
Investing in Capital 
Markets: A Joint 
Responsibility

What is the Capital Markets Authority?
The Capital Markets Authority (“CMA”) is a national regulatory 
and supervisory authority established under Law 161 of August 
17, 2011. The CMA’s role is to ensure the protection of savings 
invested in Financial Instruments in Lebanon, and to create an
investment environment which guarantees investors’ trust, 
by developing investors’ knowledge of financial markets and 
putting in place regulations to implement its supervisory role.

Where does Bank Audi stand?
In line with Bank Audi’s longstanding commitment to align with 
local and international laws and regulations and given its leading 
role in establishing direct communication with clients while 
striving to meet their banking expectations and needs, Bank 
Audi seeks, for example, to:

- Identify to the investors the features of each prospective 
  investment in capital markets as well as its expected returns 
  and risks, while clearly distinguishing between facts, analytical 
  opinions and forecasts.
- Ensure the protection of investors from illegal practices, while 
  upholding principles and standards of professional integrity
  and transparency. 
- Prevent the disclosure and wrongful use of privileged information
  or the circulation of false or misleading information regarding
  any Financial Instrument, or its issuer.
- Respect the preset frameworks and organize professional 
  training activities for employees who perform operations on 
  Financial Instruments, while monitoring their compliance with 
  rules of professional conduct.
- Promote Financial Instruments which are suitable for its clients.
- Respect clients’ will and seek to achieve their objectives in the
  best professional manner.
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االستثمار في األسواق 
المالية مسؤولية مشتركة

هيئة األسواق المالية هي هيئة وطنية، 
تنظيمية، إشرافية، رقابية، تأسست بموجب 

القانون 161 الصادر بتاريخ 17 آب 2011 وتعنى 
بالمحافظة على سالمة االدخار الموظف في 
االستثمار في األدوات المالية في لبنان، مما

بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة  يخلق 
المستثمرين، عبر تنمية الوعي االستثماري 
وتطوير التشريعات المالئمة للرقابة المؤاتية.

 www.bankaudi.com.lb

بنك عـوده ش م ل
رأس المال ل.ل. 525،769،215،996 مدفوع بكامله 

س.ت. 11347 بيروت - الئحة المصارف 56 

بنك عوده بالزا - باب ادريس
بيروت - لبنان

contactus@banqueaudi.com
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع هيئة األسواق 
www.cma.gov.lb المالية



االستثمار في 
األسواق المالية 

مسؤولية مشتركة

ما هو موقف بنك عوده؟
لطالما عمل بنك عوده بانسجام مع القوانين المحلية والدولية، وانطالًقا 
من دوره الريادي في التواصل المباشر مع عمالئه واإلحاطة بشؤونهم 

وتطّلعاتهم المصرفية، يسعى بنك عوده، على سبيل المثال ال الحصر، إلى:
- تعريف المستثمرين على مزايا االستثمار, ومردوده المتوقع, ومخاطره في 

  األسواق المالية مع التمييز بوضوح بين الوقائع, واآلراء التحليلية, والتوقعات.
- الحرص على حماية المستثمرين من الممارسات غير المشروعة وااللتزام 

   بمبادئ ومعايير االستقامة المهنية والشفافية.
- الحؤول دون استغالل وإفشاء معلومات مميزة أو ترويج معلومات 

   خاطئة أو مضللة تتعلق بصكوك أو أدوات مالية أو بمصدرها.
- االلتزام بأطر العمل وتنظيم النشاطات المهنية التدريبية لموظفيه الذين 

   يعرضون األدوات والمنتجات المالية والسهر على تقيدهم بآداب 
   السلوك المهنية وقواعدها.

- عدم الترويج ألدوات مالية وعرضها على من ال يتمتع بالمالءمة المناسبة 
   من العمالء.

- احترام إرادة العمالء والسعي إلى تحقيق أهدافهم بأفضل الطرق المهنية.

كيفية تحديد المالءمة؟
يأخذ بنك عوده على عاتقه اعتماد الشفافية في عالقته مع العمالء عن 
طريق التوعية والتعريف بشكل واضح وصريح عن األدوات والمنتجات 
المالية باإلضافة إلى المخاطر االستثمارية التي يمكن أن يتعّرض لها 
العميل، وجميع المعلومات األخرى التي من شأنها أن تؤّمن أكبر قدر 

من الوضوح والدقة في التعامل.

انطالًقا مما تقّدم، يتوجب على كل عميل يرغب في اإلستثمار في أدوات 
مالية تعبئة استمارة تفصيلية بهدف تمكين بنك عوده من تحديد تصنيفه 

االستثماري لتقدير مالءمة األدوات المالية و/أو الخدمات لملف العميل، 
من خالل تبيان، على سبيل المثال ال الحصر:  

أهداف العميل االستثمارية، وخبرته، ووضعه المالي، وقابلية العميل لمخاطر 
االستثمار, وأي معلومات أخرى مرتبطة بالعميل و/أو باستثماراته المرتقبة.

مسؤولية من؟
يتم تصنيف المؤسسات المالية والمصارف وفًقا لمعايير عديدة من بينها 
سيولتها ومالءتها ودرجة األمان التي تتمتع بها؛ لذا يتعّين على العميل 
ائتمانها على  المالية للمؤسسة االستثمارية قبل  المتانة  التحقق من 
أمواله، من باب الحيطة، وفي سبيل تقييمه للمخاطر المحتملة ومداها.

وبالتالي، تقع على عاتق العميل مسؤولية تحديد شهيته االستثمارية 
ومدى تقّبله للمخاطر، وتقرير كيفية توزيع أمواله وفًقا لتطّلعاته المالية. 

How to determine suitability?
Bank Audi adopts a transparent approach when dealing with 
clients by clearly presenting Financial Instruments, highlighting 
their investment risks and providing the clients with any other 
information needed to let them have the necessary clarity and 
precision.

In light of the above, each client wishing to invest in Financial 
Instruments should fill out a detailed questionnaire enabling 
Bank Audi to determine client classification in order to assess
the suitability of any Financial Instruments and/or services to 
the client’s profile, by highlighting, among other things, the 
client’s investment objectives, experience, financial situation, 
investment risk tolerance and any other information pertaining
to client and/or to prospective investments. 

Client’s role
Financial institutions and banks are classified according to several 
criteria such as: liquidity, solvency and credit level; accordingly,
clients are expected to verify the financial strength of an investment
institution before entrusting it with their funds, with a view to 
assess any potential risks.

Therefore, clients are responsible to determine their own risk 
appetite and tolerance and to decide how they wish to allocate 
their funds in light of their own financial expectations.

نحن في الخدمة...
لإلستيضاح، يسّر خبراءنا اإلجابة عن أسئلتكم فال تترددوا باستشارتهم.

At your service…
Should you have any inquiries, our assigned staff will be more than 
glad to respond.


