اللجان والوحدات والدوائر التي يجب توفرها لدى
بعض الشركات المغفلة
القرار رقم 4
المتعلق بـ"اإلمتثال"
()Compliance
ان رئيس هيئة األسواق المالية  /حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على القانون رقم  161تاريخ  2011/8/17المتعلق باألسواق المالية،
وبنا ًء على قرار مجلس هيئة األسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  5آب .2013
يقرر ما يأتي:
المادة االولى :1تطبق 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 لبنان التي تكون أسهمها قابلة للتداول في األسواق المالية المنظمة
أو غير المنظمة ) (OTCويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويتراوح إجمالي اإليرادات لديها بين
الـ  30،000،000،000والـ  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
غيااار المنظماااة ) (OTCويفاااوق عااادد المسااااهمين برأسااامالها العشااارين ويفاااوق إجماااالي اإليااارادات لاااديها
الـ 100،000،000،000ل.ل( .المئة مليار ليرة لبنانية).
الفئة  :4الشركات التي ترغب بالتفرغ عن موجودات عائدة لها في نطاق عملية تسنيد تأخذ فيها صفة المنشئ.
ال تنطبق أحكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان.
المادة الثانية :على الشركات كافة المذكورة في المادة االولى أعاله إنشاء "دائرة إمتثال" ( Compliance
 )Departmentتقوم بالتحقق من تطبيق اإلجراءات والقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وفقا ً للتفصيل
الوارد في المادة السابعة أدناه وذلك من أجل ضمان اإللتزام بأفضل الممارسات اإلدارية التي تؤمن حماية
حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
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عدلت هذه المادة بموجب اإلعالم رقم  12تاريخ 2015/01/27

