تعميم وسيط رقم ٤٤٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٣٧٣تاريخ  ٢٠١٦/١١/٨المتعلق بتعديل القرار
األساسي رقم  ٧٤٩٣تاريخ ) ١٩٩٩/١٢/٢٤العمليات المالية والنشاطات في األسواق المالية(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .٦٦
بيروت ،في  ٨تشرين الثاني ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان
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قرار وسيط رقم ١٢٣٧٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٤٩٣تاريخ ١٩٩٩/١٢/٢٤
المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في األسواق المالية

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،سيما المادة  ١٧٤منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ١٦١تاريخ  ٢٠١١/٨/١٧المتعلق باالسواق المالية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٤٩٣تاريخ  ١٩٩٩/١٢/٢٤وتعديالته المتعلق بالعمليات المالية
والنشاطات في األسواق المالية،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٦/١٠/٢٨
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغVVVVVVى نVVVVVVص "المVVVVVVادة الرابعVVVVVVة مكVVVVVVرر" مVVVVVVن القVVVVVVرار األساسVVVVVVي رقVVVVVVم ٧٤٩٣
تاريخ  ١٩٩٩/١٢/٢٤ويستبدل بالنص التالي:
» أوالً :على المصارف ان تسجل الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية
بالليرة اللبنانية وشراء ،بصورة آنية ومتالزمة ،ادوات مالية بالعمالت االجنبية
ضمن بند مطلوبات آجلة ) (Deferred Liabilitiesتحتسب ضمن االموال
الخاصة المساندة ). (Tier 2 Capital
ً
ثانياً :على المصارف استعمال الفائض المحقق تدريجيا على فترة اقلھا ثالث سVنوات
بد ًءا من العام  ٢٠١٦لتأمين:
 -١متطلبVVVVات المؤونVVVVة االجماليVVVVة المنصVVVVوص عليھVVVVا فVVVVي المقطVVVVع "ثانيVVVVا"
مVVVVVVن "المVVVVVVادة الثانيVVVVVVة مكVVVVVVرر" مVVVVVVن القVVVVVVرار االساسVVVVVVي رقVVVVVVم ٧٧٧٦
تاريخ .٢٠٠١/٢/٢١
 -٢متطلبVVVVات نسVVVVب المVVVVالءة المحVVVVددة فVVVVي القVVVVرار االساسVVVVي رقVVVVم ٦٩٣٩
تاريخ .١٩٩٨/٣/٢٥
 -٣اي متطلبات اضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  (IFRS 9) ٩التي تسري اعتباراً من تاريخ  ١كانون الثاني .٢٠١٨
../..

-٢ثالثا ً :في حال استمرار وجود فائض بعد تأمين المتطلبات اعاله يتعين على المصرف
المعني الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصVرف لبنVان لتحريVر الفVرق
بعد استطالع رأي لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدراسة الوضع المالي
للمصرف المعني كما ھو في نھاية العام «.٢٠١٧
المادة الثانية :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٨تشرين الثاني ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان
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