التقريــر
الســنوي
٢٠١٦

هيئة
األسواق
المال ّية
ا لتقر يــر
ا لســنو ي
٢٠١٦

1

كلمة
رئيس هيئة
األسواق المال ّية

يســرني أن اقــدم لكــم التقريــر الســنوي الخامــس لهيئــة األســواق الماليــة الــذي نوجــز مــن

الماليــة قــرارًا يعمــل علــى حصــر األعمــال المنظمــة [ ]Registrable Functionsبعشــرة وظائــف فقــط ،وذلــك بعــد تخفيضهــا مــن

خاللــه ألهــم النشــاطات التــي قامــت بهــا الهيئــة فــي العــام  2016علــى الصعيديــن المحلــي

قرابــة األربعيــن عمــل منظــم .كمــا عملــت الهيئــة ،بعــد تلقيهــا لعــدد مــن المراجعــات مــن قبــل الســوق ،علــى تحســين متطلبــات

والدولــي ،إذ تميــز العــام  2016محليــً بإطــاق الهيئــة لخطــة عمــل متعلقــة بتطويــر األســواق

كحــد
امتحانــات التأهيــل الالزمــة للتســجيل والســماح بممارســة العمــل المنظــم ،ليتــراوح عددهــا الجديــد بيــن امتحانيــن أو أربعــة
ٍ

الماليــة فــي لبنــان ،كمــا تميــز بتطــورات مهمــة لناحيــة تنظيــم وتطويــر األســواق الماليــة

أقصــى.

والعامليــن فيهــا ،كمــا تميــز بإنجــازات اســتثنائية علــى الصعيــد الدولــي بعــد إنضمــام الهيئــة

ومــع اإلســتمرار فــي تطبيــق تعاميــممصــرف لبنــان وقــرارات الهيئــة المتع ّلقــة بمتط ّلبــات التأهيــل الالزمــة للعامليــن فــي القطــاع

إلــى المنظمــة الدوليــة إلتحــاد هيئــات األســواق الماليــة العالميــة .IOSCO

الخــاص باألســواق الماليــة ،أصبــح باإلمــكان الجــزم بـ ّ
ـأن األكثريــة الســاحقة مــن العامليــن فــي هــذا القطــاع ســوف تصبــح فــي المــدى

فالتزامــً م َنــا بتنظيــم وتطويــر األســواق الماليــة،أصــدر مجلــس الهيئــة ثالثــة أنظمــة تطبيقيــة

ـجلين لــدى الهيئــةللعمــل فــي بيئــة اســتثمارية عنوانهــا حمايــة المســتثمر اللبنانــي ومدخراتــهوفقــً
القريــب مــن األشــخاص المسـ ّ

كانــت الهيئــة قــد انتهــت مــن إعدادهــا فــي العــام  ،2015وهــي نظــام «الترخيــص والتســجيل

لألصــول المتبعــة دوليــً ،تمامــً كأهــم مراكــز التــداول المالــي فــي العالــم.

فــي األســواق الماليــة» و نظــام «قواعــد العمــل فــي األســواق الماليــة» ونظــام «الســلوكيات

وعلــى الصعيــد الدولــي ،نفتخــر بانضمــام هيئــة األســواق الماليــة إلــى المنظمــة الدوليــة إلتحــاد هيئــات األســواق الماليــة
ً
نســبة إلــى متطلبــات اإلنتســاب
العالميــة  IOSCOكعضــو مشــارك  Associateفــي حزيــران  ،2016وذلــك فــي فتــرة تعــد قياســية

فــي األســواق الماليــة» ،وقــد تــم نشــرها فــي الجريــدة الرســمية بعدمــا عقــدت الهيئــة نــدوات
استشــارية مــعأصحــاب الشــأن ،هــذا باإلضافــة إلــى إصــدار العديــد مــن القــرارات التنظيميــة
المكملــة لتلــك األنظمــة والمتممــة للمواضيــع المتعلقــة باألســواق الماليــة.
ً
إن األنظمــة التطبيقيــة الثالثــة الصــادرة عــن الهيئــة تقــع فــي صلــب عمــل تطويــر األســواق
الماليــة فــي لبنــان وتفتــح المجــال أمــام الترخيــص ألكبــر عــدد مــن المؤسســات الماليــة مــن
جهــة وزيــادة عــدد العامليــن فــي القطــاع الخــاص باألســواق الماليــة مــن جهــةٍ أخــرى.
فعلــى صعيــد تطويــر عمــل األســواق أيضــً ،تكمــن أهميــة نظــام «الترخيــص والتســجيل فــي
األســواق الماليــة» مثـ ً
ا فــي تعزيــز قــدرة األخصائييــن الماليين على تأســيس مؤسســات وســاطة
ماليــة  ،وذلــك بعدمــا خفضــت الهيئــة الــرأس المــال المطلــوب للتأســيس .فعلــى ســبيل المثــال،
تــم تخفيــض الــرأس المــال المطلــوب لتأســيس مؤسســات الوســاطة الماليــة التــي تعنــى
فقــط فــي تقديــم المشــورة [ ]Advisingللجمهــور فــي كافــة المواضيــع المتعلقــة بالعمــل
فــي األســواق الماليــة مــن خمــس مليــارات ليــرة لبنانيــة كحــد أدنــى إلــى مــا يــوازي فقــط الـــ 150
مليــون ليــرة لبنانيــة ،إذ بذلــك نتطلــع إلــى اســتقطاب اللبنانييــن الناشــطين فــي هــذه المهنــة
فــي الخــارج ،لعلهــم ينظــرون بإيجابيــة متجــددة لألســواق الماليــة اللبنانيــة ويلعبــون دورهــم
فــي تطويرهــا.
 وفــي اإلطــار نفســه ،وبعــد تكليــف مجلــس الــوزراء اللبنانــي الهيئــة بالعمــل علــى تحديــد آليــة
خصخصــة بورصــة بيــروت وتحويلهــا إلــى شــركة مغفلــة لبنانيــة «بورصــة بيــروت ش .م .ل ،».أنهــت
الهيئــة العمــل مــع الســلطات المختصــة وأحالــت الملــف إلــى معالــي وزيــر الماليــة للمتابعــة
مــع مجلــس الــوزراء والســير فــي تطبيــق تلــك اآلليــة .والجديــر بالذكــر هنــا ،أن منصــة التــداول
اإللكترونــي [ ]Electronic Trading Platformالتــي ســترخص لهــا الهيئــة ســوف تصبــح جــزءًا
مــن «بورصــة بيــروت ش.م.ل ،».ممــا ســوف يعــزز ويؤمــن نمــو وتطــور «بورصــة بيــروت ش.م.ل».
ويوفــر لهــا الســيولة الكافيــة ،والتــي ســوف تشــكل بدورهــا دعمــً أساســيًا ليــس فقــط

المعقــدة ،خاصـ ً
ّ
ـة فــي مــا يتعلــق فــي تطويــر البنيــة التنظيميــة والرقابيــة لألســواق الماليــة .ويعتبــر قبــول عضويــة لبنــان فــي IOSCO
بمثابــة اعتــراف دولــي باعتمــاد الهيئــة ألفضــل المعاييــر الدوليــة ضمــن األطــر الرقابيــة والتنظيميــة والتقنيــة التــي أرســتها فــي األســواق
الماليــة اللبنانيــة ،كمــا ســيوفر هــذا اإلنتســاب المظ ّلــة والمواكبــة الدوليــة لعمــل الهيئــة مــن الناحيــة الفنيــة والتنظيميــة عنــد الحاجــة
ممــا سيســاهم فــي توثيــق عالقــة الهيئــة مــع نظيراتهــا فــي الخــارج ويعـ ّـزز
ويزيــد مــن قدرتهــا علــى اإلســتفادة مــن التجــارب الدوليــةّ ،
عامــل الثقــة لــدى المســتثمر األجنبــي ويدفعــه نحــو اإلســتثمار فــي األســواق الماليــة فــي لبنــان.
دوليــً أيضــً ،تم ّيــز العــام  2016بكونــه عــام الفرنكوفونيــة لــدى هيئــة األســواق الماليــة مــن قلــب العاصمــة بيــروت ،حيــث اســتضافت
الهيئــة فعاليــات المؤتمــر الســنوي الخامــس عشــر للمنظمــة الفرنكوفونيــة لهيئــات الرقابــة الماليــة الـــ  ، IFREFIبحضــور أكثــر مــن 25
رئيســًوممثليــن عــن رؤســاء الهيئــات الماليــة المنضويــة فــي هــذه المنظمــة ،تــم خــال المؤتمــر انتخــاب هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة
نائبــً لرئيــس هــذه المنظمــة لمــدة عاميــن.
وهنــا ال بــد مــن شــكر الوفــود التــي شــاركت فــي هــذا المؤتمــر مع ّبـ ً
ـرة عــن دعمهــا وثقتهــا باإلقتصــاد اللبنانــي حتــى فــي أصعــب
المراحــل التــي مــرّ بهــا الوطــن عقــب الشــغور الرئاســي الــذي زال بانتخــاب فخامــة الرئيــس ميشــال عــون رئيســً للجمهوريــة .فنحــن
اليــوم ننظــر إلــى التطــوّ ر الحاصــل علــى الصعيــد السياســي المح ّلــي بإيجابيــة ،خاصـ ً
ـة بعــد عــودة اإلنتظــام للمؤسســات عقــب الفــراغ
ـكل خــاص .كمــا نتط ّلــعبإيجابيــة إلــى الخطــوات المقترحــة
المكلــف علــى الــدورة اإلقتصاديــة بشــكل عــام والسياســة النقديــة بشـ ٍ
مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة حــول تحديــد مكامــن الفســاد فــي الدولــة وتخفيــف الهــدر لع ّلهــا تســاعد بدورهــا فــي تخفيــض كلفــة
الديــن علــى الخزينــة اللبنانيــة والمواطــن اللبنانــي وبالتالــي تخفيــض العجــز العــام وتقليــص اإلســتدانة.
كافــة المحــن التــي مــرّ ت علــى لبنــان ،خاصـ ً
ّ
ـة
ـد مــن أن ننــوّ ه بقــدرة الســوق المالــي اللبنانــي ومرونتــه التــي عهدناهــا فــي
أخيــرًا ،ال ُبـ ّ
بســبب الضغــوط المســتدامة التــي يتعــرّ ض لهــا اإلقتصــاد اللبنانــي نتيجــة العجــز فــي الميــزان التجــاري وميــزان المدفوعــات ،إضافـ ً
ـة
حددتهــا المؤسســات الدوليــة المختصــة بحوالــي الـــ 13مليــار دوالر حتــى يومنــا هــذا.
إلــى الكلفــة الباهظــة للنــزوح الســوري التــي ّ
ّ
كافــة موظفــي هيئــة األســواق الماليــة ،ونعــد المواطــن اللبنانــي
نحــن ،كرئيــس هيئــة األســواق الماليــة فــي لبنــان ،فخــورون بعمــل
والمســتثمر بشــكل خــاص ببــذل الجهــود اإلضافيــة واإلســتثنائية فــي العــام  ،2017خاصـ ً
ـة فيمــا يتعلــق بتطبيــق خريطــة الطريــق التــي
أنجزتهــا الهيئــة والمتع ّلقــة بتطويــر عمــل األســواق الماليــة فــي لبنــان.

للمؤسســات الضخمــة المدرجــة عليهــا حاليــً فحســب إنمــا لمختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة
والشــركات المتوســطة والصغيــرة مثــل المطاعــم والصناعــات والشــركات الناشــئة وســواها
مــن المؤسســات التــي ترغــب فــي التوســع وتوفير الرســملة أو القيــام بعمليــات نقــل الملكية أو
عمليــات الدمــج واالســتحواذ ،وذلــك عبــر إدراج أســهمها علــى تلــك البورصة واســتعمال الســيولة
الناتجــة عــن االكتتــاب فــي تلــك األســهم فــي تطويــر وتنميــة أعمالهــا.
أمــا لناحيــة زيــادة عــدد العامليــن فــي القطــاع الخــاص باألســواق الماليــة كان ال بــد للهيئــة

مع أصدق تم ّنياتي،
رياض توفيق سالمه
رئيس هيئة األسواق الماليّة  /حاكم مصرف لبنان

بــأن تعمــل علــى تنظيــم العامليــن فــي هــذا القطــاع ،مــن المديرالتنفيــذي فــي أي مؤسســة
ـاء
تتعاطــى األعمــال الخاصــة بــاألدوات الماليــة إلــى المتــداول فــي تلــك المؤسســة ،وذلــك إرسـ ً
لثقــة المســتثمر فــي األســواق الماليــة اللبنانيــة وتعزيــزًا لســامتها ،فأصــدرت هيئــة األســواق

3

رفع مستوى
الوعي االستثماري
عند اللبنانيين
وتعريفهم على مزايا
األسواق المال ّية.

رؤيتنا
إرساء الثقة في األسواق المالية اللبنانية عبر تعزيز سالمتها وصون جاذبيتها لدى المستثمرين عم ً
ال بتطويرها
ً
خدمة لإلقتصاد الوطني.

مهمتنا
ّ

•تنظيم ومراقبة األسواق المالية لضمان تطوّ رها بما يتناسب مع التغيّرات ومع أفضل المعايير المحلية والدولية.
•تقليص مخاطر النظام [ ]Systemic Riskفي األسواق المالية.
•حمايــة المســتثمر مــن خــال تأميــن البيئــة اإلســتثمارية العادلــة والشـ ّ
ـفافة وتوفيــر الوصــول إلــى المعلومــات الالزمــة لالســتثمار مــن خــال
تنظيــم وتحديــد إطــار العمــل وتنظيــم النشــاطات المهنيــة التــي يقــوم بهــا األشــخاص الذيــن يمارســون األعمــال الخاصــة بــاألدوات
الماليــة والســهر علــى تقيّدهــم بــآداب الســلوك المهنيــة.
•رفع مستوى الوعي اإلستثماري عند اللبنانيين وتعريفهم على مزايا األسواق المالية.
•حماية المستثمر والسعي إلى زيادة استخدام األسواق المالية من قبل المستثمرين في لبنان والخارج.
•متابعة تطوير األسواق من خالل التواصل الدائم مع كافة المعنيين وفي كافة القطاعات اإلنتاجية.
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المالية
كلمة رئيس هيئة األسواق
ّ

٣

المالية
الفصل األول :هيئة األسواق
ّ

٨

قانون إنشاء هيئة األسواق المال ّية وأهدافها الرئيس ّية

٨

المهام األساس ّية للهيئة

١٠

أهم أنشطة العام ٢٠١٦
الفصل الثاني:
ّ

١٣

أعمال الهيئة على المستوى التنظيمي والرقابي

١٧

أعمال الهيئة على المستوى اإلداري

٢٦

مال ّية «هيئة األسواق»

٣٤

حركة األسواق المالية في لبنان

٣٦

التنسيق مع الهيئات التنظيمية المحلية والدولية

٤٧

أنشطة وإنجازات مختلفة

٥١

الفصل الثالث :التط ّلعات للعام ٢٠١٧

٥٩

الفصل الرابع :هيئة األسواق المالية ،ما هي؟

٦٠

الهيكل ّية التنظيم ّية

٦١

المؤسسات واألعمال الخاصة الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة
ّ

٦٤
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تشجيع وتطوير
األسواق المال ّية
بالتنسيق مع
مختلف القطاعات
المعن ّية ،وحماية
ّ
الموظف في
اإلدخار
ّ
األدوات المال ّية

الفصل األول:
هيئة األسواق المال ّية

الفعالــة
ـدد القانــون آل ّيــة تنظيــم األســواق الماليــة وتطويرهــا مرتكــزًا فــي ذلــك علــى إرســاء ثقافــة تتمحــور حــول أهميــة الحوكمــة
ّ
كمــا يحـ ّ
فــي المؤسســات الماليــة وحســن إســتعمال المعلومــات الخاصــة والمؤثــرة إضافــة إلــى المعلومــات المنشــورة وتأميــن الشــفافية المطلقــة
فــي القطــاع نظــرًا لدورهــا فــي حمايــة رأس المــال والمســتثمرين .وعليــه ،يحــدد القانــون آليــة لمحاســبة ومعاقبــة المخـ ـ ّلين بأحكامــه مــن
خــال األطــر القانونيــة التــي نــص عليهــا ،كلجنــة العقوبــات والمحكمــة الخاصــة باألســواق الماليــة التــي نعــول علــى تأسيســهما بعــد إجــراء
التعيينــات الالزمــة مــن الحكومــة اللبنانيــة ضمــن اآلليــة المقترحــة فــي قانــون األســواق الماليــة رقــم .161
يتو ّلــى إدارة هيئــة األســواق الماليــة مجلــس مؤ ّلــف مــن ســبعة أعضــاء برئاســة حاكــم مصــرف لبنــان .تنقســم عضويــة المجلــس إلــى ثالثــة
أعضــاء متفرّ غيــن خبــراء فــي الشــؤون المصرف ّيــة والشــؤون المال ّيــة وثالثــة أعضــاء غيــر متفرّ غيــن ّ
يمثلــون الــوزارات واإلدارات المعن ّيــة مباشــرة

الرئيسية
المالية وأهدافها
 .١قانون إنشاء هيئة األسواق
ّ
ّ

بعمــل الهيئــة ،وهــم مديــر وزارة الماليــة العــام ،مديــر عــام وزارة االقتصــاد ورئيــس لجنــة الرقابــة علــى المصــارف.

أقــرّ مجلــس النــواب بتاريــخ  2011/8/17القانــون رقــم  161المتع ّلــق بإنشــاء هيئــة األســواق
وتــم تعييــن األعضــاء الخبــراء المتفرّ غيــن فــي مجلــس «هيئــة
الماليّــة «هيئــة األســواق»،
ّ

يتأ ّلف مجلس الهيئة من:

األســواق» فــي تاريــخ .2012/7/10
رياض سالمه

حاكم مصرف لبنان

رئيس

سمير حمود

رئيس لجنة الرقابة على المصارف

عضو

يحــدد القانــون آليّــة تنظيــم األســواق الماليــة وتطويرهــا
الماليــة .فــي هــذا الســياق،
ّ

أالن بيفاني

مدير عام وزارة المالية

عضو

الفعالــة فــي
مرتكــزًا فــي ذلــك علــى إرســاء ثقافــة تتمحــور حــول أهميّــة الحوكمــة
ّ

عليا عباس

مدير عام وزارة اإلقتصاد

عضو

ّ
والمؤثــرة كمــا المعلومــات
الخاصــة
المؤسســات الماليــة وحســن اســتعمال المعلومــات
ّ

سامي صليبا

خبير في الشؤون المصرفية

عضو متفرغ

نائب رئيس الهيئة 2017-2016

فادي فقيه

خبير في الشؤون المالية

عضو متفرغ

نائب رئيس الهيئة 2016-2014

فراس صفي الدين

خبير في شؤون األسواق المالية

عضو متفرغ

نائب رئيس الهيئة 2014-2012

تطمــح «هيئــة األســواق» إلــى تحقيــق هدفيــن أساســيين :تشــجيع وتطويــر األســواق الماليّة
ّ
الموظــف فــي األدوات
بالتنســيق مــع مختلــف القطاعــات المعنيّــة وحمايــة اإلدخــار

المنشــورة وتأميــن الشــفافية المطلقــة فــي القطــاع نظــرًا لدورهــا فــي حمايــة رأس

ينوب عنه نائب حاكم مصرف
لبنان السيد رائد شرف الدين

المــال والمســتثمرين.
ّ
إن الرؤيــة التــي يتمحــور حولهــا عمــل الهيئــة تنطلــق مــن أهميــة إرســاء الثقــة في األســواق
الماليــة اللبنانيــة عبــر تعزيــز ســامتها وصــون جاذبيتهــا لــدى المســتثمرين عمـ ً
ا بتطويرهــا
خدمـ ً
ـة لإلقتصــاد الوطنــي .تطــوّ ر األســواق الماليــة ينعكــس بشــكل مباشــر علــى تطــوّ ر
ومعــدل
معــدل النمــو فــي اإلقتصــاد ،ممــا ينعكــس إيجابــً علــى حركــة الرســاميل
ّ
ّ
البطالــة ،نظــرًا للقــدرة علــى إيجــاد مصــادر تمويــل طويلــة األمــد للقطــاع الخــاص وتوجيــه
اإلدّ خــار العــام فــي اإلقتصــاد نحــو االســتثمارات المالئمــة.
لذلــك ،تضــع هيئــة األســواق الماليــة األنظمــة والتشــريعات المالئمــة والمنســجمة مــع
المعاييــر الدوليــة لتأميــن اإلنتظــام فــي عمــل األســواق الماليــة ،باإلضافــة إلــى الرقابــة
ـجع المســتثمرين المحلييــن والدولييــن علــى اإلســتثمار
الصارمــة ،التــي مــن شــأنها أن تشـ ّ
ّ
المنظمــة مــن قبــل هيئــة األســواق
فــي األدوات الماليــة الصــادرة عــن الشــركات الماليــة
الماليــة ،وبالتالــي تحقيــق نمــو أســرع فــي هــذا القطــاع ،كمــا تشــجيع الشــركات العاملــة
فــي لبنــان علــى اإلكتتــاب العــام وإدراج أســهمها فــي البورصــة وخلــق فــرص عمــل
للشــباب اللبنانــي.
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المالية
األساسية لهيئة األسواق
 .2المهام
ّ
ّ
المهنية
حماية المستثمر وتنظيم النشاطات
ّ
•حمايــة المســتثمرين مــن الممارســات غيــر المشــروعة أو غيــر المتوافقــة مــع األصــول أو غيــر
المنصفــة ،بمــا فــي ذلــك حظــر اإلســتغالل الشــخصي المباشــر أو غيــر المباشــر للمعلومــات
المميّــزة فــي التعامــل باألســواق الماليــة.
•تنظيــم كيفيــة ّ
اإلطــاع علــى المعلومــات مــن قبــل األشــخاص الذيــن يو ّزعــون األدوات الماليــة
علــى الجمهــور.
•تحديــد إطــار العمــل وتنظيــم النشــاطات المهنيــة التــي يقــوم بهــا األشــخاص الذيــن يمارســون
األعمــال الخاصــة بــاألدوات المال ّيــة والســهر علــى تقيّدهــم بــآداب الســلوك المهنيــة.

تنظيم األسواق وتقليص مخاطر النظام
•تنظيــم وتطويــر األســواق الماليــة فــي لبنــان والســعي إلــى زيــادة اســتخدام هــذه األســواق مــن
والمصدريــن فــي لبنــان والخــارج.
قبــل المســتثمرين
ّ
•تقليص مخاطر النظام [ ]Systemic Riskفي األسواق المالية.

