تعميم وسيط رقم ٥٦٧
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمفوضي المراقبة

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣٢٥٩تاريخ  ٢٠٢٠/٨/٢٦المتعلق بتعديل:
 الق8888رار االساس8888ي رق8888م  ١٢٧١٣ت8888اريخ ) ٢٠١٧/١١/٧تطبي8888ق المعي8888ار ال8888دولي للتق8888ارير المالي8888ةرقم ) ((IFRS 9) (٩المرفق بالتعميم االساسي رقم .١٤٣
 القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ ) ١٩٩٨/٣/٢٥االطار التنظيمي لكفاي8ة رس8اميل المص8ارف العامل8ةفي لبنان( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٤٤
 الق888رار األساس888ي رق888م  ٦٩٣٨ت888اريخ ) ١٩٩٨/٣/٢٥األم888وال الخاص888ة الحتس888اب النس888ب النظامي888ةللمصارف العاملة في لبنان( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٤٣
 الق888رار االساس888ي رق888م  ٦١١٦ت888اريخ ) ١٩٩٦/٣/٧التس888ھيالت الممك888ن أن يمنحھ888ا مص888رف لبن888انللمصارف وللمؤسسات المالية ( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٢٣
 القرار األساسي رقم  ٧٧٤٠تاريخ ) ٢٠٠٠/١٢/٢١تصفية العق8ارات والمس8اھمات وحص8ص الش8راكةالمتملك888ة اس888تيفاء ل888ديون موقوف888ة او مش888كوك بتحص888يلھا عم888ال بأحك888ام الم888ادة  ١٥٤م888ن ق888انون النق888د
والتسليف( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٧٨
بيروت ،في  ٢٦آب ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٣٢٥٩
تعديل القرارات األساسية رقم  ١٢٧١٣ورقم  ٦٩٣٩ورقم  ٦٩٣٨ورقم  ٦١١٦ورقم ٧٧٤٠
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،سيما المواد  ٧٠و ١٧٤و ١٧٥منه،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ١٢٧١٣ت8اريخ  ٢٠١٧/١١/٧وتعديالت8ه المتعل8ق بتطبي8ق المعي8ار ال8دولي
للتقارير المالية رقم )،(IFRS 9) (٩
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩ت8اريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥وتعديالت8ه المتعل8ق باالط8ار التنظيم8ي لكفاي8ة
رساميل المصارف العاملة في لبنان،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦٩٣٨تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥وتعديالته المتعلق باألموال الخاصة الحتساب
النسب النظامية للمصارف العاملة في لبنان،
وبن888ا ًء عل888ى الق888رار االساس888ي رق888م  ٦١١٦ت888اريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالت888ه المتعل888ق بالتس888ھيالت الممك888ن
أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبن88ا ًء عل88ى الق88رار األساس88ي رق88م  ٧٧٤٠ت88اريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢١وتعديالت88ه المتعل88ق بتص88فية العق88ارات
والمس88اھمات وحص88ص الش88راكة المتملك88ة اس88تيفاء ل88ديون موقوف88ة او مش88كوك بتحص88يلھا عم88ال بأحك88ام
المادة  ١٥٤من قانون النقد والتسليف،
واستناداً إلى الورقة الصادرة عن لجنة بازل الدولية في نيسان  ٢٠٢٠ح8ول اإلج8راءات الممك8ن اعتمادھ8ا
بما يعكس تأثير الوباء العالمي ) ،( Covid-19
وحفاظا ً على المصلحة العامة في الظروف االستثنائية الراھنة التي تمر بھا البالد حالياً،
وبغية المساھمة ف8ي تعزي8ز النم8و االقتص8ادي س8يما ع8ن طري8ق اعتم8اد بع8ض الت8دابير االحترازي8ة المرن8ة
واالس88تثنائية مقاب88ل ف88رض ض88وابط مؤقت88ة عل88ى المص88ارف وذل88ك ل88دعم ق88درتھا عل88ى اق88راض القطاع88ات
االقتصادية واالنتاجية ،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٢٠/٨/٢٥
يـقـرر مـا يـأتـي:
الم88ادة االول88ى :يلغ88ى ن88ص الفق88رة االخي88رة م88ن "الم88ادة السادس88ة" م88ن الق88رار االساس88ي رق88م ١٢٧١٣
تاريخ  ٢٠١٧/١١/٧ويستبدل بالنص التالي:
» على المصارف والمؤسسات المالية ،استثنائياً ،تطبيق كحد ادنى اآللية التالية لتكوين
المؤونات مقابل محافظھا من التوظيفات السيادية:
 -١اعتماد نسب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المحتسبة نظاميا ً وفقا ً للملحق رقم )(٦
المرفق بالقرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥على محافظ التوظيفات
لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وبالعمالت األجنبية )بما فيھا شھادات اإليداع(
وعلى التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية
وبالعمــالت األجنبيــة وذلـك لتكوين المؤونـات في بيـان الـربح أو الخســارة
) (Profit or Loss Statementعلى المحافظ المشار إليھا أعاله.
يقوم المجلس المركزي لمصرف لبنان بإعادة النظر دوريا ً بالنسب المفروضة
على ضوء تط ّور األوضاع الراھنة.
../..

