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كلمة
رئيس هيئة
األسواق المال ّية

ـم
ـدم لكــم التقريــر الســنوي الرابــع لهيئــة األســواق المال ّيــة والــذي يســتعرض أهـ ّ
يســرّ ني أن أقـ ّ

متخصصــة وبكثيــر
ـدة مؤتمــرات
ّ
فــي مجــال تعزيــز العالقــات مــع الهيئــات الرقاب ّيــة اإلقليم ّيــة والخارج ّيــة ،فقــد شــاركت الهيئــة فــي عـ ّ

يتضمــن عرضــً لنفقــات الهيئــة
النشــاطات التــي قامــت بهــا الهيئــة خــال العــام  ،2015كمــا
ّ

أساســي فــي
متحــدث وطــوّ رت شــبكة عالقاتهــا الخارجيّــة بشــكل ملمــوس .كذلــك شــاركت الهيئــة بشــكل
مــن األحيــان بصفــة
ّ
ّ

ّ
وملخصــً عــن ميزانيّتهــا للعــام .2016
للعــام 2015

ّ
الخطــة االســتراتيجيّة لألعــوام  2020-2016التحــاد هيئــة األوراق المال ّيــة العرب ّيــة إذ رأس األميــن العــام للهيئــة ،اللجنــة المك ّلفــة
إعــداد

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

للمؤسســة الفرنكفون ّيــة للرقابــة المال ّيــة IFREFI
تحضيــر هــذه االســتراتيجيّة .فــي هــذا اإلطــار ،سيســتضيف لبنــان المؤتمــر الســنوي
ّ

واألنظمــة التطبيقيّــة التــي ّ
تنظــم عمــل األســواق ،وانتهــت مــن إعــداد ثالثــة أنظمــة جديــدة

ّ
نتوقــع مشــاركة  17دولــة ممــا سـ ّ
ّ
المنظمــة فــي حزيران
ـم إلــى هــذه
خــال شــهر حزيــران حيــث
ـيعزز مكانــة لبنــان العالم ّيــة بعــد أن انضـ ّ

فــي العــام  2015وهــي األنظمــة المتع ّلقــة بــاإلدراج ،عــرض األدوات المال ّيــة وصناديــق االســتثمار

مــن العــام .2014

ضمــا
المشــتركة .لهــذه الغايــة ،عقــدت الهيئــة مؤتمريــن استشــاريين حــول هــذه األنظمــة ّ

ّ
والتأكــد
وقــد تابعــت الهيئــة أعمالهــا الرقابيّــة علــى األســواق الماليّــة ،مــن ضمنهــا الموافقــة علــى عــدد كبيــر مــن األدوات الماليّــة

ممثليــن عــن جميــع المؤسســات الماليّــة وغيرهــم مــن المعنيّيــن بالمواضيــع المطروحــة،

ـدة
مــن مالءمتهــا للشــروط القانون ّيــة ممــا يضمــن حمايــة المســتثمر ،وأثبتــت الهيئــة فعال ّيــة دورهــا بشــكل خــاص مــن خــال إجــراء عـ ّ

ّ
ّ
والشــركات التــي
ومدققــي الحســابات والشــركات المدرجــة علــى بورصــة بيــروت
كالمحاميــن

تحقيقــات وعمليــات تدقيــق تهــدف إلــى معالجــة مكامــن الضعــف فــي أســواق رأس المــال  -إن وجــدت  -وذلــك خدمــة للقطــاع

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

ويفعــل ويطــوّ ر األســواق المال ّيــة فــي لبنــان ،فعمل ّيــة
ممــا يعـ ّـزز الثقــة ،يرفــع مســتوى االســتثمار
ّ
نفســه وضما ًنــا لحمايــة المســتثمر ّ

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

المؤسســات الماليّــة
المراقبــة والتحقيــق تهــدف فــي مــا تهــدف إليــه ،ليــس إلــى حمايــة المســتثمر فحســب ،بــل إلــى زيــادة نشــاط
ّ

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

وتطويــر الســوق حتــى يصبــح جاذبــً لعــدد كبيــر مــن المســاهمين المحلييــن والخارجييــن.

المؤسســات المال ّيــة المعن ّيــة .فــي اإلطــار نفســه ،أصــدرت الهيئــة عــددًا مــن
مــن قبــل جميــع
ّ

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

القــرارات التــي تناولــت أمــورًا تنظيم ّيــة وتطبيق ّيــة لتعالــج بعــض النواقــص التــي ظهــرت خــال

مفصـ ً
الــذي ّ
ـتحدد الفجــوات التي قــد تحــول دون انضمام
ا إلدارة القطــاع المالــي فــي لبنــان .ومــن ضمــن هــذا التقييــم سـ
يوفــر تقييمــً
ّ
ّ

عمــل الهيئــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،القــرار المتعلــق بمعرفــة العميــل وعمــل

الهيئــة إلــى المنظمــة الدوليــة لهيئــات ســوق المــال  IOSCOوالعمــل علــى معالجتهــا .ولقــد بــدأ العمــل فعـ ً
ا علــى انضمــام الهيئــة

مفوّ ضــي الرقابــة.

لمنظمــة  IOSCOونأمــل أن نحظــى بهــذه العضو ّيــة فــي المســتقبل القريــب.

كمــا ّ
ركــزت الهيئــة خــال العــام المنصــرم وبالتعــاون مــع مصــرف لبنــان علــى تحضيــر دفتــر
ـدت مــرارًا علــى أهم ّيــة وجــود
شــروط إنشــاء
منصــة تــداول إلكترون ّيــة .وللتذكيــر فإننــي قــد أكـ ّ
ّ

مع أصدق تم ّنياتي،

منصــة وذلــك لتســهيل عمل ّيــة تمويــل شــركات القطــاع الخــاص وباألخــص الشــركات
هكــذا
ّ
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم ،علــى أن يســاهم اإلغتــراب اللبنانــي فــي عمليــة التمويــل هــذه

رياض توفيق سالمه

مــن خــال إتاحــة الفرصــة لهــم للتــداول ،مــن حيــث هــم ،عبــر تحديــد شــروط ومواصفــات

رئيس هيئة األسواق الماليّة  /حاكم مصرف لبنان

ـهل ذلــك .فــي الوقــت نفســه ،ستشـ ّ
التعامــل التــي تسـ ّ
المنصــة حافــزًا لألفــراد كــي
ـكل هــذه
ّ
يســتثمروا فــي الشــركات المدرجــة عليهــا وذلــك نظــرًا لمســتلزمات اإلفصــاح والشــفافيّة
المنصــة اإللكترونيــة التــي سيســاهم
ونشــر المعلومــات بشــكل ســريع ،التــي تترافــق مــع عمــل
ّ
ـس
ـدالت النمــو وخلــق فــرص عمــل نحــن بأمـ ّ
نجاحهــا فــي تفعيــل حركــة االقتصــاد وزيــادة معـ ّ
الحاجــة إليهــا.
وقــد أرســلنا دفتــر الشــروط هــذا بنســخته األولــى إلــى جميــع المعنيّيــن فــي المصــارف
والمؤسســات المال ّيــة إليفائنــا بوجهــات نظرهــم وتعليقاتهــم وذلــك لإلســتفادة مــن خبرتهم
ّ
المؤسســات إلــى اجتمــاع تشــاوري حتــى نجيــب علــى أســئلة
باألســواق اللبنانيــة ،ســندعو هــذه
ّ
المشــاركين حــول دفتــر الشــروط ونناقــش معــً اإلقتراحــات كــي تأتــي مالئمــة لحاجــات
الســوق .بعــد األخــذ بعيــن اإلعتبــار مالحظــات الســوق ،ســتعود الهيئــة بالنســخة النهائ ّيــة لدفتــر
المؤسســات المولجــة
المؤسســة أو
يتــم اختيــار
الشــروط وتطلقــه بشــكل رســمي آمليــن أن
ّ
ّ
ّ
المنصــة قبــل نهايــة هــذا العــام ،ثــم البــدء بالعمــل بهــا أوائــل العــام المقبــل.
بإنشــاء وتشــغيل
ّ

3

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

رؤيتنا
إعادة إحياء لبنان كمركز إقليمي للخدمات الماليّة من خالل التطوير الدائم لألسواق الماليّة اللبنانية.
تعزيز الكفاءة االقتصاديّة وتحفيز النموّ عبر توجيه رأس المال نحو استخدامات إنتاجيّة.
إرساء الثقة في األسواق الماليّة اللبنانيّة عبر تعزيز سالمتها وصون جاذبيّتها لدى المستثمرين.
ّ
والشفافة وتوفير الوصول إلى المعلومات الالزمة لالستثمار.
حماية المستثمر من خالل تأمين البيئة اإلستثماريّة العادلة

مهمتنا
ّ
تنظيم ومراقبة األسواق الماليّة لضمان تطوّ رها بما يتناسب مع التغيّرات وأفضل المعايير المحليّة والدوليّة.
تقليص مخاطر النظام ( )Systemic Riskفي األسواق الماليّة.
ّ
ّ
كافة القطاعات اإلنتاجيّة.
كافة المعنيّين وفي
متابعة تطوير األسواق من خالل التواصل الدائم مع
رفع مستوى الوعي اإلستثماري عند اللبنانيّين وتعريفهم على مزايا األسواق الماليّة.
المثابرة الدائمة على حماية المستثمر والسعي إلى زيادة استخدام األسواق الماليّة من قبل المستثمرين في لبنان والخارج.
تنظيم كيفيّة ّ
اإلطالع على المعلومات من قبل األشخاص الذين يو ّزعون األدوات الماليّة على الجمهور .
الخاصــة بــاألدوات المال ّيــة
تنظيــم وتحديــد إطــار العمــل وتنظيــم النشــاطات المهن ّيــة التــي يقــوم بهــا األشــخاص الذيــن يمارســون األعمــال
ّ
والســهر علــى تقيّدهــم بــآداب الســلوك المهن ّيــة.

5

المالية
كلمة رئيس هيئة األسواق
ّ

٣

المالية
هيئة األسواق
ّ

٨

قانون إنشاء هيئة األسواق المال ّية وأهدافها الرئيس ّية

٨

المهام األساس ّية للهيئة

١٠

أهم أنشطة عام 2015
الفصل األول:
ّ

١٢

أعمال الهيئة على المستوى التنظيمي والرقابي

١٣

أعمال الهيئة على المستوى اإلداري

٢٢

حركة األسواق المال ّية في لبنان

٢٦

الفصل الثاني :التط ّلعات للعام 2016

٤٢

الملحق األول:

٤٤

الهيكل ّية التنظيم ّية

٤٥

ما هي المنتجات الخاضعة ألحكام القانون؟

٤٦

الخاصة الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة
المؤسسات واألعمال
ّ
ّ

٤٨

7

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

هيئة األسواق المال ّية
 .١قانون إنشاء هيئة األسواق المال ّية
وأهدافها الرئيس ّية

الفعالــة فــي
ـدد القانــون آل ّيــة تنظيــم األســواق المال ّيــة وتطويرهــا مرتكــزًا فــي ذلــك علــى إرســاء ثقافــة تتمحــور حــول أهم ّيــة الحوكمــة
ّ
يحـ ّ
ّ
والمؤثــرة ،إضافـ ً
ـة إلــى المعلومــات المنشــورة وتأميــن الشــفافيّة المطلقــة فــي
الخاصــة
المؤسســات المال ّيــة وحســن اســتعمال المعلومــات
ّ
ّ
ـدد القانــون آل ّيــة لمحاســبة ومعاقبــة المخــ ّلين بأحكامــه مــن خــال
القطــاع نظــرًا لدورهــا فــي حمايــة رأس المــال والمســتثمرين .وعليــه ،يحـ ّ
ـص عليهــا ،كلجنــة العقوبــات والمحكمــة الخاصــة باألســواق المال ّيــة.
األطــر القانون ّيــة التــي نـ ّ

يتو ّلــى إدارة هيئــة األســواق المال ّيــة مجلــس مؤ ّلــف مــن ســبعة أعضــاء برئاســة حاكــم مصــرف لبنــان .وتنقســم عضو ّيــة المجلــس إلــى ثالثــة
أعضــاء متفرّ غيــن خبــراء فــي الشــؤون المصرف ّيــة والمال ّيــة وثالثــة أعضــاء غيــر متفرّ غيــن ّ
يمثلــون الــوزارات واإلدارات المعن ّيــة مباشـ ً
ـرة بعمــل
الهيئــة هــم مديــر وزارة المال ّيــة العــام ،مديــر عــام وزارة اإلقتصــاد 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»،
ّ
األســواق» فــي تاريــخ .2012/7/10

يتأ ّلف مجلس الهيئة من:
رياض سالمة		

				
حاكم مصرف لبنان

رئيس

		
سمير حمود

			
رئيس لجنة الرقابة على المصارف

عضو

		
أالن بيفاني

				
مدير وزارة الماليّة العام

عضو

ـدد القانــون آل ّيــة تنظيــم األســواق المال ّيــة وتطويرها
األدوات المال ّيــة .فــي هــذا الســياق ،يحـ ّ

		
عليا عباس

			
مدير عام وزارة اإلقتصاد والتجارة

عضو

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

		
فادي فقيه

				
خبير في الشؤون الماليّة

		
عضو متفرّ غ

نائب رئيس (- ٢٠١٥

فراس صفي الدين

			
خبير في شؤون األسواق الماليّة

		
عضو متفرّ غ

نائب رئيس ()٢٠١٥ - ٢.١٣

		
سامي صليبا

				
خبير في الشؤون المصرفيّة

عضو متفرّ غ

تطمــح «هيئــة األســواق» إلــى تحقيــق هدفيــن أساســيين :تشــجيع وتطويــر األســواق
ّ
الموظــف فــي
الماليّــة بالتنســيق مــع مختلــف القطاعــات المعنيّــة وحمايــة اإلدّ خــار

ّ
والمؤثــرة كمــا المعلومــات
الخاصــة
المؤسســات المال ّيــة وحســن اســتعمال المعلومــات
ّ
ّ
المنشــورة وتأميــن الشــفافيّة المطلقــة فــي القطــاع نظــرًا لدورهــا فــي حمايــة رأس
المــال والمســتثمرين.

)

ـدد القانــون آليّة لمحاســبة ومعاقبــة المخــ ّلين بأحــكام القانون من
فــي هــذا الســياق ،يحـ ّ
الخاصــة باألســواق
خــال األطــر القانون ّيــة المشــمولة بــه كلجنــة العقوبــات والمحكمــة
ّ
الماليّــةّ .
إن لتطويــر األســواق الماليّــة أهميّــة كبيــرة ال تعــود بالنفــع علــى المســتثمرين
فــي األدوات الماليّــة والقطــاع الخــاص فحســب ،بــل علــى اإلقتصــاد الوطنــي بشــكل
عــام ،وذلــك نظــرًا للقــدرة علــى إيجــاد مصــادر تمويــل طويلــة األمــد لتوجيــه اإلدّ خــار إلــى
اإلســتثمار المالئــم .لذلــك ،تضــع هيئــة األســواق المال ّيــة األنظمــة والتشــريعات المالئمــة
والمنســجمة مــع المعاييــر الدوليــة لتأميــن اإلنتظــام في عمــل األســواق المال ّيــة ،باإلضافة
تشــجع المســتثمرين المحلييــن والدولييــن
إلــى الرقابــة الصارمــة التــي مــن شــأنها أن
ّ
ّ
المنظمــة مــن قبــل
علــى اإلســتثمار فــي األدوات المال ّيــة الصــادرة عــن الشــركات المال ّيــة
ممــا قــد يســاهم
هيئــة األســواق المال ّيــة ،وبالتالــي تحقيــق نمــو أســرع فــي هــذا القطــاعّ ،
فــي تشــجيع الشــركات العاملــة فــي لبنــان علــى اإلكتتــاب العــام وإدراج أســهمها فــي
البورصــة وخلــق فــرص عمــل للشــباب اللبنانــي.

9

 .2المهام األساس ّية لهيئة األسواق المال ّية
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 الماليّــة.
•تنظيــم كيفيــة ّ
اإلطــاع علــى المعلومــات مــن قبــل األشــخاص الذيــن يو ّزعــون األدوات المال ّيــة
علــى الجمهــور.
•تحديــد إطــار العمــل وتنظيــم النشــاطات المهن ّيــة التــي يقــوم بهــا األشــخاص الذيــن يمارســون
الخاصــة بــاألدوات المال ّيــة والســهر علــى تقيّدهــم بــآداب الســلوك المهن ّيــة.
األعمــال
ّ

تنظيم األسواق وتقليص مخاطر النظام
•تنظيــم وتطويــر األســواق المال ّيــة فــي لبنــان والســعي إلــى زيــادة اســتخدام هــذه األســواق مــن
والمصدريــن فــي لبنــان والخــارج.
قبــل المســتثمرين
ّ
•تقليص مخاطر النظام ( )Systemic Riskفي األسواق الماليّة.

إصدار التراخيص
والمصدرين.
يقدمون خدمات للمستثمرين
•إصدار التراخيص لوسطاء السوق الذين
ّ
ّ
•إصــدار التراخيــص لشــركات التقييــم المالــي ( )Financial Rating Agenciesوتحديــد إطــار
عملهــا وتنظيمــه.
•الترخيــص لهيئــات اإلســتثمار الجماعــي بمــا فيــه الصناديــق المشــتركة لإلســتثمار بعمليّــات
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 الماليّة والموافقة على التداول بها في البورصات.