إصدار التراخيص
يقدمون خدمات للمستثمرين والمصدرين.
•إصدار التراخيص لوسطاء السوق الذين
ّ
•إصــدار التراخيــص لشــركات التقييــم المالــي [ ]Financial Rating Agenciesوتحديــد إطــار
عملهــا وتنظيمــه.
•الترخيــص لهيئــات االســتثمار الجماعــي بمــا فيــه الصناديــق المشــتركة لإلســتثمار بعمليــات
التســنيد.

تنظيم ورقابة عمل البورصات
ّ
يقدمــون خدمــات إيــداع أو
المرخــص لهــا أو األشــخاص الذيــن
•تنظيــم ورقابــة عمــل البورصــات
ّ
مقاصــة أو تســوية.
ّ
•وضع اإلطار التنظيمي العام إلدراج األدوات المالية والموافقة على التداول بها في البورصات.

القانونية
الرقابة والمحاسبة
ّ
•معاقبة المخالفات اإلدارية ألحكام هذا القانون ولألنظمة الم ّتخذة تطبيقًا له.
•طلــب المالحقــة فــي جرائــم اســتغالل وإفشــاء معلومــات مم ّيــزة أو ترويــج معلومــات خاطئــة أو
ـدري هــذه الصكــوك واألدوات.
مض ّللــة تتع ّلــق بصكــوك أو أدوات ماليــة أو بمصـ ّ
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إنضمت الهيئة في
حزيران  2016إلى
عضوية المنظمة
الدولية التحاد هيئات
األسواق المالية
العالمية IOSCO

الفصل الثاني:
أهم أنشطة العام 2016
قــد يكــون العــام  2016مــن األكثــر تقدمــً لهيئــة األســواق الماليــة علــى الصعيــد الداخلــي والدولــي ،خاصـ ً
ـة بعدمــا عملــت فــي الســنوات األخيــرة
منــذ تأسيســها علــى تنظيــم عمــل األســواق الماليــة والعامليــن فيهــا ،وأرســت خريطــة طريــق تطويــر األســواق الماليــة فــي لبنــان ،إضافـ ً
ـة إلــى
انضمامهــا إلــى المنظمــة الدوليــة إلتحــاد هيئــات األســواق الماليــة العالميــة  IOSCOكعضــو مشــارك  Associateفــي حزيــران  .2016فهــا
هــو التقريــر الســنوي الخامــس الــذي ّ
يوثــق تطــوّ ر عمــل الهيئــة وتفاعلهــا مــع نظرائهــا اإلقليمييــن والدولييــن ،كمــا تطــوّ ر القــدرة البشــرية
ممــا يح ّتــم دورًا أكبــر علــى الصعيــد الرقابــي والتنظيمــي فــي األســواق .تنظيميــً ،تم ّيــز العــام  2016عــن غيــره ،فأطلقــت الهيئــة رســميًا
لديهــا ّ
المجموعــة األولــى مــن األنظمــة التطبيقيــة والتــي تهــدف إضافـ ً
التوجــه
ـة إلــى تنظيــم وترشــيد عمــل األســواق والحفــاظ علــى شــفافيتها،
ّ
الواضــح إلطــاق عجلــة تطويــر األســواق عبــر كافــة األطــر المتاحــة للهيئــة فــي القانــون .161
وفــي اإلطــار نفســه ،وبعــد الخطــوة الكبيــرة التــي أقدمــت عليهــا الهيئــة فــي العــام  2016عبــر انضمامهــا إلــى المنظمــة الدوليــة إلتحــاد هيئــات
األســواق الماليــة العالميــة  IOSCOكعضــو مشــارك  ،Associateســوف تســتكمل الهيئــة العمــل علــى تفعيــل مشــاركتها فــي منظمــة
 IOSCOوتعديــل عضويّتهــا إلــى عضويــة كاملــة [ ،]Ordinary Memberكمــا اســتكملت نشــاطها فــي توســيع مروحــة عالقاتهــا الدوليــة،
وتواصــل فــي هــذا اإلطــار عملهــا لتوقيــع اتفاقيــات دوليــة مرتقبــة فــي العــام  2017تعــزز مــن قدرتهــا التنظيميــة والرقابيــة علــى الصعيديــن
المحلــي والدولــي.
علــى الصعيــد الدولــي أيضــً ،تميّــز العــام  2016بكونــه عــام الفرنكوفونيــة لــدى هيئــة األســواق الماليــة مــن قلــب العاصمــة بيــروت ،حيــث
اســتضافت الهيئــة فعاليــات المؤتمــر الســنوي الخامــس عشــر للمنظمــة الفرنكوفونيــة لهيئــات الرقابــة الماليــة الـــ  ، IFREFIبحضــور أكثــر مــن
 25رئيســًو ممثليــن عــن رؤســاء الهيئــات الماليــة المنضويــة فــي هــذه المنظمــة .تــم خــال المؤتمــر إنتخــاب هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة
ـددت الــدورة فــي نقاشــاتها علــى مجموعــة مــن المواضيــع منهــا «تمويــل األســواق الماليــة
ـدة عاميــن ،حيــث شـ ّ
نائبــً لرئيــس هــذه المنظمــة لمـ ّ
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم» و«الفــرص والرهانــات التــي تطرحهــا هــذه التمويــات».

 .2.1تنظيم ورعاية المؤتمرات
استضافة الدورة السنويّة الخامسة عشر للمنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية []IFREFI
أتــى تأســيس المنظمــة الفرنكوفونيــة لهيئــات الرقابــة الماليــة فــي  24حزيــران  2002كمبــادرة مــن ســلطات تنظيــم األســواق المال ّيــة للــدول
الناطقــة باللغــة الفرنســيّة وذلــك لتعزيــز التعــاون والتبــادل بيــن أعضــاء هــذه األســواق .تهــدف المنظمــة إلــى ترويــج التدريــب والتنســيق
ّ
والتعــاون التقنــي بيــن أعضائهــا فضـ ً
ا عــن دراســة ّ
تحفــز توطيــد العالقــات المهن ّيــة وتبــادل المهــارات
كل مــا يتع ّلــق بالتنظيــم المالــي ،وبذلــك
ّ
ـيق أفضــل للتنظيــم المالــي وســط المجتمــع الفرنكوفونــي.
بيــن الجهــات
المنظمــة الفرنكوفون ّيــة وتســهم فــي تنسـ ٍ
وتحــت رعايــة األســتاذ ريــاض ســامة ،رئيــس هيئــة األســواق الماليّــة ،حاكــم مصــرف لبنــان ،كان للبنــان شــرف اســتضافة الــدورة الســنوية
الخامســة عشــر للمنظمــة الفرنكوفونيــة لهيئــات الرقابــة الماليــة والتــي انعقــدت فــي بيــروت مــن  1إلــى  3حزيــران  ،2016والتــي أعلــن خاللهــا
ّ
ممث ـ ً
ا بهيئــة األســواق المال ّيــة ،نائبــً لرئيــس المنظمــة حتــى عــام  .2018بعــد إعــان قبــول عضويّتهــا فــي المنظمــة إلــى الــدورة
انتخــاب لبنــان،
الثالثــة عشــر التــي عقــدت عــام  2014فــي أبيدجــان.
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رحــب بالحضــور وبالمشــاركين مــن الــدول
افتتــح المؤتمــر رئيــس هيئــة االســواق الماليــة الــذي ّ

بالتواصــل مــع عــدد مــن المؤسســات الناشــطة فــي القطــاع المالــي ،وبالتنســيق مــع مكتــب رئاســة الــوزراء اللبنانــي .وأيضــً ،تــم التطــرق إلــى

ـدد فــي كلمتــه علــى أن «األزمــة الماليــة
الفرنكوفونيــة ،معلنــً اعتــزاز لبنــان بفرنكوفونيتــه قبــل أن يشـ ّ

موضــوع خصخصــة بورصــة بيــروت والتطــورات المهمــة فــي هــذا الملــف كمــا أهميــة تثقيــف المواطــن والمســتثمر علــى دور األســواق الماليــة

العالميــة فــي عــام  2008كان أحــد اســبابها الرئيســية غيــاب التواصــل بيــن مختلــف هيئــات الرقابــة .فــي

وأهميتهــا.

لبنــان ،كان هدفنــا تفــادي ذلــك ،وبدأنــا العمــل ومنــذ ســنوات علــى تفعيــل التواصــل بيــن مختلــف
الهيئــات .إن مــا يجمــع كل مــن المصــارف ،وســوق األوراق الماليــة ،وهيئــة مكافحــة تبييــض األمــوال
فــي لبنــان هــو كونهــا جميعهــا برئاســة حاكــم مصــرف لبنــان».
وناقشــت الــدورة فــي لبنــان والتــي شــارك فيهــا شــخصيّات رفيعــة المســتوى ووفــود ضمــت أكثــر
مــن  12وفــدًا ّ
يمثلــون اعضــاء المنظمــة ،مجموعــة مــن مواضيــع الســاعة منهــا «تمويــل األســواق
المال ّيــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم» وموضــوع «الفــرص والرهانــات التــي تطرحهــا هــذه
التمويــات».
والقــى اإلجتمــاع هــذا الضــوء علــى ضــرورة حمايــة المســتثمرين كمــا علــى الــدور والصالحيّــات الــي
ّ
المدرجــة وإعــادة الثقــة
ُتفــوّ ض بهــا الجهــات
المنظمــة لألســواق بغيــة تحســين ممارســات الشــركات ُ
بالقطــاع المالــي .كذلــك عالجــت الــدورة مواضيــع ذات صلــة بالمنــاخ االقتصــادي والمالــي ال ســيما
فــي األســواق الناشــئة ،باإلضافــة إلــى التطــوّ ر المؤسســاتي والتنظيمــي لمختلــف األنظمــة الماليــة،
واالســتثمارات ،وآليــات حمايــة المســتثمرين والتعويــض لهــم.
ّ
وأكــد المشــاركون خــال الــدورة علــى أهميّــة الــدور الــذي تلعبــه هيئــة االســواق الماليــة اللبنانيــة
ومقاربتهــا الشــاملة حيــال تطويــر اإلطــار التنظيمــي لســوق األوراق المال ّيــة وذلــك بالتعــاون مــع خبــراء
ـم التطــوّ رات التــي تنــدرج فــي هــذا الســياق هــي توقيــع أوّ ل إتفاق ّيــة
مــن البنــك الدولــي .وإحــدى أهـ ّ
دوليــة مــع هيئــة األوســاق المال ّيــة الفرنس ـيّة [ ]AMFوالتــي ّ
مهــدت الطريــق أمــام توقيــع إتفاقيــات
أخــرى مختلفــة مــع عــدد مــن الجهــات الرقاب ّيــة والتنظيميــة الدول ّيــة .وفــي هــذا الصــدد ،تعمــل هيئــة
األســواق المال ّيــة علــى توقيــع إتفاقيــات مــع جميــع أعضــاء المنظمــة الفرنكوفونيــة قبــل نهايــة عــام
 2016الجــاري.
والمؤتمــر الــذي اتــى فــي فتــرة الفــراغ الرئاســي فــي لبنــان ،شــكل فرصـ ً
ـة للتأكيــد علــى التــزام األعضــاء
فــي المنظمــة الدوليــة دعــم النظــام المالــي اللبنانــي ،وال سـيّما فــي أصعــب المراحــل التــي مــرت بهــا،
وال تــزال ،المنطقــة علــى الصعيديــن االقتصــادي والسياســي.

إفتتــاح منتــدى مكافحــة الجرائــم الماليــة اإللكترونيــة بالتعــاون بيــن االتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب وهيئــة
األســواق الماليــة
ممثـ ً
ا بالمديــر العــام للــوزارة االن بيفانــي فــي تشــرين الثانــي  2016منتــدى
افتتــح وزيــر المــال فــي حكومــة تصريــف األعمــال علــي حســن خليــل ّ
«مكافحــة الجرائــم الماليــة االلكترونيــة» ،الــذي ينظمــه اإلتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب وهيئــة األســواق الماليــة فــي فنــدق كــورال بيتــش،
بحضــور األميــن العــام التحــاد المصــارف العربيــة وســام فتــوح وعــدد مــن المصرفييــن العــرب واللبنانييــن ودبلوماســيين .وشــارك فــي أعمــال
المنتــدى ،ممثلــون مــن  13دولــة ونخبــة مــن الخبــراء العــرب واألجانــب فــي مجــال التحقــق وممثلون مــن الســلطات القضائيــة واألمنيــة المحلية
والعربية.
كمــا تحــدث فــي جلســة االفتتــاح رئيــس اإلتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب ورئيــس جمعيــة المصــارف اللبنانيــة الدكتــور جــوزف طربيــه ،رئيــس
جمعيــة شــركات الضمــان فــي لبنــان ،و ورئيــس االتحــاد العــام العربــي للتأميــن ماكــس زكار ،نائــب رئيــس هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة
ســامي صليبــا .بــدروه عــرض نائــب رئيــس هيئــة األســواق الماليــة ســامي صليبــا نشــأة الهيئــة ،معتبــرًا أن هدفهــا األســاس هــو «حمايــة االدخــار
الموظــف فــي هــذه األســواق مــن أي تالعــب أو غــش قــد يحصــل وذلــك بالتعــاون ،والتنســيق مــع مختلــف االجهــزة الرقابيــة ذات الصلــة فــي
القطاعــات المعنيــة».
واشــار إلــى حصــول « جرائــم ماليــة كبيــرة فــي الســابق مــن خــال اإلحتيــال علــى المســتثمرين والتالعــب باألســعار فــي البورصــات العالميــة
وإفشــاء معلومــات مم ّيــزة داخليــة أدّ ت إلــى إفــاس الكثيــر مــن الشــركات واألفــراد ،الفتــً إلــى أنــه «تمــت معالجــة هكــذا جرائــم مــن خــال
ـدد فــي تطبيقهــا فــي معظــم األســواق الماليــة العالميــة».
تحديــث أنظمــة ســلوكيات الســوق والتشـ ّ
ورأى أن «الشــركات العالميــة بــدأت تتحســس خطــر «العولمــة االفتراضيــة اإللكترونيــة» ومــا تحمــل مــن مخاطــر تطــال منتوجاتهــا وأموالهــا
وحتــى اســتمرار وجودهــا األمــر الــذي حــدا بهــا إلــى اســتحداث لجــان خاصــة بهــذا الموضــوع علــى مســتوى مجالــس االدارة علــى غــرار لجــان
المخاطــر والتدقيــق واإلمتثــال ،الفتــً إلــى أن «لبنــان ،مــع انــه كان حتــى اآلن أقــل عرضــة لهــذا النــوع مــن الجرائــم مقارنــة بالــدول األخــرى،
فهــذا ال يعنــي أبــدًا أن الوضــع ســوف يبقــى كذلــك بخاصــة مــع تطــوّ ر وانتشــار وســائل وبرامــج الصيرفــة اإللكترونيــة فــي الســوق اللبنانيــة.
ـددًا علــى وجــوب أن «تقــوم
هــذا إلــى جانــب دخــول األســواق فــي التعامــل مــن خــال المنصــات االلكترونيــة و البورصــات االفتراضيــة» ،مشـ ّ
المؤسســات اللبنانيــة وخصوصــً المؤسســات الماليــة المؤتمنــة علــى أمــوال النــاس وكذلــك المؤسســات الحكوميــة المؤتمنــة علــى األمــن
القومــي وســامة وأمــن المواطنيــن القيــام ،بحمــات توعيــة تهــدف إلــى ترشــيد الوطــن فــي اســتخدام الوســائل االلكترونيــة بشــكل آمــن

استضافة مؤتمر يوروموني ليبانون إلعادة إحياء األسواق المالية

ـد مــن مخاطــر القرصنــة وســرقة المعلومــات وبالتالــي التعــرض للخســائر وحتــى لالنهيــار».
كمــا الحــرص علــى حمايــة األنظمــة الداخليــة والحـ ّ

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

ـد مــن األضــرار التــي قــد
وأكــد ان الهيئــة ســتخصص ح ّيــزًا كبيــرًا مــن االهتمــام لهــذه المخاطــر مــن خــال األنظمــة والضوابــط المناســبة للحـ ّ

يورومونــي ليبانــون الــذي انعقــد فــي بيــروت تحــت عنــوان «إعــادة إحيــاء األســواق الماليــة لمواكبــة

تنتــج عــن هكــذا عمليــات».

المســتقبل الرقمــي» فــي  ٣١أيــار  .٢٠١٦وقــد أشــار رئيــس الهيئــة فــي كلمتــه اإلفتتاحيــة إلــى أهميــة

وخــال المؤتمــر ،كان لرئيســة مديريــة الشــؤون القانونيــة محاضــرة متصلــة بــدور الهيئــة فــي وضــع أنظمــة مختصــة للحمايــة مــن الجرائــم

دور التكنولوجيــا فــي تطــور األســواق الماليــة ،وأهميــة تحفيــز المؤسســات اللبنانيــة علــى دعــم هــذا

الماليــة وحمايــة المســتثمر منهــا ،ال ســيما اســتغالل المعلومــات الغيــر معلنــة فــي ســياق التــداول علــى البورصــات اإللكترونيــة.

القطــاع الــذي يدعمــه مصــرف لبنــان مــن خــال تعميــم رقــم  ٣٣١الصــادر عــن مصــرف لبنــان.
وخــال المؤتمــر ،كان للســيد فــراس صفــي الديــن عضــو مجلــس اإلدارة التنفيــذي ،نــدوة خاصــة عــرض
خاللهــا لتطــورات العمــل لــدى الهيئــة ،مقدمــً أجوبــة علــى أســئلة مــن الحضــور .وقــد أطلــع الســيد
صفــي الديــن الجمهــور علــى التطــورات المســتجدة فــي مــا خــص بعــض التشــريعات التــي تعمــل
علــى تحقيقهــا الهيئــة مــع المجلــس النيابــي لتفعيــل األســواق الماليــة وجــذب المســتثمرين ،وذلــك
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.2.2

على المستوى التنظيمي والرقابي

نظرة شاملة على االنظمة التطبيقية التي تم إطالقها من قبل الهيئة

بعــد تكليــف مجلــس الــوزراء اللبنانــي هيئــة األســواق الماليــة بالعمــل علــى تحديــد آليــة خصخصــة

أمــا فــي مــا خــص األنظمــة التــي أطلقتهــا الهيئــة رســميًا فــي العــام  ،2016فقــد هدفــت مــن ضمــن جملــة األمــور التنظيميــة التــي تهــدف

بورصــة بيــروت وتحويلهــا إلــى شــركة مغفلــة لبنانيــة «بورصــة بيــروت ش.م .ل ،».أنهــت الهيئــة العمــل

اليهــا ،إلــى تعزيــز قــدرة األخصائييــن المالييــن علــى تأســيس مؤسســات وســاطة ماليــة ،وذلــك بعدمــا ّ
خفضــت الهيئــة الــرأس المــال المطلــوب

مــع الســلطات المختصــة وأحالــت الملــف إلــى معالــي وزيــر الماليــة للمتابعــة مــع مجلــس الــوزراء

للتأســيس .فعلــى ســبيل المثــال ،تــم تخفيــض رأس المــال المطلــوب لتأســيس مؤسســات الوســاطة الماليــة التــي تعنــى فقــط فــي تقديــم

والســير فــي تطبيــق تلــك اآلليــة .وقــد أعلنــت الهيئــة فــي هــذا اإلطــار ،أن منصــة التــداول اإللكترونــي

المشــورة [ ]Advisingللجمهــور فــي كافــة المواضيــع المتعلقــة بالعمــل فــي األســواق الماليــة مــن خمــس مليــارات ليــرة لبنانيــة كحــد

[ ]Electronic Trading Platformالتــي ســترخص لهــا ســوف تصبــح جــزءًا مــن «بورصــة بيــروت

أدنــى إلــى مــا يــوازي فقــط الـــ  150مليــون ليــرة لبنانيــة .وايضــً ،عملــت الهيئــة علــى تســهيل تأســيس شــركات وســاطة ماليــة هدفهــا تعريــف

ش.م.ل ،».ممــا ســوف يعــزز ويؤمــن نمــو وتطــور «بورصــة بيــروت ش.م.ل.».

األشــخاص وترتيــب [ ]Arrangingاألعمــال المتصلــة باألســواق الماليــة كالعمــل علــى ترتيــب اتفاقيــات الدمــج واالســتحواذ ،وعمليــات طــرح

ّ
إن مــن فوائــد العمــل فــي نظــام للتــداول اإللكترونــي زيــادة عنصــر الشــفافية وتخفيــض كلفــة

لالكتتــاب العــام أو الخــاص فــي رأس مــال تأسيســي قيمتــه الـــ  300مليــون ليــرة لبنانيــة .أمــا رخصــة التعامــل أو التــداول فــي أدوات ماليــة مــن

المعامــات لجميــع األفرقــاء المعنييــن ،ممــا يؤمــن التفافــً أكبــر حــول األســواق ويســاهم فــي خلــق

حســاب المؤسســة أو حســاب العمــاء ورخصــة صانــع الســوق ومؤمــن الســيولة [ ،]Dealingفانخفضــت بدورهــا إلــى رأس مــال تأسيســي

ســيولة أكبــر ويزيــد مــن المنافســة .ومــن جملــة األمــور المقترحــة علــى الصعيــد اللبنانــي ،عــرض

قيمتــه الـــ  600مليــون ليــرة لبنانيــة ،بعدمــا كان الحــد األدنــى لتأســيس شــركة وســاطة ماليــة يتطلــب رأس مــال بقيمــة الـــ  5مليــار ليــرة لبنانيــة.

ســندات الخزينــة للتــداول المحلــي علــى المنصــة اإللكترونيــة ممــا ســوف ينعكــس ايجابــً علــى

أمــا علــى صعيــد الترخيــص إلدارة المحافــظ وهيئــات اإلســتثمار الجماعــي [ ]Managingوالترخيــص المخصــص لتقديــم خدمــات حفــظ

مســتوى الســيولة فــي األســواق الماليــة اللبنانيــة نظــرًا لحجــم الديــن العــام فــي لبنــان ،فتســاهم

األصــول وإدارة الحقــوق والمنافــع [ ،]Custodyفأتــت قيمــة رأس المــال المطلــوب للتأســيس بـــ  3مليــار ليــرة لبنانيــة للترخيــص المتعلــق بـــأعمال

هــذه الخطــوة فــي توســيع وتعميــق أنشــطة التــداول علــى األســواق كافــة.

