تعميم اساسي رقم ١٤٥
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار االساسي رقم  ١٢٧٦٨تاريخ  ٢٠١٨/٣/٨المتعلق بنسبة تغطية السيولة
).(Liquidity Coverage Ratio
بيروت ،في  ٨آذار ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار أساسي رقم ١٢٧٦٨
نسبة تغطية السيولة )(Liquidity Coverage Ratio

ان حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيّما المادتين  ٧٠و ١٧٤منه،
واسVVVVVVVVتناداً إلVVVVVVVVى المعيVVVVVVVVار الصVVVVVVVVادر عVVVVVVVVن لجنVVVVVVVVة بVVVVVVVVازل الدوليVVVVVVVVة حVVVVVVVVول نسVVVVVVVVبة تغطيVVVVVVVVة السVVVVVVVVيولة
)،(Liquidity Coverage Ratio
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٨/٢/٢١
يقرر ما يأتي :
المادة األولى :على المصارف العاملة في لبنان أن تحافظ على نسبة تغطية سيولة ،تعكس تقييمھا الذاتي لمخاطر
السيولة وتتناسب مع سمة وخصائص مخاطر السيولة التي يمكن أن تتعرّض لھا ،على أن تفوق
نسبة  %١٠٠بك ّل عملة رئيسية ) (Significant Currencyوفقا ً للتعريف الوارد في البند )(١
من المادة الرابعة أدناه.
المادة الثانية :تطبّق نسبة تغطية السيولة على المستويين التاليين:
 -١البيانات المالية اإلفرادية )فروع لبنان( للمصرف في لبنان.
 -٢البيانات المالية اإلفرادية للفرع في الخارج وللوحدات األخرى التابعة في الخارج المملوكة
بشكل مباشر.
المادة الثالثة :تحتسب نسبة تغطية السيولة ) (Liquidity Coverage Ratioبك ّل عملة رئيسية على حدة وفقا ً
للمعادلة التالية:
مخزون األصول السائلة عالية الجودة
Stock of High Quality Liquid Assets

