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كلمة رئيس
هيئة األسواق المالية
أقــدم التقريــر الســنوي الثالــث لهيئــة األســواق الماليــة والّــذي
يســعدني أن
ّ
نســتعرض مــن خاللــه أبــرز نشــاطات الهيئــة فــي العــام  .2014ويظهــر التقريــر
بوضــوح النتائــج الّتــي ّ
خاصــة عمل ّيات
حققتهــا الهيئــة منــذ إنشــائها فــي العــام ّ ،2011
التحقيــق والتّدقيــق الّتــي تهــدف إلــى انضبــاط العمــل فــي األســواق المال ّيــة والتأكّ ــد
الضــرر بســمعة الســوق ومصلحــة
مــن عــدم وجــود عمل ّيــات مشــبوهة قــد تلحــق ّ
التقــدم الّــذي أحرزتــه الهيئــة مــن خــال عــدد وحجــم
المســتثمر .كمــا يبــرز مــدى
ّ
ّ
المؤسســات
الملفــات الّتــي تعاملــت معهــا والّتــي ســاهمت فــي تنظيــم عمــل
ّ
المال ّيــة وزيــادة شــفاف ّيتها .وقــد تفاعلــت األســواق مــع جديــة عمــل الهيئــة بالجد ّيــة
ارتياحــا لــدى الجميــع .وإ ّنــي أتو ّقــع أن يكــون العــام  ،2015كمــا هــو
ممــا خلــق
ً
نفســها ّ
الســنة ،أكثــر إنتاجيــة وفعاليــة مــع مــا يمليــه
واضــح مــن خــال النّصــف ّ
األول مــن ّ
ـور فــي عمــل األســواق الماليــة فــي لبنــان.
ذلــك مــن تطـ ّ
لقــد تم ّيــز العــام  ٢٠١٤بإطــاق المجموعــة األولــى مــن القواعــد واألنظمــة التطبيقيــة
حــول «التســجيل والترخيــص» و «ســلوكيات العمــل» و «ســلوكيات الســوق» وذلــك
ــد االجتمــاع التشــاوري األول فــي
بالتعــاون مــع البنــك الدولــي .ولهــذه الغايــة ُع ِق َ
المؤسســات المعن ّيــة ،حيــث اســتمعنا إلــى آراء
أيلــول مــن العــام الماضــي مــع جميــع
ّ
ممــا ســاهم فــي جعــل هــذه األنظمــة
وأفــكار واقتراحــات مم ّثلــي هــذه
ّ
المؤسســات ّ
المؤسســات الماليــة وخصائــص األســواق اللبنان ّيــة ولكــن
أكثــر مالءمــة لوضــع
ّ
ّ
بالطبــع دون النيــل مــن مطابقتهــا ألفضــل المعاييــر العالميــة .لقــد انتهينــا مــن
ـيحددها مجلــس اإلدارة مراعيــً عامــل
هــذه األنظمــة وســنبدأ تطبيقهــا فــي فتــرة سـ ّ
الوقــت الــازم لبــدء التطبيــق .وبذلــك ،تســعى الهيئــة إلــى تأميــن المنــاخ المؤاتــي
لتطويــر ســوق رأســمالية متميــزة تطمئــن المســتثمر ،وتكــون منطلقــً أساســيًا تحقــق مــن خاللــه أهدافهــا اإلســتراتيجية.
كمــا أصــدرت الهيئــة فــي العــام المنصــرم عــددًا مــن القــرارات التــي ســاهمت فــي تحديــد األطــر واآلليــات والموجبــات تجــاه جميــع الناشــطين
فــي األســواق الماليــة وذلــك بالنســبة للعمليــات علــى األدوات الخاضعــة للترخيــص كالتســويق لــأدوات الماليــة ،وعمليــات التســنيد وإنشــاء
هيئــات إســتثمار جماعــي وغيرهــا .باإلضافــة الــى ذلــك ،شــهد العــام  2014توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات مــع هيئــات إقليم ّيــة ودول ّيــة لتفعيــل
التواصــل مــن أجــل حمايــة المســتثمر وضمــان نزاهــة األســواق وتبــادل المعلومــات الّتــي تســاهم فــي الكشــف عــن أي تالعــب باألســواق.
ـددًا مــع
ّ
أمــا بالنســبة للفتــرة المقبلــة ،فتنــوي الهيئــة االنتهــاء مــن وضــع جميــع األنظمــة التطبيق ّيــة فــي العــام  ،2015وذلــك بالتشــاور مجـ ّ
العامليــن فــي األســواق اللبنان ّيــة .كمــا نســعى  -بالتزامــن مــع عملنــا مــع الحكومــة اللبنانيــة علــى تخصيــص بورصة بيــروت وتفعيل عملها
منصــة تــداول الكترونيــة
والمتوســطة الحجــم وكذلــك صغــار المســتثمرين وذلــك بخلــق
المؤسســات وال سـ ّيما الصغيــرة
 إلــى تشــجيعّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تشــارك فيهــا المصــارف والمؤسســات الماليــة ومؤسســات الوســاطة الماليــة ،وتســمح لـــلشركات وبشــكل خــاص الشــركات الناشــئة (التــي
ادخــار
ـم تمويلهــا مــن قبــل المصــارف بمبــادرة وكفالــة مصــرف لبنــان) أن تجــد مصــادر تمويــل إضاف ّيــة
يتـ ّ
متوســطة وطويلــة األجــل مــن خــال ّ
ّ
التوجــه القطــاع المالــي وقطــاع المعرفــة معــً ال ّلذيــن يشـ ّ
ـكالن رك َن ْين أساسـ َّي ْين
القطــاع الخــاص تســمح لهــا بزيــادة نشــاطها .ويدعــم هــذا
ّ
ـيفعل النمــو االقتصــادي ويخلــق فــرص عمــل جديــدة للشــباب اللبنانــي.
ممــا سـ ّ
يرتكــز عليهمــا االقتصــاد اللبنانــيّ ،
ســنواصل العمــل علــى تحســين وتطويــر اإلطــار التنظيمــي لألســواق الماليــة مــن خــال إيجــاد أفضــل المعاييــر والتوجيهــات لتتماشــى
ّ
تتمكــن مــن متابعــة مراقبــة تنفيــذ
مــع متطلبــات هــذه األســواق ،وســنحرص علــى تطويــر قــدرات الهيئــة ومهــارات العامليــن فيهــا حتــى
ممــا يســاعد فــي
هــذه األنظمــة ،وكذلــك سنســتم ّر فــي توثيــق العالقــات مــع األجهــزة الرقابيــة فــي المنطقــة والعالــم وتبــادل المعلومــات ّ
ـم
ـ
مه
ـي
ـ
مال
ـز
ـ
بنــاء الثقــة باألســواق اللبنانيــة حتــى تصبــح أكثــر جاذبيــة للمســتثمرين اللبنانييــن واألجانــب وتثبــت مكانــة لبنــان كمرك
ّ
ّ
فــي المنطقــة.

مع أصدق تمنياتي،
رياض توفيق سالمه
رئيس هيئة األسواق المالية | حاكم مصرف لبنان

تطوير أسواق رأس المال في
لبنان وتشجيع اإلدخار في
األدوات المالية من خالل تنمية
الوعي اإلستثماري وتطوير
التشريعات المالئمة لنظام
رقابي يدعم البيئة اإلستثمارية
الجاذبة مما يساهم في تحفيز
النمو اإلقتصادي

رؤيتنــــــا
•إعــادة إحيــاء لبنــان كمركــز إقليمــي للخدمــات الماليــة مــن خــال التطويــر
الدائــم لألســواق الماليــة اللبنانيــة.
النمــو عبــر توجيــه رأس المــال نحــو
•تعزيــز الكفــاءة االقتصاديــة وتحفيــز
ّ
اســتخدامات إنتاجيــة.
•إرســاء الثقــة فــي األســواق الماليــة اللبنانيــة عبــر تعزيــز ســامتها وصــون
جاذبيتهــا لــدى المســتثمرين.
•حمايــة المســتثمر مــن خــال تأميــن البيئــة اإلســتثمارية العادلــة والشــفافة
وتوفيــر الوصــول إلــى المعلومــات الالزمــة لالســتثمار.

مهمتنــــــا
ّ
تطورهــا بمــا يتناســب مــع
•تنظيــم ومراقبــة األســواق الماليــة لضمــان
ّ
التغيــرات وأفضــل المعاييــر المحليــة والدوليــة.
•تقليص مخاطر النظام ( )Systemic Riskفي األسواق المالية.
•متابعــة تطويــر األســواق مــن خــال التواصــل الدائــم مــع كافــة المعنييــن
وفــي كافــة القطاعــات اإلنتاجيــة.
•رفــع مســتوى الوعــي االســتثماري عنــد اللبنانييــن وتعريفهــم علــى مزايــا
األســواق الماليــة.
•المثابــرة الدائمــة علــى حمايــة المســتثمر والســعي إلــى زيــادة اســتخدام
األســواق الماليــة مــن قبــل المســتثمرين فــي لبنــان والخــارج.
•تنظيــم كيفيــة ّ
اإلطــاع علــى المعلومــات مــن قبــل األشــخاص الذيــن
يوزّعــون األدوات الماليــة علــى الجمهــور.
•تنظيــم وتحديــد إطــار العمــل وتنظيــم النشــاطات المهنيــة التــي يقــوم
بهــا األشــخاص الذيــن يمارســون األعمــال الخاصــة بــاألدوات الماليــة والســهر
علــى تق ّيدهــم بــأداب الســلوك المهنيــة.

