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متعلق بتعديل القرار رقم  14تاريخ ( 2014/2/10المتعلق بهيئات االستثمار الجماعي)
بناء على القانون رقم  161تاريخ  2011/8/17المتعلق باالسواق المالية،
ً
وبناء على قرار مجلس هيئة االسواق المالية رقم  14/2/9المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،2014/3/31
ً
نحيطكم علماً بما يلي:
أوالً :تم تعديل القرار رقم  14تاريخ ( 2014/2/10المتعلق بهيئات االستثمار الجماعي) بحيث:
 .1أضيف الى آخر المادة االولى من القرار المذكور النص التالي" :وبعد األخذ بعين االعتبار مالءمة
التوظيف المقترح ) (Suitabilityلملف المستثمر )."(Investor Profile

 .2ألغي نص البند  2من المادة الثالثة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي:
 -2أن يتضمن نظام الصندوق ما يأتي:
أ-

وجود أحكام خاصة تتعلق بكيفية تكوين هيئة من أصحاب الحصص وآلية تبديلها،

تكون مهمتها السهر على مختلف مصالح أصحاب الحصص على أن يكون لها صالحية إتخاذ

الق اررات المناسبة ،ال سيما فيما يتعلق بإنهاء مهمة مدير الصندوق ،وفقاً لنظام خاص يحدد
جميع اإلجراءات الواجب اتباعها.
ب -وج و و ووود آلي و و ووة تح و و وودد كيفي و و ووة إجو و و وراء أ تع و و ووديل ج و و ووذر م و و وون قب و و وول م و و وودير الص و و ووندوق عل و و ووى
مضو وومون نظو ووام الصو ووندوق أو علو ووى كتيو ووب التعريو ووف .علو ووى أن طي و ووترط كح و و ند أدنو ووى ،أن تو ووتم
دع و و وووة أص و و ووحاب الحص و و ووص للتص و و ووويت عل و و ووى التع و و ووديل ع و و وون طري و و ووق الن و و وور ف و و ووي جري و و وودتين
محليتو ووين وي و ووترط ت و وووفر نص و ووابا وأكثري و ووة ف و ووي الجلس و ووة االول و ووى ال يق و ووالن ع و وون  %51مو وون كو وول

مو و وون عو و وودد أصو و ووحاب الحصو و ووص فو و ووي ال صو و ووندوق والحاض و و ورين مو و وونهم ،وفو و ووي حو و ووال عو و وودم تو و وووفر
النص و وواب ف و ووي الجلس و ووة األول و ووى يج و ووب دع و وووة أص و ووحاب الحص و ووص ال و ووى جلس و ووة ثاني و ووة عل و ووى أن

يحو وودد نصو ووابها وأكثريتهو ووا مسو ووبقاً فو ووي نظو ووام الصو ووندوق.

علم و واً أنو ووه فو ووي حو ووال كو ووان الصو ووندوق

يتض و وومن ع و وودة فئ و ووات م و وون الحص و ووص ،يج و ووب حص و وور آلي و ووة الحص و ووول عل و ووى الموافق و ووة المطلوب و ووة

أع و ووال بأ ص و ووحاب الحص و ووص م و وون الفئ و ووة المعني و ووة بالتع و ووديل ول و وويس بجمي و ووع أص و ووحاب حص و ووص

الصندوق.

يعتبر تغيير جذر على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
تغيير في األهداف والمعايير والسقوف اإلستثمارية للصندوق كما هي مذكورة في

 -أ

المستندات المتعلقة بالصندوق،

 أ تغيير في سياسات الرافعة المالية ونسبها من قيمة األصول الصافية للصندوق، أ إقتراض من الصندوق (إن طو ِجد)، أ تغيير في القيود المفروضة على اإلستثمارات (المذكور في كتيب التعريف)، -أ

تغيير اختيار من قبل المدير على الرسوم أو النفقات التي يتم تحميلها إلى

الصندوق أو أ

تعديل من قبله على طريقة احتساب الرسوم والنفقات التي يتم

تحميلها إلى الصندوق والتي يمكن أن تؤد

للصندوق،
-

إلى التأثير على قيمة األصول الصافية

أ تعديل على الحقوق والموجبات المرتبطة بحصص الصندوق.

ج -ضرورة تضمين عقود وصكوك االكتتاب بحصص الصندوق ما ي ير صراح ًة إلى تفويض بإدارة
الصندوق ممنوح من المكتتب الى ال ركة مع مراعاة أحكام البند (ب) أعال .
د -إصدار حصص الصندوق بصورة اسمية وامكانية إدراجها في سوق مالية منظمة.
ه -إعداد كتيب تعريف ( ،)Prospectusعلى مسؤولية المصدر الكاملة ،ينص ب كل واضح
وصريح على عدم عالقة هيئة األسواق المالية بمضمونه ويعرف ب كل و ٍ
اف عن الصندوق
(إن اؤ  ،موضوعه ،استراتيجيته ،إدارته ،مكان حفظ موجوداته ،األتعاب والعموالت والمصاريف

بما فيها عمولة البيع أو اإلسترداد إذا ما وجدت التي يحق لإلدارة تقاضيها ،كيفية إصدار

الحصص واألحكام ال خاصة بتداولها وبتسعيرها ،األحكام الخاصة باقتراض الصندوق ،السنة
المالية العائدة للصندوق ،والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها ،كيفية توزيع األرباح والفوائد
وذكر الضرائب إذا وجدت ،التصفية وجميع المعلومات األخرى الجائز ن رها والتي من أنها

أن تؤمن أكبر قدر من ال فافية بخصوص الصندوق )...على أن ال يوزع هذا الكتيب عولى

المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم إال بعد إعالم هيئة األسواق المالية به وموافقتها على

الترخيص بإن اء الصندوق.

على المعنيين بإدارة الصندوق تيويم مضمون الكتيب دورياً وفقا لتغير المعطيات الهامة ،كما

عليهم اإلمتن اع عن إعطاء أية معلومات تتعارض مع تلك الملحوظة في الكتيب المذكور أو
تزيد عنها.
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و -تنظيم المحاسبة والبيانات المالية والوضعيات التقييمية المطلوبة وفقاً للنماذج والمهل المحددة في
هذا القرار.
ز -وضع تحت تصرف أصحاب الحصص في الصندوق التقارير السنوية والفصلية الموافق عليها
من قبل مفوضي المراقبة التي توضح أوضاع الصندوق المالية وعلى األخص العمليات

االقتراضية وتفصيل األرباح والخسائر والمصاريف اإلدارية والفوائد المدفوعة أو المستوفاة.

ح -اإللتزام بكافة التعليمات العامة والخاصة التي يمكن أن تصدرها هيئة األسواق المالية بخصوص
إدارة الصندوق وعملياته.

 .3ألغي نص الفقرة "و" من المادة الخامسة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي:
و -االلتزام بالموجبات المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند ( ،)1وفي كل من الفقرات (ب)
لجهة تضمين نظام ال ركة آلية محددة إلجراء التغييرات الجذرية المنصوص عنها في هذ الفقرة

و (د) و (هو) و (و) و (ز) من البند ( ،)2والبندين ( )3و( )4من المادة  3من هذا القرار.

ثانياً :ربطاً القرار رقم  14تاريخ ( 2014/2/10المتعلق بهيئات االستثمار الجماعي) بعد أن تم تعديله وفقاً لما
جاء أعال .

بيروت ،في  28نيسان 2014
رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه
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