اللجان والوحدات والدوائر التي يجب توفرها لدى
بعض الشركات المغفلة
القرار رقم 5

المتعلق بـ"التدقيق الداخلي"
))Internal Audit

ان رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم  161تاريخ  2011/8/17المتعلق باألسواق المالية،
ً
وبناء 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 اسهمها متداولة في األسواق المالية المنظمة.
الفئة  :2الشركات المغفلة العاملة فـي لبنـان التـي تكـون اسـهمها قابلـة للتـداوس فـي األسـواق الماليـة المنظمـة أو

غير المنظمة ) (OTCويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويتراوح إجمالي اإليـرادات لـديها بـين

الـ  30،000،000،000والـ  100،000،000،000س.س( .الثالثين والمئة مليار ليرة لبنانية).
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الفئــة  :3الشــركات المغفلــة العاملــة فــي لبنــان التــي تكــون اســهمها قابلــة للتــداوس فــي األسـواق الماليــة المنظمــة أو
غيــر المنظمــة ) (OTCويف ــوق عــدد المس ــاهمين ب أرســمالها العشـ ـرين ويفــوق إجم ــالي اإلي ـرادات لــديها

الـ 100،000،000،000س.س( .المئة مليار ليرة لبنانية).

ال تنطبق أحكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان.
المــادة الثانيــة :علــى الشــركات كافــة المــذكورة فــي المــادة االولــى أعــاله وضــإ إطــار للضــبط الــداخلي يــؤمن تقيــيم مســتقس
وموض ــوعي لعم ــس جمي ــإ دوائ ــر ووح ــدات الش ــركة وأنش ــطتها به ــدف تع يـ ـ فاعلي ــة ()Effectiveness

وفعالي ــة ( )Efficiencyالرقاب ــة روادارة المخ ــاطر م ــن أج ــس ض ــمان حماي ــة حق ــوق المس ــاهمين وأص ــحاب

المصالح.

المادة الثالثة :علـى الشـركات كافـة المـذكورة فـي المـادة االولـى أعـاله وبغيـة القيـام بمهـام الضـبط الـداخلي ،إنشـاء دائـرة
تدقيق داخلي ) )Internal Audit Departmentمكونة من شخص أو أكثر تبعاً لحجم الشـركة ولتن ّـو
أنشطتها وتشعب عملياتها.
المادة الرابعة :يمكن للشركات التابعة لمجموعة شركات ان يكون لديها دائرة تدقيق داخلي مشتركة مإ الشركة االم.
المــادة الخامســة :2يمكــن للشــركات التــي تنتمــي الــى أي مــن الفئتــين ) (2أو ) (3المــذكورتين أعــاله ان تكلــف مؤسســة
متخصصة خارجية للقيام بأعماس التدقيق الداخلي كلياً أو ج ئياً ( )Outsourcingعلى أن:
بشكس و ٍ
ٍ
اف من كفاءة هذه المؤسسة،
 تتأكد الشركة تتضمن اتفاقية التكليف نصاً صريحاً يحدد إطار هذا التكليف ويؤكد على مسـؤولية الشـركة كاملـةعن حسن تطبيق أحكام هذا القرار.

 تعلــم الشــركة هيئــة األس ـواق الماليــة باســم المؤسســة المكلفــة بمهــام التــدقيق الــداخلي ويعــود لهيئــةاألسواق المالية ،اإلعتراض على المؤسسة المكلفة وعلى الشركة المعنية التقيد فو اًر بمضمون هـذا

اإلعتراض.
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المادة السادسة :على دائرة التدقيق الـداخلي ،حفاظـاً علـى الموضـوعية فـي إنجـا مهامهـا ،ان تكـون مسـتقلة عـن الجهـة
المكلفة بإجراء العمليات وان ال يكون لها مهام تنفيذية لد الشركة.

المادة السابعة :على دائرة التدقيق الداخلي التقيد بما يلي:

 -1إعداد دليـس للتـدقيق خـاص بهـا ( ،)Internal Audit Charterيوافـق عليـه مجلـس اإلدارة ،يضـمن
ويحدد صالحياتها الكاملة في التدقيق.
إستقالليتها
ّ
 -2إخضا عمليات وأنشطة الشركة كافة إلى تـدقيق شـامس ضـمن فتـرة محـددة ( )Audit Cycleعلـى
مدة سنتين.
أال تتجاو دورة التدقيق هذه ّ
ـتم إعــدادها بعــد
 -3تنفيــذ مهمــات التــدقيق بنـ ً
ـاء علــى خطّــة تــدقيق ســنوية ( )Annual Audit Planيـ ّ
مسح شامس للمخاطر التي تواجهها أو يمكن أن تواجهها الشركة.