فهرس المحتويـات

الفصل األول :هيئة األسواق المالية
•قانون إنشاء هيئة األسواق المالية
وأهدافها الرئيسية
•المهام األساسية لهيئة األسواق المال ّية
•مالية هيئة األسواق
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الفصل الثاني :أهم انشطة العام 2014
•على المستوى اإلداري
•على المستوى التشريعي والرقابي
•التنسيق مع الهيئات التنظيمية
المحلية والدولية
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الفصل الثالث :التطلعات للعام 2015
ملحق األول :هيئة األسواق المالية ،ما هي؟
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تضع هيئة األسواق
المالية األنظمة
والتشريعات المالئمة
والمنسجمة مع
المعايير الدولية
لتأمين اإلنتظام في
عمل األسواق المالية
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الفصل األول:
هيئة األسواق المالية
 .1قانون إنشاء هيئة األسواق المالية وأهدافها الرئيسية
ـم
بتاريــخ  ،2011/8/17أقـ ّر مجلــس النــواب القانــون رقــم  161المتع ّلــق بإنشــاء «هيئــة األســواق» ،وتـ ّ
تعييــن األعضــاء الخبــراء المتف ّرغيــن فــي مجلســها فــي تاريــخ  .2012/7/10تطمح «هيئة األســواق»
إلــى تحقيــق هدفيــن أساســيين :أوالً ،تشــجيع وتطويــر األســواق المال ّيــة بالتنســيق مــع مختلــف
ّ
الموظــف فــي األدوات الماليــة.
القطاعــات المعن ّيــة وثانيــً ،حمايــة االدخــار
إن لتطويــر األســواق الماليــة أهميــة كبيــرة ال تعود بالنفع على المســتثمرين فــي األدوات المالية
ّ
والقطــاع الخــاص فحســب ،بــل علــى االقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام ،وذلــك نظــرًا للقــدرة علــى
االدخــار إلــى االســتثمار المالئــم .لذلــك ،تضــع هيئــة
إيجــاد مصــادر تمويــل طويلــة األمــد لتوجيــه ّ
األســواق الماليــة األنظمــة والتشــريعات المالئمــة والمنســجمة مــع المعاييــر الدوليــة لتأميــن
اإلنتظــام فــي عمــل األســواق الماليــة ،باإلضافــة الــى الرقابــة الصارمــة ،التــي مــن شــأنها أن تشــجع
المســتثمرين المحلييــن والدولييــن علــى اإلســتثمار فــي األدوات الماليــة و تشــجيع الشــركات
ـو ،وإدراج أســهمها فــي
العاملــة فــي لبنــان علــى أن تصبــح شــركات عامــة ،وبالتالــي تحفيــز النمـ ّ
البورصــة وخلــق فــرص عمــل للشــباب اللبنانــي.
ـدد القانــون آل ّيــة تنظيــم األســواق الماليــة وتطويرهــا مرتكــزًا فــي ذلك على إرســاء ثقافة
كمــا يحـ ّ
الفعالــة فــي المؤسســات الماليــة وحســن إســتعمال المعلومــات
تتمحــور حــول أهميــة الحوكمــة
ّ
الخاصــة والمؤثــرة كمــا المعلومــات المنشــورة وتأميــن الشــفافية المطلقــة فــي القطــاع نظــرًا
لدورهــا فــي حمايــة رأس المــال والمســتثمرين .وعليــه ،يحــدد القانــون آليــة لمحاســبة ومعاقبــة
المخـــ ّلين بأحــكام القانــون مــن خــال األطــر القانونيــة التــي نــص عليهــا القانــون ،كلجنــة
العقوبــات والمحكمــة الخاصــة باألســواق الماليــة.
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المالية
 .2المهام األساسية لهيئة األسواق
ّ
حماية المستثمر وتنظيم النشاطات المهنية
•حمايــة المســتثمرين مــن الممارســات غيــر المشــروعة أو غيــر المتوافقــة مــع األصــول أو غيــر
المنصفــة ،بمــا فــي ذلــك حظــر االســتغالل الشــخصي المباشــر أو غيــر المباشــر للمعلومــات
المم ّيــزة فــي التعامــل باألســواق الماليــة.
•تنظيــم كيفيــة ّ
االطــاع علــى المعلومــات مــن قبــل األشــخاص الّذيــن يوزّعــون األدوات الماليــة
علــى الجمهور.
•تحديــد إطــار العمــل وتنظيــم النشــاطات المهنيــة التــي يقــوم بهــا األشــخاص الّذيــن
يمارســون األعمــال الخاصــة بــاألدوات المال ّيــة والســهر علــى تق ّيدهــم بــآداب الســلوك المهنيــة.
تنظيم األسواق وتقليص مخاطر النظام
•تنظيــم وتطويــر األســواق الماليــة فــي لبنــان والســعي إلــى زيــادة اســتخدام هــذه األســواق
والمصدريــن فــي لبنــان والخــارج.
مــن قبــل المســتثمرين
ّ
•تقليص مخاطر النظام ( )Systemic Riskفي األسواق المالية.
إصدار التراخيص
يقدمون خدمات للمستثمرين والمصدرين.
•إصدار التراخيص لوسطاء السوق الذين ّ
•إصــدار التراخيــص لشــركات التقييــم المالــي ( )Financial Rating Agenciesوتحديــد إطــار
عملهــا وتنظيمــه.
•الترخيــص لهيئــات االســتثمار الجماعــي بمــا فيــه الصناديــق المشــتركة لالســتثمار بعمليــات
التسنيد.
تنظيم ورقابة عمل البورصات
يقدمــون خدمــات إيــداع
•تنظيــم ورقابــة عمــل البورصــات المرخــص لهــا أو األشــخاص الذيــن ّ
أو مقاصــة أو تســوية
•وضــع اإلطــار التنظيمــي العــام إلدراج األدوات الماليــة والموافقــة علــى التــداول بهــا فــي
البورصــات
الرقابة والمحاسبة القانونية
•معاقبة المخالفات اإلدارية ألحكام هذا القانون ولألنظمة المتخذة تطبيقا له.
•طلــب المالحقــة فــي جرائــم اســتغالل وإفشــاء معلومــات مميــزة أو ترويــج معلومــات خاطئــة
أو مضللــة تتعلــق بصكــوك أو أدوات ماليــة أو بمصــدري هــذه الصكــوك واألدوات.
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أهداف الهيئة تطوير
أسواق رأس المال
وحماية المستثمرين
في األدوات المال ّية.

الفصل األول :هيئة األسواق المالية

األطراف الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة
•األشخاص المرخّ ص لهم
•الشركات المدرجة على البورصات اللبنانية
•البورصــات اللبنانيــة أو المؤسســات التــي يكــون موضوعهــا إدارة وتســيير عمــل البورصــات
علــى أن تتّخــذ هــذه المؤسســات شــكل شــركات مغفلــة لبنان ّيــة
•الشركات المال ّية والمؤسسات والهيئات المرخّ ص لها ومنها:
–الهيئات التي تتعاطى االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات المالية
–الهيئات التي تتعاطى االستثمار بعمليات التسنيد
–هيئات االستثمار والتسنيد اإلسالمية
–مؤسسات االستشارات والخدمات المتعلقة باألدوات المالية
–شركات التقييم المالي ()Financial Rating Agencies

الخاصة باألدوات المالية الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة هي:
األدوات المالية واألعمال
ّ
•األسهم أو السندات أو الحصص المصدرة من شركة أو هيئة عامة أو خاصة
•ســندات الديــن أو األســهم أو الســندات أو شــهادات اإليــداع أو إيصــاالت اإليــداع أو ســندات
الخزينــة

المؤسسات واألعمال الخاصة الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة
.3
ّ
ـدد القانــون  161جميــع النشــاطات الّتــي تخضــع لرقابــة «هيئــة األســواق» وســلطتها ،وتشــمل جميع
يحـ ّ
العمل ّيــات المتع ّلقــة بــاألدوات الماليــة المطروحــة مباشــرة لالكتتــاب العــام أو التــي يتــم شــراؤها أو
بيعهــا لحســاب الجمهــور ،وكذلــك األدوات الماليــة المدرجــة أو المتداولــة فــي «البورصــة» واألدوات
يحــدد القانــون بشــكل
الماليــة والحقــوق الماليــة المرخّ صــة مــن هيئــة األســواق الماليــة .وكذلــك
ّ
والمؤسســات الّتــي تخضــع لســلطة هيئــة األســواق
واضــح النشــاطات المتع ّلقــة بــاألدوات المال ّيــة،
ّ
المال ّيــة ورقابتهــا كمــا هــو مب ّيــن فــي الجــدول التالــي:

•الحقــوق الماليــة ( )Rightsأو حقــوق الخيــار ( )Optionsأو العقــود المســتقبلية ( )Futuresأو
ســائر األدوات الماليــة المشــتقة ( )Derivativesأو المركبــة ()Structured
–الخدمات االستشارية وأعمال الوساطة

Investment and Securities Brokerage services

–إدارة المحافظ ومسك الدفاتر 		

Portfolio Management and Book keeping

–حفظ الصكوك المتعلقة باألدوات المالية

Securities Custody

–ضامن االكتتاب باألدوات المالية		

Underwriter

–ضمان االكتتاب باألدوات المالية		

Underwriting process
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مالية «هيئة األسواق»
.4
ّ
وعلــى صعيــد ماليــة الهيئــة ،فقــد بلغــت فــي العــام  2014نفقــات الهيئــة  6٫7مليــار ليــرة لبنانيــة
وتشـ ّ
ـكل النفقــات الجاريــة حوالــي  %96مــن المجمــوع والجــزء األكبــر مــن هــذه النفقــات يذهــب إلــى
تتضمــن األجــور وملحقاتهــا.
أعبــاء الموظفيــن الّتــي
ّ
وقــد قامــت شــركة  Deloitte & Toucheبتدقيــق الحســابات النهائيــة للعــام  2014وفقــً للمعاييــر
أن جميــع
الدوليــة للتدقيــق والتــي تتط ّلــب التق ّيــد بقواعــد الســلوك المهنــي .وقــد اســتنتجت ّ
البيانــات الماليــة تظهــر بشــكل عــادل الوضــع المالــي للهيئــة فــي العــام .2013
ومــن المتو ّقــع أن تــزداد نفقــات الهيئــة فــي العــام  2015بحســب الموازنــة التــي أق ّرهــا مجلــس اإلدارة
بمبلــغ  3مليــار ليــرة لبنانيــة وتعكــس الزيــادة بشــكل أساســي ارتفاعــً فــي األجــور الناتــج عــن مــلء
الشــواغر وكذلــك ارتفاعــً فــي اإليجــار نتيجــة اســتئجار طابــق إضافــي ،علــى أن ترتفــع بشــكل ملحــوظ
النفقــات الرأســمالية لتجهيــز المكاتــب الجديــدة وتعييــن بعــض المراكــز الشــاغرة.
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موازنة عام 2014
(ماليين الليرات)

كانون

شباط

آذار

نيسان

ايار

حزيران

تموز

آب

أيلول

الثاني

تشرين تشرين
أول

ثاني

كانون

مجموع

أول

المجموع اإلجمالي

383

562

632

383

463

698

438

424

849

432

444

835

6٫743

النفقات الجارية

383

519

632

383

463

698

433

419

827

432

429

835

6٫456

اعباء موظفين

281

408

534

296

388

623

358

348

749

358

348

715

5٫406

اعباء أشغال عقارات

58

58

58

58

61

61

61

61

61

61

62

99

763

11

1

9

2

4

6

5

2

6

4

4

9

63

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

اتصالت

8

8

9

8

8

8

9

8

8

9

8

8

99

اعباء خدمات وتجهيزات

6

0

3

0

2

0

0

0

3

0

7

0

21

اعباء مواد إستهالكية
مؤتمرات وهيئات دولية

إدارية
19

عقود استشارية

19

19

19

0

0

0

0

0

0

0

4

اإلحتياطي العام النظامي

80
194

0

النفقات الرأسمالية

43

0

0

0

0

5

5

22

0

15

0

اإلحتياطي العام النظامي

90
3

موازنة عام ٢٠١٥
(ماليين الليرات)

كانون

شباط

آذار

نيسان

ايار

حزيران

تموز

آب

أيلول

الثاني
المجموع اإلجمالي

925

572

1٫014

1٫005

490

940

تشرين تشرين

كانون

أول

ثاني

أول

675

489

1٫113

636

568

1٫336

مجموع
9٫762

النفقات الجارية

778

525

841

946

463

790

645

465

968

617

551

912

8٫501

اعباء موظفين

420

395

785

735

415

739

415

415

922

494

499

857

7٫091

اعباء أشغال عقارات

300

25

20

185

21

26

204

26

22

98

22

26

975

اعباء مواد إستهالكية

26

10

9

9

9

8

10

7

8

9

13

9

127

مؤتمرات وهيئات دولية

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

اتصالت

8

9

9

9

9

8

8

8

7

7

8

8

98

اعباء خدمات وتجهيزات

14

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

101

إدارية
عقود استشارية

10

18

10

0

1

1

0

1

1

1

1

5

49

اإلحتياطي العام النظامي

23

16

25

28

14

24

19

14

29

19

17

27

255

النفقات الرأسمالية

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
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سجل العام  ٢٠١٤نجاحات
ّ
عديدة ساهمت بترسيخ
هيئة األسواق المالية
كهيئة رقابية حديثة،
مستق ّلة ،واعية لدورها
الرقابي والتنظيمي
وتأثيرها الكبير في تنمية
القطاع المالي
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الفصل الثاني:
أهم أنشطة العام ٢٠١٤
إن إلنشــاء هيئــة رقابيــة مســتقلة تعنــى بتطــور أســواق رأس المــال الــى جانــب قطــاع مصرفــي
متطــور أهميــة كبيــرة ،فكانــت إنطالقــة هيئــة األســواق الماليــة فــي منتصــف العــام 2012
تأسســت مــن أجلهــا الهيئــة،
مشـ ّ
ـجعة تم ّيــزت بوضــع رؤيــة متكاملــة لتحقيــق األهــداف التــي ّ
ً
متجــدد للعمــل الرقابــي الحيــوي فــي األســواق الماليــة.
طلقــة بذلــك نمــوذج
ُم
ّ
ســجل العــام  ٢٠١٤نجاحــات عديــدة
فبعــد العــام  2013الــذي م ّثــل االنطالقــة الفعليــة للهيئــة،
ّ
ســاهمت بترســيخ هيئــة األســواق الماليــة كهيئــة رقابيــة حديثــة ،مســتق ّلة ،واعيــة لدورهــا
الرقابــي والتنظيمــي وتأثيرهــا الكبيــر فــي تنميــة القطــاع المالــي .فــكان لهيئــة األســواق المالية
نشــاط مميــز فــي العــام  ،٢٠١٤ســوف نســتعرضه تباعــً ضمــن هــذا التقريــر.

 1.1على المستوى اإلداري
إســتكملت «الهيئــة» تجهيــز البنــى التحتيــة مــن معلوماتيــة ومكاتــب وغيرهــا و أضافــت إلــى
جهازهــا البشــري مجموعــة مــن أصحــاب اإلختصــاص فــي مجــال الرقابــة و التدقيــق .وكانــت
الهيئــة قــد قامــت بتحديــد الشــواغر لديهــا وخضــع المتقدمــون الذيــن اســتوفوا الشــروط
ـددة فــي الوصــف الوظيفــي لإلمتحانــات المطلوبــة وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســة «تقييــم»
المحـ ّ
والمعهــد العالــي لألعمــال  ESAللعــام الثانــي علــى التوالــي.

