ــت م ــواق، وانته ــل األس ــم عم ــي تنّظ ــة الت ــة التطبيقّي واألنظم

فــي العــام 2015 وهــي األنظمــة المتعّلقــة بــاإلدراج، عــرض األدوات المالّيــة وصناديــق االســتثمار 

ــا  ــة ضّم ــذه األنظم ــول ه ــاريين ح ــن استش ــة مؤتمري ــدت الهيئ ــة، عق ــذه الغاي ــتركة. له المش

ممثليــن عــن جميــع المؤسســات المالّيــة وغيرهــم مــن المعنّييــن بالمواضيــع المطروحــة، 

كالمحاميــن ومدّققــي الحســابات والشــركات المدرجــة علــى بورصــة بيــروت والّشــركات التــي 

يمكــن أن تــدرج فــي المســتقبل. أضيفــت هــذه األنظمــة إلــى األنظمــة الثاثــة التي انتهــت الهيئة 

مــن تحضيرهــا فــي العــام الســابق، بذلــك تكــون هــذه المهّمــة علــى وشــك اإلتمــام بانتظــار 

االنتهــاء مــن ترجمــة هــذه األنظمــة إلــى اللغــة العربّيــة وتحديــد موعــد تطبيقهــا واإللتــزام بهــا 

مــن قبــل جميــع المؤّسســات المالّيــة المعنّيــة. فــي اإلطــار نفســه، أصــدرت الهيئــة عــددًا مــن 

القــرارات التــي تناولــت أمــورًا تنظيمّيــة وتطبيقّيــة لتعالــج بعــض النواقــص التــي ظهــرت خــال 

ــل  ــل وعم ــة العمي ــق بمعرف ــرار المتعل ــر، الق ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــا عل ــة ومنه ــل الهيئ عم

ــة. ــي الرقاب مفّوض

ــر دفتــر  كمــا رّكــزت الهيئــة خــال العــام المنصــرم وبالتعــاون مــع مصــرف لبنــان علــى تحضي

شــروط إنشــاء منّصــة تــداول إلكترونّيــة. وللتذكيــر فإننــي قــد أكــّدت مــرارًا علــى أهمّيــة وجــود 

ــة تمويــل شــركات القطــاع الخــاص وباألخــص الشــركات  هكــذا منّصــة وذلــك لتســهيل عملّي

الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، علــى أن يســاهم اإلغتــراب اللبنانــي فــي عمليــة التمويــل هــذه 

ــات  ــروط ومواصف ــد ش ــر تحدي ــم، عب ــث ه ــن حي ــداول، م ــم للت ــة له ــة الفرص ــال إتاح ــن خ م

التعامــل التــي تســّهل ذلــك. فــي الوقــت نفســه، ستشــّكل هــذه المنّصــة حافــزًا لألفــراد كــي 

يســتثمروا فــي الشــركات المدرجــة عليهــا وذلــك نظــرًا لمســتلزمات اإلفصــاح والشــفافّية 

ونشــر المعلومــات بشــكل ســريع، التــي تترافــق مــع عمــل المنّصــة اإللكترونيــة التــي سيســاهم 

نجاحهــا فــي تفعيــل حركــة االقتصــاد وزيــادة معــّدالت النمــو وخلــق فــرص عمــل نحــن بأمــّس 

الحاجــة إليهــا.

المصــارف  فــي  المعنّييــن  جميــع  إلــى  األولــى  بنســخته  هــذا  الشــروط  دفتــر  أرســلنا  وقــد 

والمؤّسســات المالّيــة إليفائنــا بوجهــات نظرهــم وتعليقاتهــم وذلــك لإلســتفادة مــن خبرتهم 

باألســواق اللبنانيــة، ســندعو هــذه المؤّسســات إلــى اجتمــاع تشــاوري حتــى نجيــب علــى أســئلة 

المشــاركين حــول دفتــر الشــروط ونناقــش معــً اإلقتراحــات كــي تأتــي مائمــة لحاجــات 

الســوق. بعــد األخــذ بعيــن اإلعتبــار ماحظــات الســوق، ســتعود الهيئــة بالنســخة النهائّيــة لدفتــر 

ــة  ــات المولج ــة أو المؤّسس ــار المؤّسس ــّم اختي ــن أن يت ــمي آملي ــكل رس ــه بش ــروط وتطلق الش

بإنشــاء وتشــغيل المنّصــة قبــل نهايــة هــذا العــام، ثــم البــدء بالعمــل بهــا أوائــل العــام المقبــل.

فــي مجــال تعزيــز العاقــات مــع الهيئــات الرقابّيــة اإلقليمّيــة والخارجّيــة، فقــد شــاركت الهيئــة فــي عــّدة مؤتمــرات متخّصصــة وبكثيــر 

ــي  ــّي ف ــكل أساس ــة بش ــاركت الهيئ ــك ش ــوس. كذل ــكل ملم ــة بش ــا الخارجّي ــبكة عاقاته ــّورت ش ــّدث وط ــة متح ــان بصف ــن األحي م

ــة  ــة المكّلف ــة، اللجن ــام للهيئ ــن الع ــة إذ رأس األمي ــة العربّي ــة األوراق المالّي ــاد هيئ ــوام 2016-2020 التح ــتراتيجّية لألع ــة االس ــداد الخّط إع

 IFREFI ــة ــة المالّي ــة للرقاب ــان المؤتمــر الســنوي للمؤّسســة الفرنكفونّي ــر هــذه االســتراتيجّية. فــي هــذا اإلطــار، سيســتضيف لبن تحضي

خــال شــهر حزيــران حيــث نتوّقــع مشــاركة 17 دولــة ممــا ســيعّزز مكانــة لبنــان العالمّيــة بعــد أن انضــّم إلــى هــذه المنّظمــة فــي حزيران 

مــن العــام 2014.

ــد  ــة والتأّك ــن األدوات المالّي ــر م ــدد كبي ــى ع ــة عل ــا الموافق ــن ضمنه ــة، م ــواق المالّي ــى األس ــة عل ــا الرقابّي ــة أعماله ــت الهيئ ــد تابع وق

مــن ماءمتهــا للشــروط القانونّيــة ممــا يضمــن حمايــة المســتثمر، وأثبتــت الهيئــة فعالّيــة دورهــا بشــكل خــاص مــن خــال إجــراء عــّدة 

ــاع  ــة للقط ــك خدم ــدت - وذل ــال - إن وج ــواق رأس الم ــي أس ــف ف ــن الضع ــة مكام ــى معالج ــدف إل ــق ته ــات تدقي ــات وعملي تحقيق

ــة  ــة فــي لبنــان، فعملّي ــا لحمايــة المســتثمر مّمــا يعــّزز الثقــة، يرفــع مســتوى االســتثمار ويفّعــل ويطــّور األســواق المالّي نفســه وضماًن

ــة  ــات المالّي ــاط المؤّسس ــادة نش ــى زي ــل إل ــب، ب ــتثمر فحس ــة المس ــى حماي ــس إل ــه، لي ــدف إلي ــا ته ــي م ــدف ف ــق ته ــة والتحقي المراقب

ــن. ــن والخارجيي ــاهمين المحليي ــن المس ــر م ــدد كبي ــً لع ــح جاذب ــى يصب ــوق حت ــر الس وتطوي

 FSAP علــى صعيــد آخــر، بــدأت الهيئــة تعاونــً مــع البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي فــي مجــال برنامــج تقييــم القطــاع المالــي

الــذي يوّفــر تقييمــً مفّصــًا إلدارة القطــاع المالــي فــي لبنــان. ومــن ضمــن هــذا التقييــم ســتحّدد الفجــوات التي قــد تحــول دون انضمام 

الهيئــة إلــى المنظمــة الدوليــة لهيئــات ســوق المــال IOSCO والعمــل علــى معالجتهــا. ولقــد بــدأ العمــل فعــًا علــى انضمــام الهيئــة 

لمنظمــة IOSCO ونأمــل أن نحظــى بهــذه العضوّيــة فــي المســتقبل القريــب.

مع أصدق تمّنياتي،

رياض توفيق سامه

رئيس هيئة األسواق المالّية / حاكم مصرف لبنان
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رفع مستوى 
الوعي االستثماري 

عند اللبنانيين 
وتعريفهم على مزايا 

األسواق المالّية.
إعادة إحياء لبنان كمركز إقليمي للخدمات المالّية من خال التطوير الدائم لألسواق المالّية اللبنانية. 

تعزيز الكفاءة االقتصادّية وتحفيز النمّو عبر توجيه رأس المال نحو استخدامات إنتاجّية. 

إرساء الثقة في األسواق المالّية اللبنانّية عبر تعزيز سامتها وصون جاذبّيتها لدى المستثمرين.  

حماية المستثمر من خال تأمين البيئة اإلستثمارّية العادلة والشّفافة وتوفير الوصول إلى المعلومات الازمة لاستثمار. 

تنظيم ومراقبة األسواق المالّية لضمان تطّورها بما يتناسب مع التغّيرات وأفضل المعايير المحلّية والدولّية. 

تقليص مخاطر النظام )Systemic Risk( في األسواق المالّية. 

متابعة تطوير األسواق من خال التواصل الدائم مع كاّفة المعنّيين وفي كاّفة القطاعات اإلنتاجّية. 

رفع مستوى الوعي اإلستثماري عند اللبنانّيين وتعريفهم على مزايا األسواق المالّية. 

المثابرة الدائمة على حماية المستثمر والسعي إلى زيادة استخدام األسواق المالّية من قبل المستثمرين في لبنان والخارج. 

تنظيم كيفّية اإلّطاع على المعلومات من قبل األشخاص الذين يوّزعون األدوات المالّية على الجمهور .

تنظيــم وتحديــد إطــار العمــل وتنظيــم النشــاطات المهنّيــة التــي يقــوم بهــا األشــخاص الذيــن يمارســون األعمــال الخاّصــة بــاألدوات المالّيــة 

والســهر علــى تقّيدهــم بــآداب الســلوك المهنّيــة. 

رؤيتنا 

مهّمتنا
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كلمة رئيس هيئة األسواق المالّية

هيئة األسواق المالّية 

قانون إنشاء هيئة األسواق المالّية وأهدافها الرئيسّية 

المهام األساسّية للهيئة  

الفصل األول: أهّم أنشطة عام 2015

أعمال الهيئة على المستوى التنظيمي والرقابي 

أعمال الهيئة على المستوى اإلداري 

حركة األسواق المالّية في لبنان

الفصل الثاني: التطّلعات للعام 2016

الملحق األول: 

الهيكلّية التنظيمّية 

ما  هي  المنتجات الخاضعة ألحكام القانون؟ 

المؤّسسات واألعمال الخاّصة الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة
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تشجيع وتطوير 
األسواق المالّية 

بالتنسيق مع 
مختلف القطاعات 

المعنّية، وحماية 
اإلّدخار الموّظف في 

األدوات المالّية

هيئة األسواق المالّية

١. قانون إنشاء هيئة األسواق المالّية 

وأهدافها الرئيسّية

أقــّر مجلــس النــواب بتاريــخ 2011/8/17 القانــون رقــم 161 المتعّلــق بإنشــاء هيئــة األســواق 

ــة  ــس »هيئ ــي مجل ــن ف ــراء المتفّرغي ــاء الخب ــن األعض ــّم تعيي ــواق«، وت ــة األس ــة »هيئ المالّي

األســواق« فــي تاريــخ 2012/7/10.

تطمــح »هيئــة األســواق« إلــى تحقيــق هدفيــن أساســيين: تشــجيع وتطويــر األســواق 

المالّيــة بالتنســيق مــع مختلــف القطاعــات المعنّيــة وحمايــة اإلّدخــار الموّظــف فــي 

األدوات المالّيــة. فــي هــذا الســياق، يحــّدد القانــون آلّيــة تنظيــم األســواق المالّيــة وتطويرها 

مرتكــزًا فــي ذلــك علــى إرســاء ثقافــة تتمحــور حــول أهمّيــة الحوكمــة الفّعالــة فــي 

المؤّسســات المالّيــة وحســن اســتعمال المعلومــات الخاّصــة والمؤّثــرة كمــا المعلومــات 

المنشــورة وتأميــن الشــفافّية المطلقــة فــي القطــاع نظــرًا لدورهــا فــي حمايــة رأس 

المــال والمســتثمرين. 

فــي هــذا الســياق، يحــّدد القانــون آلّية لمحاســبة ومعاقبــة المخـــّلين بأحــكام القانون من 

ــواق  ــة باألس ــة الخاّص ــات والمحكم ــة العقوب ــه كلجن ــمولة ب ــة المش ــر القانونّي ــال األط خ

ــتثمرين  ــى المس ــع عل ــود بالنف ــرة ال تع ــة كبي ــة أهمّي ــواق المالّي ــر األس ــة. إّن لتطوي المالّي

فــي األدوات المالّيــة والقطــاع الخــاص فحســب، بــل علــى اإلقتصــاد الوطنــي بشــكل 

عــام، وذلــك نظــرًا للقــدرة علــى إيجــاد مصــادر تمويــل طويلــة األمــد لتوجيــه اإلّدخــار إلــى 

ــة األنظمــة والتشــريعات المائمــة  اإلســتثمار المائــم. لذلــك، تضــع هيئــة األســواق المالّي

والمنســجمة مــع المعاييــر الدوليــة لتأميــن اإلنتظــام في عمــل األســواق المالّيــة، باإلضافة 

إلــى الرقابــة الصارمــة التــي مــن شــأنها أن تشــّجع المســتثمرين المحلييــن والدولييــن 

علــى اإلســتثمار فــي األدوات المالّيــة الصــادرة عــن الشــركات المالّيــة المنّظمــة مــن قبــل 

هيئــة األســواق المالّيــة، وبالتالــي تحقيــق نمــو أســرع فــي هــذا القطــاع، مّمــا قــد يســاهم 

فــي تشــجيع الشــركات العاملــة فــي لبنــان علــى اإلكتتــاب العــام وإدراج أســهمها فــي 

البورصــة وخلــق فــرص عمــل للشــباب اللبنانــي. 

يحــّدد القانــون آلّيــة تنظيــم األســواق المالّيــة وتطويرهــا مرتكــزًا فــي ذلــك علــى إرســاء ثقافــة تتمحــور حــول أهمّيــة الحوكمــة الفّعالــة فــي 

المؤّسســات المالّيــة وحســن اســتعمال المعلومــات الخاّصــة والمؤّثــرة، إضافــًة إلــى المعلومــات المنشــورة وتأميــن الشــفافّية المطلقــة فــي 

القطــاع نظــرًا لدورهــا فــي حمايــة رأس المــال والمســتثمرين. وعليــه، يحــّدد القانــون آلّيــة لمحاســبة ومعاقبــة المخـــّلين بأحكامــه مــن خــال 

األطــر القانونّيــة التــي نــّص عليهــا، كلجنــة العقوبــات والمحكمــة الخاصــة باألســواق المالّيــة.

يتوّلــى إدارة هيئــة األســواق المالّيــة مجلــس مؤّلــف مــن ســبعة أعضــاء برئاســة حاكــم مصــرف لبنــان. وتنقســم عضوّيــة المجلــس إلــى ثاثــة 

ــة مباشــرًة بعمــل  ــوزارات واإلدارات المعنّي ــر متفّرغيــن يمّثلــون ال ــة أعضــاء غي ــة وثاث ــة والمالّي ــراء فــي الشــؤون المصرفّي أعضــاء متفّرغيــن خب

الهيئــة هــم مديــر وزارة المالّيــة العــام، مديــر عــام وزارة اإلقتصــاد ورئيــس لجنــة الرقابــة علــى المصــارف.

يتأّلف مجلس الهيئة من:

رئيس حاكم مصرف لبنان     رياض سالمة  

عضو رئيس لجنة الرقابة على المصارف    سمير حمود  

عضو مدير وزارة المالّية العام     أالن بيفاني  

عضو مدير عام وزارة اإلقتصاد والتجارة    عليا عباس  

نائب رئيس )2015 -         ( عضو متفّرغ   خبير في الشؤون المالّية     فادي فقيه  

نائب رئيس )2.13 - 2015( عضو متفّرغ   خبير في شؤون األسواق المالّية    فراس صفي الدين 

عضو متفّرغ خبير في الشؤون المصرفّية     سامي صليبا  
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2. المهام األساسّية لهيئة األسواق المالّية

حماية المستثمر وتنظيم النشاطات المهنّية

• حمايــة المســتثمرين مــن الممارســات غيــر المشــروعة أو غيــر المتوافقــة مــع األصــول أو غيــر 	

المنصفــة، بمــا فــي ذلــك حظــر اإلســتغال الشــخصي المباشــر أو غيــر المباشــر للمعلومــات 

الممّيــزة فــي التعامــل باألســواق المالّيــة.

• ــة 	 تنظيــم كيفيــة اإلّطــاع علــى المعلومــات مــن قبــل األشــخاص الذيــن يوّزعــون األدوات المالّي

علــى الجمهــور.

• تحديــد إطــار العمــل وتنظيــم النشــاطات المهنّيــة التــي يقــوم بهــا األشــخاص الذيــن يمارســون 	

األعمــال الخاّصــة بــاألدوات المالّيــة والســهر علــى تقّيدهــم بــآداب الســلوك المهنّيــة.

تنظيم األسواق وتقليص مخاطر النظام

• تنظيــم وتطويــر األســواق المالّيــة فــي لبنــان والســعي إلــى زيــادة اســتخدام هــذه األســواق مــن 	

قبــل المســتثمرين والمصّدريــن فــي لبنــان والخــارج.

• تقليص مخاطر النظام )Systemic Risk( في األسواق المالّية.	

إصدار التراخيص 

• إصدار التراخيص لوسطاء السوق الذين يقّدمون خدمات للمستثمرين والمصّدرين.	

• إصــدار التراخيــص لشــركات التقييــم المالــي )Financial Rating Agencies( وتحديــد إطــار 	

ــه. ــا وتنظيم عمله

• الترخيــص لهيئــات اإلســتثمار الجماعــي بمــا فيــه الصناديــق المشــتركة لإلســتثمار بعملّيــات 	

التســنيد.

تنظيم ورقابة عمل البورصات

• ــة عمــل البورصــات المرّخــص لهــا أو األشــخاص الذيــن يقّدمــون خدمــات إيــداع أو 	 تنظيــم ورقاب

ــوية. ــة أو تس مقاّص

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

الرقابة والمحاسبة القانونّية

• معاقبة المخالفات اإلدارّية ألحكام هذا القانون ولألنظمة المّتخذة تطبيقً له.	

