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آب  14تاريخ  4، والقرار رقم (تسنيد الموجوداتالمتعلق ب (2014شباط  10 تاريخ 13متعلق بتعديل القرار رقم 
 (تدقيق الداخليبال)المتعلق  2013آب  14تاريخ  5، والقرار رقم )المتعلق باالمتثال( 2013

 
 

 المالية، االسواقالمتعلق ب 17/8/2011تاريخ  161بناًء على القانون رقم 
 ،21/3/2016 خذ في جلسته المنعقدة  بتاريالمتخ 9/4/16رقم  المالية هيئة االسواقوبناًء على قرار مجلس 

 

 نحيطكم علمًا بما يلي:
 

المادة  ألغي نص بحيث (تسنيد الموجوداتب المتعلق (2014شباط  10 تاريخ 13القرار رقم تعديل تم  :أوالً 
 :النص التاليواستبدل بمن القرار المذكور  الثانية

 
على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من  ههيئة األسواق المالية موافقتمجلس عّلق ي: المادة الثانية"

كل من شروط إلتزام المنشئ بأحكام و ، منقولة أو غير منقولة، على أو غير مادية أموال مادية
 القرارين التاليين في حال كان ينتمي الى احدى الفئات المعددة فيهما:

 ،لالمتعلق باالمتثا 14/8/2013تاريخ  4قرار هيئة األسواق المالية رقم  -
 المتعلق بالتدقيق الداخلي. 14/8/2013تاريخ  5ق المالية رقم قرار هيئة األسوا -
 

رين اعاله، ولم يكن لديه و يكن المنشئ ينتمي الى احدى الفئات الملحوظة في القرارين المذكأما إذا لم 
نشائه التأكد على مسؤوليته الخاصة فعلى مدير الصندوق المنوي إوحدة امتثال و/أو وحدة تدقيق داخلي، 

  ".المذكورتان بالتأكد منهالوحدتان  من امتثال المنشئ للقوانين واالنظمة المرعية االجراء التي تقوم عادةً 

 
 :)المتعلق باالمتثال( بحيث 2013آب  14تاريخ  4تّم تعديل القرار رقم : ثانياً 
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 :ألغي نص المادة األولى من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي .1
 : تطبق أحكام هذا القرار على الشركات التالية:المادة االولى"

      العاملة في لبنان التي تكون أسهمها متداولة في األسواق المالية المنظمة.: الشركات المغفلة 1الفئة 
واق المالية ــــــــــهمها قابلة للتداول في األســــــركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون أســـــــ: الش2الفئة 

ويتراوح إجمالي  ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين (OTC)المنظمة  أو غير المنظمة
ل.ل. )الثالثين والمئة  100،000،000،000والـ  30،000،000،0الـ  اإليرادات لديها بين
 مليار ليرة لبنانية(.

: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون أسهمها قابلة للتداول في األسواق المالية المنظمة أو 3الفئة 
 ن برأسمالها العشرين ويفوق إجمالي اإليرادات لديهاويفوق عدد المساهمي (OTC)غير المنظمة 

 "ل.ل. )المئة مليار ليرة لبنانية(.100،000،000،000الـ 
 

 :من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي الخامسةألغي نص المادة . 2
ان تكلـــ  أعـــاله تين المـــذكور  )3(أو  )2(: يمكـــن للشـــركات التـــي تنتمـــي الـــى أي مـــن الفئتـــين المـــادة الخامســـة"

 ( على أن:Outsourcingمؤسسة متخصصة خارجية للقيام بمهام اإلمتثال كليًا أو جزئيًا )
 تتأكد الشركة بشكٍل واٍ  من كفاءة هذه المؤسسة،  -
تتضمن إتفاقية التكليـ  نصـًا صـريحًا يحـدد إطـار هـذا التكليـ  ويؤكـد علـى مسـؤولية الشـركة  -

 ار.الكاملة فيما خص حسن تطبيق أحكام هذا القر 
تعلم الشركة هيئة األسواق المالية باسم المؤسسة المكلفة بمهام اإلمتثال ويعـود لهيئـة األسـواق  -

الماليــة، اإلعتــراى علــى المؤسســة المكلفــة وعلــى الشــركة المعنيــة التقيــد فــورًا بمضــمون هــذا 
 "اإلعتراى.