 1.2على مستوى شؤون الموظفين والتنظيم الداخلي للهيئة
وبحــث مجلــس إدارة هيئــة األســواق الماليــة فــي آليــات تطويــر المــوارد البشــرية ،فقــرر علــى
ضوئهــا إجــراء دراســة حــول أفضــل الســبل إلجــراء تقييــم شــامل للنظــام اإلداري والبشــري
لــدى هيئــة األســواق ،ولتحديــد مســؤوليات كل مــن موظفــي الهيئــة والمســؤولين اإلدارييــن،
ومراقبــة تطــور ونمــو القــدرات التقنيــة لــدى موظفــي الهيئــة ،كمــا اإلســتفادة مــن خبــرة الجميــع
بأفضــل الوســائل الممكنــة.
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 1.3علــى مســتوى تطويــر قــدرات
ا لمو ظفيــن

التحقيــق فــي مخالفــات نظــام األســواق الماليــة
وأســاليب مراقبــة عمليــات غســل األمــوال.

وفــي هــذا الســياق أيضــً ،قامــت الهيئــة فــي
ـكل محــدود ،تدريب وتطوير
العــام  ،٢٠١٤ولــو بشـ ٍ
الموظفيــن لتعزيــز كفاءاتهــم وذلــك مــن خــال
المشــاركة فــي دورات تدريبيــة إقليميــة ودوليــة،
حيــث شــارك رئيــس وحــدة الرقابــة لــدى الهيئــة
فــي الــدورة التدريبيــة «العشــرون» للرقابــة
واإلشــراف علــى األســواق التــي ينظمهــا معهــد
التدريــب لــدى «(Securities and Exchange
 »Commission (SECفــي واشــنطن بحضــور
كبــار المفتشــين المراقبيــن لــدى ال «،»SEC
وخبــراء مــن البورصــات العالميــة وهيئــات رقابيــة
أخــرى .وتركّ ــزت الــدورة التدريبيــة التــي ُأقيمــت
مــن  ١٧إلــى  ٢١تشــرين الثانــي  ٢٠١٤علــى تطويــر
التقنيــات العمليــة للمراقبيــن المســؤولين
عــن اجــراء الرقابــة والتفتيــش والتدقيــق علــى
الشــركات الماليــة وشــركات الوســاطة الماليــة
والمصــارف والصناديــق ومقدمــي اإلستشــارات
وكافــة الخاضعيــن إلشــراف الهيئــات الرقابيــة،
وذلــك لتنميــة قــدرات الرقابــة علــى كشــف
التالعــب فــي األســواق وعمليــات اإلحتيــال الناتجــة
عــن هشاشــة اإلفصــاح المترتــب علــى الشــركات
الخاضعــة للرقابــة.

كان لهيئة األســواق المالية أيضًا مشــاركة على
صعيــد الــدورات التدريبيــة التــي أقيمــت فــي
المنطقــة ،فقد ّ
نظمت مجموعــة «International
)»Financial Reporting Standards (IFRS
بالتعــاون مــع البنــك الدولــي ورشــة عمــل
إقليميــة فــي األردن لمــدة ثالثــة أيــام جــرى خاللهــا
البحــث فــي األنظمــة المعتمــدة حاليــً وأخرى قيد
اإلنشــاء .وقــد شــارك عــن الهيئــة موظفــون مــن
وحــدة الرقابــة وذلــك ضمــن فعاليــات ورشــة عمل
مختصــة بالهيئــات الرقابيــة فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ( )MENAودورهــا فــي
مواكبــة أحــدث المعاييــر العالميــة ضمــن نظــام
ال « »IFRSللمحاســبة والتدقيــق.

وتحــت عنــوان «برنامــج التبــادل الثنائــي» بيــن
هيئــة الســوق الماليــة الســعودية وإتحــاد
هيئــات األوراق الماليــة العربيــة  ،ن ّ
ُظمــت ورشــة
عمــل تدريبيــة فــي الريــاض  -المملكــة العربيــة
الســعودية ،حــول تفعيــل دور الرقابــة علــى
األســواق الماليــة شــارك فيهــا موظفــان لــدى
هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة .وقــد عالجــت
الورشــة التدريبيــة عــدة مواضيــع ذات أهميــة
أبرزهــا :آليــات تنظيــم صناديــق االســتثمار
واإلشــراف عليهــا ،وتقنيــات التعــ ّرف علــى
التــداول المبنــي علــى معلومــات داخليــة
( )Insider Tradingوعلــى محــاوالت التالعــب
بالســوق ،كمــا تركّ ــز البحــث أيضــً علــى آليــات

كمــا شــارك أميــن عــام هيئــة األســواق فــي عــدد
مــن المؤتمــرات الخارجيــة ركّ ــز البعــض منهــا
علــى مواضيــع تتع ّلــق فــي دور الهيئــات الرقابيــة
بحمايــة المســتثمر وتثقيفــه لتحصينــه مــن أي
خــداع قــد يتعــرض لــه فــي التعامــل باألســواق.
فكانــت المشــاركة فــي المؤتمــر الخامــس
والعشــرين للتنميــة والتطــور فــي أســواق
األوراق الماليــة الــذي نظمتــه «(Securities
 »and Exchange Commission (SECفــي
واشــنطن  -الواليــات المتحــدة ،خــال الفتــرة
الممتــدة مــن  16الــى  26آذار  2014مهمــة حيــث
شــمل المؤتمــر العديــد مــن المواضيــع ذات
الصلــة هيئــات الرقابــة الماليــة أهمهــا :الكشــف
والرقابــة الفعالــة ،تمويــل المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة األمــد فــي القطاعــات اإلقتصاديــة
واإلســتراتيجية ،تمويــل الشــركات وتكويــن رأس
المــال ،تعزيــز وعــي المســتثمر ،تنظيــم صناديــق
االســتثمار المشــتركة ،كشــف التالعــب فــي
الســوق واالحتيــال ،حوكمــة الشــركات وغيرهــا.
وتضمــن المؤتمــر أيضــً بعــض الزيــارات إلــى
وكاالت أخــرى تعمــل فــي حقــل الرقابــة الماليــة
والعامــة مثــل  FINRAوالكونغــرس وغيرهمــا.

شهادات في الدورات التدريبية
ســاهمت هــذه الورشــة فــي تعريــف
وتطويــر مفهــوم المشــتركين علــى
منهجية تفكيك بيانات ال «International
)»Financial Reporting Standards (IFRS
التــي صممــت كلغــة عالميــة مشــتركة
للشــؤون التجاريــة ،بحيــث تصبــح حســابات
الشــركات مفهومــة وقابلــة للمقارنــة
بيــن الــدول .ومــن هــذا المنطلــق ،أتــت
مشــاركة هيئــة األســواق الماليــة لتواكــب
آخــر التطــورات علــى صعيــد التدقيــق،
حيــث اتيــح للهيئــة فرصــة التــزود بأحــدث
المعطيــات حــول قــراءة البيانــات الماليــة
وتحليلهــا بحســب معاييــر ال IFRS
المســتجدة وتطبيقهــا عنــد الحاجــة.
السيد عزيز العم
وحدة الرقابة على األسواق المالية
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 1.4على صعيد تكنولوجيا
المعلومات

ومن جملة المشاريع التي إضطلعت
بها مصالح ووحدات الهيئة:

قامــت مصلحــة المعلوماتيــة خــال العــام
المنصــرم بوضــع المبــادئ والمعاييــر الدنيــا
للعمــل مــن أجــل إرســاء ناجــح لشــبكة
تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت .كمــا دأبــت
علــى اختيــار جيــد للبرمج ّيــة بهــدف تأميــن بيئــة
تشــغيلية ســليمة وآمنــة مــع مراعــاة الكلفــة
اإلجماليــة وذلــك مــن خــال الخطــوات التاليــة:

نظام للرقابة على بورصة بيروت

•رصــد آخــر التطــورات والتوجهــات فــي
المعلومــات
تكنولوجيــا
•تأميــن منشــآت خدمــات تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت حديثــة مــن مــوارد
وأجهــزة وبرامــج وتمديــدات وبنــى تحتيــة.
•وضــع الخطــط والسياســات لبنــاء وتطويــر
وتشــغيل ومتابعــة وصيانــة قواعــد
المعلومــات والبيانــات واألجهــزة والبرامــج
والشــبكات واألرشــفة وأســاليب الحمايــة
المتعلقــة بهــا.
•تقديــم المشــورة الفنيــة والدعــم التقنــي
لكافــة الدوائــر.
•تعديــل األنمــاط ،وإدارة صالحيــات الدخــول
كافــة ووضــع الدفاعــات الحمائيــة الالزمــة
لضمــان حســن ســير العمــل وفقــً لقواعــد
اإلمتثــال والتنظيــم المعتمــد دوليــً
واإلجــراءات المثلــى.
•تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة وموقــع الهيئــة
علــى شــبكة اإلنترنــت حيــث يتيــح األخيــر
للمســتثمرين تقديــم الشــكاوى للهيئــة،
فضــ ً
ا عــن حمايــة وتوعيــة المســتثمرين
والجمهــور مــن الممارســات غيــر المشــروعة
كمــا مخاطــر وفوائــد األســواق الماليــة عبــر
تخصيــصبوابــةخاصــةبــأدواتالمســتثمرين.
•تطويــر نظــام األرشــفة لحفــظ جميــع الوثائــق
والمعلومــات بصــورة آمنــة وســهلة.

بــادرت األمانــة العامــة مــن خــال التعــاون مــع
وحــدة الرقابــة علــى األســواق الماليــة ومصلحــة
المعلوماتيــة ،بالعمــل علــى تحديــد الخيــارات
المتاحــة لإلســتحصال علــى أفضــل نظــام للرقابة
علــى التــداول فــي بورصــة بيــروت (Market
 ،)Surveillance Systemوذلــك إلفســاح المجــال
لوحــدة الرقابــة علــى األســواق القيــام بمتابعــة
عمليــات التــداول والتحليــل اليومــي للتــداوالت
علــى البورصــة ،وإعــداد التقاريــر الدوريــة والرقابــة
عبــر اســتخدام أحــدث األنظمــة المطبقــة فــي
األســواق العالميــة ،وذلــك للتأكــد مــن التــزام
المشــاركين فــي الســوق باللوائــح والســلوكيات
الصــادرة عــن هيئــة األســواق الماليــة وذلــك
بهــدف تنظيــم الســوق ،وتوفيــر الحمايــة الالزمــة
للمســتثمرين.
ومــن أهميــة عمليــة الرقابــة علــى التــداوالت
فــي أي مــن األنظمــة الجديــدة الــذي ســوف يقــع
إختيــار الهيئــة عليهــا ،تحليــل يومــي لتــداوالت
الســوق وإعــداد التقاريــر اليوميــة ومراقبــة أهــم
التغيــرات علــى الشــركات المدرجــة .كمــا إجــراء
بحــث مكثــف بشــأن التــداوالت والتعامــات مــن
خــال تحليــل بيانــات الســوق ومراجعــة األوامــر
والصفقــات المنفــذة وتحليلهــا ،وقيــام النظــام
الرقابــي االلكترونــي (ســمارت) بإصــدار تنبيهــات
حــول أي ممارســات أو تعامــات قــد ُيشــتبه فــي
مخالفتهــا لنظــام األســواق الماليــة .وســوف

يســمح النظــام ايضــً لمشــغليه إجراء استفســار
رقابــي عــن أي ســلوكيات أو ممارســات يشــتبه
فــي مخالفتهــا لنظــام األســواق الماليــة ،والبحــث
فــي القنــوات اإللكترونيــة للتأكــد مــن عــدم
وجــود أي ممارســات أو تصرفــات مخالفــة لنظــام
الســوق الماليــة.
اإلنتهــاء مــن نقــل البيانــات واإلحصائيــات
الماليــة مــن مصــرف لبنــان لهيئــة أســواق
الماليــة
أمــا علــى صعيــد النشــرات واإلحصائيــات
والبيانــات اإلقتصاديــة والماليــة المتعلقــة فــي
الحركــة علــى األســواق ،وابتــداء مــن شــباط ،2014
أصبحــت مصلحــة األبحــاث واإلعــام مســؤولة
رســميًا عــن تحليــل ونشــر البيانــات الماليــة
المتعلقــة بالحركــة علــى بورصــة بيــروت كمــا
البيانــات اإلحصائيــة المتعلقــة بصناديــق
اإلســتثمار الجماعــي واألدوات المركبــة لــدى كافــة
المؤسســات الماليــة وشــركات الوســاطة الماليــة
والمصــارف .لذلــك تجهــد مصلحــة األبحــاث
واإلعــام علــى متابعــة تجميــع كافــة البيانــات
الصــادرة عــن المؤسســات المعنيــة لمتابعــة
نشــرها ،وذلــك بعــد تحليلهــا ووضعهــا بشــكل
علمــي منهجــي وبتصــرف الجمهــور علــى
موقعهــا اإللكترونــي ،بمــا فيهــا مــن أهميــة
للمقارنــة والتقييــم مــع الســنوات الســابقة،
ورصــد نمــو الســوق وتأثيــر حركــة األســواق علــى
االقتصــاد المحلــي.
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 1.5على المستوى التشريعي
والرقابي
• إطالق المجموعة األولى من األنظمة
التطبيقية

