تعميـم وسيط رقم ٥١٢
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٩٤٧ت)اريخ  ٢٠١٨/١٢/٢٠المتعل)ق بتع)ديل الق)رار
األساس))ي رق))م  ٦٩٣٩ت))اريخ ) ١٩٩٨/٣/٢٥االط))ار التنظيم))ي لكفاي))ة رس))اميل المص))ارف العامل))ة
في لبنان( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٤٤
بيروت ،في  ٢٠كانون األول ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٩٤٧
تعديل القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ ١٩٩٨/٣/٢٥
االطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،السيما المواد  ٧٠و ١٧٤و ١٧٥منه،
وبن))))ا ًء عل))))ى الق))))رار األساس))))ي رق))))م  ٦٩٣٩ت))))اريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥وتعديالت))))ه المتعل))))ق باالط))))ار
التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،
وبن))))))اء عل))))))ى ق))))))رار المجل))))))س المرك))))))زي لمص))))))رف لبن))))))ان المتخ))))))ذ ف))))))ي جلس))))))ته المنعق))))))دة
بتاريخ ،٢٠١٨/١١/٢٨
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يضاف الى القرار االساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥المادة الحادية عشرة
مكرر التالي نصھا:
»المادة الحادية عشرة مكرر :عند إحتساب نسب المالءة يتوجب على المصارف:
 -١مقارنة رصيد المؤونات المتوفّر على محفظة األصول المالية داخل
الميزانية واإللتزامات المالية خارج الميزانية التي تنطوي على
مخاطر إئتمان مع الخسائر المتوقعة المحتسبة نظاميا ً وفقا ً لآللية
التالية:
أ -في ما خصّ األصول المالية داخل الميزانية وااللتزامات المالية
خارج الميزانية المنتجة )أي المصنفة  Stage 1وStage 2
بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية  :(IFRS9يعتمد الملحق
رقم ) (٦المرفق بھذا القرار.
ب -في ما خصّ األصول المالية داخل الميزانية واإللتزامات
المالية خارج الميزانية غير المنتجة )أي المصنفة Stage 3
بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية  :(IFRS 9يعتمد الرصيد
األكبر بين:
•  %٤٥من الرصيد اإلجمالي للمحافظ غير المنتجة )بما فيه
الفوائد المتراكمة(.
ّ
• المؤونات الخاصة المتوفرة مقابل الرصيد اإلجمالي للمحفظة
أعاله.
../..

-٢ - ٢في حال وجود فارق سلبي بين رصيد المؤونات المتوفّر والخسائر
المتوقع)))))))))ة المحتس))))))))))بة نظامي))))))))))ا ً وفق)))))))))ا ً للبن))))))))))د  ١أع))))))))))اله،
ين)))))) ّزل ھ))))))ذا الف))))))ارق م))))))ن حق))))))وق حمل))))))ة األس))))))ھم العادي))))))ة
)«.(Common Equity tier 1
المادة الثانية :يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار االساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ ١٩٩٨/٣/٢٥
ويستبدل بالنص التالي:
» يمك))ن اإلعت))راف بالمؤون))ات العام))ة والمؤون))ات المك ّون))ة مقاب))ل الخس))ائر اإلئتماني))ة
المتوقع))ة عل))ى األص))ول المالي))ة داخ))ل الميزاني))ة واإللتزام))ات المالي))ة خ))ارج الميزاني))ة
المنتجة التي لم تشھد إرتفاعاً ملحوظا ً ف)ي مخ)اطر اإلئتم)ان ) (Stage 1ض)من األم)وال
الخاصة المساندة لغاي)ة س)قف ح) ّده األقص)ى  %١٫٢٥م)ن قيم)ة الموج)ودات المرجّح)ة
بأوزان مخاطر اإلئتمان المعتمدة في إحتساب نسب المالءة«.
الم))ادة الثالث))ة :يلغ))ى ن))ص ك))ل م))ن الملح))ق رق))م ) (١والملح))ق رق))م ) (٣الم))رفقين ب))القرار االساس))ي
رق))م  ٦٩٣٩ت))اريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥ويس))تبدل ك))ل منھم))ا ب))النص الجدي))د المرف))ق بھ))ذا
القرار.
المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٠كانون األول ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