• طلــب الماحقــة فــي جرائــم إســتغال وإفشــاء معلومــات ممّيــزة أو ترويــج معلومــات خاطئــة أو 	

مضّللــة تتعّلــق بصكــوك أو أدوات مالّيــة أو بمصــّدري هــذه الصكــوك واألدوات.
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عملت الهيئة خالل 

العام 20١5 على توثيق 

العالقات مع األجهزة 

الرقابّية الداخلّية 

والخارجّية مّما يساعد 

في تعزيز الثقة 

باألسواق اللبنانّية

الفصل األول: 
أهم أنشطة العام 20١5

ــة، بمــا  ــة التــي ترعــى عمــل األســواق المالّي ــة، مــن خــال إرســاء األطــر التنظيمّي ــة علــى انطاقتهــا الجدّي بعــد أن أّكــدت هيئــة األســواق المالّي

يتناســب مــع أفضــل المعاييــر الدوليــة ومواكبــًة آلخــر التطــورات، هــا هــو التقريــر الســنوي الرابــع الــذي يوّثــق النشــاطات التنظيمّيــة والرقابّيــة 

التــي قامــت بهــا الهيئــة فــي العــام 2015، كذلــك العاقــات مــع األجهــزة الرقابّيــة الداخلّيــة والخارجّيــة. يأتــي هــذا التقريــر فــي ضــوء قــرار رئيــس 

الهيئــة، حاكــم مصــرف لبنــان، ريــاض ســامه علــى إطــاق المنّصــة اإللكترونّيــة هــذه الســنة ممــا يوّفــر التمويــل للشــركات ويعــّزز مــن قدراتهــا 

ــي  ــاع المصرف ــى القط ــً عل ــس إيجاب ــا ينعك ــل، م ــي العم ــدة ف ــواب جدي ــو أب ــول نح ــهمها والدخ ــرح أس ــن ط ــة م ــركات الناجح ــن الش ويمكِّ

ــة فتتوّســع لديهــا الخدمــات اإلســتثمارّية وتتعــّزز فــرص النمــو، مّمــا يســاهم فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة وتحســين  والمؤسســات المالّي

مســتوى المعيشــة لــدى المواطــن اللبنانــي.

ــة  ــة التطبيقّي ــي األنظم ــل ف ــة العم ــاء ورش ــى انته ــارفة عل ــي المش ــام 2015، ه ــي الع ــة ف ــدى الهيئ ــّجلت ل ــة س ــوة إضافّي ــى أن خط ــير إل نش

باالشــتراك مــع البنــك الدولــي مّمــا يســاعد فــي بنــاء الثقــة باألســواق اللبنانيــة لكــي تصبــح أكثــر جاذبيــة للمســتثمرين اللبنانييــن واألجانــب علــى 

الســواء ويســاهم فــي انضمــام هيئــة األســواق إلــى المنّظمــة الدولّيــة لهيئــات ســوق المــال IOSCO كعضــو عــادي. وفــي هــذا اإلطــار تواصــل 

ــوق  ــة لس ــة التابع ــات المالّي ــة للخدم ــلطة التنظيمّي ــّية، والس ــال التونس ــوق الم ــة س ــع هيئ ــا م ــة آخره ــات دولّي ــع اتفاقّي ــا لتوقي ــة عمله الهيئ

أبوظبــي العالمــي )FSRA( وغيرهــا مــن اتفاقيــات مرتقبــة فــي العــام 2016.

١.١ على المستوى التنظيمي والرقابي

تأسيس وترخيص منّصة للتداول اإللكتروني

عملــت هيئــة األســواق المالّيــة، بالتعــاون الوثيــق مــع مصــرف لبنــان، علــى تحضيــر المتطّلبــات التقنّيــة وتأميــن الشــروط الازمــة بهــدف تأســيس 

نظــام للتــداول اإللكترونــي يحّســن مــن ظــروف اإلســتثمار فــي القطــاع الخــاص، ســّيما لــدى المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وأيضً 

لــدى الشــركات الناشــئة. الجديــر ذكــره، أّن التــداول فــي المنّصــة اإللكترونّيــة يتعــّدى حــدود لبنــان وصــواًل إلــى اإلغتــراب اللبنانــي حــول العالــم. 

وجــود هــذا النظــام، يطــّور ويعــّزز عمــل األســواق المالّيــة فــي لبنــان ويدعــم النمــو اإلقتصــادي وينتــج فــرص عمــل جديــدة، فالتــداول اإللكتروني 

يحمــل العديــد مــن الفوائــد حيــث ال حاجــة بعــده إلــى التبــادل المــادي لــألوراق المالّيــة، أو إلــى الوســاطة البشــرية فــي تنفيــذ المعامــات بعــد 

أن أصبحــت التعليمــات تنّفــذ إلكترونّيــً.

ــا  ــن، مّم ــاء المعنيي ــع األفرق ــات لجمي ــة المعام ــض كلف ــفافّية وتخفي ــر الش ــادة عنص ــي، زي ــداول اإللكترون ــام الت ــي نظ ــل ف ــد العم ــن فوائ م

ــة ويســاهم فــي خلــق ســيولة أكبــر ويزيــد مــن المنافســة. يؤّمــن نشــاطً أكبــر فــي األســواق المالّي

هــذه الفوائــد مجتمعــًة هــي ذات منفعــة للبنــان نظــرًا ألهمّيــة حاجــة تطوير األســواق بشــكل يتخّطــى العــدد القليل من الشــركات المســّجلة 

للتــداول فــي بورصــة بيــروت. لذلــك، إّن إلنشــاء منّصــة إلكترونيــة للتــداول دورًا كبيــرًا فــي منــح اللبنانييــن والمقيميــن فــي دول اإلنتشــار نافــذة 

قّيمــة للدخــول إلكترونّيــً فــي نشــاطات األســواق المالّيــة فــي لبنــان، كــون هــذا التعامــل يلغــي تمامــً القيــود الجغرافّيــة المتواجــدة ضمــن 

األســواق التقليدّيــة ويعــّزز األســواق المالّيــة واإلقتصادّيــة عمومــً. 
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مــن جهــة أخــرى ومــن ناحيــة العــرض والطلــب علــى األوراق المالّيــة، فــإن التعامــل فــي الســوق 

اإللكترونــي يشــّجع علــى زيــادة العــرض لــدى المصّدريــن، مّمــا ينعكــس إيجابــً مــن خــال زيــادة إصــدار 

األوراق المالّيــة والســندات نظــرًا للزيــادة المتوّقعــة فــي عــدد المســتثمرين. الجديــر بالذكــر أّن انطــاق 

ــى  ــا عل ــً، أّم ــة عالمي ــندات الحكومّي ــة الس ــن حّص ــد زاد م ــة ق ــي األدوات المالّي ــي ف ــداول اإللكترون الت

ــة فــي ظــّل  الصعيــد اللبنانــي فــإن عــرض ســندات الخزينــة للتــداول المحلــي علــى المنّصــة اإللكترونّي

حجــم الديــن العــام فــي لبنــان ســوف ينعكــس إيجابــً علــى مســتوى الســيولة فــي األســواق المالّيــة 

ــة. ــواق كاّف ــي األس ــداول ف ــات الت ــق عملّي ــيع وتعمي ــي توس ــاهم ف ــا يس ــة، مم اللبنانّي

ــام 2014  ــي الع ــه ف ــا بدأت ــتكمال م ــى اس ــة عل ــت الهيئ ــد عمل ــا علــى الصعيــد التنظيمــي، فق أّم

عندمــا أطلقــت المجموعــة األولــى مــن األنظمــة التطبيقّيــة، باإلضافــة إلــى إصــدار مجموعــة مــن 

قــرارات أرســت مــن خالهــا المفاهيــم التنظيمّيــة األساســّية التــي تصبــو إلــى تحقيقهــا، فأصــدرت فــي 

العــام 2015 قــرارات تتعلــق بنظــام العملّيــات علــى المشــتّقات المالّيــة، كمــا أرســت نظامــً متخّصصــً 

بنمــوذج معرفــة العميــل KYC، إضافــًة إلــى القــرار الموّجــه إلــى مفّوضــي المراقبــة الــذي يؤّكــد علــى 

تضميــن الكشــوفات المالّيــة الصــادرة عــن المراقبيــن كاّفــة المعلومــات المتعلقــة باألعمــال الخاّصــة 

بــاألدوات المالّيــة، مّمــا يســاعد فــي حمايــة أمــوال المســتثمرين بطريقــة أفضــل.

ــً  ــة، أصــدرت الهيئــة إنــذارًا علنّي ــة التنظيمّي وفــي هــذا اإلطــار، ومــن ضمــن أعمــال هيئــة األســواق المالّي

لمؤسســة »مينــا إنفســت ش.م.ل« التــي لــم تلتــزم بتنظيمــات وتوجيهــات الهيئــة، حيــث أقدمــت 

المؤسســة المذكــورة علــى مخالفــة القوانيــن واألنظمــة والمبــادئ المرعيــة اإلجــراء فيمــا يتعلــق 

باألعمــال الخاصــة بــاألدوات المالّيــة، كمــا وأحــكام المــادة 55 مــن القانــون 161 تاريــخ 2011/8/17 وأحــكام 

كّل مــن قــرار هيئــة األســواق المالّيــة رقــم 10 تاريــخ 2013/1/9 والتعميــم األساســي رقــم 83 تاريــخ 2001/5/18 

الصــادر عــن مصــرف لبنــان والمتعّلــق بنظــام مراقبــة العملّيــات المالّيــة والمصرفّيــة لمكافحــة تبييــض 

ــخ 18 آذار 2015  ــذار بتاري ــاب إن ــة كت ــواق المالّي ــة األس ــس هيئ ــه مجل ــك، وّج ــاب. لذل ــل اإلره ــوال وتموي األم

للمؤّسســة المذكــورة لتصحيــح وضعهــا بشــكل فــوري وإتخــاذ التدابيــر اآليلــة لعــدم تكــرار الممارســات 

المخالفــة للقوانيــن واألنظمــة المرعيــة اإلجــراء وللمبــادئ الســليمة لمزاولــة المهنــة تحــت طائلــة إتخاذ 

مجلــس هيئــة األســواق المالّيــة أقصــى العقوبــات بحــّق المؤّسســة المنــّوه عنهــا.

ــت  ــة، أقدم ــل المقّدم ــن المه ــا ضم ــادر بحّقه ــذار الص ــل لإلن ــم تمتث ــورة ل ــة المذك ــا أّن المؤّسس وبم

الهيئــة العليــا المصرفّيــة علــى شــطب المؤّسســة وســحب رخصتهــا لمنعهــا مــن القيــام بــأّي عمــل 

ــة.  ــاألدوات المالّي ــة ب ــال الخاّص ــق باألعم يتعّل

وأيضــً ضمــن األطــر التنظيمّيــة، عملــت وحــدة الشــؤون القانونّيــة علــى التأّكــد مــن أّن جميــع األنظمــة 

ــن  ــة القواني ــي كاّف ــة وتراع ــر الدولّي ــل المعايي ــع أفض ــى م ــة تتماش ــي الهيئ ــدة ف ــة المعتم التطبيقّي

المرعّيــة اإلجــراء. كمــا ســاهمت مــع البنــك الدولــي بإعــداد المجموعــة الثانيــة مــن األنظمــة التطبيقّيــة 

التــي ســوف تصــدر عــن الهيئــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، أعــّدت وحــدة الشــؤون القانونّيــة عــددًا مــن  

ــة. ــة للهيئ ــدات التابع ــض الوح ــة ببع ــة المتعّلق ــراءات الداخلّي ــات واإلج السياس

كمــا ســاهمت الوحــدة خــال العــام 2015 فــي إعــداد دفتــر الشــروط العائــد لمنّصــة التــدوال اإللكترونّية، 

ــطاء  ــات والوس ــن المؤّسس ــة م ــص المقّدم ــات الترخي ــة طلب ــت بدراس وقام

الناشــطين فــي الســوق المالــي والمتعّلقــة بإصــدار أو ترويــج أنواعــً مختلفــًة 

مــن األدوات المالّيــة وبإنشــاء شــركات اســتثمار مشــتركة وقّدمــت التوصيــات 

بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة. 

إطالق مجموعتين من األنظمة التطبيقّية في العام ٢٠١٥

ــة،  ــس الهيئ ــة رئي ــارّيتين برعاي ــن إستش ــة ندوتي ــواق المالّي ــة األس ــت هيئ نّظم

حاكــم مصــرف لبنــان األســتاذ رياض ســامة، تــّم خالهمــا إطــاق المجموعة 

ــة المتعّلقــة »بقواعــد اإلدراج« و»عــرض  الثانيــة والثالثــة مــن األنظمــة التطبيقّي

األدوات المالّيــة علــى الجمهــور« فــي 15 حزيــران 2015، كمــا تــّم إطــاق النظــام 

التطبيقــي المتعّلــق »بهيئــات اإلســتثمار الجماعــي« فــي 24 مــن تشــرين األول 

2015 بالتعــاون مــع خبــراء مــن البنــك الدولــي، وذلــك بحضــور ممثليــن عــن 

ــذا  ــي ه ــن ف ــع معنيي ــاطة وم ــة والوس ــركات المالّي ــارف والش ــاع المص قط

القطــاع مــن محاميــن ومدققــي حســابات.

ــى  ــا عل ــن خاله ــة م ــزت الهيئ ــي رّك ــب الت ــات الترحي ــاءات بكلم ــت اللق إفتتح

تطــّور العمــل لديهــا وأهمّيــة االستشــارات التــي تعقدهــا مــع أخّصائييــن 

ــة  ــن العملّي ــّزأ م ــزءًا ال يتج ــت ج ــي أصبح ــة والت ــواق المالّي ــي األس ــن ف وعاملي

التنظيمّيــة لــدى الهيئــة والتــي تســاهم بدورهــا فــي تعميــق التواصــل بينهــا 

ــتثمرين  ــة المس ــفافّية وحماي ــادة الش ــي زي ــاع وف ــي القط ــن ف ــن العاملي وبي

فــي األســواق، ممــا يعــزز تطبيــق اســتراتيجّية الهيئــة الهادفــة إلــى تحديــث 

منظمــة  لــدى  دولّيــً  المعتمــدة  للمعاييــر  وفقــً  األســواق  فــي  العمــل 

.IOSCO

أّمــا فــي مــا خــص المجموعــة الثانيــة المتعلقــة »بقواعــد اإلدراج« و«عــرض 

ــة  ــواق المالّي ــة األس ــق هيئ ــّدم فري ــد ق ــور« فق ــى الجمه ــة عل األدوات المالّي

عرضــً تقنّيــً تــّم فيــه شــرح الغــرض مــن وضــع قواعــد اإلدراج ومائمــة األدوات 

المالّيــة التــي ســُتدرج وتحديــد شــروط عــرض األدوات المالّيــة لإلكتتــاب العــام 

فــي لبنــان، كمــا ضمــان كفايــة المعلومــات المتوفــرة لــدى المســتثمرين 

ــور. ــن والجمه والمنّظمي

المتعلــق  التطبيقــي  النظــام  إلطــاق  الثالثــة  االستشــارّية  النــدوة  وفــي 

»بهيئــات اإلســتثمار الجماعــي« فقــد قــّدم فريــق عمــل الهيئــة شــرحً، ترّكــز 

علــى أهمّيــة المــواد المقترحــة وانعكاســاتها اإليجابيــة علــى حســن إدارة 

ــات  ــدوة ماحظ ــت الن ــث ناقش ــان، حي ــي لبن ــتثمار ف ــق اإلس ــويق صنادي وتس

الحاضريــن وتــّم أخــذ األفــكار المطروحــة بعيــن اإلعتبــار.

التــي  التطبيقّيــة  األنظمــة  عــن  نبــذة 

 ٢٠١٥ العــام  فــي  أطلقــت 

نظــام عــرض األدوات المالّيــة علــى الجمهــور 

Offers of Securities
سلسلة 6000،

المتطّلبــات  تحديــد  إلــى  النظــام  هــذا  يهــدف 
المقّدمــة  المالّيــة  األدوات  بعــرض  الخاّصــة 
للجمهــور فــي لبنــان، وتحديد أنواع عــروض األدوات 
المالّيــة المعفّيــة مــن المتطّلبــات المفروضــة علــى 
لتقديــم  المتطّلبــات  وتحديــد  العــام،  العــرض 

عــرض معفــّي لــألدوات المالّيــة.

 Listing Rules - قواعد اإلدراج
سلسلة 7000،

المتطّلبــات  تحديــد  إلــى  النظــام  هــذا  يهــدف 
الازمــة للمصــدر لطلــب إدراج أدوات مالّيــة فــي 
إدراج  للحفــاظ علــى  المتطّلبــات  لبنــان، وتحديــد 
علــى  الحفــاظ  ومتطّلبــات  المالّيــة،  األدوات 
ــل  ــن قب ــركات م ــة الش ــليمة لحوكم ــس الس األس

المدرجيــن.  المصدريــن 

هيئات اإلستثمار الجماعي - 

Collective Investments Scheme
سلسلة 8000،

هيئــات  وتشــغيل  إنشــاء  النظــام  هــذا  يشــمل 
ــتثمار  ــات اس ــك هيئ ــي ذل ــا ف ــي بم ــتثمار جماع اس
إســامّية فــي لبنــان بموجــب القانــون رقــم 706 
أّنــه ال يشــمل اســتخدام هيئــات اإلســتثمار  غيــر 
ــون 705  ــب القان ــنيد بموج ــرض التس ــي لغ الجماع
ــكل  ــتخدم ش ــل يس ــون منفص ــه قان ــى أّن ــرًا إل نظ
الصنــدوق المشــترك بــكل بســاطة ألغــراض أخــرى. 
ــة،  ــة إقام ــم عملّي ــى تنظي ــام إل ــذا النظ ــدف ه يه
ــي  ــتثمار جماع ــات اس ــرح وإدارة هيئ ــص، وط وترخي
واألنشــطة المرافقــة لهــا فــي لبنــان، وإلــى تحديــد 
هيئــات  مــدراء  عمــل  ترعــى  التــي  المتطلبــات 
االســتثمار  هيئــات  وودعــاء  الجماعــي،  االســتثمار 

المعتمديــن. التوزيــع  ووكاء  الجماعــي 
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أّمــا علــى الصعيــد الرقابــي، فقــد قامــت وحــدة الرقابــة علــى األســواق المالّيــة بإثنــي عشــر 

تحقيقــً وســتة عمليــات تدقيــق علــى المؤسســات المالّيــة التــي تتــداول بــاألوراق المالّيــة حيــث رّكــزت 

ــر  ــرعي عب ــر الش ــداول غي ــعار، والت ــب باألس ــّص التاع ــا يخ ــا م ــا، منه ــي تحقيقه ــب ف ــّدة جوان ــى ع عل

إســتغال المعلومــات، ونقــص متعّمــد فــي تقاريــر اإلفصــاح كمــا التعــاون مــع هيئــات قضائّيــة أجنبّيــة 

ــة.  ــة ذات الصل ــات المتنّوع ــن الملف ــا م ــي، وغيره ــق داخل ــي تحقي ــة ف ــج ايجابّي ــى نتائ ــل إل للتوّص

ورفعــت جميــع النتائــج إلــى مجلــس إدارة الهيئــة إلتخــاذ القــرارات المناســبة. كمــا قامــت هــذه الوحــدة 

ــة  ــة وشــركات الوســاطة المالّي بمراجعــة الطلبــات المقّدمــة مــن قبــل المؤسســات والشــركات المالّي

ــب  ــدد، طل ــب ج ــلين أجان ــع مراس ــل م ــب التعام ــا طل ــة، منه ــب مختلف ــت جوان ــي تناول ــارف الت والمص

اإلكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس المــال، إصــدار تراخيــص جديــدة والتأكــد مــن تطبيــق معاييــر التســويق 

ــن الرســم البيانــي  ــة جديــدة وســندات وصناديــق إســتثمار مشــتركة ومنتجــات مركبــة. يبّي ألوراق مالّي

)أدنــاه( أّن القســم األكبــر مــن المراجعــات الـــمئة وعشــر )110( التــي عالجتهــا الوحــدة، كانــت حــول طلــب 

تســويق منتجــات مرّكبــة جديــدة )إثنــان وثاثــون طلبــً(، مقابــل تســعة وعشــرون )29( طلــب لتســويق 

ــروض  ــات الق ــة وطلب ــويق األوراق المالّي ــة بتس ــات المتعّلق ــد الطلب ــى صعي ــا عل ــتثمار. أّم ــق اإلس صنادي

الجديــدة فقــد شــّكلت ســبعة عشــر طلبــً )17( مــن المجمــوع العــام، فيمــا أتــت النســبة األصغــر لطلــب 

التعامــل مــع مراســلين جــدد.

