تعميم اساسي رقم ١٤٣
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمفوضي المراقبة

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار االساسي رقم  ١٢٧١٣تاريخ  ٢٠١٧/١١/٧المتعلق
بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ).(IFRS 9) (٩
بيروت ،في  ٧تشرين الثاني ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار اساسي رقم ١٢٧١٣
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(IFRS 9) (٩
ان حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد  ٧٠و ١٤٦و ١٧٤و ١٨٢منه،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٧/١١/٢
يقرر ما يأتي :
المادة األولى :على المصارف والمؤسسات المالية ،ابتدا ًء من تاريخ ،٢٠١٨/١/١
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (IFRS 9) (٩المتعلّق باألدوات
المالية ) (Financial Instrumentsوالتعديالت ،المتوجب تطبيقھا بنتيجته ،على
المعيار الدولي للتقارير المالية  IFRS 7المتعلّق باإلفصاحات على األدوات المالية
) ،(Financial Instruments Disclosuresوذلك على مستوى البيانات المالية
اإلفرادية والمج ّمعة ،ما يوجب على المصارف والمؤسسات المالية وضع األنظمة
الالزمة بما فيھا االنظمة التقنية واستكمال جھوزيتھا قبل .٢٠١٧/١٢/٣١
المادة الثانية :على المصارف والمؤسسات المالية إعداد وتوثيق انموذج أو نماذج العمل
) (Business Modelsبما يتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
) (IFRS 9) (٩وبما يعكس االستراتيجية الموضوعة إلدارة األصول المالية
وتأمين التدفقات النقدية.
المادة الثالثة :ينبغي أن تتم عمليات بيع األدوات المالية من بين تلك التي ينطبق عليھا أحد
انموذجي العمل التاليين:
 انموذج العمل الذي يتحقق ھدفه عن طريق تحصيل التدفقات النقدية التعاقديةوبيع األدوات المالية ) Business model whose objective is achieved by
both collecting contractual cash flows and selling financial
.(instruments

 انموذج العمل الذي يتحقق ھدفه من خالل عمليات المتاجرة باألدوات المالية) Business model whose objective is achieved through trading in
.(financial instruments
أما في حال بيع األدوات المالية من المحفظة المصنفة بالكلفة المطفأة ،فيجب أن
تكون ھذه العمليات استثنائية وغير متكررة ومستوفية جميع شروط البيع المذكورة
في المعيار ) (IFRS 9وأن يت ّم توثيق مبررات ك  ّل عملية بيع استثنائية بشكل
واضح وتوثيق مدى توافقھا مع متطلبات ھذا المعيار.
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-٢المادة الرابعة :عند إجراء عمليات بيع أدوات مالية يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية:
 -١أن تراعي ش روط "الغ اء االعتراف ) (De-recognitionالمنص وص عليھ ا
في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (IFRS 9) (٩سيما لجھة تقدير ما اذا
أ ّدت ھذه العمليات الى تحويل فعلي لجميع المخاطر وللعائدات كافة المرتبطة
باألدوات الماليـة المباعة.
ً
 -٢إجراء عمليات البيع وفقا لقواعد السوق وباألسعار السائدة فـي السوق
)) (Market Valueوفق آخر سعر معلن اذا كانت مدرجة في احد االسواق
المالية المنظمة أو على اساس قيمة البيع المحتملة التي يقتضي تقديرھا وفقا ً
لقواعـد الحيطة والحذر ان لم تكن مدرجة أو لم تكن خاضعة آللية تسعير
دورية مراقبة من قبل جھات موثوقة(.
المادة الخامسة :أوالً:

ثانيا ً:

على المصارف والمؤسسات المالية اطفاء الفائض الناتج من عمليات
المبادلة و عمليات البيع والشراء على االدوات الماليـة على فترة استحقاق
االدوات المشتراة ،في حال ھـدفت ھذه العمليات الى تحقيـق ارباح فورية
مقابل قيد عـالوات يتم اسـتھالكھا على فترة استحقاق االدوات المالية
المشتراة ،وذلك سواء كانت ھذه العمليات على نفس نوع األداة أو على
نوع آخر وسواء كانت مباشرة في ما بين المصارف والمؤسسات المالية
أو مع نفس الوسيط أو مع وسطاء مختلفين.
على المصارف والمؤسسات المالية اطفاء االرباح الناتجة عن عمليات
المبادلة أو عمليات البيع والشراء على االدوات الماليـة التي تجريھا مع
مصرف لبنان على فترة استحقاق االدوات التي يتم مبادلتھا وعدم تسجيل
ارباح فورية عليھا.