إطالق المجموعة
األولى من األنظمة
التطبيقية

باشــرت هيئــة األســواق الماليــة بالتعــاون مــع
البنــك الدولــي العمــل علــى تطويــر رزمــة
مــن األنظمــة التطبيقيــة التــي تهــدف إلــى
تحســين ســير العمــل فــي األســواق الماليــة.
ولهــذه الغايــة عقــدت هيئــة األســواق ندوتهــا
اإلستشــارية األولــى إلطــاق المجموعــة األولــى
مــن األنظمــة التطبيقيــة فــي  17أيلــول  2014فــي
فنــدق فينيســيا أنتركونتينتــال ،بيــروت ،برعايــة
وحضــور رئيــس الهيئــة حاكــم مصــرف لبنــان
ريــاض ســامة ومجموعــة مــن رؤســاء مجالــس
إدارة مصــارف ومؤسســات ماليــة ومؤسســات
وســاطة ماليــة كمــا كان محاميــن و شــركات
تدقيــق ،تــم خاللهــا اإلســتماع إلــى اراء ممثلــي
هــذه المؤسســات و اقتراحاتهــم كونهــم
المعنييــن أوالً بتطبيــق هــذه األنظمــة.
القــت هــذه الخطــوة التــي أقدمــت عليهــا «هيئــة
األســواق» استحســان الســوق المالــي اللبنانــي
وكافــة الحضــور مــن هيئــات وأخصائيين دوليين
الذيــن شــاركوا فــي هــذا اللقــاء النوعــي واألول
مــن نوعــه ،بحيــث ســاد نقــاش معمــق حــول
المفاهيــم المطروحــة فــي األنظمــة المعروضــة
وجــرى التأكيــد علــى صوابيــة إطالقهــا لتطويــر

ً
ـفافية وأكثــر تنظيمــً.
األســواق لتصبــح أكثــر شـ
وقــد تمــت خــال هــذه النــدوة مناقشــة حــول
«التســجيل والترخيص» و»ســلوكيات العمل» و»
ـاء على هــذه الندوة
ســلوكيات الســوق» ،وتــم بنـ ً
إدخــال بعــض التعديــات وذلــك حتــى تأتــي هــذه
األنظمــة أكثــر مالءمــة للوضــع البنانــي ولكــن
دون النيــل مــن مطابقتهــا ألفضــل المعاييــر
الدوليــة.
وبعدمــا انتهــت الهيئــة مــن إعداد هــذه األنظمة
الثــاث تــم وضــع النســخة اإلنكليزيــة لألنظمــة
فــي تصــرف جميــع المؤسســات المعنيــة
وذلــك لتمكينهــم مــن التحضيــر لتطبيقهــا
عندمــا تصــدر بشــكل رســمي ،أي بقــرار صــادر
عــن مجلــس إدارة الهيئــة ينشــر فــي الجريــدة
الرسمية.

نبــذة عــن األنظمــة التطبيقيــة األولــى
التــي أعلنــت عنهــا هيئــة األســواق
الماليــة فــي العــام  ،2014بانتظــار إطالقهــا
رســميًا فــي العــام 2015
التسجيل والترخيص
يهــدف هــذا القــرار الصــادر عــن مجلــس إدارة
الهيئــة الــى تنظيــم عمــل المؤسســات
العاملــة فــي األوراق الماليــة وترخيصــه مــن
قبــل هيئــة األســواق الماليــة كمــا نــص عليــه
القانون  .2011/161وعلى غرار العمل المصرفي،
تكمــن أهميــة «التســجيل والترخيــص»
فــي حمايــة العمــاء وضمــان ســامة ومتانــة
المؤسســات الناشــطة فــي أســواق رأس
المــال ،بحيــث تخضــع المؤسســات المرخــص
لهــا لرقابــة مســتمرة مــن قبــل الهيئــة.
سلوكيات العمل
تكمــن أهميــة «ســلوكيات العمــل» فــي
تحديــد الســلوك المتبــع لــدى المؤسســات
والــذي مــن شــأنه تعزيــز القــدرة علــى حمايــة
المســتثمرين ،وضمــان عمــل المؤسســات
المرخــص لهــا بنزاهــة ،ضمــن آليــات اإلدارة
الســليمة والرقابــة الفعالــة .ويحــدد التنظيــم
أيضــا قواعــد تعامــل المؤسســات مــع أمــوال
وأصــول الزبائــن ،كمــا يحــدد المتطلبــات
الالزمــة لإلفصــاح عــن بعــض التغييــرات
واألحــداث لهيئــة األســوق الماليــة.
سلوكيات السوق
يشــير هــذا القــرار إلــى معاييــر الســلوك
المطبقــة علــى التــداول مــن قبــل األشــخاص
الذيــن يمارســون األعمــال الخاصــة بــاألدوات
الماليــة .يعتبــر هــذا النظــام بالــغ األهميــة
لســامة عمــل الســوق ،خاصــة مــن ناحيــة
تأميــن أســواق عادلــة وفعالــة للتــداول فــي
األوراق الماليــة فــي لبنــان.
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“

سالمه :للتنسيق بين
مختلف الجهات الرقابية
لتالفي حدوث أزمات مالية

منبثقة عن «أزمات نظام»”
ألقــى رئيــس هيئــة األســواق حاكــم مصــرف
لبنــان ريــاض ســامة كلمــة فــي إفتتــاح المؤتمــر
ـدد فيهــا علــى ضرورة التنســيق بيــن مختلف
شـ ّ
الجهــات الرقابيــة لتالفــي حــدوث أزمــات ماليــة
منبثقــة عــن «أزمــات نظــام» علــى غــرار تلــك
التــي حصلــت فــي العــام  ،٢٠٠٨التــي وفــي ضــوء
هــذه التجربــة عملــت بعــض الــدول المتقدمــة،
بمــا فيهــا إنكلتــرا وفرنســا وبلجيــكا علــى
تمحــور جهــود جميــع الجهــات الرقابيــة حــول
البنــك المركــزي ،مضيفــً إن عمليــات الرقابــة
فــي لبنــان تعــززت بفضــل تضافــر الجهــود بيــن
كل مــن لجنــة الرقابــة علــى المصــارف وهيئــة
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التحقيــق الخاصــة لمكافحــة تبييــض األمــوال
وهيئــة األســواق الماليــة .وقــد عــول الرئيــس
فــي كلمتــه علــى دور هيئــة األســواق الماليــة
ممــا
فــي توجيــه االدخــار نحــو توظيفــات منتجــة ّ
يســاهم فــي زيــادة النمــو االقتصــادي وخلــق
ـد الحاجــة
فــرص عمــل جديــدة ،و التــي نحــن بأشـ ّ
إليهــا ،مذكّ ــرًا بــدور الهيئــة فــي تعزيــز التثقيــف
تشــجع األفــراد علــى
والتوعيــة الماليــة الّتــي
ّ
االســتثمار فــي األســواق الماليــة .ففيمــا تعتمــد
الشــركات فــي الــدول الصناعيــة علــى أســواق
رأس المــال فــي تمويــل أعمالهــا بنســب تفــوق
ال  ،%60يعتمــد القطــاع الخــاص فــي لبنــان علــى
تمويــل نشــاطه مــن قبــل أفــراد .لذلــك شــدد
رئيــس الهيئــة فــي كلمتــه علــى ضــرورة تعزيــز
الثقــة فــي أســواق رأس المــال ممــا يســاهم فــي
خلــق صناديــق إســتثمار محليــة و دوليــة تهتــم
بالشــركات اللبنانيــة أو بســنداتها.
وقــد إختتــم رئيــس هيئــة األســواق الماليــة
كلمتــه بالثنــاء علــى االنطالقــة المشــجعة
للهيئــة ،متمنيــً علــى المعن ّييــن أن يتعاملــوا
معهــا بالجد ّيــة التــي تســتحق ،شــاكرًا جهــود
البنــك الدولــي الــذي قــدم منــذ اللحظــات األولــى
إلنطالقــة الهيئــة الدعــم التقنــي ومنحــً ماليــة
ســهلت التواصــل مــع خبــراء أجانــب للمســاعدة
فــي إطــاق األنظمــة التــي أمــل بــأن تســاهم فــي
خلــق الثقــة والســيولة فــي األســواق.

“

أمين عام الهيئة :إيجاد
توازن بين مستويات عالية
من النزاهة والشفافية
والمساءلة جنبًا إلى جنب
مع أسس قو ّية لالبتكار
والقدرة التنافسية

”

ّ
اســتهل أميــن عــام هيئــة األســواق الماليــة،
الدكتــور ســعادة الشــامي جلســة االفتتــاح
إن هــذه النــدوة هــي األولــى مــن نوعهــا
بالقــول ّ
الّتــي تعقدهــا الهيئــة ،مؤكّ ــدًا أنّهــا لــن تكــون
أن هــذه األنظمــة الصــادرة
ـدد علــى ّ
األخيــرة .وشـ ّ
عــن الهيئــة أتــت لتل ّبــي حاجــات الســوق اللبناني
وقــد بنيــت علــى معاييــر دوليــة مثلــى مط ّبقــة
تقدمــً فــي هــذا المجــال.
فــي أكثــر البلــدان ّ
ـدد علــى أهميــة مراقبــة األســواق لحمايــة
كمــا شـ ّ
المســتثمر وتقليــص مخاطــر النظــام ،مشــيرًا
أن الرقابــة يجــب أالّ تكــون علــى حســاب
علــى ّ
تقييــد المبــادرة واالبتــكار فــي القطــاع الخــاص
وشــدد علــى ضــرورة العمــل علــى إيجــاد تــوازن
بيــن مســتويات عاليــة مــن النزاهــة والشــفافية
والمســاءلة جنبــً إلــى جنــب مــع أســس قو ّيــة
أن
لالبتــكار والقــدرة التنافســية ،موضحــً ّ
األنظمــة الجديــدة ُأعــدت علــى قاعــدة أفضــل
ســتخول لبنــان االنضمــام
التطبيقــات التــي
ّ
قريبــً إلــى المنظمــة العالميــة لهيئــات األوراق
الماليــة (.)IOSCO
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• قامــت وحــدة الرقابــة علــى األســواق الماليــة بعــدد مــن التحقيقــات وزيــارات التدقيــق علــى
المؤسســات الماليــة التــي تتــداول بــاألوراق الماليــة حيــث ركــزت على عــدة جوانب فــي تحقيقها ،منها
مــا يخــص التالعــب باألســعار ،والتــداول غيــر الشــرعي عبــر إســتغالل المعلومــات ،ونقــص متعمــد فــي
تقاريــر اإلفصــاح كمــا التعــاون مــع هيئــات قضائيــة أجنبيــة للتوصــل الــى نتائــج ايجابيــة فــي تحقيــق
داخلــي ،وغيرهــا مــن الملفــات المتنوعــة ذات الصلــة.
ورفعــت جميــع النتائــج إلــى مجلــس إدارة الهيئــة إلتخــاذ القــرارات المناســبة كمــا قامــت هــذه الوحــدة
مراجعــة الطلبــات المقدمــة مــن قبــل المؤسســات والشــركات الماليــة وشــركات الوســاطة الماليــة
والمصــارف التــي تناولــت جوانــب مختلفــة منهــا طلــب التعامــل مــع مراســلين أجانــب جــدد ،طلــب
اإلكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس المــال ،إصــدار تراخيــص جديــدة  ،والتأكــد مــن تطبيــق معاييــر
التســويق ألوراق ماليــة جديــدة و ســندات وصناديــق إســتثمار مشــتركة ،ومنتجــات مركبــة .فب ّيــن
الجــدول (أدنــاه) أن القســم األكبــر مــن المراجعــات ،أي  ٪٢٦مــن المجمــوع كان حــول طلبــات تطبيــق
معاييــر التســويق لصناديــق إســتثمار مشــتركة ،مقابــل ٪١٧ألوراق ماليــة وســندات جديــدة .أمــا علــى
صعيــد التأكــد مــن تطبيــق معاييــر التســويق لمنتجــات مركبــة وإصــدار تراخيــص جديــدة فقــد
شــكل ك ً
ال منهمــا  ٪٩مــن المجمــوع العــام ،فيمــا أتــت النســبة األصغــر لطلــب التعامــل مــع مراســلين
خارجييــن جــدد.
النســبة المئويــة لمراجعــة الطلبــات المقدمــة مــن قبــل المؤسســات والشــركات الماليــة
وشــركات الوســاطة الماليــة والمصــارف