ــركات  ــات والش ــل المؤّسس ــن قب ــة م ــات المقّدم ــة الطلب ــة لمراجع ــبة المئوّي النس

ــارف ــة والمص ــاطة المالّي ــركات الوس ــة وش المالّي

٪9

طلب التعامل مع 
7٪مراسلين جدد

آخر

٪13

طلب لتسويق منتجات التأمين 

المرتبطة بأدوات مالّية

٪29

طلب لتسويق منتجات مرّكبة 

جديدة

٪26

طلب لتسويق 

صناديق اإلستثمار

٪16

طلب لتسويق األوراق 

المالّية وطلبات 

القروض الجديدة

نبــذة عــن القــرارات التنظيمّيــة والصــادرة عــن هيئــة األســواق المالّيــة فــي 

 20١5 العام 

القرار رقم ١٢ - نظام العملّيات على المشتّقات المالّية

يضــع هــذا القــرار، نظــام العملّيــات علــى األدوات والمشــتّقات المالّيــة المتعّلــق بكيفّيــة قيــام الوســيط المالــي بتنفيــذ عملّيــات علــى األدوات 

والمشــتّقات المالّيــة وبعــدد مــن الموجبــات المطلــوب منــه التقيــّد بهــا عنــد تنفيــذه لتلــك العمليــات، والهوامــش الواجــب تكوينهــا، موضحــً 

طريقــة تحديدهــا، باإلضافــة إلــى أصــول اعتمــاد المراســلين الذيــن يتعامــل معهــم،  وآليــة تثبيــت العمليــات علــى  األدوات والمشــتقات المالّيــة 

لديهــم.

»KYC« القرار رقم  ١7 - متعّلق بنموذج معرفة العميل

ــة  ــال الخاّص ــارس األعم ــي تم ــارف الت ــة والمص ــات المالّي ــة والمؤّسس ــاطة المالّي ــات الوسـ ــى مؤّسسـ ــب عل ــوذج الواج ــرار، النم ــذا الق ــّدد ه يح

ــه. ــواردة في ــات ال ــى، المعلوم ــّد أدن ــن، كح ــث يتضّم ــا KYC بحي ــة عمائه ــاده لمعرف ــان إعتم ــي لبن ــة ف ــاألدوات المالّي ب

القرار رقم ١8 - متعّلق بمفّوضي المراقبة

ــا و/أو  ــاب عمائه ــان لحس ــي لبن ــة ف ــاألدوات المالّي ــة ب ــال الخاّص ــارس األعم ــي تم ــات الت ــات والهيئ ــن المؤّسس ــى كّل م ــرار إل ــذا الق ــه ه يتوّج

لحســابها الخــاص كمــا وإلــى مفوضــي المراقبــة المعتمديــن لديهــم وذلــك لتضميــن الكشــوفات المالّيــة، المعلومــات المتعّلقــة باألعمــال 

الخاصــة بــاألدوات المالّيــة مــن جهــة وتزويــد هيئــة األســواق المالّيــة بالتقاريــر والمســتندات والمعلومــات الازمــة كمــا وبــأّي تدقيــق أو تحليــل 

إضافــي مــن جهــة أخــرى.
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ــات شــاملة مــن شــأنها أن تعــّزز حمايــة  وعلــى صعيــد مجلــس الهيئــة الــذي يضطلــع بصاحّي

المســتثمر وتشــّجع اإلســتثمار فــي األســواق المالّيــة حيــث لــه صاحّيــة وضــع األنظمــة العاّمــة بإنشــاء 

البورصــات وإدارتهــا، واألنظمــة المتعّلقــة بإنشــاء وتســيير أعمــال المؤّسســات التــي تتعاطــى الوســاطة 

ــي  ــات الت ــة باألدبي ــة المتعّلق ــع األنظم ــس بوض ــى المجل ــا ُيعن ــور، كم ــوال الجمه ــف أم ــة وتوظي المالّي

ــاء  ــص بإنش ــة الترخي ــا وصاحّي ــد به ــتخدميهم التقّي ــة ومس ــات المالّي ــي الخدم ــى مقّدم ــب عل يتوّج

ــى  ــنيد عل ــات التس ــوال وعملّي ــف األم ــة وتوظي ــاطة المالّي ــى الوس ــي تتعاط ــات الت ــات والهيئ المؤّسس

اختــاف أنواعهــا، 

ــً   ــرين )22( اجتماع ــن وعش ــي اثني ــة ف ــس الهيئ ــأم مجل ــاه، الت ــورة أع ــؤولّيته المذك ــن مس ــً م انطاق

ــة  ــن الهيئ ــادرة ع ــة ص ــرارات تنظيمي ــة ق ــا ثاث ــن ضمنه ــً م ــً وادارّي ــرارًا تنظيمّي ــي الـــ 172 ق ــذ حوال واّتخ

ــق بنمــوذج  ــة، قــرار رقــم 17 المتعّل ــات علــى المشــتقات المالّي وهــي: قــرار رقــم 12 حــول نظــام العملّي

ــة. ــي المراقب ــق بمفوض ــم 18 المتعّل ــرار رق ــل »KYC«، وق ــة العمي معرف

عدد القراراتتاريخ انعقاد مجلس الهيئة#
98 كانون الثاني 12015
2710 كانون الثاني 22015
179 شباط 32015
37 آذار 42015
229 نيسان 52015
1410 أيار 62015
192 أيار 72015
412 حزيران 82015
220 تموز 92015
1512 تموز 102015
145 آب 112015
175 آب 122015
311 آب 132015
211 أيلول 142015
143 أيلول 152015
222 أيلول 162015
1212 تشرين األول 172015
411 تشرين الثاني 182015
31 كانون األول 192015
811 كانون األول 202015
103 كانون األول 212015
295 كانون األول 222015

وفــي هــذا اإلطــار، ومــن ضمــن ســعي المجلــس المتواصــل لمواكبــة تطــّورات وحاجــات الســوق والتفاعــل معــه لضمــان أفضــل الممارســات، 

أقدمــت الهيئــة علــى تعديــل مضمــون بعــض قــرارات مجلــس الهيئــة التــي أتــت علــى الشــكل التالــي:

المضمونالسببإعام رقم

متعّلق بتعديل اإلعام رقم 92
م لهيئة األسواق المالّية  تعديل النفقات والعموالت المستوفاة لقاء الطلبات التي ُتقدَّ

والتي تتطّلب موافقتها

تعديل الئحة مؤّسسات الوساطة المالّيةمتعّلق بتعديل القرار رقم 1011

متعّلق بتعديل اإلعام رقم 1113

استحدثت ماّدة تنص على تعليق مجلس هيئة األسواق المالّية موافقته على إنشاء 

صندوق تسنيد على موجودات مؤّلفة من أموال مادّية أو غير مادّية، منقولة أو غير 

منقولة، على التزام الُمنِشئ بأحكام وشروط كّل من القرارين التاليين:

• قرار هيئة األسواق المالّية رقم 4 تاريخ 2013/8/14، المتعّلق باالمتثال،	

• قرار هيئة األسواق المالّية رقم 5 تاريخ 2013/8/14 المتعّلق بالتدقيق الداخلي	

متعّلق بتعديل القرار رقم 124

إلزام الشركات التي ترغب بالتفّرغ عن موجودات عائدة لها في نطاق عملّيات تسنيد 

تأخذ فيها صفة المنشئ للقرار رقم 4 بغض النظر عن عدد مساهميها أو رأسمالها.

تعديل المادة 5 بحيث يسمح للشركات المشار إليها أعاه أن تّكلف مؤّسسات 

متخّصصة خارجّية للقيام بمهام اإلمتثال كلّيً أو جزئّيً

تعديل المادة 12 بحيث تشمل الشركات المشار إليها أعاه

متعّلق بتعديل القرار رقم 135

إلزام الشركات التي ترغب بالتفّرغ عن موجودات عائدة لها في نطاق عملّيات تسنيد 

تأخذ فيها صفة الُمنِشئ للقرار رقم 5 بغض النظر عن عدد مساهميها أو رأسمالها.

تعديل المادة 5 بحيث يسمح للشركات المشار إليها أعاه أن تكّلف مؤّسسات 

متخّصصة خارجّية للقيام بأعمال التدقيق الداخلي كلّيً أو جزئّيً

تعديل المادة 12 بحيث تشمل الشركات المشار إليها أعاه

متعّلق بتعديل القرار رقم 1412

تعديل عنوان القرار 12

تعديل التعريفات الواردة في المادة 1

تعديل المادة 2 لجعلها متوافقة مع التعريفات الجديدة ومع عنوان القرار الجديد

تعديات عديدة جذرّية على المادة 3 منها لجعلها متوافقة مع التعريفات الجديدة 

ومع عنوان القرار الجديد وأخرى لها عاقة بالهامش المطلوب السّيما بالنسبة 

للعملّيات التي تتم بواسطة ركيزة إلكترونّية.

متعّلق بتعديل القرار رقم 1612

تعديل الفقرة 2 من المادة 2 المتعّلقة بتصنيف المراسلين

تعديل المادة 3 بحيث تّم تحديد كاّفة الهامش األّولي المتعّلق بالعملّيات على 

العمات، حتى لو تّمت بواسطة ركيزة إلكترونّية، بـ 20٪ من القيمة التعاقدّية والهامش 

الثانوي بـ 75٪ من الهامش األّولي.

ألغيت الفقرة 8 )السابقة( المتعّلقة بالركيزة اإللكترونّية.

متعّلق بتعديل القرار رقم 1712
تعديل الفقرة 6-أ من المادة 3 بحيث تشمل الهوامش المحّددة فيها العمليات على 

المواد األولّية والمعادن أيضا )بعد أن كانت تقتصر على العمات(
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أّمــا نوعيــة الطلبــات التــي نظــر بهــا مجلــس الهيئــة فــي العــام 2015، فأتــت علــى الشــكل اآلتــي، حيــث 

شــّكلت طلبــات تكويــن وزيــادة رأس مــال مؤّسســات الوســاطة المالّيــة المرّخصــة وتمديــد مهــل 

ــّكلت  ــا ش ــف(، كم ــة )مختل ــس الهيئ ــى مجل ــة إل ــات المقّدم ــل الطلب ــن مجم ــي 21٪ م ــص حوال الترخي

عملّيــة الترخيــص لتســويق أدوات مالّيــة واردة فــي عقــود ضمــان وتســويق أدوات مالّيــة وهيئــات 

ــة.  ــس الهيئ ــى مجل ــة إل ــات المقّدم ــل الطلب ــن مجم ــي 43٪ م ــي حوال ــتثمار جماع إس

نوعّية الطلبات التي نظر بها مجلس الهيئة في العام ٢٠١٥ 

فعالــج المجلــس مــا يقــارب الـــ 169 طلبــً منهــا 43 طلبــً إدارّيــً مرتبطــً بعمــل هيئــة األســواق المالّيــة، 51 طلبــً مــن مصــارف لبنانّيــة، 46 طلبــً مــن 

مؤّسســات مالّيــة، 22 طلبــً مــن مؤّسســات وســاطة مالّيــة و 5 طلبــات مــن مؤّسســات رقابّيــة رديفــة، وطلبــً واحــدًا )1( قّدمتــه هيئــة إســتثمار 

جماعــي، باإلضافــة إلــى طلــب وحيــد تــّم تقديمــه مــن مواطــن بصفتــة الشــخصية.

إنشاء صندوق مشترك للتسنيد

التفّرغ عن أسهم

ترخيص تعامل مع مراسل أجنبي

إداري تنظيمي

إداري داخلي

1 6 8

11

11

14

16

23

35

44

تسويق أدوات مالّية واردة في عقود ضمان

تسويق هيئة إستثمار جماعي

داخلي - تقارير رقابّية

مختلف

تسويق أدوات مالّية

مؤّسسة مصرف 
مالّية 

هيئة 
األسواق 

المالّية 
)داخلي(

شركة 
وساطة 

مالّية 

مؤّسسة 
رقابّية 

شخص 

1 1

5

22

43
46

51

هيئة 
إستثمار 

جماعــي

الجهة المسؤولة عن تقديم الطلبات إلى مجلس الهيئة:
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١.2 على المستوى اإلداري

علــى المســتوى اإلداري، نشــطت هيئــة األســواق المالّيــة بشــكل فاعــل علــى تطبيــق وتطويــر األنظمــة 

المعمــول بهــا لديهــا، كمــا عملــت علــى زيــادة عديدهــا مــن أصحــاب االختصــاص ضمــن اآلليــات 

والمعاييــر المّتبعــة فــي أفضــل الشــركات. بنــاء علــى توجيهــات مجلــس إدارة الهيئــة، قامــت »مصلحــة 

المــوارد البشــرّية« باســتكمال الجهــاز البشــري »للهيئــة« مــن خــال مجموعــة مــن أصحــاب االختصــاص 

فــي مجــال الرقابــة والتدقيــق. وقــد خضــع المتقّدمــون الذيــن اســتوفوا الشــروط المحــّددة فــي 

الوصــف الوظيفــي لإلمتحانــات المطلوبــة وذلــك بالتعــاون مــع مؤّسســة »تقييــم« و»المعهــد العالــي 

لألعمــال« ESA للعــام الثالــث علــى التوالــي. 

والتنظيــم  الموّظفيــن  علــى مســتوى شــؤون   ١.3
للهيئــة الداخلــي 

ــد  ــال تحدي ــن خ ــة م ــة فّعال ــس تنظيمي ــع أس ــتكمال وض ــى اس ــام 2015 عل ــال الع ــة خ ــت الهيئ عمل

بمــا يســاعد علــى تحقيــق مهامهــم ووظائفهــم  للموّظفيــن  الوظيفّيــة  اإللتزامــات والحقــوق 

بفاعلّيــة وبأعلــى مســتويات الكفــاءة، وبمــا يحقــق القــدر الكافــي مــن الشــفافّية والوضــوح فــي بيئــة 

العمــل، ومّمــا يســّهل عليهــم اإلّطــاع علــى اإلجــراءات اإلدارّيــة المّتبعــة فــي »هيئــة األســواق«. وقامــت 

الهيئــة فــي هــذا اإلطــار بدراســة شــاملة للوصــف الوظيفــي ونظــام تقييــم األداء الســنوي للموّظفيــن 

. Purple Martin ــركة ــع ش ــاون م بالتع

ــاركت  ــي، ش ــأن اإلجتماع ــا بالش ــً منه ــن، واهتمام ــن الموّظفي ــاون بي ــة التع ــز روحي ــبيل تعزي ــي س وف

ــة  ــر مجموع ــون عب ــروت مارات ــة بي ــان وجمعّي ــرف لبن ــه مص ــذي نّظم ــون« ال ــروت مارات ــي »بي ــة ف الهيئ

 Breast ــة ــة كاســتضافة الهيئــة لجمعّي مــن الموّظفيــن، كمــا قامــت بتنظيــم حلقــات توعيــة صحّي

Cancer Awareness، إضافــًة إلــى تنظيــم حفــل غــذاء بمناســبة انتهــاء الســنة تخّللــه دورة تدريبيــة.

١.4 على مستوى تطوير قدرات الموّظفين 

أّمــا مــن ناحيــة تطويــر القــدرات الوظيفّيــة، فعملــت مصلحــة المــوارد البشــرّية بالتنســيق مــع رؤســاء 

ــة علــى تدريــب وتطويــر الموّظفيــن لتعزيــز كفاءاتهــم وذلــك مــن خــال المشــاركة  الوحــدات اإلدارّي

ــة الســنوّية  ــدورة التدريبّي ــال، المشــاركة فــي ال ــة؛ علــى ســبيل المث ــة ودولّي ــة إقليمّي فــي دورات تدريبّي

ــة الثالثــة للمــوارد البشــرّية  ــة فــي باريــس، وفــي القمــة الحكومّي التــي تنظمهــا هيئــة األســواق المالّي

فــي أبــو ظبــي، إضافــة إلــى دورات تدريبّيــة محلّيــة بالتعــاون مــع أبــرز المؤّسســات التدريبّيــة فــي لبنــان. 