مجموع صافي التدفقات النقدية الصادرة خالل فترة  ٣٠يوما ً

< 100%

Total Net Cash Outflows over the Next 30 Calendar Days
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-٢المادة الرابعة :لغاية احتساب النسبة المشار إليھا أعاله ،تعتمد المعايير التالية:
 -١باإلضافة إلى الليرة اللبنانية في مVا خVص المصVارف العاملVة فVي لبنVان ،تعتبVر عملVة رئيسVية
أي عملة تشكل نسبة  %٥أو أكثر من مجموع المطلوبات.
تعتبVVVر عملVVVة رئيسVVVية لكVVVل وحVVVدة تابعVVVة فVVVي الخVVVارج أي عملVVVة تشVVVكل نسVVVبة  %٥أو أكثVVVر
من مجموع مطلوباتھا.
ّ -٢
إن "مخVVVVVVزون األصVVVVVVول السVVVVVVائلة العاليVVVVVVة الجVVVVVVودة" ھVVVVVVو مجموعVVVVVVة األصVVVVVVول الحVVVVVVرّة
) (Unencumberedالتي تراعي الخصائص التالية على األقل:
أ  -تكون ذات مخاطر متدنية ).(Low Risk
ب -تكون قابلة للتسييل بسرعة وبنسبة خسارة محدودة دون تأثير يذكر علVى ربحيVة ومVالءة
المصرف.
ج -يت ّم تقييمھا بسھولة بناء على معايير واضحة ).(Ease and Certainty of Valuation
د  -تكون مدرجة أو متداولة في سوق نشطة.
ھـ -يكون تقلّب اسعارھا ضعيف ).(Low Volatility
 -٣يتVVألّف "مخVVزون األصVVول السVVائلة عاليVVة الجVVودة" مVVن مسVVتوى أوّل )(Level 1 Assets
ومسVVVVتوى ثVVVVان ) ،(Level 2 AssetsويقسVVVVم المسVVVVتوى الثVVVVاني إلVVVVى مسVVVVتوى )-٢أ(
) (Level 2-A AssetsومسVVتوى ) -٢ب( ) ،(Level 2-B Assetsوفق Vا ً لمVVا ھVVو مب Vيّن
في الملحق المرفق ،على ان:
أ  -ال يتجاوز "مخزون األصول السائلة عالية الجودة" من المستوى الثاني بكل عملة
رئيسية نسبة  %٤٠من مجموع "مخزون األصول السائلة عالية الجودة" بھذه العملة.
ب -ال يتجاوز "مخزون األصول السائلة عالية الجودة" من المستوى ) -٢ب( في كل عملة
رئيسية نسبة  %١٥من مجموع "مخزون األصول السائلة عالية الجودة" بھذه العملة ،
وضمن الح ّد األقصى المسموح به المشار إليه في الفقرة )أ( من البند ) (٣ھذا.
 -٤ال تحتسب ضمن "مخزون األصول السائلة عالية الجودة":
أ  -االحتياطي اإللزامي والتوظيفات اإللزامية لدى مصرف لبنان.
ب -التوظيفات اإللزامية للوحدة التابعة في الخارج لدى المصرف المركزي في البلد
المضيف.
ً
 -٥يمثّل "صافي التدفقات النقدية الصادرة" خالل فترة  ٣٠يوما الفارق بين إجمالي التدفقات
النقدية الصادرة المتوقعة خالل فترة  ٣٠يوما ً وإجمالي التدفقات النقدية الواردة المتوقعة
خالل الفترة عينھا ،على أن يعتمد كح ّد أقصى إلجمالي التدفقات النقدية الواردة نسبة %٧٥
من إجمالي التدفقات النقدية الصادرة.
Total net cash outflows over the next 30 calendar days = Total expected
cash outflows – Minimum {total expected cash inflows; 75% of total
}expected cash outflows