المادة الثالثة :تتألف دائرة اإلمتثاال مان الجهاا البشارا المالئام ،مان حياد العادد والماؤهالت ،لحجام الشاركة
ولتناااااا طوت أنشااااااطتها وتشااااااعب عملياتهااااااا بحيااااااد يمكاااااان تكليااااااف ذااااااخم واحااااااد للقيااااااام بهااااااذه المهااااااام
).)Compliance Officer
المادة الرابعة :يمكن للشركات التابعة لمجموعة ذركات ان يكون لديها دائرة إمتثال مشتركة مع الشركة االم.
المااادة الخامسااة :2يمكاان للشااركات التااي تنتمااي الااى أا ماان الفئتااين)  )2أو ( )4المااذكورتين أعاااله ان تكلااف
مؤسسة متخصصة خارجية للقيام بمهام اإلمتثال كليا ً أو جزئيا ً ( )Outsourcingعلى أن:
واف من كفاءة هذه المؤسسة،
بشكل
 تتأكد الشركةٍ
ٍ
ً
ً
 تتضمن إتفاقية التكليف نصا صريحا يحادد إطاار هاذا التكلياف ويؤكاد علاى مساؤولية الشاركة الكاملاةفيما خم حسن تطبيق أحكام هذا القرار.
 تعلم الشركة هيئة األسواق المالية باسم المؤسسة المكلفة بمهام اإلمتثال ويعود لهيئاة األساواق المالياة،اإلعتراض على المؤسسة المكلفة وعلى الشركة المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا اإلعتراض.
المادة السادسة :على دائرة اإلمتثال ،حفاظا ً على الموضوعية في إنجاا مهامهاا ،ان تكاون مساتقلة عان الجهاة
المكلفة بإجراء العمليات داخل الشركة وان ال يكون لها مهام تنفيذية لدى هذه األخيرة.
المادة السابعة :على دائرة اإلمتثال:
 -1أن يكون لديها نظام عمل يح طدد دورها ومسؤوليطاتها بشكل واضح.
 -2إعداد برنامج عمل منسجم مع حجم وطبيعة وتعقيدات عمليات الشركة يح طدد فيه خطاة العمال
لمراجعة إمتثال الشركة للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء.
 -3تحديد وتقييم مخاطر عدم اإلمتثال المرتبطة بنشاطات الشركة ال سيما مخااطر عادم اإلمتثاال
المرتبطة بالنشاطات الجديدة.
 -4القياااام باااإجراءات التحقاااق مااان التقياااد باااالقوانين المرعياااة اإلجاااراء واألنظماااة واإلجاااراءات
والتعليمات الصادرة عن هيئة األسواق المالية إضافة الى اية هيئة مختصة ذات صفة.
 -5القيام بإجراءات التحقاق اييلاة لمراقباة ومكافحاة عملياات تبيايا األماوال وتمويال اإلرهااب
(.(AML/CFT Compliance
 -6مواكبااااااااااااااة التطااااااااااااااورات التااااااااااااااي تطاااااااااااااارأ علااااااااااااااى القااااااااااااااوانين واألنظمااااااااااااااة
وإقتراح التعديالت الال مة على سياسات وإجراءات الشركة بما ينسجم مع هذه التط طورات.
 -7التأ طكااااااااااد ماااااااااان تطبيااااااااااق اإلجااااااااااراءات التصااااااااااحيحية الال مااااااااااة عنااااااااااد اكتشاااااااااااف
أية مخالفات ناتجة عن عدم اإلمتثال.
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المادة الثامنة :يعين رئيس دائرة اإلمتثال وتحدد التعويضات العائدة له من قبل مجلس اإلدارة وفي حال كانا
الدائرة مكونة من ذخم واحد فيكون هو المسؤول عنها.
ً
على الشاركات مان الفئاة )  )1إعاالم هيئاة األساواق المالياة وفقاا للملحاق رقام )  )1المرفاق بهاذا القارار باسام
الاارئيس المعااين لاادى دائاارة اإلمتثااال وبااأا تغيياار الحااق وبأسااباب هااذا التغيياار .يعااود لهيئااة األسااواق الماليااة،
اإلعتراض على اسم الرئيس وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا اإلعتراض.
المادة التاسعة :على دائرة اإلمتثال أن ترفع تقارير دورية ،على األق طل نصاف سانوية ،إلاى مجلاس اإلدارة عان
مه طمات التقييم والمتابعة التي أنجزت ،وعن المخالفات أو التجاو ات للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء بغياة
تقديم اقتراحات المعالجة بشكل مبكر.
المادة العاذرة :على الشركات كافة المذكورة في المادة األولى أعاله ان تضع جميع التقارير التي تعدها دائارة
اإلمتثال بتصرف وحدة الرقابة على األسواق المالية ومفوضي المراقبة الخارجيين لديها فور طلبها.
المادة الحادية عشرة :يشمل نطاق تطبيق أحكام هذا القرار:
 جميع دوائار ووحادات وعملياات وأنشاطة الشاركة بماا فيهاا األنشاطة والعملياات الموكلاة إلاىمؤسسات خارجية (.)Outsourced Activities
 جميع الفروت والوحدات التابعة للشركة في لبنان والخارج. الشركات التابعة التي لديها دائرة إمتثال مشتركة مع الشركة االم.المااادة الثانيااة عشاارة :3مااع مراعاااة أحكااام قااانون التجااارة البريااة اللبناااني الساايما منااه تلااك المتعلقااة بمفوضااي
المراقبة ،علاى الشاركات التاي تنتماي الاى أا مان الفاآت ) (1أو ) (2أو ( )4الماذكورين أعااله أن تعاين علاى
االقل مفوضا ً واحداً خارجياا ً للمراقباة ،أماا الشاركات التاي تنتماي الاى الفئاة )  )3فيجاب أن تعاين علاى االقال
مفوضين خارجيين للمراقبة.
على الشركات كافة المذكورة في الماادة االولاى أعااله إعاالم هيئاة األساواق المالياة بأساماء مفوضاي المراقباة
الخارجيين لديها ويعود لهيئة األسواق المالياة اإلعتاراض علاى أا مانهم وعلاى الشاركات المعنياة التقياد فاوراً
بمضمون هذا اإلعتراض.
المادة الثالثة عشرة :على مفوضي المراقبة الخارجيين إعداد تقرياراً سانويا ً لتقديماه الاى هيئاة األساواق المالياة
حول مدى تقيطد الشركات كافة المذكورة في المادة االولى أعاله بأحكام هذا القرار .
يجب أن يتضمن التقرير الماذكور معلوماات مفصالة حاول تقياد الشاركات المعنياة باالقوانين المرعياة اإلجاراء
واألنظمة واإلجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة األسواق المالية أو أية هيئة مختصة ذات صافة ،وبشاكل
خاص معلومات حول قيام الشركات المعنية بااإلجراءات الال ماة لمراقباة ومكافحاة عملياات تبيايا األماوال
وتمويل اإلرهاب (.(AML/CFT Compliance
على الشركات كافة المذكورة في المادة االولى أعاله أن تبلغ مفوضي المراقباة الخاارجيين لاديها ،خطياا ،عان
وجوب إعداد التقرير السنوا المنصوص عنه في هذه المادة.
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المادة الرابعة عشرة :يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات اإلدارية المنصوص عنها في القوانين
واألنظمة المرعية اإلجراء ال سيما تلك المنصوص عنهاا فاي القاانون رقام  161تااريخ  2011/8/17المتعلطاق
باألسواق المالية.
المادة الخامسة عشرة : :تعطى الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة أقصاها سنة من تاريخ نشره 4فاي الجريادة
الرسمية للتقيد بأحكامه ،على أنه يمكن لهيئة األسواق المالية ،اذا رأت ذلك مناسباً ،إختصار هاذه المهلاة وإلازام
أا من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.
المادة السادسة عشرة :يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في  14آب 2013
رئيس هيئة األسواق المالية  /حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