القانونية
الرقابة والمحاسبة
ّ
•معاقبة المخالفات اإلداريّة ألحكام هذا القانون ولألنظمة الم ّتخذة تطبيقًا له.
•طلــب المالحقــة فــي جرائــم إســتغالل وإفشــاء معلومــات مم ّيــزة أو ترويــج معلومــات خاطئــة أو
ـدري هــذه الصكــوك واألدوات.
مض ّللــة تتع ّلــق بصكــوك أو أدوات مال ّيــة أو بمصـ ّ
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العام  2015على توثيق

الفصل األول:
أهم أنشطة العام 2015

الرقاب ّية الداخل ّية

بعــد أن ّ
أكــدت هيئــة األســواق المال ّيــة علــى انطالقتهــا الجد ّيــة ،مــن خــال إرســاء األطــر التنظيم ّيــة التــي ترعــى عمــل األســواق المال ّيــة ،بمــا

عملت الهيئة خالل
العالقات مع األجهزة
مما يساعد
والخارج ّية ّ
في تعزيز الثقة
باألسواق اللبنان ّية

ـة آلخــر التطــورات ،هــا هــو التقريــر الســنوي الرابــع الــذي ّ
يتناســب مــع أفضــل المعاييــر الدوليــة ومواكبـ ً
يوثــق النشــاطات التنظيم ّيــة والرقاب ّيــة
التــي قامــت بهــا الهيئــة فــي العــام  ،٢٠١٥كذلــك العالقــات مــع األجهــزة الرقاب ّيــة الداخل ّيــة والخارج ّيــة .يأتــي هــذا التقريــر فــي ضــوء قــرار رئيــس
المنصــة اإللكترون ّيــة هــذه الســنة ممــا ّ
يوفــر التمويــل للشــركات ويعـ ّـزز مــن قدراتهــا
الهيئــة ،حاكــم مصــرف لبنــان ،ريــاض ســامه علــى إطــاق
ّ
ِّ
ويمكــن الشــركات الناجحــة مــن طــرح أســهمها والدخــول نحــو أبــواب جديــدة فــي العمــل ،مــا ينعكــس إيجابــً علــى القطــاع المصرفــي
ممــا يســاهم فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة وتحســين
والمؤسســات المال ّيــة
ّ
فتتوســع لديهــا الخدمــات اإلســتثماريّة وتتعـ ّـزز فــرص النمــوّ ،
مســتوى المعيشــة لــدى المواطــن اللبنانــي.
ســجلت لــدى الهيئــة فــي العــام  ،2015هــي المشــارفة علــى انتهــاء ورشــة العمــل فــي األنظمــة التطبيقيّــة
نشــير إلــى أن خطــوة إضافيّــة
ّ
ممــا يســاعد فــي بنــاء الثقــة باألســواق اللبنانيــة لكــي تصبــح أكثــر جاذبيــة للمســتثمرين اللبنانييــن واألجانــب علــى
باالشــتراك مــع البنــك الدولــي ّ
ّ
الســواء ويســاهم فــي انضمــام هيئــة األســواق إلــى
المنظمــة الدول ّيــة لهيئــات ســوق المــال  IOSCOكعضــو عــادي .وفــي هــذا اإلطــار تواصــل
الهيئــة عملهــا لتوقيــع اتفاق ّيــات دول ّيــة آخرهــا مــع هيئــة ســوق المــال التونس ـيّة ،والســلطة التنظيم ّيــة للخدمــات المال ّيــة التابعــة لســوق
أبوظبــي العالمــي ( )FSRAوغيرهــا مــن اتفاقيــات مرتقبــة فــي العــام .2016

 1.1على المستوى التنظيمي والرقابي
منصة للتداول اإللكتروني
تأسيس وترخيص
ّ
عملــت هيئــة األســواق المال ّيــة ،بالتعــاون الوثيــق مــع مصــرف لبنــان ،علــى تحضيــر المتط ّلبــات التقن ّيــة وتأميــن الشــروط الالزمــة بهــدف تأســيس
يحســن مــن ظــروف اإلســتثمار فــي القطــاع الخــاص ،سـيّما لــدى المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وأيضًا
نظــام للتــداول اإللكترونــي
ّ
ـدى حــدود لبنــان وصــو ً
لــدى الشــركات الناشــئة .الجديــر ذكــرهّ ،
ال إلــى اإلغتــراب اللبنانــي حــول العالــم.
أن التــداول فــي
المنصــة اإللكترون ّيــة يتعـ ّ
ّ
وجــود هــذا النظــام ،يطــوّ ر ويعـ ّـزز عمــل األســواق المال ّيــة فــي لبنــان ويدعــم النمــو اإلقتصــادي وينتــج فــرص عمــل جديــدة ،فالتــداول اإللكتروني
يحمــل العديــد مــن الفوائــد حيــث ال حاجــة بعــده إلــى التبــادل المــادي لــأوراق المال ّيــة ،أو إلــى الوســاطة البشــرية فــي تنفيــذ المعامــات بعــد
أن أصبحــت التعليمــات ّ
تنفــذ إلكترون ّيــً.
ممــا
مــن فوائــد العمــل فــي نظــام التــداول اإللكترونــي ،زيــادة عنصــر الشــفافيّة وتخفيــض كلفــة المعامــات لجميــع األفرقــاء المعنييــنّ ،
يؤمــن نشــاطًا أكبــر فــي األســواق المال ّيــة ويســاهم فــي خلــق ســيولة أكبــر ويزيــد مــن المنافســة.
ّ
هــذه الفوائــد مجتمعـ ً
ّ
ـجلة
ـة هــي ذات منفعــة للبنــان نظــرًا ألهم ّيــة حاجــة تطوير األســواق بشــكل
يتخطــى العــدد القليل من الشــركات المسـ ّ
للتــداول فــي بورصــة بيــروت .لذلــكّ ،
منصــة إلكترونيــة للتــداول دورًا كبيــرًا فــي منــح اللبنانييــن والمقيميــن فــي دول اإلنتشــار نافــذة
إن إلنشــاء
ّ
قيّمــة للدخــول إلكترون ّيــً فــي نشــاطات األســواق المال ّيــة فــي لبنــان ،كــون هــذا التعامــل يلغــي تمامــً القيــود الجغراف ّيــة المتواجــدة ضمــن
األســواق التقليد ّيــة ويعـ ّـزز األســواق المال ّيــة واإلقتصاد ّيــة عمومــً.
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مــن جهــة أخــرى ومــن ناحيــة العــرض والطلــب علــى األوراق الماليّــة ،فــإن التعامــل فــي الســوق

المؤسســات والوســطاء
المقدمــة مــن
وقامــت بدراســة طلبــات الترخيــص
ّ
ّ

ممــا ينعكــس إيجابــً مــن خــال زيــادة إصــدار
ـجع علــى زيــادة العــرض لــدى
ّ
اإللكترونــي يشـ ّ
المصدريــنّ ،

الناشــطين فــي الســوق المالــي والمتع ّلقــة بإصــدار أو ترويــج أنواعــً مختلفـ ً
ـة

المتوقعــة فــي عــدد المســتثمرين .الجديــر بالذكــر ّ
ّ
أن انطــاق
األوراق المال ّيــة والســندات نظــرًا للزيــادة

وقدمــت التوصيــات
مــن األدوات المال ّيــة وبإنشــاء شــركات اســتثمار مشــتركة
ّ

أمــا علــى
التــداول اإللكترونــي فــي األدوات الماليّــة قــد زاد مــن ّ
حصــة الســندات الحكوميّــة عالميــًّ ،

بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة.

المنصــة اإللكترون ّيــة فــي ظـ ّ
ـل
الصعيــد اللبنانــي فــإن عــرض ســندات الخزينــة للتــداول المحلــي علــى
ّ
حجــم الديــن العــام فــي لبنــان ســوف ينعكــس إيجابــً علــى مســتوى الســيولة فــي األســواق المال ّيــة

التطبيقية في العام 2015
إطالق مجموعتين من األنظمة
ّ

ّ
كافــة.
اللبنان ّيــة ،ممــا يســاهم فــي توســيع وتعميــق عمل ّيــات التــداول فــي األســواق
ّ
نظمــت هيئــة األســواق الماليّــة ندوتيــن إستشــاريّتين برعايــة رئيــس الهيئــة،

التطبيقيــة التــي
نبــذة عــن األنظمــة
ّ
أطلقــت فــي العــام 2015
نظــام عــرض األدوات الماليّــة علــى الجمهــور

Offers of Securities
سلسلة ،6000
يهــدف هــذا النظــام إلــى تحديــد المتط ّلبــات
المقدمــة
الخاصــة بعــرض األدوات الماليّــة
ّ
ّ
للجمهــور فــي لبنــان ،وتحديد أنواع عــروض األدوات
المال ّيــة المعف ّيــة مــن المتط ّلبــات المفروضــة علــى
العــرض العــام ،وتحديــد المتط ّلبــات لتقديــم
معفــي لــأدوات الماليّــة.
عــرض
ّ

أمــا علــى الصعيــد التنظيمــي ،فقــد عملــت الهيئــة علــى اســتكمال مــا بدأتــه فــي العــام 2014
ّ

ـم خاللهمــا إطــاق المجموعة
حاكــم مصــرف لبنــان األســتاذ رياض ســامة ،تـ ّ

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

الثانيــة والثالثــة مــن األنظمــة التطبيق ّيــة المتع ّلقــة «بقواعــد اإلدراج» و«عــرض

قــرارات أرســت مــن خاللهــا المفاهيــم التنظيم ّيــة األساسـيّة التــي تصبــو إلــى تحقيقهــا ،فأصــدرت فــي

ـم إطــاق النظــام
األدوات المال ّيــة علــى الجمهــور» فــي  15حزيــران  ،2015كمــا تـ ّ

قواعد اإلدراج Listing Rules -

العــام  2015قــرارات تتعلــق بنظــام العمل ّيــات علــى المشـ ّ
متخصصــً
ـتقات المال ّيــة ،كمــا أرســت نظامــً
ّ

التطبيقــي المتع ّلــق «بهيئــات اإلســتثمار الجماعــي» فــي  24مــن تشــرين األول

بنمــوذج معرفــة العميــل  ،KYCإضافـ ً
الموجــه إلــى مفوّ ضــي المراقبــة الــذي ّ
يؤكــد علــى
ـة إلــى القــرار
ّ

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

ّ
الخاصــة
كافــة المعلومــات المتعلقــة باألعمــال
تضميــن الكشــوفات المال ّيــة الصــادرة عــن المراقبيــن
ّ

قطــاع المصــارف والشــركات الماليّــة والوســاطة ومــع معنييــن فــي هــذا

ممــا يســاعد فــي حمايــة أمــوال المســتثمرين بطريقــة أفضــل.
بــاألدوات المال ّيــةّ ،

القطــاع مــن محاميــن ومدققــي حســابات.

وفــي هــذا اإلطــار ،ومــن ضمــن أعمــال هيئــة األســواق المال ّيــة التنظيم ّيــة ،أصــدرت الهيئــة إنــذارًا علن ّيــً

إفتتحــت اللقــاءات بكلمــات الترحيــب التــي ّ
ركــزت الهيئــة مــن خاللهــا علــى

سلسلة ،7000
يهــدف هــذا النظــام إلــى تحديــد المتط ّلبــات
الالزمــة للمصــدر لطلــب إدراج أدوات ماليّــة فــي
لبنــان ،وتحديــد المتط ّلبــات للحفــاظ علــى إدراج
األدوات الماليّــة ،ومتط ّلبــات الحفــاظ علــى
األســس الســليمة لحوكمــة الشــركات مــن قبــل
المصدريــن المدرجيــن.

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

أخصائييــن
تطــوّ ر العمــل لديهــا وأهميّــة االستشــارات التــي تعقدهــا مــع
ّ

المؤسســة المذكــورة علــى مخالفــة القوانيــن واألنظمــة والمبــادئ المرعيــة اإلجــراء فيمــا يتعلــق

ّ
يتجــزأ مــن العمليّــة
وعامليــن فــي األســواق الماليّــة والتــي أصبحــت جــزءًا ال

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

التنظيم ّيــة لــدى الهيئــة والتــي تســاهم بدورهــا فــي تعميــق التواصــل بينهــا

ّ
كل مــن قــرار هيئــة األســواق المال ّيــة رقــم  10تاريــخ  2013/1/9والتعميــم األساســي رقــم  83تاريــخ 2001/5/18

وبيــن العامليــن فــي القطــاع وفــي زيــادة الشــفافيّة وحمايــة المســتثمرين

الصــادر عــن مصــرف لبنــان والمتع ّلــق بنظــام مراقبــة العمل ّيــات المال ّيــة والمصرف ّيــة لمكافحــة تبييــض

فــي األســواق ،ممــا يعــزز تطبيــق اســتراتيجيّة الهيئــة الهادفــة إلــى تحديــث

وجــه مجلــس هيئــة األســواق المال ّيــة كتــاب إنــذار بتاريــخ  18آذار 2015
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .لذلــكّ ،

العمــل فــي األســواق وفقــً للمعاييــر المعتمــدة دوليّــً لــدى منظمــة

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

.IOSCO

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

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

مجلــس هيئــة األســواق المال ّيــة أقصــى العقوبــات بحـ ّ
المؤسســة المنــوّ ه عنهــا.
ـق
ّ

قــدم فريــق هيئــة األســواق الماليّــة
األدوات الماليّــة علــى الجمهــور» فقــد
ّ

ّ
وبمــا ّ
المقدمــة ،أقدمــت
بحقهــا ضمــن المهــل
المؤسســة المذكــورة لــم تمتثــل لإلنــذار الصــادر
أن
ّ
ّ

ـم فيــه شــرح الغــرض مــن وضــع قواعــد اإلدراج ومالئمــة األدوات
عرضــً تقن ّيــً تـ ّ

ـأي عمــل
الهيئــة العليــا المصرف ّيــة علــى شــطب
المؤسســة وســحب رخصتهــا لمنعهــا مــن القيــام بـ ّ
ّ

المال ّيــة التــي سـ ُتدرج وتحديــد شــروط عــرض األدوات المال ّيــة لإلكتتــاب العــام

الخاصــة بــاألدوات الماليّــة.
يتع ّلــق باألعمــال
ّ

فــي لبنــان ،كمــا ضمــان كفايــة المعلومــات المتوفــرة لــدى المســتثمرين

ّ
التأكــد مــن ّ
أن جميــع األنظمــة
وأيضــً ضمــن األطــر التنظيم ّيــة ،عملــت وحــدة الشــؤون القانون ّيــة علــى

ّ
والمنظميــن والجمهــور.

ّ
كافــة القوانيــن
التطبيقيّــة المعتمــدة فــي الهيئــة تتماشــى مــع أفضــل المعاييــر الدوليّــة وتراعــي

وفــي النــدوة االستشــاريّة الثالثــة إلطــاق النظــام التطبيقــي المتعلــق

المرع ّيــة اإلجــراء .كمــا ســاهمت مــع البنــك الدولــي بإعــداد المجموعــة الثانيــة مــن األنظمــة التطبيق ّيــة

ـدم فريــق عمــل الهيئــة شــرحًاّ ،
تركــز
«بهيئــات اإلســتثمار الجماعــي» فقــد قـ ّ

أعــدت وحــدة الشــؤون القانونيّــة عــددًا مــن
التــي ســوف تصــدر عــن الهيئــة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
ّ

علــى أهميّــة المــواد المقترحــة وانعكاســاتها اإليجابيــة علــى حســن إدارة

السياســات واإلجــراءات الداخليّــة المتع ّلقــة ببعــض الوحــدات التابعــة للهيئــة.

وتســويق صناديــق اإلســتثمار فــي لبنــان ،حيــث ناقشــت النــدوة مالحظــات

لمنصــة التــدوال اإللكترونيّة،
كمــا ســاهمت الوحــدة خــال العــام  2015فــي إعــداد دفتــر الشــروط العائــد
ّ

وتــم أخــذ األفــكار المطروحــة بعيــن اإلعتبــار.
الحاضريــن
ّ

هيئات اإلستثمار الجماعي -

Collective Investments Scheme
سلسلة ،8000
يشــمل هــذا النظــام إنشــاء وتشــغيل هيئــات
اســتثمار جماعــي بمــا فــي ذلــك هيئــات اســتثمار
إســاميّة فــي لبنــان بموجــب القانــون رقــم 706
غيــر أ ّنــه ال يشــمل اســتخدام هيئــات اإلســتثمار
الجماعــي لغــرض التســنيد بموجــب القانــون 705
نظــرًا إلــى أ ّنــه قانــون منفصــل يســتخدم شــكل
الصنــدوق المشــترك بــكل بســاطة ألغــراض أخــرى.
يهــدف هــذا النظــام إلــى تنظيــم عمليّــة إقامــة،
وترخيــص ،وطــرح وإدارة هيئــات اســتثمار جماعــي
واألنشــطة المرافقــة لهــا فــي لبنــان ،وإلــى تحديــد
المتطلبــات التــي ترعــى عمــل مــدراء هيئــات
االســتثمار الجماعــي ،وودعــاء هيئــات االســتثمار
الجماعــي ووكالء التوزيــع المعتمديــن.

