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 (باالمتثالالمتعلق (14/8/2013 تاريخ 4متعلق بتعديل القرار رقم 

 
 المالية، االسواقالمتعلق ب 17/8/2011تاريخ  161بناًء على القانون رقم 

 ،2015 الثاني كانون 26 ذ في جلسته المنعقدة  بتاريخالمتخ المالية هيئة االسواقوبناًء على قرار مجلس 
 

 علمًا بما يلي:نحيطكم 
 

 ( بحيث: باالمتثالالمتعلق ) 14/8/2013 تاريخ 4القرار رقم تم تعديل  :أوالً 

 النص التالي:ألغي نص المادة االولى من القرار المذكور واستبدل ب .1
 
 :على الشركات التاليةتطبق أحكام هذا القرار  المادة االولى:"

 
       .التي تكون أسهمها متداولة في األسواق المالية المنظمةالشركات المغفلة العاملة في لبنان : 1الفئة 

الشركات المغفلة العاملة في لبناان التاي تكاون أساهمها قابلاة للتاداول فاي األساواق المالياة المنظماة أو : 2الفئة 
 إجمااالي ارياارادات لااديها يتااراو ن و عاادد المساااهمين برأساامالها العشااري ويفااوق (OTC)غياار المنظمااة 

   ل.ل. )الثالثين والمئة مليار ليرة لبنانية(. 100،000،000،000والا  30،000،000،000 بين الا

الشركات المغفلة العاملة في لبناان التاي تكاون أساهمها قابلاة للتاداول فاي األساواق المالياة المنظماة أو : 3الفئة 
 ارياارادات لااديهاإجمااالي ويفااوق  ويفااوق عاادد المساااهمين برأساامالها العشاارين (OTC) غياار المنظمااة

 ل.ل. )المئة مليار ليرة لبنانية(.100،000،000،000الا 
 

أخاااذ فيهاااا  ااافة تفاااي نطااااق عملياااة تسااانيد  ارغاااا باااالتفرو عااان موجاااودات عائااادة لهااات الشاااركات التاااي :4الفئاااة 
 .المنشئ



2 
 

 

 
 "ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان. ال تنطبق أحكام هذا القرار على الم ارف والمؤسسات المالية

  
 النص التالي:ألغي نص المادة الخامسة من القرار المذكور واستبدل ب .2

تكلاااف ان  عاااال أالماااذكورة  )4(أو  )2(أي مااان الفئتاااين  يمكااان للشاااركات التاااي تنتماااي الاااى :الخامساااةالماااادة "
( علاااى Outsourcingجزئياااًا )مؤسساااة متخ  اااة خارجياااة للقياااام بمهاااام ارمتثاااال كلياااًا أو 

 أن:

 من كفاءة هذ  المؤسسة،  تتأكد الشركة بشكٍل وافٍ  -
يحاادد إطااار هااذا التكليااف ويؤكااد علااى مسااؤولية  اً  ااريح اً تتضاامن إتفاقيااة التكليااف ن اا -

 .الشركة الكاملة فيما خص حسن تطبيق أحكام هذا القرار
يعااود لهيئااة بمهااام ارمتثااال و علاام الشااركة هيئااة األسااواق الماليااة باساام المؤسسااة المكلفااة ت -

األسااواق الماليااة، ارعتااراا علااى المؤسسااة المكلفااة وعلااى الشااركة المعنيااة التقيااد فااورًا 
 "بمضمون هذا ارعتراا.

 
 النص التالي:من القرار المذكور واستبدل ب المادة الثانية عشرةألغي نص  .3

مااار مراعااااة أحكاااام قاااانون التجاااارة البرياااة اللبنااااني السااايما مناااه تلااا  المتعلقاااة بمفوضاااي  :لماااادة الثانياااة عشااارةا"
( الماذكورتين 4أو ) )2(أو  )1(التاي تنتماي الاى أي مان الفئاة المراقبة، علاى الشاركات 

التي تنتمي الاى أن تعين على االقل مفوضًا واحدًا خارجيًا للمراقبة، أما الشركات أعال  
 ين للمراقبة.ين خارجي  تعين على االقل مفوض   فيجا أن (3(الفئة 

إعاااالم هيئاااة األساااواق المالياااة كافاااة الماااذكورة فاااي الماااادة االولاااى أعاااال   علاااى الشاااركات
ويعود لهيئاة األساواق المالياة ارعتاراا علاى بأسماء مفوضي المراقبة الخارجيين لديها 

 "ارعتراا.أي منهم وعلى الشركات المعنية التقيد فورًا بمضمون هذا 

 لما جاء أعال . وفقاً  ن تم تعديلهأبعد  (باالمتثالالمتعلق ) 14/8/2014 تاريخ 4قم القرار ربطًا : ثانياً 

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

 

 رياا توفيق سالمه                                                          