ــة  ــواق المالّي ــى األس ــة عل ــدة الرقاب ــس وح ــر رئي ــد حض ــة، فق ــدرات الرقابّي ــر الق ــة تطوي ــن ناحي ــا م أّم

ــة األوراق  ــدى هيئ ــق ل ــة التطبي ــرين لمؤّسس ــد والعش ــنوي الواح ــر الس ــي المؤتم ــل غايين ــيد خلي الس

المالّيــة والبورصــات األمريكيــة Securities and Exchange Commission - SEC الــذي يعتبــر مناســبًة جامعــًة لعــدد مــن الهيئــات الرقابّيــة 

ــات التــي تســاعد فــي حمايــة  ــر آليــات التطبيــق والتقنّي ــا يســاعد بالتواصــل وتطوي ــة وذلــك للعمــل والتعّلــم مــن بعضهــا البعــض، مّم الدولّي

المســتثمر وإرســاء الشــفافّية والمصداقّيــة فــي األســواق المالّيــة. هــذا المؤتمــر الــذي انعقــد علــى مــدى أســبوع تخّللــه عــدد مــن المحاضــرات، 

ورش عمــل تفاعلّيــة وعــرض لحــاالت تعالــج مواضيــع متفّرقــة وذلــك بإشــراف رســميين كبــار مــن هيئــة األوراق المالّيــة والبورصــات األمريكّيــة 

ــة فــي الواليــات المّتحــدة.  ــة ومؤسســات الرقابــة الذاتّي SEC ومســؤولون فــي عــدد مــن المؤسســات القضائّي

ــة  ــل لخصوصّي ــرح مفّص ــم ش ــر تقدي ــتثمر عب ــة المس ــال وحماي ــة اإلحتي ــى لمكافح ــبل الفضل ــى الس ــا عل ــزت بمجمله ــرات فترّك ــا المحاض أم

ــة: ــع اآلتي ــج المواضي ــرات لتعال ــت المحاض ــر. فأت ــة للمؤتم ــة المنّظم ــات الرقابّي ــارب الهيئ ــن تج ــادة م ــة، واإلف ــة كاّف األدوات المالّي

• التحّقــق ومحاكمــة عملّيــات التــداول المبنّيــة علــى معلومــات ســرّية داخلّيــة وتقديــم مرافعــات مقنعــة أمــام المحاكــم حــول 	

اإلنتهــاكات فــي تــداول األوراق المالّيــة.

• المحاسبة، اإلحتيال، إفصاح الشركات المصّدرة، قضايا محاسبة عبر الحدود والتحقيق في الغش.	

• مراقبة التداول المبني على معلومات داخلّية، التاعب في األسواق والتاعب في محفظة األصول غير السائلة.	

• إرســاء برنامــج فّعــال للتطبيــق والنظــر فــي كيفيــة االســتفادة مــن تحليــات البيانــات والمعلومــات عنــد التطبيــق وآليــات التعــاون الدولــي 	

فــي مجــال التطبيــق.

• األدوات المالّية المعقدة 	

• الردع عن ارتكاب انتهاكات للقوانين المتعّلقة باألوراق المالّية.	

• 	 Ponzi »التحقيق في مخّططات »بونزي

• بعض المسائل المتعّلقة بالتداول ذات الترّدد العالي.	

كمــا شــاركت الســّيدة مــي يّمــوت عــن وحــدة الرقابــة علــى األســواق المالّيــة فــي برنامــج التدريــب الــذي نّظــم فــي إتحــاد هيئــة األوراق المالّيــة 

العربيــة فــي عمــان - األردن. ترّكــز البرنامــج علــى منــح المشــاركين المعرفــة المطلوبــة والمهــارة العملّيــة التــي يحتاجــون إليهــا خــال عملّيــات 

الرقابــة والتحقيــق فــي المؤّسســات المرّخــص لهــا وقــد شــمل البرنامــج أيضــً تغطيــة معّمقــة للعناويــن التاليــة:

• البرامج اإللكترونية للّرقابة على التداول	

• اإلفصاح واإلفصاح اإللكتروني واألنظمة المطّبقة بهذا الخصوص	

• اآلليات المطّبقة لرقابة البورصة على التداول وآلية التنسيق مع رقابة هيئة األسواق المالّية	

• التسوية في األنظمة اإللكترونية وخاّصة تلك المتعّلقة بقاعدة المطلعين insiders واألساليب المطّبقة لإلفصاح عنها	

• اإلطاع على التطّورات الحديثة لهيئة األوراق المالّية وخاّصة فيما يتعّلق بـ:	

أدوات التمويل االسامية	 

التعامل النقدي وفصل الحسابات لدى شركات الوساطة	 

نظام مركزّية المخاطر المتعّلقة بالعماء	 

التمويل على الهامش	 

ــة لــدى الهيئــة الســيدة كاليــن عــون  ــة، شــاركت رئيســة وحــدة الشــؤون القانونّي ــر العمــل لــدى وحــدة الشــؤون القانونّي وعلــى صعيــد تطوي

 AMF بورشــة عمــل تحــت عنــوان »أســبوع مــن العمــل مــع وحــدات الهيئــة الرقابّيــة الفرنســّية« وذلــك مــن تنظيــم الهيئــة الرقابّيــة الفرنســّية

ــة تفاهــم وتعــاون مــن ضمــن مفاهيمهــا األساســية تبــادل الخبــرات.  ــة أن عقــدت معهــا إتفاقّي ــة اللبنانّي التــي ســبق لهيئــة األســواق المالّي

ناقشــت النــدوات وورشــات العمــل التــي انعقــدت فــي العاصمــة الفرنســّية باريــس مــن 21 أيلــول لغايــة 26 أيلــول 2015، مواضيــع مختلفــة مــع 
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عــدد مــن الهيئــات الرقابّيــة الدولّيــة وذلــك لتبــادل الخبــرات واســتخاص الــدروس والعبــر بهــدف تطويــر 

العمــل التشــريعي والتنظيمــي فــي األســواق المالّيــة. 

إرتكــزت النــدوة علــى مبــدأ ورش العمــل التفاعلّيــة، حيــث ســعت خالهــا الـــ AMF إلــى عــرض طريقــة 

ــع  ــة المواضي ــق بمعالج ــا يتعّل ــًة فيم ــا خاص ــدات لديه ــف الوح ــدى مختل ــة ل ــول المّتبع ــل واألص العم

اليومّيــة واالســتراتيجّية. فــي هــذا اإلطــار، انخــرط المشــاركون فــي النــدوة مــع وحــدات الـــ AMF مّمــا 

ــز مفهــوم العمــل اليومــي علــى كاّفــة مســتويات الهيئــات الرقابيــة حيــث شــارك  ســاهم فــي تعزي

الحضــور فــي بحــث األعمــال والمشــاكل الفعلّيــة وكيفّيــة معالجتهــا مــن الناحيــة الواقعّيــة وليــس 

بشــكل مبدئــي فحســب. 

ومــن جملــة الوحــدات اإلداريــة التــي تــم اإلنخــراط بهــا مــن قبــل المشــاركين: المــوارد البشــرّية، األبحــاث 

والمعلومــات، الشــؤون القانونّيــة، وحــدة المباحــث، لجنــة العقوبــات، وحــدة مكافحــة تبييــض األمــوال، 

وحــدة الرقابــة علــى األســواق المالّيــة وغيرهــا.

١.5 على صعيد تكنولوجيا المعلومات
قامــت مصلحــة المعلوماتّيــة خــال العــام المنصــرم بمتابعــة وضــع المبــادئ والمعاييــر الّدنيــا 

للعمــل توافقــً مــع آخــر المتغّيــرات فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت. كمــا دأبــت علــى 

اختيــار جّيــد للبرمجّيــة بهــدف تأميــن بيئــة تشــغيلّية ســليمة وآمنــة مــع مراعــاة األثــر البيئــي والكلفــة 

ــة: ــوات التالي ــال الخط ــن خ ــك م ــة وذل اإلجمالّي

رصد آخر التطورات والميول في تكنولوجيا المعلومات. 1

تطويــر الخطــط والسياســات لبنــاء وتطويــر وتشــغيل ومتابعــة وصيانــة قواعــد المعلومــات . 2

والبيانــات واألجهــزة والبرامــج والشــبكات واألرشــفة وأســاليب الحمايــة المتعّلقــة بهــا

إدارة العاقات التقنّية مع األطراف الخارجّية من موّردين ومؤّسسات وهيئات ذات صلة. 3

تقديم المشورة الفنّية والدعم التقني لكاّفة المصالح والوحدات في الهيئة. 4

تعديــل األنمــاط وإدارة صاحّيــات الدخــول كاّفــة ووضــع الدفاعــات الحمائّيــة الازمــة لضمــان . 5

ــى ــراءات المثل ــً واإلج ــد دولي ــم المعتم ــال والتنظي ــد اإلمتث ــً لقواع ــل وفق ــير العم ــن س حس

تطوير الخدمات اإللكترونّية وموقع الهيئة على شبكة اإلنترنت. 6

إنطاقــً مــن خّطــة عمــل متكاملــة بيــن مصلحــة المعلوماتّيــة ومصلحــة األبحــاث واإلعــام وبهــدف 

ــري  ــروع تطوي ــام 2015 بمش ــر ع ــي أواخ ــة ف ــرت الهيئ ــور، باش ــع الجمه ــل م ــتوى التواص ــين مس تحس

لموقعهــا علــى شــبكة اإلنترنــت، مّمــا يســاهم فــي توفيــر المعلومــات للعامليــن أو الناشــطين فــي 

ــه  ــوان ذات ــل العن ــذي يحم ــد وال ــع الجدي ــص الموق ــن خصائ ــّورة. م ــة ومتط ــة منّظم ــواق بطريق األس

)www.cma.gov.lb( القــدرة علــى:

• عرض منتظم لنشاطات الهيئة ورئيسها وأعضاء مجلسها	

• عرض منتظم للمؤّسسات والمنتجات المرّخصة من مجلس الهيئة وذلك حمايًة للمستثمر	

• نشر القرارات التنظيمّية والصادرة عن مجلس الهيئة	

• 	Market Updates - تزويد الجمهور بأحدث المعلومات المتعّلقة بأنشطة السوق

• 	 Investor 	 إبــاغ الجمهــور وخاّصــة المســتثمرين منهــم عــن أي قــرار تنبيهــي متعلــق بمؤّسســات ماليــة أو أفــراد عامليــن فــي القطــاع

Alerts

• مشاركة الجمهور لدراسات وإحصاءات صادرة عن مصلحة األبحاث واإلعام لدى الهيئة 	

• القدرة على تقديم الشكاوى للهيئة	

• القدرة على تنزيل كاّفة المستندات المتعّلقة بعمل الهيئة الرقابي والتنظيمي	

ولربمــا مــن أهــم خصائــص الموقــع الجديــد هــو برنامــج PIE أو Program for Investor Education والــذي تشــرف علــى تطويــره مصلحــة 

األبحــاث واإلعــام. يتخّصــص البرنامــج بتثقيــف المســتثمر علــى المبــادئ األساســّية لإلســتثمار مّمــا يســاهم فــي فهــم المخاطــر المتعّلقــة 

بمختلــف األوراق واألدوات المالّيــة المرّخصــة فــي األســواق المالّيــة المحلّيــة والعالمّيــة. يتضّمــن البرنامــج كتّيبــات ومراجــع وفيديوهــات 

مختّصــة بالمواضيــع المطروحــة، منهــا علــى ســبيل المثــال نصائــح حــول كيفيــة تجّنــب الوقــوع ضحّيــة احتيــال مالــي، باإلضافــة إلــى توجيهــات 

حــول التأّكــد مــن أن كاّفــة المؤّسســات واألفــراد أو الســاعين إلــى تســويق إســتثمارات للّزبائــن، حاصليــن علــى ترخيــص وموافقــه الهيئــة، كمــا 

بعــض النصــح حــول أفضــل الطــرق لتعييــن مستشــار مالــي مــن أصحــاب االختصــاص.

ومن جملة المشاريع التي اضطلعت بها مصالح الهيئة:

كان لمصلحــة األبحــاث واإلعــام دور فاعــل فــي التحضيــر لعــدد مــن المؤتمــرات التــي عقدتهــا الهيئــة برعايــة رئيســها األســتاذ ريــاض ســامه 

ــزت المؤتمــرات بمشــاركة واســعة مــن  ــة. وتمّي ــة اللبنانّي ــة بالتشــاور مــع كاّفــة الفرقــاء فــي األســواق المالّي وذلــك إطاقــً لألنظمــة التطبيقّي

قبــل الناشــطين فــي األســواق المالّيــة كمــا وحضــور اختصاصييــن دولييــن مــن البنــك الدولــي. بدورهــا، أرســت المصلحــة تعميــم نشــرة إخباريــة 

إلكترونّيــة مفّصلــة عــن المؤتمــر وتوصياتــه، متضّمنــًة كلمــات وعــروض المحاضريــن والمشــاركين، نســخة عــن األنظمــة التطبيقّيــة الجديــدة  

التــي غالبــً مــا تضّمنــت التعديــات التــي وافقــت عليهــا الهيئــة بعــد التشــاور مــع الســوق، كمــا فيديــو مصــّور عــن النقاشــات التــي دارت فــي 

المؤتمــرات. 

ــة  ــر اإلعامّي ــر التقاري ــي تحضي ــد الداخل ــى الصعي ــة عل ــت المصلح ــام، تابع ــي اإلع ــة ف ــاطات الهيئ ــع نش ــة جمي ــر ومواكب ــى نش ــة إل باإلضاف

ــة لمشــاركتها مــع مجلــس اإلدارة وكاّفــة العامليــن لــدى  ــة والعالمّي ــة المحلّي ــة التــي تلّخــص أهــم مــا أتــى فــي الصحــف االقتصادّي اليومّي

الهيئــة. كمــا اســتمرت بتحضيــر البيانــات المالّيــة اليومّيــة والدورّيــة والمتعّلقــة بالحركــة فــي بورصــة بيــروت كمــا البيانــات اإلحصائّيــة المتعّلقــة 

ــتثمار الجماعــي واألدوات المرّكبــة لــدى كاّفــة المؤّسســات المالّيــة وشــركات الوســاطة المالّيــة والمصــارف لنشــرها علــى  بصناديــق اإلس

ــة. ــي للهيئ ــع اإللكترون الموق
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وعلــى صعيــد آخــر، أظهــر معــّدل حركــة مؤّشــر القيمــة الســوقّية لألســهم المدرجــة فــي بورصــة بيــروت خــال الفتــرة الزمنّيــة الممتــّدة مــن 

2014 إلــى 2015 تراجعــً بنســبة 12.96٪، إذ كان معــّدل مؤشــر القيمــة الســوقّية فــي العــام 2015 كمــا يبيــن الجــدول رقــم )2( 102.24 نقطــة، مقابــل 

117.46 نقطــة فــي العــام 2014. 

أّمــا معــّدل مؤشــر القيمــة الســوقّية للمصــارف المدرجــة فــي بورصــة بيــروت، فقــد أظهــر تقّدمــً خــال ســنة 2015 بنســبة 2.14٪ إذ لــم يتعــّد 

ــل 653.47  ــر مــن 14 نقطــة صعــودًا، حيــث أقفــل المعــدل فــي العــام 2015 علــى 667.46 نقطــة مقاب الفــارق فــي المعــدل بيــن 2015 و 2014 أكث

نقطــة فــي العــام 2014.

مؤّشر القيمة السوقّية للمصارف المدرجة في بورصة بيروت ٢٠١٤-٢٠١٥

جدول رقم )2(

مؤّشر القيمة السوقّية لألسهم المدرجة في بورصة بيروت ٢٠١٤-٢٠١٥

2014

2014

2015

2015

كانون 
األول 

تشرين 
الثاني 

تشرين 
األول 

أيلول  آب  تموز  حزيران  أيار  نيسان  آذار  شباط  كانون 
الثانــي

125.00

105.00

85.00

كانون 
األول 

تشرين 
الثاني 

تشرين 
األول 

أيلول  آب  تموز  حزيران  أيار  نيسان  آذار  شباط  كانون 
الثانــي

710.00
690.00
570.00
550.00
630.00

جدول رقم )3(

20١420١5ملّخص تقرير سوق ▼

10.8059.745عدد العملّيات على السوق

96.790.30374.774.129كمّية األسهم المتداولة

661.412.925629.973.104قيمة األسهم المتداولة )$(

2.699.6452.592.482متوّسط القيمة لكل يوم عمل )$(

   

395.062307.712حجم متوّسط لكل يوم عمل

6.838.43القيمة/الكمّية

245243عدد أيام التداول

20١420١5سيولة السوق ▼

  )Turnover Ratio( نسبة الدوران في التداول
=

قيمة التداول السنوّية / معّدل القيمة السوقّية السنوّية
٪5.97٪5.54

92.74٪92.86٪نسبة األسهم الحّرة

20١420١5حجم  السوق ▼

3030إجمالي عدد األوراق المالّية المدرجة

1010إجمالي عدد الشركات المدرجة

متوّسط القيمة السوقّية في السنة الحالّية 

)مليون دوالر أميركي(
11.07611.365

ــة  ــاض كمّي ــى انخف ــير إل ــً يش ــم )3( ملّخص ــدول رق ــّدم الج ــروت، فيق ــة بي ــهم بورص ــى أس ــة عل ــل الحرك ــض تفاصي ــّص بع ــا يخ ــي م ــا ف أّم

األســهم المتداولــة فــي العــام 2015 بنســبة 22.75٪ لتصبــح 74.774.129 ســهمً مقابــل 96.790.303 ســهمً فــي أخــر ســنة 2014؛ فيمــا إنخفضــت 

قيمــة األســهم المتداولــة بنســبة 4.75٪ فــي أخــر كانــون األول 2015 لتصبــح 630 مليــون د.أ. مقابــل 661 مليــون د.أ. تاريــخ إقفــال التــداول عــام 2014. 

ــة  ــات علــى الســوق فــي ســنة 2015 إلــى 9.745 عملّي ــرز األســباب لهــذا اإلنخفــاض هــو هبــوط عــدد العملّي وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى إّن إحــدى أب

مقابــل 10.805 عملّيــة فــي نهايــة 2014، أي بانخفــاض يقــارب الـــ ٪11. 

١.6 حركة األسواق المالّية في لبنان

ــة فــي لبنــان، فســوف نســتعرض بعــض اإلحصــاءات التــي نلّخــص مــن خالهــا الوضــع الحالــي لألســواق  علــى صعيــد حركــة األســواق المالّي

ــة. ــة اللبنانّي المالّي

أواًل الحركة على بورصة بيروت 

يبلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي بورصــة بيــروت عشــرة )10(، موجــودة فــي الجــدول رقــم )1( أدنــاه، إلــى جانــب عــدة أدوات مرّكبــة وصناديــق 

اســتثمارّية. وقــد بلغــت القيمــة الســوقية لبورصــة بيــروت فــي أخــر ســنة 2015، 11.220 مليــار دوالر.