15

أمــا علــى الصعيــد الرقابــي ،فقــد قامــت وحــدة الرقابــة علــى األســواق الماليّــة بإثنــي عشــر
ّ
تحقيقــً وســتة عمليــات تدقيــق علــى المؤسســات المال ّيــة التــي تتــداول بــاألوراق المال ّيــة حيــث ّ
ركــزت
يخــص التالعــب باألســعار ،والتــداول غيــر الشــرعي عبــر
عــدة جوانــب فــي تحقيقهــا ،منهــا مــا
ّ
علــى ّ
متعمــد فــي تقاريــر اإلفصــاح كمــا التعــاون مــع هيئــات قضائ ّيــة أجنب ّيــة
إســتغالل المعلومــات ،ونقــص
ّ
للتوصــل إلــى نتائــج ايجابيّــة فــي تحقيــق داخلــي ،وغيرهــا مــن الملفــات المتنوّ عــة ذات الصلــة.
ّ

نبــذة عــن القــرارات التنظيم ّيــة والصــادرة عــن هيئــة األســواق المال ّيــة فــي
العام 2015
ّ
المالية
المشتقات
العمليات على
القرار رقم  - 12نظام
ّ
ّ

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

يضــع هــذا القــرار ،نظــام العمل ّيــات علــى األدوات والمشـ ّ
ـتقات المال ّيــة المتع ّلــق بكيف ّيــة قيــام الوســيط المالــي بتنفيــذ عمل ّيــات علــى األدوات

المقدمــة مــن قبــل المؤسســات والشــركات المال ّيــة وشــركات الوســاطة المال ّيــة
بمراجعــة الطلبــات
ّ

والمشـ ّ
ـد بهــا عنــد تنفيــذه لتلــك العمليــات ،والهوامــش الواجــب تكوينهــا ،موضحــً
ـتقات المال ّيــة وبعــدد مــن الموجبــات المطلــوب منــه التقيـ ّ

والمصــارف التــي تناولــت جوانــب مختلفــة ،منهــا طلــب التعامــل مــع مراســلين أجانــب جــدد ،طلــب

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

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

لديهــم.

ألوراق مال ّيــة جديــدة وســندات وصناديــق إســتثمار مشــتركة ومنتجــات مركبــة .يب ّيــن الرســم البيانــي
(أدنــاه) ّ
أن القســم األكبــر مــن المراجعــات الـــمئة وعشــر ( )١١٠التــي عالجتهــا الوحــدة ،كانــت حــول طلــب

ّ
متعلق بنموذج معرفة العميل «»KYC
القرار رقم - 17

ّ
مركبــة جديــدة (إثنــان وثالثــون طلبــً) ،مقابــل تســعة وعشــرون ( )٢9طلــب لتســويق
تســويق منتجــات

الخاصــة
والمؤسســات الماليّــة والمصــارف التــي تمــارس األعمــال
مؤسســـات الوســـاطة الماليّــة
يحــدد هــذا القــرار ،النمــوذج الواجــب علــى
ّ
ّ
ّ
ّ

أمــا علــى صعيــد الطلبــات المتع ّلقــة بتســويق األوراق الماليّــة وطلبــات القــروض
صناديــق اإلســتثمارّ .

كحــد أدنــى ،المعلومــات الــواردة فيــه.
يتضمــن،
بــاألدوات الماليّــة فــي لبنــان إعتمــاده لمعرفــة عمالئهــا  KYCبحيــث
ّ
ّ

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

ّ
بمفوضي المراقبة
متعلق
القرار رقم - 18
ّ

التعامــل مــع مراســلين جــدد.

يتوجــه هــذا القــرار إلــى ّ
الخاصــة بــاألدوات الماليّــة فــي لبنــان لحســاب عمالئهــا و/أو
المؤسســات والهيئــات التــي تمــارس األعمــال
كل مــن
ّ
ّ
ّ

المؤسســات والشــركات
المقدمــة مــن قبــل
النســبة المئو ّيــة لمراجعــة الطلبــات
ّ
ّ

لحســابها الخــاص كمــا وإلــى مفوضــي المراقبــة المعتمديــن لديهــم وذلــك لتضميــن الكشــوفات المال ّيــة ،المعلومــات المتع ّلقــة باألعمــال

الماليــة والمصــارف
الماليــة وشــركات الوســاطة
ّ
ّ

ـأي تدقيــق أو تحليــل
الخاصــة بــاألدوات المال ّيــة مــن جهــة وتزويــد هيئــة األســواق المال ّيــة بالتقاريــر والمســتندات والمعلومــات الالزمــة كمــا وبـ ّ
إضافــي مــن جهــة أخــرى.

٪٩
طلب التعامل مع
مراسلين جدد

%7
آخر

%13
طلب لتسويق منتجات التأمين
المرتبطة بأدوات ماليّة
%16
طلب لتسويق األوراق
الماليّة وطلبات
القروض الجديدة

%26
طلب لتسويق
صناديق اإلستثمار

%29
ّ
مركبة
طلب لتسويق منتجات
جديدة
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وفــي هــذا اإلطــار ،ومــن ضمــن ســعي المجلــس المتواصــل لمواكبــة تطــوّ رات وحاجــات الســوق والتفاعــل معــه لضمــان أفضــل الممارســات،
وعلــى صعيــد مجلــس الهيئــة الــذي يضطلــع بصالح ّيــات شــاملة مــن شــأنها أن تعـ ّـزز حمايــة

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

العامــة بإنشــاء
ـجع اإلســتثمار فــي األســواق المال ّيــة حيــث لــه صالح ّيــة وضــع األنظمــة
المســتثمر وتشـ ّ
ّ

المضمون

إعالم رقم

المؤسســات التــي تتعاطــى الوســاطة
البورصــات وإدارتهــا ،واألنظمــة المتع ّلقــة بإنشــاء وتســيير أعمــال
ّ

السبب

المال ّيــة وتوظيــف أمــوال الجمهــور ،كمــا يُعنــى المجلــس بوضــع األنظمــة المتع ّلقــة باألدبيــات التــي

9

متع ّلق بتعديل اإلعالم رقم 2

مقدمــي الخدمــات الماليّــة ومســتخدميهم التقيّــد بهــا وصالحيّــة الترخيــص بإنشــاء
يتوجــب علــى
ّ
ّ

10

متع ّلق بتعديل القرار رقم 11

قدم لهيئة األسواق الماليّة
تعدیل النفقات والعموالت المستوفاة لقاء الطلبات التي ُت َّ
والتي تتط ّلب موافقتها
مؤسسات الوساطة الماليّة
تعديل الئحة
ّ

المؤسســات والهيئــات التــي تتعاطــى الوســاطة الماليّــة وتوظيــف األمــوال وعمليّــات التســنيد علــى
ّ

استحدثت مادّ ة تنص على تعليق مجلس هيئة األسواق الماليّة موافقته على إنشاء

اختــاف أنواعهــا،

صندوق تسنيد على موجودات مؤ ّلفة من أموال ماديّة أو غير ماديّة ،منقولة أو غير

انطالقــً مــن مســؤوليّته المذكــورة أعــاه ،التــأم مجلــس الهيئــة فــي اثنيــن وعشــرين ( )22اجتماعــً

11

متع ّلق بتعديل اإلعالم رقم 13

نشئ بأحكام وشروط ّ
كل من القرارين التاليين:
الم ِ
منقولة ،على التزام ُ

وا ّتخــذ حوالــي الـــ  172قــرارًا تنظيميّــً واداريّــً مــن ضمنهــا ثالثــة قــرارات تنظيميــة صــادرة عــن الهيئــة

•قرار هيئة األسواق الماليّة رقم  4تاريخ  ،2013/8/14المتع ّلق باالمتثال،

وهــي :قــرار رقــم  12حــول نظــام العمل ّيــات علــى المشــتقات المال ّيــة ،قــرار رقــم  17المتع ّلــق بنمــوذج

•قرار هيئة األسواق الماليّة رقم  5تاريخ  2013/8/14المتع ّلق بالتدقيق الداخلي

معرفــة العميــل « ،»KYCوقــرار رقــم  18المتع ّلــق بمفوضــي المراقبــة.

إلزام الشركات التي ترغب بالتفرّ غ عن موجودات عائدة لها في نطاق عمليّات تسنيد
تأخذ فيها صفة المنشئ للقرار رقم  4بغض النظر عن عدد مساهميها أو رأسمالها.

#

تاريخ انعقاد مجلس الهيئة

عدد القرارات

1

 9كانون الثاني 2015

8

12

متع ّلق بتعديل القرار رقم 4

تعديل المادة  5بحيث يسمح للشركات المشار إليها أعاله أن ّ
مؤسسات
تكلف
ّ
متخصصة خارجيّة للقيام بمهام اإلمتثال كليًّا أو جزئيًّا
ّ

2

 27كانون الثاني 2015

10

3

 17شباط 2015

9

تعديل المادة  12بحيث تشمل الشركات المشار إليها أعاله

4

 3آذار 2015

7

إلزام الشركات التي ترغب بالتفرّ غ عن موجودات عائدة لها في نطاق عمليّات تسنيد

5

 22نيسان 2015

9

6

 14أيار 2015

10

7

 19أيار 2015

2

8

 4حزيران 2015

12

متخصصة خارجيّة للقيام بأعمال التدقيق الداخلي كليًّا أو جزئيًّا
ّ

9

 2تموز 2015

20

10

 15تموز 2015

12

تعديل المادة  12بحيث تشمل الشركات المشار إليها أعاله

11

 14آب 2015

5

12

 17آب 2015

5

13

 31آب 2015

1

14

 2أيلول 2015

11

15

 14أيلول 2015

3

نشئ للقرار رقم  5بغض النظر عن عدد مساهميها أو رأسمالها.
الم ِ
تأخذ فيها صفة ُ
13

متع ّلق بتعديل القرار رقم 5

مؤسسات
تعديل المادة  5بحيث يسمح للشركات المشار إليها أعاله أن تك ّلف
ّ

تعديل عنوان القرار 12
تعديل التعريفات الواردة في المادة 1
14

متع ّلق بتعديل القرار رقم 12

تعديل المادة  2لجعلها متوافقة مع التعريفات الجديدة ومع عنوان القرار الجديد
تعديالت عديدة جذريّة على المادة  3منها لجعلها متوافقة مع التعريفات الجديدة
ومع عنوان القرار الجديد وأخرى لها عالقة بالهامش المطلوب السيّما بالنسبة

16

 22أيلول 2015

2

17

 12تشرين األول 2015

12

للعمليّات التي تتم بواسطة ركيزة إلكترونيّة.

18

 4تشرين الثاني 2015

11

تعديل الفقرة  2من المادة  2المتع ّلقة بتصنيف المراسلين

19

 3كانون األول 2015

1

20

 8كانون األول 2015

11

21

 10كانون األول 2015

3

22

 29كانون األول 2015

5

ّ
كافة الهامش األوّ لي المتع ّلق بالعمليّات على
تم تحديد
تعديل المادة  3بحيث ّ
16

متع ّلق بتعديل القرار رقم 12

تمت بواسطة ركيزة إلكترونيّة ،بـ  %20من القيمة التعاقديّة والهامش
العمالت ،حتى لو ّ
الثانوي بـ  %75من الهامش األوّ لي.
ألغيت الفقرة ( 8السابقة) المتع ّلقة بالركيزة اإللكترونيّة.

17

متع ّلق بتعديل القرار رقم 12

المحددة فيها العمليات على
تعديل الفقرة -6أ من المادة  3بحيث تشمل الهوامش
ّ
المواد األوليّة والمعادن أيضا (بعد أن كانت تقتصر على العمالت)
19

أمــا نوعيــة الطلبــات التــي نظــر بهــا مجلــس الهيئــة فــي العــام  ،2015فأتــت علــى الشــكل اآلتــي ،حيــث
ّ

فعالــج المجلــس مــا يقــارب الـــ  169طلبــً منهــا  43طلبــً إدار ّيــً مرتبطــً بعمــل هيئــة األســواق المال ّيــة 51 ،طلبــً مــن مصــارف لبنان ّيــة 46 ،طلبــً مــن

ّ
ّ
المرخصــة وتمديــد مهــل
مؤسســات الوســاطة الماليّــة
شــكلت طلبــات تكويــن وزيــادة رأس مــال
ّ

قدمتــه هيئــة إســتثمار
مؤسســات وســاطة مال ّيــة و  5طلبــات مــن
مؤسســات مال ّيــة 22 ،طلبــً مــن
مؤسســات رقاب ّيــة رديفــة ،وطلبــً واحــدًا (ّ )1
ّ
ّ
ّ

ّ
شــكلت
المقدمــة إلــى مجلــس الهيئــة (مختلــف) ،كمــا
الترخيــص حوالــي  %21مــن مجمــل الطلبــات
ّ

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

عمليّــة الترخيــص لتســويق أدوات ماليّــة واردة فــي عقــود ضمــان وتســويق أدوات ماليّــة وهيئــات
المقدمــة إلــى مجلــس الهيئــة.
إســتثمار جماعــي حوالــي  %43مــن مجمــل الطلبــات
ّ

نوعية الطلبات التي نظر بها مجلس الهيئة في العام 2015
ّ

٦

٨

الجهة المسؤولة عن تقديم الطلبات إلى مجلس الهيئة:

٥١

١

١١

٤٦

٤٤

٤٣

١١

١٤
٢٢
١٦

٣٥
٢٣

إنشاء صندوق مشترك للتسنيد

تسويق أدوات ماليّة واردة في عقود ضمان

التفرّ غ عن أسهم

تسويق هيئة إستثمار جماعي

ترخيص تعامل مع مراسل أجنبي

داخلي  -تقارير رقابيّة

إداري تنظيمي

مختلف

إداري داخلي

تسويق أدوات ماليّة

٥
١
مصرف

مؤسسة
ّ
ماليّة

هيئة
األسواق
الماليّة
(داخلي)

شركة
وساطة
ماليّة

مؤسسة
ّ
رقابيّة

هيئة
إستثمار
جماعــي

١
شخص
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 1.2على المستوى اإلداري
علــى المســتوى اإلداري ،نشــطت هيئــة األســواق المال ّيــة بشــكل فاعــل علــى تطبيــق وتطويــر األنظمــة
المعمــول بهــا لديهــا ،كمــا عملــت علــى زيــادة عديدهــا مــن أصحــاب االختصــاص ضمــن اآلليــات
والمعاييــر الم ّتبعــة فــي أفضــل الشــركات .بنــاء علــى توجيهــات مجلــس إدارة الهيئــة ،قامــت «مصلحــة
المــوارد البشــريّة» باســتكمال الجهــاز البشــري «للهيئــة» مــن خــال مجموعــة مــن أصحــاب االختصــاص
المحــددة فــي
المتقدمــون الذيــن اســتوفوا الشــروط
فــي مجــال الرقابــة والتدقيــق .وقــد خضــع
ّ
ّ
مؤسســة «تقييــم» و«المعهــد العالــي
الوصــف الوظيفــي لإلمتحانــات المطلوبــة وذلــك بالتعــاون مــع
ّ
لألعمــال»  ESAللعــام الثالــث علــى التوالــي.

ّ
الموظفيــن والتنظيــم
 1.3علــى مســتوى شــؤون
الداخلــي للهيئــة
فعالــة مــن خــال تحديــد
عملــت الهيئــة خــال العــام  2015علــى اســتكمال وضــع أســس تنظيميــة ّ
ّ
للموظفيــن بمــا يســاعد علــى تحقيــق مهامهــم ووظائفهــم
اإللتزامــات والحقــوق الوظيفيّــة
بفاعل ّيــة وبأعلــى مســتويات الكفــاءة ،وبمــا يحقــق القــدر الكافــي مــن الشــفافيّة والوضــوح فــي بيئــة
ـهل عليهــم ّ
وممــا يسـ ّ
اإلطــاع علــى اإلجــراءات اإلدار ّيــة الم ّتبعــة فــي «هيئــة األســواق» .وقامــت
العمــل،
ّ
ّ
للموظفيــن
الهيئــة فــي هــذا اإلطــار بدراســة شــاملة للوصــف الوظيفــي ونظــام تقييــم األداء الســنوي
بالتعــاون مــع شــركة . Purple Martin
ّ
الموظفيــن ،واهتمامــً منهــا بالشــأن اإلجتماعــي ،شــاركت
وفــي ســبيل تعزيــز روحيــة التعــاون بيــن
الهيئــة فــي «بيــروت ماراتــون» الــذي ّ
نظمــه مصــرف لبنــان وجمعيّــة بيــروت ماراتــون عبــر مجموعــة
ّ
الموظفيــن ،كمــا قامــت بتنظيــم حلقــات توعيــة صح ّيــة كاســتضافة الهيئــة لجمع ّيــة Breast
مــن
 ،Cancer Awarenessإضافـ ً
ـة إلــى تنظيــم حفــل غــذاء بمناســبة انتهــاء الســنة تخ ّللــه دورة تدريبيــة.