__________________________________________________________________
إن تاريخ النشر المقصود في هذه المادة يعود لتاريخ صدور العدد  37من الجريدة الرسمية في 2013/8/22
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ملحق رقم 1
إستمارة تبليغ عن المسؤول عن دائرة اإلمتثال

1

البيانات المتعلقة بالشركة

2

البيانات الشخصية للشخص المعين

3

طرق اإلتصال بالشخص المعين

4

الوظيفة المكلف بها الشخص المعين

5

السلوك المهني  /القضائي

6

الكفاءة والمؤهالت

7

إقرار الشخص المعين

8

تعهد الشركة

5

الوظيفة

□

مسؤول عن دائرة الإلمتثال
 .1البيانات المتعلقة بالشركة
أ .االسم الكامل:
ب .رقم التسجيل لدى السجل التجاري:
موقع اإلنترنت

ج .البريد اإللكتروني
ه .رقم الهاتف
و .رقم الفاكس:

 .2البيانات الشخصية للشخص المعين
 1-2االسم

االسم بالكامل:

اسم العائلة

اسم األب

االسم األول

 2-2تاريخ الوالدة
يوم

سنة

شهر
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 3-2مكان الوالدة
 4-2الجنسية
المحلة او القرية

 5-2رقم السجل

المحافظة

القضاء

 .3طرق اإلتصال بالشخص المعين
 1-3عنوان اإلقامة الدائم
العنوان
اسم و رقم الشارع
الحي و المدينة
صندوق البريد
رقم الهاتف  /خليوي
رقم الفاكس والبريد اإللكتروني

(البريد اإللكتروني)

(الفاكس)

 .4الوظيفة المكلف بها الشخص المعين
 1-4تاريخ بدء العمل
يوم

سنة

شهر
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 2-4وصف واضح وتفصيلي لمهام ومسؤوليات الوظيفة

 .5السلوك المهني  /القضائي
 1-5هل سبق للشخص المعين أن:

أ .تم منعه أو تم فرض قيود على ممارسته أي تداول أو تجارة أو مهنة تحتاج لترخيص أو تسجيل أو
موافقة بموجب القوانين واألنظمة المرعية االجراء؟

□

□

نعم

ال

ب .صدر حكم قضائي يقضي بإدانته بأي جرم؟

□

□

نعم

ال

ج .صدر حكم قضائي ُيدينه بالغش أو االحتيال أو إساءة االئتمان أو ارتكاب عمل محظور؟

□

□

نعم

إذا كانت اإلجابة نعم ،اذكر التفاصيل:
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ال

 .6الكفاءة والمؤهالت
 1-6التحصيل العلمي للشخص المعين
الشهادة

البلد

اسم الجامعة

سنة التخرج

 2-6السجل الوظيفي للشخص المعين:
2

1

3

رب العمل
نوع العمل
مهام الوظيفة
مدة الخدمة

من............

من............

من............

حتى..........

حتى..........

حتى..........

(شهر  /سنة)

(شهر  /سنة)

(شهر  /سنة)

(شهر  /سنة)
سبب ترك العمل
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(شهر  /سنة)
(شهر  /سنة)

قبل التوقيع التأكد من إكمال كافة البيانات المطلوبة

□
□ هل تم تقديم السيرة الذاتية؟
□ هل تم إرفاق صورة عن السجل العدلي؟
□ هل تم إرفاق صورة عن الهوية؟
هل تم اإلجابة على جميع األسئلة؟

 .7اقرار الشخص المعين
أنا الموقع أدناه أقر بأني راجعت المعلومات كافة الواردة في هذا الطلب (بما في ذلك جميع المرفقات
والمالحق).

التوقيع.....................................................

التلريخ:

 .8تعهد الشركة
أنا الموقع أدناه اتعهد بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب (بما في ذلك جميع المالحق والمرفقات) هي

كاملة ودقيقة وصحيحة ،كما أنني أخذت علماً أنه يحق لهيئة األسواق المالية التحقق من صحة المعلومات

الواردة أعاله واالعترض على هذا التكليف.

اسم ممثل الشركة

التوقيع والختم الرسمي
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التاريخ