%٨
طلب اإلكتتاب في أسهم
زيادة رأس المال

%6
طلب التعامل مع مراسلين
خارجيين جدد

وأيضــً علــى الصعيــد الرقابــي ،وبتفويــض مــن مجلــس إدارتهــا ،باشــرت هيئة األســواق الماليــة ممثلة
بوحــدة الشــؤون القانونيــة ووحــدة الرقابــة بعقــد جلســات عمــل مــع لجنــة الرقابــة علــى التأميــن لــدى
وزارة اإلقتصــاد والتجــارة ،بهــدف العمــل علــى وضــع األطرالضروريــة لتنظيــم العالقــة بيــن الجهتيــن
فــي مــا خــص بوالــص التأميــن المرتبطــة بــاألدوات الماليــة وصناديــق اإلســتثمار ،وذلــك للتأكــد مــن
شــفافية التعامــل مــع المســتثمر فــي هــذا القطــاع وحمايتــه .إتســمت المحادثــات بجديــة كبيــرة مــن
الطرفيــن ،و ســوف تســتكمل فــي العــام  ،2015علــى أن تكــون باكــورة هــذه اإلجتماعــات توقيــع مذكرة
تفاهــم لتنظيــم آليــات الرقابــة علــى ســوق التأميــن بعــد األخــذ بعيــن اإلعتبــار إقتراحــات العامليــن
فــي هــذا القطــاع.
أمــا علــى الصعيــد التنظيمــي ،فأصــدرت الهيئــة مجموعــة مــن القــرارات التــي تعتبــر أساســية
فــي عمليــة الرقابــة علــى األســواق التــي شــملت تنظيــم العمــل بــاألدوات والمنتجــات الماليــة ونظــام
العمليــات علــى المشــتقات الماليــة ،كمــا أعمــال الوســاطة الماليــة وهيئــات اإلســتثمار الجماعــي .وفــي
هــذا اإلطــار عملــت الهيئــة ضمــن المعاييــر الدوليــة تطبيقــً لألنظمــة المعمــول بهــا لــدى IOSCO
لتأميــن حمايــة المســثمر والتنبــه ألي مــن المخاطــر التــي تحــول دون تطــور عمــل األســواق الماليــة.
والجديــر بالذكــر أن مجلــس إدارة هيئــة األســواق الماليــة يقــوم بمراجعــة مســتمرة علــى كافــة
األنظمــة للتأكــد مــن فعاليتهــا مــن الناحيــة العمليــة والتقنيــة بعــد صدورهــا ،وأنهــا تخــدم الغايــة
التــي أنشــات مــن أجلهــا.
وفــي هــذا اإلطــار ،ومــن ضمــن ســعيها المتواصــل لمواكبــة تطــورات وحاجــات الســوق والتفاعــل معــه
لضمــان أفضــل الممارســات ،أقدمــت الهيئــة علــى تعديــل مضمــون بعــض قــرارات مجلــس اإلدارة
التــي أتــت علــى الشــكل التالــي:
•القرار رقم  4المتعلق باالمتثال
•القرار رقم  5المتعلق بالتدقيق الداخلي

%٢٥
آخر

%٩
إصدار تراخيص جديدة

• التنسيق مع لجنة الرقابة على التأمين لدى وزارة اإلقتصاد والتجارة

•قرار رقم  10المتعلق بتنظيم أعمال الوساطة المالية
•قرار رقم  13المتعلق بتسنيد الموجودات
•قرار رقم  14المتعلق بهيئات االستثمار الجماعي
•قرار رقم  16المتعلق باألدوات والمنتجات المالية

%٩
التأكد من تطبيق معايير
التسويق لمنتجات مركبة

%١٧
التأكد من تطبيق معايير
التسويق ألوراق مالية
جديدة وسندات
%٢٦
التأكد من تطبيق معايير
التسويق لصناديق إستثمار
مشتركة

كمــا قامــت وحــدة الشــؤون القانونيــة بالعمــل علــى دراســة الطلبــات وإبــداء الــرأي بالقــرارات المتعلقــة
بترخيــص تســويق األدوات الماليــة وعرضهــا علــى الجمهــور ،فض ـ ً
ا عــن دورهــا فــي المســاهمة فــي
إعــداد مذكــرات التفاهــم مــع عــدد مــن الهيئــات الدوليــة بطلــب مــن مجلــس الهيئــة.
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قرار رقم 16
األدوات والمنتجات المالية

نبذة عن قرارات
مجلس اإلدارة
التنظيمية والصادرة
عن هيئة األسواق
المالية في العام
2014

يلــزم هــذا القــرار مؤسســات الوســاطة المالية
والمؤسســات الماليــة والمصــارف وهيئــات
اإلســتثمار الجماعــي الحصــول علــى موافقــة
هيئــة األســواق الماليــة المســبقة قبــل
قيامهــا بتســويق أيــة أداة ماليــة ،كمــا ويضــع
علــى هــذه المؤسســات بعــض الموجبــات
تجــاه عمالئهــا بالنســبة للعمليــات علــى
األدوات الخاضعــة للترخيــص.
قرار رقم 14
هيئات اإلستثمار الجماعي
ينظــم هــذا القــرار كيفيــة وشــروط إنشــاء
هيئــة اســتثمار جماعــي فــي لبنــان أو
تســويق حصــص هيــات اســتثمار جماعــي
أجنبيــة فــي لبنــان .كذللــك ،ينــص هــذا
القــرار علــى واجبــات ومهــام أي مــن األطــراف
المعنيــة بعمــل وإدارة هيئــات اإلســتثمار
الجماعيــن كمــا وعلــى التقاريــر واإلفصاحــات
التــي يفتــرض علــى هــذه الهيئــات تقديمهــا
لهيئــة األســواق الماليــة.
قرار رقم 13
تسنيد الموجودات
ينــص هــذا القــرار علــى شــروط إضافيــة
يجــب توفرهــا فــي عمليــات التســنيد عندمــا
تتنــاول هــذه العمليــات أمــواالً ماديــة منقولــة
أو غيــر منقولــة.
قرار رقم 12
نظام العمليات على المشتقات المالية
يضــع هــذا القــرار نظــام العمليــات علــى
األدوات والمشــتقات الماليــة الســيما لجهــة
كيفيــة قيــام الوســيط المالــي بتنفيــذ

عمليــات علــى األدوات والمشــتقات الماليــة
لجهــة كيفيــة تثبيــت هــذه العمليــات لــدى
المراســلين والهوامــش التــي يجــب تكوينها
وطريقــة تحديــد هــذه الهوامــش .كمــا ينــص
هــذا القــرار علــى بعــض الموجبــات التــي
يتوجــب علــى الوســطاء المالييــن التقيــد
بهــا عنــد تنفيذهــم عمليــات علــى األدوات
والمشــتقات الماليــة وعلــى كيفيــة اعتمــاد
المراســلين الذيــن يتعاملــون معهــم.
قرار رقم 10
أعمال الوساطة المالية
يحــدد هــذا القــرار الجهــات التــي يحــق لهــا
القيــام بأعمــال الوســاطة الماليــة كمــا ويحــدد
بعــض الشــروط التــي تتعلــق بتأســيس
مؤسســات وســاطة ماليــة الســيما التاليــة:
•موضــوع هــذه المؤسســات والعمليــات
التــي يمكنهــا القيــام بــه.
•حصولهــا علــى ترخيــص مســبق مــن
هيئــة األســواق الماليــة.
•تحديــد رأس مــال مؤسســات الوســاطة
الماليــة.
•كيفيــة فتــح فــروع لمؤسســات الوســاطة
الماليــة.
•كيفيــة تصفيــة مؤسســات الوســاطة
الماليــة.
كمــا ينــص هــذا القــرار علــى بعــض الموجبــات
التــي يتوجــب علــى الوســطاء المالييــن
التقيــد بهــا عنــد قيامهــم بأعمــال الوســاطة
الماليــة لمصلحــة عمالئهــم وكيفيــة مســك
حســابات العمــاء وبعــض اإلفصاحــات
والمعلومــات الدوريــة التــي يتوجــب علــى
الوســطاء المالييــن تزويــد هيئــة الســواق
الماليــة بهــا.
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 1.6التنسيق مع الهيئات التنظيمية المحلية والدولية
شــاركت هيئــة األســواق الماليــة ممثلـ ًـة برئيســها فــي االجتماعــات الســنوية لصنــدوق النقــد والبنــك
الدولييــن التــي انعقــدت فــي واشــنطن فــي العاشــر مــن تشــرين األول  .2014وكان لرئيــس الهيئــة
سلســة مــن اللقــاءات الموســعة والجانبيــة ،شــملت الــى مســؤولي الصنــدوق والبنــك ووزارة
الخزانــة ،كبــرى المصــارف العالميــة وصناديــق اإلســتثمار المهتمــة بــاألوراق الماليــة اللبنانيــة .وخــال
هــذه اللقــاءات ،أكــد رئيــس الهيئــة إحتــرام مؤسســات الرقابــة الماليــة فــي لبنــان المعاييــر الدوليــة
لمكافحــة التعامــل بأمــوال غيــر شــرعية.
فــي غضــون ذلــك ،تســعى الهيئــة الــى تعزيــز وجودهــا اقليميــً ودوليــً عــن طريــق التوقيــع علــى
أكبــر عــدد ممكــن مــن مذكــرات تفاهــم مــع الهيئــات الرقابيــة األخــرى األمــر الــذي مــن شــأنه توســيع
دائــرة المعرفــة والتعــرف علــى آخــر التطــورات فــي عالــم رقابــة وادارة االســواق الماليــة .وهــذا نشــاط
مهــم جــدًا يؤســس لعضويــة لبنــان فــي المنظمــة العالميــة لهيئــات األســواق الماليــة ()IOSCO
ـم مــا مجموعــه  189دولــة وإتحــاد وبورصــة.
والتــي تضـ ّ
وفــي هــذا الســياق ،تعمــل هيئــة األســواق الماليــة تنفيــذًا لتعليمــات رئيســها علــى اإلنضمــام إلــى
المؤسســة الدوليــة لهيئــات األســواق الماليــة  ، IOSCOومركزهــا مدريــد والتــي تعتبــر الهيئــة
المشــرفة علــى أســواق رأس المــال العالميــة ،وتصــدر توصيــات تتعلــق بعمــل هــذه األســواق .وقــد
قــام أعضــاء مجلــس إدارة هيئــة األســواق الماليــة بزيــارة إلــى مؤسســة  IOSCOفــي مدريــد وإجــراء
اإلتصــاالت الالزمــة ،مــع إبــداء رغبــة لبنــان بالســعي إلــى دخــول المؤسســة الدوليــة لهيئــات األســواق
الماليــة كعضــو مشــارك أوالً ثــم تطبيــق النظــم التــي تخولــه كســب مقعــد عضــو كامــل الصالحيــة
( )Ordinary Memberفــي مرحلــة الحقــة.
ان الســعي إلنضمــام لبنــان عبــر هيئــة األســواق إلــى  IOSCOكعضــو مشــارك فــي المرحلــة
األولــى ،يعكــس جديــة فــي مســعى الهيئــة لتثبيــت عملهــا دوليــً ممــا يعــزز الشــفافية ويجتــذب
المســتثمرين خاصـ ًـة بعــد أن تكــون الهيئــة قــد طبقــت المعاييــر المتينــة التــي تأخــذ فــي اإلعتبــار
المصلحــة اللبنانيــة مــن ضمــن القوانيــن المرعيــة اإلجــراء والتــي تتماشــى مــع معاييــر المؤسســة
الدوليــة لهيئــات األســواق الماليــة.
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مذكــرة تفاهــم وتنســيق بيــن هيئتــي
األســواق الماليــة اللبنانيــة والفرنســية
 5أيار 2014