ّ
الموظفين
 1.4على مستوى تطوير قدرات

ـبة جامعـ ً
المال ّيــة والبورصــات األمريكيــة  Securities and Exchange Commission - SECالــذي يعتبــر مناسـ ً
ـة لعــدد مــن الهيئــات الرقاب ّيــة
ممــا يســاعد بالتواصــل وتطويــر آليــات التطبيــق والتقن ّيــات التــي تســاعد فــي حمايــة
الدول ّيــة وذلــك للعمــل والتع ّلــم مــن بعضهــا البعــضّ ،
المســتثمر وإرســاء الشــفافيّة والمصداق ّيــة فــي األســواق المال ّيــة .هــذا المؤتمــر الــذي انعقــد علــى مــدى أســبوع تخ ّللــه عــدد مــن المحاضــرات،
ورش عمــل تفاعل ّيــة وعــرض لحــاالت تعالــج مواضيــع متفرّ قــة وذلــك بإشــراف رســميين كبــار مــن هيئــة األوراق المال ّيــة والبورصــات األمريك ّيــة
 SECومســؤولون فــي عــدد مــن المؤسســات القضائ ّيــة ومؤسســات الرقابــة الذات ّيــة فــي الواليــات الم ّتحــدة.
ّ
مفصــل لخصوص ّيــة
فتركــزت بمجملهــا علــى الســبل الفضلــى لمكافحــة اإلحتيــال وحمايــة المســتثمر عبــر تقديــم شــرح
أمــا المحاضــرات
ّ
ّ
ّ
المنظمــة للمؤتمــر .فأتــت المحاضــرات لتعالــج المواضيــع اآلتيــة:
كافــة ،واإلفــادة مــن تجــارب الهيئــات الرقاب ّيــة
األدوات المال ّيــة
ّ
التحقــق ومحاكمــة عمليّــات التــداول المبنيّــة علــى معلومــات ســريّة داخليّــة وتقديــم مرافعــات مقنعــة أمــام المحاكــم حــول
•
اإلنتهــاكات فــي تــداول األوراق الماليّــة.
المصدرة ،قضايا محاسبة عبر الحدود والتحقيق في الغش.
•المحاسبة ،اإلحتيال ،إفصاح الشركات
ّ
•مراقبة التداول المبني على معلومات داخليّة ،التالعب في األسواق والتالعب في محفظة األصول غير السائلة.
فعــال للتطبيــق والنظــر فــي كيفيــة االســتفادة مــن تحليــات البيانــات والمعلومــات عنــد التطبيــق وآليــات التعــاون الدولــي
•إرســاء برنامــج ّ
فــي مجــال التطبيــق.
•األدوات الماليّة المعقدة
•الردع عن ارتكاب انتهاكات للقوانين المتع ّلقة باألوراق الماليّة.
ّ
مخططات «بونزي» Ponzi
•التحقيق في
•بعض المسائل المتع ّلقة بالتداول ذات التردّ د العالي.
يمــوت عــن وحــدة الرقابــة علــى األســواق المال ّيــة فــي برنامــج التدريــب الــذي ّ
نظــم فــي إتحــاد هيئــة األوراق المال ّيــة
كمــا شــاركت السـيّدة مــي ّ
العربيــة فــي عمــان  -األردنّ .
تركــز البرنامــج علــى منــح المشــاركين المعرفــة المطلوبــة والمهــارة العمل ّيــة التــي يحتاجــون إليهــا خــال عمل ّيــات
ّ
معمقــة للعناويــن التاليــة:
المرخــص لهــا وقــد شــمل البرنامــج أيضــً تغطيــة
المؤسســات
الرقابــة والتحقيــق فــي
ّ
ّ
•البرامج اإللكترونية للرّ قابة على التداول
•اإلفصاح واإلفصاح اإللكتروني واألنظمة المطبّقة بهذا الخصوص
•اآلليات المطبّقة لرقابة البورصة على التداول وآلية التنسيق مع رقابة هيئة األسواق الماليّة
وخاصة تلك المتع ّلقة بقاعدة المطلعين  insidersواألساليب المطبّقة لإلفصاح عنها
•التسوية في األنظمة اإللكترونية
ّ
وخاصة فيما يتع ّلق بـ:
•اإلطالع على التطوّ رات الحديثة لهيئة األوراق الماليّة
ّ
–أدوات التمويل االسالمية

أمــا مــن ناحيــة تطويــر القــدرات الوظيف ّيــة ،فعملــت مصلحــة المــوارد البشــريّة بالتنســيق مــع رؤســاء
ّ

–التعامل النقدي وفصل الحسابات لدى شركات الوساطة

ّ
الموظفيــن لتعزيــز كفاءاتهــم وذلــك مــن خــال المشــاركة
الوحــدات اإلدار ّيــة علــى تدريــب وتطويــر

–نظام مركزيّة المخاطر المتع ّلقة بالعمالء

فــي دورات تدريب ّيــة إقليم ّيــة ودول ّيــة؛ علــى ســبيل المثــال ،المشــاركة فــي الــدورة التدريب ّيــة الســنويّة

–التمويل على الهامش

التــي تنظمهــا هيئــة األســواق المال ّيــة فــي باريــس ،وفــي القمــة الحكوم ّيــة الثالثــة للمــوارد البشــريّة
المؤسســات التدريب ّيــة فــي لبنــان.
فــي أبــو ظبــي ،إضافــة إلــى دورات تدريب ّيــة محل ّيــة بالتعــاون مــع أبــرز
ّ

وعلــى صعيــد تطويــر العمــل لــدى وحــدة الشــؤون القانون ّيــة ،شــاركت رئيســة وحــدة الشــؤون القانون ّيــة لــدى الهيئــة الســيدة كاليــن عــون

بورشــة عمــل تحــت عنــوان «أســبوع مــن العمــل مــع وحــدات الهيئــة الرقاب ّيــة الفرنس ـيّة» وذلــك مــن تنظيــم الهيئــة الرقاب ّيــة الفرنس ـيّة AMF
أمــا مــن ناحيــة تطويــر القــدرات الرقابيّــة ،فقــد حضــر رئيــس وحــدة الرقابــة علــى األســواق الماليّــة
ّ

التــي ســبق لهيئــة األســواق المال ّيــة اللبنان ّيــة أن عقــدت معهــا إتفاق ّيــة تفاهــم وتعــاون مــن ضمــن مفاهيمهــا األساســية تبــادل الخبــرات.

لمؤسســة التطبيــق لــدى هيئــة األوراق
الســيد خليــل غاليينــي المؤتمــر الســنوي الواحــد والعشــرين
ّ

ناقشــت النــدوات وورشــات العمــل التــي انعقــدت فــي العاصمــة الفرنس ـيّة باريــس مــن  21أيلــول لغايــة  26أيلــول  ،2015مواضيــع مختلفــة مــع
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عــدد مــن الهيئــات الرقاب ّيــة الدول ّيــة وذلــك لتبــادل الخبــرات واســتخالص الــدروس والعبــر بهــدف تطويــر

•نشر القرارات التنظيميّة والصادرة عن مجلس الهيئة

العمــل التشــريعي والتنظيمــي فــي األســواق المال ّيــة.

•تزويد الجمهور بأحدث المعلومات المتع ّلقة بأنشطة السوق Market Updates -

إرتكــزت النــدوة علــى مبــدأ ورش العمــل التفاعل ّيــة ،حيــث ســعت خاللهــا الـــ  AMFإلــى عــرض طريقــة

بمؤسســات ماليــة أو أفــراد عامليــن فــي القطــاع – Investor
وخاصــة المســتثمرين منهــم عــن أي قــرار تنبيهــي متعلــق
•إبــاغ الجمهــور
ّ
ّ

العمــل واألصــول الم ّتبعــة لــدى مختلــف الوحــدات لديهــا خاصـ ً
ـة فيمــا يتع ّلــق بمعالجــة المواضيــع

Alerts

ممــا
اليوم ّيــة واالســتراتيجيّة .فــي هــذا اإلطــار ،انخــرط المشــاركون فــي النــدوة مــع وحــدات الـــ ّ AMF

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

ّ
كافــة مســتويات الهيئــات الرقابيــة حيــث شــارك
ســاهم فــي تعزيــز مفهــوم العمــل اليومــي علــى

•القدرة على تقديم الشكاوى للهيئة

الحضــور فــي بحــث األعمــال والمشــاكل الفعل ّيــة وكيف ّيــة معالجتهــا مــن الناحيــة الواقع ّيــة وليــس

ّ
كافة المستندات المتع ّلقة بعمل الهيئة الرقابي والتنظيمي
•القدرة على تنزيل

بشــكل مبدئــي فحســب.
ومــن جملــة الوحــدات اإلداريــة التــي تــم اإلنخــراط بهــا مــن قبــل المشــاركين :المــوارد البشــريّة ،األبحــاث
والمعلومــات ،الشــؤون القانون ّيــة ،وحــدة المباحــث ،لجنــة العقوبــات ،وحــدة مكافحــة تبييــض األمــوال،
وحــدة الرقابــة علــى األســواق المال ّيــة وغيرهــا.

ولربمــا مــن أهــم خصائــص الموقــع الجديــد هــو برنامــج  PIEأو  Program for Investor Educationوالــذي تشــرف علــى تطويــره مصلحــة
ممــا يســاهم فــي فهــم المخاطــر المتع ّلقــة
األبحــاث واإلعــام.
ّ
يتخصــص البرنامــج بتثقيــف المســتثمر علــى المبــادئ األساس ـيّة لإلســتثمار ّ
ّ
يتضمــن البرنامــج كتيّبــات ومراجــع وفيديوهــات
المرخصــة فــي األســواق الماليّــة المحليّــة والعالميّــة.
بمختلــف األوراق واألدوات الماليّــة
ّ
مختصــة بالمواضيــع المطروحــة ،منهــا علــى ســبيل المثــال نصائــح حــول كيفيــة تج ّنــب الوقــوع ضح ّيــة احتيــال مالــي ،باإلضافــة إلــى توجيهــات
ّ

 1.5على صعيد تكنولوجيا المعلومات

ّ
المؤسســات واألفــراد أو الســاعين إلــى تســويق إســتثمارات ّ
ّ
للزبائــن ،حاصليــن علــى ترخيــص وموافقــه الهيئــة ،كمــا
كافــة
التأكــد مــن أن
حــول
ّ

الدنيــا
قامــت مصلحــة المعلوماتيّــة خــال العــام المنصــرم بمتابعــة وضــع المبــادئ والمعاييــر ّ

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

للعمــل توافقــً مــع آخــر المتغ ّيــرات فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت .كمــا دأبــت علــى
اختيــار ج ّيــد للبرمج ّيــة بهــدف تأميــن بيئــة تشــغيليّة ســليمة وآمنــة مــع مراعــاة األثــر البيئــي والكلفــة

ومن جملة المشاريع التي اضطلعت بها مصالح الهيئة:

اإلجمال ّيــة وذلــك مــن خــال الخطــوات التاليــة:

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

1.1رصد آخر التطورات والميول في تكنولوجيا المعلومات

ّ
كافــة الفرقــاء فــي األســواق المال ّيــة اللبنان ّيــة .وتم ّيــزت المؤتمــرات بمشــاركة واســعة مــن
وذلــك إطالقــً لألنظمــة التطبيق ّيــة بالتشــاور مــع

2.2تطويــر الخطــط والسياســات لبنــاء وتطويــر وتشــغيل ومتابعــة وصيانــة قواعــد المعلومــات

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

والبيانــات واألجهــزة والبرامــج والشــبكات واألرشــفة وأســاليب الحمايــة المتع ّلقــة بهــا

متضمنـ ً
ـة كلمــات وعــروض المحاضريــن والمشــاركين ،نســخة عــن األنظمــة التطبيق ّيــة الجديــدة
مفصلــة عــن المؤتمــر وتوصياتــه،
إلكترون ّيــة
ّ
ّ

ومؤسسات وهيئات ذات صلة
3.3إدارة العالقات التقنيّة مع األطراف الخارجيّة من مورّدين
ّ

تضمنــت التعديــات التــي وافقــت عليهــا الهيئــة بعــد التشــاور مــع الســوق ،كمــا فيديــو مصــوّ ر عــن النقاشــات التــي دارت فــي
التــي غالبــً مــا
ّ

ّ
لكافة المصالح والوحدات في الهيئة
4.4تقديم المشورة الفنيّة والدعم التقني

المؤتمــرات.

ّ
كافــة ووضــع الدفاعــات الحمائيّــة الالزمــة لضمــان
5.5تعديــل األنمــاط وإدارة صالحيّــات الدخــول

باإلضافــة إلــى نشــر ومواكبــة جميــع نشــاطات الهيئــة فــي اإلعــام ،تابعــت المصلحــة علــى الصعيــد الداخلــي تحضيــر التقاريــر اإلعالميّــة

حســن ســير العمــل وفقــً لقواعــد اإلمتثــال والتنظيــم المعتمــد دوليــً واإلجــراءات المثلــى

ّ
اليوم ّيــة التــي ّ
وكافــة العامليــن لــدى
تلخــص أهــم مــا أتــى فــي الصحــف االقتصاد ّيــة المحل ّيــة والعالم ّيــة لمشــاركتها مــع مجلــس اإلدارة

6.6تطوير الخدمات اإللكترونيّة وموقع الهيئة على شبكة اإلنترنت

الهيئــة .كمــا اســتمرت بتحضيــر البيانــات المال ّيــة اليوم ّيــة والدور ّيــة والمتع ّلقــة بالحركــة فــي بورصــة بيــروت كمــا البيانــات اإلحصائ ّيــة المتع ّلقــة
ّ
ّ
المؤسســات الماليّــة وشــركات الوســاطة الماليّــة والمصــارف لنشــرها علــى
كافــة
المركبــة لــدى
بصناديــق اإلســتثمار الجماعــي واألدوات
ّ

إنطالقــً مــن ّ
خطــة عمــل متكاملــة بيــن مصلحــة المعلومات ّيــة ومصلحــة األبحــاث واإلعــام وبهــدف

الموقــع اإللكترونــي للهيئــة.

تحســين مســتوى التواصــل مــع الجمهــور ،باشــرت الهيئــة فــي أواخــر عــام  2015بمشــروع تطويــري
ممــا يســاهم فــي توفيــر المعلومــات للعامليــن أو الناشــطين فــي
لموقعهــا علــى شــبكة اإلنترنــتّ ،
ّ
منظمــة ومتطــوّ رة .مــن خصائــص الموقــع الجديــد والــذي يحمــل العنــوان ذاتــه
األســواق بطريقــة
( )www.cma.gov.lbالقــدرة علــى:
•عرض منتظم لنشاطات الهيئة ورئيسها وأعضاء مجلسها
ً
ّ
حماية للمستثمر
المرخصة من مجلس الهيئة وذلك
للمؤسسات والمنتجات
•عرض منتظم
ّ
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ّ
ـدة مــن
ـدل حركــة
مؤشــر القيمــة الســوقيّة لألســهم المدرجــة فــي بورصــة بيــروت خــال الفتــرة الزمن ّيــة الممتـ ّ
وعلــى صعيــد آخــر ،أظهــر معـ ّ

 1.6حركة األسواق المال ّية في لبنان

ـدل مؤشــر القيمــة الســوقيّة فــي العــام  2015كمــا يبيــن الجــدول رقــم ( 102.24 )2نقطــة ،مقابــل
 2014إلــى  2015تراجعــً بنســبة  ،%12.96إذ كان معـ ّ

علــى صعيــد حركــة األســواق المال ّيــة فــي لبنــان ،فســوف نســتعرض بعــض اإلحصــاءات التــي ّ
نلخــص مــن خاللهــا الوضــع الحالــي لألســواق

 117.46نقطــة فــي العــام .2014
ـد
تقدمــً خــال ســنة  2015بنســبة  %2.14إذ لــم يتعـ ّ
ـدل مؤشــر القيمــة الســوقيّة للمصــارف المدرجــة فــي بورصــة بيــروت ،فقــد أظهــر ّ
أمــا معـ ّ
ّ

المال ّيــة اللبنان ّيــة.

الفــارق فــي المعــدل بيــن  2015و  2014أكثــر مــن  14نقطــة صعــودًا ،حيــث أقفــل المعــدل فــي العــام  2015علــى  667.46نقطــة مقابــل 653.47
نقطــة فــي العــام .2014

أو ً
ال الحركة على بورصة بيروت
ّ
مركبــة وصناديــق
يبلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي بورصــة بيــروت عشــرة ( ،)10موجــودة فــي الجــدول رقــم ( )1أدنــاه ،إلــى جانــب عــدة أدوات
اســتثماريّة .وقــد بلغــت القيمــة الســوقية لبورصــة بيــروت فــي أخــر ســنة  11.220 ،2015مليــار دوالر.

