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  الجماعي وهيئات االستثمار سياسة االفصاح عن وضع الشركات المغفلة

 وغير المنظمةأفي االسواق المالية المنظمة  قابلة للتداول حصصها وأاسهمها  تكون التي

 

 

 

  ،إن رئيس هيئة االسواق المالية / حاكم مصرف لبنان

 متعلق باألسواق المالية،ال 17/8/2011تاريخ  161بناًء على القانون رقم 

 ،29/4/2013وبناًء على قرار مجلس هيئة األسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 

 يقرر ما يلي:

 

 

العاملاة فاي لبناان، التاي تكاون  الجمااعي على الشركات المغفلة وهيئاات االساتثمار المادة االولى:

و غيار المنظماة أالمنظماة  الياةالم االساواقفاي وحصصاها قابلاة للتاداول أاسهمها 

(OTC) لااديها و اصااباا البصاا أ والتااي يفااوق عاادد المساااهمين برأساامالها 

ماان اجااا ضاامان  (Disclosure Policy)العشاارين، وضااع سياسااة ل فصاااح 

التاي  (Corporate Governance)االلتزام بأفضا ممارساات االدارة الريايدة 

 حقاوق اصاباا المصاال تؤمن حماياة حقاوق المسااهمين واصاباا البصا  و

(Stakeholders). 

 

 :الجماعي على الشركات المغفلة وهيئات االستثمار: المادة الثانية

تزويد هيئة االسواق المالية بنسخة عن سياساة االفصااح الملزماة المناوب اتباعهاا  -

مان  ،ب تعاديا يرارأ عليهاا قباا ياهر علاى االقاابااو ،االقا ىقبا ث ثة ايهر عل

، واعتمادهااا بشااكا نهااائي بعااد انقضاااء هااذ  المهااا وعاادم للنشاارالتاااريخ المباادد 

 تعديا من قبا هيئة االسواق المالية بشأنها. أوصدور اب اعتراض 

ادواتها المالية والتي  أوبصكوكها  أوعدم االبراء في نشر المعلومات المتعلقة بها  -

الدوات ا وأمن يأن علم الجمهور بها التأثير علاى الساعر الساوقي لهاذ  الصاكو  

 المالية.

االلتزام بتقديم المعلومات االضافية وبإجراء التعدي ت التي تراها ضرورية على  -

عدم صبة في المعلوماات  أوما نشرته من معلومات عندما يتبين لها وجود نق  

 .المعدة الط ع المعنيين عليها أوالمنشورة 

  

المااذكورة اعاا   ان تتقيااد  الجماااعي علااى الشااركات المغفلااة وهيئااات االسااتثمار المااادة الثالثااة:

باالنظماااة والقااارارات والتوجيهاااات الموضاااوعة تربيقااااً لتساااهيا مهماااة سياساااة 

 االفصاح.
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 دون تربيق:ال يبول التقيد بهذا القرار  المادة الرابعة:

موجبات النشر لجهة شركات ال سيما لاحكام قانون التجارة اللبناني في ما يتعلق با -

 706رقام  قاانونالجمعياات علاى كافاة مساتوياتها وكاذلا احكاام واصول انعقااد ال

قيم المنقولاة وساائر لهيئاات االساتثمار الجمااعي بااب المتعلاق 9/12/2005تاريخ 

 .المتعلق بتسنيد الموجودات 9/12/2005تاريخ  705والقانون  االدوات المالية

درجاة فاي الم الجمااعي مترلبات االفصاح الخاصة بالشركات وهيئاات االساتثمار -

 االسواق المالية المنظمة.

 

يتعرض كا من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات االدارية المنصوص عنها فاي  المادة الخامسة:

القوانين واالنظمة المرعياة االجاراء ال سايما تلاا المنصاوص عنهاا فاي القاانون 

 المتعلّق باالسواق المالية. 17/8/2011تاريخ  161رقم 

 

الخاضااعة لهااذا القاارار فتاارة سااتة  الجماااعي تعرااى الشااركات وهيئااات االسااتثمار المااادة السادسااة:

 من تاريخ نشر  في الجريدة الرسمية. لتربيقه تبدأ ايهر

 

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

 

 

 

 2013 حزيران 11 في ،بيروت        

 رئيس هيئة األسواق المالية / حاكم مصرف لبنان                                                          

 

 

 

 

 رياض توفيق س مه     

  

 