الـــ  Managingو  6مليــار ليــرة لبنانيــة للترخيــص المتعلــق بـــأعمال الـــ .Custody

هــذه الفوائــد مجتمعـ ً
ـة هــي ذات منفعــة للبنــان نظــرًا ألهميــة حاجــة تطوير األســواق بشــكل يتخطى

أمنــت إحــدى الشــركات المبلــغ األعلــى ،فيمكــن علــى ضــوء الــرأس
والجديــر بالذكــر أن الــرأس المــال المطلــوب يعــد رأس مــال تشــغيلي ،وإذ ّ

الشــركات المســجلة للتــداول فــي بورصــة بيــروت .لذلــك فـ ّ
ـإن إلنشــاء منصــة الكترونيــة للتــداول دورًا

المــال هــذا أن تقــوم بكافــة العمليــات المرخصــة والتــي قيمــة رأســمالها التأسيســي دون المتوجــب عليهــا.

كبيــرًا فــي منــح اللبنانييــن وغيرهــم فــي دول اإلنتشــار نافــذة قيمــة للدخــول إلكترونيــً فــي نشــاطات
تجاريــة مــع لبنــان ،كــون هــذا التعامــل يلغــي تمامــً القيــود الجغرافيــة المتواجــدة ضمــن األســواق
التقليديــة ويعــزز األســواق الماليــة واإلقتصاديــة عمومــً.
وعلــى هامــش الــدورة الســنويّة الخامســة عشــر للمنظمــة الفرنكوفونيــة لهيئــات الرقابــة الماليــة
[ ]IFREFIالقــى رئيــس الهيئــة ،حاكــم مصــرف لبنــان ،كلمـ ً
ـة فــي حزيــران  2016حــدد فيهــا نظــرة الهيئــة
لعمــل منصــة التــداول اإللكترونــي قائـ ً
منصــة تــداول الكترونيــة بهدف
ا« :نقــوم حاليــً باالعــداد إلطــاق
ّ
تشــجيع اللبنانييــن ،والمؤسســات اللبنانيــة واإلغتــراب اللبنانــي علــى اإلهتمــام بالســوق الداخلــي وزيــادة
الســيولة الداخليــة مــن أجــل تمويــل أفضــل للشــركات المتوســطة والصغيــرة وحتــى الشــركات
الكبيــرة ،ممــا يســاهم فــي مرونــة أكبــر للسياســة الماليــة».
وختــم بالقــول« :نصــرّ علــى أن تكــون هــذه المنصــة بمواصفــات الكترونيــة عالم ّيــة وأن تكــون شــفافة
ويجــري اإلشــراف عليهــا بشــكل جيــد .كمــا أن الحكومــة اللبنانيــة قــرّ رت خصخصــة بورصــة بيــروت
ونــرى فــي ذلــك عامــ ً
ا بغايــة االيجابيــة لألســواق الماليــة ،ونأمــل أن تتزامــن هــذه الخصخصــة مــع
المنصــة االلكترونيــة التــي يكمــن أحــد أهدافهــا فــي أن تشـ ّ
ـكل ســوقًا جديــدًا تســتفيد منــه
إطــاق
ّ
الشــركات المتوســطة والصغيــرة بدعــم مــن مصــرف لبنــان ،الــذي أعطــى الحوافــز الماليــة للمصــارف
لتشــجيع إســتثمارها فــي الشــركات التــي ُتعنــى باإلقتصــاد المعرفــي وصناديــق اإلســتثمار وذلــك مــن
خــال التعميــم رقــم  331الصــادر عــن مصــرف لبنــان ،إيمانــً م ّنــا بالــدور الــذي تلعبــه هــذه الشــركات فــي
زيــادة فــرص العمــل.
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نبــذة عــن األنظمــة التطبيقيــة التــي اطلقتهــا الهيئــة فــي العاميــن
 2015و2016

نظام قواعد اإلدراج Listing Rules

نظام التسجيل والترخيص

سلسلة ،7000

سلسلة ،2000

متوقع نشره في الجريدة الرسمية في العام 2017

كانون األول 2016

يهــدف هــذا النظــام إلــى تحديــد المتطلبــات الالزمــة للمصــدر لطلــب إدراج أدوات ماليــة فــي لبنــان ،وتحديــد المتطلبــات للحفــاظ علــى إدراج

يهــدف هــذا القــرار الصــادر عــن مجلــس إدارة الهيئــة إلــى تنظيــم عمــل المؤسســات العاملــة فــي

األدوات الماليــة ،ومتطلبــات الحفــاظ علــى األســس الســليمة لحوكمــة الشــركات مــن قبــل المصدريــن المدرجيــن.

األوراق الماليــة وترخيصــه مــن قبــل هيئــة األســواق الماليــة كمــا نــص عليــه القانــون  .2011/161وعلــى غــرار
العمــل المصرفــي ،تكمــن أهميــة «التســجيل والترخيــص» فــي حمايــة العمــاء وضمــان ســامة ومتانــة

نظام هيئات اإلستثمار الجماعي Collective Investments Scheme

المؤسســات الناشــطة فــي أســواق رأس المــال ،بحيــث تخضــع المؤسســات المرخــص لهــا لرقابــة

سلسلة ،8000

مســتمرة مــن قبــل الهيئــة.

متوقع نشره في الجريدة الرسمية في العام 2017
يشــمل هــذا النظــام إنشــاء وتشــغيل هيئــات اســتثمار جماعــي بمــا فــي ذلــك هيئــات اســتثمار إســامية فــي لبنــان بموجــب القانــون رقــم

نظام سلوكيات العمل في األسواق

 706غيــر أنــه ال يشــمل اســتخدام هيئــات اإلســتثمار الجماعــي لغــرض التســنيد بموجــب القانــون  ،705نظــرًا إلــى أنــه قانــون منفصــل يســتخدم

سلسلة ،3000

شــكل الصنــدوق المشــترك بــكل بســاطة ألغــراض أخــرى .ويهــدف هــذا النظــام إلــى تنظيــم عمليــة إقامــة ،وترخيــص ،وطــرح وإدارة هيئــات

تشرين الثاني 2016

اســتثمار جماعــي واألنشــطة المرافقــة لهــا فــي لبنــان ،وإلــى تحديــد المتطلبــات التــي ترعــى عمــل مــدراء هيئــات االســتثمار الجماعــي ،وودعــاء

تكمــن أهميــة «ســلوكيات العمــل » فــي تحديــد الســلوك المتبــع لــدى المؤسســات والــذي مــن شــأنه

هيئــات االســتثمار الجماعــي ووكالء التوزيــع المعتمديــن.

تعزيــز القــدرة علــى حمايــة المســتثمرين ،وضمــان عمــل المؤسســات المرخــص لهــا بنزاهــة ،ضمــن
آليــات اإلدارة الســليمة والرقابــة الفعالــة .ويحــدد التنظيــم أيضــا قواعــد تعامــل المؤسســات مــع
أمــوال وأصــول الزبائــن ،كمــا يحــدد المتطلبــات الالزمــة لإلفصــاح عــن بعــض التغييــرات واألحــداث لهيئــة
األســوق الماليــة.

نظام سلوكيات السوق
سلسلة ،4000
تشرين الثاني 2016
يشــير هــذا النظــام إلــى معاييــر الســلوك المطبقــة علــى التــداول مــن قبــل األشــخاص الذيــن يمارســون
األعمــال الخاصــة بــاألدوات الماليــة .يعتبــر هــذا النظــام بالــغ األهميــة لســامة عمــل الســوق ،خاصــة
مــن ناحيــة تأميــن أســواق عادلــة وفعالــة للتــداول فــي األوراق الماليــة فــي لبنــان.

نظام عرض األدوات المالية على الجمهور Offers of Securities
سلسلة ،6000
متوقع نشره في الجريدة الرسمية في العام 2017
المقدمــة للجمهــور
يهــدف هــذا النظــام إلــى تحديــد المتطلبــات الخاصــة بعــرض األدوات الماليــة
ّ
فــي لبنــان ،وتحديــد أنــواع عــروض األدوات الماليــة المعف ّيــة مــن المتطلبــات المفروضــة علــى العــرض
العــام ،وتحديــد المتطلبــات لتقديــم عــرض معفــي لــأدوات الماليــة.
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وعلــى الصعيــد التنظيمــي ايضــً ،عملــت الهيئــة علــى إســتكمال ترجمــة األنظمــة التطبيقيــة التــي

نبذة عن القرارات الصادرة عن هيئة األسواق المال ّية في العام 2016

أطلقتهــا فــي الـــ  2015إلــى اللغــة العربيــة ،وذلــك بعــد عــددٍ مــن اإلستشــارات والتنقيــح والتعديــل التــي

القرار رقم  - 19الئحة مؤسسات الوساطة المالية

أقامتهــا آنــذاك ،ومــن المتوقــع أن تنشــر الهيئــة كافــة أنظمتهــا التطبيقيــة ،التــي لــم تصــدر رســميًا

يضع هذا القرار الئحة وأرقام مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب األصول الصادرة سنويًا من قبل الهيئة.

بعــد نسـ ً
ـبة إلــى أنهــا ال تــزال قيــد الترجمــة حاليــً ،فــي الجريــدة الرســمية آخــر عــام  .2017كمــا تعمــل
الهيئــة علــى دمــج مقراراتهــا التنظيميــة الصــادرة عــن مجلســها فــي الســنوات الماضيــة ،ضمــن

القرار رقم  - 20متعلق بتلقي الشكاوى

سلســلة أنظمــة تطبيقيــة جديــدة كفيلــة بتطلعاتهــا الرقابيــة والتنظيميــة المتجــددة.

يحدد هذا القرار آلية تقديم الشكاوى لدى هيئة األسواق المالية ،وكيفية التعاطي بها من قبل مجلس الهيئة
ّ

ففــي العــام  ،2016عملــت الهيئــة علــى إصــدار عــدة قــرارات مــن بينهــا قــرار يتعلــق بمنــع التالعــب
باألســعار العائــدة لــأدوات الماليــة ،وقــرار إرســاء آليــة واضحــة لموضــوع تلقــي الشــكاوى ومعالجتهــا،

القرار رقم  - 21إدراج بلوم إلدارة األصول ش.م.ل

ً
إضافــة إلــى قــرار يتعلــق بالمهــام المنظمــة والخاضعــة لرقابــة هيئــة األســواق الماليــة.

يضع هذا القرار ادراج اسم «بلوم إلدارة األصول ش.م.ل ».على الئحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم .22

فتميــز القــرار  22المتعلــق بنمــع التالعــب باألســعار بتقديــم التعريفــات لألعمــال والممارســات المنطوية
علــى تالعــب أو تضليــل كتنفيــذ عمليــات تــداول وهمــي علــى أدوات ماليــة متداولــة ،أو تنفيــذ عمليــات

القرار رقم  - 22منع التالعب باألسعار العائدة لألدوات المالية

تــداول ال ينتــج عنهــا تغييــر فــي صاحــب حــق اإلنتفــاع أو الحــق اإلقتصــادي لــأداة .وتدخــل ضمــن تعريف

يحدد هذا القرار أصول التعامل ومنع التالعب باألسعار العائدة لألدوات المالية.

عمليــات التضليــل ،تكويــن انطبــاع كاذب أو مضلــل لنشــاط تــداول أو لعــرض أو لطلــب أو لســعر أداة
ماليــة متداولــة ،أو خلــق ســعر مصطنــع لعــرض  Bid Priceوطلــب  Ask Priceأو تــداول ،Trade Price

القرار رقم  -24المهام المنظمة

وذلــك بتحديــد العمليــات التــي قــد تنتــج عنهــا تالعــب باألســعار.

يحــدد هــذا القــرار فئــات المؤهــات الواجــب توفرهــا لمزوالــة بعــض المهــام المنظمــة فــي لبنــان ،ويحــدد فئــات التســجيل المطلوبــة مــن

ـدد القــرار علــى أن تنحصــر التــداوالت علــى األوراق الماليــة وفــي جميــع األوقــات
وفــي هــذا اإلطــار ،يشـ ّ

قبــل األشــخاص للقيــام بوظائــف وأنشــطة محــددة نيابــة عــن مؤسســة معتمــدة .كمــا يقــوم بتحديــد اإلعفــاءات ألداء الوظائــف الخاضعــة

ضمــن األســعار الســائدة فــي الســوق  within the context of the marketمــع التأكيــد علــى آليــات

للتنظيــم وتقديــم الطلبــات المطلوبــة للموافقــة عليهــا مــن قبــل الهيئــة.

تنفيــذ التــداول للعمــاء بالطريقــة النظاميــة وكيفيــة انعــكاس العمليــات فــي الســعر الفعلــي الــذي
نفــذت بــه العمليــة لــدى حســابات الزبائــن.
أمــا القــرار  24والمتعلــق بالمهــام المنظمــة فــي األســواق الماليــة ،فيعمــل علــى حصــر األعمــال
المنظمــة [ ]Registrable Functionsبعشــرة وظائــف فقــط ،وذلــك بعــد تخفيضهــا مــن قرابــة
األربعيــن عمــل منظــم .كمــا عملــت الهيئــة ،بعــد تلقيهــا لعــدد مــن المراجعــات مــن قبــل الســوق،
علــى تحســين متطلبــات امتحانــات التأهيــل الالزمــة للتســجيل والســماح بممارســة العمــل المنظــم،
كحــد أقصــى.
ليتــراوح عددهــا الجديــد بيــن امتحانيــن أو أربعــة
ٍ

عملــت الهيئــة علــى حصــر األعمــال المنظمــة فــي األســواق الماليــة بعشــرة وظائــف فقــط،
وذلــك بعــد تخفيضهــا مــن قرابــة األربعيــن عمــل منظــم.
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أمــا علــى الصعيــد الرقابــي ،فقــد قامــت وحــدة الرقابــة علــى األســواق المال ّيــة بتســعة تحقيقــات
ّ

ـجع االســتثمار فــي األســواق
وعلــى صعيــد مجلــس الهيئــة الــذي يضطلــع بصالح ّيــات شــاملة مــن شــأنها أن تعـ ّـزز حمايــة المســتثمر وتشـ ّ

وســبعة عشــر تدقيقــً علــى المؤسســات الماليّــة التــي تتــداول بــاألوراق الماليّــة حيــث ّ
ركــزت علــى

المؤسســات التــي
العامــة بإنشــاء البورصــات وإدارتهــا ،واألنظمــة المتع ّلقــة بإنشــاء وتســيير أعمــال
المال ّيــة حيــث لــه صالح ّيــة وضــع األنظمــة
ّ
ّ

ـص التالعــب باألســعار ،والتــداول غيــر الشــرعي عبــر اســتغالل
ـدة جوانــب فــي تحقيقهــا ،منهــا مــا يخـ ّ
عـ ّ

مقدمي
يتوجــب علــى
تتعاطــى الوســاطة المال ّيــة وتوظيــف أمــوال الجمهــور .كمــا يُعنــى المجلــس بوضــع األنظمــة المتع ّلقــة باألدبيــات التــي
ّ
ّ

للتوصــل
متعمــد فــي تقاريــر اإلفصــاح كمــا التعــاون مــع هيئــات قضائ ّيــة أجنب ّيــة
المعلومــات ،ونقــص
ّ
ّ

المؤسســات والهيئــات التــي تتعاطــى الوســاطة المال ّيــة وتوظيــف
الخدمــات المال ّيــة ومســتخدميهم التق ّيــد بهــا وصالح ّيــة الترخيــص بإنشــاء
ّ

إلــى نتائــج ايجاب ّيــة فــي تحقيــق داخلــي ،وغيرهــا مــن الملفــات المتنوّ عــة ذات الصلــة .ورفعــت النتائــج

األمــوال وعمل ّيــات التســنيد علــى اختــاف أنواعهــا.

ّ
كافــة إلــى مجلــس إدارة الهيئــة التخــاذ القــرارات المناســبة.

وانطالقــً مــن مســؤوليّته المذكــورة أعــاه ،اجتمــع مجلــس الهيئــة خمســة عشــرة اجتماعــً فــي العــام  2016وا ّتخــذ مئــة وســتون [ ]106قــرارًا

المقدمــة مــن قبــل المؤسســات والشــركات
كمــا قامــت وحــدة األســواق الماليــة بمراجعــة الطلبــات
ّ
المال ّيــة وشــركات الوســاطة المال ّيــة والمصــارف التــي تناولــت جوانــب مختلفــة ،منهــا طلبــات تتعلــق
بالتعامــل مــع مراســلين أجانــب جــدد ،طلبــات اإلكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس المــال ،كمــا إصــدار
تراخيــص جديــدة والتأكــد مــن تطبيــق معاييــر التســويق ألوراق ماليّــة جديــدة وســندات وصناديــق

تنظيم ّيــً وإداريــا مــن ضمنهــا خمســة قــرارات تنظيميــة صــادرة عــن الهيئــة وهــي :قــرار رقــم  19حــول الئحــة مؤسســات الوســاطة الماليــة ،قــرار
رقــم  20المتع ّلــق بتلقــي الشــكاوى ،وقــرار رقــم  21المتع ّلــق بــإدراج بلــوم إلدارة األصــول ش.م.ل ،قــرار رقــم  22المتع ّلــق بمنــع التالعــب باألســعار
العائــدة لــأدوات الماليــة وقــرار رقــم  24المتع ّلــق بالمهــام المنظمــة.

اســتثمار مشــتركة ومنتجــات مركبــة.

#

تاريخ انعقاد مجلس الهيئة

عدد القرارات

يب ّيــن الرســم البيانــي [أدنــاه] ّ
أن القســم األكبــر مــن المراجعــات الثمانــي والثمانيــن [ ]88التــي عالجتهــا

1

 25كانون الثاني 2016

8

الوحــدة ،كانــت حــول الطلبــات المتع ّلقــة بتســويق األوراق المال ّيــة وطلبــات القــروض الجديــدة والتــي

2

 22شباط 2016

13

شـ ّ
ـكلت ســتة عشــر طلبــً [ ،]16مقابــل اثنــي عشــر [ ]12طلبــً لتســويق صناديــق اإلســتثمار المشــتركة [أو

3

 7آذار 2016

4

4

 21آذار 2016

12

األصغــر ،أي ثالثــة طلبــات [ ]3لتســويق منتجــات التأميــن المرتبطــة بــأدوات ماليــة .أمــا العــدد األكبــر

5

 29آذار 2016

1

6

 9أيار 2016

1

فــكان حــول أنــواع مختلفــة مــن الطلبــات وعددهــا واحــد وأربعــون [ [41طلبــً مــن المجمــوع العــام.

7

 30أيار 2016

10

8

 20حزيران 2016

15

9

 15تموز 2016

11

10

 8آب 2016

5

11

 5أيلول 2016

3

12

 26أيلول 2016

5

13

 24تشرين األول 2016

14

14

 14تشرين الثاني 2016

3

15

 12كانون األول 2016

1

تعديــل شــروطها] ،وتســعة [ ]9طلبــات متعلقــة بتســويق أدوات مركبــة جديــدة ،فيمــا أتــت النســبة

النســبة المئويــة لمراجعــة الطلبــات المقدمــة مــن قبــل المؤسســات والشــركات
الماليــة وشــركات الوســاطة الماليــة والمصــارف
٪٨

%4٧

طلب التعامل مع
مراسلين جدد

آخر

%1٨
طلب لتسويق األوراق
الماليّة وطلبات
القروض الجديدة

%1٤
طلب لتسويق
صناديق اإلستثمار
%٣
%1٠
ّ
مركبة جديدة
طلب لتسويق منتجات

طلب لتسويق منتجات التأمين
المرتبطة بأدوات ماليّة

23

وفــي هــذا اإلطــار ،ومــن ضمــن ســعي المجلــس المتواصــل لمواكبــة تطــوّ رات وحاجــات الســوق

عالــج المجلــس مــا يقــارب الـــمئة وســتون [ ]106طلبــً ،منهــا عشــرة [ ]10طلبــات إدار ّيــة مرتبطــة بعمــل هيئــة األســواق المال ّيــة ،وســتة وثالثــون []36

والتفاعــل معــه لضمــان أفضــل الممارســات ،أقدمــت الهيئــة علــى تعديــل مضمــون بعــض قــرارات

مؤسســات وســاطة مال ّيــة و ثمانــي وثالثــون
مؤسســات مال ّيــة ،أربعــة عشــر [ ]14طلبــً مــن
طلبــً مــن مصــارف لبنان ّيــة ،ثالثــة عشــر [ ]13طلبــً مــن
ّ
ّ

مجلــس الهيئــة التــي أتــت علــى الشــكل التالــي:

مؤسســات رقاب ّيــة رديفــة ،وطلبــً واحــدًا [ ]1قدمتــه كل مــن :شــركة مســاهمة ،وشــركة قابضــة ،ومؤسســة عامــة وجمعيــة
[ ]38طلبــً مــن
ّ

إعالم رقم

المضمون

السبب

تعنــى باألســواق الماليــة ،إضافـ ً
ـم تقديمــه مــن مواطــن بصفتــة الشــخصية.
ـة إلــى طلــب وحيــد تـ ّ

متعلق بتعديل القرار رقم  13تاريخ  10شباط [ 2014المتعلق
18

متعلق بتعدیل

بتسنيد الموجودات] ،والقرار رقم  4تاريخ  14آب [ 2013المتعلق

القرارات رقم 13 ،5 ،4

باالمتثال] ،والقرار رقم  5تاريخ  14آب [ 2013المتعلق بالتدقيق

الجهة المسؤولة عن تقديم الطلبات إلى مجلس الهيئة:
٣٨

الداخلي]
19

20

متعلق بتعدیل القرار

متعلق بتعديل القرار رقم  10تاريخ  9كانون الثاني 2014

رقم 10

[المتعلق بأعمال الوساطة المالية]

متعلق بتعديل القرار

متعلق بتعديل القرار رقم  10تاريخ  9كانون الثاني 2014

رقم 10

[المتعلق بأعمال الوساطة المالية]

٣٦

١٤

١٣

أمــا نوعيــة الطلبــات التــي نظــر بهــا مجلــس الهيئــة فــي العــام  ، 2016فأتــت علــى الشــكل اآلتــي ،حيــث
ّ
ّ
ّ
المرخصــة وتمديــد مهــل
مؤسســات الوســاطة الماليّــة
شــكلت طلبــات تكويــن وزيــادة رأس مــال
ّ
ّ
شــكلت
المقدمــة إلــى مجلــس الهيئــة [مختلــف] ،كمــا
الترخيــص حوالــي  %7مــن مجمــل الطلبــات
ّ
عمليّــة الترخيــص لتســويق أدوات ماليّــة واردة فــي عقــود ضمــان وتســويق أدوات ماليّــة وهيئــات
مؤسسة
ّ
رقابية

المقدمــة إلــى مجلــس الهيئــة.
إســتثمار جماعــي حوالــي  %38مــن مجمــل الطلبــات
ّ

مصرف

نوعية الطلبات التي نظر بها مجلس الهيئة في العام 2016
٣

٤

٢٨

٤

٤

شركة
وساطة
مالية

مؤسسة
ّ
مالية

١

١

سلطة
تنفيذية

شركة
قابضة

١
شركة
مساهمة

١

١

جمعية

شخص

وأيضــً ضمــن األطــر التنظيميــة ،وفــي إطــار قيامهــا بالمهــام المناطــة بهــا قامــت مديريــة الشــؤون القانونيــة بدراســة طلبــات الترخيــص
٦

المقدمــة مــن الوســطاء المالييــن منهــا علــى ســبيل المثــال تلــك المتعلقــة بإصــدار و/أو ترويــج أنــواع مختلفــة مــن األدوات الماليــة وبإنشــاء
و/أو ترويج هيئات استثمار جماعية.
١٠

كمــا وعملــت المديريــة خــال العــام  2016علــى إعــداد عــدد مــن القــرارات التنظيميــة الجديــدة التــي صــدرت عــن الهيئــة منهــا القــرار رقــم 20
تاريــخ  2016/2/22المتعلــق بتلقــي الشــكاوى والقــرار رقــم  22تاريــخ  2016/8/9المتعلــق بمنــع التالعــب باألســعار العائــدة لــأدوات الماليــة والقــرار

١٠

١٩

رقــم  24تاريــخ  2016/9/29المتعلــق بالمؤهــات الواجــب توفرهــا لمزاولــة بعــض المهــام المنظمــة ،باإلضافــة إلــى تعديــل البعــض اآلخــر مــن
ـدت الوحــدة عــدد مــن السياســات واإلجــراءات الداخليــة الخاصــة بالوحــدات التابعــة للهيئــة.
القــرارات التنظيميــة كمــا وأعـ ّ

١٨

هــذا باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي عمليــة ترجمــة ثالثــة أنظمــة تطبيقيــة إلــى اللغــة العربيــة والتــي بــدأ العمــل بهــا بعــد نشــرها فــي الجريــدة

داخلي  -تقارير رقابيّة أو قانونية

ترخيص تعامل مع مراسل أجنبي

الرســمية بتاريــخ  2017/1/2وهــي :نظــام التســجيل والترخيــص ،نظــام الســلوكيات فــي األســواق الماليــة و نظــام قواعــد العمــل فــي األســواق

تسويق هيئة إستثمار جماعي

متعلق بشكوى مقدمة أمام الهيئة

الماليــة.

