قرار رقم 1

سياسة االفصاح عن وضع الشركات المغفلة وهيئات االستثمار الجماعي
التي تكون اسهمها أو حصصها قابلة للتداول في االسواق المالية المنظمة أوغير المنظمة

إن رئيس هيئة االسواق 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 ،2013/4/29
ً
يقرر ما يلي:

المادة االولى :على الشركات المغفلة وهيئاات االساتثمار الجمااعي العاملاة فاي لبناان ،التاي تكاون اساهمها
أوحصصها قابلاة للتاداول فاي االساواق المالياة المنظماة أو غيار المنظماة ) (OTCوالتاي
يفااوق عاادد المساااهمين ب أرساامالها أو اصااحاا الحص ا

لااديها العش ارين ،وضااع سياسااة

لالفصاااح ) (Disclosure Policyماان اجاال ضاامان االلتالام برفضاال ممارسااات االدارة

الرشيدة ) (Corporate Governanceالتي تؤمن حماياة حقاوق المسااهمين واصاحاا
الحص

وحقوق اصحاا المصالح ).(Stakeholders

المادة الثانية :على الشركات المغفلة وهيئات االستثمار الجماعي:
-

تلويااد هيئااة االس اواق الماليااة بنسااخة عاان سياسااة االفصاااح المللمااة المنااو اتباعهااا قباال

ثالثااة اشااهر عل اى االقاال ،وبااا تعااديل يأ ا أر عليهااا قباال شااهر علااى االقاال ،ماان التاااريخ
المح اادد للنشا اار  ،واعتمادها ااا بشا ااكل نها ااائي بع ااد انقضا اااء ها ااذ المها اال وعا اادم صااادور ا
اعتراض أو تعديل من قبل هيئة االسواق المالية بشرنها.

-

عدم االبأاء في نشر المعلومات المتعلقة بهاا أو بصاكوكها أو ادواتهاا المالياة والتاي مان
شرن علم الجمهور بها الترثير على السعر السوقي لهذ الصكوك أو االدوات المالية.

-

االلت الام بتقااديم المعلوم ااات االضااافية وباااجراء التع ااديالت التااي ت ارهااا ض اارورية علااى مااا
نشا ارته م اان معلوم ااات عن اادما يتب ااين له ااا وج ااود نقا ا

أو ع اادم ص ااحة ف ااي المعلوم ااات

المنشورة أو المعدة الأالع المعنيين عليها.
الم ااادة الثالث ااة :عل ااى الش ااركات المغفل ااة وهيئ ااات االس ااتثمار الجم اااعي الم ااذكورة اع ااال ان تتقي ااد باالنظم ااة
والق اررات والتوجيهات الموضوعة تأبيقاً لتسهيل مهمة سياسة االفصاح.

المادة الرابعة :ال يحول التقيد بهذا القرار دون تأبيق:
-

احكااام قااانون التجااارة اللبناااني فااي مااا يتعلااق بالشااركات ال ساايما لجهااة موجبااات النشاار

واصااول انعقاااد الجمعيااات علااى كافااة مسااتوياتها وكااذلك احكااام القااانون رقاام  706تاااريخ
 2005/12/9المتعلا ااق بهيئا ااات االسا ااتثمار الجما اااعي با ااالقيم المنقولا ااة وسا ااائر االدوات
المالية والقانون  705تاريخ  2005/12/9المتعلق بتسنيد الموجودات.
-

متألبا ااات االفصا اااح الخاصا ااة بالشا ااركات وهيئا ااات االسا ااتثمار الجما اااعي المدرجا ااة فا ااي

االسواق المالية المنظمة.

الم ااادة الخامس ااة :يتع اارض ك اال م اان يخ ااالف احك ااام ه ااذا القا ارار للعقوب ااات االداري ااة المنص ااو
القوانين واالنظمة المرعية االجراء ال سيما تلك المنصو

تاريخ  2011/8/17المتعلّق باالسواق المالية.

عنه ااا ف ااي

عنهاا فاي القاانون رقام 161

الم ااادة السادس ااة :تعأ ااى الش ااركات وهيئ ااات االس ااتثمار الجم اااعي الخاض ااعة له ااذا القا ارار فتا ارة س ااتة اش ااهر
لتأبيقه تبدأ من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة :يعمل بهذا القرار فور نشر في الجريدة الرسمية.

بيروت ،في  11حليران 2013
رئيس هيئة األسواق المالية  /حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه
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