ملحق رقم :١
حقوق َح َملة األسھم العادية )(Common Equity Tier 1
تتألف حقوق َح َملة األسھم العادية من العناصر التالية:
 .١القيمة اإلسمية لألسھم العادية واألدوات الرأسمالية األخرى التي تتوفر فيھا شروط العناصر المقبولة
ضمن حقوق َح َملة األسھم العادية
 .٢مخصصات رأس المال
 .٣عالوات إصدار األسھم العادية واألدوات الرأسمالية األخرى التي تتوفر فيھا شروط العناصر المقبولة
ضمن حقوق َح َملة األسھم العادية وعالوات اإلندماج
 .٤المق ّدمات النقدية المخصصة لرأس المال التي ال تدفع عليھا فوائد
 .٥األموال المخصصة للتوظيفات العقارية المشار اليھا في المادة السابعة من ھذا القرار
.٦
 .٧اإلحتياطات القانونية والنظامية واإلحتياطات األخرى بما فيھا إحتياطي عقارات للتصفية وإحتياطي
خاص مقابل الديون المشكوك بتحصيلھا والرديئة والتي لم يتم تسويتھا بحسب القرار األساسي رقم
 ٧٦٩٤تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨
المدورة ونتيجة الدورة المالية وحساب األعباء واإليرادات
 .٨النتائج السابقة
ّ
 .٩اإلحتياطات المرتبطة بعناصر الدخل الشامل األخرى ) Accumulated Other Comprehensive
 (Incomeبما فيھا:
 الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الموجودات العقارية أو أي من األصول الثابتة األخرى صافي األرباح أو الخسائر غير المحققة على األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصرالدخل الشامل األخرى.
(Cumulative Change in the Fair Value of Financial Instruments Classified as Fair
)Value Through OCI

 فروقات التقييم المتراكمة من تحويل أصول مالية بالعمالت األجنبية)(Foreign Currency Translation Adjustment
 احتياطي إعادة تقييم أدوات التح ّوط )(Cash Flow Hedge Reserves احتياطي التغيّرات في مخاطر االئتمان الخاصة )(Own Credit Riskاالحتياطات األخرى المرتبطة بعناصر الدخل الشامل األخرى.
 .١٠حصة حقوق األقلية ) (Minority Interestالمقبولة ضمن حقوق َح َملة األسھم العادية.
" .١١التعديالت النظامية" )(Regulatory Adjustmentsالتي تشمل التنزيالت التالية:
 نتيجة الدورة المالية في حال كانت إيجابية وحساب األعباء واإليرادات في حال كان إيجابيا ً مجمل األرباح غير المحققة على األدوات المالية المصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل األخرىPositive Changes in Fair Value of the Financial Instruments Classified
as Fair Value Through OCI

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

 الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الموجودات العقارية أو أي من األصول الثابتة األخرى االحتياطي السلبي أو اإليجابي الناجم عن إعادة تقييم أدوات التحوّط)(Cash Flow Hedge Reserves

 االحتياطي السلبي أو اإليجابي الناجم عن التغيّرات في مخاطر االئتمان الخاصة)(Own Credit Risk
 االحتياطات األخرى اإليجابية المرتبطة بعناصر الدخل الشامل األخرى. احتياطي عقارات ومساھمات للتصفية والنقص في االحتياطي المتوجّب تكوينه مقابل ھذه العقاراتوالمساھمات

-

االحتياطي الخاص مقابل الديون المشكوك بتحصيلھا والرديئة والتي لم يتم تسويتھا بحسب القرار
األساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ  ٢٠٠٠/١٠/١٨والنقص في االحتياطي المتو ّجب تكوينه مقابل
ھذه الديون
األسھم العادية والسندات ذات العالقة باألموال الخاصة المعاد شراؤھا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
الشھرة ) (Goodwillوصافي األصول الثابتة غير الماديّة )(Other Intangible Assets
النقص في المؤونات المطلوبة
ً
الفارق السلبي بين رصيد المؤونات المتوفر ومجموع الخسائر المتوقعة المحتسبة نظاميا على
األصول المالية داخل الميزانية واإللتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة وغير المنتجة.
التجاوز على أحكام المادتين  ١٥٢أو  ١٥٣من قانون النقد والتسليف )أيھما أكبر(
مجموع المساھمات )أسھم عادية وما يرتبط بھا من مق ّدمات نقدية وأدوات رأسمالية أخرى تتوفر فيھا
شروط العناصر المقبولة ضمن حقوق َح َملة األسھم العادية( في المصارف والمؤسسات المالية
وشركات التأمين ،القابلة للتنزيل من حقوق َح َملة األسھم العادية
"المساھمات المتبادلة" )(Reciprocal Cross Holdings