تسويق أدوات ماليّة

التفرغ عن أسهم

إداري تنظيمي

إنشاء صندوق مشترك للتسنيد

مختلف

تسويق أدوات ماليّة واردة في عقود ضمان
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.2.3

أعمال الهيئة على المستوى اإلداري

التوزيع الجندري لموظفي الهيئة

منــذ تاريــخ انشــائها فــي العــام  2011بقانــون  ،161تميــزت هيئــة األســواق الماليــة بالعمــل علــى تحقيــق
أهــداف عديــدة أهمهــا تعزيــز األطــر التنظيميــة والرقابيــة علــى األســواق ،فضـ ً
ا عــن التثقيــف والتوعيــة
حــول دور األســواق الماليــة فــي تطويــر االقتصــاد الوطنــي .فدورهــا هــذا ،خوّ لهــا اعتمــاد طاقــم بشــري
يمتــاز بالعلــم والوعــي والمعرفــة فــي عمــل األســواق الماليــة المحليــة والعالميــة.
فنشــطت الهيئــة علــى المســتوى اإلداري بشــكل فاعــل علــى تطبيــق وتطويــر األنظمــة المعمــول بهــا
٪5٠

لديهــا ،كمــا عملــت علــى زيــادة عديدهــا مــن أصحــاب االختصــاص ضمــن اآلليــات والمعاييــر المتبعــة

٪5٠

فــي أفضــل الشــركات.

.2.4

على مستوى شؤون الموظفين

وبنــاء علــى توجيهــات مجلــس إدارة الهيئــة ،قامــت مديريــة المــوارد البشــرية باســتكمال الجهــاز
ً
البشــري «للهيئــة» مــن خــال مجموعــة مــن أصحــاب االختصــاص فــي مجــال الرقابــة والتدقيــق .وقــد

أنثى

ذكر

خضــع المتقدمــون الذيــن اســتوفوا الشــروط المحــددة فــي الوصــف الوظيفــي لالمتحانــات المطلوبــة
وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســة «تقييــم» و»المعهــد العالــي لألعمــال»  ESAللعــام الرابــع علــى التوالــي.
ومــن العالمــات الفارقــة فــي بنــاء فريــق العمــل الهيئــة ،التــوازن والمســاواة بيــن عــدد النســاء والرجــال

سنوات الخبرة لدى موظفي الهيئة
أكثر من  ٢٥سنة خبرة

مــن العامليــن ،والتميــز مــن ناحيــة الكفــاءة العلميــة لــدى الجهــاز البشــري حيــث ان حاملــي الشــهادات

من  ٢١سنة إلى  ٢٥سنة

العليــا هــم مــن أصحــاب الخبــرة الطويلــة فــي طبيعــة عمــل األســواق ،فتتــراوح نســبة الموظفيــن ذو

من  ١٦سنة إلى  ٢٠سنة

خبــرة عشــر ســنوات أو اكثــر بحوالــي الـــ  %73مــن المجمــوع العــام للموظفيــن.

من  ١١سنة إلى  ١٥سنة
من  ٥سنوات إلى  ١٠سنوات

التحصيل العلمي لموظفي الهيئة

 ٥سنوات من الخبرة

٪٥١

على مستوى تطوير قدرات الكادر الرقابي والقانوني لدى الهيئة
أمــا مــن ناحيــة تطويــر القــدرات الوظيفيــة ،فعملــت مصلحــة المــوارد البشــرية بالتنســيق مــع رؤســاء الوحــدات اإلداريــة علــى تدريــب وتطويــر
٪٣٣

الموظفيــن لتعزيــز كفاءاتهــم وذلــك مــن خــال المشــاركة فــي دورات تدريبيــة إقليميــة ودوليــة؛ علــى ســبيل المثــال ،ورشــة العمــل التــي
نظمتهــا هيئــة األوراق الماليــة والســلع فــي دبــي وحضرهــا أخصائييــن رقابييــن مــن وحــدة الرقابــة علــى األســواق الماليــة إضافـ ً
ـة إلــى فــرق
عمــل مديريــة الشــؤون القانونيــة ،أو الــدورات التدريبيــة التــي تنظمهــا الشــركات المتخصصــة فــي األمــور الماليــة ،والتــي حضرهــا عــن الهيئــة
مديريــة التدقيــق الداخلــي نظــرًا ألهميتهــا فــي مواكبــة آخــر التطــورات علــى صعيــد قواعــد العمــل والمعاييــر الدوليــة المتبعــة والتي تســاهم

٪١٢

فــي تنظيــم وتطويــر األعمــال الداخليــة للمؤسســة ،إضافــة إلــى دورات تدريبيــة محليــة بالتعــاون مــع أبــرز المؤسســات التدريبيــة فــي لبنــان.
٪٤
أمــا مــن ناحيــة تطويــر القــدرات الرقابيــة ،فقــد حضــر رئيــس وحــدة الرقابــة علــى األســواق الماليــة الســيد خليــل غاليينــي مؤتمــر مكافحــة

شهادة ثانوية

شهادة درجة
البكالريوس

شهادة
ماجيستير أو
ما يعادلها

شهادة
دكتوراه

الرشــاوى والفســاد فــي عمــل األســواق الماليــة فــي تشــرين الثانــي  ،2016لــدى هيئــة األوراق الماليــة والبورصــات األمريكيــة [Securities and
 ]Exchange Commission - SECوالــذي تعتبــر معظــم تداولتــه ســرية نظــرًا لحساســية المواضيــع المطروحــة والمعلومــات التــي تتــداول
فــي خــال هــذا النــوع مــن المؤتمــرات .أمــا المقترحــات الصــادرة ،فتصــب دائمــً فــي مصلحــة حمايــة المســتثمر وإرســاء الشــفافية والمصداقية
فــي األســواق الماليــة.
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وايضــً مــن تنظيــم هيئــة األوراق الماليــة والبورصــات األمريكيــة الـــ SECعقــد المعهــد الدولــي الســابع

وســندات الشــركات وزيــادات رؤوس األمــوال واالســتحواذات ،كمــا التحقيــق والتفتيــش علــى أعمــال شــركات األوراق المالية وصناديق المؤشــرات

والعشــرين لنمــو وتطويــر ســوق األوراق الماليــة دورتــه التدريبيــة الســنوية التــي حضرها كل من الســيدة

ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي األســواق.

فاليــري حــاروق والســيدة مايــا ميــان ،بحيــث تركــزت المحاضــرات بمجملهــا علــى الســبل األفضــل لبنــاء
وتطويــر األســواق الماليــة الناميــة ،وكيفيــة انشــاء أفضــل المعاييــر المتعلقــة فــي حوكمــة الشــركات
وإداراتهــا ،فض ـ ً
ا عــن رقابــة أنظمــة التســوية والمقاصــة ،ومكافحــة اإلحتيــال وحمايــة المســتثمر عبــر
تقديــم شــرح مفصــل واإلفــادة مــن تجــارب الهيئــات الرقابيــة المنظمــة للمؤتمــر .فأتــت المحاضــرات
لتعالــج المواضيــع األتيــة:
•التحقــق ومحاكمــة عمليــات التــداول المبنيــة علــى معلومــات ســرية داخليــة ،وتقديــم مرافعــات
مقنعــة أمــام المحاكــم حــول االنتهــاكات فــي تــداول األوراق الماليــة.
•المحاســبة واإلحتيــال وإفصــاح الشــركات المصــدرة ،قضايــا محاســبة عبــر الحــدود والتحقيــق فــي
الغش.
•مراقبــة التــداول المبنــي علــى معلومــات داخليــة ،التالعــب فــي األســواق ،التالعــب فــي محفظــة
األصــول غيــر الســائلة.
•إرســاء برنامــج فعــال للتطبيــق ،والنظــر فــي كيفيــة االســتفادة مــن تحليــات البيانــات والمعلومــات
عنــد التطبيــق ،وآليــات التعــاون الدولــي فــي مجــال التطبيــق.

خــص التعــاون التقنــي بيــن هيئــة األســواق الماليــة الفرنســية الـــ  AMFونظيرتهــا اللبنانيــة والــذي تــم ارســاءه ضمــن اتفاقيــة
أمــا فــي مــا
ّ
التفاهــم بيــن الطرفيــن ،شــاركت الســيدة كاليــن عــون ،رئيســة مديريــة الشــؤون القانونيــة فــي ورشــة عمــل مــن تنظيــم هيئــة األســواق الماليــة
الفرنســية  AMFفــي  23تشــرين الثانــي  2016فــي باريــس ،فرنســا بحضــور كل مــن الســيدة مــي يمــوت والســيدة ليــال المردينــي عــن وحــدة
الرقابــة علــى األســواق الماليــة .والمؤتمــر الدولــي الــذي نظــم تحــت عنــوان« :آليــات اإلشــراف علــى األســواق والتحديــات المرتقبــة» ،عالــج ثالثــة
محــاور أساســية هــي الشــركات المدرجــة وتمويلهــا ،األســواق والبنــى التحتيــة والوســطاء ،ومخاطــر إدارة األصــول وكيفيــة رقابتهــا وتحديــد
اتجاهــات الســوق .أمــا فــي مــا خــص اتجاهــات الســوق ،تــم التطــرق إلــى المواضيــع المتعلقــة بوضــع أطــر تنظيميــة مســتجدة نظــرًا للتطــورات
المتســارعة نتيجــة االبتــكارات فــي األســواق الماليــة ،منهــا علــى ســبيل المثــال المواضيــع المتعلقــة بالحشــد التمويلــي والتحديــات التــي تعانــي
منهــا الهيئــات الرقابيــة والتنظيميــة فــي هــذا اإلطــار.
وايضــً علــى صعيــد تطويــر العمــل لــدى مديريــة الشــؤون القانونيــة ،شــاركت رئيســة المديريــة لــدى الهيئــة الســيدة كاليــن عــون فــي منتــدى
المحكميــن الشــباب مــن تنظيــم غرفــة التجــارة الدوليــة تحــت عنــوان« :برنامــج تحســين عمليــة التحكيــم :أســئلة وأجوبــة حــول السياســات
الجديــدة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لتعزيــز الشــفافية والكفــاءة» وذلــك فــي  30أيلــول  ،2016فــي دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ناقــش
المؤتمــر التدريبــي الــذي انعقــد علــى مــدى يوميــن التقنيــات الجديــدة فــي مجــال التحكيــم واألصــول الجديــدة المتبعــة دوليــً ،كمــا تــم

•األدوات المالية المعقدة والمرتبطة بشركات الوساطة اإللكترونية.

التطــرق بشــكل خــاص علــى تفعيــل دور الوســاطة القانونيــة فــي مجــال حــل النزاعــات.

•الردع عن ارتكاب انتهاكات للقوانين المتعلقة باألوراق المالية.

بــدوره ،شــارك المحامــي أنيــس واكيــم مــن مديريــة الشــؤون القانونيــة بورشــة عمــل مــن تنظيــم هيئــة األوراق الماليــة والبورصــات األمريكيــة

•التحقيق في مخططات «بونزي» []Ponzi

بعنــوان  ،International Institute for Securities Market Growth and Developmentوهــي واحــدة مــن أهــم النشــاطات التــي

•بعض المسائل المتعلقة بتضارب المصالح في التداول.

تنظمهــا الهيئــة بحضــور أكثــر مــن  140مندوبــا مــن أكثــر مــن  60بلــدا ،حضرهــا مــع زمــاء لــه مــن وحــدة الرقابــة علــى األســواق الماليــة .تهــدف

•تثقيف وتوعية المستثمرين

ورشــة العمــل هــذه بشــكل أساســي لتســهيل االلتقــاء والتعــاون وتبــادل األفــكار والخبــرات بيــن الهيئــات الرقابيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم

تضمـــنت الــدورة التدريبيــة علــى هامــش المؤتمــر الســنوي بعـــض الزيـــارات
باإلضافــة إلــى المحاضــرات،
ّ

بغيــة تحديــد أفضــل الممارســات ورفــع المعاييــر الدوليــة لبنــاء أســواق ماليــة مزدهــرة ومتطــورة.

إلـــى منظمــات أخـــرى علــى ســبيل المثــال :هيئـــة تنظيـــم القطـــاع المالـــي فـــي الواليـــات المتحـــدة

ناقــش المشــتركون التحديــات الجديــدة والمتزايــدة التــي تواجههــا أجهــزة الرقابــة ،بمــا فــي ذلــك القضايــا المتعلقــة باألمــن علــى شــبكة

[ ]FINRAوالبنــك الدولــي .وحضــر هــذا البرنامــج  147ممثــ ً
ا لـــ  57بلــدًا مختلفــً ،وســمح للمشــاركين

اإلنترنــت  Cybersecurityوخصوصيــة البيانــات ،كمــا واإلبتــكارات الماليــة الجديــدة والمخاطــر المســتجدة التــي توجدهــا.

بتبــادل الخبــرات والتجــارب بيــن بعضهــم البعــض فــي مجــال تنظيــم ومراقبــة األســواق الماليــة.

وفــي هــذا اإلطــار ،تعــرف المشــتركون علــى الوســائل المعتمــدة مــن قبــل هيئــة األوراق الماليــة والبورصــات األمريكيــة لضبــط عمــل األســواق

وفــي اإلطــار عينــه ،شــارك الســيد باتريــك بــو ســعده عــن وحــدة الرقابــة علــى األســواق الماليــة فــي دورة

الماليــة وكشــف المخالفيــن والتــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى القــدرة المتزايــدة علــى تجميــع ومعالجــة كميــات كبيــرة مــن البيانــات

تدريبيــة نظمتهــا هيئــة األوراق الماليــة والســلع فــي دبــي ،اإلمــارات العربيــة فــي أيــار  ،2016بمشــاركة كبــار

وعلــى البرامــج المعلوماتيــة القــادرة علــى معالجــة هــذه البيانــات وتحليــل األنمــاط والعالقــات بيــن العامليــن فــي األســواق بهــدف اســتخالص

الخبــراء مــن هيئــة األوراق الماليــة والبورصــات األمريكيــة ،وقــد تركــز البرنامــج علــى منــح المشــاركين

الممارســات الممنوعــة أو المضــرة بالســوق المالــي والمســتثمرين.

المعرفــة المطلوبــة حــول المواضيــع المتعلقــة بقواعــد االمتثــال وبرامــج التطبيــق المتعلقــة

كذلــك ،تــم التشــديد علــى أنــه مهمــا كانــت رقابــة الهيئــات فعالــة وناحجــة فهــي لــن تتمكــن مــن ردع الممارســات المخالفــة دون التعــاون

بالمســتثمر والهيئــات الرقابيــة.

فيمــا بينهــا .إذ أن هنــاك حــدود لمــا يمكــن ألي وكالــة أن تنجــزه بمفردهــا ،فالعمليــات الماليــة أصبحــت فــي معظــم الحــاالت مرتبطــة بــدول

أيضــً شــارك الســيد علــي فــردون مــن وحــدة الرقابــة فــي برنامــج تدريبــي مــن عنــوان «أساســيات

وأســواق عــدة وبالتالــي ،فــإن التهديــدات التــي قــد تنجــم عنهــا هــي عالميــة بطبيعتهــا وتســتوجب تعاونــا عالميــا بيــن الهيئــات الرقابيــة

الرقابــة واإلشــراف علــى ســوق المــال» مــن تنظيــم الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة المصريــة ،وذلــك

المختلفــة.

فــي  18تشــرين األول فــي القاهــرة ،مصــر .تركــز البرنامــج التدريبــي علــى مواضيــع حــول مراقبــة قيــد

كمــا نظمــت هيئــة األســواق الماليــة سلســلة ورش عمــل داخليــة بهــدف تعزيــز وبنــاء القــدرات الفنيــة علــى الرقابــة واإلشــراف ،آخرهــا بالتعــاون

كافــة العمليــات المتعلقــة بالتــداول علــى البورصــات ،ودور الهيئــات الرقابيــة فــي مراقبــة طــرح أســهم

مــع أخصائييــن مــن البنــك الدولــي فــي  13و  14كانــون األول  ،2016حــول تفعيــل الرقابــة وتنظيــم عمــل هيئــات االســتثمار الجماعــي مــن ضمــن
مفاهيــم األنظمــة التطبيقيــة التــي أطلقتهــا الهيئــة فــي هــذا اإلطــار .حضــر مــن الهيئــة موظفــي وحــدة الرقابــة الماليــة ومديريــة الشــؤون
29

القانونيــة باإلضافــة إلــى مديريتــي التدقيــق الداخلــي واألبحــاث واإلعــام ،مما أكــد على تغطيــة مختلف

التاريخ

الموضوع

الجهة المنظمة

المكان

المديرية المعنية

المواضيــع المتعلقــة بالرقابــة علــى هيئــات االســتثمار الجماعــي .والجديــر بالذكــر ،أن ورشــة العمــل هــذه

 25كانون الثاني 2016

القيادة والتواصل في المؤسسـات

Ken Blanchard Trainings

فرانكفورت ،المانيا

مديرية التدقيق الداخلي

 3نيسان 2016

برنامج المعهد الدولي لنمو سوق
األوراق المالية والتنمية

هيئة األوراق المالية
والبورصات األمريكية SEC

واشنطن ،الواليات
المتحدة األمريكية

 11نيسان 2016

برنامج تحسين عملية التحكيم:
أسئلة وأجوبة حول السياسات
الجديدة للمحكمة الجنائية الدولية
لتعزيز الشفافية والكفاءة

المحكمة الجنائية الدولية

دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة

 27أيار 2016

برنامج تدريب الفاحصين المعتمدين
على االحتيال في « فك التشفير
للتحاليل التحقيقية  -المستوى
األول»

 30أيار 2016

االستثمار في المستقبل :األسواق
واالزدهار

الدولية OECD

 14أيار 2016

أثمــرت اقتراحــات تتمحــور حــول بعــض التعديــات مــن جــراء األخــذ بالمالحظــات والتعليقــات الصــادرة
مــن جانــب موظفــي الهيئــة المعنييــن ،وذلــك لوضعهــا قيــد الــدرس مــن أجــل إضافتهــا فــي صيغــة
المشــروع النهائــي للنظــام التطبيقــي حــول هيئــات االســتثمار الجماعــي الــذي يجــرى إعــداده للنشــر.
وايضــً فــي إطــار تطويــر قــدرات الموظفيــن لــدى هيئــة األســواق الماليــة ،شـــارك مديــر التدقيــق الداخلــي
الســيد بيــار أبــو ديــوان فــي دورة تدريبيــة فــي المانيــا خــال شــهر كانــون الثانــي  2016مــن تنظيــم
مؤسســة كــن بلنشــارد للتدريــب ،تطــرق مــن خاللهــا الحضــور إلــى القيــادة والتواصــل فــي المؤسســـات
بيــن الموظفيــن والتعاطــي مــع االدارات أفقيــا وعاموديــا ،وكيفيــة توجيــه القيــادة ووضــع أهــداف
عمليــة وتدريــب الموظفيــن ،مــن مــدراء والجســم اإلداري ،وكيفيــة إجــراء التقييــم الفعلــي والعملــي
لهــؤالء .كذلــك تناولــت هــذه الــدورة أطــر حــل األزمــات و النزاعــات الداخليــة فــي المؤسســات والتخطيــط
لتفاديهــا بيــن األطــراف المذكــورة أعــاه .كمــا ارتكــزت الــدورة ايضــً علــى ربــط أالهــداف وتوجيهــات
المؤسســـة بخطــط عمالنيــة محســـوبة النتائــج وخطــوات مســـيطر ومحاســـب عليهــا.
كمــا شــارك مديــر التدقيــق الداخلــي فــي دورة تدريبيــة فــي لنــدن خــال شــهر كانــون األول مــن ســنة

الصالحيــات بيــن مختلــف اإلدارات والمواقــع داخــل المؤســـسات بحســــب تأثيراتهــا.

