إعالم رقم 13
متعلق بتعديل القرار رقم  5تاريخ ( 2013/8/14المتعلق بالتدقيق الداخلي)

بناء على القانون رقم  161تاريخ  2011/8/17المتعلق باالسواق المالية،
ً
وبناء على قرار مجلس هيئة االسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  26كانون الثاني ،2015
ً
نحيطكم علماً بما يلي:
أوالً :تم تعديل القرار رقم  5تاريخ ( 2013/8/14المتعلق بالتدقيق الداخلي) بحيث:
 .1ألغي نص المادة االولى من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي:
"المادة االولى :تطبق أحكام هذا القرار على الشركات التالية:
الفئة  :1الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون أسهمها متداولة في األسواق المالية المنظمة.
الفئة  :2الشركات المغفلة العاملة في لبناان التاي تكاون أساهمها قابلاة للتاداول فاي األساواق المالياة المنظماة أو
غيار المنظمااة ) (OTCويفااوق عاادد المساااهمين ب أرساامالها العشارين ويتاراو إجمااالي ا يارادات لااديها
بين الا  30،000،000،000والا  100،000،000،000ل.ل( .الثالثين والمئة مليار ليرة لبنانية).
الفئة  :3الشركات المغفلة العاملة في لبناان التاي تكاون أساهمها قابلاة للتاداول فاي األساواق المالياة المنظماة أو
غياار المنظمااة ) (OTCويفااوق عاادد المساااهمين ب أرساامالها العش ارين ويفااوق إجمااالي ا ي ارادات لااديها
الا 100،000،000،000ل.ل( .المئة مليار ليرة لبنانية).

الفئااة  :4الشااركات التااي ترغااا بااالتفرو عاان موجااودات عائاادة له اا فااي نطاااق عمليااة تساانيد تأخااذ فيهااا

اافة

المنشئ.
ال تنطبق أحكام هذا القرار على الم ارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان".
 .2ألغي نص المادة الخامسة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي:
"المااادة الخامسااة :يمكاان للشااركات التااي تنتمااي الااى أي ماان الفئتااين ) (2أو ) (4المااذكورة أعااال ان تكلااف مؤسسااة
متخ

ة خارجية للقيام بأعمال التدقيق الداخلي كلياً أو جزئياً ( )Outsourcingعلى أن:

بشكل و ٍ
ٍ
اف من كفاءة هذ المؤسسة،
 تتأكد الشركة -تتضمن اتفاقية التكليف ن اً

ريحاً يحدد إطار هذا التكلياف ويؤكاد علاى مساؤولية الشاركة

كاملة عن حسن تطبيق أحكام هذا القرار.

 تعلم الشركة هيئة األسواق المالية باسم المؤسسة المكلفة بمهام التدقيق الداخلي ويعاود لهيئاةاألس ا اواق الماليا ااة ،ا عت ا اراة علا ااى المؤسسا ااة المكلفا ااة وعلا ااى الشا ااركة المعنيا ااة التقيا ااد فا ااو اًر
بمضمون هذا ا عتراة".

 .3ألغي نص المادة الثانية عشرة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي:
"المااادة الثانيااة عش ارة :ماار م ارعاااة أحكااام قااانون التجااارة البريااة اللبناااني الساايما منااه تل ا المتعلقااة بمفوضااي
المراقب ااة ،عل ااى الش ااركات الت ااي تنتم ااي ال ااى أي م اان الفئ ااة) (1أو) (2أو ( )4الم ااذكورة
أعال أن تعين على االقل مفوضاً واحداً خارجياً للمراقبة ،أما الشركات التي تنتمي الاى
الفئة ( )3فيجا أن تعين على االقل مفوضين خارجيين للمراقبة.
علااى الشااركات كافااة المااذكورة فااي المااادة االولااى أعااال إعااالم هيئااة األس اواق الماليااة
بأسماء مفوضي المراقبة الخارجيين لديها ويعود لهيئاة األساواق المالياة ا عتاراة علاى
فور بمضمون هذا ا عتراة.
اي منهم وعلى الشركات المعنية التقيد اً
علااى الشااركات كاف ااة المااذكورة فااي الم ااادة االولااى أعااال أن تطل ااا ماان مفوضااي المراقبااة
تقيادها
الخارجيين لديها إعداد تقرير سنوي لتقديمه الى هيئة األسواق المالية حاول مادت ه

بأحكام هذا القرار".
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ثاني ًا :ربطاً القرار رقم  5تاريخ ( 2013/8/14المتعلق بالتدقيق الداخلي) بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعال .

بيروت ،في  27كانون الثاني 2015
رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم م رف لبنان

رياة توفيق سالمه
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