-٢-

 -٢تك8888وين المؤون8888ات المش8888ار إليھ8888ا أع8888اله ت8888دريجيا ً عل8888ى فت8888رة خم8888س س8888نوات.
يعود للمجلس المركزي الموافقة على تمديد ھذه المھلة إل8ى  ١٠س8نوات عن8د انتھ8اء
المص88888رف المعن88888ي م88888ن تنفي88888ذ زي88888ادة األم88888وال الخاص88888ة األساس88888ية المح88888ددة
في المادة السادسة مكرر من القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ .١٩٩٨/٣/٢٥
 -٣االفصاح في البيانات المالية المع ّدة للنشر موضوع القرار األساسي رقم ٦٥٧٤
تاريخ  ١٩٩٧/٤/٢٤عن مجموع المؤونات التي سيُعمد إلى تكوينھا بشكل تدريجي
والفترة الزمنية لذلك« .
الم88ادة الثاني88ة :يض88اف ال88ى الق88رار االساس88ي رق88م  ١٢٧١٣ت88اريخ " ٢٠١٧/١١/٧الم88ادة الس88ابعة مك88رر"
التالي نصھا:
ً
»المادة السابعة مكرر :اوالً :مع مراعاة احكام المقطع "ثانيا" من ھذه المادة ،على المصارف والمؤسسات
المالية العاملة في لبنان عدم تخف8يض تص8نيف دي8ون العم8الء المت8أثرين س8لبا ً
نتيجة انتشار فيروس كورونا )في ما يلي "الوضع المستجد"( وذلك في حال
حص888ول ت888أخر ف888ي س888داد دي888ونھم )اص888الً وفائ888دة( و/أو تج888اوزھم لس888قوف
التس88ھيالت المواف88ق عليھ8ا والممنوح88ة لھ88م ،كم88ا وع88دم اعتب88ار ذل88ك كمؤش88ر
الرتف88اع ملح88وظ لمخ88اطر اإلئتم88ان أو كمؤش888ر لحص88ول ت88دني ف88ي القيم888ة
اإلئتمانية لھؤالء العمالء أو دليالً على التعثر وذلك اعتب8اراً م8ن ٢٠٢٠/٢/١
ولغاية .٢٠٢٠/١٢/٣١
في ھذه الحالة ،يمكن إعادة جدولة السندات المستحقة غير المدفوع8ة الناجم8ة
فقط عن ھذا الوضع دون أن يرتب ذلك إعادة تصنيف الدين.
ثانياً :ف88ي ظ88روف اس88تثنائية وف88ي ح88ال ك88ان ت88أثير "الوض88ع المس88تجد" س88لبيا ً ج88داً
على قدرة العميل االئتمانية بشكل ادى ال8ى توقف8ه ع8ن العم8ل كلي8ا ً وال8ى ع8دم
امكاني88ة اس88تمراره كمنش88اة عامل88ة )،(ceases to be a going concern
عل88ى المص88ارف والمؤسس88ات المالي88ة العامل88ة ف88ي لبن88ان تخف88يض تص88نيف
دين العميل المعني ،فوراً ،الى الفئة الثالثة ).(Stage 3
ثالثاً :على المصارف والمؤسسات المالية العامل8ة ف8ي لبن8ان االس8تمرار ف8ي تطبي8ق
اآللي888ة المعتم888دة وفق888ا للنص888وص التنظيمي888ة الص888ادرة ع888ن مص888رف لبن888ان
لتصنيف العمالء الذين لم يتأثروا سلبا ً بھذا "الوضع المستجد".
رابعا ً :على المصارف والمؤسسات المالية متابعة تقييم االوضاع المالية المس8تقبلية
للعمالء على ان يتم االنتھاء من التقييم في مھلة اقصاھا .٢٠٢٠/١٢/٣١
ي88تم احتس88اب مؤون88ة الخس88ارة االئتماني88ة المتوقع88ة اس88تناداً ال88ى التص88نيفات
المحددة على اساس ھذا التقي8يم فق8ط بع8د الت8اريخ الم8ذكور وذل8ك م8ع مراع8اة
احك88ام المقط88ع "ثاني 8اً" م88ن ھ88ذه الم88ادة وي88تم تس88جيلھا كامل88ة ف88ي بي88ان ال88ربح
أو الخسارة العائد لعام «.٢٠٢٠
../..