المادة الثامنة :يعين رئيس دائرة التدقيق الداخلي وتحدد التعويضـات العائـدة لـه مـن قبـس مجلـس اإلدارة وفـي حـاس كانـت
الدائرة مكونة من شخص واحد فيكون هو المسؤوس عنها.
علــى الشــركات مــن الفئــة (  )1إعــالم هيئــة األس ـواق الماليــة وفق ـاً للملحــق رقــم ( )1المرفــق بهــذا الق ـرار،

باسم الرئيس المعين وبأي تغيير الحق له وبأسباب هذا التغيير .يعود لهيئة األسـواق الماليـة ،اإلعتـراض
على اسم الرئيس وعلى الشركات المعنية التقيد فو اًر بمضمون هذا اإلعتراض.
المـادة التاســعة :علــى دائـرة التــدقيق الــداخلي أن ترفـإ تقــارير دوريــة ،علـى األقـ ّـس نصــف سـنوية ،إلــى مجلــس اإلدارة عــن
مهمــات التــدقيق والتقيــيم والمتابعــة التــي أجرتهــا خــالس الفصــس المنصــرم رواطالعهــا علــى أهـ ّـم المخالفــات
والتجاو ات للقوانين واألنظمة المرعية ،بغية تقديم إقتراحات المعالجة بشكس مبكر.

المادة العاشرة :على الشركات كافة المذكورة في المادة االولـى أعـاله ان تضـإ جميـإ التقـارير التـي تعـدها دائـرة التـدقيق
الداخلي بتصرف وحدة الرقابة على األسواق المالية ومفوضي المراقبة الخارجيين لديها فور طلبها.

المادة الحادية عشرة :يشمس نطاق تطبيق أحكام هذا القرار:

 ج ميـإ دوائــر ووحـدات وعمليــات وأنشـطة الشــركة بمـا فيهــا األنشـطة والعمليــات الموكلـة إلــى مؤسســاتخارجية (.)Outsourced Activities
 -جميإ الفرو والوحدات التابعة للشركة في لبنان والخارج.

 -الشركات التابعة التي لديها دائرة تدقيق داخلي مشتركة مإ الشركة االم.
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المادة الثانية عشرة :3مإ مراعاة أحكام قانون التجارة البرية اللبناني السيما منـه تلـا المتعلقـة بمفوضـي المراقبـة ،علـى
الشركات التي تنتمي الى أي من الفئة) (1أو( (2المذكورتين أعاله أن تعين علـى االقـس مفوضـاً
واحــداً خارجي ـاً للمراقبــة ،أمــا الشــركات التــي تنتمــي الــى الفئــة ( )3فيجــب أن تعــين علــى االقــس

مفوضين خارجيين للمراقبة.

عل ــى الش ــركات كاف ــة الم ــذكورة ف ــي الم ــادة االول ــى أع ــاله إع ــالم هيئ ــة األسـ ـواق المالي ــة بأس ــماء
مفوضي المراقبة الخـارجيين لـديها ويعـود لهيئـة األسـواق الماليـة اإلعتـراض علـى اي مـنهم وعلـى

الشركات المعنية التقيد فو اًر بمضمون هذا اإلعتراض.

على الشركات كافة المذكورة في المادة االولى أعاله أن تطلـب مـن مفوضـي المراقبـة الخـارجيين

تقيدها بأحكام هذا القرار.
لديها إعداد تقرير سنوي لتقديمه الى هيئة األسواق المالية حوس مد ّ
الم ــادة الثالث ــة عشـ ـرة  :يتع ــرض ك ــس م ــن يخ ــالف أحك ــام ه ــذا القـ ـرار للعقوب ــات اإلداري ــة المنص ــوص عنه ــا ف ــي القـ ـوانين
واألنظم ـ ــة المرعي ـ ــة اإلجـ ـ ـراء ال س ـ ــيما تل ـ ــا المنص ـ ــوص عنه ـ ــا ف ـ ــي الق ـ ــانون رق ـ ــم  161ت ـ ــاريخ

 2011/8/17المتعلّق باألسواق المالية.
المــادة الرابعــة عشـرة :تعطــى الشــركات الخاضــعة لهــذا القـرار مهلــة أقصــاها ســنة مــن تــاريخ نشـره 4فــي الجريــدة الرســمية
للتقيد بأحكامه ،على أنه يمكن لهيئة األسـواق الماليـة ،اذا رأت ذلـا مناسـباً ،إختصـار هـذه المهلـة
روال ام أي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.