حضــر المؤتمــر منتدبيــن اثنيــن مــن وحــدة الرقابــة علــى األســواق الماليــة الذي نظمتـــه هيئـــة األوراق
الماليّــــة والبورصــــات األمريك ّيــة مـــن  4إلــى  14نيســان فـــي عاصمــة الواليــات المتحــدة واشـــنطن.
وقــد تــم إعــداد المؤتمــر لممثلــــي الهيئــــات الرقابيــــة وتضمــن محاضــرات وورش عمــل حــول عــدة
مواضيــع بمــا فيهــا التحقــــق مــن عمليــــات التــــداول المبنيــــة علــــى معلومــــات ســــرية داخليــــة،
التالعـــب فـــي الســـوق وكشف عمليات اإلحتيـــال ،التحقيق والمالحقة القضائية لعمليات اإلحتيـــال
فــي األدوات الماليــة ،التــداول ذات التــردد العالــي ،كيفيــة تثقيــف وتوعيــة المســتثمر ،التحقيــق
والمالحقــة القضائيــة لمخالفــات الوســطاء المالييــن ،واإلشــراف علــى البورصــات ومنظمــات

مديرية التدقيق الداخلي

برنامج تنظيم أسواق األوراق المالية:
االبتكار وأفضل الممارسات

هيئة األوراق المالية
والسلع

دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة

وحدة الرقابة على األسواق
المالية

المنتدى الثالث للمؤتمر اإلقليمي
ألفريقيا والشرق األوسط وتركيا

منتدى المحكمين الشباب
لدى غرفة التجارة الدولية

بيروت ،لبنان

مديرية الشؤون القانونية

 13تشرين الثاني 2016

مؤتمر عن التطورات الشاملة في
أنظمة المعلوماتية المشغلة لقطاع
األسواق المالية

Finance Magnate

لندن ،المملكة المتحدة

 17تشرين األول 2016

اساسيات الرقابة واالشراف على
سوق المال

الهيئة العامة للرقابة
المالية المصرية

القاهرة ،مصر

 22تشرين الثاني 2016

تفعيل الرقابة والتنظيم في
األسواق المالية

هيئة األسواق المالية
الفرنسية AMF

باريس ،فرنسا

 30أيلول 2016

 29تشرين األول

شهادات في الدورات والمؤتمرات

منظمة التعاون والتنمية

بيروت ،لبنان

مديرية الشؤون القانونية

باريس ،فرنسا

التــي صــدرت مــن المؤسســة العالميــة  CIIAوالتــي أصبحــت متاحــة عبــر موقــع المعاييــر الدوليــة
للمراجعــة الداخليــة المهنيــة .كذلــك تناولــت هــذه الــدورة التدريبيــة دور التدقيــق الداخلــي فــي ترشـــيد

جمعية تدريب الفاحصين
المعتمدين على االحتيال

مديرية الشؤون القانونية

مديرية الشؤون اإلداريّة والموارد
البشريّة والمحاسبة

 2016مــن تنظيــم « »Euromoney Learning Solutionsحــول آخــر التطــورات المتعلقــة بعمــل وأداء
التدقيــق الداخلــي فــي المؤســـسات الكبــرى والعامــة وآخر مســــتجدات الحوكمــة والقوانيــن والمعايير

ICC

وحدة الرقابة على األسواق
المالية

المؤتمر الدولي للرشوة والفساد

 4كانون األول 2016

برنامج رئيس التدقيق الداخلي
للخدمات المصرفية والمالية

 13كانون األول 2016

تعزيز وبناء القدرات الفنية على
الرقابة واإلشراف على هيئات
االستثمار الجماعي

هيئة األوراق المالية

مديرية تكنولوجيا المعلومات
وحدة الرقابة على األسواق
المالية
وحدة الرقابة على األسواق
المالية
مديرية الشؤون القانونية

والبورصات األمريكية SEC

واشنطن ،الواليات
المتحدة األمريكية

وحدة الرقابة على األسواق
المالية

Euromoney Learning

لندن ،المملكة المتحدة

مديرية التدقيق الداخلي

هيئة األسواق المالية
بالتعاون مع خبراء من
البنك الدولي

وحدة الرقابة المالية
بيروت ،لبنان

مديرية الشؤون القانونية
مديرية األبحاث واإلعالم
مديرية التدقيق الداخلي

التنظيــم الذاتــي “.”SRO
لقــد كانــت هــذه التجربــة فريــدة مــن نوعهــا ،إذ خرجنــا بانطبــاع أن قســمًا كبيــرًا مــن التحديــات
ـد مــا ،لذلــك مــن المهــم حضــور دورات تدريبيــة
التــي تواجههــا الهيئــات الرقابيــة متشــابهة إلــى حـ ٍ
نســتقي منهــا تجربــة األســواق المتطــورة و كيفيــة عمــل األنظمــة الرقابيــة فيهــا واألطــر المعتمدة
لمعالجــة التحديــات الجديــدة.

فاليري حروق،
وحدة الرقابة على األسواق المالية
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على صعيد التواصل مع الجمهور

نظــرًا ألن حمايــة المســتثمر مــن أهــم المواضيــع األساســية التــي تعمــل عليهــا الهيئــة ،فالموقــع الــذي تديــره وتطــوره مديريــة األبحــاث

كان لمديريــة األبحــاث واإلعــام دور فاعــل فــي التحضيــر لعــدد مــن المؤتمــرات التــي عقدتهــا

واإلعــام خصــص جــزءًا مختصــً بتثقيــف المســتثمر [ ]Investor Educationعلــى المبــادئ األساســية لالســتثمار ممــا يســاهم فــي فهــم

الهيئــة برعايــة رئيســها األســتاذ ريــاض ســامه ،بحيــث تميــزت المؤتمــرات بمشــاركة واســعة مــن قبــل

المخاطــر المتعلقــة بمختلــف األوراق واألدوات الماليــة المرخصــة فــي األســواق الماليــة المحليــة والعالميــة .فيتضمــن البرنامــج كتيبــات

الناشــطين فــي األســواق الماليــة .وبدورهــا ،أرســت المديريــة تعميــم نشــرة إخباريــة الكترونيــة مفصلــة

ومراجــع وفيديوهــات مختصــة بالمواضيــع المطروحــة ،منهــا علــى ســبيل المثــال نصائــح علــى كيفيــة تجنــب الوقــوع ضحيــة احتيــال مالــي،

علــى الســوق ،متضمنـ ً
ـة أبــرز مــا دار مــن نقاشــات فــي المؤتمــرات التــي قامــت أو ســاهمت بهــا الهيئــة.

باإلضافــة إلــى توجيهــات حــول التأكــد مــن أن كافــة المؤسســات واألفــراد الســاعون إلــى تســويق اســتثمارات للزبائــن حاصليــن علــى ترخيــص

باإلضافــة إلــى نشــر ومواكبــة جميــع نشــاطات الهيئــة فــي اإلعــام ،تابعــت مديريــة األبحــاث واإلعــام

وموافقــه الهيئــة ،كمــا بعــض النصــح حــول أفضــل الطــرق لتعييــن مستشــار مالــي مــن أصحــاب االختصــاص.

علــى الصعيــد الداخلــي تحضيــر التقاريــر اإلعالميــة اليوميــة التــي تلخــص أهــم مــا أتــى فــي الصحــف

أمــا مــن الناحيــة التقنيــة ،وحمايـ ً
ـة للمعلومــات لــدى الهيئــة ولقدرتهــا علــى اإلســتمرار فــي خدمــة الســوق والتواصــل مــع الجمهــور ،قامــت

االقتصاديــة المحليــة والعالميــة لمشــاركتها مــع مجلــس اإلدارة وكافــة العامليــن لــدى الهيئــة .كمــا

مديريــة المعلوماتيــة خــال العــام المنصــرم بوضــع الخطــط والسياســات لبنــاء وتطويــر وتشــغيل ومتابعــة وصيانــة قواعــد المعلومــات

اســتمرت بتحضيــر البيانــات الماليــة اليوميــة والدوريــة والمتعلقــة بالحركــة علــى بورصــة بيــروت كمــا

والبيانــات والخــوادم واألجهــزة والبرامــج والشــبكات واألرشــفة وأســاليب الحمايــة المتعلقــة بهــا .ونظــرًا إلــى تفشــي البرمجيــات الخبيثــة

البيانــات اإلحصائيــة المتعلقــة بصناديــق اإلســتثمار الجماعــي واألدوات المركبــة لدى كافة المؤسســات

[ ]Malwareوالتهديــدات المســتمرة المتقدمــة [ ]Advanced Persistent Threatsوبــروز تهديــدات الصفــر يــوم []Zero-Day threats

الماليــة وشــركات الوســاطة الماليــة والمصــارف لنشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة.

بوتيــرة متســارعة ،يصبــح العمــل لتأميــن بيئــة تشــغيلية ســليمة وآمنــة تحديــً لــكل العامليــن فــي مجــال المعلوماتيــة وخصوصــً أقســام
األمــن المعلوماتــي .وعليــه فقــد دأبــت المديريــة خــال العــام المنصــرم علــى القيــام بمراجعــة شــاملة للسياســات واإلجــراءات المتبعــة

تطوير الموقع االكتروني للهيئة
انطالقــً مــن رؤيتهــا وخبرتهــا فــي التواصــل مــع الجمهــور ،اســتكملت مديريــة األبحــاث واإلعــام

والبحــث عــن أي نقــاط ضعــف محتملــة والعمــل علــى معالجتهــا .كمــا تــم إجــراء فحوصــات للثغــرات [ ]Vulnerability Assesmentلجميــع
األنظمــة والتطبيقــات المعمــول بهــا والحــرص علــى إبقائهــا مصححــة بالكامــل [.]Fully Patched

تطويــر موقــع الهيئــة علــى شــبكة اإلنترنــت فــي العــام  2016لينطلــق فــي تصميــم جديــد فــي بدايــة
العــام  ،2017وذلــك بعــد التأكــد مــن تطابــق التصميــم المقتــرح مــع رؤيــة الهيئــة العمليــة ،وبعــد إجــراء

وفــي ســبيل دعــم عمــل الهيئــة اليومــي وترشــيده ،قامــت المديريــة بوضــع دراســة شــاملة عــن أنظمــة إدارة المــوارد [Enterprise Resource

كافــة االختبــارات لتأميــن التجربــة األمثــل لــرواد الموقــع ،اكانــوا مــن العامليــن أو المســتثمرين فــي

 ]Planningوممــا قــد ينتــج عــن اعتمــاد هــذا النظــام مــن تحســين فــي اإلنتاجيــة وتســهيل ألعمــال المــوارد البشــرية وأنظمــة المحاســبة

األســواق.
ويتميــز التصميــم الجديــد بعــدة خصائــص منهــا إبــراز المفاهيــم األساســية التــي عملــت الهيئــة علــى
ارســائها منــذ تأسيســها وعلــى مــدار الســنوات الخمــس الماضية ،ومنهــا الشــفافية وحماية المســتثمر
عبــر التثقيــف المالــي [ ]Investor Educationواألنظمــة التطبيقيــة التــي عملــت علــى إطالقهــا .كمــا

والدفــع والتدقيــق الداخلــي .كمــا باشــرت بالتنســيق مــع الجهــات الخارجيــة المعنيــة فــي عــدة مشــاريع أهمهــا مشــروع اإلنتقــال إلــى المقــر
الجديــد للهيئــة المفتــرض إنجــازه فــي صيــف  2017ومــا يترتــب عليــه مــن تجهيــز للبنــى التحتيــة للمعلوماتيــة مــن تصميــم وأجهــزة وتمديــدات،
إضافـ ً
ـة إلــى اعتمــاد نظــام إلكترونــي لتوزيــع البريــد الصــادر والــوارد لتســيير عمــل الهيئــة بالطــرق والتقنيــات األمثــل.

أتاحــت الهيئــة ،مــن خــال التصميــم الجديــد ،الفرصــة للجمهــور واألخصائييــن فــي األســواق الماليــة
بالوصــول إلــى معلومــات تعتبــر أساســية لعمــل االســواق ،كالتقاريــر الدوريــة التــي تلخــص حركــة
األســواق ،والتقاريــر المتعلقــة بالصناديــق اإلســتثمارية المرخصــة مــن قبــل الهيئــة ،فض ـ ً
ا عــن كافــة
القوانيــن واألنظمــة التطبيقيــة المتعلقــة باألســواق الماليــة فــي لبنــان .وفــي هــذا اإلطــار ،اســتحدثت
الهيئــة صفحــات متخصصــة للمســتثمر تقــدم مــن خاللهــا نبــذة ســريعة عــن األنظمــة التطبيقيــة
المرعيــة اإلجــراء ،باإلضافــة إلــى صفحــات متخصصــة بتثقيــف المســتثمر واطالعــه علــى أبســط
مفاهيــم األســواق الماليــة فــي العالــم وكيفيــة مقاربتهــا مــن منطلــق التحــوط للمخاطــر التــي قــد
تنبثــق عنهــا.
ـدد رئيــس
وفــي تعليقــه علــى إطــاق التصميــم الجديــد لصفحتهــا الرســمية علــى شــبكة األنترنــت ،شـ َ
الهيئــة ،حاكــم مصــرف لبنــان األســتاذ ريــاض ســامه «علــى أهميــة هــذه الخطــوة التــي تعــزز التواصــل
بيــن الهيئــة والقطــاع المالــي والجمهــور بحيــث تقــدم خدمــات تعنــى فــي الدرجــة األولــى بحمايــة
المســتثمر ،ممــا يســاعد فــي خلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة للمواطــن اللبنانــي أينمــا كان فــي العالــم».

الموقع الرسمي لهيئة األسواق المالية على شبكة اإلنترنت
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وعلــى صعيــد ماليــة الهيئــة ،فقــد بلغــت نفقــات الهيئــة فــي العــام  2016حوالــي  10.3مليــار ليــرة لبنانية

موازنة عام ٢٠١٦
(ماليين الليرات)

وتشـ ّ
ـكل النفقــات الجاريــة حوالــي  %95مــن المجمــوع والجــزء األكبــر مــن هــذه النفقــات يذهــب إلــى

كانون

تتضمــن األجــور وملحقاتهــا.
أعبــاء الموظفيــن ا ّلتــي
ّ
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الماليــة تظهــر بشــكل عــادل الوضــع المالــي للهيئــة .
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المتوقــع أن تــزداد نفقــات الهيئــة فــي العــام  2017بحســب الموازنــة التــي أقرّ هــا مجلــس اإلدارة
ومــن
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وقــد قامــت شــركة  Deloitte & Toucheبتدقيــق الحســابات النهائيــة للعــام  2016وفــق للمعاييــر
الدوليــة للتدقيــق والتــي تتط ّلــب التق ّيــد بقواعــد الســلوك المهنــي .وقــد اســتنتجت ّ
أن جميــع البيانــات

بمبلــغ  1.4مليــار ليــرة لبنانيــة وتعكــس الزيــادة بشــكل أساســي ارتفــاع فــي األجــور الناتــج عــن تعييــن
بعــض المراكــز الشــاغرة.
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 2.7حركة األسواق المالية في لبنان

جدول رقم ()2

مؤشر القيمة السوقية لألسهم المدرجة في بورصة بيروت 2016 - 2014

بورصة بيروت

١٣٥.٠٠
١٢٥.٠٠

جدول رقم ()1

اسم الشركات المدرجة

١١٥.٠٠

مالي

غير مالي

١٠٥.٠٠

البنك اللبناني للتجارة

سوليدير

٩٥.٠٠

بنك عوده

شركة ريمكو

٨٥.٠٠

بنك بيروت

شركة الترابة اللبنانية هولسيم

بنك بيبلوس

شركة اإلسمنت األبيض

كانون
الثانــي

آذار

شباط

نيسان

أيار

حزيران

تموز

آب

أيلول

تشرين
األول

تشرين
الثاني

كانون
األول

بنك بيمو
بنك لبنان والمهجر
اإلجمالي

6

4

مؤشر القيمة السوقية للمصارف المدرجة في بورصة بيروت 2016 - 2014
٧٧٠.٠٠
٧٥٠.٠٠

ترجــع بدايــة بورصــة بيــروت إلــى ســنة  1920زمــن االنتــداب الفرنســي ،وهــي لغايــة يومنــا هــذا تعد الســوق

٧٣٠.٠٠

الوحيــدة لــأوراق الماليــة فــي لبنــان .وشــهدت الســوق فترتهــا الذهبيــة فــي الخمســينات والســتينات

٧١٠.٠٠

قبــل أن تشــهد ركــودا بســبب الحــرب ،حيــث أغلقــت ســنة  1983بســبب الوضــع االقتصــادي واألمنــي

٦٩٠.٠٠

المتدهــور حتــى عــاد العمــل عليهــا فــي كانــون الثانــي .1996

٦٧٠.٠٠

يبلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي بورصــة بيــروت  ،10موجــودة فــي الجــدول رقــم ( )1أعــاه ،إلــى جانــب

٦٥٠.٠٠

عــدة أدوات مركبــة وصنــادق اســتثمارية .إرتفعــت حجــم بورصــة بيــروت الســوقية بســبة  %5.46فــي آخــر
ســنة  2016وأصبحــت  11.833مليــار دوالر أميركــي مقابــل  11.220مليــار دوالر فــي آخــر .2015

كانون
الثانــي

شباط

فــي ســنة  ،2016شــطب مــن التــداول ســهمين؛ البنــك اللبنانــي للتجــارة أســهم تفضيليــة «أ» ،بنــك بيــروت

آذار

٢٠١٤

نيسان

أيار

٢٠١٥

حزيران

تموز

آب

أيلول

تشرين
األول

تشرين
الثاني

كانون
األول

٦٣٠.٠٠

٢٠١٦

أســهم تفضيليــة « .»Eوقــد كان هنــاك إدراجٌ لســهمين؛ البنــك اللبنانــي للتجــارة أســهم تفضيليــة «ث»،
وبنــك بيــروت أســهم تفضيليــة «.»K

يقــدم الجــدول رقــم ( )2صــورة واضحــة عــن معــدل حركــة مؤشــر القيمــة الســوقية لألســهم المدرجــة فــي بورصــة بيــروت جنبــً إلــى جنــب
مــع مؤشــر القيمــة الســوقية للمصــارف المدرجــة فــي بورصــة بيــروت خــال الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن  2014إلــى  .2016اظهــر معــدل مؤشــر
القيمــة الســوقية لألســهم المدرجــة فــي بورصــة بيــروت خــال كانــون األول  2016تقدمــً بنســبة  %12.22إذ أقفــل علــى المعــدل  111.18نقطــة مقابل
 99.07نقطــة فــي كانــون األول  ،2015وذلــك بعدمــا كان األداء فــي بدايــة عــام  ٢٠١٦فــي أدنــى مســتوياته مقارنـ ً
ـة باألعــوام الماضيــة ليســجل
ـداء مــن تشــرين األول  .٢٠١٦أمــا معــدل مؤشــر القيمــة الســوقية للمصــارف المدرجــة فــي بورصــة بيــروت فقــد أظهــر تقدمــً
تحســنًا ملحوظــً ابتـ ً
خــال كانــون األول  2016بنســبة  %13.49إذ أقفــل علــى المعــدل  757.79نقطــة مقابــل  667.73نقطــة فــي كانــون األول .2015
أمــا إقفــال معــدل مؤشــر القيمــة الســوقية لألســهم المدرجــة فــي بورصــة بيــروت لســنة  ،2016فقــد أظهــر تراجعــً بنســبة  %5.40إذ كان الفــارق
فــي المعــدل  96.73نقطــة فــي العــام  2016مقابــل  102.24نقطــة فــي العــام  .2015أمــا معــدل مؤشــر القيمــة الســوقية للمصــارف المدرجــة فــي
بورصــة بيــروت قــد أظهــر تقدمــً ســنة  2016بنســبة  ،%3.31إذ كان الفــارق فــي المعــدل  689.56نقطــة فــي العــام  2016مقابــل  667.46نقطــة فــي
العــام .2015
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جدول رقم ()٣
ّ
ملخص تقرير سوق ▼

2014

2015

2016

عدد العمليّات على السوق

10.805

9.745

10.939

كميّة األسهم المتداولة

96.790.303

74.774.129

119.745.228

قيمة األسهم المتداولة ()$

661.412.925

629.973.104

963.814.191

متوسط القيمة لكل يوم عمل ()$
ّ

2.699.645

2.592.482

3.982.703

متوسط لكل يوم عمل
حجم
ّ

395.062

307.712

494.815

القيمة/الكميّة

6.83

8.43

8.00

عدد أيام التداول

245

243

242

سيولة السوق ▼

2014

2015

2016

نسبة الدوران في التداول (Turnover
 =)Ratioقيمة التداول السنوية  /معدل

النطاق الجغرافي لالستثمار

%١٣
أسهم

%٢٦

%٣٩

عالمي ودولي

أوراق ماليّة

%١٧
تخصيص مختلط

%٤
الواليات المتحدة
األميركية

%٢٢

%٤٨

لبنان

%5.97

%5.54

نوع االستثمار

%١٣

الشرق األوسط

%8.57

%١٨
أوراق ماليّة ذات الدخل الثابت

سوق المال

القيمة السوقية السنوية
نسبة األسهم الحرّ ة

%92.86

%92.74

%100.07

حجم السوق ▼

2014

2015

2016

جدول رقم ()4
موجز عن هيئات اإلستثمار الجماعيّة المحلية

إجمالي عدد األوراق الماليّة المدرجة

30

30

30

إجمالي عدد صناديق اإلستثمار

23

إجمالي عدد المكتتبين

5.478

إجمالي عدد الشركات المدرجة

10

10

10

مجموع اإلشتراكات ()$

1.043.272.435.81$

11.076

11.365

11.248

رأسمال متحرّ ك

23

محدد
رأسمال
ّ

-

متوسط القيمة السوقيّة في السنة الحاليّة
ّ
(مليون دوالر أميركي)

العملة
يقــدم الجــدول رقــم ( )3ملخــص حــول الحركــة علــى بورصــة بيــروت ،حيــث يشــير إلــى ارتفــاع كميــة
األســهم المتداولــة فــي العــام  2016بنســبة  %60.14لتصبــح  119.745.228ســهمًا مقابــل  74.774.129ســهمًا
فــي أخــر ســنة 2015؛ أمــا قيمــة األســهم المتداولــة فقــد إرتفعــت بنســبة  %52.99فــي أخــر كانــون األول
 2016لتصبــح  964مليــون دوالر أميركــي مقابــل  630مليــون دوالر أميركــي تاريــخ إقفــال التــداول عــام .2015
تجــدر اإلشــارة إلــى إن إحــدى أبــرز األســباب لهــذا االرتفــاع عــدد العمليــات علــى الســوق فــي ســنة 2016
إلــى  10.939عمليــة مقابــل  9.745عمليــة فــي نهايــة  ،2015أي بارتفــاع يقــارب الـــ  ،%12.25لتكــون ســنة ٢٠١٦
ـة وكميـ ً
األفضــل منــذ العــام  ٢٠١٤مــن ناحيــة التــداول ،قيمـ ً
ـة.