-٣المادة الثالثة:

يلغى نص "المادة السادسة مكرر" من القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ ١٩٩٨/٣/٢٥
ويستبدل بالنص التالي:
» يطلب من المصارف اللبنانية:
 -١ع88دم توزي88ع انص88بة ارب88اح عل88ى حق88وق حمل88ة األس88ھم العادي88ة ع88ن الس88نتين الم88اليتين
 ٢٠١٩و.٢٠٢٠
 -٢زي88ادة اموالھ88ا الخاص88ة ،خ88الل م88دة ح88دھا االقص88ى  ،٢٠٢٠/١٢/٣١بنس88بة %٢٠
م88ن حق88وق حمل88ة االس88ھم العادي88ة ) (Common Equity Tier Oneكم88ا ھ88ي
بت8888اريخ  ٢٠١٨/١٢/٣١وذل8888ك عب8888ر ادوات جدي8888دة م8888ن اي ن8888وع م8888ن األدوات
الرأسمالية بالعمالت األجنبية التي يمكن قبولھا ضمن مختلف فئات األم8وال الخاص8ة
المحددة ف8ي ھ8ذا الق8رار باس8تثناء االرب8اح الم8دورة ورب8ح التحس8ين الن8اتج ع8ن إع8ادة
تخمين الموجودات العقارية.
خالف 8ا ً ألحك88ام الق88رار االساس88ي رق88م  ٧٤٦٢ت88اريخ  ١٩٩٩/١١/٢٣المتعل88ق بنظ88ام
التوظيفات والمساھمات العقارية للمصارف ،يعود للمجلس المركزي لمصرف لبن8ان
الموافقة استثنائيا ً للمصرف المعني على تكوين  %٥٠من اصل نسبة الـ %٢٠المنوه
عنھا اعاله عن طريق تقديم المساھمين لعقارات تنقل ملكيتھ8ا ال8ى المص8رف المعن8ي
عل888ى ان ي888تم تص888فيتھا ف888ي مھل888ة ال تتج888اوز الخم888س س888نوات م888ن ت888اريخ موافق888ة
مصرف لبنان.
ت88دخل الزي88ادة عل88ى االم88وال الخاص88ة االساس88ية المنف88ذة س88ابقا ً وفق 8ا ً ألحك88ام الق88رار
الوس88يط رق88م  ١٣١٢٩ت88اريخ  ٢٠١٩/١١/٤ض88من نس88بة ال88ـ  %٢٠المش88ار اليھ88ا
في البند ) (٢ھذا«.

المادة الرابعة :يلغ888ى ن888ص "الم888ادة الثامن888ة" م888ن الق888رار األساس888ي رق888م  ٦٩٣٩ت888اريخ ١٩٩٨/٣/٢٥
ويستبدل بالنص التالي:
» يقبل ضمن األموال الخاصة األساسية فئة حملة األسھم العادية كامل ربح التحسين
)أراض وأبنية( المملوكة منه
الناتج عن إعادة تخمين موجودات المصرف العقارية
ٍ
بكامل أسھمھا والموجودات العقارية المملوكة بكامل أسھمھا من الشركات العقارية
التي يساھم فيھا ھذا المصرف ،ما عدا االصول الثابتة المتملكة استيفا ًء لديون وفقا ً للمادة
 ١٥٤من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشرطين المتالزمين التاليين:
 -١أن يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحة
عملية إعادة التخمين ويوافق عليھا.
 -٢اتمام عملية إعادة التخمين في مھلة أقصاھا تاريخ «.٢٠٢١/١٢/٣١
المادة الخامسة :يلغ888ى ن888ص "الم888ادة العاش888رة" م888ن الق888رار األساس888ي رق888م  ٦٩٣٩ت888اريخ ١٩٩٨/٣/٢٥
ويستبدل بنص التالي:
» -١عل88888ى المص88888ارف ان تطب88888ق الح88888دود ال88888دنيا لنس88888ب الم88888الءة باالض88888افة ال88888ى
"احتي88اطي الحف88اظ عل88ى األم88وال الخاص88ة" )(Capital Conservation Buffer
المشار اليه ادناه ،وذلك وفقا ً لما ھو محدد في الملحق رقم ) (٥المرفق ربطاً.
 -٢يحظر على اي مص8رف توزي8ع أنص8بة أرب8اح ف8ي ح8ال ت8دنت أي م8ن نس8ب الم8الءة
لديه عن:
  %٧على مستوى نسبة حقوق حملة األسھم العادية.  %١٠على مستوى نسبة األموال الخاصة األساسية.  %١٢على مستوى نسبة األموال الخاصة اإلجمالية.../..