 -٦في حال كانت السندات الحكومية بالعملة األجنبية المقبولة ضمن "مخزون األصول السائلة
عالية الجودة" غير خاضعة لنسبة تثقيل صفر بالمئة ،عند احتساب نسب المالءة،
تحتسب عندھا ضمن ھذا المخزون بحدود ال تتجاوز "صافي التدفقات النقدية الصادرة"
بالعملة األجنبية عينھا.
 -٧يعتمد الملحق رقم ) (١لتحديد مكوّنات "مخزون األصول السائلة عالية الجودة" والتدفقات
النقدية الصادرة والتدفقات النقدية الواردة وأوزان الترجيح ) (Factorsذات الصلة.
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-٣المادة الخامسة :يمكن للمصرف اللبناني األم الذي لديه وحدات تابعة في دول تُ َ
طبَق فيھا نسبة تغطية السيولة
) (Liquidity Coverage Ratioوفقا ً لمنھجية احتساب مختلفة عن أحكام ھذا القرار أن يتقدم
بطلب من مصرف لبنان للحصول على موافقة العتماد منھجية االحتساب العائدة للبلد المضيف
على صعيد الوحدة التابعة في الخارج شرط أن يرفق الطلب بالنظام ومنھجية االحتساب
المعتمدة لدى ھذا البلد.
المادة السادسة :على المصرف تأمين كافة المعلومات الالزمة الحتساب نسبة تغطية السيولة وتحديد المسؤولين
عن تأمين ھذه المعلومات ووضع األنظمة المناسبة التي تمكنه من احتسابھا بشكل ممكنن
في أي وقت ومتابعتھا دوريا ً.
المادة السابعة :على المصارف ،ضمن إطار إدارة ودراسة أوضاع السيولة:
 -١اعتماد سيناريوھات إضافية لھذه النسبة من خالل تطبيق فرضيات متعددة إضافية على سبيل
المثال ال الحصر:
أ  -احتساب "صافي التدفقات النقدية الصادرة" خالل فترة  ٩٠يوما ً بدالً من  ٣٠يوماً.
ب -اعتماد أوزان ترجيح أعلى للتدفقات النقدية الصادرة المتوقعة.
 -٢تطوير ما يلزم من مؤشرات السيولة المك ّملة ووضع السقوف الداخلية لھا بما يؤمن إدارة
ومتابعة سليمة لمخاطر السيولة على صعيد كل وحدة من وحدات المجموعة المصرفية وعلى
صعيد المجموعة ككل مع أھمية المحافظة على مبدأ االكتفاء الذاتي )(Self-Sufficiency
لكل وحدة من وحدات المجموعة والحد من االتكال على المصرف األم.
 -٣إجراء اختبارات ضغط ) (Stress Testsودراسة تأثيرھا على نسب السيولة المعتمدة على أن
تشمل اختبارات الضغط على سبيل المثال ال الحصر:
أ  -حصول زيادة ھامة في سحوبات الودائع.
ب -انخفاض حاد في مصادر التمويل.
ج -عVVVVVدم االتكVVVVVال علVVVVVى المصVVVVVرف المركVVVVVزي إال فVVVVVي حVVVVVال وجVVVVVود خطVVVVVوط سVVVVVيولة
).(Liquidity Lines
المادة الثامنة :تتابع لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ) (Risk Committeeمخاطر السيولة على
مستوى المجموعة المصرفية ككل وتناقش التقارير المع ّدة من قبل اإلدارة حول تطوّر أوضاع
السيولة.
المادة التاسعة :في حال انخفضت نسبة تغطية السيولة ) (Liquidity Coverage Ratioعن الحد األدنى المشار
إليه في المادة األولى بأي عملة رئيسية لدى المصرف العامل في لبنان أو الوحدة التابعة في
الخارج ،على المصرف األم تزويد لجنة الرقابة على المصارف ب ّ
خطة إلعادة االلتزام بالحد
ّ
األدنى المطلوب تحدد فيھا المھلة الزمنية لتحقيق ذلك ،على أن ترسل ھذه الخطة في مھلة
ال تتجاوز أسبوع من تاريخ حصول ھذا االنخفاض.
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-٤-

المادة العاشرة:

تعفى المصارف اإلسالمية من تطبيق أحكام ھذا القرار.

المادة الحادية عشرة :تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار التعليمات التطبيقية ألحكام ھذا القرار.
المادة الثانية عشرة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة عشرة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٨آذار ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

ﻤﻠﺤق رﻗم ١
ﻤﻜوﻨﺎت ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﺴﻴوﻝﺔ
أوزان اﻝﺘرﺠﻴﺢ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ّ
اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق

أوزان اﻝﺘرﺠﻴﺢ

 -١ﻤﺨزون اﻷﺼول اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة High Quality Liquid Assets
أ -اﻝﻤﺴﺘوى (Level 1) ١
اﻝﺼﻨدوق

%١٠٠

اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻏﻴر اﻻﻝزاﻤﻴﺔ ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن أو ﻝدى اﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي ﻝﻠوﺤدة

%١٠٠

اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻬﺎدات اﻹﻴداع(
ﺴﻨدات اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ
أو ﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺒﻠد اﻝﻤﻀﻴف

ﻜل اﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
ّ

%١٠٠

أدوات ﻤﺎﻝﻴﺔ ذات ﺘﺜﻘﻴل  %٠ﺒﺤﺴب ﺒﺎزل (Standardized Approach) ٢
ﻤﺼدرة ﻤن ﻗﺒل دول أو ﻤﺼﺎرف ﻤرﻜزﻴﺔ أو ﻫﻴﺌﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻤن ﻗﺒل

%١٠٠

أي ﻤن ﻫذﻩ اﻷطراف
ب -اﻝﻤﺴﺘوى -٢أ )(Level 2A
أدوات ﻤﺎﻝﻴﺔ ذات ﺘﺜﻘﻴل  %٢٠ﺒﺤﺴب ﺒﺎزل  ٢ﻤﺼدرة ﻤن ﻗﺒل دول أو ﻤﺼﺎرف
ﻤرﻜزﻴﺔ أو اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻤن ﻗﺒل أي ﻤن ﻫذﻩ اﻷطراف

