قرار رقم 2

االفصاح المترتب على الشركات المغفلة وهيئات االستثمار الجماعي
تجاه مساهميها أواصحاب حصصها

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
أوحصصااها قابلااة للتااداوال فااي االس اواق الماليااة المنظمااة أوغياار المنظمااة ) (OTCوالتااي
يفوق عدد المساهمين برأسمالها أو اصحاب الحصا

لاديها العشارين ،ان تعاب بمتنااوال

هاءالء المعلومااات كافااة التااي تمكاانهم ماان ممارسااة حقااوقهم علااى اكمااال وجااه ،بحيا

تكااون

هذه المعلومات دقيقة ووافية وميومة وتتعمن كحد ادنى على ما يلي:
 -1المعلوما ااات المتعلقا ااة ب ا ارأس ما اااال الشا ااركات أو بقيما ااة مجما ااوئ حص ا ا
الجماعي

هيئ ا اات االسا ااتثمار

 شاارح تفصاايلي لعناصاار رأس الماااال المحقااق أو لعناصاار مجمااوئ حص ااالستثمار الجماعي المحققة.

 -عدد االسهم وانواعها في ما خا

هيئااات

الشاركات وتااريخ اساتحقاقها ان وجاد ،كماا هاو

الح اااال ف ااي م ااا يتعل ااق بالش ااركات المنش ااوة م اان اج ااال تنفي ااذ مش ااروئ مح اادد )(BOT

ومصير هذه االسهم في هذه الحالة.

 -عدد الحص

في ما خ

هيئات االستثمار الجماعي وتااريخ اساتحقاقها ومصاير

هيئااة االسااتثمار الجماااعي فااي حاااال تاادني القيمااة السااوقية للحص ا

بنساابة %25

وبنسبة  %75من القيمة التي كانت عليها في بداية السنة المالية.
 -2المعلومات المتعلقة بمدة الشركات وبمدة هيئات االستثمار الجماعي

 مدة الشركة أو هيئة االستثمار الجماعي واحتماال تجديدها وآلية التجديد. اجا اراءات التص اافية كم ااا أدرج اات ف ااي النظ ااام االساس ااي للش ااركة أوهيئ ااة االس ااتثمارالجماعي.

 حقوق االستثمار أو اية حقوق انتفائ أو امتيازات اخار تتمتاب بهاا الشاركة أو هيئاةاالسا ااتثمار الجما اااعي ،ما اادة ها ااذه الحقا ااوق واالمتيا ااازات ،احتما اااال تجديا اادها ومصا ااير
الشركة أو هيئة االستثمار الجماعي بعد انتهائها.
لد الشاركة ولاد هيئاة االساتثمار الجمااعي ونتاائ

 -مفاعيال وجود هذه الخصائ

انتهائها على المستثمرين واصحاب المصالح.

 -3المعلومات المتعلقة بالنتائ المالية السنوية
 -شروط وآلية توزيب االرباح.

 االرباح أو الخسائر المرتقبة. التنبي ااه المس اابق م اان اد تغيي اار ق ااد يطا ا أر عل ااى توقع ااات االرب اااح والخس ااائر المرتقب ااة) (Earnings Warningوكذلك كافة االمور القانونية العالقة التي يمكان ان يكاون
لها توثير على النتائ المالية للشركة أو هيئة االستثمار الجماعي.

المااادة الثانيااة :علااى الشااركات وهيئااات االسااتثمار الجماااعي اسااتخدام اكثاار الطاارق والوسااائال فعاليااة فااي
التواص ا ااال م ا ااب المس ا اااهمين واص ا ااحاب الحصا ا ا
واب غهاام باااد تغيياار يطا أر عليهااا ،وابا

واط عه ا اام علا ا اى المعلوم ا ااات الم ا ااذكورة

هيئااة االساواق الماليااة عاان هااذه الطاارق والوسااائال

قباال ث ثااة اشاهر علااى االقاال ،وباااد تعاديال يطا أر عليهاا قبااال شاهر علااى االقاال ،ماان التاااريخ

المحا اادد ل سا ااتخدام  ،واعتمادها ااا بشا ااكال نها ااائي بعا ااد انقعا اااء ها ااذه المها ااال وعا اادم ورود اد
اعتراض أو تعديال من قبال هيئة االسواق المالية بشونها.
المادة الثالثة :ال يحوال التقيد بهذا القرار دون تطبيق:
-

النظام االساسي للشركة وهيئة االستثمار الجماعي.

-

احك ااام ق ااانون التج ااارة اللبن اااني ف ااي م ااا يتعل ااق بالش ااركات ال س اايما لجه ااة موجب ااات النش اار
واصااوال انعقاااد الجمعيااات علااى كافااة مسااتوياتها وكااذلك احكااام القااانون رقاام  706تاااريخ
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 2005/12/9المتعلق بهيئات االستثمار الجماعي باالقيم المنقولاة وساائر االدوات المالياة
والقانون رقم  705تاريخ  2005/12/5المتعلق بتسنيد الموجودات.
-

متطلبات االفصاح الخاصة بالشركات وهيئات االستثمار الجماعي المدرجة في االساواق

المالية المنظمة.

المادة الرابعة :يتعرض كال من يخالف احكام هذا القارار للعقوباات االدارياة المنصاو
واالنظمااة المرعيااة االج اراء ال ساايما تلااك المنصااو

عليهاا فاي القاوانين

عليهااا فااي القااانون رقاام  161تاااريخ

 2011/8/17المتعلق باالسواق المالية.
الم ااادة الخامس ااة :تعط ااى الش ااركات وهيئ ااات االس ااتثمار الجم اااعي الخاع ااعة له ااذا القا ارار فتا ارة س ااتة اش ااهر
لتطبيقه تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة :يعمال بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

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

رياض توفيق س مه
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