-٤
 -٣يك ّون "احتياطي الحفاظ على األموال الخاصة")(Capital Conservation Buffer

من بين العناصر المقبولة ضمـن فئة حقوق حملة األسھم العادية على ان يـبلغ
 %٢،٥من الموجـودات المرجّحة .
 -٤ف888ي ح888ال ت888دني "احتي888اطي الحف888اظ عل888ى األم888وال الخاص888ة" ع888ن النس888بة المح888ددة
في البند ) (٣من ھذه المادة ،في أي وقت ،يتوجّ8ب إع8ادة تك8وين ال8نقص ف8ي األم8وال
الخاصة من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة األسھم العادية وذل8ك لبل8وغ
النسبة أعاله.
 -٥خالفا ً ألحك8ام البن8د ) (٤م8ن ھ8ذه الم8ادة واس8تثنائياً ،يمك8ن أن تت8دنى نس8بة "احتي8اطي
الحف8888اظ عل8888ى األم8888وال الخاص8888ة" ع8888ن النس8888بة المطلوب8888ة )أي نس8888بة ال8888ـ (%٢٫٥
ف8888ي الع8888امين  ٢٠٢٠و ٢٠٢١عل8888ى ان ي8888تم اع8888ادة تك8888وين ھ8888ذا ال8888نقص ت8888دريجيا ً
وبنس8888بة ال تق8888ل ع8888ن  %٠٫٧٥س8888نويا ً اعتب8888اراً م8888ن الع8888ام  ٢٠٢٢وذل8888ك لبل8888وغ
نسبة الـ  % ٢٫٥المذكورة أعاله في نھاية العام .«.٢٠٢٤
المادة السادسة :يلغى نص "المادة الحادية عشرة" من القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ ١٩٩٨/٣/٢٥
ويستبدل بالنص التالي:
ّ
»على كل مصرف وضع خطة شاملة إلعادة التقيّد بالمتطلبات الرأسمالية وباالنظمة
المفروضة من مصرف لبنان وتزويد حاكم مصرف لبنان بھا على ان يتوفر فيھا،
على االقل ،الشروط التالية:
أ -أن تعكس الخطّة استراتيجية المصرف.
ب -أن يتم تحديد الفترة التي يحتاج إليھا المصرف للتقيّد بالنسب والمعايير المحددة
من قبل مصرف لبنان.
ج -أن تأخذ الخطة باالعتبار المؤونات المطلوبة من قبل لجنة الرقابة على المصارف
و/أو مفوضي المراقبة في إطار مھماتھم الدورية.
د -أن تأخذ الخطة باالعتبار ما قد يترتّب بحسب تقدير المصرف من مؤونات وخسائر
نتيجة التعرّض إلى أنواع المخاطر كافة«.
المادة السابعة :يضاف الى القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ " ١٩٩٨/٣/٢٥المادة الثانية عشرة مكرر"
التالي نصھا:
ً
ً
»المادة الثانية عشرة مكرر :اوال :خالفا ألحكام "المادة الثانية عشرة" اعاله ،يمكن للمصارف اعتماد
اإلجراءات االستثنائية التالية:
 -١خالل العامين  ٢٠٢٠و :٢٠٢١تضاف إلى األموال الخاصة
األساسية  -فئة حقوق حملة االسھم العادية  %١٠٠من قيمة
المؤونات المك ّونة )أي قيمة المؤونات التي سبق أن ت ّم تكوينھا
والمؤونات التي سيت ّم تكوينھا( على األصول المالية داخل
الميزانية واإللتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشھد
) (Stage 1والتي شھدت ) (Stage 2ارتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر
اإلئتمان.
ال تدخل ضمن ھذه المؤونات تلك المك ّونة على محفظة التوظيفات
في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية
وبالعمالت االجنبية والمؤونات المك ّونة على محفظة التوظيفات
لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وبالعمالت االجنبية بما فيھا
شھادات اإليداع.
../..