ﻜل اﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
ّ

ﻤﺼﻨﻔﺔ  -AAوﻤﺎ ﻓوق
ﺴﻨدات دﻴن ﻗطﺎع ﻏﻴر ﻤﺎﻝﻲ ﻏﻴر ﻤرﺘﺒط
ّ

%٨٥

%٨٥

ج -اﻝﻤﺴﺘوى -٢ب )(Level 2B
ﺴﻨدات دﻴن ﻗطﺎع ﻏﻴر ﻤﺎﻝﻲ ﻏﻴر ﻤرﺘﺒط ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺒﻴن  -BBBو +A
اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗطﺎع ﻏﻴر ﻤﺎﻝﻲ ﻏﻴر ﻤرﺘﺒط

ﻜل اﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
ّ

%٥٠
%٥٠

اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة )(Cash Outflows
 -٢اﻝﺘدﻓﻘّﺎت
ّ
أ -وداﺌﻊ اﻝﺘﺠزﺌﺔ
وداﺌﻊ اﻝﺘﺠزﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ  ٣٠ﻴوﻤﺎً أو أﻗل

وداﺌﻊ أﺼﺤﺎب اﻝﺜروات ) -(High Net Worth Individualsﻤﻘﻴﻤﺔ)(Resident

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٥

اﻝوداﺌﻊ اﻷﺨرى  -ﻤﻘﻴﻤﺔ )(Resident

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠

وداﺌﻊ أﺼﺤﺎب اﻝﺜروات ) -(High Net Worth Individualsﻏﻴر ﻤﻘﻴﻤﺔ
)(Non Resident
اﻝوداﺌﻊ اﻷﺨرى  -ﻏﻴر ﻤﻘﻴﻤﺔ )(Non Resident
وداﺌﻊ اﻝﺘﺠزﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ إﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن  ٣٠ﻴوم

اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق

أوزان اﻝﺘرﺠﻴﺢ

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٢٠

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٥

أﻜﺜر ﻤن  ٣٠ﻴوم

%٢

ب -اﻝﺘﻤوﻴل ﻏﻴر اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺄﺼول ) ( Unsecured Wholesale Funding
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ )(SME
وداﺌﻊ
ّ

وداﺌﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ  ٣٠ﻴوﻤًﺎ أو أﻗل

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

وداﺌﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن  ٣٠ﻴوﻤًﺎ أﻜﺜر ﻤن  ٣٠ﻴوم

%١٠
%٢

وداﺌﻊ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ

اﻝوداﺌﻊ اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ )(Resident

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٤٠

اﻝوداﺌﻊ ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ )(Non Resident

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٤٠

وﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻝﻤرﻜزﻴﺔ
اﻝﺘﻤوﻴل ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف
ّ
ّ
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﺨرى )ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن(
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
ّ
اﻝﺘﻤوﻴل ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف و ّ

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٤٠

اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )(Operational
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
ّ
ّ
وداﺌﻊ اﻝﻤﺼﺎرف و ّ
وداﺌﻊ اﻝﻤﺼﺎرف ﻏﻴر اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴّﺔ )اﻝﻤرﺘﺒطﺔ وﻏﻴر اﻝﻤرﺘﺒطﺔ( وﻗروض اﻝﻤﺼﺎرف

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٢٥

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

ﻏﻴر اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ) (Non-Operationalوﻗروض
وداﺌﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﺨرى ﻏﻴر
ّ
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﺨرى

اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺨرى ﻝﻠﺘﻤوﻴل ﻏﻴر اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺄﺼول )(Other Unsecured Wholesale Funding

