تعميم وسيط رقم ٣٥٩
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٧١٥تاريخ  ٢٠١٤/٣/٦المتعلق بتعديل
القرار أالساسي رقم  ٦٩٣٨تاريخ ) ١٩٩٨/٣/٢٥تحديد األموال الخاصة للمصارف(
المرفق بالتعميم أالساسي للمصارف رقم . ٤٣
بيروت ،في  ٦آذار ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٧١٥
تعديل القرار االساسي رقم  ٦٩٣٨تاريخ ١٩٩٨/٣/٢٥
المتعلق بتحديد االموال الخاصة للمصارف
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف السيما المواد  ٧٠و ١٧٤و ١٧٧منه،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ٦٩٣٨تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥وتعديالته المتعلق بتحديد االموال
الخاصة للمصارف،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٤/٣/١
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يعدل عنوان القرار األساسي رقم  ٦٩٣٨تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥ويستبدل ب العنوان
التالي:
»األموال الخاصة الحتساب النسب النظامية للمصارف العاملة في لبنان«
المادة الثانية :يلغى نص القرار األساسي رقم  ٦٩٣٨تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥ويستبدل بما يلي:
»المادة األولى :يقصد بـ"األموال الخاصة الحتساب النسب النظامية" األموال
الخاصة المعتمدة في احتساب النسب كافة المفروضة في النصوص
التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والنصوص التطبيقية الصادرة
عن لجنة الرقابة على المصارف باستثناء نسب المالءة التي تخضع
ألحكام القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ «.١٩٩٨/٣/٢٥
»المادة الثانية :تتألف "األموال الخاصة الحتساب النسب النظامية" من العناصر
التالية:
 -١القيمة االسمية لألسھم العادية واألسھم التفضيلية واألدوات
الرأسمالية األخرى التي تتوفر فيھا شروط القبول في فئتي
حقوق حملة األسھم العادية )(Common Equity Tier One
واألموال الخاصة األساسية اإلضافية )(Additional Tier One
المحددة في القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ .١٩٩٨/٣/٢٥
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مخصصات رأس المال.
عالوات إصدار األسھم العادية واألسھم التفضيلية واألدوات
الرأسمالية األخرى التي تتوفر فيھا شروط القبول في فئتي حقوق
حملة األسھم العادية ) (Common Equity Tier Oneواألموال
الخاصة األساسية اإلضافية ) (Additional Tier Oneوعالوات
االندماج.
المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال التي تتوفر فيھا الشروط
المحددة في المادة السادسة من القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ
.١٩٩٨/٣/٢٥
األموال المخصصة للتوظيفات العقارية المشار اليھا في المادة
السابعة من القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ .١٩٩٨/٣/٢٥
األموال المخصصة للمساھمات في الشركات المشار اليھا
في المادة السابعة من القرار األساسي رقم ٦٩٣٩
تاريخ .١٩٩٨/٣/٢٥
االحتياطات القانونية والنظامية واالحتياطات األخرى بما فيھا
احتياطي عقارات ومساھمات للتصفية واحتياطي خاص مقابل
الديون المشكوك بتحصيلھا والرديئة والتي لم يتم تسويتھا
وفقا ً ألحكام القرار األساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ .٢٠٠٠/١٠/١٨
النتائج السابقة المدوّ رة ونتيجة الدورة المالية وحساب األعباء
واإليرادات.
االحتياطات المرتبطة بعناصر الدخل الشامل األخرى
) (Accumulated Other Comprehensive Incomeبما فيھا:
 الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الموجودات العقاريةأو أي من األصول الثابتة األخرى
 صافي األرباح أو الخسائر غير المحققة على األدوات الماليةالمصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل األخرى
(Cumulative Change in the Fair Value of Financial
)Instruments Classified as Fair Value Through OCI

 فروقات التقييم المتراكمة من تحويل أصول مالية بالعمالتاألجنبية )(Foreign Currency Translation Adjustment
 احتياطي إعادة تقييم أدوات التحوّ ط)(Cash Flow Hedge Reserves
 احتياطي التغيّرات في مخاطر االئتمان الخاصة االحتياطات األخرى المرتبطة بعناصر الدخل الشاملاألخرى.
" -١٠التعديالت النظامية" ) (Regulatory Adjustmentsالمشار إليھا
في المادة الثالثة من ھذا القرار« .
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-٣»المادة الثالثة :تشمل التعديالت النظامية ) (Regulatory Adjustmentsالتنزيالت
التالية:
 -١نتيجة الدورة المالية في حال كانت إيجابية وحساب األعباء
واإليرادات في حال كان إيجابيا ً.
 -٢مجمل األرباح غير المحققة على األدوات المالية المصنفة مقابل
عناصر الدخل الشامل األخرى.
(Positive Changes in Fair Value of the Financial
)Instruments Classified as Fair Value Through OCI

 -٣فروقات التقييم اإليجابية المتراكمة من تحويل أصول مالية
بالعمالت األجنبية.
)(Positive Foreign Currency Translation Adjustments

 -٤الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الموجودات العقارية أو أي
من األصول الثابتة األخرى.
 -٥االحتياطي السلبي أو اإليجابي الناجم عن إعادة تقييم أدوات
التحوّ ط
).(Cash Flow Hedge Reserves
 -٦االحتياطي السلبي أو اإليجابي الناجم عن التغيّرات في مخاطر
االئتمان الخاصة ).(Own Credit Risk
 -٧االحتياطات األخرى اإليجابية المرتبطة بعناصر الدخل الشامل
األخرى.
 -٨احتياطي عقارات ومساھمات للتصفية والنقص في االحتياطي
المتوجب تكوينه مقابل ھذه العقارات والمساھمات.
 -٩االحتياطي الخاص مقابل الديون المشكوك بتحصيلھا والرديئة
والتي لم يتم تسويتھا بموجب القرار األساسي رقم ٧٦٩٤
والنقص في االحتياطي المتوجب تكوينه مقابل ھذه الديون.
 -١٠األسھم العادية والسندات ذات عالقة باألموال الخاصة المعاد
شراؤھا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
 -١١الشھرة ) (Goodwillوصافي األصول الثابتة غير الماديّة
).(Other Intangible Assets
النقص في المؤونات المطلوبة.
-١٢
 -١٣التجاوز على أحكام المادتين  ١٥٢أو  ١٥٣من قانون النقد
والتسليف )أيھما أكبر(«.
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-٤»المادة الرابعة :تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار التعليمات التطبيقية
لھذا القرار«.
»المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار فور صدوره«.
»المادة السادسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية«.
المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٦آذار ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان
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