توقيع
مذكرات
تفاهم

وقعــت الهيئــة مم ّثلــة برئيســها حاكــم مصــرف
لبنــان وحضــور عضــو مجلــس اإلدارة الســيد
ســامي صليبــا اتفــاق تعــاون وتنســيق مــع هيئــة
األســواق الماليــة فــي باريــس ( )AMFممثلــة
برئيســها جيــرار رامكــس ،فــي مقــر الهيئــة
فــي فرنســا ،ممــا يســاهم فــي دعــم صدقيــة
األســواق الماليــة عبــر توفيــر أجــواء مناســبة
لحمايــة ســمعة األســواق وتاليــا ســمعة لبنــان،
أن أثنــت الهيئــات الدوليــة علــى
خاصــة بعدمــا ّ
دور لبنــان فــي حرصــه علــى األمــوال الموجــودة
فــي القطــاع المالــي .ومــن هــذا المنطلــق،
تحضــر هيئــة األســواق الماليــة إلبــرام العديــد مــن
االتفاقــات المماثلــة مــع هيئــات لألســواق الماليــة
فــي الــدول العربيــة ودول أوروبيــة مختلفــة
وصــوالً إلــى الواليــات المتحــدة.
مذكــرة تفاهــم بيــن هيئــة االســواق الماليــة
للبنــان والهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة
لــدى جمهوريــة مصــر العربيــة
 25تشرين الثاني 2014
وقعــت هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة
والهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة لــدى جمهوريــة
مصــر العربيــة علــى مذكــرة تفاهــم علــى
هامــش مؤتمــر أســواق رأس المــال العربــي األول
الــذي انعقــد فــي دبــي ،فــي  25تشــرين الثانــي
 .2014وتهــدف المذكــرة إلــى توفيــر إطــار قانوني
للتعــاون بيــن الهيئتيــن لتعزيــز وتنميــة
كفــاءة الوســطاء ،والمتعامليــن ،ومقدمــي
االستشــارات فــي األســواق الخاضعــة لرقابتهمــا
باإلضافــة إلــى تعزيــز حمايــة المســتثمر وضمــان
نزاهــة األســواق الخاضعــة لرقابــة الهيئتيــن
مــن خــال تقديــم مــا يتوفــر مــن معلومــات مــن

شــأنها المســاعدة فــي الكشــف عــن التالعــب
باألســواق واســتخدام المعلومــات المميــزة غيــر
المعلنــة ( ،)Insider Informationوغيرهــا مــن
ممارســات الغــش والخــداع المتعلقــة باألســواق
الخاضعــة لرقابتهمــا .كمــا تأســس مذكــرة
التفاهــم المشــار إليهــا أيضــً لتعــاون تقنــي
ومســاعدة فنيــة بيــن الهيئتيــن بهــدف تطويــر
األنظمــة الرقابيــة المتبعــة فــي الســوق المالــي
غيــر المصرفــي المصــري واللبنانــي.
مذكــرة تفاهــم بيــن هيئــة االســواق الماليــة
لبنــان وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال
 15كانون األول 2014
وقعــت هيئــة االســواق الماليــة لبنــان وهيئــة
تنظيــم مركــز قطــر للمــال وثيقــة تفاهــم
فــي تاريــخ  ،2014/12/15وذلــك لتعزيــز التعــاون
المشــترك لحمايــة المســتثمر مــن خــال تبــادل
المعلومــات التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي
زيــادة كفــاءة التحقيقــات القائمــة أو التــي قــد
تنشــأ عــن أي تعاطــي مشــبوه فــي األســواق
الماليــة فــي كل مــن لبنــان وقطــر.
اإلجتمــاع التاســع التحــاد هيئــة األوراق الماليــة
العربيــة فــي الجزائــر
شــاركت هيئــة األســواق الماليــة فــي االجتمــاع
الســنوي التاســع لمجلــس اتحــاد هيئــات االوراق
الماليــة العربيــة ،والــذي عقــد فــي مدينــة الجزائــر
بالجمهوريــة الجزائريــة تاريــخ  18شــباط ،2014
بمشــاركة عــدد مــن رؤســاء هيئــات اســواق
المــال العربيــة ،وبحضــور وزيــر الماليــة الجزائــري.
وفــي االجتمــاع ناقــش مجلــس اتحــاد هيئــات
االوراق الماليــة العربيــة موضوعــات تتعلــق
بالبنيــة التحتيــة لألســواق ومتطلبــات الشــفافية
واالفصــاح وســبل تعزيــز اوجــه التعــاون
والتنســيق بيــن هيئــات االوراق الماليــة العربيــة،
كمــا ناقــش المشــاركون التقرير الســنوي لالتحاد
للعــام  ،2014واطلعــوا علــى القوائــم الماليــة
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وميزانيــة االتحــاد عــن العــام  ،2014واقـ ّروا الموازنــة
التقديريــة وخطــة عمــل االتحــاد للعــام  .2015الــى
ذلــك اتفــق رؤســاء هيئــات اســواق المــال العربيــة
علــى اعــادة تعييــن جليــل طريــف امينــا عامــا
لالتحــاد للســنوات الثــاث القادمــة ،وعلــى تولــي
مصــر رئاســة االتحــاد فــي دورتــه المقبلــة التــي
ســتبدا العــام القــادم  2016علــى ان تســتضيف
القاهــرة االجتمــاع الســنوي القــادم لالتحــاد.
بعثــة مــن البنــك الدولــي تــزور هيئــة
األســواق الماليــة

تعاون مع
مؤسسات
ومنظمات
دولية

تقدمهــا
وفــي إطــار المســاعدة الفن ّيــة التــي
ّ
مجموعــة البنــك الدولــي إلــى هيئــة األســواق
الماليــة ،قامــت بعثــة مــن البنــك الدولــي بزيــارة
الممتــدة مــن  5إلــى  9أيــار،
بيــروت بيــن الفتــرة
ّ
حيــث عقــدت اجتماعــات عــدة مــع هيئــة األســواق
المؤسســات
ومم ّثليــن عــن األســواق وبعــض
ّ
الماليــة .وفــي هــذا الســياق ،ناقشــت البعثــة
مــع أعضــاء مجلــس إدارة هيئــة األســواق المال ّيــة
و رؤســاء المصالــح لديهــا مشــاريع األنظمــة
المتع ّلقــة بعمليــات الترخيــص والتســجيل؛
ومعايير الســلوك المهني؛ وصناديق االســتثمار.
كمــا أجــرت مشــاورات مــع عــدد مــن الناشــطين
فــي األســواق واتحــاد الغــرف ،ولجنــة الرقابــة علــى
المصــارف ،ومصــرف لبنــان ،وميــد كليــر ،وبورصــة
بيــروت .يســتم ّر التعــاون مــع البنــك الدولــي فــي
الفتــرة المقبلــة بهــدف وضــع اللمســات األخيــرة
علــى جميــع األنظمــة الالزمــة التــي مــن شــأنها
تعزيــز شــفافية األســواق الماليــة فــي لبنــان
وفعال ّيتهــا.

لبنان عضوًا جديدًا لدى IFREFI
)(Institut Francophone de la Régulation Financière
وأيضــً علــى صعيــد التواصــل الدولــي ،وفــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة لرؤســاء الــدول األعضــاء فــي
منظمــة « »IFREFIالتــي إنعقــدت فــي ابيدجــان ،الكــوت ديفــوار ( )Cote D’ivoireبتاريــخ  3تمــوز
 ،2014رحــب مجلــس رؤســاء الهيئــات المشــاركة والتــي تنضــوي تحتهــا هيئــات الرقابــة علــى األســواق
الماليــة فــي الــدول الفرنكوفونيــة ،بلبنــان عضــوًا جديــدًا فــي المنظمــة بعــد حصولــه علــى عضويــة
كاملــة فــي المجموعــة الفرنكوفونيــة لهيئــات االســواق الماليــة .وبالمناســبة تــم اإلعــان عــن عقــد
المجموعــة الفرنكوفونيــة « »IFREFIاجتماعهــا الســنوي المقبــل عــام  2016فــي بيــروت ،لبنــان كعربون
دعــم وتقديــر لــدور الهيئــة.

 1.7أنشطة وإنجازات مختلفة
لقــد شــارك ممثلــي الهيئــة فــي العــام  2014فــي عــدد مــن الؤتمــرات والنــدوات المحليــة واإلقليميــة
والدوليــة إدراكًا منهــا ألهميــة الحضــور فــي هكــذا نشــاطات والتفاعــل مــع ممثليــن عــن هيئــات
رقابيــة أخــرى وخاصـ ًـة فــي الفتــرة األولــى لتأسيســها .إن اإلشــتراك فــي هكــذا نشــاطات يســاهم فــي
تعزيــز العالقــات الدوليــة وتبــادل الخبــرات ومشــاركة التجــارب ،كمــا يطــور مــن قــدرات وآفــاق العامليــن
لــدى الهيئــة ويســمح لهــم بالتعاطــي بصــورة أفضــل مــع المواضيــع التــي يتعاملــون معهــا مــن
خــال عملهــم.
تعاون مع مؤسسة LIFE» Lebanese International Finance Executives
فــي إطــار نشــاطات الهيئــة مــع الجمعيــات والمؤسســات المتخصصــة باألمــور الماليــة ،وفــي ســعيها
الدائــم لتوســيع دائــرة اتصاالتهــا مــع المســتثمر اللبنانــي أينمــا تواجــد فــي العالــم ،شــاركت هيئــة
األســواق الماليــة بشــخص نائــب رئيســها فــي حفــل أقامتــه مؤسســة  LIFEبرعايــة حاكــم مصــرف
لبنــان فــي لنــدن  -المملكــة المتحــدة ،وذلــك فــي  14تشــرين الثانــي  ،2014حيــث تــم تعريــف الحضــور
علــى هيئــة األســواق الماليــة وأخــر مســتجدات األســواق الماليــة اللبنانيــة .وقــد تــم اإلتفــاق علــى زيــادة
التعــاون فــي المواضيــع المتعلقــة بــاإلدارة الرشــيدة ،وتثقيــف المســتمر ،وســلوكيات العمــل فــي
األســواق ،مســتفيدين بذلــك مــن خبــرة أعضــاء  LIFEالواســعة فــي أســواق المــال الرئيســية حــول
العالــم كنيويــورك ،ولنــدن ،وباريــس وفرانكفــورت وســينغافورة ،علــى ان يســتكمل العمــل فــي
العــام .2015
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مؤتمر أسواق رأس المال العربي األول

حفــل إطــاق التعــاون بيــن بورصــة بيــروت
وبورصــة «»NYSE-Euronext
بورصة بيروت،
 19أيار 2014
شــاركت هيئــة األســواق الماليــة فــي حفــل إطــاق
التعــاون بيــن بورصــة بيــروت وبورصــة «NYSE-
 ، »Euronextأعلــن خاللــه نائــب رئيــس هيئــة
أن الفرصــة
األســواق المال ّيــة فــراس صفــي الديــن ّ
الذهبيــة متاحــة أمــام لبنــان الســتعادة موقعــه
كمركــز إقليمــي لتقديــم الخدمــات المال ّيــة ،علــى
غــرار مــا ٌّ
حققتــه بورصــة بيــروت فــي منتصــف
أن هيئــة األســواق
القــرن الماضــي ،وأضــاف ّ
المال ّيــة معن ّيــة بالنقلــة النوعية الّتي سـ ٌّ
ـتحققها
بورصــة بيــروت علــى صعيــد نظــام التــداول التــي
أطلقتــه فــي العــام  .2014وخــال الحفــل كشــف
نائــب الرئيــس أن الهيئــة تعمــل علــى تطويــر
األســواق الماليــة ،وتحديــث أنظمتهــا حرصــً
منهــا علــى تطويــر البورصــة ،متمنيــً علــى
الحكومــة تحويــل البورصــة إلــى شــركة مغفلــة
ص ِتهــا تماشــيًا مــع موجبــات
تمهيــدًا ِل َخ ْ
ص َخ َ
الديــن،
وشــدد
قانــون األســواق الماليــة.
ّ
صفــي ّ
ّ
فــي الحفــل الّــذي رعــاه رئيــس الجمهوريــة مم ّثـ ً
ا
بوزيــر المال ّيــة ،علــى ال ّثقــة الكاملــة باســتعادة
كمنصــة جاهــزة إلدراج
بورصــة بيــروت لدورهــا
ّ
شــركات القطــاع الخــاص كمــا الشــركات الّتــي
موجهــً دعــوة
تملكهــا الحكومــة اللبنانيــة،
ّ
للمعنييــن بالتفكيــر جديــً فــي أن تــدرج علــى
بورصــة بيــروت الشــركات الحيو ّيــة الّتــي تملكهــا
مقدمتهــا شــركتا االتصــاالت
الدولــة ،وفــي
ّ
الخلويــة ،مــع إمــكان إحتفاظهــا بملكيــة أغلــب
ـب مداخيلهــا فــي مصلحــة
األســهم بحيــث تصـ ّ
االقتصــاد الوطنــي.