جدول رقم ()1
مالي

غير مالي

البنك اللبناني للتجارة

سوليدير

بنك عوده

شركة ريمكو

بنك بيروت

شركة الترابة اللبنانية هولسيم

بنك بيبلوس

شركة اإلسمنت األبيض

اسم الشركات المدرجة

بنك بيمو
بنك لبنان والمهجر
اإلجمالي

4

6

جدول رقم ()٣
ّ
ملخص تقرير سوق ▼

2014

2015

عدد العمليّات على السوق

10.805

9.745

كميّة األسهم المتداولة

96.790.303

74.774.129

قيمة األسهم المتداولة ()$

661.412.925

629.973.104

متوسط القيمة لكل يوم عمل ()$
ّ

2.699.645

2.592.482

متوسط لكل يوم عمل
حجم
ّ

395.062

307.712

القيمة/الكميّة

6.83

8.43

عدد أيام التداول

245

243

سيولة السوق ▼

2014

2015

=
معدل القيمة السوقيّة السنويّة
قيمة التداول السنويّة /
ّ

%5.97

%5.54

نسبة األسهم الحرّ ة

%92.86

%92.74

حجم السوق ▼

2014

2015

إجمالي عدد األوراق الماليّة المدرجة

30

30

إجمالي عدد الشركات المدرجة

10

10

نسبة الدوران في التداول ()Turnover Ratio

جدول رقم ()2

ّ
السوقية لألسهم المدرجة في بورصة بيروت ٢٠١٥-٢٠١٤
مؤشر القيمة
ّ
١٢٥.٠٠
١٠٥.٠٠
٨٥.٠٠

كانون شباط
الثانــي

آذار

٢٠١٤

نيسان

أيار

حزيران

تموز

آب

أيلول

تشرين تشرين كانون
الثاني األول
األول

(مليون دوالر أميركي)

11.076

11.365

٢٠١٥

ّ
السوقية للمصارف المدرجة في بورصة بيروت ٢٠١٥-٢٠١٤
مؤشر القيمة
ّ
٧١٠.٠٠
٦٩٠.٠٠
٥٧٠.٠٠
٥٥٠.٠٠
٦٣٠.٠٠

متوسط القيمة السوقيّة في السنة الحاليّة
ّ

ّ
ملخصــً يشــير إلــى انخفــاض كميّــة
فيقــدم الجــدول رقــم ()3
يخــص بعــض تفاصيــل الحركــة علــى أســهم بورصــة بيــروت،
أمــا فــي مــا
ّ
ّ
ّ
األســهم المتداولــة فــي العــام  2015بنســبة  %22.75لتصبــح  74.774.129ســهمًا مقابــل  96.790.303ســهمًا فــي أخــر ســنة 2014؛ فيمــا إنخفضــت
قيمــة األســهم المتداولــة بنســبة  %4.75فــي أخــر كانــون األول  2015لتصبــح  630مليــون د.أ .مقابــل  661مليــون د.أ .تاريــخ إقفــال التــداول عــام .2014
وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
إن إحــدى أبــرز األســباب لهــذا اإلنخفــاض هــو هبــوط عــدد العمل ّيــات علــى الســوق فــي ســنة  2015إلــى  9.745عمل ّيــة
مقابــل  10.805عمل ّيــة فــي نهايــة  ،2014أي بانخفــاض يقــارب الـــ .%11

كانون شباط
الثانــي

٢٠١٤

آذار

نيسان

أيار

حزيران

تموز

آب

أيلول

تشرين تشرين كانون
الثاني األول
األول

٢٠١٥
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صناديق اإلستثمار الجماع ّية األجنب ّية

جدول رقم ()٤
ّ
ملخص عن هيئات اإلستثمار الجماعيّة المحليّة

يب ّيــن الجــدول رقــم ( )٤أدنــاه عــدد صناديــق اإلســتثمار الجماع ّيــة األجنب ّيــة البالــغ  ،٥١٦حيــث وصــل إجمالــي عــدد المكتتبيــن فــي الصناديــق
األجنب ّيــة إلــى  9.149مكتتــب .يب ّيــن الجــدول أيضــً ّ
أن مجمــوع قيمــة اإلشــتراكات فــي الصناديــق األجنب ّيــة قــد بلــغ حوالــي  ١،٧مليــار دوالر أميركــي
ّ
متخصصــة باألســهم المال ّيــة وحوالــي الـــ  %15.3فــي صناديــق مبن ّيــة علــى الســندات ذات الدخــل الثابــت
تركــزت حوالــي  %60منهــا فــي صناديــق
ّ
أن المكتتبيــن فــي الصناديــق الجماع ّيــة األجنب ّيــة قــد ّ
 .Fixed Income Securitiesكمــا يب ّيــن الجــدول ّ
فضلــوا صناديــق اإلســتثمار المبنيــة علــى
األســهم ضمــن النطــاق الجغرافــي الدولــي.

جدول رقم ()٤
إجمالي عدد صناديق اإلستثمار

516

إجمالي عدد المكتتبين

9.149

مجموع اإلشتراكات ()$

1.668.800.798.27 $

رأسمال متحرّ ك

511

محدد
رأسمال
ّ

5

نوع اإلستثمار

%٢
سوق المال

%٠
حصص مو ّزعة
%١

%١

األوراق الماليّة المتوازنة

أمريكا الالتينية
%٢
األسواق الناشئة

%٦

%١

الشرق األوسط

متنوّ ع %٢
صناديق التحوط

%٦

%٤
األوراق البديلة

أميركا الشماليّة
%٧

أوراق ماليّة
%١١
آسيا
%٨
تخصيص مختلط

%٥٦
عالمي ودولي

%١٨
أوروبا

USD
EUR
CHF
GBP
JPY
LBP
JOD
CAD
SAR

323
148
21
7
6
8
1
1
1
نوع االستثمار

موجز عن هيئات اإلستثمار الجماعيّة األجنبيّة

النطاق الجغرافي لإلستثمار

العملة

%٦٠
أسهم

%١٥

أسهم
أوراق ماليّة ذات الدخل الثابت
تخصيص مختلط ()Mixed Allocation
أوراق مالية
األوراق البديلة ()Alternative Investments
صناديق التحوّ ط ()Hedge Funds
متنوّ ع ()Diversified
األوراق الماليّة المتوازنة
حصص مو ّزعة
سوق المال
العقارات
المتخصصة
األوراق الماليّة
ّ
النطاق الجغرافي لإلستثمار
عالمي ودولي
أوروبا
آسيا
أمريكا الشمالية
الشرق األوسط
األسواق الناشئة
أمريكا الالتينيّة
ّ
منظمة التعاون االقتصادي OECD
دول
روسيا
المؤسسة
نوع
ّ
مصرف
مؤسسة مالية
ّ

311
79
39
37
19
12
5
4
1
7
1
1
287
92
59
33
29
8
6
1
1
٤٢٠
٩٦

أوراق ماليّة ذات الدخل الثابت
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 1.٧التنسيق مع الهيئات التنظيم ّية المحل ّية والدول ّية

صناديق اإلستثمار الجماع ّية المحل ّية
يشــير الجــدول رقــم ( )٥إلــى عــدد صناديــق اإلســتثمار الجماع ّيــة المحل ّيــة ،أي  28صنــدوق ،والتــي يبلغ مجمــوع اكتتابات المشــتركين بهــا حوالي
ّ
تتركــز توظيفــات  %71مــن الصناديــق فــي منطقــة الشــرق األوســط بحيــث تتمحــور معظــم اســتثماراتها فــي
 789$مليــون دوالر أمريكــي ،حيــث
األوراق المال ّيــة ( )%43وســوق المال (.)%22

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

ّ
ملخص عن هيئات اإلستثمار الجماعيّة المحليّة

USD
LBP
JOD
EUR

ّ
المنظمــة الدول ّيــة لهيئــات ســوق المــال  IOSCOوالعمــل علــى معالجتهــا ،علمــً
إلــى

28
5.098
789.006.841.55
28
-

ّ
ّ
منظمــة  IOSCOقــد اســتكمل مــن
أن الجــزء األكبــر مــن متطلبــات اإلنضمــام إلــى
قبــل الهيئــة.

العملة

الدوليــة
اإلجتمــاع الســنوي للجنــة األســواق الناشــئة لــدى المنظمــة
ّ

20
6
1
1

لهيئــات أســواق المــال IOSCO
ـاء علــى تعليمــات رئيــس هيئــة األســواق ،تعمــل الهيئــة منــذ أواخــر العــام  2014علــى
بنـ ً

نوع اإلستثمار
أوراق ماليّة
سوق المال
أوراق ماليّة ذات الدخل الثابت
متنوّ ع
أسهم
النطاق الجغرافي لإلستثمار
الشرق األوسط
عالمي ودولي
الواليات المتحدة األمريكية
المؤسسة
نوع
ّ
مصرف
مؤسسة ماليّة
ّ

النطاق الجغرافي لإلستثمار

بــدأت الهيئــة بالتعــاون مــع البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي فــي مجــال برنامــج
مفص ـ ً
تقييــم القطــاع المالــي  FSAPالــذي ّ
ا إلدارة القطــاع المالــي فــي
يوفــر تقييمــً
ّ

جدول رقم ()٥
إجمالي عدد صناديق اإلستثمار
إجمالي عدد المكتتبين
مجموع اإلشتراكات ()$
رأسمال متحرك
رأسمال محدد

برنامج تقييم القطاع المالي FSAP

المؤسســة الدوليــة لهيئــات األســواق الماليّــة  ،IOSCOوالتــي تعتبــر
اإلنضمــام إلــى
ّ

12
6
4
4
2

الهيئــة المشــرفة علــى أســواق رأس المــال العالميّــة ،وتصــدر توصيــات تتعلــق بعمــل

شهادات في الدورات والمؤتمرات
كان لــدى الحضــور إجمــاع علــى أهميــة
المحاضــرات والنقاشــات فــي المؤتمــر
الخامــس والعشــرون لهيئــة األوراق الماليّــة
والبورصــات األمريكيــة حــول نمــو أســواق
ّ
وأن
األدوات الماليّــة وتطوّ رهــا ،ســيّما
المؤتمــر عــرض وبشــكل موســع الطــرق
التــي تعتمدهــا هيئــة األوراق الماليّــة
والبورصــات األمريكيــة فــي إدارة أعمالهــا.
مــع أن الترك ّيــز كان علــى تجربــة هيئــة األوراق
الماليّــة والبورصــات األمريكيــة ،وبرغــم
اختــاف قواعــد العمــل فــي هــذه األســواق
عــن أســواق الــدول الناميــة ،فمــن الممكــن
لألخيــرة أن تســتفيد وبشــكل كبيــر مــن
التجربــة األميركيــة.
د .سعادة الشامي،
أمين عام هيئة األسواق الماليّة

ّ
متمثــل بأعضــاء مجلــس إدارة هيئــة األســواق
هــذه األســواق .وكان قــد قــام فريــق
مؤسســة  IOSCOفــي مدريــد وإجــراء اإلتصــاالت الالزمــة ،مــع إبــداء
المال ّيــة بزيــارة إلــى
ّ
المؤسســة الدوليــة لهيئــات األســواق المال ّيــة كعضــو
رغبــة لبنــان بالســعي إلــى دخــول
ّ

20
7
1

مشــارك أو ً
ال ثــم تطبيــق النظــم التــي تخوّ لــه كســب مقعــد عضــو كامــل الصالح ّيــة (  )Ordinary Memberفــي مرحلــة الحقــة .وفــي هــذا
اإلطــار تابعــت الهيئــة نشــاطها المتع ّلــق بعضو ّيــة لبنــان فــي الـــ  IOSCOعبــر متابعــة حيث ّيــات اإلجتمــاع الســنوي للجنــة األســواق الناشــئة
خاصـ ً
ـة ّ
أن األســواق المال ّيــة فــي الــدول المنضويــة
بصفــة مراقــب ،هــذه اللجنــة تعتبــر مــن أكبــر اللجــان فــي  IOSCOوتعــرف بديناميكيّتهــا،
ّ

26
2

ـدة مواضيــع
تحتهــا مشــرفة علــى تغييــرات كبيــرة فــي أنظمتهــا وطبيعــة عمــل أســواقها المال ّيــة ،ممــا يســاهم فــي تســليط الضــوء علــى عـ ّ

نوع اإلستثمار

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

%٧

خاصــة فــي مجــال تحديــد المخاطــر التــي قــد تتعــرّ ض لهــا األســواق المال ّيــة ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مخاطــر نظــام ،Systemic Risks
ّ

أسهم

%٢٤
عالمي ودلي

وغيرهــا فــي هــذا القطــاع الحيــوي.

%١٤
متنوّ ع

ّ
إن الســعي النضمــام لبنــان عبــر هيئــة األســواق إلــى  IOSCOكعضــو مشــارك فــي المرحلــة األولــى ،يعكــس جد ّيــة فــي مســعى الهيئــة
خاصـ ً
ـة بعــد أن تكــون الهيئــة قــد طبّقــت المعاييــر المتينــة التــي تأخــذ فــي
ممــا يعـ ّـزز الشــفافيّة ويجتــذب المســتثمرين
ّ
لتثبيــت عملهــا دوليــً ّ
اإلعتبــار المصلحــة اللبنانيــة مــن ضمــن القوانيــن المرعيــة اإلجــراء والتــي تتماشــى مــع معاييــر المؤسســة الدوليــة لهيئــات األســواق المال ّيــة.

%١٤
%٢٤

%٤٣

الواليات المتحدة

أوراق ماليّة

أوراق ماليّة ذات
الدخل الثابت

األميركيّة

الماليــة
األمريكيــة حــول نمــو أســواق األدوات
الماليــة والبورصــات
المؤتمــر الخامــس والعشــرون لهيئــة األوراق
ّ
ّ
ّ
وتطورهــا
ّ

%٧١
الشرق األوسط

شــارك أميــن عــام هيئــة األســواق المال ّيــة فــي المؤتمــر الــذي ّ
نظمتــه هيئــة األوراق المال ّيــة والبورصــات األمريك ّيــة مــن  16إلــى  26آذار  2015مــارس
%٢٢
سوق المال

ّ
المتحدثيــن
ممثلــي الــدول الناميــة .تم ّيــز المؤتمــر هــذه الســنة بحســن اختيــار
فــي واشــنطن ،الواليــات المتحــدة ،وذلــك بحضــور عــدد كبيــر مــن
ّ
31

المنظمــة ،حيــث ّ
ّ
تهــم الجهــات
تركــز النقــاش علــى العديــد مــن المواضيــع التــي
مــن قبــل الجهــة
ّ

علــى مســاهمة أعضائهــا ومــع أميــن عــام اإل ّتحــاد وبالتنســيق والتعــاون الوثيــق معهــم.

الفعــال؛ تمويــل المشــاريع الصغيــرة
الرقاب ّيــة فــي األســواق المال ّيــة بمــا فــي ذلــك :اإلفصــاح والكشــف
ّ

ّ
الخطــة بتفاصيلهــا .نتيجــة للمــداوالت
تمــت مناقشــة
أعقــب اإلجتمــاع األوّ ل إجتماعــً ثانيــً علــى مــدى يوميــن فــي دبــي فــي كانــون األوّ ل حيــث ّ

والمتوســطة والقطاعــات االقتصاديــة اإلســتراتيجية؛ تمويــل الشــركات وتكويــن رأس المــال؛ تعليــم

ـم عرضهــا والموافقــة
واإلقتراحــات
ـم وضــع الخطــة بشــكلها النهائــي باللغتيــن العرب ّيــة واإلنكليز ّيــة حيــث تـ ّ
المقدمــة مــن أعضــاء اللجنــة ،تـ ّ
ّ

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

عليهــا مــن قبــل رؤســاء وممثلــي الهيئــات الرقاب ّيــة العرب ّيــة خــال اإلجتمــاع الســنوي إلتحــاد هيئــات األوراق المال ّيــة العرب ّيــة الــذي عقــد فــي

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

القاهــرة أوائــل العــام .2015

فــي الواليــات المتحــدة ( ،)FINRAالكونغــرس وغيرهمــا.
عمومــً ،كان لــدى الحضــور إجماعــً علــى أهميّــة المحاضــرات والنقاشــات ســيّما ّ
وأن المؤتمــر عــرض
موســع الطــرق التــي تعتمدهــا هيئــة األوراق المال ّيــة والبورصــات األمريك ّيــة فــي إدارة أعمالهــا.
وبشــكل
ّ

ّ
مذكرات تفاهم
توقيع

مثــ ً
ا ،أتــت المحاضــرات التــي تمحــورت حــول تعليــم المســتثمر والتحليــل اإلقتصــادي مجديــة مــن
حيــث الترك ّيــز علــى تجربــة هيئــة األوراق المال ّيــة والبورصــات األمريكيــة ،علمــً وأ ّنــه حتــى مــع اختــاف

ّ
مذكرة تفاهم بين هيئة األسواق الماليّة اللبنانيّة ونظيرتها التونسيّة
توقيع

قواعــد العمــل فــي األســواق األميركيــة عــن أســواق الــدول الناميــة ،فمــن الممكــن لألخيــرة أن تســتفيد
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وبشــكل كبيــر مــن التجربــة األميرك ّيــة.

ّ
ممثلـ ً
ّ
ّ
مذكــرة تفاهــم فــي
ـة برئيســها األســتاذ ريــاض ســامه وهيئــة الســوق المال ّيــة التونس ـيّة علــى
وقعــت هيئــة األســواق المال ّيــة اللبنان ّيــة

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

ّ
المذكــرة إلــى وضــع إطــار للتعــاون يشــمل إنشــاء قنــوات إتصــال وتنســيق وتبــادل للمعلومــات التنظيم ّيــة
األول مــن حزيــران  .2015تهــدف هــذه

ّ
موظفــي هيئــة األوراق المال ّيــة والبورصــات األمريك ّيــة ،كمــا شــارك فــي غــذاء عمــل خــاص عُ قــد
ومــع

ّ
المذكــرة لتل ّبــي
ممــا يســاهم فــي تعزيــز شــفافيّة أســواق األدوات المال ّيــة وتطويرهــا وحمايــة المســتثمر .وجــاءت هــذه
والتقن ّيــة بيــن الهيئتيــن ّ

مــع عــدد قليــل مــن كبــار المشــاركين ومــع أحــد المفوّ ضيــن لــدى هيئــة األوراق الماليّــة والبورصــات

رغبــة الطرفيــن فــي التعــاون والتنســيق بيــن البلديــن ،وفــي ســياق عقــد اإلتفاق ّيــات الدول ّيــة التــي بدأتهــا هيئــة األســواق المال ّيــة اللبنان ّيــة مــع

األمريكيّــة :الدكتــور بــول بينــوار ،وهــو أحــد المفوّ ضيــن الخمســة الــذي يعيّنهــم رئيــس الجمهوريــة

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

ـدث األميــن العــام للهيئــة
األميرك ّيــة لــدى هيئــة األوراق المال ّيــة والبورصــات األمريك ّيــة  .SECوقــد تحـ ّ

ّ
ونصــت
هــذه األســواق مــن أي عمليــات تالعــب أو غــش .وفــي هــذا اإلطــار شــملت
مذكــرة التفاهــم هــذه آل ّيــة لتبــادل الخبــرات والمعلومــات ّ

التحديــات التــي يواجههــا لبنــان فــي تطويــر أســواقه ،كمــا تطــرّ ق فــي النقــاش إلــى الــدور الــذي
عــن
ّ

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

تلعبــه التحاليــل اإلقتصاديــة والمخاطــر فــي عمل ّيــة صنــع القــرار داخــل هيئــة األوراق المال ّيــة والبورصــات
األمريك ّيــة .علــى هــذا الصعيــد ،أشــار الدكتــور بينــوار أ ّنــه بالرغــم مــن ّ
أن عــدد الخبــراء االقتصادييــن فــي

ّ
مذكــرة تفاهــم بيــن الســلطة التنظيم ّيــة للخدمــات المال ّيــة التابعــة لســوق أبوظبــي العالمــي ( )FSRAوهيئــة األســواق

هيئــة األوراق المال ّيــة والبورصــات األمريك ّيــة قليــل ،إال ّ
أن للقســم اإلقتصــادي فــي الهيئــة أهميــة كبــرى

المال ّيــة فــي لبنــان

س ـيّما وأ ّنــه يجــب أن يوافــق علــى أي قــرار متع ّلــق بالســوق كــي يصبــح نافــذًا.
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علــى صعيــد آخــر ،ناقــش األميــن العــام إمكان ّيــة تقديــم المســاعدة الفن ّيــة لهيئــة األســواق المال ّيــة

ردّ ًا علــى كتــاب كان قــد ورد مــن ســوق أبوظبــي العالمــي ،باشــر األميــن العــام اتصاالتــه مــع مســؤول العالقــات الخارجيّــة لــدى الســلطة

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

ّ
مذكــرة تفاهــم بيــن هيئــة األســواق المال ّيــة فــي لبنــان
ـم إعــداد
التنظيم ّيــة للخدمــات المال ّيــة التابعــة لســوق أبوظبــي العالمــي ( )FSRAوتـ ّ

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

والســلطة التنظيم ّيــة للخدمــات المال ّيــة التابعــة لســوق أبوظبــي العالمــي .تهــدف هــذه المذكــرة التــي ّ
وقعــت فــي بيــروت فــي شــهر كانــون

األنظمــة ،ووضــع التوصيــات التــي قــد تنتــج إعــادة تنظيــم لبعــض أعمــال هيئــة األســواق المال ّيــة.