USD
LBP
JOD
EUR

13
7
1
2
نوع االستثمار
9
4
4
3
3

أوراق مالية
أوراق مالية ذات الدخل الثابت
تخصيص مختلط
أسهم
سوق المال
قطاع اإلستثمار

11
6
5
1

الشرق االوسط
عالمي ودولي
لبنان
الواليات المتحدة األمريكية
المؤسسة
نوع
ّ
مصرف
مؤسسة مالية
ّ

22
1

يشــير الجــدول رقــم ( )٤إلــى عــدد صناديــق اإلســتثمار الجماعيــة المحليــة ،أي  23صنــدوق ،والتــي يبلغ مجمــوع اكتتابات المشــتركين بهــا حوالي
 1.043$مليــار دوالر أميركــي %48 .مــن الصناديــق ترتكــز علــى إســتثمارات فــي منطقــة الشــرق األوســط ،حيــث تتمحــور معظــم إســتثماراتها فــي
األوراق الماليــة ( )%39وســوق المــال (.)%13
39

ارتفعت قيمة
اإلشتراكات في
هيئات اإلستثمار
الجماعي المحلية
بشكل ملحوظ
لتتخطى عتبة
المليار دوالر
أميركي في عام
٢٠١٦

								
هيئات استثمار جماعي محلية

التغيير السنوي في عدد هيئات االستثمار الجماعي المحلية

							
نسبة التغيير بين  2015و 2016

عدد هيئات االستثمار الجماعي المحلية
2015

2016

نسبة التغير بين  2015و 2016

مصارف

23

22

%4.35-

مؤسسات مالية

1

1

%0

المجموع اإلجمالي

24

23

%4.17-

بالرغــم مــن االنخفــاض البســيط للعــدد اإلجمالــي لهيئــات اإلســتثمار الجماعــي المحليــة ،ارتفعــت
قيمــة اإلشــتراكات بشــكل ملحــوظ لتتخطــى عتبــة المليــار دوالر أميركــي فــي عــام  ٢٠١٦وارتفــع عــدد
المشــتركين بنســبة تقــارب  ٪١٠٫١١ممــا يبيــن إقبــا ً
ال واضحــً علــى هيئــات اإلســتثمار الجماعــي المحليــة.

النوع

العدد

عدد المشتركين

قيمة اإلشتراك

أسهم

%0

%19.57-

%0.55-

أوراق مالية ذات الدخل الثابت

%100

%8.21

%9.17-

تخصيص مختلط

%300

%3990.91

%1859.48

سوق المال

%50-

%15.91-

%0.32

أوراق مالية

%25-

%8.03-

%10.16-

المجموع اإلجمالي

%4.17-

%10.11

%7.71

2015
النوع

العدد

النسبة

عدد المشتركين

النسبة

قيمة اإلشتراك (مليون دوالر)

النسبة

أسهم

3

%12.50

46

%0.92

197.64

%20.40

أوراق مالية ذات الدخل الثابت

2

%8.33

195

%3.92

17.11

%1.77

تخصيص مختلط

1

%4.17

22

%0.44

7.14

%0.74

سوق المال

6

%25.00

44

%0.88

195.92

%20.23

أوراق مالية

12

%50.00

4668

%93.83

550.79

%56.86

المجموع اإلجمالي

24

%100

4٫975

%100

968.60$

%100

2016
النوع

العدد

النسبة

عدد المشتركين

النسبة

قيمة اإلشتراك (مليون دوالر)

النسبة

أسهم

3

%13.04

37

%0.68

196.56

%18.84

أوراق مالية ذات الدخل الثابت

4

%17.39

211

%3.85

15.54

%1.49

تخصيص مختلط

4

%17.39

900

%16.43

139.81

%13.40

سوق المال

3

%13.04

37

%0.68

196.56

%18.84

أوراق مالية

9

%39.13

4293

%78.37

494.80

%47.43

المجموع اإلجمالي

23

%100

5٫478

%100

1٫043.27$

%100
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يبيــن الجــدول رقــم ( )٥أن عــدد إجمالــي صناديــق األســتثمار األجنبيــة بلــغ  ٤٦٧صندوقــً ،أي إنخفــاض بحوالــي  ٪٥مــن العــام  ،٢٠١٥وبتحســن

جدول رقم ()5

يقــارب الـــ  ٪٢٨،٨فــي نسســبة اإلشــتراكات لتصــل إلــى حوالــي  ٩٠٢مليــار دوالر أميركــي ،تركــز حوالــي الـــ  ٪٦٣منهــا فــي الصناديــق المتخصصــة

موجز عن هيئات اإلستثمار الجماعيّة األجنبية

فــي األســهم الماليــة وحوالــي الـــ  ٪١٨،٥علــى صناديــق مبنيــة علــى أوراق ماليــة ذات الدخــل الثابــت .كمــا يبيــن الجــدول ان المكتتببــن فــي

إجمالي عدد صناديق اإلستثمار

467

إجمالي عدد المكتتبين

3٫933

مجموع اإلشتراكات ()$

$902٫141٫318.39

رأسمال متحرّ ك

451

محدد
رأسمال
ّ

5

صندوق األموال

3

صندوق التحوط

8
العملة

USD
EUR
GBP
CHF
JPY
CAD
LBP
SAR

%٥٫٧٨ %٠٫٢١
األوراق البديلة

%٠٫٨٦

سوق السلع

%٠٫٤٣

%٠٫٢١
%٣٫٨٥

%٠٫٤٣

%٦٫٦٤
%٠٫٢١

متنوع

303
131
12
11
4
3
1
2
نوع االستثمار

أسهم
أوراق مالية ذات الدخل الثابت
تخصيص مختلط
األوراق البديلة
أوراق مالية
متنوع
سوق المال
األوراق المالية المتخصصة
صناديق التحوط
سوق السلع
العقارات
قطاع اإلستثمار
عالمي ودولي
أوروبا
آسيا
أمريكا الشمالية
الشرق االوسط
أمريكا الالتينية
روسيا
األسواق الناشئة
بلدان المنظمة
المؤسسة
نوع
ّ
مصرف
مؤسسة مالية
ّ

صناديــق اإلســتثمار األجنبيــة قــد فضلــوا االســتثمار فــي النطــاق الجغرافــي الدولــي.

أسهم

%٦٢٫٩٦

أوراق مالية ذات الدخل الثابت
صناديق التحوط
تخصيص مختلط

%١٨٫٤٢

سوق المال
العقارات
أوراق مالية
األوراق المالية المتخصصة

294
86
31
27
18
4
2
2
1
1
1
249
84
60
38
15
7
7
6
1
348
119

43

عدد الصناديق
التي تسوقها
مؤسسات
الوساطة المالية
والمؤسسات
المالية قد ارتفع
بنسبة  ٪١٩عن
العام .٢٠١٥

٢٠١٥

التغيير السنوي في عدد هيئات االستثمار الجماعي أجنبية
عدد هيئات االستثمار الجماعي األجنبية

النوع

العدد

النسبة

عدد المشتركين

النسبة

قيمة اإلشتراك (مليون دوالر)

النسبة

2015

2016

نسبة التغير بين  2015و 2016

األوراق البديلة

19

%3.86

42

%1.01

9.56

%1.37

مصارف

392

348

%11.22-

سوق السلع

4

%0.81

4

%0.10

1.49

%0.21

مؤسسات مالية

100

119

%19

متنوع

8

%1.63

69

%1.65

6.46

%0.92

المجموع اإلجمالي

492

467

%5.08-

أسهم

308

%62.60

1506

%36.08

92.11

%13.16

أوراق مالية ذات الدخل الثابت

77

%15.65

594

%14.23

85.16

%12.16

صناديق التحوط

12

%2.44

388

%9.30

60.38

%8.62

تخصيص مختلط

39

%7.93

258

%6.18

53.49

%7.64

سوق المال

1

%0.20

1

%0.02

1.29

%0.18

العقارات

1

%0.20

1

%0.02

0.02

%0.00

أوراق مالية

22

%4.47

1310

%31.38

390.18

%55.72

األوراق المالية المتخصصة

1

%0.20

1

%0.02

0.07

%0.01

المجموع اإلجمالي

492

%100

4٫174

%100

700.20$

%100

إنخفــض عــدد صناديــق اإلســتثمار الجماعــي األجنبيــة عــام  ٢٠١٦بنســبة  ،٪٥٫٠٨أتــى المجمــوع اإلجمالــي
 ٤٦٧صندوقــً بحيــث حافظــت األســهم واألوراق الماليــة واألوراق الماليــة ذات الدخــل الثابــت علــى
النســبة األكبــر مــن عــدد المشــتركين وقيمــة اإلشــتراكات.
بالرغــم مــن انخفــاض المجمــوع اإلجمالــي لعــدد هيئــات اإلســتثمار الجماعــي األجنبيــة ،فقــد ارتفعــت
قيمــة اإلشــتراك اإلجماليــة فــي الصناديــق األجنبيــة بنســبة  .٪٢٨٫٨٤الجديــر بالذكــر أن عــدد الصناديــق
التــي تســوقها مؤسســات الوســاطة الماليــة والمؤسســات الماليــة قــد ارتفــع بنســبة  ٪١٩عــن العــام
.٢٠١٥

								
هيئات استثمار جماعي أجنبية
						
نسبة التغير بين  2015و 2016
النوع

العدد

عدد المشتركين

قيمة اإلشتراك

األوراق البديلة

%42.11

%26.19

%81.85

سوق السلع

%75.00-

%75.00-

%97.53-

متنوع

%50.00-

%20.29-

%19.89-

أسهم

%4.55-

%22.24-

%54.53-

أوراق مالية ذات الدخل الثابت

%11.69

%18.35-

%12.39

صناديق التحوط

%91.67-

%12.89

%4.15

تخصيص مختلط

%20.51-

%22.09

%22.75

سوق المال

%100.00

%100.00

%91.33-

العقارات

%0.00

%200.00

%89.46

أوراق مالية

%18.18-

%7.48

%57.10

األوراق المالية المتخصصة

%100.00

%100.00

%340.30

المجموع اإلجمالي

%5.08-

%5.77-

%28.84

2016
النوع

العدد

النسبة

عدد المشتركين

النسبة

قيمة اإلشتراك (مليون دوالر)

النسبة

األوراق البديلة

27

%5.78

53

%1.35

17.39

%1.93

سوق السلع

1

%0.21

1

%0.03

0.04

%0.00

متنوع

4

%0.86

55

%1.40

5.17

%0.57

أسهم

294

%62.96

1171

%29.77

41.88

%4.64

أوراق مالية ذات الدخل الثابت

86

%18.42

485

%12.33

95.71

%10.61

صناديق التحوط

1

%0.21

438

%11.14

62.88

%6.97

تخصيص مختلط

31

%6.64

315

%8.01

65.65

%7.28

سوق المال

2

%0.43

2

%0.05

0.11

%0.01

العقارات

1

%0.21

3

%0.08

0.04

%0.00

أوراق مالية

18

%3.85

1408

%35.80

612.97

%67.95

األوراق المالية المتخصصة

2

%0.43

2

%0.05

0.30

%0.03

المجموع اإلجمالي

467

%100

3٫933

%100

902.14$

%100
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 .2.8توقيع مذكرات تفاهم

الئحة باالتفاقيات الموقعة منذ اطالق عمل هيئة األسواق المالية
#

التاريخ

البلد

الهيئة

1

2014/5/5

جمهورية فرنسا

هيئة األسواق المالية

2

2014/11/25

جمهورية مصر العربية

الهيئة العامة للرقابة المالية

3

2014/12/15

قطر

هيئة تنظيم مركز قطر للمال

4

2015/6/1

الجمهورية العربية التونسية

هيئة السوق الماليّة

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة وهيئــة الرقابــة الماليــة

5

2015/12/1

اإلمارات العربية المتحدة

السلطة التنظيميّة للخدمات الماليّة

االتحاديــة األلمانيــة

6

2016/2/29

اإلمارات العربية المتحدة

هيئة األوراق المالية والسلع

وقعــت هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة ممثلـ ً
ّ
ـة برئيســها األســتاذ ريــاض ســامه مذكــرة تفاهــم مــع

7

2016/5/20

ألمانيا اإلتحادية

هيئة الرقابة األلمانية

هيئــة الرقابــة الماليــة االتحاديــة فــي المانيــا  BAFINممثلــة بالرئيســة التنفيذيــة للرقابــة علــى األوراق

8

2017/1/24

روسيا اإلتحادية

البنك المركزي لالتحاد الروسي

9

2017/3/7

سلطنة عُ مان

الهيئة العامة لسوق المال

تعمــل هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة منــذ تأسيســها علــى عقــد اتفاقيــات دوليــة ذات طابــع
اســتراتيجي مــع ســائر نظرائهــا الدولييــن وذلــك مــن منطلــق التعــاون والتنســيق بيــن الهيئــات الرقابيــة
فــي األســواق الماليــة لتحصيــن األســواق المحليــة عبــر وضــع أطــر التعــاون بيــن المؤسســات والســبل
المتاحــة لتطويرهــا.

الماليــة الســيدة اليزابيــث روغيــل فــي مدينــة بــون األلمانيــة وذلــك بحضــور عضــو المجلــس التنفيــذي
ّ
المذكــرة إلــى وضــع إطــار للتعــاون
األســتاذ ســامي صليبــا فــي العشــرين مــن أيــار  .2016تهــدف هــذه
ممــا
يشــمل تقديــم المســاعدة وتســهيل تبــادل المعلومــات التنظيميــة والتقنيــة بيــن الهيئتيــن ّ
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يســاهم فــي تعزيــز شــفافية أســواق األدوات الماليــة وتطويرهــا وحمايــة المســتثمرين فيهــا .وجــاءت
هــذه المذكــرة لتلبّــي رغبــة الطرفيــن فــي التعــاون وال ّتنســيق بيــن البلديــن ،حيــث شــملت مذكــرة

التعاون مع البنك الدولي من خالل FIRST Initiative

ونصــت علــى إمكانيــة تنظيــم برامــج مشــتركة مــن أجــل
التفاهــم آليــة لتبــادل الخبــرات والمعلومــات ّ

فــي إطــار تعاونهــا مــع البنــك الدولــي مــن ضمــن إتفاقيــة  ،FIRSTنظمــت هيئــة األســواق الماليــة سلســلة ورش عمــل داخليــة بهــدف تعزيــز

تدريــب وتنميــة كفــاءة العامليــن لديهمــا.

وبنــاء القــدرات الفنيــة علــى الرقابــة واإلشــراف ،آخرهــا بالتعــاون مــع أخصائييــن مــن البنــك الدولــي فــي  13و  14كانــون األول  ،2016حــول تفعيــل
الرقابــة وتنظيــم عمــل هيئــات االســتثمار الجماعــي مــن ضمــن مفاهيــم األنظمــة التطبيقيــة التــي أطلقتهــا الهيئــة فــي هــذا اإلطــار.

مذكــرة تفاهــم بيــن الســلطة التنظيميــة للخدمــات الماليــة التابعــة لســوق أبوظبــي

لبنان عضو مشارك في المنظمة الدولية لهيئات سوق المال الـ IOSCO

العالمــي [ ]FSRAوهيئــة األســواق الماليــة فــي لبنــان

وافقــت المنظمــة الدوليــة لهيئــات ســوق المــال  IOSCOعلــى انضمــام لبنــان إلــى المنظمــة كعضــو مشــارك  Associate Memberممثـ ً
ا

بتكليــف مــن نائــب رئيــس هيئــة األســواق الماليــة ،وردّ ًا علــى كتــاب كان قــد ورد مــن ســوق أبوظبــي
العالمــي ،باشــر األميــن العــام اتصاالتــه مــع مســؤول العالقــات الخارجيــة لــدى الســلطة التنظيميــة
ّ
مذكــرة تفاهــم بيــن هيئــة
ـم إعــداد
للخدمــات الماليــة التابعــة لســوق أبوظبــي العالمــي [ ]FSRAوتـ ّ
األســواق الماليــة فــي لبنــان مــن جهــة والســلطة التنظيميــة للخدمــات الماليــة التابعــة لســوق أبوظبــي
العالمــي .وتهــدف هــذه المذكــرة إلــى توفيــر أســاس رســمي للتعــاون ،بمــا فــي ذلــك تبــادل المعلومــات
والمســاعدة فــي مجــال التحقيقــات ،مــن أجــل تطويــر األنظمــة الماليــة الخاضعــة لســلطة كل مــن
كل مــن ســوق أبوظبــي العالمــي وهيئــة األســواق الماليــة فــي لبنــان وفقــا للمعاييــر التــي وضعتهــا
المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة  ،IOSCOوالمبــادئ األساســية للرقابــة المصرفيــة الفعالــة

بهيئــة األســواق الماليــة .تأتــي هــذه الخطــوة بعــد تأكيــد رئيــس هيئــة األســواق الماليــة ،حاكــم مصــرف لبنــان ،علــى المضــي فــي تعزيــز التعاون
وتوثيقــه مــع األجهــزة الرقابيــة المحليــة والدوليــة واســتكمال الجهــود كافــة تمهيــدًا النضمــام الهيئــة إلــى الـــ IOSCOفــي العــام ،2016
ممــا يســاهم فــي توثيــق عالقاتهــا مــع الهيئــات الرقابيــة علــى الصعيــد الدولــي و تعزيــز عامــل الثقــة ورفــع مســتوى االســتثمار فــي األســواق
ّ
الماليــة اللبنانيــة .ويعتبــر هــذا القبــول بمثابــة اعتــراف دولــي باعتمــاد الهيئــة ألفضــل المعاييــر الدوليــة ضمن األطــر الرقابيــة والتنظيميــة والتقنية
التــي أرســتها فــي األســواق الماليــة اللبنانيــة ويأتــي بعــد توقيــع لبنــان علــى عــدد مــن اتفاقيــات التعــاون مــع نظرائــه مــن الــدول األعضــاء فــي
منظمة الـــ .IOSCO
مــن جهــة أخــرى ،ســيوفر انتســاب الهيئــة إلــى المنظمــة الدوليــة لهيئــات ســوق المــال المظلــة والمواكبــة الدوليــة لعملهــا مــن الناحيــة الفنيــة
والتنظيميــة عنــد الحاجــة ويزيــد مــن قدرتهــا علــى االســتفادة مــن التجــارب الدوليــة ،وسيســمح لهــا باالنضمــام إلــى عضويــة إحــدى أهــم لجــان

التــي وضعتهــا لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة والتوصيــات بشــأن مكافحــة تبييــض األمــوال التــي

منظمــة  ،IOSCOوهــي لجنــة النمــو واألســواق الناشــئة والتــي تعــد مــن أكثــر اللجــان فعاليــة وتأثيــرًا فــي المنظمــة ،بعــد انضمامهــا إلــى

وضعتهــا مجموعــة العمــل المالــي.

اللجنــة اإلقليميــة لــدول أفريقيــا والشــرق األوســط التابعــة لمنظمــة الـــ .IOSCO
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منتدى صندوق النقد العربي حول حوكمة سلطات االشراف والرقابة في المنطقة العربية

حضــر األميــن العــام لهيئــة األســواق الماليــة ،الدكتــور ســعادة شــامي ،المؤتمــر الســنوي الـــ  41للمنظمــة

شــارك نائــب رئيــس الهيئــة ،عضــو مجلــس اإلدارة ،األســتاذ ســامي صليبــا فــي منتــدى حوكمــة ســلطات اإلشــراف والرقابــة فــي المنطقــة

الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة الــذي عقــد فــي ليمــا ،بيــرو فــي  8أيــار  .2016وعلــى هامــش المؤتمــر،

العربيــة مــن تنظيــم صنــدوق النقــد العربــي والــذي اســتمرت فعالياتــه طــوال يوميــن فــي شــباط  ،2016بحضــور عــدد مــن كبــار المســؤولين

شــارك األميــن العــام فــي عــدد مــن اللقــاءات مــن أبرزهــا اجتماعــً للهيئــات التنظيميــة والرقابيــة العربيــة

والخبــراء مــن المؤسســات الماليــة والهيئــات الدوليــة ووزارات االقتصــاد والماليــة والتجــارة والمصــارف المركزيــة وهيئــات اســواق المــال وغــرف

لمناقشــة القضايــا ذات االهتمــام المشــترك ،كالعمــل علــى اعتمــاد نســخة مطــورة مــن مذكــرة

التجــارة والصناعــة فــي الــدول العربيــة.

ً
ً
رســمية لــدى منظمــة الـــ
كلغــة
التفاهــم المتعــددة األطــراف  ، eMMOUواعتمــاد اللغــة العربيــة

وفــي كلمتــه االفتتاحيــة أكــد المديــر العــام ورئيــس مجلــس ادارة صنــدوق النقــد العربــي الدكتــور عبدالرحمــن الحميــدي أهميــة اإلرتقــاء

.IOSCO

بممارســات الحوكمــة لــدى المؤسســات الماليــة والمصرفيــة واســواق المــال فــي الــدول العربيــة ،مشــددًا انــه ال تــزال هنــاك حاجــة إلــى المزيــد

أمــا النســخة المطــورة مــن مذكــرة التفاهــم المتعــددة األطــراف  ،eMMOUفكانــت أيضــً مــدار بحــث

مــن الجهــود لترســيخ ثقافــة ومفاهيــم الحوكمــة واإلفصــاح والشــفافية فــي الــدول العربيــة.

بيــن أعضــاء لجنــة األســواق الناشــئة واللجــان اإلقليميــة لــدى  IOSCOنظــرًا لحساســيتها ،وذلــك كــون

ناقــش المنتــدى التطــورات االخيــرة فــي المبــادئ الدوليــة المتعلقــة بالحوكمــة والصــادرة عــن منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة OECD

آليــة تطبيقهــا قــد تتطلــب تغييــر وتعديــل القوانيــن الماليــة والتنظيميــة لــدى بعــض الــدول األعضــاء.

والمعتمــدة مــن مجموعــة العشــرين ،كمــا ناقــش التحديــات علــى التطبيــق التــام والشــفاف لكافــة المبــادئ الصــادرة عــن ال  OECDفــي

ـاء علــى دعــوة الصنــدوق النقــد الدولــي ،شــارك األميــن العــام لهيئة األســواق
وفــي هــذا اإلطــار أيضــً ،وبنـ ً

الــدول العربيــة  ،معل ـ ً
ا علــى أهميــة الــدور المرتقــب والــذي يمكــن ان تقــوم بــه الســلطات اإلشــرافية والرقابيــة فــي خلــق البيئــة التشــريعية

الماليــة فــي نــدوة مــن تنظيــم صنــدوق النقــد الدولــي بالتعــاون مــع البنــك الدولــي والمنظمــة الدوليــة

والقانونيــة والتنظيميــة المواتيــة لتلــك المبــادئ .كمــا بحــث رئيــس الصنــدوق فــي احتياجــات التطبيــق والتنفيــذ الفعــال لمبــادئ الحوكمــة،

لهيئــات األوراق الماليــة  ،IOSCOفــي كييــف أوكرانيــا ،وذلــك فــي  6كانــون األول  ،2016حيــث تــم التطــرق

ومنهــا جوانــب التوعيــة والتدريــب وبنــاء القــدرات البشــرية .كمــا يناقــش تحديــات التطبيــق [ ]Enforcementفــي ممارســات مجالــس اإلدارة

إلــى مبــادئ المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة وتطبيقهــا فــي مختلــف البلــدان ال ســيما فــي مــا

وقضايــا التعويضــات وحقــوق المســتثمرين والمســاهمين ،إضافـ ً
ـة إلــى مناقشــة اإلحتياجــات لتطويــر حوكمــة الشــركات والمؤسســات العامة

يتعلــق بمذكــرة التفاهــم المتعــددة األطــراف  ،MMOUوالتــي يجــب علــى كل دولــة ،ومــن ضمنهــا

ودور اعضــاء مجالــس اإلدارة المســتقلين والمنهــاج واألدوات الفعالــة المســتخدمة فــي تقييــم وقيــاس التطبيــق وااللتــزام لــدى الشــركات.

