تعميم وسيط رقم ١٣٠
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩٥٢٤تاريخ  ٢٠٠٧/٢/٦القاضي
بتعديل القرار األساسي رقم  ٧٤٣١تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٩المتعلق بشھادات اإليداع
العمومية ).(GDR
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قرار وسيط رقم ٩٥٢٤
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٤٣١تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٩
المتعلق بشھادات اإليداع العمومية )(GDR
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،السيما المادتين  ١٧٤و ١٨٢منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٤٣١تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٩وتعديالته المتعلق بشھادات اإليداع
العمومية )،(GDR
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٠٧/١/٣١
يـقـرر مـا يـأتـي:

المادة األولى :يلغى نص المقطع "ثانيا ً" من المادة الثانية من القرار األساسي رقم ٧٤٣١
تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٩ويستبدل بالنص التالي:
» ثانيا ً :ال يجوز أن تزيد نسبة شھادات اإليداع العمومية التي يتم شراؤھا ،بنا ًء
على الترخيص المنصوص عليه في المقطع "أوالً" من ھذه المادة،
من األسواق المالية المنظمة المتداولة فيھا عن ) %٥خمسة بالماية(
من مجموع أسھم المصرف أو المؤسسة المالية .على أن ال يزيد مجموع
ما يشتريه المصرف من ھذه الشھادات ومن أسھمه المتداولة فعليا ً
في األسواق المالية عن  %١٠من مجموع أسھمه أكانت متداولة أو غير
متداولة في األسواق المالية المنظمة.
تمنح المصارف أو المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع
أحكام المقطع "ثاني ا ً" ھذا مھلة أقصاھا  ٢٠٠٧/١٢/٣١للتقيد باألحكام
المذكورة«.
../..
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٧٤٣١

المادة الثانية :يلغى نص البند ) (٣من المادة الثالثة من القرار األساسي رقم
تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٩ويستبدل بالنص التالي:
»  -٣التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية وخاصة المعيار ٣٢
)السيما الفقرة  ٣٣منه( والذي يحظر قيد أية أرباح أو خسائر قد تنتج
عن عمليات شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء شھادات إيداع عمومية مرتبطة
بأسھمھا في حساب األرباح والخسائر بل يتم إدراجھا في حساب االحتياطي
الحر النقدي المحتسب من ضمن األموال الخاصة«.
٧٤٣١

المادة الثالثة :يلغى نص البند ) (٤من المادة الثالثة من القرار األساسي رقم
تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٩ويستبدل بالنص التالي:
»  -٤تمويل المدفوعات العائدة لعمليات شراء شھادات ايداع عمومية مرتبطة
بأسھمھا من االحتياطي الحر النقدي المحتسب من األموال الخاصة«.
٧٤٣١

المادة الرابعة :يلغى نص المادة الخامسة من القرار األساسي رقم
تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٩ويستبدل بالنص التالي:
» على المصارف أو المؤسسات المالية المعنية اتخاذ اإلجراءات المناسبة:
 -١لعدم السماح بإصدار شھادات إيداع عمومية مرتبطة بأسھمھا يفوق مجموعھا،
في أي وقت % ٣٠ ،من األسھم العادية المكونة لرأسمالھا
)دون األسھم التفضيلية(.

 -٢لتزويد لجنة الرقابة على المصارف ،مرتين في السنة قبل نھاية
كل من شھر تموز وشھر كانون الثاني بقدر ما تسمح به القوانين واألنظمة،
بالئحة تتضمن أسماء:
أ -حملة شھادات االيداع العمومية المرتبطة بأسھمھا الذين تبلغ نسبة ملكية
كل منھم  % ٥على االقل من مجموع ھذه الشھادات.
ب -حملة شھادات االيداع العمومية المرتبطة بأسھمھا الذين تبلغ نسبة ملكية
كل منھم  % ٥على االقل من اسھمھا وذلك مھما بلغت نسبة ھذه
الشھادات.
ج -حملة شھادات االيداع العمومية المرتبطة بأسھمھا الذين يبلغ مجموع
ما يملكه كل منھم من شھادات االيداع العمومية واألسھم نسبة  % ٥على
األقل من رأسمالھا أو ما تمثله من ھذا الرأسمال.
تحتسب مساھمة الزوج واألوالد القاصرين وأية مجموعة اقتصادية،
وفقا ً للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان،
من ضمن النسب المحددة في البند ) (٢ھذا.
../..
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 -٣للتحقق ،على مسؤوليتھا ،من أن التصويت على مقررات جمعيات مساھميھا
العمومية كافة من قبل مُصدِر شھادات اإليداع العمومية المرتبطة بأسھمھا يتم
وفقا ً إلرادة حاملي ھذه الشھادات وذلك استناداً إلى إفادة صريحة
من المُصدِر تحفظ لديھا.
 -٤ال تطبق أحكام البند ) (١من ھذه المادة على التجاوزات الحاصلة
في اإلصدارات السابقة لتاريخ .٢٠٠٦/١١/٩
كذلك ال تطبق أحكام البند ) (٣من ھذه المادة على اإلصدارات السابقة لتاريخ
«.٢٠٠٦/١١/٩
المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة السادسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٦شباط ٢٠٠٧
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