وداﺌﻊ ﻤﻨﺸؤﻫﺎ ﻋﻘود اﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

وداﺌﻊ ﻫﻴﺌﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

اﻝﻤﺼدرة
ﺴﻨدات اﻝدﻴن
ّ

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

ﺸﻬﺎدات اﻹﻴداع اﻝﻤﺼدرة

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

أدوات اﻝدﻴن اﻷﺨرى اﻝﻤﺼدرة

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

اﻝﻘروض وﺴﻨدات اﻝدﻴن اﻝﻤرؤوﺴﺔ اﻝﻤﺼدرة

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ذات اﺴﺘﺤﻘﺎق ﻤﺤدد )(Dated Preferred Shares

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق

أوزان اﻝﺘرﺠﻴﺢ

ج -اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺄﺼول )(Secured Funding
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﺠراة ﻤﻊ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

ﻤﻨﻬﺎ :ﻤﻀﻤون ﺒﺄﺼول ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة ﻤن اﻝﻔﺌﺔ ١

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٠

ﻤﻨﻬﺎ :ﻤﻀﻤون ﺒﺄﺼول ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة ﻤن اﻝﻔﺌﺔ -٢أ

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٠

ﻤﻨﻬﺎ :ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﺄﺼول ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة ﻤن اﻝﻔﺌﺔ -٢ب

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٠

ﻤﻨﻬﺎ:ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﺄﺼول ﻏﻴر ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻀﻤن اﻷﺼول اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٠

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﺠراة ﻤﻊ ﺠﻬﺎت ﻏﻴر ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن وﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﺄﺼول ﻤن اﻝﻔﺌﺔ ١

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٠

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﺠراة ﻤﻊ ﺠﻬﺎت ﻏﻴر ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن وﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﺄﺼول ﻤن اﻝﻔﺌﺔ -٢أ

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٥

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﺠراة ﻤﻊ ﺠﻬﺎت ﻏﻴر ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن وﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﺄﺼول ﻤن اﻝﻔﺌﺔ -٢ب

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

ﻤﻨﻬﺎ :ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎن اﻝﺘﻤوﻴل ﻤن ﻗﺒل ﺠﻬﺎت ﺴﻴﺎدﻴﺔ أﺨرى )ﻏﻴر ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن( أو
ﻫﻴﺌﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻤﺼﺎرف إﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻌددة اﻷطراف )(MDBs
ﻤﻨﻬﺎ :ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎن اﻝﺘﻤوﻴل ﻤن ﻗﺒل ﺠﻬﺎت أﺨرى
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﺠراة ﻤﻊ ﺠﻬﺎت ﻏﻴر ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن وﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﺄﺼول ﻏﻴر ﻤﻘﺒوﻝﺔ
ﻀﻤن اﻷﺼول ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٢٥

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٥٠

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

إﻀﺎﻓﻴﺔ )(Additional Requirements
د -ﻤﺘطﻠّﺒﺎت
ّ
ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﺨﺎرﺠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
)(Derivatives Cash-Outflows
إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻴﻤﻜن أن ﺘطﻠب ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻤﺤددة
ﺴﻴوﻝﺔ
ّ

-

%١٠٠

-

%١٠٠

ﺨطوط اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ)(Undrawn Committed Credit and Liquidity Lines
ﺨطوط إﺌﺘﻤﺎن وﺴﻴوﻝﺔ ﻤﻤﻨوﺤﺔ وﻏﻴر ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
) - (Undrawn Committed Credit and Liquidity Linesﻋﻤﻼء اﻝﺘﺠزﺌﺔ

-

%٥

)(Retail
ﺨطوط إﺌﺘﻤﺎن وﺴﻴوﻝﺔ ﻤﻤﻨوﺤﺔ وﻏﻴر ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
)- (Undrawn Committed Credit and Liquidity Lines
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺘوﺴطﺔ
ّ
واﻝﺼﻐﻴرة اﻝﺤﺠم )(SME