جدول رقم )1(
غير ماليمالي

اسم الشركات المدرجة

سوليديرالبنك اللبناني للتجارة
شركة ريمكوبنك عوده
شركة الترابة اللبنانية هولسيمبنك بيروت

شركة اإلسمنت األبيضبنك بيبلوس
  بنك بيمو

بنك لبنان والمهجر
64اإلجمالي
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جدول رقم )4(
موجز عن هيئات اإلستثمار الجماعّية األجنبّية

516إجمالي عدد صناديق اإلستثمار
9.149 إجمالي عدد المكتتبين
 $ 1.668.800.798.27 مجموع اإلشتراكات )$(

511رأسمال متحّرك
5رأسمال محّدد

٪1

أمريكا الاتينية

٪2

األسواق الناشئة

٪6

الشرق األوسط

٪6

أميركا الشمالّية

٪11

آسيا

٪18

أوروبا

٪56

عالمي ودولي

0٪نوع اإلستثمارالنطاق الجغرافي لإلستثمار

حصص موّزعة

٪1

األوراق المالّية المتوازنة
٪1

2٪متنّوع

4٪صناديق التحوط

األوراق البديلة

٪7

أوراق مالّية

٪8

تخصيص مختلط

٪15

أوراق مالّية ذات الدخل الثابت

٪60

أسهم

٪2

سوق المال

صناديق اإلستثمار الجماعّية األجنبّية 

ــغ 516، حيــث وصــل إجمالــي عــدد المكتتبيــن فــي الصناديــق  ــة البال ــة األجنبّي ــاه عــدد صناديــق اإلســتثمار الجماعّي ــن الجــدول رقــم )4( أدن يبّي

األجنبّيــة إلــى 9.149 مكتتــب. يبّيــن الجــدول أيضــً أّن مجمــوع قيمــة اإلشــتراكات فــي الصناديــق األجنبّيــة قــد بلــغ حوالــي 1،7 مليــار دوالر أميركــي 

ترّكــزت حوالــي 60٪ منهــا فــي صناديــق متخّصصــة باألســهم المالّيــة وحوالــي الـــ 15.3٪ فــي صناديــق مبنّيــة علــى الســندات ذات الدخــل الثابــت 

Fixed Income Securities. كمــا يبّيــن الجــدول أّن المكتتبيــن فــي الصناديــق الجماعّيــة األجنبّيــة قــد فّضلــوا صناديــق اإلســتثمار المبنيــة علــى  

األســهم ضمــن النطــاق الجغرافــي الدولــي.

جدول رقم )4(

ملّخص عن هيئات اإلستثمار الجماعّية المحلّية

العملة

USD323
EUR148
CHF21
GBP7
JPY6
LBP8
JOD1
CAD1
SAR1

نوع االستثمار
311أسهم

79أوراق مالّية ذات الدخل الثابت
)Mixed Allocation( 39تخصيص مختلط

37أوراق مالية 
)Alternative Investments( 19األوراق البديلة

)Hedge Funds( 12صناديق التحّوط
)Diversified( 5متنّوع

4األوراق المالّية المتوازنة
1حصص موّزعة

7سوق المال
1العقارات

1األوراق المالّية المتخّصصة
النطاق الجغرافي لإلستثمار

287عالمي ودولي
92أوروبا
59آسيا

33أمريكا الشمالية
29الشرق األوسط

8األسواق الناشئة
6أمريكا الاتينّية

OECD  1دول منّظمة التعاون االقتصادي
1روسيا

نوع المؤّسسة
420مصرف

96مؤّسسة مالية
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١.٧ التنسيق مع الهيئات التنظيمّية المحلّية والدولّية

FSAP برنامج تقييم القطاع المالي

بــدأت الهيئــة بالتعــاون مــع البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي فــي مجــال برنامــج 

تقييــم القطــاع المالــي FSAP الــذي يوّفــر تقييمــً مفّصــًا إلدارة القطــاع المالــي فــي 

لبنــان. ومــن ضمــن هــذا التقييــم ســتحّدد الفجــوات التــي قــد تعيــق انضمــام الهيئــة 

إلــى المنّظمــة الدولّيــة لهيئــات ســوق المــال IOSCO والعمــل علــى معالجتهــا، علمــً 

ــن  ــتكمل م ــد اس ــة IOSCO  ق ــى منّظم ــام إل ــات اإلنضم ــن متطلب ــر م ــزء األكب أّن الج

قبــل الهيئــة.  

اإلجتمــاع الســنوي للجنــة األســواق الناشــئة لــدى المنظمــة الدولّيــة 

 IOSCO لهيئــات أســواق المــال

بنــاًء علــى تعليمــات رئيــس هيئــة األســواق، تعمــل الهيئــة منــذ أواخــر العــام 2014 علــى 

ــر  ــي تعتب ــة IOSCO، والت ــواق المالّي ــات األس ــة لهيئ ــة الدولي ــى المؤّسس ــام إل اإلنضم

ــل  ــق بعم ــات تتعل ــدر توصي ــة، وتص ــال العالمّي ــواق رأس الم ــى أس ــرفة عل ــة المش الهيئ

ــواق  ــة األس ــس إدارة هيئ ــاء مجل ــل بأعض ــق متمّث ــام فري ــد ق ــواق. وكان ق ــذه األس ه

المالّيــة بزيــارة إلــى مؤّسســة IOSCO فــي مدريــد وإجــراء اإلتصــاالت الازمــة، مــع إبــداء 

رغبــة لبنــان بالســعي إلــى دخــول المؤّسســة الدوليــة لهيئــات األســواق المالّيــة كعضــو 

مشــارك أواًل ثــم تطبيــق النظــم التــي تخّولــه كســب مقعــد عضــو كامــل الصاحّيــة ) Ordinary Member( فــي مرحلــة الحقــة. وفــي هــذا 

ــات اإلجتمــاع الســنوي للجنــة األســواق الناشــئة  ــر متابعــة حيثّي ــة لبنــان فــي الـــ IOSCO عب ــق بعضوّي اإلطــار تابعــت الهيئــة نشــاطها المتعّل

بصفــة مراقــب، هــذه اللجنــة تعتبــر مــن أكبــر اللجــان فــي IOSCO وتعــرف بديناميكّيتهــا، خاّصــًة أّن األســواق المالّيــة فــي الــدول المنضويــة 

تحتهــا مشــرفة علــى تغييــرات كبيــرة فــي أنظمتهــا وطبيعــة عمــل أســواقها المالّيــة، ممــا يســاهم فــي تســليط الضــوء علــى عــّدة مواضيــع 

ذوي أهمّيــة للهيئــة. ومــن تــداوالت اللقــاء المنعقــد فــي مدينــة القاهــرة فــي مصــر تحديــد آليــات العمــل لتطويــر القــدرات لــدى هيئــات الرقابــة 

 ،Systemic Risks خاّصــة فــي مجــال تحديــد المخاطــر التــي قــد تتعــّرض لهــا األســواق المالّيــة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مخاطــر نظــام

وغيرهــا فــي هــذا القطــاع الحيــوي.

ــة فــي مســعى الهيئــة  ــى IOSCO  كعضــو مشــارك فــي المرحلــة األولــى، يعكــس جدّي ــر هيئــة األســواق إل ــان عب إّن الســعي النضمــام لبن

لتثبيــت عملهــا دوليــً مّمــا يعــّزز الشــفافّية ويجتــذب المســتثمرين خاّصــًة بعــد أن تكــون الهيئــة قــد طّبقــت المعاييــر المتينــة التــي تأخــذ فــي 

اإلعتبــار المصلحــة اللبنانيــة مــن ضمــن القوانيــن المرعيــة اإلجــراء والتــي تتماشــى مــع معاييــر المؤسســة الدوليــة لهيئــات األســواق المالّيــة. 

المؤتمــر الخامــس والعشــرون لهيئــة األوراق المالّيــة والبورصــات األمريكّيــة حــول نمــو أســواق األدوات المالّيــة 

وتطّورهــا

شــارك أميــن عــام هيئــة األســواق المالّيــة فــي المؤتمــر الــذي نّظمتــه هيئــة األوراق المالّيــة والبورصــات األمريكّيــة مــن 16 إلــى 26 آذار 2015 مــارس 

فــي واشــنطن، الواليــات المتحــدة، وذلــك بحضــور عــدد كبيــر مــن ممّثلــي الــدول الناميــة. تمّيــز المؤتمــر هــذه الســنة بحســن اختيــار المتحّدثيــن  

شهادات في الدورات والمؤتمرات
أهميــة  علــى  إجمــاع  الحضــور  لــدى  كان 
المؤتمــر  فــي  والنقاشــات  المحاضــرات 
الخامــس والعشــرون لهيئــة األوراق المالّيــة 
أســواق  نمــو  حــول  األمريكيــة  والبورصــات 
وأّن  ســّيما  وتطّورهــا،  المالّيــة  األدوات 
الطــرق  موســع  وبشــكل  عــرض  المؤتمــر 
المالّيــة  األوراق  هيئــة  تعتمدهــا  التــي 
أعمالهــا.  إدارة  فــي  األمريكيــة  والبورصــات 
مــع أن التركّيــز كان علــى تجربــة هيئــة األوراق 
وبرغــم  األمريكيــة،  والبورصــات  المالّيــة 
ــواق  ــذه األس ــي ه ــل ف ــد العم ــاف قواع اخت
ــن  ــن الممك ــة، فم ــدول النامي ــواق ال ــن أس ع
مــن  كبيــر  وبشــكل  تســتفيد  أن  لألخيــرة 

األميركيــة. التجربــة 

د. سعادة الشامي،
أمين عام هيئة األسواق المالّية

صناديق اإلستثمار الجماعّية المحلّية

يشــير الجــدول رقــم )5( إلــى عــدد صناديــق اإلســتثمار الجماعّيــة المحلّيــة، أي 28 صنــدوق، والتــي يبلغ مجمــوع اكتتابات المشــتركين بهــا حوالي 

$789 مليــون دوالر أمريكــي، حيــث تترّكــز توظيفــات 71٪ مــن الصناديــق فــي منطقــة الشــرق األوســط بحيــث تتمحــور معظــم اســتثماراتها فــي 

األوراق المالّيــة )43٪( وســوق المال )٪22(.

جدول رقم )5(

ملّخص عن هيئات اإلستثمار الجماعّية المحلّية

28 إجمالي عدد صناديق اإلستثمار
5.098 إجمالي عدد المكتتبين
 789.006.841.55 مجموع اإلشتراكات )$(

28 رأسمال متحرك
- رأسمال محدد

العملة
USD20
LBP6
JOD1
EUR1

نوع اإلستثمار
12أوراق مالّية
6سوق المال

4أوراق مالّية ذات الدخل الثابت
4متنّوع
2أسهم

النطاق الجغرافي لإلستثمار
20الشرق األوسط
7عالمي ودولي

1الواليات المتحدة األمريكية
نوع المؤّسسة

26مصرف
2مؤّسسة مالّية

نوع اإلستثمار 7٪النطاق الجغرافي لإلستثمار

أسهم

٪14

متنّوع

٪14

أوراق مالّية ذات 

الدخل الثابت

٪71

الشرق األوسط
٪22

سوق المال

٪43

أوراق مالّية

٪24

عالمي ودلي

٪24

الواليات المتحدة 

األميركّية
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ــات  ــّم الجه ــي ته ــع الت ــن المواضي ــد م ــى العدي ــاش عل ــز النق ــث ترّك ــة، حي ــة المنّظم ــل الجه ــن قب م

الرقابّيــة فــي األســواق المالّيــة بمــا فــي ذلــك: اإلفصــاح والكشــف الفّعــال؛ تمويــل المشــاريع الصغيــرة 

ــم  ــال؛ تعلي ــن رأس الم ــركات وتكوي ــل الش ــتراتيجية؛ تموي ــة اإلس ــات االقتصادي ــطة والقطاع والمتوس

المســتثمر؛ تنظيــم صناديــق اإلســتثمار المشــترك؛ التاعــب فــي الســوق واالحتيــال؛ حوكمــة الشــركات 

وغيرهــا. وتضّمــن المؤتمــر أيضــً بعــض الزيــارات إلــى وكاالت أخــرى مثــل هيئــة تنظيــم القطــاع المالــي 

فــي الواليــات المتحــدة )FINRA(، الكونغــرس وغيرهمــا.

ــرض  ــر ع ــّيما وأّن المؤتم ــات س ــرات والنقاش ــة المحاض ــى أهمّي ــً عل ــور إجماع ــدى الحض ــً، كان ل عموم

وبشــكل موّســع الطــرق التــي تعتمدهــا هيئــة األوراق المالّيــة والبورصــات األمريكّيــة فــي إدارة أعمالهــا. 

ــن  ــة م ــادي مجدي ــل اإلقتص ــتثمر والتحلي ــم المس ــول تعلي ــورت ح ــي تمح ــرات الت ــت المحاض ــًا، أت مث

ــه حتــى مــع اختــاف  ــة والبورصــات األمريكيــة، علمــً وأّن ــة هيئــة األوراق المالّي ــز علــى تجرب حيــث التركّي

قواعــد العمــل فــي األســواق األميركيــة عــن أســواق الــدول الناميــة، فمــن الممكــن لألخيــرة أن تســتفيد 

ــة. وبشــكل كبيــر مــن التجربــة األميركّي

علــى هامــش المؤتمــر، تواصــل األميــن العــام لهيئــة األســواق المالّيــة مــع عــدد مــن المشــاركين 

ومــع موّظفــي هيئــة األوراق المالّيــة والبورصــات األمريكّيــة، كمــا شــارك فــي غــذاء عمــل خــاص ُعقــد 

ــات  ــة والبورص ــة األوراق المالّي ــدى هيئ ــن ل ــد المفّوضي ــع أح ــاركين وم ــار المش ــن كب ــل م ــدد قلي ــع ع م

ــة  ــس الجمهوري ــم رئي ــذي يعّينه ــة ال ــن الخمس ــد المفّوضي ــو أح ــوار، وه ــول بين ــور ب ــة: الدكت األمريكّي

ــة SEC. وقــد تحــّدث األميــن العــام للهيئــة  ــة والبورصــات األمريكّي ــة لــدى هيئــة األوراق المالّي األميركّي

عــن التحّديــات التــي يواجههــا لبنــان فــي تطويــر أســواقه، كمــا تطــّرق فــي النقــاش إلــى الــدور الــذي 

تلعبــه التحاليــل اإلقتصاديــة والمخاطــر فــي عملّيــة صنــع القــرار داخــل هيئــة األوراق المالّيــة والبورصــات 

األمريكّيــة. علــى هــذا الصعيــد، أشــار الدكتــور بينــوار أّنــه بالرغــم مــن أّن عــدد الخبــراء االقتصادييــن فــي 

هيئــة األوراق المالّيــة والبورصــات األمريكّيــة قليــل، إال أّن للقســم اإلقتصــادي فــي الهيئــة أهميــة كبــرى 

ــه يجــب أن يوافــق علــى أي قــرار متعّلــق بالســوق كــي يصبــح نافــذًا. ســّيما وأّن

ــة  ــواق المالّي ــة األس ــة لهيئ ــاعدة الفنّي ــم المس ــة تقدي ــام إمكانّي ــن الع ــش األمي ــر، ناق ــد آخ ــى صعي عل

اللبنانّيــة، وقــد القــت هــذه الفكــرة ترحيبــا مــن المعنييــن الذيــن اقترحــوا أن تشــمل المســاعدة تقييمــً 

لنشــاط الهيئــة وتحديــدًا ألوجــه القصــور إن وجــدت أو تقديــم مشــورة بشــأن مشــاريع القوانيــن أو 

ــة. ــواق المالّي ــة األس ــال هيئ ــض أعم ــم لبع ــادة تنظي ــج إع ــد تنت ــي ق ــات الت ــع التوصي ــة، ووض األنظم

مســاهمة لبنــان فــي اعــداد الخطــة اإلســتراتيجّية ٢٠١6-٢٠٢٠ إلتحــاد هيئــات األوراق 

المالّيــة العربّيــة

ــات األوراق  ــاد هيئ ــل إتح ــن قب ــم م ــاع ُنّظ ــي إجتم ــان ف ــة لبن ــواق المالّي ــة األس ــام هيئ ــن ع ــارك أمي ش

المالّيــة العربّيــة وذلــك بهــدف تشــكيل لجنــة مــن أعضــاء اإلتحــاد إلعــداد الخّطــة االســتراتيجّية 

 .2020-20016 المقبلــة  الخمــس  للســنوات 

وتــّم اختيــار أميــن عــام هيئــة األســواق المالّيــة اللبنانّيــة باإلجمــاع مــن قبــل ممّثلــي البلــدان الخمســة 

ليكــون رئيســا لهــذه اللجنــة. وقــد أشــرف األميــن العــام علــى إعــداد صياغــة الخّطــة اإلســتراتيجية بنــاًء 

علــى مســاهمة أعضائهــا ومــع أميــن عــام اإلّتحــاد وبالتنســيق والتعــاون الوثيــق معهــم.

أعقــب اإلجتمــاع األّول إجتماعــً ثانيــً علــى مــدى يوميــن فــي دبــي فــي كانــون األّول حيــث تّمــت مناقشــة الخّطــة بتفاصيلهــا. نتيجــة للمــداوالت 

واإلقتراحــات المقّدمــة مــن أعضــاء اللجنــة، تــّم وضــع الخطــة بشــكلها النهائــي باللغتيــن العربّيــة واإلنكليزّيــة حيــث تــّم عرضهــا والموافقــة 

ــة الــذي عقــد فــي  ــة العربّي ــة خــال اإلجتمــاع الســنوي إلتحــاد هيئــات األوراق المالّي ــة العربّي عليهــا مــن قبــل رؤســاء وممثلــي الهيئــات الرقابّي

القاهــرة أوائــل العــام 2015.

توقيع مذّكرات تفاهم

توقيع مذّكرة تفاهم بين هيئة األسواق المالّية اللبنانّية ونظيرتها التونسّية

6 حزيران 2016

وّقعــت هيئــة األســواق المالّيــة اللبنانّيــة ممّثلــًة برئيســها األســتاذ ريــاض ســامه وهيئــة الســوق المالّيــة التونســّية علــى مذّكــرة تفاهــم فــي 

األول مــن حزيــران 2015. تهــدف هــذه المذّكــرة إلــى وضــع إطــار للتعــاون يشــمل إنشــاء قنــوات إتصــال وتنســيق وتبــادل للمعلومــات التنظيمّيــة 

والتقنّيــة بيــن الهيئتيــن مّمــا يســاهم فــي تعزيــز شــفافّية أســواق األدوات المالّيــة وتطويرهــا وحمايــة المســتثمر. وجــاءت هــذه المذّكــرة لتلّبــي 

رغبــة الطرفيــن فــي التعــاون والتنســيق بيــن البلديــن، وفــي ســياق عقــد اإلتفاقّيــات الدولّيــة التــي بدأتهــا هيئــة األســواق المالّيــة اللبنانّيــة مــع 

ســائر نظرائهــا الدولييــن منــذ تأسيســها وذلــك مــن منطلــق التعــاون والتنســيق بيــن الهيئــات الرقابيــة فــي األســواق المالّيــة مــن أجــل تحصيــن 

هــذه األســواق مــن أي عمليــات تاعــب أو غــش. وفــي هــذا اإلطــار شــملت مذّكــرة التفاهــم هــذه آلّيــة لتبــادل الخبــرات والمعلومــات ونّصــت 

علــى إمكانّيــة تنظيــم برامــج مشــتركة مــن أجــل تدريــب وتنميــة كفــاءة العامليــن لديهمــا.