شركة طومسون رويترز بالتعاون مع إتحاد هيئات األوراق المالية العربية (،)UASA
 25تشرين الثاني 2014
شــاركت هيئــة األســواق الماليــة اللبنانيــة فــي المؤتمــر األول ألســواق رأس المــال العربــي الــذي نظمتــه
شــركة طومســون رويتــرز بالتعــاون مــع إتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة ( )UASAفــي فنــدق
والــدورف اســتوريا ،دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

هيئة األسواق
المال ّية معن ّية

بالنقلة النوعية الّتي
ٌّ
ستحققها بورصة
بيروت على صعيد
نظام التداول التي
أطلقته في العام 2014

وقــد أقيــم المؤتمــر بالتعــاون مــع هيئــة األوراق الماليــة والســلع اإلماراتيــة وصنــدوق النقــد العربــي
وتحــت رعايــة معالــي وزيــر االقتصــاد فــي دولــة اإلمــارات ســلطان بــن ســعيد المنصــوري .ويهــدف
إتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة ( )UASAالــى تعزيــز التعــاون وتبــادل المعلومــات بيــن الهيئــات
الرقابيــة فــي األســواق العربيــة وذلــك فــي ســبيل إعتمــاد أفضــل المعاييــر الدوليــة ،بمــا فــي ذلــك
تطبيــق مبــادئ « .»IOSCOلقــد جمــع المؤتمــر عــدد كبيــر مــن صانعــي السياســات ومســؤولين
فــي هيئــات رقابيــة كمــا مســؤولين عــن البورصــات والوســطاء والمســتثمرين ،وكبــار رجــال المــال
واألعمــال ،وشــكل بذلــك فرصــة جيــدة لمســؤولي الهيئــات الرقابيــة لإلتفــاق علــى آليــات فاعلــة
للتنســيق والتعــاون بهــدف حمايــة أســواق رأس المــال والمســتثمرين فــي منطقــة ال .MENA
أمــا فــي مــا خــص مشــاركة هيئــة األســواق الماليــة فــي المؤتمــر ،فركــز الخطــاب الــذي القــاه بإســمها
نائــب الرئيــس الســيد فــراس صفــي الديــن علــى أهميــة التشــاور بيــن المشــاركين فــي الســوق
والحاجــة الملحــة إلــى التنســيق اإلقليمــي بيــن هيئــات الرقابــة العربيــة ،وخاصــة فــي المواضيــع
المتعلقــة بتوعيــة المســتثمر .كمــا ســلط نائــب الرئيــس الضــوء علــى إن القانــون  161الــذي أنشــأت
بموجبــه هيئــة األســواق الماليــة فــي لبنــان هــو قانــون عصــري وحديــث ،أخــذ بعيــن اإلعتبــار أحــداث
وتطــورات األزمــة اإلقتصاديــة العالميــة التــي  .أمــا األميــن العــام لمنظمة  ،IOSCOفتطــرق في كلمته
علــى أهميــة تكامــل األســواق العربيــة فــي مــا بينهــا  ،داعيــً الــى وضــع أنظمــة متطــورة وقواعــد عمــل
قابلــة للتنفيــذ ،ومشــددًا علــى أهميــة فــرض العقوبــات وحــل الصراعــات وتوعيــة المســتثمر مــن أجــل
تفعيــل دور أســواق رأس المــال.
لقــد تمحــور النقــاش فــي هــذا المؤتمــر حــول النقــاط األساســية التاليــة( :أ) ضــرورة التنســيق بيــن
الهيئــات الرقابيــة العربيــة خاصـ ًـة أن ســتة عشــرة منهــا هــي بالفعــل جــزء مــن ( .IOSCOب) أهميــة
تحقيــق تــوازن جيــد بيــن حمايــة المســتثمرين وتطويــر األســواق ،أي يجــب أن يكــون هنالــك لوائــح
وقوانيــن صارمــة وقابلــة للتنفيــذ ولكــن بــاألن نفســه تتيــح اإلبتــكار والتطويــر؛ (ج) الحاجــة إلــى
هيئــات رقابيــة تواكــب متطلبــات العصــر والتطــورات العالميــة ،وفــي هــذا الســياق التركيــز علــى
إنشــاء أســواق مــال إقليميــة( .د) الــدور الحاســم ألســواق األوراق الماليــة فــي خلــق الســيولة ورأس
المــال( .ه) تفعيــل اإلفصــاح والشــفافية و حوكمــة الشــركات فــي المنطقــة.
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ساهمت هيئة
األسواق في حفل
افتتاح الملتقى

الفصل الثاني :أهم أنشطة العام ٢٠١٤

مؤتمر الحوكمة ،المخاطر واإلمتثال

مؤتمر حماية المستهلك في القطاع المصرفي

شركة طومسون رويترز ومصرف لبنان،

البنك والمستثمر،

 19تشرين الثاني 2014

 7أيلول 2014

كما شاركت هيئة األسواق في مؤتمر الحوكمة،
المخاطــر واإلمتثــال (The Governance, Risk
 )& Compliance Summitمــن تنظيــم شــركة
طومســون رويتــرز ومصــرف لبنــان ،تحــدث خاللــه
الســيدان فــراس صفــي الديــن وفــادي فقيــه مــن
مجلــس إدارة الهيئــة ،مركزيــن علــى أهميــة
األســواق الماليــة فــي لبنــان وكيفيــة العمــل
علــى تطويرهــا ،وكذلــك علــى ضــرورة وجــود
الحوكمــة والشــفافية فــي إتخــاذ القــرارات لــدى
الشــركات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة ،ودور الهيئــة
فــي تفعيــل اإلمتثــال فــي األســواق.

حاضــر نائــب رئيــس مجلــس إدارة هيئــة األســواق الماليــة فــي «مؤتمــر حمايــة المســتهلك فــي القطــاع
ـد أن الهيئــة عملــت علــى تحقيــق أهــم
المصرفــي» الــذي إنعقــد فــي بيــروت فــي  7أيلــول  ،2014مؤكـ ً
اهدافهــا التــي تعنــى بتطويــر األســواق الماليــة اللبنانيــة وحمايــة المســتثمر عبــر تأميــن الشــفافية
واألطــر التنظيميــة لألســواق الماليــة للتشــجيع علــى اإلســتثمار ،و حمايــة وتوجيــه اإلدخــارات نحــو
اســتثمارات جديــدة طويلــة األجــل لدعــم مبــادرة القطــاع الخــاص .باإلضافــة الــى ذلــك ،فقــد أشــار نائــب
الرئيــس أن الهيئــة قــد أرســت قواعــد جديــدة فــي الســوق ،هدفهــا األساســي حمايــة المســتثمر مــن
ناحيــة تطويــر عمــل المصدريــن لــأوراق الماليــة بشــكل يؤمــن شــفافية مطلقــة ،بحيــث تعــزز توعيــة
المســتثمر حــول شــروط وتفاصيــل اإلســتثمار.

السنوي لرؤساء

الملتقــى الســنوي لرؤســاء وحــدات مكافحــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب

وحدات مكافحة

اتحاد المصارف العربية،

غسل األموال
وتمويل اإلرهاب
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ســاهمت هيئــة األســواق فــي حفــل افتتــاح
الملتقى الســنوي لرؤســاء وحدات مكافحة غسل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الذي شــدد على اســتمرار
االتحــاد فــي العمــل علــى القيــام بــدوره فــي تطوير
قــدرات المصــارف العربيــة لمواكبــة المســتجدات
والتطــورات علــى صعيــد القوانيــن والتشــريعات
العالميــة المتعلقــة بالعمــل المصرفــي ،والتأكيــد
علــى أن جرائــم غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
تعتبــر مــن أخطر الجرائم المالية ذات االنعكاســات
الخطــرة علــى االقتصاد والمجتمــع .كما كان هناك
كلمــة للهيئــة فــي المؤتمــر عرضــت فيها ملخص
عــن األنظمــة التطبيقيــة الجديــدة لهيئة األســواق
الماليــة فــي لبنــان وعالقتهــا باإلمتثــال ودورهــا
فــي تفعيــل حمايــة المســتثمر وتطويــر األســواق
الماليــة اللبنانيــة ،وحمايتهــا مــن أي عمليــات
مشــبوهة قــد ترتبــط بعمليــات تبييــض أمــوال أو
تمويــل لإلرهــاب.