األول  ٢٠١٥إلــى توفيــر أســاس رســمي للتعــاون ،بمــا فــي ذلــك تبــادل المعلومــات والمســاعدة فــي مجــال التحقيقــات ،مــن أجــل تطويــر األنظمــة
ّ
المنظمــة
الماليّــة الخاضعــة لســلطة كل مــن ســوق أبوظبــي العالمــي وهيئــة األســواق الماليّــة فــي لبنــان وفقــً للمعاييــر التــي وضعتهــا

ـتراتيجية  2020-2016إلتحــاد هيئــات األوراق
مســاهمة لبنــان فــي اعــداد الخطــة اإلسـ
ّ

الدول ّيــة لهيئــات األوراق المال ّيــة .IOSCO

العربيــة
الماليــة
ّ
ّ
شــارك أميــن عــام هيئــة األســواق الماليّــة لبنــان فــي إجتمــاع ُن ّ
ظــم مــن قبــل إتحــاد هيئــات األوراق
ّ
الخطــة االســتراتيجيّة
الماليّــة العربيّــة وذلــك بهــدف تشــكيل لجنــة مــن أعضــاء اإلتحــاد إلعــداد
للســنوات الخمــس المقبلــة .2020-20016
ّ
ممثلــي البلــدان الخمســة
ـم اختيــار أميــن عــام هيئــة األســواق المال ّيــة اللبنان ّيــة باإلجمــاع مــن قبــل
وتـ ّ
ّ
ـاء
ليكــون رئيســا لهــذه اللجنــة .وقــد أشــرف األميــن العــام علــى إعــداد صياغــة
الخطــة اإلســتراتيجية بنـ ً
33

 1.٨أنشطة وإنجازات مختلفة
تم ّيــز العــام  2015بتنظيــم ورعايــة عــدد مــن المؤتمــرات التــي انعقــدت بالتنســيق مــع هيئــة األســواق
الماليّــة ،كمــا تميّــزت بكثافــة مشــاركة أعضــاء مــن الهيئــة فــي مؤتمــرات ونــدوات محليّــة ودوليّــة
ّ
الموظفيــن لديهــا مــن
ســاهمت فــي تمتيــن العالقــة بنظرائهــا فــي الــدول األجنبيــة ،وتعزيــز قــدرات

وشــرح رئيــس الهيئــة ّ
إن مســؤولية إدارة وتشــغيل هــذه الســوق تقــع علــى القطــاع الخــاص ،علــى أن تراقــب مــن قبــل هيئــة األســواق المال ّيــة
التــي تعــد المســتندات الالزمــة الســتدراج العــروض .بذلــك ،تســعى الهيئــة إلــى ربــط هــذه الســوق عالم ّيــً ،ال س ـيّما فــي البلــدان التــي تتواجــد
ممــا يتيــح للراغبيــن الفرصــة بــأن يســتثمروا فــي لبنــان بطريقــة
فيهــا الدياســبورا اللبنانيــة ،فيكــون للســوق اللبنانــي تمثيــل فــي بلــدان عديــدة ّ
ســهلة وموثوقــة.

ّ
كافــة األصعــدة ممــا يســمح لهــم بالتعاطــي بصــورة أفضــل مــع
خــال تبــادل الخبــرات والتجــارب علــى
المواضيــع التــي يتعاملــون معهــا خــال تأديــة عملهــم.

بــدوره شــارك عضــو مجلــس الهيئــة الســيّد فــراس صفــي الديــن فــي جلســة مناقشــة حــول دور األســواق وقدرتهــا فــي دعــم الشــركات
الناشــئة ،بعيــدًا عــن النمــط التمويلــي الســائد فــي أســواق الســندات المحليــة والعالميــة وكيفيّــة تحفيــز القطــاع الخــاص باإلســتفادة مــن

*مؤتور يوروموني ليبانون للمال والتكنولوجياEuromoney Conferences ،
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أســواق رأس المــال بعــد إرســاء الشــفافيّة المطلوبــة.

*اللقاء التاسع إلتحاد هيئات األوراق الماليّة العربيّة  ،UASAالجزائر،
 18شباط 2015
ّ
ممثلـ ً
ـة بعضــو مجلــس الهيئــة السـيّد ســامي صليبــا ألول مــرّ ة فــي لقــاء إتحــاد هيئــات األوراق المال ّيــة المنعقــد
شــاركت هيئــة األســواق المال ّيــة
فــي دورتــه التاســعة فــي الجزائــر ،حيــث ّ
تركــز النقــاش حــول موضوعــات تتع ّلــق بالبنيــة التحت ّيــة لألســواق ومتط ّلبــات الشــفافيّة واإلفصــاح.
بــدوره إفتتــح وزيــر المال ّيــة الجزائــري السـيّد محمــد جــاب اإلجتماعــات مركــزًا علــى ّ
إن األســواق المال ّيــة تلعــب دورًا مهمــً فــي تشــجيع تمويــل
المشــروعات الكبــرى للقطاعيــن العــام والخــاص ،الفتــً إلــى حــرص الحكومــة الجزائريّــة علــى تطويــر بورصتهــا وتشــجيع رؤوس األمــوال
العرب ّيــة علــى اإلســتثمار فيهــا.

ّ
وممثليــن هيئــات
فــي ختــام اإلجتمــاع الســنوي التاســع لمجلــس إدارة اإلتحــاد ،والــذي عقــد بالعاصمــة الجزائر ّيــة بمشــاركة عــدد مــن رؤوســاء
األســواق المال ّيــة العرب ّيــة إ ّتفــق رؤســاء هيئــات أســواق المــال العرب ّيــة علــى تو ّلــي مصــر رئاســة اإلتحــاد فــي دورتــه المقبلــة التــي تبــدأ العــام
القــادم  ،2016علــى أن تســتضيف القاهــرة اإلجتمــاع الســنوي لإلتحــاد فــي العــام ذاتــه .كمــا أقــرّ المشــاركون القوائــم والبيانــات المال ّيــة لإلتحــاد
عــن عــام  2014وموازنــة العــام الحالــي ووافقــوا علــى إعــادة تعييــن جليــل طريــف مــن األردن ،أمينــً عامــً لإلتحــاد للســنوات الثــاث القادمــة.
برعايــة هيئــة األســواق الماليّــة ومصــرف لبنــان ،إفتتــح رئيــس الهيئــة األســتاذ ريــاض ســامه مؤتمــر
يورومونــي ليبانــون بعنــوان «التكنولوجيــا والتمويــل شــركاء مــن أجــل النمــو» ،الــذي انعقــد فــي فنــدق
 .Four Seasons Hotelأتــت الكلمــة اإلفتتاحيــة لرئيــس الهيئــة تعبيــرًا عــن عملهــا فــي وضــع
اســتراتيجيّة لدعــم القطــاع الخــاص ،ال ســيما الشــركات الناشــئة ،الفتــً إلــى مشــاركة هيئــة األســواق
المال ّيــة بفعال ّيــة فــي تأميــن بيئــة مؤاتيــه تضمــن وجــود أســواق مال ّيــة عادلــة تتمتــع بــاإلدارة الرشــيدة
والشــفافيّة ،تتكامــل فيهــا مــع دور مصــرف لبنــان فــي تحفيــز قطــاع المعرفــة عبــر تعميــم رقــم
يقدمــه مصــرف لبنــان للشــركات المســرّ عة لألعمــال (ّ .)Accelerators
وركــز رئيــس
 331والدعــم الــذي
ّ

*قمة الطرح العام األوّ لي ،2015 ARAB IPO SUMMIT
ّ
دبي ،دولة اإلمارات المتحدة
 17-14أيلول 2015
ّ
ممثــ ً
قمــة الطــرح العــام األوّ لــي 2015 Arab IPO Summit
شــارك الســيّد ســامي صليبــا
ا هيئــة األســواق الماليّــة مــن ضمــن فعاليّــات ّ
ـاص لمناقشــة أحــدث اال ّتجاهــات
التــي جمعــت الناشــطين فــي أســواق المــال والبورصــات والبنــوك اإلســتثمارية وأفضــل شــركات القطــاع الخـ ّ
صدريــن.
الم ّ
والممارســات فــي أســواق رأس المــال العرب ّيــة ،ومســتقبل األســواق فــي المنطقــة واللوائــح بشــأن إدراج ُ

والمؤسســات الماليّة والوســطاء
الهيئــة فــي كلمتــه علــى قــرار إطــاق ســوق إلكترون ّيــة تربــط المصــارف
ّ
فــي لبنــان بهــدف خلــق ســوق ســيولة لألســهم والســلع ،ال س ـيّما الذهــب والقطــع .ومــن شــأن هــذه
تؤمــن مخرجــً للشــركات الناشــئة الراغبــة فــي طــرح أســهمها علــى الجمهــور.
الســوق اإللكترون ّيــة أن ّ

35

المقاصة والتسوية وحفظ الصكوك في الشرق األوسط،
*مؤتمر
ّ

تونــس موضــوع تكيّــف ومرونــة تطــور الحوكمــة فــي منطقــة الشــرق األوســط

شركة ،IBC ASIA

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

 7كانون األول 2015

هيئــات األســواق المال ّيــة العرب ّيــة والدول ّيــة .وكان للس ـيّد فقيــه محاضـ ً
ـرة فــي إحــدى

المقاصــة والتســوية وحفــظ
شــارك الســيّد ســامي صليبــا عــن هيئــة األســواق الماليّــة فــي مؤتمــر
ّ

ورشــات عمــل المؤتمــر ّ
تركــزت علــى تجربــة هيئــة األســواق المال ّيــة مــن ناحيــة إرســاء

الصكــوك فــي الشــرق األوســط الــذي انعقــد فــي مدينــة دبــي فــي دولــة اإلمــارات العرب ّيــة الم ّتحــدة،

ـم عـ ٌ
ـرض لخصائــص
ثقافــة الحوكمــة لــدى الشــركات المدرجــة وغيــر المدرجــة ،كمــا تـ ّ

خاصـ ً
ـة فيمــا يتعلــق بالنظــم
ـدة متع ّلقــة بأســواق المــال فــي الشــرق األوســط
والــذي عالــج مواضيــع عـ ّ
ّ

القانــون  2011/161الــذي أنشــئت بموجبــه هيئــة األســواق الماليّــة اللبنانيــة.

والمعاييــر واتجاهــات الســوق وتطوّ رهــا فــي مواضيــع إدارة األصــول وحفــظ الصكــوك وغيرهــا مــن
إجــراءات مــن ضمــن سلســلة حــوارات تفاعل ّيــة .وكان للس ـيّد صليبــا مداخلـ ً
ـة حــول الــدور التــي تلعبــه

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

والمؤسســات المال ّيــة
الهيئــة فــي رعايــة ومواكبــة وتنظيــم العالقــة بيــن أصحــاب األعمــال والمصــارف
ّ

بالتعــاون مــع البنــك الدولــي،

بمــا يتــاءم مــع احتياجــات الســوق لتكــون المرتكــز األساســي لحركــة اقتصاد ّيــة فاعلــة.

 19نيسان 2015
عقــد صنــدوق النقــد العربــي فــي مدينــة أبــو ظبــي اإلماراتيّــة مؤتمــر حــول «تطويــر

*اإلجتماع السنوي التحاد البورصات العربية،

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

بورصة البحرين وشركة تومسون رويترز،

ّ
موظــف لــدى مصلحــة األبحــاث واإلعــام
حضــر الســيد علــي الحنــاوي المؤتمــر بصفتــه

 22نيسان 2015

لــدى هيئــة األســواق المال ّيــة وذلــك لالســتماع إلــى النقــاش الدائــر حــول تطويــر أســواق

اســتضافت بورصــة البحريــن بالتعــاون مــع تومســون رويتــرز ،المــزوّ د العالمــي للمعلومــات الذكيّــة

الصكــوك واالســتفادة مــن آخــر التطــورات فيهــا.

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

س ـ ّلط المؤتمــر الضــوء علــى دور الصكــوك فــي مــا يتعلــق بالتنميــة اإلقتصاديــة حيــث

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

ـدم لمحــة عامــة عــن مختلــف األســواق العالم ّيــة وارتباطهــا بالصكــوك اإلســاميّة.
قـ ّ

عربــي.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،أوضــح المؤتمــر الهيكليّــة المعتمــدة فــي ســندات الصكــوك

لقــد وجــدت ّ
أن الــدورات والنــدوات التدريبيّــة
فــي مؤتمــر تطويــر أســواق الصكــوك
خاصـ ً
ـة أنهــا أتــت باإلشــتراك
مفيــدة وقيّمــة،
ّ
مــع البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد العربــي.
ســاهمت المشــاركة فــي الــدورات التدريب ّيــة
بتعميــق معرفتــي بموضــوع الصكــوك ،علمــً
ّ
تشــعبات كثيــرة ومــا
أن لهــذا الموضــوع
ّ
زال النقــاش حولــه فــي بداياتــه نظــرًا إلــى ّ
أن
أســواق الصكــوك مــا زالــت تحتمــل التطويــر
خاص ً
ــة علــى الصعيــد التنظيمــي والرقابــي.
ّ
إن األدوات الماليّــة ال تــزال تفتقــد للســيولة
المطلوبــة مقارنـ ً
ـة مــع حجــم التــداول فــي
الســندات التقليديّــة.
ـدث عنهــا المؤتمــر
أمــا إحــدى المزايــا التــي تحـ ّ
ّ
فتكمــن فــي جاذب ّيــة هــذه الصكــوك لــرأس
المــال االســتثماري فــي البــاد اإلســاميّة،
ومــن هنــا ،نجــد ّ
أن الصكــوك ال تــزال أداة
الخاصــة
ماليّــة يمكــن أن تدفــع بالشــركات
ّ
لتحقيــق النجــاح والمســاهمة فــي تعزيــز
وتحســين اإلقتصــاد أيضــً.
علي حناوي،
ّ
موظف لدى مصلحة األبحاث واإلعالم

المؤسســات الرقاب ّيــة والقانون ّيــة والسياسـيّة فــي ترســيخ هــذه األســواقّ .
وركــز المؤتمــر أيضــا علــى
واآلل ّيــة المعتمــدة فــي عمل ّيــة التوريــق ،ودور
ّ
شــارك عــن هيئــة األســواق الماليّــة نائــب الرئيــس الســيّد فــادي فقيــه ،حيــث كان لهيئــة األســواق

خاصـ ً
ـة فــي مــا يتعلــق بحاجــة الصكــوك
الشــريعة اإلســاميّة وارتباطهــا بالصكــوك ،موضحــً الســبل المناســبة إلدارة المخاطــر فــي األســواق
ّ

الماليّــة الفرصــة لتبــادل الخبــرات والمعلومــات مــع كبــار المســؤولين فــي البورصــات العربيّــة ،كمــا

إلــى الشــرعيّة الفقه ّيــة مــن مرجــع فقهــي معتــرف بــه.