 
 :من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي الثانية عشرألغي نص المادة . 3

: مع مراعاة أحكام قانون التجارة البرية اللبناني السيما منه تلك المتعلقة بمفوضي المادة الثانية عشرة"
ن أعاله تيالمذكور  )2(أو  )1( اتالمراقبة، على الشركات التي تنتمي الى أي من الفئ

أن تعين على االقل مفوضًا واحدًا خارجيًا للمراقبة، أما الشركات التي تنتمي الى 
 ين للمراقبة.ين خارجي  (  فيجب أن تعين على االقل مفوض  3)  لفئةا

على الشركات كافة المذكورة في المادة االولى أعاله إعالم هيئة األسواق المالية 
بأسماء مفوضي المراقبة الخارجيين لديها ويعود لهيئة األسواق المالية اإلعتراى 

 "بمضمون هذا اإلعتراى. على أي منهم وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً 
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 :( بحيثتدقيق الداخلي)المتعلق بال 2013آب  14تاريخ  5تّم تعديل القرار رقم : الثاً ث

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

 العاملة في لبنان التي تكون أسهمها متداولة في األسواق المالية المنظمة.: الشركات المغفلة 1الفئة 
واق المالية ــــــــــهمها قابلة للتداول في األســــــركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون أســـــــ: الش2الفئة 

اوح إجمالي ويتر  ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين (OTC)المنظمة  أو غير المنظمة
ل.ل. )الثالثين والمئة  100،000،000،000والـ  30،000،000،0الـ  اإليرادات لديها بين

 مليار ليرة لبنانية(.
: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون أسهمها قابلة للتداول في األسواق المالية المنظمة أو 3الفئة 

 ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويفوق إجمالي اإليرادات لديها (OTC)غير المنظمة 
 "ل.ل. )المئة مليار ليرة لبنانية(.100،000،000،000الـ 

 
 :من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي الخامسةألغي نص المادة  .2

أعـاله ان تكلـ  مؤسسـة  تينالمـذكور  )3(أو  )2(أي مـن الفئتـين الـى : يمكن للشركات التـي تنتمـي المادة الخامسة"
 ( على أن:Outsourcingمتخصصة خارجية للقيام بأعمال التدقيق الداخلي كليًا أو جزئيًا )

 تتأكد الشركة بشكٍل واٍ  من كفاءة هذه المؤسسة،  -
تتضمن اتفاقية التكليـ  نصـًا صـريحًا يحـدد إطـار هـذا التكليـ  ويؤكـد علـى مسـؤولية الشـركة  -

 بيق أحكام هذا القرار. كاملة عن حسن تط
تعلم الشركة هيئة األسواق المالية باسـم المؤسسـة المكلفـة بمهـام التـدقيق الـداخلي ويعـود لهيئـة  -

األسواق المالية، اإلعتراى على المؤسسة المكلفة وعلى الشركة المعنية التقيد فـورًا بمضـمون 
 "هذا اإلعتراى.

 
 

 :من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي الثانية عشرألغي نص المادة  .3

: مع مراعاة أحكام قـانون التجـارة البريـة اللبنـاني السـيما منـه تلـك المتعلقـة بمفوضـي المراقبـة، المادة الثانية عشرة”                       "
أعـاله أن تعـين علـى  تينالمـذكور ) 2) وأ )1) الفئـةعلـى الشـركات التـي تنتمـي الـى أي مـن 
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( فيجــب أن 3االقــل مفوضــًا واحــدًا خارجيــًا للمراقبــة، أمــا الشــركات التــي تنتمــي الــى الفئــة )
 ين للمراقبة.ين خارجي  تعين على االقل مفوض  

علــى الشــركات كافــة المــذكورة فــي المــادة االولــى أعــاله إعــالم هيئــة األســواق الماليــة بأســماء 
ــديها ويعــود لهيئــة األســواق الماليــة اإلعتــراى علــى اي مــنهم  مفوضــي المراقبــة الخــارجيين ل

 وعلى الشركات المعنية التقيد فورًا بمضمون هذا اإلعتراى.   

ـــة المـــذكورة فـــي المـــاد  ـــى الشـــركات كاف ـــب مـــن مفوضـــي المراقبـــة عل ـــى أعـــاله أن تطل ة االول
الخــارجيين لــديها إعــداد تقريــر ســنوي لتقديمــه الــى هيئــة األســواق الماليــة حــول مــدى تقّيــدها 

 "بأحكام هذا القرار.

  201آب  14تاريخ  4ورقم   (تسنيد الموجوداتبالمتعلق  (2014شباط  10 تاريخ 13رقم  ات القرار ربطًا  :رابعاً 
لما  وفقاً  من تم تعديلهأبعد  )المتعلق بالتدقيق الداخلي (2013آب  14تاريخ  5ورقم  )باالمتثالالمتعلق (

 جاء أعاله.

 2016آذار  21 بيروت، في                            
 / حاكم مصر  لبنانرئيس هيئة األسواق المالية                                                             

 

 رياى توفيق سالمه                                                          