-

%٥

ﺨطوط إﺌﺘﻤﺎن وﺴﻴوﻝﺔ ﻤﻤﻨوﺤﺔ وﻏﻴر ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
) -(Undrawn Committed Credit and Liquidity Linesاﻝﺸرﻜﺎت ﻏﻴر
ّ

-

%١٠

)(Corporate

ﺨطوط ﺴﻴوﻝﺔ واﺌﺘﻤﺎن ﻤﻤﻨوﺤﺔ وﻏﻴر ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
) - (Undrawn Committed Credit and Liquidity Linesاﻝﻤﺼﺎرف

-

%٤٠

ﺨطوط اﺌﺘﻤﺎن وﺴﻴوﻝﺔ ﻤﻤﻨوﺤﺔ وﻏﻴر ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
) -(Undrawn Committed Credit and Liquidity Linesﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ أﺨرى
ﺨطوط إﺌﺘﻤﺎن وﺴﻴوﻝﺔ ﻤﻤﻨوﺤﺔ وﻏﻴر ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ -ﻤؤﺴﺴﺎت أﺨرى

اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق

أوزان اﻝﺘرﺠﻴﺢ

-

%٤٠

-

%١٠٠

ﻫـ -ﻤطﻠوﺒﺎت ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻠدﻓﻊ واﻝﺘزاﻤﺎت ﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ أﺨرى
اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت ﻏﻴر اﻝﻤﻠزﻤﺔ اﻝﻤواﻓق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤﻼء

-

%٥

ﻜﻔﺎﻻت

-

%٥

إﻋﺘﻤﺎدات ﻤﺴﺘﻨدﻴﺔ

-

%٥

رﺠﻴﺔ اﻷﺨرى
أدوات ﺘﻤوﻴل اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎ ّ
ﻤطﻠوﺒﺎت ﻏﻴر ﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻠدﻓﻊ

-

%٥

-

%٥

إﻝﺘزاﻤﺎت ﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ أﺨرى

-

%١٠٠

 -٣اﻝﺘدﻓﻘّﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝواردة )(Cash Inflows
وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺴﻠﻴف ﻤﻘﺎﺒل رﻫن ﺴﻨدات ﻗﻴم ﻤﻨﻘوﻝﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺒﻴﻊ
أ-
ّ
ّ
)(Secured Lending including reverse repo and securities borrowing
ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم إﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻀﻤﺎﻨﺔ ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺨرى ﻝﻠﻤﺼرف

ﻤؤﻫﻠﺔ ﻀﻤن اﻝﻔﺌﺔ (Level 1) ١
ﻤﻨﻬﺎ :اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎﻨﺔ أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ ّ
ﻤن ﻤﺨزون اﻷﺼول اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة
ﻤؤﻫﻠﺔ ﻀﻤن اﻝﻔﺌﺔ  -٢أ )(Level 2A
ﻤﻨﻬﺎ :اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎﻨﺔ أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ ّ

ﻤن ﻤﺨزون اﻷﺼول اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة

ﻤؤﻫﻠﺔ ﻀﻤن اﻝﻔﺌﺔ -٢ب )(Level 2B
ﻤﻨﻬﺎ :اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎﻨﺔ أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ ّ
ﻤن ﻤﺨزون اﻷﺼول اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة
ﻤﻨﻬﺎ :اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻝﻠزﺒﺎﺌن ﻤﻘﺎﺒل رﻫن ﺴﻨدات ﻗﻴم ﻤﻨﻘوﻝﺔ ﻏﻴر ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻀﻤن ﻤﺨزون
اﻷﺼول اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة )(Margin Loans Against Non- HQLA

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٠

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٥

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٥٠

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٥٠

وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺴﻠﻴف اﻷﺨرى ﻤﻊ اﻝﻤراﺴﻠﻴن ﻤﻘﺎﺒل رﻫن
ﻤﻨﻬﺎ :ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺒﻴﻊ
ّ
ﺴﻨدات ﻗﻴم ﻤﻨﻘوﻝﺔ ﻏﻴر ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻀﻤن ﻤ ﺨزون اﻷﺼول اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