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

كمــا أوضــح المؤتمــر كيف ّيــة إشــراف الهيئــات التنظيم ّيــة والرقاب ّيــة علــى أســواق الصكــوك وطــرق إضفــاء الشــرعيّة عليهــا .وفــي هــذا القســم

فــي المنطقــة .ويهــدف المؤتمــر إلــى المســاهمة فــي تطويــر البورصــات العربيّــة وتعزيــز التكامــل

بالتحديــد ناقــش الحضــور مــا تب ّيــن أنــه تضــارب فــي الرؤيــة بيــن المنظميــن وعلمــاء الشــريعة اإلســاميّة حيــث أن للعلمــاء الســلطة لنقــض

فيمــا بينهــا والســبل الكفيلــة بزيــادة الســيولة فيهــا ،باإلضافــة إلــى تطويــر ســوق االكتتابــات األوّ ليّــة

ّ
المتحدثــون فكــرة إنشــاء وحــدة
ـجع
الحكــم الصــادر عــن المراســيم التنظيم ّيــة الصــادرة عــن الجهــات الرقاب ّيــة
ّ
المنظمــة .لهــذا الســبب ،شـ ّ

فــي أســواق رأس المــال العربيّــة وكذلــك زيــادة الوعــي بآخــر التطــورات التقنيّــة ذات العالقــة بقطــاع

ّ
متخصــص داخــل الهيكليّــة
كافــة األمــور المتع ّلقــة بالصكــوك ،أو إنشــاء قســم
إســاميّة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســاميّة للنظــر فــي
ّ

رأس المــال .يلعــب هــذا المؤتمــر دورًا كبيــرًا فــي توفيــر البنيــة المناســبة التــي يســتطيع مــن خاللهــا

والمصدريــن معنــي بالموافقــة علــى الصكــوك قبــل إصدارهــا.
للمؤسســات
التنظيم ّيــة
ّ
ّ

مســؤولي البورصــات العربيّــة اللقــاء مــع الخبــراء والمعنييــن والمتابعيــن لقطــاع رأس المــال العــرب

المقدميــن تحليــل دقيــق عــن دور هيئــة المحاســبة والمراجعــة
بعــد ذلــك ،عــرض أحــد
للمؤسســات الماليّــة اإلســاميّة ( ،)AAOIFIفــكان
ّ
ّ

ـتجدات فــي البورصــات العرب ّيــة والعالم ّيــة.
واألجانــب وتبــادل وجهــات النظــر معهــم حــول آخــر المسـ
ّ

ّ
المنظمــة الدول ّيــة المســتق ّلة ،وكيف ّيــة دعمهــا لتنفيــذ معاييرهــا فــي معظــم الــدول العرب ّيــة والعالــم .فــي نهايــة المؤتمــر،
تعريفــً عــن هــذه
للصكــوك منهــا مث ـ ً
ا تجربــة شــرق الكاميــرون وشــركة النخيــل اإلمارات ّيــة.
ُق ّدمــت دراســات مــن تجــارب ســابقة عــن حــاالت إفــاس ّ

*اإلجتماعات الســنويّة لحوكمة الشــركات المدرجة حول ،Resilience in the MENA Region
البنــك الدولي،
 27أيار 2015
ّ
ممث ً
لــة بنائــب رئيســها الســيّد فــادي فقيــه فــي اإلجتمــاع الســنوي
شــاركت هيئــة األســواق الماليّــة
لحوكمــة الشــركات المدرجــة مــن تنظيــم البنــك الدولــي ،والــذي عالــج فــي دورتــه المنعقــدة فــي
37

*اإلجتماع الرابع لمنتدى منظمي األسواق الماليّة – ،4th Capital Markets Regulator Forum COMCEC

ّ
ممثلــي الهيئــات االقتصاد ّيــة والجمع ّيــات التجار ّيــة وكبــار رجــال األعمــال واألقتصــاد .
اللبنان ّيــة« :اآلفــاق والفــرص المتاحــة» بحضــور عــدد مــن

ّ
منظمة التعاون اإلسالمي وهيئة أسواق المال التركيّة،

وفــي كلمــة تمهيد ّيــةّ ،
ـماس علــى أهم ّيــة إنشــاء هيئــة األســواق المال ّيــة كعالمــة مضيئــة
رك ـ ًز رئيــس جمعيــة ّ
تجــار بيــروت ،الس ـيّد نقــوال شـ ّ
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ـدد رئيــس مجلــس اإلدارة ومديــر عــام
علــى طريــق تطويــر هيكل ّيــة األســواق المال ّيــة وتطبيــق أدوات تمويل ّيــة حديثــة فــي لبنــان .مــن جهتــه ،شـ ّ

شــارك نائــب رئيــس الهيئــة الس ـيّد فــادي فقيــه ممث ـ ً
ّ
منظمــي األســواق المال ّيــة الــذي
ا هيئــة األســواق المال ّيــة فــي اإلجتمــاع الرابــع لمنتــدى

بنــك لبنــان والمهجــر ســعد أزهــري ،فــي كلمتــه علــى «دعــم القطــاع المصرفــي لهيئــة األســواق المال ّيــة ومســاهمته دائمــً فــي جهودهــا

ّ
منظمــة التعــاون اإلســامي وهيئــة أســواق المــال التركيّــة فــي اســطنبول ،تركيــا .إفتتــح المؤتمــر رئيــس هيئــة أســواق
إنعقــد بمبــادرة مــن

إن التحديــات التــي تواجــه عمــل هيئــة األســواق المال ّيــة عديــدة ،فإضافـ ً
لتطويــر األســواق المال ّيــة اللبنان ّيــة ،مضيفــً ّ
ـة إلــى األوضــاع السياس ـيّة

مقدمــً فــي كلمتــه تقاريــر عمــل اللجــان عــن األعمــال التــي ّ
نفــذت فــي العــام
المــال الترك ّيــة ومديــر مكتــب التنســيق فــي منتــدى COMSEC
ّ

ّ
التحديــات التــي تتع ّلــق بتطويــر قانــون الشــركات وهيكلهــا المالــي والصفــة العائليّــة التــي تطغــى عليهــا،
الهشــة ،هنــاك
واالقتصاديّــة
ّ

خاصـ ً
ـة فيمــا يتع ّلــق بالتثقيــف المالــي والتمويــل اإلســامي وتنميــة األســواق.
الماضــي
ّ

وبمحدود ّيــة الثقافــة االســتثماريّة ،وبالمنافســة مــن األســواق المال ّيــة المحل ّيــة واألجنب ّيــة.
ا لخدماتــه وعامـ ً
مكمـ ً
ّ
ا
وأكــد أ ّنــه علــى عكــس مــا يزعــم البعــض ،فالقطــاع المصرفــي ال يــرى األســواق المال ّيــة منافســً لنشــاطاته ،بــل يراهــا
ّ

*مؤتمر األنظمة البنيويّة لألسواق الماليّة World Bank Financial Infrastructure Week

ّ
ومحفــزًا فــي تحديــث منتجاتــه المصرف ّيــة والمال ّيــة.
مهمــً فــي تطويــر أداء مصــارف اإلســتثمار واألعمــال
ّ

البنك الدولي،

مــن جهتــه أشــار عضــو مجلــس اإلدارة التنفيــذي فــي «هيئــة األســواق المال ّيــة» ســامي صليبــا إلــى ّ
أن الهيئــة ســتلعب دورًا حاضنــً ،وتعمــل علــى
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والمؤسســات المال ّيــة بمــا يتــاءم مــع احتياجــات الفريقيــن،
مواكبــة ورعايــة وتنظيــم العالقــة بيــن أصحــاب األعمــال وبيــن مصــارف األعمــال
ّ

شــارك الس ـيّد طــارق ذبيــان ،مديــر األبحــاث واإلعــام لــدى هيئــة األســواق المال ّيــة فــي مؤتمــر البنــك الدولــي حــول األنظمــة البنيو ّيــة لألســواق

مــن أجــل تطويــر الســوق المال ّيــة لتكــون المرتكــز الثالــث لدولــة اقتصاد ّيــة فاعلــة.

المال ّيــة  ،World Bank Financial Infrastructure Weekفــي مدينــة اســطنبول  -تركيــا ،وذلــك مــن  1وحتــى  4أيلــول  .2015وأتــت مشــاركة

المصــدرة لــأدوات الماليّــة المتداولــة فــي
وتابــع« :تعتبــر األســواق الماليّــة ذات أهميّــة كبــرى لإلقتصــاد الوطنــي والمســتثمرين والشــركات
ّ

بنــاء علــى إقتــراح فريــق أنظمــة الدفــع لــدى البنــك الدولــي بالمشــاركة فــي المؤتمــر الدولــي الــذي يعقــد مــرّ ًة كل
هيئــة األســواق الماليّــة
ً

الســوق باعتبارهــا المنبــع لألمــوال التــي تحتاجهــا الشــركات مــن تكويــن لــرؤوس األمــوال لمشــاريعها اإلســتثمارية ،وتمويــل عمليــات النمــو

والمقاصــة اإللكترون ّيــة ،بصفتهــا الجهــة الرقاب ّيــة علــى أنظمــة التســوية
ســنتين لمناقشــة آخــر التطــوّ رات الرقاب ّيــة فــي إطــار أنظمــة الدفــع
ّ

والتوســع للشــركات القائمــة ،فضــ ً
ا عــن كونهــا إحــدى متط ّلبــات اإلصــاح اإلقتصــادي«.
ّ

ً
خاصــة فيمــا تتحضــر الهيئــة
والمقاصــة والتــداوالت اإللكترونيّــة فــي األوراق الماليّــة وأهميّــة مواكبتهــا آلخــر التطــوّ رات فــي هــذا المجــال،
ّ

ولفــت إلــى ّ
مفصلــة تهــدف إلــى اســتحداث
أن هيئــة األســواق المال ّيــة وبتوجيهــات مــن حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض ســامة تقــوم بدراســة
ّ

للمنصــة اإللكترون ّيــة التــي تنــوي إطالقهــا فــي العــام .2016
إلطــاق عمل ّيــة الترخيــص
ّ

وترخيــص ســوق ثانــوي مــواز وذلــك ســعيًا منهــا إلــى تطويــر الســوق وتحفيــز اإلســتثمار بانتظــار اإلنتهــاء مــن عمل ّيــة خصخصــة بورصــة بيــروت.

مؤتمر الطاقة اإلغترابيّة اللبنانية للعام ،2015

محاضرة حول األسواق الماليّة في جامعة الشرق األوسط

وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانيّة،
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حاضــر عضــو مجلــس الهيئــة الســيّد فــراس صفــي الديــن عــن األســواق الماليّــة اللبنانيّــة فــي جامعــة الشــرق األوســط Middle East

ّ
مثــل مديــر األبحــاث واإلعــام الســيّد طــارق ذبيــان هيئــة األســواق الماليّــة فــي مؤتمــر «الطاقــة اإلغترابيّــة اللبنانيّــة» المنعقــد برعايــة وزارة

ّ
ممثليــن عــن بورصــة بيــروت وأخصائييــن مالييــن .حضــر المؤتمــر رئيــس جامعــة الشــرق
 Universityوذلــك مــن ضمــن جلســة نقــاش شــملت

متخصصــة بالقطــاع المالــي اللبنانــي وعالقتــه مــع رأس المــال المغتــرب والمحلــي،
الخارج ّيــة والمغتربيــن مــن خــال مشــاركته فــي نــدوة
ّ

األوســط د .ليــف هونغيســتو ،ورؤســاء وعمــداء جامعــات ورجــال أعمــال وأســاتذة وخبــراء مصرفييــن وإقتصاديــن وإعالمييــن وطــاب .وفــي

حيــث تطــرق فــي حديثــه إلــى أهم ّيــة التنظيمــات الصــادرة عــن الهيئــة لجهــة حمايــة المســتثمر وإرســاء الشــفافية فــي األســواق علمــً أ ّنهــا

ـدد الس ـيّد فــراس صفــي الديــن علــى أهم ّيــة دور الهيئــة فــي اإلشــراف علــى تطويــر األســواق المال ّيــة ،عم ـ ً
ا بالصالح ّيــات الواســعة
كلمتــه شـ ّ

وخاصـ ً
ّ
ـة المغتربيــن واألجانــب منهــم .وتطــرّ أ السـيّد ذبيــان فــي كلمتــه إلــى الفرصــة الكبيــرة
لكافــة المســتثمرين
إحــدى المطالــب األساسـيّة
ّ

التــي أجازهــا قانــون األســواق المال ّيــة  ،2011/161خاصـ ً
ـة مــن ناحيــة التنظيــم والرقابــة والمحاســبة ،الفتــً إلــى حجــم التغييــر الــذي أنجزتــه الهيئــة

المتاحــة أمــام تعميــق العمــل فــي األســواق المال ّيــة فــي لبنــان نظــرًا لنســبة اإلدمــاج المالــي ( )Financial Inclusionالمرتفعــة فــي لبنــان

المنصــة اإللكترون ّيــة إلدراج الشــركات
منــذ بدايــة نشــاطها فــي األســواق المال ّيــة اللبنانيــة .كمــا تطــرّ ق عضــو مجلــس الهيئــة إلــى أهم ّيــة إطــاق
ّ

ً
ً
أن حجــم التــداول علــى األســواق الماليّــة اللبنانيّــة مــا زال قليــ ً
مقارنــة بــدول المنطقــة ،علمــً ّ
مقارنــة ببعــض الــدول فــي المنطقــة ذات
ا

الناشــئة والصناديــق لتمكيــن الشــركات الناجحــة مــن طــرح أســهمها للتــداول.

مســتوى إدمــاج مالــي أقـ ّ
المكمــل للمصــارف فــي عمل ّيــة تطــوّ ر األســواق
ـددًا فــي كلمتــه علــى الــدور األساســي و
ـل بأضعــاف عــن لبنــان ،مشـ ّ
ّ
المال ّيــة فــي لبنــان.

محاضرة حول هيئة األسواق الماليّة في الجامعة األميركيّة في بيروت

مؤسسات اقتصاديّة وثقافيّة في لبنان
لقاءات تثقيفيّة للجمهور مع
ّ
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حاضــر مديــر األبحــاث واإلعــام الســيد طــارق ذبيــان فــي الجامعــة األميرك ّيــة فــي بيــروت عــن قانــون التــداول الداخلــي رقــم  2011/160وقانــون

محاضرة عن األسواق الماليّة اللبنانيّة :اآلفاق والفرص المتاحة،

مقدمــً نبــذة عــن آخــر التطــوّ رات لــدى الهيئــة وأهم ّيــة نشــاطاتها وتأثيرهــا
األســواق المال ّيــة رقــم  2011/161الــذي أطلــق هيئــة األســواق المال ّيــة،
ّ

جمعية تجار بيروت،

ـدم بهــا
علــى األســواق المال ّيــة واإلقتصــاد اللبنانــي بشـ ٍ
ـكل عــام .كمــا شــارك السـيّد ذبيــان كعضــو لجنــة تحكيــم لمشــاريع إنتاجيــة نظريــة تقـ ّ
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المقدمــة وكيف ّيــة اإلســتفادة مــن األســواق
مقدمــً مالحظــات لتحســين ديمومــة ونجــاح المشــاريع
طــاب كليــة اإلقتصــاد والتجــارة الزراع ّيــة
ّ
ّ

تجــار بيــروت برعايــة
فــي إطــار سلســلة المحاضــرات التــي تعقــد علــى مــدار العــام وللســنة الثالثــة علــى التوالــي فــي مركــز محاضــرات جمع ّيــة ّ

المال ّيــة لتمويلهــا.

بنــك لبنــان والمهجــر ،شــارك الســيد ســامي صليبــا ،عضــو مجلــس اإلدارة التنفيــذي لهيئــة األســواق المال ّيــة ،فــي محاضرة حــول «األســواق الماليّة
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 1.٩مال ّية «هيئة األسواق»
وعلــى صعيــد مال ّيــة الهيئــة ،فقــد بلغــت نفقــات الهيئــة فــي العــام  2015حوالــي 9.7مليــار ليــرة لبنان ّيــة

موازنة عام ٢٠١٥
(ماليين الليرات)

شـ ّ
ـكلت النفقــات الجاريــة حوالــي  %87مــن المجمــوع العــام ،حيــث أتــى الجــزء األكبــر مــن هــذه النفقات

كانون

ّ
الموظفيــن مــن األجــور وملحقاتهــا.
كأعبــاء

الثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران

تموز

آب

أيلول

تشرين تشرين

كانون

مجموع

أول

ثاني

أول

المجموع اإلجمالي

925

572

1٫014

1٫005

490

940

675

489

1٫113

636

568

1٫336

9٫762

الدوليــة للتدقيــق والتــي تتط ّلــب التق ّيــد بقواعــد الســلوك المهنــي .وقــد اســتنتجت ّ
أن جميــع البيانــات

النفقات الجارية

778

525

841

946

463

790

645

465

968

617

551

912

8٫501

ّ
موظفين
أعباء

420

395

785

735

415

739

415

415

922

494

499

857

7٫091

المال ّيــة تظهــر بشــكل عــادل الوضــع المالــي للهيئــة .

أعباء أشغال عقارات

300

25

20

185

21

26

204

26

22

98

22

26

975

أعباء مواد إستهالكية

26

10

9

9

9

8

10

7

8

9

13

9

127

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

مؤتمرات وهيئات دول ّية

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

إتصاالت

8

9

9

9

9

8

8

8

7

7

8

8

98

بعــض المراكــز الشــاغرة.