لقاءات تثقيفية للجمهور في الجامعات اللبنانية
فــي مبــادر ًة منهــا لتعريــف الطــاب الجامعييــن علــى دور األســواق الماليــة ،عقــد أعضــاء مجلــس
إدارة الهيئــة المتفرغيــن كمــا رئيــس وحــدة الرقابــة علــى األســواق ورئيســة وحــدة الشــؤون القانونيــة
سلســلة مــن النــدوات لطــاب الماجيســتير فــي إدارة األعمــال لــدى الجامعــة اللبنانيــة األميركيــة
( )LAUفــي فرعيهــا فــي بيــروت وجبيــل ،وجامعــة ( )USEKفــي الكســليك ،وجامعــة القديــس
يوســف فــي بيــروت .وأســفرت هــذه النــدوات عــن إدخــال هيئــة األســواق الماليــة ودورهــا مــن ضمــن
قانــون األســواق الماليــة رقــم  2011/161كمــادة أساســية فــي المنهــج الدراســي لتالميــذ الماجيســتير
فــي القانــون التجــاري لــدى جامعــة القديــس يوســف (.)USJ
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سوف تستكمل الهيئة
تعزيز وجودها اقليميًا
ودوليًا عن طريق
التوقيع على اكبر عدد
ممكن من مذكرات
التفاهم مع الهيئات
المماثلة.
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الفصل الثالث:
التطلعات للعام 2015
باإلضافــة الــى الــدور الرقابــي المســتمر ،ســوف تســتكمل الهيئــة العمــل مــع أخصائييــن دولييــن
ضمــن إطــار التعــاون مــع البنــك الدولــي مــن خــال مشــروع  FIRSTإلطــاق المجموعــة الثانيــة مــن
األنظمــة التطبيقيــة ضمــن نــدوة إستشــارية شــبيهة بالتــي عقــدت فــي العــام  ،2014وذلــك
للبحــث فــي األنظمــة المتعلقــة «بقواعــد اإلدراج» و«عــرض األدوات الماليــة علــى الجمهــور» .يجــدر
الذكــر أن اإلتفاقيــة مــع البنــك الدولــي تنــص علــى التعــاون فــي إطــاق ســبعة أنظمــة تطبيقيــة،
كانــت قــد أجــرت ثالثــة منهــا الهيئــة فــي العــام  ،2014علــى أن تســتكمل العمــل علــى األنظمــة
المتبقيــة فــي العــام .2015
ونظــرًا إلعتبــار االســواق الماليــة ذات اهميــة كبــرى لالقتصــاد الوطنــي والمســتثمرين والشــركات
المصــدرة لــأدوات الماليــة المتداولــة فــي الســوق باعتبارهــا مصــدر أساســي لالمــوال التــي
تحتاجهــا الشــركات لتكويــن رؤوس األمــوال لمشــاريعها االســتثمارية وتمويــل عمليــات النمــو
والتوســع فض ـ ً
ا عــن كونهــا إحــدى متطلبــات االصــاح االقتصــادي ،أعلــن رئيــس الهيئــة فــي
آواخــر العــام  2014عــن توجــه جــدي لــدى الهيئــة إلســتحداث وترخيــص ســوق ثانــوي مــوا ٍز وذلــك
ســع ّيًا منهــا الــى تحفيــز االســتثمار بانتظــار االنتهــاء مــن عمليــة خصخصــة بورصــة .وفــي فــي
حــال لــم يتــم ذلــك فســتكون هــذه البورصــة االلكترونيــة مســتقلة ومملوكــة مــن القطــاع
الخــاص ،بحيــث تهــدف هــذه المبــادرة عمليــً الــى اســتقطاب الشــركات الناشــئة والشــركات
الصغيــرة ومتوســطة الحجــم  SMEsعلــى إدراج أســهمها للتــداول فــي البورصــة وذلــك لتوفيــر
الســيولة وايجــاد المخــرج المناســب ( )Exit Strategyللشــركات الناشــئة ان اختــارت ان تبــاع الــى
الجمهــور .لهــذا المشــروع أهميــة كبــرى علــى الصعيــد اإلقتصــادي والمالــي مــن ناحيــة تأميــن
فــرص عمــل جديــدة وتنميــة األســواق خاصــة بعدمــا بــادر مصــرف لبنــان وبكفالــة منــه الــى
تشــجيع المصــارف علــى تمويــل الشــركات اللبنانيــة الناشــئة والناشــطة فــي إقتصــاد المعرفــة
.Knowledge Economy
وعلــى صعيــد التواصــل مــع المؤسســات والهيئــات الدوليــة ،ســوف تســتكمل الهيئــة تعزيــز
وجودهــا اقليميــً ودوليــً عــن طريــق التوقيــع علــى اكبــر عــدد ممكــن مــن مذكــرات التفاهــم
مــع الهيئــات المماثلــة األمــر الــذي مــن شــآنه التعــرف علــى آخــر التطــورات فــي عالــم رقابــة وادارة
االســواق الماليــة ،وهــذا نشــاط مهــم جــدا سيســهل عمليــة إنضمــام لبنــان الــى المنظمــة
العالميــة لهيئــات االســواق الماليــة ( )IOSCOوالتــي تضــم نحــو  189دولــة واتحــاد وبورصــة.
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ملحق األول:
هيئة األسواق المالية ،من هي؟
التنظيمية
الهيكلية
.1
ّ
ّ
نظــرًا لنشــأة «هيئــة األســواق» الحديثــة ،فإ ّنــه مــن الضــروري أن نســتعرض بشــكل موجــز هيكل ّيتهــا
ـون منهــا ،بمــا يوجــز للجمهــور عمــل كل جهــة،
التنظيميــة وصالحيــات الوحــدات األساســية التــي تتكـ ّ
ـهل عمل ّيــة االتصــال بموظفــي «هيئــة األســواق» عنــد الحاجــة.
ويسـ ّ
بعــد التعديــات األخيــرة الّتــي طــرأت علــى هيكل ّيتهــا ،باتــت «هيئــة األســواق» تتألّــف مــن أربــع
وحــدات رئيســ ّية وهــي :األمانــة العامــة ،وحــدة الرقابــة علــى األســواق ،وحــدة الشــؤون القانونيــة،
ولجنــة العقوبــات؛ إضافـ ًـة إلــى المصالــح التاليــة :مصلحــة اإلدارة والمــوارد البشــرية والماليــة ،مصلحــة
المعلوماتيــة ،مصلحــة األبحــاث واإلعــام ،ومصلحــة األمــن والمراقبــة.
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 .2رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
يتولّــى إدارة هيئــة األســواق الماليــة مجلــس مؤلّــف مــن ســبعة أعضــاء برئاســة حاكــم مصــرف لبنــان.
تنقســم عضويــة المجلــس الــى ثالثــة أعضــاء متف ّرغيــن خبــراء فــي الشــؤون المصرف ّيــة والمال ّيــة
وثالثــة أعضــاء غيــر متف ّرغيــن يم ّثلــون الــوزارات واإلدارات المعن ّيــة مباشــرة بعمــل الهيئــة ،وهــم مديــر
وزارة الماليــة العــام  ،مديــر عــام وزارة االقتصــاد ورئيــس لجنــة الرقابــة علــى المصــارف.
ّ
ويضطلــع المجلــس بصالحيــات شــاملة مــن شــأنها أن تع ـزّز حمايــة المســتثمر وتشــجيع االســتثمار
فــي األســواق الماليــة .ولــه صالحيــة وضــع األنظمــة العامــة بإنشــاء البورصــات وإدارتهــا ،واألنظمــة
المؤسســات التــي تتعاطــى الوســاطة الماليــة وتوظيــف أمــوال
المتعلقــة بإنشــاء وتســيير أعمــال
ّ
يتوجــب علــى البورصــات
الجمهــور ،كمــا ُيعنــى المجلــس بوضــع األنظمــة المتعلقــة باألدبيــات التــي
ّ
مقدمــي الخدمــات الماليــة ومســتخدميهم التق ّيــد بهــا .ومــن
وعلــى مســتخدميها ،وكذلــك علــى
ّ
أيضــا ،وضــع األنظمــة المتعلقــة بالشــفافية والحوكمــة والّتــي تشــمل ،علــى
صالحيــات المجلــس ً
ســبيل المثــال ال الحصــر ،الموجبــات لجهــة نشــر أو إطــاع الجمهــور علــى جميــع المعلومــات التــي مــن
شــأنها أن تؤثــر مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى أســعار األدوات المال ّيــة.
وفــي اإلطــار عينــه ،تبقــى للمجلــس صالحيــة الترخيص بإنشــاء المؤسســات والهيئات التــي تتعاطى
الوســاطة الماليــة وتوظيــف األمــوال وعمليــات التســنيد علــى اختــاف أنواعهــا ،والمصادقــة (أو إلغــاء
مصادقــة ســابقة) علــى قــرارات صــادرة عــن إدارات البورصــات المعنيــة والقاضيــة بتســجيل الصكــوك
واألدوات الماليــة لديهــا .ولــه الموافقــة علــى األنظمــة التــي تضعهــا إدارات البورصــات بشــأن العمليــات
التــي تجــرى مــن خاللهــا .وفــي إطــار المشــورة ،يبــدي المجلــس رأيــه فــي مشــاريع القوانيــن والمراســيم
والمخولــة قانونــً بعمــل األســواق
المتعلقــة بعمــل وتطويــر األســواق الماليــة كونــه الجهــة الصالحــة
ّ
وتطورهــا.
الماليــة
ّ

 .3األمانة العامة
ـوري الرتبــاط عملهــا بعمــل
تضطلــع األمانــة العامــة ،نظــرًا لكونهــا الجهــاز اإلداري للهيئــة ،بــدور محـ ّ
الوحــدات والمصالــح األخــرى وبمجلــس إدارة هيئــة األســواق الماليــة .وتضــم األمانــة العامــة لــدى
الهيئــة مصلحــة اإلدارة والمــوارد البشــرية والماليــة ،مصلحــة المعلوماتيــة ومصلحــة األبحــاث واإلعــام.
وهــي ،باإلضافــة الــى دورهــا فــي تســيير األشــغال اإلداريــة لــدى هيئــة األســواق الماليــة ،تعمــل علــى
متابعــة تنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة ،واالقتــراح عليــه فتــح التحقيقــات وإجــراء االســتقصاءات بشــأن
المخالفــات ألحــكام القانــون  161أو ألحــكام األنظمــة أو التعليمــات أو التوجيهــات العامــة أو الفرديــة
الصــادرة عــن المجلــس بمقتضــى هــذا القانــون.
وتشــمل صالحيــات األمانــة العامــة أيضــً إحالــة الشــكاوى إلــى مجلــس اإلدارة وإعالمــه بقــرارات لجنــة
العقوبــات وإبــاغ قــرارات اللجنــة إلــى المعنييــن بهــا .وتنــاط باألمانــة العامــة مســؤولية إحالــة جميــع
التقاريــر الصــادرة عــن الهيئــة إلــى المجلــس ،باإلضافــة الــى نشــر قراراتــه التنظيميــة والتعليمــات
العامــة واقتــراح وضــع أو تعديــل األحــكام واألنظمــة المتعلقــة باألســواق الماليــة.
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 .4وحدة الرقابة على األسواق المالية
تراقــب وحــدة ال ّرقابــة علــى األســواق الماليــة مــدى التق ّيــد باألنظمــة التطبيقيــة ،وتتحقــق مــن
ســامة تق ّيــد المؤسســات باألنظمــة والقــرارات والتوجيهــات الموضوعــة ،ومــن تو ّفــر شــروط التــداول
مفوضــي مراقبــة الشــركات والهيئــات المعنيــة
المنصــوص عليهــا فــي القانــون .ولهــا أن تطلــب مــن
ّ
أو مــن خبــراء مســتقلين ،القيــام بتدقيــق أو تحليــل إضافــي لعملياتها؛ وتجري االســتقصاءات وتجمع
األدلــة الكتشــاف المخالفــات المضــرة بســامة التعامــل فــي األســواق الماليــة.
كمــا تتحقــق مــن قيــام الشــركات والهيئــات المتــداول بصكوكهــا وأدواتهــا الماليــة فــي البورصــات
بإجــراءات النشــر المنتظمــة وفقــا لألصــول المنصــوص عليها فــي القوانين واألنظمــة المرعية االجراء،
وتدقــق فــي توقيــت المعلومــات المنشــورة وصحتّهــا ،أو تلــك التــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل ملحــوظ
علــى ســعر هــذه الصكــوك واألدوات الماليــة المتداولــة .ولهــا أيضــا أن تلــزم الشــركات والهيئــات
بتقديــم المعلومــات اإلضافيــة وبإجــراء التعديــات التــي تراهــا ضروريــة عندمــا يتبيــن لهــا وجــود
المعدة الطالع المعنيين عليها.
نقص أو عدم صحة في المعلومات المنشورة أو
ّ
إن العمــل الرقابــي علــى المؤسســات التــي تتعاطــى اإلدارة الماليــة يشــكل العامــود الفقــري لعمــل
الهيئــة  ،بحيــث أنــه يؤمــن حســن ســير العمــل فــي هــذه المؤسســات ويفــرض الشــفافية التــي تحمي
المســتثمر  ،وذلــك عبــر إعتمــاد أفضــل المعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال.

 .5وحدة الشؤون القانونية
تضطلــع وحــدة الشــؤون القانونيــة لــدى «هيئــة األســواق» بثالثــة أدوار رئيســية وهــي ( )1دعــم
مختلــف الوحــدات واألقســام فــي الهيئــة مــن خــال تزويدهــا بشــكل مســتمر وفــي الوقــت المناســب
بالتوجيهــات القانونيــة الالزمــة لتحقيــق أهــداف «هيئــة األســواق» )2( .إعــداد األنظمــة التــي تصــدر عــن
«هيئــة األســواق» تحقيقــً لمهمتهــا المتمثلــة بتنظيــم األســواق الماليــة فــي لبنــان ،و ( )3دراســة
طلبــات الترخيــص المقدمــة مــن المؤسســات والوســطاء الناشــطين فــي الســوق المالــي ،وطلبــات
الموافقــة علــى إصــدار أو ترويــج األدوات الماليــة ورفــع التوصيــات بشــأنها الــى مجلــس اإلدارة.
كمــا تُعنــى وحــدة الشــؤون القانونيــة بتقديــم اآلراء القانونيــة مــن أجــل توفيــر اإلطــار القانوني الســليم
للمشــاريع المتعلقــة بالوحــدات األخــرى ،كالدراســة القانونيــة حــول مصــادر تمويــل «هيئــة األســواق»
والمذكــرة القانونيــة التــي تتنــاول مختلــف األطــر القانونيــة المتعلقــة بمجــال عمــل «هيئــة األســواق».
لذلــك ،إن وضــع األطــر القانونيــة والتأكــد مــن أن جميــع األنظمــة الرقابيــة المعتمــدة فــي الهيئــة ال
تتعــارض مــع القوانيــن اللبنانيــة المرعيــة اإلجــراء يشــكل جــزءًا أساســيًا مــن عمــل الهيئــة.

 .6لجنة العقوبات
مــن المتو ّقــع أن ُيصــار إلــى تشــكيل لجنــة العقوبــات فــي المســتقبل القريــب حتــى يتسـنّى للهيئــة
ـق ّ
كل مــن يخالــف األنظمــة والقوانيــن الّتــي تحكــم عمــل األســواق
اتّخــاذ التدابيــر اإلجرائيــة الالزمــة بحـ ّ
المال ّيــة .تتولّــى لجنــة العقوبــات التحقيــق فــي جميــع المخالفــات التــي تحــال إليهــا مــن المجلــس
وتتّخــذ القــرارات المناســبة بشــأنها .فمــن صالحيــات اللجنــة المذكــورة فــرض العقوبــات اإلداريــة
والنقديــة علــى جميــع الجهــات والهيئــات واألشــخاص الّذيــن يتعاطــون بــاألدوات والخدمــات الماليــة.
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