-٥ -٢اعتباراً من العام  ٢٠٢٢ولغاية نھاية العام  :٢٠٢٤تخفّض
تدريجيا ً نسبة المؤونات المضافة الى األموال الخاصة األساسية-
فئة حملة حقوق األسھم العادية وفقا ً للبند ) (١أعاله بحيث تصبح
كالتالي:
 ف8888ي الع8888ام  %٧٥ :٢٠٢٢م8888ن قيم8888ة المؤون8888ات المض8888افة،بحد اقصى.
 ف8888ي الع8888ام  %٥٠ :٢٠٢٣م8888ن قيم8888ة المؤون8888ات المض8888افة،بحد اقصى.
 في العام  %٢٥ :٢٠٢٤من قيمة المؤونات المضافة. -٣يعلق العمل بأحكام "المادة الحادية عشرة مكرر" لغاية نھاية
العام .٢٠٢٤
ثانيا ً :يت ّم اإلفصاح ضمن التقارير السنوية المع ّدة من قبل المصارف
عن اعتماد االجراءات المشار إليھا في المقطع "أوالً" من ھذه المادة
وتأثيرھا على نسب المالءة« .
المادة الثامنة :يلغى ن8ص ك8ل م8ن المالح8ق رق8م ) (١و) (٣و) (٦المرفق8ة ب8القرار االساس8ي رق8م ٦٩٣٩
تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة التاسعة :يلغى نص الفقرة االولى من البند ) (٩من "المادة الثانية" من القرار األساسي رقم ٦٩٣٨
تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥ويستبدل بالنص التالي:
» -الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الموجودات العقارية أو أي من األصول الثابتة
األخرى المقبولة ضمن حقوق َح َملة األسھم العادية باستثناء االصول المتملكة استيفا ًء
لديون وفقا ً للمادة  ١٥٤من قانون النقد والتسليف«.
المادة العاشرة :يلغ88888ى ن88888ص البن88888د ) (٤م88888ن "الم88888ادة الثالث88888ة" م88888ن الق88888رار األساس88888ي رق88888م ٦٩٣٨
تاريخ .١٩٩٨/٣/٢٥
المادة الحادية عشرة :يلغى نص كل من البندين ) (٨و) (٩من "المادة الثالثة" من القرار األساسي
رقم  ٦٩٣٨تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥ويستبدل بما يلي:
» -٨النقص في احتياطي عقارات ومساھمات للتصفية المتوجب تكوينه مقابلھا.
 -٩ال888نقص ف888ي االحتي888اطي الخ888اص المتوج888ب تكوين888ه مقاب888ل ال888ديون المش888كوك
بتحصيلھا والـرديـئـة والت8ي ل8ـم يـت8ـم تسويـتـھـ8ـا بمـوج8ـب الق8ـرار األساسـ8ـي
رقم  ٧٦٩٤تاريخ «.٢٠٠٠/١٠/١٨
المادة الثانية عشرة :يضاف الى المقطع "تاسعاً" من "المادة الرابعة عشرة مكرر" من القرار االساسي
رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧البند ) (٣التالي نصه:
»  -٣يطبق ،لغاية  ٥سنوات اعتب8اراً م8ن  ،٢٠٢٠/٦/٣٠عل8ى الق8روض االس8تثنائية
الممنوح88ة وفق88ا ً ألحك88ام ھ88ذه الم88ادة عام88ل مس88اعد )(Supporting Factor
يس88اوي  ٠٫١عل88ى المتطلب88ات الرأس88مالية المرتبط88ة بھ88ذه الق88روض تبع 8ا ً للفئ88ة
الت88ي تنتم88ي إليھ88ا حس88ب الق88رار األساس88ي رق88م  ٩٧٩٤ت88اريخ ٢٠٠٧/١٢/١٤
المتعلّق بتوزيع مح8افظ اإلئتم8ان الرئيس8ية وعلي8ه يح8دد وزن المخ8اطر الفعل8ي
) (Effective Risk-Weightعل888ى الق888روض أع888اله وفق888ا ً للمعادل888ة التالي888ة:
وزن المخاطر المطّبق حاليا ً « .(٠٫١) x
../..