 

مذّكــرة تفاهــم بيــن الســلطة التنظيمّيــة للخدمــات المالّيــة التابعــة لســوق أبوظبــي العالمــي )FSRA( وهيئــة األســواق 

المالّيــة فــي لبنــان

1 كانون األول 2015

ــلطة  ــدى الس ــة ل ــات الخارجّي ــؤول العاق ــع مس ــه م ــام اتصاالت ــن الع ــر األمي ــي، باش ــي العالم ــوق أبوظب ــن س ــد ورد م ــاب كان ق ــى كت رّدًا عل

التنظيمّيــة للخدمــات المالّيــة التابعــة لســوق أبوظبــي العالمــي )FSRA( وتــّم إعــداد مذّكــرة تفاهــم بيــن هيئــة األســواق المالّيــة فــي لبنــان 

والســلطة التنظيمّيــة للخدمــات المالّيــة التابعــة لســوق أبوظبــي العالمــي. تهــدف هــذه المذكــرة التــي وّقعــت فــي بيــروت فــي شــهر كانــون 

األول 2015 إلــى توفيــر أســاس رســمي للتعــاون، بمــا فــي ذلــك تبــادل المعلومــات والمســاعدة فــي مجــال التحقيقــات، مــن أجــل تطويــر األنظمــة 

ــة  ــا المنّظم ــي وضعته ــر الت ــً للمعايي ــان وفق ــي لبن ــة ف ــواق المالّي ــة األس ــي وهيئ ــي العالم ــوق أبوظب ــن س ــلطة كل م ــة لس ــة الخاضع المالّي

.IOSCO ــة ــات األوراق المالّي ــة لهيئ الدولّي
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١.٨ أنشطة وإنجازات مختلفة
ــواق  ــة األس ــع هيئ ــيق م ــدت بالتنس ــي انعق ــرات الت ــن المؤتم ــدد م ــة ع ــم ورعاي ــام 2015 بتنظي ــز الع تمّي

ــة  ــة ودولّي ــدوات محلّي ــرات ون ــي مؤتم ــة ف ــن الهيئ ــاء م ــاركة أعض ــة مش ــزت بكثاف ــا تمّي ــة، كم المالّي

ــز قــدرات الموّظفيــن لديهــا مــن  ســاهمت فــي تمتيــن العاقــة بنظرائهــا فــي الــدول األجنبيــة، وتعزي

خــال تبــادل الخبــرات والتجــارب علــى كاّفــة األصعــدة ممــا يســمح لهــم بالتعاطــي بصــورة أفضــل مــع 

المواضيــع التــي يتعاملــون معهــا خــال تأديــة عملهــم.

Euromoney Conferences ،مؤتور يوروموني ليبانون للمال والتكنولوجيا*

9 حزيران 2015

برعايــة هيئــة األســواق المالّيــة ومصــرف لبنــان، إفتتــح رئيــس الهيئــة األســتاذ ريــاض ســامه مؤتمــر 

يورومونــي ليبانــون بعنــوان »التكنولوجيــا والتمويــل شــركاء مــن أجــل النمــو«، الــذي انعقــد فــي فنــدق 

الهيئــة تعبيــرًا عــن عملهــا فــي وضــع  أتــت الكلمــة اإلفتتاحيــة لرئيــس   .Four Seasons Hotel

ــواق  ــة األس ــاركة هيئ ــى مش ــً إل ــئة، الفت ــركات الناش ــيما الش ــاص، ال س ــاع الخ ــم القط ــتراتيجّية لدع اس

المالّيــة بفعالّيــة فــي تأميــن بيئــة مؤاتيــه تضمــن وجــود أســواق مالّيــة عادلــة تتمتــع بــاإلدارة الرشــيدة 

ــم  ــم رق ــر تعمي ــة عب ــاع المعرف ــز قط ــي تحفي ــان ف ــرف لبن ــع دور مص ــا م ــل فيه ــفافّية، تتكام والش

331 والدعــم الــذي يقّدمــه مصــرف لبنــان للشــركات المســّرعة لألعمــال )Accelerators(. ورّكــز رئيــس 

الهيئــة فــي كلمتــه علــى قــرار إطــاق ســوق إلكترونّيــة تربــط المصــارف والمؤّسســات المالّية والوســطاء 

فــي لبنــان بهــدف خلــق ســوق ســيولة لألســهم والســلع، ال ســّيما الذهــب والقطــع. ومــن شــأن هــذه 

الســوق اإللكترونّيــة أن تؤّمــن مخرجــً للشــركات الناشــئة الراغبــة فــي طــرح أســهمها علــى الجمهــور.

وشــرح رئيــس الهيئــة إّن مســؤولية إدارة وتشــغيل هــذه الســوق تقــع علــى القطــاع الخــاص، علــى أن تراقــب مــن قبــل هيئــة األســواق المالّيــة 

ــً، ال ســّيما فــي البلــدان التــي تتواجــد  التــي تعــد المســتندات الازمــة الســتدراج العــروض. بذلــك، تســعى الهيئــة إلــى ربــط هــذه الســوق عالمّي

فيهــا الدياســبورا اللبنانيــة، فيكــون للســوق اللبنانــي تمثيــل فــي بلــدان عديــدة مّمــا يتيــح للراغبيــن الفرصــة بــأن يســتثمروا فــي لبنــان بطريقــة 

ســهلة وموثوقــة.

ــركات  ــم الش ــي دع ــا ف ــواق وقدرته ــول دور األس ــة ح ــة مناقش ــي جلس ــن ف ــي الدي ــراس صف ــّيد ف ــة الس ــس الهيئ ــو مجل ــارك عض ــدوره ش ب

ــن  ــتفادة م ــاص باإلس ــاع الخ ــز القط ــة تحفي ــة وكيفّي ــة والعالمي ــندات المحلي ــواق الس ــي أس ــائد ف ــي الس ــط التمويل ــن النم ــدًا ع ــئة، بعي الناش

ــة. ــفافّية المطلوب ــاء الش ــد إرس ــال بع ــواق رأس الم أس

*اللقاء التاسع إلتحاد هيئات األوراق المالّية العربّية UASA، الجزائر، 

18 شباط 2015

شــاركت هيئــة األســواق المالّيــة ممّثلــًة بعضــو مجلــس الهيئــة الســّيد ســامي صليبــا ألول مــّرة فــي لقــاء إتحــاد هيئــات األوراق المالّيــة المنعقــد 

ــة لألســواق ومتطّلبــات الشــفافّية واإلفصــاح.  ــق بالبنيــة التحتّي فــي دورتــه التاســعة فــي الجزائــر، حيــث ترّكــز النقــاش حــول موضوعــات تتعّل

بــدوره إفتتــح وزيــر المالّيــة الجزائــري الســّيد محمــد جــاب اإلجتماعــات مركــزًا علــى إّن األســواق المالّيــة تلعــب دورًا مهمــً فــي تشــجيع تمويــل 

ــوال  ــجيع رؤوس األم ــا وتش ــر بورصته ــى تطوي ــة عل ــة الجزائرّي ــرص الحكوم ــى ح ــً إل ــاص، الفت ــام والخ ــن الع ــرى للقطاعي ــروعات الكب المش

العربّيــة علــى اإلســتثمار فيهــا.

 

فــي ختــام اإلجتمــاع الســنوي التاســع لمجلــس إدارة اإلتحــاد، والــذي عقــد بالعاصمــة الجزائرّيــة بمشــاركة عــدد مــن رؤوســاء وممّثليــن هيئــات 

ــي مصــر رئاســة اإلتحــاد فــي دورتــه المقبلــة التــي تبــدأ العــام  ــة علــى توّل ــة إّتفــق رؤســاء هيئــات أســواق المــال العربّي ــة العربّي األســواق المالّي

القــادم 2016، علــى أن تســتضيف القاهــرة اإلجتمــاع الســنوي لإلتحــاد فــي العــام ذاتــه. كمــا أقــّر المشــاركون القوائــم والبيانــات المالّيــة لإلتحــاد 

عــن عــام 2014 وموازنــة العــام الحالــي ووافقــوا علــى إعــادة تعييــن جليــل طريــف مــن األردن، أمينــً عامــً لإلتحــاد للســنوات الثــاث القادمــة.

 ،2015 ARAB IPO SUMMIT قّمة الطرح العام األّولي*

دبي، دولة اإلمارات المتحدة

14-17 أيلول 2015

  2015 Arab IPO Summit ــي ــام األّول ــرح الع ــة الط ــات قّم ــن فعالّي ــن ضم ــة م ــواق المالّي ــة األس ــًا هيئ ــا ممّث ــامي صليب ــّيد س ــارك الس ش

التــي جمعــت الناشــطين فــي أســواق المــال والبورصــات والبنــوك اإلســتثمارية وأفضــل شــركات القطــاع الخــاّص لمناقشــة أحــدث االّتجاهــات 

ــن. ــح بشــأن إدراج الُمصّدري ــة، ومســتقبل األســواق فــي المنطقــة واللوائ والممارســات فــي أســواق رأس المــال العربّي
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*مؤتمر المقاّصة والتسوية وحفظ الصكوك في الشرق األوسط، 

 ،IBC ASIA شركة

7 كانون األول 2015

شــارك الســّيد ســامي صليبــا عــن هيئــة األســواق المالّيــة فــي مؤتمــر المقاّصــة والتســوية وحفــظ 

ــة المّتحــدة،  الصكــوك فــي الشــرق األوســط الــذي انعقــد فــي مدينــة دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربّي

والــذي عالــج مواضيــع عــّدة متعّلقــة بأســواق المــال فــي الشــرق األوســط خاّصــًة فيمــا يتعلــق بالنظــم 

ــن  ــا م ــوك وغيره ــظ الصك ــول وحف ــع إدارة األص ــي مواضي ــا ف ــوق وتطّوره ــات الس ــر واتجاه والمعايي

ــة. وكان للســّيد صليبــا مداخلــًة حــول الــدور التــي تلعبــه  إجــراءات مــن ضمــن سلســلة حــوارات تفاعلّي

الهيئــة فــي رعايــة ومواكبــة وتنظيــم العاقــة بيــن أصحــاب األعمــال والمصــارف والمؤّسســات المالّيــة 

ــة فاعلــة. بمــا يتــاءم مــع احتياجــات الســوق لتكــون المرتكــز األساســي لحركــة اقتصادّي

*اإلجتماع السنوي التحاد البورصات العربية، 

بورصة البحرين وشركة تومسون رويترز،

22 نيسان 2015

اســتضافت بورصــة البحريــن بالتعــاون مــع تومســون رويتــرز، المــزّود العالمــي للمعلومــات الذكّيــة 

للشــركات والمحترفيــن، مؤتمــر إتحــاد البورصــات العربّيــة يومــي 22 و 23 أبريــل 2015، حيــث يعقــد علــى 

هامــش المؤتمــر اإلجتمــاع الســنوي إلتحــاد البورصــات العربّيــة بحضــور أكثــر مــن 18 بورصــة وســوق مــال 

عربــي.

 

شــارك عــن هيئــة األســواق المالّيــة نائــب الرئيــس الســّيد فــادي فقيــه، حيــث كان لهيئــة األســواق 

ــا  ــة، كم ــات العربّي ــي البورص ــؤولين ف ــار المس ــع كب ــات م ــرات والمعلوم ــادل الخب ــة لتب ــة الفرص المالّي

تبــادل وجهــات النظــر حــول أفضــل األســاليب والمعاييــر المطّبقــة فــي البورصــات وأســواق المــال 

ــل  ــز التكام ــة وتعزي ــات العربّي ــر البورص ــي تطوي ــاهمة ف ــى المس ــر إل ــدف المؤتم ــة. ويه ــي المنطق ف

ــة  ــات األّولّي ــوق االكتتاب ــر س ــى تطوي ــة إل ــا، باإلضاف ــيولة فيه ــادة الس ــة بزي ــبل الكفيل ــا والس ــا بينه فيم

ــاع  ــة بقط ــة ذات العاق ــورات التقنّي ــر التط ــي بآخ ــادة الوع ــك زي ــة وكذل ــال العربّي ــواق رأس الم ــي أس ف

ــا  ــن خاله ــتطيع م ــي يس ــبة الت ــة المناس ــر البني ــي توفي ــرًا ف ــر دورًا كبي ــذا المؤتم ــب ه ــال. يلع رأس الم

ــرب  ــال الع ــاع رأس الم ــن لقط ــن والمتابعي ــراء والمعنيي ــع الخب ــاء م ــة اللق ــات العربّي ــؤولي البورص مس

واألجانــب وتبــادل وجهــات النظــر معهــم حــول آخــر المســتجّدات فــي البورصــات العربّيــة والعالمّيــة.

 ،Resilience in the MENA Region  اإلجتماعات الســنوّية لحوكمة الشــركات المدرجة حول*

البنــك الدولي،

27 أيار 2015

ــنوي  ــاع الس ــي اإلجتم ــه ف ــادي فقي ــّيد ف ــها الس ــب رئيس ــًة بنائ ــة ممّثل ــواق المالّي ــة األس ــاركت هيئ ش

ــي  ــدة ف ــه المنعق ــي دورت ــج ف ــذي عال ــي، وال ــك الدول ــم البن ــن تنظي ــة م ــركات المدرج ــة الش لحوكم

األوســط  الشــرق  الحوكمــة فــي منطقــة  تكّيــف ومرونــة تطــور  تونــس موضــوع 

- Resilience in the MENA Region ، بحضــور وزارة المــال اللبنانّيــة وعــدد مــن 

ــدى  ــي إح ــرًة ف ــه محاض ــّيد فقي ــة. وكان للس ــة والدولّي ــة العربّي ــات األســواق المالّي هيئ

ــاء  ــة إرس ــن ناحي ــة م ــواق المالّي ــة األس ــة هيئ ــى تجرب ــزت عل ــر ترّك ــل المؤتم ــات عم ورش

ثقافــة الحوكمــة لــدى الشــركات المدرجــة وغيــر المدرجــة، كمــا تــّم عــرٌض لخصائــص 

ــة.      ــة اللبناني ــواق المالّي ــة األس ــه هيئ ــئت بموجب ــذي أنش ــون 2011/161 ال القان

العربــي  النقــد  صنــدوق  الصكــوك«،  أســواق  »تطويــر  حــول  *مؤتمــر 

الدولــي، البنــك  مــع  بالتعــاون 

19 نيسان 2015

ــر  ــول »تطوي ــر ح ــة مؤتم ــي اإلماراتّي ــو ظب ــة أب ــي مدين ــي ف ــد العرب ــدوق النق ــد صن عق

أســواق الصكــوك« بالتنســيق مــع البنــك الدولــي وذلــك مــن 19 إلــى 23 نيســان 2015. 

حضــر الســيد علــي الحنــاوي المؤتمــر بصفتــه موّظــف لــدى مصلحــة األبحــاث واإلعــام 

لــدى هيئــة األســواق المالّيــة وذلــك لاســتماع إلــى النقــاش الدائــر حــول تطويــر أســواق 

ــا. ــورات فيه ــر التط ــن آخ ــتفادة م ــوك واالس الصك

ســّلط المؤتمــر الضــوء علــى دور الصكــوك فــي مــا يتعلــق بالتنميــة اإلقتصاديــة حيــث 

ــة وارتباطهــا بالصكــوك اإلســامّية.  قــّدم لمحــة عامــة عــن مختلــف األســواق العالمّي

باإلضافــة إلــى ذلــك، أوضــح المؤتمــر الهيكلّيــة المعتمــدة فــي ســندات الصكــوك 

واآللّيــة المعتمــدة فــي عملّيــة التوريــق، ودور المؤّسســات الرقابّيــة والقانونّيــة والسياســّية فــي ترســيخ هــذه األســواق. ورّكــز المؤتمــر أيضــا علــى 

الشــريعة اإلســامّية وارتباطهــا بالصكــوك، موضحــً الســبل المناســبة إلدارة المخاطــر فــي األســواق خاّصــًة فــي مــا يتعلــق بحاجــة الصكــوك 

إلــى الشــرعّية الفقهّيــة مــن مرجــع فقهــي معتــرف بــه.

كمــا أوضــح المؤتمــر كيفّيــة إشــراف الهيئــات التنظيمّيــة والرقابّيــة علــى أســواق الصكــوك وطــرق إضفــاء الشــرعّية عليهــا. وفــي هــذا القســم 

ــة بيــن المنظميــن وعلمــاء الشــريعة اإلســامّية حيــث أن للعلمــاء الســلطة لنقــض  ــه تضــارب فــي الرؤي ــن أن بالتحديــد ناقــش الحضــور مــا تبّي

الحكــم الصــادر عــن المراســيم التنظيمّيــة الصــادرة عــن الجهــات الرقابّيــة المنّظمــة. لهــذا الســبب، شــّجع المتحّدثــون فكــرة إنشــاء وحــدة 

ــة  ــل الهيكلّي ــص داخ ــم متخّص ــاء قس ــوك، أو إنش ــة بالصك ــور المتعّلق ــة األم ــي كاّف ــر ف ــامّية للنظ ــريعة اإلس ــع الش ــة م ــامّية متوافق إس

ــة للمؤّسســات والمصّدريــن معنــي بالموافقــة علــى الصكــوك قبــل إصدارهــا. التنظيمّي

ــكان  ــامّية )AAOIFI(، ف ــة اإلس ــات المالّي ــة للمؤّسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــن دور هيئ ــق ع ــل دقي ــن تحلي ــد المقّدمي ــرض أح ــك، ع ــد ذل بع

تعريفــً عــن هــذه المنّظمــة الدولّيــة المســتقّلة، وكيفّيــة دعمهــا لتنفيــذ معاييرهــا فــي معظــم الــدول العربّيــة والعالــم. فــي نهايــة المؤتمــر، 

ُقّدمــت دراســات مــن تجــارب ســابقة عــن حــاالت إفــاس للّصكــوك منهــا مثــًا تجربــة شــرق الكاميــرون وشــركة النخيــل اإلماراتّيــة.