أعباء خدمات وتجهيزات

14

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

101

وقــد قامــت شــركة  Deloitte & Toucheبتدقيــق الحســابات النهائيــة للعــام  2015وفقــً للمعاييــر

ّ
المتوقــع أن تــزداد نفقــات الهيئــة فــي العــام  2016بحســب الموازنــة التــي أقرّ هــا مجلــس اإلدارة
ومــن

إدار ّية
عقود إستشار ّية

10

18

10

0

1

1

0

1

1

1

1

5
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اإلحتياطي العام النظامي

23

16

25

28

14

24

19

14

29

19

17

27

255

النفقات الرأسمال ّية

120

30

143

30

13

123

10

10

113

0

0

385

977

اإلحتياطي العام النظامي

4

1

4

1

0

4

0

0

3

0

0

12

29

موازنة عام ٢٠١٦
(ماليين الليرات)

كانون

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران

تموز

آب

أيلول

الثاني

تشرين تشرين

كانون

أول

ثاني

أول

مجموع

المجموع اإلجمالي

١٫٠٢٣

٩٢٦

١٫١١١

٦١٧

٦١٤

٩٦٣

٦١٩

٩٥٢

١٫٠٢٢

٦٨٩

٦٧١

١٫٠٥٩

١٠٫٣٠٤

النفقات الجارية

٩٦٦

٨٨٩

١٫٠٥٨

٥٨٣

٥٨٥

٩١٥

٥٨٤

٩٠٤

٩٨٢

٦٤٢

٦٤٠

١٫٠٠٩

٥٫٧٩٥

ّ
موظفين
أعباء

٨٣٤

٤٩٩

٩٨٣

٥٠٩

٥٠٩

٨٥٣

٥٠٩

٥٨٩

٩١٨

٥٧٤

٥٧٧

٩٥١

٨٫٣٠٥

أعباء أشغال عقارات

٦٣

٣٤١

٢٧

٢٧

٢٧

٢٧

٢٧

٢٨٩

٢٧

٢٧

٢٧

٢٧

٩٣٦

أعباء مواد إستهالكية

٢٨

١٢

١٢

١١

١٢

١٠

١٢

٩

١١

٩

١٥

١٠

١٥١

مؤتمرات وهيئات دول ّية

١٠

١٠

١٠

١٠

١٠

٠

١٠

١٠

١٠

١٠

١٠

٨

١٠٨

إتصاالت

٧

٩

٨

٨

٩

٧

٨

٨

٨

٩

٨

٩

98

أعباء خدمات وتجهيزات

14

8

8

١٨

8

١٣

٨

٩

٨

٨

٨

٧

١١٧

إدار ّية
عقود استشار ّية

١٠

١٠

١٠

٠

١٠

٥

١٠

٠

١٠

٥

٥

٥

٨٠

اإلحتياطي العام النظامي

٢٩

٢٧

٣٢

١٧

١٨

٢٧

١٨

٢٧

٢٩

١٩

١٩

٣٠

٢٩٤

النفقات الرأسمال ّية

٢٧

١٠

٢١

١٦

١١

٢٠

١٧

٢٠

١٠

٢٧

١١

١٩

٢٠٩

١

٠

١

٠

٠

١

١

١

٠

١

٠

١

٦

اإلحتياطي العام النظامي
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ّ
إن وجود أسواق رأس المال
ليس كافيًا لخدمة اإلقتصاد
إن لم يؤخذ بعين اإلعتبار
وجود أنظمة تطبيق ّية مثلى
فعالة ومستدامة
ورقابة ّ
لحماية المستثمر وتج ّنب
النكسات

الفصل الثاني:
التط ّلعات للعام 2016
إســتكما ً
ّ
ـيتركز الجهــد فــي العــام  ٢٠١٦وبالتعــاون مــع
ال للورشــة التنظيم ّيــة التــي شــارفت علــى اإلنتهــاء ،وألجــل تطويــر األســواق المال ّيــة ،سـ
البنــك الدولــي ،علــى دراســة الســوق المح ّلــي ّ
بدقــة لتقييــم أفضــل الســبل التــي ســوف تعتمدهــا الهيئــة لتطويــر مفهــوم القطــاع الخــاص
حــول أهميــة اإلنخــراط فــي األســواق المال ّيــة التــي تعمــل الهيئــة علــى تحصينهــا عبــر إرســاء مفاهيــم الشــفافيّة والرقابــة الجد ّيــة والمحاســبة،
كمــا تأميــن منظومــة تشــريعيّة تواكــب التطــورات العالم ّيــة .وفــي هــذا اإلطــار ،ســتعكف الهيئــة علــى دراســة الوضــع الحالــي ألســواق رأس
المــال والمبــادرات األساسـيّة الكفيلــة بتطويــر هــذه األســواق وتقييــم القطاعــات الواعــدة التــي يمكــن أن تلعــب دورًا أساسـيًّا فــي هــذا المجــال
ّ
المنظمــة العالم ّيــة لهيئــات األوراق المال ّيــة  IOSCOكعضــو
ـم الهيئــة إلــى
وتحديــد العوائــق وطريقــة معالجتهــا .ومــن المتوقــع أن تنضـ ّ
مشــارك  Associate Memberقريبــً ،لينطلــق العمــل علــى إتمــام جميــع المســتندات الالزمــة التــي ســتخوّ ل الهيئــة بــأن تصبــح عضــوًا كامــل
الصالحيــة  Ordinary Memberفــي العــام .٢٠١٧
وكمــا ذكــر ســابقًا ،فانضمــام الهيئــة إلــى الـــ  IOSCOسـ ّ
ـيوفر المظ ّلــة والمواكبــة الدول ّيــة لعملهــا مــن الناحيــة الفن ّيــة والتشــريعيّة عنــد
الحاجــة ويزيــد مــن قدرتهــا علــى االســتفادة مــن التجــارب الدوليــة .كمــا تســاهم هــذه الخطــوة المرتقبــة فــي العــام  2016إلــى زيــادة التعــاون
ّ
تمهــد
متخصصــة فــي مواضيــع ذات صلــة بأعضــاء الـــ ،IOSCO
الدولــي للهيئــة مــع نظرائهــا ،وذلــك عبــر انخراطهــا فــي عــدة لجــان دوليــة
ّ
ّ
مذكــرات التفاهــم مــع جهــات إقليميــة ودوليــة مختلفــة.
مــن خاللهــا لتوقيــع عــدد أكبــر مــن
ّ
للمنظمــة الفرنكوفون ّيــة لهيئــات الرقابــة المال ّيــة ،IFREFI
وفــي إطــار التعــاون الخارجــي أيضــً ،تعمــل الهيئــة علــى تنظيــم المؤتمــر الدولــي
ّ
ممثــ ً
يعــزز هــذا المؤتمــر عمــل الهيئــة ويطــوّ ر عالقاتهــا مــع هيئــات الرقابــة الفرنســيّة والــدول الفرنكوفونيّــة ،علمــً ّ
ّ
ا
أن لبنــان،
ويتوقــع أن
ّ
منظمــة هيئــات الرقابــة المال ّيــة لــدول بحــر المتوســط فــي العــام .2016
بهيئــة األســواق ،يســعى لإلنضمــام أيضــً إلــى
علــى صعيــد آخــر ،ســتعمل هيئــة األســواق المال ّيــة بالتكافــل مــع وزارة المــال علــى وضــع األطــر التنظيم ّيــة لتطبيــق قــرار خصخصــة بورصــة
بيــروت ،تحضيــرًا لدمجهــا بمنصــة التــداول اإللكترونــي التــي تعمــل الهيئــة علــى تأسيســها ممــا يســاهم فــي تفعيــل عمليــة تطويــر األســواق،
ّ
علمــً ّ
والمشــتقات الماليّــة
المنصــة اإللكترونيّــة المقترحــة تســمح بتــداول مختلــف أنــواع األوراق الماليّــة والعمــات األجنبيّــة والمعــادن
أن
ّ
كالعقــود اآلجلــة  ،Forward Contractsوعقــود الخيــار  ،Options Contractsوالتــداول عبــر ســندات الخزينــة لتأميــن الســيولة ،فض ـ ً
ا عــن
الــدور الكبيــر والمتوقــع إلدراج أســهم الشــركات الناشــئة عليهــا.
بالمنصــة اإللكترون ّيــة فقــد ّ
المؤسســات المال ّيــة ،وســوف يصــار
تلقــت الهيئــة إقتراحــات وتعليقــات
ـص بدفتــر الشــروط المتع ّلــق
ّ
ّ
أمــا فيمــا يختـ ّ
ّ
ّ
تتوضــح األمــور ويصــار إلــى أخــذ اآلراء التــي مــن شــأنها تحســين
إلــى مناقشــة هــذه اآلراء فــي جلســة إستشــاريّة يديرهــا رئيــس الهيئــة حتــى
دفتــر الشــروط بعيــن اإلعتبــار.
ّ
فعالــة
إن وجــود أســواق رأس المــال ليــس كافيــً لخدمــة اإلقتصــاد إن لــم يؤخــذ بعيــن اإلعتبــار وجــود أنظمــة تطبيقيّــة مثلــى ورقابــة ّ
ومســتدامة لحمايــة المســتثمر وتجنــب النكســات .وانطالقــً مــن هنــا ،ومــن رؤيــة رئيــس الهيئــة ،حاكــم مصــرف لبنــان ،ســوف يُقــدم القطــاع
المالــي اللبنانــي علــى اســتكمال برنامــج تقييــم القطــاع المالــي الــذي يشــرف عليــه ّ
كل مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي ،والــذي أتــى
بمبــادرة مــن حاكــم مصــرف لبنــان ،تأكيــدًا منــه ألهم ّيــة تحديــد النواقــص فــي عمل ّيــة التشــريع والهيكل ّيــة التنظيم ّيــة واألطــر القانون ّيــة التــي
يعمــل بهــا فــي األســواق اللبنان ّيــة ،خاصـ ً
ـة بعــد انتهــاء الهيئــة وبعــض الهيئــات الرقاب ّيــة األخــرى مــن ورشــات عمــل تشــريعيّة ســاهمت فــي
تحســين البيئــة العمل ّيــة فــي األســواق اللبنانيــة.
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إستشارات قانونية
مراقبة البورصات وشركات
التقييم المالي

دراسة الطلبات المتعلقة
باألدوات المالية بما فيها
عقود الضمان المرتبطة
باألدوات المالية

بعــد التعديــات األخيــرة ا ّلتــي طــرأت علــى هيكليّتهــا ،باتت»هيئــة األســواق» تتأ ّلــف مــن

صياغة التعاميم والقرارات
المتعلقة بالمؤسسات
المرخصة واألدوات المالية

ومقاصة
مراقبة مركز حفظ
ّ
األدوات الماليّة

الحاجــة.

دراسة الطلبات المتعلقة
باألدوات المالية بما فيها
عقود الضمان المرتبطة
باألدوات المالية
مراقبة المؤسسات المرخصة
والتدقيق على أعمالها

ّ
ّ
بموظفــي «هيئــة األســواق»عند
ويســهل عمليّــة اإلتصــال
للجمهــور عمــل كل جهــة،

وحدة الشؤون القانونيّة

هيكليّتهــا التنظيميــة وصالحيــات الوحــدات األساســية التــي تتكــوّ ن منهــا ،بمــا يوجــز

ّ
تلقي وتحويل التراخيص
والموافقات وشكاوى
المستثمرين/الشركات

متابعة تنفيذ قرارات المجلس

مصلحة المعلوماتيّة

مصلحة األبحاث واإلعالم

مصلحة الشؤون اإلداريّة
والموارد البشريّة والمالية

العامة
األمانة
ّ

مدير عام وزارة الماليّة
عضو مجلس إدارة تنفيذي
غير متفرغ

الخاصة
المحكمة
ّ
باألسواق الماليّة
(لم تنشأ بعد)

فرض العقوبات

التحقيق في الخالفات

لجنة العقوبات
(لم تنشأ بعد)

مدير عام وزارة اإلقتصاد
والتجارة
عضو مجلس إدارة تنفيذي
غير متفرغ

مصلحــة األمــن والمراقبــة ووحــدة التدقيــق الداخلــي.

وحدة الرقابة على األسواق
الماليّة

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

خبير في الشؤون الماليّة
عضو مجلس إدارة تنفيذي
متفرغ

خبير في الشؤون المصرفيّة
عضو مجلس إدارة تنفيذي
متفرغ

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

خبير في األسواق الماليّة
عضو مجلس إدارة تنفيذي
متفرغ

التنظيمية
الهيكلية
.1
ّ
ّ

حاكم مصرف لبنان
الرئيس

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

ّ
مدققي الحسابات الخارجيين

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

أمانة السر

ملحق:
هيئــة األســواق المال ّيــة،
مــن هــي؟

مصلحة األمن والمراقبة

وحدة التدقيق الداخلي

رئيس لجنة الرقابة على
المصارف
عضو مجلس إدارة تنفيذي
غير متفرغ
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 .٢رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

المالية
 .4وحدة الرقابة على األسواق
ّ

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

ّ
المؤسســات باألنظمــة والقــرارات
وتتحقــق مــن ســامة تق ّيــد
تراقــب وحــدة الرّ قابــة علــى األســواق المال ّيــة مــدى التق ّيــد باألنظمــة التطبيق ّيــة،
ّ

تنقســم عضويــة المجلــس إلــى ثالثــة أعضــاء متفرّ غيــن خبــراء فــي الشــؤون المصرف ّيــة والمال ّيــة وثالثــة

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

أعضــاء غيــر متفرّ غيــن ّ
يمثلــون الــوزارات واإلدارات المعنيّــة مباشــرة بعمــل الهيئــة ،وهــم مديــر وزارة

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

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

المخالفــات المضــرّ ة بســامة التعامــل فــي األســواق المال ّيــة.

ويضطلــع المجلــس بصالحيــات شــاملة مــن شــأنها أن تعـ ّـزز حمايــة المســتثمر وتشــجيع اإلســتثمار فــي

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

العامــة بإنشــاء البورصــات وإدارتهــا ،واألنظمــة المتع ّلقــة
األســواق المال ّيــة .ولــه صالح ّيــة وضــع األنظمــة
ّ

ّ
وصحتهــا ،أو تلــك التــي يمكــن أن
وتدقــق فــي توقيــت المعلومــات المنشــورة
المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن واألنظمــة المرع ّيــة اإلجــراء،
ّ

المؤسســات التــي تتعاطــى الوســاطة الماليّــة وتوظيــف أمــوال الجمهــور،
بإنشــاء وتســيير أعمــال
ّ

ّ
تؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى ســعر هــذه الصكــوك واألدوات المال ّيــة المتداولــة .ولهــا أيضــً أن تلــزم الشــركات والهيئــات بتقديــم المعلومــات

يتوجــب علــى البورصــات وعلــى
كمــا يُعنــى المجلــس بوضــع األنظمــة المتعلقــة باألدبيــات التــي
ّ

ـدة إلطــاع
صحــة فــي المعلومــات المنشــورة أو المعـ ّ
اإلضاف ّيــة وبإجــراء التعديــات التــي تراهــا ضروريــة عندمــا يتبيــن لهــا وجــود نقــص أو عــدم ّ

مقدمــي الخدمــات المال ّيــة ومســتخدميهم التق ّيــد بهــا .ومــن صالحيــات
مســتخدميها ،وكذلــك علــى
ّ

المعنيين عليها.

المجلــس ً
أيضــا ،وضــع األنظمــة المتع ّلقــة بالشــفافيّة والحوكمــة والتــي تشــمل ،علــى ســبيل المثــال ال

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

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

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

مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى أســعار األدوات المال ّيــة.

 .5وحدة الشؤون القانونية
وفــي اإلطــار عينــه ،تبقــى للمجلــس صالح ّيــة الترخيــص بإنشــاء المؤسســات والهيئــات التــي تتعاطــى

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

الوســاطة المال ّيــة وتوظيــف األمــوال وعمليــات التســنيد علــى اختــاف أنواعهــا ،والمصادقــة (أو إلغــاء

خــال تزويدهــا بشــكل مســتمرّ وفــي الوقــت المناســب بالتوجيهــات القانون ّيــة الالزمــة لتحقيــق أهــداف «هيئــة األســواق» )2( .إعــداد األنظمــة

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

ّ
المقدمــة
المتمثلــة بتنظيــم األســواق المال ّيــة فــي لبنــان ،و ( )3دراســة طلبــات الترخيــص
لمهمتهــا
التــي تصــدر عــن «هيئــة األســواق» تحقيقــً
ّ
ّ

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

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

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

إلــى مجلــس اإلدارة.

المتعلقــة بعمــل وتطويــر األســواق المال ّيــة كونــه الجهــة الصالحــة والمخوّ لــة قانونــً بعمــل األســواق

كمــا ُتعنــى وحــدة الشــؤون القانونيّــة بتقديــم اآلراء القانونيــة مــن أجــل توفيــر اإلطــار القانونــي الســليم للمشــاريع المتعلقــة بالوحــدات

المال ّيــة وتطوّ رهــا.

ّ
والمذكــرة القانونيّــة التــي تتنــاول مختلــف األطــر القانونيّــة المتع ّلقــة
األخــرى ،كالدراســة القانونيــة حــول مصــادر تمويــل «هيئــة األســواق»
بمجــال عمــل «هيئــة األســواق».

 .٣األمانة العامة

ّ
والتأكــد مــن ّ
لذلــكّ ،
أن جميــع األنظمــة الرقابيــة المعتمــدة فــي الهيئــة ال تتعــارض مــع القوانيــن اللبنان ّيــة المرعيــة
إن وضــع األطــر القانون ّيــة

محــوري الرتبــاط عملهــا بعمــل
العامــة ،نظــرًا لكونهــا الجهــاز اإلداري للهيئــة ،بــدور
تضطلــع األمانــة
ّ
ّ

اإلجــراء يشـ ّ
ـكل جــزءًا أساســيًا مــن عمــل الهيئــة.

الوحــدات والمصالــح األخــرى وبمجلــس إدارة هيئــة األســواق المال ّيــة .وتضــم األمانــة العامــة لــدى الهيئة
مصلحــة اإلدارة والمــوارد البشــرية والمال ّيــة ،مصلحــة المعلومات ّيــة ومصلحــة األبحــاث واإلعــام .وهــي،

 .6لجنة العقوبات

باإلضافــة إلــى دورهــا فــي تســيير األشــغال اإلداريــة لــدى هيئــة األســواق المال ّيــة ،تعمــل علــى متابعــة

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

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

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

العامــة أو الفرد ّيــة الصــادرة عــن
ألحــكام القانــون  161أو ألحــكام األنظمــة أو التعليمــات أو التوجيهــات
ّ

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

المجلــس بمقتضــى هــذا القانــون.

الجهــات والهيئــات واألشــخاص الذيــن يتعاطــون بــاألدوات والخدمــات المال ّيــة.

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 العامــة
واقتــراح وضــع أو تعديــل األحــكام واألنظمــة المتعلقــة باألســواق المال ّيــة.
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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

المالية الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة هي:
الخاصة باألدوات
المالية واألعمال
األدوات
ّ
ّ
ّ
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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