ملحق رقم :٣
األموال الخاصة اإلجمالية )(Total Capital

تتألف األموال الخاصة اإلجمالية من العناصر التالية:
• األموال الخاصة األساسية كما ھي مح ّددة في الملحق رقم ) (٢المرفق بھذا القرار
• األموال الخاصة المساندة ) (Tier 2 Capitalوھي تتألف من العناصر التالية:
 القيمة اإلسمية لألسھم التفضيلية ولألدوات الرأسمالية األخرى التي تتوفر فيھا شروط العناصر
المقبولة ضمن األموال الخاصة المساندة
 عالوة إصدار األسھم التفضيلية واألدوات الرأسمالية األخرى التي تتوفر فيھا شروط العناصر
المقبولة ضمن األموال الخاصة المساندة
 قروض الدعم المرؤوسة وناتج إصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تتوفر فيھا شروط القبول
ضمن األموال الخاصّة المساندة
 حصة حقوق األقلية ) (Minority Interestالمقبولة ضمن األموال الخاصة المساندة
" التعديالت النظامية" ) (Regulatory Adjustmentsالتي تشمل:
 -١اإلضافات التالية :
 فروقات إعادة تخمين الموجودات العقارية الموافق عليھا من مصرف لبنان والمقبولةفي األموال الخاصة المساندة
 نسبة  %٥٠من فروقات التقييم االيجابية المتراكمة من تحويل أصول مالية بالعمالتاألجنبية
 نسبة  %٥٠من مجمل ) (Grossاألرباح غير المحققة على األدوات المالية المصنّفة مقابلعناصر الدخل الشامل األخرى
 "مؤونات عامة" ) (General Provisionsوفقا ً لما ھو مشار إليه في المادة الثانية عشرةمن ھذا القرار
 المؤونات المكوّنة مقابل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على األصول المالية داخل الميزانيةواإللتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشھد إرتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر
اإلئتمان ) (Stage 1والمقبولة ضمن األموال الخاصة المساندة.
 -٢التنزيالت التالية:
 المبلغ الذي تم إستھالكه من قروض الدعم المرؤوسة وناتج إصدارات سندات الدينالمرؤوسة
ّ
ّ
 المبلغ الذي تم إستھالكه من األسھم التفضيلية المصدرة لمدة محددة واألدوات الرأسماليةاألخرى التي تتوفر فيھا شروط قبول ضمن األموال الخاصة المساندة
 مجموع المساھمات وقروض الدعم المرؤوسة وناتج إصدارات سندات الدين المرؤوسةواألدوات الرأسمالية األخرى في المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين والتي
تتوفر فيھا شروط العناصر المقبولة ضمن األموال الخاصة المساندة والقابلة للتنزيل من
األموال الخاصة المساندة
" -المساھمات المتبادلة" )(Reciprocal Cross Holdings

ملحق رقم ٦
جدول بالنسب المطبقة الحتساب الخسائر المتوقعة نظاميا ً
التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية
التوظيفات لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبية
التوظيفات لدى مصارف مركزية في الخارج بالعملة المحلية
التوظيف)))ات ل)))دى مص)))ارف مركزي)))ة ف)))ي الخ)))ارج ب)))العمالت
األجنبية
التوظيفات في سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية
التوظيفات في سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية
التوظيفات في سندات حكومية في الخارج بالعملة المحلية
التوظيفات في سندات حكومية في الخارج بالعمالت األجنبية

التوظيف))ات ل))دى المص))ارف المقيم))ة )بم))ا فيھ))ا س))ندات ال))دين
المصدرة(
التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة )بم)ا فيھ)ا س)ندات ال)دين
المصدرة(
محفظة قروض الشركات )بما فيھا سندات الدين المصدرة(
محفظ))))ة ق))))روض المؤسس))))ات الص))))غيرة والمتوس))))طة الحج))))م
)بما فيھا سندات الدين المصدرة(
محفظة قروض التجزئة بما فيھا القروض السكنية

-

-

النسب المطبقة
%٠
%٠٫١٠
%٠
في دول مصنفة  BBBوما فوق%٠٫٠٣ :
في دول مصنفة ما دون  BBBوغير المصنفة%٠٫٧٢ :
%٠
%٠٫٧٢
%٠
في دول مصنفة  BBBوما فوق%٠٫٠٣ :
في دول مصنفة ما دون  BBBوغير المصنفة:
%٠٫٧٢
%٠٫٧٢

 مصنفة  BBBوما فوق%٠٫١٥ : مصنفة ما دون  BBBوغير المصنفة%٠٫٧٢ :%٠٫٧٢
%٠٫٦
%٠٫٣٥

مالحظة :تشمل التوظيفات والقروض حيث ينطبق ،اإللتزامات المالية خارج الميزانية بعد استخدام نسب التحويل
) (Credit Conversion Factorsالمناسبة.