-٦-

المادة الثالثة عشرة :يلغى نص "الم8ادة الثامن8ة" م8ن الق8رار األساس8ي رق8م  ٧٧٤٠ت8اريخ ٢٠٠٠/١٢/٢١
ويستبدل بالنص التالي:
» يحظ88888ر عل88888ى المص88888ارف توزي88888ع األرب88888اح الناجم88888ة ع88888ن بي88888ع العق88888ارات
وحصص الشراكة المأخوذة استيفا ًء لدين.
يحول ،تلقائياً ،إلى بند "احتياطي عام غير قابل للتوزيع":
 األرباح الناتجة عن ھذا البيع. احتي88اطي عق88ارات وحص88ص الش88راكة الم88أخوذة اس88تيفا ًء لل88دين المح88رر نتيج 8ةلھذه العملية«.
المادة الرابعة عش8رة :يعم8ل بأحك8ام ك8ل م8ن الم8ادة الرابع8ة والخامس8ة والسادس8ة والس8ابعة م8ن ھ8ذا الق8رار
اعتباراً من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ .٢٠٢٠/٦/٣٠
المادة الخامسة عشرة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة السادسة عشرة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٦آب ٢٠٢٠
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
 .٨النتائج السابقة المدوّرة ونتيجة الدورة المالية وحساب األعباء واإليرادات
 .٩اإلحتياط8888ات المرتبط8888ة بعناص8888ر ال8888دخل الش8888امل األخ8888رى )(Accumulated Other Comprehensive Income
بما فيھا:
 الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الموجودات العقارية أو أي من األصول الثابتة األخرى المقبولة ضمن حقوق َح َملة األسھمالعادية باستثناء العقارات الممتلكة استيفا ًء لديون وفقا ً للمادة  ١٥٤من قانون النقد والتسليف
 صافي األرباح أو الخسائر غير المحققة على األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل 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 التحوّط )(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:
أ -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
 االحتياطي السلبي أو اإليجابي الناجم عن إعادة تقييم أدوات التح ّوط )(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. النقص في احتياطي عقارات ومساھمات للتصفية المتوجّب تكوينه مقابلھا. النقص في االحتياطي الخاص المتوجب تكوينه مقابل الديون المشكوك بتحصيلھا والرديئة والتي لم يتم تسويتھا بحسب القراراألساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ .٢٠٠٠/١٠/١٨
 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 الميزانيةواإللتزامات 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 المقبولةضمن حقوق َح َملة األسھم العادية( في المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين ،القابلة للتنزيل من حقوق َح َملة األسھم
العادية
 "المساھمات المتبادلة" )(Reciprocal Cross Holdingsب -االضافات التالية:
 المؤونات المكوّنة على األصول المالية داخ8ل الميزاني8ة واإللتزام8ات المالي8ة خ8ارج الميزاني8ة المنتج8ة الت8ي ل8م تش8ھد )(Stage 1والتي شھدت ) (Stage 2ارتفاعا ً ملحوظا ً في مخاطر اإلئتمان باستثناء المؤونات المكوّن8ة عل8ى محفظ8ة التوظيف8ات ف8ي س8ندات
الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية وعلى محفظة التوظيف8ات ل8دى مص8رف لبن8ان بم8ا فيھ8ا ش8ھادات اإلي8داع وذل8ك وفق8ا ً الحك8ام
المادة الثانية عشرة مكرر**
مالحظات:
* علق العمل بھذا البند لغاية نھاية العام  ٢٠٢٤باالستناد الى لآللية المحددة في المادة الثانية عشرة مكرر
** يعمل بھذا البند لغاية نھاية العام  ٢٠٢٤وذلك وفقا ً لآللية المحددة في المادة الثانية عشرة مكرر