ــة  ــدوات التدريبّي ــدورات والن ــدت أّن ال ــد وج لق
الصكــوك  أســواق  تطويــر  مؤتمــر  فــي 
مفيــدة وقّيمــة، خاّصــًة أنهــا أتــت باإلشــتراك 
مــع البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد العربــي. 
ــة  ســاهمت المشــاركة فــي الــدورات التدريبّي
بتعميــق معرفتــي بموضــوع الصكــوك، علمــً 
ومــا  كثيــرة  تشــّعبات  الموضــوع  لهــذا  أّن 
زال النقــاش حولــه فــي بداياتــه نظــرًا إلــى أّن 
ــر  ــل التطوي ــت تحتم ــا زال ــوك م ــواق الصك أس
ــي.  ــي والرقاب ــد التنظيم ــى الصعي ــًة عل خاّص
إن األدوات المالّيــة ال تــزال تفتقــد للســيولة 
ــًة مــع حجــم التــداول فــي  ــة مقارن المطلوب

الســندات التقليدّيــة.
أّمــا إحــدى المزايــا التــي تحــّدث عنهــا المؤتمــر 
فتكمــن فــي جاذبّيــة هــذه الصكــوك لــرأس 
اإلســامّية،  البــاد  فــي  االســتثماري  المــال 
أداة  تــزال  ال  الصكــوك  أّن  نجــد  هنــا،  ومــن 
ــة  ــركات الخاّص ــع بالش ــن أن تدف ــة يمك مالّي
تعزيــز  فــي  والمســاهمة  النجــاح  لتحقيــق 

وتحســين اإلقتصــاد أيضــً.
علي حناوي،
موّظف لدى مصلحة األبحاث واإلعام
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 ،4th Capital Markets Regulator Forum COMCEC 	 اإلجتماع الرابع لمنتدى منظمي األسواق المالّية*

منّظمة التعاون اإلسالمي وهيئة أسواق المال التركّية،

18 تشرين الثاني 2015

ــة الــذي  شــارك نائــب رئيــس الهيئــة الســّيد فــادي فقيــه ممثــًا هيئــة األســواق المالّيــة فــي اإلجتمــاع الرابــع لمنتــدى منّظمــي األســواق المالّي

ــواق  ــة أس ــس هيئ ــر رئي ــح المؤتم ــا. إفتت ــطنبول، تركي ــي اس ــة ف ــال التركّي ــواق الم ــة أس ــامي وهيئ ــاون اإلس ــة التع ــن منّظم ــادرة م ــد بمب إنعق

المــال التركّيــة ومديــر مكتــب التنســيق فــي منتــدى COMSEC مقّدمــً فــي كلمتــه تقاريــر عمــل اللجــان عــن األعمــال التــي نّفــذت فــي العــام 

الماضــي خاّصــًة فيمــا يتعّلــق بالتثقيــف المالــي والتمويــل اإلســامي وتنميــة األســواق.    

World Bank Financial Infrastructure Week مؤتمر األنظمة البنيوّية لألسواق المالّية*

البنك الدولي، 

1-4 أيلول 2015

شــارك الســّيد طــارق ذبيــان، مديــر األبحــاث واإلعــام لــدى هيئــة األســواق المالّيــة فــي مؤتمــر البنــك الدولــي حــول األنظمــة البنيوّيــة لألســواق 

المالّيــة World Bank Financial Infrastructure Week، فــي مدينــة اســطنبول - تركيــا، وذلــك مــن 1 وحتــى 4 أيلــول 2015. وأتــت مشــاركة 

ــّرًة كل  ــد م ــذي يعق ــي ال ــر الدول ــي المؤتم ــاركة ف ــي بالمش ــك الدول ــدى البن ــع ل ــة الدف ــق أنظم ــراح فري ــى إقت ــاًء عل ــة بن ــواق المالّي ــة األس هيئ

ســنتين لمناقشــة آخــر التطــّورات الرقابّيــة فــي إطــار أنظمــة الدفــع والمقاّصــة اإللكترونّيــة، بصفتهــا الجهــة الرقابّيــة علــى أنظمــة التســوية 

ــة  ــر الهيئ ــا تتحض ــًة فيم ــال، خاص ــذا المج ــي ه ــّورات ف ــر التط ــا آلخ ــة مواكبته ــة وأهمّي ــي األوراق المالّي ــة ف ــداوالت اإللكترونّي ــة والت والمقاّص

ــة التــي تنــوي إطاقهــا فــي العــام 2016. ــة الترخيــص للمنّصــة اإللكترونّي إلطــاق عملّي

  

مؤتمر الطاقة اإلغترابّية اللبنانية للعام 20١5، 

وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانّية،

21 آيار 2015

ــة وزارة  ــد برعاي ــة« المنعق ــة اللبنانّي ــة اإلغترابّي ــر »الطاق ــي مؤتم ــة ف ــواق المالّي ــة األس ــان هيئ ــارق ذبي ــّيد ط ــام الس ــاث واإلع ــر األبح ــل مدي مّث

ــي،  ــرب والمحل ــال المغت ــع رأس الم ــه م ــي وعاقت ــي اللبنان ــاع المال ــة بالقط ــدوة متخّصص ــي ن ــاركته ف ــال مش ــن خ ــن م ــة والمغتربي الخارجّي

حيــث تطــرق فــي حديثــه إلــى أهمّيــة التنظيمــات الصــادرة عــن الهيئــة لجهــة حمايــة المســتثمر وإرســاء الشــفافية فــي األســواق علمــً أّنهــا 

إحــدى المطالــب األساســّية لكاّفــة المســتثمرين وخاّصــًة المغتربيــن واألجانــب منهــم. وتطــّرأ الســّيد ذبيــان فــي كلمتــه إلــى الفرصــة الكبيــرة 

ــة فــي لبنــان نظــرًا لنســبة اإلدمــاج المالــي )Financial Inclusion( المرتفعــة فــي لبنــان  المتاحــة أمــام تعميــق العمــل فــي األســواق المالّي

ــة ذات  ــي المنطق ــدول ف ــض ال ــًة ببع ــًا مقارن ــا زال قلي ــة م ــة اللبنانّي ــواق المالّي ــى األس ــداول عل ــم الت ــً أّن حج ــة، علم ــدول المنطق ــًة ب مقارن

مســتوى إدمــاج مالــي أقــّل بأضعــاف عــن لبنــان، مشــّددًا فــي كلمتــه علــى الــدور األساســي و المكّمــل للمصــارف فــي عملّيــة تطــّور األســواق 

المالّيــة فــي لبنــان.

لقاءات تثقيفّية للجمهور مع مؤّسسات اقتصادّية وثقافّية في لبنان

محاضرة عن األسواق المالّية اللبنانّية: اآلفاق والفرص المتاحة، 

جمعية تجار بيروت،

13 آذار 2015 

فــي إطــار سلســلة المحاضــرات التــي تعقــد علــى مــدار العــام وللســنة الثالثــة علــى التوالــي فــي مركــز محاضــرات جمعّيــة تّجــار بيــروت برعايــة 

بنــك لبنــان والمهجــر، شــارك الســيد ســامي صليبــا، عضــو مجلــس اإلدارة التنفيــذي لهيئــة األســواق المالّيــة، فــي محاضرة حــول »األســواق المالّية 

اللبنانّيــة: »اآلفــاق والفــرص المتاحــة« بحضــور عــدد مــن ممّثلــي الهيئــات االقتصادّيــة والجمعّيــات التجارّيــة وكبــار رجــال األعمــال واألقتصــاد .

ــة إنشــاء هيئــة األســواق المالّيــة كعامــة مضيئــة  ــة، رّكــًز رئيــس جمعيــة تّجــار بيــروت، الســّيد نقــوال شــّماس علــى أهمّي وفــي كلمــة تمهيدّي

علــى طريــق تطويــر هيكلّيــة األســواق المالّيــة وتطبيــق أدوات تمويلّيــة حديثــة فــي لبنــان. مــن جهتــه، شــّدد رئيــس مجلــس اإلدارة ومديــر عــام 

ــة ومســاهمته دائمــً فــي جهودهــا  بنــك لبنــان والمهجــر ســعد أزهــري، فــي كلمتــه علــى »دعــم القطــاع المصرفــي لهيئــة األســواق المالّي

لتطويــر األســواق المالّيــة اللبنانّيــة، مضيفــً إّن التحديــات التــي تواجــه عمــل هيئــة األســواق المالّيــة عديــدة، فإضافــًة إلــى األوضــاع السياســّية 

ــا،  ــى عليه ــي تطغ ــة الت ــة العائلّي ــي والصف ــا المال ــركات وهيكله ــون الش ــر قان ــق بتطوي ــي تتعّل ــات الت ــاك التحّدي ــة، هن ــة الهّش واالقتصادّي

ــة. ــة واألجنبّي ــة المحلّي ــواق المالّي ــن األس ــة م ــتثمارّية، وبالمنافس ــة االس ــة الثقاف وبمحدودّي

وأّكــد أّنــه علــى عكــس مــا يزعــم البعــض، فالقطــاع المصرفــي ال يــرى األســواق المالّيــة منافســً لنشــاطاته، بــل يراهــا مكّمــًا لخدماتــه وعامــًا 

مهّمــً فــي تطويــر أداء مصــارف اإلســتثمار واألعمــال ومحّفــزًا فــي تحديــث منتجاتــه المصرفّيــة والمالّيــة.

مــن جهتــه أشــار عضــو مجلــس اإلدارة التنفيــذي فــي »هيئــة األســواق المالّيــة« ســامي صليبــا إلــى أّن الهيئــة ســتلعب دورًا حاضنــً، وتعمــل علــى 

مواكبــة ورعايــة وتنظيــم العاقــة بيــن أصحــاب األعمــال وبيــن مصــارف األعمــال والمؤّسســات المالّيــة بمــا يتــاءم مــع احتياجــات الفريقيــن، 

مــن أجــل تطويــر الســوق المالّيــة لتكــون المرتكــز الثالــث لدولــة اقتصادّيــة فاعلــة.

ــي  ــة ف ــة المتداول ــألدوات المالّي ــّدرة ل ــركات المص ــتثمرين والش ــي والمس ــاد الوطن ــرى لإلقتص ــة كب ــة ذات أهمّي ــواق المالّي ــر األس ــع: »تعتب وتاب

ــات النمــو  ــرؤوس األمــوال لمشــاريعها اإلســتثمارية، وتمويــل عملي الســوق باعتبارهــا المنبــع لألمــوال التــي تحتاجهــا الشــركات مــن تكويــن ل

ــادي». ــاح اإلقتص ــات اإلص ــدى متطّلب ــا إح ــن كونه ــًا ع ــة، فض ــركات القائم ــع للش والتوّس

ولفــت إلــى أّن هيئــة األســواق المالّيــة وبتوجيهــات مــن حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض ســامة تقــوم بدراســة مفّصلــة تهــدف إلــى اســتحداث 

وترخيــص ســوق ثانــوي مــواز وذلــك ســعيً منهــا إلــى تطويــر الســوق وتحفيــز اإلســتثمار بانتظــار اإلنتهــاء مــن عملّيــة خصخصــة بورصــة بيــروت.

محاضرة حول األسواق المالّية في جامعة الشرق األوسط

9 كانون األول 2015

 Middle East حاضــر عضــو مجلــس الهيئــة الســّيد فــراس صفــي الديــن عــن األســواق المالّيــة اللبنانّيــة فــي جامعــة الشــرق األوســط

University وذلــك مــن ضمــن جلســة نقــاش شــملت ممّثليــن عــن بورصــة بيــروت وأخصائييــن مالييــن. حضــر المؤتمــر رئيــس جامعــة الشــرق 

ــي  ــاب. وف ــن وط ــن وإعاميي ــن وإقتصادي ــراء مصرفيي ــاتذة وخب ــال وأس ــال أعم ــات ورج ــداء جامع ــاء وعم ــتو، ورؤس ــف هونغيس ــط د. لي األوس

كلمتــه شــّدد الســّيد فــراس صفــي الديــن علــى أهمّيــة دور الهيئــة فــي اإلشــراف علــى تطويــر األســواق المالّيــة، عمــًا بالصاحّيــات الواســعة 

التــي أجازهــا قانــون األســواق المالّيــة 2011/161، خاصــًة مــن ناحيــة التنظيــم والرقابــة والمحاســبة، الفتــً إلــى حجــم التغييــر الــذي أنجزتــه الهيئــة 

منــذ بدايــة نشــاطها فــي األســواق المالّيــة اللبنانيــة. كمــا تطــّرق عضــو مجلــس الهيئــة إلــى أهمّيــة إطــاق المنّصــة اإللكترونّيــة إلدراج الشــركات 

الناشــئة والصناديــق لتمكيــن الشــركات الناجحــة مــن طــرح أســهمها للتــداول. 

محاضرة حول هيئة األسواق المالّية في الجامعة األميركّية في بيروت

1 كانون األول 2015

حاضــر مديــر األبحــاث واإلعــام الســيد طــارق ذبيــان فــي الجامعــة األميركّيــة فــي بيــروت عــن قانــون التــداول الداخلــي رقــم 2011/160 وقانــون 

األســواق المالّيــة رقــم 2011/161 الــذي أطلــق هيئــة األســواق المالّيــة، مقّدمــً نبــذة عــن آخــر التطــّورات لــدى الهيئــة وأهمّيــة نشــاطاتها وتأثيرهــا 

علــى األســواق المالّيــة واإلقتصــاد اللبنانــي بشــكٍل عــام. كمــا شــارك الســّيد ذبيــان كعضــو لجنــة تحكيــم لمشــاريع إنتاجيــة نظريــة تقــّدم بهــا 

طــاب كليــة اإلقتصــاد والتجــارة الزراعّيــة مقّدمــً ماحظــات لتحســين ديمومــة ونجــاح المشــاريع المقّدمــة وكيفّيــة اإلســتفادة مــن األســواق 

المالّيــة لتمويلهــا. 
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١.٩ مالّية »هيئة األسواق«
وعلــى صعيــد مالّيــة الهيئــة، فقــد بلغــت نفقــات الهيئــة فــي العــام 2015 حوالــي9.7 مليــار ليــرة لبنانّيــة 

شــّكلت النفقــات الجاريــة حوالــي 87٪ مــن المجمــوع  العــام، حيــث أتــى الجــزء األكبــر مــن هــذه النفقات 

كأعبــاء الموّظفيــن مــن األجــور وملحقاتهــا.

ــر  ــً للمعايي ــام 2015 وفق ــة للع ــابات النهائي ــق الحس ــركة Deloitte & Touche بتدقي ــت ش ــد قام وق

الدوليــة للتدقيــق والتــي تتطّلــب التقّيــد بقواعــد الســلوك المهنــي. وقــد اســتنتجت أّن جميــع البيانــات 

ــة تظهــر بشــكل عــادل الوضــع المالــي للهيئــة . المالّي

ومــن المتوّقــع أن تــزداد نفقــات الهيئــة فــي العــام 2016 بحســب الموازنــة التــي أقّرهــا مجلــس اإلدارة 

بمبلــغ مليــار ليــرة لبنانيــة حيــث تعكــس الزيــادة بشــكل أساســي ارتفاعــً فــي األجــور ناتــج عــن تعييــن 

بعــض المراكــز الشــاغرة.

موازنة عام 2015
)ماليين الليرات(

كانون 

الثاني 

تشرين أيلول آبتموز حزيرانأيارنيسان آذارشباط

أول 

تشرين 

ثاني

كانون 

أول 

مجموع 

9٢٥٥7٢١٫٠١٤١٫٠٠٥٤9٠9٤٠٦7٥٤٨9١٫١١٣٦٣٦٥٦٨١٫٣٣٦9٫7٦٢المجموع اإلجمالي 

77٨٥٢٥٨٤١9٤٦٤٦٣79٠٦٤٥٤٦٥9٦٨٦١7٥٥١9١٢٨٫٥٠١النفقات الجارية 

٤٢٠٣9٥7٨٥7٣٥٤١٥7٣9٤١٥٤١٥9٢٢٤9٤٤99٨٥77٫٠9١أعباء موّظفين

٣٠٠٢٥٢٠١٨٥٢١٢٦٢٠٤٢٦٢٢9٨٢٢٢٦97٥أعباء أشغال عقارات

٢٦١٠999٨١٠7٨9١٣9١٢7أعباء مواد إستهالكية 

٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠مؤتمرات وهيئات دولّية 

٨9999٨٨٨77٨٨9٨إتصاالت 

أعباء خدمات وتجهيزات 

إدارّية 

١٤٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨7١٠١

١٠١٨١٠٠١١٠١١١١٥٤9عقود إستشارّية

٢٣١٦٢٥٢٨١٤٢٤١9١٤٢9١9١7٢7٢٥٥اإلحتياطي العام النظامي

١٢٠٣٠١٤٣٣٠١٣١٢٣١٠١٠١١٣٠٠٣٨٥977النفقات الرأسمالّية 

٤١٤١٠٤٠٠٣٠٠١٢٢9اإلحتياطي العام النظامي

موازنة عام 2016
)ماليين الليرات(

كانون 

الثاني 

تشرين أيلول آبتموز حزيرانأيارنيسان آذارشباط

أول 

تشرين 

ثاني

كانون 

أول 

مجموع 

١٫٠٢٣9٢٦١٫١١١٦١7٦١٤9٦٣٦١99٥٢١٫٠٢٢٦٨9٦7١١٫٠٥9١٠٫٣٠٤المجموع اإلجمالي 

9٦٦٨٨9١٫٠٥٨٥٨٣٥٨٥9١٥٥٨٤9٠٤9٨٢٦٤٢٦٤٠١٫٠٠9٥٫79٥النفقات الجارية 

٨٣٤٤999٨٣٥٠9٥٠9٨٥٣٥٠9٥٨99١٨٥7٤٥779٥١٨٫٣٠٥أعباء موّظفين

٦٣٣٤١٢7٢7٢7٢7٢7٢٨9٢7٢7٢7٢79٣٦أعباء أشغال عقارات

٢٨١٢١٢١١١٢١٠١٢9١١9١٥١٠١٥١أعباء مواد إستهالكية 

١٠١٠١٠١٠١٠٠١٠١٠١٠١٠١٠٨١٠٨مؤتمرات وهيئات دولّية 

79٨٨97٨٨٨9٨99٨إتصاالت 

أعباء خدمات وتجهيزات 

إدارّية 

١٤٨٨١٨٨١٣٨9٨٨٨7١١7

١٠١٠١٠٠١٠٥١٠٠١٠٥٥٥٨٠عقود استشارّية

٢9٢7٣٢١7١٨٢7١٨٢7٢9١9١9٣٠٢9٤اإلحتياطي العام النظامي

٢7١٠٢١١٦١١٢٠١7٢٠١٠٢7١١١9٢٠9النفقات الرأسمالّية 

١٠١٠٠١١١٠١٠١٦اإلحتياطي العام النظامي
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إّن وجود أسواق رأس المال 

ليس كافيًا لخدمة اإلقتصاد 

إن لم يؤخذ بعين اإلعتبار 

وجود أنظمة تطبيقّية مثلى 

ورقابة فّعالة ومستدامة 

لحماية المستثمر وتجّنب 

النكسات

الفصل الثاني: 
التطّلعات للعام 20١6

ــة التــي شــارفت علــى اإلنتهــاء، وألجــل تطويــر األســواق المالّيــة، ســيترّكز الجهــد فــي العــام 2016 وبالتعــاون مــع  إســتكمااًل للورشــة التنظيمّي

البنــك الدولــي، علــى دراســة الســوق المحّلــي بدّقــة لتقييــم أفضــل الســبل التــي ســوف تعتمدهــا الهيئــة لتطويــر مفهــوم القطــاع الخــاص 

حــول أهميــة اإلنخــراط فــي األســواق المالّيــة التــي تعمــل الهيئــة علــى تحصينهــا عبــر إرســاء مفاهيــم الشــفافّية والرقابــة الجدّيــة والمحاســبة، 

كمــا تأميــن منظومــة تشــريعّية تواكــب التطــورات العالمّيــة. وفــي هــذا اإلطــار، ســتعكف الهيئــة علــى دراســة الوضــع الحالــي ألســواق رأس 

المــال والمبــادرات األساســّية الكفيلــة بتطويــر هــذه األســواق وتقييــم القطاعــات الواعــدة التــي يمكــن أن تلعــب دورًا أساســّيً فــي هــذا المجــال 

ــة IOSCO كعضــو  ــة لهيئــات األوراق المالّي وتحديــد العوائــق وطريقــة معالجتهــا. ومــن المتوقــع أن تنضــّم الهيئــة إلــى المنّظمــة العالمّي

مشــارك Associate Member قريبــً، لينطلــق العمــل علــى إتمــام جميــع المســتندات الازمــة التــي ســتخّول الهيئــة بــأن تصبــح عضــوًا كامــل 

ــام 2017.  ــي الع ــة Ordinary Member ف الصاحي

ــة والتشــريعّية عنــد  ــة لعملهــا مــن الناحيــة الفنّي ــة والمواكبــة الدولّي وكمــا ذكــر ســابقً، فانضمــام الهيئــة إلــى الـــ IOSCO ســيوّفر المظّل

الحاجــة ويزيــد مــن قدرتهــا علــى االســتفادة مــن التجــارب الدوليــة. كمــا تســاهم هــذه الخطــوة المرتقبــة فــي العــام 2016 إلــى زيــادة التعــاون 

الدولــي للهيئــة مــع نظرائهــا، وذلــك عبــر انخراطهــا فــي عــدة لجــان دوليــة متخّصصــة فــي مواضيــع ذات صلــة بأعضــاء الـــ IOSCO، تمّهــد 

مــن خالهــا لتوقيــع عــدد أكبــر مــن مذّكــرات التفاهــم مــع جهــات إقليميــة ودوليــة مختلفــة. 