)(Non-HQLA
ﻓﻲ ﺤﺎل إﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻀﻤﺎﻨﺔ ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺨرى ﻝﻠﻤﺼرف

ﻤؤﻫﻠﺔ ﻀﻤن اﻝﻔﺌﺔ (Level 1) ١
ﻤﻨﻬﺎ :اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎﻨﺔ أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ ّ
ﻤن ﻤﺨزون اﻷﺼول اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٠

اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق

أوزان اﻝﺘرﺠﻴﺢ

ﻤؤﻫﻠﺔ ﻀﻤن اﻝﻔﺌﺔ  -٢أ )(Level 2A
ﻤﻨﻬﺎ :اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎﻨﺔ أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ ّ
ﻤن ﻤﺨزون اﻷﺼول اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٠

ﻤؤﻫﻠﺔ ﻀﻤن اﻝﻔﺌﺔ -٢ب )(Level 2B
ﻤﻨﻬﺎ :اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎﻨﺔ أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ ّ
ﻤن ﻤﺨزون اﻷﺼول اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٠

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٠

ﻤﻨﻬﺎ :اﻝﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻝﻠزﺒﺎﺌن ﻤﻘﺎﺒل رﻫن ﺴﻨدات ﻗﻴم ﻤﻨﻘوﻝﺔ ﻏﻴر ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻀﻤن ﻤﺨزون
اﻷﺼول اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة )(Margin Loans Against Non- HQLA
وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺴﻠﻴف اﻷﺨرى ﻤﻊ اﻝﻤراﺴﻠﻴن ﻤﻘﺎﺒل
ﻤﻨﻬﺎ:ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺒﻴﻊ
ّ

رﻫن ﺴﻨدات ﻗﻴم ﻤﻨﻘوﻝﺔ ﻏﻴر ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻀﻤن ﻤﺨزون اﻷﺼول ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٠

)(Non-HQLA
ب -اﻝﺘدﻓﻘّﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝواردة اﻷﺨرى )ﺒﺤﺴب اﻝطرف اﻝﻤﻘﺎﺒل(
اﻝﺘدﻓﻘّﺎت اﻝﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤق ﺨﻼل  ٣٠ﻴوم )ﻓﻘط اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ(

ﻤﻨﻬﺎ :ﻗروض اﻝﺘﺠزﺌﺔ )(Retail Loans

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٥٠

اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺤﺠم )(Loans to SME
ﻤﻨﻬﺎ :ﻗروض
ّ

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٥٠

اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )(Corporate Loans
ﻤﻨﻬﺎ :ﻗروض اﻝﺸرﻜﺎت ﻏﻴر
ّ
ﻤﻨﻬﺎ :اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤرﻜزّﻴﺔ )(Central Banks

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٥٠

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )-(Banks & Financial Institutions
ﻤﻨﻬﺎ :اﻝﻤﺼﺎرف و ّ

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٠

ﻤﻨﻬﺎ :ﺠﻬﺎت أﺨرى

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%٥٠

اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )-(Banks & Financial Institutions
ﻤﻨﻬﺎ :اﻝﻤﺼﺎرف و ّ
اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻏﻴر اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

اﻝﺘوظﻴﻔﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ج -ﺘدﻓﻘّﺎت ﻨﻘدﻴﺔ أﺨرى
ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴﺔ واردة ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
)(Derivatives Cash-Inflows

ﺘدﻓﻘّﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ ﻤن أدوات دﻴن ﺘﺴﺘﺤق ﺨﻼل  ٣٠ﻴوم )ﻏﻴر ﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻀﻤن
ﻤﺨزون اﻷﺼول اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة(
ﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ أﺨرى
ﻨﻘدﻴﺔ
ّ
ﺘدﻓﻘّﺎت ّ

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

 ٣٠ﻴوم أو أﻗل

%١٠٠

