قرار رقم 2
االفصاح المترتب على الشركات المغفلة وهيئات االستثمار الجماعي
تجاه مساهميها أواصحاب حصصها

إن رئيس هيئة االسواق المالية  /حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على القانون رقم  161تاريخ  2011/8/17المتعلق باألسواق المالية،
وبنا ًء 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 ت اون
اسااهمها أوحصصااها قابلااة للتااداوال فااي االسااواق الماليااة المنظمااة أوغياار المنظمااة
) (OTCوالتاااي يفاااوق عااادد المسااااهمين برأسااامالها أو اصاااحاب الحصاااا لاااديها
العشاارين ،ان ت اات بمتناااوال هاالالء المعلومااات كافااة التااي تم اانهم ماان ممارسااة
حقااوقهم علااى اكم ا وجااه ،بحي ا ت ااون هااذه المعلومااات دقيقااة ووافيااة وميومااة
وتت من كحد ادنى على ما يلي:
 -1المعلومات المتعلقة برأس ماال الشركات أو بقيمة مجموع حصاا هيئاات االساتثمار
الجماعي
 شاارح تفصاايلي لعناصاار رأس الماااال المحقااق أو لعناصاار مجمااوع حصاااهيئات االستثمار الجماعي المحققة.
 عدد االسهم وانواعها في ما خا الشركات وتااريخ اساتحقاقها ان وجاد ،كمااهااو الحاااال فااي مااا يتعلااق بالشااركات المنشااذة ماان اج ا تنفيااذ مشااروع محاادد
) (BOTومصير هذه االسهم في هذه الحالة.
 عاادد الحصااا فااي مااا خااا هيئااات االسااتثمار الجماااعي وتاااريخ اسااتحقاقهاومصااير هيئااة االسااتثمار الجماااعي فااي حاااال تاادني القيمااة السااوقية للحصااا
بنسبة  %25وبنسبة  %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. اجراءات التصفية كما أدرجت في النظام االساساي للشاركة أوهيئاة االساتثمارالجماعي.
 حقوق االستثمار أو اية حقوق انتفاع أو امتيازات اخرى تتمتت بهاا الشاركة أوهيئااة االسااتثمار الجماااعي ،ماادة هااذه الحقااوق واالمتيااازات ،احتماااال تجدياادها
ومصير الشركة أو هيئة االستثمار الجماعي بعد انتهائها.

 مفاعي وجود هاذه الخصاائا لادى الشاركة ولادى هيئاة االساتثمار الجمااعيونتائج انتهائها على المستثمرين واصحاب المصالح.
 -3المعلومات المتعلقة بالنتائج المالية السنوية
 شروط وآلية توزيت االرباح. االرباح أو الخسائر المرتقبة. التنبيه المسبق من اي تغيير قد يطرأ على توقعات االرباح والخسائر المرتقباة) (Earnings Warningوكذلك كافة االمور القانونية العالقة التي يم ان ان
ي ون لها تذثير على النتائج المالية للشركة أو هيئة االستثمار الجماعي.
المادة الثانية :على الشركات وهيئات االستثمار الجمااعي اساتخدام اكثار الطارق والوساائ فعالياة
فاااي التواصااا مااات المسااااهمين واصاااحاب الحصاااا واط عهااام علاااى المعلوماااات
المذكورة واب غهم باي تغيير يطارأ عليهاا ،وابا ي هيئاة االساواق المالياة عان هاذه
الطرق والوسائ قب ث ثاة اشاهر علاى االقا  ،وبااي تعادي يطارأ عليهاا قبا شاهر
على االق  ،من التاريخ المحدد ل ستخدام ،واعتمادها بش نهائي بعد انق ااء هاذه
المه وعدم ورود اي اعتراض أو تعدي من قب هيئة االسواق المالية بشذنها.
المادة الثالثة :ال يحوال التقيد بهذا القرار دون تطبيق:
النظام االساسي للشركة وهيئة االستثمار الجماعي.
اح ام قانون التجارة اللبناني في ما يتعلق بالشركات ال سيما لجهة موجباات النشار
واصااوال انعقاااد الجمعيااات علااى كافااة مسااتوياتها وكااذلك اح ااام القااانون رقاام 706
تاااريخ  2005/12/9المتعلااق بهيئااات االسااتثمار الجماااعي بااالقيم المنقولااة وسااائر
االدوات المالياااااة والقاااااانون رقااااام  705تااااااريخ  2005/12/5المتعلاااااق بتسااااانيد
الموجودات.
متطلبات االفصاح الخاصة بالشاركات وهيئاات االساتثمار الجمااعي المدرجاة فاي
االسواق المالية المنظمة.
المادة الرابعة  :يتعرض ك من يخالف اح ام هذا القرار للعقوبات االدارية المنصاو عليهاا فاي
القوانين واالنظمة المرعية االجراء ال سيما تلك المنصو عليها في القانون رقام
 161تاريخ  2011/8/17المتعلق باالسواق المالية.
المااادة الخامسااة :تعطااى الشااركات وهيئااات االسااتثمار الجماااعي الخاضااعة لهااذا القاارار فتاارة سااتة
اشهر لتطبيقه تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة :يعم بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  11حزيران 2013
رئيس هيئة األسواق المالية  /حاكم مصرف لبنان
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