المادة السادسة :على المصارف والمؤسسات المالية تكوين المؤونات على أساس الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة ) (Expected Credit Lossesوفقا ً للمنھجيات المناسبة لك ّل
نوع من األصول المالية داخل الميزانية واإللتزامات المالية
خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية بحيث تعكس المؤونات المك ّونة
مخاطر اإلئتمان العائدة لھذه األصول واإللتزامات وأي تغيّر ملحوظ في ھذه
المخاطر.
بغية احتساب الخسائر األئتمانية المتوقعة ،يمكن للمصارف والمؤسسات المالية
استعمال المنھجية المرتكزة على الخسائر التاريخية
) (Historical Loss Approachأو المنھجية التي ترتكز على مؤشر ّ
ي
نسبة احتمال التعثّر ) (Probability of Defaultوالخسارة في حال التعثّر
) ،(Loss Given Defaultأو غيرھا من المنھجيات المناسبة ،على أن تؤخذ
باالعتبار المعلومات والمعطيات التاريخية ،الحالية والمستقبلية
).(Forward Looking
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-٣المادة السابعة :على المصارف والمؤسسات المالية أن:
ّ
 -١تجري تقييما ً دورياً ،فصليا ً على األقل ،وكلما دعت الحاجة ،لمخاطر االئتمان
لك  ّل نوع من األصول المالية داخل الميزانية واإللتزامات المالية خارج
الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية سيما لجھة التأكد من احتمال
حصول ارتفاع ملحوظ في مستوى ھذه المخاطر ومن مدى ھذا االرتفاع.
 -٢تصنّف ھذه األصول المالية داخل الميزانية واإللتزامات المالية خارج
الميزانية ضمن ثالث فئات:
 الفئة األولى ) :(Stage1األصول المالية داخل الميزانية واإللتزامات الماليةخارج الميزانية المنتجة التي لم تشھد ارتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر
اإلئتمان ).(Performing
 الفئة الثانية ) :(Stage 2األصول المالية داخل الميزانية واإللتزامات الماليةخارج الميزانية المنتجة التي شھدت ارتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر اإلئتمان
).(Under-Performing
 الفئة الثالثة ) :(Stage 3األصول المالية داخل الميزانية واإللتزامات الماليةخارج الميزانية غير المنتجة ) (Non-Performingالتي شھدت تدنيا ً في
قيمتھا اإلئتمانية ) (Credit Impairedوالتي تشمل الديون المصنفة "دون
العادي" و"مشكوك بتحصيلھا" و "رديئة" وفقا ً للقرار األساسي رقم
 ٧١٥٩تاريخ .١٩٩٨/١١/١٠
المادة الثامنة :أوالً :يصادق مجلس اإلدارة على السياسات واإلجراءات المتعلقة بتطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية ) (IFRS 9ويراجعھا دوريا ً )سنويا ً على األقل( .تشمل
ھذه السياسات واإلجراءات ما يلي:
 انموذج أو نماذج العمل ) (Business Modelsوسياسة توزيع األصولالمالية وفقا ً لنماذج العمل.
 سياسة وإجراءات تصنيف وإعادة تصنيف األصول المالية داخل الميزانيةواإللتزامات المالية خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية بين
الفئات الثالث المشار إليھا في المادة السابعة أعاله.
 سياسة وإجراءات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة) (Expected Credit Lossesعلى األصول المالية داخل الميزانية
واإللتزامات المالية خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية.
ثانياً :تقوم لجنة التدقيق ولجنة المخاطر المنصوص عليھما في القرار األساسي
رقم  ٩٩٥٦تاريخ  ،٢٠٠٨/٧/٢١ك ّل في ما خصّھا ،بعقد اجتماعات دورية
مع اللجنة أو اللجان المتخصصة المعنية بتطبيق المعيار IFRS 9
و باالستحصال على تقارير دورية ،فصلية على األقل وك ّل ما دعت الحاجة،
تتعلق بتطبيق متطلبات المعيار المذكور بغية إطالع مجلس اإلدارة
على المعطيات كافة بھدف مساعدته في ممارسة دوره اإلشرافي سيما لجھة
التأ ّكد من حسن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ).(IFRS 9) (٩
في حال عدم وجود لجنة تدقيق ولجنة مخاطر لدى المؤسسة المالية ،يتولى
مجلس اإلدارة القيام بالمھام المشار إليھا أعاله.
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-٤المادة التاسعة :يخضع لموافقة لجنة أو لجان متخصصة على مستوى اإلدارة العليا التنفيذية يكون
من بين أعضائھا مسؤول الرقابة المالية ومسؤول إدارة المخاطر ،كل من:
 قرارات تصنيف وإعادة تصنيف األصول المالية داخل الميزانية واإللتزاماتالمالية خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية وذلك ما بين الفئات