 ،IFREFI وفــي إطــار التعــاون الخارجــي أيضــً، تعمــل الهيئــة علــى  تنظيــم المؤتمــر الدولــي للمنّظمــة الفرنكوفونّيــة لهيئــات الرقابــة المالّيــة

ــًا  ــان، ممّث ــً أّن لبن ــة، علم ــدول الفرنكوفونّي ــّية وال ــة الفرنس ــات الرقاب ــع هيئ ــا م ــّور عاقاته ــة ويط ــل الهيئ ــر عم ــذا المؤتم ــّزز ه ــع أن يع ويتوق

ــة لــدول بحــر المتوســط فــي العــام 2016.  بهيئــة األســواق، يســعى لإلنضمــام أيضــً إلــى منّظمــة هيئــات الرقابــة المالّي

ــة لتطبيــق قــرار خصخصــة بورصــة  ــة بالتكافــل مــع وزارة المــال علــى وضــع األطــر التنظيمّي علــى صعيــد آخــر، ســتعمل هيئــة األســواق المالّي

بيــروت، تحضيــرًا لدمجهــا بمنصــة التــداول اإللكترونــي التــي تعمــل الهيئــة علــى تأسيســها ممــا يســاهم فــي تفعيــل عمليــة تطويــر األســواق، 

ــة  ــتّقات المالّي ــادن والمش ــة والمع ــات األجنبّي ــة والعم ــواع األوراق المالّي ــف أن ــداول مختل ــمح بت ــة تس ــة المقترح ــة اإللكترونّي ــً أّن المنّص علم

كالعقــود اآلجلــة Forward Contracts، وعقــود الخيــار Options Contracts، والتــداول عبــر ســندات الخزينــة لتأميــن الســيولة، فضــًا عــن 

الــدور الكبيــر والمتوقــع إلدراج أســهم الشــركات الناشــئة عليهــا. 

أّمــا فيمــا يختــّص بدفتــر الشــروط المتعّلــق بالمنّصــة اإللكترونّيــة فقــد تلّقــت الهيئــة إقتراحــات وتعليقــات المؤّسســات المالّيــة، وســوف يصــار 

إلــى مناقشــة هــذه اآلراء فــي جلســة إستشــارّية يديرهــا  رئيــس الهيئــة حتــى تتوّضــح األمــور ويصــار إلــى أخــذ اآلراء التــي مــن شــأنها تحســين 

دفتــر الشــروط بعيــن اإلعتبــار.  

إّن وجــود أســواق رأس المــال ليــس كافيــً لخدمــة اإلقتصــاد إن لــم يؤخــذ بعيــن اإلعتبــار وجــود أنظمــة تطبيقّيــة مثلــى ورقابــة فّعالــة 

ومســتدامة لحمايــة المســتثمر وتجنــب النكســات. وانطاقــً مــن هنــا، ومــن رؤيــة رئيــس الهيئــة، حاكــم مصــرف لبنــان، ســوف ُيقــدم القطــاع 

المالــي اللبنانــي علــى اســتكمال برنامــج تقييــم القطــاع المالــي الــذي يشــرف عليــه كّل مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، والــذي أتــى 

بمبــادرة مــن حاكــم مصــرف لبنــان، تأكيــدًا منــه ألهمّيــة تحديــد النواقــص فــي عملّيــة التشــريع والهيكلّيــة التنظيمّيــة واألطــر القانونّيــة التــي 

ــة األخــرى مــن ورشــات عمــل تشــريعّية ســاهمت فــي  ــة، خاصــًة بعــد انتهــاء الهيئــة وبعــض الهيئــات الرقابّي يعمــل بهــا فــي األســواق اللبنانّي

تحســين البيئــة العملّيــة فــي األســواق اللبنانيــة.
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ملحق: 
ــة،  ــواق المالّي ــة األس هيئ

مــن هــي؟
١. الهيكلّية التنظيمّية

نظــرًا لنشــأة »هيئــة األســواق« الحديثــة، فإّنــه مــن الضــروري أن نســتعرض بشــكل موجــز 

ــز  ــا يوج ــا، بم ــّون منه ــي تتك ــية الت ــدات األساس ــات الوح ــة وصاحي ــا التنظيمي هيكلّيته

ــواق«عند  ــة األس ــي »هيئ ــال بموّظف ــة اإلتص ــّهل عملّي ــة، ويس ــل كل جه ــور عم للجمه

ــة. الحاج

بعــد التعديــات األخيــرة اّلتــي طــرأت علــى هيكلّيتهــا، باتت«هيئــة األســواق« تتأّلــف مــن 

أربــع وحــدات رئيســّية وهــي: األمانــة العامــة، وحــدة الرقابــة علــى األســواق، وحــدة 

الشــؤون القانونيــة، ولجنــة العقوبــات؛ إضافــًة إلــى المصالــح والوحــدات التاليــة: مصلحــة 

اإلدارة والمــوارد البشــرية والماليــة، مصلحــة المعلوماتيــة، مصلحــة األبحــاث واإلعــام، 

ــي. ــق الداخل ــدة التدقي ــة ووح ــن والمراقب ــة األم مصلح
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٢. رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  

يتوّلــى إدارة هيئــة األســواق المالّيــة مجلــس مؤّلــف مــن ســبعة أعضــاء برئاســة حاكــم مصــرف لبنــان. 

تنقســم عضويــة المجلــس إلــى ثاثــة أعضــاء متفّرغيــن خبــراء فــي الشــؤون المصرفّيــة والمالّيــة وثاثــة 

ــر وزارة  ــم مدي ــة، وه ــل الهيئ ــرة بعم ــة مباش ــوزارات واإلدارات المعنّي ــون ال ــن يمّثل ــر متفّرغي ــاء غي أعض

المالّيــة العــام ، مديــر عــام وزارة االقتصــاد ورئيــس لجنــة الرقابــة علــى المصــارف. 

ويضطلــع المجلــس بصاحيــات شــاملة مــن شــأنها أن تعــّزز حمايــة المســتثمر وتشــجيع اإلســتثمار فــي 

األســواق المالّيــة. ولــه صاحّيــة وضــع األنظمــة العاّمــة بإنشــاء البورصــات وإدارتهــا، واألنظمــة المتعّلقــة 

بإنشــاء وتســيير أعمــال المؤّسســات التــي تتعاطــى الوســاطة المالّيــة وتوظيــف أمــوال الجمهــور، 

كمــا ُيعنــى المجلــس بوضــع األنظمــة المتعلقــة باألدبيــات التــي يتوّجــب علــى البورصــات وعلــى 

مســتخدميها، وكذلــك علــى مقّدمــي الخدمــات المالّيــة ومســتخدميهم التقّيــد بهــا. ومــن صاحيــات 

المجلــس أيًضــا، وضــع األنظمــة المتعّلقــة بالشــفافّية والحوكمــة والتــي تشــمل، علــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر، الموجبــات لجهــة نشــر أو إطــاع الجمهــور علــى جميــع المعلومــات التــي مــن شــأنها أن تؤثــر 

ــة.  مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى أســعار األدوات المالّي

ــة الترخيــص بإنشــاء المؤسســات والهيئــات التــي تتعاطــى  وفــي اإلطــار عينــه، تبقــى للمجلــس صاحّي

ــة وتوظيــف األمــوال وعمليــات التســنيد علــى اختــاف أنواعهــا، والمصادقــة )أو إلغــاء  الوســاطة المالّي

مصادقــة ســابقة( علــى قــرارات صــادرة عــن إدارات البورصــات المعنيــة والقاضيــة بتســجيل الصكــوك 

واألدوات المالّيــة لديهــا. ولــه الموافقــة علــى األنظمــة التــي تضعهــا إدارات البورصــات بشــأن العمليــات 

التــي تجــرى مــن خالهــا. وفــي إطــار المشــورة، يبــدي المجلــس رأيــه فــي مشــاريع القوانيــن والمراســيم 

المتعلقــة بعمــل وتطويــر األســواق المالّيــة كونــه الجهــة الصالحــة والمخّولــة قانونــً بعمــل األســواق 

المالّيــة وتطّورهــا. 

 

٣. األمانة العامة

ــل  ــا بعم ــاط عمله ــورّي الرتب ــدور مح ــة، ب ــاز اإلداري للهيئ ــا الجه ــرًا لكونه ــة، نظ ــة العاّم ــع األمان تضطل

الوحــدات والمصالــح األخــرى وبمجلــس إدارة هيئــة األســواق المالّيــة. وتضــم األمانــة العامــة لــدى الهيئة 

مصلحــة اإلدارة والمــوارد البشــرية والمالّيــة، مصلحــة المعلوماتّيــة ومصلحــة األبحــاث واإلعــام. وهــي، 

ــة، تعمــل علــى متابعــة  باإلضافــة إلــى دورهــا فــي تســيير األشــغال اإلداريــة لــدى هيئــة األســواق المالّي

تنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة، واإلقتــراح عليــه فتــح التحقيقــات وإجــراء االســتقصاءات بشــأن المخالفــات 

ألحــكام القانــون 161 أو ألحــكام األنظمــة أو التعليمــات أو التوجيهــات العاّمــة أو الفردّيــة الصــادرة عــن 

المجلــس بمقتضــى هــذا القانــون. 

وتشــمل صاحيــات األمانــة العامــة أيضــً إحالــة الشــكاوى إلــى مجلــس اإلدارة وإعامــه بقــرارات لجنــة 

ــة العامــة مســؤولية إحالــة جميــع  ــات وإبــاغ قــرارات اللجنــة إلــى المعنييــن بهــا. وتنــاط باألمان العقوب

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

واقتــراح وضــع أو تعديــل األحــكام واألنظمــة المتعلقــة باألســواق المالّيــة. 

٤. وحدة الرقابة على األسواق المالّية

تراقــب وحــدة الّرقابــة علــى األســواق المالّيــة مــدى التقّيــد باألنظمــة التطبيقّيــة، وتتحّقــق مــن ســامة تقّيــد المؤّسســات باألنظمــة والقــرارات 

ــركات  ــة الش ــي مراقب ــن مفّوض ــب م ــا أن تطل ــون. وله ــي القان ــا ف ــوص عليه ــداول المنص ــروط الت ــر ش ــن توّف ــة، وم ــات الموضوع والتوجيه

ــة الكتشــاف  ــراء مســتقّلين، القيــام بتدقيــق أو تحليــل إضافــي لعملياتهــا؛ وتجــري االســتقصاءات وتجمــع األدل والهيئــات المعنيــة أو مــن خب

ــة. ــواق المالّي ــي األس ــل ف ــامة التعام ــّرة بس ــات المض المخالف

كمــا تتحّقــق مــن قيــام الشــركات والهيئــات المتــداول بصكوكهــا وأدواتهــا المالّيــة فــي البورصــات بإجــراءات النشــر المنتظمــة وفقــا لألصــول 

ــن أن  ــي يمك ــك الت ــا، أو تل ــورة وصّحته ــات المنش ــت المعلوم ــي توقي ــق ف ــراء، وتدّق ــة اإلج ــة المرعّي ــن واألنظم ــي القواني ــا ف ــوص عليه المنص

ــر بشــكل ملحــوظ علــى ســعر هــذه الصكــوك واألدوات المالّيــة المتداولــة. ولهــا أيضــً أن تلــزم الشــركات والهيئــات بتقديــم المعلومــات  تؤّث

اإلضافّيــة وبإجــراء التعديــات التــي تراهــا ضروريــة عندمــا يتبيــن لهــا وجــود نقــص أو عــدم صّحــة فــي المعلومــات المنشــورة أو المعــّدة إلطــاع 

المعنيين عليها.  

ــير  ــن س ــن حس ــه يؤم ــث أن ــة، بحي ــل الهيئ ــري لعم ــود الفق ــكل العام ــة يش ــى اإلدارة المالّي ــي تتعاط ــات الت ــى المؤّسس ــي عل ــل الرقاب إّن العم

ــر الدوليــة فــي هــذا المجــال.   ــر إعتمــاد أفضــل المعايي العمــل فــي هــذه المؤّسســات ويفــرض الشــفافّية التــي تحمــي المســتثمر، وذلــك عب

٥. وحدة الشؤون القانونية

تضطلــع وحــدة الشــؤون القانونيــة لــدى »هيئــة األســواق« بثاثــة أدوار رئيســية وهــي )1( دعــم مختلــف الوحــدات واألقســام فــي الهيئــة مــن 

خــال تزويدهــا بشــكل مســتمّر وفــي الوقــت المناســب بالتوجيهــات القانونّيــة الازمــة لتحقيــق أهــداف »هيئــة األســواق«. )2( إعــداد األنظمــة 

التــي تصــدر عــن »هيئــة األســواق« تحقيقــً لمهّمتهــا المتمّثلــة بتنظيــم األســواق المالّيــة فــي لبنــان، و )3( دراســة طلبــات الترخيــص المقّدمــة 

مــن المؤّسســات والوســطاء الناشــطين فــي الســوق المالــي، وطلبــات الموافقــة علــى إصــدار أو ترويــج األدوات المالّيــة ورفــع التوصيــات بشــأنها 

إلــى مجلــس اإلدارة.

ــدات  ــة بالوح ــاريع المتعلق ــليم للمش ــي الس ــار القانون ــر اإلط ــل توفي ــن أج ــة م ــم اآلراء القانوني ــة بتقدي ــؤون القانونّي ــدة الش ــى وح ــا ُتعن كم

ــة  ــة المتعّلق ــر القانونّي ــف األط ــاول مختل ــي تتن ــة الت ــرة القانونّي ــواق« والمذّك ــة األس ــل »هيئ ــادر تموي ــول مص ــة ح ــة القانوني ــرى، كالدراس األخ

ــواق«. ــة األس ــل »هيئ ــال عم بمج

لذلــك، إّن وضــع األطــر القانونّيــة والتأّكــد مــن أّن جميــع األنظمــة الرقابيــة المعتمــدة فــي الهيئــة ال تتعــارض مــع القوانيــن اللبنانّيــة المرعيــة 

اإلجــراء يشــّكل جــزءًا أساســيً مــن عمــل الهيئــة.

6. لجنة العقوبات

مــن المتوّقــع أن ُيصــار إلــى تشــكيل لجنــة العقوبــات فــي المســتقبل القريــب حتــى يتســّنى للهيئــة اّتخــاذ التدابيــر اإلجرائّيــة الازمــة بحــّق كّل 

ــة. تتوّلــى لجنــة العقوبــات التحقيــق فــي جميــع المخالفــات التــي تحــال  مــن يخالــف األنظمــة والقوانيــن التــي تحكــم عمــل األســواق المالّي

إليهــا مــن المجلــس وتّتخــذ القــرارات المناســبة بشــأنها. فمــن صاحيــات اللجنــة المذكــورة فــرض العقوبــات اإلداريــة والنقديــة علــى جميــع 

الجهــات والهيئــات واألشــخاص الذيــن يتعاطــون بــاألدوات والخدمــات المالّيــة.
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المؤّسسات واألعمال الخاّصة الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة

يحــّدد القانــون 161 جميــع النشــاطات التــي تخضــع لرقابــة “هيئــة األســواق” وســلطتها، وتشــمل جميــع 

ــراؤها أو  ــم ش ــي يت ــام أو الت ــاب الع ــرة لإلكتت ــة مباش ــة المطروح ــاألدوات المالّي ــة ب ــات المتعّلق العملّي

بيعهــا  لحســاب الجمهــور، وكذلــك األدوات المالّيــة المدرجــة أو المتداولــة فــي »البورصــة« واألدوات 

المالّيــة والحقــوق المالّيــة المرّخصــة مــن هيئــة األســواق المالّيــة. كذلــك يحــّدد القانــون بشــكل واضــح 

ــة  ــواق المالّي ــة األس ــلطة هيئ ــع لس ــي تخض ــات الت ــة، والمؤّسس ــاألدوات المالّي ــة ب ــاطات المتعّلق النش

ــن فــي الجــدول التالــي: ورقابتهــا كمــا هــو مبّي

األطراف الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة

• األشخاص المرّخص لهم 	

• الشركات المدرجة على البورصات اللبنانية	

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

مغفلــة لبنانّيــة

• 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 اإلسالمية	 

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	

• الحقــوق المالّيــة )Rights( أو حقــوق الخيــار )Options( أو العقــود المســتقبلية )Futures( أو ســائر األدوات المالّيــة المشــتّقة )Derivatives( أو 	

)Structured( المرّكبــة

 	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   
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