المادة الخامسة عشرة :يعمس بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في  14آب 2013
رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه
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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
استمارة تبليغ عن المسؤول عن دائرة التدقيق الداخلي

1

البيانات المتعلقة بالشركة

2

البيانات الشخصية للشخص المعين

3

طرق االتصاس بالشخص المعين

4

الوظيفة المكلف بها الشخص المعين

5

السلوا المهني /القضائي

6

الكفاءة والمؤهالت

7

إقرار الشخص المعين

8

تعهد الشركة
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الوظيفة
مسؤوس عن دائرة التدقيق الداخلي

 .1البيانات المتعلقة بالشركة
أ .االسم الكامس:
ب .رقم التسجيس لد السجس التجاري:
موقإ اإلنترنت

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

 .2البيانات الشخصية للشخص المعين
 1-2االسم
االسم بالكامس :
اسم العائلة

اسم األب

االسم األول

 2-2تاريخ الوالدة
يوم

شهر

سنة

 3-2مكان الوالدة
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 4-2الجنسية

 5-2رقم السجل

القضاء

المحلة او القرية

 .3طرق االتصال بالشخص المعين
 1-3عنوان اإلقامة الدائم
العنوان
اسم ورقم الشار
الحي والمدينة
صندوق البريد
رقم الهاتف/خليوي
رقم الفاكس والبريد اإللكتروني

(البريد اإللكتروني)

(الفاكس)

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

شهر

سنة
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المحافظة

 2-4وصف واضح وتفصيلي لمهام ومسؤوليات الوظيفة.

 .5السلوك المهني /القضائي
1-5
أ.

هس سبق للشخص المعين أن:
تم منعه أو تم فرض قيود على ممارسته أي تداوس أو تجارة أو مهنة تحتاج لترخيص أو تسجيس أو موافقة
بموجب القوانين و األنظمة المرعية االجراء؟
ال

نعم
ب .صدر حكم قضائي يقضي بإدانته بأي جرم ؟
نعم
هـ.

ال

صدر حكم قضائي ُيدينه بالغش أو االحتياس أو إساءة االئتمان أو ارتكاب عمس محظور؟
ال
نعم
إذا كانت اإلجابة نعم ،اذكر التفاصيس:
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 .6الكفاءة والمؤهالت
 1-6التحصيل العلمي للشخص المعين
الشهادة

اسم الجامعة

سنة التخرج

البلد

 2-6السجل الوظيفي للشخص المعين :
1

3

2

رب العمل
نوع العمل
مهام الوظيفة
مدة الخدمة

من

من
(شهر/سنة)

من
(شهر/سنة)

حتى

حتى
(شهر/سنة)

حتى
(شهر/سنة)

سبب ترك العمل
قبس التوقيإ التأكد من إكماس كافة البيانات المطلوبة
هس تمت اإلجابة على جميإ األسئلة؟
هس تم تقديم السيرة الذاتية ؟
هس تم إرفاق صورة عن السجس العدلي ؟
هس تم إرفاق صورة عن الهوية؟
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(شهر/سنة)
(شهر/سنة)

 .7اقرار الشخص المعين
أنا الموقإ أدناه أقر بأني راجعت المعلومات كافة الواردة في هذا الطلب(بما في ذلا جميإ المرفقات والمالحق).
التوقيع

التاريخ:

 .8تعهد الشركة

أنا الموقإ أدناه اتعهد بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب (بما في ذلا جميإ المالحق والمرفقات) هي كاملة ودقيقة
وصحيحة ،كما انني أخذت علماً أنه يحق لهيئة األسواق المالية التحقق من صحة المعلومات الواردة أعاله
واالعتراض على هذا التكليف.

ـــــــ
اسم ممثس الشركة

التوقيإ والختم الرسمي
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ــــــــ
التاريخ