الثالث المشار إليھا في المادة السابعة أعاله.
 تحديد المؤونات مقابل الخسائر االئتمانية المتوقعة ).(Expected Credit Lossesالمادة العاشرة :على وحدة إدارة المخاطر أن تقوم بدور اساسي في تأمين التقيّد بالمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ) (IFRS 9) (٩سيما لجھة متابعة تط  ّور مخاطر ائتمان
األصول داخل الميزانية وااللتزامات المالية خارج الميزانية التي تنطوي على
مخاطر إئتمانية ووضع المنھجية المناسبة الحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
على ھذه األصول واإللتزامات المالية.
المادة الحادية عشرة :على وحدة التدقيق الداخلي إجراء تقييم مستقل لمدى اإللتزام بالسياسات
واإلجراءات المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(٩
) (IFRS 9سيما في ما خصّ السياسة واإلجراءات المعتمدة الحتساب
الخسائر االئتمانية المتوقعة ) (Expected Credit Lossesوتحديد المؤونات
بما يتوافق مع متطلبات ھذا المعيار.
المادة الثانية عشرة :على المصارف والمؤسسات المالية ان تك ّون المؤونات بعملة األصول
المالية داخل الميزانية واإللتزامات المالية خارج الميزانية وذلك مقابل ك ّل
نوع من ھذه األصول واإللتزامات الخاضعة للمعيار ).(IFRS 9
المادة الثالثة عشرة :أوالً :تتوقف المصارف والمؤسسات المالية عن تكوين المؤونة االجمالية
المنصوص عليھا في البند ) (٤من المقطع "ثانيا" من المادة الثالثة
مكرر من القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ٢٠٠١/٢/٢١
وذلك اعتباراً من السنة المالية .٢٠١٧
ثانياً :بغية تكوين المؤونات مقابل الخسائر االئتمانية المتوقعة
) (Expected Credit Lossesفي  ٢٠١٨/١/١على محفظة األصول
المالية داخل الميزانية واإللتزامات المالية خارج الميزانية التي تنطوي
على مخاطر إئتمانية بمختلف فئاتھا المشار إليھا في المادة السابعة
أعاله ،على المصارف والمؤسسات المالية ان تستخدم الرصيد ،كما في
 ٢٠١٧/١٢/٣١العائد لما يلي:
 المؤونات العامة المذكورة في المادة التاسعة من القرار األساسيرقم  ٦٩٣٩تاريخ .١٩٩٨/٣/٢٥
 المؤونات الخاصة واإلجمالية بما فيھا المؤونة اإلجمالية بالليرةاللبنانية المنصوص عليھا في المقطع "ثانيا ً" من المادة الثانية
مكرر من القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ  ٢٠٠١/٢/٢١التي
يتوجب تكوينھا كاملة قبل نھاية العام  ٢٠١٧والمؤونات
األخرى المك ّونة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(٩
) (IFRS 9من خالل استخدام الفائض الناتج عن عمليات بيع
أدوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء ،بصورة آنية
ومتالزمة ،أدوات مالية بالعمالت األجنبية.
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-٥المادة الرابعة عشرة :في حال كان مجموع الرصيد المتوفر كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
للمؤونات الخاصة واإلجمالية والمؤونات العامة المشار اليھا
في المادة الثالثة عشرة اعاله أقل من قيمة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
) (Expected Credit Lossesفي  ٢٠١٨/١/١يت ّم تكوين النقص
في المؤونات من خالل استخدام االحتياطي العام المشار إليه
في المادة السادسة عشرة أدناه.
المادة الخامسة عشرة :في حال كان مجموع الرصيد المتوفر كما في  ٢٠١٧/١٢/٣١للمؤونات
الخاصة واإلجمالية والمؤونات العامة يفوق قيمة الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة ) (Expected Credit Lossesفي  ،٢٠١٨/١/١يس جّل الفارق
ضمن بند "مؤونات عامة" مع إمكانية استخدامه وفق ا ً إلحدى الحالتين
التاليتين:
 -١استعمال الفارق لتكوين مؤونات إضافية محتملة مقابل الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة ) (Expected Credit Lossesبعد ٢٠١٨/١/١
عن طريق تحرير ما يوازي المؤونات اإلضافية المتوجب تكوينھا
وتحويلھا إلى بيان الدخل ).(Income Statement
 -٢تحرير رصيد الفارق ،غير المستعمل لتكوين المؤونات اإلضافية
المشار اليھا في البند ) (١من ھذه المادة وتحويلھا إلى بيان الدخل
) (Income Statementومن ثم تحويل المؤونات المحررة بالكامل إلى
بند االحتياطي العام المشار إليه في المادة السادسة عشرة أدناه.
المادة السادسة عشرة :أوالً:

ثانياً:

ثالثا ً:

تتوقف المصارف والمؤسسات المالية عن تكوين االحتياطي العام
المحتسب على اساس محفظة القروض والتسليفات المنتجة
)غير قروض التجزئة( واالحتياطي العام المحتسب على أساس
محفظة قروض التجزئة المشار اليھما في المقطع "ثانيا ً"
من ھذه المادة ابتدا ًء من السنة المالية .٢٠١٧
تقوم المصارف والمؤسسات المالية بتحويل ،إلى بند االحتياطي
العام غير القابل للتوزيع ،األرصدة المصرّح عنھا كما
في  ٢٠١٧/١٢/٣١في البنود المشار إليھا أدناه:
 النتائج السابقة المدورة غير القابلة للتوزيع. احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة موضوع القرار األساسيرقم  ٧١٢٩تاريخ .١٩٩٨/١٠/١٥
 االحتياطي العام المحتسب على أساس محفظة القروضوالتسليفات المنتجة )غير قروض التجزئة( المنصوص عليه
في البند ) (٣من المقطع "أوالً" من المادة الثانية مكرر
من القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ .٢٠٠١/٢/٢١
 االحتياطي العام المحتسب على اساس محفظة قروض التجزئةالمنصوص عليه في البند ) (٥من المقطع "ثانيا" من المادة الثالثة
مكرر من القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ .٢٠٠١/٢/٢١
يحظر إجراء أي عملية تحويل ألرصدة االحتياطات المشار اليھا
أعاله من الليرة اللبنانية إلى العمالت األجنبية.
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-٦المادة السابعة عشرة :أوالً:

ثانيا ً:

بغية تكوين المؤونات بالعمالت االجنبية مقابل الخسائر االئتمانية
المتوقعة في  ،٢٠١٨/١/١على المصارف والمؤسسات المالية ان
تستخدم ،وفقا ً للترتيب التالى :
 -١رصيد ،المؤونات العامة والمؤونات الخاصة واإلجمالية المكونة
سابقا ً بالعمالت االجنبية كما في .٢٠١٧/١٢/٣١
 -٢رصيد االحتيــــاطي العام المكون بالعمالت االجنبية كما
في .٢٠١٧/١٢/٣١
في حال استمرار وجود نقص في المؤونات بالعمالت االجنبية
بتاريخ  ٢٠١٨/١/١أو بأي تاريخ الحق ،على المصارف
والمؤسسات المالية تكوين ھذا النقص من الفروقات االيجابية
في مراكز القطع الناتجة عن صافي الفوائد والعموالت
والمداخيل االخرى بالعمالت االجنبية ضمن الحدود المسموحة
لمراكز القطع العمالنية وفي حال أي تجاوز على ھذه الحدود
تطبق احكام المادة  ٨من القرار االساسي رقم ٦٥٦٨
تاريخ .١٩٩٧/٤/٢٤

المادة الثامنة عشرة :يطلب من مفوضي المراقبة على أعمال المصارف والمؤسسات المالية
ابداء رأيھم بمدى تقيّد المصارف والمؤسسات المالية بمتطلبات المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم ) (IFRS 9) (٩عند إعدادھم التقارير المطلوبة
بموجب المرسوم رقم  ١٩٨٣تاريخ .١٩٧١/٩/٢٥
المادة التاسعة عشرة :يقوم مصرف لبنان بإعداد نماذج الميزانيات تماشيا ً مع أحكام ھذا القرار
وتقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار التعليمات التطبيقية له
وذلك بما يؤمن تقيّد المصارف والمؤسسات المالية بمتطلبات
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ).(IFRS 9) (٩
المادة عشرون:

يعمل بھذا القرار فور صدوره.

المادة الواحدة وعشرون :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت ،في  ٧تشرين الثاني ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

