تعميم اساسي رقم ١٥٦
للمصارف

نودعكم ربطا نسخة عن القرار االساسي رقم  ١٣٢٩٨تاريخ  ٢٠٢٠/١٢/٩المتعلق بمعالج,ة مخالف,ات
المصارف في تسويق االسھم التفضيلية.
بيروت ،في  ٩كانون االول ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار اساسي رقم ١٣٢٩٨
معالجة مخالفات المصارف في تسويق االسھم التفضيلية
ان حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد  ٧٠و ١٧٤و  ٢٠٨منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ١٦١تاريخ  ٢٠١١/٨/١٧المتعلق باألسواق المالية،
وباإلشارة الى قرار ھيئة االسواق المالية رقم  ٢٠/١٢/٦تاريخ  ٢٠٢٠/١٠/٦المتعلق بمخالفات بعض
المصارف في تسويق االسھم التفضيلية الصادرة عنھا بحيث تم تسويقھا ألشخاص طبيعيين )افراد(
على اساس انھا مضمونة الفوائد دون ان يتم االفصاح لھم بوضوح عن المخاطر المرتبطة
بھذه االسھم،
وبما ان "لجنة العقوبات" لدى ھيئة االسواق المالية لم يتم تعيين اعضائھا بعد،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ١١٩٤٧تاريخ  ٢٠١٥/٢/١٢وتعديالته المتعلق بأصول إجراء
العمليات المصرفية والمالية مع العمالء،
وتداركا ً لمخاطر السمعة وللمخاطر القانونية التي قد تترتب عل,ى أي مص,رف يخ,الف اج,راءات تعام,ل
المصارف مع عمالئھا،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٢٠/١٢/٩
يقرر ما يأتي :
المادة االولى :على المصارف ،التي لم تسدد نسب االرباح عن العام  ٢٠١٩وما يليه العائدة لالسھم
التفضيلية الصادرة عنھا والتي تم تسويقھا ألشخاص طبيعيين )افراد( على اساس انھا
مضمونة الفوائد ،ان تدفع فائدة لھؤالء العمالء بنسبة توازي النسبة المتفق عليھا معھم
في شروط اصدار ھذه االسھم.
المادة الثانية  :على المصارف التي ال تتقيد بأحكام المادة االولى اعاله:
 -١اما تكوين مؤونة خاصة بعملة اصدار ھذه االسھم توازي قيمتھا ثالثة اضعاف
مجموع االرباح غير المدفوعة العائدة لالسھم التفضيلية المسوقة بشكل مخالف
لألصول وذلك لحين تسوية اوضاعھا.
 -٢اما تكوين احتياطي خاص لدى مصرف لبنان دون اي فائدة بعملة اصدار ھذه
االسھم توازي قيمته ثالثة اضعاف مجموع االرباح غير المدفوعة العائدة لھذه
االسھم وذلك لحين تسوية اوضاعھا.
المادة الثالثة:

يتعرض المصرف الذي ال يتقيد بأحكام ھذا القرار للعقوبات االدارية موضوع المادة
 ٢٠٨من قانون النقد والتسليف.
../..
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المادة الرابعة :تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمتابعة تنفيذ احكام ھذا القرار.
المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة السادسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت  ،في  ٩كانون االول ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