لبنــان ،توقيعهــا لكــي ينضــم كعضــو كامــل العضويــة فــي .IOSCO
االجتماع العاشر التحاد هيئات االوراق المالية العربية
اإلجتماعات السنوية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

شــارك عضــوي مجلــس إدارة هيئــة األســواق الماليــة األســتاذ ســامي صليبــا واألســتاذ فــادي فقيــه وأميــن عــام هيئــة األســواق الماليــة الدكتــور

تــرأس رئيــس هيئــة األســواق الماليــة ،حاكــم مصــرف لبنــان ،ريــاض ســامة الوفــد اللبنانــي إلــى البنــك

ســعادة شــامي فــي االجتمــاع الســنوي العاشــر التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة المنعقــد فــي دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي

الدولــي وصنــدوق النقــد فــي العاصمــة االمريكيــة واشــنطن فــي تشــرين األول  ، 2016وقــد ضــمنائــب

آذار  ،2016وذلــك بحضــور عــدد كبيــر مــن قيــادات هيئــات أســواق المــال العربيــة لمناقشــة عــدد مــن الملفــات الهامــة مــن ضمنهــا اســتراتيجية

رئيــس الهيئــة ســامي صليبــا واألميــن العــام ســعادة شــامي مــع ممثليــن عــن مصــرف لبنــان ،وزارة

االتحــاد حتــى عــام  ،2020التــي كان لهيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة دورًا أساســيًا فــي تطويرهــا ،ومبــادرات تطويــر البنيــة التحتيــة لألســواق

موســع مــن جمعيــة مصــارف لبنــان .
المــال و وزارة االقتصــاد والتجــارة ووفــد
ّ

وتعزيــز متطلبــات الشــفافية واإلفصــاح .وتنــاول المشــاركون فــي اإلجتمــاع العاشــر لالتحــاد النقــاش حــول المبــادرات التــي تهــدف لتنميــة

تناولــت اجتماعــات الوفــد مــع البنــك الدولــيفــي كيفيــة تطبيــق القوانيــن وتطويرهــا ،كمــا ناقشــت

مهــارات المراقبيــن المالييــن ،كمــا أقــروا القوائــم الماليــة لالتحــاد عــن العــام  2015وموازنــة العــام .2016

تقريــر البنــك الدولــي حــول الســبل األفضــل لتطويــر األســواق الماليــة .وعلــى هامــش هــذه االجتماعــات،

بــدوره ،يســعى االتحــاد إلــى االرتقــاء بالمســتوى التشــريعى والتنظيمــى ألســواق األوراق الماليــة العربيــة بمــا يحقــق العدالــة والكفــاءة

دعــي األميــن العــام للتحــدث عــن نشــاط هيئــة األســواق فــي لبنــان أمــام المعهــد الدولــي للمــال .وفــي

والشــفافية ،وكذلــك العمــل علــى توحيــد الجهــود للوصــول إلــى مســتويات فعالــة للرقابــة علــى المعامــات فــى أســواق األوراق الماليــة

كلمتــه ،تطــرق األميــن العــام للمشــاريع المســتقبلية التــي تنــوي الهيئــة العمــل عليهــا ،خاصــة إطــاق

العربيــة ،فضــا عــن التعــاون والتنســيق المشــترك بيــن أعضــاء االتحــاد لتحقيــق أقصــى قــدر مــن االنســجام والتوافــق فيمــا يتعلــق بالقوانيــن

العمــل فــي المنصــة اإللكترونيــةالتــي ستســهل عمليــات التمويــل للقطــاع الخــاص.

واألنظمــة ذات العالقــة .كمــا يهــدف االتحــاد إلــى تذليــل الصعوبــات التــى تعتــرض االســتثمار فــى أســواق األوراق الماليــة العربيــة ،وتوســيع

كمــا تطــرق ممثلــي هيئــة األســواق الماليــة خــال وجودهــم فــي واشــنطن إلــى مســائل تقنيــة لهــا

قاعدتــه وتنويــع أدواتــه وتعميــق ثقافــة االســتثمار وكذلــك تعميــق مفاهيــم اإلفصــاح والشــفافية والحوكمــة ،إضافــة إلــى تطبيــق أفضــل

تأثيــر علــى األســواق الماليــة فــي لبنــان بمــا فيهــا النظــام الضرائبــي ،وأنظمــة التســوية والدفــع مــا بعــد

المعاييــر والممارســات الدوليــة .لذلــك ،تهــدف هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة تطويــر عالقتهــا باإلتحــاد وأعضــاءه خدمـ ً
ـة ألســواقها الماليــة

التــداول ،كمــا إمكانيــة إنشــاء صنــدوق لحمايــة المســتثمر ،والتقــى أيضــً وفــد الهيئــة مســؤولين فــي

وألهميــة التنســيق المثمــر لجميــع األطــراف المعنيــة.

هيئــة األوراق الماليــة والبورصــات األميركيــة فــي واشــنطن لمناقشــة مســائل متعلقــة بأســواق المــال
عمومــً وكيفيــة تطويرهــا.
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ســاهم أميــن عــام هيئــة األســواق الماليــة لبنــان فــي اإلجتمــاع العاشــر إلتحــاد هيئــات األوراق الماليــة

تميــز العــام  2016برعايــة عــدد مــن المؤتمــرات التــي انعقــدت بالتنســيق مــع هيئــة األســواق الماليــة ،كمــا تميــز بكثافــة مشــاركة أعضــاء

ـم تشــكيل لجنــة مــن أعضــاء االتحــاد إلعــداد الخطــة االســتراتيجية للســنوات الخمــس
العربيــة حيــث تـ ّ

وموظفــي الهيئــة فــي عــدد مــن المؤتمــرات والنــدوات المحليــة والدوليــة ســاهمت فــي تمتيــن العالقــة بنظرائهــا فــي الــدول األجنبيــة ،وتعزيــز

المقبلــة  .2020-20016وعقــدت اللجنــة اجتماعهــا األول فــي دبــي لمناقشــة المســائل التاليــة :اختيــار رئيس

قــدرات الموظفيــن لديهــا مــن خــال تبــادل الخبــرات والتجــارب علــى كافــة األصعــدة.

اللجنــة ،اعتمــاد القواعــد العامــة التــي تحكــم عمــل اللجنــة ،ومناقشــة االســتبيان الــذي ســيتم توزيعــه
علــى جميــع أعضــاء االتحــاد.

القمة العاشرة للهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي

وتــم اختيــار أميــن عــام هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة باإلجمــاع مــن قبــل ممثلــي البلــدان الخمســة

سوق أبو ظبي العالمي و تومسون رويترز،

ليكــون رئيســا لهــذه اللجنــة .وقــد أشــرف األميــن العــام علــى صياغــة الخطــة االســتراتيجية  ،بالتعــاون
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والتنســيق مــع أعضائهــا ومــع أميــن عــام اإلتحــاد.

شــارك عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ فــراس صفــي الديــن فــي إفتتــاح القمــة العاشــرة للهيئــات التنظيميــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجي

تمــت مناقشــة
أعقــب االجتمــاع األوّ ل اجتمــاع ثـ ٍ
ـان علــى مــدى يوميــن فــي دبــي فــي كانــون األوّ ل حيــث ّ

وذلــك فــي كانــون الثانــي  ،2016حيــث كانــت مناسـ ً
ـبة لعــرض إنجــازات مجلــس التعــاون الخليجــي علــى الصعيــد التنظيــم المالــي ،وذلــك مــن

ـاء علــى مســاهمة أعضــاء
تفاصيــل الخطــة ا ّلتــي كان األميــن العــام قــد أعـ ّ
ـد المســودّ ة األولــى منهــا بنـ ً

خــال إطــاق مجلــة تحمــل عنــوان « 10ســنوات مــن األنظمــة المتطــورة» ،مــن تطويــر مؤسســة تومســون رويتــرز .وقد اســتحوذ هــذا المؤتمــر على

اللجنــة .ختامــً أخــذ األميــن العــام بأفــكار واقتراحــات اللجنــة بعــد منقاشــة تفاصيلهــا مــع األعضــاء

إهتمــام الحضــور نسـ ً
ـبة للعــرض الوفيــر لإلنجــازات والمبــادرات التــي قــام بهــا المجتمــع الرقابــي المالــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي

ـم عرضهــا والموافقــة عليهــا
كافــة لوضعهــا بشــكلها النهائــي باللغتيــن العربيــة واإلنكليزيــة حيــث تـ ّ

فــي مجــال الدعــوة والمحافظــة علــى ممارســات ومعاييــر تنظيميــة عاليــة فــي المنطقــة ،بحضــور أكثــر مــن ســتين خبيــر مــن أنحــاء العالــم

خــال االجتمــاع الســنوي التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة الــذي عقــد فــي القاهــرة فــي اوائــل

شــاركوا فــي خمســة وعشــرون جلســة نقــاش مختلفــة حــول االتجاهــات التنظيميــة فــي الشــرق األوســط ،والتطــرق إلــى تحليــل الناجحــات

العــام .2015

والعمــل علــى اجــراء التحســينات حيــث المطلــوب فــي الســنوات المقبلــة ،لزيــادة الثقــة فــي التنظيــم المالــي فــي المنطقــة وعلــى الصعيــد
الدولــي.

هيئة األسواق المالية تشارك في اجتماعات سيليكون فالي
غرفة التجارة األمريكية-اللبنانية،
تشرين الثاني 2016
بعــد نجــاح مؤتمــر «ســتارت أب لبنــان» فــي نيويــورك عــام  2015الــذي نظمتــه وفــد غرفــة التجــارة األمريكية-اللبنانيــة ،عــادت ونظمــت اجتماعــات
فــي ســيليكون فالــي بحضــور وفــدًا رفيــع المســتوى إلــى ســيليكون فالــي تضمــن نخبــة مــن الناشــطين فــي قطــاع المعرفــة والقطــاع
المالــي اللبنانــي والتجــارة واإلعــام .ومثــل هيئــة األســواق الماليــة فــي اللقــاءات المنعقــدة عضــو مجلــس اإلدارة الســيد فــراس صفــي الديــن
ومديــر االبحــاث واإلعــام الســيد طــارق ذبيــان .وفــي معــرض حديثــه عــن اللقــاءات وأهــداف الزيــارة ،اشــار مديــر االبحــاث واإلعــام الســيد طــارق
ذبيــان إلــى أن «أهميــة االجتماعــات فــي الســيليكون فالــي تكمــن فــي اإلطــاع علــى أهــم التطــورات والتجــارب التــي تمــر بهــا البيئــة الحاضنــة
الناجحــة أو مــا يعــرف بالـــ  Ecosystemوالتــي يجــب علينــا اإلســتفادة منهــا ،خصوصــً أن موقــع لبنــان بعــد التعميــم  ،331أصبــح جاهــزًا لذلــك،
ممــا يســاهم فــي ازدهــار المؤسســات اللبنانيــة المحتضنــة لالبتــكار فــي أعمالهــا نظــرا للمزايــا التنافســية العديــدة التــي تتمتــع بهــا علــى
أقرانهــا فــي المنطقــة .كان مــن دواعــي ســرورنا أن نعــرف أن الشــركات العالميــة الكبــرى أمثــال جوجــل  ،Googleوالفيســبوك ،Facebook
وغيرهــا مــن الالعبيــن الدولييــن يرتكــزون علــى عمــل الشــباب اللبنانــي فــي عــددًا مــن المواقــع االســتراتيجية ،ممــا ســوف يســاعد فــي إثــراء الـــ
 Ecosystemفــي لبنــان».
وفــي هــذا اإلطــار ،ذكــر وفــد الهيئــة فــي لقاءاتــه التــزام هيئــة األســواق بإنشــاء منصــة إلكترونيــة تؤمــن اطــارًا ناجحــً لألعمــال فــي الشــركات
الناشــئة والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم والتــي افــادت مــن تعميــم مصــرف لبنــان  331الــذي كان المحقــق الفعلــي فــي دفــع
ثــورة التكنولوجيــا إلــى األمــام فــي لبنــان.
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االجتماع الثاني عشر عالي المستوى حول المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا االستقرار المالي

هيئة األسواق المالية و مؤسسة ،LIFE

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة،

آب ،2016
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ممثــأ هيئــة األســواق الماليــة ،شــارك الســيد فــراس صفــي الديــن ،عضــو مجلــس اإلدارة التنفيــذي فــي

حضــر عضــو مجلــس اإلدارة الســيد ســامي صليبــا االجتمــاع الثانــي عشــر عالــي المســتوى حــول المســتجدات فــي الرقابــة المصرفيــة وقضايــا

نــدوة حــول أســواق رأس المــال اللبنانيــة مــن تنظيــم مؤسســة  LIFEالتــي تعنــى باللبنانييــن الناشــطين

االســتقرار المالــي الــذي عقــد فــي أبوظبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة بحضــور معالــي مبــارك راشــد المنصــوري محافــظ مصــرف اإلمــارات

فــي القطــاع المالــي العالمــي .وأدار النقــاش الســيد عمــر ســليم ،مديــر االســتثمار فــي شــركة

العربيــة المتحــدة المركــزي ،وعــدد مــن كبــار المســؤولين مــن محافظيــن ونــواب محافظيــن ومــدراء إدارات الرقابــة المصرفيــة يمثلــون

 ،Pinebridge Investmentsســنغافورة ،مــن منطلــق خبرتــه الســابقة فــي تنظيــم عدد من النقاشــات

خمــس عشــرة دولــة عربيــة مــن مصــارف مركزيــة ومؤسســات مصرفيــة عربيــة وهيئــات أســواق المــال ،إلــى جانــب المؤسســات الدوليــة وفــي

المماثلــة مــع صانعــي السياســات اآلســيويين .وتكمــن أهميــة هــذا الحــدث فــي إشــراك أبــرز خبــراء

مقدمتهــا بنــك التســويات الدوليــة ولجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة والبنــك المركــزي األوروبــي والبنــك االحتياطــي الفيدرالــي فــي بوســطن

الســوق ،كالهيئــات التنظيميــة ومؤسســات صناعــة الســوق [ ]Market Makersواالســتثمار ،لمناقشــة

ومجموعــة الثالثيــن ومعهــد التمويــل الدولــي وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية.

الوضــع الحالــي لألســواق الماليــة اللبنانيــة منهــا مواضيــع تعلــق بتأميــن الســيولة فــي األســواق،

ناقــش االجتمــاع موضوعــات هامــة مثــل التحديــات الرقابيــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط ،والتطــورات االخيــرة علــى صعيــد حوكمــة

وتســهيل إمكانيــة الوصــول واإلســتثمار ،تأميــن شــبكة حمايــة للمســتثمر مــن خــال الحكومــة الفعالــة

الشــركات .كمــا ناقــش التعديــات المقترحــة علــى اإلطــار التحوطــي لمعالجــة االئتمــان والمخاطــر التشــغيلية التــي تواجــه البنــوك التجاريــة.

للشــركات المدرجــة وآليــات الســوق ،كمــا تحليــل المبــادرات العالميــة الناجحــة وتقديــم مقترحــات

كمــا تضمــن البرنامــج مــن جانــب آخــر ،اســتعراض ألهــم نتائــج المســح الميدانــي المعــد مــن قبــل لجنــة بــازل للتعــرف علــى المخاطــر الناشــئة

لتعزيــز الســوق.

واالولويــات الرقابيــة ،إضافــة إلــى االطــاع علــى المســتجدات واألعمــال الحاليــة للجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة .إضافــة إلــى ذلــك ناقــش
االجتمــاع التحديــات التــي تواجههــا المصــارف المركزيــة والهيئــات الرقابيــة فــي المنطقــة العربيــة لتعزيــز االســتقرار المالــي ،إلــى جانــب عــدد

تقوية التشريعات والرقابة على المصارف اإلسالمية في الدول العربية

مــن المواضيــع والقضايــا التــي تتنــاول ســبل تحســين إدارة المخاطــر فــي القطــاع المالــي والمصرفــي فــي الــدول العربيــة .ركــز االجتمــاع أيضــً

صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي،

علــى تداعيــات التطــورات المتســارعة فــي مجــال التقنيــات الماليــة الحديثــة ،وتأثيرهــا علــى القطــاع المصرفــي ،إلــى جانــب التطــرق إلــى ســبل
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مواجهــة الجرائــم الماليــة االلكترونيــة .أخيــرًا ،تــم التطــرق إلــى المعاييــر المحدثــة حــول قضايــا التمويــل االســامي.

حضــر عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ فــادي فقيــه وأميــن عــام هيئــة األســواق الماليــة األســتاذ ســعادة
شــامي مؤتمــر عالــي المســتوى حــول «تقويــة التشــريعات والرقابــة علــى المصــارف اإلســامية فــي

المنتــدى الســنوي الســادس لرؤســاء وحــدات مكافحــة غســل األمــوال  /تمويــل اإلرهــاب مــن المصــارف العربيــة

الــدول العربيــة» الــذي أقيــم فــي دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة بحضــور بحضــور معالــي محمــد

والمؤسســات الماليــة

عبــداهلل القرقــاوي وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس إدارة مركــز دبــي لتطويــر االقتصــاد

إتحاد المصارف العربية

اإلســامي وعــدد مــن كبــار الخبــراء والمســؤولين فــي الهيئــات والمؤسســات الماليــة اإلقليميــة
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والدوليــة ،والمصــارف المركزيــة ومؤسســات النقــد العربيــة .شــدد المؤتمــر علــى األهميــة المتزايــدة

عقــد إتحــاد المصــارف العربيــة فــي مدينــة بيــروت منتــدى حــول مكافحــة غســل األمــوال  -المتطلبــات القانونيــة وإجــراءات التدقيــق وذلــك

للمصــارف االســامية فــي دعــم الشــمول المالــي وتمويــل التنميــة فــي الــدول العربيــة ،علــى ضــوء مــا

فــي  27و 28أيــار  .2016شــارك فــي هــذا المؤتمــر مجموعــة مــن الخبــراء المتميزيــن مــن هيئــة التحقيــق الخاصــة فــي لبنــان ومــن الســلطات

يشــهده قطــاع المصــارف اإلســامية مــن نمــو مضطــرد ،منوهــً فــي هــذا اإلطــار بجهــود الســلطات

القضائيــة واألمنيــة اللبنانيــة ،باإلضافــة إلــى ممثليــن عــن الســلطات التنظيميــة مــن البلــدان العربيــة ومــن القطــاع المصرفــي اللبنانــي والعــرب،

الرقابيــة فــي الــدول العربيــة والمؤسســات االقليميــة والدوليــة المعنيــة بدعــم نمــو نشــاط الصيرفــة

خبراتهــم مــع المشــاركين.

االســامية.

شــارك عــن الهيئــة مديريــة التدقيــق الداخلــي ،حيــث كان لهــا فرصــة فــي تبــادل المعلومــات حــول مواجهــة التحديــات التــي تواجهها األســواق
المحليــة والعربيــة ،كمــا اإلجــراءات التــي تســعى إليهــا الســلطات التشــريعية والتنظيميــة إلــى تحديــث القوانيــن والتشــريعات ،وتعزيــز العمــل

مؤتمر الطاقة االغترابية في ساو باولو

اإلشــرافي مــن أجــل مكافحــة أنشــطة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بفعاليــة.

وزارة الخارجية اللبنانية،

وتنــاول هــذا المنتــدى ،الــذي أصبــح منصــة ســنوية ،آخــر التطــورات فــي إجــراءات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وفــي إدارة المخاطــر
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المرتبطــة بهــا.

شــارك عضــو مجلــس اإلدارة الســيد فــراس صفــي الديــن فــي مؤتمــر الطاقــة االغترابيــة الــذي عقــد فــي
ســاو باولــو بحضــور الرئيــس البرازيلــي األســتاذ ميشــال تامــر و وزيرالخارجيــة والمغتربيــن معالــي األســتاذ

الــدورة الحاديــة والعشــرين للمؤتمــر المصرفــي العربــي الســنوي «حمــات الضغــط مــن أجــل تحســين التعــاون المصرفــي

المتحدريــن
جبــران باســيل إضافــة إلــى عــدد مــن الــوزراء والنــواب البرازيلييــن ومــن دول أميــركا الالتينيــة
ّ

العربــي الدولي»

مــن أصــل لبنانــي وأكثــر مــن الــف شــخصية لبنانيــة ّ
حققــت النجاحــات واالنجــازات .شــدد المؤتمــر علــى

مصرف لبنان ،إتحاد المصارف العربية ،جمعية مصارف لبنان ،االتحاد الدولي للمصرفيين العرب

أهميــة دور الجاليــة اللبنانيــة والوجــود اللبنانــي الفاعــل والمؤثــر فــي الحيــاة والمجتمــع البرازيلــي وذلــك
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علــى كل االصعــدة مــن السياســة إلــى التجــارة والطــب والثقافــة والفــن والصناعــة .كمــا ركــز علــى

شــاركت هيئــة األســواق الماليــة فــي المؤتمــر الــذي نظمــه اتحــاد المصــارف العربيــة بالتعــاون مــع مصــرف لبنــان وجمعيــة مصــارف لبنــان

اهميــة العالقــة بيــن لبنــان والبرازيــل فــي جميــع األصعــدة.

واالتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب ،الــدورة الحاديــة والعشــرين للمؤتمــر المصرفــي العربــي الســنوي «حمــات الضغــط مــن أجــل تحســين
التعــاون المصرفــي العربــي الدولــي» ،حيــث حضــر فيــه أكثــر مــن  700شــخصية ماليــة ومصرفيــة عربيــة ،أوروبيــة ،أميركيــة ودوليــة .وتميــز
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المؤتمــر هــذا العــام بحضــور وفــد مصرفــي تركــي رفيــع المســتوى ،و وفــد مصرفــي إفريقــي،
باإلضافــة إلــى مشــاركة صينيــة بوفــد حكومــي ومالــي ومصرفــي ،وأقيــم خــال المؤتمــر جلســة حــوار

التاريخ

خاصــة بالعالقــات المصرفيــة العربيــة -الصينيــة ،علمــً أن اإلتحــاد ســينظم فــي العــام  2017فــي الصيــن
«مؤتمــر الحــوار المصرفــي العربــي  -الصينــي» وســيوقع مذكــرة تفاهــم بينــه وبيــن جمعيــة المصــارف
الصينيــة.