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 :
 نسبة  %٥٠من فروقات التقييم االيجابية المتراكمة من تحويل أصول مالية بالعمالت األجنبية نسبة  %٥٠من مجمل ) (Grossاألرب8اح غي8ر المحقق8ة عل8ى األدوات المالي8ة المص8نّفة مقاب8ل عناص8ر ال8دخلالشامل األخرى
 "مؤونات عامة" ) (General Provisionsوفقاً لما ھو مشار إليه في المادة الثانية عشرة من ھذا القرار المؤونات المكوّنة مقابل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على األص8ول المالي8ة داخ8ل الميزاني8ة واإللتزام8ات المالي8ةخ8ارج الميزاني88ة المنتج88ة الت88ي ل8م تش88ھد إرتفاع8اً ملحوظ8اً ف88ي مخ8اطر اإلئتم88ان ) (Stage 1والمقبول88ة ض88من
األموال الخاصة المساندة*.
 -٢التنزيالت التالية:
 المبلغ الذي تم إستھالكه من قروض الدعم المرؤوسة وناتج إصدارات سندات الدين المرؤوسة المبلغ الذي تم إستھالكه من األسھم التفضيلية المصدرة لم ّدة مح ّددة واألدوات الرأسمالية األخرى التي تتوفرفيھا شروط قبول ضمن األموال الخاصة المساندة
 مجموع المساھمات وقروض الدعم المرؤوسة وناتج إصدارات سندات الدين المرؤوسة واألدوات الرأسماليةاألخرى 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

مالحظة:
* علق العمل بھذا البند لغاية نھاية العام .٢٠٢٤

ملحق رقم ٦
جدول بالنسب المطبقة الحتساب الخسائر المتوقعة نظامياً
النسب المطبقة
التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية )بما فيھا شھادات االيداع(

%٠

التوظيفات لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبية استحقاق اقل من سنة

%١٫٨٩

التوظيفات لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبية )بما فيھا شھادات االيداع(-
استحقاق اكثر من سنة

%١٫٨٩

التوظيفات لدى مصارف مركزية في الخارج بالعملة المحلية
التوظيفات لدى مصارف مركزية في الخارج بالعمالت األجنبية

%٠
 في دول مصنفة  BBBوما فوق%٠٫٠٣ : -في دول مصنفة ما دون  BBBوغير المصنفة%٠٫٧٢ :

التوظيفات في سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

%٠

التوظيفات في سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

%٤٥

التوظيفات في سندات حكومية في الخارج بالعملة المحلية

%٠

التوظيفات في سندات حكومية في الخارج بالعمالت األجنبية

 في دول مصنفة  BBBوما فوق%٠٫٠٣ : -في دول مصنفة ما دون  BBBوغير المصنفة%٠٫٧٢ :

التوظيفات لدى المصارف المقيمة )بما فيھا سندات الدين المصدرة(
التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة )بما فيھا سندات الدين المصدرة(

%١،٨٩
 مصنفة  BBBوما فوق%٠٫١٥ : -مصنفة ما دون  BBBوغير المصنفة%٠٫٧٢ :

محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام )التي تعامل مثل
التوظيفات السيادية( في لبنان بالليرة اللبنانية

%٠

محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام )التي تعامل مثل
التوظيفات السيادية( في لبنان بالعمالت األجنبية

%٤٥

محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام )التي تعامل مثل
التوظيفات السيادية( في الخارج بالعملة المحلية

%٠
 -في دول مصنفة  BBBوما فوق%٠٫٠٣ :

محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام )التي تعامل مثل
التوظيفات السيادية( في الخارج بالعمالت األجنبية

 -في دول مصنفة ما دون  BBBوغير المصنفة%٠٫٧٢ :

محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام )التي تعامل مثل محفظة
قروض الشركات(

 مقيم%٤٥ : -غير مقيم%٠٫٧٢ :

محفظة قروض الشركات )بما فيھا سندات الدين المصدرة(

 مقيم%٩٫٤٥ : -غير مقيم%٠٫٧٢ :

محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
)بما فيھا سندات الدين المصدرة(

 مقيم%٣ : -غير مقيم%٠٫٦ :

محفظة قروض التجزئة

 مقيم%١٫٧٥ : -غير مقيم%٠٫٣٥ :

محفظة القروض السكنية

 مقيم%١٫٧٥ : -غير مقيم%٠٫٣٥ :

محفظة القروض المضمونة بعقارات مستعملة لغايات تجارية

 مقيم%٣٫٦ : -غير مقيم%٠٫٧٢ :

موجودات أخرى خاضعة للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9

%٠٫٧٢

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

