تعميم وسيط رقم ٤٤٦
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٤١١تاريخ  ٢٠١٦/١٢/٣٠المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٧٤٩٣تاريخ ) ١٩٩٩/١٢/٢٤العمليات المالية والنشاطات
في األسواق المالية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٦٦
بيروت ،في  ٣٠كانون االول ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٤١١
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 ٢٠١٦/١٢/٢٨
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغVVVVVى نVVVVVص "المVVVVVادة الرابعVVVVVة مكVVVVVرر" مVVVVVن القVVVVVرار األساسVVVVVي رقVVVVVم 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 Liabilities
يسجل ھذا الفائض بالليرة اللبنانية ويحتسب ضمن االموال الخاصة
المساندة ).(Tier 2 Capital
ثانياً :على المصارف استعمال الفائض المحقق لتأمين:
 -١متطلبVVVVات المؤونVVVVة االجماليVVVVة بVVVVالليرة اللبنانيVVVVة المنصVVVVوص عليھVVVVا
فVVي المقطVVع "ثانيVVا ً" مVVن "المVVادة الثانيVVة مكVVرر" مVVن القVVرار االساسVVي
رقم  ٧٧٧٦تاريخ .٢٠٠١/٢/٢١
 -٢متطلبVVVات نسVVVب المVVVالءة المحVVVددة فVVVي القVVVرار االساسVVVي رقVVVم ٦٩٣٩
تاريخ .١٩٩٨/٣/٢٥
 -٣اي متطلبات اضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  (IFRS 9) ٩والتي تسري اعتباراً من تاريخ  ١كانون الثاني
.٢٠١٨
 -٤مؤونة بالليرة اللبنانية لمواجھة تدني مساھمات في الخارج على ان يقوم
مفوضو المراقبة على اعمال المصرف المعني بإجراء اختبار التدني
لھــذه المـــساھمــات وفقـــا ً للمعيــار المحاسبـــي الــدولــي رقم ٣٦
).(Impairment of Assets IAS 36
 -٥مؤونة بالليرة اللبنانية لمواجھة تدني قيمة الشھرة الناتجة عن عمليات
الدمج على ان يقوم مفوضو المراقبة على اعمال المصرف المعني
بإجراء اختبار التدني وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣
) (IFRS 3تطبيقا للقرار االساسي رقم  ٩٣٧١تاريخ .٢٠٠٦/٧/٧
../..

-٢ثالثا ً :فVVي حVVال اسVVتمرار وجVVود فVVائض بعVVد تVVأمين المتطلبVVات المحVVددة فVVي المقطVVع
"ثانياً" من ھذه المادة يمكن تحرير ما ال يزيد عن  %٧٠من الفرق وتسجيله
فVVي حسVVاب االربVVاح والخسVVائر كأربVVاح غيVVر قابلVة للتوزيVVع قبVVل تخصيصVVه،
وفق Vا ً للحالVVة ،كاحتيVVاطي لزيVVادة الرأسVVمال يحتسVVب ضVVمن فئVVة حقVVوق حملVVة
االسھم العادية ).(Common Equity Tier One
رابعVVVVا ً :ال تVVVVدخل زيVVVVادة االمVVVVوال الخاصVVVVة التVVVVي تنVVVVتج عVVVVن تطبيVVVVق أحكVVVVام
ھVVذه المVVادة فVVي احتسVVاب النسVVبة القصVVوى المحVVددة بVVـ %٦٠لمراكVVز القطVVع
الثابتVVVVة الدائنVVVVة المنصVVVVوص عليھVVVVا فVVVVي القVVVVرار االساسVVVVي رقVVVVم ٦٥٦٨
تاريخ .١٩٩٧/٤/٢٤
المادة الثانية :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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