
 

 
 

 31 رقم عالمإ
 

 (بالتدقيق الداخليالمتعلق ) 14/8/2013 تاريخ 5متعلق 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 

 

 نحيطكم علمًا بما يلي:
 
 بحيث: ( بالتدقيق الداخليلمتعلق )ا 14/8/2013 تاريخ 5القرار رقم تم تعديل  :أوالً 

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

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

               
أو الشركات المغفلة العاملة في لبناان التاي تكاون أساهمها قابلاة للتاداول فاي األساواق المالياة المنظماة : 2الفئة 

 رادات لااديهاإجمااالي ا ياا ويتااراو  ويفااوق عاادد المساااهمين برأساامالها العشاارين (OTC)غيار المنظمااة 
 ل.ل. )الثالثين والمئة مليار ليرة لبنانية(.  100،000،000،000والا  30،000،000،000الا  بين

               
الشركات المغفلة العاملة في لبناان التاي تكاون أساهمها قابلاة للتاداول فاي األساواق المالياة المنظماة أو : 3الفئة 

 إجمااالي ا ياارادات لااديهاويفااوق  ويفااوق عاادد المساااهمين برأساامالها العشاارين (OTC) غياار المنظمااة
 ل.ل. )المئة مليار ليرة لبنانية(.100،000،000،000الا 
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أخاااذ فيهاااا  ااافة تفاااي نطااااق عملياااة تسااانيد  ارغاااا باااالتفرو عااان موجاااودات عائااادة لهااات الشاااركات التاااي :4الفئاااة 
 .المنشئ

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

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

تكلااف مؤسسااة ان  المااذكورة أعااال   )4(أو  )2(أي ماان الفئتااين الااى يمكاان للشااركات التااي تنتمااي  :الخامسااةالمااادة "
 ( على أن:Outsourcingبأعمال التدقيق الداخلي كليًا أو جزئيًا )متخ  ة خارجية للقيام 

 كفاءة هذ  المؤسسة،  تتأكد الشركة بشكٍل واٍف من  -
تتضمن اتفاقية التكليف ن ًا  ريحًا يحدد إطار هذا التكلياف ويؤكاد علاى مساؤولية الشاركة  -

 .  كاملة عن حسن تطبيق أحكام هذا القرار
يعاود لهيئاة المالية باسم المؤسسة المكلفة بمهام التدقيق الداخلي و علم الشركة هيئة األسواق ت -

األسااااواق الماليااااة، ا عتااااراة علااااى المؤسسااااة المكلفااااة وعلااااى الشااااركة المعنيااااة التقيااااد فااااورًا 
 "بمضمون هذا ا عتراة.

 
 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"
( المااااذكورة 4أو ) )2(أو )1(التاااي تنتمااااي الااااى أي مااان الفئااااةالمراقباااة، علااااى الشااااركات 

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

إعااالم هيئااة األسااواق الماليااة كافااة المااذكورة فااي المااادة االولااى أعااال   علااى الشااركات                       
ويعود لهيئاة األساواق المالياة ا عتاراة علاى مفوضي المراقبة الخارجيين لديها بأسماء 

    ًا بمضمون هذا ا عتراة.اي منهم وعلى الشركات المعنية التقيد فور 

أن تطلاااا مااان مفوضاااي المراقباااة علاااى الشاااركات كافاااة الماااذكورة فاااي الماااادة االولاااى أعاااال                    
الخارجيين لديها إعداد تقرير سنوي لتقديمه الى هيئة األسواق المالية حاول مادت تقيهادها 

 "بأحكام هذا القرار.
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 لما جاء أعال . وفقاً  ن تم تعديلهأبعد  (التدقيق الداخليبالمتعلق ) 14/8/2013 تاريخ 5قم ر القرار ربطًا  : ثانياً 

 
 2015 كانون الثاني 27 بيروت، في                          

 / حاكم م رف لبنانرئيس هيئة األسواق المالية                                                             
 

 رياة توفيق سالمه                                                          