الموضوع

الجهة

المشاركين عن

المنظمة

الهيئة

البلد

اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري التابعة
كانون الثاني ٢٠١٦

لمنتدى التعاون اإلسالمي لسوق رأس المال :فرقة

سامي صليبا

أنقرة ،تركيا

عمل التمويل اإلسالمي

التطورات الشاملة في أنظمة المعلوماتية المنشغلة لقطاع األسواق المالية
Finance Magnate

 ٢٤كانون الثاني ٢٠١٦

تشرين الثاني 2016
فــي إطــار تطويــر العمــل فــي مديريــة المعلوماتيــة ،شــاركت المديريــةممثلــة مــن مديرهــا األســتاذ

 ٨شباط ٢٠١٦

عــاء ســكرية بمؤتمــر عــن التطــورات الشــاملة فــي أنظمــة المعلوماتيــة المشــغلة لقطــاع األســواق
الماليــة وذلــك فــي المملكــة المتحــدة خــال شــهر تشــرين الثانــي  ، 2016بحضــور نخبــة مــن ممثلــي
المصــارف والمؤسســات الماليــة العالميــةفض ـ ً
ا عــن ممثلــي مختلــف هيئــات أســواق المــال .المؤتمــر

القمة العاشرة لدول مجلس التعاون الخليج العربي
منتدى الحكومة للسلطات االشرافية والرقابية في
المنطقة العربية  :الفرص و التحديات

عبــر اإلنترنــت ،وتســخير طاقــة المعلومــات مــن أجــل األســواق  ،كمــا خفــض التكاليــف والمخاطــر عبــر
اســتخدام تقنيــة حديثــة تعــرف بـــ « »block chainوهــي قاعــدة بيانــات موزعــة تمتــاز بقدرتهــا علــى
إدارة قائمــة متزايــدة مــن الســجالت المســماة [كتــل] وعنــد تخزيــنالمعلومــة فــي سلســلة الكتلــة ال
يمكــن الحقــا القيــام بتحديــد هــذه المعلومــة ،اضافــة إلــى آخــر التطــورات فــي تكنولوجيــا المعلومــات

 ٢نيسان ٢٠١٦

االجتماع العاشر التحاد هيئات االوراق المالية العربية

 ٢٦نيسان ٢٠١٦

المؤتمر السنوي التحاد العربي البورصات ٢٠١٦

 ١٤أيار ٢٠١٦

 ٨أيار ٢٠١٦

 ٢١أيار ٢٠١٦

محاضرة حول األسواق المالية في جامعة الشرق األوسط
الشــرق األوســط  Middle East Universityوذلــك فــي إطــار نــدوات متخصصــة حــول المواضيــع
الماليــة التــي لهــا انعكاســات أساســية علــى االقتصــاد اللبنانــي .حضــر المؤتمــر ممثــل عــن رئيــس
جامعــة الشــرق األوســط د .ليــف هونغيســتو ،ورؤســاء وعمــداء جامعــات ورجــال اعمــال واســاتذة

 ٦أيلول ٢٠١٦

 9أيلول ٢٠١٦

وخبــراء مصرفيــن واقتصاديــن واعالمييــن وطــاب.
وفــي كلمتــه شــدد الســيد فــراس صفــي الديــن علــى أهميــة دور الهيئــة فــي اإلشــراف علــى تطويــر
ا بالصالحيــات الواســعة التــي أجازهــا قانــون األســواق الماليــة  ،2011/161خاصـ ً
األســواق الماليــة ،عمـ ً
ـة مــن

 ٢تشرين األول ٢٠١٦

ناحيــة التنظيــم والرقابــة والمحاســبة ،الفتــً إلــى أهميــة تطويــر األســواق وانعكاســها علــى خفــض
مســتوى البطالــة وتأميــن فــرص عمــل للشــباب فــي القطــاع المالــي ،الــذي يشــكل جــزءًا كبيــرًا مــن
الدخــل الوطنــي العــام.

محاضرة حول األسواق المالية في جامعة سيدة اللويزةNDU ،
حاضــر عضــو مجلــس الهيئــة الســيد فــراس صفــي الديــن عــن األســواق الماليــة اللبنانيــة فــي جامعــة

علــى المــدى القصيــر والطويــل.

العربية المتحدة

سعادة شامي

القاهرة ،مصر

تنظيم أسواق األوراق المالية :االبتكار وأفضل
الممارسات
المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات األوراق

فراس صفي الدين
فراس صفي الدين

عمان ،األردن
دبي ،االمارات العربية
المتحدة

سعادة شامي

ليما ،بيرو

منتدى عالي المستوى حول تقوية الرقابة واالشراف

فادي فقيه

دبي ،االمارات العربية

على المؤسسات المصرفية االسالمية

سعادة شامي

المتحدة

المالية []IOSCO

حلقة نقاشية حول صناديق االستثمار وادوات الدخل
الثابت

سامي صليبا

دبي ،االمارات العربية
المتحدة

فراس صفي الدين

سان فرانسيسكو،

سيليكون فالي

طارق ذبيان

الواليات المتحدة

اإلجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك

سامي صليبا

واشنطن ،الواليات

سعادة شامي

المتحدة األمريكية

اجتماعات وفد غرفة التجارة األمريكية-اللبنانية في

الدولي ٢٠١٦
االجتماع الثالث للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي

 ١١تشرين الثاني ٢٠١٦

والتجاري التابعة لمنتدى التعاون اإلسالمي في هيئة

سعادة شامي

اسطنبول ،تركيا

تنظيم أسواق رأس المال
االجتماع السنوي الثاني عشر عالمي المستوى حول
 ٥كانون األول ٢٠١٦

ســيدة اللويــزة NDU ،تحــت عنــوان« :األســواق الماليــة اللبنانيــة ،اآلفــاق الجديــدة» وتطــرق فــي حديثــه
مــع الطــاب إلــى آخــر التطــورات الدوليــة فــي موضــوع األســواق الماليــة وكيفيــة اســتفادة لبنــان منهــا

ابوظبي ،االمارات

فادي فقيه

المتعلقــة بالتــداول وآخــر االبتــكارات فــي إدارة األنظمــة المتعلقــة بمنصــات التــداول اإللكترونيــة.

حاضــر عضــو مجلــس الهيئــة الســيد فــراس صفــي الديــن عــن األســواق الماليــة اللبنانيــة فــي جامعــة

سامي صليبا

العربية المتحدة

سامي صليبا

الــذي نظــم مــن مؤسســة  Finance Magnateالبريطانيــةعالــج موضــوع التطــورات المســتجدة فــي
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات ،منهــا علــى ســبيل المثــالأفضــل الممارســات المعتمــدة فــي الدفــع

فراس صفي الدين

ابوظبي ،االمارات

المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا االستقرار

سامي صليبا

المالي
 6كانون األول 2016
 ٢٥تشرين الثاني

مؤتمر متخصص ألعضاء  IOSCOحول التحضيرات
للعضوية الكاملة
مؤتمر الطاقة االغترابية

ابوظبي ،االمارات
العربية المتحدة

سعادة شامي

كييف ،أوكرانيا

فراس صفي الدين

ساو باولو ،البرازيل
55

سوف تكثف الهيئة
اتصاالتها مع جميع
المعنيين وذلك للنظر
في كيفية تطوير البنية
التحتية التي ترتكز
عليها األسواق المالية،
من اجراءات ضريبية
وتشريعات أساسية
تحاكي نظرة الهيئة على
المدى القريب والبعيد

الفصل الثالث
التطلعات للعام 2017
باشــرت الهيئــة ســعيها إلــى اكتســاب صفــة «عضــو كامــل العضويــة»  Ordinary Memberفــي المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة
 IOSCOعبــر التحضيــر لتوقيــع اتفاقيــة تفاهــم متعــددة األطــراف  ،MMOUأو النســخة المطــورة منهــا أي الـــ  ،eMMOUخــال العــام .2017
ويُع َت َبــر هــذا االســتحقاق غايــة فــي األهميــة أل ّنــه ســيعطي لبنــان حـ ّ
ـق التصويــت فــي منظمــة الـــ  IOSCOويســمح لــه بتبــادل المعلومــات
مــع الهيئــات الرقابيــة العالميــة واألعضــاء فــي المنظمــة ،ممــا يســاعد فــي خلــق مزيــد مــن الشــفافية والثقــة باألســواق الماليــة اللبنانيــة ،ممــا
ينعكــس ايجابــً علــى خطــة تطويــر األســواق الماليــة والقــدرة علــى جــذب المســتثمر األجنبــي ،والمغتــرب اللبنانــي ،لالســتثمار فــي لبنــان.
امــا االســتحقاق المرتقــب علــى صعيــد تطويــر األســواق الماليــة فــي لبنــان يبقــى فــي اســتكمال العمــل علــى مــا نــص عليــه القانــون ٢٠١١\١٦١
فــي مــا خــص تحويــل بورصــة بيــروت إلــى شــركة مغفلــة مــن قبــل الحكومــة تحضيــرًا لخصخصتهــا .وفــي هــذا اإلطــار ،ونظــرًا ألهميــة إطــاق
عجلــة تطويــر وتعزيــز األســواق الماليــة ،عملــت هيئــة األســواق الماليــة علــى آليــة لترخيــص منصــة تــداول الكترونيــة ليصــار دمجهــا مــع بورصــة
بيــروت بعــد خصخصتهــا ،وذلــك للتأكيــد علــى تعميــق العمــل فــي األســواق والمســاهمة فــي انتــاج الســيولة المطلوبــة لديهــا.
وعلــى صعيــد آخــر ،ســوف تســتكمل الهيئــة العمــل علــى تطبيــق القــرارات المتعلقــة بمتطلبــات التأهيــل الالزمــة للعامليــن فــي القطــاع بحيــث
يصبــح العــدد األكبــر مــن العامليــن فــي األوراق الماليــة مــن األشــخاص المســجلين لــدى الهيئــة ،ممــا يخولهــم تقديــم الخدمــات المتعلقــة
بــاألوراق الماليــة .وهــذا التغييــر مــن ناحيــة ارســاء المعاييــر الدنيــا للعمــل فــي قطــاع األوراق الماليــة  ،ســوف يعــزز ثقــة المســتثمر ويمتــن عالقــة
مقــدم الخدمــات بالمســتثمر ،ممــا يؤثــر فــي قــدرة القطــاع علــى اســتقدام وجــذب الــرأس المــال الســتثمارها فــي أدوات ماليــة مختلفــة مــن
شــركات مدرجــة او هيئــات اســتثمار جماعيــة او غيرهــا مــن األدوات ذات الســيولة العاليــة فــي األوراق.
وهــذا ليــس اال القليــل ممــا تعمــل عليــه الهيئــة فيمــا خــص تطويــر األســواق الماليــة ،والــذي ســوف يشــكل أساســً لعملهــا فــي المرحلــة
المقبلــة وذلــك بالتعــاون مــع أخصائييــن مــن البنــك الدولــي مــن ضمــن اتفاقيــة  .FIRSTوســوف تكثــف الهيئــة اتصاالتهــا مــع جميــع المعنييــن
فــي القطــاع المالــي ،مــن القطاعيــن العــام والخــاص ،وذلــك لتقييــم الوضــع الحالــي والنظــر فــي كيفيــة تطويــر البنيــة التحتيــة التــي ترتكــز
عليهــا األســواق الماليــة ،مــن اجــراءات ضريبيــة وتشــريعات أساســية تحاكــي نظــرة الهيئــة علــى المــدى القريــب والبعيــد.
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 .4.2رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

 .4.4وحدة الرقابة على األسواق المالية

يتو ّلــى إدارة هيئــة األســواق الماليــة مجلــس مؤ ّلــف مــن ســبعة أعضــاء برئاســة حاكــم مصــرف لبنــان.

تراقــب وحــدة الرّ قابــة علــى األســواق الماليــة مــدى التق ّيــد باألنظمــة التطبيقيــة ،وتتحقــق مــن ســامة تق ّيــد المؤسســات باألنظمــة والقــرارات

تنقســم عضويــة المجلــس إلــى ثالثــة أعضــاء متفرّ غيــن خبــراء فــي الشــؤون المصرفيّــة والماليّــة

والتوجيهــات الموضوعــة ،ومــن ّ
توفــر شــروط التــداول المنصــوص عليهــا فــي القانــون .ولهــا أن تطلــب مــن مفوّ ضــي مراقبــة الشــركات

وثالثــة أعضــاء غيــر متفرّ غيــن ّ
يمثلــون الــوزارات واإلدارات المعن ّيــة مباشــرة بعمــل الهيئــة ،وهــم مديــر

والهيئــات المعنيــة أو مــن خبــراء مســتقلين ،القيــام بتدقيــق أو تحليــل إضافــي لعملياتهــا؛ وتجــري االســتقصاءات وتجمــع األدلــة الكتشــاف

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

المخالفــات المضــرة بســامة التعامــل فــي األســواق الماليــة.

ّ
ّ
تعــزز حمايــة المســتثمر وتشــجيع االســتثمار
ويضطلــع المجلــس بصالحيــات شــاملة مــن شــأنها أن

كمــا تتحقــق مــن قيــام الشــركات والهيئــات المتــداول بصكوكهــا وأدواتهــا الماليــة فــي البورصــات بإجــراءات النشــر المنتظمــة وفقــا لألصــول

فــي األســواق الماليــة .ولــه صالحيــة وضــع األنظمــة العامــة بإنشــاء البورصــات وإدارتهــا ،واألنظمــة

المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن واألنظمــة المرعيــة االجــراء ،وتدقــق فــي توقيــت المعلومــات المنشــورة وصح ّتهــا ،أو تلــك التــي يمكــن أن

المؤسســات التــي تتعاطــى الوســاطة الماليــة وتوظيــف أمــوال
المتعلقــة بإنشــاء وتســيير أعمــال
ّ

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

يتوجــب علــى البورصــات
الجمهــور ،كمــا يُعنــى المجلــس بوضــع األنظمــة المتعلقــة باألدبيــات التــي
ّ

ـدة الطــاع
اإلضافيــة وبإجــراء التعديــات التــي تراهــا ضروريــة عندمــا يتبيــن لهــا وجــود نقــص أو عــدم صحــة فــي المعلومــات المنشــورة أو المعـ ّ

مقدمــي الخدمــات الماليــة ومســتخدميهم التق ّيــد بهــا .ومــن
وعلــى مســتخدميها ،وكذلــك علــى
ّ

المعنيين عليها.

صالحيــات المجلــس ً
أيضــا ،وضــع األنظمــة المتعلقــة بالشــفافية والحوكمــة وا ّلتــي تشــمل ،علــى

إن العمــل الرقابــي علــى المؤسســات التــي تتعاطــى اإلدارة الماليــة يشــكل العامــود الفقــري لعمــل الهيئــة  ،بحيــث أنــه يؤمــن حســن ســير

ســبيل المثــال ال الحصــر ،الموجبــات لجهــة نشــر أو إطــاع الجمهــور علــى جميــع المعلومــات التــي مــن

العمــل فــي هــذه المؤسســات ويفــرض الشــفافية التــي تحمــي المســتثمر  ،وذلــك عبــر إعتمــاد أفضــل المعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال.

شــأنها أن تؤثــر مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى أســعار األدوات الماليّــة.
وفــي اإلطــار عينــه ،تبقــى للمجلــس صالحيــة الترخيــص بإنشــاء المؤسســات والهيئــات التــي تتعاطــى

 .4.5مديرية الشؤون القانونية

الوســاطة الماليــة وتوظيــف األمــوال وعمليــات التســنيد علــى اختــاف أنواعهــا ،والمصادقــة [أو إلغــاء

تضطلــع مديريــة الشــؤون القانونيــة لــدى «هيئــة األســواق» بثالثــة أدوار رئيســية وهــي [ ]1دعــم مختلــف الوحــدات واألقســام فــي الهيئــة مــن

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

خــال تزويدهــا بشــكل مســتمر وفــي الوقــت المناســب بالتوجيهــات القانونيــة الالزمــة لتحقيــق أهــداف «هيئــة األســواق» ]2[ .إعــداد األنظمــة

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

التــي تصــدر عــن «هيئــة األســواق» تحقيقــً لمهمتهــا المتمثلــة بتنظيــم األســواق الماليــة فــي لبنــان ،و [ ]3دراســة طلبــات الترخيــص المقدمــة

التــي تجــرى مــن خاللهــا .وفــي إطــار المشــورة ،يبــدي المجلــس رأيــه فــي مشــاريع القوانين والمراســيم

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

المتعلقــة بعمــل وتطويــر األســواق الماليــة كونــه الجهــة الصالحــة والمخوّ لــة قانونــً بعمــل األســواق

إلــى مجلــس اإلدارة.

الماليــة وتطوّ رهــا.

كمــا ُتعنــى مديريــة الشــؤون القانونيــة بتقديــم اآلراء القانونيــة مــن أجــل توفيــر اإلطــار القانونــي الســليم للمشــاريع المتعلقــة بالمديريــات
األخــرى ،والمذكــرات القانونيــة التــي تتنــاول مختلــف األطــر القانونيــة المتعلقــة بمجــال عمــل «هيئــة األســواق».

 .4.3األمانة العامة
ـوري الرتبــاط عملهــا بعمــل
تضطلــع األمانــة العامــة ،نظــرًا لكونهــا الجهــاز اإلداري للهيئــة ،بــدور محـ ّ

 .4.6لجنة العقوبات

الوحــدات والمديريــات األخــرى وبمجلــس إدارة هيئــة األســواق الماليــة .وهــي ،باإلضافــة إلــى تســيير

ـق ّ
المتوقــع أن يُصــار إلــى تشــكيل لجنــة العقوبــات فــي المســتقبل القريــب حتــى يتسـ ّنى للهيئــة ا ّتخــاذ التدابيــر اإلجرائيــة الالزمــة بحـ ّ
ّ
كل
مــن

األشــغال اإلداريــة لــدى هيئــة األســواق الماليــة ،تعمــل علــى متابعــة تنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة،

مــن يخالــف األنظمــة والقوانيــن ا ّلتــي تحكــم عمــل األســواق المال ّيــة .تتو ّلــى لجنــة العقوبــات التحقيــق فــي جميــع المخالفــات التــي تحــال

واالقتــراح عليــه فتــح التحقيقــات وإجــراء االســتقصاءات بشــأن المخالفــات ألحــكام القانــون  161أو

إليهــا مــن المجلــس وت ّتخــذ القــرارات المناســبة بشــأنها .فمــن صالحيــات اللجنــة المذكــورة فــرض العقوبــات اإلداريــة والنقديــة علــى جميــع

ألحــكام األنظمــة أو التعليمــات أو التوجيهــات العامــة أو الفرديــة الصــادرة عــن المجلــس بمقتضــى

الجهــات والهيئــات واألشــخاص ا ّلذيــن يتعاطــون بــاألدوات والخدمــات الماليــة.

هــذا القانــون.
وتشــمل صالحيــات األمانــة العامــة أيضــً إحالــة الشــكاوى إلــى مجلــس اإلدارة وإعالمــه بقــرارات لجنــة
العقوبــات وإبــاغ قــرارات اللجنــة إلــى المعنييــن بهــا .وتنــاط باألمانــة العامــة مســؤولية إحالــة جميــع
التقاريــر الصــادرة عــن الهيئــة إلــى المجلــس ،باإلضافــة إلــى نشــر قراراتــه التنظيميــة والتعليمــات العامة
واقتــراح وضــع أو تعديــل األحــكام واألنظمــة المتعلقــة باألســواق الماليــة.
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الخاصة الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة
المؤسسات واألعمال
ّ
ّ
ـدد القانــون  161جميــع النشــاطات التــي تخضــع لرقابــة “هيئــة األســواق” وســلطتها ،وتشــمل جميــع
يحـ ّ

األطراف الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة

العمليّــات المتع ّلقــة بــاألدوات الماليّــة المطروحــة مباشــرة لإلكتتــاب العــام أو التــي يتــم شــراؤها أو

•األشخاص المرخّ ص لهم

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

•الشركات المدرجة على البورصات اللبنانية

ّ
ـدد القانــون بشــكل واضــح
المال ّيــة والحقــوق المال ّيــة
المرخصــة مــن هيئــة األســواق المال ّيــة .كذلــك يحـ ّ

المؤسســات شــكل شــركات
المؤسســات التــي يكــون موضوعهــا إدارة وتســيير عمــل البورصــات علــى أن تتّخــذ هــذه
•البورصــات اللبنانيــة أو
ّ
ّ

والمؤسســات التــي تخضــع لســلطة هيئــة األســواق الماليّــة
النشــاطات المتع ّلقــة بــاألدوات الماليّــة،
ّ
ورقابتهــا كمــا هــو مب ّيــن فــي الجــدول التالــي:

مغفلــة لبنان ّيــة
والمؤسسات والهيئات المرخّ ص لها ومنها:
•الشركات المال ّية
ّ
–الهيئات التي تتعاطى االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات المال ّية
–الهيئات التي تتعاطى االستثمار بعمل ّيات التسنيد
–هيئات االستثمار والتسنيد اإلسالمية
مؤسسات االستشارات والخدمات المتع ّلقة باألدوات المال ّية
–
ّ

–شركات التقييم المالي ()Financial Rating Agencies

الخاصة باألدوات الماليّة الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة هي:
األدوات الماليّة واألعمال
ّ
خاصة
عامة أو
•األسهم أو السندات أو الحصص المصدرة من شركة أو هيئة ّ
ّ
•سندات الدين أو األسهم أو السندات أو شهادات اإليداع أو إيصاالت اإليداع أو سندات الخزينة
•الحقــوق المال ّيــة ( )Rightsأو حقــوق الخيــار ( )Optionsأو العقــود المســتقبلية ( )Futuresأو ســائر األدوات المال ّيــة المشــتقّ ة ( )Derivativesأو
المركّ بــة ()Structured
–الخدمات اإلستشارية وأعمال الوساطة

Investment and Securities Brokerage services

–إدارة المحافظ ومسك الدفاتر

Portfolio Management and Book keeping

–حفظ الصكوك المتع ّلقة باألدوات المال ّية

Securities Custody

		
–ضامن اإلكتتاب باألدوات المال ّية

Underwriter

		
–ضمان اإلكتتاب باألدوات المال ّية

Underwriting process
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